
 آموزش 
ً
کتاب درسی به طور قدم به قدم تدریس شده است. هدف این قسمت صرفا در این بخش، مطالب 

از  خارج  که  مطالبی  بیان  از  بخش  این  در  لذا  است،  مدارس  تشریحی  آزمون های  و  درسی  کتاب  حد  در 
این چارچوب هستند پرهیز شده است و دانش آموزان عالقه مند می توانند مطالب بیشتر را در بخش سوم 

کنند.   کتاب )بخش نکته و تست( مطالعه  این 
در این بخش مطالب به صورت صفحه به صفحه آموزش داده می شود. در هر صفحه مطالبی آموزش داده 
گفته شده ارائه می کند. از دانش آموز  می شود و مثال هایی را حل می کند و سپس چند نمونه تمرین از مطالب 
آموزش هر  از  کند. بعد  کتاب مقایسه  را با پاسخ  آن تمرین ها پاسخ خود  از پاسخ دادن به  خواسته شده بعد 
را  دانش آموز  و  است  امتحانی  متنوع  سؤاالت  نمونه  شامل  که  می بینید  را  درس  آن  مروری  تمرینات  درس، 
و  الزم  آموزش  تثبیت  و  تعمیق  برای  آنها  دادن  انجام  و  می کند  آشنا  امتحانی  سؤاالت  مختلف  قالب های  با 
پاسخنامه  است.  شده  طراحی  فصل  آن  مطالب  جمع بندی  برای  آزمونی  فصل  هر  پایان  در  است.  ضروری 

قرار دارد.   این بخش  انتهای  تمرین ها در  و  تمامی سؤال ها  تشریحی 

پاسخنامه 232

پاسخنامه 354

پاسخنامه 447

9آموزش و تمرین

دانش آموزان  برای  آنها  یادگیری  که  شده است،  بیان  درسی  کتاب  تکمیلی  مطالب  و  نکات  بخش  این  در 
سطح های  در  متنوع  تست های  نمونه  همچنین  است،  لذت بخش  و  مفید  بسیار  عالقه مند  و  سخت کوش 

ارائه شده است.  این بخش  آنها در  پاسخ تشریحی  به همراه  دشواری متفاوت 
آن  تشریحی  تمرین های  انجام  در  و  آموخته اند  خوب  را  تمرین  و  آموزش  بخش  مطالب  که  دانش آموزانی 
از  فراتر  ریاضی در سطح  یادگیری  این بخش لذت  و حل تست های  با مطالعه  تردید  بدون  ندارند،  مشکلی 
در  تست زنی  مهارت  کسب  و  بیشتر  دانِش  این  البته  کرد.  خواهند  تجربه  خوبی  به  را  درسی  کتاب  و  کالس 
آنها خواهد بود.پاسخنامۀ تشریحی بخش نکته و تست  کمک حال  آزمون های خاص بسیار  آتی و  سال های 

دارد.     قرار  این بخش  انتهای  در 

367نکته و تست

چند نمونه آزمون نوبت اول و دوم با بودجه بندی و بارم بندی استاندارد آموزش و پروش در این بخش آمده 
 است. خواندن این بخش را برای ایام نزدیک به امتحانات یا به قول معروف »شب امتحان« توصیه می کنیم.

پاسخنامه آزمون همراه با ریز بارم در انتهای این بخش قرار دارد. 

این کتاب شامل 26 ساعت فیلم آموزشی است که در این فیلم ها مطالب کتاب درسی به صورت کامل آموزش 
داده شده و تمامی تمرین ها و سؤال های کتاب درسی حل و تشریح شده است.

برای مشاهدۀ این فیلم ها کافی است کدهای QR را که در صفحۀ ورودی هر فصل قرار دارد، اسکن کنید.
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163 دقیقه فیلم آموزشی است.  
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راهبرد روش های نمادین، مرور راهبردها
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ریاضی هفتم 

10

راهبرد الگوسازی یا تفکر نظام دار   

که همۀ حالت های ممکن را بنویسیم. در این صورت باید با نظمی منطقی و بر اساس الگویی  برای رسیدن به پاسخ بعضی مسائل نیاز است 

که الزم  که هیچ حالتی از قلم نیفتد و هیچ حالتی تکراری نباشد. بنابراین در مسئله هایی  مناسب، همۀ حالت های ممکن را طوری بنویسیم 

کنید.  است همۀ جواب ها و پاسخ های ممکن را بنویسید، می توانید از این راهبرد استفاده 

بع باشد؟ )طول و عرض مستطیل اعداد طبیعی هستند.( مثال: چند مستطیل مختلف وجود دارد که مساحت هر کدام 30 واحد مر

چون  باشد.   30 آنها  حاصل ضرب  که  کنیم  انتخاب  طوری  را  مستطیل  عرض  و  طول  باید  پاسخ: 

کوچک ترین عدد طبیعی 1 است، برای نوشتن همۀ حالت ها از 1 شروع می کنیم.

با توجه به جدول، چهار مستطیل مختلف می توان رسم کرد که مساحت هر یک از آنها 30 واحد مربع 

کنیم.   باشد. توجه داشته باشید که طول و عرض ها را نمی توانیم اعشاری انتخاب 

A B

F C

E D

مثال: در شش ضلعی مقابل تعداد قطرها را با نوشتن نام آنها به دست آورید.    

پاسخ: برای اینکه قطری از قلم نیفتد یا قطری را بیش از یک بار نشماریم، با استفاده از یک جدول و راهبرد الگوسازی همۀ قطرها را می نویسیم 

که از رأس A، سپس رأس B و الی آخر کشیده می شود، می نویسیم. کار ابتدا قطرهایی را  و می شماریم. برای این 

D Cاز رأس Aاز رأسBاز رأس از رأس

DFCE - CFBD - BE - BFAC - AD - AE

بنابراین شش ضلعی 9 قطر دارد.

عرضطولمساحت

1 30 30× =301

2 15 30× =152

3 10 30× =103

5 6 30× =65

راهبرد رسم شکل

بسیاری از مسئله ها را با رسم یک شکل می توان حل کرد. رسم یک شکل مناسب، یا به طور مستقیم باعث حل مسئله می شود، یا باعث درک 

گاهی ممکن است شکل را فقط تصور  که نیازی به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد  کمک می کند؛ به طوری  بهتر مسئله شده و به حل آن 

کار شکل های ساده بکشید. کنید و آن را رسم نکنید. منظور از رسم شکل، نقاشی نیست؛ بلکه می توانید برای این 

کثر چند نقطۀ تقاطع دارند؟   مثال: دو خط راست و دو دایره حدا

کثر در دو نقطه قطع می کنند، رسم کرده و سپس دو خط  پاسخ: ابتدا دو دایره که همدیگر را حدا

کنند. پس بیشترین نقطۀ  که این دایره ها را در بیشترین نقطه قطع  را طوری رسم می کنیم 

برخورد 11 نقطه می باشد.   

گنجایش ظرف چند لیتر است؟ یم، تا نیمه پر می شود.  یز گر 30 لیتر آب داخل ظرف بر 1 ظرفی پر از آب است. ا
3

مثال: 

گنجایش ظرف برابر  کل  که برابر 30 لیتر است، پس  گنجایش ظرف است  1 از 
6

که داخل ظرف می ریزیم پاسخ: با توجه به شکل، مقدار آبی 

است با:

6 30 180× = لیتر   
1

2

ل�تر 30

1

3

قسمچت 6 به لايرا ظرف

م��ن�م تقس�م مساوي

کنید. تمرین های زیر را حل، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه 232 مقایسه 

1 راهی 20 کیلومتر است. کل راه چند کیلومتر است؟
4

2 از
3

 1 00

 

 

 

 

 

 

 

00 2 باغبانی می خواهد 5 ردیف گل و در هر ردیف، 4 شاخه گل داشته 

باشد. او حداقل به چند شاخه گل نیاز دارد؟

 

 

 

 

 

 

دارند.  قرار  یکسان  فاصلۀ  با  اتوبوس  ایستگاه  00 3 در یک مسیر 10 

فاصلۀ بین ایستگاه اول تا ایستگاه سوم 600 متر است. فاصلۀ بین ایستگاه 

اول تا دهم چقدر است؟

 

 

 

 

 

 

00 4 در یک مزرعه 12 مرغ و اسب وجود دارد. اگر تعداد پاهای آنها 

روی هم 32 باشد، در این مزرعه چند مرغ و چند اسب وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 



خرید آنالین در
1

آموزش و تمرین  راهبردهای حل مسئله

11

راهبرد الگوسازی یا تفکر نظام دار   

که همۀ حالت های ممکن را بنویسیم. در این صورت باید با نظمی منطقی و بر اساس الگویی  برای رسیدن به پاسخ بعضی مسائل نیاز است 

که الزم  که هیچ حالتی از قلم نیفتد و هیچ حالتی تکراری نباشد. بنابراین در مسئله هایی  مناسب، همۀ حالت های ممکن را طوری بنویسیم 

کنید.  است همۀ جواب ها و پاسخ های ممکن را بنویسید، می توانید از این راهبرد استفاده 

بع باشد؟ )طول و عرض مستطیل اعداد طبیعی هستند.( مثال: چند مستطیل مختلف وجود دارد که مساحت هر کدام 30 واحد مر

چون  باشد.   30 آنها  حاصل ضرب  که  کنیم  انتخاب  طوری  را  مستطیل  عرض  و  طول  باید  پاسخ: 

کوچک ترین عدد طبیعی 1 است، برای نوشتن همۀ حالت ها از 1 شروع می کنیم.

با توجه به جدول، چهار مستطیل مختلف می توان رسم کرد که مساحت هر یک از آنها 30 واحد مربع 

کنیم.   باشد. توجه داشته باشید که طول و عرض ها را نمی توانیم اعشاری انتخاب 

A B

F C

E D

مثال: در شش ضلعی مقابل تعداد قطرها را با نوشتن نام آنها به دست آورید.    

پاسخ: برای اینکه قطری از قلم نیفتد یا قطری را بیش از یک بار نشماریم، با استفاده از یک جدول و راهبرد الگوسازی همۀ قطرها را می نویسیم 

که از رأس A، سپس رأس B و الی آخر کشیده می شود، می نویسیم. کار ابتدا قطرهایی را  و می شماریم. برای این 

D Cاز رأس Aاز رأسBاز رأس از رأس

DFCE - CFBD - BE - BFAC - AD - AE

بنابراین شش ضلعی 9 قطر دارد.

عرضطولمساحت

1 30 30× =301

2 15 30× =152

3 10 30× =103

5 6 30× =65

کنید. تمرین های زیر را حل، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه 232 مقایسه 

00 5 تمام عددهای سه رقمی را که با سه رقم 2، 6 و 9 می توان ساخت 

بنویسید. )بدون تکرار ارقام(

 

 

 

 

00 6 به چند حالت می توان با انگشتان یک دست عدد 3 را نشان داد؟

 

 

 

 

حالت  چند  به  تومانی   2000 و   1000  ،500 اسکناس های  با   7 00

می توان 5000 تومان پول پرداخت کرد؟

 

 

 

 

00 8 دو عدد طبیعی بنویسید که حاصل ضرب آنها 36 و حاصل جمع آنها 

کمترین مقدار ممکن باشد.

 

 

 

 



1
ریاضی هفتم 

12

راهبرد حذف حالت های نامطلوب

گام اول به طور مستقیم به پاسخ مسئله )حالت  که حالت های مختلفی برای پاسخ دارند، ممکن است نتوانیم در  برای حل برخی مسئله ها 

کمک راهبرد الگوسازی همۀ حالت های ممکن را برای پاسخ آن مسئله می نویسیم، سپس با توجه به شرایط  مطلوب( برسیم؛ بنابراین ابتدا به 

مسئله، حالت های نامطلوب را حذف می کنیم تا به حالت مطلوب )پاسخ( برسیم.

بع است. کمترین مقدار برای محیط این مستطیل چند سانتی متر است؟    مثال: اندازۀ طول و عرض مستطیلی عددهای طبیعی و مساحت آن 36 سانتی متر مر

که مساحت آنها 36 سانتی متر مربع می شود  پاسخ: ابتدا طول و عرض همۀ مستطیل هایی را 

مقدار  کمترین  آن  محیط  که  مستطیلی  می کنیم.  حساب  را  آنها  محیط  سپس  می نویسیم، 

باشد، مطلوب مسئله است. در اینجا، 5 حالت وجود دارد که مساحت مستطیل 36 سانتی متر 

که طول و  کمترین مقدار برای محیط این است  که 4 حالت آن نامطلوب است و  مربع است 

عرض هر دو برابر 6 سانتی متر باشد:

گزینه است؟ مثال: پایتخت کشور سوئیس کدام 

 1( قاهره  2( بوتان  3( ِبرن  4( آلپ

گزینۀ »3« پاسخ: 

گزینه ها: بررسی سایر 

1( نمی تواند جواب درست باشد، چون یک شهر آفریقایی است و سوئیس یک کشور اروپایی است. 

2( نمی تواند جواب باشد زیرا بوتان یک کشور آسیایی است. 

4( نام رشته کوهی در قارۀ اروپاست.

عرضطولمحیط

( )1 36 2 74+ × =361
( )2 18 2 40+ × =182
( )3 12 2 30+ × =123
( )4 9 2 26+ × =94
( )6 6 2 24+ × = 66

کنید. تمرین های زیر را حل، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه 232 مقایسه 

00 9 مجموع سن سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سن آنها 36 است. 

اختالف سن بزرگ ترین و کوچک ترین نفر چند سال است؟

 

 

 

 

یک  داخلی  زاویه های  مجموع  می تواند  زیر  اعداد  از  کدام یک   0 10 

880 1200 2260 1980� � � �, , , چندضلعی منتظم باشد؟ 

 

 

 

 

0 در یک مسابقۀ تیراندازی امتیازهای روی صفحه هدف، 2، 4، 6 و 10  11 

می باشند، پارسا در این مسابقه 3 تیر را به هدف زده است. کدام یک از اعداد 

15 22 8 21 34, , , , می تواند مجموع امتیازهای پارسا باشند؟ 

 

 

 

 

0 اگر دو ضلع از مثلثی 5 و 9 باشند، اندازۀ ضلع سوم کدام یک از اعداد  12 

3، 4، 8، 13 و 15 می تواند باشد؟

 

 

 

 



خرید آنالین در
1

آموزش و تمرین  راهبردهای حل مسئله

13

مرور درس

0 هواپیمایی در ارتفاع 4500 متری از سطح زمین و هواپیمای دیگری در ارتفاع 2300 متر پایین تر از هواپیمای اول در حال پرواز است. ارتفاع  13 

هواپیمای دوم از سطح زمین چقدر است؟

 

0 رضا در یک کیسه تعدادی مهره دارد. نصف مهره ها را به علی و یک سوم باقیماندۀ مهره ها را به جواد می دهد و 6 مهره اضافه می آورد. او در این  14 

کیسه چند مهره داشته است؟ 

 

0 امیر در ساختمانی که 10 طبقه روی همکف دارد، مشغول به کار است. او کار خود را از طبقۀ دوم شروع کرد، سپس 3 طبقه باال و بعد از آن 3 طبقۀ 15 

دیگر باال رفت. در آخر از آنجا 8 طبقه پایین آمد و کارش تمام شد. کار امیر در کدام طبقه تمام شده است؟

 

0 مشهدی تقی سیب هایی را که از یک درخت چیده بود، در دسته های دوتایی قرار داد و یک سیب اضافه آمد. او سیب ها را در دسته های پنج تایی قرار  16 

داد و 4 سیب اضافه آمد. ولی وقتی او سیب ها را در دسته های هفت تایی قرار داد، سیبی اضافه نیامد. حساب کنید مشهدی تقی حداقل چند سیب چیده بود؟

 

5 بچه هایی که در مدرسه مانده اند، در حیاط مشغول بازی هستند و فقط 6 نفر در کالس های درس 
6

1 بچه های مدرسه ای به اردو رفتند. 
3

 0 17 

مانده اند. این مدرسه چند دانش آموز دارد؟

 

0 ِکرمی از پایین یک دیوار 9 متری، هر ساعت 3 متر باال می رود و 1 متر به پایین ُسر می خورد. چند ساعت طول می کشد تا کرم به باالی دیوار برسد؟ 18 

 

0 علی، مجید، اصغر، رضا و احمد در یک مسابقۀ دوی 500 متر شرکت کردند. در پایان، اصغر 3 ثانیه زودتر از مجید و 3 ثانیه دیرتر از علی، رضا  19 

7 ثانیه زودتر از احمد و اصغر 1 ثانیه دیرتر از احمد به خط پایان رسیدند.

الف( آنها با چه ترتیبی مسابقه را تمام کردند؟

ب( اختالف زمان اولین نفر و آخرین نفر را حساب کنید.
 

0 لیال مقداری پول در قلک خود دارد و می داند که فقط اسکناس های1000، 5000 و10000 تومانی داخل آن است. همۀ حالت هایی را که ممکن  20 

است مجموع پول های او 25000 تومان شود، بنویسید.



1
ریاضی هفتم 

14

راهبرد الگویابی )عددی(

هرگاه تعدادی عدد براساس قاعده ای مشخص و منظم، پشت سر هم قرار گیرند و بخواهیم عدد یا عددهای بعدی را پیدا کنیم، باید رابطۀ بین 

آن عددها یعنی الگوی آنها را به دست آوریم. برای کشف الگو فکر، دقت و همچنین خالقیت الزم است.

مثال: در هر یک از ا لگوهای عددی زیر، دو عدد بعدی را بنویسید.

5 )الف 8 12 17, , , , ,23 40
3 4 5 6 7++ ++ ++ ++ ++

 

به عدد اول 3 واحد، به عدد بعدی 4 واحد و همین طور الی آخر به عددها اضافه شده است.

3)ب 6 18, , , ,72 360
2 3 4 5× × × ×

 

عدد اول در 2، عدد بعدی در 3 و همین طور الی آخر ضرب شده است.

کردن عددی از یک الگو، ابتدا عددها را از 1 شماره گذاری می کنیم، سپس رابطۀ بین هر عدد و شمارۀ آن را به دست می آوریم.  برای پیدا 

 در الگوهایی که به همۀ عددها مقدار ثابتی اضافه می شود تا عدد بعدی به دست آید، معمواًل شمارۀ عدد را در آن مقدار ثابت ضرب می کنیم و الگو 

را می سازمی.

4 را به دست آورید. 7 10 13, , , مثال: بیستمین عدد الگوی…,

پاسخ: 
شمارۀ عدد4321

عدد131074

4 3 1× +3 3 1× +2 3 1× +1 3 1× رابطه+

+3+3+3

¼«²H jkø á½nIµ{ jkø ¸ÃµTvÃM: ( ) ( )× + ⇒ = × + =3 1 20 3 1 61  

0 مجموع دو عدد طبیعی 10 و حاصل ضرب آنها بیشترین مقدار ممکن است. آن دو عدد را بیابید. 21 

 

5 و 7: 0 با رقم های4،  22 

الف( چند عدد سه رقمی بدون تکرار می توان نوشت؟

ب( چند عدد سه رقمی بزرگ تر از 547 می توان نوشت؟

 

0 اگر با چهار کارت که روی هر یک از آنها یکی از اعداد 0، 3، 7 و 8 نوشته شده است، همۀ اعداد سه رقمی بخش پذیر بر 5 را بسازیم، چند عدد  23 

به دست می آید؟ همۀ آنها را بنویسید.

 

0 با انگشتان یک دست به پنج صورت می توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می توان عدد چهار را نشان داد؟ 24 

 

200 201 202 298 299, , , , ,… 0 در بین عددهای مقابل، چند عدد وجود دارد که شامل رقم 7 نیست؟  25 

 

0 مجموع سن سه نفر 36 سال و حاصل ضرب سن آنها 66 سال است. سن بزرگ ترین نفر چقدر است؟ 26 

 

0 در یک مسابقۀ تیراندازی امتیازهای روی صفحۀ هدف4، 10، 12 و 16 است. پارسا در این مسابقه 3 تیر را به هدف زده است. کدام یک از اعداد  27 

38 42 27 44 50 34, , , , , روبه رو می تواند مجموع امتیازهای پارسا باشد؟ 

 

0 نازنین یک عدد حسابی کوچک تر از 50 را در نظر گرفت. مریم باید با طرح حداکثر 6 سؤال، عدد مورد نظر او را پیدا کند. البته او می داند که  28 

نازنین فقط می تواند به سؤال ها پاسخ »بله« یا »خیر« بدهد. به مریم کمک کنید روشی برای طرح سؤال ها پیدا کند که با نظم و ترتیبی مشخص، عدد مورد 

نظر نازنین را به دست آورد.
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ریاضی هفتم

راهربدهای حل مسئله فصل اول

00 1 ابتدا کل مسیر را با یک پاره خط نشان می دهیم سپس آن را به چهار 

کرده و هریک از این قسمت ها را نیز به سه قسمت  قسمت مساوی تقسیم 

مساوی تقسیم می کنیم:

2

3

1

4
از

1

4

است  کیلومتر   20 برابر  که  است  مسیر  کل   1
6

مسیر،  1
4

از  2
3

شکل طبق 

کیلومتری داریم، بنابراین: پس 6 قسمت 20 

کل مسیر = × =6 20 120 کیلومتر  
�

این  اینکه در  با رسم یک شکل، به پاسخ می رسیم. برای  اینجا  00 2 در 

را  برخورد  نقطۀ  بیشترین  باید  ببریم  کار  به  گل  شاخه  ردیف،حداقل  پنج 

داشته باشد.

برای رسم شکل باید پنج ردیف را به صورتی 

را  دیگر  ردیف  چهار  ردیف،  هر  که  بکشیم 

حتمًا قطع کند. با توجه به شکل رسم شده، 

حداقل 10 شاخه گل نیاز است.

00 3 با توجه به شکل از ایستگاه اول تا ایستگاه سوم، 2 فاصلۀ 300 متری 

وجود دارد، پس از ایستگاه اول تا دهم 9 فاصلۀ 300 متری وجود دارد.
اول دوم سوم

300 300

 9 300 2700× = m  

�

که  غ  مر هر  و  می گیریم  نظر  در  غ  مر را  مزرعه  حیوانات  همۀ  ابتدا   4 00

پاها تعداد  حالت  این  در  که  می دهیم  نشان  به صورت   را  دارد  پا  دو 

2، اما تعداد پاها باید32 شود، چون هر اسب 4 پا دارد، پس به  12 24× =

غ و  هر شکل 2 پا اضافه می کنیم تا تعداد پاها 32 شود. به این ترتیب 8 مر

4 اسب خواهیم داشت.

�

00 5 ابتدا عددهای سه رقمی با صدگان 9، 

را   2 صدگان  با  سپس  و   6 صدگان  با  سپس 

می نویسیم.

شش عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان 

نوشت.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

صدگاندهگانیکان
269
629
296
926
692
962

شماره گذاری   5 تا   1 از  را  دست  یک  انگشتان   6 00

می کنیم  شروع   1 شمارۀ  انگشت  از  نظم،  با  و  می کنیم 

داد،  نشان  می توان  را   3 عدد  که  حالت هایی  همۀ  و 

می  نویسیم )تکراری ها حذف می شود(.

اولین انگشت3222111111

دومین انگشت4433433222

سومین انگشت5554554543

به 10 حالت مختلف می توان نشان داد.
�

کثر تعداد  00 7 همۀ حالت های ممکن را با نظم می نویسیم. ابتدا از حدا

کرد شروع می کنیم. سپس  که می توان استفاده  اسکناس های 2000 تومانی 

در مراحل بعد به جای هر اسکناس 1000 تومانی دو تا اسکناس 500 تومانی 

قرار می دهیم.

سکه 2000 تومانی000000111122

سکه 1000 تومانی012345012301

سکه 500 تومانی1086420642020

بنابراین 12 حالت وجود دارد.
�

که ضرب دو عدد طبیعی 36 می شود را نوشته و  00 8 تمام حالت هایی 

کمترین حاصل جمع را انتخاب می کنیم. 

عدد اول64321

عدد دوم69121836

جمع1213152037

بنابراین دو عدد طبیعی مورد نظر 6 و 6 است.
�

00 9 همۀ حالت هایی را که ضرب سه عدد طبیعی، 36 می شود می نویسیم، 

سپس در هر حالت مجموع هر سه تایی را حساب می کنیم:

نفر اولنفر دومنفر سوممجموع

383611
211821
161231
14941
13661
13922
11632
10433

با توجه به جدول، حالت مطلوب 9، 4 و 1 است.

اختالف سن بزرگ ترین و کوچک ترین نفر = − =9 1 8  

5

4 3 2
1
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0 با توجه به اینکه مجموع زاویه های داخلی یک چندضلعی مضربی  10 

�180 بخش پذیر باشد که سه عدد �180 است، پس عدد مورد نظر باید بر از

 180� �1980 بر �180 بخش پذیر نیستند، ولی �2260 بر �1200 و �880 و

�1980 است.   بخش پذیر است، پس پاسخ
�

0 عددهای 15 و 21 نمی توانند جمع امتیازها باشند؛ چون امتیاز هر  11 

پرتاب زوج است، مجموع آنها باید زوج باشند، عدد 34 هم نمی تواند جمع 

گر پارسا هر سه هدف را 10 امتیاز زده باشد امتیازش  ا امتیازها باشد چون 

بیشتر از 30 نخواهد بود، بنابراین: 

22 10 10 2= + +   )2 تا 10 امتیازی و یکی 2 امتیازی(

22 10 6 6= + + )2تا 6 امتیازی و یکی 10 امتیازی(   

8 2 2 4= + + )2 تا 2 امتیازی و یکی 4 امتیازی(  
�

0 می دانیم در هر مثلث باید مجموع هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگ تر  12 

شده  داده  اعداد  از  یکی  و   9 و   5 با  که  را  سه تایی هایی  تمام  پس  باشد، 

می توان نوشت را می نویسیم و شرط باال را در هر حالت بررسی می کنیم: 

5 9 3 5 3 9, , ; + >   

5 9 4 5 4 9, , ; + >   

5 9 8 5 8 9 9 8 5 5 9 8, , , ,; + > + > + >   

5 9 13 5 9 13 5 13 9 13 9 5, , , ,; + > + > + >   

5 9 15 5 9 15, , ; + >   

) می توانند اضالع مثلث باشند. , , )13 9 5 ) و  , , )8 9 5 پس دو حالت
�

0 از راهبرد رسم شکل استفاده می کنیم: 13 

اول هواپ�مچاي

دوم هواپ�مچاي
4500

2300

زم�ن سطح

ارتفاع هواپیمای دوم از سطح زمین = − =4500 2300 2200 متر  

0 از راهبرد رسم شکل به ترتیب زیر استفاده می کنیم:  14 

عل�

جواد

عل� 3مهره

عل�

عل�

عل�

جواد

3مهره

1 2 3

= تعداد مهره ها × =6 3 18  

10
9
8
7
6
5

4
3
2
1

همچ�ف

3

3
8

0 از راهبرد رسم شکل استفاده می کنیم.  15 

کار او در طبقۀ همکف تمام می شود.   

�

سیبی  هیچ  هفت تایی  دسته هایی  در  سیب ها  دادن  قرار  با  چون   0 16 

که بر  اضافه نمی آید، تعداد سیب ها بر 7 بخش پذیر است. پس عددهایی را 

گرفته و سپس با توجه به شرایط مسئله حالت  7 بخش پذیر است، در نظر 

مطلوب را انتخاب می کنیم: 

تعداد سیب ها4942352821147

باقیمانده بر 10101012

باقیمانده بر 42031425

کوچک ترین عدد برای تعداد سیب ها 49 تاست.

کرده و 0 با استفاده از رسم شکل ابتدا شکل را به سه قسمت تقسیم  17 

5 آن را رنگ 
6

کرده و 1 آن را رنگ می کنیم، سپس باقیمانده را 6 قسمت 
3

که در کالس مانده اند. می کنیم. قسمت رنگ نشده همان 6 نفری هستند 

3 3

ي
از

ب ل
غو

ش
م

3 3

ي
از

ب ل
غو

ش
م

دو
الاير

سه
دلاير

م
دلاير

ده
ماهن

دو
الاير

ماهنده �الس دلاير

دو
الاير

پس طبق شکل کل کالس به 18 قسمت سه نفره تقسیم می شود، پس:

= تعداد دانش آموزان × =18 3 54  
�

کرم به باالی دیوار می رسد.  0 طبق راهبرد رسم شکل در 4 ساعت  18 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

اول ساعت 1 دوم ساعت 1 سوم ساعت 1 مچهالايرم ساعت 1

0 الف( با استفاده از راهبرد رسم شکل داریم: 19 

شروع پا�ان

�د
مج

غر
اص

�
عل

مچد
اح ضا

لاير

ثاهن�ه ثاهن�ه3 3

ثاهن�ه ثاهن�ه7 1

که طبق شکل 11 ثانیه اختالف  ب( نفر اول رضا و نفر آخر مجید بوده است 

زمان داشته اند.





پاسخسؤال

335354نوبت اول )1(آزمون 1

338356نوبت اول )2(آزمون 2

341358نوبت دوم )1(آزمون 3

344361نوبت دوم )2(آزمون 4

348363نوبت دوم )3(آزمون 5

351365نوبت دوم )4(آزمون 6

ون
زمـ
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1

آزمون نوبت اول

زمان آزمون : 75 دقیقهآزمون نوبت اولریاضی

نمرهپایۀ هفتمآزمون شمارۀ 1

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.1

   نادرست  درست  الف( اعداد صحیح منفی از صفر بزرگ ترند.  

   نادرست  درست  ب( از دو نقطه بی شمار خط راست می گذرد.  

   نادرست  درست  3a می باشد.    باشد، عبارت جبری محیط آن a پ( اگر طول ضلع مثلث متساوی االضالعی

   نادرست  درست  ت( تمام اعداد اول، فرد هستند.    

1

جمله های زیر را کامل کنید.2

 است. الف( اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود، حداقل یکی از آنها 

.   برابر است با  a =  به ازای1− 1 4
2 1
−

+
a

a
ب( مقدار عددی عبارت

.  پ( متمم زاویۀ�37 برابر است با 

 شمارندۀ اول است.  دارای  a = × ×2 9 15 ت( عدد

1

گزینۀ درست را انتخاب کنید.3

−− برابر است با: −− −− ++ −−[ ( ) ]14 17 5 الف( حاصل عبارت

  −8 )4  2 )3  −26 )2  26 )1

3ab متشابه است؟ ب( کدام جمله با

3abc )4  4ab )3  3b )2  3a )1

++ کدام است؟  پ( اگر  نشان دهندۀ1++ و  نشان دهندۀ1−− باشد، حاصل جمع 

+1)4  −1)3  −5 )2  +5 )1

ت( در دوران  درجه الزم است جهت دوران را مشخص کنیم.

4( صفر  360 )3  180 )2  90 )1

ث( شمارنده های اول عدد 14 کدام است؟

1 2 7, ,  )4  2 7 14, ,  )3  1 2 7 14, , ,  )2  2 7,  )1

1/25

هر یک از جمالت سمت راست را به پاسخ درست سمت چپ وصل کنید.4

1

خالف جهت

هم جهت
الف( از قرینۀ شکل نسبت به یک خط، تصویری به دست می آید 

 شکل اولیه. مساوی و 

0/5
 برابر است با  [ , ]

( , )
3 10 6
5 10

÷ ب( حاصل

0/5
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1
ریاضی هفتم 

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.5

 )الف [ ( )] ( )16 20 5 1− − ÷ − + = )ب  [( ) ( )] ( )− ÷ − + − + − =72 9 14 7 25  

1/5

6− + + + =4 2 2 3 8( )x x الف( عبارت جبری مقابل را ساده کنید. 

ب( در نمودار جبری زیر به جای x مقدار2−− را قرار داده و نمودار را کامل کنید.

3×x +(-5)
 

1

0/5

دو شکل مقابل هم نهشت می باشند. تساوی اجزای متناظر خواسته شده را کامل کنید.7

B

A

C

D

E

F

G

H

 

A� =    BC =    

0/5

8

O

0/5شکل مقابل را 180 درجه حول نقطۀ O دوران داده و رسم نمایید. 

ابتدا جملۀ پنجم و ششم و سپس جملۀ nام الگوی زیر را بنویسید.9

1 , 3 , 5 ,  ,  ,  ,   

0/5

1 آن را سیب زمینی کاشته است. در چه کسری از این زمین 10
8

1 آن را سبزی و
4

1 آن را پیاز و
2

احمد یک زمین کشاورزی دارد. او

هیچ چیزی کاشته نشده است؟

1/25

18 دستگاه اتومبیل و موتورسیکلت در یک نمایشگاه قرار دارند. اگر تعداد کل چرخ های آنها 58 عدد باشد، چند عدد موتورسیکلت 11

و چند عدد اتومبیل در نمایشگاه وجود دارد؟

1/5

حداقل دمای هوای اردبیل در یک روز پاییزی به 8 درجه زیر صفر و حداکثر به6++ درجه می رسد. میانگین دما در آن روز چند 12

درجه است؟

1/25

133 5 14 17x x+ = − الف( معادلۀ مقابل را حل کنید. 

ب( نازنین برای خرید 7 مداد و یک دفتر 2300 تومانی 10000 تومان به فروشنده داد. قیمت هر مداد چقدر است؟

1

1
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ریاضی هفتم

زمان آزمون : 75 دقیقهآزمون نوبت اولریاضی

پایۀ هفتمآزمون شمارۀ 1

الف( نادرست )0/25(؛ اعداد منفی از صفر کوچک ترند. 1

ب( نادرست )0/25(؛ از دو نقطه، فقط یک خط راست می گذرد.

؛ 2 تنها عدد اول زوج است. )0 /25 ت( نادرست )  aa

a

  P a= × =3 3Í±ò ¦Ä 0( ؛ /25 پ( درست )

2
1 4
2 1

1 4
2 1

5
1

5
1

1
1

4

2

−
+

−
+ = − = −−

−
=−

+

−

a
a

a ( )
( )

���

�
؛  )0 /25 ( −5 ب(   )0 /25 الف( صفر )

a = × × = × × × ×2 9 15 2 3 3 3 5 ؛  )0 /25 ت( سه )  90 37 53� � �− = ؛  )0 /25 ( 53� پ( 

3− − − + − = − + = −
+

[ ( ) ] [( )]14 17 5 26 26
14 12��� �

  )0 /25 گزینۀ »2« ) الف( 

؛ چون قسمت حرفی آنها مثل هم است. )0 /25 گزینۀ »3« ) ب( 

( ) ( )− + + = +2 3 1  )0 /25 گزینۀ »4« ) پ( 

�90 پادساعتگرد متفاوت است.  �90 ساعتگرد وضعیت شکل با دوران ؛زیرا در دوران  )0 /25 گزینۀ »1« ) ت( 

14 2 7= × ؛  )0 /25 گزینۀ »1« ) ث( 

4)0 /25 الف( از قرینۀ شکل نسبت به یک خط، تصویری به دست می آید مساوی و ..................... شکل اولیه    خالف جهت )

 ( [ , ]
( , )

)
3 10 6
5 10

5
5

1

30���
÷ = =   )0 /25 ] برابر است با ....................    1 ) , ]

( , )
3 10 6
5 10

÷ ب( حاصل

5
] )الف ( )] ( ) ( )( )16 20 5 1 36 4 9

20 4

− − ÷ − + = + ÷ − = −
+ −��� ���

 )0 /75 ( )] )ب	 ) ( )] ( ) ( ) ( )− ÷ − + − + − = + + − = −
+ −

72 9 14 7 25 8 32 24
8 7� ��� ��� ��� ��

 )0 /75 ( 	

− )الف6 + + + = − + = −− +4 2 2 3 8 8 8 58 3( )x x xx x  )1 ( 3× )ب 
+(-5)-6 -11-2  )0 /5 (  

7A E� �=  )0 /25 ( 	BC HG=  )0 /25 ( 	

کنیم و نقاط به دست آمده را 8 کرده و به همان اندازه در همان راستا حرکت  می توانیم هر رأس را به نقطۀ O وصل 

کنیم.  مانند شکل اصلی به هم وصل 

91 3 5 7 9 11, , , , , , …
+2 +2 +2

 )0 /25 ( الگو	 = ×2 شمارۀ عدد − ⇒ = −1 2 1³H ¾±µ] n n  )0 /25 ( 	

1 :زمین زیر کشت10
2

1
4

1
8

4 2 1
8

7
8

+ + = + + = کاشته نشده	 8 :چیزی 
8

7
8

1
8

− =  )1 /25 ( 	

O

)0 /5 (
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کرده و ابتدا تعداد دوچرخه ها و سه چرخه ها را 9تا حدس می زنیم.11 از راهبرد حدس و آزمایش استفاده 

خ ها موتورسیکلتاتومبیلمجموع چر

9 2 9 4 54× + × =99

8 2 10 4 56× + × =108

7 2 11 4 58× + × =117

 

)1 /5 پس در این نمایشگاه 7 موتورسیکلت و 11 اتومبیل وجود دارد. )

میانگین12 = − + + = − = −( ) ( )8 6
2

2
2

درجه1  )1 /25 (  

3 )الف13 17 3 17 22 22 25 514 14 11
11

x x x xx x+ −= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = − =− − −   )  1 (  

قیمت هر مداد )ب = ⇒ + −= ⇒ = ⇒ = ⇒ = =x x x x x7 10000 7 10000 7700 7700 11002300 2300 7
7

  )  1 (  

14AB EF

EFCD
CD AB

=

>






⇒ >  )0 /5 (  

�yOt )الف15 �= 40     zOy zOt yOt� � � � � �= − = − =90 40 50  xOz xOy zOy� � � � � �= − = − =90 50 40  )0 /5 (  

x و زاویه 125 درجه متقابل به رأس هستند.)ب x⇒ =125�  )0 /5 ( و x مکمل هستند.  y y⇒ = − =180 125 55� � �  )0 /5 (  

الف( ابتدا دو عدد را به ضرب شمارنده های اول تجزیه می کنیم، پس داریم:  16

210 2 3 5 7= × × ×  135 5 3 3 3= × × ×  

( , )210 135 3 5 15= × =  )0 /75 (  [ , ]210 135 5 2 3 3 3 7 1890= × × × × × =  )0 /75 (  

 36 12 3÷ = ؛  )0 /25 ب( سومین )

پ( شمارنده های مشترک 42 و 28 را مشخص می کنیم. 

1 :شمارنده های 28  2 4 287 14, , , , , 1 :شمارنده های 42   2 3 6 21 427 14, , , , , , ,  

1 :شمارنده های مشترک 28 و 42 2 7 14, , ,  )0 /25 پس ضلع این کاشی مربعی می تواند 1، 2، 7 و 14 سانتی متر باشد. )

( , )42 28 14=  )0 /25 ( بزرگ ترین ضلع مربع، ب.م.م دو عدد 28 و 42 است، بنابراین: 

ت( شمارنده های اول 2 و 5 را به تعداد دلخواه در هم ضرب می کنیم تا حاصل از 40 بیشتر شود.

2 2 2 2 5 80× × × × =  )0 /25 (  2 2 5 5 100× × × =  )0 /25 (  2 2 2 5 5 200× × × × =  )0 /25 (  

17     )0 /25 پ( انتقال )  )0 /25 ب( تقارن یا انتقال )  )0 /25 �90 پادساعتگرد( ) الف( دوران )دوران





خرید آنالین در
1

نکته و تست  راهبردهای حل مسئله

369

مراحل حل مسئله- روش های حل مسئله

کتاب با مراحل  حل مسئله یکی از مهارت های اساسی در ریاضی است، می توان این مهارت را با رعایت نکاتی افزایش داد. در فصل اول این 

کردن هر مسئله باید چهار مرحلۀ 1- فهمیدن مسئله  که برای حل  گرفتید  حل مسئله و راهبردهای )روش های( حل مسئله آشنا شدید. یاد 

که برای حل  گرفتید  کرد. همچنین یاد  2- انتخاب روش مناسب برای حل مسئله 3- حل مسئله 4- بازگشت به عقب و بررسی مجدد را طی 

کرد. )این راهبردها در نمودار زیر آورده شده اند.( کردن یک مسئله باید از راهبرد مناسب استفاده 

ش�لالگوسازيالگو�اب�هنمچاد�نسازي آزما�شلايرسم و ز�رمسئلهحدس هنامطلوب حالتهاي حذف

مسئله حل لايراهبردهاي

سادهتر مسئلۀحل

در این فصل مسئله های داده شده به صورت چهارگزینه ای هستند و برای حل کردن این مسئله ها شما باید همان نکات را رعایت کنید. یعنی 

مسئله را به خوبی بفهمید و با انتخاب راهبرد مناسب به حل آن بپردازید.

کرد. مثاًل ممکن است مسئله هایی هم با راهبرد رسم شکل، هم با راهبرد حدس و  از مسئله ها را می توان با چند راهبرد حل  توجه: بعضی 

آزمایش و هم با راهبرد نمادین سازی حل شوند.

 معمواًل در حل کردن سؤاالت تستی راهبردهایی مانند »حذف حالت های نامطلوب« و »حدس و آزمایش« از جمله راهبردهایی هستند که بیشتر مورد 

استفاده قرار می گیرند. در بعضی از تست ها می توان با حذف گزینه های نامطلوب )نادرست( به گزینۀ مطلوب که همان پاسخ مسئله است، برسیم. 

همچننی بعضی مسئله ها را می توان با روش »حدس و آزمایش« حل کرد، یعنی گزینه های داده شده را به عنوان حدس، مورد بررسی و آزمایش قرار 

داد تا حدس درست که همان پاسخ مسئله است به دست آید.

 1مثال ثلث عددی را با همان عدد جمع کرده ایم، حاصل 180 شده است. 

آن عدد کدام است؟

150 )4  135 )3  120 )2  90 )1 

پاسخ: ابتدا مسئله را با استفاده از روش نمادین سازی می نویسیم:
1
3

180× + =E E  

از گزینه ها را مورد  از روش حدس و آزمایش، هر یک  با استفاده  حاال 

بررسی قرار می دهیم:

1( 1
3

90 90 30 90 120× + = + =  

2( 1
3

120 120 40 120 160× + = + =  

3( 1
3

135 135 45 135 180× + = + =  

4( 1
3

150 150 50 150 200× + = + =  

نتیجه اینکه آن عدد، 135 بوده است.

پاسخ گزینة »3« است.  

قائم الزاویه  مثلث  یک  زاویۀ  سه  اندازۀ  می تواند  گزینه  کدام   2مثال 

متساوی الساقین باشد؟

40 40 90� � �, ,  )2  100 50 50� � �, ,  )1 

45 90 45� � �, ,  )4  30 90 60� � �, ,  )3 

پاسخ: گزینه هایی که نامطلوب هستند را حذف می کنیم تا به پاسخ درست 

)مطلوب( برسیم. برای حل این مسئله باید به این نکات توجه کنیم: 1- مثلث 

قائم الزاویه یک زاویة قائمه دارد. 2- مثلث متساوی الساقین دو زاویة مساوی 

دارد. 3- مجموع زاویه های هر مثلث�180 است.

بررسی گزینه ها:

�200 است، پس نادرست است. 1( زاویة قائمه نداریم و مجموع زاویه ها 

�170 است، پس نادرست است. 2( مجموع زاویه ها

3( زاویة قائمه داریم، اما دو تا زاویة مساوی نداریم، پس نادرست است.

4( دو تا از زاویه ها مساوی و یکی از آنها قائمه است. همچنین مجموع 

�180 است، پس این گزینه پاسخ درست است. زاویه ها
پاسخ گزینة »4« است.  

فصل اول: راهربدهای حل مسئله
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1

00 1 توپی از ارتفاع 36متری سطح زمین رها می شود و پس از هر بار به 

زمین خوردن، ثلث ارتفاع قبلی خود باال می رود. این توپ تا زمانی که 65 

متر طی کند، چند بار به زمین برخورد خواهد کرد؟

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
 

ثلث  دوم  روز  او  می کند.  خرج  را  پولش  نصف  اول  روز  بهزاد   2 00

باقی مانده و روز سوم ربع باقی ماندۀ پولش از روز قبل را خرج می کند. او 

5 از بقیۀ پولش را خرج می کند و 500 تومان برایش باقی 
6

روز چهارم،

می ماند. کل پول او چقدر بوده است؟

14000 )4  12000 )3  10000 )2  9000 )1
 

00 3 اگر به هر ضلع مربعی 4 متر اضافه کنیم، به مساحت آن 88 متر 

مربع اضافه می شود. محیط مربع اولیه چند متر بوده است؟

40 )4  28 )3  36 )2  32 )1
 

00 4 احمد در سفر به شیراز، وقتی اتوبوس نصف مسیر را طی کرده بود، 

به خواب رفت. وقتی که بیدار شد، مسافت باقی مانده نصف مسافتی بود 

که در طی آن او خوابیده بود. در مدتی که احمد خواب بوده، اتوبوس چه 

کسری از مسیر خود را طی کرده است؟
2
3

)4  3
4

)3  1
3

)2  1
4

)1
 

00 5 مطابق شکل زیر یک مثلث و یک دایره می توانند حداکثر 6 نقطۀ 

تقاطع داشته باشند. یک چهارضلعی و یک مثلث می توانند حداکثر چند 

نقطۀ تقاطع داشته باشند؟

5 )2   4 )1

8 )4   6 )3
 

00 6 کشاورزی همیشه در باغچۀ خود خیار و گوجه می کارد. او امسال 

یکی از ضلع های باغچه مستطیلی کشت گوجه را سه متر جلوتر برد و آن را 

به مربع تبدیل کرد و در نتیجه باغچه خیار، 15 متر مربع کم شد. مساحت 

باغچۀ گوجه قبل از تغییر چند متر مربع بوده است؟

5 )4  9 )3  10 )2  15 )1
 

5 آب لیوان را 
7

00 7 جرم یک لیوان پر از آب 300 گرم است. اگر

خالی کنیم، جرم لیوان و باقی ماندۀ آب 180 گرم می شود. جرم لیوان خالی 

چند گرم است؟ 

132 )4  168 )3  160 )2  120 )1

00 8 سگی به گوشۀ یک باغچۀ مربع شکل به ضلع 10 متر، با یک طناب 

20متری بسته شده است. اگر سگ و طناب نتواند وارد باغچه شود، مساحت 

ناحیه ای که می تواند در آن حرکت کند، تقریباً چند متر مربع است؟

350π )4  375π )3  175π )2  300π )1
 

00 9 چند عدد طبیعی مختلف وجود دارد که حاصل ضرب دو عدد فرد 

یک رقمی  هستند؟

13 )4  14 )3  15 )2  25 )1
 

0 با رقم های 6 ، 0 و 5 چند عدد سه رقمی زوج می توان نوشت؟ 10 

9 )4  18 )3  12 )2  10 )1
 

0 با 48 مکعب کوچک، چند مکعب مستطیل مختلف می توان ساخت؟ 11 

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

0 یک ترازوی دو کفه و به تعداد کافی وزنه های 3 و 4 کیلوگرمی در  12 

اختیار داریم. به چند طریق می توان جسمی به جرم 60 کیلوگرم را با این 

وزنه ها توزین کرد با این شرط که وزنه ها فقط در یک کفۀ ترازو قرار گیرند؟

5 )4  8 )3  4 )2  6 )1
 

0 عدد 2004 بر 12 بخش پذیر و مجموع رقم های آن 6 است. کاًل  13 

چند عدد چهار رقمی وجود دارد که این دو ویژگی را داشته باشند؟

18 )4  14 )3  13 )2  12 )1
 

0 یک صفحۀ هدف به شکل زیر وجود دارد که امتیاز هر ناحیه روی  14 

آن نوشته شده است. آرش سه تیر به سمت این صفحه پرتاب می کند. اگر 

هر سه تیر به هدف خورده باشد، مجموع امتیازهای آرش چند عدد مختلف 

می تواند باشد؟

 8 )2   7 )1

10 )4   9 )3
 

0 چند مثلث متساوی الساقین مختلف با طول ضلع طبیعی می توان رسم  15 

کرد که محیط آن 17 سانتی متر باشد؟

7 )4  5 )3  4 )2  6 )1
 

0 چند عدد سه رقمی متقارن داریم؟ )عدد متقارن یعنی عددی که از  16 

هر دو طرف یکسان خوانده شود، مانند 232 یا 444(

99 )4  90 )3  81 )2  72 )1

5

3
1
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00 4 گزینۀ »2«

کل مسیر اتوبوس را با یک خط راست نشان می دهیم. قبل از خوابیدن احمد، 

کرده است. با توجه به شکل بعد از اینکه احمد  اتوبوس نصف مسیر را طی 

1 مسیر باقی مانده است، پس در 
6

1 از نصف مسیر یعنی
3

بیدار می شود،

2 از مسیر را طی کرده است.
6

1
3

= مدتی که احمد خواب بوده، اتوبوس

بوده هنصفمس�راحمچدخواب

�
00 5 گزینۀ »4«

که  می آید  دست  به  وقتی  تقاطع  نقاط  کثر  حدا

همچنین  و  باشد  مقابل  صورت  به  چهارضلعی 

که  کند  قطع  را  چهارضلعی  این  طوری  مثلث 

بنابراین  آید.  دست  به  تقاطع  نقاط  بیشترین 

می توانند 8 نقطۀ تقاطع داشته باشند.
�

00 6 گزینۀ »2«  

که طول و عرض آن مشخص نیست  گوجه مستطیلی بوده  کشت  قسمت 

به مربع شود، سه متر  تبدیل  این مستطیل  اینکه  برای   ))1( )مانند شکل 

به عرض آن اضافه شده است )شکل 2( قسمت اضافه شده به شکل یک 

 DC مستطیل و مساحت آن 15 متر مربع است. پس طول آن یعنی ضلع 

برابر با 5 متر است. از طرفی DC ضلع مربع جدید است. پس هر ضلع باغچۀ 

5 متر مربع است. در نتیجه  5 25× = مربع شکل جدید 5 متر و مساحت آن

25 متر مربع بوده است. 15 10− = مساحت باغچۀ گوجه قبل از تغییر

A B

D C
(1)

A B

D C
(2)

3

5

�
00 7 گزینۀ »4«

گرم 300 گرم 180

2

7

JA » ·H¼Ã² ³o] ³o¬= 300  JA ³o] ³o¬5
7

300 180 120= − =
×24

5
7

120 7 24 168= ⇒ = × = ⇒ جرم کل آب =168 گرم   

جرم لیوان = − =300 168 132 گرم  

گزینۀ »2«     1 00

36 12 12 4 1 65+ + + + = oT¶  

کرده است. فقط 2 بار به زمین برخورد 

�
00 2 گزینۀ »3«

روش اول: کل پول بهزاد را یک واحد )یک مستطیل( در نظر می گیریم. با توجه 

24 500 12000× = تومان به شکل زیر، کل پول بهزاد برابر است با:  

ن
ما

تو
5
0
0

دوم لايروز اول لايروز

مچهالايرم لايروز

وم
س

وز
لاير

ج  که هر بار قسمتی از باقیمانده خر روش دوم: در حل این گونه مسئله ها 

)از  نهایی  باقیماندۀ  مرحله،  هر  باقیمانده های  ضرب  با  می توان  می شود، 

کل( را به دست آورد.    

1 پول بهزاد برابر با 500 تومان باقی مانده است.
24

1
2

2
3

3
4

1
6

1
24

× × × =     

⇒ = ⇒ = × = ⇒ =1
24

500 24 500
1

12000 12000
A

A Ï¼Q ®¨ تومان  

�
00 3 گزینۀ »2«

که از دو مستطیل و یک  مساحت قسمت رنگی شکل، 88 مترمربع است 

که به مربع اولیه اضافه شده است. مربع کوچک تشکیل شده 

4

44

4

ضلعضلع

ضلع

®ÃõTv¶ »j SeIv¶ Ì¼µ\¶ ¦a¼¨ ÍMo¶ SeIv¶= −88  

= − × = − =88 4 4 88 16 72( ) متر مربع   

⇒ = =®ÃõTv¶ ¦Ä SeIv¶ ÍMo¶ oT¶72
2

36  

مستطیل  طول  با  سفید(  )مربع  اولیه  مربع  ضلع  اندازۀ  شکل  به  توجه  با 

رنگی برابر است.   
®ÃõTv¶ ¦Ä SeIv¶ Ï¼ö= × =4 36  

⇒ = ==¾Ã²»H ÍMo¶ Í±ò Â«ºn ®ÃõTv¶ Ï¼ö oT¶36
4

9  

¾Ã²»H ÍMo¶ ôÃd¶ Í±ò oT¶= × = × =4 4 9 36  

36

4

1
12 12

راهربدهای حل مسئله فصل اول
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حاال تمام عددها را با توجه به دو رقم سمت راست و اینکه مجموع رقم ها 

باید 6 باشد، در جدول زیر می نویسیم:

6000 5100 4200 3300 2400 1500, , , , دو رقم سمت راست 00 باشد.,

1104 دو رقم سمت راست 04 باشد.,2004

3012 2112 1212, دو رقم سمت راست 12 باشد.,

4020 3120 2220 1320, , دو رقم سمت راست 20 باشد.,

دو رقم سمت راست 32 باشد.1032

2040 دو رقم سمت راست 40 باشد.,1140

مجموع  و  بخش پذیر   12 بر  که  دارد  وجود  رقمی  چهار  عدد   18 بنابراین 

رقم هایشان 6 است.
�

گزینۀ »1«  0 14 

عدد   10 که  بخورند  هدف  به  می توانند  مختلف  صورت   10 به  تیر  سه  این 

امتیازها  این مجموع  از  امتیازها به دست می آید. سه تا  به عنوان مجموع 

 10 3 7− = می تواند آرش  امتیازهای  مجموع  بنابراین  هستند؛  تکراری 

مقدار مختلف داشته باشد.

مجموع 
امتیازها

امتیاز سومین 
پرتاب

امتیاز دومین 
پرتاب

امتیاز اولین 
پرتاب

3111

5311

7511

7331

9531

11551

9333

11533

13553

15555

تکراری

تکراری

تکراری

گزینۀ »2«  0 15 

که مجموع هر دو  نکته: شرط تشکیل یک مثلث با سه پاره خط این است 

پاره خط از پاره خط سوم بیشتر باشد.

دقت کنید که مقدار ضلع ها باید عددی طبیعی باشد، کمترین مقدار قاعده 

می تواند 1 باشد. همچنین مجموع سه ضلع باید مساوی 17 و دو ضلع باید 

مساوی باشند. 

قاعدهساقساق

881

773

665

557
⇒ 449مثلث تشکیل نمی دهند

کرد. پس 4 مثلث متساوی الساقین مختلف می توان رسم 
�

گزینۀ »3«  0 16 

روش اول: می توانیم از کوچک ترین عدد متقارن سه رقمی یعنی 101 شروع کنیم 

و از کوچک به بزرگ عددهای متقارن را بنویسیم. برای اینکه به یک الگو برسیم 

ابتداد عددهای متقارن بین 100 تا 200، سپس عددهای متقارن بین 200 تا 300 

را نوشته و به همین ترتیب ادامه می دهیم:

101 111 121 191

202 212 222 292

303

, , , ,

, , , ,

,

…

…

⇒

⇒

jkø IU ½j

jkø IU ½j

3313 323 393

909 919 929 999

, , ,

, , , ,

…

�

…

� � � �

⇒

⇒

jkø IU ½j

jkø IU ½j

 

می بینیم که در هر فاصلۀ صدتایی، ده تا عددمتقارن وجود دارد، بنابراین تعداد 

9 10 90× = کل عددهای سه رقمی متقارن برابر است با: 

که در صدگان است باید در  روش دوم:در عدد متقارن سه رقمی، هر رقمی 

یکان هم باشد؛ بنابراین برای صدگان، 9 انتخاب داریم )رقم صفر نمی تواند 

در صدگان قرار بگیرد( و چون یکان مرتبط با صدگان است، برای یکان یک 

سه رقمی  عددهای  تعداد  پس  داریم،  انتخاب   10 دهگان  برای  و  انتخاب 

متقارن برابر است با:
9 10 1 90× × =

صدی
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