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حق چاپ براي کانون ریاضیدانان زمان محفوظ است.
کپيبرداري و تكثیر هر قسمت از کتاب بدون اجازه کتبي از کانون ریاضیدانان زمان پیگرد قانوني دارد.

پيشگفتار
گستردگی و تعميق دانش ریاضی از سویی و کاربرد وسيع آن در سایر علوم به حدي است که این علم مادر همه
علوم لقب گرفته است .وسعت کاربرد این دانش در علوم مختلف از جمله علوم مهندسی ،علوم کشاورزي ،علوم انسانی،
علوم پزشکی ،علوم کامپيوتر و … بر اهميت فراگيري آن از سوي دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان میافزاید.
البته یادگيري ریاضيات را میتوان به دو منظور خالصه کرد .ضمن تحقق اهداف کاربردي آن و رفع نيازهاي زندگی
روزمره ،باعث پرورش تواناییهاي ذهنی ،تقویت قدرت تفکر منطقی ،ایجاد و تقویت نظام فکري ،افزایش قدرت
طبقهبندي مفاهيم و آموختههاي علمی و خالصه تقویت قدرت برنامهریزي در همهي امور میگردد.
یکی از ابزارهاي قدرتمند براي تفهيم مفاهيم ریاضيات ،استفاده از منابع آموزشی کمک درسی با نگاهی جدید
میباشد .کانون ریاضيدانان زمان بهعنوان جامعترین مرکز تخصصی آموزش ،نشر و گسترش علم ریاضی ،و با هدف
ایجاد عالقه نسبت به درس ریاضی براي عموم و با ارائهي روشهاي نوین آموزشی ،اقدام به تأليف و چاپ  8عنوان
کتاب کمک درسی در کليهي مقاطع تحصيلی نموده است .عناوین و توضيحات این کتابها به شرح زیر است:
 )1مجموعه کتابهاي تابستانه :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي نگارش آنها در
قالب درسنامهي مختصر ولی بسيار مفيد و آموزنده به همراه نکات کليدي ،با رویکرد مروري بر گذشته و چشماندازي
به آینده (بخشی مربوط به مطالب سالهاي تحصيلی گذشته و بخشی نيز مربوط به سال تحصيلی آینده) است.
پيشنهاد میگردد این کتابها در فصل تابستان مطالعه شوند.
 )2مجموعه کتابهاي مقدماتی :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی در سطح مقدماتی براساس مطالب
کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در
جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصيلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.
 )3مجموعه کتابهاي پيشرفته :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی در سطح پيشرفته و گسترده در
ادامهي مطالب کتابهاي مقدماتی ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در
جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصيلی و همراه با کتاب درسی و کتاب مقدماتی مطالعه شوند.
 )4مجموعه کتابهاي جامع :این کتابها در مقطع متوسطه دوم (دبيرستان) تأليف شدهاند .نحوهي نگارش آنها
در قالب درسنامهي بسيار کامل همراه با آموزش دقيق مفاهيم ریاضی از سطح مقدماتی تا سطح پيشرفته براساس
مطالب کتابهاي درسی آموزش و پرورش ،ارائهي مثالهاي متنوع از سطح مقدماتی تا سطح پيشرفته همراه با پاسخ
تشریحی ،ارائهي نکات مهم و کليدي در جهت تکميل مطالب ،سؤاالت تشریحی بدون پاسخ و سؤاالت چهارگزینهاي
همراه با پاسخ کليدي و شگفتیهاي ریاضی در پایان هر فصل است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال
تحصيلی و همراه با کتاب درسی مطالعه شوند.

 )5مجموعه کتابهاي تيزهوشان :این کتابها در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) جهت آمادگی
دانشآموزان پایهي ششم ابتدایی و پایهي نهم متوسطه اول (راهنمایی) براي آزمون ورودي مدارس تيزهوشان ،نمونه
دولتی و برتر کشور در قالب درسنامهي تستی همراه با نکات کليدي و کاربردي در حل تستها و سؤاالت
چهارگزینهاي با عنوان سنجش و ارزشيابی ( )1و ( )2به تأليف و چاپ رسيدهاند .مطالعهي این کتابها به دانشآموزان
پایههاي پنجم و ششم در مقطع ابتدایی و دانشآموزان پایههاي هشتم و نهم در مقطع متوسطه اول (راهنمایی)
پيشنهاد میگردد.
 )6مجموعه کتابهاي موضوعی :این کتابها بيشتر جنبهي تخصصی مباحث ریاضی مقطع متوسطه دوم
(دبيرستان) را دارند و شامل درسنامهي کامل ،ارائهي مثالهاي متنوع همراه با پاسخ تشریحی ،نکات مهم و کاربردي
در جهت تکميل مطالب و تمرینهاي بدون پاسخ پایان هر فصل میباشند .این کتابها اطالعات دانشآموزان را در
مباحث مختلف ریاضی مقطع دبيرستان افزایش میدهند و باعث تقویت علمی آنها در درس ریاضی و رفع ضعفهاي
آنها میشوند.
 )7مجموعه کتابهاي یکی من ،یکی تو :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي نگارش
آنها به این صورت است که یک سؤال همراه با روش حل (یکی من) توسط مؤلف طراحی شده و به دنبال آن ،یک
سؤال بدون حل (یکی تو) به دانشآموز واگذار شده است .سؤاالت «یکی من» و «یکی تو» تقریباً مشابه یکدیگر
هستند و طراحی آنها کامالً هوشمندانه و هدفمند است .پيشنهاد میگردد این کتابها در طول سال تحصيلی و به
ویژه در ایام امتحانات مطالعه شوند.
 )8مجموعه کتابهاي «تفکر ،تمرین ،تسلط» :این کتابها در کليهي مقاطع تحصيلی تأليف شدهاند .نحوهي
نگارش آنها به این صورت است که هر فصل از کتاب شامل سه بخش تفکر ،تمرین و تسلط میباشد .در بخش
«تفکر» مفاهيم مورد نياز فصل و همچنين انتظاراتی که از دانشآموز میرود ،بهصورت مختصر و مفيد بيان شده است؛
در بخش «تمرین» نمونه سؤاالت امتحانی متنوعی در دو سطح مقدماتی و پيشرفته در اختيار دانشآموز قرار میگيرد
و در بخش «تسلط» جهت سنجش و ارزشيابی دانشآموز ،آزمونی از آن فصل به عمل میآید .پيشنهاد میگردد این
کتابها همراه با کتابهاي مقدماتی و پيشرفته مطالعه شوند.
اميد است معلمين و مدرسين گرامی و همچنين دانشآموزان ،دانشپژوهان و دانشجویان عزیز ،پس از مطالعهي
کتابهاي کانون ،نظرات و پيشنهادات خود را منعکس نموده و ما را در ادامهي راه یاري نمایند.

کانون ریاضیدا انن زمان

نش گس
تخ ص
مرکز صی آموزش ،ر و ترش فرهنگ ریاضی

مقدمه

«به نام نامي آفريننده نظام هستي»

حضرت علی (ع):
مش
كس
ی هك با كتاب آرا مش می یابد ،چيه آرا ی را از دست ندا ده است.
سپاس خداوند بزرگ را که توفيق دیگري ارزانی داشت تا بتوانيم خدمتی هر چند کوچک در پيشبرد علم و دانش
این سرزمين عزیز بنمایيم.
کتاب حاضر ،بر مبناي نيازها و حل مشکالت دانشآموزان در درس ریاضی و در جهت ارائهي روشی بسيار ساده در
آموزش مفاهيم ریاضی که خالصهنویسی مطالب همراه با انجام تمرینهاي متناسب در هر فصل میباشد ،تأليف شده
است .ازآنجاکه علم ریاضی علم پيوستهاي است ،لذا در این کتاب سعی شده است مفاهيم و مطالب کتاب درسی ریاضی
پایه هفتم دوره اول متوسطه ،بهصورت خالصه و در راستاي مروري بر سالهاي تحصيلی گذشته و چشماندازي به سال
تحصيلی آینده نگارش شود تا دانشآموزان در فصل تابستان ،آمادگی مناسبی را براي شروع سال تحصيلی جدید کسب
نمایند.
به دانشآموزان سرفراز و آیندهساز ایرانزمين میگویيم:
دوستان عزیز! در زندگی یاد بگيرید روي اهدافتان تمرکز کنيد و با تمرین کردن فراوان به این مهارت بزرگ دست یابيد.
آن زمان است که برنده و پيروز هستيد.
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در ﺳﺎلﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ:
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ:
 -1راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﻜﻞ:
ﻛﺸﻴﺪن و رﺳﻢ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ آن را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از رﺳﻢ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻟﺬا از
ﺗﺮﺳﻴﻢﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ و ﻳﺎ ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 :1ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻛﺘﺎب و ﺑﺎ رﺑﻊ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪهي ﭘﻮل ﺧﻮد دﻓﺘﺮي ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  1500ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ .ﻛﻞ ﭘﻮل
ﺳﺎﻣﺎن ﭼﻪﻗﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﺷﻜﻞ دﻟﺨﻮاه )ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ( رﺳﻢ ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

1
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ
4
ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪهي ﺷﻜﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮل دﻓﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪهي ﭘﻮل ﺳﺎﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪهي ﺷﻜﻞ را ﺑﻪ  4ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و

از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ  1500ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻟﺬا دارﻳﻢ:
1500
1500
1500
1500

1500
1500
1500
1500

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻞ ﭘﻮل ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
ﺗﻮﻣﺎن 1500 × 8 = 12000
 -2راﻫﺒﺮد اﻟﮕﻮﺳﺎزي:
در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﻴﺰي از ﻗﻠﻢ ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ آنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ،اﻟﮕﻮ و ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ .اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪي ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ راﻫﺒﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.
 :2دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﺎن ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ آنﻫﺎ  12و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آنﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻓﺼﻞ اول :راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
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ﺑﺮاي ﺣﻞ ،ﺟﺪوﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب دو ﻋﺪد آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
دو ﻋﺪدي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ آنﻫﺎ  12ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
11
20
27
32
35
36

ﻋﺪد دوم
11
10
9
8
7
6

ﻋﺪد اول
1
2
3
4
5
6

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد  6و  6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  36اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻋﺪدﻫﺎي  6و  6ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 -3راﻫﺒﺮد ﺣﺬف ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب:
ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪي ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ.
 :3ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ  60و ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ آنﻫﺎ  17اﺳﺖ .آن دو ﻋﺪد را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  17ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ و ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
16 ≠ 60 
30 ≠ 60 
42 ≠ 60 
52 ≠ 60 
60 = 60 
66 ≠ 60 
70 ≠ 60 
72 ≠ 60 

ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
16
30
42
52
60
66
70
72

ﻋﺪد دوم
16
15
14
13
12
11
10
9

ﻋﺪد اول
1
2
3
4
5
6
7
8

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻋﺪدﻫﺎي  5و  12ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ )ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب( ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -4راﻫﺒﺮد اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ:
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد و ﺷﻜﻞﻫﺎ راﺑﻄﻪي ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد دارد .ﻛﺸﻒ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺟﻮاب
ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻒ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻧﻮع اﻟﮕﻮ وﺟﻮد دارد:
 -2اﻟﮕﻮي ﻫﻨﺪﺳﻲ
 -1اﻟﮕﻮي ﻋﺪدي
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در ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﻋﺪدي و ﻫﻨﺪﺳﻲ وﺟﻮد دارد.

 :4ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
8

11

2

5

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﺪاد داﺧﻞ داﻳﺮهﻫﺎ از ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﻋﺪد داﻳﺮهي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﺪد  3ﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻲ:
3

20
20

3

17

3

14

3

11

3

8

3

5

2

 :5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرهي ) (8از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

)(4

)(3

)(2

)(1

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ در ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1 , 4 , 9 , 16

اﻳﻦ اﻋﺪاد را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ:
1 1 , 2  2 , 3  3 , 4  4
ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ،از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهي ﺷﻜﻞ در ﺧﻮدش ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد

ﻣﺮﺑﻊﻫﺎ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرهي ) (8ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
8  8  64

 -5راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ:
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻃﻮﻻﻧﻲ و دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﻈﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺣﺪس ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺣﺪس ﺑﻌﺪي را ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻳﻢ.

 ﻓﺼﻞ اول :راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
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 :6ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد  48اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ  14واﺣﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ از دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ،آن دو ﻋﺪد را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺟﺪوﻟﻲ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده و ﺑﺎ روش ﺣﺪس زدن و آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮدن ،دو ﻋﺪد ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﻲآورﻳﻢ:
ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد

ﻋﺪد دوم

ﻋﺪد اول

ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ

ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد اوﻟﻲ را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ34  48  .

34

24

10

ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد اوﻟﻲ را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ38  48  .

38

26

12

ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد اوﻟﻲ را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ42  48  .

42

28

14

ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد اوﻟﻲ را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﻢ46  48  .

46

30

16

48  48 

48

31

17

ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،در ردﻳﻒ آﺧﺮ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد  17و  31ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  48ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪد  14 ، 31واﺣﺪ
ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻋﺪد  17اﺳﺖ.
 -6راﻫﺒﺮد زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ:
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎي ﺳﺎدهﺗﺮ و ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﭘﻴﺶ از ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﺎ ﻧﻈﻢ داده و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را آﺳﺎنﺗﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻞ آنﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد.
 :7ﻓﺮوﺷﻨﺪهاي  7ﻛﻴﻠﻮ ﭘﻴﺎز 10 ،ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ و  12ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﻴﺎز ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 1200
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  1500ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  2000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،او در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟
اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ) :(1ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﭘﻴﺎزﻫﺎ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
ﺗﻮﻣﺎن 7 × 1200 = 8400
زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ) :(2ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲﻫﺎ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
ﺗﻮﻣﺎن 10 × 1500 = 15000
زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ) :(3ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
ﺗﻮﻣﺎن 12 × 2000 = 24000
زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ) :(4ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﻞ را ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﻣﺎن 8400 + 15000 + 24000 = 47400
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 -7راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺳﺎدهﺗﺮ:
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻨﺪ .وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺳﺎده ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﺎده ﺷﺪهي آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،راهﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﺳﺎده ﻛﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺪدﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪﺟﺎي ﻋﺪدﻫﺎي
ﻛﺴﺮي و اﻋﺸﺎري اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪي اﺻﻠﻲ از راﻫﺒﺮد اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و اﻟﮕﻮي
ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺳﺎده را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪي اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 :8ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  37ﺿﻠﻌﻲ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟

اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﻛﺮده و راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آن ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺳﺎدهﺗﺮ :ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  5ﺿﻠﻌﻲ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺳﺎدهﺗﺮ :اﺑﺘﺪا ﻳﻚ  5ﺿﻠﻌﻲ رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﻦ  5ﺿﻠﻌﻲ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ از ﻳﻚ رأس ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺗﻤﺎم ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻪ اﻳﻦ رأس را رﺳﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ  180°اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮع
زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  5ﺿﻠﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
3 × 180° = 540°
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ:
(5 - 2) × 180° = 540°
ﺗﻌﺪاد ﺿﻠﻊﻫﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  37ﺿﻠﻌﻲ

(37 - 2) × 180° = 6300°
ﺗﻌﺪاد ﺿﻠﻊﻫﺎ

 ﻓﺼﻞ اول :راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
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 -8راﻫﺒﺮد روشﻫﺎي ﻧﻤﺎدﻳﻦ:
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺟﺒﺮي ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد .از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮاي
ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺪلﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﺣﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ روش ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود.
 :9ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ  5ﺧﻮدﻛﺎر و ﻳﻚ دﻓﺘﺮ  1200ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ  4000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه داد .ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدﻛﺎر را ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﻴﺪ.
در ﺗﺴﺎوي زﻳﺮ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدﻛﺎر را

درﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ﻳﻌﻨﻲ:
+ 1200 = 4000

×5

اﻛﻨﻮن ﺣﺪسﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
 : 5 × 500 + 1200 = 3700ﺣﺪس اول
 : 5 × 520 + 1200 = 3800ﺣﺪس دوم
 : 5 × 540 + 1200 = 3900ﺣﺪس ﺳﻮم
 : 5 × 560 + 1200 = 4000ﺣﺪس ﭼﻬﺎرم
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدﻛﺎر  560ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺴﺎوي ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻔﺘﻢ دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  /ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
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5
و ﺳﭙﺲ
 -1اﻟﻒ( ﻛﺘﺎب ﺷﺎﻳﺎن  1200ﺻﻔﺤﻪ دارد .او اﺑﺘﺪا
6
8
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ )ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد رﺳﻢ ﺷﻜﻞ(

ﺑﻘﻴﻪي ﻛﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد .ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻗﻲ

ب( ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ دو رﻗﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ  4و  10ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؟ )ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد اﻟﮕﻮﺳﺎزي(
 -2اﻟﻒ( ﺑﺎ رﻗﻢﻫﺎي  8 ، 7و  9ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﻲ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ  6ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد ﺣﺬف
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب(

ب( در ﺗﺴﺎوي زﻳﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺎي  و ﭼﻪ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار داد؟ )ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد ﺣﺪس و آزﻣﺎﻳﺶ(
7

427
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 -3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﭼﻮبﻛﺒﺮﻳﺖﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ) .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ(

...

)(3

)(2

)(1

 -4آرش  4200ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل دارد .او ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ  11ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺨﺮد و ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪهي ﭘﻮﻟﺶ ﻣﺪاد ﺑﺨﺮد .ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدﻛﺎر 300
ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺪاد  120ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .او ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺮد و ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؟ )ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد
زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ(
 -5اﻟﻒ( ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ  42اﺳﺖ .آن ﺳﻪ ﻋﺪد را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ) .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد روشﻫﺎي ﻧﻤﺎدﻳﻦ(
1
7
ب( ﻋﺪد  4ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد  3اﺳﺖ؟ )ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪي ﺳﺎدهﺗﺮ(
4
8

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ،ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب »ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﺴﻠﻂ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

