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 چند عدد سه رقمی می توان ساخت؟ )تکرار ارقام مجاز می باشد( 6و  2و  5و  3با رقم های  -1

 خواهیم داشت:رقم فوق هر کدام می توانند در یکان، دهگان و صدگان عدد سه رقمی قرار بگیرند، پس  4باید دقت داشت که 

 

 

 

 

 

 پس در مجموع خواهیم داشت:

 = تعداد کل حالت ها 4 × 4×  4=  64

 

 تومان را ساخت؟ 3111حالت می توان تومانی به چند  511تومانی و  111با سکه های  -2

 شماره حالت تومانی 511تعداد سکه  تومانی 111تعداد سکه  مجموع سکه ها به تومان

3111 1 6 1 

3111 5 5 2 

3111 11 4 3 

3111 15 3 4 

3111 21 2 5 

3111 25 1 6 

3111 31 1 7 

 بسازیم.تومان را  3111حالت خواهیم داشت که می توانیم  7پس در مجموع 

 

 شده است. کمترین و بیشترین مقدار حاصل جمع آن ها چقدر است؟ 36حاصل ضرب دو عدد طبیعی  -3

 حاصل ضرب عدد اول عدد دوم حاصل جمع

37 36 1 36 

21 11 2 36 

15 12 3 36 

13 9 4 36 

12 6 6 36 

 می باشد. 37و بیشترین حاصل جمع آن ها  12پس کمترین حاصل جمع آن ها 

 6و  2و  5و  3ارقام 

 صدگان

 حالت 4

 6و  2و  5و  3ارقام 

 دهگان

 حالت 4

 6و  2و  5و  3ارقام 

 یکان

 حالت 4
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تا باشد، چند ماشین و چند موتور در  71ماشین و موتور در یک پارکینگ وجود دارد. اگر مجموع تعداد چرخ های آنها  21تعداد  -4

 این پارکینگ وجود دارد؟

 با حدس و آزمایش مسئله را حل می نماییم:

مجموع تعداد چرخ 

 ماشین ها و موتور ها

تعداد چرخ 

 موتورها

تعداد چرخ 

 ماشین ها

مجموع تعداد 

 ماشین ها و موتورها

تعداد 

 موتورها

تعداد 

 ماشین ها

61 21 41 21 11 11 

64 16 41 21 1 12 

61 12 56 21 6 14 

71 11 61 21 5 15 

 موتور قرار دارد 5ماشین و  15پس در این پارکینگ، 

 

 

تومان  2111کیلوگرم خیار به قیمت هر کیلوگرم  111تومان و  4111کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم  61یک میوه فروش،  -5

تومان بفروشد، در مجموع چقدر  2411تومان و هر کیلوگرم خیار را به قیمت  4511خریده است. اگر او هر کیلوگرم سیب را به قیمت 

 سود خواهد کرد؟

 از راهبرد زیرمسئله، این سؤال را حل می نماییم:

 دارد؟الف( فروش هر کیلوگرم سیب چقدر سود 

511  =4111 - 4511 

 ب( فروش کل سیب ها چقدر سود دارد؟

31111  =511 × 61 

 پ( فروش هر کیلوگرم خیار چقدر سود دارد؟

411  =2111 - 2411 

 ت( فروش کل خیارها چقدر سود دارد؟

41111  =411 × 111 

 ث( کل سود چقدر است؟

71111  =41111  +31111 

 تومان سود کرده است. 71111پس این میوه فروش در مجموع 
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 هفته او، سه برابر قیمت یک کتاب است. قیمت کتاب چند تومان است؟ 6تومان است. پس انداز  5111پس انداز هفتگی رضا،  -6

 از راهبرد زیرمسئله، این سؤال را حل می نماییم:

 هفته رضا چند تومان است؟ 6الف( پس انداز 

31111  =5111  ×6 

 است؟ ب( قیمت کتاب چند تومان

11111  =3  ÷31111 

 تومان است 11111پس قیمت کتاب 

 

 

متر است. می خواهیم کف و دیواره های این استخر را رنگ کنیم. اگر برای  4و  11، 21طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب  -7

 نگ نیاز داریم؟کیلوگرم رنگ الزم باشد، برای رنگ آمیزی استخر به چند کیلوگرم ر 5/1رنگ آمیزی هر متر مربع، 

 از راهبرد زیرمسئله، این سؤال را حل می نماییم:

 الف( مساحت کف استخر چند مترمربع است؟÷

211  =11  ×21 

 ب( مساحت دیواره های کوچک استخر در مجموع چند متر مربع است؟

 11×  4=  41        →استخر دو دیواره کوچک دارد            →      2×  41=  11

 دیواره های بزرگ استخر در مجموع چند متر مربع است؟پ( مساحت 

 21×  4=  11        →دارد      بزرگاستخر دو دیواره        →      2×  11=  161

 ت( کل مساحتی که باید رنگ شود، چند متر مربع است؟

 = مساحت دیواره های بزرگ + مساحت دیواره های کوچک + مساحت کف 211+  11+  161=  441

 کل رنگ مورد نیاز چند کیلوگرم است؟ ث(

221  =5/1  ×441 

 کیلوگرم رنگ نیاز داریم تا بتوانیم استخر را رنگ آمیزی کنیم 221پس ما به 

 

 

 عرض طول

 عمق عرض

 عمق طول
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1- 
1
 دانش آموزان یک مدرسه در مسابقات فوتبال و 3

1
نفر از  61دانش آموزان آن مدرسه در مسابقات والیبال شرکت کرده اند و  4

دانش آموزان مدرسه در هیچ مسابقه ورزشی حضور ندارند. اگر هر دانش آموز فقط حق داشته باشد در یک رشته ورزشی در 

 مسابقات شرکت کند، تعداد کل دانش آموزان، تعداد دانش آموزان فوتبالیست و تعداد دانش آموزان والیبالیست را مشخص نمایید.

1

3
+

1

4
=

4 + 3

11
=

7

11
 

نیم که مالحظه می ک
7
 دانش آموزان مدرسه در مسابقات ورزشی شرکت کرده اند، بنابراین خواهیم داشت: 11

11

11
−

7

11
=

5

11
 

می بینیم که 
5
 دانش آموزان مدرسه در هیچ مسابقه ورزشی حضور ندارند. پس با راهبرد رسم شکل مسئله را ادامه می دهیم: 11

            

نفر دانش آموزی است که در هیچ مسابقه  61خانه، سفید رنگ است که نشان دهنده  12از  خانه 5مشاهده می شود که در شکل فوق، 

 ورزشی حضور ندارند، پس می توان گفت:

12  =5  ÷61 

 دانش آموز وجود دارد، پس می توانیم نتیجه بگیریم: 12یعنی در هر خانه 

14  =12  ×7 

 دانش آموز در مسابقات ورزشی شرکت کرده اند 14یعنی 

 حاصل جمع دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار به دست می آوریم:از را  تعداد کل دانش آموزانپس 

144  =14  +61 

 را از نیز می توانیم به دست آوریم: تعداد دانش آموزان فوتبالیست

1

3
× 144 = 44 

 را از نیز می توانیم به دست آوریم:تعداد دانش آموزان والیبالیست 

1

4
× 144 = 33 
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 عبارت زیر را به دست آورید:حاصل  -9

1
1
1
× 1

1
3
× 1

1
4
× 1

1
5
× …× 1

1
555

=  ؟

 ابتدا عددهای مخلوط را به کسر تبدیل می کنیم، بنابراین عبارت فوق به صورت زیر خواهد شد:

3
1
×

4
3
×

5
4
×

3
5
×…×

551
555

 

ضرب می شوند، اگر . می دانیم وقتی دو کسر در هم همانطور که مشاهده می کنیم، صورت هر کسر با مخرج کسر بعدی برابر است

می توانیم صورت و مخرج برابر را با هم ساده کنیم. در عبارت فوق نیز می توانیم صورت هر  ،صورت یکی با مخرج دیگری برابر باشد

 خواهیم داشت:و این کار را می توانیم تا آخرین کسر ادامه دهیم، پس  کسر را با مخرج کسر بعدی ساده کنیم

3
1
×

4
3
×

5
4
×

3
5
× …×

551
555

=
551
1
= 155/5 

خواهد شد 5/251پس حاصل عبارت    

 

 شد. عدد اولیه چند بوده است؟ 12واحد به آن اضافه نمودیم. حاصل  11برابر کردیم و سپس  1عددی را  -11

 :آن را به صورت نمادین می نویسیمبرای حل این سؤال، ابتدا 

12  =11  ( +1  × ) 

 راهبرد حدس و آزمایش آن را حل می کنیم: حال با

51  =11  +41  =11  ( +1  × ) 

51  =11  +41  =11  ( +1  × ) 

74  =11  +64  =11  ( +1  × ) 

12  =11  +72  =11  ( +1  × ) 

 بوده است 9پس عدد اولیه 

 ؟

5 

6 

1 

9 


