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 به نام خدا

 سالم خدمت دوستای عزیزم.

امسال تصمیم داریم که با هم ریاضی سال هفتم رو قدم به قدم یاد بگیریم، امیدوارم 

 .بتونیم در کنار هم یه سال تحصیلی موفق داشته باشیم 

 

ه مثل خیلی س. حل مسالاولین مطلبی که امسال میخوایم یاد بگیریم روشهای حل مساله

ه حل کنید شما هر چی بیشتر مسالاز بخشهای ریاضی نیاز به تکرار و تمرین داره، یعنی 

 مهارت و تسلطتون توی این زمینه افزایش پیدا میکنه.

 

حل ای روبرو میشید این مرامرحله داره، سعی کنید وقتی با مساله 4حل کردن هر مساله 

 مرحله عبارتند از : 4رو توی ذهن خودتون مرور کنید ، این 

 فهمیدن مساله

 انتخاب راهبرد مناسب

 مسالهحل کردن 

 بازگشت به عقب

 

 چگونه مساله را حل کنیم
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 مرحله اول ، فهمیدن مساله :

 خونیم و درک کنیم. برای فهمیدن مساله باید اون رو خوب ب

مساله رو  ، یعنی ما باید "سمیدن صورت مساله ، نیمی از حل مسالهفه" یادتون باشه 

  .حل ارائه بدیمراه بفهمیم تا بتونیم

 سالهه رو دقیق بخونید تا مطمئن شید مصورت مسال ه عجله نکنید،پس برای حل مسال

 میخواد. چی از شما  دقیقا چی میگه و

 ون کمک کنه:همبمساله کارهای زیر میتونه در فهم 

 .مساله رو به زبان خودمون بیان کنیم

 .مساله رو خالصه کنیم

 .ها و اطالعاتی که مساله بهمون داده رو مشخص کنیمداده

 .های مساله رو مشخص کنیمخواسته

 

 مرحله دوم ، انتخاب راهبرد مناسب:

  ، چند تا از راهبردها عبارتند از :با یه سری از راهبردها آشنا شدیم در دوران ابتدایی

 رسم شکل

 الگوسازی

 الگویابی

 حذف و آزمایش
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 مرحله سوم ، حل کردن مساله:

 جه نرسیدیمتی، اگه به نکنیممیمساله رو حل  انتخاب کردیمراهبردی که از مرحله قبل  با

به  د داشته کهای وجو، شاید نکتهکنیممیون رو عوض گردیم و راهبردممیبه مرحله قبل بر

 .اون توجه نکردیم

 مرحله چهارم ، بازگشت به عقب:

 یا نه ما منطقی هستکه جواب  کنیممید از اینکه جواب رو به دست آوردیم ، دقت بع

 

 

 

 

 

 

راهبردهاییه که خیلی میتونه در حل مساله به ما کمک کنه، اگه صورت رسم شکل یکی از 

تون طوریه که میشه براش شکل کشید، حتما حتما این کار رو انجام بدید، اونوقت مساله

 میبینید که چقدر حل مساله براتون راحت میشه.

  "لم شکرس"راهبرد با استفاده از  کنیممیحل  چند تا مساله با هم

 

 متر است. اگر به فاصله یک متر از  5متر و عرض  01مستطیل شکل به طول  یک باغچه

 راهبرد رسم شکل
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 های باغچه دورتا دور آنرا نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟ضلع

 ، شکلش رو میکشیم:5و عرض  01با هم گام به گام جلو میریم. یه مستطیل داریم به طول 

  

                     

ه رو نرده های دور باغچفاصله یک متر از ضلعبه  "ی گفته؟ گفته حاال سوال به ما چ

  :دیم،  اینو روی شکل نشون می "ممیکشی

  

 

 

اگه به شکل دقت کنید)مستطیل قرمز( میبینید که شکل جدید ما یه مستطیله که طول و 

ینه که طول و عرض مستطیل حاال مساله ای که مهمه ا .عرضش از مستطیل قبلی بیشتره

 چنده؟ جدید 

متر اضافه شده، یعنی  0متر بود، چند متر بهش اضافه شده؟ دو تا  01قبلی   طول مستطیل

 :متره 01دو متر. پس طول مستطیل جدید 

 01  =0  +0  +01     

متر بود که حاال  5حاال میخوایم عرض مستطیل جدید رو حساب کنیم، عرض مستطیل قبلی 

 :متره  7متر بهش اضافه شده. پس عرض مستطیل جدید  0دو تا 
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7  =0  +0  +5 

یط رو محسوال از ما خواسته که طول و عرض مستطیل جدید رو به دست آوردیم ، حاال 

 محاسبه کنیم یا مساحت رو ؟ 

 :رو محاسبه کنیم محیطبخوان باید از ما رو  اندازه دور یا پیرامون شکلیهر وقت 

 = محیط مستطیل)طول + عرض(  ×  1  

 با : س مقدار نرده مورد نیاز برابرهپ

 = نرده مورد نیاز ( 01+  7×  )  1=  83

 

 مثال بعد:

   شود و پس از زمین خوردن ، نصف ارتفاع متری سطح زمین رها می 03توپی از ارتفاع 

  ه زمینب ای کهآید. این توپ از لحظه رها شدن تا سومین مرتبهقبلی خود باال می

 ؟خورد چند متر حرکت کرده استمی 

 

 به شکل باال توجه کنید:
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به  نشون دادیم، 0ای که با عدد در نقطه شه ومتری رها می 03توپ ابتدا از ارتفاع  

 باریه که توپ به زمین خورده  اولیناین پس خوره. زمین می

اع قبلیش نصف ارتفبرخورد به زمین،  بعد از طبق چیزی که صورت سوال گفته، توپ

 رهمتر باال می 9متر یعنی  03نصف  باال میره، پس

به زمین مشخص کردیم  1ای که با عدد در نقطهآد و متری پایین می 9حاال از ارتفاع  

 توپ به زمین خورده .  بار دومخوره، در اینجا برای می

باز از اونجا رها شده و  ره ومتر باال می 5/4متر یعنی  9به اندازه نصف  در اینجا باز هم

 بار به زمین برخورد کنه. سومینمتر رو طی میکنه تا برای  5/4

سوال مطرح  شوقتی برای سومین بار به زمین میخوره، به جایی رسیدیم که مساله درباره

کل که عددهای روی شپس کرده. حاال میخوایم ببینیم توپ چه مسافتی رو طی کرده ، 

 ، یعنی داریم: کنیممیتوسط توپ هست رو با هم جمع همون مسافت طی شده 

45  ( =5/4  +5/4  ( + )9  +9  + )03 

 

 مساله بعد:

 

رود و متر باالتر می 8خواهد از یک دیوار عمودی باال برود، او با هر جهش ای میقورباغه

چند جهش به متر باشد، او با  9آید. اگر ارتفاع دیوار خورد و پایین میهر بار دو متر سر می

  رسد؟باالی دیوار می

 که خط سیاه، روی زمین و خط سبز باالی دیواره کنیممیشکل زیر رو ببینید، فرض 

 باال رفتنای قورباغه رو با رنگ آبی و پایین اومدنش رو با رنگ قرمز نشون میدیم.
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 وایمیسه  0آد، یعنی روی عدد ره و دو متر پایین میمتر باال می 8جهش اول قورباغه با 

 

گیره، بعد از اون دو متر پایین قرار می 4متر باالتر میره و روی عدد  8جهش دوم توی 

 وایمیسه. 1آد و روی عدد می

 

 آد و رویایسته و بعد دو متر پایین میمی 5متر باالتر میره و روی  8سومین جهش در 

 گیره.قرار می 8عدد 
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 4متر پایین میاد روی  1و بعد  6متر باال میره روی عدد  8چهارمین جهش در 

 5متر پایین میاد روی  1وبعد  7متر باالتر میره روی عدد 8پنجمین جهش در 

 6متر پایین میاد روی  1وبعد 3متر باالتر میره روی عدد 8ششمین جهش در 

یگه متره، د 9ایسته و چون دیوار می 9متر باالتر میره و روی عدد  8هفتمین جهش در 

 روی دیوار رسیده و پایین نمیاد.

 

تا خط  7نشوندهنده پرشهای قورباغه هستند و همینطور که روی شکل میبینید، خطهای آبی 

 تا جهش انجام داده. 7آبی داریم. بنابراین قورباغه برای رسیده به باالی دیوار 
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ی رو همه حالتهای ممکن رو بنویسیم. برای اینکه حالتها ، باید ی از مسالهبرای حل بعض

 .بنویسیم یه نظم مشخص یادمون نره نیازه که اونا رو با

 با یه مثال این مبحث رو ادامه میدیم:

 جمع انها کمترین مقدار باشد.  و حاصل 14دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصلضرب آنها 

 توجه کنیم: که باید بهش مساله رو با دقت میخونیم، دو تا نکته داره

 14حاصلضرب دو عدد باید بشه  .0

 حاصل جمع دو عدد باید کمترین مقدار باشه .1

 اولین چیزی که به ذهنمون میرسه چیه؟

 میشه. 14تمام اعدادی رو پیدا کنیم که ضرب اونها اول باید  اینه که ما

         14  =3  ×8                    14  =14  ×0  

     14  =6  ×4            14  =01   ×1        

 14پیدا کنیم که ضربشون بشه  تونیممیای رو نغیر از این اعداد، هیچ دو عدد دیگه

 همه این مقادیر رو در جدول میذاریم:

 

 راهبرد الگوسازی
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 4و  6. پس جواب مورد نظر ما  6و  4به کدوم دو عدده؟ جمع مربوط کمترین حاصل

 میشه.

 

 مثال بعد:

توان را نشان داد. به چند صورت می 0توان عدد صورت می 5با انگشتان یک دست به 

 را نشان داد؟ 1عدد 

 برای هر کدوم از انگشتای دست یه شماره میذاریم:

 

 

 

رو نشون بدیم، بنابراین  1چون میخوایم عدد 

داریم. یه جدول با دو تا ستون میکشیم که ستون اولش شماره  تا انگشت احتیاج 1به 

-رو نشون می 1انگشت اول و ستون دومش شماره انگشت دومی باشه که باهاش عدد 

 دیم.

 اولین عدد دومین عدد جمعحاصل

15 14 0 

04 01 1 

00 3 8 

01 6 4 
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شماره انگشت 
 دوم

شماره انگشت 
 اول

1 0 

8 0 

4 0 

5 0 
 

 

سوم حالت) انگشت اول و دوم کنار هم ، انگشت اول و  4تا اینجا چند حالت داریم؟ 

کنار هم ، انگشت اول و چهارم کنار هم ، انگشت اول و پنجم کنار هم ( . حاال بیایم 

 شماره های دیگه رو امتحان کنیم:

شماره انگشت 
 دوم

شماره انگشت 
 اول

8 1 

4 1 

5 1 
 

 

در اینجا هم سه حالت دیگه داریم. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا توی جدول 

رو  1و  0ننوشتیم؟ اگه دقت کنید میبینید که توی اولین جدول ما یه بار رو  1و  0دوم 

 نوشتم و دیگه نیازی نیست دوباره تکرارش کنیم.

 حاال میریم حالتهای بعدی:
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شماره انگشت 
 دوم

شماره انگشت 
 اول

4 8 

5 8 

 

کنار  5و  4با هم و یه بارم انگشت  4و  8داریم، یه بار انگشت  تاینجا هم دو حال

 هم. 

 یه حالت دیگه هم داریم: 

شماره انگشت 
 دوم

شماره انگشت 
 اول

5 4 
 

ند حالت تا ببینیم در مجموع چ کنیممیهمه حالتهای ممکن رو نوشتیم ، حاال با هم جمع 

 داریم :

01  =0  +1  +8  +4 

ار رو نیست جدولها رو جداگانه بکشیم، فقط برای توضیح بیشتر این کتوجه کنید که نیاز 

 انجام دادیم.

 

 مثال بعد:

تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید ) در عددهای شما  7و  5و  1های با رقم 

 تواند رقم های تکراری هم باشد(.می
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چه عددهایی رو باشه. برای دهگان  1نویسیم که صدگانشون اول همه عددهایی رو می

  7و  5و  1داشته باشیم؟  تونیممی

 تا حاال جدول زیر رو داریم :

 صدگان دهگان یکان

* 1 1 

* 5 1 

* 7 1 

 7و  5و  1بذاریم؟  تونیممیحاال به جای هر کدوم از ستاره ها چه عددهایی 

 117 – 115 – 111یعنی سطر اول میتونه این اعداد باشه : 

 157 – 155 – 151سطر دوم میتونه این اعداد باشه : 

 177 – 175 – 171و سطر سوم این اعداد : 

 تا عدد داشته باشیم. 9 تونیممیباشه، ما  1پس در صورتی که صدگان ما عدد 

 

جدولی مشابه  تونیممیباشه، باز هم  5که صدگان ما عدد  کنیممیحاال حالتی رو فرض 

 جدول باال تشکیل بدیم:

 7و  5و  1باشه، دهگان چه عددهایی میتونه باشه؟  5اگه صدگان 

 صدگان دهگان یکان

* 1 5 

* 5 5 

* 7 5 
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 رو بذاریم: 7و  5و  1عددهای  تونیممیبه جای هر کدوم از ستاره ها  

 517 – 515 – 511پس سطر اول میتونه این اعداد باشه : 

 557 – 555 – 551سطر دوم میتونه این اعداد باشه : 

  577 – 575 – 571و سطر سوم : 

 داشته باشیم.  تونیممیتا عدد  9در این حالت هم  بنابراین

هست هم این جدول رو  7برای حالتی که صدگانمون عدد  تونیممیبه طور مشابه 

 تونیممیعدد  9+  9+  9تا عدد دیگه به دست بیاریم. پس در مجموع  9تشکیل بدیم و 

 . تا 17داشته باشیم یعنی 

 

 مثال بعد:

تومانی  511توان کرایه تومانی داریم. به چند طریق می 011و  51های تعداد زیادی سکه

 تاکسی را پرداخت کرد؟

نویسیم و با استفاده تومنی رو می 51جدول تشکیل میدیم. همه حالتهای ممکن برای سکه 

 :کنیممیتومنی رو پر  011های ستون مربوط به سکه ،از اون

 : حالت اول

تومنی نیاز داریم؟  011تومنی انتخاب کردیم، به چند تا سکه  51تا سکه  01 کنیممیفرض 

تومن و ما پول دیگه ای نیاز نداریم. پس  511تومنی میشه  51هیچی ! چون ده تا سکه 

تومنی رو صفر  011تومنی انتخاب کردیم، تعداد سکه  51تا سکه  01میایم توی سطری که 

 میذاریم 
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 تومانی 51 تومانی 011

1 01 

 

 حالت دوم:

تومن. حاال چند تا صد تومنی باید  451، میشه کنیممیتا سکه پنجاه تومنی انتخاب  9 

 تومن؟ هیچ امکانی وجود نداره  511برداریم که مجموعش بشه 

تومنه و اگه یه دونه برداریم پولمون میشه  451تومنی برنداریم پولمون  011چون اگه هیچ 

 تومن. پس این حالت امکانپذیر نیست. 551

 تومانی 51 تومانی 011

1 01 

- 9 

 

 حالت سوم:

تومی برداریم که  011تومن، چند تا  411تومنی برمیداریم، چقدر میشه؟  51تا سکه  3 

 .کنیممیرو وارد  0تومن؟ یکی. پس توی جدول عدد  511پولمون بشه 

 تومانی 51 تومانی 011

1 01 

- 9 

0 3 

 حالت چهارم:
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؟ هیچ 511تومنی پولمون میشه  011تومن. با چند تا  851تومنی برمیداریم، میشه  51تا  7 

حالتی وجود نداره. پس این حالت امکانپذیر نیست. بقیه حالتها رو هم به همین صورت 

 بررسی می کنیم تا جدولمون تکمیل بشه.

 تومانی 51 تومانی 011

1 01 

- 9 

0 3 

- 7 

1 6 

- 5 

8 4 

- 8 

4 1 

- 0 

5 1 
 

 و به این صورت تمام حالتهای ممکن به دست میاد.

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam7@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به حل شدهامتحانی 


