
 

 

 

 http://irmath.com 3 از 1 صفحه  سایت ریاضیات ایرانسواالت بیشتر از  دانلود نمونه

 ساعت-- هذت زهاى خاسخگَیی: در سایت ریاضیات ایراى ُتْیِ شذ  ّفتن خایِ ریاضی ًوًَِ سَال: 

 سَال 11:  تعذاد سَاالت http://irmath.com صحیحٍم اعذاد دفصل 

 irmath-p7-ch2-001کذ فایل:  irmath@کاًال تلگرام  هْر  ایسدیحسي  :تطراح سَاال

 ًورُ( 1) .اعذاد زیر را رٍی هحَر هختصات ًشاى دّیذ:  1سَال 

5 ،  +3-    ، ( ۴)   ،۳ ( ۲) 

 

 

 

 ًورُ( 2 ) .ّای زیر را کاهل کٌیذ تساٍی: 2سَال 

(-51; قریٌِ )   

((-7; قریٌِ )قریٌِ )  

 ( ( ;15 )+- )-  

 ( ( ;38 - )+)–  

 

 ًورُ( 2) ّای زیر را تیاتیذ.  حاصل جوع ٍ تفریق: 3سَال 

24 – (-5) =       -45 + 15 =  

-5 + 3 × (-2) =      -9 × 2 + (-(-2)) =  

 ًورُ( 2)را تاالی آى تٌَیس. عذد حرکت ّر یک : 4سَال 
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 ًورُ( 5/1عذدّای زیر را تا ّن هقایسِ کٌیذ. ): 5سَال 

 15             23- ، 5-   5 +  ، 17- 12-    12 +17- 

 +23ـ15        -12+  23 ،  -7+  6    -5+ 11 ،  6 – 2            2 -6

 

 ًورُ( 5/0) است. ----------جوع دٍ عذد هثثت ّوَارُ عذدی حاصل  –الف  : 6سَال 

 ًورُ( 5/0)  .------ تراتر است تا اش در قریٌِّر عذد جوع حاصل  –ب 

 ًورُ( 5/0) تیشتر( –شَد. )کوتر  هی --------هقذار هثثتی از یک عذد هٌفی کن کٌین، اگر  –ج 

 

چگًَـِ اسـتت تَضـیح    یک عذد هثثت تا یک عذد هٌفـی جوـع شـَد، ع هـت حاصـل      گر ا :7َال س

 ًورُ(  1) دّیذ.

 

 

 ًورُ( 2)راست هرتة کٌیذ. ٍ از چح تِ  تر رگتستِ  تر کَچکعذدّای زیر را از : 8سَال 

45- ،12 ،23- ،14- ،0  ،5- ،4 ،+25 + 

 

 

 5 در آى رٍز َّای تثریسدهای است. زیر صفر درجِ  8رٍز سال  ردتریيسى در : دهای َّای تْرا9سَال 

َّای تثریس ٍ اَّاز دهای . َدُ استتدرجِ تیشتر از تْراى  13ٍ دهای َّای اَّاز تر از تْراى سرددرجِ 

 ًورُ(  5/1)را هحاسثِ کٌیذ ٍ رٍی هحَر ًشاى دّیذ. 
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 ًورُ(  2دست آٍریذ. ) ّای زیر را تِ ضرب حاصل: 10سَال 

  ;12  ( ×5-)  

( ;3-(( × )5-)-)  

( ;5  +3 - × )((6-) – (2-))  

( ;4-1( × )1-4)  

 

 ًورُ( 5/3)زیر را کاهل کٌیذ: جذٍل : 11َال س

 


