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 «. ریاضی هفتم آموخته ام فصل اوّلآنچه از مباحث » 

 راهبردهای حل مسئله

 :راهبرد رسم شکل -1

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

نوشتن عملیات و محاسبه نباشد، گاهی ممکن است شکل را فقط تصور کنیم و آن را رسم که نیازی به 

مانند مثال . نکنیم، منظور از رسم شکل نقاشی نیست؛ بلکه می توانیم برای این کار شکل های ساده بکشیم

 :زیر

سانتی  11میله ها سانتی متر داریم، چگونه می توانیم به کمک این  11و  9و  6سه میله به طول های       

 متر را اندازه بگیریم؟

جاگیری های مختلف میله ها را نسبت به هم رسم می کنیم تا به سریع ترین شکل ممکن  -حل مسئله      

    سانتی متر را نشان 11نحوه ی قرار گرفتن میله ها برای اندازه گیری ( ج)پاسخ مسئله را بیابیم، نمودار 

     11                                        8                                     1            .می دهد

 

 (ج (                                   ) ب (                                  ) الف )                           

 :راهبرد الگو سازی -2

از قلم  برای اینکه هیچ حالتی. ممکن را بنویسیمبرای حل بعضی از مسئله ها باید همۀ حالت های      

الگو سازی به ما کمک می کند تا . نیفتد، الزم است آن ها را با نظم و الگو و ترتیبی مشخص بنویسیم

بنابراین در مسئله هایی که الزم است همۀ جواب ها و پاسخ های . مطمئن شویم همۀ حالت ها را نوشته ایم

ه به نظم و ترتیبی که می سازیم، به این با توج. ممکن را بنویسیم، می توانیم از این راهبرد استفاده کنیم

 :مانند مثال زیر. راهبرد تفکر نظام دار می گویند

 ساخت؟ Rو  Qو  Pمجاز نباشد، چند واژه ی متفاوت می توان با سه حرف  اگر تکرار حروف       

با استفاده از نمودار درختی تمام واژگان ممکن را پیدا می کنیم این روش شمارش مفید  -حل مسئله   

در این مسئله . به شکل دیداری باعث شمارش تعداد واژه های ممکن می شود« درخت » است زیرا هر خط 

بینیم  در نمودار زیر می. ترتیب قرار گرفتن حروف در کلمه ممکن است و در کلمات تفاوت ایجاد می کند

 .که شش واژه ی متفاوت می توان ساخت
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 :راهبرد حذف حالت های نامطلوب -3

ست را کنار بگذاریم؛ آنگاه پاسخ ربه شرایط و اطالعات مسئله توجه کنیم و حالت های نامطلوب و ناد     

برای پیدا کردن تمام حالت های ممکن می توانیم از . حالت های مطلوب بدست می آیند همانمسئله یا 

ابتدا فهرستی از تمام حالت ها به دست می آوریم؛ سپس با توجه به شرایط . راهبرد الگو سازی استفاده کنیم

 :مانند مثال زیر. گفته شده در مسئله حالت های نامطلوب را حذف می کنیم

 1و  3بخش پذیر است و باقی مانده ی تقسیم آن بر  7داریم که بر  111بیعی کوچکتر از یک عدد ط      

 ند است؟چاین عدد . می باشد 1مساوی 

است باقی مانده ی  1مساوی  1و 3با توجه به اینکه باقی مانده ی تقسیم عدد مورد نظر بر: حل مسئله     

می کنیم، هر  1را بعالوه ی  11عدد  111ر از باشد، پس مضرب های کوچکت 1هم باید  11تقسیم آن بر

 .است 19پخش پذیر شد، جواب مسئله است در جدول زیر عدد مورد نظر  7کدام بر 

 11مضارب  11 11 36 18 61 71 81 96

 1به عالوه  11مضارب  13 18 37 19 61 73 88 97

 است؟آیا عدد به دست آمده جواب مسئله  خیر خیر خیر بلی خیر خیر خیر خیر
  

 :راهبرد الگویابی -4

موجود در بین  مکشف الگو، رابطه و نظ. در ریاضی با دو نوع الگوی عددی یا هندسی روبه رو می شویم     

این راهبرد در . های عددی یا هندسی کمک می کند تا بتوانید خواستۀ مسئله را به دست آورید دنباله

 :مانند مثال زیر. مسئله هایی کاربرد دارد که بین شکل ها یا عددها، الگو و رابطۀ خاصی وجود داشته باشد

    8  و  18  و  11  و  19 و   36  و...                 عددی مقابل چند است؟        صدمین عدد در دنبالۀ      

    8  و  18  و  11  و  19  و  36              .     تا بیشتر است 7لی خود هر عدد از عدد قب -حل مسئله      

                                                                                                   7  +     7 +    7   +   7+ 
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پس (. فاصله وجود دارد  99عدد،  111بین ) از عدد اوّل بیشتر است  7تا  99صدمین عدد به اندازه ی      

 8( +  99 ×  7= )  711                                            .                      می باشد 711صدمین عدد 

 

 :راهبرد حدس و آزمایش -5

ممکن است حل یک مسئله، روش و راه حل مستقیمی نداشته باشد یا راه رسیدن به جواب آن طوالنی و      

ما می توانیم با یک روش منطقی و منظّم پاسخ احتمالی مسئله را حدس بزنیم؛ سپس با توجه . دشوار باشد

وجه به نتیجه بدست آمده بعدی را حدس به شرایط گفته شده در مسئله، حدس خود را بررسی کنیم و با ت

بزنیم تا کم کم به پاسخ مسئله نزدیک شویم برای نشان دادن حدس ها و آزمایش های خود راه حل مناسبی 

 7          8-        3  +      1                                         :مانند مثال زیر. پیدا کنیم

 چه عددی می تواند قرار گیرد؟                   جای در نمودار زیر به     

باید عددی قرار دهیم تا عددی که در دایره ی وسط قرار می گیرد از هر دو    به جای -حل مسئله      

 . سمت یکی باشد

 گیردقرارمی   عددی که به جای حاصل عبارت از سمت چپ حاصل عبارت از سمت راست نتیجه گیری

 1 ( 1 × 1+ )  3=  19 ( 1 × 7)  - 18=  13 .نظر باید بزرگ تر باشدعدد مورد 

 8 ( 8 × 1+ )  3=  13 ( 8 × 7)  - 18=  11 .عدد مورد نظر باید بزرگ تر باشد

 6 ( 6 × 1+ )  3=  17 ( 6 × 7)  - 18=  17 .است 6عدد مورد نظر 
 

 :راهبرد زیر مسئله -6

فهرستی از این زیر مسئله ها را . را به چند مسئلۀ ساده تبدیل کنیممسئله پیچیده و چند مرحله ای      

اگر ترتیب زیر مسئله ها را درست تشخیص داده باشیم، . درست کنیم؛ سپس به ترتیب به آنها پاسخ دهیم

 .حل هر زیر مسئله به حل مسئلۀ بعدی کمک می کند تا در نهایت به خواستۀ اصلی مسئله برسیم

واحد و به  3واحد، به عدد سوّم  1واحد، به عدد دوّم  1شده است اگر به عدد اوّل  19عدد  میانگین چهار     

 واحد اضافه کنیم، میانگین چهار عدد جدید چند می شود؟ 1عدد چهارم 

 .مسئله را به زیر مسئله های زیر تبدیل می کنیم و پاسخ هر کدام را به دست می آوریم -حل مسئله      

  1 × 19=  76                                         عدد اولیّه چند است؟      موع چهارمج 1زیر مسئلۀ 

  1+  1+  3+  1=  11                مجموع اعداد اضافه شده چقدر است؟                   1زیر مسئلۀ 

  76+  11=  86              ؟                             جدید چند است عدد مجموع چهار 3زیر مسئلۀ 

  86 ÷ 1=  8/11                    است؟                    عدد جدید چند  میانگین چهار 1زیر مسئلۀ 
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 :راهبرد حل مسئلۀ ساده تر -7

 .می کنیم با مسئلۀ اصلی در ارتباط است،حلکه ابتدا مسئله ای ساده تر رابرای حل بعضی از مسئله ها،      

برای ساده . استفاده از نتیجه و پاسخ مسئلۀ ساده شده، جواب مسئلۀ اصلی را به دست می آوریم سپس با

برای نتیجه گیری و پیدا کردن . کردن مسئله می توان از عددهای تقریبی یا عددهای کوچکتر استفاده کرد

ساده را به مسئلۀ  پاسخ مسئلۀ اصلی از راهبرد الگویابی استفاده می کنیم و الگوی کشف شده در مسئلۀ

 :مانند مثال زیر. اصلی مرتبط می کنیم

 برابر  3/8چه عددی از        
1

1
 ، چهار و سی و شش صدم بیشتر است؟1 

                                    

 تا بیشتر است؟ 8، 7برابر  3چه عددی از : حل مسئلۀ ساده تر      

 ( 3 × 7+ )  8=  16                                                             :                 حل مسئلۀ ساده تر     

 + ) 36/1( =  3/8 × 18/1+ )  36/1=  138/13                      :         حل مسئلۀ اصلی     
1

1
 1 × 3/8 ) 

      

 :راهبرد روش های نمادین -8     

در بعضی از . توانیم به کمک نمادهای جبری به یک معادله تبدیل کنیمبسیاری از مسئله ها را می      

تبدیل مسئله به یک شکل هندسی و حل . مسئله ها هم می توانیم از مدل سازی هندسی استفاده کنیم

 :مانند مثال زیر. هندسی آن هم نوعی روش نمادین یا مدل سازی به شمار می رود

 آن عدد چند است؟. می شود 131د اضافه کنیم حاصل واح 13برابر عددی،  8اگر به        

 (8 ×   + )  13= 131. مسئله را به صورت یک عبارت ریاضی نوشته و آن را حل می کنیم -حل مسئلۀ      

 131 - 13=  118          118 ÷ 8=                     .                              است 16عدد مورد نظر      

طرف کوچکتر . متر خانه ای بسازیم 11متر و عرض  11می خواهیم روی زمین مستطیل شکل به طول      

متر و از  1همچنین باید از انتهای زمین . متر دور باشد 8خانه باید از خیابان . زمین در کنار خیابان است

اند داشته باشد چند متر مربع بزرگترین مساحتی که خانه می تو. متر فاصله داشته باشد 3کناره های زمین 

 است؟
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با توجه به شکل مقابل بیشترین مساحتی که خانه می تواند داشته باشد، قسمت رنگی  -حل مسئله      

  3                   3                                                                                    : است و داریم

m  31  =  (8  +1  )- 11  =1                                   طول قسمت رنگی  

m 11  ( =3 × 1  )- 11  =11                                                                      عرض قسمت رنگی 
1 m131  =11 × 31  =مساحت قسمت رنگی                                      
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