آزمون شماره

خیالش لطف های بیکران کرد.

فصل اول

1

سؤاالت آزمون ماهانه دانش آموزان متوسطۀ اول

راهبردهای حل مسئله

پایه:هفتم

درس ریاضی

زمان پاسخگویی 06 :دقیقه

 مسائل زیر را با استفاده از راهبرد خواسته شده حل کنید ( .بارم هر مسئله  1/5نمره می باشد) .
یک مورچه ،دانۀ گندمی را از پائین یک دیوار که ارتفاع آن  13متر است به سمت باال می برد.او در هر ساعت  3متر باال می رود و یک متر
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سر می خورد؛ چند ساعت طول می کشد تا مورچه به باالی این دیوار برسد؟ ( راهبرد رسم شکل )
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در جشن ازدواج دانیال و دنیا  3مهمان های دعوت شده در فضای باز نشسته بودند % 26 .آن ها پسر 4 ،از آن ها زن 8 ،دختر و بقیه که  08نفر
بودند مرد هستند ،در این جشن چند نفر به مهمانی دعوت شده اند؟ ( راهبرد رسم شکل یا راهبرد زیر مسئله )

حاصل ضرب دو عدد طبیعی  126و مجموع آن ها کمتر از  36می باشد .تمام حالت های ممکن برای این دو عدد را بنویسید.
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( راهبرد حذف حالت های نامطلوب )
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در هر کدام از الگوهای عددی زیر عدد بعدی را بنویسید.
 ...و  10و  9و  4و ( 1ب
 ...و  27و  9و  3و  ( 1د

 ...و  19و  15و  11و ( 7الف
 ...و  8و  5و  3و  2و  1و ( 1ج

در یک خوابگاه دانشجویی تعدادی اتاق  4تختی و تعدادی اتاق  0تختی وجود دارد .در کل  19اتاق و  78تخت داریم؛ چند اتاق  4تختی و
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چند اتاق  0تختی در این خوابگاه وجود دارد؟ ( راهبرد حدس و آزمایش )
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در یک  26ضلعی چند قطر می توان رسم کرد؟ ( راهبرد حل مسئله ساده تر )

عدد مساحت مستطیلی به طول  12و عرض  5سانتیمتر با عدد محیط یک لوزی برابر است.اندازۀ هرضلع لوزی چند سانتی متر است؟
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(راهبرد زیر مسئله)
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کوشا و سوشا در لیگ فوتبال  44گل زده اند .اگر کوشا  10گل از سوشا بیشتر زده باشد ،هر کدام چند گل زده اند؟ ( راهبرد روش نمادین )

