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دانش آموزان عزیز، اولیای محترم و همکاران ارجمند؛

کمک به یادگیری  کردن مسیر آموزش و  کامل برای هموار  کتاب های EQ ریاضی، ارائۀ محتوای آموزشی  هدف از مجموعه 

که حاصل بیش از 25 سال تدریس در این مقطع آموزشی  کتاب  آسان درس ریاضی می باشد. امید دارم با استفاده از این 

کمک شایانی به اولیای محترم و همکاران  است، پیشرفت قابل توجهی در درس ریاضی نصیب دانش آموزان عزیز شود و 

ارجمندم باشد.

کتاب EQ ریاضی شامل بخش های زیر است:

که هم برای یادگیری  کتاب درسی وجود دارد  درسنامه: در ابتدای هر درس، درسنامه ای روان و مبتنی بر آخرین تغییرات 

مطالب و هم مرور سریع درس ها در شب های امتحان بسیار مفید است.

پرسش های  قبیل  از  امتحانی  پرسش های  انواع  شامل  هدفدار  و  طبقه بندی شده  تمرین های  درس  هر  در  تمرینها: 

کوتاه پاسخ و تشریحی طراحی شده است. هدف از این پرسش ها  کامل کردنی، جورکردنی، چندگزینه ای،  درست و نادرست، 

که  آشنایی دانش آموزان عزیز با انواع سؤاالت امتحانی و همچنین تفهیم و تعمیق مطالب آموزشی است. الزم به ذکر است 

پاسخنامه  به بخش  کتاب  انتهای  پاسخ هایتان، در  بررسی درستی  برای  پاسخ تشریحی دارند و می توانید  تمرین ها  تمامی 

کنید. مراجعه و با توجه به شمارۀ سؤال، پاسخ درست را مالحظه 

که شما را با نحوۀ سؤاالت  کتاب ارائه شده است  آزمونها: آزمون های نوبت اول و دوم به همراه پاسخ تشریحی آنها در این 

و  فصل  به  فصل  آزمون های   t.me/matheq789 تلگرامی  کانال  به  مراجعه  با  می توانید  همچنین  می کند،  آشنا  امتحانی 

کنید. مطالب مفید آموزشی را دریافت 

که شامل بیش از 13 ساعت فیلم آموزشی است. در   کتاب یک حلقه DVD تقدیم می شود  DVDآموزشی: به همراه این 

کتاب EQ ریاضی تدریس شده و همچنین بخش زیادی از تمرین ها به صورت تشریحی حل  این DVD تمامی درسنامه های 

و توضیح داده شده است، با تماشای این فیلم ها قادر خواهید بود به سؤاالت امتحانی به سادگی پاسخ دهید و بهترین 

کنید. کسب  نتیجه را در امتحانات خود 

که از آقای مهندس ابوالفضل جوکار مدیریت انتشارات و مهندس محمد جوکار معاونت  در پایان برخود واجب می دانیم 

کمال تشکر و تقدیر  که شرایط مطلوبی را برای تولید و آماده سازی این عنوان فراهم نموده اند  گاج  علمی انتشارات بین المللی 

که در آماده سازی و ارائۀ DVD آموزشی این  گاج  را داشته باشیم. همچنین از دوست عزیز میثم رازبانی مدیریت استودیو 

کشیدند، بسیار سپاسگزاریم. کتاب زحمت 

علی اصغر حیدری - مجتبی عارف نسب  
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راهربدهای  حل مسئلهفصل 1 راهربدهای حل مسئلهفصل 1
لینک مشاهده فیلم آموزشی

دهیم:      انجام  را  زیر  مرحلۀ  چهار  باید  مسئله ای  هر  حل  برای 

کند: کمک  مسئله  یک  فهمیدن  در  شما  به  می تواند  زیر  کارهای  کنید.  درک  و  بخوانید  خوب  را  مسئله  مسئله:  فهمیدن   -1

کنید. خالصه  را  مسئله  کنید.   بیان  خودتان  کلمات  و  زبان  به  را  مسئله   

کنید. معلوم  را  مسئله  خواسته های  کنید.   مشخص  را  مسئله  اطالعات  و  داده ها   

کنید. اجرا  ساده  نمایش  یک  صورت  به  را  مسئله  کنید.   جدا  را  مسئله  خاص  شرط های   

کنید: حل  را  مسئله  و  انتخاب  را  زیر  روش های  از  یکی  مسئله  حل  برای  راهبرد:  انتخاب   -2

نظام دار(  )تفکر  الگوسازی  شکل     رسم   

الگویابی نامطلوب     حالت های  حذف   

زیرمسئله آزمایش     و  حدس   

)مدل سازی( نمادین  روش های  ساده تر     مسئلۀ  حل   

که مسئله با راهبرد انتخابی شما حل نمی شود،  کنید. در صورتی  کرده اید، حل  که انتخاب  کردن مسئله: مسئله را با راهبردی  3- حل 

دارند؛  مشکل  مسئله  فهمیدن  در  دانش آموزان  بیشتر  که  کنید  دقت  دهید.  تغییر  را  خود  راهبرد  و  برگردید  راهبرد  انتخاب  مرحلۀ  به 

کنید. انتخاب  مناسب تری  راهبرد  و  پیدا،  مسئله  از  بهتری  درک  تا  بخوانید  دوباره  را  مسئله  راهبرد،  تغییر  از  قبل  بنابراین 

آیا  کنید.  تفسیر  در موضوع مسئله  را  پاسخ خود  باید  نمی شود.  تمام  پاسخ  کردن  پیدا  با  کردن یک مسئله  به عقب: حل  بازگشت   -4

کنید.  بررسی  را  مسئله  حل  مراحل  آخر  در  است؟  منطقی  شما  پاسخ  آیا  و  شده  خواسته  مسئله  در  که  است  چیزی  همان  شما  پاسخ 

بیابید. مسئله  حل  برای  بهتری  راه حل  یا  باشید  کرده  اشتباه  محاسبات  انجام  در  شاید 

آموزشی پیام 

کلی خود را از مسئله، در صورت  گام اول، قلم به دست بگیریم و برداشت  برای حل هر مسئله بهتر است پس از درک صورت مسئله در 

که رسم می کنیم همان شکل نهایی و مورد نظر نباشد،  کار، شاید اولین شکلی  کنیم. البته برای انجام این  ح  امکان، در قالب شکل مطر

شروع  برای  روش  مؤثرترین  شکل  رسم  راهبرد  صورت،  هر  به  است.  بعدی  مناسب  گام های  پیمودن  برای  خوبی  بسیار  شروع  یقینًا  اما 

به  نیازی  که  به طوری  کند  را حل  آن  کامل  به طور  یا  کند  کمک  به حل مسئله  کشیدن یک شکل مناسب می تواند  حل مسئله است؛ 

نباشد. و محاسبه  نوشتن عملیات 

آویزان  متر   0 2/ فاصلۀ به  میز  طرف  دو  هر  از  متر،   2 عرض  و  متر  طول 5  به  مستطیل شکل  غذاخوری  میز  یک  رومیزی 

است؟ بع  مر متر  چند  استفاده شده  رومیزی  مساحت  است.  شده 

با:  برابر است  رومیزی  و عرض  که طول  با رسم شکل معلوم می شود 

طول = + + =0 2 5 0 2 5 4/ / / متر   

عرض = + + =0 2 2 0 2 2 4/ / / متر   

5 4 2 4 12 96/ / /× = متر مربع با:  برابر است  رومیزی  بنابراین مساحت 

ال
مث

راهربد رسم شکل
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است.  پرواز  حال  در  اول  هواپیمای  از  پایین تر  متر   1200 ارتفاع  در  دیگری  هواپیمای  و  زمین  سطح  از  متری   3500 ارتفاع  در  هواپیمایی   1 

است؟ چقدر  زمین  سطح  از  دوم  هواپیمای  ارتفاع 

به جواد می دهد و 6 مهره اضافه می آورد.  را  باقی ماندۀ مهره ها  به علی و یک سوم  را  تعدادی مهره دارد. نصف مهره ها  کیسه   2 رضا در یک 

است؟ داشته  مهره  چند  کیسه  این  در  او 

در  را  دیگر  خط های  همۀ  خطوط،  بقیۀ  و  گذشته  نقطه  یک  از  دقیقًا  آنها  از  3تا  که  کرده اند  قطع  گونه ای  به  را  همدیگر  )راست(  خط  پنج   3 

کنید. مشخص  را  تقاطع  نقاط  تعداد  کرده اند.  قطع  مختلف  نقاط 

از  بعد  و  باال  کرد، سپس 3 طبقه  از طبقۀ دوم شروع  را  کار خود  او  کار است.  به  دارد، مشغول  روی همکف  10 طبقه  که  امیر در ساختمانی   4 

است؟ شده  تمام  طبقه  کدام  در  امیر  کار  شد.  تمام  کارش  و  آمد  پایین  طبقه   8 آنجا  از  آخر  در  رفت.  باال  دیگر  طبقۀ   3 آن 

آن  عرض  و  متر   40 آن  طول  و  مستطیل  شکل  به  استخر  گر  ا کند.  موزاییک  متر   4 پهنای  به  را  خانه  استخر  حاشیۀ  گرفت  تصمیم  علی  پدر   5 

است. الزم  موزاییک  مربع  متر  چند  کار  این  برای  کنید  حساب  باشد،  متر   14

کل موتورسیکلت ها و خودروها 17 دستگاه  کل چرخ ها 52 حلقه و تعداد  گر تعداد   6 در یک پارکینگ تعدادی خودرو و موتورسیکلت وجود دارد. ا

کنید. گانه مشخص  باشد، تعداد هر یک از آنها را به صورت جدا

کیک  از  کسری  را خورد. چه  کیک  باقی ماندۀ   5
6

نیز را خورد و در آخر، زهرا  کیک  باقی ماندۀ   2
5

را خورد. مادرش کیک تولدش   1
6

ترانه  7 

است؟ مانده  باقی 
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 8 توپی را از ارتفاع 27متری سطح زمین رها می کنیم. این توپ پس از هر بار برخورد با زمین، به اندازۀ ثلث ارتفاع قبلی خود به باال برمی گردد. 

است. کرده  طی  را  مسافتی  چه  زمین،  به  سوم  برخورد  لحظۀ  تا  توپ  این  کنید  حساب 

لیز می خورد. چند شبانه روز طول می کشد  پایین  از پایین یک دیوار 10 متری، هنگام روز 4 متر به باال می خزد و هنگام شب 3 متر به  ِکرمی   9 

برسد؟ دیوار  باالی  به  ِکرم  این  تا 

از علی،  ثانیه دیرتر  از مجید و 3  ثانیه زودتر  پایان، اصغر 3  کردند. در   10 علی، مجید، اصغر، رضا و احمد در یک مسابقۀ دوی 500 متر شرکت 

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

کردند؟ تمام  را  مسابقه  ترتیبی  چه  با  آنها  الف( 

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

برای حل بعضی مسئله ها باید همۀ حالت های ممکن را بنویسیم و برای اینکه هیچ حالتی از قلم نیفتد، الزم است آنها را با نظم، الگو و 

که بتوانیم همۀ حالت های ممکن را بنویسیم. این فرایند  ترتیبی مشخص بنویسیم. سازمان دهی داده ها با نظم و الگو، ما را یاری می دهد 

برای حل مسئله هایی  کارآمد  راهبردهای ساده ولی  از  و یکی  زیادی داده  تعداد  کردن  و مرتب  برای دسته بندی  از روش های مؤثر  یکی 

استفاده می شود. از یک جدول  داده ها،  به  ترتیب دادن  و  برای نظم  بنویسیم. معمواًل  را  پاسخ های ممکن  باید همۀ  آنها  در  که  است 

باشد. ممکن  مقدار  کمترین  آن  محیط  که  کنید  پیدا  بع  مر  واحد   30 مساحت  و  طبیعی  عرض  و  طول  با  مستطیلی 

مقدار  کمترین  گرفتن  نظر  در  با  را  عرض  و  طول  برای  ممکن  مقادیر 

حالت های  همۀ  و  می کنیم  نوشتن  به  شروع  ترتیب  و  نظم  با  و  عرض 

سپس  می دهیم.  قرار  جدول  در  شود   30 ضربشان  که  را  طول  و  عرض 

محیط  کمترین  که  می شود  مشخص  حالت،  هر  در  محیط  محاسبۀ  با 

واحد است. و عرض 5  واحد   6 با طول  به مستطیلی  مربوط 

عرضطولمحیط

2 1 30 62× + =( )301

2 2 15 34× + =( )152

2 3 10 26× + =( )103

2 5 6 22× + =( )65

ال
مث

راهربد الگوسازی )تفکر نظام دار(
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که فقط اسکناس های1000، 5000 و10000 تومانی داخل آن است. همۀ حالت هایی   11 لیال مقداری پول در قلک خود دارد و می داند 
بنویسید. شود،  تومان   25000 او  پول های  مجموع  است  ممکن  که  را 

است. طبیعی  اعدادی  سانتی متر،  برحسب  مستطیل  عرض  و  طول  و  مربع  سانتی متر   24 مستطیلی  مساحت   12 
دارد؟ وجود  شرایط  این  با  مستطیل  چند  الف( 

دارد؟ را  محیط  کمترین  کدام یک  ب( 

بیابید. را  عدد  دو  آن  است.  ممکن  مقدار  کمترین  آنها  حاصل ضرب  و   12 طبیعی  عدد  دو  مجموع   13 

باشد. ممکن  مقدار  بیشترین  آنها  حاصل جمع  و   36 آنها  حاصل ضرب  که  بیابید  طبیعی  عدد  دو   14 

باشد. ممکن  مقدار  کمترین  آنها  حاصل جمع  و   48 آنها  حاصل ضرب  که  بنویسید  طبیعی  عدد  سه   15 

ببرید.  نام  را  پاره خط ها  همۀ  روبه رو،  شکل  در   16 

:4 و    3  ،2 رقم های1،  با   17 
ساخت؟ می توان  رقم ها  تکرار  بدون  سه رقمی  عدد  چند  الف( 

باشد؟ بزرگ تر   341 عدد  از   
ً

حتما که  ساخت  می توان  رقم ها  تکرار  بدون  سه رقمی  عدد  چند  ب( 

بسازیم،  را   5 بر  بخش پذیر  سه رقمی  اعداد  همۀ  است  شده  نوشته   7 و   5  ،2 اعداد 0،  از  یکی  آنها  از  یک  هر  روی  که  کارت  چهار  با  گر  ا  18 
بنویسید. را  آنها  همۀ  می آید؟  دست  به  عدد  چند 
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داد؟ نشان  را  چهار  عدد  می توان  صورت  چند  به  داد؛  نشان  را   1 عدد  می توان  صورت  پنج  به  دست  یک  انگشتان  با   19 

 20 ریحانه می خواهد با 18000 تومان پول توجیبی خود، از بین تعدادی مجلۀ طنز 1800 تومانی و مجلۀ علمی 3600 تومانی چند مجله بخرد. 

دهد؟ انجام  را  خرید  این  می تواند  حالت  چند  به  او 

کنار بگذاریم تا با حذف آنها، پاسخ مسئله یا همان  برخی مواقع بهتر است با توجه به شرایط مسئله، حالت های نامطلوب و نادرست را 

که می توانیم با تشکیل یک جدول نظام دار و استفاده از راهبرد الگوسازی، همۀ حالت های  کنید  حالت های مطلوب به دست آید. دقت 

کنیم. را حذف  نامطلوب  در مسئله، حالت های  گفته شده  به شرایط  توجه  با  آوریم، سپس  به دست  را  ممکن 

آورید. دست  به  را  عدد  دو  آن  است.   8 آنها  اختالف  و   48 طبیعی  عدد  دو  حاصل ضرب 

عدد  دو  ضرب  که  را  حالت هایی  همۀ  الگوسازی  راهبرد  از  استفاده  با  ابتدا 

طبیعی 48 می شود در جدول می نویسیم، سپس اختالف عددهای هر حالت 

به جواب می رسیم. نامطلوب،  با حذف حالت های  و  را محاسبه می کنیم 

دوماختالف اولعدد  عدد 

47481

22242

13163

8124

286
ال

مث

راهربد حذف حالت های نامطلوب

مترین

نیست؟ چندضلعی  یک  داخلی  زاویه های  مجموع  زیر،  اعداد  از  کدام یک   21 

900� )4   1800� )3   450� )2   720� )1  

است؟   P نقطۀ  مختصات  زیاد  احتمال  به  زیر،  گزینه های  از  کدام یک   22 
8

12






 )2    
12

8






 )1  

13

17






 )4    
17

13






 )3  

200 201 202 298 299, , , , ,… نیست؟   7 رقم  شامل  که  دارد  وجود  عدد  چند  مقابل،  عددهای  بین  در   23 
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است؟ چقدر  نفر  بزرگ ترین  سن  است.  سال   60 آنها  سن  حاصل ضرب  و  سال   12 نفر  سه  سن  مجموع   24 

فرزاد  گر  ا است.  و16   12  ، 8  ، 4 ترتیب به  هدف  صفحۀ  روی  امتیازهای  تیراندازی،  مسابقۀ  یک  در   25 

از  کدام یک  باشد،  زده  هدف  به  را  تیرهایش  بعضی  و  کرده  شلیک  هدف  سمت  به  گلوله   10 مسابقه  این  در 

18 36 26 52 42 24 35, , , , , , باشد؟  فرزاد  امتیاز  می تواند  روبه رو  اعداد 

کند. البته او می داند  کثر 6 سؤال، عدد مورد نظر او را پیدا  گرفت. مریم باید با طرح حدا کوچک تر از 50 را در نظر   26 نازنین یک عدد حسابی 

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

آورد. دست  به  را  نازنین  نظر  مورد  عدد 

کمک  هندسی  یا  عددی  دنباله های  در  موجود  ترتیب  و  نظم  و  الگو  کشف  شدید.  آشنا  هندسی  و  عددی  الگوی  دو  با  ششم،  کالس  در 

الگو و رابطه ای مشخص  که بین شکل ها یا عددها،  برد دارد  کار می کند به خواسته های مسئله پاسخ دهیم. این راهبرد در مسئله هایی 

را تشخیص دهیم. نظر  الگوی مورد  راحت تر  تا  کنیم  تبدیل  الگوی عددی  به  را  الگوهای هندسی  بهتر است  دارد. در ضمن  وجود 

است؟ رنگی   10 شمارۀ  شکل  از  کسری  چه  زیر،  الگوی  در 

به دست می آوریم. را  رنگی هر شکل  تعداد خانه های  و سپس  کل خانه ها  تعداد  ابتدا 

شکل321…10 شمارۀ 

10 11×…3 4×2 3×1 خانه ها×2 کل  تعداد 

رنگی321…10 خانه های  تعداد 

رنگی در شکل دهم نسبت  = × =10
10 11

1
11  

ال
مث

راهربد الگویابی
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مترین

دهید. توضیح  را  عددها  بین  رابطۀ  سپس  دهید،  ادامه  دیگر  عدد  چهار  نوشتن  با  را  زیر  عددی  دنباله های  از  یک  هر   27 

)الف  4 7 10 13 16, , , , , , ,............... ............... ................ ...............,  

)ب  1 2 4 8 16, , , , , , ,............... ............... ............... ,, ...............  

)پ  1 4 9 16 25, , , , , , ,............... ............... ................ ...............,  

)ت  1 3 7 15 31, , , , , , ,............... ............... ................ ...............,  

)ث  5 12 20 29 39, , , , , , ,............... ............... ................ ...............,  

انتقال  گر هر مرحلۀ  ا کند.  ادامه پیدا  کار  این  و  نفر دیگر اطالع دهند  به سه  نفر،  از آن سه  کدام  نفر و هر  به سه  نفر  را هر  کنید خبری   28 فرض 

شنیده اند؟ را  خبر  این  نفر  چند  دقیقه،   18 از  بعد  بکشد،  طول  دقیقه   3 خبر 

است. شده  تشکیل  چوب کبریت  چند  از  هشتم  شکل  که  کنید  مشخص  زیر،  شکل های  در  تغییر  روند  به  توجه  با   29 

 

دارد. وجود  دایره  چند  یازدهم  شکل  در  کنید  تعیین  الگویابی  راهبرد  کمک  به   30 

 

کوچک  مکعب  چند  یابد،  ادامه  هشتم  شکل  تا  شکل ها  توالی  گر  ا شده اند.  ساخته  واحد  طول  به  مساوی  مکعب های  از  زیر،  شکل  سه   31 

است؟ نیاز  هشتم  شکل  ساختن  برای 
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چیست؟   )6( شمارۀ  کاشی  راست  سمت  باالیی  گوشۀ  روی  عالمت   مختصات  زیر،  شکل  به  توجه  با   32 

1 3 5+ +1 3+1

می دهد.  نمایش  را  فرد  اعداد  مجموع  دنبالۀ  زیر  شکل های   33 

کنید. حساب  را   11 تا   1 از  متوالی  فرد  عددهای  مجموع  الف( 

کنید؟ حساب  هم  را   21 تا   1 از  متوالی  فرد  عددهای  مجموع  می توانید  آیا  ب( 

کنید. پیدا  پنجم  شکل  دایره های  تعداد  یافتن  برای  الگویی  زیر،  شکل های  به  توجه  با   34 

 

یک  با  می توانیم  مواقع  این  در  باشد.  دشوار  آن  پاسخ  به  رسیدن  یا  باشد  نداشته  مستقیمی  راه حل  و  روش  مسئله،  یک  است  ممکن 

بررسی  را  خود  حدس  مسئله،  در  شده  گفته  شرایط  به  توجه  با  سپس  بزنیم،  حدس  را  مسئله  احتمالی  پاسخ  منظم،  و  منطقی  روش 

بیابیم. را  پاسخ مسئله  تا  بزنیم  را  بعدی  آمده، حدس  به دست  نتیجۀ  به  توجه  با  و  کنیم 

و  گاو  چند  باشد،  تا   66 حیوانات  این  پاهای  کل  تعداد  گر  ا می شود.  نگهداری  مزرعه  یک  در  غ  مر  و  گاو   24 تعداد 

دارد؟  وجود  مزرعه  این  در  غ  مر  چند 

کدام 12تا  غ ها را هر  گاوها و مر برای اولین حدس تعداد 

کل پاها  در نظر می گیریم. با توجه به بیشتر شدن تعداد 

کل پاهای حیوانات )66(،  در این حالت )72( از تعداد 

نتیجه می گیریم که تعداد گاوها را زیاد در نظر گرفته ایم. با 

غ ها و بررسی  گاوها و افزایش تعداد مر کردن تعداد  کمتر 

کمتری  که با حدس و آزمایش های  که حدس مناسب اولیه باعث می شود  کنید  حدس ها، به پاسخ می رسیم. دقت 

برسیم. پاسخ  به 

حدس بررسی  و  پاها  غ هاتعداد  مر گاوهاتعداد  تعداد 

12 4 12 2 72× + × =1212

11 4 13 2 70× + × =1311

10 4 14 2 68× + × =1410

9 4 15 2 66× + × =159

ال
مث

راهربد الگویابی
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فصل 1 : راهربدهای حل مسئله

کنیم.      استفاده  شکل  رسم  راهبرد  از  می توانیم   1 

3500متر

1200متر

اول هواپ�مچاي

دوم هواپ�مچاي

زم�ن سطح

 

زمین سطح  از  دوم  هواپیمای  ارتفاع   = =−3500 1200 2300 متر   

می کنیم: استفاده  زیر  ترتیب  به  شکل  رسم  راهبرد  از   2 

عل�

جواد

عل� 3مهره

عل�

عل�

عل�

جواد

3مهره

1 2 3

 

مهره ها تعداد   = × =6 3 18  

داشت. خواهیم  تقاطع  نقطۀ   8 زیر  شکل  به  توجه  با   3 

 

که  راهبرد رسم شکل، مشخص می شود  از  استفاده  با  اول:  روش   4 

است.   شده  تمام  همکف  طبقۀ  در  کارش 

8
3

5

2

8

3

همچ�ف طبقۀ

شروع

گر حرکت به سمت باال را با عالمت+ و حرکت به سمت  روش دوم: ا

را  حاصل  زیر  روش  از  می توانیم  بگیریم،  نظر  در  عالمت−  با  را  پایین 

آوریم: دست  به 

2 03 3 8+ + − = ⇒

نقطۀشروع

است. شده  تمام  کار  همکف  طبقۀ  در   

14m

4

40m

4

4

4

40 2 4 48m+ × =

1
4

2
4

2
2

m
+

+

=

 5 

استخر،  مساحت  و  حاصل  شکل  کل  مساحت  اختالف  محاسبۀ  از 

مساحت حاشیۀ استخر )مساحت موزاییک کاری شده( به دست می آید:

شکل کل  مساحت   = × =48 22 1056 مربع  متر   

استخر  مساحت   = × =14 40 مربع560 متر   

حاشیه مساحت   = − =1056 560 496 مربع  متر   

است. نیاز  موزاییک  مربع  متر   496 به  بنابراین 

 2 چرخ را دارد، پس ابتدا 17 وسیلۀ 2 چرخ 
ً

 6 هر دو وسیلۀ نقلیه حتما

تا  رسم می کنیم، سپس به تعدادی از آنها 2 چرخ دیگر اضافه می کنیم 

شود. حلقه   52 چرخ ها  کل  تعداد 

2
مچرخ 2

م��ن�م اضافه

22222222

دارد.  وجود  خودرو  دستگاه   9 و  موتورسیکلت   8 بنابراین 

کیک  از   1
12

که می کنید  مالحظه  شکل،  رسم  راهبرد  به  توجه  با   7 

است.  مانده  باقی 

ه
اهن ر

ت

دلاير
ما

دلاير
ما

را
زه

را
زه

را
زه

را
زه

را
زه

توپ  زمین،  به  توپ  برخورد  اولین  از  پس  بنابراین   ، 1
3

یعنی ثلث   8 

1 متر باال می رود. همچنین پس از دومین برخورد 
3

27 9× = به اندازۀ

می رود. باال  متر   1
3

9 3× = اندازۀ به 

که توپ تا لحظۀ برخورد  پس مسافتی 

با: است  برابر  کرده،  طی  سوم 

27 9 9 3 3 51+ + + + = oT¶  

27m

(1) (2) (3)

m9

m9

m3
m3
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کرم  که این   9 توجه داشته باشید 

باال می رود، ولی  متر  روز 4  در طول 

شب ها 3 متر به پایین لیز می خورد 

کرم در هر شبانه روز فقط یک  یعنی 

کرم  روز،   6 از  پس  می رود.  باال  متر 

می رسد. متری   6 ارتفاع  به 

کرم در طول روز 4 متر باال برود، به باالی دیوار می رسد. در روز هفتم وقتی 

بود.  آخر مجید خواهد  نفر  و  اول رضا  نفر  به شکل،  توجه  با  الف(   10 

3ثاهن�ه 1ثاهن�ه 2ثاهن�ه 5ثاهن�ه

مج�د اصغر احمچد عل� لايرضا

پا�ان خط

(1)(2)(3)(4)(5)

نفر  از  زودتر   ( )3 1 2 5 11+ + + = ثانیه  11 رضا  شکل،  به  توجه  با  ب( 

است. رسیده  پایان  خط  به  مجید  یعنی  آخر 

می کنیم: استفاده  الگوسازی  راهبرد  از  زیر  جدول  رسم  با   11 

تومانی تومانی1000  تومانی5000   10000

012

502

031

521

1011

1501

050

540

1030

1520

2010

2500

تذکر: مهم ترین مرحله در رسم جدول های مربوط به راهبرد الگوسازی 

پر  را  جدول  هر  عددهای  مشخصی  الگوی  و  نظم  با  که  است  این 

نیز  بعدی  مسئله های  در  تذکر  این  به  نماند.  باقی  حالتی  هیچ  تا  کنیم 

کنید.  دقت 

4
3

4
3

4
3

4

...

لايروز1 لايروز2 لايروز6 ...لايروز7

زم�ن سطح

که حاصل ضرب دو عدد طبیعی )طول   12 الف( باید تمام حالت هایی 

که با توجه به جدول  و عرض( برابر مساحت )24( می شود را بنویسیم 

دارد: حالت   4 زیر 

عرضطول محیط 

50241

28122

2283

2064

عددهای  از  باید  )عرض(  اول  ستون  عددهای  که  کنید  دقت  تذکر: 

باشد.  مساوی(  بود  ممکن  گر  ا )یا  کمتر  )طول(  دوم  ستون 

کردن محیط در هر یک از حالت ها دیده می شود، مستطیلی  ب( با پیدا 

دارد. را   )20 )عدد  محیط  کمترین   6 طول  و   4 عرض  به 

کمترین حاصل ضرب ممکن   13 با توجه به جدول زیر، عددهای 1 و 11 

دارند. را 

دومحاصل ضرب اولعدد  عدد 

11111

20102

2793

3284

3575

3666

با توجه به جدول زیر عددهای 1 و 36 بیش ترین مجموع ممکن را   14 

دارند. 
دوممجموع اولعدد  عدد 

361

20182

15123

1394

1266

37
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هر  در  که  می کنیم  کامل  الگوسازی  راهبرد  با  صورتی  به  را  جدول   15 

کمتر نباشد:  مورد، عدد هر ستون از عددهای ستون های سمت چپش 

سوممجموع دومعدد  اولعدد  عدد 

504811

272421

201631

171241

15861

161222

13832

12642

11443

دارند. را  ممکن  مجموع  کم ترین   4 و   4 و   3 عددهای  بنابراین 

A B C D E   16 

پاره خط دومنام  اولنقطۀ  نقطۀ 

ABBA

ACCA

ADDA

AEEA

BCCB

BDDB

BEEB

CDDC

CEEC

DEED

کنید. مراجعه  زیر  جدول  به  عدد؛   24 الف(   17 

سوم  دومرقم  اولرقم  رقم 

321

421

231

431

241

341

312

���

که 7 عدد زیر این ویژگی  کردن جدول مشخص می شود  کامل  ب( با 

432 431 423 421 413 412 342, , , , , , دارند:    را 

 18 می دانیم رقم یکان عدد بخش پذیر بر 5 باید 0 یا 5 باشد، با توجه 

می آید: دست  به  عدد   10 زیر  جدول  به 

سوم  دوم رقم  اولرقم  رقم 

502

052

072

572

025

075

507

027

527

057

می شود: حالت   5 زیر  شکل های  به  توجه  با   19 
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 20 با توجه به جدول زیر، تعداد حالت های خرید 6 حالت می باشد.

تومان تومان1800   3600

05

24

43

62

81

100

 مضربی 
ً

گزینۀ »2«؛ مجموع زاویه های داخلی هر چندضلعی حتما  21 

می کنیم. بررسی  را  گزینه ها  پس  است.   180� از طبیعی 

»1« :گزینۀ   720 4 180� �= ×  »2« :گزینۀ   450 2 5 180� �= ×/  

»3« :گزینۀ   1800 10 180� �= ×  »4« :گزینۀ   900 5 180� �= ×  

باشد. چندضلعی  داخلی  زاویه های  مجموع  نمی تواند   450�بنابراین

این  عرض  و   15 و   10 عدد  دو  بین  در   P نقطۀ  طول  »4«؛  گزینۀ   22 

گزینۀ  تنها  ترتیب  این  به  دارد.  قرار   20 و   15 عدد  دو  بین  در  نقطه 

می باشد.  »4« گزینۀ  موردقبول، 

داریم: عدد   100 تعداد  به   299 تا   200 از   23 

299 200 1 100− + =  

حاال باید حالت های نامطلوب، یعنی عددهای شامل رقم 7 را حذف 

از: عبارت اند  عددها  این  کنیم. 

207 217 227 237 247 257 267

270 271 279 287

10

, , , , , ,

, , , ,…� ���� ����
jkø

,, 297 19⇒ jkø  

که شامل  پس 19 عدد دارای رقم 7 هستند، بنابراین تعداد عددهایی 

100 19 81− = با:    است  برابر  نیستند،   7 رقم 

5 10 15 20 25

5

10

15

20

0

P

برابر 60 می شود  نفر  که حاصل ضرب سن سه  تمامی حالت هایی   24 

که  حالت هایی  تمامی  حالت ها،  این  بین  در  سپس  می نویسیم،  را 

می کنیم.   حذف  را  نمی شود   12 عدد  سه  مجموع 

سوم مجموع دوم نفر  اول نفر  نفر 

626011

333021

242031

201541

181251

171061

191522

151032

13652

12543

آنها 5  بزرگ ترین  بنابراین  و 3 است،  و 4  آنها 5  که سن  معلوم می شود 

سال دارد.

برابر  نفر  که مجموع سن سه  را برحسب حالت هایی  این مسئله  تذکر: 

آنها 60  که حاصل ضرب  بنویسید و سپس حالت مطلوب  12 می شود 

کردن بهتر است. کدام صورت عمل  شود را به دست آورید. ببینید به 

)یعنی  امتیازها  اینکه  به  توجه  با   25 

هستند،   4 مضرب   )16 و   12  ،8  ،4

نیستند،   4 مضرب  که  امتیازهایی  لذا 

و  کنیم  حذف  باید  و  است  نامطلوب 

فرزاد  امتیازهای  برای  حالت   3 فقط 

ممکن است:
18 36 26 52 42 24 35, , , , , ,  

می زنیم:  مثالی  اعداد  از  یک  هر  برای  نمونه  عنوان  به 

36 16 12 8= + +  

52 16 16 16 4= + + +  24 16 8= +  

16

12

8

4
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آن  در  نازنین  عدد  دارد  امکان  که  باقی مانده ای  عددهای  بار  هر   26 

می پرسد  و  می کند  تقسیم  مساوی  قسمت  دو  به  را  باشد  داشته  قرار 

 32 عدد  نازنین  کنید  فرض  مثال  طور  به  دارد؟  قرار  گروه  فالن  در  آیا 

بپرسد: را  زیر  سؤاالت  می تواند  مریم  بنابراین  است.  کرده  انتخاب  را 

آری( )جواب:  است؟   25 از  بزرگ تر  عدد  آیا   )1

بنابراین  می شود.   38 که  می کند  تعیین  را   50 تا   26 وسط  مریم  حاال 

می پرسد: دوم  سؤال  در  مریم 

خیر( )جواب:  است؟   38 از  بزرگ تر  عدد  آیا   )2

که 32 می شود و به همین  حاال مریم وسط 26 تا 38 را تعیین می کند 

انتخاب  را  باقی مانده  ترتیب عمل می کند و عدد وسط بین عددهای 

می کند:

خیر( )جواب:  است؟   32 از  بزرگ تر  عدد  آیا   )3

آری( )جواب:  است؟   29 از  بزرگ تر  عدد  آیا   )4

آری( )جواب:  است؟   31 از  بزرگ تر  عدد  آیا   )5

آری( )جواب:  است؟   32 عدد  آیا   )6

 27 

)الف  4 7 10 13 16 19 22 25 28

3 3 3 3

, , , , , , , ,

+ + + +

 

است.  قبلی  عدد  از  بیشتر  واحد   3 عدد  هر 

)ب  1 2 4 8 16 32 64 128 256

2 2 2 2

, , , , , , ,,

× × × ×

 

است.  قبلی  عدد  برابر   2 عدد  هر 

)پ  1 4 9 16 25 36 49 64 81, , , , , , ,,  

 1 1× )مثاًل است  خودش  در  عدد  شمارۀ  حاصل ضرب  برابر  عدد  هر 

.)... و   2 2× یا

)ت
× +2 1 × +2 1

1 3 7 15 31 63 127 255 511, , , , , , ,,
× +2 1 × +2 1

 

.1 اضافۀ  به  قبلی  عدد  برابر   2 با  است  برابر  عدد  هر 

)ث  5 12 20 29 39 50 62 75 89, , , , , , ,,

+7

+8

+9

+10

+11

+12

+13

+14

 

عدد  دو  بین  فاصلۀ  از  بیش تر  واحد  یک  عدد،  دو  هر  بین  فاصلۀ 

است. قبلی 

کنید A خبری دارد، پس از 3 دقیقه 3 نفر دیگر متوجه  این   28 فرض 

نفر  سه  به  کدام  هر   ،)6 )زمان  دیگر  دقیقۀ   3 از  پس  می شوند؛  خبر 

) نفر دیگر متوجه این خبر می شوند  )3 3 9× = دیگر اطالع می دهند و

زیر خواهیم داشت: به جدول  توجه  با  ادامه دارد؛  ترتیب  به همین  و 

جدید افراد  زمانتعداد 

1 3 3× =3

1 3 3 9× × =6

1 3 3 3 27× × × =9

1 3 3 3 3 81× × × × =12

1 3 3 3 3 3 243× × × × × =15

1 3 3 3 3 3 3 729× × × × × × =18

می شوند  خبر  آن  متوجه  که  افرادی  کل  تعداد  دقیقه   18 در  بنابراین 

1 3 9 27 81 243 729 1093+ + + + + + = با:  است  برابر 

کافی  می کنیم.  تبدیل  عددی  الگوی  به  را  هندسی  الگوی  ابتدا   29 

دارد؟ وجود  چوب کبریت  چند  شکل  هر  در  کنیم  مشخص  که  است 

9 15 21, , ,� می آید:  دست  به  مقابل  الگوی  ترتیب  این  به 

چون فاصلۀ بین عددها 6 واحد است، پس برای ساختن این عددها 

می گیریم: کمک   6 مضرب های  از 

Ï»H ®§{ = × + =6 1 3 9( )  

³»j ®§{ = × + =6 2 3 15( )  

³¼w ®§{ = × + =6 3 3 21( )

�
 

الگو چوب کبریت ها:  تعداد  = × +6 3®§{ â½nIµ{  

´TzÀ ®§{ nj IÀïSÄoL¨J¼a jHk÷U = × + =6 8 3 51  

الگوی کنیم،  تبدیل  عددی  الگوی  به  را  هندسی  الگوی  گر  ا  30 

 2 عددها  بین  فاصلۀ  چون  که  می آید  دست  به   1 3 5 7, , , ,…

کمک   2 مضرب های  از  عددها  این  ساختن  برای  پس  است،  واحد 

کمتر است. می گیریم. در این الگو، هر عدد از مضرب های 2 یک واحد 

¼«²H IÀï½oÄHj jHk÷U ®§{ â½nIµ{: = × −2 1  

´ÀjpIÄ ®§{ nj IÀï½oÄHj jHk÷U = × =−11 2 1 21  
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