
 29 ذرآ 92***  پایه هفتمآزمون ریاضی *** 

 امروزدبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

است،  bو طول قاعده آن  aکدامیک از عبارتهای جبری زیر، محیط یک مثلث متساوی الساقین را که طول ساقهای آن   1

 به درستی نمایش می دهد؟
 

 
  a+b الف( 

  2a+2b ب( 

 

   2a+b ج(

   4a+b د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ددی زیر در کدام گزینه به درستی نمایش داده شده است؟ام الگوی ع nجمله   2

 2و  5و  8و  11... و 
 

 

 

  3n-2 الف( 

  2n+1 ب( 

 

   3n-1 ج(

   2n-1 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 هزینه چاپ کارت ویزیت در یک چاپخانه به صورت زیر است:  3

 تومان به ازای هر کارت 25تومان قیمت پایه و  555

 کارت چقدر می شود؟ nهزینه چاپ 

 

 
 

  555n+25 الف( 

 

  25n+555 ب(

   25n-555 ج( 

   555n-25 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 را به درستی نمایش می دهد؟ fو عرض  dکدامیک از عبارات جبری زیر، محیط یک مستطیل به طول   4
 

 

 

  fd الف( 

  f+d ب( 

   2d+f ج( 

 

   2f+2d د(

 

 

 - جواب تشریحی:
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 دفتر چقدر خواهد بود؟ 15خودکار و  25تومان باشد، هزینه خرید  bتومان و قیمت هر دفتر  aاگر قیمت هر خودکار   5
 

 

 

  25a+15b الف( 

  35a ب( 

   35b ج( 

   15a+25b د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کتاب چقدر خواهد بود؟ nتومان باشد، هزینه خرید  0555اگر قیمت یک کتاب   6
 

 

 

  0555 الف( 

  n+0555 ب( 

-0555 ج(  n   

 

   0555n د(

   - جواب تشریحی:  

     

 ساده عبارت جبری زیر در کدام گزینه آمده است؟  7

3(2n-1)-2(5n-3)=? 

 

 
 

  6n+4 الف( 

  4n-7 ب( 

 

   4n+3- ج(

   16n-0 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از عبارات جبری زیر را می توان ساده تر کرد؟  8
 

 

 

  4a-5b+7a الف( 

  3z-5y+6 ب( 

   2n-7d+12 ج( 

   5n-2 د( 

   جواب تشریحی:  

     

 به دست آورید. b=5و  a=2مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای   9

4a-5b+7-3(a-b)=? 

 

 
 

  12 الف( 

  1 ب( 

   -12 ج( 

 

   -1 د(
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 چقدر است؟ n=4می باشد. مساحت مستطیل به ازای  3n-7و عرض آن برابر با  2n+1طول یک مستطیل برابر با   11
 

 

 

  55 الف( 

 

  45 ب(

   45 ج( 

   65 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 سانتیمتر باشد، عرض آن چند سانتیمتر است؟ 16سانتیمتر و طول آن  48ر محیط مستطیلی اگ  11
 

 

 

  15 الف( 

  12 ب( 

   6 ج( 

 

   8 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 چند است؟ aدر معادله زیر،   12

5(a-4)+5=35 

 

 
 

  8 الف( 

  5 ب( 

 

   0 ج(

   2 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

صفحه از آن نخوانده باقی ماند. اگر او به طور متوسط هر ساعت  35ساعت مطالعه کرد و  25محمد کتاب داستانی را در   13

  صفحه از کتاب را خوانده باشد، کل کتاب چند صفحه بوده است؟ 15

 

 

  355 الف( 

 

  335 ب(

   455 ج( 

   275 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تومان پس گرفت. قیمت یک دفتر چقدر بوده است؟ 555تومان به فروشنده داد و  15555خودکار،  15علی برای خرید   14
 

 

 

  1455 الف( 

  1555 ب( 

   1555 ج( 

 

   1455 د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1911
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http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1914
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 دیگر چند درجه است؟ درجه باشد، زاویه 35دو زاویه مکمل یکدیگر هستند. اگر یکی از آنها   15
 

 

 

  65 الف( 

  125 ب( 

 

   155 ج(

   75 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 درجه باشد، زاویه دیگر چند درجه است؟ 85دو زاویه متمم یکدیگر هستند. اگر یکی از آنها   16
 

 

 

  15 الف( 

  155 ب( 

   05 ج( 

   115 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح نیست؟  17
 

 

 

  درجه است 185مجموع زاویه های هر مثلث  الف( 

  درجه نداشته باشند، محدب گفته می شود 185به چندضلعی هایی که هیچ زاویه بزرگتر از  ب( 

 

   یکدیگر برابر باشند، چندضلعی منتظم گفته می شودبه چندضلعی هایی که دو زاویه آنها با  ج(

   درجه داشته باشند، مقعر گفته می شود 185به چندضلعی هایی که حداقل یک زاویه بزرگتر از  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ا .............. می گویند.جابجا شدن یک شکل در صفحه را ................... و چرخش یک شکل به اندازه زاویه ای مشخص ر  18
 

 

 

  تقارن -دوران  الف( 

  تقارن -انتقال  ب( 

 

   دوران -انتقال  ج(

   دوران -تقارن  د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟  19
 

 

 

  در دو شکل هم نهشت، فقط زاویه های متناظر با یکدیگر برابر هستند الف( 

 

  در دو شکل هم نهشت، تمام اجزای متناظر با یکدیگر برابر هستند ب(

   در دو شکل هم نهشت، فقط اضالع متناظر با یکدیگر برابر هستند ج( 

   اگر تمام اضالع یک چندضلعی را دو برابر کنیم، شکل ایجاد شده با شکل اولیه هم نهشت خواهد بود د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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وقتی قرینه شکلی را نسبت به یک خط پیدا می کنیم، تصویر به دست آمده مساوی آن شکل است، اما ............. آن   21

  تغییر می کند.

 

 

  اندازه الف( 

 

  جهت ب(

   زاویه ج( 

   نسبت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 دارند؟دو زاویه متقابل به رأس نسبت به هم چه ویژگی   21
 

 

 

  درجه است 185همواره مجموعشان  الف( 

  ممکن است با یکدیگر برابر نباشند ب( 

   درجه است 05همواره مجموعشان  ج( 

 

   همواره با یکدیگر برابر هستند د(

   - جواب تشریحی:  

     

 ند درجه است؟چ xOaدرجه باشد، زاویه  75برابر  xOyدر شکل زیر، اگر اندازه زاویه   22

 

 

 

 

  05 الف( 

 

  35 ب(

   45 ج( 

   45 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 به ترتیب از راست به چپ چند درجه است؟ bOaو  aOcدر شکل زیر، اندازه زاویه های   23

 

 

 

 

  65 - 135 الف( 

 

  35 - 155 ب(

   135 - 65 ج( 

   155 - 35 د( 

   - حی:جواب تشری  
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 به سه زاویه مساوی تقسیم شده است. کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟ xAyدر شکل زیر، زاویه   24

 

 

 

 

  برابر است fAyبا اندازه زاویه  xAdاندازه زاویه  الف( 

  می باشد xAdدو برابر اندازه زاویه  dAyاندازه زاویه  ب( 

   برابر است fAyو  dAfبا مجموع زاویه های  dAfو  xAdمجموع زاویه های  ج( 

 

   است xAyسه برابر اندازه زاویه  dAfانداره زاویه  د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟  25
 

 

 

  از یک نقطه فقط یک خط راست می گذرد الف( 

  از دو نقطه فقط یک خط می گذرد ب( 

 

   قطه فقط یک خط راست می گذرداز دو ن ج(

   از یک نقطه فقط یک خط می گذرد د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

برابر اندازه این زاویه باشد، اندازه زاویه سوم چند  2درجه و اندازه زاویه دیگر  25در یک مثلث اگر اندازه یکی از زاویه ها   26

  درجه است؟

 

 

  45 الف( 

  65 ب( 

 

   125 ج(

   85 د( 

 
  - جواب تشریحی: 

 

     

در کدام گزینه  5x+25-2xرا به دست بیاورید. سپس مشخص کنید حاصل عبارت  4x-12=8ابتدا جواب معادله   27

 آمده است؟
 

 

 

  25 الف( 

 

  35 ب(

   45 ج( 

   15 د( 

   - جواب تشریحی:  
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 تر مربع باشد، طول ضلع آن چند سانتیمتر است؟سانتیم 81اگر مساحت مربعی   28
 

 

 

5/8 الف(    

25/15 ب(    

   11 ج( 

 

   0 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام است؟ 4n-0جمله بیستم الگوی عددی   29
 

 

 

  71 الف( 

  81 ب( 

   68 ج( 

   80 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ه ها را با حروف انگلیسی ............... و امتداد خطوط را با حروف انگلیسی ........ نامگذاری می کنند.در ریاضیات، نقط  31
 

 

 

  بزرگ -بزرگ  الف( 

  بزرگ -کوچک  ب( 

 

   کوچک -بزرگ  ج(

   کوچک -کوچک  د( 

   - جواب تشریحی:  
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