
 پایه هفتم                                          فصل اول                                                          سؤاالت تستی         

 سئله(م)راهبرهای حل                                                                    

 

 

 ســـــــــــــؤاالت                    ردیف ســـــــــــــؤاالت                     ردیف

 متر  3متری قراردارد هر روز  8حلزونی در پایین دیوار  1

 می کشد تامتر لیز می خورد چند روز طول  2و شب باال 

 حلزون  به باال دیوار برسد.

 وزر 6ب(               روز                               5الف( 

  روز 8د(            روز                                     7ج( 

 حداکثر   سانتی متر مربع است 24مساحت مستطیلی  6

 سانتی متر است. ممکن برای این مستطیل چند محیط 

 سانتی متر 28ب(                سانتی متر         50الف( 

 سانتی متر 60د(                 سانتی متر          52ج(  

 در   متری به پایین انداخته ایم 27توپی از ارتفاع دیوار  2

1برخورد به زمین هر 

3
 لحظه  ارتفاع قبلی باال می رود از 

 چند متر  چهارمین بار برخورد به زمین توپتا پرتاب 

 است. کردهحرکت  

 متر 53ب(                     متر                        48الف( 

 متر 32د(                  متر                              55ج( 

 مستطیل سانتی متر اگر اضالع این 32محیط مستطیلی  7

 چند سانتی متر  مستطیل زوج باشد بیشترین مساحت

 است.مربع 

 

 64ب(                                                 60الف( 

  256د(                                                 128ج( 

 وجود راه3راه و از رشت به کنار دریا  4از تهران به رشت  3

 راهاز چند  دارد اگر بخواهیم از تهران به کنار دریا بروید 

 مختلف می توان مسیر را انتخاب کرد.

 7( ب                                                          4الف( 

 24( د                                                           12ج( 

 در شکل مقابل چند پاره خط وجود دارد.   8

 پاره خط15الف( 

 پاره خط 16ب( 

 پاره خط 17ج( 

  پاره خط 18د( 

                 کدام                و       در الگوی عددی زیر حاصل جمع         4

 گزینه است.

3, 6 , 4 , 7 , 5 , 8 ,         , 

 14( ب                                                    15الف( 

  12( د                                                      13ج( 

 ردیف 3سکه دارد او می خواهد سکه ها را در  17پویا  9

 فرد باشد طوری قرار دهد که در هر ردیف تعداد آنها

 این کار کند.ه چند طریق می تواند او ب

 لتحا 10ب(                     حالت                  12الف( 

 التح 8د(                       حالت                      9ج( 

 حاصل ضرب بیشترین شده  10حاصل جمع دو عدد طبیعی  5

 چند می شود.

 24( ب                                                   21الف( 

  28( د                                                     25ج( 

2در یک هواپیما  10

3
1درصد پسر و  20آن پر است  

4
 زن و   

 در این هواپیما . مسافر مرد است 68یک هشتم دختر و 

 صندلی است.چند 

       160( ب                                                 120الف( 

 300د(                                                   240ج( 

 ناحیه یک زاهدان مسعود زیرکاری

 " "  کاوس                                                                                                                        ملکه ریاضیات "             د" ریاضیات حاکم علوم است و نظرهی اعدا 


