
راهبردهای حل مسئله ریاضی

راهبرد حدس و آزمایش



.اندازه آن ها را بیابید. درجه است14اختالف دو زاویه تند یک مثلث قائم الزاویه .1



200تعداد سکه های . تومان است2200تومانی روی هم 200و 50سکه 20ارزش . 2
.تومانی را بیابید



.این دو عدد را بیابید. است756حاصل ضرب دو عدد متوالی . 3



و 19ا اگر تعداد صندلی ه. در یک سالن صندلی ها سه پایه یا چهارپایه هستند. 4
باشد، از هر نوع صندلی چه تعداد داریم؟64تعداد پایه ها 



باشد، 50اگر مجموع چرخ ها . دوچرخه و اتومبیل وجود دارد15در یک پارکینگ . 5
.تعداد دوچرخه ها و اتومبیل ها را بیابید



برابر مساحت مستطیل با 5اگر . طول و عرض یک مستطیل اعداد طبیعی هستند. 6
.ددوبرابر محیط مستطیل از نظر عددی برابر باشد، عرض مستطیل را بیابی



.  سال است34اکنون مجموع سن آن ها . ساله است24هنگام تولد سروش پدرش . 7
سروش چند ساله است؟



5نمره مثبت و هر جواب غلط 8سوالی، هر جواب درست 20در یک آزمون تستی . 8
ت سارا در این آزمون شرک. سوال های بدون پاسخ نمره ای ندارند. نمره منفی دارد

ده و او به چند سوال پاسخ درست، به چند سوال پاسخ غلط دا. گرفت13کرد و نمره 
به چند سوال پاسخ نداده است؟



آن ها را . درجه کمتر است20برابر دیگری 4یکی از . دو زاویه مکمل یکدیگرند. 9
(تیزهوشان. )بیابید



.یدبا قرار دادن پرانتزهای مختلف در عبارت زیر تمام حالت ها ممکن را بنویس. 10
2 × 3 + 4 × 5



چند سال دیگر باید بگذرد تا . ساله دارد8و 5ساله دو فرزند 35شخصی . 11
شود؟60مجموع سن این دو شخص و دو فرزندش 



ولیه جمع یک عدد دو رقمی بیابید که اگر ترتیب ارقامش را عوض کنیم و با عدد ا. 12
.شود132کنیم، حاصل برابر 



:عبارتی بنویسید که حاصل آن هر یک از اعداد زیر شود4با استفاده از چهارتا 

4: د3: ج2: صفر                        ب: الف



:در جاهای خالی عملگرهایی قرار دهید که تساوی برقرار شود

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 100


