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 محمد قاسمی: ارائه دهنده 



راهبرد های حل مسئله
1ریاضی هفتم فصل 



!از مسئله نترس 

مسئله می خواد 
!باهامون صحبت کنه

!به مسئله گوش بده 



!مسئله داره  باهامون صحبت می کنه 

، مسئله چجوری باهامون صحبت می کنی ؟! خوب 

یه اطالعاتی از تو می خوامیه اطالعاتی بهت میدم 



چه جوری بفهمم مسئله چه اطالعاتی به من میده ؟

چند مرتبه بخوندقیق بخون 
سعی کن مسئله رو 
پیش خودت تکرار 

کنی 

یادداشت کن



چجوری بفهمم مسئله از من چی می خواد ؟

ه مطرح میشسوالیاین قسمت معموال به صورت 

تومان باشد ، 5000اگر قیمت یک مداد : مثال 
؟مداد چه قدر است 5قیمت 



مراحل مهم حل مسئله 

داده ها

خواسته ها

انتخاب روش 
حل کردن  

در این درس انواع روش ها رو میگیم در 
ادامه تدریس



رسم شکل       ( روش) راهبرد 



داده ها  10مستطیلی به طول -1
5و عرض 

متر از 1به فاصله -2
ضلع های باغچه دور تا دور 

آن را نرده می کشیم 

خواسته ها 

چند مترنرده ؟



1- 5و عرض 10مستطیل به طول

2- متر دور تا دور باغچه را که به شکل مستطیل است ، نرده می کشیم1به فاصله:

10

5

متر1

متر1

متر1

متر1

متر5

متر10



12=1+1+10= ضلع پایین = ضلع باال 
7=1+1+5= ضلع راست + ضلع چپ
38=7+7+12+12=ضلع راست + ضلع چپ + ضلع پایین + ضلع باال

 محیط= دور تا دور

 محیط شکل رو برو یعنی دور تا دور شکل رو برو را با هم جمع کنیم:

=ضلع راست + ضلع چپ + ضلع پایین + ضلع باال

متر1 متر1

متر1

متر5

متر10

متر1



نصف ارتفاع دقت کنید هر دفعه زمین می خوره ، 
میره باال       قبلیش

4/5918

اولین برخورد

18
9

دومین برخورد

4/5
9

4/5

سومین برخورد

18+
9+
9+

4/5+
4/5

=45



اولین جهش

3

1=2-3

متر 2جمع می شود و سپس 3متر باال می رود یعنی با 3در هر جهش : نکته 
متر کم می شود 2پایین می آید یعنی از ارتفاعش 

4=3+1

دومین جهش

2=2-4

3=2-5

سومین جهش

5=3+2

4=2-6

چهارمین جهش

6=3+3

5=2-7

پنجمین جهش

7=3+4

6=2-8

8=3+5
9=3+6

ششمین جهش هفتمین جهش



(تفکر نظام دار ) روش الگو سازی

همه حالت های ممکن رو بنویسید  نکته مهم 



همه حالت هایی که دو تا عدد ضرب بشن و 
رو باید بنویسیم24جواب بشه 

24ضرب در 1
12ضرب در 2

8ضرب در 3
6ضرب در 4

3 8

4 6

11

10

14

حاصل جمع ها رو 
نگاه کنید 

از همه کم تر 10
هست



تومانی50 تومانی100

5
:تومان بشه500باید جمع سکه ها 

تومانی50تا 0تومانی و 100تا 5
تومانی50تا 2تومانی و 100تا 4
تومانی50تا 4تومانی و 100تا 3
تومانی50تا 6تومانی و 100تا 2

تومانی50تا 8تومانی و 100سکه 1
تومانی50تا 10تومانی و 100تا 0

--------------
حالت6

0

4

3

2

1

0

2

4

6

8

10



روش حذف حاالت نامطلوب
همان الگو سازی 
است فقط فرقش 
اینه که بعضی از 

حالت ها رو       
نمی خوایم و 
حذفشون می 

کنیم 



ب

:بنویسید 70سه تا عدد که ضربشون بشه 
رو بنویس70اول دوتا عدد که ضربشون میشه 

بعدش عدد دوم رو براش ضرب بنویسید 
:دقت کنید 

2 × 35 = 70  ---------------------- 2 × ( 1×35)

2× ( 5 × 7)

1×70 = 70   -------------------- 1× ( 1× 70) 

1× (2 × 35)

1×( 7 × 10)
س اگر همه حالت ها رو بنویسیم خیلی طوالنی میشه پ
لت فعال همینا رو بررسی کنیم اگه جواب نداد دوباره حا

می نویسیم 

است ؟14حاصل جمع 

1

1

1

2

2

1

1

7

1

5

70

35

10

35

7

72

37

38

18

14

خیر

بله

خیر

خیر

خیر



الگویابی( روش) راهبرد 
الگویابی 

باید یک الگو یا ربطی بین 
شماره های اشکال با تعداد 
اشکال به دست آوریم به 

طوری که پیش بینی کنیم که 
در شکل مثال شماره دهم چند 

.شکل وجود دارد



شوند یا در عدد ثابتی جمعثابتاعداد با فاصله 
شودتقسیمشوند یا بر عدد ثابتی ضرب

1 4 7 10 13

+3 +3 +3 +3 +3 +3

1916

128 64 32 16 8

÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷ 2

24

2 6 18 54 162

×3 ×3 ×3 ×3 ×3 ×3

1458486



1 × 1 , 2 × 2 , 3 × 3 , 4 × 4 , 5 × 5 , 6 × 6 , 7 × 7

تقسیم می شوند 2اعداد بر 



1 4 7 10 13

+3 +3 +3 +3 +3 +3

1916

1 4 7 10

22 25 28

+3 +3 +3

10شماره 



1

9

2

15

3

21

4

27

5

33

6+ +6

6

39

1+

+6 +6 +6

1+ 1+ 1+ 1+

1

9

2

15
3

21



(  فاصله × شماره شکل+ )عدد

تعداد اشکال در شماره شکل دلخواه

:نکته بسیار مهم 
در اعدادی که با عدد ثابتی جمع فقط

.می شوند کاربرد دارد 



+31 4 7 10

با عدد ثابتی جمع می شود :با توجه به سوال ( فاصله × شماره شکل+ )عدد
3= فاصله

تا چوب کبریت دارد 4، 2شکل شماره  4(=3× شماره شکل+ )عدد2=شماره شکل 
( 3× 2+ )عدد= 4

4= عدد +6 ؟4چطوری میشه 6
4میشه 2منهای 6

-2= عدد 

+3 +3

( 3× شماره شکل)-2

10=شماره شکل 
28 =2-(10 ×3 )

( 3× شماره شکل+ )عدد

( فاصله × شماره شکل+ )عدد



1

9

2

15

3

21

:حل سوال 
به صورت کسر ها و شماره شکل ها دقت کنید

شماره شکل ها= صورت کسر ها 

که صورت کسر ششم با شماره شکل
است برابر است 6

به مخرج های کسر ها دقت کنید
21و 15و9

هستند زیرا 6این اعداد با فاصله 
می باشد 6، 15و 9فاصله بین 

می 6هم 21و 15فاصله بین 
+6باشد  +6

کافی است ششمین عدد از اعداد 
...و 21و15و9

را پیدا کنیم
می باشد می توانیم از6چون فاصله 

فرمول زیر استفاده کنیم 

( فاصله × شماره شکل+ )عدد

6=فاصله  ( 6× شماره شکل+ )عدد

است 9، مخرجش 1شکل شماره 
( 6× شماره شکل+ )عدد= 9

1شماره شکل 

( 6× 1+ )عدد= 9 ؟9چطوری میشه 6
3به عالوه 

+3= عدد 

+3= عدد  ( 6× شماره شکل+ )3

6شماره شکل 

3( +6 ×6=)39
می باشد39مخرج کسر ششم 



راهبرد حدس و آزمایش

خیلی ساده هست ، جواب رو حدس بزنید بعدش بررسی کنید که 
.درسته یا نه حدستون 



10× 2 + 10 × 3 = 50

9 11 9× 2 + 11 × 3 = 51 دور می شویم 45مشاهده کردیم که با اضافه شدن یک سه چرخه از جواب 

است 45بیشتر از 

11 9 11 × 2 + 9 × 3 = 49 نزدیک می شویم 45مشاهده کردیم که با اضافه شدن یک دو چرخه به جواب 

12 8 12 × 2 + 8 × 3 = 48

15 5 15 × 2 + 5 × 3 = 45 درست است

نزدیک می شویم45نادرست است ولی داریم به 



زاویه اول        زاویه دوم       مجموع زوایا     است90آیا مجموع 

10 3 × 10 = 30 10+30=40 کم تر است

20 3× 20 = 60 20+60=80 کم تر است

25 3× 25 = 75 25+75=100 بیشتر است

22/5 3× 22/5 =67/5 22/5+67/5=90 بله

است31بیشتر از 

3× 8 + 10 = 34 است31بیشتر از 

3× 7 + 10 = 31 درست است



راهبرد زیر مسئله                

نکته مهم این روش 
تشخیص زیر مسئله از 
.مسئله ی اصلی است



داده ها  تومان3000هفته پس انداز1هر 
هفته پس انداز دارد5

کل پس انداز= نصف پول کیف خواسته پول کیف

:کل پس انداز 
5× 3000 = 15000

نصف پول کیف =15000

اگر نصف پول کیف  را داشته 
کردن 2باشیم ، با ضرب در 

آن کل پول کیف  را به دست 
می آوریم  

نصفنصف

:کل پس انداز 
30000 = 15000× 2



12

63

12

363

6

داده ها

12= طول 
6=عرض
3= عمق 

کف و دیوار 
ها  رنگ 
شود 

خواسته 

متر مربع 1هر 
کیلوگرم / 3

رنگ 

چند کیلوگرم رنگ؟

کف

دیوار چپ

دیوار راست

دیوار روبرو

دیوار پشت 

6و عرض 12مستطیل به طول 

3و عرض 6مستطیل به طول 

3و عرض 6مستطیل به طول 

3و عرض 12مستطیل به طول 

3و عرض 12مستطیل به طول 

72=6×12=مستطیلمساحت

18=3×6=مستطیلمساحت

18=6×3=مستطیلمساحت

36=3×12=مستطیلمساحت

36=3×12=مستطیلمساحت

متر مربع180= جمع مساحت ها 

180 ×3 = /54

متر مربع180= جمع مساحت ها 



داده ها خواسته 

کیلو سیب40

کیلو پرتقال80

2500کیلو سیب1

1500کیلو پرتقال 1

خرید

کیلو سیب40

کیلو پرتقال80

3000کیلو سیب1

2000کیلو پرتقال 1

ش
فرو

40× 2500 =100000  

80× 1500 =120000  

40× 3000 =120000  

80× 2000 =160000  

220000: جمع خرید ها 

280000: جمع فروش ها 

سود 

فروش-خرید

280000-220000=60000



حل مسئله ساده تر

در این روش با دو نوع 
مسئله روبرو هستیم 

اعداد طوالنی و اعداد -1
ود بسیار بزرگ در مسئله وج

19844547مثل : دارد  

مسئله در ظاهر بسیار -2
تا کسر 15طوالنی است مثال 

را با هم جمع می کند 
ضلعی را 10قطر های یک 

باید رسم کنیم 

اعداد را گرد می کنیم

نیماز الگویابی استفاده می ک



گرد کردن

 12546525

 14568

 183878

 658214

 125879564

5اگر رقم دوم کم تر از 
:باشد یعنی 

4و3و2و1و0

از عدد که مشخص شده 
صفر خواهد شد تا عدد آخر

10000000

10000

20000

700000

100000000

5اگر رقم دوم بیشتراز 
:باشد یعنی 

9و8و7و6و5

از عدد که مشخص شده 
صفر خواهد شد تا عدد آخر
ولی به عدد اول یک واحد 

اضافه می شود 



10000/0=10000

1000000قطر خورشید

قطر زمین10000

100=



اگر به صورت سوال دقت کنید 
می بینید که تعداد کسرها زیاد 

است 

پس سوال باید راه حل ساده تری 
داشته باشه

کافیه یه الگویی پیدا کنیم

1

2
+

1

4
=2+1

4
= 3

4

(
1

2
+
1

4
)+

1

8
=
3

4
+
1

8
=
6 + 1

8
=
7

8

ابتدا دو کسر اول رو برسی می کنیم

سه کسر اول رو برسی می کنیم

کسر اول رو برسی می کنیم 4(
1

2
+

1

4
+ 1

8
)+

1

16
=
7

8
+
1

16
=
14+1

16
=
15

16

جواب آخر میشه کسری که مخرجش ، مخرج 
آخرین کسری که در جمع وجود داره 

جواب آخر میشه کسری که صورتش ، یکی کم 
تر از مخرجش هست

1023

1024



از هر راس که پاره خط رسم می کنیم با یک رنگ نشونش میدیم

1+2

سه نقطه 
چهار  نقطه 

1+2+3

پنج نقطه 

1+2+3+4

تا یکی کم تر از تعداد نقاط... و3و 2و1می بینیم که تعدادش میشه جمع اعداد 

ده نقطه  1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

2



فرمول کلی برای تعداد پاره خط ها

تعداد نقاط × (تعداد نقاط-1)

2

نقطه10
10 × (1-10)

2
=45



روش نمادین

در این روش خواسته مسئله را به جایش یک نماد قرار می دهیم  



دفتر 1قیمت هر

دفتر 4قیمت ×4

تومان هم 2000
برایش باقی ماند

4× +2000 =30000
حدس و آزمایش

قیمت

4000 4×4000+2000 18000

6000 4×6000+2000 26000

7000 4×7000+2000 30000



صفحات خوانده شده در هر یک ساعت 

6×

صفحه هم باقی مانده و نتوانست بخواند10

6× +10 =100

حدس و آزمایش

صفحه

10 6×10+10 70

12 6×12+10 82

15 6×15+10 100

ساعت 6صفحات خوانده شده در 



مرکز تقارن یک شکل از هر نقطه از شکل به یک فاصله است 


