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با یک نخ به طول  سانتی متر مربّعی ساختیم...  - 1
الف) طول هر ضلع مربع چند سانتی متر است؟ 

ب) مساحت مربع چقدر است؟
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در مربع هاي زیر اعداد صحیح مناسب قرار دهید تا تساوي برقرار شود. - 2
 (ب 

 (د 

 (و 

 (الف 

 (ج 

 (هـ 

−9− □ = (−6)

11− □ = −2

7− □ = −7

−2+ □ = +7

8+ □ = −11

−6+ □ = 0

حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید.  - 3
 (الف

 (ب

 (ج

 (د

 (هـ

(−7+ 9− 12) ÷ (−5+ 6− 4)

[−13− (−8) − 5] × [−10+ 8− 2]

−4+ 5− 3[−4+ (−6− 8) + 4]

−2(3− 4− 8) − 4(3− 7− 8)

[10− (−17)] + [−13+ 12] − 2(−5− 5)

1



توپی از ارتفاع  متري سطح زمین رها می شود و پس از زمین خوردن نصف ارتفاع قبلی خود باال می آید. این توپ از لحظه ي رها - 4
شدن تا سومین مرتبه اي که به زمین می خورد چند متر حرکت کرده است؟

20

دماي هواي شهر کرد  درجه زیر صفر است. در همان روز هواي اصفهان  درجه گرم تر از شهر کرد است.  - 5
الف) دماي هواي اصفهان را به دست آورید. 

ب) میانگین دماي هواي دو شهر چند درجه است.
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معادله ي مقابل را حل کنید.  - 6

 =
5x − 20

10
2x − 1

3

در یک مزرعه  اَسب و مرغ وجود دارد اگر تعداد همۀ پاها  تا باشد، در این مزرعه چند مرغ هست؟ - 72560

متین از پشت بام خانه شان در ارتفاع  متري، توپ خود را رها می کند. توپ پس از هر بار برخورد با زمین  ارتفاع قبلی خود باال - 8

می آید. اگر پایین پنجره اي در ارتفاع  متري و باالي آن در ارتفاع  متري از سطح زمین باشد:  
الف) این توپ از لحظه ي رها شدن چند بار از جلوي این پنجره عبور می کند؟ 

ب) این توپ از لحظه ي رها شدن تا لحظه ي چهارمین برخورد با زمین چند متر حرکت کرده است؟
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معادله هاي زیر را حل کنید. - 9
 (ب 

 (ت 

 (ج 

 (ح 

 (د 

 (الف 

 (پ 

 (ث 

 (چ 

 (خ  

−7x = 21

5b − 10 = 35

5x = 15

−x = 0

2(x − 4) = 3x + 5

2a + 3 = 7

y + 7 = −3

a + 3 = 9

2y − 7 = −1

3x + 4 = 5x − 7

جمالت زیر را کامل کنید.  - 10
٭ اگر حاصل ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود، آن عدد صحیح .................. است. 

٭ اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر هم عددي منفی شود، یکی از آن عددهاي صحیح .................. و دیگري .................. است. 
٭ اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود، حداقل یکی از آن ها .................. است. 

٭ اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح مثبت باشد، ضرب آن دو عدد صحیح .................. است.
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حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید.  - 11
 (الف

 (ب

 (ج

 (د

 (و

2− 3[4− (2− 4) + 1]

[−100÷ (+2)] × [−6+ 7− 8+ 9]

15− 2[3+ (−6) ÷ 2− 1]

2× (−5) − (−2) × (−3) − 2(−3− 5)

9− 9(7− 7(5− 5(4− 5)))

حاصل ضرب دو عدد  و مجموع آن ها کم تر از  می باشد همه ي حالت هاي ممکن براي این دو عدد را به دست آورید. - 1236050

، پنجاهمین رقم اعشار در خارج قسمت تقسیم، چه رقمی است؟ در تقسیم عدد  بر  - 133513

4

ی پایه هفتم
ض

آزمون میان ترم ریا
عطارد


