
ثغّٗ تؼبٌی 

 راهكارهاي نىين در حل مسائل رياضي 

: ساٖ دً ٘ب 

: (يه تصٛيش وٍي )سعُ ؽىً  (1

تذميمبت ٔؾبْ ِي د٘ذ آٔٙبيي وٗ ثٗ سادتي ِغئٍٗ دً ِي وٕٕذ ، ثشاي دً وشدْ ِغئٍٗ ؽىٍي سعُ ِي 

ٌزا ثٗ دأؼ آِٛصاْ آِٛصػ د٘يذ وٗ چگٛٔگي . وٕٕذ يب ِّىٓ اعت ايٓ ػًّ سا دس ر٘ٓ خٛد أجبَ دٕ٘ذ

. ِغبئً ؽىً سعُ وٕٕذ تب ثٗ ِفَٙٛ آْ پي ثجشٔذ ٚ آْ سا دً وٕٕذ

سضب چٕذ عبي اص ادّذ ثضسگتش اعت ؟ .  عبٌٗ اعت 7 عبٌٗ ٚ سضب 5ادّذ 

: دً ِغئٍٗ :                                    سعُ ؽىً 

 

 :تجذيً ِغئٍٗ (2

 عبدٖ تجذيً وٕٕذ ،تب اص طشيك دً ِغئٍٗ ٘بي عبدٖ ثٗ دً ِغئٍٗ ٘بي اصٍي ِغبئً ِغئٍٗ سا ثٗ 

. پي ثجشٔذ

: ِثبي 

دسأجبس ِذسعٗ . پشچُ ٔيبص داسد ۷۴۰ثّٙٓ اِغبي 22ِذيش ِذسعٗ اي ثشاي جؾٓ : ِغئٍٗ اصٍي 

اٚ چٕذ پشچُ ديگش ثبيذ تٙيٗ وٕذ؟ . پشچُ ٚجٛد داسد 3۵۵

اٚ چٕذ پشچُ ديگش ثبيذ .پشچُ دس أجبس ٚجٛد داسد 2.  پشچُ ٔيبص داسد 5ِذيش ِذسعٗ ثٗ : ِغئٍٗ عبدٖ

تٙيٗ وٕذ؟ 

 ۵ - 2 = 3:                                                دً ِغئٍٗ عبدٖ 

 ۷۴۰– 3۵۵= 3۸۵:                                        دً ِغئٍٗ اصٍي 

 



 

 :(ِغئٍٗ ٘بيي دسْٚ ِغئٍٗ اصٍي)صيش ِغئٍٗ ٘ب ( 3

ثؼضي اص ِغبئً ، صيش ِغئٍٗ ٘بيي داسٔذ، اثتذا ثبيذ دأؼ آِٛصاْ صيش ِغئٍٗ ٘ب سا وؾف ٚ دً ّٔٛدٖ 

:  ِثبي .تب ثٗ دً ِغئٍٗ اصٍي دعت يبثٕذ 

ػٍي چٕذ تٛپ سا داسد؟ . تٛپ عجض داسد۴تٛپ صسد ٚ 2تٛپ لشِض ،  ۵ػٍي 

 5( +2+۴):        = ِغئٍٗ اصٍي 

 (2+۴):               =صيش ِغئٍٗ 

عپظ ثٗ دً ِغئٍٗ اصٍي  (صيش ِغئٍٗ )سا دً ّٔبيٕذ ( 2+۴)دس ِغئٍٗ ی ثبال اثتذا ثبيذ ِغئٍٗ 

. ثپشداصٔذ

 

 :اٌگٛ يبثي (  ۴

اٌگٛ٘ب ّ٘ٗ جب . اّ٘يت ِطبٌت اٌگٛ ٘ب ثٗ دذي اعت وٗ سيبضيبت سا ػٍُ اٌگٛ ٘ب ٔيض ٔبِيذٖ أذ

اص طشادي صٕؼتي گشفتٗ تب عٕگ فشػ . دضٛس داسٔذ ، دس صٔذگي سٚصأٗ ٘ضاساْ اٌگٛ ٚجٛد داسد

. خيبثبْ ٘ب ٔؾبٔٗ اي اص ٚجٛد اٌگٛ٘بعت 

ٔگبٖ آگب٘بٔٗ ٚ دليك ثشاي يبفتٓ اٌگٛ٘ب ِٙبستي ُِٙ اعت وٗ ٚجٛد اْ ثشاي دً ثؼضي ِغئٍٗ ٘ب 

: ِثبي.ِؼّٛالً وٍيذ يبفتٓ يه اٌگٛ ، عبصِبْ د٘ي ٚ تٕظيُ دادٖ ٘بعت. ضشٚست داسد 

عپظ دس ِمبثً ٘ش سديف ثٕٛيظ وٗ اػذاد چگٛٔٗ اداِٗ يبفتٗ اعت ؟      . ِبٕٔذ ّٔٛٔٗ  ػذد٘ب سا اداِٗ ثذٖ 

   

- ..... -..... -..... -..... -.....     13-1۰-۷ –۴ -1 

 

 



 

 :تٕظيُ جذٚي ٔظبَ داس (   ۵

عبصِبْ د٘ي دادٖ ٘ب اص طشيك جذٚي ، ثٗ ِب وّه ِي وٕذ تب اطالػبت دادٖ ؽذٖ سا ِشتت ٚ دعتٗ ثٕذي 

. گبِي دس جٙت دً ِغئٍٗ ثش داسيُ..... ّٔٛدٖ ٚ ثب ثذعت آٚسدْ اطالػبت پٕٙبْ دادٖ ٘ب ٚ

: جذٚي ٔظبَ داس.  ٘ش چٗ ِي تٛأيذ اػذاد دٚ سلّي ثٕٛيغيذ5 ٚ 3ثب دٚ سلُ : 1ِثبي 

 دٖ تبيي يىي

3 3 

۵ ۵ 

 33-۵3-3۵-۵۵: دً 

 

 :سٚػ دذط ٚ آصِبيؼ ( ۶

٘ش دأؼ آِٛص ثبس٘ب دس طٛي تذصيً خٛد آگب٘بٔٗ . دذط صدْ ثشاي ثيؾتش ِشدَ چيض جذيذي ٔيغت 

ثغيبسي اص ِغبئٍي وٗ دس ثشخٛسد . يب ٔب خٛد آگبٖ ، دس ِٛسد جٛاة عٛاي خٛد دذط ٘بيي صدٖ اعت 

گب٘ي . اٌٚيٗ ، پيچيذٖ ٚ ِجُٙ ثٗ ٔظش ِي سعذ، ِي تٛاْ اص طشيك دذط ٚ آصِبيؼ آْ سا دً وشد 

اِب ثب تالػ ثيؾتش ٚ دسن ثٙتش ِغئٍٗ ، .اٚلبت ِّىٓ اعت ايٓ سا٘جشد ، ِب سا ثٗ جٛاة صذيخ ٔشعبٔذ 

ثٕب ثشايٓ يىي اص پيبِذ ٘بي سا٘جشد دذط ٚ آصِبيؼ ، .ِي تٛاْ اطالػبت صيبدي سا ثذعت آٚسيُ 

..  ِي ثبؽذئٍٗؽٕبخت ِغئٍٗ ٚ ديذْ عشچؾّٗ ٘بي ساٖ دً ِظ

. ػذد ِٕبعت ثٕٛيظ   7=     +1۵دس جبي خبٌي   :  1ِثبي 

اٚ ِي گٛيذ ِٓ دس جبي خبٌي ػذد . ص٘شا ِي خٛا٘ذ ِغئٍٗ ی ثبال سا اص ساٖ دذط ٚ آصِبيؼ دً وٕذ 

 . ثٕبثشايٓ ػذد سا ثضسگتش أتخبة ِي وٕيُ 12ِي ؽٛد ۵ٚ ۷چْٛ دبصً جّغ . سا ِي گزاسَ ۵

 

 



دس تغبٚي ۷ٚ ۶، ۵سا آصِبيؼ ِي وٕيُ ٚ ِي ثيٕيُ وٗ ٘يچ يه اص ػذد٘بي ۷ٚ ۶ايٓ ثبس ػذد٘بي 

سا ثٕٛيغيُ تغبٚي  ۸دبال اگش دس جبي خبٌي ػذد . اعتفبدٖ ِي وٕيُ  ۸ايٓ ثبس اص ػذد . صذق ّٔي وٕذ 

. دسعت ِي ؽٛد

                               1۵+     =7 

 :وٍّبت وٍيذي ( ۷

 (ثشاثش - تفبٚت – اختالف – ِجّٛع – دبصً جّغ – ثب ُ٘ – سٚي ُ٘ – ثبلي ِبٔذٖ  )وٍّبتي ِبٕٔذ 

. اگش دس پشعؼ ِغئٍٗ ثبؽذ ِي تٛاْ ساٖ گؾبيي ثشاي دً ِغئٍٗ ثبؽذ

آٔٙب سٚي ُ٘ چٕذ لاير پٛي داسٔذ؟ . لاير پٛي داسد  3۰لاير ٚ ِذّذ  ۵۰ػٍي  : 1ِثبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ساٖ دً ٘بي ػبَ 

 ِغئٍٗ ٘ب سا خٛدؽبْ دً وٕٕذ :

خٛد دأؼ آِٛص ِغئٍٗ سا دً وٕذ ،يؼٕي ثب تٛضيخ دادْ ٚ عبدٖ وشدْ دادٖ ٘بي ِغئٍٗ ٚ يب ثب سعُ 

. ؽکً اعتذالي وشدٖ ٚ آْ ِغئٍٗ سا دً وٕذ

 صيبد ِغئٍٗ دً وٕٕذ :

تّشيٓ ٘بي ِذاَٚ ٚ پي دس پي ثٗ دأؼ آِٛصاْ وّه ِي وٕذ تب دليك تش ثيٕذيؾٕذ ٚ دس دً ِغئٍٗ تغٍظ 

. پيذا وٕٕذ

اٚ ِي تٛأذ دس رٕ٘ؼ يب ثٗ صثبْ گفتبسي دً ِغئٍٗ سا تٛضيخ . دتّبً ٔجبيذ صٛست ِغئٍٗ سا ثٕٛيغٕذ 

. د٘ذ

  خٛدػ ِغئٍٗ سا ثغبصد ٚ آْ سا دً وٕذ .

اگش دأؼ آِٛص ، سد پبي وبس خٛدػ سا دس طشح ِغئٍٗ ثجيٕذ خيٍي فؼبٌتش دس : جشج پٌٛيبِؼتمذ اعت 

ثٕبثشايٓ ثبيذ ثٗ دأؼ اِٛصاْ فشصت وبفي دادٖ ؽٛد تب دس تٕظيُ صٛست .ثبسٖ ي دً آْ ِي وٛؽذ

. ِغئٍٗ ٘بيي وٗ ثبيذ دً وٕٕذ ، ؽشوت داؽتٗ ثبؽذ

  ثيؾتش ؽخصيتٙبي ِغئٍٗ خٛد دأؼ آِٛص ثبؽذ :

چٗ ثٙتش وٗ  تجشثٗ ٘بي خٛد دأؼ آِٛص ٚ . ِغئٍٗ ثبيذ ثشاي دأؼ آِٛصاْ ٍِّٛط ٚ لبثً فُٙ ثبؽذ 

: ِثبي .ِغئٍٗ ٘بيي وٗ دس طٛي سٚص ٚ يب ٘فتٗ ثب آْ دس گيش ثٛدٖ اعتفبدٖ وٕيُ 

اٚ چٕذ لاير .سيبٌي ثٗ آلبي فشٚؽٕذٖ دادَ ۵۰۰لاير خشيذَ ٚ يه عىٗ ي  ۴۷۰ ِٓ يه آداِظ ثٗ ليّت 

ثبيذ ثٗ ِٓ پظ ثذ٘ذ ؟ 
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. مىفقیت شما آرزوی ماست 

 خانی: تهیه و تنظیم 


