
 

که–1 است استوانه شکل به آبی آنشعاعمنبع استوانه1قاعده ارتفاع و ؟م3متر است سی سی چند آن حجم . است ؟تر لیتر چند

) است الزامی فرمول ذکر نمره2)

ضلع–2 راهایاگر ؟نصفمکعبی شود می برابر چند آن حجم ، نمره1کنیم

مکعبی-3 کل چندسانتی69مساحت مکعب حجم . است ؟سانتیمربع است مکعب نمره5/1متر

بگیرید-4 نظر در را ؟مستطیلی چرا ؟ عرضش حول یا شود می ایجاد بزرگتری حجم ، طول حول مستطیل این دوران از .

هم) با هایش ضلع نیستاندازة نمره1(برابر

5–. کنید پر مناسب کلمات با را خالی نمره2جای

یک- دوران دایرهاز ،حولنیم .حجمقطرش شود می حاصل

عددی- لحاظ از اندازة،اگر ، باشد برابر ای استوانه جانبی مساحت و آنحجم .شعاع است

یا- مکعب مستطیلیک ،مکعب جانبی ،وجه ،یال .قاعده دارد رأس

اضالع-9 به الزاویه قائم مثلث یک از آن قاعدة که منشوری خواهیم منشور11و8و9می ارتفاع و شده سانتیمترتشکیل

مقواسانتیمتر21 با را ؟است داشت خواهیم الزم مقوا مربع سانتیمتر چند حداقل کنید تعیین . نمره5/1بسازیم

هفتم پایه جذر( و توان ، جانبی مساحت و )حجم



عبار-7 .احاصل آورید بدست ممکن صورت ترین ساده به را زیر نمره5/1ت

عبار-8 .احاصل آورید بدست دار توان عدد یک صورت به را زیر نمره4ت

هاگر-6 1 . آورید بدست را زیر عبارت حاصل ، باشد 3𝑥
= نمر8

11–. بگیرید نمره5/1جذر

√46 × 4 = √25 − 19 = √94 + 39 =

11-. کنید پر مناسب عبارت با را خالی نمره1جای

عدد2125عددنصفالف( ، تواندار عدد یک صورت .به است

عدد(ب جذر با25قرینة است .مساوی

مشخص–12 را غلط و صحیح .جمالت نمره1کنید

.الف( ندارند جذر منفی (اعداد عددب .268عدد2111ربع است

عدد–13 اعشاررا35جذر رقم یک .تا آورید نمره1بدست
      

92
+ (1/2)2 = 111

− (1/3)3 = 

45
× 73

× 46
× 711

=  

412
× 1118

× (1/25)12 = 

35
× 27 =

811
× 129

× (1/5)11 × 219
=  

3𝑥+2
= 

√35 ≅ 


