
هنر حل مسئله ریاضی

راهبرد روش های نمادین



تومان 450تومان به فروشنده داد و 5000خودکار 7شخصی برای خرید . 1
قیمت هر خودکار چه قدر بوده است؟ . پس گرفت



برابر آن عدد یک واحد 5واحد کم کنیم، حاصل از 7برابر عددی، 6اگر از . 2
.آن عدد را بیابید. بیشتر می شود



اگر این طناب را به یک . درآورده ایم8طنابی را به شکل یک مربع به ضلع . 3
تبدیل کنیم، طول مستطیل چند است؟5مستطیل با عرض 



درجه کمتر 20برابر دیگری 4دو زاویه مکمل اند و اندازه یکی از آن ها از . 4
.اندازه هر یک از زاویه ها را بیابید. است



اگر محیط مستطیل . سانتی متر است12اختالف طول و عرض مستطیلی . 5
.سانتی متر باشد، طول و عرض مستطیل را بیابید56



سال و داریوش و 44سال، رضا و داریوش 37مجموع سن رضا و کیارش . 6
.سن هریک را بیابید. سال است33کیارش 



خودکار 7تومان اضافه می آورد و اگر 320خودکار بخرد، 5اگر آرسام . 7
پول ارسام چند تومان است؟. تومان کم می آورد480بخرد، 



𝟑اختالف .8

𝟒
𝟐عددی از 

𝟓
آن عدد کدام است؟ . شده است56همان عدد، 



تومان 1000هزار تومان پس انداز کرده، اگر در هر روز 30روز 6شخصی در . 9
ت؟بیشتر از روز قبل پس انداز کرده باشد، در روز اول چقدر پول داشته اس



متر 40متر و طول زمین از دو برابر عرض آن 370محیط یک مستطیل . 10
عرض این زمین چند است؟. کمتر است



𝟏مجموع نصف پول آرمان با . 11

𝟒
اگر پول . تومان است200پول آریا برابر 

، پول آرمان چقدر است؟.آرمان دو برابر پول آریا باشد



جلد از 12اگر آروین . برابر کتاب های آرتین دارد3کتاب بیشتر از 2آروین . 12
کتاب هایش را به آرتین بدهد، هر دوی آن ها به تعداد برابر کتاب خواهند 

آرتین در ابتدا چند کتاب داشته است؟.داشت



، 128سه عدد فرد متوالی را اگر دو به دو با هم جمع کنیم، حاصل آن ها . 13
مجموع این سه عدد کدام است؟. می شود132و 130


