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 ( وم د)سری  هفتم ریاضینمونه سوال                                     نام و نام خانوادگی:                
 

االی  درجه ب  18و دمای اتاق    فر است ر صدرجه زی  22دمای داخل یک سردخانه  (  1

داخل سردخانه و دمای اتاق چقدر است؟ میانگین دمای  دمای    صفر است. اختالف

 دو مکان را حساب کنید.

 

یک(  2 متمم  زاویه  زاویهدو  این  از  یکی  است.  برابر    5ها  دیگر هستند.  دیگری 

 د.اندازه هر زاویه را پیدا کنی

 

ع مربع متر مربع است. اگر از ضل  1سانتی متر،    200  مساحت مربعی به ضلع(  3

 شود؟درصد کم کنیم مساحت مربع چند درصد کم می  20

 

 عددهای زیر را از کوچکتر به بزرگتر مرتب کنید.  ( 4

2 ،20- ،60 ،86- ،13 ،11 ،6-   

 حرکت روی محور به دست آورید.  حاصل جمع مقابل را با استفاده از ( 5

(9-( + )14 - ) 

 حل کنید.  معادله زیر را ( 6

3x – 4 = 2x – 2 
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 ت زیر را بنویسید. ( حاصل عبار7

15 - (8-)  +17  - 

 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 8

 حاصل جمع دو عدد منفی عددی مثبت است. الف( 

 . قرینه هر عدد منفی از خود عدد کوچکتر استب( 

 ر دارد.قرا -20و  -19مابین دو عدد  -18ج( عدد 

 های مختلف بر هم تقسیم شوند حاصل منفی است.  هر گاه دو عدد صحیح با عالمت د( 

 است.  35عدد  25و  -56اختالف دو عدد ه( 

 و اعداد مناسب کامل کنید.   ات( جاهای خالی را با کلم9

 برابر با عدد .......................... است.  36 – 50 – 30حاصل عبارت الف( 

اگر دو عدد منفی را با هم جمع کنیم و حاصل آن را در عددی منفی ضرب کنیم  ب(  

 حاصل عددی ................................. است.

 برابر با عدد .......................... است.   -17قرینه قرینه عدد ج( 

 ت.  ترین عدد صحیح منفی دو رقمی ....................... اسبزرگد( 

 عدد ......................... است.  55و  – 45اختالف دو عدد ه( 

 

 اشینموفق ب
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