نمونه سواالت فصل راهبرد های حل مسئله ریاضی هفتم

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

ردیف

سواالت

ردیف

1

توپی از ارتفاع  16متری سطح زمین رها می شود و پس

5

سواالت
هنگام تولد فرهاد  ،پدرش  33ساله بود  ،اکنون

از برخورد با زمین ،به اندازه ی نصف ارتفاع قبلی خود

مجموع سن آن ها  61سال است .فرهاد چند ساله

باال می آید.این توپ از لحظه ی رها شدن تا سومین

است؟ ( راهبرد حدس و آزمایش )

مرتبه ای که به زمین برخورد می کند چند متر حرکت

مجموع سن آن ها

سن پدرش

سن فرهاد

کرده است؟( راهبرد رسم شکل )

2

فروشگاه یک مدرسه  ،چندین بسته شکالت را به قیمت

6

الف) احمد  12000تومان پول داشت.او  3دفتر خرید

های هر بسته  50 , 100 , 150تومان می فروشد.شقایق

به قیمت هر جلد  1500تومان  4 ،خودکار خرید  ،هر

 400تومان پول دارد .تمام حالت های که او می تواند

یک به قیمت  800تومان و  3مداد که قیمت هر کدام

همه ی پول هایش را برای خرید شکالت خرج کند ،

 600تومان بود .باقی مانده ی پول او چند تومان است؟

بنویسید ( .راهبرد الگو سازی )

( راهبرد زیر مسئله )

 151تومانی

 111تومانی

 51تومانی

ب ) عباس با یک تکه سیم  ،مستطیلی به طول و عرض
 13 , 15سانتی متر ساخته است .اگر او با این تکه سیم
یک مربع بسازد.طول ضلع مربع چند سانتی متر است ؟
( راهبرد زیر مسئله )
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3

مجموع سه عدد طبیعی  36و حاصل ضرب آن ها 66

7

است.بزرگ ترین عدد چند است ؟ ( راهبرد حذف

حاصل عبارات زیر را به دست آورید ( .راهبرد حل
مسئله ی ساده تر )

حالت های نامطلوب )
مجموع

4

عدد سوم

عدد اول

عدد دوم

الف ) سه عدد بعدی هر یک از الگوهای عددی زیر را

8

الف ) احمد رضا  5شاخه گل از گل فروشی خرید.او
 20000تومان پول داد و  2500پس گرفت.قیمت هر

بنویسید ( .راهبرد الگویابی )

شاخه گل را حساب کنید (.راهبرد روش های نمادین )

ب ) با توجه به شکل زیر  ،محیط شکل هشتم از چند

ب ) محمد حسین  22متر پارچه دارد.اگر بخواهد 8

فلش تشکیل شده است ؟

دست کت و شلوار بدوزد  2 ،متر پارچه کم می
آورد.برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه
مصرف می شود؟( راهبرد روش های نمادین )

تعداد فلش روی محیط

شماره ی شکل
1
2
3
........
8
اگر به دنبال موفقیت نروید  ،خودش به دنبال شما نخواهد آمد.
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طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

پاسخ سواالت فصل راهبرد های حل مسئله ریاضی هفتم
ردیف

سواالت

ردیف

1

توپی از ارتفاع  16متری سطح زمین رها می شود و پس

5

سواالت
هنگام تولد فرهاد  ،پدرش  33ساله بود  ،اکنون

از برخورد با زمین ،به اندازه ی نصف ارتفاع قبلی خود

مجموع سن آن ها  61سال است .فرهاد چند ساله

باال می آید.این توپ از لحظه ی رها شدن تا سومین

است؟ ( راهبرد حدس و آزمایش )

مرتبه ای که به زمین برخورد می کند چند متر حرکت

مجموع سن آن ها

کرده است؟( راهبرد رسم شکل )

سن پدرش

سن فرهاد
11
11
11

بنابر این فرهاد  14ساله و پدرش  47ساله است .

1

فروشگاه یک مدرسه  ،چندین بسته شکالت را به قیمت

6

الف) احمد  12000تومان پول داشت.او  3دفتر خرید

های هر بسته  50 , 100 , 150تومان می فروشد.شقایق

به قیمت هر جلد  1500تومان  4 ،خودکار خرید  ،هر

 400تومان پول دارد .تمام حالت های که او می تواند

یک به قیمت  800تومان و  3مداد که قیمت هر کدام

همه ی پول هایش را برای خرید شکالت خرج کند ،

 600تومان بود .باقی مانده ی پول او چند تومان است؟

بنویسید ( .راهبرد الگو سازی )

( راهبرد زیر مسئله )

 151تومانی

 111تومانی

 51تومانی

1

1

8

1

1

6

1

1

5

1

1

1

1

1

3

ب ) عباس با یک تکه سیم  ،مستطیلی به طول و عرض

1

3

1

 13 , 15سانتی متر ساخته است .اگر او با این تکه سیم

1

1

1

یک مربع بسازد.طول ضلع مربع چند سانتی متر است ؟

1

1

1

(راهبرد زیر مسئله )

1

1

1

1

1

1
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3

مجموع سه عدد طبیعی  36و حاصل ضرب آن ها 66

7

حاصل عبارات زیر را به دست آورید(.راهبرد حل مسئله
ی ساده تر )

است.بزرگ ترین عدد چند است ؟ ( راهبرد حذف
حالت های نامطلوب )
عدد سوم

عدد دوم

عدد اول

مجموع
68

66

1

1

36

33

1

1

16

11

3

1

18

11

6

1

16

11

3

1

صورت هر کسر  ،یک واحد از
آخرین مخرج کم تر است.

عدد بزرگ تر
1

الف ) سه عدد بعدی هر یک از الگوهای عددی زیر را

8

الف ) احمد رضا  5شاخه گل از گل فروشی خرید.او
 20000تومان پول داد و  2500پس گرفت.قیمت هر

بنویسید ( .راهبرد الگویابی )

شاخه گل را حساب کنید (.راهبرد روش های نمادین )

با استفاده از راهبرد حدس و آزمایش جواب به دست
می آوریم.

ب ) با توجه به شکل زیر  ،محیط شکل هشتم از چند
فلش تشکیل شده است ؟
ب ) محمد حسین  22متر پارچه دارد.اگر بخواهد 8

دست کت و شلوار بدوزد  2 ،متر پارچه کم می
آورد.برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه
مصرف می شود؟( راهبرد روش های نمادین )
تعداد فلش روی محیط

شماره ی شکل
1
1

با استفاده از راهبرد حدس و آزمایش جواب به دست

3

می آوریم.

........
8
اگر به دنبال موفقیت نروید  ،خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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نمونه سواالت فصل عددهای صحیح ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
الف ) مجموع کوچک ترین عدد صحیح مثبت و بزرگ

ردیف

5

سواالت
الف ) دمای هوای جهرم  29درجه باالی صفر و آباده

ترین عدد صحیح منفی  ،برابر  .............است .

 17درجه از جهرم خنک تر است .دمای هوای آباده

ب ) جمع هر عدد با  ..............برابر با صفر است .

چند درجه است ؟

پ ) حاصل ضرب یک عدد طبیعی دریک عدد صحیح

ب) با یک دستگاه سرد کننده  ،دمای مایعی را از 10

 ، ..............یک عدد منفی است.

به   25درجه رساندیم.این مایع را چند درجه سرد

ت) تعداد اعداد صحیح منفی بزرگ تر از ............، 5

کردیم؟

تاست.
2

جمع و تفریق زیر را روی محور نشان دهیدو حاصل را

6

به دست آورید.ابتدا تفریق را به صورت جمع کنید.

به کمک محور و حرکت انجام شده روی آن یک عبارت
ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.

3

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

7

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

4

درجای خالی عدد مناسب بنویسید.

8

امروز ظهر دمای هوای کلبه ای کوهستانی  2درجه زیر
صفر بود.نیمه شب دمای هوای آنجا ده برابر خواهد شد.
الف ) میانگین دمای هوای ظهر و نیمه شب رابه دست
آورید.
ب ) هوای ظهر چند درجه از هوای نیمه شب گرم تر
خواهد بود؟

برای پرش های بلند  ،گاهی الزم است چند گامی پس برویم.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر

ﻫﻤﮕﺎم درس | HamGamDars.com

پاسخ سواالت فصل عددهای صحیح ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم
ردیف

سواالت
الف ) مجموع کوچک ترین عدد صحیح مثبت و بزرگ ترین

عدد صحیح منفی  ،برابر  1   1  0

5

سواالت
الف ) دمای هوای جهرم  29درجه باالی صفر و آباده
 17درجه از جهرم خنک تر است .دمای هوای آباده

است .

چند درجه است ؟

ب ) جمع هر عدد با قرینه اش برابر با صفر است .

ب) با یک دستگاه سرد کننده  ،دمای مایعی را از 10

پ ) حاصل ضرب یک عدد طبیعی دریک عدد صحیح

به   25درجه رساندیم.این مایع را چند درجه سرد

منفی  ،یک عدد منفی است.

کردیم؟

ت) تعداد اعداد صحیح منفی بزرگ تر از  ، 5چهار
تاست.
2

جمع و تفریق زیر را روی محور نشان دهیدو حاصل را

6

به دست آورید.ابتدا تفریق را به صورت جمع کنید.

به کمک محور و حرکت انجام شده روی آن یک عبارت
ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.

3

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

7

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

4

درجای خالی عدد مناسب بنویسید.

8

امروز ظهر دمای هوای کلبه ای کوهستانی  2درجه زیر
صفر بود.نیمه شب دمای هوای آنجا ده برابر خواهد شد.
الف ) میانگین دمای هوای ظهر و نیمه شب رابه دست
آورید.
ب ) هوای ظهر چند درجه از هوای نیمه شب گرم تر
خواهد بود؟

برای پرش های بلند  ،گاهی الزم است چند گامی پس برویم.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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نمونه سواالت فصل جبر و معادله ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
جمله ی  nام الگوهای زیر را بنویسید.

ردیف

5

سواالت
مقدار عددی عبارت های جبری زیر را به ازای عدد های
داده شده به دست آورید.

ب ) بلیط ورودی یک شهر بازی  5000تومان و هزینه

ی هر بازی  1200تومان می باشد.برای ورود و انجام n
بازی چند تومان باید بپردازیم؟
2

اگر عدد  mواردنمودارهای زیر شود  ،چه عبارتی از

6

آن ها خارج می شود؟

الف ) جمله ی  nام یک الگو  2n  3می باشد.مقداد
عددی جمله های هفتم و سیزدهم را بیابید.

ب )با توجه به مستطیل مقابل :
* عبارت جبری محیط و مساحت مستطیل را بنویسید.

ب) محیط ومساحت دایره ی زیر را با استفاده از متغیر
ها نشان دهید.

* اگر  n  4باشد  ،محیط و مساحت مستطیل را به
دست آورید.
3

عبارت های کالمی زیر را به عبارت جبری تبدیل کنید.

7

معادالت زیر را حل کنید.

الف )سه واحد کم تر از هفت برابر عددی
ب ) از تقسیم هشت برابر عددی بر چهار  ،به دو برابر
آن عدد می رسیم.
4

عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

8

الف ) از یک توپ پارچه ی  20متری  10 ،پیراهن
دوخته شده و  5متر پارچه اضافه آمده است.برای هر
پیراهن چند متر پارچه مصرف شده است ؟(با تشکیل
معادله)

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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پاسخ سواالت فصل جبر و معادله ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
جمله ی  nام الگوهای زیر را بنویسید.

ردیف

5

سواالت
مقدار عددی عبارت های جبری زیر را به ازای عدد های
داده شده به دست آورید.

ب ) بلیط ورودی یک شهر بازی  5000تومان و هزینه

ی هر بازی  1200تومان می باشد.برای ورود و انجام n
بازی چند تومان باید بپردازیم؟
2

اگر عدد  mواردنمودارهای زیر شود  ،چه عبارتی از

6

آن ها خارج می شود؟

الف ) جمله ی  nام یک الگو  2n  3می باشد.مقداد
عددی جمله های هفتم و سیزدهم را بیابید.

ب )با توجه به مستطیل مقابل :
* عبارت جبری محیط و مساحت مستطیل را بنویسید.

ب) محیط ومساحت دایره ی زیر را با استفاده از متغیر
ها نشان دهید.

* اگر  n  4باشد  ،محیط و مساحت مستطیل را به
دست آورید.
3

عبارت های کالمی زیر را به عبارت جبری تبدیل کنید.

7

معادالت زیر را حل کنید.

الف )سه واحد کم تر از هفت برابر عددی
ب ) از تقسیم هشت برابر عددی بر چهار  ،به دو برابر
آن عدد می رسیم.
4

عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

8

الف ) از یک توپ پارچه ی  20متری  10 ،پیراهن
دوخته شده و  5متر پارچه اضافه آمده است.برای هر
پیراهن چند متر پارچه مصرف شده است ؟(با تشکیل
معادله)

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
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نمونه سواالت فصل هندسه و استدالل ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
با توجه به شکل زیر نام پاره خط ها و نیم خط ها را

ردیف

5

بنویسید.

سواالت
الف )اگر دوزاویه ی متقابل به راس مکمل باشند  ،اندازه
ی هر کدام چند درجه است ؟
ب ) نسبت دو زاویه ی مکمل  3به  5است.متمم زاویه
ی کوچک تر چند درجه است ؟

2

الف )با توجه به شکل زیر ،تساویها را با نوشتن نام پاره

6

اندازه ی زاویه های مجهول را در شکل های زیربیابید.

خط مناسب کامل کنید.

3

پاره خط  ABبه چهار قسمت مساوی تقسیم شده

7

است.درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

4

با توجه به شکل ،تساوی بین زاویه های زیر را کامل
کنید.

با توجه به شکل  ،مشخص کنید در هر مورد چه تبدیلی
انجام شده است .

8

در شکل زیر دو مثلث  OAB , OCDهم نهشت اند.
برابری اجزای متناظر را به زبان ریاضی بنویسید.

فرصت های کوچک همیشه مقدمه ای برای موفقیت های بزرگ است.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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پاسخ سواالت فصل هندسه و استدالل ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
با توجه به شکل زیر نام پاره خط ها و نیم خط ها را

ردیف

5

بنویسید.

سواالت
الف )اگر دوزاویه ی متقابل به راس مکمل باشند  ،اندازه
ی هر کدام چند درجه است ؟
ب ) نسبت دو زاویه ی مکمل  3به  5است.متمم زاویه
ی کوچک تر چند درجه است ؟

2

الف )با توجه به شکل زیر ،تساویها را با نوشتن نام پاره

6

اندازه ی زاویه های مجهول را در شکل های زیربیابید.

خط مناسب کامل کنید.

3

پاره خط  ABبه چهار قسمت مساوی تقسیم شده

7

است.درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

با توجه به شکل  ،مشخص کنید در هر مورد چه تبدیلی
انجام شده است .

انتقال

تقارن

دوران

4

با توجه به شکل ،تساوی بین زاویه های زیر را کامل
کنید.

8

در شکل زیر دو مثلث  OAB , OCDهم نهشت اند.
برابری اجزای متناظر را به زبان ریاضی بنویسید.

فرصت های کوچک همیشه مقدمه ای برای موفقیت های بزرگ است.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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نمونه سواالت فصل شمارنده ها و اعداد اول ریاضی هفتم
ردیف

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت

ردیف

1

شمارنده های طبیعی اعداد زیر را بنویسید.

5

2

الف ) چند عدد اول زوج داریم؟

6

سواالت
با تجزیه ی عدد ها به شمارنده های اول  ( ،ب.م.م ) هر
جفت از اعداد زیر را به دست آورید.

یک مکعب مستطیل به ابعاد  42 , 56 , 98سانتی متر

ب ) عدد اولی دورقمی بنویسید که رقم دهگان آن 3

را با مکعب های مساوی پر کرده ایم.

باشد.

الف ) بزرگ ترین ضلع این مکعب چه عددی است ؟

ج ) آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره اول است ؟
د ) پنج عدد بنویسید که عدد  3شمارنده ی آن ها باشد.

3

الف ) شمارنده های اول اعداد زیر را بیابید.

ب ) چند مکعب در این مکعب مستطیل جا می شود؟

7

مضرب های طبیعی اعداد زیر را بنویسید.

ب ) اعداد زیر را به صورت ضرب شمارنده ی اول
بنویسید.
ب ) ( ک.م.م ) هر جفت از اعداد زیر را به دست آورید.
ج ) کوچکترین عددی که چهار شمارنده ی اول دارد چه
عددیست؟
4

الف ) کسر زیر را با استفاده از (ب.م.م ) صورت و

8

پردیس و احمد در مسابقات اتومبیل رانی  ،شرکت
کرده اند.اگر پردیس هر  35دقیقه یک دور کامل و

مخرج ساده کنید.

امید هر  21دقیقه یک دور کامل پیست را طی کنند :
ب )شش عدد طبیعی بنویسید که  3 , 5شمارنده ی اول

الف ) پس از چند دقیقه با هم به نقطه ی شروع می

آن باشد.

رسند؟
ب ) در این صورت هر کدام چند دور را طی کرده اند؟
افراد شجاع فرصت می آفرینند  ،ترسوها منتظر فرصت می نشینند.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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پاسخ سواالت فصل شمارنده ها و اعداد اول ریاضی هفتم
ردیف

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت

ردیف

1

شمارنده های طبیعی اعداد زیر را بنویسید.

5

2

الف ) چند عدد اول زوج داریم؟ یک عدد .عدد 2

6

سواالت
با تجزیه ی عدد ها به شمارنده های اول  ( ،ب.م.م ) هر
جفت از اعداد زیر را به دست آورید.

یک مکعب مستطیل به ابعاد  42 , 56 , 98سانتی متر

ب ) عدد اولی دورقمی بنویسید که رقم دهگان آن 3

را با مکعب های مساوی پر کرده ایم.

باشد31 , 37 .

الف ) بزرگ ترین ضلع این مکعب چه عددی است ؟

ج ) آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره اول است ؟
خیر.مثال
د ) پنج عدد بنویسید که عدد  3شمارنده ی آن ها باشد.

ب ) چند مکعب در این مکعب مستطیل جا می شود؟

6 , 9 , 12 , 15 , 18
3

الف ) شمارنده های اول اعداد زیر را بیابید.

7

مضرب های طبیعی اعداد زیر را بنویسید.

ب ) اعداد زیر را به صورت ضرب شمارنده ی اول
بنویسید.
ب ) ( ک.م.م ) هر جفت از اعداد زیر را به دست آورید.
ج ) کوچکترین عددی که چهار شمارنده ی اول دارد،
چه عددیست؟
4

الف ) کسر زیر را با استفاده از (ب.م.م ) صورت و

8

پردیس و احمد در مسابقات اتومبیل رانی  ،شرکت
کرده اند.اگر پردیس هر  35دقیقه یک دور کامل و

مخرج ساده کنید.

امید هر  21دقیقه یک دور کامل پیست را طی کنند :
ب )شش عدد طبیعی بنویسید که  3 , 5شمارنده ی اول

الف ) پس از چند دقیقه با هم به نقطه ی شروع می

آن باشد.

رسند؟
ب ) در این صورت هر کدام چند دور را طی کرده اند؟
افراد شجاع فرصت می آفرینند  ،ترسوها منتظر فرصت می نشینند.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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نمونه سواالت فصل سطح و حجم ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
در هر یک از منشورهای زیر  ،تعداد وجه جانبی ،یال ،

ردیف

5

راس ها را بیابید.

سواالت
قاعده ی یک منشور به شکل یک لوزی به ضلع 5cm

می باشد.اگر ارتفاع منشور برابر با نصف محیط لوزی
باشد  ،مساحت جانبی منشور را حساب کنید.

2

الف ) مقطع کدام یک از حجم های زیر نمی توانند هم

6

شکل باشند؟

می خواهیم با مقوا یک جعبه به شکل منشور سه پهلو
بسازیم که قاعده ی آن یک مثلث قائم الزاویه به ابعاد

 ) 1کره و استوانه

 )2منشور و هرم

 5 , 4 , 3سانتی متر و ارتفاع جعبه  6cmباشد.چند

 ) 3کره و مخروط

) 4مخروط و هرم

سانتی متر مربع مقوا الزم داریم ؟

ب ) اگر تعداداضالع قاعده ی منشور خیلی زیاد شود ،
منشور به چه شکلی نزدیک می شود؟
ج ) تعدادیال های یک منشور  ،چند برابر تعداد وجه
های جانبی آن است؟
3

الف ) ابتدا مساحت قاعده و سپس حجم جسم زیر را

7

حساب کنید.

مستطیلی به ابعاد  8 , 5سانتی متر را حول طول آن
دوران می دهیم.مساحت جانبی و حجم شکل حاصل را
محاسبه کنید.

ب )قاعده ی منشوری به شکل متوازی االضالع با ارتفاع
 2و قاعده ی  8cmموجود است.اگر ارتفاع منشور
 7cmباشد  ،حجم منشور را به دست آورید.
4

حجم شکل زیر را محاسبه کنید.

8

قالب پنیری به حجم  450cm3پس از چندین بار برش
زدن و مصرف کردن  ،کوچک شده و به ابعاد
 4 , 9 , 5سانتی متر در آمده است .چند درصد پنیر
مصرف شده است ؟

برای رسیدن به موفقیت باید از آرامش کافی برخوردار بود.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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پاسخ سواالت فصل سطح و حجم ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
در هر یک از منشورهای زیر  ،تعداد وجه جانبی ،یال ،

ردیف

5

راس ها را بیابید.

سواالت
قاعده ی یک منشور به شکل یک لوزی به ضلع 5cm

می باشد.اگر ارتفاع منشور برابر با نصف محیط لوزی

وجه جانبی

وجه جانبی  6تا.

4تا.

یال  11تا.

یال  11تا.

راس  11تا.

باشد  ،مساحت جانبی منشور را حساب کنید.

راس  1تا.
1

الف ) مقطع کدام یک از حجم های زیر نمی توانند هم

6

شکل باشند؟

می خواهیم با مقوا یک جعبه به شکل منشور سه پهلو
بسازیم که قاعده ی آن یک مثلث قائم الزاویه به ابعاد

 ) 1کره و استوانه

 )1منشور و هرم

 5 , 4 , 3سانتی متر و ارتفاع جعبه  6cmباشد.چند

 ) 3کره و مخروط

) 4مخروط و هرم

سانتی متر مربع مقوا الزم داریم ؟
مساحت جانبی

ب ) اگر تعداداضالع قاعده ی منشور خیلی زیاد شود ،

مساحت دو قاعده

منشور به چه شکلی نزدیک می شود؟ استوانه
ج ) تعدادیال های یک منشور  ،چند برابر تعداد وجه

مساحت مقدار مقوای الزم

های جانبی آن است؟  3برابر
3

الف ) ابتدا مساحت قاعده و سپس حجم جسم زیر را

7

حساب کنید.

مستطیلی به ابعاد  8 , 5سانتی متر را حول طول آن
دوران می دهیم.مساحت جانبی و حجم شکل حاصل را
محاسبه کنید.

ب )قاعده ی منشوری به شکل متوازی االضالع با ارتفاع
 2و قاعده ی  8cmموجود است.اگر ارتفاع منشور
 7cmباشد  ،حجم منشور را به دست آورید.
4

حجم شکل زیر را محاسبه کنید.

1

قالب پنیری به حجم  450cm3پس از چندین بار برش
زدن و مصرف کردن  ،کوچک شده و به ابعاد
 4 , 9 , 5سانتی متر در آمده است .چند درصد پنیر
مصرف شده است ؟

برای رسیدن به موفقیت باید از آرامش کافی برخوردار بود.

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر
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نمونه سواالت فصل توان و جذر ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
الف ) اعداد زیر را به صورت ضرب عددهای اول ،

ردیف

5

سواالت
الف ) اعداد توان دار زیر را باز کرده و به صورت ضرب

سپس به صورت عدد تواندار بنویسید.

اعداد تواندار بنویسید.

ب ) حاصل هر عبارت بدون محاسبه به دست آورید.

ب ) اگر  29  512باشد  ،حاصل عبارت زیر را
حساب کنید.

2

الف ) مجموع مجذور و مکعب عدد  5را حساب کنید.

6

حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار
بنویسید.

ب ) مساحت کل و حجم مکعب زیر را به صورت
عبارات توان دار جبری بنو.یسید.

3

الگوهای عددی زیر را کامل کنید.

7

4

الف ) حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

8

الف ) مساحت مربعی  0 / 81 m 2است  .اندازه ی هر
ضلع مربع چند متر است ؟
ب ) مساحت دایره ای  78 / 5 cm 2است.اندازه ی
شعاع دایره چند سانتی متر است؟
الف ) تساوی های زیر را کامل کنید.

ب ) مقدار تقریبی عدد زیر به کمک جدول به دست
حاصل عبارت های زیر را به ازای عددهای داده شده

آورید.

محاسبه کنید.
6/5

6/4

6 /3

6/2

6/1

عدد
مجذور

برای رسیدن به موفقیت باید دانش مربوط به حرفه تان را باال ببرید.
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پاسخ سواالت فصل توان و جذر ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

سواالت
الف ) اعداد زیر را به صورت ضرب عددهای اول ،

ردیف

5

سواالت
الف ) اعداد توان دار زیر را باز کرده و به صورت ضرب

سپس به صورت عدد تواندار بنویسید.

اعداد تواندار بنویسید.

ب ) حاصل هر عبارت بدون محاسبه به دست آورید.

ب ) اگر  29  512باشد  ،حاصل عبارت زیر را حساب
کنید.

2

الف ) مجموع مجذور و مکعب عدد  5را حساب کنید.

6

حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار
بنویسید.

ب ) مساحت کل و حجم مکعب زیر را به صورت
عبارات توان دار جبری بنو.یسید.

3

الگوهای عددی زیر را کامل کنید.

7

4

الف ) حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

8

الف ) مساحت مربعی  0 / 81 m 2است  .اندازه ی هر ضلع
مربع چند متر است ؟
ب ) مساحت دایره ای  78 / 5 cm 2است.اندازه ی شعاع
دایره چند سانتی متر است؟
الف ) تساوی های زیر را کامل کنید.

ب ) مقدار تقریبی عدد زیر به کمک جدول به دست
حاصل عبارت های زیر را به ازای عددهای داده شده

آورید.

محاسبه کنید.
6/3 6/4 6/5

6/2

6/1

عدد

 37/21 38/44 36/66مجذور
برای رسیدن به موفقیت باید دانش مربوط به حرفه تان را باال ببرید.
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نمونه سواالت فصل بردار و مختصات ریاضی هفتم

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

ردیف

سواالت

ردیف

1

الف ) با توجه به شکل زیر  ،بردارهای قرینه و مساوی را

5

مشخص کنید.

سواالت
با توجه به شکل مقابل
مختصات نقطه ها وبردارها
را بنویسید.

ب ) بردارهای قرینه ................ ) 2 ............. ) 1 :
.................................. ) 3
2

الف ) راستا  ..................است که بردار روی آن منطبق

6

می شود.

 3
 4

ب ) ابتدای یک بردار   2و انتهای آن  4است.کدام
گزینه راستا و جهت بردار را مشخص می کند؟
 ) 1افقی به سمت چپ

 )2افقی به سمت راست

 ) 3عمودی به سمت راست

)4عمودی به سمت چپ

از نقطه ی

  2
 3 

A

با بردار  4 
 2

 AB و سپس با بردار

 BC حرکت کردیم.تا به نقطه ی  Cرسیدیم.با چه

برداری میتوانستیم از  Aبه  Cحرکت کنیم؟

ج ) اگر به جسمی دو نیروی مساوی و قرینه وارد شود ،
حرکت جسم به کدام سمت است؟

3

الف ) با توجه به محورزیر اندازه ی بردارهای زیر را

7

هر شکل را با بردار انتقال مربوطه انتقال دهید.

بنویسید.

ب) بردار  ،  5ابتدا درنقطه ی  1را روی محور زیر
رسم کنید.

4

الف )قرینه ی شرق...............و قرینه ی شمال غربی

8

در تساوی های زیرمقدار مجهول را به دست آورید.

 ................است.
ب ) مجموع دو بردار قرینه  ................... ،است.
ج ) در  ABنقطه ی ابتدا  ...............می باشد.
د ) در شکل زیر جسم به چه سمتی حرکت می کند؟
پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند.
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پاسخ سواالت فصل بردار و مختصات ریاضی هفتم

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم

ردیف

سواالت

ردیف

1

الف ) با توجه به شکل زیر  ،بردارهای قرینه و مساوی را

5

مشخص کنید.

سواالت
با توجه به شکل مقابل
مختصات نقطه ها وبردارها
را بنویسید.

ب ) بردارهای قرینه  ) 1 :هم راستا  ) 2هم اندازه
 ) 3جهت هایشان عکس یکدیگر
2

الف ) راستا خطی است که بردار روی آن منطبق می

6

شود.

 3
 4

ب ) ابتدای یک بردار   2و انتهای آن  4است.کدام
گزینه راستا و جهت بردار را مشخص می کند؟
 ) 1افقی به سمت چپ
 ) 3عمودی به سمت راست

از نقطه ی

  2
 3 

A

با بردار  4 
 2

 AB و سپس با بردار

 BC حرکت کردیم.تا به نقطه ی  Cرسیدیم.با چه

برداری میتوانستیم از  Aبه  Cحرکت کنیم؟

 )2افقی به سمت راست

)4عمودی به سمت چپ

ج ) اگر به جسمی دو نیروی مساوی و قرینه وارد شود ،
حرکت جسم به کدام سمت است؟ جسم هیچ حرکتی
نمی کند.
3

الف ) با توجه به محورزیر اندازه ی بردارهای زیر را

7

هر شکل را با بردار انتقال مربوطه انتقال دهید.

بنویسید.

ب) بردار  ،  5ابتدا درنقطه ی  1را روی محور زیر
رسم کنید.

4

الف )قرینه ی شرق ،غرب و قرینه ی شمال غربی

8

در تساوی های زیرمقدار مجهول را به دست آورید.

،جنوب شرقی است.
ب ) مجموع دو بردار قرینه  ،بردار صفر است.
ج ) در  ABنقطه ی ابتدا  Aمی باشد.
د ) در شکل زیر جسم به چه سمتی حرکت می کند؟
به سمت راست
پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند.
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نمونه سواالت فصل آمار و احتمال ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم
ردیف

سواالت
جدول زیر را کامل کرده و به سوال ها پاسخ دهید.
مشکی

سفید

سبز

زرد

9

4

بنفش

صورتی

5

5

سواالت
الف ) در پرتاب یک تاس  ،احتمال اینکه عدد رو شده
مضرب  3نباشد چقدر است ؟

رنگ

تعداد
چوب
خط

الف )چند نفر در این کالس به رنگ بنفش عالقه مندند؟

ب ) اگر بذر گندم بکاریم و جو سبز شود  ،می گوییم
این اتفاق  ...................است .

ب ) کدام رنگ از همه بیشتر طرفدار دارد؟
ج ) عالقه مندان به رنگ صورتی چند نفر هستند؟

ج )در کیسه ای  7مهره ی قرمز  8 ،مهره ی سبزوجود

د ) نمودار میله ای مناسب برای آن رسم کنید.

دارد.یک مهره را از کیسه با چشمان بسته خارج می
کنیم .احتمال این که این مهره سبز باشد چقدر است ؟

د ) در مورد پرتاب تاس  ،یک مثال بزنید که احتمال آن
صفر باشد و یک مثال بزنید که احتمال آن یک باشد.

2

الف ) اولین گام پس از جمع آوری داده ها ...................

6

اتفاق هایی که دارای احتمال برابرهستند  ،مشخص کنید.

می باشد.

الف ) احتمال این که از کیسه ای شامل دو مهره ی قرمز

ب ) نمودار میله ای در چه مواردی استفاده می شود؟

و دو مهره ی آبی  ،مهره ی قرمز بیرون بیاید.

ج ) اطالعات جمع آوری شده را .........................
می گویند.

ب ) احتمال اینکه در پرتاب یک تاس  ،عدد کوچک تر
از  3بیاید.

د ) در نمودار میله ای هر چه تعداد میله ها کم تر باشد

ج ) احتمال اینکه در پرتاب یک سکه  ،سکه ( پشت )

برای مقایسه  ......................و هر چه تعداد میله ها

بیاید.

بیشتر باشد  ،اطالعات  ..................به ما می دهد.

د ) احتمال اینکه عقربه ی چرخنده روی رنگ آبی
بایستد.

زرد آبی
سبز
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3

نمرات ریاضی جمال در ماه های سال تحصیلی گذشته به

1

در یک کیسه  1مهره ی قرمز و  2مهره ی آبی قرار

صورت زیر است :مهر ، 16/5آبان  ، 11آذر  ، 11دی

داده ایم و یک مهره را بطور تصادفی از کیسه بیرون

 ، 19بهمن  ، 22اسفند  ، 19/5فروردین ، 11/5

آورده و رنگ آن را یادداشت می کنیم .و سپس مهره را

اردیبهشت  ، 11خرداد. 22

درون کیسه قرار می دهیم .اگر این کار را  60بار انجام

الف ) نمودار خط شکسته برای نمره های او رسم کنید.

دهیم :

ب ) بیشترین تغییر نمره در کدام ماه های متوالی بوده

الف ) انتظار دارید در چه کسری از آزمایش ها  ،مهره

است ؟

ی قرمز از کیسه بیرون آمده باشد؟

ج ) در کدام ماه ها نمره های او باالی  11/5بوده است؟
د ) میانگین نمره های او را به دست آورید.
ب ) انتظار دارید در چه کسری از آزمایش ها  ،مهره ی
آبی از کیسه بیرون آمده باشد؟

ج ) حاصل جمع این دو کسر را به دست آورید؟

4

جدول زیر را کامل کرده و نمودار دایره ای مناسب آن

 200بار ( رو ) می آید.احتمال اینکه در  201امین بار (

را رسم کنید.
خیار

انگور

1

الف ) سکه ای سالم را  200بار می اندازیم و هر

طالبی

هندوانه

خربزه

نوع

پشت ) بیاید  ،چقدر است ؟

محصول
درصد
تقریبی
کسر

ب ) تاسی را  24مرتبه پرتاب می کنیم و  15بار عدد
فرد می آید.

تقریبی

 ) 1چه کسری از اعداد ظاهر شده در این  24مرتبه ،

با

زوج هستند؟

مخرج12

 ) 2احتمال زوج بودن عدد تاس برابر چند است ؟
 ) 3چرا جواب ( )1و ( )2با هم تفاوت دارند؟

تنها راه تغییر عادت ها  ،تکرار رفتارهای تازه است .
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پاسخ سواالت فصل آمار و احتمال ریاضی هفتم
ردیف

1

طراحی و تدوین  :ایوب زارعی دبیر ریاضی دبیرستان شهید سلیمی شهرستان جهرم
ردیف

سواالت
جدول زیر را کامل کرده و به سوال ها پاسخ دهید.
مشکی

سفید

سبز

زرد

بنفش

3

8

9

4

6

صورتی

5

5

سواالت
الف ) در پرتاب یک تاس  ،احتمال اینکه عدد رو شده
مضرب  3نباشد چقدر است ؟

رنگ

تعداد

احتمال

چوب
خط

ب ) اگر بذر گندم یکاریم و جو سبز شود  ،می گوییم

الف )چند نفر در این کالس به رنگ بنفش عالقه مندند؟

این اتفاق غیر ممکن است .

 6نفر
ب ) کدام رنگ از همه بیشتر طرفدار دارد؟ سبز

ج ) در کیسه ای  7مهره ی قرمز  8 ،مهره ی سبز

ج ) عالقه مندان به رنگ صورتی چند نفر هستند؟ 5نفر

وجود دارد.یک مهره را از کیسه با چشمان بسته خارج

د ) نمودار میله ای مناسب برای آن رسم کنید.

می کنیم .احتمال این که این مهره سبز باشد چقدر است
؟
احتمال
د ) در مورد پرتاب تاس  ،یک مثال بزنید که احتمال آن
صفر باشد و یک مثال بزنید که احتمال آن یک باشد.
احتمال اینکه عدد رو شده بزرگ تر از  6باشد.
احتمال اینکه عدد رو شده کمتر از  7باشد.

مشکی سفید سبز زرد بنفش صورتی

2

الف ) اولین گام پس از جمع آوری داده ها سازماندهی

6

اتفاق هایی که دارای احتمال برابرهستند  ،مشخص کنید.

داده ها می باشد.

الف ) احتمال این که از کیسه ای شامل دو مهره ی قرمز

ب ) نمودار میله ای در چه مواردی استفاده می شود؟

و دو مهره ی آبی  ،مهره ی قرمز بیرون بیاید.

مقایسه ی تعداد  ،پیدا کردن بیشترین و کمترین داده
ج ) اطالعات جمع آوری شده را داده های آماری می

ب ) احتمال اینکه در پرتاب یک تاس  ،عدد کوچک تر

گویند.

از  3بیاید.

د ) در نمودار میله ای هر چه تعداد میله ها کم تر باشد

ج ) احتمال اینکه در پرتاب یک سکه  ،سکه ( پشت )

برای مقایسه ساده تر و هر چه تعداد میله ها بیشتر باشد

بیاید.

 ،اطالعات دقیق تر به ما می دهد.
د ) احتمال اینکه عقربه ی چرخنده روی رنگ آبی
بایستد.

زرد آبی
سبز
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3

نمرات ریاضی جمال در ماه های سال تحصیلی گذشته به

7

در یک کیسه  1مهره ی قرمز و  2مهره ی آبی قرار

صورت زیر است :مهر ، 16/5آبان  ، 18آذر  ، 17دی

داده ایم و یک مهره را بطور تصادفی از کیسه بیرون

 ، 19بهمن  ، 22اسفند  ، 19/5فروردین ، 17/5

آورده و رنگ آن را یادداشت می کنیم .و سپس مهره را

اردیبهشت  ، 18خرداد. 22

درون کیسه قرار می دهیم .اگر این کار را  60بار انجام

الف ) نمودار خط شکسته برای نمره های او رسم کنید.

دهیم :

ب ) بیشترین تغییر نمره در کدام ماه های متوالی بوده

الف ) انتظار دارید در چه کسری از آزمایش ها  ،مهره

است ؟( آذر و دی )(اسفند و فروردین)( اردیبهشت و خرداد)

ی قرمز از کیسه بیرون آمده باشد؟

ج ) در کدام ماه ها نمره های او باالی  18/5بوده است؟
دی و بهمن و اسفندوخرداد
ب ) انتظار دارید در چه کسری از آزمایش ها  ،مهره ی

د ) میانگین نمره های او را به دست آورید.

آبی از کیسه بیرون آمده باشد؟

ج ) حاصل جمع این دو کسر را به دست آورید؟
خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی

4

آذر

آبان

مهر

جدول زیر را کامل کرده و نمودار دایره ای مناسب آن

 200بار ( رو ) می آید.احتمال اینکه در  201امین بار (

را رسم کنید.
خیار

انگور

8

الف ) سکه ای سالم را  200بار می اندازیم و هر

طالبی

هندوانه

خربزه

نوع

پشت ) بیاید  ،چقدر است ؟

محصول
درصد
تقریبی
کسر

خیار

ب ) تاسی را  24مرتبه پرتاب می کنیم و  15بار عدد
فرد می آید.

تقریبی

 ) 1چه کسری از اعداد ظاهر شده در این  24مرتبه ،

با

زوج هستند؟

مخرج12

 ) 2احتمال زوج بودن عدد تاس برابر چند است ؟

خربزه

هندوانه
طالبی
انگور

 ) 3چرا جواب ( )1و ( )2با هم تفاوت دارند؟
آنچه در عمل اتفاق می افتد و آنچه احتمال دارد ممکن
است فرق داشته باشد ولی به هم نزدیک هستند.

تنها راه تغییر عادت ها  ،تکرار رفتارهای تازه است .
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