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 8مسئله صفحه

 یَار ثچسجبًین کِ دیَار آسیت ًجیٌد.دچگًَِ ثبدکٌک را ثِ 

ثِ یک چیش ًزم )هبًٌد: لجبس پشوی یب هَی سز ٍ ...( هبلش دّین. پس اس اًجبم ایي کبر هشبّدُ  ثبید ثبدکٌک را

 هی کٌید کِ ثبد کٌک ثِ دیَار هی چسجد. 

 9ایستگبه تفکر صفحه
اًد. در  ای رٍثِ رٍ شدُ دٍتب اس ثبدکٌک ّب پس اس هبلش ثِ هَّب ثِ دیَار ًوی چسجٌد. داًش آهَساى ثب هسئلِ تبسُ

گَ کٌید. چِ راُ حل ّبیی پیشٌْبد هی کٌید؟ راُ حل ّبی پیشٌْبدی خَد را آسهبیش کزدُ ٍ ًتیجِ ٍ  کالس گفت

 گیزی کٌید.  

 ثِ دالیل سیز ثبشد:چسجد هی تَاًد  اگز ثبدکٌک ثِ دیَار ًوی

 ثبدکٌک ّب را خَة ثِ هَ یب جسن ًزم هبلش ًدادُ این -1

 هَّب یب جسن ًزم تویش ًجَدُ اًد -2

 رطَثت سیبد ثَدُ است)در اتبق یب جبّبی هزطجت ثب آسهبیش( -3

 در اتبق ٍجَد داشتِ است. َّا  جزیبى سزیع -4

  ثبدکٌک را ثِ دیَار ثچسجبًین.ثب حذف یب کبّش اثز ّز یک اس هَارد گفتِ شدُ هی تَاًین 

 9صفحه فعبلیت

 ثزای حل آى راُ حل پیشٌْبد دّید. هسئلِ اس سًدگی رٍساًِ را در گزٍُ خَد هطزح کٌید ٍ یک

   شَد، تبثیز دارد؟ آیب دهبی هقدار هعیي آة در هقدار شکزی کِ در آى حل هیهسئلِ: 

کٌید ٍ ثبر دیگز ّوبى هقدار شکز را در ّوبى پیشٌْبد راُ حل )فزضیِ(: شکز را در آة گزم ثزیشید ٍ آى را حل 

   هقدار آة سزد ثزیشید ٍ حل کٌید ثبّن هقبیسِ کٌید
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