


که الطاف بی کرانش افتخار خدمت گزاری به علم آموزان را نصیب ما نمود. شکر و سپاس خداوند مهربان را 
کلیـه ی مقاطـع تحصیلـی مهم تریـن دغدغـه ی اولیـای خانـه و مدرسـه بـوده  اسـتفاده ی بهینـه از زمـان در 
کاهـش  و مخصوصـًا در مقطـع ابتدایـی و راهنمایـی بـه دلیـل عـدم فرصـت مناسـب بـرای ثبـت مطالـب و 

کامـًا مشـهود اسـت. بازدهـی آموزشـی، 
که جایگاه بسـیار ویژه  و پایه ای بین دیگر دروس دارد، ثبت مطالب، زمان و انرژی زیادی  در درس ریاضی 
از دانش آمـوزان و والدیـن می طلبـد. لـذا واحـد ریاضـی انتشـارات »اندیشـه ی خوارزمـی« ضمـن مشـاوره  بـا 
کارشناسـان خبـره ی ریاضـی بـر آن شـده تـا بـا انتشـار مجموعـه ای تحـت عنـوان »دفتـر ریاضـی« بـا مزایـا و 
گی های زیر، نسبت به فرزندان دانش پژوه سرزمین علم و ادب، ایران همیشه سرافراز، ادای دین نماید. ویژ

گی های این دفتر عبارت است از: مهم ترین ویژ

کاس های ریاضی به صورت عینی و ملموس 1 باال بردن بازدهی 
2 نظم مطالب و بازبینی سریع دفاتر توسط معلم

3 ایجاد فضای خالی مناسب برای نوشتن نکات و توصیه های دبیران

4 صرف وقت دانش آموزان به حل تمرینات جدید به جای دفترنویسی

گذاشتن فضای آزاد برای دانش آموزان )جهت انجام فعالیت های تکمیلی( 5 در اختیار 

6 سهولت مرور و تکرار مطالب )به منظور آماده شدن برای امتحانات(

کتاب کشیدن نمودار و رسم های  7 ایجاد فضای الزم برای 

ناشر

مقدمة دفتر

در انتها از آن جا که خود را از خطا مبرا نمی دانیم، 
خواهشـمندیم نظـرات، پیشـنهادات و انتقـادات 
 021-66960000 تلفـن:  طریـق  از  را  خـود 
سـایت  یـا  و  انتشـارات  پیامـک  شـماره  یـا  و 
انتشـارات بـا مـا در میـان بگذارید، کـه البته به 

جـان خریداریـم.
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ش�ل لايرسم دلايرس�لايراهبرد �تاب
صفحۀ

2

یک باغچۀ مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصلۀ یک متر از ضلع های باغچه  1

دور تا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟

ابتدا یک مستطیل رسم کنید.

دور آن به فاصلۀ یک متر از هر ضلع خط بکشید.

یک مستطیل جدید به وجود می آید. طول و عرض این مستطیل چقدر است؟

توپـی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رهـا می شـود و پس از زمین خوردن،  2

نصف ارتفاع قبلی خود باال می آید. این توپ از لحظۀ رها شدن تا سومین مرتبـه ای 

که به زمین می خورد، چند متر حرکت کرده است؟

قورباغه ای می خواهد از یک دیوار عمودی باال برود. او با هر جهش 3 متر باال   3

می رود و هر بار 2 متر ُسر می خورد و پایین می آید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد،  او با 

چند جهش به باالی دیوار می رسد؟

تر
1م

0

5متر
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فصل اّول

الگوسازي لايراهبرد
دلايرس� �تاب

صفحۀ
3

دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و  1

حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم 

و ترتیب کامل کنید.

کوچک ترین عدد طبیعی چیست؟ 

حاصل ضرب آن در چه عددی 24 می شود؟

اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب 

عددها را پیدا کنید.

با انگشتان یک دست به 5 صورت می توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می توان عدد 2 را نشان داد؟ 2

با رقم های 7، 2 و 5 تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید )در عدد های شما می تواند رقم های  3

تکراری هم باشد(.

اّولین عدددومین عددحاصل جمع

2524

12

1

2

فصل1: راهبردهای حّل مسئله
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حالت  4 چند  به  داریم.  تومانی   100 و   50 سکه های  زیادی  تعداد 

می توان کرایۀ 500 تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟

هنامطلوب هاي حالت حذف لايراهبرد
دلايرس� �تاب

صفحۀ
4

مجموع سّن سه نفر 14 سال وحاصل ضرب سّن آنها 70  1

است. سّن بزرگ ترین نفر چقدر است؟

ابتدا با راهبرد الگوسازی همۀ حالت هایی را که ضرب سه عدد 

طبیعی برابر 70 می شود، بنویسید.

به این جدول چه ستونی باید اضافه کنید تا حالت های نامطلوب 

حـذف و فقط حالـت مطلـوب باقـی بمانـد؟

دوست شما یک عدد حسابی کوچک تر از 100 را در نظر گرفت. شما باید با طرح چند سؤال، عدد مورد نظر  2

را پیدا کنید. او فقط می تواند به سؤال های شما، بله و خیر بگوید. چگونه می توان عدد مورد نظر را پیدا کرد؟

درواقع از 0 تا 99، 100 عدد وجود دارد که فقط یکی مطلوب و مورد نظر است و باقی عددها نامطلوب اند. با این 

توضیح کدام یک از سؤال های زیر مناسب تر است؟ چرا؟

 آیا عدد مورد نظر شما 27 است؟

نفر اولنفر دومنفر سوم
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فصل اّول

 آیا عدد مورد نظر شما زوج است؟

 آیا عدد مورد نظر شما یک رقمی است؟ 

 آیا عدد مورد نظر شما از 50 بزرگ تر است؟

با توّجه به پاسخی که به سؤال های باال دادید، یک روش طرح سؤال همراه با نظم و ترتیب بیان کنید که 

بتوان با پرسیدن آنها به عدد مورد نظر رسید.

الگو�ابئ دلايرس�لايراهبرد �تاب
صفحۀ 5

سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید. رابطۀ بین عددها را توضیح دهید. 1

......... و ......... و ......... و 13 و 10 و 7 و 4 و 1 عددها سه تا سه تا اضافه می شوند. 

......... و ......... و ......... و 16 و 9 و 4 و 1 

......... و ......... و ......... و 8 و 16 و 32 و 64 

شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟ 2

شکل )1(  شکل )2(  شکل )3(  شکل )4(    

فصل1: راهبردهای حّل مسئله
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اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارۀ 6، رنگی است؟ 3

شکل )1( شکل )2(  شکل )3(   

آزما�ش و حدس دلايرس�لايراهبرد �تاب
صفحۀ 6

20 دستگاه دوچرخه و سه چرخه در یک توقفگاه )مصوب فرهنگستان Parking( وجود دارد. اگر تعداد کّل  1

چرخ های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در توقفگاه وجود دارد؟

تعداد د وچرخهتعداد سه چرخهبررسی و آزمایش

1010

در حدس اّول تعداد دوچرخه ها را 10 و تعداد سه چرخه ها را هم 10 عدد در نظر بگیرید.

با کامل کردن ردیف اّول جدول حدس خود را بررسی و آزمایش کنید. 

یا  کرد  بیشتر  را  سه چرخه ها  تعداد  باید  بررسی،  نتیجۀ  به  توّجه  با 

دوچرخه ها را؟ چرا؟ 
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فصل اّول

دو زاویه متمم اند. یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویۀ دیگر است. اندازۀ هر زاویه را پیدا کنید. 2

3 3 10 30× + = به جای  چه عددی می توان قرار داد؟ 

3 10 10 40× + = به جای  عددهای مختلفی را حدس بزنید، از عدد 10 شروع کنید. 

مسئله ز�ر لايراهبرد
دلايرس� �تاب

صفحۀ 7

پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. او حساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است  1

که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟

الف( پس انداز 5 هفته چقدر می شود؟

ب( اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟

طول ، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12، 6 و 3 متر است. 2

برای هر   اگر  استخر را رنگ کنند.  این   می خواهند کف و دیوارهای 

متر مربع 0/3 کیلوگرم رنگ الزم باشد، برای رنگ کردن استــخر چند 

کیلوگرم رنگ نیاز است؟

فصل1: راهبردهای حّل مسئله
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میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم  2500  3

تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان خرید. او 

هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقـال را 2000 تومان 

فروخت. این میوه فروش، از این کار خود چقدر سود برده است؟ 

تر ساده مسئله حل لايراهبرد
دلايرس�ٍء �تاب

صفحۀ 8

زمین   1 کرۀ  قطر  و  کیلومتر   1392530 خورشید  قطر 

برابر  چند  تقریبًا  قطر خورشید  است.  کیلومتر   12756/6

قطر زمین است؟

1392530 1000000 , برای ساده شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنید.  

12756 6/  خالصــۀ مسئلـۀ ساده شــده را بنویسید و پاســخ دهید. 

2 1
2

1
4

1
8

1
16

1
1024+ + + + +... حاصل عبارت مقابل را به دست  آورید. 

به جای حل کردن عبارت باال، ابتدا ساده شدۀ این مسئله را حل کنید.

در پاسخ ها چه الگو و رابطه ای تشخیص می دهید که به کمک آن بتوانید پاسخ مسئلۀ اصلی را بدون محاسبه 

بنویسید؟
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پاره خط  3 به هم وصل کنیم، چند  نیستند، دو به دو  آنها روی یک خط  نقطه را که هیچ سه تای  اگر 10 

به وجود می آید؟

تعداد پاره خط ها درواقع مجموع تعداد ضلع ها و تعداد قطرهاست.

یک الگو پیدا کنید و برای 10 نقطه نتیجه گیری کنید.

هنمچاد�ن هاي لايروش لايراهبرد
دلايرس� �تاب

صفحۀ 9

احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند. قیمت هر دفتر  1

چقدر است؟

4 2000 30000× + = متن این سؤال را می توانید با تساوی مقابل نشان دهید. 

مربع نشان دهندۀ چه چیزی است؟

اکنون می توانید عددی را که باید در مربع قرار گیرد، حدس بزنید و آزمایش کنید.

)در فصل سوم، این مسئله را به روش دیگر حل خواهید کرد.(

فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100 صفحه  2

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

فصل1: راهبردهای حّل مسئله
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راهبرد رسم شکل / فصل 1

راهبرد رسم شکل

حوضی به شکل دایره داریم که قطر آن 84 سانتی متر است. اگر بخواهیم به فاصلة 1 سانتی متر از لب حوض  1

نرده بکشیم، به چند متر نرده احتیاج داریم؟

23 دفعة قبلی باال بیاید،  2 توپی را از ارتفاع 81 متری رها می کنیم. اگر این توپ پس از هر بار زمین خوردن، 

این توپ از لحظة رها شدن تا سومین مرتبه که به زمین می خورد چه مسافتی را بر حسب متر طی کرده است؟

نگهداری  3 است،  سانتی متر   30 آن  دیوارة  طول  که  شیشه ای  ظرف  یک  در  آزمایش  انجام  برای  حلزونی 

می شود. اگر این حلزون در هر ساعت 4 سانتی متر به سمت باال حرکت کند و پس از طی این مسیر، 1 سانتی متر 

به پایین لیز بخورد، چند ساعت طول می کشد تا حلزون به باالی ظرف برسد؟

اتاقی به شکل مستطیل با طول 5 و عرض 4 متر داریم. اگر فرشی را در این اتاق پهن کنیم که از هر طرف  4

0/5 متر از کف اتاق خالی بماند، مساحت این فرش چند متر مربّع است؟



هفتــــمپایــــــــــه  6

فصل اّول

راهبرد الگوسازی / فصل 1

راهبرد الگوسازی

دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 85 و حاصل جمع آنها 22 باشد.  1

در شکل زیر نام نیم خط ها، خط ها و پاره خط ها را بنویسید.  2

A B C

E

D

x y

z

سمیرا سه شال، دو مانتو و سه شلوار متفاوت دارد. او برای رفتن به پارک به چند حالت می تواند این لباس ها  3

را بپوشد؟
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راهبرد حذف حالت های نامطلوب/ فصل 1

با چهار رقم 3، 2، 1 و 0 همة اعداد سه رقمی ممکن را بسازید. 4

راهبرد حذف حالت های نامطلوب

حاصل ضرب دو عدد طبیعی 64 و حاصل جمع آنها 20 است. هر کدام از عددها را مشّخص کنید. 1

کدام گزینه از ویژگی های متوازی االضالع نیست؟ )توضیح دهید.( 2

الف( قطرها بر هم عمودند.

ب( ضلع های روبه رو با هم برابرند.

ج( قطرها با هم مساوی اند.

د( قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

مجموع سّن مجید و خواهر و برادرش 10 سال و حاصل ضرب سّن آنها 30 سال است. اگر مجید فرزند دوم  3

خانواده باشد، سّن او چقدر است؟



هفتــــمپایــــــــــه  8
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راهبرد الگویابی / فصل 1

راهبرد الگویابی

سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید.  1

2 )الف 5 8, , , ...., ...., ....

1 )ب
81

1
27

1
9, , , ....., ....., .....

1 )ج 5
3

25
9

125
27, , , , ....., ....., .....

1 )د 1 2 3 5, , , , , ....., ....., .....

با توّجه به شکل های زیر، شکل پنجم در هر مورد از چند چوب کبریت ساخته می شود؟ 2

                  )الف

 )1(  )2(  )3(  

          )ب

 )1(  )2(  )3(  

خانه های خالی را با استفاده از الگوی به کار رفته کامل کنید. 3

30

3 4 5

12
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راهبرد حدس و آزمایش / فصل 1

راهبرد حدس و آزمایش

تعداد 37 عدد گاو و شترمرغ در یک مزرعه نگهداری می شود. اگر مجموع تعداد پاهای آن ها 124 باشد،  1

چند گاو و چند شترمرغ در این مزرعه وجود دارد؟ )گاو 4 پا و شترمرغ 2 پا دارد!(

52باشد، اندازة هر زاویه چند درجه است؟ 2 دو زاویه مکّمل یکدیگرند. اگر تفاضل دو زاویه

عددی را در 3 ضرب و سپس با 4 جمع می کنیم. حاصل 19 می شود. این عدد کدام است؟ 3



هفتــــمپایــــــــــه  10
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راهبرد زیرمسئله / فصل 1

راهبرد زیرمسئله

1 مابقی پولش را سی دی کارتون خریده است. اگر 6000 تومان  1
5

عرشیا نصف پولش را کتاب داستان و 

برای عرشیا باقی بماند، قیمت سی دی کارتون چند تومان است؟

آقای کمالی دیوارها و سقف اتاقی به طول 4، عرض 3 و ارتفاع 3 متر را رنگ زده است. اگر برای هر مترمربع  2

0/4 کیلوگرم رنگ الزم باشد، برای رنگ کردن کّل اتاق چه مقدار رنگ مصرف شده است؟

کتاب فروشی کتاب های رمان را با 15 درصد تخفیف و کتاب های زبان را با 20 درصد تخفیف می فروشد.  3

اگر فرزانه از این کتاب فروشی سه کتاب رمان را که هر کدام 15.000 تومان و دو کتاب زبان را که هر کدام 

20.000 تومان قیمت دارند بخرد، چند تومان باید به فروشنده بپردازد؟
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