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 فصل 1  راهبردهاى حل مسئله 

فصل 1

صفحة ٢ كتاب درسى

يک باغچۀ مستطيل  شکل به طول ١٠ و عرض ٥ متر است. اگر به فاصلۀ يک  1 

متر از ضلع های باغچه، دورتا دور آن را نرده بکشيم، چند متر نرده احتياج داريم؟  

کنيد.  ابتدا يک مستطيل رسم 

دور آن به فاصلۀ يک متر از هر ضلع خط بکشيد. 

يک مستطيل جديد به وجود می آيد. طول و عرض اين مستطيل چقدر است؟  

طول مستطيل جديد = 12 ,        متر = عرض مستطيل جديد       7   متر

محيط مستطيل جديد = × + = × =2 12 7 2 19 38( ) بنابراين:  متر 

زمين  از  پس  و  می شود  رها  زمين  سطح  متری   ١٨ ارتفاع  از  توپی  2 

تا  شدن  رها  لحظۀ  از  توپ  اين  می آيد.  باال  خود  قبلی  ارتفاع  نصف  خوردن، 

سومين مرتبه ای که به زمين می خورد، چند متر حرکت کرده است؟ 

18 9 9 4 5 4 5 45+ + + + =/ /  با توجه به شکل روبه رو، خواهيم داشت:  

بنابراين توپ، پس از رها شدن تا سومين مرتبه ای که به زمين می خورد، ٤٥ متر حرکت 

کرده است.

جهش هر  با  او  برود.  باال  عمودی  ديوار  يک  از  می خواهد  قورباغه ای  3 

 ٣ متر باال می رود و هر بار ٢ متر ُسر می خورد و پايين می آيد. اگر ارتفاع ديوار 

↑ و  ٩ متر باشد، او با چند جهش به باالی ديوار می رسد؟  اگر جهش قورباغه را با

↑ را  ↓ نمايش دهيم، با توجه به شکل روبه رو، کافی است تعداد ُسر خوردن آن را با

بشماريم. بنابراين قورباغه با ٧ بار جهش به باالی ديوار می رسد.

توجه کنيد که وقتی قورباغه به باالی ديوار می رسد، ديگر ُسر نمی خورد.
صفحة ٣ كتاب درسى

آنها  حاصل جمع  و   ٢٤ آنها  حاصل ضرب  که  کنيد  پيدا  طبيعی  عدد  دو  1 

کمترين مقدار باشد. جدول را با يک نظم و ترتيب کامل کنيد.

 ١ کوچک ترين عدد طبيعی چيست؟ 

حاصل ضرب آن در چه عددی ٢٤ می شود؟ ٢٤

عددحاصل جمع  عدددومين  اولين 

1 24+ = ٢٥٢٤١
2 12 14+ =١٢٢
 3 8 11+ =٨٣
4 6 10+ =٦٤ کمترين مقدار

رياضى
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شاه كليد دروس هفتم   كالغ سپيد

فصل 1

اکنون عدد طبيعی بعدی را در نظر بگيريد و به همين ترتيب، عددها را پيدا کنيد.دقت کنيد که برای نوشتن همۀ حالت ها، ابتدا اّولين عدد 

را انتخاب می کنيم (چون اعداد بايد طبيعی باشند، از عدد ١ شروع کرديم) و در هر مرحله، دومين عدد را طوری انتخاب می کنيم که حاصل ضرب 
آن در اّولين عدد، برابر ٢٤ شود. توجه کنيد که در جدول، اگر اعداد بزرگ تر از ٤ را برای اّولين عدد در نظر می گرفتيم، حالت های تکراری 

به وجود می آمد که قبًال آنها را بررسی کرده ايم. بنابراين دو عدد طبيعی مورد نظر ٤ و ٦ هستند.

به اعداد1، 2، 3، ... اعداد طبيعى گفته مى  شود.

با انگشتان يک دست به ٥ صورت می توان عدد ١ را نشان داد. به چند صورت می توان عدد ٢ را نشان داد؟  2 

برای نشان دادن عدد ٢ به وسيلۀ انگشتان يک دست، به ٢ انگشت احتياج داريم. اگر انگشتان دست را شماره گذاری کنيم، کافی است تعداد 
حالت هايی را که می توان دو شمارۀ غيرتکراری را کنار هم قرار داد، بشماريم.

) يکسان هستند، بنابراين يکی از آنها را می نويسيم. اين کار را برای ديگر حالت ها نيز انجام می دهيم.  , )2 1 ) و , )1 2 دقت کنيد که حالت های 
4 حالت می توان عدد ٢ را نشان داد. 3 2 1 10+ + + = بنابراين به وسيلۀ انگشتان يک دست به

با رقم های ٧ ، ٢ و ٥ تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنويسيد (در عددهای شما می تواند رقم های تکراری هم باشد). 3 

چون عدد مورد نظر، سه رقمی است، جدول ارزش مکانی را با ٣ ستون به صورت زير در نظر می گيريم و تمام اعداد ممکن را می نويسيم.
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در نتيجه با سه رقم ٧، ٢ و ٥ می توان ٢٧ عدد سه رقمی نوشت.
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راهبردهاى حل مسئله  فصل 1

فصل 1

تعداد زيادی سکه های ٥٠ و ١٠٠ تومانی داريم. به چند حالت می توان کرايۀ ٥٠٠ تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟ 4 

توجه کنيد که تعداد سکه های ٥٠ تومانی بايد حتمًا عددی زوج باشد. زيرا اگر تعداد سکه های ٥٠ تومانی 

عددی فرد باشد، نمی توان با سکه های ١٠٠ تومانی بقّيۀ پول را تهيه کرد. بنابراين با توجه به جدول زير، 

به ٦ حالت می توان با سکه های ٥٠ و ١٠٠ تومانی، ٥٠٠ تومان درست کرد.

١٠٠ تومانیمجموع تومانیتعداد سکه های   ٥٠ تعداد سکه های 

0 50 5 100 500× + × =٥٠

2 50 4 100 500× + × =٤٢

 4 50 3 100 500× + × =٣٤

6 50 2 100 500× + × =٢٦

 8 50 1 100 500× + × =١٨

10 50 0 100 500× + × =٠١٠

صفحة ٤ كتاب درسى

مجموع سّن سه نفر ١٤ سال و حاصل ضرب سّن آنها ٧٠ است. سّن بزرگ ترين نفر چقدر است؟ ابتدا با راهبرد الگوسازی  1 

همۀ حالت هايی را که ضرب سه عدد طبيعی برابر ٧٠ می شود، بنويسيد.

بايد اضافه کنيد تا حالت های نامطلوب حذف و  به اين جدول چه ستونی 

ستون حاصل جمع فقط حالت مطلوب باقی بماند؟ 

توجه کنيد که حاصل ضرب اعداد نوشته شده در هر رديف، برابر ٧٠ است. حال از اين حالت ها، بايد حالتی را انتخاب کنيم که عدد مربوط به 

ستون حاصل جمع آن برابر ١٤  باشد. با توجه به جدول، اعداد طبيعی ٢، ٥ و ٧ حالت مطلوب هستند، بنابراين سّن بزرگ ترين نفر، ٧ سال است.

دوست شما يک عدد حسابی کوچک تر از ١٠٠ را در نظر گرفت. شما بايد با طرح چند سؤال، عدد مورد نظر را پيدا کنيد.  2 

او فقط می تواند به سؤال های شما بله و خير بگويد. چگونه می توان عدد مورد نظر را پيدا کرد؟

اين توضيح،  با  نامطلوب اند.  باقی عددها  و  نظر است  و مورد  يکی مطلوب  فقط  که  دارد  ١٠٠ عدد وجود   ،٩٩ تا   ٠ از  در واقع 

از حالت های  بيشتری  تعداد  بتوانيم  آن،  با طرح  که  مناسب تر است  توجه کنيد سؤالی  چرا؟   است؟  مناسب تر  زير  سؤال های  از  کدام يک 

نامطلوب را حذف کنيم. حال سؤال های مطرح شده را مورد بررسی قرار می دهيم.

نفر اولنفر دومنفر سومحاصل جمع 
1 1 70 72+ + =٧٠١١
1 2 35 38+ + =٣٥٢١
1 5 14 20+ + =١٤٥١
1 7 10 18+ + =١٠٧١
2 5 7 14+ + =٧٥٢ حالت مطلوب
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شاه كليد دروس هفتم   كالغ سپيد

فصل 1

 آيا عدد مورد نظر شما ٢٧ است؟ در صورتی که جواب خير باشد، از ميان اعداد ٠ تا ٩٩، فقط عدد ٢٧ حذف می شود. (يک حالت 
نامطلوب حذف شده است).

 آيا عدد مورد نظر شما زوج است؟ در صورتی که جواب خير باشد، از ميان اعداد ٠ تا ٩٩، عددهای زوج حذف می شوند. (٥٠ حالت 
نامطلوب حذف شده است).

 آيا عدد مورد نظر شما يک  رقمی است؟ در صورتی که جواب خير باشد، از ميان اعداد ٠ تا ٩٩، فقط اعداد ٠ تا ٩ حذف می شوند(١٠ حالت 
نامطلوب حذف شده است).

 آيا عدد مورد نظر شما از ٥٠ بزرگ تر است؟ در صورتی که جواب خير باشد، از ميان اعداد ٠ تا ٩٩، عددهای ٥١ تا ٩٩ حذف می شوند. 
(٤٩ حالت نامطلوب حذف شده است).

با نظم و ترتيب بيان کنيد که بتوان با پرسيدن آنها، به عدد  با توجه به پاسخی که به سؤال باال داديد، يک روش طرح سؤال همراه 

مورد نظر رسيد. 

به نظر می رسد در پرسش اّول مربوط به طرح سؤال ها، سؤال  های دوم و چهارم 
داده شده در صورت مسئله، برای حذف حالت های نامطلوب مناسب تر هستند. 

بنابراين برای رسيدن به عدد مورد نظر، جدول مقابل را تشکيل می دهيم.
با توجه به جدول، با طرح سؤاالت هدف دار و نتيجه گيری درست از پاسخ 

سؤاالت مطرح شده، می توان به عدد مورد نظر رسيد.

دقت کنيد که در هر بار، تقريباً نصف حالت ها که نامطلوب هستند، حذف می شوند.

زيرا هر بار عدد وسط را در اعداد حذف نشده در نظر می گيريم و بزرگ تر 
بودن از آن را مورد سؤال قرار می دهيم.

دقت کنيد که از هريک از سؤال های داده شده در صورت مسئله، ممکن است در جای مناسب خود استفاده شود.

به اعداد 0، 1، 2، 3، ... اعداد حسابى گفته مى  شود.

صفحة ٥ كتاب درسى

سه عدد بعدی الگوهای زير را بنويسيد. رابطۀ بين عددها را توضيح دهيد. 1 

 عددها سه تا سه تا اضافه می شوند.

عددها از حاصل ضرب اعداد طبيعی در خودشان (با شروع از عدد ١) به دست آمده اند.

سؤالپاسخنتيجه گيری

بزرگ تر از ٥٠ است؟خيربين ٠ تا ٥٠ است.

بزرگ تر از ٢٥ است؟بلهبين ٢٦ تا ٥٠ است.

بزرگ تر از ٣٨ است؟خيربين ٢٦ تا ٣٨ است.

بزرگ تر از ٣٢ است؟خيربين ٢٦ تا ٣٢ است.

بزرگ تر از ٢٩ است؟بلهبين ٣٠ تا ٣٢ است.

بزرگ تر از ٣١ است؟خيرعدد مورد نظر ٣٠ يا ٣١ است .

عدد مورد نظر، ٣٠ است؟خيرعدد مورد نظر ٣١ است. 

٢٢ , ١٩ , ١٦ , ١٣  , ١٠  , ٧  , ٤  , ١
+3

+3 +3 +3 +3

+3 +3

٤٩  , ٣٦  , ٢٥  ,  ١٦   ,  ٩   ,  ٤   ,  ١

5 5× 6 6× 7 7×

3 3×1 1× 4 4×2 2×
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راهبردهاى حل مسئله  فصل 1

فصل 1

هر عدد، نصف عدد قبلی است. (هر عدد از تقسيم عدد قبلی بر عدد ٢ به دست می آيد.)

شکل دهم با چند چوب کبريت ساخته می شود؟ چرا؟ ابتدا تعداد چوب کبريت های هر شکل را می شماريم و زير آن می نويسيم. 2 

با توجه به اعداد به دست آمده در باال، الگوی روبه رو را خواهيم داشت:
در اين الگوی عددها هر عدد از اضافه کردن ٣ واحد به عدد قبلی به دست می آيد.

بنابراين کافی است در الگوی به دست آمده، با توجه به رابطۀ بين اعداد، عدد دهم را به دست آوريم. داريم:
٢٨ , ٢٥ , ٢٢ , ١٩ , ١٦ , ١٣ , ١٠ , ٧ , ٤ , ١ شکل دهم با ٢٨ چوب کبريت ساخته می شود.  

به قسمت رنگی هر  ابتدا کسر مربوط  رنگی است؟   ،٦ از شکل شمارۀ  چه کسری  کنند،  پيدا  ادامه  ترتيب  به همين  اگر شکل ها  3 

شکل را زير آن می نويسيم.

1
9

2
15

3
21

1
3 3

2
3 5

3
3 7

, , ,

, , ,

…

…× × ×

با توجه به کسرهای به دست آمده در باال، الگوی روبه رو را خواهيم داشت: 

بنابراين کافی است الگوی به دست آمده را تا جملۀ ششم ادامه دهيم. داريم: 
1
3 3

2
3 5

3
3 7

4
3 9

5
3 11

6
3 13× × × × × ×, , , , , 6 از شکل شمارۀ ٦، رنگی است. 

39
صفحة ٦ كتاب درسى

٢٠ دستگاه دوچرخه و سه چرخه در يک توقفگاه (مصوب فرهنگستان Parking) وجود دارد. اگر تعداد کّل چرخ های آنها ٤٥ عدد باشد،  1 

توقفگاه  در  سه چرخه  چند  و  دوچرخه  چند 

وجود دارد؟

١  ,   ٢   ,   ٤   , ٨  ,  ١٦  ,  ٣٢  ,  ٦٤
÷2 ÷2 ÷2

÷2 ÷2 ÷2

١٠   ,    ٧   ,    ٤   ,    ١  , ...
+3 +3 +3

سه چرخهبررسی و آزمايش  دوچرخهتعداد  تعداد 
 10 2 10 3 50× + × = ١٠١٠(تعداد دوچرخه ها را زياد می کنيم.) 

11 2 9 3 49× + × = ٩١١(تعداد دوچرخه ها را زياد می کنيم.) 
 12 2 8 3 48× + × = ٨١٢(تعداد دوچرخه ها را زياد می کنيم.) 
13 2 7 3 47× + × = ٧١٣(تعداد دوچرخه ها را زياد می کنيم.) 

 14 2 6 3 46× + × = ٦١٤(تعداد دوچرخه ها را زياد می کنيم.) 
15 2 5 3 45× + × = ٥١٥(حدس درست است.)
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فصل 1

در حدس اّول، تعداد دوچرخه ها را ١٠ و تعداد سه چرخه ها را هم ١٠ عدد در نظر بگيريد. 

را  تعداد دوچرخه ها  فقط  ما  که  کنيد  توجه  می کنيم.  تعداد دوچرخه ها شروع  از  را  حدس خود 

حدس می زنيم و تعداد سه چرخه ها را بايد طوری انتخاب کنيم که مجموع دوچرخه ها و سه چرخه ها 

برابر ٢٠ تا شود.

با کامل کردن رديف اول جدول حدس خود را بررسی و آزمايش کنيد. دقت کنيد در حالتی 

که تعداد دوچرخه ها و سه چرخه ها هرکدام ١٠ عدد بود، مجموع کل چرخ ها برابر ٥٠ عدد شد. 

چون ٥٠ بزرگ تر از ٤٥ است، بايد کاری کنيم که تعداد کل چرخ ها کمتر شود تا به ٤٥ برسد. برای 

اين منظور، تعداد دوچرخه ها را زياد می کنيم. 

با توجه به نتيجۀ بررسی، بايد تعداد سه  چرخه ها را بيشتر کرد يا دوچرخه ها را؟ چرا؟ 

بايد تعداد دوچرخه ها را بيشتر کنيم، چون تعداد چرخ های آن کمتر از تعداد چرخ های سه چرخه است. با توجه به جدول، تعداد دوچرخه ها ١٥ 

و تعداد سه چرخه ها ٥ است. 

در روش حدس و آزمايش، حدس اّولية ما، هر چيزى مى تواند انتخاب شود، فقط ممكن است با حدس هاى مختلف، تعداد مراحلى 

كه قرار است طى شود تا به جواب برسيم، متفاوت باشد. مثًال در حل اين تمرين، با حدس اّولية 10 براى تعداد دوچرخه ها، طى 6 

مرحله به جواب رسيديم.

دو زاويه متمم اند. يکی از اين زاويه ها ٣ برابر زاويۀ ديگر است. اندازۀ هر زاويه را پيدا کنيد. 2 

مجموعشان که  هستند  يکديگر  متمم  زاويه،  دو  وقتی  می دانيم 

�90 باشد. حال حدس خود را از زاويۀ اّول شروع می کنيم. 

توجه می کنيم که در اين حالت، زاويۀ دوم بايد طوری انتخاب 

شود که سه برابر زاويۀ اّول باشد.

و  22 5/ � نظر مورد  زاويه های  روبه رو،  جدول  به  توجه  با 

هستند.  67 5/ �

در روش حدس و آزمايش، لزومى ندارد حدس هاى خود را يك واحد يك واحد افزايش يا كاهش دهيم، ممكن است اين افزايش 

يا كاهش، نظم و ترتيب خاصى نداشته باشد.

زاويۀ اّولزاويۀ دومبررسی و آزمايش 

 10 30 40� � �+ = 3 10 30× =� � 10�

15 45 60� � �+ =3 15 45× =� �15�

 20 60 80� � �+ = 3 20 60× =� � 20�

22 5 67 5 90/ /� � �+ =3 22 5 67 5× =/ /� �22 5/ �
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فصل 1

     3 10 31×× ++ == به جای  چه عددی می توان قرار داد؟  3 

به جای  عددهای مختلفی را حدس بزنيد، از عدد ١٠ شروع کنيد.

3 10 10 40×× ++ ==  

با توجه به جدول روبه رو، مقدار  برابر با عدد ٧ است. توجه کنيد که در 

حدس اّوليه، چون حاصل برابر ٤٠ شد، بايد مقدار  را کاهش می داديم 

تا حاصل عبارت از ٤٠ به ٣١ برسد.

صفحة ٧ كتاب درسى

٥ هفته پس انداز او، نصف قيمت کيفی است که دوست دارد  پس انداز هفتگی محمد، ٣٠٠٠ تومان است. او حساب کرد  1 

بخرد. قيمت کيف چقدر است؟

 5 3000 15000× = تومان ٥ هفته چقدر می شود؟  الف) پس انداز 

2 15000 30000× = تومان ب) اگر اين عدد نصف قيمت کيف باشد، قيمت کيف چقدر است؟ 

طول، عرض و عمق يک استخر به ترتيب ١٢، ٦ و ٣ متر است. می خواهند کف و ديوارهای اين استخر را رنگ کنند. اگر  2 

0 کيلوگرم رنگ الزم باشد، برای رنگ کردن استخر، چند کيلوگرم رنگ نياز است؟ 3/ برای هر مترمربع

= عرض× طول × =12 6 72 مترمربع الف) مساحت کف استخر چقدر است؟ 

ب) مساحت ديوارهای اين استخر چقدر است؟ دقت کنيد که ديوارهای روبه روی هم، دارای 

مساحت برابر هستند. بنابراين بايد مساحت هر ديوار را ٢ برابر کنيم.
× = × = ⇒ × =

× = × = ⇒ × =






⇒ + =

12 3 36 2 36 72

6 3 18 2 18 36
72 36 108

مترمربع

مترمربع

طولعمق

عرض عمق
مترمربع

 108 72 180+ = مترمربع ج) کل مساحتی که بايد رنگ شود، چقدر است؟  

د) مقدار رنگ موردنياز، چقدر است؟
⇒ = × ⇒ =? / ?0 3 180

1 54 کيلوگرم

کيلوگرم  هر  قيمت  به  پرتقال  کيلوگرم   ٨٠ و  تومان   ٢٥٠٠ کيلوگرم  هر  قيمت  به  سيب  کيلوگرم   ٤٠ امروز  ميوه فروشی،  3 

از  ميوه فروش،  اين  فروخت.  تومان   ٢٠٠٠ پرتقال را  کيلوگرم  هر  و  تومان   ٣٠٠٠ کيلوگرم سيب را  هر  او  تومان خريد.   ١٥٠٠

اين کار خود چقدر سود برده است؟

الف) مقدار پولی که برای خريد ٤٠ کيلوگرم سيب و ٨٠ کيلوگرم پرتقال، پرداخت شده است، چقدر است؟

40 2500 80 1500 100000 120000 220000× + × = + = تومان 

3بررسی و آزمايش  × +10

3  را کاهش می دهيم. 10 10 40× + =١٠

3 را کاهش می دهيم. 9 10 37× + =٩

3  را کاهش می دهيم. 8 10 34× + =٨

3حدس درست است. 7 10 31× + =٧
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ب) مقدار پولی که از فروش ٤٠ کيلوگرم سيب و ٨٠ کيلوگرم پرتقال به دست آمده، چقدر است؟

40 3000 80 2000 120000 160000 280000× + × = + = تومان 

280000 220000 60000− = تومان ج) سود حاصل از فروش ميوه ها، چقدر است؟ 

صفحة ٨ كتاب درسى

12756 کيلومتر است. قطر خورشيد تقريبًا چند برابر قطر زمين است؟ 6/ قطر خورشيد ١٣٩٢٥٣٠ کيلومتر و قطر کره زمين 1 

1392530 1000000� بهتر است از عددهای تقريبی استفاده کنيد.   برای ساده شدن مسئله 

12756 6/ � 10000 بنويسيد و پاسخ دهيد.  خالصۀ مسئله ساده شده را 

برای ساده تر شدن مسئله، قطر خورشيد را به صورت تقريبی برابر با ١٠٠٠٠٠٠ کيلومتر و قطر زمين را نيز به صورت تقريبی برابر با ١٠٠٠٠ کيلومتر 

1000000 10000 100÷ = در نظر می گيريم. در اين حالت جواب تقريبی به صورت روبه رو به دست می آيد: 

توجه کنيد که جواب تقريبی مسئلۀ اصلی به صورت مقابل به دست می آيد:

1392530 12756 6 10/ × → 13 925 300
12756 6
1 16 8 700
1 148 0 94
206 06

127566

109−

−

جواب تقريبی

بنابراين قطر خورشيد، به صورت تقريبی ١٠٩ برابر قطر کرۀ زمين است.

1
2

1
4

1
8

1
16

1
1024

++ ++ ++ ++ ++� حاصل عبارت مقابل را به دست آوريد.  2 

به جای حل کردن عبارت باال، ابتدا ساده شدۀ اين مسئله را حل کنيد. 

در پاسخ ها چه الگو و رابطه ای تشخيص می دهيد که به کمک آن بتوانيد پاسخ مسئلۀ اصلی را بدون محاسبه بنويسيد؟

با توجه به صورت مسئله، برای به دست آوردن جواب بايد همۀ کسرها را هم مخرج کنيم، سپس حاصل جمع را محاسبه کنيم که اين کار بسيار 

وقت گير و دشوار است. برای به دست آوردن جواب، چند مسئله با تعداد کسرهای کمتر در نظر می گيريم و جواب آنها را پيدا می کنيم، سپس از 
1
2
1
4

2
4

1
4

3
4+ = + = طريق الگويابی به جواب مسئلۀ اصلی می رسيم. 

1
2
1
4

1
8

4
8

2
8

1
8

7
8+ + = + + =

1
2
1
4

1
8

1
16

8
16

4
16

2
16

1
16

15
16+ + + = + + + =

با توجه به جواب های به دست آمده برای مسئله های ساده تر باال، الگوی زير به دست می آيد:

1
2

1
4

1
2

1
4

1
8

1
2

1
4

1
8

1
16

+ + + + + +
��� �� � �� �� � ��� ���

�, , ,

3
4

7
8

15
16
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فصل 1

به  نظر می آيد که حاصل جمع هر مرحله، برابر است با کسری که صورتش از 

مخرجش يک واحد کمتر و مخرجش برابر مخرج کسر آخر در جمع داده 

شده است. بنابراين با توجه به الگوی به دست آمده، خواهيم داشت:

اگر ١٠ نقطه را که هيچ سه تای آنها روی يک خط نيستند، دوبه دو به هم وصل کنيم؛ چند پاره خط به وجود می آيد؟ تعداد پاره خط ها  3 

در واقع، مجموع تعداد ضلع ها و تعداد قطرهاست. يک الگو پيدا کنيد و برای ١٠ نقطه نتيجه گيری کنيد. برای حل اين مسئله، بايد ١٠ 

نقطه را که هيچ ٣ تايی از آنها روی يک خط قرار ندارند، در نظر بگيريم. سپس آنها را دوبه دو به يکديگر وصل کنيم و در نهايت تعداد پاره خط ها 

را در شکل به  دست آمده بشماريم. اين کار بسيار دشوار است. برای رسيدن به جواب، چند مسئلۀ ساده تر را در نظر می گيريم و در هر يک، پاسخ 

را به دست می آوريم، سپس با يافتن يک الگو بين پاسخ ها، پاسخ مسئلۀ اصلی را می يابيم. داريم:

: تعداد نقطه ها 3 ⇒ ⇒ : تعداد نقطه ها  ,  ٣: تعداد پاره خط ها  4 ⇒                                    ⇒ ٦: تعداد پاره خط ها

: تعداد نقطه ها 5 ⇒                                            ⇒ 6: تعداد نقطه ها  ,  ١٠: تعداد پاره خط ها ⇒ ⇒ ١٥: تعداد پاره خط ها

١٥ ,  ١٠    ,  ٦    ,   ٣ , ...
+3 +4 +5

حال برای جواب های مسئله های ساده تر باال، الگوی روبه رو به دست می آيد: 

٤٥  ,  ٣٦ ,  ٢٨ ,  ٢١ ,  ١٥ ,   ١٠   ,   ٦   ,    ٣
+3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

و با ادامه دادن الگوی به دست آمده، داريم: 

با توجه به صورت مسئله، فقط مجموع تعداد قطرها و ضلع های شکل حاصل را محاسبه کرديم و پاره خط هايی که از برخورد قطرها با يکديگر 

به وجود می آيند را در نظر نگرفتيم.

 است.
2

تعداد نقطه ها)×× تعداد نقطه ها −−1 ) در يك چند ضلعى، مجموع تعداد قطرها و تعداد اضالع برابر 

10 است. 10 1
2 45

× − =( ) با استفاده از نکتۀ فوق، جواب مسئله برای ١٠ نقطه، برابر با 

صفحة ٩ كتاب درسى

احمد ٣٠٠٠٠ تومان پول داشت. او ٤ دفتر خريد و ٢٠٠٠ تومان برايش باقی ماند. قيمت هر دفتر چقدر است؟ 1 

4×× ++ ==2000 30000 با تساوی مقابل نشان دهيد.  متن اين سؤال را می توانيد 

مربع نشان دهندۀ چه چيزی است؟ قيمت هر دفتر

1
2
1
4

1
8

1
16

1
1024

1023
1024 1+ + + + + = −�

مخرج کسر آخر
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به روش ديگر  بزنيد و آزمايش کنيد. (در فصل سوم، اين مسئله را  بايد در مربع قرار گيرد، حدس  اکنون می توانيد عددی را که 

حل خواهيد کرد.)

4× + =2000 30000 اگر قيمت هر دفتر را با    نشان دهيم، متن مسئله با تساوی مقابل نشان داده می شود: 
حاال عددی را که بايد در  قرار بگيرد، حدس می زنيم. برای حل 

اين مسئله از راهبرد حدس و آزمايش کمک می گيريم.
با توجه به جدول روبه رو، عددی که بايد در  قرار گيرد تا تساوی
برقرار شود، برابر ٧٠٠٠ است، يعنی  4×   + =2000 30000

قيمت هر دفتر ٧٠٠٠ تومان است.

باشد،  داشته  ١٠٠ صفحه  اين کتاب  اگر  باقی  ماند.  آن  از  ١٠ صفحه  ٦ ساعت مطالعه کرد و  در  داستانی را  کتاب  فاطمه  2 

فاطمه به طور متوسط در هر ساعت، چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

6 × + =10 100 اگر  نشان دهندۀ ميانگين صفحه های مطالعه شده در هر ساعت باشد، متن مسئله به صورت روبه رو خواهد بود: 
حاال عددی را که بايد در  قرار بگيرد، حدس می زنيم. برای اين 

کار از راهبرد حدس و آزمايش کمک می گيريم.

تساوی تا  گيرد  قرار  در   بايد  که  عددی  روبه رو،  جدول  به  توجه  با 
6 برقرار شود، برابر ١٥ است. اين يعنی فاطمه به طور  × + =10 100

متوسط در هر ساعت، ١٥ صفحه از کتاب داستان را مطالعه کرده است.

يک سالن مستطيل شکل است. می خواهند در مکانی از سقف اين سالن، دريچۀ خنک کن (مصوب  3 
فرهنگستان Cooler) قرار دهند؛ به طوری که از ٤ گوشۀ آن به يک اندازه باشد. محل دريچه را تعيين 
کنيد. از آنجا که در هر مستطيل، قطرها با هم برابرند و يکديگر را نصف می کنند، بنابراين محل دريچۀ خنک کن 

را در نقطۀ تقاطع قطرهای مستطيل در نظر می گيريم که از ٤ گوشۀ مستطيل، به يک فاصله است.

صفحة ١٠ تا ١٢ كتاب درسى

تعدادشان  که  دانش آموزان  ساير  می کنند.  بازی  فوتبال  کالس  آن  دانش آموزان   1
5

و بسکتبال  کالسی  دانش آموزان   1
3

1 

١٤ نفر است، بازی آنها را تماشا می کنند. اين کالس چند دانش آموز دارد؟ 
تماشاچيان  روبه رو، سهم  به شکل  توجه  با  می کنيم.  استفاده  راهبرد رسم شکل،  از 
بنابراين سهم  نفر است،  از کل شکل، ٧ قسمت است و چون تعداد تماشاچيان ١٤ 
هر قسمت ٢ نفر است. از آن جا که شکل به ١٥ قسمت مساوی تقسيم شده است، 
به  توجه  با  که  کنيد  دقت  است.  نفر   15 2 30× = دانش آموزان کل  تعداد  بنابراين 

3 نفر فوتبال بازی می کنند.  2 6× = 5 نفر بسکتبال و 2 10× = شکل،

×4بررسی و آزمايش  +2000

4  را زياد می کنيم. 3000 2000 14000× + =٣٠٠٠

4 را زياد می کنيم. 6000 2000 26000× + =٦٠٠٠

4  را کم می  کنيم. 8000 2000 34000× + =٨٠٠٠
4حدس درست است. 7000 2000 30000× + =٧٠٠٠

6بررسی و آزمايش  × +10

6  را زياد می کنيم 10 10 70× + =١٠
6 را زياد می کنيم 12 10 82× + =١٢
6  را زياد می کنيم 14 10 94× + =١٤
6حدس درست است 15 10 100× + =١٥
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مساحت مربعی به ضلع ١٠٠ سانتی متر، ١ مترمربع است. اگر از ضلع مربع ١٠ درصد کم کنيم، مساحت مربع چند درصد کم می شود؟  2 

روش اّول: از راهبرد زيرمسئله استفاده می کنيم.
10
100 1 1

10× = = متر 10 سانتی متر  %10 يک ضلع (يک متر) چقدر است؟  الف)

1 1
10

9
10− = = متر 90 سانتی متر ب) طول ضلع مربع جديد چقدر است؟ 

1 مترمربع:مساحت مربع اّول 10000= سانتی متر مربع ج) مساحت هر دو مربع چقدر خواهد بود؟ 
90:مساحت مربع جديد 90 8100× = سانتی متر مربع  
8100
10000

81
100 81= = % د) نسبت مساحت مربع جديد به مساحت مربع اّول برحسب درصد چقدر است؟ 

100 81 19% % %− = ه ) اختالف مساحت ها برحسب درصد چقدر است؟ 
%19 كم می شود. بنابراين مساحت مربع،

مربوط  رنگی،  مربع های  تعداد  می کنيم.  استفاده  شکل  رسم  راهبرد  از  دوم:  روش 
می کنيم. بيان  درصد  به صورت  را  آن  که  است  اصلی  مربع   از  کم شده  مساحت  به 
19
100 19= %  

17 5/ % 37      ذّرت: 5/ % %45      جو: گندم: كشاورزی، زمين خود را به نسبت های روبه رو بذرپاشی كرده است:  3 

اگر مساحت زمين او ١٥ هكتار باشد، مساحت زير كشت هر بذر را حساب كنيد. از راهبرد حل مسئلۀ 

ساده تر کمک می گيريم. برای اين منظور نسبت ها را به صورت ساده تر نوشته، سپس مسئله را حل می كنيم.

45 45
100

9
20

18
40% = = = گندم   

37 5 37 5
100

375
1000

75
200

15
40/ /% = = = = جو   

17 5 17 5
100

175
1000

35
200

7
40/ /% = = = = ذّرت   

از آنجا كه ١٥ بر ٤٠ بخش پذير نيست، ١٥ هكتار را به صورت ١٥٠٠٠٠ مترمربع نوشتيم تا بتوانيم آن را بر ٤٠ تقسيم كنيم.

11
2

1 1
3

11
4

1 1
100

×× ×× ×× ×× ==... حاصل عبارت روبه رو را پيدا كنيد.  4 

1 12 1 13
3
2

4
3

4
2× = × = از راهبرد حل مسئلۀ ساد ه تر و الگويابی استفاده می كنيم. 

1 12 1 13 1 14
3
2

4
3

5
4

5
2× × = × × =  

1 12 1 13 1 14 1 15
3
2

4
3

5
4

6
5

6
2× × × = × × × =  
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شاه كليد دروس هفتم   كالغ سپيد

فصل 1

با توجه به پاسخ های به دست آمده برای مسئله های ساده تر باال، الگوی زير به دست می آيد:

1 1
2
1 1
3

1 1
2
1 1
3
1 1
4

4
2

5
2

× × ×
��� �� � ��� ���

, , 1 1
2
1 1
3
1 1
4
1 1
5

6
2

× × ×
� ���� ����

�,  

با توجه به الگوی باال، به نظر می رسد حاصل هر مرحله برابر با كسری است كه مخرج آن ٢ و صورتش يک واحد بيشتر از مخرج كسر آخر در 

1حاصل ضرب عبارت داده شده است. بنابراين: 12 1 13 1 14 1 1100
101
2× × × × =�

+1

بقّيه دخترانه است. اگر قيمت هر جفت  3 آنها پسرانه و 
8

در يک كارگاه توليد كفش، ٤٩٦٠ جفت كفش توليد  شده است. 5 

كفش پسرانه ٢٧٠٠٠ تومان و قيمت هر جفت كفش دخترانه ٣٤٠٠٠ تومان باشد، درآمد اين كارگاه چقدر است؟ 

از راهبرد زيرمسئله استفاده می كنيم.

3
8 4960 1860× = جفت  الف) تعداد كفش های پسرانه را به دست می آوريم. 

4960 1860 3100− = جفت  ب) تعداد كفش های دخترانه را محاسبه می  كنيم. 

1860 27000 3100 34000 50220000 105400000 155620000× + × = + = تومان  ج) درآمد كارگاه را به دست می آوريم.  

خانۀ روی  او  مهرۀ  می دهد.  انجام  شطرنجی  صفحۀ  روی  بازی  يک  سارا  6 

2 است. او ابتدا مهره اش را ٣ خانه به سمت راست، سپس ٤ خانه به سمت باال 
3





خانه  كدام  روی  سارا  مهرۀ  حاضر،  حال  در  آورد.  چپ  سمت  به  خانه   ٢ انتها  در  و 

قرار دارد؟

از راهبرد رسم شكل کمک می گيريم.

37 قرار دارد.






با توجه به محورهای مختصات رسم شده، مهرۀ سارا در نقطۀ

چه كسری از شكل زير رنگی است؟ توضيح دهيد. 7 

با توجه به شكل روبه رو، بايد شكل را به قسمت های مساوی تقسيم بندی كنيم. در تقسيم بندی 

1 از شكل، رنگی 
64

انجام شده، شكل به ٦٤ قسمت مساوی تقسيم بندی شده است. بنابراين

است. دقت کنيد که کل مستطيل، به ٤ قسمت مساوی تقسيم شده است. بنابراين می توانستيم 

تعداد تقسيم بندی های يک قسمت را حساب کنيم و در نهايت، آن را در عدد ٤ ضرب کنيم تا 

تعداد قسمت های کل شکل به دست آيد.
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راهبردهاى حل مسئله  فصل 1

فصل 1

اگر ديوارهای يک استخر با طرح زير كاشی كاری شده باشد، تقريبًا چه كسری از ديوار كاشی آبی  8 

دارد؟ دقت كنيد كه شكل داده شده در صورت مسئله، طرح ديوار می باشد، يعنی قسمتی از ديوار است. چون ما 

ابعاد ديوار و كاشی ها را نمی دانيم، بنابراين نمی توانيم دقيقاً بگوييم كه در هر ديوار، چند رديف و چند ستون كاشی 
وجود دارد و اين موضوع كار ما را دشوار می سازد. برای رسيدن به پاسخ مسئله، از راهبرد حل مسئلۀ ساده تر 

کمک می گيريم. برای اين منظور، ديوارها را با ابعاد مشّخص در نظر می گيريم و پاسخ را در هر حالت محاسبه 

می كنيم.

⇒ =24
1
2

     ,      ⇒ =36
1
2

     ,      ⇒ =36
1
2

 

⇒ 5
9 0 55� /      ,      ⇒ 4

9 0 45� /  

دقيقًا  نظر  باشند، كسر مورد  يا هر دو زوج  تعداد ستون ها زوج  يا  تعداد رديف ها زوج  اگر  نظر می رسد  به  به شكل های رسم شده،  توجه  با 

برابر تقريبًا  نظر  مورد  كسر  باشند،  فرد  عددی  دو  هر  ستون ها  تعداد  و  رديف ها  تعداد  اگر  صورت،  اين  غير  در  و  بود  خواهد   1
2

برابر

مثال،  عنوان  به  می شود.  نزديک    1
2

به بيشتر  نظر  مورد  كسر  باشد،  بزرگ تر  ديوار  ابعاد  چه  هر  كه  كنيد  توجه  بود.  0 خواهد  5 1
2/ =

شكل های روبه رو را در نظر بگيريد:

⇒ =13
25 0 52/          ,        ⇒ =12

25 0 48/

 1
2

1 است، بنابراين تقريبًا
2

1 يا عددی نزديک به
2

از آنچه گفته شد، نتيجه می شود با توجه به ابعاد ديوارها، كسر مربوط به كاشی های آبی يا

ديوارهای استخر از كاشی های آبی ساخته شده است.

توجه داشته باشيد که کلمۀ «تقريبًا» بايد در صورت مسئله باشد، زيرا در غير اين صورت، نمی توان به مسئله پاسخ داد.

به چند حالت حاصل ضرب ٢ عدد طبيعی ٣٦ می شود؟ در كدام حالت حاصل جمع، كمترين مقدار است؟ 9 

استفاده  نامطلوب  حالت های  حذف  و  الگوسازی  راهبرد  از 

می كنيم. با توجه به جدول روبه رو، در ٥ حالت زير، حاصل ضرب 

دو عدد طبيعی، برابر ٣٦ می شود:

 ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )1 36 2 18 3 12 4 9 6 6  

همچنين با توجه به جدول، در حالتی  كه هر دو عدد طبيعی برابر ٦ باشند، حاصل جمع آنها، كمترين مقدار را دارد.

اّولين عدددومين عددمجموع
1 36 37+ =٣٦١
2 18 20+ =١٨٢
3 12 15+ =١٢٣
4 9 13+ =٩٤
6 6 12+ =٦٦ کمترين مجموع
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شاه كليد دروس هفتم   كالغ سپيد

فصل 1

عددی را ٥ برابر و ٣ واحد از آن كم كرديم، حاصل ٣٢ شد. عدد مورد نظر چند است؟ از راهبرد روش های نمادين و حدس و آزمايش  10 

کمک می گيريم.اگر فرض كنيم  عدد مورد نظر باشد، متن مسئله را می توان به صورت  تساوی زير نوشت:

5 ×  − =3 32  

حاال بايد ببينيم كه چه عددی در  می تواند قرار بگيرد.

با توجه به جدول روبه رو، به جای  می توان عدد ٧ را قرار 

5 برقرار شود. بنابراين عدد  ×   − =3 داد تا تساوی32

مورد نظر، ٧ است.

5بررسی و آزمايش × −3

5 را زياد می كنيم 1 3 2× − =١
5 را زياد می كنيم 5 3 22× − =٥
5حدس درست است 7 3 32× − =٧


