دبیرستان عالمه طباطبایی پایه هفتم
حساب و جبر

ثبرم

1

جبی خبلی را ثب کلوِی هٌبست دز کي.
الف) ػذدّبی صحیحِ هثجز ّوبى ػذدّبی ّ ................................سشٌذ.
ة) رٍی هحَر ػذدّب اگز ثِ سوز چخ حزکز کٌین ػذدّب  ..................هیضًَذ.
ح) اگز دٍ ػذد هٌفی را ثبّن جوغ کٌین ٍ حبصل را در ػذد هٌفی دیگز ضزة کٌین ،ػالهز ػذد
حبصل  ...................خَاّذ ضذ.
ر) ثزای دیذا کزدى سوبهی حبلزّبی هوکي در یک هسئلِ هیسَاًین اس راّجزد  ..........................اسشفبدُ
کٌین.

1
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درسشی یب ًبدرسشی ػجبررّبی سیز را هطخص کي.
الف) ػذدی طجیؼی ٍجَد دارد کِ صحیح ًیسز.
ة) کَچکسزیي ػذد صحیح هٌفی دٍرقوی  -99اسز.
ح) قزیٌِی ّز ػذد هٌفی اس خَدش ثشرگسز اسز.
ر) حبصل سقسین دٍ ػذد ًب ّن ػالهز ،هثجز هیضَد.

1

3

در یک دبرکیٌگ رٍیّنرفشِ  12دسشگبُ خَدرٍی سَاری ٍ هَسَرسیکلز ٍجَد دارًذ .اگز هجوَع 1/5
سؼذاد چزخّب  40سب ثبضذ ،اختالف سؼذاد هَسَرسیکلزّب ٍ خَدرٍّب چٌذ سب اسز؟ (اس راّجزد حذس ٍ
آسهبیص کوک ثگیز)

4

ثب سکِّبی  100 ٍ 50سَهبًی ثِ چٌذ حبلز هیسَاى  350سَهبى را دزداخز کزد؟ (اس راّجزد الگَسبسی 1/5
کوک ثگیز)

5

1/5

حبصل ػجبرر دادُ ضذُ را هحبسجِ کي .اس راّجزد حل هسئلِی سبدُسز کوک ثگیز.
1

200

6

1

1 1 1
1 1 1 
2 3 4

1

اثشذا سفزیق را ثِ جوغ سجذیل کي ،سذس آى را رٍی هحَر ًطبى ثذُ ٍ حبصل را ثٌَیس.
3  (2) 
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هجوَع ػذدّبی صحیح ثیي  -50 ٍ 54چٌذ هیضَد؟ دلیل ٍ راُحلز را ثٌَیس.

1
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ػالهزّبی  +یب  -را طَری قزار ثذُ ،کِ حبصل ثیصسزیي هقذار هوکي ثبضذ.
ٍ
ثِجبی
دلیلز را ثِصَرر کالهی ثٌَیس.

1

9

در ّز هَرد ،حبصل را ثٌَیس .راُحل السم ًیسز.
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 10حبصل ػجبرر سیز را ثِ دسز ثیبٍر .هزاحل هحبسجِ را ثٌَیس.
2  2(16  4  2) 

 11دهبی َّای سٌٌذج  5درجِ سیز صفز ٍ دهبی َّای سْزاى  9درجِ ثبالی صفز اسز .دهبی َّای
اردثیل 3 ،درجِ سزدسز اس هیبًگیي دهبی َّای سٌٌذج ٍ سْزاى اسز .دهبی َّای اردثیل چٌذ درجِ
اسز؟ راُحلز را ثِطَر کبهل ثٌَیس.
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 12داًصآهَسی ثزای ثِ دسز آٍردى حبصل ػجبرر دادُضذُ ،هزاحل سیز را طی کزدُ اسز .ثِ ًظز ضوب
راُ اٍ درسز اسز؟
اگز اضشجبُ کزدُ ،ایي اضشجبُ در کذام هزحلِ رخدادُ اسز؟ آى را ثٌَیس.
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هزحلِ 4

هزحلِ 3

هزحلِ 2

2  6  3  (2) 1 
هزحلِ 1

2  6  3  (4  2) 1 

اگز فکز هیکٌی در یکی اس هزحلِّب اضشجبّی رخ دادُ ،اثشذا ثگَ چگًَِ هیسَاى آى را درسز کزد ٍ
سذس حبصل را ثبر دیگز هحبسجِ کي.
2  6  3  (4  2) 1 
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ثبرم

هندسه
 15جبی خبلی را ثب کلوِی هٌبست دز کي.
الف) هجوَع ساٍیِّبی داخلی ّز هثلث  .......................درجِ اسز.
ة) چٌذضلؼیّبیی کِ ساٍیِای ثشرگسز اس  180درجِ ًذارًذ را  ..........................هیًبهین.
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 16درسشی یب ًبدرسشی ػجبررّبی سیز را هطخص کي.
الف) ػذدّبی  6 ٍ 5 ،1هیسَاًٌذ طَل ضلغّبی یک هثلث ثبضٌذ.
ة)  otهیسَاًذ ًبمگذاری یک خط ثبضذ.
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 17در ضکل سیز دس اس ًبمگذاری هٌبست ًبم سوبم خطّبً ،ینخطّب ٍ دبرُخطّبی هَجَد را ثٌَیس.
هوکي اسز اس ثؼضی اس آىّب فقط یک هَرد ٍجَد داضشِ ثبضذ.

1

خط........................................................................................................ :
ًینخط................................................................................................. :
دبرُخط............................................................ .................................... :
 18دبرُخط  ABسَسط دًٍقطِی  N ٍ Mثِ سِ قسوز هسبٍی سقسینضذُ اسز .جبّبی خبلی را دزکي.

( AN  .........NMة

( NB  .........ABالف

( BN  MN  ............ر

( BA  NB  ............ح
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 19هقذار  xرا هحبسجِ کي .هزاحل هحبسجِ را ثٌَیس.
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 20اگز رٍی یک خط ً 5قطِ را هطخص کٌین ،چٌذ دبرُخط دذیذ هیآیذ؟ هزاحل هحبسجِ را سویش ٍ خَاًب
ثٌَیس.

1

