




3 فصل اول )راهبردهای حل مسئله(

درس اول تا چهارم: راهبردهای رسم شکل، الگوسازی، حذف حالت های نامطلوب و الگویابی
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

منظور از راه برد رسم شکل، کشیدن نقاشی و تصویر دقیق از شکل یا مسأله است.                درست      نادرست     1

به راهبرد الگوسازی، راهبرد تفکر نظام دار نیز گفته می شود.                                              درست      نادرست    2

اگر بین شکل ها یا عددها رابطه منطقی ریاضی مناسبی پیدا کردیم در واقع از راهبرد حذف حالت های مطلوب استفاده نموده ایم.                                                                                                             3

درست      نادرست    
ب( جاهای خالی را کامل نمایید.

برای حل یک مسأله ریاضی شکل آن را ترسیم کرده ایم در واقع ما برای حل این مسأله از .................... استفاده کرده ایم. 4
با انگشتان دست .................. صورت می توان عدد یک را نمایش داد.5

اگر در حل مسأله ای حالت های نامطلوب را کنار بگذاریم و از این طریق به پاسخ صحیح مسأله برسیم در واقع از ................ 6
استفاده نموده ایم. 

در دنباله 16 و 11 و 6 و 1 عدد بعدی الگو .......................... است. 7
ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

اگر زمین مستطیلی به اضالع 50 و 10 داشته باشیم و بخواهیم به فاصله 5 متر از هر طرف نرده کشی نماییم، چند متر نرده 8
الزم داریم که تهیه نماییم؟

آن را به محسن دهد برایش 2 عدد توپ باقی می ماند 9 1
3

رضا تعدادی توپ دارد اگر نیمی از توپ خود را به محمد دهد و 
رضا در ابتدا چند توپ داشته است. 

سینا توپی را از ارتفاع 72 متری به سمت زمین می فرستد. هر بار که توپ به زمین می خورد ثلث ارتفاع قبلی باال می آید. 10
توپ تا سومین باری که به زمین خورده است چند متر حرکت کرده است؟ 

ورزشکاری می خواهد از صخره ای باال برود او در هر باری که سعی می کند ابتدا 5 متر به باال می رود و سپس 2 متر به پایین 11
سقوط می کند اگر هر بار سعی او 3 دقیقه طول بکشد و سقوط او 2 دقیقه زمان ببرد چقدر طول می کشد تا ورزشکار در 

ارتفاع 21 متری قرار بگیرد.

2 از شکل مقابل را رنگ نمایید.12
5

دو عدد طبیعی بیابید که حاصلضرب آنها 36 باشد و حاصل جمع آنها بیشترین مقدار ممکن باشد. 13

با انگشتان یک دست به چند صورت می توان عدد 2 را نمایش داد در صورتی که با انگشتان یک دست عدد یک را بتوان 14
به 5 صورت نمایش داد. 

کرایه تاکسی علی 2000 تومان می شود. علی اسکناس های 200 تومانی و 500 تومانی و 1000 تومانی دارد به چند حالت 15
مختلف علی می تواند کرایه تاکسی را حساب نماید.

با ارقام 6 و 5 و 4 چند عدد سه رقمی می توان نوشت که تکراری نباشند. 16
تمام پاره خط های ممکن را در شکل زیر به دست آورید. 17



فصل اول )راهبردهای حل مسئله(4

مجموع دو عدد 20 می باشد اگر حاصلضرب آنها 64 باشد آن دو عدد کدام است؟ 18
اعداد طبیعی فرد کوچکتر از 40 که بر 3 بخش پذیر می باشند را بیابید. 19
بزرگترین عدد دورقمی فرد که مضرب 5 باشد کدام است؟20
عددهای بعدی در الگوهای زیر را بنویسید. 21

, , , ,...,...,...90 89 87 84 ,       د(  , , ,...,...,...3 5 9 17 ,   ج(  , , ,...,...,...48 43 38 33 ,    ب(  , ,...,...,...1 7 13 الف( 

با توجه به شکل زیر، شکل 6 را به دست آورید.22

شکل 1
, , , ... 

شکل 2 شکل 3
به شکل های زیر دقت نمایید اگر طبق همین روش کار ادامه پیدا کند بعد از 7 مرحله چه کسری از شکل شماره 7 رنگ می شود.23

                                     ... ، شکل )3(                               شکل )2(                      شکل )1(
با توجه به ضرب های زیر الگوی مناسب را برای اینکار بنویسید.24

 ( ) ( ) ( )
× × × ×9 12345679 18 12345679 27 12345679 81 12345679

1 2 3
در شکل هفتم تعداد پاره خط ها چه تعداد می باشد.25

د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

کوه نوردی برای باال رفتن از مسیر برفی هر بار که 8 متر به سمت باال می رود 2 متر به سمت پایین لیز می خورد او در انتهای  26
پنجم در کجای مسیر قرار می گیرد.

 50  )4                           40  )3                        28  )2                       30   )1
طول مستطیلی 8 و عرض آن 4 متر است . اگر طول آن 25 درصد و عرض آن %50 افزایش یابد، مساحت مستطیل جدید کدام است؟27

  80  )4                             60  )3                         50  )2                          70  )1

در الگوی زیر در شکل هشتم چند نقطه داریم؟28

 82  )2                       60   )1

 52  )4                           64  )3

چند عدد طبیعی فرد مضرب 5 ، بین 1 تا عدد 40 وجود دارد.29

  6 )4                           3  )3                         5  )2                           4   )1

30, , , ,...9 15 21 27 با توجه به الگوی مقابل عدد 63 چندمین عدد الگو است؟                                                           
 11 )4                             9 )3                        10 )2                           8 )1



5 فصل اول )راهبردهای حل مسئله(

درس پنجم تا هشتم: راهبردهای حدس و آزمایش، زیر مسأله ، حل مسأله ساده تر، روش های نمادین
الف( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

اگر در حل مسأله ای روش مستقیمی برای حل آن وجود نداشته باشد ما می توانیم با یک روش منطقی و منظم پاسخ احتمالی 1

را حدس بزنیم.                                                                                                            درست      نادرست  

ثلث پول علی 24000 تومان می باشد که با آن مداد خریده و با بقیه پولش می تواند 5 دفتر 12 هزار تومانی خریداری کند.                                                                                                                           2
درست      نادرست  

برای حل برخی مسائل که دارای پیچیدگی هستند می توانیم ابتدا مسأله ای ساده تر که با مسأله اصلی در ارتباط است را حل 3
کنیم سپس با نتیجه آن به جواب اصلی مسأله برسیم.                                                         درست      نادرست  

در راهبرد روش نمادین می بایست مسئله ای را از نمادهای جبری به هندسی تبدیل نماییم.       درست      نادرست  4

ب( جاهای خالی را کامل نمایید.

ممکن است یک مسأله روش و راه حل ........................ نداشته باشد یا رسیدن به جواب آن طوالنی و دشوار باشد که شما 5
می توانید با یک روش ........................ و ........................ پاسخ احتمالی را حدس بزنید.

اگر پس انداز محمد هفته ای 40000 تومان باشد او پس از ........................ هفته می تواند کیفی به قیمت 200000 تومان را 6
خریداری نماید. 

برای حل بعضی مسئله ها ابتدا ........................ را که با مسأله اصلی در ارتباط است ، حل می کنیم سپس با استفاده از نتیجه 7
........................ را به دست می آوریم. 

تبدیل مسأله به یک شکل هندسی و حل هندسی آن نوعی ........................ یا ........................ به شمار می رود. 8

ج( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

سی عدد گاو و مرغ در یک مزرعه وجود دارد اگر مجموع تعداد پاهای آنها 80 باشد چند گاو و چند مرغ داریم. 9

دو زاویه مکمل یکدیگرند اگر یکی از زاویه ها دو برابر دیگری باشد آن دو زاویه کدام هستند؟10

به جای  چه عددی می توان نوشت )به کمک راهبرد آزمایش جواب دهید(11
×6 + =20 74

کدام عدد را می توان در 10 ضرب کرد و با عدد 48 جمع کرد که حاصل 98 بشود.12
× + =10 48 98

در یک کالس تعداد دانش آموزانی که در درس علوم افتاده اند نصف افرادی هستند که در درس ریاضی افتاده اند. اگر تعداد 13
کل دانش آموزان 45 نفر باشند چند نفر در علوم افتاده اند.

محسن در هر روز 3/5 تن آهن می فروشد. اگر او 20 روز در ماه کار نماید به ازای قیمت هر تن آهن 2.100.000 تومان، 14
چه مبلغی آهن فروخته است؟

در خیابانی جمعًا 35 گربه و کبوتر وجود دارد. اگر جمعًا 110 تا پا در این خیابان وجود داشته باشد چند تا گربه داریم؟15

مغازه داری هر روز 50 عدد شکالت به قیمت 15000 تومان  و همچنین 30 عدد نوشابه به قیمت 4000 تومان می فروشد. 16
اگر او شکالت را 12000 تومان و نوشابه را 3000 تومان بخرد چه میزان در این روز سود کرده است؟

حاصل عبارت زیر را به دست آورید. 17

...× × × ×
1 2 3 99
2 3 4 100



فصل اول )راهبردهای حل مسئله(6

حاصل عبارت زیر را به دست آورید. 18

( ... )+ + + + ×
1 1 1 1 4096
2 4 8 4096

به 7 برابر عددی 90 واحد اضافه می نماییم اگر حاصل 440 بشود آن عدد کدام است؟19

اگر به سه برابر عددی دو برابر آن عدد را اضافه نماییم حاصل 125 می شود، آن عدد کدام است؟ 20

د( گزینه صحیح را مشخص کنید.

در جای خالی کدام گزینه مناسب است؟                                                             21
       ×18 + =50 230    

 20 )4                           15 )3                      10 )2                      5 )1

محمد روزی 5000 تومان پس انداز می نماید. اگر بعد از 5 روز نصف پول موردنیاز برای خرید کتاب را جور نماید پول کتاب 22
کدام بوده است؟ 

 75000 )4                     45000 )3                     5000 )2              25000 )1

حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟23
( ... )× × × × ×
300 301 302 399 100
301 302 303 400  

 80 )4                          90 )3                        85 )2                    75 )1

تومان سود 24 ,400 تومان و به ازای فروش هر گوشی اپل 000 ,200 فروشنده ی موبایل به ازای فروش هر گوشی سامسونگ 000

می کند. اگر این فروشنده 4 گوشی سامسونگ و 5 گوشی اپل بفروشد چقدر سود کرده است؟ 

, ,2 500 000  )4           , ,3 200 000  )3             , ,3 000 000  )2                     , ,2 800 000  )1



7 فصل دوم (عددهاى صحيح)
الف) درستى يا نادرستى عبارت هاى زير را مشخص كنيد.

عدد صفر عددى مثبت مى باشد.                                                                                   درست      نادرست    1
20 است.                                                                                درست      نادرست    2 20 برابر  قرينه قرينه 
حاصلضرب دو عدد صحيح منفى همواره عدد صحيح مثبت است.                                      درست      نادرست   3
حاصل جمع عدد صحيح مثبت با منفى برابر عدد منفى است.                                            درست      نادرست   4
48 است.                                                                        درست      نادرست   5 برابر  2 24 حاصل ضرب 
حاصل جمع هر عدد صحيح با قرينه اش برابر 0 است.                                                      درست      نادرست   6

ب) جاهاى خالى را كامل نماييد.
قرينه هر عدد مثبت .................... است.7
50 حركت كنيم زاويه .................... تشكيل مى شود.8 اگر در راستاى عقربه هاى ساعت روى محيط دايره به اندازه 
بزرگترين عدد صحيح منفى .................... است.9
 برابر .................... است.10  2 3 8 7 حاصل عبارت

قرينه قرينه هر عدد برابر .................... است.11

ج) به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
در عبارت هاى زير مقدار   را به دست آوريد. 12

( ( ( )))    83 )        د)   ( ))   13 )           ج)     )  3              ب)   7 3 الف)  
 قرار دهيد)13 اعداد زير را با هم مقايسه نماييد. (به جاى   يكى از نمادهاى 

الف) 22   18-              ب) 33-   14-         ج) 53   72                      
 د) 100-   18-              ه ) 33   33-             و) 400-   0  

حاصل جمع و تفريق هاى زير را به دست آوريد. 14
الف) 10 - 17                  ب) 18 + 43-                ج) 16 - 16-                       د) 11 - 18 + 43-

تساوى هاى زير را به دست آوريد. 15
 22 82            ب)   24 32 الف)  

عددهاى صحيح بين دو عدد 8- و 2 را بنويسيد. 16
هر يك از حركت هاى زير روى محور چه عدد صحيحى را نمايش مى دهد.17

براى هريك از محورهاى زير يك جمع بنويسيد.18
الف) 

ب) 



فصل دوم (عددهاى صحيح)8
براى محورهاى زير يك جمع متناظر بنويسيد.19

الف)

ب)

گسترده عبارت هاى زير را بنويسيد. 20
584 (الف 45932(ب                     

حاصل جمع ها و تفريق هاى زير را به دست آوريد.21
158 (الف

232  (ب                  821
952  

حاصل جمع هاى زير را به كمك محور به دست آوريد. 22
  6 8 3 2                   ب)   2 4 5 2 الف) 

حاصل عبارت هاى زير را به دست آوريد. 23
صدىصدى

-
(الف 352(ب142

353-664
مقدار تقريبى نقاط مشخص شده روى نمودار را بررسى نماييد.24

جاهاى خالى را در شكل زير پر نماييد. 25
الف)

8312

7289
552

ب)
28

3185
14

سردتر از شهر تهران باشد، دماى 26 40 دماى شهر تهران 24 درجه باالى صفر است. اگر در همين لحظه دماى شهر اروميه 
اروميه چقدر است؟

طبق محورهاى زير جمع متناظر با اين محورها را بنويسيد.27
الف)

ب)



9 فصل دوم (عددهاى صحيح)
براى ضرب هاى زير محور متناظر بنويسيد. 28

2 3 5                                        ب)  2 الف) 

حاصلضرب هاى زير را انجام دهيد. 29
 2 3 )                                    ب)  ) 2 5 الف)

ضرب هاى زير را انجام دهيد. 30
( ) 9 2 5 )                    پ)  )5 3 2 )                                    ب)  ) 4 8 الف)

حاصل عبارت هاى زير را بيابيد. 31
( ( ))  18 5 3 ))         ب)  ) )(( ) )   14 3 7 9 2 3 الف)

بدون محاسبه مشخص نماييد حاصل عبارت هاى زير مثبت است يا منفى.32
( )( ) 18 15 11 19 )             ب)  ) ( )   43 31 40 20 الف)

حاصل تقسيم هاى زير را به دست آوريد. 33
( ) 12 4 )                        ب)  ) ( )  18 3 الف) 

حاصل تقسيم هاى زير را به دست آوريد.34
( ) ( )  8 12 4 2 )                   ب)  ) ( )  19 10 5 2 الف)

حاصل عبارت هاى زير را به دست آوريد.35
( ) ( ( ))   8 3 9 3 )                   ب)  ) [ ( )]   24 6 2 الف) 

بدون محاسبه عالمت عبارت هاى زير را مشخص نماييد.36
( ) ( )   21 18 14 19 )              ب)  ) ( ) ( )     15 3 20 4 15 الف)

جاهاى خالى را با عالمت مناسب پر نماييد.37
( )  18 2 5 180 45                            ب)  ( )  3 3 5 الف) 

جدول زير را كامل نماييد. 38
10

( ) 3
-15024

-11-1527
819-60

همه پاسخ هاى ممكن به جاى  و  را بنويسيد39

       36                           ب)    18 الف) 
خودرويى از تهران به مقصد شيراز حركت كرده است. اين خودرو با سرعت ثابت 100 كيلومتر بر ساعت حركت مى نمايد 40

و فاصله بين تهران تا شيراز حدود 900 كيلومتر است.
الف) اگر او ابتدا به اصفهان برود (فاصله حدود 500 كيلومتر از تهران) چقدر طول مى كشد از تهران به اصفهان برود. 

ب) اگر زمان صفر را زمانى كه به اصفهان مى رسد در نظر بگيريم اين خودرو در چه زمانى در تهران بوده و چه زمانى شيراز 
بوده است. 



فصل دوم (عددهاى صحيح)10
د) گزينه صحيح را مشخص كنيد.

حاصل عبارت زير كدام گزينه است؟                                                                                41
( )    17 14 3 2   

4  (4                     4  (3                        8  (2                    10   (1

بين دو عدد 15- و 3 چند عدد صحيح وجود دارد؟42
  19 (4                       16 (3                       18 (2                    17  (1

كدام است؟43 ( ) ( )   18 12 3 قرينه قرينه عدد 
  -3 (4                       -2 (3               3 (2                   2  (1

كدام گزينه است؟44 458 218 حاصل عبارت 
 200  (4               118  (3                   240  (2      260   (1

كدام گزينه است؟45 ( ( ))( ( ))    6 4 3 2 9 7 حاصل عبارت 
0  (4                       2  (3                        10  (2                        30  (1

اختالف دو عدد صحيح 3 مى باشد، اگر يكى از آنها يك رقمى، و ديگرى دو رقمى باشد، كمترين حاصلضرب آنها چه عددى است؟46
70  (4                   108  (3                       77  (2                    88    (1

حاصل جمع 53 عدد برابر صفر شده است در اين اعداد حداكثر چند عدد مى تواند 5- باشد. 47
  52  (4                    50  (3                        54  (2                    48  (1

ميانگين 4 عدد صحيح 8 و 3 عدد صحيح ديگر 7- است. ميانگين كل كدام گزينه است؟  48
 19

7  (4                       3 (3                         18
7  (2                   11

7   (1

كدام گزينه است؟49 ( ) ( )( )    8 5 4 8 2 3 1 حاصل عبارت 
 48 (4                   56 (3                           38 (2                       52 (1
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