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با نام و یاد خدا شروع کنید

۱

اگر اندازه ضلع یک مربع  nباشد آنگاه محیط آن مربع برابر با  …..است.

۲

در عبارت جبری  3𝑥 + 2𝑦 − 𝑥𝑦 + 3چند جمله وجود دارد؟

۳

اندازه هر ضلع شش ضلعی منتظم  2𝑥 − 3می باشد .محیط آن را با یک عبارت جبری بنویسید.

۴

برای عبارت های جبری زیر یک عبارت کالمی بنویسید

کپی
رایت

2𝑥 − 5
𝑥
+3
2
2𝑥 − 7
3
𝑎𝑏 = 𝑏𝑎

۵
کپی
رایت

عبارت های کالمی زیر را با یک عبارت جبری بنویسید.
الف) هفت واحد کمتر از خمس عددی.
ب) مساحت مستطیلی به طول  aو عرض  bبرابر است با حاصل ضرب طول ضربدر عرض.

۶

محیط و مساحت دایره را بصورت عبارتهای جبری بنویسید.

۷

هر یک از عبارت های جبری زیر را ساده کنید.
= )3(2x – 5) + 5(3x +6
=)4(7x - 8) + 6(5x + 10
=)3(4x - 5) + 2(11 - 2x

1

نام :

آزمون جبر کد ۷۷۳۱

نام خانوادگي:

آزمون جبر
۸
کپی
رایت

مدت امتحان:
تاریخ امتحان:

سایت ریاضی هزار

پایه :هفتم

 www.riazi1000.irدانلود

اگر طول یک ساق مثلث متساوی الساقین  aباشد و طول ضلع سوم  bباشد محیط آن را با یک عبارت جبری بنویسید.

کپی رایت

۹
کپی
رایت

مساحت و محیط مثلث زیر را با یک عبارت جبری بنویسید.

۱۰
کپی
رایت

چهارصدمین جمله الگوی عددی  200(𝑛 − 100) − 5000را پیدا کنید.

۱۱

/

/

محیط یک مربع با محیط پنج ضلعی منتظم برابر است .اگر هر پنج ضلعی منتظم  8سانتیمتر باشد .مساحت مربع چقدر است؟

۱۲

اختالف جمله های هزارم و دو هزارم در الگوی عددی )(3𝑛 − 500

۱۳

معادله های زیر را حل کنید.

۱۴

مجموع سه عدد زوج متوالی  ۴۲می باشد با تشکیل معادله آن سه عدد را پیدا کنید.

1
5

را به دست آورید.

5𝑥 + 3 = 23
𝑤
13 = − 4
3
𝑟−3
=5
3
𝑐
= 14
−6
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هزینه چاپ کارت عروسییی به این صییورت حسییاب میشییود ۵۰ .هزار تومان قیمت پایه و  ۱۲۰تومان برای هر کارت .هزینه چاپ n
کارت عروسی چقدر میشود؟

۱۶
کپی
رایت

اگر = 0

۱۷
کپی
رایت

مقدار عددی عبارت زیر را به ازای  𝑥 = 45بدست بیاورید.
= )(𝑥 − 1)(𝑥 − 3)(𝑥 − 5) … (𝑥 − 97)(𝑥 − 99

𝑦2𝑥−

𝑥

𝑦𝑥+

𝑦

باشد .آنگاه معکوس را پیدا کنید.

18

در یک مثلث اندازه زاویه های آن  2𝑥 + 40 , 3𝑥 − 35 ,5𝑥 − 25است اندازه زاویه کوچکتر را به دست آورید.

19

در یک مستطیل طول  2𝑥 − 10و عرض  3𝑥 − 45است اگر محیط این مستطیل برابر با  ۶۰سانتی متر باشد عرض مستطیل چند
سانتی متر است؟

20

نصف عددی را با خمس آن عدد جمع کردهایم و حاصل  63شده است ثلث آن عدد را پیدا کنید.

موفق باشید

خرید فایل ورد (قابل ویرایش)
و پاسخنامه تشریحی کد ۷۷۳۱
(کلیک کنید)
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داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روى ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
فرمولهای ریاضی هفتم -

www.tadris7.ir

دوشنبه  22آذر 5:26 - 1395

دانلود رایگان نمونه سوال آمار و احتمال -

دوشنبه  22آذر 1:24 - 1395

دانلود رایگان نمونه سوال بردار و مختصات -

دوشنبه  22آذر 1:23 - 1395

دانلود رایگان نمونه سوال فصل توان و جذر -

دوشنبه  22آذر 1:21 - 1395

دانلود رایگان نمونه سوال سطح و حجم -

دوشنبه  22آذر 1:20 - 1395

دانلود رایگان نمونه سوال شمارنده ها و اعداد اول -
دانلود رایگان نمونه سوال فصل هندسه و استدال -
دانلود رایگان نمونه سوال جبر و معادله -

دوشنبه  22آذر 1:17 - 1395

دوشنبه  22آذر 1:16 - 1395

دانلود رایگان نمونه سوال فصل عددهای صحیح -
نمونه سوال فصل راهبردها -

دوشنبه  22آذر 1:19 - 1395

دوشنبه  22آذر 1:14 - 1395

دوشنبه  22آذر 1:10 - 1395

دانلود حل تمرین کتاب ریاضی هفتم -

آدرس ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در ﺗﻠﮕرام

یکشنبه  21آذر 11:28 - 1395

@riazi1000

https://telegram.me/riazi1000

