صفحه 1

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول
بخش نخست :سؤاالت چندگزینهای

سؤاالت این قسمت به صورت پنجگزینهای طرح شده است .لطفاً گزینهی مناسب و صحیح را در پاسخنامه انتخاب کنید.
امتیاز سؤاالت کنار آنها نوشته شده است .در این قسمت پاسخ اشتباه نمره منفی دارد.
***
 3( -1امتیازی) دو حلقهی بزرگ ،يکي سیاه و يکي سفید داريم که آنها را به هم زنجیر کردهايم .پارسا در جلوی حلقهها
قرار دارد و اين شکل را ميبیند.

پوريا که پشت حلقهها است ،کدام تصوير را ميبیند؟

 3( -2امتیازی) کدام کاشي را به شکل اضافه کنیم تا مساحت بخشهای سفید ،برابر مساحت بخشهای سیاه باشد؟

 3( -3امتیازی) دانشآموزاني به نامهای  Aو  Bو  Cو  Dو  Eبه همین ترتیب ،در جهت حرکت عقربههای ساعت ،دور
يک میز گرد نشسته بودند .يک زنگ به صدا درآمد و همهی دانشآموزان به جز يکي از آنها ،جايشان را با يکي از
همسايههايشان عوض کردند.
بعد از اين ماجرا دانشآموزان به ترتیب  Aو  Eو  Bو  Dو  Cدور میز قرار گرفته بودند .کدام دانشآموز از جايش
حرکت نکرده است؟
الف) دانش آموز A
 محل محاسبه

ب) دانش آموز B

ج) دانش آموز C

د) دانش آموز D

هـ) دانش آموز E

صفحه 2

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

 3( -4امتیازی) دو سکّه مانند شکل روی هم هستند .سکّهی پايیني ثابت است و سکّهی بااليي را دور سکّهی پايیني و
بدون لغزش ميچرخانیم تا به جای جديد خود در کنار سکّهی ثابت برسد.

کدام يک از شکلها جای نسبي دو سکّه را درست نشان مي دهد؟

 4( -5امتیازی) هر يک از عددهای  1و  2و  3و  4و  5و  6را روی يکي از وجههای يک مکعب نوشتهايم .وجههای  1و
 6يک يال مشترک دارند .وجههای  1و  5هم يک يال مشترک دارند .همچنین وجههای  1و  2در يک يال ،مشترکاند.
وجههای  5و  6در يک يال ،مشترکاند .وجههای  6و  4هم يک يال مشترک دارند .و باالخره وجههای  6و  2در يک
يال مشترکاند .چه عددی روی وجهي که روبروی وجه  4است ،نوشته شده است؟
الف) 1

 محل محاسبه

ب) 2

ج) 3

د) 5

ه) 6

صفحه 3

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

 4( -6امتیازی) يک هشت ضلعي منتظم را مانند شکل سه بار درست از وسط تا کردهايم تا يک مثلّث به دست آمده
است.

و چنان که در شکل ميبینید از نوک اين مثلّث يک مثلّث قائمالزّاويه را ميبريم .اگر کاغذ را باز کنیم چه شکلي را
ميبینیم؟

 4( -7امتیازی) منا ،ندا ،علي و احسان در يک دوره مسابقات شطرنج شرکت کردند .منا با علي و احسان مسابقه داد .ندا
با علي مسابقه داد اما با احسان مسابقه نداد .کدام جمله نادرست است؟
الف) هر يک از دختران با يکي از پسران مسابقه داده است.
ب) يکي از دو دختر ،با يکي از پسرها مسابقه نداده است.
ج) يکي از پسرها ،با هر دوی دخترها مسابقه داده است.
د) هر دوی پسرها با يکي از دخترها مسابقه دادهاند.
ه) يکي از پسرها با هیچ يک از دخترها مسابقه نداده است.
 4( -8امتیازی) چهار خواهر به نامهای آزاده ،بهاره ،سارا و ديبا با هم برای پدرشان يک هديه خريدند .يکي از آنها هديه
را پنهان کرد .مادر از ايشان پرسید که کدام يک هديه را پنهان کردهاند .آزاده و بهاره هر يک گفتند" :من اين کار را
نکردهام ".سارا گفت" :ديبا هديه را پنهان کرده است ".و باالخره ديبا گفت" :بهاره هديه را پنهان کرده است".
اگر تنها يکي از دخترها دروغ گفته باشد ،هديه را چه کسي پنهان کرده است؟
الف) آزاده

 محل محاسبه

ب) بهاره

ج) سارا

د) ديبا

ه) نميتوان مشخص کرد.

صفحه 4

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

 5( -9امتیازی) آرمان و سهیل از يک نقطه شروع به پیادهروی کردند .آرمان  2کیلومتر به سمت شمال 2 ،کیلومتر به
سمت شرق 3 ،کیلومتر به سمت جنوب و  2کیلومتر به سمت شرق رفت .سهیل  2کیلومتر به غرب 3 ،کیلومتر به
جنوب و  6کیلومتر به شرق رفت.
سهیل بايد چند کیلومتر و به کدام سمت برود تا به آرمان برسد؟
الف) او هم اکنون پیش آرمان است.
ب) دو کیلومتر به سمت شمال شرقي
ج) دو کیلومتر به سمت شمال
د) دو کیلومتر به سمت شرق
هـ) بیش از دو کیلومتر به سمت شمال شرقي
 5( -11امتیازی) پنج تا آهنگ داريم .آهنگ  ،Aچهار دقیقهای است .آهنگ  ،Bيک دقیقه و  31ثانیه است .آهنگ  Cنیز
 2دقیقهای است .آهنگ  Dنیز يک دقیقه و  31ثانیه است و آهنگ  Eهم  4دقیقهای است .اين  5آهنگ به اين ترتیب
 Aو  Bو  Cو  Dو  Eپشت سرهم و بدون فاصله پخش ميشوند .و بعد از آهنگ  ،Eدوباره آهنگ  Aپخش ميشود.
وقتي آرش از خانه بیرون ميرفت ،آهنگ  Cداشت پخش ميشد .او دقیقاً يک ساعت بعد به خانه برگشت .وقتي او
به خانه رسید ،کدام آهنگ داشت پخش ميشد؟
الف) A

ب) B

ج) C

د) D

ه) E

 5( -11امتیازی) بعضي از خانههای يک جدول  4در  4قرمز رنگ بود .تعداد خانههای قرمز رنگ هر سطر را در ابتدای
همان سطر نوشتیم .تعداد خانههای قرمز رنگ هر ستون را نیز پايین آن ستون نوشتیم .سپس رنگهای قرمز را پاک
کرديم .کدام يک از جدول های زير ميتواند نتیجه ی اين کار باشد؟

 5( -12امتیازی) يک پسر همیشه در پنجشنبهها و جمعهها راست ميگويد .و همیشه در سهشنبهها دروغ ميگويد .در
روزهای ديگر هفته به طور تصادفي راست يا دروغ ميگويد .در  7روز پشت سرهم از او پرسیدند نامش چیست .در
 6روز اول ،جواب او به ترتیب جالل ،بهروز ،جالل ،بهروز ،پارسا ،بهروز بود .جواب او در هفتمین روز چیست؟
الف) جالل
 محل محاسبه

ب) بهروز

ج) پارسا

د) محسن

ه) يک پاسخ ديگر

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

صفحه 5

بخش دوم :سؤاالت پاسخ کوتاه
سؤاالت این قسمت به صورت پاسخ کوتاه طرح شده است .لطفاً عدد پاسخ را در پاسخنامه و در قسمت مربوطه بنویسید.
امتیاز سؤاالت کنار آنها نوشته شده است .در این قسمت پاسخ اشتباه نمره منفی ندارد.
***
 3( -13امتیازی) اگر طول ضلع مربّعهای پهنهی زير برابر يک باشد ،مساحت مثلّث  ABCچقدر است؟

 3( -14امتیازی) اگر طول ضلع مربّعهای پهنهی زير برابر يک باشد ،مساحت چند ضلعي  ABCDEFGچقدر است؟

 3( -15امتیازی) وزن يک کیک 711گرم است .مهام آن را  4بخش کرد .بزرگترين بخش کیک ،هموزن 3بخش ديگر
کیک بود .وزن بزرگترين بخش کیک برابر چند گرم است؟
 محل محاسبه

صفحه 6

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

 3( -16امتیازی) يک مربع با محیط  56سانتيمتر را مانند شکل ،دو نیم ميکنیم و با آن يک مستطیل درست ميکنیم.

محیط مستطیل برابر چند سانتيمتر است؟
 3( -17امتیازی) کسری  62چوب کبريت دارد .او با همهی اين چوب کبريتها يک مثلث و يک مربع درست کرد .هر
ضلع مثلث با  11چوب کبريت درست شده است .در اين صورت هر ضلع مربع با چند چوب کبريت درست شده
است؟
 3( -18امتیازی) هادی در يک مسابقهی دو شرکت کرد که در آن بايد مسیری را  5بار طي ميکرد .زمانهايي که او از
نقطهی شروع گذشته است را در اين جدول ميبینید.
مرحله

زمان

شروع

9:54

بعد از دور اول

11:28

بعد از دور دوم

11:57

بعد از دور سوم

11:28

بعد از دور چهارم 12:13
بعد از دور پنجم

12:34

او کوتاهترين دور را در چند دقیقه طي کرده است؟
 4( -19امتیازی) هوشنگ کالس هشتمي است و هر روز ظهر در زمین والیبال به حسن و حمید و بهزاد و سیاوش و
همايون (که همگي کالس هفتمياند) والیبال ياد ميدهد .هفتميها با فاصله کنار هم ميايستند و هوشنگ روبروی آنها.
هوشنگ توپ را به طرف حسن مياندازد و او بايد با پنجه توپ را به هوشنگ برگرداند و بعد به نوبت ،حمید و بهزاد
و سیاوش و همايون نیز همین کار را ميکنند .پس از همايون ،هوشنگ توپ را برای سیاوش مياندازد و به ترتیب
عکس برميگردد تا نوبت به حسن برسد .باز مانند بار اوّل توپ را برای حمید مياندازد و پیش ميرود تا به سیاوش
برسد و همینجور  ،هر بار ترتیب را عکس ميکند .اگر پس از مدّتي ،هوشنگ  111پرتاب انجام داده باشد ،حسن چند
پرتاب کمتر از سیاوش انجام داده است؟
 محل محاسبه

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

صفحه 7

 4( -21امتیازی) در اردوی تابستاني 9 ،دانشآموز هر روز بستني ميخورند 13 .دانشآموز يک روز در میان بستني
ميخورند و بقیهی دانشآموزان اصالً بستني نميخورند .ديروز  17دانشآموز بستني خوردند .امروز چند دانشآموز
بستني ميخورند؟
 4( -21امتیازی) يک عدد طبیعي  3رقمي داريم .اگر رقمهای آن را در هم ضرب کنیم ،حاصل برابر  135است .اگر
رقمهای آن را با هم جمع کنیم ،حاصل برابر چند است؟
 4( -22امتیازی) در يک رستوران  19میز وجود دارد که هر يک  4،3يا  6صندلي دارند .روی هم ،میزهايي که  3يا 4
صندلي دارند ،به اندازهی  42نفر جا دارند .و ميدانیم رستوران برای  84نفر جا دارد .در رستوران چند میز با  3صندلي
وجود دارد؟
 4( -23امتیازی) پريسا داشت سنگهای خود را روی میز ميچید .وقتي او سنگها را  3تا  3تا روی میز چید 2 ،تا سنگ
اضافه ماند .وقتي او سنگهای خود را  5تا  5تا روی میز چید ،باز هم  2تا سنگ اضافه ماند .دست کم چند سنگ
ديگر به او بدهیم تا وقتي او سنگها را  3تا  3تا و يا  5تا  5تا روی میز ميچیند ،هیچ سنگي اضافه نیايد؟
 4( -24امتیازی) هر کدام از اين دو شکل از  5تکّهی يکسان درست شدهاند .اگر طول و عرض مستطیل برابر  14و 7
باشند و بقیّهی تکّهها ربع دايرههايي از دو دايرهی متفاوت باشند ،اختالف محیط دو شکل چقدر است؟

 محل محاسبه

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان انرژی اتمی دوره اول

صفحه 8

 5( -25امتیازی) ناديا عددهای  1تا  9را در خانههای يک جدول  3در  3نوشت.

و مانند شکل با عددهای  1و  2و  3و  4شروع کرد.وقتي جدول را تمام کرد ،ديد جمع عددهای همسايهی ( 5عددهای که
يک ضلع مشترک با خانهی  5دارند) برابر  9است .جمع عددهای همسايهی  6برابر چند است؟
 5( -26امتیازی) مانند شکل  ،1يک مکعب  3در  3در  3را با کمک  27مکعب کوچک درست کردهايم.

چند مکعب کوچک را برداريم تا وقتي از باال ،از راست و از روبرو به شکل نگاه ميکنیم ،شکل  2را ببینیم؟
 5( -27امتیازی) نقطههای  Aو  Bو  Cو  Dو  Eو  Fبا همین ترتیب روی يک خط راست هستند.
ميدانیم  AF = 36و  AC = 12و  BD = 12و  CE = 13و  DF = 16است.
در اين صورت طول  BEچه قدر است؟
 5( -28امتیازی) پادشاه و پیکهايش از قصر خود به سوی يیالق با سرعت  8کیلومتر بر ساعت حرکت ميکنند .پادشاه هر
ساعت يک پیک به قصر ميفرستد .پیکها با سرعت  24کیلومتر بر ساعت حرکت ميکنند .در اين صورت هر دو پیک
پشت سرهم با فاصلهی چند دقیقهای به قصر ميرسند؟
 5( -29امتیازی) پارسا ميخواهد يک مستطیل به طول  7و عرض  6را ببرد و به مربّعهايي تبديل کند که طول هر يک از
آنها عددی طبیعي باشد .کمترين تعداد مربّعي که به دست ميآورد چیست؟
 5( -31امتیازی) آموزگار از دانشآموزان خواست که هر يک روی برگهی خود دو دايره و سه خط بکشد .سپس گفت که
هر کس تعداد نقطههای برخورد را بشمارد .در اين صورت بیشترين تعداد نقطههای برخورد چند عدد است؟

 محل محاسبه
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