


  

 

 

 تا تَجِ تِ شکل، جاّای  خالی را تا ًام پارُ خطْای هٌاسة کاهل کٌیذ.    -1

 

̅̅̅̅    الف  (  ̅̅̅̅   ̅)    ̅̅ ̅̅ ̅̅   ب                       ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅̅   ج                      ̅   ̅̅   ̅    ̅̅̅̅      

    جاّای خالی را تا عذد یا کلوِ هٌاسة کاهل کٌیذ. -2

 ِفاصلِ دٍ ًقط A   ٍB   را ....... پارُ خط  ̅̅   هی گَیین. ̅̅

     ِاگر ًقطM   تاشذ، هقذار عذدی  ̅̅̅̅  ٍسط پارُ خط
  ̅̅ ̅̅ ̅

  ̅̅ ̅̅
        تراتر است تا .......  

 را طَری رٍی آى قرار دّیذ کِ راتطِ زیر ترقرار تاشذ.  A   ،B  ،C  ٍD یک خط رسن کٌیذ ٍ ًقاط   -3  

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅            

 

  تا تَجِ تِ شکل تِ سَال ّا پاسخ دّیذ. -4

   الف( دٍ زاٍیِ هتقاتل تِ راس را ًام تثریذ.

 دٍ زاٍیِ ای کِ هتون ّن تاشٌذ را تا سِ حرف ًام تثریذ. ب( 

 ج ( دٍ زاٍیِ ای کِ تا ّن هکول تاشٌذ را تا یک حرف ًام تثریذ. 

 پارُ خط: ........  ًین خط: .........  خط راست: .........             راست ًام تثریذ.د ( یک پارُ خط، یک ًین خط ٍ یک خط 

 

 .ًَع تثذیل اًجام شذُ را تٌَیسیذ الف( تا تَجِ تِ شکل ّا رٍی ّر فلش  -5

  دٍ شکل زیر ّن ًْشت ّستٌذ، جاّای خالی را کاهل کٌیذ.ب( 

  ̂                 ̅̅ ̅̅                                                                                                                                

 

 باسمه تعالی

                          ( 4)کاربرگ     

 ریاضی هفتم 

 

 نام و نام خانوادگی: .....................

 نام کالس:.............
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 )الف(                                                               )ب(                          کذام یک از شکل ّای زیر هقعر است؟ چرا؟ -6

 

 

 تٌْا سِ ضلعی هٌتظن چِ ًام دارد؟ -7

  ع  د ( هثلث هختلف االضا          ضاعهثلث هتساٍی االج (           الساقیي   ب ( هثلث هتساٍی          الف( هثلث قائن الساٍیِ

 

 ؟ ًیستتا کذام یک از اًذازُ ّای دادُ شذُ، هثلث قاتل رسن  -8

    9ٍ4ٍ7د (                         7ٍ4ٍ5ج (                              6ٍ4ٍ2ب (                          3ٍ4ٍ5الف( 

 

 دٍ زاٍیِ هتقاتل تِ راس تا ّن تراترًذ، زیرا : -9

  دارای یک هکول اًذ.         ب ( دارای یک هتون اًذ.            ج ( راس هشترک دارًذ.           د ( هجاٍر یکذیگرًذ. الف( 

 

ًقطِ اضافِ کٌین، در ایي صَرت تِ تعذاد پارُ خطْا چٌذ تا اضافِ هی  3ًقطِ هشخص کردُ این. اگر تِ تعذاد ًقاط  10رٍی خطی  -10

 شَد؟

  13د (                                        33ج (                                      22ب (                                     11الف( 

 

 (استفادُ کٌیاز هاشیي حساب دختر گلن هیتًَی )  درجِ، چٌذ تراتر آى است؟ 5/22هکول زاٍیِ  -11

  9د (                                           7ج (                                       5ب (                                     3الف( 

  .یکی از سخت تریي ٍ دلْرُ آٍرتریي لحظِ ّای زًذگین سر اهتحاًات ریاضی تَد زنگ تفریح: 

   کِ ّوِ دًثال هاشیي حساب هیگشتي ٍلی هي ًویذًٍستن ٍاسِ کذٍم سَال هیخَاى.                                                                  


