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Background  
 
In 2013, New York State (NYS) began administering tests designed to assess student performance in 
accordance with the instructional shifts and rigor demanded by the new New York State P–12 Learning 
Standards in Mathematics. To help in this transition to new assessments, the New York State Education 
Department (NYSED) has been releasing an increasing number of test questions from the tests that were 
administered to students across the State in the spring. This year, SED is again releasing 2021 NYS 
Grades 3–8 English Language Arts and Mathematics test materials for review, discussion, and use. 
 
In February 2021, with the ongoing COVID-19 pandemic still forcing restrictions on all educational and 
learning activities statewide, NYSED submitted two federal waiver requests related to state assessment 
and accountability requirements. The waiver requests addressed the unique circumstances caused by the 
pandemic that have resulted in many students receiving some or all of their instruction remotely.  
 
Later that month, the United States Department of Education (USDE) informed states that it would not 
grant a blanket waiver for state assessments. However, the USDE agreed to uncouple state assessments 
from the Every Student Succeeds Act (ESSA) accountability requirements so that test results will be used 
solely as a measure of student learning. Additionally, it was decided that NYSED would administer only 
Session 1 of the Grades 3–8 ELA and Mathematics Tests for the Spring 2021 administration and that the 
tests would include previously administered questions. 
 
The decision to use previously administered test questions in this extraordinary year was based on 
guidance from nationally recognized experts in the assessment field and was recommended in a 
publication from the Council of Chief State School Officers to state education departments. Reusing test 
questions provided the benefit of having established scale scores and stable item parameters. Using 
previously administered test questions also ensured that it will be possible to develop new test forms for 
2022 and beyond. Although it was not the driver of the decision, the reuse of previously administered test 
questions provided an opportunity for cost savings during these unique circumstances where the 
instructional models used by schools varied throughout the State. 
 
For 2021, the entire Session 1 booklet is being released as this is all that students were required to take. 
Additionally, NYSED is providing a map that details what learning standards each released question 
measures, and the correct response to each question. These released materials will help students, 
families, educators, and the public better understand the tests and NYSED’s expectations for students. 
 
  

https://www.nciea.org/sites/default/files/publications/CCSSO_RR_Alt_Approach_State_Test_2021_0.pdf


 
 
 
 
Understanding Math Questions  
 
Multiple-Choice Questions 
 
Multiple-choice questions are designed to assess the New York State P–12 Learning Standards for 
Mathematics. Mathematics multiple-choice questions will be used mainly to assess standard algorithms 
and conceptual standards. Multiple-choice questions incorporate both the grade-level standards and the 
“Standards for Mathematical Practices.” Many questions are framed within the context of real-world 
applications or require students to complete multiple steps. Likewise, many of these questions are linked 
to more than one standard, drawing on the simultaneous application of multiple skills and concepts.   
 
New York State P–12 Learning Standards Alignment  
  
The alignment to the New York State P–12 Learning Standards for Mathematics is intended to identify the 
primary analytic skills necessary to successfully answer each question. The released questions do not 
represent the full spectrum of the standards assessed on the State tests, nor do they represent the full 
spectrum of how the standards should be taught and assessed in the classroom. It should not be assumed 
that a particular standard will be measured by an identical question in future assessments. Specific 
criteria for writing test questions, as well as additional assessment information, are available at 
http://www.engageny.org/common-core-assessments.  
 

http://www.engageny.org/common-core-assessments
http://www.engageny.org/common-core-assessments
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স্েশন 1



পগ্ড 7 গণিততর স্রফাতরন্স শীট

রূপান্তরকরণ

1 ন�নেষানমটষার = 0.62 মষাইে
1 পষাউন্ড = 16 আউন্স
1 পষাউন্ড = 0.454 ন�নেষাগ্ষাম
1 ন�নেষাগ্ষাম = 2.2 পষাউন্ড
1 টে = 2,000 পষাউন্ড

1 �ষাপ = 8 ফু্ইড আউন্স
1 পষাইন্ট = 2 �ষাপ
1 ন�ষায়ষাট্ট  = 2 পষাইন্ট
1 গ্যষােে = 4 ন�ষায়ষাট্ট
1 গ্যষােে = 3.785 লেটষার
1 লেটষার = 0.264 গ্যষােে
1 লেটষার = 1,000 ঘে নসন্ন্টনমটষার

1 ইনচি = 2.54 নসন্ন্টনমটষার
1 নমটষার = 39.37 ইনচি
1 মষাইে = 5,280 ফুট
1 মষাইে = 1,760 গজ
1 মষাইে = 1.609 ন�নেষানমটষার

সূত্রসমূহ

নরিতরাি A =  1__
2 bh

োমন্তনরর স্ক্রি A = bh

বতৃ্ত A = πr2

বতৃ্ত C = πd  বষা  C = 2πr

োধারি স্জম V = Bh





সেশন 1 পৃষ্ষা 1

েসশন 1

এই পরীক্া স্েয়ার জন্য পরামশ্ক
এখষানে আপেষান� আপেষার সনব্টষাচ্চ ভষাে �রষার সুনেষাগ নিনত ন�ছু পরষামশ্ট নিয়ষা হে:

•    উত্তর নবনছ নেওয়ষার আনগ প্রনতটট প্রশ্ন সত�্ট তষার সষানে পড়ুে এবং উত্তরটট সম্পন�্ট  ভষাবুে।
•  পরীক্ষায় ব্যবহষানরর জে্য আপেষান� গষাটিনত� েন্ত্রসমূহ (এ�টট রুেষার, এ�টট পপ্রষাট্্যষাক্টর/ন�ষািমষাপ�, ও এ�টট 

�্যষাে�ুনেটর) এবং এ�টট নরফষানরন্স শীট নিয়ষা হনয়নছ। প্রনতটট েন্ত্র এবং নরফষানরন্স শীটটট �খে �ষানজ আসনব 
নসটট টসদ্ধষান্ত নেয়ষার ভষার আপেষার উপর। েখেই প্রনশ্নর উত্তর নিয়ষার জে্য গষাটিনত� েন্ত্রগুনেষা এবং নরফষানরন্স 
শীটটট ব্যবহষার �রষা প্রনয়ষাজে বনে মনে হনব তখেই এটট ব্যবহষার �রনবে।



পৃষ্ষা 2
চালিয়ে যান 

সেশন 1

1
 ক্ষারষা নমনেনয়চষার গেফ নখেনত নগে। নস প্রনবনশর টটন�নটর জে্য $7.50 এবং প্রনত রষাউন্ড গেফ নখেষার জে্য 

$6.25 পনরনশষাধ �রে। ক্ষারষা প্রনবনশর জে্য এবং েতগুনেষা রষাউন্ড গেফ নখেে তষার জে্য সব নমলেনয় েষা 
পনরনশষাধ �রে তষার পনরমষাি $26.25। নেনচর ন�ষাে সমী�রিটট ব্যবহষার �নর ক্ষারষা েত রষাউন্ড গেফ নখেে, 
তষার সংখ্যষা, x, এর মষাে নেি্টয় �রষা েষানব?

A 6.25x + 7.50 = 26.25

B 6.25x − 7.50 = 26.25

C 7.50x + 6.25 = 26.25

D 7.50x − 6.25 = 26.25

2
   7 ___ 12  ন� িশনমন� রূপষান্তর �রনে ন�� �ত হয়?

A 0.583

B 0.583
_

C 1.714

D 1.714
_

3
 এ�টট নরসু্নরনন্ট নজষানসনফর িুপুনরর খষাবষানরর িষাম হয় $13.00, ট্যষাক্স ছষাড়ষা। নস ওনয়টষানরর জে্য িুপুনরর খষাবষানরর 

ট্যষাক্স ছষাড়ষা িষানমর 17% পনরমষাি ব�শশশ নিনয় আনস। ট্যষাক্স ছষাড়ষা, এবং বখশশশ সহ, তষার িুপুনরর খষাবষানর নমষাট 
�ত খরচ হনয়নছ?

A $2.21

B $10.79

C $13.17

D $15.21
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4
 জড্ট ষাে ব্ষাউনে বষােষানছে এবং নস এ�টট নগষাে প্যষাে অেবষা এ�টট আয়তষা�ষার প্যষাে ব্যবহষার �রনব। প্রনতটট প্যষানের 

নেনচর মষাপগুনেষা নেনচ নিখষানেষা হনেষা।

10 ইি�

10 ইি�

েগালাকার প�ােনর 
িনেচর অংশ

আয়তাকার প�ােনর 
িনেচর অংশ

7 ইি�

ন�ষাে নববৃনতটট নগষােষা�ষার প্যষানের নেনচর নক্ত্রফনের সষানে আয়তষা�ষার প্যষানের নেনচর নক্ত্রফনের মনধ্য তুেেষান� 
সন��ভষানব তুনে ধনর?

A নগষােষা�ষার প্যষানের নেনচর নক্ত্রফে আয়তষা�ষার প্যষানের নক্ত্রফনের চষাইনত প্রষায় 8.5 বগ্ট ইনচি নবশশ।

B নগষােষা�ষার প্যষানের নেনচর নক্ত্রফে আয়তষা�ষার প্যষানের নক্ত্রফনের চষাইনত প্রষায় 244.2 বগ্ট ইনচি নবশশ।

C নগষােষা�ষার প্যষানের নেনচর নক্ত্রফে আয়তষা�ষার প্যষানের নক্ত্রফনের চষাইনত প্রষায় 7.2 বগ্ট ইনচি �ম।

D নগষােষা�ষার প্যষানের নেনচর নক্ত্রফে আয়তষা�ষার প্যষানের নক্ত্রফনের চষাইনত প্রষায় 38.6 বগ্ট ইনচি �ম।

5
 শনন্ট  2__

3  ঘন্টষায় গনড় এ�টট 6-আউন্স গ্ষানসর  1__
2  ভষাগ পনরমষানি পষানে পষাে �নর। নস এ� ঘন্টষায় �তটু�ু পষানে পষাে �নর?

A 0.75 আউন্স

B 2 আউন্স

C 4.5 আউন্স

D 9 আউন্স
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8
 রষাত 12:00টষা নেন� স�ষাে 6:00টষার মনধ্য, তষাপমষাত্রষা 12°C নেনম েষায়। েনি প্রষােনম� তষাপমষাত্রষা 12°C হনয় েষান�, 

তষাহনে ন�ষাে অং�টট ব্যবহষার �নর এই পনরস্স্থনতন� বি্টেষা �রষা েষানব?

A 12 − 12

B 12 + 12

C 12 − (−12)

D −12 + (−12)

9
 জড্ট ষাে এ�টট নমটটং এ ব্যবহষানরর জে্য 200টট নেম ট্যষাগ দতনর �নর। প্রনতটট রনের নেম ট্যষানগর সংখ্যষাগুনেষা নেনচ 

নববরি নিয়ষা হনেষা।

• 35% নেম ট্যষানগর রে েীে

•  3__
8  ভষাগ নেম ট্যষানগর রে হেুি

• বষান� সবগুনেষা নেম ট্যষানগর রে েষাে

জড্ট ষানের নেম ট্যষাগগুনেষার মনধ্য �তগুনেষার রে েষাে?

A 55

B 90

C 110

D 145
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10
 নম. জেসনের সু্ে−পরবত্ট ী ক্ষানবর নছনে ও নমনয়নির সংখ্যষার অেুপষাত এবং নমস গ্গ্নের সু্ে−পরবত্ট ী ক্ষানবর 

নছনে ও নমনয়নির সংখ্যষার অেুপষাত সমষাে। নম. জেসনের ক্ষানব 4 জে নছনে এবং 12 জে নমনয় আনছ। নমস 
গ্গ্নের ক্ষানব 6 জে নছনে আনছ। নমস গ্গ্নের ক্ষানব �তজে নমনয় আনছ?

A 2

B 12

C 14

D 18

11
 এ�টট নিষা�ষানে এ�টট পনি্যর স্ষাভষানব� মূে্য p ডেষার। পি্যটট মূে্যছষানড়র �ষারনি স্ষাভষানব� মূনে্যর চষাইনত 20% 

�ম িষানম নবটরি হনছে। নেনচর অং�গুনেষার �নয়�টটনত পি্যটটর মূে্যছষানড়র �ষারনি �নম েষাওয়ষা িষাম, ডেষানর, 
নিখষানেষা হনছে।

 অং� A: 0.2p

 অং� B: 0.8p

 অং� C: 1 − 0.2p

 অং� D: p − 0.2p

 অং� E: p − 0.8p

ন�ষাে অং�িুটটর প্রনতটট মূে্য ছষানড়র পর পি্যটটর �নম েষাওয়ষা িষাম নেনি্ট শ �নর?

A অং� A এবং অং� E

B অং� B এবং অং� C

C অং� B এবং অং� D

D অং� C এবং অং� D
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12
 গত সপ্ষানহ, এ�টট মুনি নিষা�ষানে আনপনের িষাম স্ছে $1.60 প্রনত পষাউন্ড। এই সপ্ষানহ, এ�ই মুনি নিষা�ষানে 

 আনপেগুনেষা 10% ছষানড় মূে্যহ্ষানস নবটরি হনছে। ওই মুনি নিষা�ষানে এই সপ্ষানহ 4 1__
2  পষাউন্ড আনপনের নমষাট 

 িষাম �ত হনব? 

A $4.77

B $6.48

C $6.75

D $6.93

13
 এ�টট বস্তু এ�টট নেনি্ট ষ্ট হষানর এ�টট আেুভূনম� সরে পে ধনর চেনত েষান�। বস্তুটট  3__

4  নসন�নন্ড ওই পনের 

   1 ___ 20  ভষাগ দিঘ্ট্য অনতরিম �নর। এই হষানর চেনত েষা�নে, সমূ্পি্ট পনের দিঘ্ট্য অনতরিম �রনত বস্তুটটর �ত 

 নসন�ন্ড সময় েষাগনব? 

A 15

B 15 3__
4 

C 20

D 20 3__
4 
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14
 এ�টট আসবষানবর নিষা�ষানে মূে্যহ্ষাস চেষা�ষােীে সমনয় এ�টট নসষাফষার হ্ষাস�ৃত মূে্য তষার স্ষাভষানব� মূনে্যর  1__

3  ভষাগ 

 �নম নগনছ। নসষাফষার স্ষাভষানব� মূে্য হনছে $1,029.00। এ�জে পরিতষা েগি টষা�ষায় মূে্য পনরনশষাধ �রনে হ্ষাস�ৃত 

 মূনে্যর উপনর আরও 5% ছষাড় নপনত পষানরে। মূে্য পনরনশষাধ �রষার সময়, নসষাফষার িষানমর সষানে 6.5% নবরিয় ট্যষাক্স 

 নেষাগ �রষা হয়। এ�জে পরিতষা েগি টষা�ষায় মূে্য পনরনশষাধ �রনে, নবরিয় ট্যষাক্স সহ, নসষাফষাটট ন�েনত তষান� নমষাট 

 �ত খরচ �রনত হনব? 

A $343.00

B $651.70

C $686.00

D $694.06
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15
 ন�ষাে ছ�টটনত x এবং y এর মনধ্য এ�টট আেুপষানত� সম্প�্ট  নিখষানেষা হনয়নছ?

A

 

x

3

6

9

12

15

y

4

10

16

22

28
 

C

 

x

4

8

12

16

20

y

2

4

8

14

20

B

 

x

12

14

16

18

20

y

6

12

18

24

30
 

D

 

x

5

10

15

20

25

y

1

2

3

4

5

16
 ন�ষাে রষাশশটট 7a − 8 − 12a + 4 এর সমতুে্য?

A −9a

B 31a

C −5a − 4

D 19a + 12

চালিয়ে যান
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17
 এ�টট বনক্স নতে র�ম আ�ষানরর ন�ছু নপপষার নক্প আনছ। প্রনতটট আ�ষানরর নপপষার নক্নপর সংখ্যষা নেনচ তুনে ধরষা হে।

• 100টট নছষাট আ�ষানরর নপপষার নক্প

• 250টট মষাঝষানর আ�ষানরর নপপষার নক্প

• 150টট বড় আ�ষানরর নপপষার নক্প

বক্স নেন� এনেষানমনেষাভষানব এ�টট নপপষার নক্প তুনে নেয়ষা হনেষা। নপপষার নক্পটটর নছষাট অেবষা মষাঝষানর আ�ষানরর 
হওয়ষার সম্ষাব্যতষা �তটু�ু?

A  1__
3

B  2__
3

C  3__
7

D  7 ___ 10

18
 

 
(−0.5) × 

 
−  1__

4  
 
  এর  1__

2 % এর ফেষাফে �ত?

A 0.000625

B 0.00025

C 0.065

D 0.025
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19
 মষানরও তষার জতুষার নিষা�ষানে পুরুি এবং মস্হেষানির জতুষা নবটরি �নর। নস বষাচ্চষানির জতুষাও নবটরি �রষার �েষা ভষাবনছ। 

নস এনেষানমনেষাভষানব 120 জে পরিতষান� এ�টট জনরনপ অংশ নেয়ষার জে্য বষাছষাই �রে। জনরনপর ফেষাফেগুনেষা 
নেনচ নিখষানেষা হে।

• 42 জে পরিতষা বেে নে তষারষা বষাচ্চষানির জতুষা ন�েনব

• 78 জে পরিতষা বেে নে তষারষা বষাচ্চষানির জতুষা ন�েনব েষা

মষানরওর �ষানছ প্রনত মষানস গনড় 440 জনের মত পরিতষা আনস। জনরনপর ফেষাফনের উপর নভনত্ত �নর, ন�ষাে সংখ্যষাটট 
এ� মষাস সমনয়র মনধ্য নসইসব পরিতষানির গড় পনরমষািন� েবতেতয় ভালভাতব তুনে ধনর েষারষা বষাচ্চষানির জতুষা 
ন�েনত চষাইনব?

A 120

B 154

C 220

D 286

20
 ড্যষানেনয়ে এ�টট আয়তষা�ষার নভনত্তর উপর দতনর এ�টট ভবনের আেুপষানত� মনডে দতনর �নর। তষার মনডেটটর 

দিঘ্ট্য 2 ইনচি এবং প্রস্থ 1 ইনচি। মনডেটটনত ব্যবহৃত অেুপষানতর পনরমষাি হনছে 1 ইনচি = 47 ফুট। তষাহনে সনত্য�ষার 
ভবেটটর নভনত্তর নক্ত্রফে, বগ্ট ফুনট, �ত হনব?

A 141

B 282

C 2,209

D 4,418
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21
 ন�ষাে সংখ্যষাটট নেনচর সমী�রিন� সত্য �নর?

 −2.1 −    ?    = −1 1__
2 

A 3.6

B 0.6

C −0.6

D −3.6

22
 ম্যষানে নবষালেং নখেনত নগে।

• তষার �ষানছ খরচ �রষার জে্য $25.00 আনছ।

• নস জতুষা ভষাড়ষা �রষার জে্য $4.25 খরচ �রে।

• প্রনতটট নবষাে নগনমর জে্য নস $2.50 খরচ �রে।

ম্যষানে সবনচনয় নবশশ সংখ্য� �তবষার নবষাে নগম নখেনত পষারনব তষার সংখ্যষা, x, এর মষাে নেি্টয় �রষার জে্য নস ন�ষাে 
অসমতষাটট ব্যবহষার �রনত পষানর?

A 2.5 + 4.25x ≥ 25

B 4.25 + 2.5x ≥ 25

C 2.5 + 4.25x ≤ 25

D 4.25 + 2.5x ≤ 25
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23
 এ�জে মষাধ্যনম� সু্ে লপ্রগ্ন্সপষাে তষার সু্নের িুপুনরর খষাবষানরর তষালে�ষায় পনরবত্ট ে আেনত চষাে। লপ্রগ্ন্সপষাে তষার 

শশক্ষাে্টীনির মনধ্য জনরপ চষালেনয় নিখনত চষাইনেে নে তষারষা এই পনরবত্ট ে সম্পন�্ট  �ী মনে �নর। ন�ষাে জনরপ 
পদ্ধনতটট �ষানজ েষাগষানে েবতেতয় ভাল প্রনতনেনধ েমুেষা পষাওয়ষা েষানব?

A গষাস্ড়নত চনড় সু্নে আনস এমে প্রনত পষঁাচ জনে পচিম শশক্ষাে্টীর উপর জনরপ চষােষানেষা

B প্রনতটট নহষামরুম নেন� এনেষানমনেষাভষানব নেব্টষাস্চত 3 জে শশক্ষাে্টীর উপর জনরপ চষােষানেষা

C িুপুনরর খষাবষানরর সময় নসনভেে−পগ্নডর প্রনত িশ জনে িশম শশক্ষাে্টীর উপর জনরপ চষােষানেষা

D স�ে আট্ট , ড্ষামষা, এবং নমউনজ� ক্ষাস নেন� 5 জে �নর এনেষানমনেষাভষানব নবনছ নেয়ষা শশক্ষাে্টীর উপর 
জনরপ চষােষানেষা

24
 ন�নরর �ষানছ সষািষা এবং হেুি মষানব্টে ভনত্ট  এ�টট ব্যষাগ আনছ। ন�নর এনেষানমনেষাভষানব ব্যষাগ নেন� এ�টট মষানব্টে 

নবর �নর, রেটষা লেনখ রষানখ এবং মষানব্টেটষা আবষার ব্যষানগ নরনখ নিয়। তষার প্রেম 65টট বষাছষাইনয়র ফেষাফে নেনচ 
নিয়ষা হনেষা।

• 41 বষার এ�টট সষািষা মষানব্টে উন� এনসনছ।

• 24 বষার এ�টট হেুি মষানব্টে উন� এনসনছ।

এই ফেষাফেগুনেষার উপর নভনত্ত �নর, ন�নর পরবত্ট ী নে মষানব্টেটট তুেনব নসটটর সষািষা হওয়ষার সম্ষাবেষা, নে�টবত্ট ী 
শতষাংনশ প্র�ষাশ �রষার পর, �ত হয়?

A 41%

B 50%

C 59%

D 63%
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25
 ন�ষাে পনরস্স্থনতটটর সব্টনশি ফেষাফে শূে্য হনব?

A তষাপমষাত্রষা েখে −10°F নেন� 10°F এ পনরবনত্ট ত হয় তখে তষাপমষাত্রষার নমষাট পনরবত্ট ে

B এ�জে ব্যটতি েখে এ�টট পি্য $2.25 এ ন�নে নসই পি্যটট $2.25 িষানম নবটরি �নর তখে নমষাট েষানভর পনরমষাি

C সমুদ্রপৃষ্ নেন� 21 ন�নেষানমটষার উপনর ও�ষার পর এ�টট গরম বষাতষাসপূি্ট নবেুনের উচ্চতষায় নমষাট পনরবত্ট ে

D ন�উ েখে সষাইন�নে �নর 3.1 মষাইে পষাস্ড় নিনয় সু্নে েষায় এবং আবষার 3.1 মষাইে পষাস্ড় নিনয় সষাইন�নে 
�নর বষাস্ড় নফনর আনস তখে তষার পষাস্ড় নিয়ষা নমষাট িূরত্ব

26
 নেনচ এ�টট সমী�রি নিখষানেষা হনয়নছ।

 2(x − 9) = 9 ÷  
 
− 1__

3 

x এর ন�ষাে মষােটট এই সমী�রিন� টসদ্ধ �নর?

A −9.0

B −4.5

C 3.0

D 7.5
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Question Type Key Points Standard Cluster Subscore Secondary Standard(s)

1 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.EE.B.4a Expressions and Equations Expressions and Equations

2 Multiple Choice B 1 CCSS.Math.Content.7.NS.A.2d The Number System The Number System

3 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.3 Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

4 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.G.B.4 Geometry

5 Multiple Choice C 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.1 Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

6 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.NS.A.3 The Number System The Number System

7 Multiple Choice C 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.2b Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

8 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.NS.A.1a The Number System The Number System

9 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.EE.B.3 Expressions and Equations Expressions and Equations

10 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.3 Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

11 Multiple Choice C 1 CCSS.Math.Content.7.EE.A.2 Expressions and Equations Expressions and Equations

12 Multiple Choice B 1 CCSS.Math.Content.7.NS.A.3 The Number System The Number System

13 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.1 Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

14 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.3 Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

15 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.RP.A.2a Ratios and Proportional Relationships Ratios and Proportional Relationships

16 Multiple Choice C 1 CCSS.Math.Content.7.EE.A.1 Expressions and Equations Expressions and Equations

17 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.SP.C.7b Statistics and Probability

18 Multiple Choice A 1 CCSS.Math.Content.7.EE.B.3 Expressions and Equations Expressions and Equations

19 Multiple Choice B 1 CCSS.Math.Content.7.SP.A.2 Statistics and Probability

20 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.G.A.1 Geometry

21 Multiple Choice C 1 CCSS.Math.Content.7.NS.A.1c The Number System The Number System

22 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.EE.B.4b Expressions and Equations Expressions and Equations

23 Multiple Choice B 1 CCSS.Math.Content.7.SP.A.1 Statistics and Probability

24 Multiple Choice D 1 CCSS.Math.Content.7.SP.C.6 Statistics and Probability

25 Multiple Choice B 1 CCSS.Math.Content.7.NS.A.1a The Number System The Number System

26 Multiple Choice B 1 CCSS.Math.Content.7.EE.B.3 Expressions and Equations Expressions and Equations

This item map is intended to identify the primary analytic skills necessary to successfully answer each question. However, some questions measure proficiencies described in multiple standards, including a 
balanced combination of procedural and conceptual understanding.
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