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همانطور که در شکل پیداست 

با نهمین پرش به باالي دیوار 

 .میرسد 

  مسئله حل يراهبردها: فصل اول 

 : شکل رسم راهبرد  -  1

 به نوشتن يازین که يطور به کند ؛ حل را آن کامل طور به ای کند کمک مسئله حلّ به تواند یم مناسب شکل کی دنیکش

 ست ؛ین یشکل ، نقّاش رسم از منظور . دینکن رسم را آن و دیکن تصور فقط را شکل است ممکن یگاه  .نباشد محاسبه و اتیعمل

  .دیبکش ساده يها شکل کار نیا يبرا دیتوانیم بلکه

و  خورد یم سر متر 2 بار هر و رود یم باال متر 3 جهش هر با او  .برود باال يعمود وارید کی از خواهد یم يا قورباغه  :مثال 

 رسد؟    یم وارید يباال به جهش چند با او باشد ، متر 9 وارید ارتفاع اگر .دیآ یم نییپا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ) :  دار نظام تفکّر(   يالگوساز راهبرد  -  2

 نظم، با را آنها است الزم ، فتدین قلم از یحالت چیه نکهیا يبرا  .دیسیبنو را ممکن يها حالت ۀهم دیبا ها مسئله از یبعض حلّ يبرا

 ییها مسئله در نیبنابرا .دیا نوشته را ها حالت ۀهم دیشو مطمئن  تا کندیم کمک شما به يالگوساز . دیسیبنو مشخص یبیترت و الگو

  که یبیترت و نظم به توجه با . دیکن استفاده راهبرد نیا از دیتوان یم ، دیسیبنو را ممکن يها پاسخ و ها جواب ۀهم است الزم که

  .ندیگو یم زین دار نظام تفکّر راهبرد نیا به د،یساز یم

 بیترت و نظم کی با را جدول .باشد مقدار نیآنهاکمتر جمع حاصل و 24 آنها ضرب حاصل که دیکن دایپ یعیطب عدد دو  :مثال 

   .دیکن کامل

  اولین عدد  دومین عدد  حاصل جمع

25  24  1  

24  12  2  

11  8  3  

10  6  4  

 .جواب سطر رنگی می باشد                                                                 

  

 :نامطلوب  يها حالت حذف راهبرد  -  3

 حالت ا همانی مسئله پاسخ آنگاه د ؛یبگذار کنار را نادرست و نامطلوب يها حالت و دیکن توجه مسئله اطّالعات و طیشرا به

 ابتدا  .دیاستفاده کن يالگوساز راهبرد از دیتوان یم ممکن يها حالت تمام داکردنیپ يبرا  .ندیآ یم دست به مطلوب يها

   .دیکن حذف را نامطلوب يها حالت ، مسئله در شده گفته طیشرا به توجه با سپس د؛یآور دست به ها حالت تمام از یفهرست
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  است؟ چقدر نفر نیتر بزرگ سنّ .است 70 آنها سنّ ضرب حاصل و سال 14 نفر سه سنّ مجموع  :مثال 

  نفر اولی  نقر دومی  سن بزرگتر  مجموع  حاصل ضرب

70  14  8  4  2  

70  14  7  4  3  

70  14  7  5  2  

 

 : ی ابیالگو راهبرد  -  4

 ای يعدد يها دنباله نیب در موجود نظم و رابطه ، الگو کشف  .میشو یم رو روبه یهندس ای يعدد يالگو نوع دو با یاضیر در

 ای ها شکل نیب که دارد کاربرد ییها مسئله در راهبرد نیا .دیآور دست به را مسئله ۀخواست دیبتوان تا کند یم کمک یهندس

  .باشد داشته وجود یخاص ٔرابطه و الگو ، عددها

  .دیده حیتوض را عددها نیب ۀرابط .دیسیبنو را ریز يالگو يبعد عدد سه  :مثال 

  1 و4 و 9 و 16 و     و      و                       

  ) رسیده اند 2به توان . ( اگر با دقت به اعداداین الگو توجه کنیم ، متوجه میشویم که همگی آنها مجذور شده اند 

  .پس مجذورهاي بعدي را به سادگی می نویسیم 

  1 و4 و 9 و 16 و  25  و  36  و  49              

   : ش یآزما و حدس راهبرد  -  5

   شما  .باشد دشوار و یطوالن آن جواب به دنیرس راه ای باشد نداشته یمیمستق حلّ راه و روش ، مسئله کی حلّ است ممکن

 ، مسئله در شده گفته طیشرا به توجه با سپس د؛یبزن حدس را مسئله یاحتمال پاسخ منظّم و یمنطق روش کی با دیتوان یم

  .دیشو کینزد مسئله پاسخ به کم کم تا دیبزن را يبعد حدس آمده دست به ۀجینت به توجه با و دیکن یبررس را خود حدس

  .دیکن دایپ یمناسب حل راه خود يها شیآزما و ها حدس دادن نشان يبرا

  چند ، باشد عدد 45 آنها يها چرخ کلّ تعداد اگر  .دارد وجود نگیپارک کی در چرخه سه و دوچرخه دستگاه  20  : مثال

 دارد؟ وجود نگیپارک در چرخه سه  چند  و  دوچرخه

  

  دو چرخه ها  سه چرخه ها  بررسی و آزمایش

50  =30  +20  10  10  

54  =27  +22  9  11  

47  =21  +26  7  13  

45  =15  +30  5  15  

 

 : رمسئله یز راهبرد  -   6

 به سپس د؛یکن درست را ها رمسئلهیز نیا از یفهرست  .دیکن لیتبد ساده ۀمسئل چند به را يا مرحله چند و دهیچیپ ۀمسئل

 يبعدۀ مسئل حلّ به رمسئلهیز هر حلّ ، دیباش داده صیتشخ درست را ها رمسئلهیز بیترت اگر .دیده پاسخ آنها به بیترت

  .دیبرس مسئله یاصل ۀخواست به تینها در تا کند یم کمک



  دبیرستان شهید مسعودیان

 94 - 95سال تحصیلی 

3 

 

 دارد دوست که است یفیک متیق نصف او، انداز پس هفته 5 کرد اوحساب .است تومان 3000 محمد، یهفتگ انداز پس  :مثال 

  است؟  چقدر فیک متیق .بخرد

 3 0 0 0×    5   = 15  0 0 0                                                                                       شود؟ یم چقدر هفته 5 انداز پس   )الف

   15  0 0 0×     2   =  3 0 0 0 0                                         است؟ چقدر فیک متیق باشد، فیک متیق نصف عدد نیا اگر )  ب

 :تر  ساده ۀمسئل حل راهبرد  -   7 

 از سپس بااستفاده .میکنیم حل است ، ارتباط در یاصل مسئلۀ با که را تر ساده يمسئله ا مسئله ها ، ابتدا از یبعض حلّ يبرا

 يعددها از توان یم مسئله کردن ساده يبرا . میآور یم دست به را یاصل ۀمسئل جواب ، شده ساده مسئلۀ پاسخ و جهینت

   استفاده یابیالگو راهبرد  از یاصل  ۀمسئل  پاسخ کردن دایپ و يریگ جهینت يبرا  .کرد استفاده تر کوچک يعددها ای یبیتقر

  .میکن یم مرتبط یاصل ۀمسئل به را ساده ۀمسئل در شده کشف يالگو و میکن یم

 

 نیزم قطر برابر چند باًیتقر دیخورش قطر  .است لومتریک  6/12756 نیزم کره وقطر لومتریک 1392530 دیخورش قطر  :مثال 

 است؟

          .دیده پاسخ و دیسیبنو را شده ساده مسئله خالصۀ.   دیکن استفاده یبیتقر يعددها از است بهتر مسئله شدن ساده يبرا

                    0 0 0  ,0 0 0 1  ≃  1392530  

                                       0 0 0    ,0 1  ≃   6/12756     

                  0 0 1  =  0 0 0    ,0 1  ÷  0 0 0  ,0 0 0 1    

                     0 0 1  ≃  6/12756 ÷ 1392530  

 :ن ینماد يها روش راهبرد  -  8

 نیا از دیتوان یم بعد به سوم فصل از. میکن لیتبد معادله کی به يجبر ينمادها کمک به میتوان یم را ها مسئله از ياریبس

 .میکن استفاده یهندس يساز مدل از میتوان یم هم ها مسئله از یبعض در  .دیکن استفاده مسئله حلّ يبرا زین راهبرد

   .رودیم شمار به يساز مدل ای نینماد روش ینوع زین آن یهندس حلّ و یهندس شکل کی به مسئله لیتبد

 

 است؟ چقدر دفتر هر متیق .ماند یباق شیبرا تومان 2000 و دیخر دفتر 4 او . داشت پول تومان 30000 احمد  :مثال 

  .     دیده نشان زیر يتساو با دیتوان یم را سؤال نیا متن

                             30000  =    2000+    ×  4  

 .ة تعداد دفتر هاست دهند نشان مربعکه 

  .دیکن شیآزما و دیبزن حدس رد،یگ قرار مربع در دیبا که را يعدد دیتوان یم اکنون

                    30000  =    2000+   7000   ×  4  

   


