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 : مقدمه 
 »هذا مِن فَضلِ ربی«

 تر نمودن دانش ریاضی دانشتر و عمیقو از جمله این کتاب، گسترده» اندیشمند«هاي ترین ویژگی کتابعمده-

 .آموزان و پیوند زدن این دانش با محیط زندگی آنهاست

 توانند ر گرفته است میاند و مورد توجه شان قراهاي اندیشمند را خواندهکسانی که در مقطع ابتدایی کتاب

 .هاي دوره متوسطه اندیشمند دنبال کنندهمان سبک را در کتاب

 آموزان با دشواري و چالش  از ساده به مشکل مرتب شده اند و براي حل برخی از سؤاالت، دانشسؤاالت

ز و در مواجه خواهندشد که این موضوع نباید ما را نگران کند چراکه درگیر شدن با مسائل چالش برانگی

تر تر و بیشتواند تسلط ما را بیشنامه تشریحی و معلمین و اساتید، مینهایت راهنمایی گرفتن از پاسخ

 .نماید

 هاي دیگر این کتاب عبارتند ازبرخی از ویژگی: 

 هاي کتاب درسیمنطبق بر سرفصل -
 »کاربرد«و » فهم درك«، »دانش«هاي ارائه سؤاالت در حیطه -

 هاي ریاضی پیشرفته، المپیاد و تیزهوشانکالسمناسب جهت تدریس در  -
 هاي ورودي مدارس تیزهوشان و نمونه کشورمناسب جهت شرکت در آزمون -

 را منبع بسیار خوبی کتابزیرا . باشداي این کتاب هدفمند میتعداد زیاد سؤاالت تشریحی و چهارگزینه -

 .ده استون نمجهت تدریس در کالس و همچنین تعیین تکالیف هفتگی براي شاگردا
 همچنین از کلیه افرادي که ما را در .  آخر امیدواریم به اهداف تعیین شده در تألیف این کتاب نائل شویمدر

اً اشکاالت درضمن حتماً حتماً و لطف. کنیماند، تشکر و قدردانی میبه ثمر رسیدن کتاب صمیمانه یاري نموده

 !!ما را گوشزد بفرمایید

 با تشکر
 ندیشمند اگره مؤلفین
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 هاي آنمسئله و شرط

       باشد و مفهوم آن عبارت است از یک سؤال یا موقعیت جدید، که شخص در برخورد بـا           می» سؤال«مسئله در لغت به معنی
 .اي ندارد تعریف شده حل از پیش آن، راه

   بـه مجموعـه اي از    شود، اما حل مسئله ي یک مسئله می هکنیم حل مسئله فقط محدود به حل ساد   تر ما فکر می     بیششاید
 .دیکن ها استفاده می از آن،  در هنگام رویارویی با مسئلهشماشود که  ها گفته می فعالیت

 » هاي مختلف اسـتفاده کنـیم،    ریاضیات در صورتی مفید است که بتوانیم از آن در موقعیت . قلب ریاضیات است  » حل مسأله
بـراي حـل   » راهبردهـا «گیري از  هاي بهره  شیوه بنابراین حل مسئله یعنی آموختن     .نامیم  ل مسئله می  چیزي که ما آن را ح     

 .کردن مسئله

 یک مسئله حداقل داراي سه شرط است: 

 برخوردار بودن از معلومات و اطالعات مسئله) الف
 برخوردار بودن از هدف معین یا همان مجهول مسئله) ب
 . کمک گرفت مسئلهئله تا از آنها در حلسبرخوردار بودن از شرایط م) ج

 .کند ي زیر سه شرط  را تعیین می ي ساده در مسئله. 1

مساحت زمین او چند هکتار .  متر دارد500 متر و طول 300 کشاورزي مستطیل شکلی به عرض آقا مراد یک زمین «
  »است؟

 اندازه هاي عرض و طول زمین بر حسب متر: معلومات مسئله :

 مساحت زمین بر حسب هکتار:        مجهول مسئله        
 .کند مستطیل بودن زمین، که به حل مسئله کمک می:                شرایط مسئله
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   مراحل حلّ مسئله  

 فهمیدن مسئله: ي اول مرحله 
 ».فهمیدن مسئله نیمی از حل آن است« ي مهم را شنیده باشید که،  این نکتهشاید 
 :به نکات زیر توجه کنید  براي فهمیدن بهتر مسئله.دهد بفهمد، غلط هم جواب میرا بد و یا غلط سئله آموزي که م دانش

 . را کلمه به کلمه نخوانید بلکه باید صورت مسئله را جمله به جمله بخوانیدصورت مسئله -1
یان داستانِ مسئله، توجـه  ، صورت مسئله را آهسته و با دقت بخوانید و در هنگام خواندن به جر          براي درك بهتر مسئله    -2

 . مسئله براي خودتان بسازیدکامل داشته باشید، یعنی تصویر ذهنی از داستان
 . بار خواندن صورت مسئله موفق به درك و فهم مسئله نشدید، دوباره و چند باره آن را بخوانید اگر با یک -3
 . کنیدهبراي خودتان خالصدقت صورت مسئله شدیداً بپرهیزید و مسئله را  از خواندن سرسري و بی -4
دانید حتماً معنی درست آن را از معلم و یا کسی که  اگر کلمه و یا لغتی در متنِ مسئله وجود دارد که معنی آن را نمی           -5

 .بتواند به شما کمک کند، بپرسید
ن درك شما را توضیح شفاهی شما میزا. هاي خودتان بیان کنید  آن را با کلمات و عبارت     بعد از خواندنِ صورت مسئله،       -6

 .کند معین می
مثالً اگر به نقطه . ها را با همان معنایی که دارند بخوانید ها و نمادهاي به کار رفته در مسئله دقت کنید و آن             به عالمت  -7

 ...الی بخوانید هر جا ویرگول دارد، مکث کنید و ؤاگر جمله عالمت سؤال دارد، آن را س. رسیدید، توقف کنید
 .و شرایط مسئله را براي خودتان مشخص کنیدمعلومات، مجهوالت  -8

 انتخاب راهبرد مناسب براي حل مسئله: دومي  مرحله 
 . ها ها و حل آن  با مسئلههایی براي رویارویی هاي حل مسئله یعنی روش راهبرد

و راهبرد هشتم را پردازیم  ها می  به بررسی مجدد آنکه در این فصلاید  شما با هفت راهبرد در پایه ششم ابتدایی آشنا شده         
 .نیز اضافه خواهیم کرد

 حل کردن مسئله: ي سوم مرحله 
گـردیم و   ي دوم برمـی  اگر به پاسخ صحیح نرسیدیم به مرحلـه . کنیم با انتخاب یکی از راهبردهاي حل مسئله، آن را حل می 

ي اول  این صورت باید به مرحلهالبته شاید شما صورتِ مسئله را خوب نفهمیدید که در         .  کنیم  راهبرد دیگري را انتخاب می    
 .برگردید و مسئله را دوباره بخوانید

 بازگشت به عقب : ي چهارم مرحله 
بررسی قـرار دهیـد کـه آیـا همـان      دست آمده را مورد     پاسخ به .  است ي بعد مرحلهحل مسئله، پایانِ کار نیست بلکه شروع        

انـد و   آموزان یک کالس را خواسـته  اي از شما تعداد دانش هدر مسئلمنطقی است؟ مثالً مجهول مسئله است؟ و آیا این پاسخ   
توانیـد    کـن مـاهر شـوید مـی    که یک مسئله حل براي این! آیا پاسخ شما منطقی است ؟   . اید  دست آورده    به 5/24شما جواب   

 .عملیات حل مسئله را بررسی کنید و حتی مسئله را با راهبردهاي دیگري هم حل کنید
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 لهراهبردهاي حل مسئ

 رسم شکل: راهبرد اول 
 »تر از هزار کلمه یک تصویر با ارزش     « ،              »شنیدن کِی بود مانندِ دیدن                «
شما بـراي  . کنند افکار خود را با تصویر و طرح قابل مشاهده می... پردازان و  ها، بلکه نقاشان، طراحان، طنز      دان  نه تنها ریاضی  

بنـابراین یکـی از   . ها کافی است یک طرح ساده بکشید و بدون عملیات و محاسبه، مسئله را حل کنیـد             حل خیلی از مسئله   
 .است» رسم شکل«ترین و مؤثرترین راهبردهاي حل مسئله  ساده

به کمک تعدادي کارگر شروع به کار کردند ولی چون کَندن . خواهد یک استخر تأسیس کند پدرِ علی می. 2
 در این نقـش پـدر علـی   . ها، او ابتدا یک نقش براي استخر طرح کرد     جویی در هزینه    ي صرفه زمین سخت بود، برا   

 14 و عـرض  32خودِ استخر به شکل مستطیلی به طول .  متر دور تا دور استخر در نظر گرفت 4اي به پهناي      حاشیه
 ؟ستخر چند متر مربع کاشی نیاز استي ا براي کاشی کاري حاشیه. متر بود

3202440 متر مربع :  )( 
1122414             متر مربع  )( 
432112320              متر مربع  

 

هـا را    کـه آن دي بـو ا این عالقه به اندازه!! ي زیادي داشت آقا کریم در بچگی به عنکبوت و مگس عالقه    . 3
 داخـل  ستاش ازش پرسید چند تا عنکبوت و چندتا مگس از دویکیروزي . کرد گرفت و در شیشه نگهداري می    می

 شیشه داري؟
باالخره او !! خورندنگم تا چشم  ها را نمی  ولی تعداد هر کدوم از آن     . بینیم   پا می  74 سر و    11من  : و او در جواب گفت    

 اش دارد؟ چند تا از اون جونورا در شیشه

 . د پا دار6 پا و مگس 8اول باید بدانیم عنکبوت  :
 :کنیم  پا فرض می6ابتدا همه را 

66116پا   
 74 – 66 = 8:   تعداد پاهاي اضافی

پس چهار عنکبوت . گیریمتا براي چهار عنکبوت درنظر می   2تا  2 تا پاي اضافی را      8
 .و هفت تا مگس در شیشه وجود دارد

 الگوسازي(دار  تنظیم جدول نظام: راهبرد دوم( 
کند تا بتوانیم با کشف الگویی   مرتب کردن عددها و اطالعات مسئله در یک جدول و یا نمودار، ما را یاري می       دهی و   سازمان

 .هاست هاي مؤثر و ساده ولی بسیار مفید براي حل مسئله این کار یکی از روش. در آنها، به مجهوالت دست یابیم

440

440

4
14


4
14
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دار،  در یک جدول نظـام . ها را مرتب کنید شده در مسئله رقام دادهتوانید اعداد و ا     ي فهرست، جدول و نمودار می       شما با تهیه  
. زنـد  جا شدن هریک از آنها در جدول، نظام را به هم می گیرند به طوري که جابه     اعداد با نظمی منطقی در کنار هم قرار می        

 .بنابراین ترتیب قرار گرفتن اطالعات در جدول مهم است
ایـم و   هاي ممکن براي مسئله را درنظـر گرفتـه   ي حالت   ین است که اطمینان داریم همه     دار ا   هاي جدول نظام    یکی از ویژگی  

 .ایم هیچ حالتی را از قلم نینداخته

ي رادیویی، با مرکز پخش رادیو تماس تلفنی   محسن و علی براي پاسخ دادن به یک مسابقه بابک،آرش،  . 4
 .ویسیداین چهار نفر، بن هاي ممکن را براي ترتیب تماس گرفتن حالت ي همه. گرفتند

 : 
 
 
 
 

 
 

 .دو جدول بعدي را شما رسم کنید

 هاي نا مطلوب حذف حالت: راهبرد سوم 

 سؤالی را که با 20ي  یکی از انواع مسابقه. است»  سؤالی20مسابقه «ترها،  آموزان و شاید بزرگ هاي موردعالقه دانش یکی از بازي
 عددي را در ذهن خود انتخاب کنید و از دوستتان بخواهید براي شناسایی 100 تا 1ین ب: کنیم ریاضی سر و کار دارد، بررسی می

اگر دوست شما بعد . او را راهنمایی کنید» خیر«و » بله«هاي   سؤال مطرح کند و شما فقط با جواب20عدد موردنظر شما حداکثر 
 .بازد  شما را پیدا کند، بازي را میدهید، نتواند عدد انتخابی کند و شما جواب می  سؤالی که مطرح می20از 

 :ها در جدول زیر دقت کنید ها و جواب به سؤال. کنیم  سؤالی را بررسی می20یک نمونه مسابقه 

 جواب سؤال ردیف
 خیر . است13آیا عدد شما  1
 بله تر است؟  بزرگ50آیا عدد شما از  2
 بله آیا عدد شما فرد است؟ 3
 خیر آیا عدد شما یک رقمی است؟ 4
 خیر  است؟87آیا عدد شما  5

.

.

. 
.
.
. 

.

.

. 

 ها باارزش هستند؟  کدام سؤال-
 شوند؟ اند و موجب از دست رفتن فرصت می ارزش ها بی  کدام سؤال-

 

  چهارمنفر  سومرنف  دومنفر  اولنفر
 علی محسن بابک آرش
 محسن علی بابک آرش
 علی بابک محسن آرش
 بابک علی محسن آرش
 بابک محسن علی آرش
 محسن بابک علی آرش

 

 

  چهارمنفر  سومنفر  دومنفر  اولنفر
 محسن علی آرش بابک
 علی محسن آرش بابک
 علی آرش محسن بابک
 آرش علی محسن بابک
 آرش سنمح علی بابک
 محسن آرش علی بابک
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هـاي نادرسـت     جـزو حالـت  87 و 13شـویم عـددهاي    چون تنها متوجه مـی   . هاي کم ارزشند    سؤال یک و سؤال پنج جزو سؤال      
 .هستند

شود تعداد  باعث می» خیر«یا » بله«هاي  زیرا هریک از جواب.  بسیار هوشمندانه و خوب هستند     4 و   3،  2هاي    که سؤال   در حالی 
 .زیادي عدد نادرست حذف گردد

 .کند دیک مینز» حالت مطلوب«شما را به » هاي نامطلوب حذف حالت«بینید  طور که می همین
سپس با توجه به شـرایط موضـوعی کـه    . هاي ممکن را درنظر بگیریم   توانیم همه حالت    ها می   پس یاد گرفتیم براي حل بعضی از مسئله       

به ایـن نکتـه هـم توجـه     . هاي نامطلوب و غیرممکن را حذف کنیم تا جواب مسئله به دست آید ها و حالت در مسئله مطرح شده، جواب  
دار خیلی بـه شـما کمـک     استفاده از رسم شکل و یا تنظیم جدول نظام» هاي نامطلوب حذف حالت« مسئله از روش    کنید که براي حل   

 .کند می
 

کمان  ي تیراندازي با تیرو  در یک مسابقه.گویند  می»سیبل«به شکل مقابل . 5
کـدام امتیازهـاي زیـر    . اند تا به طرف سیبل پرتـاب کنـد   داده سیبل  5به هر کسی    

 اندازان باشند؟ ، مجموع امتیازهاي کسب شده توسط تیرانندتو نمی
 

 : 
 .کنیم هاي نا مطلوب را پیدا کرده و حذف می حالت
چرا که امتیازهاي نوشته شده در سیبل زوجند و مجموع امتیازهـاي کسـب          . هاي نا مطلوب اعداد فردند       حالت :ي اول   دسته

 .شوند  حذف می17 و 33 و 25تواند فرد باشد، بنابراین  شده نمی
 !!ترند هاي نا مطلوب اعدادي هستند که از حداکثر امتیاز کسب شده بیش  حالت:ي دوم دسته

 کـه بـیش از   اعـدادي  امتیاز کسب کرده است، پس تمام  50وسط سیبل بزند یعنی     ي تیرهاي خود را       انداز همه   اگر یک تیر  
 .دشون  نیز حذف می62 و 56بنابراین . شوند  هستند، حذف می50

 الگویابی: راهبرد چهارم 
جا هستند در زندگی روزانـه هـزاران   الگوها همه. اندحدي است که ریاضیات را علم الگوها نیز نامیدهي الگوها به  اهمیت مطالعه 
 هـایی از همگـی نشـانه  ... هاي معماري و هنـري و  ها، طراحیها، سرامیک خانهها و پارك هاي خیابان   فرشسنگ. الگو وجود دارد  

یـافتن  .انـد الگوها در دنیاي ریاضی هم مانند زندگی روزانه در همه جـا پخـش شـده        . ي ما هستند  وجود الگوها در زندگی روزانه    
 .کندالگوها مهارتی مهم است که در حل خیلی از مسائل به ما کمک می

 .ده کردتوان براي حل مسایل ریاضی استفادهند که چگونه از الگویابی میهاي زیر نشان میمثال

 .شود گفته می»  پاسکال-خیام«مثلثِ مقابل، مثلثِ اعداد . 6
 .ی را بیابید که با آن بتوان سطرِ بعدي را نوشت                الگوی

شود این است که هر عدد از مجموع دو عدد باالیی        گوهایی که دیده می   یکی از ال  :  
 1، 5، 10، 10 ، 5، 1: پس سطرِ بعدي عبارت است از. خود به وجود آمده است

38 ،26 ،25 ،56 ،62 ،48 ،20 ،33 ،17 ،32 
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  وجود دارد؟          ي کوچکدایرهدر شکلِ چهلم چند . دهد الگوي زیر اعداد مستطیلی را نشان می. 7

  

 شکل هايپس تعداد دایره. آید تر، به دست می ي شکل ضرب در یکی بیش هاي هر شکل از شمارهدایرهتعداد  : 
16404140      :شود چهلم می    

 حدس و آزمایش: راهبرد پنجم  

روش حـدس زدن، در  . اسـت  هـایی زده  آموزي بارها در طول درس خواندنش در مورد جواب سؤال ها و مسائل حدس        هر دانش 
» حدس و آزمـایش «ممکن است پس از یادگیري روش . گیرد زندگی روزمره از دوران کودکی تا بزرگسالی مورد استفاده قرار می 

این روش گاهی خیلی سریع به . اما واقعیت این نیست؛ این روش براي حل مسئله مؤثر است. ن کار نوعی تقلب استفکر کنید ای
بعـد از حـدس زدن بایـد    . زنـیم  اول حدس می. سرد شویم نباید زود دل. رسد و گاهی ممکن است امیدوارکننده نباشد     جواب می 

 . هاي بهتري بزنیم دس اول ما غلط باشد، باید سعی کنیم حدساگر ح. آزمایش کنیم که آیا حدس ما درست است یا نه

ها و آزمایش کردن  که شما بتوانید راه خوبی براي نوشتن حدس حل قابل قبولی است به شرط آن حدس زدن و آزمایش کردن راه
اي رسیدن بـه جـواب   گیري حدس قبلی به طور منطقی و منظم بر هاي بعدي را با بررسی و نتیجه  سپس حدس . ها پیدا کنید  آن

هاي به دست آمده را با جواب درسـت مقایسـه      دهی کنید تا بتوانید جواب      هاي خودتان را در جدول سازمان       حدس. تعیین کنید 
ولی این روش را فقـط  . است» حدس و آزمایش«و یا » آزمون و خطا« ترین راهبردهاي حل مسأله، راهبرد      یکی از قدیمی   .کنید

 .تر را نیافته باشید ه، روشی سادهزمانی به کار ببرید ک

داند که  یکی از کشاورزان می. ها را از بین برده است را آب گرفته و مرزهاي آنکشتزارهاي چند کشاورز . 8
طول و عـرض  .  متر بوده است   60 متر مربع و محیطی برابر       189کشتزار او به شکل مستطیل بوده و داراي مساحت          

 .کنیدکشتزار این کشاورز را تعیین 

 . باشد189 و حاصل ضربشان 30ها  گردیم که مجموع آن ما به دنبال دو عدد می : 

2002010 

189219  
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 زیر مسئله  : راهبرد ششم 

میمـون  . بیند کـه روي زمـین افتـاده اسـت     ناگهان در بیرون اتاقک موزي را می. دارند اي را در اتاقکی نگه می  میمون گرسنه « 
در بیرون اتاقک یک قطعه چوب نیـز روي زمـین   . رسد برد ولی دستش به موز نمی      ي اتاقک بیرون می     الي میله   به  ز ال دستش را ا  

آیـد، چـوب را    ناگهان به هیجان مـی . رسد ولی میمون در ابتدا به آن توجه نکرد افتاده است به طوري که دست حیوان به آن می   
 ».خورد آورد و می ي چوب، موز را به دست می هکند تا به وسیل قدر تالش می دارد و آن برمی

 .در واقع میمون دو مسئله را حل کرده است. در این ماجرا تفکري ریاضی گونه مربوط به حل مسئله وجود دارد
 برداشتن چوب) ب  برداشتن موز) الف

 . باز کرد» الف«ي اصلی  لهراه را براي حل مسئ»  ب«ي  ولی حل مسئله. وجود داشت» ب«ي  قبل از مسئله» الف«ي  مسئله
هاي سـاده و کوچـک حـل     وقتی مسئله. تر تقسیم کرد  هاي ساده   توان به مسئله    خیلی از مسائل به ظاهر مشکل و پیچیده را می         

پـس قبـل از حـل کـردن هـر مسـئله،       . هاي زیادي دارنـد   ها، زیر مسئله    بعضی از مسئله  . شود  ي اصلی نیز حل می      شوند، مسئله 
ي اصـلی را برایتـان آسـان     دهـد و حـل مسـئله    این کار به فکر شما نظم می. هاي آن تهیه کنید تی از زیر مسئله   توانید فهرس   می
 .کند می

 

 متـر  54اگر مساحت شکل . شود در شکل مقابل شش مربع مساوي دیده می    . 9
 مربع باشد، محیط آن چند متر است؟

 .کنیم ها را یکی یکی حل می کنیم و آن  میتر تبدیل ي ساده و کوچک این مسئله را به چند مسئله: 
9654     متر مربع قدر است؟  مساحت هر یک مربع، چه-1  
  ضلعضلع  =      9   ضلع  = 3متر  ي ضلع هر یک مربع، چند متر است؟  اندازه-2
42314    متر  باشد؟ می محیط شکل اولیه چند متر -3  
 
 
 

 تر و مرتبط  سادهمسئله: راهبرد هفتم 

اند و حل کردن آنها در حالت کلی یا با اعداد بزرگ و غیرمعمول، بسیار سخت به نظر  ها به ظاهر دشوار و پیچیده بعضی از مسئله
همین . کنیم حل مسئله را پیدا می ه به بررسی آن بپردازیم، راهشد اما اگر مسئله را ساده کنیم یا در حالت خاص یا ساده. رسد می
هـا بـه جـاي     پس در بعضـی مسـئله  . ي اصلی مرتبط کرد توان با توجه به رابطه یا الگویی که وجود دارد، به مسئله             حل را می    راه

. تر شـود  تر و قابل درك ادهکنیم تا مسئله س عددهاي خیلی بزرگ یا کسري و اعشاري، از عددهاي طبیعی و کوچک استفاده می        
 :ي زیر توجه کنید ي ساده مثالً به مسئله
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  شود؟  در شکل مقابل چند مربع دیده می.10

 . ایمهاي شکل اصلی آمادهحال براي شمردن مربع : 
 . تاست4شماریم که  را می33هاي ي بعد مربعدر مرحله 

 .تر شروع کنید ي سادهها                 با مسئله
 بینید؟  میهاي مقابل               چند مربع در شکل

  22یک مربع + 11 تا مربع 4               

  33یک مربع  + 22 تا مربع 11 + 4 تا مربع 9               

 . تاست16که . شماریم  را می11هاي  ابتدا مربع         
 . تاست9که . شماریم  را می22هاي  ي بعد مربع                در مرحله
 .که یکی است. یمشمار  را می44هاي  ي بعد مربع                در مرحله

 16 + 9 + 4 + 1= 30          :هامربعمجموع                

 روش جبري(هاي نمادین  روش: راهبرد هشتم( 

. تـوان یـک معادلـه نوشـت     ي جبـري مـی   ي جبري تبدیل کرد و براي هـر مسـئله   ها را می توان به یک مسئله خیلی از مسئله 
 .تر با معادله و حل آن آشنا خواهید شد  بیش4در فصل . ها است ها و مجهول  تساوي بین معلومیک» معادله«

 :گام وجود دارد جبراي استفاده از این راهبرد در حل مسائل، پن
 خواندن مسئله -1
 انتخاب نماد براي متغیر -2
 نوشتن معادله -3
 حل معادله -4
 آزمایش کردن جواب -5

ته شود خیلی مفید است و مسائل زیادي را به جبري در حل مسئله وقتی همراه با راهبردهاي دیگر به کار گرفراهبرد 
 .توان حل کرد کمک آن می

 . آن عدد را تعیین کنید. آید کنیم، همان عدد به دست می ر از دو برابر عددي، هفت واحد کماگ .11

مـان  دهیم و به جاي مجهول در   معادلـه  گیریم و معادله را تشکیل می  عدد مورد نظر مسئله را مجهول در نظر می  : 
دهیم قرار می: 

  772  
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 مربع 2در داخل این مربع، . نُه نقطه مانند شکل مقابل درون یک مربع قرار دارند -1
 ي جداگانه قرار گیرد؟ اي رسم کنید که هر نقطه در یک خانه دیگر به گونه

 چه کسري از شکل زیر رنگ شده است؟  -2
 .راهبرد رسم شکل این مسئله را حل کنیدسعی کنید با استفاده از 

 
 

یک . اي دایره اي شکل، به قطر یک کیلومتر، قرار داردمردي قصد دارد به جزیره اي برود که وسط دریاچه -3
به .  متر در اختیار دارد1004او فقط طنابی به طول . درخت در وسط جزیره و یک درخت در ساحل وجود دارد

 تواند به جزیره برود، در حالی که شنا کردن بلد نیست؟ د چگونه آن مرد میکمک راهبرد رسم شکل نشان دهی

. یک طرفه هستندها جهت فلشها در در شکل مقابل خیابان -4
. شوند خارج میB،  C  ، D ، Eاز  وارد شده و Aاتومبیل از  480

 دیگر از  راهی نیمی از ماشین ها از یک خیابان و نیمیدر هر دو 
  E  تاBاز هریک از خیابان هاي . بور می کنندخیابان دیگر ع

 چند اتومبیل خارج می شود؟                                                                            

 سعی کنید این مسئله را با توان نوشت؟ه رقمی، بدون تکرار رقم ها، می  چند عدد س9 و 7 و 3 با سه رقم  -5
 .دار یا الگوسازي، حل کنیدد جدول نظاماستفاده از راهبر

 .دار بکشید یک جدول نظام را نشان داد؟3با انگشتان یک دست به چند حالت می توان عدد  -6

   وقتی آن ها را سه تا سه تا شمرد، دو سطر باقی . زهرا تعداد سطرهاي یک صفحه از روزنامه را می شمرد -7
ولی وقتی آن ها را هفت تا . ی شمرد، باز هم دو سطر باقی می ماندوقتی آن ها را پنج تا پنج تا هم م. ماندمی

 در این صفحه از روزنامه چند سطر وجود دارد؟  . هفت تا می شمرد پنج سطر باقی می ماند

   103 و  97 و  89 و  47 و 76  و  54   و  62                                                             

 . الگوي چوب کبریتی زیر توجه کنیدبه -8
 
 
 

 و                                           و                           و                         ...    
 

 در ساخت شکل بیستم چند چوب کبریت بیش تر از شکل نوزدهم به کار رفته است؟

 سؤاالت تشریحی  

A B

C

D

E
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را کشف  سفانه پشت آن قانونی نهفته است، قانون آنألی مترسد وزیر به ظاهر عجیب به نظر میسري اعداد  -9
 . بعدي آن را بنویسیدعددکنید و 

 1 و 11 و 21 و 1211 و 111221و                                                                   . . . 

هاي گل فت تعداد شاخهگل فروش گ.  شاخه گل رز و مریم، وجود داشت34  در یک گل فروشی داخل گلدان  -10
 از راهبرد از هر نوع گل چند شاخه در گلدان وجود دارد؟. هاي گل رز استتر از تعداد شاخه تا بیش12مریم 

 .مسئله را حل کنید» حدس و آزمایش«

 . کنیدکاملتساوي زیر را » ضرب « و » تفریق « و » جمع «   با استفاده از سه عمل  -11
                                                 5 = 20          4       7         3 

ها آن. ر هر کدام قطعه زمینی به شکل مربع داشتند که تنها در اندازه ي مساحت با هم متفاوت بودند دو براد -12
مساحت .  سکه دریافت کردند850 سکه فروختند و روي هم 5 زمین را به نرخ هر متر مربعی هدو قطعاین 

 تر مربع است؟ مهر کدام چندزمین 

توانیم اگر فقط در جهت فلش بتوانیم حرکت کنیم، به چند صورت می.  برویمB به شهر Aخواهیم از شهر  می -13
 راهمان را انتخاب کنیم؟

 Aشهر                                                      B شهر                                                    
   

اگر مجموع پول داخل .  تومانی در قلکش دارد200 تومانی و 100 علی کوچولو به تعداد مساوي از سکه هاي   -14
  تومان باشد ، چند سکه درون قلک او وجود دارد؟12000قلک او ، 
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. یمی نیستند نفر عضو هیچ ت2 نفر عضو تیم فوتبال و 25 نفر عضو تیم والیبال و 29 نفري، 50 در یک کالس  -15
 چند نفر فقط در یک رشته ي ورزشی عضو هستند؟

  نفر44) 4  نفر 42) 3  نفر 40) 2  نفر23) 1

ي   بقیه،قبالً همدیگر را دیده بودندها که غیر از دو نفر از آن.  پنج نفر در یک مهمانی یکدیگر را مالقات کردند -16
 دست دادن چند بار انجام ان می دهد که عملکدام شکل به درستی نش. دوستان دو به دو با هم دست دادند

 شده است؟
   
1 (  2 ( 
 

  
3 (  4 ( 
 

.  نوار هم اندازه تشکیل و به صورت مقابل تقسیم بندي شده است4پرچمی از  -17
  ز مساحت پرچم سایه خورده است؟چه کسري ا

 1 (
60
29 2 (

15
7 3 (

40
19 4 (

5
3 

  چند شاخه گل الزم داریم؟حداقلبراي کاشتن پنج ردیف گل ، که در هر ردیف چهار گل داشته باشیم ،  -18
1 (24 2 (20 3 (15 4 (10 

      يبرد، روز دوم، ثلث حافظهي یک کامپیوتر را از بین مییک ویروس کامپیوتري، روز اول نصف حافظه -19
ي برد و روز چهارم خمس بقیهد از این دو روز را از بین میعي بماندهي باقیانده و روز سوم ربع حافظهمباقی

 ي کامپیوتر باقی مانده است؟بعد از این چهار روز چه قدر از حافظه. بردحافظه را از بین می
1 (

5
1 2 (

6
1 3 (

12
1 4 (

15
1 

قالیچه مستطیل شکلی .  است متر3 × 4اتاق من  -20
4
اگر نسبت طول به عرض .  کف اتاقم را پوشانده است1

 قالیچه با نسبت طول به عرض اتاق برابر باشد ، مجموع طول و عرض قالیچه چه قدر است؟
1 (3 2 (

2
7 3 (

2
3 4 (

3
2 

هنگامی که بیدار شد، متوجه شد . وقتی اتوبوس، نصف مسیر خود را طی کرده بود، مسافري به خواب رفت -21
حاال شما بگویید .  آن خواب بوده است طیي  مسافتی که باقی مانده است، نصف مسافتی می باشد که در بقیه

 سافر خوابیده بود، اتوبوس چه کسري از مسیر خود را پیموده بود؟در مدتی که م
1 (

4
1 2 (

3
1 3 (

4
3 4 (

3
2 

 سؤاالت چهارگزینه اي
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روز بعد . روز اولی که شروع کردم نیمی از آن را خواندم. خواهم کتابی را بخوانم می -22
3
 آن چه را که مانده بود 1

خواندم و در روز بعد 
4
 ؟نشده استچه کسري از کتاب خوانده حاال .  باقی مانده را خواندم1

1 (
3
1 2 (

5
2  3 (

10
4 4 (

20
5 

تعداد ماشین . در هر دو راهی تعدادشان نصف می شود.  وارد می شوندA اتومبیل از خیابان و چهار بیست  -23
   می گذرند؟Cگذرند چه کسري از تعداد ماشین هایی است که از   میBهایی که از 

1 (1 2 (
2
1   

3 (
5
1 4 (

7
1 

 خارج C و B وارد شده و از A ماشین از 640.  مقابل، خیابان ها در جهت فلش ها یک طرفه هستنددر شکل -24
چند . کنند یمی دیگر از خیابان دیگر عبور میدر هر دو راهی نیمی از ماشین ها از یک خیابان و ن. می شوند

 شوند؟   خارج میCماشین از خیابان 
1 (560 2 (480 
3 (320 4 (80 
 

صندلی ریحانه از . اتر، صندلی ها مرتب و پشت سر هم به شکل مستطیل قرار گرفته اندئ آمفی تدر یک سالن -25
از سمت راست، صندلی ششم و از سمت . انتهاي سالن صندلی چهارم و از جلوي سالن، صندلی هشتم است

 در این سالن چند صندلی وجود دارد؟. چپ صندلی هفتم است
1 (110 2 (120 3 (121 4 (132 

 ؟ شکل مقابل چند مثلث وجود دارددر -26
1 (8 2 (12  
3 (16 4 (20 

  تومانی خرد کنیم؟200 و 100 و 50 تومانی را با سکه هاي 1000به چند طریق می توانیم یک اسکناس  -27
  طریق24) 4  طریق20) 3  طریق18) 2  طریق 36) 1

قدار براي محیط این زمین،   مکم ترین.  متر مربع است36مساحت زمین مستطیل شکلی که مربع نباشد ،  -28
 چند متر می باشد؟

1 (40 2 (30 3 (26 4 (22 

 ثانیه طول 30اگر رمز کیفتان را فراموش کرده باشید و امتحان کردن هر حالت  -29
  چه قدر زمان نیاز دارید تا رمز صحیح را پیدا کنید؟حداکثر. بکشد

  دقیقه9) 2  دقیقه5/4) 1
  دقیقه  18) 4  دقیقه 5/13) 3

A B

C
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با استفاده از جدول نظام دار و با . دانیم که یک چهار ضلعی، دو قطر دارد و یک پنج ضلعی، پنج قطر دارد می -30
  ضلعی، چند قطر دارد؟10راهبرد الگو سازي، تعیین کنید یک 

1 (30 2 (35  
3 (60 4 (70 

الف این دو  اخت. ، و حاصل ضرب آن ها بیش ترین مقدار ممکن است24حاصل جمع دو عدد طبیعی متمایز  -31
 ؟، کدام استعدد

 سه) 4 دو) 3 یک) 2 صفر) 1

 با انگشتان دو دست به چند حالت می توان عدد یک را نشان داد؟ -32
  حالت20) 4  حالت18) 3  حالت12) 2  حالت10) 1

  را نشان داد؟3با انگشتان دو دست به چند حالت می توان عدد  -33
  حالت360) 4  حالت120) 3  حالت90) 2  حالت30) 1

اگر امروز جمعه باشد و به او .  کاسه ي بزرگ هنري می سازد 9 یا 7یک سفال گر هر روز به غیر از جمعه ها ،  -34
  پایان کار این سفال گر باشد؟نمی تواند کاسه را بدهیم ، چی روزي 64سفارش ساخت 

 سه شنبه) 4 دوشنبه) 3 یکشنبه) 2 شنبه) 1

 ل کدام عدد صحیح هستیم؟با توجه به توضیحات داخل کادر، ما به دنبا -35

 . است7 و 6 و 3 و -9 و -4عدد مورد نظر یکی از اعداد * 
 . قرار دارد5 و -7این عدد بین * 
 . کوچک تر است-4 تا عدد صحیح از این عدد به عقب برگردیم، عدد حاصل از 5اگر * 

1 (4- 2 (9- 3 (3 4 (6 

 با توجه به توضیحات، کدام عدد مورد نظر ماست؟ -36

 . می باشد-8 و -3صحیح مورد نظر بین اعداد عدد * 
 . کوچک تر است-5این عدد از * 
 . کوچک تر است-10اگر چهار عدد صحیح به عقب برویم، عدد به دست آمده از * 

1 (4- 2 (5+ 3 (6- 4 (7- 

  باشد؟تواندنمی عدد صحیحِ دلخواهِ متوالی کدام گزینه 10مجموع  -37
1 (121212 2 (212121 3 (131313 4 (313131 

تعداد نمی تواند کدام یک از اعداد زیر . بزرگ سه برابر تعداد خانم ها استتعداد آقایان در یک میهمانی  -38
 ي آقایان و خانم ها در این میهمانی باشد؟ همه

1 (4012 2 (4320 3 (4324 4 (4342 
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 3 را دو برابر کرده و اگر این عدد. آموزان یک مدرسه عددي صحیح است میانگین قدِ تمام دانشکنیدفرض  -39
 تواند باشد؟می  واحد از آن کم کنیم، کدام عدد میانگین جدید،

 . میانگین اولیه را بدانیمباید) 4 320)   321 )2 322) 1

 !!!!د ي زمین هستی ترین آدم روي کره رض کنید بدشانسف -40
که جوابشان فقط بله (ند سوال شما با طرح حداقل چ. دوستتان یک عدد سه رقمی را در ذهن خود انتخاب می کند

 ؟د مورد نظر دوستتان را پیدا کنیدمی توانید عد. ) و خیر باشد
1 (9 2 (10 3 (11 4 (12 

 !!!بدشانسی و این حرفا . با شرایط مسئله قبل -41
  را پیدا کنید ؟1400 و کم تر از 7حداقل با طرح چند سوال با جواب بله یا خیر ، می توانید مضرب طبیعی از 

1 (10 2 (9 3 (8 4 (7 

 ؟هاي خالی تساوي مقابل قرار داردکدام عدد را می توان در جا -42

14298643  
1 (280 2 (252 3 (144 4 (142 

 ؟شد ، کدام یک از جواب ها درست استاگر امروز نه چهارشنبه باشد و نه شنبه و فردا هم دوشنبه نبا -43
  . بوددیروز دوشنبه) 2  . امروز یکشنبه است)1
 .فردا پنج شنبه است) 4  .پس فردا سه شنبه است) 3

 ؟  در چه ردیفی ظاهر می شود1000دد در الگوي زیر ع -44
1 (40  2 (45  
3 (50  4 (55   

ضلع دلخواهی از مربع را انتخاب «:  را در نظر بگیرید و پشت سر هم این عمل را انجام دهید مربع -45
یک از ي این کار کدامادامهدر » .هایش یک واحد اضافه کنید به هرکدام از عددهاي روي رأسکرده و

 ؟آیدنمیهاي زیر به وجود  حالت

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

 ؟دنباله ي زیر داراي چند مربع استم از شکل بیست-46

  و                                         و                        و                                     . . .   

 
 )1(     شکل  )2(     شکل  )3(           شکل   

1 (81 2 (77 3 (73 4 (79 




1514131211
10987

654
32

1



 ریاضی هفتم

22 

یا می توان شکل را شطرنجی کرد؟  بزرگترین دایره کشیده شده باشد، آاگر صد دایره هم مرکز، و صد شعاع -47
ي سیاهی ضلع که هیچ دو خانههاست به طوريمنظور از شطرنجی کردن یکی در میان سیاه کردن خانه(

 .)مشترك نداشته باشند
 .ن پذیر نیست سیاه کنیم امکا راخانهاگر دومین ) 2 .ه را سیاه کنیم امکان پذیر نیستاگر اولین خان) 1
 .در هر صورت امکان پذیر است) 4 .در هیچ حالتی امکان پذیر نیست) 3

 ؟ کنند ده خط که فقط دوتاي آنها موازي هستند یکدیگر را در چند نقطه قطع می -48
1 (35 2 (36 3 (44 4 (45 

 با چوب کبریت شکل هاي زیر را ساخته ایم، شکل هشتم از چند چوب کبریت ساخته شده است؟ -49
 
 

             و  و                              و                ...     
)   3        (   )            2  ( )             1( 

1 (36 2 (64 3 (116 4 (144 

ي کاغذ به حالت شود، پس از آن، صفحه بار پشت سر هم و از وسط تا می9ي کاغذي به شکل مستطیل صفحه -50
تعداد این . شودهاي روي صفحه کاغذ مشاهده میمستطیل» تا«هاي در این وضع، بر اثر خط. اول باز می شود

 ها چندتاست؟مستطیل
1 (36 2 (81 3 (256 4 (512 

گر نسبت سطح هاشورخورده به عدد کنار هر شکل بیان. بینیدیر، الگویی براي کشیدن مارپیچ میدر شکل ز -51
ها را طبق الگو ادامه دهیم، نسبت سطح شیدن این مارپیچاگر ک. سطح سیاه رنگ در آن شکل است

 هاشورخورده به سطح سیاه در شکل بیستم برابر کدام یک از اعداد زیر است؟

    
1
5 

                                                              
3
11 

                                  
5

17 

1 (
39

125 2 (
41

119 3 (
41

125 4 (
39

119 
 

 کدام است ؟ با توجه به الگوي عددي ارائه شده ي زیر، شصتمین عدد -52
 1 و 2 و 2 و 3 و 3 و 3 و 4 و 4 و 4 و 4و     . . . . .                                                   

1 (12 2 (11 3 (10 4 (9 
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.  را می بینیدB تا Aدر شکل مقابل ، قسمتی از مسیر  -53
 باشد؟ متر می طول کل مسیر چند سانتی

1 (10100  

2 (10200  

3 (9090  

4 (9900 

 ست؟م کدام گزینه ا ا1392ُي  در دستگاه مختصات زیر، مختصات نقطه -54

1A

2A 3A

4A 5A

6A 7A

8A 9A

10A 11A

12A 13A

14A 15A

16A
 

1 (







0

1390 2 (







0

1392 3 (







1

1390 4 (







1

1392 

 ؟م کدام است ا1392ُي   مختصات نقطه،صات مقابلدر دستگاه مخت -55

1 (







1392
1392 2 (








1390
1392   

3 (







1392
1390 4 (








1390
1390  

  دو عدد، کدام است؟مجموع آن. باشد می7ها ضل آن و تفا60حاصل ضرب دو عدد طبیعی  -56
1 (16 2 (17 3 (18 4 (19 

ترین و اختالف وزن بزرگ.  شده است72ضرب وزن آن ها  کیلوگرم و حاصل13ن سه هندوانه زمجموع و  -57
 ندوانه، چند کیلوگرم است؟ترین هکوچک

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 یک) 1

پس از انجام .  روز وقت الزم دارند80سه نفر براي انجام کاري  -58
4
کل کار چند . ها اضافه شد کار، یک نفر به آن3

 .)سعی کنید این سؤال را از راهبرد زیرمسئله حل کنید (شود؟روزه انجام می
1 (60 2 (70 3 (72 4 (75 



 

6A

1A 2A

3A 4A

5A

7A
8A
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اگر هر دو با هم .  روز شخم می زند24 روز و یک گاو همان زمین را در 8یک تراکتور زمین کشاورزي را در  -59
 شود؟ چند روز شخم زده می درکار کنند ، این زمین

1 (4 2 (6 3 (12 4 (18 

 ؟ به دست آید 30%  ، چه مقدار آب اضافه کنیم تا اسیدي با غلظت 50%  گرم اسید 12به  -60
  گرم14) 4  گرم20) 3  گرم6) 2  گرم8) 1

اگر این دانش آموز فاصله ي خانه .  متر است و در هر دقیقه صد قدم بر می دارد 4/0طول قدم یک دانش آموز  -61
  دقیقه طی کند، این فاصله چه قدر است؟10تا مدرسه را در 

  بیش تر از یک کیلومتر) 1
  کم تر از نیم کیلومتر) 2
  یم کیلومتر و کم تر از یک کیلومتربیش تر از ن) 3
 .نیاز به اطالعات بیش تري داریم) 4

اگر .  لیتر بنزین مصرف می کند5/8 کیلومتر ، 100این ماشین در هر .  لیتر گنجایش دارد45باك یک اتومبیل  -62
اشیم، در  کیلومتري برویم و در ابتداي سفر باك بنزین را کامالً پر کرده ب350با این ماشین به یک مسافرت 

 ماند؟انتهاي سفر چند لیتر بنزین در باك باقی می
1 (75/29 2 (75/24 3 (25/16 4 (25/15 

 .دهد را نشان میE و D و C و B و Aهر جفت از نمادهاي  » *«  حاصل عمل مقابلجدول  -63
 : برابر است با E * D  * C  * B  * Aحاصل . A = B  * Dبراي مثال  
1 (B  
2 (C  
3 (D  
4( E  

)()()()(    :حاصل جمع مقابل ، برابر است با -64
3
2

4
1

7
3

3
1

5
2

7
4

5
3

4
3

 
1 (6 2 (5 3 (4 4 (3 

توان رسم کرد به چند مثلث می.  وجود دارددو نقطه روي خط 5 و یک نقطه روي خط 4در شکل مقابل؛  -65
 ؟ هاي آن ها بر روي این نقاط باشدطوري که رأس

1 (27 2 (30  
3 (42 4 (70  

توان ي این نقاط چند مثلث می با کلیه.  نقطه وجود دارد7 در نظر بگیرید که روي هر خط دو خط موازي را -66
 ساخت؟

1 (140 2 (147 3 (294 4 (316 
 

EDCBAE
DCBAED
CBAEDC
BAEDCB
AEDCBA
EDCBA*
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. سومی، سه سیب چید.  دومی، دو سیب چید.اولی، یک سیب چید. اي به ترتیب وارد یک باغ شدندعده -67
م کردند و به  ریخته و به طور مساوي بین خودشان تقسیبعد از آن سیب ها را روي هم. . .  چهارمی ، چهارتا و 

 تعداد نفرات آن ها کدام است؟.  سیب رسید9هر کدام 
  نفر17) 4  نفر15) 3  نفر12) 2  نفر9) 1

. توانیم از روي خطوط و فقط به سمت راست و باال حرکت کنیم می.  برویمBي   به نقطهAي  هخواهیم از نقط می -68
 یر را می توان انتخاب کرد؟با این شرایط چند مس

1 (18 2 (20  
3 (24 4 (30 

 

هاي  ي هر یک از وزنه با استفاده از روش جبري تعیین کنید اندازه. ي مقابل در حال تعادل است ترازوي دو کفه -69
 مکعب شکل چند کیلوگرم است؟

   کیلوگرم1) 1
   کیلوگرم2) 2
   کیلوگرم3) 3
  کیلوگرم4) 4

 ؟ واحد اضافه می شود3 دو برابرش  واحد کم کنیم، به10 اگر از سه برابرش کدام عدد طبیعی است که -70
1 (11 2 (12 3 (13 4 (14 

 درجه از دیگري 20ها  زاویهاگر یکی از این. ي تند می باشدیه داراي دو زاویهدانیم هر مثلث قائم الزاو می -71
 ي بزرگ تر چند درجه است؟ تر باشد، زاویه بزرگ

  درجه25) 4  درجه35) 3 رجه د45) 2  درجه55) 1

االتی که صدف و مریم ؤاگر بدانیم تعداد س. اندال ریاضی را حل کردهؤ س32مریم، زهرا و صدف با کمک هم  -72
االت ؤتعداد س. است بودههاتر از آن تا کم4االت حل شده توسط زهرا ؤاند مساوي باشد و تعداد سحل کرده

 شود؟  میحل شده توسط مریم، در کدام گزینه دیده
1 (4 2 (8 3 (12 4 (16 

 :مساحت این مربع برابر است با . تر است واحد بیش12محیط مربعی از دو برابر ضلع آن،  -73
1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 

 20 هزار تومان و احمد ماهی 10علی ماهی .  هزار تومان در قلکشان پول دارند5 هزار تومان و احمد 55علی  -74
 پس از چند ماه مقدار پول هر دو مساوي می شود؟. کنندهزار تومان پس انداز می
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 ریاضی هفتم

26 

 
 صفحه 20او بررسی کرد که اگر در این مدت معین، روزي . مریم کتابی را از کتاب خانه امانت گرفته است -75

  صفحه از کتاب باقی5واند فقط  صفحه بخ30ماند و اگر روزي  صفحه از کتاب نخوانده باقی می25بخواند، 
 مریم کتاب را چند روزه از کتاب خانه امانت گرفته است؟. ماند می

 پنج روزه) 4 چهار روزه) 3 سه روزه) 2 دو روزه) 1
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