


  

 

 

                                               .دختر خَتن پاسخ سَاالت را در دفترت تٌَیس 

 ب.م.م ایي دٍ عدد را پیدا کٌید. 64ٍ  42تا ًَضتي ضوارًدُ ّای دٍ عدد -1

 

 هی تاضد. حاصل ضرب ایي دٍ عدد را تِ دست آٍرید. 66هجوَع دٍ عدد اٍل -4

 

 را تٌَیسید. 5ٍ  2الف( هضرتْای عدد  -6

 چِ عددی  است؟   5ب ( ضصت ٍ پٌجویي هضرب  

 است؟      2چٌدهیي هضرب   422ج ( 

 

 تا استفادُ از رٍش تجسیِ ب.م.م ٍ ک.م.م خَاستِ ضدُ را تِ دست آٍرید.-2

(26 ٍ 42)   

 

 

(41ٍ 63)   

 

*43 ٍ 32+   

 

 

*14 ٍ 26 ٍ 42+   

 

 

ساًتی هتر  4ساًتی هتر ٍ ضلع قائن آى   5ٍ    6یک هٌطَر ذٍزًقِ قائن الساٍیِ است کِ قاعدُ ّای آى تِ ترتیة قاعدُ -3

 ساًتی هتر تاضد. حجن آى چٌد ساًتی هتر هکعة است؟  3هی تاضد. اگر ارتفاع ایي هٌطَر 

 

 باسمه تعالی

 ریاضی هفتم 

                            6و  5فصل کاربرگ 

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

 نام کالس:.............



ٌطَر ضص پْلَ است کِ ّرضلع یکی از  ستَى ّای هسجدی را هی خَاٌّد کاضی کاری کٌٌد. ایي ستَى تِ ضکل ه -4

 هتر است. ترای ایي کار چٌد هتر هرتع کاضی الزم است؟ 3هتر ٍ ارتفاع ایي هٌطَر  4قاعدُ آى 

 

 

 

ساًتی هتر را حَل طَلص  دٍراى هی دّین. حجن ٌّدسی ایجاد ضدُ چٌد ساًتی هتر  4ٍ عرض  7هستطیلی تِ طَل -5

 هکعة است؟

 

 

ساًتی هتر تاضد،  7ساًتی هتر هی تاضد. اگر ارتفاع هٌطَر  4قاعدُ هٌطَری تِ ضکل هرتع است کِ اًدازُ ّر ضلع -6

 هساحت جاًثی هٌطَر را تِ دست آٍرید.

 

 

 ساًتی هتر را تِ دست آٍرید.  6ٍ ارتفاع  3حجن استَاًِ ای تِ ضعاع قاعدُ   -7

 

ساًتی هتر تاضد  6ساًتی هتر است. اگر ارتفاع هٌطَر  3اًدازُ قطر آى پْلَ ، هرتعی است کِ  2قاعدُ یک هٌطَر  -12

 حجن هٌطَر را تِ دست آٍرید.

 

 ساًتی هتر جا هی گیرد؟ 3ساًتی هتر چٌد تستِ هکعة ضکل تِ ضلع  36ٍ  26ٍ  65در جعثِ ای تِ اتعاد  -11

 

 

ر آٍردُ این. حجن ایي استَاًِ را تِ دست د 12را تِ ضکل استَاًِ تِ ارتفاع  12ٍ  14یک هقَا تِ طَل ٍ عرض  -14

πآٍرید.  )   6   ) 

 

 

 

                                           چیست؟ی در شباهت دماسنج با ورقه امتحاناگه گفتید  

ه صفر می رسند تن آدم می لرزد!!!هر دو وقتی ب                   

 


