
ًبم ذبًَازگی ًبم آهَسگبر:  7فػل   ًوًَِ سَال ریبضی

کسز « ...... قسوت اس ...... قسوت هسبٍی»ثبضٌس، ثِ  ضسُ تقسینهسبٍی  ّبی قسوتکِ ثِ  ّبیی ضکل: زر کسر

زٍم  چیي ًقطِضکل ٍ زر  ضسُ رًگ ّبی قسوتتعساز اٍل  چیي ًقطِسبل زٍم اثتسایی( زر کسزّب ). زر ًَضتي گَیین هی

. ثزای هثبل اگز ذالف ایي را ًپزسیس!( سؤالالجتِ اگز ) سنیًَ هیٍ رًگ ًطسُ( را  ضسُ رًگضکل ) ّبی قسوتتعساز کل 

 4قسوت اس  2: ضَز هیقسوت آى را رًگ کززُ ثبضین، کسز هزثَط ثِ آى  2ثبضس ٍ  ضسُ تقسینقسوت  4یک هزثع ثِ 

قسوت هسبٍی.

احتوبل  ٍ اطالعبت هسئلِ اتفبق. زر احتوبل ثب تَجِ ثِ ضَاّس هَجَز یک : احتوبل یعٌی ضبًس پیص آهسىاحتمال

تعساز  ّزچقسریک کیسِ هسبئل هزثَط ثِ احتوبل، زر زر  پیص ذَاّس آهس. اتفبقی() یزازکِ چِ رخ  زّین هی

است ٍ اگز زر  ّب رًگ اس کیسِ ثیطتز اس ثقیِ رًگ آى زرآهسىثبضس احتوبل  ّب رًگ یک رًگ ثیطتز اس ثقیِ ّبی هْزُ

است ٍ اگز زر  تز کن ّب رًگ آى رًگ اس ثقیِ زرآهسىاس ثقیِ ثبضس، احتوبل  تز کنیک رًگ  ّبی هْزُیک کیسِ تعساز 

 هسبٍی است. اس کیسِ ّب آى زرآهسىیی ثب ّن ثزاثز ثبضس، زر ایي غَرت احتوبل ّب رًگ ّبی هْزُیک کیسِ تعساز 

)ّوبًٌس تَضیحی کِ ثزای هْزُ ٍ  ّب رًگچزذٌسُ ّن احتوبل قزار گزفتي عقزثِ رٍی ّز رًگ ثِ تعساز  ّبی غفحِزر 

ًسارز. ای راثطِ ّب رًگاحتوبل ثب جبی قزار گزفتي  ّب سؤالٍ زر ایي  ثستگی زارز کیسِ ارائِ ضس(

را ثززارین، احتوبل  هْزُ یکهْزُ آثی زارین، اگز چطوبى ذَز را ثجٌسین ٍ  2هْزُ قزهش ٍ  4 ای کیسِثزای هثبل زر 

جِ کٌین کِ ایي جولِ ثِ زارز. الجتِ ثبیس تَ ّب هْزُزرآهسى هْزُ قزهش ثیطتز است چَى تعساز ثیطتزی ًسجت ثِ زیگز 

 !زرثیبیسآهس، ثلکِ ثیطتزیي احتوبل هوکي ایي است کِ قزهش  زرذَاّسهْزُ قزهش  حتوبًِ کایي هعٌب ًیست 
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 !یسرا رًگ ثشً ّب آىاست؟  ضسُ تقسینهسبٍی  ّبی قسوتکسام ضکل ثِ 
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 را کبهل کٌیس: ّب جولِ رًگی ّبی قسوتثب تَجِ ثِ 

 

 

 

 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  .....قسوت هسبٍی             ....قسوت اس  .....            قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ...... 

 

 

 

 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  .....قسوت هسبٍی             ....قسوت اس  .....قسوت هسبٍی             ....قسوت اس  .....

2

 

  جبّبی ذبلی را هبًٌس ًوًَِ پز کٌیس:

 قسوت هسبٍی 11قسوت اس  4ٍ  تبیی زُ 1یعٌی  14

 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ....ٍ  تبیی زُ ....یعٌی  36 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ....ٍ  تبیی زُ ....یعٌی  27

 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ....ٍ  تبیی زُ ....یعٌی  51 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ....ٍ  تبیی زُ ....یعٌی  74

  قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ....ٍ  تبیی زُ ....یعٌی  82 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  ....ٍ  تبیی زُ ....یعٌی  19
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 :ثیبى کٌیس ّب جولِسیز را ثب ذط کص اًساسُ ثگیزیس ٍ اًساسُ ّز کسام را ثب کبهل کززى  ّبی ضکل الف.

 قسوت هسبٍی است. ....قسوت اس  ....ٍ  هتز سبًتی ....اًساسُ ذط 

 قسوت هسبٍی است. ....قسوت اس  ....ٍ  هتز سبًتی ....اًساسُ ذط 
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 :یسجبّبی ذبلی را ثب تَجِ ثِ ضکل پز کٌ ة.

 قسوت هسبٍی است. ....قسوت اس  ....ٍ  هتز سبًتی ....اًساسُ طٌبة 

 قسوت هسبٍی است. ....قسوت اس  ....ٍ  هتز سبًتی ....اًساسُ هَرچِ 

 جبّبی ذبلی را ثب تَجِ ثِ ضکل پز کٌیس:

 قسوت هسبٍی است.         .....قسوت اس  .....ٍاحس ٍ  .....اًساسُ طٌبة 

         قسوت هسبٍی است.    .....قسوت اس  .....ٍاحس ٍ  ..... کي پبکاًساسُ 

      قسوت هسبٍی است.     .....قسوت اس  .....ٍاحس ٍ  .....اًساسُ ذَزکبر 

        قسوت هسبٍی است.     .....قسوت اس  .....ٍاحس ٍ  ..... ضسُ هطرعًقطِ 
 هبًسُ ثبقیکَچک  ّبی قسوتقسوت ثشرگ(، سپس تعساز است )کِ اًساسُ هب چٌس ٍاحس کبهل جلَ رفتِ  ًَیسن هیاثتسا  سؤاالتزر ایي  *

 ّبی قسوتی تقسین کٌین ثِ ّبی قسوت. * زر ریبضی اگز یک ذط را ثِ ًَیسین هیکسز، یعٌی قسوتی اس ٍاحس  غَرت ثِرا زر زاذل ٍاحس 

ثبال. ّبی ضکلزیگز تقسین کٌین ّوبًٌس  تز کَچک ّبی قسوتهجسز ثِ  تَاًین هیرا  ٍاحسّبکِ ایي  قسوت ثشرگ() گَیین هیآى ٍاحس 
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 جبّبی ذبلی را پز کٌیس:

 گَضِ زارز. ......ضلعی،  5یک  گَضِ زارز. ......یک هثلث 

 ضلع زارز. ......یک هزثع،  ضلع ًیش زارز. ......گَضِ زارز،  6کِ  ضکل کی
 4 ضکل کییعٌی ؛ زاویه( وجود داردگوشه ) ًیشآى ضکل، ثِ ّوبى اًساسُ های ضلعبه تعداد ٌّسسی،  ّبی ضکل: زر یک ثساًین *

 گَضِ زارز ٍ .... . 8ضلعی  8گَضِ زارز، یک  4ضلعی، 
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 ثزسیس!( هَرزًظزسیز پبسد زّیس: )ًحَُ حل: ثْتز است ثب کطیسى ضکل ثِ ًتیجِ  سؤاالتثِ 

 .......زقیقِ یک سبعت را یک قسوت زر ًظز ثگیزین، زر ایي غَرت سبعت چٌس قسوت زارز؟  15اگز ّز 

 .......زقیقِ یک سبعت را یک قسوت زر ًظز ثگیزین، زر ایي غَرت سبعت چٌس قسوت زارز؟  31اگز ّز 
 .گَیٌس هی ویم، هسبٍی قسوت 2قسوت اس  1ٍ ثِ  گَیٌس هی ربع، هسبٍی قسوت 4قسوت اس  1: زر ریبضی ثِ ثساًین* 
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 سیز پبسد زّیس: سؤاالتثِ 

 هْزُ سفیس است. احتوبل ثیزٍى آهسى کسام رًگ اس ّوِ ثیطتز است؟ چزا؟ 1هْزُ آثی،  3هْزُ قزهش،  5زر یک کیسِ 

 

 اس ّوِ کوتز است؟ چزا؟هْزُ سفیس است. احتوبل ثیزٍى آهسى کسام رًگ  3هْزُ آثی،  5هْزُ قزهش،  4زر یک کیسِ 

 

 هْزُ آثی است. احتوبل ثیزٍى آهسى کسام رًگ اس ّوِ ثیطتز است؟ چزا؟ 5هْزُ قزهش،  5زر یک کیسِ 

 

 

هسبٍی  ّب رًگهْزُ ًبرًجی ّست، احتوبل ثیزٍى آهسى کسام  2هْزُ سجش،  3هْزُ قزهش،  2هْزُ آثی،  5زر یک کیسِ 

 است؟ چزا؟

 

ی ّب رًگاس  کی کسام زرآهسىهْزُ ثٌفص ٍجَز زارز، احتوبل  2هْزُ قزهش،  9هْزُ سجش،  6هْزُ آثی،  5زر یک کیسِ 

  قزهش غَرتی   آثی  ٍجَز ًسارز؟     سجش اغالًهقبثل اس کیسِ 
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                                          بود، گل دسته گردد یکه همت بسته گردد / اگر خار یبه هر کار



ًبم ذبًَازگی ًبم آهَسگبر:  7فػل   ًوًَِ سَال ریبضی

 ثِ اًتربة ذَزتبى زر حل استفبزُ کٌیس(: فزایٌسییب  تکٌیکی() یاًتقبلاس رٍش  تَاًیس هی) سیکٌسیز را حل  ّبی هسئلِ

 است، حسبة کٌیس: الغزتزکیلَگزم اس  12کیلَگزم است، ذَاّز کَچک اهیس  41الف. ٍسى اهیس 

ٍسى ذَاّز اهیس چقسر است؟-

چقسر ٍسى زارًس؟ ّن رٍی ّب آى-

 چقسر است؟ ّن رٍیثبضس، سي علی ٍ پسرش  تز ثشرگسبل اس اٍ  25است، اگز پسر علی  21ة. سي علی 

 

 

 است؟ هتز سبًتیاست. قس ثزازر حسي چٌس  تز کناس اٍ  هتز سبًتی 11است، قس ثزازر حسي  هتز سبًتی 137ح. قس حسي 

 

 

 ثبضس؛ ذَاًسُ کتبةاس هبُ گذضتِ  تز کنغفحِ  21اگز اٍ ایي هبُ  است، ذَاًسُ کتبةغفحِ  211ت. علی هبُ گذضتِ 

است؟ ذَاًسُ کتبةاٍ زر ایي هبُ چٌس غفحِ -

 

است؟ ذَاًسُ کتبةچٌس غفحِ  ّن رٍیهبُ  2اٍ زر ایي -
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  ثب تَجِ ثِ ضکل کبهل کٌیس:

 

 

 

 تبیی .....زستِ  .....          تبیی .....زستِ  .....                   تبیی .....زستِ  .....             تبیی .....زستِ  .....     
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 سفیس ّستٌس؟ ّب هْزُچِ کسزی اس هْزُ آثی ٍجَز زارز،  1هْزُ قزهش،  8هْزُ سفیس،  9زر یک کیسِ 

 هْزُ .........هْزُ سفیس اس  ..........
11

 زایزُ زارین، کسز رثع را رٍی آى ًطبى زّیس:یک 
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 الگَی هقبثل را ازاهِ زّیس:

 13

 :یستقسین کٌ ضسُ ذَاستِ هسبٍی ّبی قسوت، آى را ثِ ضسُ ًَضتِثب تَجِ ثِ عسزّبیی کِ سیز ّز ضکل 

 

 

 )رسن ضسُ( 2              2                      8                          11                         6                  8          
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 ؟است ًبزرستهْزُ سرز زارین؛ کسام جولِ  4هْزُ سجش،  8هْزُ آثی،  6هْزُ قزهش،  5زر یک کیسِ 

 است.  تز کنهْزُ سرز اس ّوِ  زرآهسىة. ضبًس  هْزُ قزهش است.  23هْزُ رًگی اس  5الف. 

  هْزُ آثی است.  22هْزُ رًگی اس  6ت.  ح. ضبًس زرآهسى هْزُ سجش اس ّوِ ثیطتز است. 
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 :یسرا رًگ ثشً ّب ضکل ّب جولِثب تَجِ ثِ 

 

 

 قسوت هسبٍی 6قسوت اس  2قسوت هسبٍی             3قسوت اس  1         قسوت هسبٍی 4قسوت اس  3      
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 :را رسن کٌیس آى سیز، ضکل هزثَط ثِ ّبی عجبرتزر ثبالی ّز یک اس 

 

 

 تبیی 4زستِ  4تبیی               4زستِ  3تبیی               2زستِ  5تبیی               7زستِ  2            
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 ؛یسزقیقِ را رسن کٌ 5:21سبعت  ّبی عقزثِزر سبعت هقبثل 

 گذضتِ است. 5زقیقِ اس سبعت  21 سایي سبعت کِ رسن کززیزر 

 عقزثِ ثشرگ چٌس قسوت اس غفحِ کبغذ را چزذیسُ است؟ سبعتزر ایي 

 قسوت هسبٍی  ....قسوت اس  .....                      

18 

. ؟ زّس هیسبعت هقبثل چِ سبعتی را ًطبى  ........................................... 

 زقیقِ حزکت کٌس، هقسار چزذص عقزثِ ثشرگ چٌس قسوت اس 15ایي سبعت  ّبی عقزثِاگز 

 قسوت هسبٍی ....قسوت اس  .....                      غفحِ سبعت است؟ 

 ............................................حبال سبعت چٌس ضسُ است؟ 
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ذَز را ثجٌسین ٍ یک هیَُ را  ّبی چطنًبرًگی ٍجَز زارز. اگز  11لیوَ،  5سیت،  6پزتغبل،  7زر یک ظزف هیَُ، 

 ..................................، ثیطتز است؟ سام هیَُ را ثزای ثبر اٍل ثززارینتػبزفی( ثززارین؛ احتوبل ایٌکِ ک) یضبًس غَرت ثِ
21 

 سیز پبسد زّیس: سؤاالتثِ 

....................................................................................... سبل است؟ ّبی فػلفػل سهستبى، چِ کسزی اس -

..................................................................... سبل است؟ ّبی هبُهبُ فزٍرزیي ٍ ارزیجْطت، چِ کسزی اس -

................................................................................................ ّفتِ است؟ رٍسّبیرٍس جوعِ، چِ کسزی اس -
 .ثبضس هیسبل ٍ رٍسّبی ّفتِ  ّبی هبُ سبل، ّبی فػلٍ تعساز  ّب ًبمزاًستي  ًیبسهٌس سؤالپبسد ثِ ایي * 

21 

 ؛یسقسوت هسبٍی تقسین کٌ 8زایزُ هقبثل را ثِ 

 .یسقسوت را رًگ قزهش ثشً 3قسوت را رًگ سجش،  2قسوت را رًگ آثی،  3

 ، زر ایي غَرت:سثب ایي زایزُ زرست کٌی ای چزذٌسُاگز غفحِ 

 ......................................................................................................................است؟ چزا؟  تز کناحتوبل ایستبزى رٍی کسام رًگ 

 ....................................................................................................................ثزاثز است؟ چزا؟  ّب رًگاحتوبل ایستبزى رٍی کسام 

22 

 سیز پبسد ثسُ: سؤاالتثِ 

  ..........: ضَز هیتبیی  5زستِ  4 ..........: ضَز هیتبیی  3زستِ  2 ..........: ضَز هیتبیی  5زستِ  3
23 

 ؛یسهْزُ زر زاذل آى رسن کٌ 12یک کیسِ ثب 

 ّب هْزُ، هٌتْی زرثیبٍریسی سجش ٍ قزهش ٍ آثی ّب رًگا ثِ ی زاذل ایي کیسِ رّب هْزُ

 زیگز سیبز ثبضس. رًگی یّب هْزُرًگ قزهش اس  زرآهسىکِ احتوبل  یسرا جَری رًگ ثشً
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هْزُ ثبضس؛ زر ایي غَرت اگز هب زر ّز کیسِ فقط  31ٍ  21ٍ  11ثِ تزتیت  ّب آىاگز سِ کیسِ زاضتِ ثبضین کِ زاذل 

 ........................................هْزُ قزهش زر کسام کیسِ اس ّوِ ثیطتز است؟  زرآهسىهْزُ قزهش زاضتِ ثبضین، ضبًس  2
25 

 است؛ ضسُ رًگزیگز  ّبی قسوتسفیس ٍ  ی اس آىّبی قسوتهقبثل کِ  ّبی ّسفزر 

  ضسُ رًگثِ قسوت  تیز ثزذَرز() اغبثتضبًس ثیطتزی ثزای  ّب ّسفاس  کی کسامزر 

 زارز؟ چزا؟ٍجَز 
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                     دیوکش یزحمت کهآن دیورس یراحتبهادب /  قیکه در طر تیمکه ز عرصه شکا



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
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