
  به نام خدا

  اندازه گيری سطح و حجم   :ھفتم فصل رياضی ششم                                                                   

  )١٣١الی  ١٣٠صفحه ی (  حذف حالت ھای نامطلوب راھبرد : حل مسئله                            

  

  : ھدف ھا 

 . برای حل مسئله  حذف حالت ھای نامطلوب  آشنايی دانش آموزان  با راھبرد -

 .  مسئله درحل  به کار گيری آنو توانايی  حذف حالت ھای نامطلوب راھبرد برد ردرک کا -

  

  :  مهارت ھا 

 .و استفاده از آن در حل مسئله ھا رابطه ی بين اعداد واشکال  کسب -

 . ھادرحل مسئله  حذف حالت ھای نامطلوب به کار گيری راھبرد مهارت و توانايی  -

  

  

  :  حذف حالت ھای نامطلوبوصيه ھای آموزشی در حل مسئله با راھبرد ت

 )  ٣و  ٢توصيه ی  . ( رد ، دو ھدف را دنبال می کند آموزش اين راھب -١

ھای ممکن با توجه به اطالعات و داليل منطقی بتوان پاسخ ھای نادرست اين راھبرد کمک می کند تا از بين پاسخ  -٢

 .را حذف کرد و به پاسخ صحيح رسيد  احتمالی

در به کاربردن اين راھبرد ، نصف . دانش آموزان ياد می گيرند که اين راھبرد را در حل مسئله ھا به کار ببرند  -٣

  )١٣٠صفحه ی   ٢مسئله ی ( . کردن ، يکی از راه ھای خوب است 

بايد به کمک داليل . اگر بتوانيم برای پاسخ يک مسئله حالت ھای نامطلوب مختلف زيادی را در نظر بگيريم  -٤

حذف ازپس . منطقی و اطالعات ديگر مسئله ، پاسخ ھای احتمالی را محدود کنيد تا به خواسته ھای مسئله برسيم 

 .حالت ھای نامطلوب ما را به خواسته ی مسئله نزديک می کند 

دانش آموزان بايد داليل و روند فکر خود را . مطلوب بايد داليل منطقی داشته باشيم  ی حذف حالت ھای نابرا -٥

 . برای حذف جواب ھای نادرست درمسئله ھا مشخص کنند و توضيح دھند ، اين کار بخشی از راه حل مسئله است

 

  

  

  

  



 

  :١٣٠ صفحه ی  حذف حالت ھای نامطلوبراھبرد نکته ی حل مسئله با 

برای حل بعضی از مسئله ھا می توانيد ھمه ی حالت ھای ممکن را در نظر بگيريد ، سپس با توجه به شرايط و  

  . حالت ھای نامطلوب يا ناممکن را حذف کنيد تا پاسخ مسئله را پيدا کنيد. موضوعی که در مسئله طرح شده  است 

  

   ١٣٠صفحه ی   ١ ی مسئله

توضيح ؟  يک مکعب است) گسترده ی( کدام يک از شکل ھای زير باز شده ی  :١٣٠صفحه ی   ١ ی مسئلهسئوال 

  .يک دليل برای ھر شکل بنويسيد . ھيد که چرا بقيه نمی توانند پاسخ مسئله باشند د

  

  ٤شکل                              ٣شکل                          ٢شکل                           ١شکل            

  

  : ١٣٠صفحه ی   ١ ی مسئله ی نکته

 .دارد ) وجه ( شش سطح ، ھر مکعب  -١

 .مکعب با ھم برابراست  )وجه ( سطح ھر شش  -٢

کف و سقف آن را تشکيل  )وجه ( سطح ديوارھا و دو  )وجه ( سطح  مکعب ، چهار )وجه ( سطح از اين شش  -٣

سطح و يک يا در يک رديف  ھم،پشت سر )وجه ( سطح بنابراين گسترده ی مکعب شامل چهار . می دھد 

  . در پايين است  )وجه ( سطح يک در باال و  )وجه(

 

  :١٣٠صفحه ی   ١ ی مسئلهمراحل پيشنهادی پاسخ 

  

  :فهميدن مسئله 

 .مسئله را با بيان خود توضيح دھيد  -١

   .گسترده ، مکعب بسازيد شکل ھای با استفاده از تجسم فضايی و به طور ذھنی، سعی کنيد با  -٢



  :انتخاب راھبرد 

 . تعداد مربع ھای ھر شکل را بشماريد  -١

 .ھر شکلی که تعداد مربع ھای آن برابر شش ، نيست را حذف کنيد  -٢

کف و سقف آن را  )وجه ( سطح ديوارھا و دو  )وجه ( سطح  مکعب ، چهار )وجه ( سطح می دانيم که از شش  -٣

و يک  يا در يک جهت،پشت سر ھم  )وجه ( سطح بنابراين گسترده ی مکعب شامل چهار . تشکيل می دھد 

بنابراين از شکل ھای باقی مانده ھر شکلی که اين . در پايين است  )وجه ( سطح در باال و يک  )وجه ( سطح 

  .شرايط را ندارد  را حذف کنيد 

  

  حل مسئله 

  .با پاسخ به سئوال ھای زير حالت ھای نامطوب را حذف کنيد 

 . ٤و  ١تشکيل نشده است ؟ شکل  شش مکعبکدام يک از شکل ھا از  -

سطح و يک  يا در يک جهت،پشت سر ھم  )وجه ( سطح ی حذف نشده شامل چهار کدام يک از شکل ھا -

 ٣در پايين نيست ؟ شکل شماره ی  )وجه ( سطح در باال و يک  )وجه (

  .پاسخ سئوال است باقی ماند و حذف نشد که اين شکل حالت مطلوب و  ٢بنابراين فقط شکل شماره ی 

  

  :بازگشت به عقب 

 ؟  مورد نظر را پيدا کنيد گسترده ی مکعببا طرح سئوال ھای کم تری می توانستيد آيا  -١

 ؟ کدام سئوال شما مناسب نبود -٢

 

  

  :١٣٠صفحه ی   ١ ی مسئلهسئوال ادامه ی 

  .بنويسيد يک دليل برای ھر شکل . توضيح دھيد که چرا بقيه نمی توانند پاسخ مسئله باشند 

  

  :١٣٠صفحه ی   ١ ی مسئلهسئوال پاسخ پيشنهادی ادامه ی 

مربع تشکيل شده است  ، می دانيم که ھر مکعب از شش مربع تشکيل شده است پس با  ٥از   ١شکل شماره ی  -١

 .زيم اين شکل نمی توانيم مکعب بسا

مربع تشکيل شده است  ، می دانيم که ھر مکعب از شش مربع تشکيل شده است پس با  ٧از   ٤شکل شماره ی  -٢

 .زيم اين شکل نمی توانيم مکعب بسا

( سطح  مکعب ، چهار) وجه ( مربع تشکيل شده است  ، می دانيم که از شش سطح  ٦از   ٣شکل شماره ی  -٣

بنابراين گسترده ی مکعب شامل چهار  .کف و سقف آن را تشکيل می دھد ) وجه ( ديوارھا و دو سطح ) وجه

. در پايين است ) وجه ( در باال و يک سطح ) وجه ( و يک سطح  يا در يک جهت،پشت سر ھم ) وجه ( سطح 



، زيرا دو سطح کف و سقف در يک بنابراين اين شکل شرايط  گسترده ی مکعب را ندارد و آن را حذف می کنيم 

 .جهت قرار دارند

مربع تشکيل شده است  ، می دانيم که از شش سطح  ٦زيرا اين شکل از . خ مطلوب است پاس ٢شکل شماره ی  -٤

بنابراين . کف و سقف آن را تشکيل می دھد ) وجه ( ديوارھا و دو سطح ) وجه( سطح  مکعب ، چهار) وجه ( 

يک  در باال و) وجه ( و يک سطح  جهتھم يا در يک ،پشت سر) وجه ( گسترده ی مکعب شامل چهار سطح 

پاسخ مطلوب و صحيح دارد و را بنابراين اين شکل شرايط  گسترده ی مکعب . در پايين است ) وجه ( سطح 

  .است 

  

  

  

  : ١٣٠صفحه ی   ٢ ی مسئله

  .                      در يک خانه ی اين صفحه ی شطرنجی يک گنج قرار دارد  :١٣٠صفحه ی   ٢ ی مسئلهسئوال 

ھر بار می توانيد دو سطح را مشخص کنيد و از کسی که می داند گنج کجاست ، بپرسيد که گنج در کدام يک از دو      

  با چند پرسش می توانيد جای گنج را تعيين کنيد ؟. بخش است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ١٣٠صفحه ی   ٢ ی مسئلهنکته ی 

 . می توانيد اين بازی را در کالس به صورت دونفره انجام دھيد  -١

 . يک نفردر ذھن خود جای گنج را مشخص و ديگری با پرسيدن از او ، گنج را پيدا کند  -٢

 .برنده است  ھر کسی با تعداد سئوال ھای کم تری گنج را يافت ، -٣

به صورت ( از دانش آموزان بخواھيد پرسش ھايی را که برای يافتن جواب به ذھنشان می رسد را يادداشت کنند  -٤

 . تابتوانند روند دست يابی به جواب ھا را بررسی نمايند ) مختصر 

 .ت به عقب ، پرسش ھای نامناسب را با سئوال ھای مناسب تر جايگزين کنيد در مرحله ی بازگش -٥



  

  :١٣٠صفحه ی   ٢ ی مسئله ادی پاسخ يشنهمراحل پ

  

  :فهميدن مسئله 

 .بيان خود توضيح دھيد  مسئله را با  -١

  .اين مسئله را در عمل با يکی از دوستانتان اجرا کنيد   -٢

          

  انتخاب راھبرد 

يعنی شما با سئوال ھايی که مطرح می . خانه ی شکل باال است  ٣٦خانه ای که دوست شما انتخاب می کند ، يکی از 

  . حالت را حذف کنيد  ٣٥بايد . کنيد 

  

  :حل مسئله 

  ارزشمند تر است ؟  نظر شما کدام يک از اين سئوال ھابه 

  .پاسخ ھای نادرست را حذف کند مالک ارزشمند بودن سئوال آن است که تعداد بيش تری از 

 .ارزشمند نيست ).اشاره به يکی از خانه ھا به طور تصادفی ( ، اين خانه است ؟ يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .ارزشمند است سمت راست قرار دارد ؟  ی در نيمه يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .است ارزشمند قرار دارد ؟  چپسمت  ی در نيمه يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .ارزشمند است قرار دارد ؟  باالی در نيمه  يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .ارزشمند است قرار دارد ؟  پايين یدر نيمه  يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .ارزشمند است قرار دارد ؟  ستون ھا فرد در  يا خانه ی مورد نظر شماآ -

  .ارزشمند است  قرار دارد ؟ ستون ھای زوجدر  يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .ارزشمند است قرار دارد ؟  رديف ھای فرددر  يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 .ارزشمند است قرار دارد ؟  رديف ھای زوجدر  يا خانه ی مورد نظر شماآ -

 ..................................در يا خانه ی مورد نظر شماآ -

توانيد با طرح سئوال ھای مناسب بيش ترين حالت نا مطلوب را حذف شما می . اين بازی را با دوست خود انجام دھيد

  .کنيد 

  

  :بازگشت به عقب 

 ؟  با طرح سئوال ھای کم تری می توانستيد عدد مورد نظر را پيدا کنيدآيا  -١

    کدام سئوال شما مناسب نبود ؟ -٢



  :١٣١ صفحه ی  حذف حالت ھای نامطلوبراھبرد نکته ی حل مسئله با 

سپس از بين ھمه ی حالت ھا وبا توجه . برای نوشتن ھمه ی حالت ھای ممکن می توانيد تفکر نظام دار را به کار ببريد  

  .به شرايط مسئله ، پاسخ را پيدا کنيد 

  

   ١٣١صفحه ی   ١ ی مسئله

   :١٣١صفحه ی   ١ ی مسئلهسئوال 

  . آن سه عدد را پيدا کنيد . است  ١٤مجموع اين سه عدد . است  ٧٢عدد صحيح ،  ٣حاصل ضرب 

  

   :١٣١صفحه ی   ١ ی مسئلهسئوال ادامه ی 

  مسئله چند پاسخ دارد ؟

  

  :١٣١صفحه ی   ١ ی مسئلهمراحل پيشنهادی پاسخ 

  

  :فهميدن مسئله 

 .بيان خود توضيح دھيد  مسئله را با -١

حاصل ضرب آن ھا  ارائه ی يک راه حل برای پيدا کردن سه عدد صحيح است کهاين مسئله در واقع  -٢

 .است  ١٤و مجموعشان   ٧٢

      

  :انتخاب راھبرد 

 . ھر سه عدد ، عدد صحيح ھستند  -١

 .است پس ھيچ يک از عدد ھا برابر صفر نيستند  ٧٢چون حاصل ضرب سه عدد  -٢

 ١٤کم تر از  ھر يک از عددھا بايدپس وھيچ يک از عدد ھا برابر صفر نيستند ، است  ١٤مجموع سه عدد  -٣

 . باشند

پس بايد سه عدد زوج يا دو عدد فرد و يکی زوج يا دو عدد زوج و .  ، زوج است سه عدد  حاصل ضربچون  -٤

 .يکی فرد باشند 

 .سه عدد زوج است پس بايد سه عدد زوج يا دو عدد فرد و يکی زوج باشند حاصل جمعچون  -٥

 .نتيجه می گيريم که بايد سه عدد زوج يا دو عدد فرد و يکی زوج باشند  ٥و  ٤با مقايسه ی مورد  -٦

حالت ھای نامطلوب را حذف ، ابتدا سه عدد را زوج در نظر می گيريم وپس از بررسی رابطه ی عددھا با ھم  -٧

 .کنيم می 



در نظر می گيريم وپس از بررسی رابطه ی عددھا با ھم حالت ھای نامطلوب را  دو عدد فرد و يکی زوجسپس  -٨

 .حذف می کنيم 

  

  :حل مسئله 

  .  استفاده می کنيمنظام دار برای مشخص کردن جواب مسئله از يک جدول

  
  نتيجه 

  
  )بررسی ( رابطه 

  
  عدد سه 

  

  .شد ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

  .شد  ٧٢کم تر از عدد حاصل ضرب سه 

�   

  .شد  ٩٦تر از بيشحاصل ضرب سه عدد 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

�   

  .شد  ٧٢تر از  بيشحاصل ضرب سه عدد 

  .شد  ٧٢تر از  بيشحاصل ضرب سه عدد 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

  .شد  ٧٢تر از  بيشحاصل ضرب سه عدد 

  .شد  ٧٢حاصل ضرب سه عدد کم تر از 

 

  

   ٢ + ٢ + ١٠=  ١٤  ؛         ٢×  ٢ ×  ١٠= ٤٠

  ٢+  ٤+  ٨=  ١٤؛           ٢×  ٤×   ٨=  ٦٤

  ٢+  ٦+  ٦=  ١٤؛           ٢×  ٦×   ٦=  ٧٢

   ٤+  ٤+  ٦=  ١٤؛           ٤×  ٤×   ٦=  ٩٦

  ١+  ٣+  ١٠=  ١٤؛           ١×  ٣×   ١٠=  ٣٠

  ١+  ٥+  ٨=  ١٤؛           ١×  ٥×   ٨=  ٤٠

   ١+  ٧+  ٦=  ١٤؛           ١×  ٧×   ٦= ٤٢

  ١+  ٩+  ٤=  ١٤؛           ١×  ٩×   ٤=  ٣٦

  ١+  ١١+  ٢=  ١٤؛           ١×  ١١×  ٢=  ٢٢

   ٣+  ٣+  ٨=  ١٤؛           ٣×  ٣×   ٨ = ٧٢

   ٣+  ٥+  ٦=  ١٤؛           ٣×  ٥×  ٦= ٩٠

  ٣+  ٧+  ٤=  ١٤؛           ٣×  ٧×   ٤=  ٨٤

  ٣+  ٩+  ٢=  ١٤؛           ٣×  ٩×   ٢=  ٥٤

   ٥+  ٥+  ٤=  ١٤؛           ٥×  ٥×    ٤= ١٠٠

  ٥+  ٧+  ٢=  ١٤؛           ٥×  ٧×   ٢=  ٧٠

  

  

  ٢و ٢و  ١٠

  ٢و  ٤و  ٨

  ٢و  ٦و  ٦

   ٤و  ٤و  ٦

  ١و  ٣و  ١٠

  ١و  ٥و  ٨

  ١و  ٧و  ٦

  ١و  ٩و  ٤

  ١و  ١١و  ٢

  ٣و  ٣و  ٨

  ٣و  ٥و  ٦

  ٣و  ٧و  ٤

   ٣و  ٩و  ٢

  ٥و  ٥و  ٤

  ٥و  ٧و  ٢



  

  :بازگشت به عقب 

 عدد مورد نظر را پيدا کنيد ؟سه می توانستيد )نظام دار در جدول ( کم تری  دسته عددھایآيا با طرح  -١

 شما مناسب نبود ؟ دسته از عدد ھای انتخاب شده در جدول نظام دارکدام   -٢

  

   :١٣١صفحه ی   ١ادامه ی سئوال مسئله ی 

  مسئله چند پاسخ دارد ؟

  :١٣١صفحه ی   ١پاسخ پيشنهادی مسئله ی 

  ) ٣و  ٣و  ٨( ؛ )  ٢و  ٦و  ٦: ( دو پاسخ  

  

  

  

  : ١٣١صفحه ی   ٢ ی مسئله

  گسترده ی کدام مکعب ھا است ؟ روبه روشکل  :  ١٣١صفحه ی   ٢ ی مسئله سئوال

  .برای رد کردن ھر گزينه يک دليل بياوريد  :  ١٣١صفحه ی   ٢ ی مسئله سئوالادامه ی 

   

  

  

  

   ٥شکل                ٤شکل                ٣شکل                  ٢شکل                 ١شکل                         

  

  

  :  ١٣١صفحه ی   ٢ ی مسئلهمراحل پيشنهادی پاسخ 

  :فهميدن مسئله 

   .) شکل روبه رو گسترده ی کدام مکعب ھا است(مسئله از شما چه می خواھد ؟   -١



 .توضيح دھيد مسئله را با بيان خود   -٢

 .با استفاده از تجسم فضايی و به طور ذھنی، سعی کنيد با شکل گسترده ، مکعب بسازيد  -٣

 

  :  ١٣١صفحه ی   ٢ ی مسئله نکته ی  

 .گسترده ی مکعب ازشش مربع تشکيل شده است  -١

 .چهارم از يک مربع سفيد  است تا  يک  ربع کامل و دوچهارم -٢

 .يک مربع رنگی  است چهارم از يک مربع کامل و دو تا  يک  -٣

نصف مربع سفيد و نصف ديگر آن . ( از شش مربع گسترده ی مکعب از دو رنگ تشکيل شده است  مربعيک  -٤

 .)رنگی است 

ک در ميان کنار ھم قرار گرفته که قسمت ھای سفيد و رنگی ي. مربع دو رنگ از چهار قسمت تشکيل شده است  -٥

  .  اند

 .که دو رنگ است قرار دارد مربع کامل رنگی رو به روی مربعی  -٦

 .  می گيرندسفيد کنار ھم قرار  مربعاگر مکعب را بسازيم چهار  -٧

  

  :انتخاب راھبرد 

 .بيش از يک  مربع دو رنگ دارد را حذف می کنيم مکعبی را که  -١

است را حذف  گرفتهنيک در ميان کنار ھم قرار ، مربع دو رنگ  آن  قسمت ھای سفيد و رنگی مکعبی را که  -٢

 .می کنيم 

  .مکعبی را که مربع رنگی و مربع دو رنگ آن کنار ھم قرار دارد را حذف می کنيم  -٣

  

  :حل مسئله 

  ١شکل   ؟ داريم   مربع دو رنگ، در کدام شکل بيش از يک  -١

قسمت ھای سفيد و رنگی يک در ميان کنار ھم  امامربع دو رنگ از چهار قسمت تشکيل شده است در کدام شکل  -٢

 ٥؟ شکل گرفته اند نقرار 

 ٣مربعی که دو رنگ است قرار دارد؟ شکل در کدام شکل مربع کامل رنگی کنار -٣

  .باقی ماند و حذف نشد که اين شکل ھا حالت مطلوب و پاسخ سئوال است  ٤و  ٢بنابراين شکل شماره ی  

   

  :بازگشت به عقب 

 مورد نظر را پيدا کنيد ؟  مکعبآيا با طرح سئوال ھای کم تری می توانستيد  -١

 کدام سئوال شما مناسب نبود ؟ -٢

  



   ١٣١صفحه ی   ٣ ی مسئله

 ١٥بزرگ ترين عدد سه رقمی را بنويسيد که رقم تکراری نداشته باشد و بر  :  ١٣١صفحه ی   ٣ ی مسئله سئوال

  .بخش پذيرباشد 

  

    :  ١٣١صفحه ی   ٣ ی مسئلهنکته ی 

 .بخش پذير باشد  ٥و  ٣بخش پذير است که بر  ١٥عددی بر  -١

 .باشد   ٠يا  ٥بخش پذير است که يکان آن  ٥عددی بر  -٢

 .بخش پذير باشد  ٣مجموع رقم ھايش بر بخش پذير است که  ١٥عددی بر  -٣

  

  

  :  ١٣١صفحه ی   ٣ ی مسئلهمراحل پيشنهادی پاسخ 

  :فهميدن مسئله 

 مسئله از شما چه می خواھد ؟   -١

 .مسئله را با بيان خود توضيح دھيد   -٢

اين مسئله در واقع ارائه ی يک راه حل برای پيدا کردن بزرگ ترين عدد سه رقمی است که رقم تکراری نداشته  -٣

 .بخش پذيرباشد  ١٥باشد و بر 

  

  :انتخاب راھبرد 

عددھای سه رقمی که رقم ھای تکراری دارند را حذف عدد سه رقمی است و رقم ھای آن غير تکراری است پس  -١

  .می کنيم 

پس . بخش پذير است  ٣است و مجموع رقم ھايش بر  ٠يا  ٥بخش پذير است پس يکان آن  ١٥اين عدد بر -٢

 .را حذف می کنيم  اين شرايط را ندارند ، عددھای سه رقمی که 

 .را بگذاريم  ٩صدگان رقم  چون بزرگ ترين عدد سه رقمی را می خواھد بهتر است به جای  -٣

  .را بگذاريم  ٠يا  ٥بخش پذير است به جای يکان رقم  ١٥ون عدد بر چ -٤

 

  

  :حل مسئله 

  . برای بهتر نوشتن جواب ھا و حدس ھای خود ، می توانيم از جدول زيراستفاده کنيم 

  



  
  نتيجه

  
  بررسی

  
  سه رقممجموع 

  
  رقم سوم

  
  رقم دوم

  
  رقم اول

  

  

  

  

�   

  

  .بخش پذير نيست  ٣بر ھا رقم مجموع 

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر رقم مجموع 
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 
  

  .بخش پذير است  ٣ھا بر  رقممجموع 

  .ست ابخش پذير  ٣ھا بر  رقممجموع 
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 

  .نيست بخش پذير  ٣ھا بر رقم مجموع 
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر رقم مجموع 
  

  .ست ابخش پذير  ٣ھا بر  رقم مجموع

  .ست ابخش پذير  ٣ھا بر  رقم مجموع
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 
  

  .بخش پذير نيست  ٣ھا بر  رقممجموع 
  

  .ست ابخش پذير  ٣ھا بر  رقم مجموع
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  .است  ٩٧٥بخش پذيرباشد ،  ١٥بزرگ ترين عدد سه رقمی که رقم تکراری نداشته باشد و بر 

  

  



  :بازگشت به عقب 

 مورد نظر را پيدا کنيد ؟  عددکم تری می توانستيد  دسته رقم ھایآيا با طرح  -١

  ؟دسته از رقم ھای انتخاب شده در جدول نظام دار شما مناسب نبود کدام  -٢

 

 

 

 

 




