
 دفـد هـی هوشمنـان غیردولتـدبیرست

 (ریاضی هفتـم) پرسش های تشریحی فصل اول

 * در منزل بیشتر و تمرین کارتکلیف برای * 
 

 )راهبرد رسم شکل( 11صفحه  2پرسش ( 1

متر نیز به سمت پایین سر  3متر به سمت باال می آید اما  5متر افتاده است. او با هر جهش  91قورباغه ای در ته چاهی به عمق 

 جهش به باالی چاه می رسد؟می خورد. این قورباغه پس از چند 

 

 )راهبرد رسم شکل( 11صفحه  4پرسش ( 2

متر  9طرف هر متر داریم. فرشی به شکل مستطیل را کف این اتاق می اندازیم که از  8متر و  6اتاقی به شکل مستطیل و ابعاد 

 کف اتاق خالی می ماند. مساحت فرش چند متر مربع است؟

 

 ()راهبرد الگوسازی 12صفحه  4پرسش ( 3

 تومان را درست کرد؟ 811تومانی به چند حالت می توان  011تومانی و  911با سکه های 

 

 )راهبرد الگوسازی( 12صفحه  5پرسش ( 4

 و حاصل جمع آن ها کمترین مقدار ممکن باشد. 31ضرب آن ها  که حاصلدو عدد طبیعی پیدا کنید 

 

 )راهبرد حدس و آزمایش( 14صفحه  3پرسش ( 5

پا باشد، چند مرغ و چند گاو در  911تا مرغ و گاو هست. اگر مجموع تعداد پاهای آن ها روی هم  36روی هم در یک مزرعه 

 این مزرعه هستند؟

 

 )راهبرد زیرمسئله( 15صفحه  6پرسش ( 6

صف هفته او، ن 5تومان پس انداز کند، پس انداز  611علی می خواهد یک توپ فوتبال بخرد. او حساب کرد که اگر هفته ای 

 قیمت توپ است. قیمت توپ چند تومان است؟

 

 )راهبرد حل مسئله ساده تر( 16صفحه  2پرسش ( 7

 می شود؟ یعددحاصل چه خودش ضرب کنیم، رقم یکان بار در  19را  1اگر عدد 

 

 )راهبرد حل مسئله ساده تر( 16صفحه  5پرسش ( 8

 حاصل عبارت زیر را به دست بیاورید.

 



 

 )راهبرد روش های نمادین( 16صفحه  1پرسش ( 9

سانتی متر باشد، طول و عرض مستطیل را حساب  38سانتی متر است. اگر محیط مستطیل  5اختالف طول و عرض مستطیلی 

 کنید.

 

 )راهبرد روش های نمادین( 17صفحه  2پرسش ( 11

 واحد است. آن عدد را بیابید. 5اختالف نصف و ثلث عددی 

 

 )راهبرد روش های نمادین( 17صفحه  7پرسش ( 11

 ساله است. چند سال دیگر، سن پدر دو برابر سن یلدا می شود؟ 06ساله و پدرش  8یلدا 


