
 79 آبان 3***  پایه هفتم***  ریاضیآزمون 

 امروزدبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 

متری رها می شود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود باال می آید. این توپ از لحظه ای که رها  04توپی از ارتفاع   1
 می شود تا لحظه ای که چهارمین بار با زمین برخورد می کند، چند متر حرکت کرده است؟

 

 
  متر 044 الف( 

 

  متر 004 ب(

   متر 001 ج( 

   متر 51 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

متر نیز به سمت پایین  2متر به سمت باال می آید اما  0متر افتاده است. او با هر جهش  04قورباغه ای در ته چاهی به عمق   2
 سر می خورد. این قورباغه با چند جهش به باالی چاه می رسد؟

 

 

 

  جهش 3 الف( 

  جهش 1 ب( 

 

   جهش 0 ج(

   جهش 6 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

متر داریم. فرشی به شکل مستطیل را کف این اتاق می اندازیم که از هر طرف  24متر و  00اتاقی به شکل مستطیل و ابعاد   3
  متر کف اتاق خالی می ماند. مساحت فرش چند متر مربع است؟ 0

 

 

 
  52 الف(

  60 ب( 

   064 ج( 

   024 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 تومان را درست کرد؟ 0444تومانی به چند حالت می توان  244تومانی و  14با سکه های   4

 

 

 

  حالت 0 الف( 

 

  حالت 6 ب(

   حالت 1 ج( 

   بی شمار حالت د( 

   - جواب تشریحی:  

     

چرخ باشد، چند ماشین و چند  12وجود دارد. اگر مجموع تعداد چرخ های آن ها  تا ماشین و موتور 00در یک گاراژ مجموعاً   5
 موتور در این گاراژ وجود دارد؟

 

 

 

  موتور 02ماشین و  2 الف( 

  موتور 0ماشین و  04 ب( 

 

   موتور 2ماشین و  02 ج(

   موتور 04ماشین و  0 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 04هفته او،  6تومان پس انداز کند، پس انداز  1444یک کتاب علمی بخرد. او حساب کرد که اگر هفته ای علی می خواهد   6
  برابر قیمت کتاب خواهد بود. قیمت کتاب چند تومان است؟

 

 

  تومان 344 الف( 

  تومان 2444 ب( 

 

   تومان 3444 ج(

   تومان 244 د( 

   - جواب تشریحی:  
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 بار در خودش ضرب کنیم، رقم یکان حاصل چه عددی می شود؟ 1250را  9اگر عدد   7

 

 

 

 
  0 الف(

  9 ب( 

   6 ج( 

   قابل تشخیص نیست د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 شد. عدد موردنظر چند بوده است؟ 34واحد کم نمودیم. حاصل  1برابر کردیم و از حاصل  5عددی را   8

 

 

 

  6 الف( 

  5 ب( 

 

   1 ج(

   0 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 شده است. کمترین مقدار حاصل جمع آن ها کدام است؟ 04حاصل ضرب دو عدد طبیعی   9

 

 

 

  26 الف( 

  04 ب( 

 

   00 ج(

   06 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 درصد کاهش دهیم، مساحت آن چند درصد کاهش پیدا می کند؟ 24سانتیمتر را  04اگر اضالع مربعی به ضلع   11

 

 

 

  درصد 60 الف( 

  درصد 09 ب( 

   درصد 90 ج( 

 

   درصد 36 د(

   - جواب تشریحی:  

     

باشد، صفحه داشته  244صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب  04ساعت مطالعه نمود و  04فاطمه کتاب داستانی را در   11
  فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه خوانده است؟

 

 

  صفحه 24 الف( 

 

  صفحه 06 ب(

   صفحه 32 ج( 

   صفحه 04 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 ( در کدام گزینه به درستی نمایش داده شده است؟-1قرینه قرینه قرینه عدد )  12

 

 

 

  -(-(-1)) الف( 

  -(-1) ب( 

 

   -(-(-(-1))) ج(

   -(-(-(-(-1)))) د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 از بین اعداد زیر کدام یک از همه کوچکتر است؟  13

 

 

 

  04 الف( 

  3 ب( 

   -0 ج( 

 

   -014 د(

   - جواب تشریحی:  
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 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  14
 (-04) -+( 34؟ = )

 

 

 

  54 الف( 

  -04 ب( 

 

   -54 ج(

   04 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  15
  (-22)-(-01؟ = )

 

 

 
  -5 الف(

  35 ب( 

   -35 ج( 

   5 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید.  16
  -(-(-04))-(-(-04))؟ = 

 

 

  14 الف( 

  -34 ب( 

   34 ج( 

 

   -14 د(

   - جواب تشریحی:  

     

 بار قرینه گردد، حاصل چه خواهد بود؟ 0244اگر عددی   17

 

 

 

  قرینه عدد اولیه الف( 

  نصف عدد اولیه ب( 

 

   خود عدد اولیه ج(

   دو برابر عدد اولیه د( 

   - تشریحی:جواب   

     

طبقه باال  1قرار دارد. او  -3طبقه زیر همکف تشکیل شده است. علی ابتدا در طبقه  1طبقه روی همکف و  4ساختمانی از   18
 طبقه باال می رود. علی اکنون در کدام طبقه قرار دارد؟ 0طبقه پایین می آید. او دوباره  5می رود و سپس 

 

 

 

  -2 الف( 

  0 ب( 

 

   -0 ج(

   3 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

طبقه  5قرار دارد. او  01طبقه زیر همکف تشکیل شده است. سارا ابتدا در طبقه  04طبقه روی همکف و  24ساختمانی از   19
آن قرار دارد، چند طبقه پایین می رود. سارا از طبقه ای که اکنون در  24طبقه باال می آید. او دوباره  0پایین می رود و سپس 

 برسد؟ 04طبقه باید باال برود تا به طبقه 
 

 

 

  طبقه 04 الف( 

  طبقه 4 ب( 

 

   طبقه 26 ج(

   طبقه 3 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
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دریایی دوم در  متر از آن به سطح آب نزدیکتر است. زیر 224متری دریا قرار دارد. زیر دریایی دوم  144یک زیر دریایی در عمق   21
 چه عمقی از دریا قرار دارد؟

 

 

 

 
  متری 244عمق  الف(

  متری 044عمق  ب( 

   متری 524عمق  ج( 

   متری 224عمق  د( 

   - جواب تشریحی:  
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