
 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 رياضيات تكميلي
 وژيۀ مدارس استعداداهي ردخشان

 پاهي هفتم دورۀ اول متوسطه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3131 



 
 

 اسالمي، حضرت امام خميني)ره(گذار كبير جمهوري بنيان
 (3131تير  93) 835پيام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامۀ 

 ها داشته باشيم.همه هنرآفريني و اختراعات و پيشرفت ايم آنما در شرايط جنگ و محاصره توانسته
 سازيم.زمينۀ كافي براي رشد استعداد و تحقيقات را در همۀ امور فراهم مي ،در شرايط بهتر شاءاللّهان

 هاست.ها و حقيقتو كشف واقعيتروح جستجو  كردن جوانان زنده مبارزۀ علمي براي
 

 العالي(اي)مدظلهاهلل خامنهحضرت آيت رهبر معظم انقالب اسالمي،
 (5831 ارديبهشت 39) در ديدار معلمان برگزيدۀ سراسر كشور بيانات

 عدالت به معنـاي اين نيست كه ما با همۀ استعـدادها با يك شيـوه برخورد كنيم.
 نه؛ استعـدادها باألخـره متفـاوت است. نبـايد بگـذاريم استعـدادي ضـايع بشـود

 و براي پرورش استعـدادها بايد تدبيـري بينـديشيم. در اين ترديدي نيست.
 اما مالک بايد استعدادها باشد، الغير. عدالت اين است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمود امـاني طهراني، محمد نستوه، كـورش اميري نيا، سيده طـاهره آقاميري، شوراي راهبري:
رضا گلشن مهرجردي، عباسعلي مظفري و ناصر جعفري

 رياضيات تكميلي ويژۀ مدارس استعدادهاي درخشاننام كتاب:
پايۀ هفتم دورۀ اول متوسطه ـ 103/1

 محمد حسين احمدي، نرگس اخالقي نيا، عبدالرضا زارع شحنه، علي قصاب و مؤلفان:
سعيد صدري

گروه تحقيق، توسعه و آموزش رياضي دفتر تأليف كتاب هاي درسي ابتدايي و نظارت:
متوسطۀ نظري

عاطفه كشاورزي زفرقنديويراستار علمي:

سيدعلي اكبر ميرجعفريويراستار ادبي:

ادارۀ كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشينظارت بر چاپ و توزيع:

حامد مشفق آرانيطراح گرافيك، طراح جلد و صفحه آرا:

ادارۀ كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشیناشر:
ـ  ساختمان شماره ی٤آموزش و  پرورش)شهيد موسوی(  تهران: خيابان ايرانشهر شمالی 

ـ  ٨٨٨311٦1، دورنگار: ٨٨30٩٢٦٦، كد پستی: 1٥٨٤٧٤٧3٥٩،  تلفن: ٩
www.chap.sch.ir :وب سايت

شركت افست )سهامي عام(چاپخانه:

چاپ اول، 13٩3سال انتشار و نوبت چاپ:

حّق چاپ محفوظ است.

اين كتاب، به منظور فراهم كردن مواد آموزشي تكميلي
مورد نياز مدارس استعدادهاي درخشان، توسط

مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان
و دفتر تأليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطۀ نظري

طراحي و تأليف شده است.

 

 
 
 
 

 ی رپورش استعداداهی ردخشانرکز مل  م  
 و دانش ژپواهن جوان

 

ISBN    978 -964 - 05 - 2404 - 6     9٧٨-964-05 - 2404-6  شابک



 
 

 اسالمي، حضرت امام خميني)ره(گذار كبير جمهوري بنيان
 (3131تير  93) 835پيام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامۀ 

 ها داشته باشيم.همه هنرآفريني و اختراعات و پيشرفت ايم آنما در شرايط جنگ و محاصره توانسته
 سازيم.زمينۀ كافي براي رشد استعداد و تحقيقات را در همۀ امور فراهم مي ،در شرايط بهتر شاءاللّهان

 هاست.ها و حقيقتو كشف واقعيتروح جستجو  كردن جوانان زنده مبارزۀ علمي براي
 

 العالي(اي)مدظلهاهلل خامنهحضرت آيت رهبر معظم انقالب اسالمي،
 (5831 ارديبهشت 39) در ديدار معلمان برگزيدۀ سراسر كشور بيانات

 عدالت به معنـاي اين نيست كه ما با همۀ استعـدادها با يك شيـوه برخورد كنيم.
 نه؛ استعـدادها باألخـره متفـاوت است. نبـايد بگـذاريم استعـدادي ضـايع بشـود

 و براي پرورش استعـدادها بايد تدبيـري بينـديشيم. در اين ترديدي نيست.
 اما مالک بايد استعدادها باشد، الغير. عدالت اين است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنيان گذار كبير جمهوري اسالمي، حضرت امام خميني)رحمةاهلل عليه(
ما در شرايط جنگ و محاصره توانسته ايم آن همه هنرآفرينی و اختراعات و پيشرفت ها داشته باشيم.
ان شاءاهلل  در شرايط بهتر، زمينۀ كافی برای رشد استعداد و تحقيقات را در همۀ امور فراهم می سازيم.

مبارزۀ علمی برای جوانان زنده كردن روح جستجو و كشف واقعيت ها و حقيقت هاست.
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کم�یت ها� بررس� دانش بی�تر را شد� م� �وانده �ا�نگار��� �دی� پارس� زبان در �که ریا�یات
م� ک��د. تعری� د�ر�ون� و ف�ا سا�تارها�

تعری� ها و اصو� از م���� استد�� با �ن در که م� داند دان�� را ریا�� دی�ری دید�اه
و�� نم� رود شمار به طبیع� ��و� از ریا�یات ای��ه با م� رسی�. �دیدی و د�ی� نتای� به
سر��مه فی�ی� به وی�ه طبیع� دانش های از بی�تر م� پ�وه�د� ریا�� دانان که وی�ه ای سا�تارهای
طبیع� ��و� به طوری که م� ک��د پیدا ��تر� م�� �ونه و طبیعت از �دا ف�ای� در و م� �یرند

ک��د. بررس� و م�ای�ه �ن با را �واب های�ان تا م� �ردند باز ریا�� به �ود م�ا�� �� برای

�اه ریا�� دانان و�� دارد ت�یه ریا�یات به ب�یار پ�ش�� و ا�ت�اد مه�دس�� طبیع�� ��و�
م� پردازند. ١  سا�تارها بر�� بررس� و تعری� به کاربردی� نه �و ریا�� صرفا� د�ی� به

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

وی�� و پرور� و �موز� ب�یادین ت�و� س�د از بخ�� ا�رای �هت در که کتاب این
درس� کتاب از های� بخش تعمی� به است� شده نگاشته ایران� تی�هو� و م�تعد دانش �موزان
با است� سا� پ�� از بیش با م�ا�عات� فرای�دی �اص� کتاب این م� پردازد. ه�ت� پای� ریا��
است� �روری ب�یار کتاب این م���ان� ن�د در تدری� ه�گا� صا�� ن�ران تی�بی�� همه این

است. نبوده ت�ور در هی� �اه کتاب این ب� ن��� زیرا

م�رب ریا�� دبیر م�خ�ا� و است ریا�� درس� کتاب ف�� های مت�ا�ر کتاب ف�� های
بخش های وا�ه های ک�ید همه این با ک�د. ��از زمان� �ه را بخش هر تدری� که در�واهدیافت

است. شرح بدین فهرست وار صورت به کتاب

است. شده نگاشته مخاطبان نیاز و برتر استعداد پیش فرض با کتاب این تمرین های تمرین ها:
م�هوم� �ا�ش به تمرین ها از بخ�� با تدری� ه�گا� را �ود مخاطبان تواند م� ��� مع�� ی�
در شاید مو�و� این و شود� م� ت��� �ز� �موزش� سا� در تمرین ها هم� دربار� ت��ر ب��اند.
ب��ید. ت�ویر به کتاب� �این تدری� با را �ود ���یت باشد. دی�ر کتاب های معرف� با ت�اد

و م� ک�د �فری�� ن�ش تدری� فرای�د در بازی کار�اه م�و�� که است زمان� دیر بازی: کارگاه

�زاد دانش نام� وی�� پدیا� از ١بر�رفته



م� شود توصیه است. شده �ن� آموزش� کار�اه های با مو�و�، با متناس� نی� رو پیش کتاب
م� تواند که را م�ان� و ب�یرید� نظر در آنها از هری� ا�رای برای زمان �لسه  دو یا ی� به انداز�

دهید. اخت�ا� کار این به باشد، کالس� مرسوم ��ای �� به ��ایی

نخست باید نسل، ت�ییر برای �ر�ته اند. قرار نظر مد نی� آموزش� �رهن� ت�ییرا� گفت وگوها:
�شوده کتاب این در �فت و�و نام به بخش� منظور، این برای داد. مناس� ت�ییر را خود دید�اه
این شود. داده قرار اختیار در معلمان تدریس تفکر نظام سنجش برای عیاری تا است، شده
و ایستایی معلم ی� تا رشد، به رو ارزش های ساخت نمود برای است آیینه ای �فت و�وها

کند. مشاهده را خود پویایی

مسائل این حل برای است. آمده نماد کتاب مسائل از برخ� کنار ویژه: تمرین های نماد
از دی�ر برخ� نشود. اشت�اه د�ار تا ب�یرد به  کار را خود تمرک� و دقت نهایت باید دانش آموز
تفکر برای بیشتری زمان نیاز اعالم برای نماد این شده اند. مشخص نماد   با کتاب مسائل
ایده ها توصیف و حل روش تفهیم برای شایسته ای زمان مسائل این حل هنگام باید معلم است.
صدها کنار در منفعل، آموزان دانش آموزش� سا� ی� �و� در تا دهد� ارائه آن راه�ارهای و

شوند. آشنا هم برانگی� �ا�ش مس�ل� �ند حل با مهارت�، مس�ل�

است. کردن کشف در همیاری هنر تدریس، هنر
دورن ون مارک
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برای است. اص�� عمل ��ار و پرانتز جم�ه از نمادهای� و اعداد �ا�ل ریاض�� عبارت ی�
�� بریم. به �ار زیر به ترتی� را نمادها ریاض�� عبارت های ��اسب�

تفریق یا جمع  .٣ تقسیم یا ضرب .٢ پرانتز   .١

نمادی ابتدا تقسیم�� یا ضرب ����) ب�دند �ساوی ترتی� دارای نماد دو عبارت� ی� در ا�ر
��ید. ت�جه زیر ��ال های به دارد. �رار �� سمت در �ه به �ار �� بریم را

 •  ١٢ −
٣︷ ︸︸ ︷

۶ ÷ ٢ = ١٢ − ٣ = ٩  

•  ٧ − ١ × ٢︸ ︷︷ ︸
٢

+ ٣ − ۵ = ٧ − ٢︸ ︷︷ ︸
۵

+ ٣ − ۵ = ۵ + ٣︸ ︷︷ ︸
٨

− ۵ = ٨ − ۵ = ٣  

• ٣ × (١٣ + ٧) ÷ (٨ − ٢) = ٣ × ٢٠ ÷ ۶ = ۶٠ ÷ ۶ = ١٠  

 

است�. اضا�� ��رد (ی� ��ید وصل به هم را ست�� دو برابر عبارت های .١

 •  ۶ ÷ ١)٢ + ٢)  •  ١٩ 
•  ٣(۴ + ٨) ÷ ٣  •  ۶ 
•  ١٢ ÷ ۴ + ٣)٢ + ۵)  •  ٩ 
•  ۴ + ٢ × ٣ − ٨ ÷ ۴ × ٢  •  ١  

  •  ١٢

آورید. به دست را زیر عبارت های حاصل .٢

(الف ٣۴ − ١٨ + ٢ (ب ٨ ÷ ۴ ÷ ٢
(ج ١٢ − ٨ ÷ ٢ + ١ (د ١٠ − ۴ × ٢ + ٣
(ھ ٧ + ٩ × (٣ + ٨) (و ۶٣ ÷ (١٠ − ٣) × ٣
(ز ١٢ × ۶ ÷ ٣ − ٢ × ۴ (ح ٢١ ÷ (٣ + ۴) × ٣ − ٨

(ط ۵۵ ÷ ١١ + ٧ × (٢ + ١۴) (ی ٢٧ ÷ (٣ + ۶) × ۵ − ١٢
(ک ١٢ + ۶ ÷ ٣ × (١٨ + ٣ × ٢) (ل ٢٨٠ − ۴٠ × (١٢ − ١٠ ÷ ٢)
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٢
٧

١
+

٣

×
=

و کرده ایم حرکت به شروع ٢ عدد از روبه رو، ش�ل در .٣
اگر ر�ته ایم. همسایه خانه های از ی�� به گام هر در
سرهم پشت را عمل ها و عددها خانه، هر به ورود به ترتیب

م� آید: به دست تساوی رابط� ی� بنویسیم،
٢ × ٣ + ١ = ٧.

آید. به دست تساوی رابط� ی� تا بیابید مسیری زیر، ش�ل های از هری� در الف)

٨
=

۴
−

٢۴

×
٣ ۶

÷

+
٣

۵
×

٢

٧
=

÷
۵

۴
٢

+

١٠
=

دارد! عجیبی خاصیت آبی رنگ مسیر باال، مثال در ب)
و «=» ،«١» ،«+» ،«٣» ،«×» ،«٢» به ترتیب نمادها و اعداد آبی رنگ مسیر روی
بنویسیم به ترتیب را نمادها و اعداد آبی رنگ مسیر عکس جهت در اگر هستند. «٧»
داشت خواهیم تساوی رابط� ی� دوباره ،(«٢» و «×» ،«٣» ،«+» ،«١» ،«=» ،«٧»)

.(٧ = ١ + ٣ × ٢)
دارند� را عجیب خاصیت این کرده اید، پیدا باال ش�ل های در که مسیرهایی آیا

شود. ٨ برابر عبارت حاصل� که کرده ایم پرانتزگ�اری طوری را ٢ × ٣ + ١ عبارت زیر، در .۴

٢ × (٣ + ١) = ٨

شود. برقرار تساوی که کنید پرانتزگ�اری طوری را زیر عبارت های از هری�

(الف ٢٨ ÷ ٢ × ٣ + ١ = ۴ (ب ٢۴ + ۶ ÷ ٣ + ٢ = ۶
(ج ١٨ + ٣ × ٢۵ ÷ ١۵ − ٣ = ٢٠ (د ٣ × ۴٠ ÷ ٨ + ١٢ ÷ ۶ = ١

= = = =
=

=

=

=

−

+

×

×

+

×

×

÷

+

−

−

÷

−

÷ ÷

+

۴

۵

۴

۴

٣

٢

۵

٢

٨

٢

۴

۶

۶

۴

٢

۴

کرده ایم پر طوری قرمزرنگ اعداد با را روبه رو جدول .۵
باشند. برقرار تساوی ها ستون و سطر هر در که
و اعداد که است این خاکستری رنگ خانه های معنای
برای دارند. قرار پرانتز در خانه ها این داخل نمادهای
این گونه رابطه چپ)، سمت (از سوم ستون در مثال،

است:
(٢ + ٨) ÷ ۵ = ٢.
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ک�ید.١ �ر رقم� �� ا�دا� با را ز�ر �د�� ها� از هر�� شده، گ��ه قانو� با

= = = =
=

=

=

=

÷ ÷

÷

÷
+

+
+

−
−

−

×
×

+

+

−× ٣

۴

۶

= = = =
=

=

=

=

−

+

×

−

−

×

−

+

÷

+

×

−

×

−

×

−

١

۵

۴

٩

  

همرنگ مثلث  ‐ بازی کارگاه

قرمز � �ب� رن� ها� با �و�کار، �� با ن�ر �� است. شده �ا�ه قرار ���ه �� ر�� ن�طه ش�
را ن�طه �� ا�� �اره �� �� با � م� ک�د ان��ا� را ن�طه �� ا�� ن�ر م� ک��د. شر�� را باز�
ا��ی� که هرک� م� ک�د. ��� به ه� � ان��ا� را ن�طه �� نیز، ��� ن�ر م� ک�د. ��� به ه�
�ار� رن� �� ���� سه که است م���� همرن� م��� است. با��ه ب�از� را همرن� م���

باشد. شده �ا�ه ن�ط� ش� از ��� �� ر�� ها� �

�ب� نوبت اگر ��ا است. نشده سا��ه همرن�� م��� هی� ه�وز ز�ر ش�� �ر م�ا�، برا�
چطور؟ باشد قرمز نوبت اگر است؟ بازنده باشد،

 

ک�ید �یدا ر�ش� ک�ید س�� � �هید ان�ا� را باز� ا�� �انوا�ه ا��ا� �ا ��س�ا� از ��� با
باشید.  برنده همیشه که

١P.J. Carter, Advanced IQ tests, Kogan page, London, 2008, page 8.
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مسئله ها

است. شده انتخاب ��ا�����١ ����یت �تاب ا� ��ر �اه��� و ����� .١

روی خرگوش ها و مرغ ها این دارد. خانگی خرگوش چند و مرغ چند دهقا مسئله:
دارد؟ خرگوش چند و مرغ چند دهقان این دارند. پا ١۴٠ و سر ۵٠ هم،

مرغ هر بگند: قرار غری وضع در می کند، بور را خود جانوران دهقان، راه حل:
درست غریب، تصور این با خود. عق دوپای روی خرگوش هر و است ایستاده پا یک روی
سرها به عنوان می توان را ٧٠ عدد داشت. خواهند شرکت عدد، ٧٠ یع پاها، ۀ نصف
بنابراین، . بیاور به حساب دوبار را خرگوش هر و یک بار مرغ هر به شرطی که گرفت، نظر در
خرگوش ها تعداد کنیم، کم را ۵٠ یع خرگوش  ها، و مرغ ها کل تعداد ٧٠ عدد از گر ا

با: است برابر خرگوش ها، تعداد یع می آید؛ به دست
٧٠ − ۵٠ = ٢٠

مرغ. ٣٠ البته، و

��ید. ا�ا�� ����� ا�� �را� ���ر� �اه��� ��ید س�� �ا�، �اه��� �واند� ا� ��د

نوشت� �� ا� �و����ر ��ی�� ا�دا� ���و� ����و�� �ا ۴ �د� ����وا� �و� ��ا� �� .٢
۴ = ١ + ١ + ١ + ١,

۴ = ١ + ١ + ٢,

۴ = ١ + ٣,

۴ = ٢ + ٢.

�و����ر ��ی�� ا�دا� ����و�����و� �و�����وا� ��د �� �ا ۶ و ۵ ،٣ ا�دا� �ر��ا�
��و��ید. �ا ���� �الت��ا� ��� نوشت� �و�شا� ا�

.۶٠ ���� �ا���، انت�ا�ا� ش�ر�ا��، پرو�� �رج�� ، پولیا، ١جرج
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کنید. کش� را زیر ا��وی �انون .٣
١, ١١, ٢١, ١٢١١, ١١١٢٢١, ٣١٢٢١١, ١٣١١٢٢٢١, . . . .

 

ریا�� دان نشوید! ن�ران نشدید، �انون این کش� به موف� اگر
کانوی �ان به نا� روبه رو�، �ت�ویر معا�ر ان�لیس� معرو�
برخورد ا��و این با بار او�ین برای و�ت� ،(John Conway)
بعد اما کند؛ حل را آن نتوانست تفکر ساعت ها از بعد کرد،
�� کانوی گفت، او به را ا��و �انون دوستانش از ی�� اینکه از
�ی� که� است این ا��و �انون کش� برای �ز� ا��عات  برد

بشمارد!» ٣ عدد تا باشد بلد فقط نفر
ببینید. را زیر ش�ل ساخت. م� توان مربع ٣ حداکثر مربع، ٢ با .۴

کنید. رس� را مربو�ه ش�ل ساخت� م� توان مربع چند حداکثر مربع، ٣ با

دوچرخه سواری شنا، بخش سه از سه گانه مسابقات .۵
ورزش�اران ا�م�ی� در است. شد� تش�یل دو و
س�� م� کنند. شنا را مسیر ٣

١٠٣ ابتدا رشته، این
کیلومتر ١٠ بعد و م� زنند رکا� را را� با�� ماند� ۴

۵
مسابقات مسیر �و� برسند. �ایان خط به تا م� دوند

است� کیلومتر چند ا�م�ی� در سه گانه

عروس� هایش برای را ��ه کتا� ١
٢ شب شنبه گ�ل� .۶

را کتا� با�� ماند� از ١
٣ نی� شب ی�شنبه خواند.

را کتا� با�� ماند � از ١
۴ شب دوشنبه و خواند.

با�� ماند� ١
۵ شب سه شنبه خواند. عروس� ها برای

برای را کتا� از کسری چه  گل� خواند. را
است� نخواند� عروس� هایش
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کن�د. �و�ه �یر ال�وی به .٧

کن�د. رس� را ال�و این �نج� ��ل الف) 

دارد؟ و�ود �و�ر دایر� چند ال�و، این ب�س�� ��ل در ب)

کن�د. �و�ه �یر ال�وی به .٨

کن�د. رس� را ال�و این �نج� ��ل الف)

در که عددی با ��داد این دارد؟ و�ود �و�ر دایر� چند ال�و، این ب�س�� ��ل در ب)
دارد؟ رابطه ای چه آوردید، به دست قبل مسئلۀ  «ب» قسمت

به دست را �یر عبار� �ا�ل قبل، مسئله  ��ل �ای و با� ��ل �ای به �و�ه با ج)
آورید.

١ + ٢ + ٣ + · · · + ۵١

ک�� روی �ولد� ��ن آ�رین در که است �م� �ای� ��داد با برابر مو�ا سن که م� دا��� .٩
با�د، کرده �و� �ولد� ک�� �ای روی �م� ۶۶ به مجموعاً او اگر است. داده قرار

دارد؟ سن سال چند اکنون
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فرض هستند! زدن بوق عاشق رانندگان هندوستان، در .١٠
١ اول نفر که باشد این بر رسم قرمز، چراغ پشت کنید
بوق خواست که بار چند هر دوم نفر بعد بزند. بوق بار
دوم و اول نفر بوق های مجموع تعداد به سوم نفر بزند.
و اول نفر بوق های مجموع تعداد به چهارم نفر بزند. بوق
بوق های مجموع تعداد به پنجم نفر و بزند بوق سوم و دوم

.· · · و بوق بزند قبل� نفر چهار
بزنند، بوق باال قانون با بعدی نفر ۵ و بزند بوق بار ٢ دوم نفر چراغ، ی� پشت اگر الف)

است؟ زده بوق بار چند آخر نفر

شده شنیده بوق صدای بار ۵۶ و باشد زده بوق بار ۶ دوم نفر چراغ، ی� پشت اگر ب)
زده اند؟ بوق راننده چند باشد،

است؟ زده بوق بار چند دوم نفر زده اند. بوق بار ١۶ مجموعاً نفر ۶ ج)

۴ گروه ٨ به اول مرحلۀ در تیم ها این بودند. حاضر تیم ٣٢ ،٢٠١۴ جهان� جام در الف) .١١
مرحلۀ در داد. انجام دی�ر سه تیم با ی� بازی تیم هر گروه هر در و شدند ت�سیم تیم

شد؟ انجام بازی چند ،٢٠١۴ جام جهان� اول

هر حاضرند. فار�) خلی� �جام ایران فوتبال برتر لی� در تیم ١۶ ،١٣٩٣ سال در ب)
م� شود؟ انجام بازی چند لی� این در دهد. انجام دی�ر تیم های با بازی دو باید تیم

خ� چند است. دایر هوایی خ� ی� شهر دو هر میان که دارد شهر ٢٠ کشوری ج)
دارد؟ وجود کشور این در هوایی

دارد؟ وجود «ج» و «ب» «الف»، قسمت های بین ارتبا�� چه د)

شدید، آشنا آن با قبل فصل در که همرنگ» «مثلث بازی در .١٢

ایم؟ کرده رسم خ� پاره چند کنیم، وصل دی�ر ن��ۀ پن� به را ن��ه هر اگر الف)

نتیجۀ نم� تواند بازی این چرا به عبار�� دی�ر است؟ بازنده نفر ی� همیشه چرا ب)
باشد؟ داشته مساوی
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داریم؟ هشت پا چند دارند. پا ٢١٠ و سر ۶٠ هم روی هشت پا و کبوتر تعدادی .١٣

�� رسد� ت�ر� کاش� ی� به که هن�ا�� و �� کند �رکت ج�و سمت به �ق� که داریم روبات� .١۴
در �یر به ش�� ���ن� در را روبات ا�ر ��ال� برای �� چرخد. خود� چ� سمت به ٩٠
برخورد دیوار به B نقطۀ در چو� �� رسد. B نقطۀ به ب��اریم� شرق سمت به رو A نقطۀ

�� شود. ��و�� و برود ج�و نم� تواند دی�ر است� کرد�

A

B

شمال

غربشرق

جنوب

�� خواه�م ��اش�ه ایم. شرق سمت به رو C نقطۀ در را روبات �یر به ش�� ���ن� در
کن�م؟ ت�ر� باید را کاش� ها ا� کدا� ی� برسد. D نقطۀ به روبات

C D

شمال

غربشرق

جنوب
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وقت� بودند. نشسته بر� کابل دو روی پرنده ٢۴ .١۵
از پرنده ٩ و اول کابل به دوم کابل از پرنده ۶
پرنده های تعداد پریدند، دوم کابل به اول کابل
در شد. دوم کابل پرنده های نصف اول کابل

بودند؟ نشسته دوم کابل روی پرنده چند ابتدا

آنتن ٢ هر روی و دارد وجود آنتن ٢ حداقل خانه ٣ هر روی دارد. خانه ١٠٠ ده�ده ای .١۶
دارد؟ آنتن نشین ک�� چند حداقل ده�ده این است. نشسته ک�� ٣ حداقل

دارد. وجود نی��ت تعدادی کود� مهد ی� در .١٧
نفر ی� م� نشیند، نفر ی� نی��ت هر روی وقت�
هر روی اگر اما بنشیند! زمین روی است مجبور
م� ماند. خا�� نی��ت ١ بنشینند، نفر ٢ نی��ت

دارد؟ نی��ت چند کود� مهد این
�رن�� تو� ی� قی�ت و تومان، ٣٠٠ پرتقال ی� قی�ت تومان، ٢٠٠ گ�ب� ی� قی�ت .١٨
تعداد بیشترین باشیم، خریده  تومان ٢٣٠٠ را میوه ها این از عدد ٨ اگر است. تومان ۴٠٠

چندتاست؟ باشیم، خریده است م��ن که �رن�� تو�

به را آنها نتوانست که داشت پسته تعدادی عاطفه .١٩
کند. تقسیم دوستانش از نفر ۶ بین مساوی طور
برای را ماجرا و ر�ت پسته چ� آقا به�ن سرا� او
�اگه گفت� پسته چ� آقا به�ن داد. تو�ی� او
هر م� شه.� حل مش��ت ب�ری من از پسته تا ٨
تومان ٣٠٠ �ق� عاطفه و�� بود، تومان ١٠٠ پسته
کنید؟ ک�� عاطفه به م� توانید آیا داشت. پول
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دایره دو کم� با م�ا�، برای ن�نند. قط� را همدی�ر که ب�شیم دایره چند م� �واهیم .٢٠
ش�ل های در راه، دو این از کدا� هر دهیم. ان�ا� را کار این م� توانیم شیوه دو به �ق�

است. شده رسم زیر

م� گیریم. ن�ر در ی�� را آنها و�� مت�او� اند، �اهرا� آن�ه با زیر حا�ت دو که کنید توجه

به گونه ای که کنیم رسم را آنها م� توانیم گوناگون شیوۀ چند به باشیم، داشته دایره چهار اگر
کنید. رسم را حا�ت ها هم� ن�نند؟ قط� را همدی�ر

رنگ �ود� یا �انه هر به �وری که کنیم رنگ را زیر جدو� �انه های از بر�� م� �واهیم .٢١
کنید. رنگ را آنها م� شوند؟ رن�� �انه چند حداقل باشد. رن�� همسایه ا� یا باشد شده

باشند.� داشته مشتر� ��� ی� هرگاه همسایه اند �انه �دو

مهره چند تاری��، در دارد. وجود آبی و قرم� س�ید، رنگ های به مهره ١٠٠ جعبه ای در .٢٢
باشد؟ داشته وجود همرنگ مهرۀ ١٠ حداقل آنها بین در که بیاوریم بیرون جعبه از

چسباندن با م� �واهد او دارد. ١ × ٢ × ٣ ابعاد با م�ع� مستطیل زیادی تعداد نرگ� .٢٣
م�ع� تعداد کمترین بسازد. تو��ر م�ع�� ی� به هم، م�ع� مستطیل ها این از تعدادی

چندتاست؟ دارد، نیاز که  مستطیل هایی

به آ�از او� تیر از حامد دارند. قرار برابر �ا��ه های به سیمان� تیرهای جاده ای، کنار در .٢۴
ادامه سرعت همین با حامد اگر گذشت. ششم تیر کنار از دقیقه ۶ از بعد و کرد حرکت

م� گذرد؟ ششم و بیست تیر کنار از دقیقه چند از �� دهد،
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ی� ��ار� هایش، از ی�� در م� کند، �ا� را آ� آمری�ا ریا�� ا�ج�� که Notices مجلۀ .٢۵
است. کرد� ا���اب جلد روی ��ویر به عنوا� را م�رو� عددی ال�وی

با�وجه به س�� کنید. ک�ف را آ� قا�و�ِ و م�اهد� به دقت را با� عددی ال�وی اب�دا الف)
کنید. ا�ا�ه آ� �� س�ت به س�و� سه ال�و، قا�و�

ای� پاس� یا��� برای گ�ا��ه ا�د� عددی ال�وی ای� روی را ریا�� دا� های� �ه �ا� ب)
کنید. جست وجو گوگل در را عددی» «مثلث عبارتِ پرسش،

دهید. قرار مناسب عددهای ? ع�مت به جای زیر عددی ال�وهای در .٢۶

(الف ١٩, ٢٠, ٢١, ?, ?, ٢۶, ٢٨, ٣٢, ٣٣, ۴٠ (ب ١٠, ۵٠, ١٣, ۴۵, ١٨, ٣٨, ?, ?

آورید. به دست را زیر عبارت حاصل .٢٧(
١ − ١

٢

)
×

(
١ − ١

٣

)
×

(
١ − ١

۴

)
× · · · ×

(
١ − ١

٩٩

)
×

(
١ − ١

١٠٠

)
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راهبردهای حل مسئله

17

هر و رنگ هر ستون، هر و سطر هر در که بچینید زیر ۴ × ۴ �دول� در طوری را ش�ل ها .٢٨
شود. دیده ی� بار ش�ل

کنید. گوگل را «Orthagonal latin squares» عبارت راهنمایی:

مجموع که داده ایم قرار دایره ها داخل طوری را ≡ عالمت چپ سمت اعداد زیر، کادر در .٢٩
باشد. ≡ عالمت راست سمت عدد برابر متصل اند، دایره هر به که عددهایی

١

٣

٧

۴

١ ≡ ١۴

٣ ≡ ١

۴ ≡ ٨

٧ ≡ ۵

  

٣ و ٧ ،۴ عددهای به ١ عدد مثال، برای
یا ١ ≡ (۴ + ٧ + ٣) پس است. متصل
است. وصل ١ به فقط ٣ عدد .١ ≡ ١۴
وصل ٧ و ١ به ۴ عدد .٣ ≡ ١ بنابراین
.. . . و ۴ ≡ ٨ یا ۴ ≡ (١ + ٧) پس شده،

کنید. پر مناس� اعداد با را خال� دایره های شده، گ�ته قانون باتو�ه به

١ ≡ ٩

٢ ≡ ١١

٣ ≡ ١۶

۴ ≡ ٣

۵ ≡ ۵

۶ ≡ ۶

  

۴

١ ≡ ١۴

٢ ≡ ۶

٣ ≡ ١

۴ ≡ ۵

۵ ≡ ۵

۶ ≡ ٣

سال در فوتبال بازی�ن ی� ساالنۀ دستمزد .٣٠
در بود. تومان هزار سیصد حدود ١٣۶٨
می�یارد ی� تقریبا� فوتبالیست هر ١٣٩٢ سال
این در است. داشته ساالنه درآمد تومان
چند فوتبالیست ها ساالنۀ دستمزد مدت

است؟ یافته افزایش درصد
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پرسیده اید: حال به تا آیا دیده اید. را الفبا حروف از ترتیب این احتماال د. ج، ب، الف،
است� ترتیب� �ه دی�ر این

آن به که است معمول الفبا حرف های اساس بر �ویس� عدد �وع� ایرا�� شاعران میان در
ش�ل به الفبا حروف ترتیب شیوه، این در م� گوی�د. تاریخ» «ماده یا جمله ها» «حساب

است: زیر

��ظ��. ،����� ق�رِش�ت، س�عف��، ک�ل�م�ن، ح���، ه�و�ز، ا�بج�د،
زیر ش�ل به اعداد با حرف ها راب�� �دار�د� �ا�� مع�ای کلمات این از ی� هی� البته

است:
ع س ن م ل ک ی ط ح ز و د     هـ   ج ب الف

٧٠ ۶٠ ۵٠ ۴٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١

به دی�ر حروف از هری� است. مربوط شده �وشته آن باالی در که حرف� به عدد هر
مربوط ا�د: عدد ی� به زیر ش�ل

غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق س ف
١٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ۶٠٠ ۵٠٠ ۴٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٩٠ ٨٠

بیان عبارت ی� یا جمله ی� با را عدد ی� م� توان باال، حروف و اعداد از استفاده با
بیتِ: در را شیرازی ابواسحاق شیخ شاه شدن کشته تاریخ حافظ، مثال، برای کرد.

کاک�ل م�ش�ین شه وفات تاریخ هست گل و الله و یاسمن و سمن و سرو و بلبل
داریم: جمله ها حساب با است. آورده

١۵٠ = سمن ٢۶۶ = سرو ۶۴ = بلبل
۵٠ = گل ۶۶ = الله ١۶١ = یاسمن

است. ابواسحاق شدن کشته سال که ٧۵٧ با است برابر اعداد این مجموع
موافقت مشروطه با قمری هجری ١٣٢۴ سال در زیر) (تصویر قاجار شاه مظفرالدین
عدد با برابر مظفر» «عدل جمله ها حساب با شد. معروف مظفر» «عدل به کار این کرد.

است. ١٣٢۴

بسازید. �ود تولد سال برای عبارت ی�
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،٢۴ ،٢٣ �نها شمارۀ که دارد صفحه چهار برگ این برداشته ای�. را روزنامه ی� وسط برگ� .١
دارد؟ صفحه چند روزنامه این است. ٢۶ و ٢۵

٣٠ و ٢٩ ،١٢ ،١١ صفحه های شمارۀ که است دست در �� برگ ی� ��ط روزنامه ی� از .٢
م� شود. دیده �� روی

دارد؟ صفحه چند روزنامه این الف)

دارند؟ شماره هایی چه وسط، برگ صفحه های ب)

س�� و م� رود با� پ�ه سه او است. ای�تاده نردبان� وسط پ�� روی ن�ا� ن�رت ��ا .٣
با� پ�ه هفت ن�رت ��ا اگر اکنو� م� رود. با� پ�ه چهار ب�د م� �ید. پایین پ�ه ه�ت

دارد؟ پ�ه چند ن�رت ��ا نردبا� م� ای�تد. نردبان� پ�� ��رین روی برود،

را «Change date and time settings...» و کنید ک�ی� ویندوز ساعت روی اگر .۴
Additional» گ�ینه انتخاب با م� شود. �اهر «Date and Time» پنجر  ۀ کنید، انتخاب
�گرینویچ ) مبد� ساعت با را �ها� مه� شهرهای ساعت ا�ت�� م� توانید «Clocks

ببینید.

ب�یرید. کم� �ود رایان� از زیر پرس� های به داد� پاس� برای

است؟  ٣:٣٠′ گرینویچ با شهرهایی چه ساعت تفاوت الف)

دارد؟  و�ود رسم� ساعت چند �مری�ا در ب)
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تجاری ا� شری� با پاری�، صبح� ١٠ ساعت به بخواهد ایران� �ر� تاجر ی� ا�ر ج)
بزند؟   ت�فن او به باید ایران در ساعت� چه کند، �فت و �و ت�فن با

است؟ نزدی� تر −۵١ به ،−۵۵ یا −۴٨ اعداد� از کدا� ی� الف) .۵

است؟ کوچ� تر −١٠ قرینۀ از ،−٣ یا ٣ اعداد� از کدا� ی� ب)

نادرست؟ یا درست ج)
دارد. وجود −۵ از بزرگ تر صحیح عدد پنج

دارد؟ وجود صحیح عدد چند −١١٫ ۶ و −١٫ ٢ بین صحیح، اعداد محور روی الف) .۶

عدد چند و حسابی عدد چند −٣۴١٫ ٨ و ١٢٫ ٩ بین صحیح، اعداد محور روی ب)
دارد؟ وجود صحیح

کرده ایم. انتخاب ریاضیات١ تاریخ کتاب از را زیر متن .٧

می پرداخت، ریاضیات به میالد) از پیش ٢٨٧-٢١٢) اریدس وق می کنند، روایت
برای می کرد. یادآوری او به مستخدم یشه باره، این در می برد. یاد از را گرسنگی ح
هندسی شکل های رسم با مکان و زمان به  توجه و بود نشسته ام وان در یک بار ونه،
شکل های ۀ و آمد مستخدم گهان نا می اندیشید. مسئله ای روی صابون، آب کمک به

برد. ب از را هندسی

است؟ سال� چه ارش�ید� تولد سال با�، متن به توجه با الف)

٢٠١۴ سال �ی�دز �٢  مدال� برند� و ایران� ریاض� دان زیر)، �ت�ویر میرزا�ان� مریم ب)
دنیا به تهران در ش�س� هجری ١٣۵۶ اردیبهشت سیزدهم در او است. میالدی

است؟ �مده دنیا به ارش�ید� �وت از ب�د سال چند میرزا�ان� مریم �مد.

.٧٢ صفحه ،١٣٨٧ پنجم، چاپ تهران، مدرسه، انتشارات ریاضیات، تاریخ شهریاری، ١پرویز

اهدا سال ۴٠ زیر ریاض� دانان به ی� بار سال چهار هر که است ریاضیات بین ال���� جایز� مهم ترین ٢�ی�دز

م� شود.
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صحیح اعداد تفریق و جمع

 

ب�یرید� دست در پرگار ی� و کنید رسم صحی� اعداد محور ی� .١

در دایره این کنید. رسم ۵ شعاع به دایره ای و ب��ارید ٢ نقطۀ روی را پرگار سوزن الف)
م� کند؟ قطع را اعداد محور نقاط�، چه

دایره کنید. رسم ٢ شعاع به دایره ای و دهید قرار −٣ نقطۀ روی را پرگار سوزن ابتدا ب)
را راست سمت نقطۀ و A را چپ سمت نقطۀ م� کند؛ قطع را محور نقطه دو در
رسم دایره ای ۴ شعاع به و دهید قرار A نقطۀ روی را پرگار سوزن سپس بنامید. B

سوزن اکنون بنامید. C را محور با دایره تقاطع محل راستِ سمت نقطۀ کنید؛
کرده، باز ،B تا A فاصلۀ به انداز� را پرگار دهانۀ و ب��ارید C نقطۀ روی را پرگار
عددی چه محور با دایره این تقاطع محل چپِ سمت نقطۀ کنید. رسم دایره ای

است؟

آورید. به دست را زیر عبارت های حاصل .٢

(الف ٢ − ٣ + ۴ − ۵ + ٣ − ۴ (ب −١٢ + ١٨ − ١۵ − ١٧ + ١١
(ج −٢٣ + ١٠ − ١۴ + ٧ − ٩٢ + ٢٣ (د ١١ − ١٢ + ٣۵ − ٩ − ٢۵
(ھ ١٢٣۴ − ۵۶٧٨ + ٩١٣٢ − ۴۵٩١ + ١٢٠٣ − ٩٧۴
(و ٣٧٨٢۴ − ۵١٢۴۵ + ١۵٣ − ٩٨۴۶١ + ٧۵٣۴١ − ٢٧۵۴٩ + ۴٩٠٨

ب�ازید. عددی ال�وی ی� زیر، قانون های از ی� هر برای .٣

ب�ازید. قبل� عدد به ۴ عدد کردن اضافه با را عدد هر و کنید شروع −١١ از الف)

کنید. کم قبل� عدد از را ٢ مرحله هر در و کنید شروع ۵ از ب)

است. آن از قبل عدد دو مجموع عدد هر کنید. شروع −۴ و −٢ از ج)

که کنید پر طوری «−» و «+» ع�مت های با را �ال� �اهای .۴
١۵٨ ⃝ (−١۴١٨) ⃝ ١٢٧ ⃝ (−٩٨٣)

باشد. مم�ن مقدار کمترین حاصل الف)

باشد. مم�ن مقدار بی�ترین حاصل ب)
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شود. برقرار تساوی تا کنید گذاری پرانتز طوری را زیر عبارت .۵
١٨ + (−١٣) − (−٣) − ٧ + ۴ = ١١

که کنید پر طوری طبی�� عددهای با را زیر �دو� �ال� �انه های م� توانید آیا الف) .۶
چطور؟ صحیح عددهای با شود؟ صفر برابر سطر هر مجموع

۵

−٣

مجموع که کنید پر طوری متفاوت صحیح عدد چ�ار با را زیر �دو� م� توانید آیا ب)
شود؟ صفر برابر ستون هر و سطر هر

پر طوری {−۴, −٣, −٢, −١, ٠, ١, ٢, ٣, ۴} اعداد با را زیر �دو� م� توانید آیا ج)
نیست.) مجاز اعداد (تکرار باشند؟ برابر ستون ها و سطرها مجموع که کنید

برابر سطر هر مجموع که کنید پر طوری صحیح اعداد با را با� �دو� م� توانید آیا د)
شود؟ −١ برابر ستون هر مجموع و ١

این کلیدهای روی ایستاده اید. دارد، طبقه ۵٠ که سا�تمان� آسانسور در کنید �ر� .٧
است. شده نوشته −٩ تا −١ و صفر ،۴٠ تا ١ اعداد آسانسور

است؟ طبقه چند کند، م� ط� آسانسور این که مسا�ت� بی�ترین الف)

م� روید؟  با� طبقه چند دهید، ��ار را ٣۴ طبقۀ کلید و باشید −٣ طبقۀ در اگر ب)

م� آیید؟ پایین طبقه چند دهید، ��ار را −٩ طبقۀ کلید و باشید ٢٣ طبقۀ در اگر ج)

م� رسید؟ چندم طبقۀ به بروید، با� طبقه ١٨ و باشید −۵ طبقۀ در اگر د)

چندم طبقۀ در ابتدا شوید، متوقف −٧ طبقۀ در و باشید آمده پایین طبقه ٣٩ اگر ھ)
بوده اید؟
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نیم ف�ل پایان در فار�) خلی� ��ام ایران فوتبال برتر لی� تیم های رده بندی زیر� �دول .٨
است. ١٣٩١ سال

امتیاز گل تفاضل خورده گل زده گل تیم ها رتبه
٣١ ١٠ ١٨ ٢٨ سپاهان ١
٣١ ٧ ١٨ استقالل ٢
٢٩ ١٠ ١٩ ٢٩ فوالد ٣
٢٩ ٣ ١٧ ٢٠ ملوان ۴
٢٩ ٣ ١۴ ١٧ آهن راه ۵
٢٨ ١٠ ١٧ ٢٧ تراکتورسازی ۶
٢۶ ۴ ١۴ ١٨ سایپا ٧
٢۴ ٨ ١٣ ٢١ فجرسپاس� ٨
٢۴ ١ ١١ ١٢ مس ٩
٢٢ ٢ ١٨ ٢٠ تهران نفت ١٠
٢٢ ٢٢ ١٧ گیالن داماش ١١
٢١ ٣ ١٧ پرسپولیس ١٢
٢١ ١ ١۶ ١٧ قم صبای ١٣
٢٠ −١۶ ١۶ پی�ان ١۴
١٧ −٣ ١۵ آلومنیوم ١۵
١٣ −١١ ٢٧ ١۶ آهن ذوب ١۶
١١ ٢٨ ١۶ آبادان نفت ١٧
٩ −١۵ ٢۶ دورود گهر ١٨

را باال �دول خال� خانه های تیم� هر گل تفاضل و خورده گل زده� گل به تو�ه با الف)
کنید. پر

بیابید. را تیم ها همۀ گل تفاضل مجموع ب)

زیر عبارت حاصل که کنید پر طوری «−» و «+» عالمت های با را خال� �اهای الف) .٩
باشد. ١ برابر

١ ⃝ ٢ ⃝ ٣ ⃝ ۴ ⃝ ۵ ⃝ ۶ ⃝ ٧ ⃝ ٨ ⃝ ٩ ⃝ ١٠

حاصل که کرد پر طوری «−» و «+» عالمت های با را خال� �اهای نم� توان �را ب)
باشد؟ صفر برابر باال عبارت

را م�ل� این س�ر هر اعداد اگر شدید. آشنا م�هور عددی م�ل� ی� با اول ف�ل در .١٠
م� شود. ساخته زیر ال�وی کنیم� قرینه میان در ی��
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− ١ ٢ −١

−١ ١

١٣ −١−٣

−١۴۴ −۶−١

  

بنویسید. را روبه رو مثلث ششم و پنجم سطر الف)
مثلث این هفتم و ششم سطر اعداد مجموع ب)

آورید. به دست را
این ه�ار� سطر اعداد مجموع م� توانید آیا ج)
را ی�م و ه�ار سطر ب�نید؟ �د� را مثلث

چطور؟

شوند. برابر هم با سطر دو اعداد مجموع که کنید پر �وری را خال� جای .١١

−١ −٢ −٣ −۴ −۵ −۶

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٩٧٠

صحیح اعداد و داده ایم قرار وسط خانۀ در را صفر عدد اول سطر در زیر، جدول در الف) .١٢
وسط خانۀ در را ٢ عدد دو� سطر در نوشته ایم. آن از بعد و قبل ترتیب به را دی�ر
در که عددی دهید. قرار ٢ از بعد و قبل ترتیب به را صحیح اعداد داده ایم. قرار

چیست؟ ٣− نوشته اید، عدد پایین خانۀ

−٣ −٢ −١ ٠ ١ ٢ ٣

٢

در که عددی دهیم، ادامه شده گفته قانون با راست و چپ از را باال جدول اگر ب)
خواهد قرار −٨٨ باالی خانۀ در عددی چه چیست؟ م� گیرد قرار ١٠٠ پایین خانۀ

داشت؟

کنید. پر �الف� قسمت قانون با را زیر جدول خال� خانه های ج)

−٢ −١ ٠ ١ ٢ · · ·

· · ·

· · ·

· · ·

٩١

−٢٣٧−٩

آن زیر در را عدد دو هر تفاضل دارد. وجود عدد دو ستون هر در باال جدول در د)
ی�دی�ر با ای رابطه چه اید، نوشته سو� ردیف در که اعدادی بنویسید. عدد دو

دارند؟

دایره سه هری� روی س�� و کرده  ایم رسم متفاو�) رن� های �با پاره خط ش� زیر، در .١٣
مجموع که کنید پر �وری صحیح اعداد با را خال� دایره های م� توانید آیا داده ایم. قرار
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شود؟ صفر برابر پاره خط هر روی عددِ سه

٩

 

صحیح اعداد با دوز ‐ بازی کارگاه

ب��رید. ��ر در مور�� یا ع�ودی ا���، به صور� را عددها سه تایی دس�ه های �یر، جدول در 
راب�� ی� ،«−» یا «+» ع�م� های ا� اس�فاده با سه تایی دس�ه های ای� ا� برخ� ب�� م� توا�

کرد. برقرار تساوی

−٣ −١ −٣ ٢ ۶ −۴ ٣ ١ ۵ ١

−٣ ٢ −۴ −١ ۵ −٣ ۴ ٢ −١ ٣

−٢ ٢ −۴ ٣ ١ ٠ −۵ ٧ ٠ ۴

۴ −١ −٢ ۶ ٧ ٠ −٣ ٣ −۴ −٢

−١ −٣ −۵ ٢ ٣ −١ ١ ١ ٠ ٣

−٢ ٧ −۵ ١ ٠ −۴ ۴ −٢ −٣ ١

−٣ ١ ٣ ۴ ۵ ۶ −۶ ٠ ۵ ٧

−٧ −١ ۶ −٨ ١ −۶ −۵ ٢ ٢ ۶

٢ −۵ −۶ −٣ −١ ١ ٣ ٢ −۵ ٢

−١ −۴ ٣ ٠ −٣ −١ −٢ ۵ −٢ −٣

  

م� سا��د� را تساوی ای� باه� −٢ و ١ ،٣ سه تایی باال، جدول در مثال برای
١ − ٣ = −٢
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را: تساوی این ٧ ، ٢ ،−۵ سه تایی و
٧ + (−۵) = ٢.

نتواند هرکس بنویسید. تساوی ی� نوب� هر در و کنید بازی خود دوستان از ی�� با اول. مرحلۀ
م� دهد. دس� از را نوبتش بیابد، تساوی ی� �انیه ٣٠ از کمتر در
اس�. نوشته که اس� درست� تساوی های ت�داد بازی�ن هر امتیاز

در ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ،−١ ،−٢ ،−٣ ،−۴ ،−۵ عددهای با را �ی� جدول بازی�ن هر دوم. مرحلۀ
مثال، برای باشند. متفاوت خانه هر همسایه های عددهای به گونه ای که کند پر دقیقه چهار مدت

متفاوت اند. ١ خانۀ همسایۀ عددهای زیر، جدول در

−٣ −١ −٢

٢ ١ −۵

۴ ٣ ۵

  

کند. پر شد� گفته قانون با را زیر جدول بازی�ن هر

 

بنویسد. جدول پایین و کند پیدا را تساوی ها اول مرحلۀ مانند او تا بدهد حریفش به را آن سپس
اس�. برند� کند، پیدا بی�تری تساوی های حریفش جدول در که بازی�ن�

 

صحیح اعداد تقسیم و ضرب

 

باشد. برقرار تساوی به �وری که کنید پر عدد دو با را خال� جاهای الف) .١
(

⃝ ×٣
)

−
(

⃝ ×(−٢)
)

= ٨

بیابید. دی�ر جوابی �الف� برای ب)
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باشد. ١٨ آن�ا �ا�ل ضرب که کنید پیدا را ��ی�� عددهای ج�ت تما� .٢

آورید. به دست را زیر عبار� های از هری� �ا�ل .٣

(الف (−٢١ ÷ ٣) × (−۴٢ ÷ ۶) ×
(

− ۶٣ ÷ (−٩)
)

+ ٧
(ب (−٨ + ۴) × (−٨) × ۴ × (−٨ ÷ ۴) + (−٨ − ۴)
(ج ۵ − ٢ +

(
۵ × (−٢)

)
−

(
۵ − (−٢)

)
÷

(
٢ − (−۵)

)

(د −(١۶ × ٣) ÷ (−٢۴ × ٢) −
(
١٢ × (−۵)

)
÷ ١۵ − (−١٨)

(ھ −١۶ ÷ ٣ × (٣ ÷ ١۶) × (−١۶ × ٣) −
(
١۶ − (−٣)

)
÷ (−٣ − ١۶)

(و ١٨ × ٧ ×
(
٢١ ÷ (−٣)

)
÷ ۴٢ + (−٩١) ÷ ١٣ −

(
٣ × (−١٧)

)

(ز ۵١٢ ÷ (−٢) ÷ (−٢) ÷ (−٢) ÷ (−٢) ÷ (−٢)
(ح ٨ × (−٣) ÷ (−۶) × (−٢) ÷ (−۴) + ١١

شود. برقرار تساوی که کنید پرانتزگ�اری �وری را زیر عبار� های از هری� .۴

(الف ۶ − ۵ × ١ − ٢ × ٣ − ۴ = −٩
(ب ٢٠٠ ÷ ٢ × ۵ − (−١٠) ÷ (−٣) × ١٧ = −١٠
(ج ١٨ ÷ (−٩) × (−٢٠) × ٢٠ ÷ (−١٠) − (−٣٠) ÷ ۵ = −٢٨

٢ نادرست، پاسخ هر برای و مثبت نمرۀ ۴ درست پاسخ هر برای تست�، آزمون ی� در .۵
درست پاسخ پرسش ۵۶ به آزمون، پرسش ٧٠ از دانش آموزی م� گیرند. ن�ر در من�� نمرۀ
نمره این م� شود؟ چند دانش آموز این ن�ای� نمرۀ است. نداده جواب پرسش ۵ به و داده

است؟ کمتر کامل نمرۀ از چقدر

باشد، درجه −٢٠ جسم دو این دمای مجموع اگر است. درجه ٨ جسم دو دمای اختالف .۶
است؟ درجه چند هری� دمای

جمع به ترتیب را قرمزرنگ مسیرِ روی اعداد سپس کنید. کامل را زیر جدول ضرب ابتدا .٧
شد؟ خواهد چه �ا�ل� جمع بزنید.

× −٣ −٢ −١ ٠ ١ ٢ ٣

−٣

−٢

−١

٠

١

٢

٣
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)1(

)1(

)2(

)2(

)3(

)3(

  

ال�وی و ��عبی را او� ال�وی �� دهند. ��ا� را چوب کبری�� ال�وی دو �یر، ��ل های .١
�� �ا�یم. �ربع� را دو�

و (٢) ،(١) ��ل های چوب کبریت های باتوجه به با�، دو ال�وی ا� هری� برای الف)
کنید. رسم را (۵) ��ل و (۴) ��ل ،(٣)

بیابید. n بر�س� را ال�و هر nا�� ��ل چوب کبریت های تعداد ب)

چوب کبریت های تعداد آوردید، به دست قبل قسمت در که رابطه هایی باتوجه به ج)
کنید. �یدا را ال�وها ا� هری� (٢٠) ��ل

تعداد با آ� چوب کبریت های تعداد که بیابید ��عبی ال�وی ا� ���� �� توا�ید آیا د)
با�د� برابر �ربع� ال�وی ا� ��ل ی� چوب کبریت های

�� کنید. ��اهد� را ال�و ی� ا� ��ل چ�ار �یر، در .٢

کنید. رسم را ال�و ای� ��م و �ن�م ��ل الف)

دارد� وجود قر�� تو�ر دایر� چند ال�و ای� nا�� ��ل در ب)
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بیابید. را زیر ال�وهای از هری� ه�ار� جملۀ .٣

(الف ١
٢ , ١

۶ , ١
١٢ , ١

٢٠ , ١
٣٠ , ١

۴٢ , . . . (ب ١, ٣, ۵, ٧, ٩, ١١, . . .

(ج ١, ۴, ٧, ١٠, ١٣, ١۶ . . . (د ٣, ٨, ١٣, ١٨, ٢٣, ٢٨ . . .

(ھ −٧, −٣, ١, ۵, ٩, ١٣, . . . (و ٧, ٨, ١٣, ١۴, ١٩, ٢٠, ٢۵, ٢۶, . . .

نتیجۀ راست سمت جدول شده نوشته عددهای همۀ ببینید. به دقت را زیر جدول های .۴
است. شده اعمال �� سمت جدول عددهای روی که است قانون�

۶ ٣ ۴ −٧ ٠

−۵ −٨ ٧ ۴ ٩

١١ ١١ −٣ −١١ −٩

٣٠ ٢۴ −٢٨ ٢٨ ٠

�ر را خال� خانه های زیر� �� سمت جدول� عددهای روی قانون این اعمال و ک�ف با
کنید.

٢ −٢ ٢ ۴ −١

١ ٢ −٣ ۵ −٨

   

جانگهدار

�جان�هدار�. نا� به کنیم ��ریف را م�هوم� م� خواهیم

ب�واهیم که است �ن از ساده �ر ��ریف این م� دارد�� ن�ه جا که است موجودی جان�هدار
م� �وریم. جان�هدار از م�ال ی� ادامه در دهیم. شر� را �ن

به فو�سال مساب�ا� در شرکت برای �یم ی� باید ک��� فو�سال �یم کا�یتان داریوش
داریوش است. شده م��� د�ار دروازه بان انت�اب در او ول� کند. م�رف� مدرسه مس�و�ن
باشند دروازه بان م� �وانند که کسان� ��داد ول� کند� م�رف� را ن�ر ی� باید دروازه بان� �ست برای
مدرسه مس�و�ن کند. انت�اب را ی�� محمد و سروش هومن� سهند� بین از باید او است. زیاد
دروازه بان بدون را �یم داریوش بنابراین کند. م�رف� را خود �یم سریع �ر داریوش ��ته اند هم

کند. م�رف� را دروازه بان ب�دا� که کرد درخواست مدرسه مس�و�ن از و کرد م�رف�

ذخیره ذخیره مهاجم هافب� هافب� مدافع دروازه بان
محسن فرشاد علیرضا احسان بردیا داریوش X

سهند� از عبار� اند ب�یرند� قرار X جای در م� �وانند که کسان� است. جان�هدار X اینجا در  
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م� �وا�ند که موجودا�� ی�ن� اس�؛ اسم� جا���دار ی� X بنابراین محمد؛ و سروش هومن،
ه��ند. دا�� �موزا� اسام� ب�یر�د �رار X جای به

جا���دارها این به م� �و�د. داده ��ا� ا���ی�� �رو� با جا���دارها م�مو�� ریا�یات در
م� �ویند. �م��یر�

  

جبری عبارت

م��ابه ا�د� زیر جم�ت از کدا� ی� .١
۶x, ۶x.y, ٨x, ٣, ۴x.y.y, −٢xy, −١٠٠, ١۵y.x.y, ٣x.x.y, ١٩x, −x.y, ٩y,

٢y, ١۶x.y, ٠.

کنید. ساده را زیر جبری عبارت های .٢

(الف ١٨x + ١٠y − ٨x + y − ٣x (ب ٣
٧x − ٣

٧y − ٢
۵x + ٢

۵y

(ج ٩۴x + ١٣x.y − ۴۴x − ٩x.y + ٨y (د ٨(a − ٢y) + ۴(۴y − ٢a)
(ھ ٣(x − ٢z) − (٨x − ۴z) − ٣(x − ٢z)
(و ٩(x − x.x + ١) + ۶x(٢x − ۴) + ١۶

کنید. �ر مناس� جبری عبارت های با را �ال� جاهای .٣

(الف ١٢m + · · · − ٣k + · · · = ٣m + ٣k

(ب ۶(٢x + · · · ) − ٢(· · · + ٣y) = ۶x + ۶y

عدد دو هر �ا�� �رب �را که کنی� بررس� ���� �ا�ی� از اس��اده با م� �واهی� .۴
من�� عددی در م�ب� عدد ی� �ا�� �رب م�ا�، ی� با اب�دا اس�. م�ب� عددی من��،

م� کنی�. بررس� را
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.٢ × (−۶) = −١٢ دهید� نشان مناس� عددهای با خال� جاهای کردن پر با الف)
٢ × (−۶ + ۶) = ٢ × · · · + ٢ × · · ·

٢ × (−۶ + ۶) = ٢ × · · · = · · ·



 =⇒ ٢ × · · · + ٢ × · · · = · · ·

=⇒ ٢ × (−۶) = −١٢.

.−٢ × (−۶) = ١٢ دهید� نشان مناس� عددهای با خال� جاهای کردن پر با ب)
−٢ × (−۶ + ۶) = −٢ × · · · + (−٢) × · · ·

−٢ × (−۶ + ۶) = −٢ × · · · = · · ·


 =⇒ −٢ × · · · + (−٢) × · · · = · · ·

=⇒ −٢ × (−۶) = ١٢.

.(−a)(−b) = ab دهید نشان باشند، مثبت عدد دو b و a اگر ج)

و کنید ضرب ٢ در را مجموع کنید. اضافه آن به واحد ١١ ب�یرید. نظر در عدد ی� .۵
از و کنید ضرب ۵ در آمده به دست که را آنچه کنید. کم واحد ٢٠ حاصل ضرب از
برابر حاصل کنید. کم بودید، گرفته نظر در ابتدا در که عددی برابر ١٠ حاصل ضرب،

شد. خواهد ١٠

م� رسید. ١٠ عدد به همیشه چرا که دهید توضیح جبری رابطه های از استفاده با

عدد شش ر�م سه این با باشند. صفر مخالف هم�� به �وری که کنید انتخاب ر�م سه .۶
ر�م سه مجموع بر را ر�م� دو عددهای این مجموع کنید. درست مخت�ف ر�م� دو

شد. خواهد ٢٢ برابر حاصل کنید. تقسیم انتخابی

م� رسید. ٢٢ عدد به همیشه چرا که دهید توضیح جبری رابطه های از استفاده با

از و متر ٩٠٠ بهار شهرک تا عالمه مدرسۀ از متر، ١٢٠٠ بهار شهرک تا ح�� مدرسۀ از .٧
است. متر ۶٠٠ عالمه مدرسۀ تا ح�� مدرسۀ

شهرک از دانش آموز b و ح�� مدرسۀ به بهار شهرک از دانش آموز a صبح ها اگر الف)
همۀ توس� پیاده روی متر چند صبح ی� در مجموع در بروند، عالمه مدرسۀ به بهار

م� گیرد� صور� دانش آموزان

برگردند شهرک به آنجا از و بروند عالمه سمت به ح�� دانش آموزان ١
٢ عصر در اگر ب)

به عالمه دانش آموزان تما� همچنین و برگردند شهرک به ح�� دانش آموزان بقیۀ و
پیاده روی متر چند بعداز�هر ی� در دانش آموزان همۀ مجموع در برگردند، شهرک

م� دهند� انجا�

z را ماشین ها تعداد و y را سه چرخه ها تعداد ،x را دوچرخه ها تعداد الله، پارگینگ در .٨
م� گیرند. نظر در
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نشان جبری عبارت ی� با را است موجود الله پارکینگ در که نقلیه ای وسا�ل تعداد الف)
دهید.

سه چرخه الله پارکینگ برابر ٢ دوچرخه، الله پارکینگ برابر ٣ الدن پارکینگ در اگر ب)
دو هر در که را نقلیه ای وسایل تعداد باشد، موجود ماشین الله پارکینگ نصف و

دهید. نشان جبری عبارت ی� با است، موجود پارکینگ

است؟ موجود چرخ چند پارکینگ دو هر در ج)

نشان زیر جدول است. z نوشیدن� هر و y غذا هر ،x میوه هر قیمت عجایب شهر در .٩
جدول ابتدا است. خورده خوراک� هایی چه گذشته روز سه در ش�مو آقای که م� دهد
خرج ش�� بابت پول چقدر روز ٣ این در ش�مو آقای که ب�ویید س�� و کنید کامل را

است. کرده خود
قیمت مصرف دفعات تعداد خوراک� نو�

بار ۴ سیب
بار ٢ چلوکباب
بار ۶ شربت
بار ٩ نوشابه
بار ١٣ پیتزا
بار ١ گالبی
بار ١٨ خیار
بار ٣ آب پرتقال
بار ۵ موز
بار ١۵ اُملت

 

نشان جبری عبارت ی� با را است موجود الله پارکینگ در که نقلیه ای وسا�ل تعداد الف)
دهید.

سه چرخه الله پارکینگ برابر ٢ دوچرخه، الله پارکینگ برابر ٣ الدن پارکینگ در اگر ب)
دو هر در که را نقلیه ای وسایل تعداد باشد، موجود ماشین الله پارکینگ نصف و

دهید. نشان جبری عبارت ی� با است، موجود پارکینگ

است؟ موجود چرخ چند پارکینگ دو هر در ج)

نشان زیر جدول است. z نوشیدن� هر و y غذا هر ،x میوه هر قیمت عجایب شهر در .٩
جدول ابتدا است. خورده خوراک� هایی چه گذشته روز سه در ش�مو آقای که م� دهد
خرج ش�� بابت پول چقدر روز ٣ این در ش�مو آقای که ب�ویید س�� و کنید کامل را

است. کرده خود
قیمت مصرف دفعات تعداد خوراک� نو�

بار ۴ سیب
بار ٢ چلوکباب
بار ۶ شربت
بار ٩ نوشابه
بار ١٣ پیتزا
بار ١ گالبی
بار ١٨ خیار
بار ٣ آب پرتقال
بار ۵ موز
بار ١۵ اُملت
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�ر مناس� اعداد با را خال� �اهای اول، ستون باتو�ه به زیر، قسمت های از هری� در .١
کنید.

الف)
٠ ١ ٢ ٣ ۴ . . . ١٢ ١٣x

٢x − ١

ب)

٣ ۴ ۵ ۶ ٧ . . . ٢٣ ٢۴x

x(x − ١)

ج)

١ ٢ ٣ ۴ ۵ . . . ٩ ١٠x

۴x.x + ٢

د)

٢ ٣ ۴ ۵ ۶ . . . ١٢ ١٣x

x.x + x

متغیرهای� چه برحس�� ش�ل هر مساحت کنید مش�� زیر قسمت های از هری� در .٢
چیست؟ نشان دهندۀ متغیر هر و است شده نوشته

(الف مستطیل :مساحت xy (ب متوازی االضالع :مساحت ah

(ج لوزی :مساحت ab
٢ (د ذوزنقه :مساحت ١

٢(a + b)h

آورید. به دست را شده خواسته مساحت قسمت، هر در شده داده مقادیر برای .٣

.٣ عرض و ۵ طول به مستطی�� مساحت الف)

.۵ ارتفاع و ٢ قاعده طول با متوازی االضالع� مساحت ب)

.۵
۴ و ١

٣ قطرهای طول با لوزی ی� مساحت ج)

.٣ ارتفاع و ،۴ و ١٢ قاعده های طول با ذوزنقه ای مساحت د)
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معادله

م� شود. ت��ی� معادله شود، عدد ی� یا دی�ر جبری عبارت ی� مساوی جبری عبارت ی� هر�اه
است. معادله ی� زیر تساوی های از هری�

(الف ١۵x − ۴ = ۵ (ب ١٨x.x − ٣x.y = ١٢x − ۴y.x

(ج z = ١٨x.x.x.x − ۴t (د v = ٢k + t

عدد� ی� یا (و دی�ر جبری عبارت ی� با جبری عبارت ی� شدن» «معادل یعن� معادله

x متغیر ی� دارای معادله این .۵ با است معادل ١۵x − ۴ جبری عبارت «الف»، قسمت در
.١٢x−۴y.x جبری عبارت با است معادل ١٨x.x−٣x.y جبری عبارت «ب»، قسمت در است.

است. y و x متغیر دو دارای معادله این
چه کنید تعیین هستند، معادله که مواردی در نم� بینید؟ معادله زیر موارد از کدا� ی� در تمرین.

دارد. متغیر چند معادله هر کنید تعیین همچنین است. چیزی چه معادلِ چیزی

(الف ١١x.x + x = ٨x − ٣x.x.x (ب ١٢x − ٩y = ٠
(ج ١٣x − ۴x.x (د ٨x − ۴ = ٢x + ۶
(ھ ۴x − ٢ = ٢x + ۴z = ۵x + ٢y (و ١٣٩٣ = ١٣٩٣
(ز ۵x + ۴y − z = ٢٠m − ٢x + ۴y = ٢t − ۵k = x

   

معادله حل

دارند. متغیر ی� �ق� که م� �ویی� س�ن معادله های� دربار� بعد به این�ا از

ب�یرید. ن�ر در را زیر تساوی
٢x.x + ۵x = x.x.x − ١٢

شده معادل ٢x.x + ۵x جبری عبارت معادله این در است. معادله ی� تساوی این م� دانی�  
x جای به یعن� است. عددی متغیر ی� x معادله این در .x.x.x − ١٢ جبری عبارت با است
را عددی هر م� توان x جای به باال معادلۀ یا تساوی در �یا شما ن�ر به ب�یرد. قرار عدد ی� باید
تساوی �یا دراین �ورت م� دهی�. قرار ٢ برابر را x مقدار باال معادلۀ در نمونه به عنوانِ  داد؟ قرار
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م� ماند؟ برقرار x.x.x − ١٢ و ٢x.x + ۵x جبری عبارت دو بین
٢x.x + ۵x = x.x.x − ١٢ x=٢==⇒ ٢ × ٢ × ٢ + ۵ × ٢ ?= ٢ × ٢ × ٢ − ١٢

=⇒ ٨ + ۵ × ٢ ?= ٨ − ١٢

=⇒ ١٨ ?= −۴.

بود؟! خواهد برقرار آمده به دست تساوی آیا
مقدار x جای به نیستیم مجاز ما پس نیست. −۴ مساوی ١٨ یعن� �١٨ ̸= −۴ که است واضح

م� شود� م�ر� پرس� این حال ب�یرد. قرار x به جای نم� تواند ٢ عدد یعن� دهیم� قرار را ٢

دهیم؟ قرار م� توانیم را اعدادی) (یا عدد �ه x جای به

معادلۀ در x جای به ،(x = ٢) باال شدۀ حل نمونۀ همانند تمرین.
٢x.x + ۵x = x.x.x − ١٢

یا است درست آمده به دست تساوی آیا کنید� بررس� و دهید قرار را زیر مقدارهای از هری�
نه؟

(الف x = ٠ (ب x = ١ (ج x = ٣
(د x = ١

٢ (ھ x = −٢ (و x = ۴

تساوی که کرد خواهید مالحظه دهید، انجام کامل را قبل تمرین اگر
٢x.x + ۵x = x.x.x − ١٢

دو بین توانسته ایم دهیم، قرار را ۴ عدد x جای به اگر یعن� بود. خواهد برقرار x = ۴ برای
کنیم. تعادل ایجاد x.x.x − ١٢ و ٢x.x + ۵x عبارت

تساوی. راست سمت و �� سمت بین تعادل ایجاد تعادل�. �ایجاد یعن� معادله حل

پیدا را عددهای� باید یعن� کنیم� حل را x.x.x−۶x.x = ۶−١١x معادلۀ م� خواهیم مثال.
(x.x.x − ۶x.x) جبری عبارت دو بین تساوی دهیم، قرار x جای به را عددها آن اگر که کنیم

بماند. برقرار (۶ − ١١x) و

م� دهیم. قرار −١ مقدار x جای به ابتدا

x = −١ =⇒ (−١)(−١)(−١) − ۶ × (−١)(−١) ?= ۶ − ١١ × (−١) =⇒ −٧ ̸= ١٧

بنابراین نم� کند� تعادل ایجاد ۶−١١x و x.x.x−۶x.x جبری عبارت دو بین x = −١ بنابراین
باشد. x.x.x − ۶x.x = ۶ − ١١x معادلۀ جواب نم� تواند x = −١

م� دهیم. قرار را ٠ مقدار x به جای

x = ٠ =⇒ ٠ × ٠ × ٠ − ۶ × ٠ × ٠ ?= ۶ − ١١ × ٠ =⇒ ٠ ̸= ۶
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باشد. معاد�ه جواب ��� توا�د �� x = ٠

م� د�ی�. �رار ١ مقدار ،x به جای

x = ١ =⇒ ١ × ١ × ١ − ۶ × ١ × ١ ?= ۶ − ١١ × ١ =⇒ −۵ = −۵

است. شده ایجاد تعادل ۶ − ١١x و x.x.x − ۶x.x جبری عبارت دو بین باشد، x = ١ اگر
است. x.x.x − ۶x.x = ۶ − ١١x معاد�� برای جواب ی� x = ١ پس

م� د�ی�. �رار ٢ مقدار x به جای

x = ٢ =⇒ ٢ × ٢ × ٢ − ۶ × ٢ × ٢ ?= ۶ − ١١ × ٢ =⇒ −١۶ = −١۶

است. x.x.x − ۶x.x = ۶ − ١١x معاد�� برای جواب ی� �� x = ٢

x.x.x−۶x.x = ۶−١١x معاد�� ش�ا ��ر به �نید؟ پیدا جواب معاد�ه این برای �� با� م� توا�ید �یا
دارد؟   جواب چند

است. �و� این ا� �یر معاد�� م�ال برای �رد. پیدا جواب ��� توا� معاد�ه �ا ا� بع�� برای
x + ۴ = x − ٢

�و� ا�د. این ا� �یر معاد�ه �ای دار�د. جواب ی� �ق� معاد�ه �ا ا� بع��  

  •  −٢x − ۴ = x + ۶   •    ٣x − ٢ = ٧   
•  x.x + ۶x − ۴ = x.x + ۵x + ۶    •  (x − ١)(x − ١) = ٠

دار�د� جواب دو �ق� معاد�ه �ا ا� بع��
(x − ١)(x − ٢) = ٠

.. . . و دار�د جواب چ�ار �ق� معاد�ه �ا ا� بع�� دار�د. جواب سه �ق� معاد�ه �ا ا� بع��

�و� ا�د� این ا� �یر معاد�ه �ای دار�د. جواب ب� ��ایت معاد�ه �ا ا� بع��

 • x(x − ١) + x = x.x  • ٣x + ۴ − x = ۵x − ٢ − ٣x + ۶

  

ی� جواب �ای دارد؟ جواب چند معاد�ه ی� �ه ب���ی� �جا ا� چی�ت؟ ما ت��ی� پس
داد. پاس� ام�ال ��� توا� ���ا ��� به �ه است س�ا�ت� این�ا �نی�؟ پیدا باید چ�و�ه را معاد�ه

باشید� �بور ��� است. ��� و�ت پرس� �ا این به داد� جواب برای سال چند
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که معادله هایی اند بیاموزید، را آنها راه حل و شوید آشنا آنها با باید امسال که معادله هایی
م� کنید. م�اهده را معادله ها این از نمونه چند زیر، در دارند. متغیر ی� ���

 • ٣x = ١٨   •  ۶x + ۵x = ١١  
• ٢x − ۶ = ۵  • ١٢y − ٩ = ٣y − ۶    

بسازید�   �ودتان را معادله ها این از نمونه چند م� توانید آیا

معادله روشحل

ساده را تساوی راست سمت و چپ سمت جبری عبارت های باید ابتدا معادله ی� حل برای
طرف ی� در آن، بردن به کار از پس تا شود است�اده به گونه ای باید تساوی �وا� از س�س کرد.
باز نهایت در است. متغیر دارای که جم�ه ی� دی�ر سمت در و باشیم داشته عدد ��� تساوی
ب�� این در همه این با برسیم. معادله جوا� به م� توانیم تساوی �ا�یت از است�اده با هم
م� شوند، �اهر متغیر نماد ی� تنها آنها در شدن ساده از پس که معاد�ت� حل رو� به تنها

دارند. جوا� ی� تنها معاد�ت این که دید �واهید هم�نین م� شود. داده تو�ی�

م� کنیم. حل را معادله ٢ زیر در

.١ مثال
۵x + ٢ = ٣x + ١۴ − x.

چپ و سمت بین تعادل دهیم، قرار x متغیر به جای را عدد آن اگر که باشیم عددی دنبال به باید  
عبارات که است این دهیم، انجام باید که کاری اولین بماند. برقرار تساوی راست سمت و

کنیم. ساده را تساوی راست سمت و چپ سمت جبری
۵x + ٢ = ٢x + ١۴.

را تساوی طرف دو پس کنیم. حذف چپ سمت از را ٢ عدد م� �واهیم با� تساوی در
م� کنیم. ٢ منهای

۵x + ٢ = ٢x + ١۴ =⇒ ۵x + ٢ − ٢ = ٢x + ١۴ − ٢

=⇒ ۵x = ٢x + ١٢.

را تساوی طرف دو کار این برای کنیم. حذف راست سمت از را ٢x جم�� م� �واهیم حال
م� کنیم. ٢x منهای

۵x = ٢x + ١٢ =⇒ ۵x − ٢x = ٢x + ١٢ − ٢x

=⇒ ٣x = ١٢.
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جم�ه ی� دی�ر طرف در و داریم عدد �ق� آن طرف ی� در که رسید� ایم تساوی ی� به �ا�
معادله جواب کنیم، تقسیم ٣ عدد به را تساوی طرف دو اگر اکنون است. مت�یر ی� دارای که

دهیم. قرار مت�یر به جای معادله در م�ازیم که عددی یعن� معادله، جواب م� آید. به دست

٣x = ١٢ =⇒ ٣x

٣
= ١٢

٣
=⇒ x = ۴.

خواهد برقرار تساوی دهیم، قرار را ۴ عدد x به جای اگر ۵x+٢ = ٣x+١۴ −x معادلۀ در پس
ماند.

۵ × ۴ + ٢ ?= ٣ × ۴ + ١۴ − ۴ =⇒ ٢٠ + ٢ ?= ١٢ + ١۴ − ۴

=⇒ ٢٢ = ٢٢.

.٢ مثال
٣x + ۵

۴
+ ٢ = x − ٣.

دو سپس و برود بین از کسر م�ر� تا م� کنیم �رب ۴ عدد در را تساوی طرف دو هر ابتدا  
م� کنیم. ساد� را تساوی طرف

۴
(٣x + ۵

۴
+ ٢

)
= ۴(x − ٣) =⇒ ٣x + ۵ + ٨ = ۴x − ١٢

=⇒ ٣x + ١٣ = ۴x − ١٢.

عدد با را تساوی طرف دو هر ببریم، بین از تساوی راست سمت از را ١٢ عدد اینکه برای سپس
م� کنیم. جم� ١٢

٣x + ١٣ = ۴x − ١٢ =⇒ ٣x + ١٣ + ١٢ = ۴x − ١٢ + ١٢

=⇒ ٣x + ٢۵ = ۴x.

برود. بین از ٣x تساوی �� سمت در تا م� کنیم کم را ٣x تساوی طرف دو از آن، از بعد
٣x + ٢۵ = ۴x =⇒ ٣x + ٢۵ − ٣x = ۴x − ٣x

=⇒ ٢۵ = x.

دهیم، قرار را ٢۵ مقدار x به جای معادله در اگر آمد. به دست x مقدار م� بینید، که همان طور
ماند. خواهد برقرار تساوی

٣ × ٢۵ + ۵
۴

+ ٢ ?= ٢۵ − ٣ =⇒ ٨٠
۴

+ ٢ ?= ٢٢

=⇒ ٢٢ = ٢٢.
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کنید. �ل را زیر م�ادله�های از هری� .١

(الف ۵t − ۴ = ١۶ (ب −٣m − ٢ = ١٣
(ج −١٢x + ١٣ = ١ (د ١٢ = ۶ − ٢x

(ھ ٢b = ٨b − ١٨ (و ۵z + ٢ = ٣z − ۵
(ز ٣g + ۴ − g + ١ = ٣ − ۴g (ح ٢k−٢

۶ = k − ٣
(ط ٨y−٣

۵ = ۶y+١٠
۴ (ی ۴a−۶

٢ + ٣a = ١١ − ٢a

(ک x + ٢x + ٣x + · · · + ١٠x + ١١ = ۶۶

خرگو� م��کند. دویدن به شرو� دارد، فا��ه متر ١۵٠ آن با که خرگوش� دن�ا� به س�� .٢
خرگو� به س� ثانیه چند از ب�د م��دود. متر ۴ ثانیه هر در س� و متر ٢ ثانیه هر در

م��رسد؟

قسمت کوچ��ترین شود، تقسی� ۶ و ۴ ،٢ عددهای با متناسب قسمت سه به ٧٢ عدد اگر .٣
شد؟ خواهد عددی چه برابر

z = ١٠ اگر بود. خواهد x = ٢٠ آنگاه باشد، z = ٨ اگر باشد. x = yz −۴ فرضکنید .۴
شد؟ خواهد عددی چه برابر x آنگاه باشد،

چ�ار بازی�ن ی� اگر است. ق��� خطای جریمۀ برابر سه خطا هر جریمۀ بازی، ی� در .۵
است؟ بوده چقدر خطا اولین جریمۀ شود، جریمه تومان ۴٠٠٠٠ کل در و کند خطا بار

ش����های� ت�داد خورده�اند. آخر تا ش���را ی�بسته که خواهرند سه مینو و مینا نینا، .۶
است. خورده مینا استکه ش����های� ت�داد برابر دو از بی�تر ی�� است، خورده نینا که
ش����های� ت�داد برابر سه از کمتر عدد �ن� است، خورده مینو که ش����های� ت�داد
مینا باشند، خورده ش��� مساوی ت�داد به نینا و مینو اگر است. خورده مینا که است

خورده�اند؟ ش��� چند نینا و مینو است؟ خورده ش��� چند
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سرعت با اول خودرو اگر کردند. حرکت زاهدان سمت به تهران از هم زمان خودرو دو .٧
کنند، حرکت ساعت بر کیلومتر ١١۵ سرعت با دوم خودرو و ساعت بر کیلومتر ١٠٠

شد؟ خواهد کیلومتر ١٣۵ هم از خودرو دو این فاصلۀ ساعت چند از بعد

روزی بزر� تر، پسر عل� م� کنند. درست ح�یری سبدهای پدرشان م�ازۀ در رضا و عل� .٨
عدد ۶٠ هم روی کند، کار روز ۶ رضا و روز ٣ عل� اگر سازد. م� رضا از بی�تر سبد ۵

م� بافند. سبد چند روزی کدام هر کنید تعیین م� بافند. تو�ید سبد

در اگر دهد. قرار را کتاب های� م� خواهد جعبه ها آن در و دارد جعبه تعدادی نفر ی� .٩
کتاب ۶٠ جعبه هر در اگر م� ماند. زمین روی کتاب ١٨٠ دهد، قرار کتاب ۴٠ جعبه هر
دارد. کتاب چند و جعبه چند او کنید تعیین م� ماند. باق� برای� خا�� جعبه ٣ دهد، قرار

باشد. ١ ۵ برابر آنها تفاوت که کنید تقسیم چنان قسمت دو به را ١٠ عدد .١٠

ببینید. را مسئله این .١١

�با� و م�د مل� بنیاد را آن که مل� چادر ی� خود پول کردن جمع با دارد ق�د فاطمه
که است ۵d + s چادر این قیمت کند. خریداری است، کرده معرف� اسالم��ایران�
متری را چادر (پارچۀ) اگر است. چادر دوخت هزینۀ s و چادر متر ی� قیمت d آن در
فاطمه چادر پول باشد، تومان ٢٠ ٠٠٠ آن دوخت هزینۀ و باشد خریده تومان ١٠ ٠٠٠

م� شود؟ چقدر

پارچه متر ی� قیمت برابر پن� م� شود� محاسبه این طور چادر قیمت مسئله این در
چادر. دوخت هزینۀ به عالوۀ

دراین صورت دهد. سفار� داشت، دوست که را پارچه ای جن� هر م� توانست فاطمه
م� کرد. تعیین خیا� هم را دوخت هزینۀ شود. ارزان تر یا گران تر بود مم�ن پارچه قیمت

کند. اعالم م� خواست که �ابت� مقدار هر م� توانست خیا�

است. واقع (ع) رضا امام حرم ِ آزادی صحن کنار در او مزار است. بهایی شیخ به منتسب مسئله ١این
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چیست؟ نشان دهندۀ مسئله این در ۵ عدد الف)

s؟ رفتن باال با یا م� شود زیاد d رفتن باال با خیاط دستمزد ب)

قیمت رابط� در را تنو� این م� توان چ�ونه باشد، متنو� خیاط دوخت کیفیت اگر ج)
کرد؟ وارد چادر

r شما نظر به شود، محاسبه ۵d + sr به صور� خیا�� ی� در چادر قیمت اگر د)
چیست؟ نشانگر

c شما نظر به شود، محاسبه cd + s به صور� خیا�� ی� در چادر قیمت اگر ھ)
چیست؟ نشانگر

م� شود. محاسبه (۵d+s)t− ١
١٠ t به صور� چادر تولیدی ی� در چادر ی� قیمت و)

در اتفاق� چه از نشان �−» عالمت چیست؟ بیانگر t رابطه این در شما نظر به
م� دهد؟ چادر قیمت محاسب�

هم و شما هم که دهید ارا�ه چادر قیمت برای رابطه ای خال�، خیاط ی� به عنوان� ز)
باشند. را�� مشتری هایتان

سه شما، سال چهلمین تولد جشن در دیروز، پرسید: من از ساله ای ١٨ دانشجوی دختر .١٢
بودند؟ کسان� چه آنان بوند، گرفته را شما پیرامون دختر

بودند. من دختران آنان گفتم:

ساله اند؟ چند آنان گفت:

حاص� �رب مانند آنها سن حاص� �رب دربیاور�: مسئله ی� به صور� را آن ب��ار گفتم:
کوچ� خواهر سن با من سن تفاو� اندازۀ به عمرشان مجمو� و شماست، و من سن

شماست.

بازگشت. پرس� کنان و رفت م� اندیشید، مسئله به که حال� در دانشجو، دختر

در بدان ول� هستید، حیران و سرگردان پاس� دو میان شما م� دانم من با�، آرا� گفتم:
نیستند. دوقلو دخترانم میان

نیست. من سال و همسن کس� شما دختران میان در بنابراین، گفت:

دانشجو دختر کوچ� خواهر سن و است؟ چقدر من دختران سن ب�ویید حاال خ�،
است؟١ چقدر

،٨�١� تهران، فرهنگ�، و علم� انتشارا� عودی، ستار ترجمه ، سعدان، سلیم ١احمد

.۶٠ صفحه
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فیلدز جایزه و نوبل جایزه
�هار که جایزه شش است. نوبل جایزه های اهدای به مربو� �لم� مهم �برهای از ی�� ساله هر
صلح برای دی�ر جایزۀ دو و است اقتصاد و پزش�� شیم�، فیزی�، �لوم به مربو� آن جایزۀ
زیادی ثروت دینامیت ا�تراع با سو�دی، شیم� دان ،(Alfred Nobel) نوبل آلفرد ادبیات. و
ثروتش که کرد وصیت نوبل بود. آمده به دست اسلحه فروش راه از بیشتر البته که آورد به دست
شد؛ شروع نوبل جایزۀ اهدای بیستم، قرن شروع با شوند. صلح وقف که شود جایزه هایی وقف
�رج نوبل بنیاد که مبل�� که گرفت نتی�ه م� توان جهان� جن� های و بیستم قرن به نگاه� با ول�

است. جن� مخارج از کمتر �یل� کرد صلح
و داستان ها پایۀ سوال این نم� یابد� ا�تصا� ریاضیات به نوبل جایزه �را کنید� س�ال شاید
نوبل آلفرد م� گویند است� �اش�انه روایت� آنها م�رو�  ترین که است شده فراوان� روایت های
ریاضیات به نسبت بزر� کینه ای ریاض�  دان، ی� با د�تر آن ازدواج ول� م� شود، د�تری �اش�
نظر به و م� دانند بی اسا� شای�ۀ ی� را داستان این مو�ر�ان بیشتر البته م� آورد� پدید نوبل دل در
ریاضیات او زمان در که است این نداده، ا�تصا� ریاضیات به جایزه ای نوبل که دلیل� تنها آنها
فرمول های با بی�انه و ت�ربی کامال بوده �لم� شیم� و نداشته شیم� �لم در مست�یم� ن�ش

ریاضیات.
(Georg Cantor) کانتور جرج و (Felix Klein) کالین فلی�س میالدی نوزدهم قرن اوا�ر
گرد جهان سراسر ریاض� دانان ی� بار وقت �ند هر تا ریختند طر�� آلمان� بزر� ریاض� دانان
در آن از پس و شد برگزار ١٩٨٧ سال در گردهمایی این اولین بپردازند. نظر تبادل به و آیند هم
�کنگرۀ که گردهمایی این جهان�) جن� های زمان در (به جز ی� بار سال �هار هر ١٩٠٠ سال
سراسر ریاض� دانان گردهمایی مهم ترین و بزر� ترین و م� شود برگزار دارد نام ریاض�� بین الملل�

است. جهان
ریاض� دانان کنگره این در شد. برگزار کانادا تورنتو در ریاض� بین الملل� کنگره ١٩٢۴ سال در
جان کنگره این دبیر شود. اهدا طال مدال دو ریاضیات برجستۀ دستاوردهای به گرفتند تصمیم
نخستین بار برای و کرد اهدا جایزه این نهادن بنیان برای را الزم بودجۀ ،(John Fields) فیلدز

شد. داده ریاض� دان دو به جایزه این ١٩٣۶ سال در
شهرت هی� گاه م� آید، �سا� به ریاض� نشان م�تبرترین ریاض� دانان همه نظر از آن�ه با فیلدز اما
دهند، نشان ریاض� در را جایزه این اهمیت این�ه برای و همین برای ن�رد. کس� را نوبل جایزه
باهم زیادی تفاوت های جایزه دو این البته م� شود. برده نام نیز ریاضیات� �نوبل �نوان با آن از
نیست نوبل دالری میلیون ی� از بیش جایزۀ با م�ایسه قابل اصال فیلدز جایزۀ مادی مبل� دارند.

م� سازد. دشوار �یل� را فیلدز جایزۀ به رسیدن سال، �هل زیر سن� شر� و
فیلدز جایز� ��یافت ب� �وف� �� است زن� او�ی� ای�ان�� ���و� �یا����ا� �ی�زا�ان�� ��ی�

است.  شده
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گفت وگو

�را� و�� �ا���� کا� جد�د کتا� تد��� �و� �م�ز� �را� ه��ز ا���ه �ا معلم� معلم ��:
نباشید. خسته کافیه. جا همین تا امروز

ک��� م�ر� جانب� ��ا� �ه م� ت�ن� معلم:

نباشه. �اشیه ا� خی�� امیدوا�� ��رما�ید. معلم� معلم ��:

م� ک�ن. ا�با� ه�د�ه ت� �را �دون� م� خ�ا�ت� معلم:

�را� م� ک�� ف�ر م�مه. وا��ا� ��ا� �ه ا�ن خا�� ت� ز�� او�� معلم� معلم ��:

م� ��. اون�ا �ه ج�ا� ها�� �ه م�� م� �ر�ن. از� �ان� �م�زا� که ��ا�یه ا�ن معلم:

م� ��� �� م��� معلم� معلم ��:

��ی�. م�م�ن تا م� ک�ی� ا�با� م� �� معلم:

شد�� م�م�ن نم� شه خ� ک� �ا �م�ه م� ��� �اش� شما �ان� �م�ز من ا�ه معلم� معلم ��:
م� ��د� ج�ا� �� شما

��جه ��د� �ه خ� ک�� هر تاز� م� شی�. خ�ا ��ا� خ� ک� �ا �یر� انداز� م��� معلم:
۴٫ ۵٢ نم� شه شد� ��جه ��د� می�� متر �ر�س�� که خ� ک�� �ا م��� �ا��.

�رف�. انداز� �و می�� متر

و �ر�ا� ��ز� م� ک�ی�. ا�ت�ا�� �ر�ا� �از م� ��� �ان� �م�ز هم�� ن�� �� من معلم� معلم ��:
م�ا�سه �اه� �و �ا�� خ� �وتا �ر�ا� �ا و �ا�� خ� �ر �و م� �ا��� �و �ر�ا� ن��

ندا����� ا�با� �ه ه� نیاز� م� ک�ی�.

��� ��� وا�یبا� زمین انداز� م��� ��� ��� ���� خی�� �ا�� خ� ا�ه معلم:

م� ک�ی�. ا�ت�ا�� ��ا� از معلم �� معلم�

���� تر� خی�� �ا ��� ��� ف�تبا� زمین انداز� ا�ه معلم:

�اشه� ه� ش�ر �وتا فا��� انداز� �ه ا�ه �ت� �ا�خر� م� �یر��. کم� GPS از معلم� معلم ��:
م� ���� ج�ا� GPS
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چ�؟ دی�ه ک���ا� یه توی� �ر� یه و بود این�ا �ار� �ط �ر یه ا�ه معلم:

و در�ت و مس�قی� انداز� �یری رو� �ی� ندار�� جوا� دی�ه ای� ��ری�� معلم� معلم ها:
ا��ا� از باید ب�یری�. ک�� از� ب�ونی� �ا�له او� تو تا ندار� وجود �ساب�
جای� به �ر�ا� بدی�. ن�و� رو �ند�� ا��ا�� �وا� تا ب�یری� ک�� �قل�

م� کنه� کار �ق� �قط و ن�� کنه کار اب�اری �ی� که �ست

زمین�، ابعاد تو با�ه، ای� طور ا�ه بری�؟ باال ک���ا� تو تا نیاز� وا�عا� ا��اد معلم:
نیست�� �ند�� ا��ا� به نیازی

�دای ن�ا�ید. �س�ه ا��اد م� ��ت� معل�� که �د �نید� ک�� ته از �دای� �ن�ام ��ی�
�ر� وجو ای� �در و م� کنی� ا��ا� �ند�ه تو چرا ب�ر�ه ازم دان� �موزی ا�ه ا��اد ��ت� دی�ری
ا�ه نداری�. مع�ا� ا��ا� ما ا��اد ��ت� دی�ری �دای بیرو�� م� ندازم� ک�� از کنه

بیرو�� م� ندازی�� او� ��و� ب�ر�ه، رو ��ا� ای� کس�

�ندیدند. �یل� �ا

ابعاد تا نیست الزم م� ر�ت] بیرو� ک�� از و بود معل� چ��ا� در ن�ا�� که �ا�� [در : معلم� معلم ها
مو�� او� بنداز. ن�ا� یه رو �ای�ن�ر� �طعیت �دم ا�� بری�� باال ک���ا�

بد��� ان�ام د�یق� انداز� �یری �ی� ن�� تونه ب�ر �ی� و�ت که م� ����

    

پاره خط ها بین روابط

 

ب�رید. نام را زیر ��� در موجود �ار� �ط �ای ��ه .١

A B C D E

�دد�ای �ن�ا �ل� �ای طو� به طوری که کرد ر�� م� توا� وا�د ٧ محیط با مثلث چند .٢
کنید. ر�� را مثلث �ا از �ری� با�ند؟ �حی�

AB؟ = CD به طوری که دارد وجود ،D مانند نقطه، چند زیر، محور روی .٣

−۵ −۴ −٣ −٢ −١ ٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶
A CB
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PR؟ = QS ش�� هر در �را �یر، ش�� های در ر�ته کار به نمادهای و ا�داد به �و�ه با .۴
باشد؟ درست ش�� سه هر برای که دارد و�ود استد�ل� آیا

P Q R S

٢ ٢٣

P Q R S

١٫ ۵ ١٫ ۵

P Q R S
| |

و P بین Q و ،Q و R بین S به �وری که دارند قرار خط ی� روی S و R ،Q ،P نقاط .۵
دارد. قرار S

کنید. رس� مناس�� ش�� با�، �و�ی�ا� به �و�ه با الف)

.RS = PQ کنید ثابت ،PS = RQ اگر ب)

شده گ�ته شرایط برای ش�� �ند شما ن�ر به است� ن�ده رس� ش��� ق��، مس��ۀ در
کرد؟ رس� م� �وا�

شده گ�ته شرایط که پاره خط های� همۀ نم� �وانی� اندا�ه گیری اب�ار با که است وا��
همۀ (در RS و PQ برابری ا� را ما که دارد و�ود راه ح�� اما کنی�� بررس� دارند، را

م� گویند. هندس� اث�ا� های راه ح� ها این گونه به م� کند� مطم�ن مم�ن) حالت های

ش�� های� �مام� برای ب��ه نیست� ش�� ی� برای ل�وما� هندس� اث�ا�  ی� کارای�
هندس� اث�ا� های در واق� در باشند. داشته را شده داده ش�� وی�گ� های همۀ که است

ن�اشد. خا� ش�� ی� برای (ل�وما�) اث�ا� �ا م� شود است�اده متغیرها ا�

.AC = BD = y و AB = x به �وری که دارند قرار خط ی� روی D و C ،B ،A نقاط .۶
خواسته ��ری ��ار� س�� و کنید رس� مناس�� ش�� ابتدا �یر، قسمت های ا� هری� در

آورید. به دست را شده

CD آنگاه باشد، C و B نقطۀ دو بین D نقطۀ و ،D و A نقطۀ دو بین C نقطۀ اگر الف)
بنویسید. y و x متغیرهای برحسبِ را

CD آنگاه باشد، B و A نقطۀ دو بین D نقطۀ و ،D و C نقطۀ دو بین A نقطۀ اگر ب)
بنویسید. y و x متغیرهای با ��ری ��ار� ی� به �ور� را

CD آنگاه باشد، D و A نقطۀ دو بین B نقطۀ و ،D و C نقطۀ دو بین A نقطۀ اگر ج)
آورید. به دست y و x برحسبِ را

پاره خط دو هر وسط O نقطۀ و دارند قرار راست خط ی� روی CD و AB پاره خط دو .٧
س��، کنید. رس� مناس�� (ش�� های) ش�� ابتدا است.

.AC = BD کنید ثابت الف)

.AD = BC کنید ثابت ب)
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زاویه ها بین روابط

ب�رید. نا� را زیر ��� در موجود حاده زاویه های همۀ .١

t
k

v

r

wO

.T P̂S = RP̂Q کنید ثابت .T P̂R = SP̂Q = ٩٠ زیر، ��� در .٢

P Q

R

ST

آورید. به دست را درجه ٢٨ زاویۀ متمم الف) .٣

است؟ چقدر درجه ٢٨ زاویۀ متمم و م�م� اخت�� ب)

آورید. به دست را درجه ٧٧ زاویۀ متمم و م�م� اخت�� ج)

چرا؟ است؟ ثابت �ددی زاویه هر متمم و م�م� اخت�� آیا د)

.AÔC = ٧٠ به طوری که کرده اند قطع O نقطۀ در را ی�دی�ر CD و AB پاره خط دو الف) .۴
است؟ درجه چند BÔD و BÔC ،AÔD زاویه های از هری�

.AÔC = x به طوری که کرده اند قطع O نقطۀ در را ی�دی�ر CD و AB پاره خط دو ب)
آوردید. به دست x برحسبِ را BÔD و BÔC ،AÔD زاویه های از هری�

است؟ درجه چند آ� م�م� زاویۀ با�د، درجه ۴۵ زاویه ای اگر الف) .۵

است؟ چقدر x برحسب آ� م�م� زاویۀ با�د، درجه x زاویه ای اگر ب)

دو ای� م�م� های مجموع است. درجه ٧۵ (b و a اندازه های (به زاویه دو مجموع ج)
است؟ درجه چند زاویه
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درجه ٩٠ دقیقه شمار و ساعت شمار عقربه های بین زاویۀ بار چند شبانه روز، طول در .۶
�� شود؟

��م� DEF و ABC زاویۀ دو و AB = ED که بیابید چنان را D نقطۀ زیر، ش�� در .٧
باشند. 

C B

A

E F

است؟ چقدر x + y زیر، ش�� های از هری� در .٨

١٣۵

x

y x

y

x
xy

y ٣x

x
٣y y

آیا .CB̂D = CÂD کنید ثابت .DÂB = DB̂A و CÂB = CB̂A زیر، ش�� در .٩
هستند؟ B و A زاویه های نیم ساز به ترتیب BD و AD �ر�ت نتی�ه تمرین این از �� توان

A B

D

C

زاویۀ نیم ساز Oy و AOB زاویۀ نیم ساز Ox ا�ر ��م� اند. BOC و AOB زاویۀ دو .١٠
است. قائمه xÔy کنید ثابت باشد، BOC

و ZÔY نیم ساز OK نیم خط همرس اند. O نقطۀ در XY و ZW ،LK پاره خط سه .١١
است. LÔW = ۴٠

کنید. رسم �ناسب� ش�� شده، داده اط�عا� باتوجه به الف)

را آن�ا از هری� دارد. وجود ر�س به �تقاب� زاویۀ چند کرده اید، رسم که ش��� در ب)
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ببرید. نام

آورید. به دست را ZOY و ZOX ،XOL زاویه های اندازۀ ج)

از کمتر واحد ٩ سوم زاویۀ اندازۀ و بیشتر درجه ٢۵ دوم زاویۀ از مثلث� زاویه ی� انداز ۀ .١٢
بیابید. را مثلث ای� زاویۀ سه از هری� اندازۀ است. دوم زاویۀ برابر دو

A B

C

P

٧٠

نیم ساز AP ،Ĉ = ٧٠ روبه رو، ش�� در .١٣
است. B زاویۀ نیم ساز BP و A زاویۀ

است؟ چقدر PÂB + PB̂A مقدار الف)
است؟ درجه چند APB زاویۀ ب)

DÂF = ١٠٨ و BÂD = ١٢۴ اگر همرس اند. A نقطۀ در DJ و CF ،BE پاره خط سه .١۴
است؟ چقدر EÂF زاویۀ اندازۀ باشد،

A

B

C

D

E

F

J

Q و P زاویه های کنید ثابت است. عمود PT بر QM و PS بر QN زیر، ش�� در .١۵
هم اندازه اند.

P T

Q

S

M

X
N

است؟ چقدر سوم زاویۀ اندازه باشند، زیر به �ور� مثلث� زاویه های اگر .١۶

.n و ٩٠ ب) .٢۶ و ١٣۴ الف)
.v و u د) .۶٠ − a و ۶٠ + a ج)

است. C زاویۀ اندازۀ نصف و B زاویۀ اندازۀ برابر سه A زاویۀ اندازۀ ،ABC مثلث در .١٧
است؟ چقدر A زاویۀ اندازۀ
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CAD زاویۀ اندازۀ آنگاه ،BÂC = ٢x + ۵ و EÂD = ٣x − ١۵ ا�ر زیر، ش�� در .١٨
است؟ چقدر

A
B

CD

E

است؟ درجه چند RŴT زیر، ش�� در .١٩

R T

W

x
x

y
y

۴۶

میز دیواره��ا� از ی�� به ٣۵ زاویۀ با که ن�ان�داده�ای� را بی�یارد� توپ م�یر ش��، در .٢٠
دور زاویۀ با میز به توپ بر�ورد زاویۀ ا�ر م��د�د. ادامه را م�یر� و م���ورد بی�یارد

بیابید. را x باشد، برابر میز از توپ شدن

K

L

T

D

H

N

≻ ≻

≺≺

٣۵

٧۵
x

B C

A

D
x

z
y

y
x

.Â = ١١٠ روبه�رو، ش�� در .٢١
بیابید. را x + y مقدار الف)
است؟ چقدر z مقدار ب)

.AĈB = ED̂C کنید ثابت .B̂ = BĈD = DÊC = ٩٠ زیر، ش�� در .٢٢

C

B

D

A

E
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بیابید. را y و x ��دار �یر، ��� �ای ا� �ری� در .٢٣
٢٨
x

۴٧ y

٨٢ ۴۵ ٢x

٣x

x + ١۵

۴٠

٣x − ١۵ x + ١۴

x

٣٢
۶٠

٧٠

۵٠

٣٠

x

x٢x
y

     

���ن��ت� � ����� ���������

در ن�� د��د� ن�ا� را ی��ان� ��� �ای CADB و ABCD نام گذاری دو نکته.
��ار���� در در�ال� ک� نی���د ��� ی� روی C و A رأس دو ،ABCD ��ار����
�� ک��د. رو�� را ���� ای� �یر ��� �ای دارند. �رار ��� ی� روی C و A رأس دو CADB

A B

D C

C A

B D

��� اند. ی� روی رأس دو ن�ا� د��د� ک�ار�� �ر� دو �ر ��د���� �ا نام � در
CBDA یا DBCA ،ADBC ب�  ��ر� �ای �� ��ا� را با� را�� ��� ��� ک� ک�ید ����

کرد. نام گذاری نیز

نی���د� ی��ا� �د� داد� ��ار���� دو ���� �ا، کدام در .١

.BADC و BCDA ب) .CDAB و ABCD الف)
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نی��ند� ی��ا� �ده داده �ن� �ل�� دو ���ت، کدا� در .٢

.DEABC و CDEAB ب) .ABCED و ABCDE الف)

.ECDBA و CADBE د) .DBCAE و CAEDB ج)

هم نهشت اند. BCD و ABD مثلث دو ABCD چهار�ل�� در .٣

است� درست ه��اره �یر راب�ه های ا� کدا� ی� کنید مشخص دلیل �کر با الف)

 •  BÂD = BĈD  •  AB̂D = CD̂B  • AB = CD 

است� درست ه��اره �یر راب�ه های ا� کدا� ی� آنگاه ،AB̂D = CB̂D اگر ب)

 •  AB = CD  • AB = BC  • AD = BC 

است� درست ه��اره �یر راب�ه های ا� کدا� ی� آنگاه ،AB = CD اگر ج)

 • AD̂B = CB̂D  • AB̂D = CB̂D  

هم نهشت اند. INA و IRA مثلث دو IRAN چهار�ل�� در .۴

تبدیل INA مثلث به را IRA مثلث تبدیل هایی چه آنگاه ،IR = AN بدانیم اگر الف)
م� کند�

تبدیل INA مثلث به را IRA مثلث تبدیل هایی چه آنگاه ،IR = IN بدانیم اگر ب)
م� کند�

ببرید نا� را مثلث ها آ� دارد. وج�د هم نهشت مثلث ج�ت دو �یر، ��ل های ا� هری� در .۵
را آنها برابر اجزای سپس م� ��ند. تبدیل ی�دی�ر به تبدیل هایی چه با کنید مشخص و

کنید. مشخص

A E D C

B

B

CE

D

A

F

م� کند، تبدیل ی�دی�ر به را آنها که تبدیل هایی هم نهشت اند� مثلث ها کدا� �یر ��ل در .۶
کنید. مشخص را هم نهشت مثلث دو برابر اجزای سپس بیابید.

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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A

B

C

S

اضالع روی را Q و P ن��� دو روبه رو� ش�ل در .٧
PQS و ABC مثلث دو که بیابید طوری S زاویه
به را مثلث دو که تبدیل هایی شوند. هم نهشت
را برابر اجزای ��� و بیابید م� کند� تبدیل ی�دی�ر

کنید. مشخص

A

B

C

G

M

دو که بیابید طوری را N ن��� روبه رو� ش�ل در .٨
که تبدیل هایی باشند. برابر GMN و ABC مثلث
��� و بیابید م� کند� تبدیل ی�دی�ر به را مثلث دو

کنید. مشخص را برابر اجزای

A B

C

یا�ت م� توا� D مانند ن��ه �ند روبه رو� ش�ل در .٩
هم نهشت ABD و ABC مثلث دو به طوری که
و کنید مشخص را تبدیل ها حالت هر در باشند؟

بیابید. را برابر اجزای

بود. شد� م�ر� زیر م��ل� �زمو� ی� در .١٠
کنید. ت��یم هم نهشت ش�ل �هار به را زیر ش�ل

م� دهد. نشا� را دان� �موزا� از ن�ر �هار �ا��  زیر� ش�ل های
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چه کنید مشخص درست، پاسخ های دربارۀ است؟ نادرست کدام و درست پاسخ  کدام
م� کنند. ��د�ل ��د��ر به را هم نهشت ��ل های ��د�ل ها��

ساخ�ه ��د��ر به واحد مرب� های ��� چند) ��ا �� چ��اند� به هم ا� که ��ل ها�� به .١١
�۴‐خونه ای) چندخونه ای ��ر ��ل های م�ا�، برای م� �و�ند. چندخونه ای م� �وند،

است.

دارد؟ وجود هم نهشت غیر ۴‐خونه ای چند الف)

دارد؟ وجود هم نهشت غیر ۵‐ خونه ای چند ب)

غیر ۶‐ خونه ای ده حداقل دارد. وجود هم نهشت غیر ۶‐ خونه ای پن� و س� ج)
ب��ار�د. ا��را� به ها��ا� ه���س� ا� ن�ر پن� با را �نها و کنید رسم هم نهشت

�ود؟ م� حا�ل هم نهشت غیر ۶‐ خونه ای پن� و س� ها، جواب ا�� ا� ��ا

خاک��ری �خ�و� کنید. ���یم هم نهشت چند���� سه به را ��ر ��ل های ا� هر�� .١٢
��د�ل ها�� چه کنید مشخص مورد هر در کنند�) �سا� �ر را کار ا�� م� �وانند ��ل داخل

م� کنند. ��د�ل ��د��ر به را هم نهشت چند���� های

  

کنید. ���یم هم نهشت چند���� دو به را ��ر چند���� های ا� هر�� بر�، �� با .١٣
مشخص مورد هر در کنند�) �سا� �ر را کار ا�� م� �وانند ��ل داخل خاک��ری �خ�و�

م� کنند.١ ��د�ل ��د��ر به را هم نهشت چند���� های ��د�ل ها�� چه کنید

   

١P.J. Carter, Advanced IQ tests, Kogan page, London, 2008, page 70.
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گفت وگو

هه هه هه! ر����: معلم

ن�ار. ب� ن�یب هم رو ما م� خون�؟ ج� �ده؟ چ� ورزش: معلم

در روز یه �ه نو�ته این�ا م� خونم. گروتندی�» �ال�ساندر دربارۀ م�ل�� نه! ر����: معلم
«!۵١ م�ل ب�یرید، ن�ر در اول عدد �یه گ�ته: سخنران� حال

چ�؟ ال�ساندر ورزش: معلم

بزرگه! ریا�� دان یه گروتندی�. ر����: معلم

خندیدی؟ چرا حاال ورزش: معلم

نیست! اول عدد ۵١ چون ر����: معلم

نه؟ یا اوله عدد ۵١ بدن تشخیص �ه سخته خیل� این ورزش: معلم

خنده داره! �ه همینه آسونه. هم خیل� نه!! ر����: معلم

یه ریا�� دانه م� �نه ادعا �ه ن�ر یه نداره. خنده ا��� این�ه ب�خشید؛ خب ورزش: معلم
بوده! متقلب یارو حتماً بده؛ تشخیص نتونسته رو آسون چیز

وس� اوله. تراز� ریا�� دان یه گروتندی� �ه م� دونن ریا�� دان ها هم� نه! ر����: معلم
سر از� ا�ت�اه این و م� �ه پر� حواس� دف�ه یه سن�ین، خیل� ب��� یه

م� �نن. �وچی� ا�ت�اه های گاه� هم بزرگ ریا�� دان های م� زنه.

ال�ساندر مش�ورتره. �ما ال�ساندر از �ه م� �ناسم ال�ساندر یه من ات�ا�اً علوم: معلم
�رده. �ش� رو پن� سلین �ه همون فلمین�.

�رد�. است�اده هم پن� سلین از �نید�. رو اسم� آره؛ ورزش: معلم

نوبل. مدال گرفته: هم رو بشری جایزۀ بزرگ ترین علوم: معلم

بشری جایزۀ بزرگ ترین اما �رده؛ بشری جام�� به بزرگ� خدمت فلمین� ال�ته ر����: معلم
نیست. نوبل

چیه؟ پس نیست، نوبل اگه علوم: معلم

فیلدزه. مدال ر����: معلم
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چرا؟ علوم: معلم

�ر� �ی�دز سال. هر رو ��ب� ا�ا �� د�� بار یه سال چ�ار هر رو �ی�دز ��� :����� معلم
هر �� ���نه ��ب� ا�ا با��� دا�ته سال ۴٠ زیر باید که اینه هم سختش بسیار

ب�ه. داد� سن�

گر�ته؟ ایرا�� یه �ازگ� ها که �یست �ای�� ا� ه��� ای� ع��� علوم: معلم

ب�د�. ���د� در� ��را� �رزا��ا� �یرزا�ا��. �ریم �ر�� :����� معلم

با��ر�؟� ��ب� �ای�� از گر�ته ایرا�� یه که �ای�� ا� که کنم باور ی�ن� ؟: معلم

دارید� ک�چ�� دیدگا� و ز�دگ� �ت�سفم. برا��� :����� معلم

   

اول عدد

����یر گرو�ندی� �ا�ند ب�رگ� ریا�� دا� چرا ��ا ��ر به با�� گفت وگ�� به با���ه .١
است؟ اول عدد ۵١ گفته زیر)
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٢٣ ١۴ ۶ ٢۵

۵
١٢ ٧

١٨
١ ٢٢ ١۵ ٢١ جدول خانۀ ٢۵ در را ی� بار) هرکدا� (و ٢۵ تا ١ عددهای .٢

همسایه، عدد دو هر مجموع که دهید قرار طوری روبه رو
شود. اول عدد

ی� در آن�ا خانه های هر�ا� م� �ویی� همسایه عدد دو به
باشند. مشترک ضلع

دارد. عضو ٣ �یر، عددی ال�وی .٣
٣, ۵, ٧.

است.  ی�سان آن متوال� عضو دو هر اختالف و اول اند عدد دن�اله، ای� اعضای همۀ

اختالف و باشند اول عدد آن اعضای همۀ  که بیابید عضو ۵ با عددی  ال�وی ی� الف)
باشد. ی�سان آن متوال� عضو دو هر

اختالف و باشند اول عدد آن اعضای همۀ که بیابید عضو ۶ با عددی ال�وی ی� ب)
باشد. ی�سان آن متوال� عضو دو هر

و باشند اول عدد آن اعضای همۀ که دارد وجود عضو ١٠ با عددی ال�وی ی� آیا ج)
باشد� ی�سان آن متوال� عضو دو هر اختالف

تا�و ترن� نا� به �یر)، (ت�ویر معا�ر دانان ریاض� مش�ورتری� ا� ی��
م� توان شد� داد� n هر برای که کرد ثابت میالدی ٢٠٠۴ سال در ،(Trence Tao)
هر اختالف و اول عدد آن اعضای همۀ به طوری که یافت عضو n با عددی ال�وی ی�

باشد. ثابت م�داری متوال� عضو دو

  

بنویسید. را آن بعدی عدد ١٠ و کنید کشف را �یر عددی ال�وی قانون .۴
٠, ١, ٢, ٢, ٣, ٣, ۴, ۴, ۴, ۴, ۵, ۵, ۶, ۶, ۶, ۶, ٧, ٧, . . . .

بشمارید. را ط�یع� عدد هر مساوی یا کو�� تر اول اعداد تعداد راهنمایی:
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ه�� � بازی�شمارنده �ار�اه

شمارنده ها بازی .١

ه�� و �� ک�د ا���ا� �دد �� ��ر �دو� ا� او� ��ر ا��. ��ر� دو با�� �� با��� ا�ن
�� ک�د. ک�� ا��یا� ا��� �د� خ� ک� ا�داد� ت�داد ب� و �� ��د خ� �ا �دد �� ش�ا��د� ها�
�� ��د خ� �ا �� ��و�د� خ� ش�ا��د� ها� ه�� و �� ک�د ا���ا� �ا ��و�د� خ� �دد� دو� ��ر
ه�� تا �� ک�د �یدا ادا�� �وب� ب� کا� ا�ن �� �یرد. ا��یا� ا��� �د� خ� ک� ا�داد� ت�داد ب� و

ا��. بر�د� دا�د� بی��ر� ا��یا� ک� ک�� �ا�ا� د� ب�و��د. خ� �دو� �ددها�
او ��ی� ب��د� خ� اش��ا� ب� �ا �دد �� ش�ا��د� ها� و ک�د ا���ا� �دد� با����� ا�ر توجه.

ک�د� ا���ا� �دد دو خود �وب� د� �� توا�د

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠
١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠
٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠
۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠
۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠
۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠
٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠
٨١ ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠
٩١ ٩٢ ٩٣ ٩۴ ٩۵ ٩۶ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

��� �د� ه�� .�

�� ک�د ا���ا� ١٠٠ تا ١ بین ��ی�� �دد� ���� �� ا����د. ک�� ��و� دا�� ��و�ا� ا� ��ر ��
ب�د� ��ی�� �دد ���� �بدو� �وب�� د� دا�� ��و� هر �� شود. شروع �دد ا�ن ا� ه�� با�� و
با��د� �و�د� �با� ب� �ا او� �دد� ک�� ا�ر �ه���� ب�و�د� او� ا�داد ب� �ا� با�د ا�ا �� �و�د �ا
�دد �� با �ا با�� دوبا�� ���� ��� �� ک�د. او �ا����ن �ا د��ر� دا�� ��و� ���� و ا��

کرد.  خواهد شروع ١٠٠ تا ١ بین
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شمارنده

شمارنده ها، بازی در .١

است؟ عددی چه م� کند، شروع را بازی که کس� برای انتخاب بهترین الف)

دوم نفر برای انتخاب بهترین کند، شروع را بازی انتخاب بهترین با اول نفر اگر ب)
است؟ عددی چه

پایین� فلش از و م� شویم �دول وارد باالیی فلش از م� بینید. فلش دو زیر ش�ل در .٢
شمارندۀ همسایه خانۀ  عدد که شر� این با م� رویم همسایه خانۀ  به مر�له هر در خار�.
باالیی فلش از که کنید پیدا مسیری برعکس. یا باشد هستیم، آن داخل که خانه ای عدد
باشند. م�تر� �ل� ی� در هرگاه همسایه اند خانه دو خار�. پایین� فلش از و شویم وارد

٣ ١٠٢ ۵١ ١٧ ٩٢ ٢٣

١۵ ۶ ٧٨ ۶٨ ۴ ۴۶

۴۵ ٩١ ١٣ ١۶ ١٠ ٢

۶٣ ٧ ٢٨ ۵۶ ٣٠ ١٢

٩ ٣٩ ٣ ٢١ ۴٠ ٨

١٨ ٣ ١٢ ۴ ٢٠ ١٠٠−→

−→

نظر در را آنها از b و a عدد دو م� نویسیم. کا�� روی متفاو� ��یع� عدد تعدادی .٣
پی�ان های تمام اگر م� کنیم. رسم b به a از پی�ان� باشد، b شمارندۀ a اگر م� گیریم.
م� کنیم. یاد ک�یدن� �نمودار عنوان به آن از کنیم، رسم را کا�� روی اعداد بین مو�ود

ب��ید. نمودار زیر، عددهای برای الف)

٣۴ ۶

٢

١٨

۵

۶۵

٧٧

٣۵

کند پیدا عدد سه کرد تالش چه هر بعد کرد. رسم را بعد صفحۀ نمودار بیژن ب)
بی فایده بیژن تالش چرا نتوانست. باشد، درست عدد سه آن برای نمودار این که

بود؟
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�نید. پر مناسب ��ی�� عددهای با را �یر نمودارهای ا� هری� ج)

ن��ه هر روی س�� و نوش� �یر ش�� به را خود نام ق��، �مرین قانو� با پسرخاله، ١  .۴
داد. قرار مناسب عددی

٣

٧ × ١٧ × ٢٣

۵
×

٧
×

١٣

٢
×

٢٩
×

۵

٢ × ١١

١١

۵٩ × ۵٣

۵٩ × ۶١

۶١

۶٧
×

۵٣

۶٧٧٩

٧٣ × ٧٩
٧٣ × ٨٣

٩٧ × ١٠١

١٠١ × ٨٩
٨٣ × ٨٩ × ٩٧

٧١

٣ × ٢٣

١٧١٣٢٩

٣١ ٣٧

۴١

اس�� برد� به �ار �پسرخاله� نوش�ن برای را دورقم� او� عددهای هم� پسرخاله، �یا الف)

بنویسید. روش همین با را خود نام هم شما ب)

��ماسب. ایرج �ار�ردان� به ��� قرم�ی ��وی�یون� م�موع� ا� ١بر�ر��ه
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p عدد بر ١ × ٢ × ٣ × · · · (p − ١) + ١ جبری عبارت آنگاه باشد، اول عددی p اگر .۵
است. بخش پذیر

است. بخش پذیر ۵ بر ٢۵ ی�ن� �١ × ٢ × ٣ × ۴ + ١ آنگاه باشد، p = ۵ اگر مثال، برای
کنید. بررس� را فو� عبارت درست� نیز زیر اعداد از هری� برای

(الف p = ٧ (ب p = ١١ (ج p = ١٣

«عدد شود، عدد آن برابر عدد، خود به جز آن، شمارنده های همۀ مجموع که عددی به .۶
کامل اند. ٢٨ و ۶ اعداد برای مثال، م� گویند. کامل�

 • ۶ = ١ + ٢ + ٣  •   ٢٨ = ١ + ٢ + ۴ + ٧ + ١۴

باشد؟ ١۶ م�رب که کنید پیدا کام�� عدد م� توانید آیا

   

تیراندازی مسابقۀ

شده نوشته  ٧ و ۵ ،٣ ،٢ عددهای سیبل، داخل دارند. دارت ت�دادی و سیبل ی� س�یده و ستاره
م� کنند. بازی به شروع زیر قانون های با س�یده و ستاره است.

م� کند.   پرتاب دارت ۵ نفر هر •

است. پرتابش ۵ امتیاز ضرب حاصل نفر هر نهایی امتیاز   •

است.   ١ نکند، برخورد ٧ و ۵ ،٣ ،٢ عددهای به که دارت� امتیاز •

است! صفر نهایی امتیاز شد، ۶٩ از بیشتر اگر شود! ۶٩ از بیشتر نباید نهایی امتیاز  •

دهید: پاسخ زیر پرسش های به باال قانون های باتوجه به

چقدر ستاره نهایی امتیاز باشند، گرفته ۵ و ١ ،٢ ،٣ ،٢ امتیازهای ستاره دارت های اگر   .١
است؟
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بنویسید. بزر� به کوچ� از را سپیده پرتاب هر امتیاز باشد، ۵٠ سپیده نهایی امتیاز اگر   .٢

بیاورید. دلیل کدا� هر برای باشند؟ نهایی امتیاز م� توانند زیر عددهای از کدا� ی�   .٣

(الف ١۶ (ب ٢٧ (ج ٢٩ (د ٣٢
(ھ ۵۴ (و ۴٨ (ز ۶۴ (ح ٧٢

داخل عدد هر به بتواند!) (و بخواهد ستاره اگر حال نخورد! سیبل به ستاره اول پرتاب   .۴
چیست؟  حداک�ر او نهایی امتیاز کند، برخورد دارت ی� حداک�ر سبیل،

بعدی اش دارت اگر که فهمید و آورد به دست ۴٠ از کمتر امتیازی پرتاب، ۴ از بعد سپیده   .۵
ن�اش� سیبل روی را سپیده دارت ۴ م� شود. ��ر نهایی اش امتیاز نزند، سیبل از خارج را

کنید.

ب�یرد؟ بی�تری امتیاز م� توانست ستاره آیا شد. ۶٣ امتیازش پرتاب، ۵ از بعد سپیده  .۶

فرد عددی نهایی اش امتیاز است مم�� آیا باشد، گرفته ٢ امتیاز اول پرتاب از ستاره ٧. اگر
چرا؟ شود؟

چرا؟ باشند� نهایی امتیاز نم� توانند فرد عددهای کدا� .٨

چرا؟ باشند� نهایی امتیاز نم� توانند زوج عددهای کدا� .٩

     

اول شمارندۀ

هر جای به ابتدا است. شده رسم ۴٩٠ و ١١٢ ،١٢۶ اعداد تجزیه نمودارهای زیر، در .١
حا�ل �رب به �ورت را عددها ای� از هری� سپ� دهید. �رار مناس� اعداد مت�یر

بنویسید. اول عددهای
١٢۶

٢ b

d c

e f

١١٢

g

٢ ٢

h

ℓ k

m n

۴٩٠

p

r s

q

t u

از ردیف ی� خواهرش ساخت. م�ع� مست�یل ی� هم اندازه کوچ� م�ع� های با ع�� .٢
بزر� ترش برادر بود. شده ت��یل م�ع� ٧٧ از که برداشت م�ع� مست�یل با�ی وجه
ت��یل م�ع� ۵۵ از که برداشت با�� مانده م�ع� مست�یل ج�وی وجه از ردیف ی�
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برداشت. باق� مانده ش�ل� راست� سمت� وجه از ردیف ی� کوچ� �ر� برادر بود. شده
بود؟ مانده باق� م�عب چند پایان در

به دست اول عددهای حاصل ضرب از مرکب، عدد هر .٣
ی� آن�ا حاصل ضرب از که را اول� اعداد م� آید.
مرکب عدد آن بچه های م� شود، سا��ه مرکب عدد

م� نامی�.
یعن� �٣ و ٢ ،٢ دارد. بچه سه ١٢ عدد مثال، برای
چون .(٢ و ٢� دوقلو ی� و (٣� ب�ر� بچۀ ی�

.١٢ = ٢ × ٢ × ٣
آورید.  به دست را زیر اعداد از هری� بچه های �عداد الف)

 •  ١٨  • ٣٢  • ۴۴  • ۵١  
• ۵۶  •  ۶٨  • ٨۴  • ٨٧  
•  ٩١  •  ٩۵  • ١١۵  • ١۴۴ 

ج�ت دو بچه، چ�ار این به �وری که دارد وجود بچه چ�ار با رقم� دو عدد چند ب) 
باشند؟  دوقلو

باشند. داش�ه چ�ارقلو بچۀ چ�ار حداقل که بنوی�ید را رقم� دو عددهای همۀ  ج) 

من سه قلو� ی� و دوقلو ی� دارم. �رزند ۵ که ه��� �ردی عدد کوچ� �رین من د)
ک� ام؟

باشد. ١٣ بچه های�ان از ی�� که بنوی�ید را رقم� دو �رد عددهای همۀ ھ)

بر عدد دو این از هیچ کدام اگر است. شده ۵٠٠ برابر �بیع� عدد دو حاصل ضرب الف) .۴
بیابید. را عدد دو این نباشند، بخش پذیر ١٠

نباشند، بخش پذیر ١۵ و ١٠ ،۶ بر هیچ ی� و باشند �بیع� عددهای� y و x اگر ب)
بیابید. را x.y = ۶٠٠ معادلۀ جواب های همۀ آنگاه

نباشند، بخش پذیر ١۵ و ١٠ ،٩ بر هیچ  ی� و باشند �بیع� اعدادی p و n ،m اگر ج)
بیابید. را m.n.p = ٩٠٠ معادلۀ جواب های همۀ آنگاه

٣۶ ۶۶ ٩١

١۵ ٣٩ ۴٩ ۵١
  

که� کنید پر �وری را روبه رو جدول �ال� �انه های .۵
باشند� ی��ان س�ر دو عددهای ضرب حاصل او��
باشند. شده مر�ب ب�ر� به کوچ� از عددها �انیا�
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مشترک شمارندۀ بزرگ ترین

آورید. به دست را زیر ب.م.م های حاصل .١

(الف (٢ × ١۵, ٢ × ۶) (ب (٢ × ۵, ٣ × ٧)
(ج (۴ × ۶, ١٢ × ٨) (د (٣ × ١۵, ۵ × ٩)
(ھ (٩١ × ٣١, ٣٩ × ٩٣) (و (١٨ × ١٢, ٢۴ × ۵١)
(ز (٢٠٢, ٧٨) (ح (١٠۵, ٧٧)

را (۴۵, ۶٣, ٩٠) و (٢, ۴, ۶) حاصل است. ۶ و ۴ ،٢ عدد سه ب.م.م (٢, ۴, ۶) از منظور .٢
آورید. به دست

۵١ و ٩١ مثال برای .(a, b) = ١ هر�ا� م� نامند اول� به هم �نسبت را b و a عدد دو
نیستند. اول به هم نسبت ۶۵ و ٣٩ ول� اول اند به هم نسبت

�نید. بیا� دلیل ��ر با را زیر عبار� های از هری� نادرست� یا درست� .٣

است. زوج عددی زوج، عدد دو ب.م.م الف)

است. فرد عددی فرد، عدد دو ب.م.م ب)

است. زوج عددی فرد، عدد ی� و زوج عدد ی� ب.م.م ج)

مرب� ب�ر� �ری� مرحله، هر در م� دهد. ن�ا� را ١١١ و ٣٣ اب�اد به مست�یل� زیر ��ل .۴
م� �نیم. �دا آ� از را م���

و ٧٨ اب�اد به مست�یل ی� و م� �نیم �دا آ� از ٣٣ �ل� �ول به مرب�� اول مرحلۀ در
��ل با�� ماند� از ٣٣ �ل� �ول به مرب�� نی� سوم و دوم مرحلۀ در م� ماند. با�� ٣٣

است. ١٢ م��� مرب� ب�ر� �ری� �ل� �ول ��ارم مرحلۀ در برم� داریم.
�ود. �و�ید� م�تلف مرب� های با مست�یل ��ام �ا م� دهیم ادامه را �ار ای�

اول مرحلۀ دوم مرحلۀ سوم مرحلۀ

٣٣ ٣٣ ٣٣ ١٢

١٢

١٢

x
y

٣٣

بیابید. را y و x مقدار الف)

دارد؟ ٣٣ و ١١١ عدد دو ب.م.م با نسبت� �ه مرحله آ�ری� مرب�� �ل� �ول ب)
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و ۶۶ اب�اد به مستطی�� روبه رو، ش�ل در .۵
تقسیم برابر مربع های به نقطه چین با را ۴٨
��ته قبل مس��� در که روش� با کرده ایم.
از را م��ن مربع ب�ر�ترین هربار شد،
�ول کنید. جدا باال شد� شب�ه بندی مستطیل

است؟ چقدر مر��ه ��رین مربع� ��ع

٩٢٨ سوم� در و لیتر ٨٩٩ دوم� در لیتر، ٨٧٠ ی�� در م� �واهیم که داریم �و� سه .۶
ه�� به شر�� که دهیم انجام را کار این سطل نو� ی� با �ق� م� �واهیم بری�یم. �ب لیتر
این �ن با م� توانیم که سط�� ب�ر�ترین کنیم. �ال� �و� ها در بار هر را سطل محتوای

است؟ لیتری چند دهیم انجام را کار

١٢ ١٠

۴ ۴ ٢

١۵ ٣ ۵

،١٢ و ١٠ عددهای اول سطر در ببینید. دقت با را روبه رو جدول .٧
محل در سپس داده ایم. قرار را ۴ و ١۵ عددهای اول ستون در و
دو �ن ب.م.م اول، ستون از عددی با اول سطر از عدد هر تقا�ع�

نوشته ایم. را عدد
دهید. پاسخ پرسش ها به زیر جدول سه به باتوجه

کنید. پر باال قانون با را راست س�ت جدول �ال� �انه های الف)

هری� برای جدول، دا�ل ب.م.م های و شده ��ته قانون� باتوجه به میان�، جدول در ب)
چیست؟ م��ن �بی�� عدد کوچ�ترین مت�یرها از

پر �وری م��ن �بی�� عددهای کوچ�ترین با را چ� س�ت جدول م� توانید �یا ج)
باشد؟ برقرار باال قانون که کنید

٩٨ ٧٢

۴٨

۵٢

۶۶

٨۴

z

y

x

t k v

۴ ١ ٩١

١٨ ٩ ١

١ ۵ ٧٧

۶۵

٩١

٨۵

۵١ ١٠۵ ٣٩

  

����� ���� ��������

٩؟ بر هم و است بخش پذیر ۶ بر هم که دارد وجود دورق�� �بی�� عدد چند .١
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آورید: به دست را زیر عبارت های حاصل .٢

(الف [٢١, ۵۵] (ب [۵۴, ٣۶] (ج [٢۴, ٣٩]
(د [٣٩, ۶۵] (ھ [٩١, ١۴] (و [۵١, ١٧]
(ز [١۶, ٢٠] (ح [٣٣, ٢٢] (ط [۴٠, ۶٠]

(ی [٢٧, ١٢, ۴۵] (ک [١۵, ٢۵, ٧۵] (ل [٩, ١٢, ١۵]

باشد: مم�� �بی�� عدد کو�� تری� که بیابید �وری را x قسمت هر در .٣

(الف [۶, x] = ٢۴ (ب [٣۶, x] = ٧٢ (ج [۶, x] = ١٢
(د [١۵, x] = ٢۵ (ھ [١٨, x] = ۵۴ (و [٩, x] = ۵۴
(ز [۵١, x] = ١۵٣ (ح [٣۵, x] = ١٠۵ (ط [٨, x] = ١۶

۵

١٨

١٨٠

رن� های (با �اره خ� ش� روبه رو، ش�ل در .۴
دایره سه هری� روی س�� و کرده ایم  رسم مت�اوت�

داده ایم. قرار
هر انتهای و ابتدا دایره های داخل عددهای ک.م.م

م� نویسیم. میان� دایر� در را خ�
عدد کو�� تری� با را خال� دایره های از هری�

کنید. �ر مم�� �بی��

صبح ۶ تا ۴ ساعت از آنها دارد. «نوک سیاه» و «حنایی» نام های به خروس دو مادربزرگه .۵
١۴ هر نوک سیاه و م� کند قوقول� قوقو ی� بار دقی�ه ٨ هر حنایی م� کنند. قوقول� قوقو
م� �رد� خواب از مادربزرگه، گرب� م��مل، م� خوانند، باهم آنها وقت� که ی� بار. دقی�ه
باهم هم زمان صبح، ۴ ساعت از خروس ها اگر م� خوابد. دوباره و م� کند ��ر��ر کم�
�ه در م� �رد؟ ناز خواب� از بار �ند م�مل صبح ۶ ساعت تا کنند، خواندن به شروع

ساعت هایی؟ ١ 

برومند. مر�یه ا�ر مادربزرگه»، «خون� ت�ویزیون� م�موع� از ١برگر�ته
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٨١؟ بر هم و است بخش پذیر ١٨ بر هم که دارد و�ود سه ر�م� ط�یع� عدد چند .۶

«حسام  آنها سردستۀ بودند. نفر ١٨ دزدها دزدیدند. گوسفند تعدادی «گرگ دره» راهزنان .٧
با�� گوسفند ۵ و کرد تقسیم گروه اع�ای همۀ بین مساوی به طور را گوسفندها بِی�»،
اعتراض او تقسیم روش این به دزدها از نفر سه برداشت. خودش برای هم را آنها که ماند
شما به اص�� کنه� اعتراض دزد م� دِه معن� «چه گفت: و شد ع��ان� حسام بی� کردند.
به طور نفر ١۵ بین را گوسفندها این بار بی� حسام نم� دم». گوسفند گوسفند، سه تا
برداشت. خودش برای هم را آنها که ماند با�� گوسفند ۵ بازهم و کرد تقسیم مساوی

دزدیده اند؟ ١  گوسفند چند راهزنان باشد، رأس ١٠٠ از کمتر گوسفند ها تعداد اگر

آموخت�؟» که از «ادب گفتند: را لقمان
کردم.» پرهیز آن از آمد، ناپسند نظرم در ایشان از هرچه بی ادبان، «از گفت:

هوش صاحبِ نگیرد پندی آن کز ح�ر��� ب�ازی�چه س��ر از نگوی�ن�د
گوش در بازیچه آیدش بخوانند، نادان پیش� ح�مت باب صد وگر

سعدی گلستان
بخش پذیر ۶ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ عددهای بر تیله ها تعداد م� دانیم دارد. تیله تعدادی محمود .٨

دارد؟ تیله چند محمود باشد، صدتا از کمتر محمود تیله های اگر است.

چه x بخش پذیرند. ٨ و ٧ بر به ترتیب x − ٨ و x − ٧ و دور�م� عددی x م� دانیم الف) .٩
است؟ عددی

بخش پذیرند. ١۶ و ١٢ بر به ترتیب y − ١۶ و y − ١٢ و دور�م� عددی y م� دانیم ب)
است؟ عددی چه y

و ٢۴ عدد دو هر بر آن تقسیم با�� ماند� که کنید پیدا را ط�یع� عدد کوچ� ترین ج)
باشد. ٧ برابر ١٨

 
احمد�و. امرا.. ا�ر روزگاری» «روزی تلویزیون� م�موعۀ از ١برگر�ته
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��� ب��ار���ی� ن��� � باز� �ار�اه

م� شود� ان�ا� نفر� دو تیم دو بی� که بازی ای� نیاز: مورد وسایل و تیم نفراتهر تعداد
دارد. نیاز امتیاز� �دایرۀ دو و ک�� ب�ار�ش�ی� ن��ه �جدول� بر�� دو به

ب�ار�ش�ی� �ن��ه جدول بر�� خ� �ی� زیر در ن��ه ای بازی��� هر بازی��: هر �ار�
ن��ه� اثر ��ت و م� کند تا �ن��ه �ی��� �� �ول وس�� از د�ی�ا� را بر�ه م� ��ارد� ک��
به بازی�� که عددی بی�فتد. جدول از عددی روی ن��ه �� اثر تا م� ک�د �ررنگ ن��ه ای
هر شود. زد� ع�مت �ربدر با عدد ه�ا� نا�ی� در امتیاز� دایرۀ در باید کرد�� ش�ی� ��

م� کند. ن��ه ای ش�ی� ۵ بازی��

نا�ی� عددهای �ا�� �ر� بازی�� هر امتیاز :�� م�اس�� ��ون�� و تیم هر ام�یاز
�� بازی�� های امتیاز �.�.� تیم� هر ن�ای� امتیاز است. امتیاز دایرۀ در ع�مت  دارشد�

است. تیم

است. برند� باشد� بی�تر ن�ای� اش امتیاز که تی�� هر برنده:

است. �مد� امتیاز دایرۀ ی� ت�ویر زیر� در

کنید: توجه زیر نکته های به

م� شود. ع�� وارد او هم تی�� س�� و م� دهد ان�ا� را خود ش�ی� ۵ تیم هر اول نفر ابتدا  •

خودش خودکار با نفر هر امتیاز و باشد متفاوت تیم اعضای خودکار رنگ باید تیم هر در  •
شود. ثبت امتیاز دایرۀ در

دایرۀ در متفاوت� رنگ دو �با نفر دو امتیازهای و شد ت�ا� تیم ی� کار اینکه از ب�د  •
کنند. م�اسبه را �.�.� �ن�ا تا م� شود داد� �ری� تیم به امتیاز دایرۀ شد� ثبت امتیاز

جای�� ش�ی� ی� م�اب� تیم بازی�� هر کند� ��ا� اشتبا� را �.�.� �ری� تیم ا�ر
م� شود. داد� �ری� تیم به امتیاز دایرۀ دوبار� امتیاز� ثبت و ش�ی� از ب�د و م� �یرد
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محسوب ١ ام�یاز کند� بر�ورد جدول ا�را� یا �ا�� �انه های به ن��ه ای ش�ی� ا�ر  •
به نیازی که است واضح و ندارد وجود ١ �دد ام�یاز� دایر� در که کنید �وجه م� شود.

نیست. آن شدن ثبت

م� شود. ��رار ش�ی� ا��اد� جدول �� روی د�ی�ا� ن��ه اثر ا�ر  •

�انه هایی م� شوند. من��ر آن همسایه �انه های همۀ و م� شود ش�ی� آن به که �انه ای  •
ک�� ب�ار�ش�ی� ن��ه �جدول �ا�� �انه های با ��او�� هی� م� شوند� من��ر که

ندارند.

شد� اند. م��� �ا�� �انۀ ی� همسایۀ �انه های زیر� جدول در

همسایۀ
غربی جنوب

همسایۀ
غربی

همسایۀ
غربی شمال

همسایۀ
جنوبی

همسایۀ
شما��

همسایۀ
شر�� جنوب

همسایۀ
شر��

همسایۀ
شر�� شمال
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۵ ٢ ٢ ٣ ٧ ٢ ٣ ۵ ٣ ۵ ٣ ٢ ٧ ٢ ٢ ٣ ٧
۵ ٣ ٢ ٣ ۵ ٣ ٢ ۵ ٣ ٣ ۵ ٣ ٢ ٢ ٧ ٣ ۵
٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٧ ٣ ٢ ٢ ۵ ٢ ۵ ٣ ٢ ٢ ٣
٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ۵ ٢ ٣ ۵ ٢ ٣ ٧ ۵ ٣ ۵ ٧
٢ ٣ ٢ ٣ ۵ ٣ ٣ ۵ ٧ ٣ ٧ ۵ ٣ ٣ ٢ ٧
٧ ٢ ٣ ٢ ۵ ٣ ٢ ٢ ٢ ٧ ٢ ۵ ٧ ۵ ٢ ٢
٢ ٣ ۵ ٣ ٣ ٧ ۵ ٣ ۵ ٢ ٣ ۵ ٢ ٧ ٣ ٣
٣ ۵ ٧ ٢ ٣ ٢ ۵ ٢ ٣ ۵ ٧ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ۵

٢ ٣ ٢ ٧ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣ ٧
٢ ۵ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٧ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣ ۵ ٣ ٢ ۵ ٣
٢ ٧ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ۵ ٣ ٢ ٢ ٣ ۵ ٣ ٢
۵ ٢ ٢ ٣ ۵ ٣ ٢ ٣ ٣ ۵ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣ ٢ ٣

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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ک.م.م و ب.م.م ارتباط

 

است. گرفته امتیاز ٩٨ اول نفر ک��، بذار�ش�ی� �ن��ه بازی در .١

کنید. مشخص امتیاز دایر� در است، کرده ش�ی� آن�ا به اول نفر که را ن�ا�� الف)

چرا؟ کند؟ ش�ی� خانه هایی چه به است ب�تر او ه� تیم� ب)

است. گرفته امتیاز ۶٣ اول نفر ک��، بذار�ش�ی� �ن��ه بازی در .٢

کنید. مشخص امتیاز دایر� در است، کرده ش�ی� آن�ا به اول نفر که را ن�ا�� الف)

چرا؟ کند؟ ش��ی� خانه هایی چه به است ب�تر او ه� تیم� ب)

سمت به باید را بعدی اش تیرهای او کند، برخورد ٧ عدد به دوم نفر اول ش�ی� اگر ج)
چرا؟ رود؟ نشانه عددی چه

ه� تیم� سپیده، و امتیاز ٢۵٢ ستاره ک��، بذار�ش�ی� �ن��ه ��ان� مساب�ه های در .٣
است. گرفته امتیاز ٧۵ ستاره،

ن�ا� و آبی خودکار با کرده، ش�ی� آن�ا به ستاره که را ن�ا�� امتیاز، دایر� در الف)
کنید. مشخص قرمز خودکار با را سپیده

گذاشته اید، که قرمزی و آبی عالمت های از استفاده با را ٧۵ و ٢۵٢ عدد دو ب.م.م ب)
کنید. پیدا

به صورت قرمز و آبی عالمت های از استفاده با را ٧۵ و ٢۵٢ عدد دو ک.م.م ج)
زده عالمت که را عددهایی یا عدد کدام بنویسید. اول عددهای حاصل ضرب

م� گیرید؟ نتی�ه ای چه ننوشته اید؟ شده اند،

نشان ک�� بذار�ش�ی� �ن��ه بازی در را ه� تیم� دو امتیاز زیر، عددهای از �فت هر .۴
م� دهد.

 •  ۶٠, ٩٠  •  ۵٧, ٩٨  •  ١۴٠, ٢٧٠ •  ٨٠, ۵۴٠  
•  ١٠٨, ١٧۵  •  ٨۴, ١٠۵  •  ٣۴٣, ٢۴٣  •  ١٠٨, ١١٢

را نفر دو ش�ی� های و کنید رس� امتیاز دایر� ی� با�، عددهای از �فت هر برای الف)
کنید. مشخص آن روی متفاوت رنگ های با
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حاصل ضربی به صورت امتیاز) دایرۀ از استفاده (با را عدد دو هر ک.م.م و ب.م.م ب)
بنویسید. اول اعداد از

بنویسید.  اول اعداد از حاصل ضربی به صورت را زیر ع�ارت های از هری� حاصل .۵

(الف ٢٨ × ٣٩
(٢٨, ٣٩)

(ب ١٠۵ × ٣۵
(١٠۵, ٣۵)

(ج ٨۴ × ١٠٢
[٨۴, ١٠٢]

(د ١۵۵ × ٩٣
(١۵۵, ٩٣)

(ھ ١٠۶ × ٨۵
[١٠۶, ٨۵]

(و  ١٨٢ × ۵۴
[١٨٢, ۵۴]

  

(ز [٨۵, ۵١] × (٨۵, ۵١) (ح (٣٩, ٩١) × [٣٩, ٩١]

شوند؟ برقرار زیر تساوی های تا باشند اعدادی چه y و x .۶

(الف (۵۴, x) × [۵۴, x] = ١٨٣۶ (ب (۴۵, y) × [۴۵, y] = ٨١٠  

به �وری که ب��ارید رق�� ی� عددی مت�یر، هر به �ای زیر، قس�� های از هری� در .١
شود. م��� م�دار بی�تری� ع�ارت هر حاصل

(الف (x, y, z) (ب [t, k, v] (ج [a, b, c, d]

م� �ویند. ساده ن�دن� کسر باشد، ١ برابر آن مخرج و صورت ب.م.م که کسری به .٢
ساده ن�دن� اند؟ زیر کسرهای از کدام ی�

(الف ٣٩
٨٩

(ب ٢۶
۵٧

(ج ٩٨
٣۵

(د ۵١
٩١

(ھ ٩۵
٣۴

(و ١٢١
١٠٠١

(ز ٣۴٣
٢۴٣

(ح ٢٢١
٢٨٩

ب�یرید. ن�ر در را ٣
٢۶ و ٢

٣٩ کسرهای .٣

ت�سی� کسر دو ای� از هری� بر را آن ا�ر که بیابید را ساده ن�دن� کسر کوچ� تری� الف)
شود. ��ی�� عددی حاصل کنی�،

ت�سی� آن بر را کسر دو ای� از هری� ا�ر که بیابید را ساده ن�دن� کسر ب�ر� تری� ب)
شود. ��ی�� عددی حاصل کنی�،

،١ برابر به ترتیب ٨ و ٧ ،۴ ،٣ ،٢ بر آن�ا ت�سی� باق� ماندۀ که را رق�� سه عددهای ه�� .۴
بیابید. باشد، ٧ و ۶ ،٣ ،٢
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نیست. تفاوت� ۵
٣ و ۵

٢ حاصل جمع و حاصل ضرب بین .۵
۵
٢

× ۵
٣

= ٢۵
۶

,
۵
٢

+ ۵
٣

= ١۵
۶

+ ١٠
۶

= ٢۵
۶

.

بیابید. �اصیت این با دی�ر کسر جفت پنج

١
٢

١
٢

١

١
۵

١
٢٠

١
٣٠

١
۵

١
۴

١
١٢

١
۴

١
٣

١
۶

١
٣

١
٣٠

١
۶٠

١
۶

١
٧

باالی را هم کنار کسر دو مجموع روبه رو، جدول در .۶
نوشته ایم. دو آن

کنید. پر قانون همین با را �ال� �انه های الف)
و دهیم ادامه را جدول این بیستم سطر تا اگر ب)
ساده نشدن� کسر ی� صورت به را کسر هر
م� شود؟ ١ کسرها همۀ صورت آنگاه بنویسیم،

 

قبل، مسئلۀ جدول از استفاده با .٧

بنویسید. ١ صورت با متفاوت کسر دو مجموع صورت به را ١
٣ عدد الف)

بنویسید.  ١ صورت با متفاوت کسر سه مجموع صورت به را ١
۶ عدد ب)

بنویسید. ١ صورت با متفاوت کسر پنج مجموع صورت به را ١
۶ عدد ج) 

بنویسید. ١ صورت با کسر دو تفریق حاصل صورت به را ١
٣٠ عدد د)

چه جانگهدارِ y و x قسمت هر در طبی�� اند. اعداد y و x زیر قسمت های از هری� در .٨
هستند؟ عددهایی

(الف ۵
۶

= ١
x

+ ١
y

(ب ٧
١٠

= ١
x

+ ١
y

(ج ۵
۶

= ٧
x

+ ۵
y

(د ٧
١٢

= ١٣٩٣
x

+ ٢٠١۴
y

اول� م� زنند. شیرجه آب در هم زمان متر ۵٠ طول به استخر ی� طر� دو در شناگر دو .٩
استخر شناگر دو اگر متر. ١۶ ثانیه ١٠ هر در دوم� و م� کند شنا متر ١۴ ثانیه ١٠ هر در

کنند، شنا برگشت و رفت به طور را

ب�ذرند؟ هم کنار از بار اولین برای شناگر دو این تا م� کشد طول ثانیه چند الف)

چند مدت این در ب�ند؟ جلو دی�ری از سریع تر، شناگر تا م� کشد طول ثانیه چند ب)
گذشته اند؟ هم کنار از شناگر دو بار
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کلید ی� المپ هر کرده ایم. شماره گ�اری ١٠٠ تا ١ از را آنها که داریم المپ صد .١٠
المپ ها همۀ کنید فر� م� شود. خاموش یا روشن المپ آ� داد� ف�ار با که دارد
همۀ کلید سپس م� دهیم. ف�ار را ١ مضرب المپ های همۀ کلید ابتدا در خاموش اند.
کلید سپس ،٣ مضرب المپ های همۀ کلید بعد م� دهیم. ف�ار را ٢ مضرب المپ های
کدام پایا� در م� دهیم. ف�ار ١٠٠ المپ کلید بعد ،. . . و ۴ مضرب المپ های همۀ

روشن اند؟ المپ ها

a آنگاه ،ab = ١٨٩٠٠ و (a, b) = ١۵ اگر است. ۶٣ مضرب b و زوج عددی a م� دانیم .١١
هستند؟ اعدادی چه b و

دو میدا�� دور� او� دوندۀ بدهند. مسابقه پیاده روی در ی�دی�ر با دارند ت�میم دونده دو .١٢
در دونده دو این اگر م� کند. �� دقیقه ۵ در را مسافت این دوم دوندۀ و دقیقه ٧ در را
از پس ب�نند، دور را میدا� ه�ت بار هری� و کنند آ�از را مسابقه م�ا� ی� و زما� ی�

گرفت؟ خواهند قرار ی�دی�ر کنار حرکت، از بعد بار اولین برای دقیقه چند

این کنار م� کنند. دوچرخه سواری �اده ای کنار روز هر انگور ح�ۀ و منگو� و شنگو� .١٣
دارند. قرار ی�سا� فاصله های با بر� دک� های �اده

و س� دک� کنار انگور ح�ۀ و ه�دهم دک� کنار منگو� او�، دک� کنار شنگو� روز، ی�
ش�م دک� به شنگو� وقت� کردند. حرکت به شروع هم زما� آنها بودند. ایستاده ش�م
آنها از هری� اگر رسید. چهارم و س� دک� به انگور ح�ۀ و نوزدهم دک� به منگو� رسید،

دهید. پاسخ زیر پرسش های به آنگاه دهند، ادامه را خود حرکت ثابت، سرعت با

م� رسند؟ به هم ک�ا انگور ح�ۀ و منگو� الف)

م� رسند؟ به هم ک�ا انگور ح�ۀ و شنگو� ب)

م� زند؟ �لو منگو� از شنگو� ک�ا ج)

و متر ١۵ خرگوش� که شده اند برنامه ری�ی �وری مل�� و خرگوش� �هنده روبا� های .١۴
شروع ١ نقطۀ از مل�� �هندۀ و ۴ نقطۀ از خرگوش� �هندۀ اگر م� �هد. متر ١٢ مل��
چطور؟ دومین بار م� شود؟ ح� دو هر پای �ای عددی چه روی اولین بار کند، �هش به

چطور؟ چهارمین بار
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خود� در �بی�� عدد ی� حاصل ضرب به صورت را آن بتوان که �بی�� عدد هر به .١۵
.١٢١ = ١١×١١ زیرا است� مرب�� عدد ی� ١٢١ م�ال برای م� �ویند. مرب�� عدد نوشت،

آورید. به دست را سه رقم� و دورقم� ی� رقم�، مرب�� عددهای هم� الف)

دارد؟ وجود پن� رقم� مرب�� عدد �ند ب)

۴۵

١٢ ۶٣

٧۵

٣۴

٧٨

همسایه عدد دو به روبه رو، جدول های در .١۶
ضل� ی� در آن�ا خانه های هر�اه م� �ویی�

باشند. مشترک
پرسش های به روبه رو جدول های باتوجه به

دهید. پاسخ زیر

�وری مم�� �بی�� عددهای کو�� تری� با را راست سمت جدول خال� خانه های الف)
باشد. عدد دو آن حاصل ضرب نصف همسایه عدد دو هر ک.م.م که کنید پر

نیست.) مجاز (تکرار

�وری مت�اوت رقم� دو مرب�� عددهای با را �� سمت جدول خال� خانه های ب)
باشد. برابر عدد دو آن حاصل ضرب با همسایه عدد دو هر ک.م.م که کنید پر

نباشند. اول هی� کدام که کنید پیدا متوال� رقم� دو عدد ه�ت الف) .١٧

نباشند. اول هی� کدام که کنید پیدا متوال� �بی�� عدد ده ب)

نباشند. اول هی� کدام که کنید پیدا متوال� �بی�� عدد هزار ج)

کنید! حل را قبل مسئله «ج» قسمت بتوانید تا بدهد شما به ایده ای زیر، مسئله حل شاید

کنید. پیدا عدد خود و ١ از �یر به شمارنده ای زیر، عددهای از هری� برای .١٨

(الف ٢ × ٣ × ۴ × ۵ + ٢ (ب ٢ × ٣ × ۴ × · · · × ٢٧ + ١١
(ج ٢ × ٣ × ۴ × · · · × ١٠٠ + ۶١ (د ٢ × ٣ × ۴ × · · · × ١٠٠ + ٨٩

دو حاصل جم� به صورت را عدد ای� م� توانید آیا ب�یرید. ن�ر در ٢ از بزرگ تر زوج عدد ی�
بنویسید؟  اول عدد

.١٢ = ۵ + ٧ نوشت: اول عدد دو مجموع به صورت را ١٢ عدد م� توان م�ال، برای
به است، نشده حل تاکنون) می�دی هجده� قرن (از که ریاض� مسئله های مش�ورتری� از ی��

است: م�رو� ��لدبا�» «حد�
نوشت.» اول عدد دو مجموع به صورت م� توان را ٢ از بزرگ تر زوج عدد «هر
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و خ� �� ��ا� د� �ا�و و �ی� ��ی�� ا� بود ��� جا ه� ��ا��� �ا�� �ا�ت� به ��� ب�ا�
خی�� خ�ت�� ��� ب�ا� �ی�� ��د� د��� ��ا��� �� ا� ب�د شا�د ب�ی��د. ��� ���ا�

باشد! خوب

ش�� �ا خود �اخ� �و� �اخ�� �� �وا� ���� �� �ی� ��ی��� �� با ��و� الف) .١
دهید.

ا��� نیا� ب�� ��د به �دا�� �ی� ��ی�� ���� �� �اخت� ب�ا� ب)

ب�ا��د! �ی� ��ی�� ���� ��ا� .٢

باشد. ���� �� ���� �ه دهید ب�� �و�� �ا �ی� ��ی�� ها ا� ��� الف)

ب�ا��د. ��ا����� ���� �� دو� �ی� ��ی�� �و� ب)

شود. ���� ��� �� ���� �ه دهید ب�� �و�� �ا د��� �ی� ��ی�� ج)

باشد. ش� ���� �� ���� �ه به �و�� ب�نید ب�� �� ��ا�� �ی� ��ی�� �و� د)

باشد. داشته جانبی وجه ۴ ا� بی� �ه ب�ا��د ���و�� ��� �� �ی� ��ی�� با الف) .٣

ب�ا��د. ه��� ��� �� �ی� ��ی�� �� با ب)

ه� و باشد داشته وجه ��ا� ��� �ه ب�ا��د ه�د�� ��� �� �ی� ��ی�� �� ا� الف) .۴
باشد. ش�� ����� �� وجه

��ا� �ا ��ید ��� �الف�� ���� د� شد� خوا�ته ه�د��  ��� ا��� با ب)
��ت�� ��ا�وج�� ه�د���  ��� نو� ا�� �به شوند �ت�او� ا���� ���� وجه�

�� �و��د).

ب�ا��د� ��ت�� ��ا�وج�� �� �ی� ��ی�� ب�� ��ا� با ���ا �� �وانید ��ا ج)



سطح و حجم

83

a

b c

�� �ی� با ��� شود د�ده ک� ��ا�� م� د�د �شا� را م�ت�� و��� ��ار �� ��� ش�� .۵
و��� ��ار �� �و� کبر�ت) ��ا ��� د�دا� ۶ از استفاده با است). شده مشخص

ک�ید. استفاده �و� ��ب� از م� توا�ید ر�� ��ار از �ر�� برا� ب�از�د. م�ت��

  
م���

راست، س�ت ب� را م��� ا�� ب� ترتی� d و c ،b ،a دستور �ا� ب�یر�د. ��ر در م��� ��
م� ��تا��د. �شت و ��و ،�� س�ت

مثال چند

م� ک�د. تبد�� راست س�ت م��� ب� را ز�ر) �ش�� �� س�ت م��� ،a دستور •

 

راست س�ت م��� ب� مر��� دو در را ز�ر) �ش�� �� س�ت م��� bc ترکیبی دستور •
م� ک��د. ��� راست ب� �� از ب� ترتی� ترکیبی دستور�ا� ک� ک�ید تو�� م� ک�د. تبد��
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bdda

 

ب�یرید. ��ر در را �یر ���� •

�� د�د� �رکت بار ��ار را با� ���� addb دستور

ک�ید. رس� را �ر��� �ر ���� و ا�را را abcadb دستورا� �یر، ���� در .١

ب�یرید. ��ر در را �یر ���� .٢

d و c ،b ،a بر��� دستور ی� �یر، ���� �ا� ا� �ری� ب� ���� ای� تبدیل برا�
بیابید.

است؟ �م�� دستور�ا� �دا�ل یا�ت� اید، ��مت �ر برا� ک� �اس�� �یا

���� ب� را �� سمت ���� �م��، دستورا� کمتری� با ک�ید س�� �یر، ��ل در .٣
کرد؟ تبدیل راست سمت
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ad
)1( )2( )3( )4(

دستورها� با بتوانیم ا�� دارد. و�ود ��م� یا�ِ ت�داد� ه�ی� در �ه داریم م��� دو
م� �وییم آن�ا� ��یم، تبدیل دوم� م��� به را او�� م��� آنها ا� ت��یب� یا d و c ،b ،a

مشابه اند. دو�� م��� ��م� �یا� ها� با او�� م��� ��م� �یا� ها�
(٢� م��� ��م� یا� ها� با (١� م��� ��م� یا� ها� �ی�، ��ل ها� در م�ا�، ب�ا�

نیست. مشابه (۴� م��� ��م� یا� ها� با (٣� م��� ��م� یا� ها� اما است� مشابه

مشابه اند. باهم دستور�)، هی� ا��ا� �بدو� نی� �ی� م��� دو یا� ها� �ه ��ید تو�ه

��ید مش�� ی�دی��ند، مشابه آنها ��م� یا� ها� �ه را م��� های� ��ت �ی�، ��ل در .۴
بیابید. را به هم آنها تبدیل دستورِ و

ه�ی� در ��د� اند. مش�� را م��� س�� ی� م���، رو� ��م� ن��� سه �ی� ��ل در .۵

مش�� را م��� س�� آ� است. �د� داد� م��� س�� ی� ا� ن��ه سه �ی� ��ل ها� ا�
با�د� دا�ته �وا� ی� ا� بی� �ه دارد و�ود ���� آیا ��ید.

با�د. ���� �� یا ���� ��� �هار����، سه ����، م� تواند م��� ی� م��� س�� .۶
��ید. رسم ��ل ی� م��ور، م��� ها� س�� ا� ه�ی� ب�ا�
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چرا� باشد� ه�� ���� یا ه�� ���� ��� ��ا�د م��� ی� م��� ��� .٧

دید� چهار���� ش�� ب� م���� ��� ش��� �� هر در �نید. دق� �یر ش�� �� ب� .٨
آیا دار�د. قرار م��� هر قرمز روی یال های م��� ها ��� ای� ر�� های م� ش�د.

م�اب� ا�د� دی�ر م��� دو قرمز یال های با چ� ��� م��� قرمز یال های

ر��� روی م��� ��� دو ای� ر��� �� ب�یرید ��ر در را م��� دو ا� م��� ��� دو .٩
ای� باشند� م��� دو م�اب� یال های روی م��� ��� دو ای� ر��� ا�ر ��اشد. م���

م� �امی�. م�اب� را م��� ��� دو

ر��� �� �نید م�ر�� با� م��� ��� �� م�اب� م���� ��� �یر� م��� روی الف)
باشند. قرمز یال چهار روی آن

��� ��رد�) م��� ر�� هی� ا� ��� م��� ی� م��� ��� دارد ام�ان آیا ب)
��اشد� �الف� م�اب� ول� باشد چهار����

دارد� �یرم�اب� م��� ��� ��� چند م��� ی� ج)

 

 

 

باشد� ه�� ���� ی� ��� ��ا�د من��� چهارو�ه� ی� م��� ��� چرا .١

�ب��� �ا�� �ان ا�ر ش�د� ش�� مرب� م� ��ا�د من��� و�ه� چهار ی� م��� ��� آیا .٢
���ی� را ��د دلی�  ا��� ��یر� �ا�� �ان ا�ر و دهید ��ان را آن ش�� ی� با ا���

دهید.
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��� ��� ��� رو� �د� مشخص ���� ���� ��� م��ب� دار��. من��� و��� ���ر �� .٣
�د� ا�د. د��� و��� ���ر �� ر��� بی����

(�������� که کنید مشخص �� ��� ��� رو� را ����� دار��. من��� و��� ���ر �� الف)
ب��ند. م��� �� ر��� بی����

ر��� بی���� (�������� که کنید مشخص �� ��� ��� رو� ����� دار��. م��� �� ب)
ب��ند. من��� و��� ���ر ��

    

فضایی شهود

و�ه ��� ��� �� در م� د�ند. �ش�� را م��� �� ����د� ���� ��� ��� ا� ���� .١
کنید. مشخص دو به دو را روبه رو

���ه ��� ��داد م���� ب�ر� ���� ب������ م��� �� ��� ��� ��� ا� ���� ب� ا�� .٢
م� ��د� ��در مش��� ر�� ب� و�ه �ه
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ک� �د� ���ی� ���� ���ر �� ر����ر� ���������ی� .٣
�س�. �د�� س���� ک��� ���� ���ر �� ���� ��
���� ��� �ر ک��� ��ر �� ر� ������� ��� �� س����
ر� �د� س���� س�ید �������� �� ک� ���ک� �������م.

کنید. رسم

کد�� �� �س�. �د� س���� س�� � ��� ����� ر������ �� ���� س� �� �����������ی� .۴
�� ر�س� ��� ������ی� ���� ������� �د����د. ���ی� ����� ���� ���ر �� ������� ��
�� ���� ��� �����ند. ���� ر� ���������ی� ��� ر�س� س�� � ��� ر����ر�� ���

������� ��د� ����� ���ی�

��� �����د. ���� ر� ���� ��� ������ ��� ��� �������م. ��� ر� ک���� ���� �� .۵
کنید. رسم ر� ��� ��� �� ���� ����� ����� ���ند� ��� ��� �������ند� ����ی����

���د����م. ������� ���د�� �ر ر� ر����ر� ���� ������� �� ��� .۶
���د� ���� ��� ������ ����� ��������د ��� �����ر��� �� کد�����
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کرده ایم. درست واحد م�ع� ١٢۵ چسباندن به هم با را ۵ × ۵ × ۵ ابعاد به چوب� م�عب� .٧
چند شوند. دیده واحد م�ع� ها� بیشتری� که �رفته ایم ع�س طور� م�ع� ای� ا�

م� شود� دیده ع�س در واحد م�ع�

م�ع� ٢٧ ا� استفاده با م� خواهد او دارد. ١ × ١ × ١ رن�� م�ع� �یاد� تعداد سعید .٨
ر�� ی� در حداق� که م�عب� دو هر به طور� که بسا�د ٣ × ٣ × ٣ م�ع� ی� کوچ�،

باشد� داشته م�ع� رن� چند باید حداق� سعید نباشند. همرن� مشتر� اند،

  
منشوری حجم های محاسبۀ

حجم �یر، ت�ییرا� ا� هری� با باشد. V برابر مستطی� م�ع� ی� حجم کنید فرض .١
آورید. به دست V برحس� را حا�� م�ع� مستطی�

شود. برابر ٣ طول الف)

شود. خُمس ارتفاع، و برابر ٢ عرض ب)

شود. برابر ١
٨ طول و برابر ۴ ارتفاع برابر، ٣ عرض ج)

منشور ی� حجم است. ٢١ و ١٨ ،١۵ ترتی� به م�ع� مستطی� ی� ارتفاع و عرض طول، .٢
ارتفاع باشد، ٢١٠ منشور ای� قاعد� مساحت ا�ر است. برابر م�ع� مستطی� ای� حجم با

آورید. به دست را منشور

و انداخته اند ٣۶ × ۵٠ قاعد� به م�ع� مستطی� ش�� به آب� ظرف در را فلز قطعه ی� .٣
را فلز قطعه حجم است. آمده باال ٠٫ ٨ آب ارتفاع نتیجه در است. رفته آب �یر به کام��

بیابید.

قرار م�ا�ه ی� قفسه ها� در کارخانه ی� ساخت تو� فرن�� مربا� استوانه ا� ظرف دو .۴
شعاع نصف بلندتر ظرف شعاع کوتاه تر ظرف ارتفاع برابر دو بلندتر ظرف ارتفاع دارد.
هزار ۴٣ کوتاه تر ظرف قیمت و تومان هزار ٢٣ بلندتر ظرف قیمت است. کوتاه تر ظرف

م� خرید� را کدا� است. تومان
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وسواس  به د�یل او ب�یرد. مجوز چاه ک�ندن برای نتوانست کرد ت�ش هرچه کاظم آقا .۵
نم� خواست که کاظم آقا بود. نکرده نا� �بت محل، قنا� آب تقسیم بندی در روح� اش،
او کند. حفر با�� در چاه� مجوز بدون گر�ت ت�میم شود، خ�� با�� درختان
را چاه حفر هزینۀ م�ق�ن�� ١ چند از بنابراین نم� دانست؛ چیزی چاه کندن قیمت دربار�

بود: چنین بود، شنیده که قیمت� کمترین پرسید.
متر ١٠ تومان، ١۵٠ ٠٠٠ متر هر بعدی متر ١٠ تومان، ١٠٠ ٠٠٠ متر هر اول، متر ١٠
دستمزد به تومان ۵٠ ٠٠٠ متر ١٠ هر برای همین طور و تومان ٢٠٠ ٠٠٠ متر هر بعدی

م� شود. ا�ا�ه
اینکه از بعد م� رسد. آب به متری ۶٠ عمق حدود در چاه این که زد حدس کاظم آقا
خواست چاه کن قنبرآقا از و شد خوشحال کرد، حساب خودش با را چاه کندن دستمزد

کند. شروع را کار و بیاید باغ به که

م� شود؟ چقدر چاه کندن قیمت م� کرد �کر کاظم آقا :١ مسئلۀ

آمده بیرون خاکِ حمل هزینۀ کاظم آقا کرد، شروع را کارش چاه کن قنبرآقا اینکه از بعد
سانت� متر ٩٠ چاه دهانۀ «قطر گفت: خود با او کرد. حساب شهر خارج به را، چاه از
هربار در کامیون هر است؛ ٣ برابر که هم پی عدد متر. ۶٠ حداکثر آن ارتفاع و است
٧٠ ٠٠٠ بار حمل هربار برای راننده ا��ر� کند. �ابه �ا خاک م�ع� متر ٣٫ ۵ م� تواند

.. . . پس است، تومان
م� شود؟ چقدر چاه خاکِ حمل هزینۀ م� کرد �کر کاظم آقا :٢ مسئلۀ

محاسبه او که چیزی آن از چاه از آمده بیرون خاک حجم که کاظم آقا دید روز چند از بعد
زمین از خاک وقت� که داد تو�یح کاظم آقا برای مقن� قنبر است. بی�تر خی�� کرده

م� شود. برابر ١٫ ٣ حجم� م� آید، بیرون

٢٠ حداقل باید که گفت کاظم آقا به او رسید. به آب متری ۶٠ عمق در م�ق�ن�� قنبر با�خره
گفت: و نکرد قبول کاظم آقا و�� م� شود. خ�� زود خی�� چاه وگرنه ب�ند بی�تر متر
نداره انبار که چاه� چ�؟ انبارش «پس گفت: قنبرآقا تمو���. و ب�ن دی�ه متر «پن�
ی� چاه� که کرد قبول کاظم آقا بسیار، گفت وگوی از بعد سرانجا� آبه�� کم خی��
و زمین) سطح با (موازی متر ١٠ طول چاه، دهانۀ قطر عر�� به م�ع� مستطی�� انبار
چاه انبار م�ع� متر هر کندن هزینه باشد. داشته زمین) سطح بر (عمود متر ١٫ ۵ ارتفاع

بود. تومان ٧۵٠ ٠٠٠

کرد؟ هزینه چقدر چاه، این حفر برای کاظم آقا نهایت در :٣ مسئلۀ

شد�� خ�� کاظم آقا چاه سال دو از بعد و بود واقع� داستان این که بدانید بد نیست

م� گویند. م�ق�ن�� م� ک�نند، قنا� و چاه که کسان� ١به
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کل و جانبی مساحت

شد� �ر ب�ر� ج�ب� به طوری که داد� ای� قرار کو�� م��� ٨ ب�ر�، م��بی ج�ب� ی� در .١
است� شد� داد� قرار کو�� م��� �ند ب�ر� ج�ب� کف است.

سان�� م�ر ٣ ��� طول به دی�ر م��� ی� روی را سان�� م�ر ١ ��� طول به م��� ی� .٢
است� �قدر حا��، ش�� ک� مساحت �سباند� ای�.

است. شد� تش�ی� ه� انداز� م��� هشت از م��� مس��ی�، ی� .٣

کنید. رس� را مس��ی� م��� این برای م��ن حالت های ه�� الف)

جانبی مساحت آن�ا� باشد، مرب� سان�� م�ر ٢۴ م��� هر جانبی مساحت اگر ب)
آورید. به دست را �الف� قس�ت در شد� رس� م��� مس��ی� های از هری�

این قاعد� های طول ذوزنقه اند. آن قاعد� های که م� دهد نشان را منشور ی� زیر ش�� .۴
جانبی مساحت باشد، BF = ١٢ اگر است. ۶ و ۵ آن ساق های طول و ،٩ و ۴ ذوزنقه

آورید. به دست را منشور این

A B

CD

E F

GH

٨ ١
٢ و ٧ ،٧ ۵ ،٢ آن قاعدۀ ا��ع طول که است �ن� ���� قاعدۀ با منشور ی� زیر ش�� .۵

آورید. به دست را آن جانبی مساحت باشد، ٨ منشور این ارتفاع اگر است.

باشد. ١٣ آن قاعدۀ محیط و ١۴٣ آن جانبی مساحت که بیابید را منشوری ارتفاع .۶
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غلتک دو این از ب�یرید. ن�ر در را ٣۶ م�یط با دوم� و ٢۴ م�یط با اول� غلتک، دو .٧
ن�ده رنگ را باری� خط ی� دور هر در غلتک دو هر م� شود. است�اده کردن رنگ برای

م� گ�ارند. با��
غلتک با ابتدا ریخته اند؛ زرد رنگ دوم غلتک در و آبی، رنگ اول، غلتک در کنید فرض
اگر زده اند. رنگ را مسیر همان روی دوم غلتک با سپس و ١٨٠٠ طول به مسیری اول
باشد، زمین روی نم� کند، رنگ که غلتک از �سمت� کردن، رنگ به شرو� هن�ام هربار،
سبز رنگ زرد، و آبی رنگ های �رکی� �م� دانی� دهید �اس� زیر �رس� های به آن�اه

است).

م� ماند؟ با�� ن�ده رنگ مسیر در خط چند الف)

نیست؟ رنگ سبز مسیر در خط چند ب)

 

  

سطح و حجم

این هم� از است�اده با او دارد. سانت� متر ١ �ل� طول به ی�سان م��� ۴٢ حسین .١
ار��ا� است. سانت� متر ١٨ �ا�ده ا� م�یط که م� سازد م��� مست�ی� ی� م��� ها

است؟ چقدر ساخته، �ل� که م��� مست�یل�

ش�� به دی�ر م��� چند حدا�� است. شده درست ١ �ل� به م��� های از زیر ش�� .٢
�ابه �ا نم� �وانید را ش�� �م��� های آید؟ به دست بزر� �و�ر م��� ی� �ا کنی� ا�افه

کنید.)

ی� آب لیتر ی� وزن اگر است. آب از �ر سانت� متر ٣٠ �ل� به ش�� م��� ظرف ی� .٣
است؟ چقدر ظرف درون آب وزن باشد، کیلوگرم
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ا� به �ر�یب �یر، ��ل ��ی است. �د� س���ه واحد ��عب ��ی ا� سه بعدی جسم ی� .۴
�� د��د. ���� را سه بعدی جسم این ا� ، چ� ���ی و ب�� ���ی جل�، ���ی چ�، به راست

است؟ چقدر جسم این حجم

سه بعدی جسم ی� راست س�ت و ب�� جل�، ���ی ��ل ��، ا� �ری� �یر، ال��ی در .۵
١‐پله، را (١) سه بعدی جسم است. �د� درست واحد �ل� به ��عب ��ی ا� �ه است
(n) سه بعدی جسم و . . . ٣‐پله، را (٣) سه بعدی جسم ٢‐پله، را (٢) سه بعدی جسم

�� ���یم. n‐پله را

١ ��ل ٢ ��ل ٣ ��ل

آورید. به دست را ۴‐پله حجم الف)

��د؟ ��عب ی� ح��ل ��ل �� ب�س���یم واحد ��عب چ�د حداقل ۵‐پله به ب)

�� ��د؟ ۵۶ چ�د� ��ل حجم ج)

آورید. به دست را ١٠‐پله حجم د)

چیست؟ n برحسب n‐پله حجم ھ)

��� به ��عب ��ی ا� �ری� �ه داریم ��ر�� و سفید ر�� ��ی ب� سه بعدی جسم دو .۶
و ��ر�� جسم روبه روی و ب�� ���ی چ� س�ت ��ل �یر، در �د� ا�د. ���یل واحد

است. سفید جسم روبه روی و ب�� ���ی راست س�ت ��ل

است؟ چقدر حداقل سفید جسم حجم الف)

است؟ چقدر حدا��ر ��ر�� جسم حجم ب)
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است. مساحت واحد �� �وچ�� م�ب� ه� ���� ��ل در .٧

A B

C D

باال� چ�د���� دوران ا� آمده به دست ��ل ح��

است؟ چقدر AB خط حول الف)

است؟ چقدر CD خط حول ب)

ا� آمده به دست ��ل ح�� است. مساحت واحد �� �وچ�� م�ب� ه� ���� ��ل در .٨
:ABCD مستطیل دوران

A

BC

D E

F

G

H

است؟ چقدر AB حول الف)
است؟ چقدر EF حول ب)
است؟ چقدر GH حول ج)

باال قسمت های در آمده به دست اعداد د)
�تی�ه ای چه ��ید. مقا�سه ��د��� با را

م� �ی��د؟

است. ٣ × ٣ × ٣ روبی�١ م��� �� ��� ��ل .٩

است. ��ده ��اح� می�دی ١٩٧۴ سال در (Erno Rubik� روبی�� �ار�و را م��� ١ا��
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دارد؟ وجود ٣ × ٣ × ٣ روب�� م��� در ١ × ١ × ١ م��� چند الف)

���ا از م��� چند است؟ ر��� �� وج�  س� ١ × ١ × ١ م��� چند روب�� ای� در ب)
است؟ �د� ر��� �� وج�  ی� �ن�ا ���ا از م��� چند است؟ �د� ر��� �� وج�  دو

��د� ا�د؟ ر��� ا��� ���ا از م��� چند

با�د؟ ر��� ���� س� از ب�� �� هست م���� باال روب�� در �یا ج)

��� �و�د. �اهر س�� رو� �� پن�ا�� ا�د م��� ها� ��� �و�د، ر��� �� م��� های� د)
عدد چند ۴ × ۴ × ۴ اب�اد ب� روب�� م��� ی� در پن�ا�� م��� ها� ای� ��داد

است؟

d×e×f اب�اد ب� روب�� مس����) (م��� م��� ی� در پن�ا�� م��� ها� ��داد ھ)
است؟ عدد چند

و b ،a هس�ند. پن�ا�� م��� ها ��ف ،a × b × c اب�اد ب� روب�� م��� ی� در و)
با�ند؟ م� �وا�ند اعداد� چ� c

 

�د� ا�د. ����� وا�د مرب� ۴ از هری� �� زیر) (��� ها� داری� ۴��و�� ا� موجود پنج .١٠

الزم (اگر بسازید؟ ۴ × ۵ مس����� ی�دی�ر ب� ۴��و�� ا� ها ای� چس�ا�د� با م� �و��د �یا
��س��د). ���ا برید� ب� م�از ول� ده�د، باز�اب یا دورا� را ۴��و�� ا� ها م� �وا��د �د

داری�� ۴�م���� موجود هفت .١١

بسازید؟١ ٧×٢×٢ م��� مس���� ی� ب� ی�دی�ر موجودا� ای� چس�ا�د� با م� �وا��د �یا

    
١ M. Erickson, Aha! Solutions, MathematicalAssociationofAmerica, 2008, Page 102.
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��ر� �� ����د �� ر� گس��د� ��� �� د�د. ���� ر� �ن��� وج�� دو��د� �� گس��د� ��� ��ل
وج�� دو��د� �� �� ��د�ل �� ���د� ر� �� ����� و��� �� �ور� ک� کنید ر�� A٣ ��و�� �� رو�
��� �� ��� �� ��و�� ���� ��� وج� �� رو� �� �و��ید �ود. ���� ��� �ی����� �� �ن���

کنید� ١  �����د� �� �� ��� �� و �نو�سید ر�

  

ر� ����و��� ������ �جس��� ��� �� �ی��� ��ن��� ���� ��ت. ����و�� ����� �� ��� �ن��� وج�� ١دو��د�

کنید. جست وجو گوگل در
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توان تعریف

نی��ت ردیف ٣ کالس هر در دارد. کالس ٣ پایه هر دارد. وجود پایه ٣ مدرسه، ی� در .١
دانش آموز ٣ نی��ت هر روی دارد. �رار نی��ت ٣ ردیف، هر در است. شده چیده
هدر آب فنجان، ٣ اندازۀ به هربار و بنوشد آب روز در ٣بار دانش آموز، هر ا�ر م� ن�یند.
روز ٢٧ در م� کنند؟ اسرا� آب فنجان چند روز، ٣ در مدرسه این دانش آموزان بدهد،

چطور؟

١ ش�� ٢ ش�� ٣ ش��

کنید. �وجه زیر ش�� های به .٢
ی� «١ �ش�� در م� بینید، که ه�ان �ور
مثلث چهار «٢ �ش�� در کوچ�، مثلث
کوچ� مثلث ن�ه «٣ �ش�� در و کوچ�

دارد. وجود
به س�� و کنید ک�ف را ال�و این �انون

دهید. پاسخ زیر پرسش های
ب��ارید. را ش�� هر کوچ� مثلث های ��داد و کنید رس� را «۵ �ش�� و «۴ �ش�� الف)

دارد؟ وجود کوچ� مثلث چند ده� ش�� در ب)

١ ش�� ٢ ش�� ٣ ش��

ب�ینید. د�ت به را روبه رو ال�وی .٣
هست؟ سیاه مربع چند ،«١ �ش�� در الف)
هست؟ سیاه مربع چند ،«٢ �ش�� در ب)
هست؟ سیاه مربع چند ،«٣ �ش�� در ج)
هست؟ سیاه مربع چند ،«٢٠ �ش�� در د)

م� دهد. ن�ان را چوب ک�ری�� ال�وی ی� زیر، ش�� های .۴
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را (۵) ش�� و (۴) ش�� ،(٣) و (٢) ،(١) ش���ها� �وب�کبریت�ها� باتوجه�به الف)
کنید. رسم

بیابید. n برح�� را ال�و این nا�� ش�� �وب�کبریت�ها� تعداد ب)

ش�� �وب�کبریت�ها� تعداد آوردید، به�دست �ب� ��مت در که راب�ه�ا� باتوجه�به ج)
کنید. محاسبه را (٢٠)

از که است سه�بعد� ج�م ی� �� و با� جلو، نما� ش���ها، از هری� زیر، ال�و� در .۵
است. شد� سا�ته واحد به�ضل� �ورت��رن�� م�ع��ها�

١ ش�� ٢ ش�� ٣ ش��

است؟ شد� تش�ی� �ورت� م�ع� �ند از حدا�� ��ار� ش�� الف)

است؟ شد� تش�ی� �ورت� م�ع� �ند از حداک�ر �ن�م ش�� ب)

بنوی�ید. جبر� �بار� ی� به��ور� را nا�� ش�� ح�م حداک�ر ج)

باشد، مرب� متر ی� ا�ل� کا�� م�احت ا�ر م��زنیم. تا وسط از هربار را کا��� .۶
است؟ ��در تا، سومین از بعد آمد� به�دست ش�� م�احت

داشته میل��متر ٠٫ ١ ضخامت و متر ی� ضل� طول به ش�� مربع� کا�� ی� ا�ر الف) .٧
ضخامت و طول تا، هشتمین از بعد بزنیم، تا وسط از مرحله هر در را آن و باشیم

م��شود؟ ��در آن

مرحله از م��توانید آیا بزنید. تا وسط از مرحله هر در را آن و بردارید کا�� ی� ب)
بروید؟ جلوتر هفتم
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هر حاصل س�� ��ید. ���� را ��ان هر �ای� اب�دا زیر، ق��ت های از ی� هر در .١
بیابید: را عبارت

(الف ٢۶ × ٣۵ × ٧۴ (ب ۵ × ٣۴

(ج −٣۴ (د ٨ − ٣۴ − (۴ × ۵)٢

(ھ ٣ × ١٠١٢ (و ٠٧ × ٧٠ − ۴٠

(ز −۴۵ × (−۵)۴ (ح ١١ − ١٠٣ × ٣۴ + (٢۵ + ٢(٣

آورید: به دست را زیر عبارت های حاصل .٢

(الف ٣٢ × ٢٣ ÷ ۶ − ١٧ (ب ۴٢ − ٣ × ٢٢

(ج ١٩ − (٣٢ + ۴) + ۶ (د ٣ × ۶٢ + ۴
(ھ ١٢ − (۴٣ ÷ ٨) + ١ (و ١۵ − ٢٣ ÷ ۴
(ز ۵٣ + ۵٣ + ۵٣ (ح ٧٢ + ٧٢

(ط ٣ × (١٣ + ٧) ÷ (١٠ − ۴٢) (ی (−۵ × ۴)٢ ÷ ۴٢ × (−٣)٢

(ک ۵٢ − (٣٢ − ١٣) × ٢۴ ÷ ۴٢ (ل (٧٢ − ۵٢)(۶ × ٣٢ + ۴) × ٢٠
(م (۵٣ ÷ ٢۵) × (٢٣ + ٢٣) ÷ ٢٢ (ن ۵٢ − (٣٢ − ١٣) × ٢٢ ÷ ۴٢

(س (−٧ × ٢۴) ÷ ٢۴ × (−۴)٢ (ع (٣۵ − ۵٢٣)(٣ − ٣٢) ÷ ٢٢

دهید: قرار «>» یا «=» ،«<» ع��ت زیر، دایر� های از هری� دا�ل .٣

(الف ٣۵ ⃝ ۵٣ (ب ٢ × ١٠ ⃝ ٢١٠

(ج ٢ × ٢ ⃝ ٢٢ (د ۴٣ + ۴٢ ⃝ ۴۵

(ھ
(١

٢

)٢
⃝

(١
٢

)٧
(و

(١
٣

)٣
⃝ ١٣

٣
(ز ٢١٠ + ٢١٠ ⃝ ٢١١ (ل (−١)٢٠ ⃝ −١١٠٠

(ح ٠١٠٠ ⃝ ١٠٠٠ (ط ١ × ٢۵ ⃝ ١٢۵

(ی −٣۴ ⃝ (−٣)۴ (ک −٣۵ ⃝ (−٣)۵

(م ١ ÷ ٢ × ٢ × ٢ ⃝ ١ ÷ ٢٣

  



توان و جذر

101

توان دار عبارت های کردن ساده

م� پسندید؟ بیشتر ١, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠ عدد برای را نمایش شیوۀ کدام .١

(الف ١٠ × ١٠ × · · · × ١٠︸ ︷︷ ︸
بار ٢١

(ب ١٠٢١

(ج ١, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠

م� پسندید؟ بیشتر ١٩١۴۴٢٢٣۴٣٧۵ عدد تجزیۀ برای را نمایش کدام .٢

(الف ۵ × ۵ × ۵ × ۵ × ۵ × ۵ × ٣ × ٣ × ٣ × ٣ × ٣ × ٣ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧ × ٧
(ب ۵٣ × ٣١ × ٧٣ × ٧٢ × ٣۵ × ۵٣ (ج ۵۶ × ١ × ٣۶ × ١ × ٧۵

(د ۵۶ × ٣۶ × ٧۵ (ھ ١۵۶ × ٧۵

م�ابایت، ١ کیلوبایت ٢١٠ کیلوبایت، ١ بایت، ٢١٠ است. بیت ٨ بایت ١ رایانه، در الف) .٣
ی� ب�رسند ا�ر است. ترابایت ١ برابر �ی�ابایت ٢١٠ و �ی�ابایت ١ م�ابایت ٢١٠

است؟ مناسب تر پاسخ کدام شما، نظر به است، بیت چند ترابایت

•  ٨٧٩۶٠٩٣٠٢٢٢٠٨ • ١ × ٢١٠ × ٢١٠ × ٢١٠ × ٢١٠ × ٨

• ٢۴٣  •
بار ۴٣︷ ︸︸ ︷

٢ × · · · × ٢

ترابایت؟ ی� بیت �ای ت�داد یا است بزر� تر میلیارد �زار سه ب)

نظر به بفروشد! را ١٢٣۶٠١٩٢١٧٨٩٧۵۴٩٢١۶٣۶۵٢۶۴٩ عدد م� خوا�د �روشند� ای .۴
دارد؟! بیشتری خریدار زیر، نمایش کدام شما

 •  ٣٢٣١٠   • ١٧١٠ × ١٩١٠ 

بنویسید� توان دار عدد ی� به صورت را زیر ع�ارت �ای حاصل .۵

(الف ١٠٠٠٠ × ١٠٠ (ب (١
۵)٧ × (٠٫ ٢)۴

(ج ( ٧
٢٠)۵ × (٠٫ ٣۵)١١ (د (٣

۵)١٠ × (٠٫ ۶)٣ × ١٢
٢٠

(ھ ٢ × ٢٢ × ٢٣ × · · · × ٢١٠ (و ٣۵ × ٣۶ × ٣٧ × · · · × ٣٢٠

(ز ٢۵ + ٢۵ (ح ٣٢ + ٣٢ + ٣٢

حاصل ضربِ به صورت را ۵١٨ عدد .۶

بنویسید. مساوی توان دار عدد دو الف)

بنویسید. مساوی توان دار عدد سه ب)

بنویسید. مساوی توان دار عدد ٧ حاصل ضرب به صورت را ٧٧٧ عدد .٧
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�نید. �رت� ب�ر� به �وچ� از را زیر عددهای از دس�ه هر .٨

(الف ٢۴, ٣۴, ۴٢, ۵٣, ٩٢ (ب ٢٣, ٣٣, ۴٢, ۵٢, ۶٢

(ج ٢٢ × ٣۵, ۵ × ٣۵, ۵٢ × ٣۴ (د ٢۵ × ١٧, ٣۵ × ١٧, ۵٣ × ١٧

(ھ
(

٢
٣

)٨

,
٢٨

٣
,

٢
٣٨ (و

(١
۵

)١٠
,

(٢
۵

)١٠
,

(٣
۵

)١٠

(ز
(

١
٢

)٧

×
(

١
٣

)۵

,

(
١
٢

)٨

×
(

١
٣

)۴

(ح ٣٢٠, ٢٣ × ٣١٨, ۵٣ × ٣١۶

(ط
(

١
٢

)٧

×
(

١
٣

)۵

,

(
١
٢

)٨

×
(

١
٣

)۵

(ی ٢١٠, ٣ × ٢٩, ۴٢ × ٢٨

(ک ۵٢١, ۵٢٣ ×
(

١
۵

)٢٣

, ۵٢٣ ×
(

٢
۵

)٣

  

بنویسید: توان دار اول اعداد از حاصل ضربی به صورت را زیر عددهای از هری� .١

(الف ۵۴ (ب ٧٢ (ج ٩۶ (د ٩٨
(ھ ١٢٨ (و ٨٠٨ (ز ٢۵٠٠ (ح ١٠۵٠٠٠
(ط ١٠٠١ (ی ٧٢ × ۵٧ (ک ٣۵ × ۴٩ (ل ٣۶ × ٨٨
(م ۵١ × ٣۴ (ن ٣٩ × ٩١ (س ۶۶ × ١٢١
(ع ٢٣۴ × ٣۴٣ (ف ٧٨ × ٨١ (ص ٢۵۶ × ٢٢۵ × ٢۵٠

است؟ عددی چه x قسمت هر در .٢

(الف ٢٢ × (x) × ١١ = ۶۶٠ (ب ٣ × ٢۴ × (x) = ١٢٠٠
(ج ٢٢ × (x) × ٣ = ١۵٠٠ (د ٢ × (x) × ۵٢ = ۴۵٠

توان دار اول اعداد از حاصل ضربی به صورت را زیر اعداد از جفت هر ک.م.م و ب.م.م .٣
بنویسید:

(الف ۵٧ × ٧۵, ۵٣ × ٣۵ (ب ٣٢ × ٧ × ١١, ٢۵ × ٣ × ٧٢

(ج ٣۵ × ٧٧, ١٢ × ١٨ (د ١٠٠ × ٧۴ × ٣۵, ۵٧ × ٢۵ × ١٨
(ھ ١۴ × ١٨ × ٢١, ١۵ × ۵١ × ٧٢ (و ٩١ × ٣٩ × ۴۵, ۶۵ × ۴٩ × ٨۵

�نید: �رت� ب�ر� به �وچ� از را زیر عددهای از دس�ه هر .۴

(الف ٢٣ × ٣۵ × ۵٢ × ۴ × ١١, ٢۴ × ٣٧ × ۵٣, ٢٢ × ٣۶ × ۵۴
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(ب ٢۶ × ٣٢ × ۵۵, ٢٢ × ٣٧ × ۵۴

(ج ٢۶ × ۵۵ × ١٣٧, ٢٣ × ٣ × ۵۴ × ١٣٨

(د ١٣١٨, ١٣٢١ ×
( ١

١٣

)۴
, ١٣٢١ ×

( ٢
١٣

)۴

باشد، مستطیل عرض برابر ۵ مستطیل ضلع طول اگر است. ۵١٣٩٣ مستطیل ی� مساحت .۵

بنویسید. �وان دار عدد ی� به صور� را مستطیل این عرض و طول الف)

است؟ عرضش برابر چند مستطیل این محیط ب)

y و x شمارندۀ ١٠ اگر .x.y = ١٠٠٠ و هستند طبی�� عدد دو y و x م� دانی� الف) .۶
هستند؟ اعدادی چه y و x نباشد،

حاصل ضرب که کنید �ر طوری متفاو� طبی�� عددهای با را �یر �دول �ال� �انه های ب)
شود. ١٠۴ برابر سطر هر عددهای

کنید �ر طوری متفاو� طبی�� عددهای با را با� �دول �ال� �انه های م� �وانید آیا ج)
شود؟ ١٠٠٠ برابر ستون هر و سطر هر عددهای حاصل ضرب که

حاصل ضرب که کنید �ر طوری متفاو� طبی�� عددهای با را �یر �دول �ال� �انه های .٧
شود. ١٠۶ برابر قطر هر و ستون هر سطر، هر عددهای

کردید، �ح�ی� آن�ا دربارۀ ی� ��ل در که مت�امد ��ین مربع های ا� م� �وانید راهنمایی:
(Orthagonal latin squares) کنید. استفاده

چرا؟ است؟ ٢٧ × ٣ شمارندۀ ۶ آیا .٨

بنویسید. ٧٢ �ایه با �وان دار عدد ی� به صور� را �یر عبار� حاصل الف) .٩
١ × ٢ × ٣ × ۴ × ۶ × ٨ × ٩ × ١٢ × ١٨ × ٢۴ × ٣۶ × ٧٢

بنویسید. ١٠ ا� ب�ر� �ر �وان با �وان دار عدد ی� به صور� را �یر عبار� حاصل ب)
٢٣ × ٣٣ × ۶٣ × ٩٣ × ١٨٣ × ٢٧٣ × ۵۴٣
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ب�یرید. ن�ر در را A = ١ × ٢ × ٣ × · · · × ١٨ عدد .١٠

بنویسید. اول اعداد از حاصل ضربی به صورت را A عدد الف)

سپس بنویسید. اول اعداد از حاصل ضربی به صورت را زیر عددهای از ی� هر ابتدا ب)
هستند. A عدد شمارند� کدا� ی� کنید مشخص دلیل �کر با

 •  ١٢٨  •  ۴٩ × ٢٨  •  ٢٢١  •  ١٠٠٠٠  
•  ٢٩٠  •  ٣٢٠ × ٢٣٠  •  ١٢٨ × ١٢٨  •  ۵١ × ٩١

شمارنده نوزدهمی� نوشته ایم. ب�ر� به کوچ� از به �ر�ی� را A عدد شمارنده های ج)
چیست؟

سومی� و بیست بنویسیم، کوچ� به ب�ر� از به �ر�ی� را A عدد شمارنده های اگر د)
چیست؟ شمارنده

�انیه ی� شده اند. گذاشته شیشه ای �ر�� در باکتری ��دادی .١١
ب�د �انیه ی� م� شود؛ ��سیم باکتری دو به باکتری هر ب�د
��سیم باکتری دو به هم حاصل باکتری های از هری� �� از
پر �ر� د�ی�ه ی� از ب�د ��ر. �ا همی� طور و م� شوند
است؟ شده پر �ر� ن�ف �ا کشیده طول �انیه چند م� شود.

و�ه های ش�ل هر در ابتدا م� دهند. نشا� را م��� ی� گسترد� زیر ش�ل های از هری� .١٢
دهید. پاسخ پرسش ها به سپس کنید؛ مشخص دوبه دو را روبه رو

١٢٣٠

٢٠

کنید پر طوری ۴٠ از کمتر ط�ی�� اعداد با را راست سمت م��� �ال� �انه های الف)
م�از اعداد ���رار شود ی�سا� م�داری هم روبه روی عدد دو هر حاصل ضرب که

نیست).

که ۴٠ از کمتر ط�ی�� اعداد با را چ� سمت م��� �ال� �انه های م� �وانید �یا ب)
هم روبه روی عدد دو هر حاصل ضرب که کنید پر طوری نیستند، بخش پذیر ۵ بر

نیست.) م�از اعداد ���رار شود؟ ی�سا� م�داری
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است� دوم عدد ی� ۴ م�ال برای م�  نامی�. دوم عدد دارد، شمارنده سه �ق� �ه را عددی .١٣
.۴ و ٢ ،١ دارد: شمارنده سه زیرا

ه���د؟ دوم عدد زیر، عددهای از �دام ی� الف)

• ۶ • ۴٩ • ٨١ • ١۶٩  
• ۵١٢ • ٣۶ • ١٢١     • ١۴٢ 

ن�شت؟ دوم عددهای از �ا�� �رب� به ��رت م� ��ان را زیر عددهای از �دام ی� ب)

• ۵٠ • ۶۴ • ١٠٠ • ٣٩ × ٢۶   

نادرست؟ یا درست ج)
است�. اول عدد ی� دوم ��ان دوم، عدد �هر

بیابید. را زیر دنباله های از هری� nا�م جملۀ .١۴

(الف −١, ١, −١, ١, −١, ١, . . . (ب ١, −۴, ٩, −١۶, ٢۵, −٣۶, . . .

   

ریشه و جذر

آورید: به دست را زیر عبارت های دقیق مقدار .١

(الف
√

۵٢٠ (ب
√√

۴٠٠ +
√

١۶ −
√

۶۴

(ج
√

١۵ × ٣۵ × ٢١ (د
√

۴٠ −
√

١۶

(ھ
√

۶۴
۴٩

× ۴
٨١

(و
√

٢
٣

× ٣
۴

× ۴
۵

× · · · × ٧١
٧٢

(ز
√

٣٢٢ + ٣٠٢ + ١۶٢ + ١۵٢ + ۵٢

٣٠
(ح

√
٩ + ١۶

٣۶ + ۶۴

(ط
√

(−٢۵) × (−۴) (ی
√

۶۴
١٠٠

× ٠٫ ٣۶  

(ک  √٠٫ ٠۴ × ٨١ (ل
√

۴ × ٢۵ × ٩

(م
√√

۶٢۵ (ن
√

٣٣ × ٢۴ × ١٢
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(س √
٠٫ ٧ × ۶٫ ٣ (ع

√√
۵١٫ ٢√
٠٫ ٢

+
√

۴٨۶√
۶

(ف

�����١ + ٢ ×

����١ + ٣ ×

√
١ + ۴ ×

√
١ + ۵ ×

√
(١ + ۶)٢

شود؟ برقرار تساوی تا باشد عددی چه x قسمت، هر در .٢

(الف ٣ ×
√

x = ٢١ (ب
√

٢٨√
x

= ٢

(ج ٣ × ۴ ×
√

x = ١٢٠
٢

(د
√

١ + ٢ ×
√

x = ٣

بزن�د. م�ا� ی� زیر، موارد از هری� برای .٣

باشد. مساوی عدد خود با عددی جذر الف)
باشد. �وچ� تر عدد خود از عددی جذر ب)

باشد. بزرگ تر عدد خود از عددی جذر ج)

آورید. به دست را زیر جذرهای تقریبی مقدار .۴

(الف √
٠٫ ٢٧ (ب

√
٧٨ (ج √

۴٧٫ ٣
(د √

٣۵٫ ۵ (ھ
√

٧۴٠ (و √
٠٫ ٠٧۴

ت���� برابر مسا�ت های با مرب� ۶ از روبه رو ش�� .۵
مرب� سان�� م�ر ٢١۶٠٠ ش�� �� مسا�ت است. شد�

است.
���د. ��دا را مرب� ی� مسا�ت الف)

آورید. به دست را مرب� ی� ��� �و� ب)
ب�اب�د. سان�� م�ر بر�س� را ش�� تما� م��� ج)

آورید. به دست را زیر عبار� های از هری� تقریبی مقدار .٢ ×
√

٣ ی��� ٢
√

٣ .۶

(الف
√

۶ ×
√

٣ (ب ٣
√

٢
(ج ٢

√
۵ ×

√
٩٩ (د

√
٨٨ ×

√
٨ ×

√
٨

(ھ
√

١ ×
√

٢ ×
√

٣ ×
√

۴ ×
√

۵ ×
√

۶ ×
√

٧

��ما� زیر عبار� های از �دا� ی� باشد، نا��ر رق� ی� ن�ا� ده�د� �روف از هری� ا�ر .٧
است؟ نادرست

√
ab = c د)

√
٠ ab = ٠ c ج)

√
abc = def ب)

√
abcd = ef الف)
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دریایی بازی‐نبرد کارگاه

ن�ورید. ش��� جن� این در �نید ��� باید اس�� دریای� جن� ی� دریای�»، «نبرد بازی
�� �واند �ار این �نید. ����ر را خود ناوگان باید بازی شروع از قبل اس�. نفر� دو بازی، این
�ریف ش�ی� های از شما ناوگان باشید، خو� اقبا� اگر شود. ان�ا� خاص� �را�� و ��ر با
خودی»، نیروهای «ناوگان صفحۀ در باید بازی شروع از قبل نفر هر برد. خواهد به در سالم جان
خود، ناوگان در هر�� ب�یند. ا��� یا �مودی به صور� را خود زیردریای� و ���� ها ناوها،
خانه، ٣ �و� به رز� ناو ی� خانه، ۴ �و� به جن�� ���� ی� خانه، ۵ �و� به هواپیمابر ناو ی�
با را هواپیمابر ناو بنابراین دارد. خانه ٢ �و� به ناوش�ن ی� و خانه ٣ �و� به زیردریای� ی�
ناوش�ن و «ز» سه  با را زیردریای� «ر»، سه  به را رز� ناو «ج»، ��ار با را جن�� ���� «هـ»، پن� 

�� دهیم. ن�ان «ن» دو با را

ببینید. �� �وانید را �ید�ان این از نمونه ای زیر در

ی
ط

ح
ز
و

هـ
د

ج
ب

الف
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

هـهـهـهـهـ
ز
ز
ز

ج
ج
ج
ج
ن ن

ر ر ر

خودی نیروهای ناوگان

ی
ط

ح
ز
و

هـ
د

ج
ب

الف
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

�ریف ناوگان سم� به ش�ی� ها �ب�

دس� در بازی�ن هر شود. ���� شما ناوگان �ید�ان شیو� از نباید شما �ریف اس� وا��
به �ربوط صفحه ی� و خودی» نیروهای «ناوگان به �ربوط صفحه ی� دارد. صفحه دو خود
را ناوگان های�ان �ریف�ان و شما این�ه از ب�د اس�. �ریف» ناوگان سم� به ش�ی� ها «�ب�

�نید. شروع را بازی �� �وانید �ردید، ����ر

�ن�ور این برای دهد. ان�ا� �ریف ناوگان سم� به ش�ی� ی� باید خود نوب� در هر��
خانۀ به «�ن ب�ویید او به ���� �نید� ا��� �ریف به و ان��اب را خانه ی� ����ا� باید
اهدا� از ی�� به شما ش�ی� �یا �ه �ند ا��� باید شما �ریف س�� �� �نم». ش�ی� الف‐۴
در شما باشد، �رد� برخورد اهدا� از ی�� به شما ش�ی� اگر خیر. یا اس� �رد� برخورد
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غیر در بزنید. «✓» عالمت �ریف» ناوگان ��ت به ��ی� ها «��ت ص��ۀ در «الف‐۴» خانۀ
ب�رد. بین از را �ریف ناوگان ب�واند زودتر �ه ا�ت �س� برند� بزنید. «×» عالمت این صورت

��د. غر� را �ریف زیردریای� های و ���� ها ناوها� ت�ا� ب�واند ی���

ی
ط

ح
ز
و

هـ
د

ج
ب

الف
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

هـهـهـهـهـ
ز
ز
ز

ج
ج
ج
ج
ن ن

ر ر ر

خودی نیروهای ناوگان

ی
ط

ح
ز
و

هـ
د

ج
ب

الف
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

✓
✓
✓

✓ ×

×

×

×

�ریف ناوگان ��ت به ��ی� ها ��ت
مسابقه: قوانین اما

��ی� ����� �ن تو�� �د� ا��ا� خانه های ت�ا� به باید ���� ی� �ردن غر� برای .١
�ن خانۀ ��� ت�ا� به باید ��ید� غر� را هوا�ی�ابر ناو م� خواهید اگر م�ا� برای �ود.

��ید. ��ی�

ب�یرید. �ایز� دی�ر ��ی� ی� م� توانید �رد� برخورد هد� ی� به ��ی� ی� �ه زمان� .٢

��� ص��ه این از ن�� ��ید باور اگر رن� اند� ه� B و A خانه های زیر تصویر در
ب��ارید. ی�دی�ر ��ار و ب�رید قی�� با را B و A خانه های و ب�یرید
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روبوکاپ به دریچه ای

سا�نه روبات� رقابت ی� «RoboCup» روبوکاپ
م� شود، برگ�ار ١٣٧۶ سا� از روبوکاپ است. بین ا�م���
در افت�ارآمی�ی و ��ررن� ح�ور ایران سا� همان از و
ارتقای مسابقه، این هدف است. داشته مهیج رقابت این
م�نو��»، «هو� زمینۀ در ��وه� و «روباتی�» دان�
روبوکاپ نا� است. بران�ی� �ا�� رقابت� قا�� در
معنای به «Robot Soccer» از برگرفته «RoboCup»
�هان� �ا� معنای به «World Cup» و روبات� فوت�ا�
در فوت�ا�� مسابقۀ برگ�اری مسابقات، این هدف است.
انسان نما روبات های تیم آن در که است حاضر قرن نیمۀ

دهد� ش�ست را �هان فوت�ا� تیم بهترین بتواند

دان� از منت��� نمایندگان سا�ه هر و شود م� برگ�ار متنو�� �ی� های روبوکاپ در .١   تمرین
مسابقه، این �ی� های تر�مۀ با م� کنند. شرکت آن در در��ان استعدادهای مدار� آموزان

م� کنند� شرکت �ی��ها) کدا� در آموزان دان� این م� زنید حد�

 • RoboCup Soccer • RoboCup Rescue
• RoboCup@Home • RoboCup Logistics League
• RoboCupJunior

گرفته به کار ا��ترونی� و م�انی� �م�ه از دان� و فن �ندین روبات ی� سا�ت برای
ریاضیات و رایانه ای برنامه نویس� �م�ه از دان� �ندین روبات ی� هدایت شیو� در و م� شود
شد. �واهید آشنا روبوکاپ در ریاضیات از کاربرهای� با شما سا� �ندین �� در دارد. کاربرد

روبات ی� که گرفتند ت�میم دبیرستان او� سا� آموزان دان� از ن�ر سه قد�، او�ین در
روبات ا��ترونی�، و م�انی� زمینه های در روباتی� ک�� ما� �ندین گ�راندن از �� بسازند.
آنها م� کرد. حرکت ���راست و ��و��ق� به کنتر�� ماشین ش�یه که سا�تند دست سازی
به م� توانست که بسازند روبات� ا��ترونی��، نمای ق�� ی� ن�� با توانستند بعدی گا� در
که را ریاضیات� که بودند رسید� شرای�� به آنها کند. حرکت شر���ر� و شما���نو�
کنتر� �ای به بتواند که دادند ارتقا �وری را روبات آنها ��ونه� اما برند� به کار بودند �واند�
دریافت با م� توانست بودند، نوشته آنها که برنامه ای شود. کنتر� رایانه ای برنامۀ ی� با دست�
متر سانت� د� آنها برای �که واحد ی� مسافت به را روبات �ا� �هت ی� در �ا��، حروف

دهد. حرکت بود،)
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جنوب به سوی رو حرکت : S شمال به سوی رو حرکت  : N  
غرب  به سوی رو حرکت : W شرق به سوی رو حرکت  : E

یادشان اینکه برای آنها نبود. ب��انه بازی اسباب ی� دی�ر بودند، ساخته که روبات� اکنون
نا� سمپاد، و روبات اسم دو ترکیب از روبوکا�، نام�ذاری سب� به چیست، هدفشان نرود

«روپاد». ساختند: جدیدی

روی که کردند استفاده مختصات دستگاه از کجاست، دقیقاً روپاد بدانند بتوانند اینکه برای
این بودند. شده مدر� است� متر سانت� ده برابر �که دس� متر اسا� بر آن م�ورهای از هری�
بیشتر روپاد هدایت به مختصات، بهتر یادگیری با همزمان که بود بخش لذت بسیار آنها برای

شدند. م� مس��

آنها همین برای م� کاست. روپاد حرکت سر�ت از حرو� ت�� ت� کردن وارد همه این با
جداگانه حروف� به تبدی� را آن و م� گرفت را حرو� رشته ی� که نوشتند رایانه ای برنامه ای

بدهند. روپاد به پی�یده تر دستورات� توانستند م� آنها برنامه، دو این ترکیب با م� کرد.

دستور اگر باشد. مختصات مبدأ در روپاد کنید فرض .٢   تمرین
NNNNNEEEENEESSSSSSWNW

روپاد، آنگاه بدهیم، روپاد به را

م� شود؟ متوق� ای نق�ه چه در ب� م� کند؟ ط� را مسیری چه ال��

م� شوند. خوانده راست به چ� از دستورات که کنید توجه

دهد؛ افزایش را حرکت هر دقت گرفت تصمیم سازنده تیم روبات، حرکت بیشتر دقت برای
بخرند خا�� موتورهای شدند مجبور حت� آنها داد. تغییر را مدارها ال�ترونی�� ن�ر از بنابراین
١٠ به جای روبات حرکت، هر دریافت با اکنون ترتیب این به بود. باالتر آنها حرکت دقت که

کرد. م� حرکت می�� متر ی� سانت� متر،

دستورات به شود، جابه جا بتواند روپاد اینکه برای بود. شده پیدا دی�ری مش��� اکنون
م� شد. جابه جا سانت� متر دو تنها روپاد ،S نوشتن بار ٢٠ با مثال بود.برای نیاز زیادی بسیار
راه� از او گرفت. ایده بود، آموخته امسال که جبری از دانش آموزان از ی�� که بود اینجا در
مث�� به جای که ترتیب این به کرد؛ استفاده کار کردن ساده برای متغیرها �رایب رو� شبیه
که داد تغییر طوری را رایانه ای برنامۀ سپس کرد. استفاده (١٢E) از EEEEEEEEEEEE

به �ورت مث�� دستوری توانستند م� اکنون بنابراین بفهمد؛ را نمادگذاری این
(۵E)W (۴E)N(٣٠S)N(٨W )

بدهند. روپاد به را

معناست؟ چه به باال دستور .٣   تمرین
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صورت ساده ترین به را (۵E)WWW (۴E)(۵E)N(٣N)N(٢S)NSSS دستور .۴   تمرین
بنویسید. مم�ن

نیست؟ درست (٩E)S به صورت (۵E)S(۴E) دستور ساده سازی چرا .۵   تمرین

ایم. کرده اجرا را (٣N)(٢E)SE(٢N)(٢W )(٣S) دستور .۶   تمرین

برم� گردد؟ مبدأ به آیا کند، حرکت به شرو� مبدأ از فو� دستور با روپاد اگر الف)

بازم� گردد؟ نقطه آن به آیا کند، حرکت به شرو�
[

−٣
−١٢

]
نقطۀ از روپاد اگر ب)

کرد؟ خواهد قطع را حرکتش مسیر بار چند روپاد این ج)

E(٢N)E(٣S)EN دستور اجرای بار صد با باشد. مختصات مبدأ در روپاد کنید فرض   تمرین٧.
چطور؟ آن طول بود؟ خواهد صفر روپاد توقف نقطۀ عرض آیا

کرده ایم. اجرا را NE(٢S)EN(٢N)(٢E)(۴S)(٢E)(٢N)(٣٢E)(٣٢N) دستور .٨   تمرین

است؟ داده انجام حرکت چند جمعاً روپاد الف)

است؟ کرده حرکت سمت� چه به روپاد حرکت، سیصدمین در ب)

نقطۀ در روپاد کنیم فرض م��� یابد� دست خا� نقطه ای به �سریع) بتواند باید روبات ی�
از است این سریع و ساده راه برویم. B =

[
۵
۵

]
م�� نقطه ای به م� خواهیم و است A =

[
٣
۴

]

،NESSEENWN چون دستورهای� حت� کنیم. استفاده NEE یا و ENE یا EEN دستور
عم��رد پ� رساند. خواهد

[
۵
۵

]
نقطۀ همان به را روپاد م� کند، ط� را طوالن� تری مسیر این�ه با

شمال. سمت به واحد ی� و شر� سمت به واحد دو مجمو� در است� ی�� دستورات این همۀ

گوییم. م� انتقال� �بردار ترکیب�، دستور ی� عم��رد به .
−→
AB =

[
٢
١

]
م� نویسیم� حالت این در

معنای توانست رایانه ای برنامۀ در ت�ییرات� با کار، شدن ساده تر برای روپاد گروه برنامه نوی�
کوچ� حرو� با را ترکیب� دستورات او بف�ماند. روپاد به را ترکیب�� دستور در ترکیب� �دستور

بنویسد� برنامه در توانست م� م�ال برای و م� داد، ن�ان
گذاشته ایم. x را آن نام که است، ترکیب� دستور ی� این �x = WN(۵S)

y را آن نام و است شده استفاده x از آن در که است ترکیب� دستور ی� این �y = WNx

گذاشته ایم.
است. شده استفاده y و x از آن در و شود م� داده روپاد به که است دستوری این �Nx(٢y)

دهید. پاسخ زیر پرسش های به باال متن باتوجه به .٩   تمرین

هستند؟ معنا چه به Nx(٢y) و y ،x دستورهای الف)

چیست؟ Nx(٢y) و y ،x دستورهای عم��رد ب)
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حرکت به شروع
[

١
٢

]
نقطۀ از (٢N)ENESE(٢x)(٣N)(٢W )N دستور با روپاد .١٠   تمرین

م� کند.

این بردار باشد.
[

٧
١١

]
مسیر انتهای نقطۀ که کنید تعریف به گونه ای را x ترکیبی دستور الف)

بیابید. را ترکیبی دستور

کرده، حرکت به شروع که همان جا در روپاد که کنید تعریف به گونه ای را x ترکیبی دستور ب)
بیابید. را ترکیبی دستور این انتقا� بردار شود. متوقف مسیر، �� از پ�

بیابید. را روپاد انتقا� بردار شده، داده حا�ت از هری� در .١١   تمرین

.
[

٢
−٢

]
در انتها نقطۀ و

[
−٢
٢

]
از شروع نقطۀ الف)

.
[

−۵
−١١

]
در انتها نقطۀ و

[
٣

−٢

]
از شروع نقطۀ ب)

به دست را
−→
CB و

−→
AB حاصل .C =

[
−٣
−٢

]
و B =

[
۶

١٠

]
،A =

[
٢
۵

]
که م� دانی� .١٢   تمرین

آورید.

به �ور که داری� روپاد دو م� شوند. متوقف کنند، بر�ورد باه� روپاد دو اگر م� دانی� .١٣   تمرین
نقطۀ از E(۴N)(٣E)(٣S)(٣E)(٢N) دستور با او� روپاد م� کنند� حرکت به  شروع همزمان

.
[

٧
۶

]
نقطۀ از N(٣W )(۵S)(٢E)(٢N)E(٢S)(٢E)N دستور با دوم روپاد و ،

[
١
٢

]

م� شوند؟ متوقف نقطه ای چه در روپاد دو این الف)

شود؟ م� متوقف نقطه ای چه در کند، حرکت به شروع
[

٧
٨

]
نقطۀ از دوم روپاد اگر ب)

شود؟ متوقف حرکت سیزدهمین در تا کند حرکت به شروع نقطه ای چه از باید دوم روپاد ج)

چرا؟ بازایستد؟ حرکت از
[

٢
۴

]
نقطۀ در دوم روپاد که دارد ام�ان آیا هـ)

شود؟ متوقف
[

٨
۵

]
نقطۀ در تا کند حرکت به شروع کجا از دوم روپاد و)

  

����� ت��ی����� � ������

 

تحت را ABC مثلث تصویر .C =
[

٢
٢

]
و B =

[
٠
۵

]
،A =

[
٠
٢

]
،ABC مثلث در .١

را آمده به دست مثلث رئوس مختصات و بیابید A نقطۀ حو� زیر دوران های از هری�
بنویسید.

(الف ٩٠ (ب −٩٠ (ج ١٨٠
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کنید: مشخص مختصات صفحۀ در را زیر نقاط ابتدا .٢

S =
[

−۵
١

]
M =

[
−٢
−٢

]
I =

[
١
٢

]
L =

[
−٢
۵

]
E =

[
−٢
٠

]

L′ =
[

١
−۶

]
A =

[
۴

−٩

]
U =

[
٣

−۶

]
G =

[
٨

−۶

]
H =

[
۵

−٣

]

L′AUGH �ن� �ل�� به را SMILE �ن� �ل�� تبدیل هایی چه کنید مشخص س��
م� کند. تبدیل

کنید: مشخص مختصات صفحۀ در را زیر نقاط الف) .٣

W =
[

−۶
٣

]
H =

[
−٧
−٢

]
I =

[
−۵
١

]
T =

[
١

−٢

]
E =

[
−٢
٣

]

B =
[

٨
١

]
L =

[
۵
۶

]
A =

[
٨
٨

]
C =

[
٣
٧

]
K =

[
٣
٣

]

چرا؟ هم نهشت اند؟ BLACK و WHITE �ن� �ل�� دو �یا ب)

�ن� �ل�� با حاصل �ن� �ل�� تا کنیم ت�وی� را BLACK �ن� �ل�� از نقطه کدام ج)
شود؟ هم نهشت BLACK

چند ب�یرید. ن�ر در را D =
[

١٧
−١٨

]
و C =

[
۵

١١

]
،B =

[
٢

−٧

]
،A =

[
−٩
۴

]
نقطه های .۴

مثلث به انتقا� بردار ی� با ABC مثلث به طوری که یافت م� توا� ،F و E مانند نقطه،
دو برابر اجزای حالت هر در و بنویسید را م��� حالت های ه�ۀ شود؟ تبدیل EFD

کنید. مشخص را مثلث

و B =
[

b
٣

]
،A =

[
a
٢

]
نقطه سه به طوری که باشند منف� عدد سه c و b ،a کنید فرض .۵

باشند� مختصات صفحۀ در مثلث ی� رأس سه C =
[

c
۴

]

است؟ ناحیه کدام در ABC مثلث الف)

ABC و ADE مثلث دو تا باشد عددی چه y .E =
[

c
y

]
و D =

[
b
١

]
کنید فرض ب)

ای� متناظر اجزای م� شود؟ تبدیل ADE به ABC تبدیل� چه با شوند؟ هم نهشت
بنویسید. را مثلث دو

اگر هستند. ABC مثلث رأس های C =
[

۶
۶

]
و B =

[
٧
٣

]
 ،A =

[
٣
۴

]
نقطه های .۶

مثلث دو به طوری که دارد وجود ،N مانند نقطه چند باشد، M =
[

۶
٠

]
و G =

[
٣
٢

]

مثلث به را ABC مثلث که تبدیل هایی حالت هر در باشند؟ هم نهشت GMN و ABC

بنویسید. م� کند، تبدیل GMN

چند هستند. مثلث ی� رأس های C =
[

١٩
−١۵

]
و B =

[
١٨
١٢

]
،A =

[
١۵

−١۵

]
نقطه های .٧

هری� در باشند. هم نهشت ABD و ABC مثلث دو که یافت م� توا� ،D مانند نقطه،
بنویسید. را متناظر اجزای تساوی، حالت های از
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ب��رید. ن�ر در را �یر دستورها� .٨

شود. تبدیل
[

y
x

]
به

[
x
y

]
مختصات به نقطه هر  : a

یابد. انتقال
[

١
٣

]
بردار با

[
x
y

]
مختصات به نقطه هر : b١

یابد. انتقال
[

−٢
١

]
بردار با

[
x
y

]
مختصات به نقطه هر : b٢

یابد. انتقال
[

−٢
٣

]
بردار با

[
x
y

]
مختصات به نقطه هر : b٣

شود. تبدیل
[

−x
y

]
به

[
x
y

]
مختصات به نقطه هر : c

شود. تبدیل
[

x
−y

]
به

[
x
y

]
مختصات به نقطه هر : d

و D =
[

۵
٣

]
،C =

[
٧
۴

]
،B =

[
۵
۴

]
،A =

[
۶
۵

]
مختصات با را ABCDE ش�ل

ب��رید. ن�ر در E =
[

٧
٣

]

م� ��د� م�خ� را با� دستورات ا� �دا� ی� �یر �م�ت ا� هری�  •

م� شود. �ری�ه �ول ها م�ور به ن�بت نقطه هر الف)

م� شود. �ری�ه مختصات مبد� به ن�بت نقطه هر ب)

م� شود. �ری�ه �ر � ها م�ور به ن�بت نقطه هر ج)

م� یابد. انتقال با� سمت به واحد ٣ و چپ سمت به واحد ٢ نقطه هر د)

م� یابد. انتقال با� سمت به واحد ۴ و چپ سمت به واحد ۴ نقطه هر ھ)

دربار� راست) به چپ ا� ترت�� (به را دستورات �یر ��مت ها� ا� هری� در  •
به دست را تبدیل یا�ته ش�ل ر�� ها� مختصات و ���د ا�را ABCDE ش�ل

���د). م�خ� را ش�ل با�تاب و دورا� انتقال، مورد، هر (در �ورید

(الف ab١b٢b٣a (ب cd (ج ac

(د ad (ھ cab١ (و cb١ab٢db٣

ش�ل دربار� راست) به چپ ا� ترت�� (به را دستورات �یر ��مت ها� ا� هری� در  •
�ورید. به دست را یا�ته تبدیل ش�ل ر�� ها� مختصات و ���د ا�را ABCDE

م� �ید� به دست ی��ان� نت��� ��مت ها �دا� در ���د م�خ� س��

(الف b١b٣ (ب b٣b١ (ج cd

(د dc (ھ ad (و da
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داده ها نمایش و جمع آوری

در که کتاب� این به جای هفتم، ریا�� تدری� برای سم�اد، مدار� از نفره ٢٠ کال� ی� در
بود: �نین زمان� ت�ویم روایت بودند. کرده استفاده نامناسب� کتا� های از دارید، دست

بود. ریا�� در� کشوری هماهن� امتحان برگ�اری زمان شنبه:

نکرد فر�ت و �رداخت امتحان برگه های تصحی� به دیرهن�ام تا ریا�� معلم ی� شنبه:
کند. اعالم نتایج

است مدرسه سرفرازی «باعث گفت: دانش آموزان اولیای انجمن جلسۀ در معلم دوشنبه:
است». بوده ٢٠ طاقت فرسا و سخت امتحانِ این از شده گرفته نمرۀ بیشترین که

از داشت، حضور جلسه در که مدیر رفتند. خانه به خوشحال دانش آموزان اولیای
کند. ارا�ه او به در�، این نمره های دربارۀ م�توب� گ�ارش خواست معلم

شده، گرفته ریا�� امتحان «در نوشت: مدرسه مدیر به خود کتب� گ�ارش در معلم سه شنبه:
است». شده ١٨ حداقل نمره  شان دانش آموزان نصف از بیش

�نین اینکه از و شد خوشحال بود، کرده دریافت شفاف� گ�ارش اینکه از مدیر
بالید. خود به کرده، انتخا� مدرسه این در را معلم�

شما نمرا� «میان�ین گفت: �نین دانش آموزان به و رفت سرکال� عصبان� معلم چهارشنبه:
شده میان�ین زیر آنها نمرۀ که کسان� فردا نیستم� را�� شما از است. شده ١٢

کنند». شرکت جبران� کال� در باید است،

شد� تش�یل هفتم ریا�� در� جبران� کال� اولین پنج شنبه:

زیاد، و متوسط تمرین های از استفاده به جای نبود بهتر آیا کرد فکر خودش با معلم جمعه:
شنبۀ گرفت تصمیم فکر این با م� کرد� استفاده کمتری ول� خو� تمرین های از
اولین بار برای که روزی باشد� هفتم ریا�� تدری� برای متفاوت� روز آینده، هفتۀ

تکمیل�. کتا� و رسم� درس� کتا� م� کرد� فکر کتا� دو به تنها

باال، متن باتوجه به

دهید. ارا�ه کال� این نمرا� از م�ال�  •

نفرا� تعداد بیشترین با �نج شنبه روز جبران� کال� که دهید ارا�ه طوری را م�التان  •
شود.  تش�یل مم�ن
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نتیجه ها تفسیر و نمودارها

رجبی، مهران شدند. مشهد عازم تهران از ش��� شان خودروی با رجبی م�ترم خانوادۀ .١
تهران، شهرهای نزدی�� در را خودرو سرعت او است. ��یس همیار خانواده، دوم �رزند
را زیر نمودار سپس کرد. یادداشت مشهد و نیشابور سبزوار، شاهرود، دامغان، سمنان،

کشید.

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

تهران سمنان دامغان شاهرود سبزوار نیشابور مشهد

کنید� بررس� را زیر جم�ه های از هری� نادرست� یا درست� با� نمودار باتوجه به

است. نبوده بیشتر ١١٠ از خودرو سرعت هیچ گاه سفر این در الف)

زیر رابطۀ از شاهرود‐سبزوار جادۀ در رجبی خانوادۀ خودروی سرعت میانگین  ب)
م� آید. به دست

١١٠ + ٨٠
٢

= ٩۵.

 
چشم های رنگ با انسان ها تعداد روبه رو نمودار  .٢

م� دهد. نشان شهر ی� در را م�ت�ف
آبی چشم های شهر این مردم از درصد چند الف)

دارند؟ 
رنگ باشد، ٢٨۵٢٠٠ شهر این جمعیت اگر ب) 

است؟ سبز نفر چند چشم
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باز� از ا�ال�ات� است� شده انت�اب �www.fifa.com/worldcup» از که زیر تصویر .٣
�ن داخل دایره��ا� و سبز مستطیل دو م��کند. ارا�ه را ٢٠١۴ ج�ان� جا� در تیم دو

م��د�د. ن�ان را تیم �ر بازی�نان �ر�تن قرار و�عیت

باز� نتی�� م��توانید زمین� در تیم دو بازی�نان �ر�تن قرار و�یعت باتوجه�به �یا الف)
بزنید؟ حدس را

خطرناک حمالت تعداد اول ردیف کنید. دقت سبز مستطیل دو میانِ جدول به ب)
تیم �ر درواز� سمت به شوت��ا� تعداد دو� ردیف در م��د�د. ن�ان را تیم دو
٣١٨ قرمز تیم و سالم �اس� ۵۶۶ سبز تیم که م��د�د ن�ان �خر ردیف م��بینید. را
در�د م��کنید� م�ا�ده قرمز و سبز رن� دو با که دایره�ا� است. داشته سالم �اس�
باز� نتی�� م��توانید ا�ال�ات این با �یا م��د�د. ن�ان تیم �ر در را تو� مال�یت

بزنید؟ حدس را

وارد خود رایان� مرور�ر در را زیر ن�ان� باز� این کامل �مار و نتی�ه دیدن برا� ج)
کنید:

http://www.fifa.com/worldcup/matches/round=255931/match=300186510/statistics.html

خا�ر� ا�مینان با م��توان �وتبال� باز� ی� از ا�ال�ات� �ه داشتن با شما ن�ر به د)
کرد؟ تعیین را برنده تیم

است: زیر شرح به ١٣ ماده دو�� �صل ایران� اسالم� جم�ور� ریاست انت�ابات قانون .۴

انتخابات نگردید، حاصل مطلق کیت ا داوطلبان از هیچ یک برای اول مرحلۀ در چناه
داشته اند، اول مرحله در را آرا بیشین که نامزدی دو بدین مع که شد خواهد مرحله ای دو

می کنند. شرکت دوم مرحله انتخابات در

�را� کل از را�� ی� به��الو� نصف� حداقل کس� مط��� اک�ریت از من�ور این�ا در
است. مأخوذه
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زیر به صورت را ٩٢ سال در ایران اس�م� �مهوری ریاست انت�ابات نتیجۀ وب�اه دو
دادند. نمایش

چرا؟ است؟ کرده استفاده مناسب تری نمودار از وب�اه کدام

را وزنش نتوانست ش�مش بزرگ� دلی� به اما ایستاد� ترازویش روی ش�مو آ�ای روز ی� .۵
همان بود. کیلوگرم ١٣۵ او وزن گرفت. کم� آینه ی� از به ناچار ب�واند� ترازو روی از
را س�ت� ��ای� ر�یم هفته چند او کند. کم را وزنش گرفت ت�میم ش�مو آ�ای روز
این گونه را آنها و گرفت اندازه را وزنش شن�ه ص�� هفته، هر ش�مو آ�ای کرد. ا�را هفته

کرد: یادداشت
هفتۀ کیلوگرم، ١٢۶ سوم: هفتۀ ١٣٠کیلوگرم، دوم: هفتۀ کیلوگرم، ١٣۵ اول: هفتۀ
هفتۀ کیلوگرم، ١١۵ ششم: هفتۀ کیلوگرم، ١١٨ پنجم: هفتۀ ١٢٢کیلوگرم، چهارم:
هفتۀ کیلوگرم، ١٠٨ نهم: هفتۀ کیلوگرم، ١١٠ هشتم: هفتۀ کیلوگرم، ١١٢ هفتم:
هفتۀ کیلوگرم، ١٠٢ دوازدهم: هفتۀ کیلوگرم، ١٠۴ یازدهم: هفتۀ کیلوگرم، ١٠۶ دهم:
کیلوگرم، ١١١ پازدهم: هفتۀ کیلوگرم، ١٠٧ چهاردهم: هفتۀ کیلوگرم، ١٠٢ سیزدهم:

کیلوگرم. ١١٣ شانزدهم: هفتۀ

آن است؟ مناسب  هفته ١۶ این در ش�مو آ�ای وزن دادن نشان برای نموداری چه الف)
کنید. رسم را نمودار

میان�ین که ب�یرد نتیجه م� تواند کند، د�ت کشیده اید شما که نموداری به کس� اگر ب)
این آیا است. بوده کیلو ١٠٣ ت�ری�ا� یازدهم هفتۀ روزهای در ش�مو آ�ای وزن

است؟ درست نتیجه گیری

است؟ کشیده دست �ا�ت فرسا ر�یم آن از چندم هفتۀ در شم�و آ�ای شما ن�ر به ج)

سال در فیلم این نامیده اند. ایران سینمای میلیاردی فیلم اولین را بس» «آتش فیلم .۶
«ک�ه �رمزی فیلم است. داشته فروش تومان میلیون پان�د و میلیارد ی� حدود ،١٣٨۵

است. داشته فروش تومان میلیون چهارصد حدود ،١٣٧٣ سال در پسرخاله» و
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هری� محبوبیت م� توان فیلم دو این فروش میزان دانستن با فق� آیا شما نظر به الف)
کرد؟ مقایسه ی�دی�ر با خودشان زمان در را

بوده تومان ٧٠ و ١٢٠٠ به ترتیب ١٣٧٣ و ١٣٨۵ سال های در بلیت قیمت میانگین ب)
فروخته بس آتش فیلم از بیشتر بلیت چند تقریباً پسرخاله و کاله قرمزی فیلم است.

است؟

نفر میلیون ٧٠ و ۶٠ حدود در به ترتیب ایران، جمعیت ١٣٨۵ و ١٣٧۵ سال های در ج)
رفته اند؟ سینما به فیلم  دو این دیدن برای مردم درصد چند است. بوده

باید را شاخص هایی چه فیلم ها محبوبیت و فروش میزان مقایسۀ برای شما نظر به د)
گرفت؟ نظر در

   

شانس اندازه گیری یا احتمال

پیشامد احتمال بودن� ی�� و صفر �بین یا �ی�� �صفر�، زیر، قسمت های از هری� در .١
نزدی� دربار� است، ی� و صفر بین� احتمال که مواردی در کنید. بررس� را شده داده

کنید. بح� شده  اند) مشخص زیر ش�� در �که c یا b ،a عددهای به آن بودن

٠ ١
a b c

کالستان! در دادن جواب درس برای شما شدن انتخاب الف)
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نود! برنام� قرعه کش� در ن�ر ی� شدن برنده ب) 

مشهدی!  خربزۀ بودنِ شیرین ج)

ب�ر!  کاشتن بدون با��ه، در �ل ی� شدن سبز د) 

ندارد! ��ور فوتبال� تی� هی� در که ش�ص� شدنِ �ل آقای ھ) 

آینده  ه�ت� ج��� عصرِ در ت�ویزیون سین�ایی� فی��� بودنِ ایران� و)

سیبری در ژانویه ماه در برف بارش ز) 

تصادف�! آزمایش� سومین در بان�� کار�ِ ی� رمز کردن پیدا ا�ت�ال ح)

خرمشهری کدبانوی ی� ��ای در ف��ل وجود ط)

�رخاندن ده بار با به ه� ری�ته روبی�ِ م��� ی� وجه های ت�ام شدن ه�رن� ی)
تصادف�   به �ور م��� وجه های

پاییزی!  روز ی� �روب در ش�ا م��� آس�انِ در ک�� پرواز ک)

باردار خان� ی� فرزند بودن دختر ل)

پاییزی روز ی� در تهران هوای بودن ابری م)

ش�ا! خان� به شیرین� فروش� نزدی� ترین ی��الِ در م�� ی� پروازِ ن)

ساوه! انارِ بودنِ قرمز س)

شرع� ظهر در ش�ا م��� م��د ب�ند�وی از ظهر ا�ان شدنِ پ�ش ع)

ب�یرد! ن�ر در اول عددی را ٩١ عدد امت�انش، بر�� در آموز دانش ی� ف)

است! اول عددی ۵١ ب�وید: مه�� س�نران� در ریا�� دان ی� ص)

این�ه ا�ت�ال از شود» ظاهر �هار از بزر� تر «عدد این�ه ا�ت�ال آیا م� اندازی�. را تاس� .٢
است؟ بیشتر شود» ظاهر اول «عدد

پاسخ زیر پرسش های به شدید، آشنا آن با قبل فصل در که دریایی نبرد بازی باتوجه به .٣
دهید:

کند؟ برخورد هدف به ش�ا اول ش�ی� که دارد ا�ت�ال ��در الف)

به دوم ش�ی� که دارد ا�ت�ال ��در ن�ند، برخورد هدف به ش�ا اول ش�ی� ا�ر ب)
کند؟ برخورد هدف
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احتمال است مم�ن آیا باشد. کرده بر�ورد هد� به شما اول ش�ی� کنید فر� ج)
باشد؟ ١

٢ از بیش هد� به شما دو� ش�ی� بر�ورد

چقدر م� کنیم. انتخاب ت�اد� به عدد ی� ۵٠ و · · · ،٣ ،٢ ،١ اعداد بین از الف) .۴
باشد؟ اول عدد این که دارد احتمال

چقدر م� کنیم. انتخاب ت�اد� به عدد ی� ١٠٠ و · · · ،٣ ،٢ ،١ اعداد بین از ب)
باشد؟ داشته اول شمارندۀ دو فقط یا باشد اول عدد این که دارد احتمال

مهرۀ آمدن بیرون احتمال اگر دارد. وجود آبی و سفید سیاه، مهرۀ تعدادی کیسه ای در .۵
چقدر آبی مهرۀ آمدن بیرون احتمال باشد، ٢

٧ سفید مهرۀ آمدن بیرون احتمال و ٣
٨ سیاه
است؟

٧٢

٩
٢

٣

۶٢۴

٨

١٨
٣۶

۴

١٢

١

ی� مانند را فضایی جسم این م� دهد. نشان را فضایی جسم ی� گستردۀ روبه رو ش�ل .۶
آورید� به دست را زیر احتمال های از هری� م� اندازیم. تا�

باشد. ٧٢ شمارندۀ باال وجه الف)
شود. ١٢ مضرب باال وجه ب)

نباشد. ٣۶ شمارندۀ باال وجه ج)
نشود. ٧٢ برابر پایین و باال وجه حاصل ضرب د)
شود. ۵۶ برابر پایین و باال وجه حاصل ضرب ھ)

باشد. ٢٨٨ برابر پایین و باال وجه حاصل ضرب و)
و باال وجه از به غیر وجه ها همۀ حاصل ضرب ز)

باشد. ٢١۵ × ٣١٠ برابر پایین
نباشد. ۴ مضرب ول� باشد ۶ مضرب باال وجه ح)
باشد. بخش پذیر ۶ و ۴ عدد دو هر بر باال وجه ط)

و چ� سمت ش�ل  زیر، در است. شده سا�ته واحد م�ع� های از فضایی جسم ی� .٧
نشان م� دهند. روبه رو و باال از را جسم این به ترتی� راست سمت ش�ل

است؟ چقدر باشد، ٧ برابر سه بعدی جسم این حجم اینکه احتمال الف)

است؟ چقدر باشد، ١١ برابر سه بعدی جسم این حجم اینکه احتمال ب)

کتاب پن� و شعر کتاب سه ایران�، داستان کتاب چهار �ارج�، داستان کتاب سه مهدی .٨
اینکه، احتمال م� کند. انتخاب بسته چشم با را کتاب ها این از ی�� مهدی دارد. معما

است؟ چقدر باشد داستان کتاب کتاب، این
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�ول به م�ع� های از هری�، که داریم صورت� و زرد رن� های با سه بعدی جسم دو .٩
و زرد، جسم روبه روی و با� نمای چ�، سمت ش�� زیر، در شده اند. ت��ی� واحد

است. صورت� جسم روبه روی و با� نمای راست، سمت ش��

باشد؟ ١٠ برابر صورت� جسم حجم که دارد احتمال چقدر الف)

نباشد؟ ٩ برابر زرد جسم حجم که دارد احتمال چقدر ب)

باشد؟ ٢٠ برابر جسم دو این حجم مجموع که دارد احتمال چقدر ج)

«بین یا «١» «صفر»، نامیده ایم. a را آن و کرده ایم انت�اب به ت�اد� ص�ی� عدد ی� .١٠
کنید. م��� را زیر اتفا� های از هری� احتمال� بودن� «١ و صفر

باشد. −٣٫ ١۴ برابر a ب)
باشد. مثبت عددی −a ب)

باشد. مثبت عددی a الف)
باشد. صفر برابر −a ج)

آوردن بیرون احتمال اگر دارد. وجود خرگوش چند و موش ۶ باز شعبده ی� ک�ه در  .١١
است؟ چقدر خرگوش ها تعداد باشد، ۴

٧ ک�ه این از خرگوش ی�

بیرون کیسه این از ت�اد� به لن�ه دو دارد. وجود کیسه ی� در جوراب جفت �ن� .١٢
است؟ چقدر باشند، لن�ه به لن�ه جوراب ها این این�ه احتمال م� ک�یم.
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تجربه و احتمال

کنید.  دانلود «www.geogebra.org» از را جئوجبرا نرم افزار لطفاً

را آمده «۶»های ت�داد بیندازید. �دبار را آ� و ب�ازید تا� ی� سی� زمین� با الف) .١
کنید. یادداشت

عبارتِ ،Input م�اب�� نوار در کنید. اجرا را جئوجبرا نرم افزار ب)
RandomBetween[1, 6]

ببینید). را زیر (تصویر کنید وارد را

۶ تا ١ اعداد از تصادف� عدد ی� جئوجبرا دهید. ف�ار را Enter کلید سپس
ببینید). را زیر (تصویر م� کند �ا� ،�� س�ت نوار در را عدد آ� و ان��اب
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را (۶ تا ١ (بی� دی�ر تصادف� عدد ی� جئوجبرا  ،F9 کلید دادن فشار هربار با
ظاهر «۶»های تعداد و دهید فشار را F9 کلید صدبار م� کند. چا� a حرف مقابل

کنید. یادداشت را a حرف مقابل شده

دارید، انتظار دهید) فشار را F9 کلید (یا بیندازید را سی� زمین� تا�� �انصدبار ا�ر ج)
شود؟ ظاهر ۶ عدد چندبار

در آمده «۶»های تعداد است� ن�دی� تر «ج» ��مت در شما �اس� ب� عدد کدا� د)
جئوجبرا؟ در شده ظاهر «۶»های تعداد یا سی� زمین� تا�� �رتاب

از ی�� آن وج� هر روی ب�ازید. منتظ� دوازده وج�� ی� سی� زمین� با کنید سع� الف) .٢
٢۴های تعداد و بیندازید صدبار را دوازده وج�� کنید. ح� ٧٢ عدد شمارنده های

کنید. یادداشت را آمده

عبارتِ ،Input مقابل� نوار در کنید. اجرا را جئوجبرا نر� اف�ار ب)
RandomElement[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72]

ببینید). را زیر (تصویر کنید وارد را

شمارنده های اعداد از تصادف� عدد ی� جئوجبرا دهید. فشار را Enter کلید سپس
(تصویر م� کند چا� چ�، سمت نوار در را عدد آن و م� کند انت�اب ٧٢ عدد

ببینید). را بعد صفحۀ

شمارنده های (از دی�ر تصادف� عدد ی� جئوجبرا  ،F9 کلید دادن فشار هربار با
٢۴های تعداد و دهید فشار را F9 کلید صدبار م� کند. چا� b حرف مقابل را (٧٢

کنید. یادداشت را b حرف مقابل شده ظاهر

دهید) فشار را F9 کلید (یا بیندازید را سی� زمین� دوازده وج��� �انصدبار ا�ر ج)
شود؟ ظاهر ٢۴ عدد چندبار دارید، انتظار
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در آمده ٢۴های تعداد است� ن�دی� تر ��» قسمت در شما پاس� به عدد کدام د)
جئوجبرا؟ در شده ظاهر ٢۴های تعداد یا سی� زمین� د�ازده �جه�� پرتاب

یازدهم پرتاب در دارید انتظار شما م� آید. شیر بار ده هر م� اندازیم. بار ده را س�ه ی�
خط؟ یا بیاید شیر

دارد� �جود �ا�ت د� م� گوید ا�تمال نظریۀ � استقرای� استدالل
بیاید. شیر نی� یازدهم بار که داشت انتظار باید � است س�ه از ایراد .١

یازدهم بار در آمدن خط یا شیر ا�تمال بنابراین � آمده شیر اتفاق� به �ور بار ده این .٢
است. ی�سان

استدالل چنین آنها بیاید. خط یازدهم پرتاب در که دارند انتظار مردم از عده ای اما
در پس است؛ آمدن شیر بار ده از کمتر خیل� آمدن شیر بار یازده «ا�تمال م� کنند�

م� آید�. خط یازدهم پرتاب
گمان � م� برند پناه زده �اعقه درختان زیر ا�قا� گاه� استدالل، همین با مردم
بع�� نی� بمباران ها در م� کند. ا�ابت جا ی� بر بار د� به ندر� �اعقه که م� کنند
بار د� ا�تمال که م� کنند ت�ور � م� ن�ینند خورده بم� گودال های داخل اش�ا�

است. کم بسیار م�ان ی� در بم� ا�ابت
م� گویند� م� کنند، بررس� را ا�تماال� دربار� اش�ا� استدالل شیو� که ر�ان شناسان�
نیست؛ درست اگرچه استدالل این دارد. قرار اشتباه نوع این معرض در هرکس «تقریباً

دارد�. م�ابقت آدم� �هن� عاد� با اما
مجیدی. فریبرز ترجمۀ عمل، در فلسفه مورتون، ادم.
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کتاب نامه

.١٣۶٩ تهران، �ا�م�، انتشارات جهانشاه�،  ایرج ترجمۀ عدد، آسیموف  ، آیزاک [١]

.١٣٩٢ تهران، مبتکران، انتشارات اول، جلد ،١ هندسه خودآموز اخ��� نیا، نر�� و احمدی حسین محمد [٢]

باش�اه انتشارات هم�اری با �ا�م� انتشارات اخباریفر، مهران ترجمۀ ، ٨ و ٧ کانگورو ریاضیات [٣]
.١٣٨٩ تهران، جوان، دانش پژوهان

سازمان راهن�ایی، دوره اول سال ت��یل� ریاض� تاج بخش، علیرضا و صدری سعید احمدی، حسین محمد [۴]
.١٣٨٩ تهران، درخشان، استعدادهای پرور� مل�

.١٣٨۴ تهران، امیرکبیر،  انتشارات شهریاری، پرویز ترجمۀ فیثاغورث ، پی در النس��، شه پان [۵]

.١٣۶٩ تهران، دانش�اه�، نشر مرکز وصا�، منوچهر ترجمۀ اعداد،  نظریه از گزیده هایی اور،  اویستن [۶]

دانش�اه�،  نشر مرکز اص�، وحیدی �اس� محمد ترجمۀ اول،  جلد ریاضیات،  تاریخ با آشنایی ایوز،  هاوارد [٧]
.١٣٨۶ تهران،

.١٣٨١ تهران، دانش�اه�،  نشر مرکز منتخ�،  صاد� محمد ترجمۀ اعداد،  م�دمات� نظریه برتن،  دیوید [٨]

.١٣٨٢ تهران،  امیرکبیر،  انتشارات صفاری،  حسن ترجمۀ نام�، ریاض�  دانان ب�،  تم��  اری� [٩]

تهران،  ن�، نشر شهریاری،  پرویز ترجمۀ ریاضیات،  تاری�� م��له ها� چیستیاکوف، دمیتریه وی� واسیل� [١٠]
.١٣٧۴

.١٣٩٠ تهران، �ا�م�، انتشارات حسا�، بردیا ترجمۀ ، ١٠ و ٩ کانگورو ریاضیات [١١]

.١٣٧٧ تهران، مدرسه، انتشارات بدانیم،  بیشتر توان از داودی، خسرو [١٢]

درخشان، استعدادهای پرور� مل� سازمان راهن�ایی، دوره دو� سال ت��یل� ریاض� شحنه، زارع عبدالرضا [١٣]
.١٣٨٩ تهران،

تهران،  ن�، نشر شهریاری،  پرویز ترجمۀ ریاضیات،  تاری�� م��له ها� چیستیاکوف، دمیتریه وی� واسیل� [١۴]
.١٣٧۴

.١٣٧٩ تهران، سوره، چاپ موسسه ریاض�، م��له ٩٩ شهریاری، پرویز [١۵]

و حمیدی ارش� ترجمۀ رو� ها�، �ت�ربه ریاض� م�اف� ایتنبر�، ایلیا و �نکین سر�� �ومین، دمیتری [١۶]
 .١٣٨۶ تهران، �ا�م�، انتشارات مسا�ر،  مهرداد
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.١٣۶١ تهران، امیرکبیر،  انتشارات شهریاری، پرویز ترجمۀ ��ا��، ا�د��ه کوردمس��، آناستاسیوی� �وری� [١٧]

.١٣٧٧ تهران، فا�م�، انتشارات ر�وان�، م�مد�ل� ترجمۀ هندسه، مورو، جین و النگ سرژ [١٨]

.١٣٧٠ تهران، دانش�اه�،  نشر مرکز ن�یرنیا، �سن ترجمۀ ابوالهول،  معماهای گاردنر، مارتین [١٩]

.١٣٧� تهران، فا�م�، انتشارات دیان�، م�مود ترجمۀ هندسه، دانز،  فلوید و مویز ادوین [٢٠]

.١٣٧� تهران، فا�م�،  انتشارات آرا، �من س�ید� ترجمۀ کالم، بدون اثبات نلسن، راجر [٢١]

.١٣٧١ تهران، آفتاب، نشر تقوی، مهدی ترجمۀ م���و�ند، ��و� �ما� با ��و�ه هاف،  تارل [٢٢]
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پیوست

تا به حال به فرش های ايرانی توجه كرده ايد؟!

ِگليــم يــا پَــالس يکــی از انــواع صنايــع دســتی، زيرانــدازی و پوششــی اســت كــه از 
ابريشــم، مــوی بــز، پشــم گوســفند و يــا ديگــر چارپايــان اهلــی بافتــه می شــود. گليــم به 
شــکل ســنتی اش، معمــوالً بــرای پوشــاندن زمين، ديــوار و يــا روانــدازی بــرای حيوانات 
باربــر اســتفاده می شــود ولــی امــروزه به عنــوان يــك پوشــش مــدرن بــرای خانه هــای 

شــهری نيــز خريــداری می شــود.1
ــگاه  ــم اســت كــه از وب ــاب قســمتی از نقشــۀ يــك گلي ــن كت ــد اي     طــرح روی جل
»www. picnama.com« انتخــاب شــده اســت. در زيــر، طــرح كامــل ايــن گليــم زيبا 

ــد. را می بيني

از ويکی پديا، دانش نامۀ آزاد  1
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