
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  مقدمه
  

سپاس فراوان خداوندي را كه به ما جان داد و به جسم و جان ما نيرو، و به نيروي ما حركت و به حركـت مـا جهـت و بـه جهـت مـا       
  هدف، كه همانا هدف غايي خود اوست.

ي ابتدايي مبتكران، به لطـف الهـي كتـاب سـال      هاي دوره هاي محترمشان از كتاب آموزان هوشمند و خانواده به دنبال استقبال دانش
  رسانيم. ي نگارش كتاب مطالبي به عرض مي ي تحرير درآورديم. در رابطه با شيوه هفتم را نيز به رشته

هاي متنوعي آورده شده است كه بـه   طور كامل شرح داده شده و براي هر موضوع مثال در اين كتاب موضوعات درسي در هر فصل به
  آموز قرار داده شده است. هاي زيادي براي ممارست عزيزان دانش كند. در پايان هر فصل نيز تمرين سزايي مي فهيم مطلب كمك بهت

هـا نيازمنـد    باشـد و حـل آن   آموزان سرآمد مي ايم كه مختص دانش تر را با عالمت * مشخص كرده هاي مشكل در اين قسمت تمرين
  شود. آموزان توصيه نمي ها به عموم دانش لذا حل آن تر در رياضيات است. ورزيدگي بيش

  ايم: باشد اهداف زير را مدنظر داشته طور كلي در تدوين اين كتاب كه حاصل چندين سال تدريس مؤلفان در مراكز تيزهوشان مي به
هوشـي نيسـتند لـذا قـدرت     ي  شوند همگي داراي يك بهره هاي سخت وارد مراكز تيزهوشان مي ساله با آزمون آموزاني كه همه دانش

آموزان خيلـي قـوي و    آموزان است اما دانش ي اكثريت دانش شود قابل استفاده ها متفاوت است. درسي كه در كالس ارائه مي يادگيري آن
كننده اسـت.   آور و خسته برند و كالس براي اين دو دسته مالل ي كافي را از كالس درسي نمي آموز نسبتاً ضعيف بهره ي قليلي دانش عده

كند. از  ي فوق را برآورده مي دار، نياز هر دو دسته هاي ستاره چنين تمرين ي زياد و هم ها و مسائل حل شده اين كتاب به سبب داشتن مثال
آموزان سرآمد عموماً درخواست معرفي كتابي را دارند كـه حـاوي تمرينـات زيـادي باشـد و موجـب        هاي محترم دانش طرف ديگر خانواده

  ي عمل پوشانده باشيم. تر فرزندانشان شود. اميدواريم كه به درخواست اين گراميان نيز جامه اليت بيشفع
مبـين  آقـاي  چنين  و هم دانيم از جناب آقاي يحيي دهقاني مديرعامل محترم شركت آموزشي، فرهنگي و انتشاراتي مبتكران جا الزم مي در اين

  كنيم.تشكر چيني و گرافيك مبتكران  مدير حروف
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  راهبردهاي حل مسئله  
  



  
  

  1  
   راهبردهاي حل مسئله  

  
  
  

  كشيدن يك شكل يا نمودار
اي فاقد شكل باشد گاهي اوقات كشـيدن يـك شـكل بـراي حـل آن مسـئله مفيـد اسـت. يـك نمـايش تصـويري از             اگر مسئله

تواند به روشن  اي نشان دادن شرايط ميهاي جديدي را به شما نشان دهد. استفاده از نمادها بر تواند راه وضعيت مسئله مي

  كردن مسئله براي شما كمك كند.

  اي و پيدا كردن يك استراتژي مؤثر مفيد است. چنين كشيدن يك شكل يا نمودار براي پيگيري مسائل چند مرحله هم

حذفي است (يعنـي اگـر    تك صورت كنند. اين مسابقات به هشت تيم از ليگ فوتبال شهري يك تورنومنت بين خود برگزار مي :1ل مثا

  چند بازي بايد انجام دهد؟ اتاين مسابق قهرمانشود).  بار ببازد از دور مسابقات حذف مي هر تيم يك

يك راه مفيد براي حـل مسـئله، كشـيدن نمـوداري      

ــتفاده از      ــت و اس ــن تورنمن ــد اي ــان دادن فرآين ــراي نش ب

  براي نشان دادن هر تيم است.× نمادهايي مانند 

  
  

  

  

  

  

  

  

  بازي انجام دهد. 3ي مسابقات بايد  دهد برنده نمودار باال نشان مي

  كند. هاي قهرمان را نيز مشخص مي به عبارتي تعداد دورهاي بازي، تعداد بازي

   8 2 4  

   4 2 2  

   2 2 1  

  متر را اندازه گرفت؟ سانتي 14ها  توان به كمك اين ميله متر داريم. چگونه مي سانتي 11و  9 ، 6 هاي سه ميله به طول :2ل مثا

  ترين شكل ممكن پاسخ مسئله را بيابيم. كنيم تا به سريع ها را نسبت به هم رسم مي هاي مختلف ميله جاگيري 
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  دهد. متر را نشان مي يسانت 14گيري  ها براي اندازه ي قرار گرفتن ميله نمودار (ج) نحوه

  بندي شده ي يك فهرست طبقه تهيه
تواند اهداف متفاوتي  بندي شده است كه مي در حل مسئله، درست كردن يك فهرست از اطالعات طبقه كارآمديك استراتژي 

ي شـده  بنـد  ها باشد درست كردن يك فهرست طبقه داشته باشد. وقتي كه حل يك مسئله مستلزم توليد حجم زيادي از داده

  ي احتماالت و جلوگيري از تكرار در شمارش كمك كند. تواند شما را در محاسبه مي

ها به  ي دارت اند. فرض كنيد همه سه دارت به سمت هدف مقابل پرتاب شده :3ل مثا

هـا يـا مركـز آن برخـورد كننـد.       خورند ولي ممكن اسـت بـه يكـي از حلقـه     هدف مي
  د كسب كند؟توان كننده چه امتيازهايي مي پرتاب

  كنيم: حاالت مختلف را بررسي مي 

  ) سه دارت به مركز برخورد كنند:1  9 9 9 27  

  ) دو دارت به مركز برخورد كنند:2

    9 9 4 22  

    9 9 3 21  
  ) يك دارت به مركز برخورد كند:3

    9 4 4 17  

    9 4 3 16  

    9 3 3 15  
  ) هيچ دارتي به مركز برخورد نكند.4

    4 4 4 12  

    4 4 3 11  

    4 3 3 10  

    3 3 3 9  
    ند به دست آيد.توا نوع امتياز متفاوت مي 10گردد  بنابراين مالحظه مي

 
 

  

  (ج)  (ب)  (الف)
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  ساخت؟ Rو  P  ،Qتوان با سه حرف  ي متفاوت مي اگر تكرار حروف مجاز نباشد، چند واژه :4ل مثا

گويند، تمام  كنيد) كه به آن نمودار درختي مي طور كه در شكل پايين مالحظه مي با استفاده از يك نمودار خاص (همان 

به شـكل ديـداري باعـث شـمارش     » درخت«فيد است، به اين دليل كه هر خط يابيم. اين روش شمارش م واژگان ممكن را مي

شود. توجه كنيد كه در اين مسئله ترتيب قرارگيري حروف در كلمه مهـم اسـت و در كلمـات تفـاوت      هاي ممكن مي تعداد واژه

  كند. ايجاد مي

  

  

  

توان ساخت. ي متفاوت مي واژه 6گردد كه  مالحظه مي
 

 

  رسم يك جدول
هـا   بندي داده يكي از راهبردهاي مفيد براي حل مسئله، طبقه در بيش از يك موضوع استهايي  سئله شامل دادهيك موقتي 

  شوند. هايي كه الزم داريم به راحتي آشكار مي و استفاده از يك جدول است. از روي جدول داده

 درتوانـد   چنين مـي  است. يك جدول هم راريمطالب تكها و نتايج و جلوگيري از  خوبي براي ثبت نمودن تالش بسيارجدول راه 

 .مؤثر باشدپيدا كردن الگوها 

  ؟شود مي 8در چند حالت مجموع اعداد روشده شوند.  دو تاس پرتاب مي :5مثال 

هـايي كـه رو    وجه تاس يك، دو، سه، چهار، پنج يـا شـش نقطـه حـك شـده اسـت كـه مجمـوع اعـداد روي وجـه           هرروي  

  ايم. خص كردهدر جدول زير مشرا شوند  مي
  

6 5 4 3 2 1  +  
7 6 5 4 3 2  1  
8 7 6 5 4 3  2  
9 8 7 6 5 4  3  

10 9 8 7 6 5  4  
11 10 9 8 7 6  5  
12 11 10 9 8 7  6  

  

  

شده  مجموع اعداد روحالت  5در حالت  36حالت مختلف ممكن است قرار بگيرند كه از اين  36ها به  كه تاس كنيد ميمالحظه 

     است. 8
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عدد است. در ايـن مزرعـه    50ها مرغ و بقيه گاو هستند. تعداد كل پاها  حيوان وجود دارد كه تعدادي از آن 18اي  در مزرعه :6ال مث

  چند گاو و چند مرغ وجود دارد؟

توانند وجـود داشـته باشـند را     حيوان دو پا و چهار پا مي 18جدولي درست كنيم و در آن برخي از حاالتي را كه  بياييد 

  چنين تعداد كل پاها را نيز حساب كنيم. ي كنيم. همبررس
  

  ها مرغتعداد   0 1 2 3 4 5 ...  ؟
  تعداد گاوها  18  17 16 15 14 13 ...  ؟

  تعداد پاها  72  70 68 66 64 62 ...  50
  

را بـا يـك مـرغ    گردد. اگر از چپ به راست بخوانيم، هر بار كه يك گـاو   كم نمايان مي هاي درون جدول، الگو كم با بررسي داده

گـاو را بـا مـرغ تعـويض كنـيم، كـه در ايـن         11برسيم بايد  50به  72كه از  شود. بنابراين براي آن پا كم مي 2كنيم،  عوض مي

صورت  11 2   مرغ وجود دارد. 11گاو و  7رسد. پس در اين مزرعه  مي 50پا از تعداد پاها كم شده و به  22

   تر و مرتبط هي ساد حل يك مسئله
توانـد مفيـد باشـد.     تر مي شويم، حل يك يا چند مسئله با شرايط ساده رو مي آيد روبه وقتي با يك مسئله كه پيچيده به نظر مي

تر هدايت كند. در ساير مواقع حـل   ي پيچيده تر، ما را به سمت راه حل مسئله ي ساده گاهي اوقات ممكن است راه حل مسئله

  ي اصلي باشد. اي براي حل مسئله اند كه پايهتواند ما را به يك الگو برس ميتر  چند مسئله ساده

ـ  گذاري شده شماره 150تا  1طور متوالي از  هاي در امتداد يك خيابان اصلي به خانه :7مثال  مل حـداقل يـك   ااند. پالك چند خانه ش

  است؟ 7رقم 

گيـر اسـت. بايـد ببينـيم      بررسي كنيد ولي ايـن كـار وقـت   ها را جداگانه  توانيد هر يك از خانه بديهي است كه شما مي 

  ؟نيمتر تبديل ك ي ساده توانيم اين مسئله را به دو مسئله چگونه مي

، 150تـا   1عدد متوالي يك عدد اين ويژگي را دارد. در بين اعـداد   10دارد؟ در بين  7ي يكان رقم  پالك چند خانه در مرتبه

ي يكـان داريـم. پـالك چنـد      در مرتبـه  7پالك خانه با رقـم   15توالي وجود دارد. بنابراين تايي متمايز از اعداد م 10گروه  15

را در  77وجـود دارنـد. امـا توجـه كنيـد كـه عـدد         79تـا   70دارد؟ ده عدد بـا ايـن ويژگـي از     7ي دهگان رقم  خانه در مرتبه

  يم.  هفت دار نعدد با دهگا 9ايم. پس در كل  ها با يكان هفت شمرده شمارش خانه 15 9 24  

  كند. ي مخصوص به شكل لوزي دارد كه از دو قانون پيروي مي ماشين حساب بهروز يك دكمه :8مثال 

  شود. ) اگر ورودي يك عدد يك رقمي باشد، دو برابر آن چاپ مي1
  كند. ) اگر ورودي يك عدد دو رقمي باشد، مجموع دو رقم آن را چاپ مي2

  فشارد. خروجي ماشين چه خواهد بود؟ بار متوالي مي 50كند و اين دكمه را  را در ماشين حساب وارد مي 1ز عدد فرض كنيد بهرو
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كه بهروز  قدر اعداد متفاوت را بررسي كرد تا به يك الگو رسيد. پس از اين صورت بايد آن اي به اين براي حل مسئله 

كنــد.  را چــاپ مــي 1و ســپس دوبــاره  10،  5،  14،  7،  16،  8،  4،  2را وارد كــرد، عملگــر لــوزي بــه ترتيــب اعــداد  1عــدد 

طـور متـوالي تكـرار     بـه  10و  5،  14،  7، 16،  8،  4،  2عدد  9ي  طور متوالي فشرده شود دنباله ي لوزي به بنابراين اگر دكمه

  جمين عدد اين دنباله خواهد بود.و هفتمين، سي و ششمين و چهل و پن، نهمين، هجدهمين ، بيست 10عدد  شوند. بنابراين مي

عدد نمـايش داده شـدند. پنجـاه و يكمـين عـددي كـه        51بار فشرد. بنابراين  50ي لوزي را  را وارد كرد و دكمه 1بهروز عدد 

به عنوان چهل و پنجمين عدد اسـت.   10ي اعداد و پس از نمايش دادن  شود درواقع ششمين عدد در دنباله نمايش داده مي

  نمايش داده خواهد شد. 7ي لوزي عدد  بار فشار دادن دكمه 50س از بنابراين پ

  پيدا كردن يك الگو
طـور كـه خـواهيم ديـد در مـوارد       ترين راهبردهاي حل مسئله، يافتن و گسترش دادن يك الگـو اسـت. همـان    يكي از متداول

  باشد. هاي ديگر گفته شده قابل استفاده مي بسيار اين روش به همراه روش

  قدر است؟ جمع مقابل چه حاصل :9مثال     1 3 5 97 99  

تـر را جمـع    ي كوچـك  جاي انجام اين جمع طوالني بياييد ابتدا چند دنباله به 
  آيد فهرست كنيم و به دنبال يك الگو باشيم. نماييم. اطالعاتي را كه به دست مي

گردد كـه   . مالحظه ميباشد تر داراي يك الگو مي هاي كوچك جدول مقابل از دنباله
باشـد (بـراي    ها برابر با مربع يـك عـدد طبيعـي مـي     مجموع اعداد هر يك از دنباله

xيعني  xمربع  xعددي مانند  x.(  
لـين  شوند. توجه كنيد كـه او  طور متوالي زياد مي شروع شده و به 1اين اعداد از 

لــين دو عــدد فــرد ، مجمــوع او1عــدد  2 2 4لــين ســه عــدد فــرد  . مجمــوع او
 3 3 9لين چهار عدد فرد ، مجموع او 4 4 16   لـين پـنج   اسـت و مجمـوع او

عدد فرد  5 5 است. بنابراين اگر ايـن الگـو ادامـه يابـد، حاصـل عبـارت        25
   1 3 5 ليــه اســت عــدد فــرد او 50كــه شــامل  99 50 50 2500 

  باشد. مي

  آيد؟ پديد مي خط پارهپانزده نقطه روي محيط يك دايره قرار دارند. اگر اين نقاط را دو به دو به هم وصل كنيم، چند  :10مثال 

بندي نتايج آن در يك جدول  تر و ثبت و جمع سادههاي مناسب براي پيدا كردن يك الگو، بررسي موارد  يكي از راه 

آيد، زيـرا بـراي رسـم يـك خـط       پديد نمي خطي پارههيد. هيچ لين نقطه را روي دايره قرار داست. يك دايره رسم كنيد. او

 خـط  پـاره  لـين ل وصـل كنيـد تـا او   ي او خطي به نقطه ي دوم را قرار دهيد و آن را با پاره حداقل به دو نقطه نياز است. نقطه

  پديد آيد.

  ها سري  جمع

1  1 

4  1 3 
9   1 3 5 

16    1 3 5 7 
25     1 3 5 7 9 
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 خـط  پـاره  6جديد پديـد آيـد و درنهايـت     خط پارهي قبلي وصل كنيد تا دو  ي سوم را رسم كنيد و آن را به دو نقطه سپس نقطه

ي  قدر ادامه دهيد تا بـه اطالعـاتي كـه در جـدول زيـر وجـود دارد برسـيد. توجـه كنيـد كـه نقطـه            داشته باشيم. اين كار را آن

  افزايد. ها مي خط پارهبه تعداد كل  طخ پاره 14پانزدهم، 
  

  

  تعداد نقاط روي دايره  1  2  3  4  5  6  ...  15

  هاي جديد خط تعداد پاره  0  1  2  3  4  5  ...  14

  ها خط تعداد كل پاره  0  1  3  6  10  15  ...  ؟
  

  

در سـطر دوم جـدول   طـور كـه    نقطه روي يك دايره همان 15هاي پديد آمده از دو به دو به هم وصل كردن  خط پارهتعداد كل 

 105دايـره   نقطه روي محيط يـك  15برابر است. بنابراين از به هم وصل كردن  14تا  1باال نشان داده شده با مجموع اعداد 

  آيد. پديد مي خط پاره

  آزمون و خطا
اسـخ  ي آن بـا شـرايط مسـئله اسـت. برخـي اوقـات پ       يك راه مؤثر براي حل برخي مسائل، توليد يـك حـدس منطقـي و مقايسـه    

هاي زيادي بزنيد تا پاسـخ را بيابيـد. اگرچـه حتـي پاسـخ       نخست شما جواب صحيح مسئله است و برخي اوقات شما بايد حدس

شويد. بـه ايـن    كنيد و يك قدم به پاسخ صحيح نزديك مي خ ممكن را رد ميساهم يك موفقيت است، زيرا شما يك پنادرست 

  شود. گفته مي» آزمون و خطا«روش 

  .شود 10برابر با  عبچينيد كه مجموع اعداد هر ضل زيرهاي مثلث  را طوري در دايره 6تا  1داد اع :11مثال 

  

  
  

ي عـددي وجـود دارنـد كـه      چند حدس بايد شما را به اين سمت هدايت كند كه در بين اين اعـداد تنهـا سـه مجموعـه     

  است. 10مجموعشان 

       1 3 6 1 4 5 2 3 5, ,  

نيـز   6و  4 ، 2هـاي مثلـث قـرار بگيرنـد. اعـداد       اعداد بايد در رأساين اند و بنابراين  و بار تكرار شدهد 5و  3،  1كه اعداد 

  ي دواير قرار بگيرند. توانند در بقيه مي
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  اند. آمده حالت باال از يك چينش پايه به وجود 6ي  باشند. توجه كنيد كه همه چينش باال صحيح مي 6گردد كه هر يك از  مالحظه مي

  شود استفاده كنيد؟ 1براي ساختن عبارتي كه حاصل آن  4توانيد از چهار تا  چگونه مي :12مثال 

توانيـد از انـواع    حل كردن اين سؤال در ابتدا ممكن است كه غيرممكن به نظر برسد. اما فراموش نكنيد كه شما مـي  

توانيـد   رسـاندن و... مـي   4سـيم، مربـع كـردن، جـذر، بـه تـوان       زيادي عملگر محاسباتي استفاده كنيد. جمع، تفريق، ضرب، تق

  حاالت مختلف را آزمايش كنيد.

  



4 4 14   (ب 4   4 4 4 4 1( ) (   (الف (

   44 44   (د 1



4 4 14   (ج 4

  تجربه كردن
  شوند. باشند گاهي اوقات به كمك در نظر گرفتن يك مدل فيزيكي حل مي اطات فضايي ميمسائلي كه داراي ساختار هندسي يا ارتب

اند.  دهد كه سه مربع را پديد آورده كبريت را نشان مي چوب 12شكل مقابل  :13مثال 

  ود آوريد؟مربع به وج 5كبريت  جا كردن فقط سه چوب توانيد با جابه چگونه مي

هـا   ردن اشياء داده شده، نيازمند بررسي دقيق ارتباطات هندسي نيز هست. براي خيلـي جا ك اين مسئله عالوه بر جابه 

كبريت به شكل داده شده و تجربه كردن است. توجه كنيد كـه يكـي    ترين راه براي حل اين مسئله، چيدن تعدادي چوب ساده

  هاي ديگر پديد آمده است. مربع خارجيها از مرز  از مربع
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  مسئلهبه عمل 
توانيد از اشـياء بـراي نشـان دادن     صورت فيزيكي گاهي اوقات براي درك مسئله مفيد است. شما مي ردن به مسئله بهعمل ك

كـه   كند و يـا ايـن   يتصورت مستقيم به جواب هدا افراد يا اجسام استفاده كنيد. عمل كردن به مسئله ممكن است شما را به

  به شما در پيدا كردن راهبرد حل مسئله كمك كند.

باشد بايد بايستد. سپس افراد نشسته را  تهي زوجي داش شماريم. هر كس كه شماره نفره را مي 32تعداد افراد يك كالس  :14ثال م

  مانند؟ ي زوجي داشته باشند بايد بايستند. در پايان چند نفر نشسته باقي مي شماريم و باز هم افرادي كه شماره دوباره از يك مي

ايسـتند. در شـمارش دوم    نفـر مـي   16ل باشـند، در شـمارش او   ي فـرد مـي   نفر داراي شماره 32جايي كه نصف  از آن 

  مانند. نفر. بنابراين پس از شمارش دوم، هشت نفر نشسته باقي مي 8خيزند كه برابر است با  مانده برمي نفر باقي 16نصف 

داد. سپس امين به مهبد و بهـروز همـان انـدازه كـه پـول       بهروز به هر يك از امين و مهبد به همان اندازه كه پول داشتند :15مثال 

هـزار   24داشتند داد. و در آخر مهبد به امين و بهروز به همان اندازه كه هر يك پول داشتند داد. پس از اين كار هر يـك از سـه نفـر    
قدر بوده است؟ ي هر كدام چه ليهتومان داشتند. پول او  

ي چهارم است كه خروجي نهايي مسئله است. بنابراين سـعي كنـيم    ار پول در مرحلهدانيم، مقد تنها مقدار پولي كه مي 

جا آغاز كنيم و در جهت عكس كار كنيم. فرض كنيد مراحل به ترتيب عكـس انجـام شـوند و بـا سـاختن       حل مسئله را از همان

  رند؟قدر پول دا ، هر يك چه1تا  3جدول زير اين بررسي را انجام دهيم كه در هر مرحله از 

ي پـولي كـه    كنيم دو چيز را به خاطر داشته باشيم. هر بار كه يك نفر به دو نفر ديگـر بـه انـدازه    طور كه برعكس كار مي همين

چنين توجه داشته باشـيم كـه كـل     گردد. هم ي بعد به پولش اضافه مي دهد، هر يك از دو نفر نصف پول مرحله دارند پول مي

پول در هر مرحله ثابت است  24 3 72( ).  
  

  ي مرحله شماره  فعاليت  بهروز  امين  مهبد  جمع

  4  هزار تومان دارند. 24هر كدام   24000  24000  24000  72000

72000  48000  12000  12000  
اي  مهبد به امـين و بهـروز بـه انـدازه    

  دهد. كه پول دارند پول مي
3  

72000  24000  42000  6000  
اي  انـدازه امين به مهبـد و بهـروز بـه    

  دهد. اند پول مي كه داشته
2  

72000  12000  21000  39000  
اي  بهروز به مهبـد و امـين بـه انـدازه    

  دهد. اند پول مي كه داشته
1  

  

  اند. تومان داشته 12000تومان و مهبد  21000تومان، امين  39000بنابراين بهروز در ابتدا 
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  قرار گيرد؟ ي شروع در شكل زير چه عددي بايد در خانه :16مثال 
  
  

  دهيم. بهترين راه براي حل اين مسئله، برعكس عمل كردن است. در هر مرحله برعكس عمليات گفته شده را انجام مي 
   40 2 80  

   80 20 60  
   60 3 20  

  نوشتن يك معادله
شـود. معمـوالً مقـدار ايـن حـروف را       هـا اسـتفاده مـي    هـاي مختلـف و ارتبـاط ميـان آن     نشان دادن كميـت  برايدر جبر از حروف 

شود. اين نامساوي يا معادله ما را به سمت راه حـل مسـئله    دانيم و شرايط مسئله با يك معادله يا نامساوي نشان داده مي نمي
  كند. هدايت مي

  است؟ تر واحد بزرگ 16سه برابر چه عددي از خود آن عدد  :17مثال 

  صورت مقابل در نظر بگيريد. يك معادله به مسئلهبراي اين   3 16x x  
  را كم كنيد. xمعادله  طرفاز دو    3 16x x x x  

2  كنيد. سادهرا  طرفدو  16x  
  كنيم. تقسيم مي 2دو طرف را بر  8x  

آلبالو است. وزن يك سيب برابر وزن چنـد   9وزن دو سيب برابر با وزن يك موز و يك آلبالو است. وزن يك موز برابر وزن  :18مثال 

  آلبالو است؟

 cو  b و aآلبـالو را بـه ترتيـب بـا متغيرهـاي       1مـوز و   1سيب،  1دانيم. بياييد وزن  بار ما مقدار سه كميت را نمي اين 
  معادله نشان دهيم. 2توانيم اطالعات داده شده را با  صورت مي هيم. در ايننشان د

  سيب است. 1موز و  1سيب برابر وزن  2وزن  2a b c  
9b  است. آلبالو 9موز برابر وزن  1وزن  c  

تـوانيم يـك عبـارت را بـا يـك عبـارت        ر جبـر مـي  اگرچه تعداد متغيرها و معادالت زياد است اما ممكن است يادتان باشد كـه د 
9bجـايي كـه    مساوي جايگزين كنيم. از آن c   تـوانيم   اسـت، مـيb  ي  را در معادلـه 2a b c   9بـاc     عـوض كنـيم. سـپس

  به دست آوريم. cرحسب را ب aي حاصل را حل كنيم و مقدار  توانيم معادله مي
   2 9a c c  

  2 10a c  
   5a c  

  كند. آلبالو مشخص مي 1سيب را برحسب وزن  1ي آخر وزن  معادله
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  ديدگاه خود را عوض كنيد.
اي ندارد. ممكن است اين باور بـه   مسئله فايدههاي شما براي حل يك  گاهي اوقات ممكن است به اين نتيجه برسيد كه تالش

دليل توسعه دادن يك نوع طرز تفكر پديد آمده باشد. شايد تصور كنيد كه تنهـا يـك راه بـراي حـل مسـئله وجـود دارد و يـا        
ورت خـواني صـ   افتـد معمـوالً دوبـاره    هاي مسئله استفاده كرده باشيد. وقتي اين اتفاق مي كه از فرض غلطي براساس داده اين

  تواند مفيد باشد. مسئله و سعي در تغيير ديدگاه مي

قطعه تشكيل شـده اسـت. يـك     3 تكه زنجير داريد كه هر كدام از 4شما  :19مثال 
تومـان  هـزار   3گيرد تا يك قطعه را بـاز كنـد و    تومان مي هزار 2جواهرفروش از شما 

تومان اين قطعات را به  ارهز 15ا بتوانيد تنها  گيرد تا يك قطعه را ببندد. چگونه مي مي
  اي به وجود آوريد؟ يرهداتكه  ديگر متصل كنيد و يك زنجير يك يك

جـوش دادن ايـن كـار را     4بـرش و   4ل بـا  آموزان در نگاه او اغلب دانش 
    دهند. يعني: انجام مي

   4 5000   تومان 20000
تـوانيم بـه عنـوان     ها مي از آن يم،نكه تبديل كه تاما اگر يكي از زنجيرها را به س

اتصال قطعات ديگر استفاده كنيم كه هزينه  3 5000   تومان است. 15000
  
  

خط راست و بدون برداشتن دست  4را با  مقابلي  نقطه 9توانيد  چگونه مي :20مثال 

  از روي كاغذ به هم وصل كنيد.
  
  

كند به دليل اين فـرض   ش ميتقريباً هر كس كه براي حل اين مسئله تال 
3غلط كه حتماً خطوط بايد داخل مربع  شود. پرهيـز از   رسم شوند، نااميد مي 3

  كند. اين فرض غلط درها را به سوي راه حل صحيح باز مي

دهند. قرار است هر دو تـيم سـه    حيوانات جنگلي تصميم گرفتند به دستور سلطان جنگل يك دوره مسابقه بسكتبال ترتيب :21مثال 

انـد. چنـد    شيرها در اين مسابقات شركت كرده ها و بچه ها، بزها، گرگ ها، شغال ها، روباه ديگر مسابقه دهند. تيم آهوها، خرس بار با يك
  بازي بايد انجام شود تا مسابقات به پايان برسد و قهرمان مشخص گردد؟

ها روي يك خط راست نباشند  اي آنها را نقاطي كه هيچ سه ت اگر اين تيم 
هايي كه از به هم وصل كـردن دو بـه دو ايـن نقـاط      خط در نظر بگيريم، تعداد پاره

  آيد برابر است با: به دست مي

  


7 6 212  

ها  كنند، بنابراين تعداد كل بازي كه هر دو تيم سه بار بازي مي با توجه به اين 21 3   باشد. مي 63
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تـر اسـت.    ي تنيس روي ميز مدرسه هستند. مهارت ايمان از رضـا بـيش   صادق، مهران، رضا و ايمان چهار نفر اول رشته :22مثال 

  ي اعضاي تيم مدرسه را تعيين كنيد. صادق از همه برتر است و مهران باالتر از رضا قرار دارد. رتبه

اد در نظـر گرفـت. بنـابراين مالحظـه     توان نمادهـايي را بـراي ايـن افـر     مي 
 -4مهـران    -3  ايمان -2صادق   -1تشان به صوت: شود كه افراد بنابر مهار مي

  شوند. بندي مي رتبهرضا 
  

  
  

هاي يكسان دور مسير قـرار   تيرچه خطوط ارتباط تلفن به فاصله 6شكل است.  اي بازي كاوه، دايره مسير ريل قطار اسباب :23مثال 

  كشد تا قطار كل مسير را دور بزند؟ قدر طول مي ي سوم برسد. چه ي اول به تيرچه كشد تا قطار از تيرچه انيه طول ميث 10دارند. 

و  ABC  ،CDEتواند به سه قسـمت   شود كه كل مسير مي مالحظه مي 
EFA  تقسيم شود. بنابراين 3 10 كشـد تـا كـل مسـير      ثانيه طول مي 30

  طي شود.
  
  

متـر   2خـورد و   مـي  سرخزد ولي هنگام شب  متر به طرف باال مي 3خزد. كرم هر روز  متري مي 12كرمي در پايين ديوار  :24مثال 

  كشد تا اين كرم به باالي ديوار برسد؟ آيد. چند روز طول مي پايين مي

كرم در پايان هر روز   3 2 در پايان روز نهم اين كرم  رود. متر از ديوار باال مي 1 9 1 متر باال رفته. بنـابراين   9

  .رسد متر باال رفته و به باالي ديوار مي 3در روز بعد يعني روز دهم 

22شكل به ضلع  چه تعداد سراميك مربع :25مثال  4ه طـول  شكل ب متر براي پوشاندن كف سالني مستطيل سانتي /5 متـر و   /5

3عرض    متر الزم است؟ /6

طول مستطيل   4 5 100 متر و عرض آن  سانتي /450 3 6 100     متر است. سانتي /360

   450 22 5 20/  

   360 22 5 16/  

   20 16 320  

متـر جلـوتر از    7متر شركت كردند. در پايـان، آرش   800ي دو  بهمن، كمال، ابراهيم، حميد، آرش و رضا در يك مسابقه :26مثال 

ول ي كمال از نفـر ا  تر بود. فاصله متر از رضا عقب 3متر از حميد جلوتر بود ولي  5تر از رضا بود. آرش  متر عقب 12ابراهيم بود. بهمن 
  قدر بوده است؟ ها چه ي بين هر دو نفر آن ها با چه ترتيبي مسابقه را تمام كردند؟ فاصله و نفر آخر به يك اندازه بود. آن



  
  
  

  19  فصل اول ـ راهبردهاي حل مسئله 
  

 

ها از سمت  گيريم. (فرض كنيم دونده هاي مسئله عمل كرده و يك چيدمان براي اين افراد در نظر مي ابتدا طبق گفته 

  دوند.) چپ به راست مي

  تر كشيد. ها را كمي واقعي ن فاصلهتوا اينك مي
  

  

  

  

  

  

  

ي هر دو نفـر   باشند. فاصله گردد رضا نفر اول، آرش دوم، كمال سوم، حميد چهارم، ابراهيم پنجم، بهمن ششم مي مالحظه مي

  ايم. را در جدول زير آورده
  

    بهمن  كمال ابراهيم  حميد  آرش  رضا

  بهمن  0  6  2  4  9  12

  كمال  6  0  4  2  3  6

  ابراهيم  2  4  0  2  7  10

  حميد  4  2  2  0  5  8

  آرش  9  3  7  5  0  3

  رضا  12  6  10  8  3  0
  

نوشته شده. بهنام از مـادرش يـك    100، ... و  2،  1هاي  بهنام و سامان يك دسته كارت دارند كه روي هر كدام شماره :27مثال 

  چيند. ت زير كنار هم روي زمين ميصور ها را به گيرد و كارت مشت نخود براي خودش و يك مشت لوبيا براي سامان مي
1 2 3 4 95 96 97 98 99 100  

1ي  هاي شماره تباالي كار 1ي  بهنام با شروع از كارت شماره 4 7 10, , , گويد تـا   گذارد و به سامان نيز مي يك نخود مي ,
100ي  هاي شماره پايين كارت 100با شروع از عدد  96 92 88, , ,   يك لوبيا بگذارد. ,
  شود يا لوبيا؟ تري مصرف مي الف) نخود بيش

  ب) چند كارت هم لوبيا دارد و هم نخود؟
  ج) چند كارت نه لوبيا دارد و نه نخود؟

  چيست؟ 47ي  د) وضعيت كارت شماره
  مجموعاً چند نخود و لوبيا مصرف شده است؟ه) 

اعـدادي  ها  ي اين كارت گردد كه شماره خود قرار داده، مالحظه ميها ن هايي كه بهنام باالي آن ي كارت با دقت در شماره 

1  باشند. برابر يك مي 3ها بر  ي تقسيم آن مانده هستند كه باقي 4 7 10 100, , , , ,  

   برابر است با:ها   كه تعداد آن
   

100 1 1 33 1 343  



  
  
  

  متوسطه) اول( هفتمرياضيات     20  
 

 

  باشد. مي 4ا قرار داده مضرب ها لوبي هايي كه سامان پايين آن ي كارت چنين شماره هم

  100 96 92 88 4, , , , ,  

ها  كه تعداد آن
     

100 4 961 1 24 1 254   است. بنابراين: 4
  

  تري مصرف شده. نخود بيش الف)
  

هـا لوبيـا!    هم باال سرشان نخـود اسـت و هـم پـايين آن     100و  88،  76،  64،  52،  40،  28،  16،  4ي  هاي شماره كارت ب)

12هايي از  ها مضرب ي اين كارت كنيد كه شماره باشد. مالحظه مي تا مي 9ها  عداد اين كارتت   باشند. مي 4
  

  ها عبارت است از: هايي كه يا نخود دارند يا لوبيا و يا هر دو آن تعداد كارت ج)

      34 25 9 59 9 50  
بنابراين  100 50   كارت هست كه نه نخود دارند و نه لوبيا. 50

  

  باشد بنابراين در كنار اين كارت نخود و لوبيا وجود ندارد. برابر يك نمي 3ي آن بر  مانده نيست و باقي 4مضرب  47عدد  د)
  

  ه)  34 25 59  
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