
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  



 
  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
م      د  و د دا   جان و 
ذرد     ن ه  د   ن  ا

 

دهيم. اين مجموعه در اصل بـراي   آموزان عزيز و دبيران گرامي قرار مي را در اختيار دانش» شهاب«هاي  بسيار خرسنديم كه مجموعه كتاب  
آموزان ممتاز سـاير مـدارس كشـور و داوطلبـان      ها، به دانش اما استفاده از آن ؛است تأليف شده» مدارس استعدادهاي درخشان«آموزان  دانش

    .شود شركت در مسابقات نيز توصيه مي

   :توان به موارد زير اشاره كرد مي» شهاب اُم 7رياضي «هاي  از ويژگي  
  هاي متنوع؛ آموزش پيشرفته كتاب درسي با مثال ـ  
  هر فصل؛ هاي درسهاي تفكيك شده براساس  تمرين ـ  
    ؛اي براي هر فصل همراه با پاسخ كليدي در انتهاي كتاب چهارگزينه پرسش 30 ـ  
   ؛اي در جلد دوم كتاب چهارگزينه هاي پرسشها و  نامه تشريحي تمام تمرين پاسخـ   
  )هاي خيلي دشوار ( ) و تمرينهاي دشوار ( ها به تمرين تمرين  بندي طبقه ـ  

  

  آموزان مؤثر واقع شود.  ها قرار گيرد و در ارتقاي سطح علمي دانش آموزان عزيز، دبيران گرامي و خانواده توجه دانش مورداميدواريم اين كتاب   
  

  نظرخراساني كه اين كتاب را زير  ابدي و كيان كريمي دانيم از مؤلفان محترم كتاب آقايان: حميدرضا بيات، مرتضي خمامي در پايان الزم مي  
  اند، تشكر كنيم.  آقاي مهندس هادي عزيززاده تأليف كردهدبير مجموعه   

  

كـه زحمـت ترسـيم     رضـيه صـفريان  خـانم  و  آرايي كه زحمت حروفچيني و صفحهحميده نوروزي ليلي ميرزايي و ها  چنين از خانم هم  
  اند، سپاسگزاريم.    ها را بر عهده داشته شكل

  انتشارات مبتكران    
  bayat@mobtakeran.com  پست الكترونيك براي آگاهي از نقطه نظرها و پيشنهادها:  
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  راهبرد رسم شكل

  
  كند. تر مي مسئله را بسيار ساده حلگاهي اوقات كشيدن يك شكل 

1كوكب خانم در  مثـال: 
2خود گوجه كاشت. در  ةاز باغچ 4

2كاشـت. در   كـدو  باغچـه  باقيماندةاز  3
 غچـه باقيمانـدة با از  3

  زميني كاشت و در بقيه باغچه باقالي كاشت. او در چه كسري از باغچه خود باقالي كاشته است؟ سيب

1در  ، اوايم توجه به شكلي كه رسم كرده با پاسخ:
  زمين باقالي كاشته است. 12

  
  
  
  
آن طـرف  دهند كه چه كسـي زودتـر بـه     اشكان و روژيار با هم مسابقه مي ثال:م

كيلـومتر اسـت. روژيـار     1است و قطر آن  به شكل دايرهرسد. درياچه  درياچه مي
پـرد و   زمـان بـه درون آب مـي    كند و اشكان هـم  دور درياچه شروع به دويدن مي

تري را بپيمايـد. اگـر سـرعت شـنا      گيرد مسير را شنا كند تا مسافت كم تصميم مي
  برد؟ مسابقه را مي كسي اشد، چهنصف سرعت دويدن روژيار ب برابر كردن اشكان

  
  

كيلومتر. مسافتي كـه   1يعني  ،مسافتي كه اشكان بايد شنا كند قطر درياچه است پاسخ:

/يعني  ،است رياچهروژيار بايد بدود نصف محيط د
/




1 3 14 1   .كيلومتر 572
ه بايـد  اي كـ  امـا فاصـله   .است شنا كردن اشكانسرعت  بردويدن روژيار دو براسرعت 
 روژيـار زودتـر  بايـد بپيمايـد. پـس     اشكاناي است كه  فاصله دو برابراز  تر كمبپيمايد 

  برد. مسابقه را مي ورسد  مي

متر  10هايي به طول  سگ با طناب چهارافتد.  متر مي 20شكل به ضلع  اتاق به درون حياطي مربع ةاي بيچاره از پنجر گربه مثال: 
 ها در امان باشد؟ بيچاره از دست سگ ةاند. آيا جايي در حياط وجود دارد كه گرب شدهاين حياط بسته  ةگوش چهاربه 

 خـود متري  10تا شعاع تواند  مي هر سگ درنتيجه ،متر است 10ها  طول طناب پاسـخ: 
اي امن براي گربه است  منطقه ،است شده رنگياي كه در شكل  حركت كند. پس منطقه

  !شودتواند به آن وارد  و هيچ سگي نمي
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  )دار تفكر نظامراهبرد الگوسازي (

  
اساس نظـم و ترتيبـي    هاي ممكن براي جواب يك مسئله را بررسي كنيم. الزم است اين حاالت را بر حالت ةگاهي اوقات الزم است هم

  خاص بنويسيم تا مطمئن باشيم هيچ حالتي از قلم نيفتاده است.

كند. با فرض اينكه هر دو  بل رها ميدو تير را به سمت هدف مقا يدار كمان مثال:
دسـت آورد   تواند به مي دار كمانامتيازهايي كه  ، تعدادكند تير به هدف برخورد مي

  .را محاسبه كن
  هاي ممكن عبارتند از: تمام حالت پاسخ:

  , , , , ,10 10 20 10 5 15 10 2 12 5 5 10 5 2 7 2 2 4             
  تواند شش امتياز مختلف به دست آورد. پس اين كمان دار مي

  

 پـنج المـپ از ايـن    دوالمپ در يك رديف قرار دارند. به چند طريـق   پنج مثال:
  توانند روشن باشند؟ المپ مي

  
  تواند انتخاب شود: حالت مي چهارهاي روشن باشد. المپ دوم به  حتماً يكي از المپ Aفرض كن المپ  پاسخ:

   E و A)4  D  وA )3  C  وA )2  B  وA )1  
  آيد: حالت جديد به وجود ميسه حتماً روشن باشد.  Bو حتماً خاموش باشد  Aحاال فرض كن المپ 

    E  وB )7  D  وB )6  C  وB )5  
  حالت جديد داريم: دوحتماً روشن باشد.  Cحتماً خاموش باشند و  Bو  Aبعد فرض كن  ةدر مرحل

      E  وC )9  D  وC )8  
  حالت ممكن اين است: حتماً روشن باشد. تنها Dحتماً خاموش باشند و  Cو  A ، Bو در نهايت فرض كن 

  E  وD )10  
  توانند روشن باشند. طريق دو المپ از اين پنج المپ مي 10پس به 

خـواهيم تعـادل    مـي  ،تـرازو  در طرف ديگرايم و با گذاشتن وزنه  يك طرف ترازو گذاشتهدر كيلويي را  10 ةيك هندوان مثـال: 
 كيلويي داشته باشيم، به چند حالت اين كار ممكن است؟ 5و  2، 1هاي  ترازو را برقرار كنيم. اگر تعداد دلخواهي وزنه

  كنيم. فقط يك حالت وجود دارد: كيلويي استفاده مي 5 ةوزن دواز تنها  كنيم اول فرض مي پاسخ:
  10 5 5 )1  

كيلويي  1 ةوزن يككيلويي و  2 ةوزن دو مانده از كيلوي باقي 5جاي  كنيم. به كيلويي استفاده مي 5 ةاز يك وزنفقط  كنيم سپس فرض مي
  كنيم: كيلويي تبديل مي 1 ةدو وزنكيلويي را به  2 ةوزن هر بار يكبعد از آن  .كنيم استفاده مي

         10 5 1 1 1 1 1 )4      10 5 2 1 1 1 )3     10 5 2 2 1 )2  
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 1 ةوزن دوكيلويي را كم و  2 ةر يك وزناو هر ب كردهكيلويي استفاده  2 ةوزن پنجكنيم. ابتدا از  ميكيلويي استفاده ن 5 ةدر نهايت از وزن
  كنيم: كيلويي اضافه مي

        10 2 2 2 1 1 1 1 )7       10 2 2 2 2 1 1 )6      10 2 2 2 2 2 )5  
           10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 )10          10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 )9         10 2 2 1 1 1 1 1 1 )8  

  حالت ممكن است. 10پس اين كار به 
  

  
  نامطلوب هاي تحذف حالراهبرد 

  
نادرست است. در هاي  جوابو  نامطلوبهاي  دست آوردن حالت تر از به دست آوردن حالت مطلوب و جواب مسئله مشكل گاهي اوقات به

اگـر تعـداد   به حالت مناسب و جواب مسئله دسـت پيـدا كنـيم.     ،ها آنادرست را پيدا كنيم و با حذف هاي ن اين مواقع بهتر است حالت
  دار استفاده كنيم. توانيم از تفكر نظام مي ،كه مطمئن شويم تمام حاالت را بررسي كرديمبراي اينحاالت زياد بود، 

  نيستند؟ 7 يا 5 ،3مضرب  20تا  1چند عدد از بين اعداد  مثال:
  :نويسيم را مي 20تا  1اعداد  پاسخ:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  :زنيم را خط مي 3اعداد مضرب ابتدا 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  :زنيم را خط مي 5مانده مضارب  از بين اعداد باقيسپس 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  زنيم: را خط مي 7در نهايت اعداد مضرب 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  نيستند. 7يا  5، 3عدد مضرب  9پس 

  بـه ايـن شـرط كـه     بـده، قـرار   رو روبههاي شكل  را در دايره 8تا  1اعداد  مثال:
 ،كه با يك خط مستقيم به هـم متصـل هسـتند   اي  دو دايره هر اعداد قرار گرفته در

  متوالي نباشند. 
  
  

 6مجـاور  چنـين   همست. ني 4و  2پس  ،مجاور است 3با  1سمت راست  ةداير پاسـخ: 
  :باشد 8تواند  فقط مي بنابرايننيست.  7و  5پس  ،هم هست

  
 

نيسـت.   7پس  ،هم هست 8نيست. مجاور  4و  2پس  ،مجاور است 3با  8پايين  ةداير
  باشد: 5تواند  پس فقط مي
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 مانـده  با توجه به اعـداد بـاقي  نيست.  4و  2پس  ،مجاور است 3با  1ة سمت چپ داير
  شوند: مانده نيز به راحتي پر مي باقي ةداير دوباشد.  7تواند  فقط مي

  
  

  
  الگويابيراهبرد 

  
آن مسـئله كمـك قابـل     حـل خاصي وجود دارد، كشف آن رابطه يا الگـو بـه    ةها يا عددها رابط بين شكلها  در آنمسائلي كه  حلبراي 

  كند. توجهي مي

  چه عددي است؟ زير ةعدد بيستم دنبال مثال:

  2 5 8 11 14 ...   
  :تر است تا سه تا از عدد اول بيش 19 ةتر است. درنتيجه عدد بيستم به انداز هر عدد از قبلي خود سه تا بيش پاسخ:

     2 19 3  عدد بيستم 59

ـ شـاخه از ت  دوسال   . پس از يكشاخه ندارد كاريم اي كه آن را مي درختي داريم كه در لحظه مثال:   كنـد. در  رشـد مـي   آن ةن
 سـبز  تـر  كوچك ةشاخ دوكوچك  ةهر شاخ ، ازيدر سال بعد .دروي تر مي كوچك ةشاخ 2ها  هر كدام از آن شاخهاز  ،سال بعد

رويد. از اين درخت چنـد سـيب    يك سيب مي ها ترين شاخه كوچكسال از سر  8كند و بعد از  اين روند ادامه پيدا مي .شود مي
  ؟خواهد روييد

 
  
  
  برابر است با:ي كوچك ها سال تعداد شاخه 8برابر سال قبل است. پس بعد از  2 ي كوچكها هر سال تعداد شاخه سخ:پا

        2 2 2 2 2 2 2 2 256  
  .خواهد روييد سيب 256پس از اين درخت 

كنـد و آن را   اي از آسمان به درختي در ميان اين جنگل برخورد مـي  جنگلي بسيار وسيع به شكل زير وجود دارد. صاعقه مثال:
درختـان مجـاور    ،گيرند و بعد از گذشت ساعتي ديگـر  آتش مي نيزتان مجاور آن درخ ،اعتس زند. بعد از گذشت يك آتش مي

  سوزند؟ كند. در ساعت دوازدهم چند درخت مي ه پيدا ميادامطور  هميناين روند  .گيرند نيز آتش مي ها آن
 
  
  
  
  

  

  صاعقه ةلحظ  ل ساعت او  ساعت دوم   
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  به اين ترتيب است: سوزند درختاني كه در هر ساعت ميتعداد شويم كه  سوزي متوجه مي آتش ةاز لحظبعد با بررسي چند ساعت  پاسخ:
  ....  ،16 ،12 ،8  ،4 ،1  

د. پـس در سـاعت دوازدهـم    نسوز از ساعت قبل مي تر بيشدرخت  4در هر ساعت  از ساعت دوم به بعد،يعني  12 4 درخـت   48
  خواهند سوخت.

  
  

  حدس و آزمايشراهبرد 
  

كنـيم   بسيار طوالني و دشوار است. در اين موارد سعي مـي  ،يا اگر هم دارد .دست آوردن جواب مسئله راه مشخصي ندارد گاهي اوقات به
  مسئله برسيم.درست تر كنيم تا نهايتًا به جواب  حدس خود را دقيق ،دست آمده به ةنتيجاز با استفاده واب را حدس بزنيم و ج

  ري قرار بده كه تساوي برقرار شود:را طو عالمت + و  عبارت زير، در جاهاي خالي مثال:
  3 5 7 4 43    

  رسيم. هاي مختلف به جواب زير مي با بررسي حالت :پاسخ
 3 5 7 4 43     

4هاي زير، يك مربع  كنار هم قرار دادن شكل چرخاندن و با مثال:   :بساز 4
  
  
  
  

   پاسخ:
  
  
  

  

  
  

  زيرمسئلهراهبرد 
  

تـر را   بايـد آن مسـائل كوچـك   اي  چنـين مسـئله   حلبراي  است.كيل شده تر تش كوچك ةگاهي اوقات يك مسئله در واقع از چند مسئل
  شود. حلاصلي  ةنهايت مسئلدر بعدي كمك گرفت تا  ةئلمس پاسخ دادن بهدر  ،كرد و از جواب هر يكو حل شناسايي 

متر را از اشـك   تيسان 6و  5،  4به ابعاد شكل كند. او قصد دارد ظرفي مكعبي  انداز مي تومان پس 100دعلي روزي محم مثـال: 
كشد  تومان به فروش برسد، چند ماه طول مي 1000مترمكعب حجم دارد،  سانتي 1اگر هر قطره اشك تمساح كه  !تمساح پر كند

  تا محمدعلي بتواند ظرف خود را از اشك تمساح پر كند؟
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  حجم مكعب برابر است با:  پاسخ:

        4 5 6 120  
  متر مكعب اشك تمساح نياز دارد: سانتي 120پس محمدعلي به 

   120 1 120  
    :قطره اشك تمساح نياز دارد 120دعلي به پس محم

     120 1000 120000  
  :تومان پول احتياج دارد 120000دعلي به پس محم

   120000 100 1200  
  :احتياج دارد زمان روز 1200دعلي به پس محم

   1200 30 40  
  دعلي ظرف خود را از اشك تمساح پر كند.كشد تا محم ماه طول مي 40پس 

 رو روبـه مساحت شكل  ،متر باشد سانتي 1مجاور  ةنقط دوبين هر  ةاگر فاصل مثال:
 چقدر است؟

  
  
  
  

دسـت آوردن   كه به طوري ،كنيم تر تقسيم مي اين شكل را به چند شكل كوچك پاسخ:

                  :براي ما راحت باشد ها آن هر يك از مساحت    
3 151 1 1 32 2  

  ع است.مرب متر سانتي 5/7پس مساحت اين شكل 
  

  
  

 حـل قـرار دارد بـه م    A ةش كه در نقطـ ا هناآقاي كوشا هر روز صبح از خ مثال:
ـ  ها ناخياب در رود. او مي قرار دارد B ةكارش كه در نقط توانـد بـه سـمت     يفقط م

فروشـي كـه    از روزنامه شدر مسيرامروز بخواهد  اگر اوراست و باال حركت كند. 
  ؟، براي رفتن به محل كارش چند راه داردقرار دارد روزنامه بخرد C ةدر نقط
 :مسير وجود دارد 3فروشي  از خانه تا روزنامه پاسخ:

  
 

 

  :مسير وجود دارد 2كار  حلفروشي تا م از روزنامهو 
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فروشـي   از رونامهمسير  2تواند با  فروشي، مي مسير از خانه تا روزنامه 3هر يك از  ةادام
كار تمام شود. پس در مجموع  حلتا م 2 3   مسير وجود دارد: 6
  
  

    a  3( 2و  b  2( 1و  a  1( 1و  
    b  6( 3و  a  5( 3و  b  4( 2و  

  
  

  تر ساده ةمسئل حلراهبرد 
  

تـر و   تـوان آن مسـائل سـاده    تر همان مسئله ساده است. در ايـن مـوارد مـي    حاالت ساده حلولي  ،مسئله سخت است حلاوقات  گاهي
  اصلي را پيدا كرد.  ةجواب مسئل ،كرد و با استفاده از الگويابي حلتر را  ابتدايي

پرهام  ةخان ةمتر است. فاصل سانتي 56اي پرهام ه متر است و طول قدم 1017اش  پرهام تا نانوايي نزديك خانه ةخان ةفاصل مثال:
  تا نانوايي حدوداً چند قدم است؟

  كنيم: براي ساده شدن مسئله از عددهاي تقريبي استفاده مي پاسخ:

قدم   
/

1000 20000 5 تا نانوايي پرهام خانة ةفاصل
 مــتر ســـانتي مـــتر /

1017 مــتر مــتر 1000
56 0 5







  

...حاصل عبارت  مثال:   
   
1 1 1 1

1 2 2 3 3 4 99  را پيدا كن. 100

  :داريمكسر  1ابتدا فرض كن تنها  پاسخ:

 1 1
1 2 2


 

  كسر داريم:  2حاال فرض كن 

    
 
1 1 1 1 2

1 2 2 3 2 6 3  
  كسر داريم: 3حاال فرض كن 

       
  
1 1 1 1 1 1 3

1 2 2 3 3 4 2 6 12 4  
  كسر داريم: 4حاال فرض كن 

         
   
1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 2 2 3 3 4 4 5 2 6 12 20 5  
  پس حاصل عبارت اوليه برابر است با: .دست آورديم الگوي رابطه را به بيني طور كه مي انهم

 ...    
   
1 1 1 1 99

1 2 2 3 3 4 99 100 100 

40شطرنجي ةتوان يك صفح چگونه مي مثال: هـايي بـه شـكل     را با كاشـي  80
  پر كرد؟ رو روبه
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4اي  صفحهتوان  مي ،بيني روشي كه در شكل ميبه  پاسخ:  را با اين كاشي پر كرد: 4

40شطرنجي  ةچون يك صفح 4تـر   كوچـك  صفحاتتوان به  را مي  80 تقسـيم   4
4صفحات است هر كدام از اين   كرد، كافي  تاشي پر كرد با كا رو روبهرا به روش  4
40 ةكل صفح در نهايت   شود. كاري  كاشي 80

  
 

  

  سازي) (مدل هاي نمادين راهبرد روش
  

 ها آنسازي كرد و  خواهيم آموخت) و يا اشكال هندسي مدل سومتوان به كمك نمادهاي جبري (كه در فصل  گاهي اوقات مسائل را مي
  كرد. حلرا 

بـه وزنـش اضـافه     گرمكيلو 10ه ورزش كرد و وزنش نصف شد. سپس چند ماه ورزش كردن را قطع كرد و نيما چند ما مثال:
  وزن او در ابتدا چقدر بوده است؟ ،شده باشد گرمكيلو 64وزن او جريان شد. اگر بعد از اين 

  داريم:، قرار دهيم اگر به جاي وزن اوليه  پاسخ:

  10 64 54 1082 2     
    

  كيلوگرم بوده است. 108پس وزن او در ابتدا 
سواري بين شهرهاي تهران ـ تبريز، شيراز ـ يزد، تهران ـ شيراز، شيراز ـ تبريز، تبريز ـ يزد،  مخصوص دوچرخه ةجاد گرا مثال:

توان از تهران بـا   آيا مي ،اشدمشهد ـ كرمان، كرمان ـ همدان، همدان ـ رشت، رشت ـ اصفهان و اصفهان ـ مشهد وجود داشته ب     
 دوچرخه به اصفهان رفت؟

 دهيم: نشان مي ،كنند را به هم وصل مي ها آنرا با خطي كه  ها آنهاي بين  شهرها را با نقطه و جاده پاسخ:

  پذير نيست! بيني رفتن از تهران به اصفهان با دوچرخه امكان طور كه مي همان
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 راهبردهاي حل مسئله :1فصل 

  
  

  
 

  راهبرد رسم شكل
  

  

اسـت.   14ها  تا مستطيل ايجاد شود. محيط يكي از مستطيل 2دارد. او مربع را بريد تا  20مجيد يك مربع مقوايي به محيط  .1
  محيط مستطيل ديگر چند است؟

3ماهان يك مربع  .2 3  1ستطيل تا م 4كشيد و از آن 2 :جدا كرد 

  
5خواهد يك مربع  مي حاال او 5  2تا مستطيل  4بكشد و از آن 3  جدا

  انجام دهد؟ تواند اين كار را ه ميكند. او چگون

متر بـه   13متر به سمت شرق رفت، سپس  17فت، سپس متر به سمت شمال ر 5ابتدا حامد در يك نقطه ايستاده است. او  .3
 ةمتر به سمت شمال رفت. اكنون چند متـر بـا نقطـ    8متر به سمت غرب رفت و در آخر  13سمت جنوب رفت، سپس 

  اش فاصله دارد؟ ابتدايي
10يك حياط مستطيلي  .4 15 اند. چه مساحتي از  بسته شده 3ول هايي به ط هايي با طناب سگ آن ةدر چهار گوش داريم كه

  ها در امان است؟ حياط از دسترس سگ
4در ساعت  الف)  .5   چند درجه است؟  بين دو عقربه ة، زاوي:00

8ب) در ساعت    چند درجه است؟  بين دو عقربه ة، زاوي:30
3هاي  تعداد كودك با شماره .6 2 1، روي هم  دقيقاً روبه 7و  1هاي  دانيم شماره اند. مي و ... به ترتيب دور يك دايره ايستاده ،

  آوريد. دست بهاند. تعداد كودكان را  ايستاده
چنين  صندلي ششم است. هم روي صندلي چهارم و از چپ روي يك صندلي سينما نشسته است. او از راست رويفاطمه  .7

 صندلي پنجم است. در اين سينما چند صندلي وجود دارد؟ روي وم و از جلوصندلي دروي از عقب 
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  دار) راهبرد الگوسازي (تفكر نظام
  

  

 آوريم؟ دست بهتوانيم  كنيم. چند پاسخ مختلف مي كنيم و با هم جمع مي انتخاب مي 5و  4، 3، 2، 1 دو عدد مختلف از ميان .8

امتياز كسب كنيم. در  6يا  3،  2ه به شكل جتوانيم با تو با شليك يك تير مي .9
گيريم. با شليك دو تيـر چنـد    صورتي كه تير به هدف نخورد امتيازي نمي

 )2008(مسابقات رياضي كانگورو سال   امتياز مختلف ممكن است كسب كنيم؟
  

  

 توماني تبديل كرد؟ 50و  20، 10هاي  توماني را به سكه 100توان يك اسكناس  به چند طريق مي .10

 توان ساخت؟ اندازه، چند مكعب مستطيل مختلف مي مكعب هم 24با داشتن  .11

 د؟ شو در شكل زير، چند مستطيل ديده مي .12

  
  
  

  

2يك جدول  .13 4 1تا كاشي  4توان در اين جدول،  داريم. به چند طريق مي 2 قرار دارد؟ 

  براي مثال:
 
  

1عمل جمع در  .14 2 3 4 5     ،به جاي دوتا از  بايد  ها، عالمت  .تـوانيم   چند پاسـخ مختلـف مـي   قرار دهيم
  آوريم؟ دست به

 د باشد؟توان مي ست. مساحت اين مستطيل چه عددهاييا 18 كه طول اضالع آن اعداد طبيعي هستند، برابر محيط يك مستطيل .15

 باشد؟ 2جود دارد كه مجموع ارقامش و 1000000كوچكتر از  طبيعي چند عدد .16

  
  راهبرد حذف حاالت نامطلوب

  
  

  آورد را پيدا كنيد. دست به 2و  68،  7،  5،  41،  309توان با كنار هم چيدن عددهاي  ترين عدد ده رقمي كه مي كوچك .17
  )2006(مسابقات رياضي كانگورو   

طوري كه در هـر   به ،شود پر مي 4و  3،  2،  1ارقام  ةوسيلجدول مقابل به  .18
رديف و هر ستون تمام ارقام ذكر شده به كار رفته باشـد. جـدول را پـر    

 المپيادهاي رياضي نوجوانان) ة(اولين دور  كنيد.
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هاي عبارت  در دايره .19  24 6 3( )  هاي ، عالمت  و  طوري قرار دهيد كه حاصل عددي فرد شود. را  
هاي شكل زيـر قـرار دهيـد كـه      را طوري در دايره 7و  5، 3، 2، 1اعداد  .20

 ضرب سه عدد داخل هر مثلث برابر با عدد داخل آن مثلث شود. حاصل

  
  

  باشد؟نپذير  بخش 7بر  انكه مجموع ارقامش داريم چند عدد دو رقمي .21
متر است. چند  سانتي 1مجاور برابر با  ةبين دو نقط ةرو، فاصل در شكل روبه .22

طوري كه از هر نقطـه   ، بهمتر وجود دارد سانتي 6به طول  Bبه  Aمسير از 
  شود) ديده مي رو روبه؟ (يك مثال در شكل حداكثر يك بار عبور كنيم

كه هر عـدد  طوري  ،را در جدول مقابل قرار دهيم 6تا  1خواهيم اعداد  مي .23
تـوان ايـن    ق ميتر باشد. به چند طري اش بيش از عدد سمت چپي و پاييني

 المپيادهاي رياضي نوجوانان) ة(اولين دور  كار را انجام داد؟
  
  
  

  
  راهبرد الگويابي

  
  
  

  اُم چند مربع دارد؟ 25ها، مشخص كنيد كه شكل  توجه به الگوي شكل با .24
  

  
  
  
  
  

2در الگوي اعداد  .25 8 14 20 26 32, , , , , ,   را پيدا كنيد. بيستم، عدد ...
  اُم چند مربع رنگي است؟ 15در شكل  هاي زير، توجه به الگوي شكل با .26
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 چقدر 40 ةخط به شمار رو باتوجه به الگوي شكل، طول پاره در شكل روبه .27
  قدر است؟چ 41 ةخط به شمار است؟ طول پاره

  
  

  

  
 .تا چوب كبريت تشكيل شده است 13) از 1اند. مثالً شكل ( كبريت تشكيل شده هاي زير از تعدادي چوب هركدام از شكل .28

  
  
  

  
  

  از چند چوب كبريت تشكيل شده است؟ پانزدهمشكل 
1در الگوي اعداد  .29 3 6 10, , , ,   را پيدا كنيد. دهم، عدد ...
  چند دايره وجود دارد؟ دهمهاي زير، در شكل  باتوجه به الگوي شكل .30

  
  
  

  

  چند چوب كبريت وجود دارد؟ بيستمهاي زير، در شكل  جه به الگوي شكلباتو .31
  
  
  
  

  چند چوب كبريت وجود دارد؟ بيستمو  نوزدهمهاي  هاي زير، در شكل باتوجه به الگوي شكل .32
  
  
  

  
  

  

  راهبرد حدس و آزمايش
  
  

 هركدام را پيدا كنيد. چرخ دارند. تعداد 61دانيم در كل  تا دوچرخه وجود دارد. مي 27در يك مغازه، تعداد  .33

 هركدام را پيدا كنيد. ةبرابر ديگري است. انداز 5ها  دو زاويه متمم هستند. يكي از آن .34
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رياضي
7

اُم
شهاب

 چه عددي بايد قرار گيرد؟ در هر مورد به جاي  .35

  4 5 41   الف)  
  7 3 53   ب)  

  3 22 5 4     ج)  
4كنار هم قرار دادن چهار شكل زير، يك مربع چرخاندن و  با .36 4 ازيد.بس 

  
  
  

  
  
  

 دقت كنيد: مقابلهاي جمع  به عمل .37

  14 2 53   135يا 42  
توانيد طوري ديگـر عمـل    اً يك بار استفاده شده است. آيا ميدقيق 5و  4، 3، 2، 1هاي  ها از هركدام از رقم در اين عمل

  شود؟ 60جمع را بنويسيد تا حاصل 
هاي شكل مقابل قـرار دهيـد كـه مجمـوع      را طوري در دايره 8تا  1اعداد  .38

  شود. 12با  اعدادي روي هر چهار ضلع برابر
  
  

  
  

 شود؟ 74اصل برابر با هاي جمع در عبارت زير را به عمل ضرب تبديل كنيد تا ح يكي از عمل .39

  1 2 3 4 5 6 7 8 9         
هاي سفيد رسم كنيـد.   مسيري را از ورود تا خروج، از طريق عبور از مربع .40

بـار   توانيد عمودي يا افقي حركت كنيد و از هر خانه حداكثر يك شما مي
عبور كنيد. مجموع امتيازهاي مسير خود را با هـم جمـع كنيـد. حـداكثر     

  است؟ چقدرآوريد  دست بهتوانيد  ميامتيازي كه 
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