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خدای بزرگ را سپاس ،  که به ما توفیق عطا نمود تا بتوانیم با نگارش و ویرایش کتابی که هم اکنون 
پیش روی شماست به عنوان کمترین خدمتگزار گامی هر چند اندک برای دانش آموزان عزیز که به راستی 

آینده سازان این مرز پرگهر هستند برداشته باشیم.
کتاب حاضر ویرایش جدید کتاب کار ریاضی هفتم می باشد که در آن از نقطه نظرات و تجارب ارزشمند 
دبیران و همکاران عزیزمان در سراسر کشور بهره مند گردیده ایم. ساختار کتاب شامل مباحث زیر می باشد:

1ـ درس نامه جامع: در ابتدای هر فصل درس نامه ای کامل به همراه مثال ها و نکات مختلف آورده شده 
است. 

2ـ سؤاالت میکروطبقه بندی شده: در این قسمت سؤاالت مختلفی به صورت درست و نادرست، 
جای خالی، سؤاالت تشریحی و تستی قرار داده شده است که شامل فضای خالی برای پاسخ دهی می باشد.

3ـ سؤاالت ویژه همراه با پاسخ: این سؤاالت تستی برگرفته از سؤاالت المپیاد و آزمون هاي علمي 
و استعدادهاي درخشان به همراه پاسخ تشریحی می باشد  که  در آخر هر درس قرار داده شده است.

4ـ نمونه سؤاالت نوبت اول و نوبت دوم: در این قسمت نمونه سؤاالتی از نوبت اول و نوبت دوم به 
ترتیب در پایان فصل پنجم و فصل نهم آورده شده است.

در پایان بر خود الزم می دانیم از تمامی عزیزان و بزرگوارانی که در تألیف این اثر با ما همکاری نمودند 
کمال تشکر را به عمل آوریم.
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5 فصل اولراهربدهای حل مسئله

 درس اول: راهبردهای رسم شکل، الگوسازی، حذف حالت های نامطلوب، الگویابی، راهبرد حدس  و آزمایش

حل هر مسئله چهار مرحله دارد: 

مرحله اول: فهمیدن مسئله                                              مرحله دوم: انتخاب راهبرد مناسب      

مرحله سوم: حل کردن مسئله                                          مرحله چهارم: بازگشت به عقب

مرحله اول: فهمیدن مسئله

هر مسئله اگر خوب فهمیده نشود، ابزارهای الزم برای حل آن ناشناخته می ماند. برای آنکه یک مسئله خوب فهمیده شود بهتر است: 

1( مسئله را به زبان و کلمات خود بیان کنید.                           2( خواسته های مسئله را معلوم کنید.

3( مسئله را خالصه کنید.                                                4( شر ط های خاص مسئله را جدا کنید.

5( داده ها و اطالعات مسئله را مشخص کنید.                         6( مسئله را به صورت یک نمایش ساده اجرا کنید.

مرحله دوم: انتخاب راهبرد مناسب

در دوره ابتدایی با تعدادی از راهبردهای حل مسئله آشنا شدید. دانستن نام و کاربرد هر راهبرد کمک می کند تا آنها را مرور و تعیین 

نموده که کدام یک برای حل مسئله مفیدتر واقع می گردند. برای حل هر مسئله 8 راهبرد وجود دارد که عبارتند از: 

1( رسم شکل                                 2( الگوسازی                                      3( حذف حالت های نامطلوب

4( الگویابی                                   5( حدس و آزمایش                              6( زیر مسئله

7( حل مسئله ساده تر                      8( روش های نمادین

مرحله سوم: حل کردن مسئله

با راهبرد انتخابی خود مسئله را حل می کنیم. اگر با ارائه این راهبرد مسئله به نتیجه نرسد، به مرحله ی دوم بر می گردیم و راهبرد خود 

را تغییر می دهیم، گاهی نیز ممکن است الزم باشد به مرحله ی اول برگشت، زیرا امکان دارد نکته ای  درمسئله اول وجود داشته باشد 

که شما هنوز به آن توجه نکرده اید.

مرحله چهارم: بازگشت به عقب

با پیدا کردن پاسخ ریاضی حل مسئله به پایان نمی رسد.

ابتدا باید پاسخ ریاضی خود را در موضوع مسئله تفسیر کرده و مشخص نمود آیا پاسخ ما همان خواسته مسئله است. آیا جواب به دست 

آمده منطقی است. که در نهایت می توان مراحل و عملیات مسئله را بررسی یا مسئله را با راه حل دیگر پاسخ داد. 

1ـ راهبردهای رسم شکل: 

در بسیاری از مسائل ریاضی رسم یک شکل ساده می تواند به درک خوب و درستی از آن مسئله کمک کند و یا به طور کامل مسئله را حل 

نماید چنانکه نیاز به نوشتن عملیات و محاسبه نباشد. گاهی فقط تصور از آن شکل در ذهن کافی است بی آنکه به رسم شکل نیاز باشد.
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* جاهای خالی را با نوشتن عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.
 

 6 گاهی برای حل یک مسئله ریاضی باید همه ی ........................ ممكن را نوشت و برای آنكه هیچ حالتی فراموش نشود، الزم 

ح است همه ی آنها را با ........................  و ........................ و ........................ مشخص نوشت.ح

 7 حذف حالت های نامطلوب و نادرست و قراردادن حالت های باقیمانده به عنوان حالت های مطلوب و پاسخ درست مربوط 

به راهبرد........................ می باشد.

 8 در بسیاری از مسائل ریاضی یک ........................ می تواند به درک خوب و درستی از آن مسئله کمک کند.

برای آنكه یک مسئله خوب فهمیده شود بهتر است مسئله را به صورت یک ........................ اجرا کرد. 9 

 10 در ریاضی با دو نوع الگوی  ........................ و ....................... سر و کار داریم. 

* به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
20 متری زمین رها می شود، این توپ پس از هر بار برخورد با زمین نصف ارتفاع قبلی باال می آید، محاسبه  توپی از ارتفاع  11 

کنید این توپ پس از 3 بار برخورد با زمین چه مسافتی را طی می کند.  
 

 12 یک قورباغه می خواهد از یک دیوار باال برود، او با هر جهش 4 متر باال و هر بار 3 متر ُسر می خورد و پایین می آید. اگر 

ارتفاع 8 متر باشد، او با چند بار جهش به باالی دیوار می رسد؟

50 متر که با برف پوشیده شده باال ببرد.   13 راننده یک اتومبیل می خواهد اتومبیل خود را از سطح نسبتاً شیبداری به طول 

او پس از هر بار تالش برای باال بردن اتومبیل 5 متر به جلو حرکت می کند و 2 متر اتومبیل به سمت عقب می  لغزد، این راننده 

پس از چند بار تالش می تواند این سطح را طی کند؟ 

از هر طرف به  اگر فاصله ی فرش  را در وسط یک سالن مستطیل شكل می اندازیم   14 یک فرش به طول 4 و عرض 3 متر 

دیواره های سالن 2 متر باشد مساحت سالن را محاسبه کنید. 

	

	 	
20 و حاصل جمع آنها بیشترین مقدار باشد.   15 دو عدد طبیعی بیابید که حاصل ضرب آنها 

	

	 	



9 راهربدهای رسم  شکل، الگوسازی، حذف حالت های نامطلوب، الگویابی، حدس  و آزمایشسؤاالت درس اول

1000 تومان جنس خریداری شده را  200 تومانی داریم، به چند حالت می توان مبلغ  100 تومانی و   16 تعداد زیادی سكه های 

به فروشنده پرداخت کرد؟   

	

	 	

 17 با رقم های 3 و 2 و 7 تمام عددهای سه رقمی ممكن را بنویسید.  )اعداد با ارقام تكراری را با هم بنویسید( 

	

	

	
 18 دو عدد طبیعی بیابید که حاصل جمع آنها 17 و حاصل ضرب آنها کمترین مقدار باشد.   

	

	 	

دو عدد طبیعی که مجموع آن ها 11 و حاصل ضرب آنها 28 باشد را بیابید.   19 

2 متر مربع است. اگر از ضلع مربع 15 سانتی متر کم کنیم، از مساحت  25/ 150 سانتی متر  مساحت مربعی به طول ضلع  20 

مربع چند درصد کم می شود؟   

5000و2000 تومانی باشد تمام  10000و  27000تومان خریداری می  کند اگر اسكناس های او فقط  فردی کاالیی را به قیمت  21 

حالت هایی که او با این اسكناس ها می تواند مبلغ آن را بپردازد، بنویسید.
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105 کیلوگرم می باشد. وزن هر سه جعبه را بیابید. مجموع وزن سه جعبه 15 کیلوگرم و حاصل ضرب وزن آن ها  22 

	

توپی را از باالی یک ساختمان به سمت زمین پرتاب کرده ایم این توپ پس از هر برخورد نصف مسیر قبل را به سمت باال  23 

بر می گردد. اگر پس از برخورد چهارم توپ را در حداکثر ارتفاع آن یعنی 2 متری در نظر بگیریم. 

الف( کل مسیری که توپ طی کرده است چقدر است؟  	

	

ب( ارتفاع کل ساختمان چقدر است؟ 	

10% درختان گردو و بقیه درخت بادام باشد تعیین کنید 	 در روز درختكاری در یک منطقه .. درخت کاشته شده است. اگر  24 

تعداد درختان گردو چند تا می باشد؟ )رسم شكل( 

* پرسش های چهارگزینه ای
10متری زمین رها شده است، این توپ هر بار پس از برخورد با زمین، نصف ارتفاع قبلی باال می آید، این  توپی از ارتفاع  25 

توپ پس از 3 بار برخورد با زمین چه مسافتی را طی می کند؟

4(	25	متر	 		 3(	30	متر	 	 2(	35	متر	 	 1(	20	متر	

350 تومانی خریداری کرد؟  100  تومانی به چند صورت می توان یک کاالی  50  و  با سكه های  26 

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

 یک ظرف آب دارد. اگر 20 لیتر آب به آن اضافه کنیم پر می شود. گنجایش ظرف چقدر است؟
1
5

 27 

		 4(	15	لیتر	 			 3(	20	لیتر	 			 2(	25	لیتر	 			 1(	30	لیتر	

 28 اگر طبقه همكف ساختمانی را با صفر نشان دهیم و فردی که از طبقه ی سوم سوار آسانسور می شود، در ابتدا چهار طبقه 

پایین و سپس 5 طبقه باال رود، او اکنون در کدام طبقه قرار دارد؟ 

		 4(	دوم	 			 3(	پنجم	 			 2(	چهارم	 			 1(	سوم	

یک ظرف آب دارد. اگر 7 لیتر آب به آن اضافه کنیم ظرف پر شده و 1 لیتر هم اضافه می آید. گنجایش ظرف چقدر است؟
2
5

 29 

		 4(	15	لیتر	 			 3(	12	لیتر	 			 2(	10	لیتر	 			 1(	11	لیتر
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