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نمونه سواالت فصل به فصل ریاضی پایه هفتم
نمونه سواالت فصل دوم
)1درستی یا نادرستی عبارتهای زیر رامشخص کنید .
الف) حاصل ضرب هر دو عدد منفی عددی منفی است.
ب)قرینه ی  ،قرینه ی هر عدد برابر با خود عدد است.
پ)تمام اعداد صحیح منفی از صفر کوچکتر ند.
ت)حاصل جمع دو عدد منفی همواره یک عد دمثبت است.
ث)قرینه ی اعدادصحیح منفی همان اعداد طبیعی هستند.
 )2در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.

الف) در تفریق اعداد صحیح عدد اول با  ...................عدد دوم جمع می شود.
ب)حاصل ضرب هر عدد مثبت در عدد منفی عددی  ...................است.
پ)حاصل عبارت  -1-2-3-2-5برابر با عدد  .................است.
ت) بزرگترین عدد صحیح منفی دو رقمی عدد  ...............است.
ث)حاصل تقسیم هر عدد مثبت بر عدد منفی عددی  ...................است .
 )3گزینه صحیح را انتخاب کنید.
*) حا صل عبارت ( )3-1برابر است با :
الف) +5

ج) +11

ب)-5

د)-11

*) اگر دمای هوای شهر مشهد 2درجه زیر صفر و دمای هوای بیر جند 5درجه سردتر از مشهد است دمای هوای
بیر جند برابر است با :
الف) -3

ج) +3

ب) -9

د) +9

*)فاصله عدد 6با قرینه خود چند واحد است؟
الف) 6واحد

ج) 12واحد

ب)1واحد

د)صفر

*)قرینه عدد  2نسبت به عدد  -1کدام عدد است؟
الف) -2

ب)-7

ج) -5

د)-3

*)دمای هوای تهران دریک روز زمستانی 5درجه زیر صفر ودر همان روزدمای هوای تبر یز 9درجه زیرصفر
بوده است اختالف دمای دوشهر کدام است؟
الف) 2درجه

ب) 12درجه

ج) 6درجه

د) 2درجه
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*)دریک روز پاییزی دمای هوای الهیجان 3درجه باالی صفرودرهمان روزاردبیل 1درجه سردتراز الهیجان بود
میانگین دمای دوشهر کدام است؟
الف) -5

ب) 11

د) -1

ج)-2

*)حاصل عبارت زیر کدام است؟
69
الف) 7221

6
ج)1672

ب)7266

5

3

1
د)1766

*)حاصل عبارت زیر کدام است؟
( 21

)99

)91

( 21

ب)صفر

الف)61×...×-16×-11×-19

)3

ج) 1

( 21

)2

( 21

د)-1

*)حاصل عبارت زیر کدام است؟
23
الف) -19

2
ب)19

1 1
ج) صفر

23

25 22
د) -25

)4حاصل جمع وتفریق های زیر را بدست آورید؟
الف)به کمک محور اعداد صحیح
=()-6(-)-3
= ()-9(+)-5
ب) به کمک دایره های تو پر وتو خالی
=()+2(+)-6
=()+5(-)-1
پ) به روش قاعده ها
= ( 52ـ)  29 ( +ـ )

= (  13 ( + )+22ـ )

= (  )+66ـ ( 23ـ)

=(  71ـ ) ـ (  16ـ)

= (  ) +13ـ ( )+ 19

= (  6ـ ) ـ (  13ـ )

= (  5ـ )  16 ( +ـ )

= ( )+19(+)+ 13
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)7حاصل عبارتهای زیر را بدست آورید.
-15+6 3-12

= ]2-2[23-(2 1) 6
= ] ( 22ـ) ـ 1ـ [ × ] ( 2ـ ) ÷(  12ـ)[

= ] (9ـ) ÷ (37ـ) [ ×] ()+22ـ 7ـ[

=] (2(×)+3ـ)[ ÷] (15ـ)ـ(25ـ)[

= ] (5(+)+16ـ)[÷] (6ـ)ـ(12ـ)[

= )1)]÷ (2 × 3ـ(ـ)43ـ([

=52ـ35ـ 22+12ـ
= ( ))-37( -)-52( (÷ )15-22

= -23-21+35-22

= )7ـ( ÷])(+ 4ـ)16ـ(ـ[2

=( )-1-9-12 ( ÷ )-2×2

) 7/1دمای هوای لنگرود در یک شبا نه روز حد اکثر 12درجه باالی صفر وحداقل 2درجه زیر صفر بود میا نگین
دمای هوای لنگرود چند درجه بوده است ؟
 )7/2در یک روز زمستانی دمای هوای شهر تهران 1درجه زیر صفر و دمای تبریز در همان روز 2درجه سر دتر
از تهران است .دمای هوای تبر یز چند در جه است ؟ میا نگین دمای تبریز وتهران را بدست آورید ؟
 )7/3در یک روز دمای هوای همدان 12ـ و دمای هوای اردبیل 16ـ درجه بوده است هوای اردبیل چند درجه سر
دتر از همدان بوده است ؟
 ) )7در جای خالی عدد مناسب بنویسید .
(×)-3(=-24

)

( =+75

)×()-3

( =-3

)÷()-48

(×)-6(=-74

)

)8کسرهای زیر را به ساده ترین صورت بنویسید .

)( 45)  ( 28

)( 21)  ( 54

(-52) 25

)(35) (-62
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