
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  بخش ي هستي يگانه  به نام آن
  

  مؤلفان مقدمه
  

ايم به  چه را كه از سرچشمة فياضش به دست آورده ايم و آن گوييم كه همواره از درياي رحمتش بهره جسته خداوند منان را سپاس مي
  ايم.  كودكان و نوجوانان جوياي علم و دانش، ارزاني داشته

آساي علوم و فنـون بـه سـوي كمـال و تعـالي اسـت، در بسـتر ايـن          جايي كه عصر جديد، قرن علم، تكنولوژي و پيشرفت برق ناز آ
هـاي   پيشرفت، نوجوانان ما به منابع غني جهت ارتقاء سطح علمي خود نياز مبرم دارند. لذا بر آن شديم تا كتاب حاضر را كه حاوي پرسش

  كند به رشتة تحرير درآوريم.  ه نوعي يكي از مفاهيم عميق رياضي را بيان مياي است كه هر كدام ب چهارگزينه
  كنيم:  آموز را به نكات زير جلب مي براي استفاده از اين كتاب توجه عزيزان دانش

توان آموزان در درك بهتر مطالب درسي و افزايش  هاي كتاب درسي تأليف شده تا به دانش بخش، متناسب با سرفصل 7اين كتاب در 
شود پيش از مطالعه اين كتاب، مفاهيم بخش مربوطه را از كتاب درسي فـرا بگيرنـد تـا تبحـر      ها كمك كند. بنابراين توصيه مي علمي آن

  تري از اين كتاب خواهند برد.  كافي به دست آورند. در آن صورت بهره بيش
هاي زوج را. بدين ترتيب مفاهيم تكـرار   و براي بار دوم شماره آموزان يك بار سؤاالت با شمارة فرد را حل كنند شود دانش پيشنهاد مي

  نمايد.  شده و به يادگيري كمك شاياني مي
آموزان عزيز خواهشمنديم مسايل را خودشان حل كننـد و در نهايـت    پاسخ تشريحي سؤاالت در پايان كتاب آورده شده است. از دانش

اگر قادر به حل آن نبودند به پاسخ آن مراجعه نمايند. پس از يادگيري، مجدداً آن را حل كنند. در اين صورت سؤال را به طور كامـل درك  
آموزاني كـه   ني نخواهند كرد. البته اين كتاب براي دانششود احساس ناتوا كنند و در مسايل مشابه ديگري كه احتماالً دوباره مطرح مي مي

  كنند نيز قابل استفاده است.  آماده مي دبيرستانكالس ششم را پشت سر گذاشته و خود را براي ورود به مقطع 
ب را در پايان از جناب آقاي يحيي دهقاني مديرعامل محترم شركت مبتكران و ساير كاركنان آن شركت كه چاپ و پخـش ايـن كتـا   

  نماييم.  اند تشكر و قدرداني مي برعهده داشته
  
  

  حسين انصاري  
  سيامك قادر  
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  1  
  يسي و الگوها عددنو  

  
  
  

  

    است؟ نادرستكدام گزينه   - 1
  نصف چهار تا صدهزارتا برابر است با ربع هشت تا صدهزار تا ) 1
  8000000تر است از  كوچك 7998756) 2
  هزارتايي هزارتايي برابر است با دو برابر سه تا دهده ) سه برابر دو تا 3
  تا يك ميليون 32برابر است با  320000000)4

  كدام است؟ 130001300130عدد  - 2
  ) صد و سي ميليارد و صد و سي ميليون و صد و سي1
  ) صد و سي ميليارد و يك ميليون و سيصد هزار و صد و سي2
  ميليارد و يك ميليون و سي هزار و صد و سي سيزده) 3
  صد و سي ) صد و سي ميليون و صد و سي هزار و3

  و سي و هفت ميليون و سه هزار و نود و دو كدام است؟عدد هفده ميليارد  - 3
1 (17037030092  2 (1703700392  3 (17037003092  4 (1737003092  

  كدام است؟   43235678915ضرب يكان هزار در دهگان ميليارد عدد  حاصل - 4
1 (32  2 (15  3 (20  4 (12  

  هل و سه چندرقمي است؟  عدد هفده ميليارد و چ - 5
1 (11  2 (12  3 (8  4 (9  

  كدام گزينه نادرست است؟  - 6
  گيرد.   كنيم، يك صفر مقابل آن قرار مي ضرب مي 10) هر بار كه عددي را در 1
  عددي دورقمي است.   0054) 2
  هشت تا صفر دارد.   ،) چهار ميليارد و دو ميليون و دو3
  شوند.   وانده مي) تعداد صفرهاي موجود در سمت راست عدد خ4
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ها در جـدول مقابـل آمـده     شود. ليست اجناس و قيمت آن علي وارد يك فروشگاه بزرگ مي - 7

 توانـد  نمـي از موارد زيـر را  يك  ريال در حساب خود دارد. او كدام 1000000است. علي 
  بخرد؟ 

    پشتي ) دو كفش و يك كوله1
  پشتي و يك كاپشن ) دو كوله2
  ) يك كاپشن و يك كفش3
  پشتي و يك دوربين عكاسي ) يك كوله4

  دهد؟   شكل مقابل چه ساعتي را نشان مي - 8
1 (3:47:35  
2 (9:15:35  
3 (2:35:47  
4 (2:47:35  

2شود. اگر در ساعت  دقيقه به دو باكتري تقسيم مي 40يك باكتري در هر  - 9 25:     16يك باكتري داشته باشيم در سـاعت چنـد 
  باكتري داريم؟  

1 (4 50:   2 (4 55:   3 (5 5:   4 (5 20:   

8ساعت كالس زمان  -10 20:  دقيقه به زمان اذان ظهر مانده است. اذان ظهـر در   45ساعت و  3دهد. آموزگار گفت  را نشان مي
  اي گفته خواهد شد؟   چه ساعت و دقيقه

  ) يازده و پنج دقيقه2  ت و پنج دقيقه  ) يازده و شص1
  ) دوازده4    ) دوازده و پنج دقيقه3

  اند.  هاي زير را انجام داده علي، حميد، سعيد و رضا جمع و تفريق -11

علي: 
4 29 57
1 30 27
2 0 30

 
 

 

حميد:   
2 57 23
3 53 17
6 10 40

 
 

 

  

سعيد: 
2 17 28
1 41 52
3 59 20

 
 

 

رضا:   
7 43 5
3 22 17
4 20 58

 
 

 

  

    ؟باشد هاي كدام صحيح مي جواب
  ) رضا4  ) سعيد3  ) حميد2  ) علي1
  

  قيمت كاال (ريال)  نام كاال

  300000  كفش
  200000  پشتي كوله

  1500000  دوربين عكاسي

  500000  كاپشن
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6ساعت  ييهواپيما -12 37 45: :    1از فرودگاه مهرآباد به سمت مشهد پرواز را آغاز كرد. مدت پـرواز 45 37: :     .اعـالم شـده

  نشيند؟   هد به زمين مينژاد مش اين هواپيما چه زماني در فرودگاه هاشمي
1 (8 23 23: :     2 (8 22 22: :   
3 (8 22 23: :     4 (8 23 22: :   

3دو دونده مسافتي را دويدند. اولـي آن را در   -13 58 72: :    2و دومـي آن را در 59 123: :     تـر   يـك سـريع   طـي كـرد. كـدام
  اند؟ اين دونده چه مدتي زودتر از دونده ديگر به خط پايان رسيده است؟  دويده

48) دومي ـ 1 10:     2 1) اولي ـ 5:   
58) دومي ـ 3 9:     4 15) اولي ـ 30:   

4، اذان صبح ساعت 1394روز اول ماه مبارك رمضان در سال  -14 2:   20و اذان مغرب 45:      گفته شد. اگـر بـدانيم در روزهـاي
دار  روزه بودن ماه مبارك رمضان، يك روزه 30بعد اذان صبح يك دقيقه ديرتر و اذان مغرب يك دقيقه زودتر گفته شود با فرض 

  حداكثر و حداقل چند ساعت و چند دقيقه روزه گرفته است؟
15) حداكثر 1 43:   14و حداقل 50:   
16) حداكثر 2 43:   15و حداقل 55:   
16حداكثر  )3 34:   15و حداقل 25:   
15) حداكثر 4 58:   14و حداقل 38:   

7شد سـاعت   دقيقه در راه بود. وقتي جلوي مدرسه از ماشين پياده 35محمد صبح زود سوار سرويس مدرسه شد.  -15 10:    .بـود
  ساعت چند سوار سرويس شده است؟ 

1 (7 45:   2 (6 35:   3 (6 25:   4 (6 45:   

7ها از ساعت  كند. شروع كالس يك مدرسه هر روز پنج زنگ برگزار مي -16 45:   باشـد. اگـر    دقيقه مـي  50است و مدت هر زنگ
  شود؟   باشد آخرين زنگ مدرسه ساعت چند نواخته مي دو زنگ پشت سر هم پانزده دقيقه استراحت ميهر بدانيم بين 

1 (12 55:   2 (13 10:   3 (11 55:   4 (12 30:   

  دهد؟   گيريم. تصوير ساعت در آينه چه زماني را نشان مي رو را مقابل آينه مي ساعت روبه -17
1 (1 45:   
2 (10 15:   
3 (2 45:   
4 (9 15:   

روز بعـد   كنيم. يك شبانه ماند. ساعت هفت صبح امروز آن را تنظيم مي ساعت معيوبي داريم كه در هر ساعت هفت دقيقه عقب مي -18
  دهد؟ اين ساعت چه وقتي را نشان مي

1 (4 12:   2 (9 48:   3 (6 53:   4 (5 18:   
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  دهند در كدام گزينه به طور صحيح مشخص شده است؟ هاي زير نشان مي مجموع دو وقتي كه ساعت -19

  
  
  

  

  

  
  

1 (  2 (  3 (  4 (  
  

  

  شود؟ بعدازظهر دوشنبه، چه روز و چه ساعتي مي 9ساعت بعد از ساعت  دهسه روز و هف -20
  بعدازظهر 2شنبه،  ) پنج4  صبح 2) جمعه، 3  صبح 2شنبه،  ) پنج2  ازظهربعد 2) جمعه، 1

به دنيا آمد. هشت سال و سه ماه و سه روز بعد براي او جشن تكليف گرفتنـد. تـاريخ    1378شهريور  23روز  18زهرا ساعت  -21
  را چه موقع است؟جشن تكليف زه

1 (26/8/1388  2 (21/9/1386  3 (26/8/1386  4 (26/9/1386  

هندوانـه و طـالبي    گرم است. وزن اين380كيلوگرم و  5گرم است. وزن يك طالبي نيز  750كيلوگرم و  4وزن يك هندوانه  -22
  روي هم چقدر است؟

  گرم 930كيلو و  10) 4  گرم 930كيلو و  9) 3  گرم 130كيلو و  9) 2  گرم 130) ده كيلو و 1

گـرم  525كيلـو و   6گرم است. وزن يك خربزه و سـه پرتقـال روي هـم     150كيلو و  6وزن يك خربزه و دو پرتقال روي هم  -23
  است. وزن يك خربزه چقدر است؟

  كيلو و چهارصد گرم 5) 2    كيلو و سيصد گرم 5) 1
  ) پنج كيلو و چهارصد و پنجاه گرم4    ) پنج كيلو و پانصد گرم  3

مانده از چوب اوليه  كنيم. با تكه چوب باقي متر جدا مي سانتي 88متر و  2اي به طول  متري تكه سانتي 60متر و  5 باز يك چو -24
  توان ايجاد كرد؟   متري مي سانتي 17كش چوبي  چند خط

1 (16  2 (15  3 (14  4 (13  

4ت ديواري ساع -25 17 23: :  ساعتي را نشان خواهد داد؟ هثانيه بعد چ 86400دهد.  را نشان مي  
1 (11 17 23: :   2 (7 37 53: :   3 (4 17 23: :   4 (12 00 23: :   

1كند. در  متر طي مي 340يه مسافتي حدود صدا در هر ثان -26   كند؟ ساعت چند كيلومتر طي مي /5
1 (1860  2 (1845  3 (1836  4 (1832  
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  زند؟ زند. قلب او در هر ساعت چند بار مي بار مي 75قلب يك نوجوان در هر دقيقه  -27

1 (4550  2 (4500  3 (4480  4 (4472  

3در ساعت  -28 30 0: :  شمار چند درجه است؟  شمار و دقيقه اندازة زاوية بين دو عقربه ساعت  
1 (70  2 (73  3 (75  4 (76  

29- 12   ساعت چند دقيقه است؟   5

1 (148  2 (142  3 (138  4 (132  

  سه ساعت و سي و پنج دقيقه چند ثانيه است؟   -30
1 (11342  2 (11253  3 (12900  4 (12480  

2ساعت ديواري عدد  -31 50 23: :   2و ساعت مچي عدد 45:  جمع اين دو عدد چقدر است؟دهند. حاصل  را نشان مي  
1 (5 35 23: :   2 (4 52 7: :   3 (5 34 24: :   4 (4 51 8: :   

3علي در ساعت  -32 25 35: :   5به مهماني آمد و حسن در ساعت 18 15: :   پس از علي به مهمـاني رسـيده   حسن چه مدت
  است؟ 

1 (1 51 40: :   2 (1 50 40: :   3 (1 53 40: :   4 (1 52 40: :   

10اكنون ساعت  -33 14:   .دقيقه قبل ساعت چند بوده است؟ 27است    
1 (9 37:   2 (9 47:   3 (9 57:   4 (9 17:   

34- 3   شود؟   ساعت برحسب اعداد مركب چگونه نوشته مي /3
1 (3 15:   2 (3 17:   3 (3 18:   4 (3 36:   

35- 2   شود؟ ساعت برحسب اعداد مركب چگونه نوشته مي /25
1 (2 25:   2 (2 15:   3 (2 20:   4 (2 10:   

7آموزي در ساعت  اگر دانش -36 45 25: :   2خارج شود و مـدت  به قصد رفتن به مدرسه از خانه 25 45: :     در راه باشـد چـه
  رسد؟ ساعتي به مدرسه مي

1 (10 11 10: :   2 (12 11 20: :   3 (11 11 10: :   4 (12 10 10: :   

1تفاضل دو عدد مركب  -37 9 59: :   1و 3 75: :    چقدر است؟  
1 (4 44:   2 (5 55:   3 (4 55:   4 (5 44:   

  كيلومتر در ساعت رانندگي كرده. او چند ساعت و چند دقيقه رانندگي كرده است؟   60كيلومتر را با سرعت  375» ب«آقاي  -38
  دقيقه 10ساعت و  6) 2    دقيقه 5ساعت و  6) 1
  دقيقه 20ساعت و  6) 4    دقيقه 15ساعت و  6) 3
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38چه عددي را به  -39 35:   ساعت شود؟   3بيفزاييم تا حاصل  

1 (2 20 26: :   2 (2 22 24: :   3 (2 21 25: :   4 (2 23 22: :   

9آزمون تيزهوشان در ساعت  -40 35 45: :  10در ساعت  صبح شروع و 15 50: :  خاتمه يافت. مدت آزمون چقدر بوده است؟  
1 (1 39 6: :   2 (1 40 5: :   3 (39 6:   4 (40 5:   

ـ متـر   20ر است. او اين مسير را رفته و برگشته است. سرعت او هنگام رفتن كيلومت 36فاصلة منزل علي تا مدرسه  -41 ر ثانيـه و  ب
  ر ثانيه بوده است. او چند دقيقه در راه بوده است؟ بمتر  10موقع برگشتن 

1 (60  2 (90  3 (120  4 (150  

  دهد؟ زمان را نشان ميترين  يك از موارد زير طوالني كدام -42
  ساعت 5/24) 4  ثانيه 15000) 3  دقيقه 1500) 2  روز ) يك شبانه1

4دقيقه  20و  10كند و تا ساعت  صبح شروع مي 9كارگري كاري را در ساعت  -43
دهد. اگر اين كارگر بـا همـان    نجام ميكار را ا 5

  يابد؟   سرعت به كار ادامه دهد كار مذكور در چه ساعتي خاتمه مي
1 (10 36:   2 (10 40:   3 (10 52:   4 (11  

متر فاصله دارنـد.   450ها ابتدا  دود. آن متر مي 25متر و سگ در هر ثانيه  20كند. گربه در هر ثانيه  اي را تعقيب مي سگي گربه -44
  گيرد؟   بعد از چند دقيقه سگ گربه را مي

1 (1  2 (1 2/  3 (1 4/  4 (1 5/  

رسد. در برگشـت همـان راه را بـا سـرعت      مي» ب«دقيقه به نقطة  5ر ثانيه بدود، در بمتر  6با سرعت » الف«اگر علي از نقطة  -45
  بازگردد؟  » الف«به » ب«كشد تا از  گردد. چند دقيقه طول مي ر دقيقه برميبمتر  450

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

9ساعت  -46 12:   .دقيقه قبل چه ساعتي بوده است؟   45است  
1 (8 28:   2 (8 37:   3 (8 27:   4 (8 47:   

1شمار در هر ساعت  دانيم عقربه ساعت مي -47
عقربـه   دقيقـه  24سـاعت و   5كنـد. پـس از گذشـت     روز را طي مـي  از شبانه 24

  روز را طي كرده است؟  شمار چه كسري از شبانه ساعت

1 (29
120  2 (39

120  3 (27
120  4 (28

120  

  رود؟   رود در يك ساعت چند متر راه مي ميراه متر  6قدم  9قدم و در هر  60شخصي كه در هر دقيقه  -48
1 (3600  2 (4800  3 (2400  4 (2500  
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ر ساعت حركت كند پس از چند دقيقه فاصلة دو شـهر  بكيلومتر  100كيلومتر است. اگر اتومبيلي با سرعت  125فاصله دو شهر  -49

  كند؟   را طي مي
1 (97  2 (82  3 (73  4 (75  

  دهد؟ روز اين ساعت دوباره وقت صحيح را نشان مي افتد. پس از چند شبانه دقيقه جلو مي 3 روز ساعتي در هر شبانه -50
1 (180  2 (240  3 (245  4 (252  

11ساعت ديواري وقت  -51 10:  دهد. اگر اين ساعت را در آينه ببينيم چه وقتي را خواهيم ديد؟ را نشان مي  
1 (12 10:   2 (12 15:   3 (12 40:   4 (12 50:   

 45كنـد. اگـر سـرعت موتـور او      كيلومتر است. او با يك موتور اين مسير را طي مـي  15تا منزل » الف«فاصله بين كارگاه آقاي  -52
  كند؟   اين مسير را در چند دقيقه طي مي» الف«كيلومتر در ساعت باشد. آقاي 

1 (15  2 (20  3 (25  4 (28  

كتاب را صـحافي كـرده باشـد و     240بعدازظهر  4كند. اگر اين كارگر تا ساعت  كتاب را صحافي مي 400كارگري در يك روز  -53
  بعدازظهر كار خود را تمام كند، در هر سي دقيقه باقيمانده چند كتاب را بايد صحافي كند؟   6بخواهد در ساعت 

1 (40  2 (60  3 (80  4 (85  

ـ كيلـومتر   18حسين به هنگام آمدن به مدرسـه   فاصلة منزل حسين با دوچرخه تا مدرسه دو دقيقه است. اگر سرعت متوسط -54 ر ب
  ساعت باشد، فاصلة خانه حسين تا مدرسه چند كيلومتر است؟  

1 (3
5  2 (213  3 (6  4 (2

5  

2شمار  زماني كه عقربه ساعت -55
  زند؟   شمار چند دور مي دور بزند عقربه دقيقه 3

1 (260  2 (240  3 (480  4 (448  

9براي دوختن يك دست لباس  -56 47 23:   دست لباس از همان نوع چه مدت وقت الزم است؟   3وقت الزم است. براي دوختن  :
1 (28 24 19: :   2 (29 22 9: :   3 (27 22 9: :   4 (29 23 19: :   

كيلـومتر باشـد، در چـه مـدت نـور       150000000شيد تا زمـين  ر ثانيه است. اگر فاصله خوربكيلومتر  300000سرعت نور  -57
  رسد؟ (برحسب دقيقه و ثانيه) ن ميخورشيد به زمي

1 (8 20:   2 (8  3 (8 22:   4 (20 8:   

  دقيقه چه كسري از ساعت است؟  35 -58

1 (7
20  2 (7

8  3 (7
12  4 (4

5  
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 24در هر كند و ساعت دوم  دقيقه تند كار مي 2ساعت  24افتند. ساعت اول در هر  به كار مي 12دو ساعت ديواري سر ساعت  -59

  دهند؟   را نشان مي 12هاي هر دو ساعت عدد  روز دوباره عقربه كند. پس از چند شبانه دقيقه كند كار مي 7ساعت 
1 (48  2 (54  3 (68  4 (80  

  رود؟ پيمايد، در يك ساعت چند متر راه مي متر راه مي 12قدم  18قدم و در هر  120شخصي كه در هر دقيقه  -60
1 (3400  2 (3900  3 (4800  4 (4820  

  افتد؟   روز چند دقيقه جلو مي شبانه 9كند. اين ساعت در  دقيقه تند كار مي 3ساعت  27يك ساعت ديواري در هر  -61
1 (24  2 (27  3 (48  4 (57  

9در ساعت  4ترن شماره  -62 35:   دقيقـه   12شود، مدت زمان بين ورود هر ترن تا ترن بعد يـك سـاعت و    مي» الف«وارد شهر
  در چه ساعتي وارد ايستگاه شده است؟ 1است. ترن شمارة 

1 (4 47:   2 (5 59:   3 (4 54:   4 (5 47:   

5روز  يك ساعت ديواري در هر شبانه -63 24:  شب را نشان دهـد،   نيمه 12كند. بعد از دو هفته كه ساعت سالم بايد  كندتر كار مي
  دهد؟  اين ساعت ديواري چه وقتي را نشان مي

1 (10 24 44: :   2 (1 42 24: :   3 (11 48 42: :   4 (10 44 24: :   

باشد، زاوية بين اين دو عقربه چه كسري از يك دور كامل را  4شمار روي  و عقربه ساعت 12شمار ساعتي روي  اگر عقربه دقيقه -64
  دهد؟   نشان مي

1 (1
3  2 (1

4  3 (2
5  4 (3

4  

  دهند؟ شمار چند بار با هم زاويه قائمه تشكيل مي شمار و دقيقه هاي ساعت روز عقربه در يك شبانه -65
1 (48  2 (46  3 (44  4 (42  

5در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان هنگام اذان صبح  -66 40 38: :   17و هنگام اذان مغرب 35 22: :     بوده اسـت. در ايـن
  دار چند ساعت و چند دقيقه و چند ثانيه روزه داشته است؟   روز يك مسلمان روزه

1 (10 54 44: :   2 (11 54 44: :   3 (10 54 46: :   4 (11 54 46: :   

1قطره آب هريك به گنجايش  3اي دستگاه طوري ميزان شده كه در هر دقيقه  در آبياري به روش قطره -67 سـي در پـاي    سـي  /2
  شود؟   روز چند ليتر آب به يك نهال داده مي كند. پس از گذشت يك شبانه نهالي جاري مي

1 (5 354/  2 (5 484/  3 (5 184/  4 (5 254/  

2ساعت ديواري  -68 20:  بينيم؟   دهد. اگر اين ساعت را در آينه نگاه كنيم چه وقتي را مي را نشان مي  
1 (9 40:   2 (9 42:   3 (10 40:   4 (10 42:   
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11ساعت ديواري در آينه وقت  -69 20 34: :  دهد. وقت واقعي چيست؟   را نشان مي  

1 (38 26:   2 (12 38 59: :   3 (12 38 27: :   4 (12 39 26: :   

11هاي  وقتسه ساعت خراب داريم كه هريك  -70 20 23: :   ،4 31 20: :   3و 6 2: :  ها  اين وقتدهند. ميانگين  را نشان مي
  چيست؟  

1 (7 29 25: :   2( 5 19 25: :   3 (6 19 15: :   4 (5 59 45: :   

10زند. اين هواپيما در ساعت  دور مي 30ملخ يك نوع هواپيما در هر ثانيه  -71 45:    12از تهران خارج شد و در سـاعت 38:   در
  زاهدان فرود آمد. ملخ هواپيما در اين مدت چند دور زده است؟ 

1 (203400  2 (18538  3 (19234  4 (17432  

 20دد دهد. وقتي عقربة بزرگ اين ساعت بر روي ع ساعت را نشان مي 24ساعت،  12جديداً ساعتي طراحي شده كه به جاي  -72
  زند) باشد، وقت واقعي چيست؟ (فرض بر اين است كه عقربه بزرگ اولين دور را مي

1 (1 38:   2 (1 29:   3 (1 40:   4 (1 45:   

8شمار  اگر عقربة دقيقه 72در تست  -73   دور بزند (پس از بامداد) ساعت واقعي چيست؟   /5
1 (14  2 (15  3 (16  4 (17  

15شمار  اگر پس از بامداد عقربة دقيقه 72در تست  -74   دور بزند، ساعت واقعي چيست؟   4

1 (10 15:   2 (10 30:   3 (10 45:   4 (10 50:   

335شمار پس از بامداد  اگر عقربة ثانيه 72در تست  -75   دور زده باشد، زمان واقعي چيست؟   4

1 (1 30 20: :   2 (1 11 30: :   3 (1 25 30: :   4 (1 30 25: :   

  د ساله است؟ اكنون چن باشد. علي هم سال داشت. حاال سن پدر علي دو برابر سن او مي 28ساله بود پدرش  7وقتي علي  -76
1 (18  2 (20  3 (21  4 (24  

  توان اندازه گرفت؟  ها چه طولي را نمي متري داريم. توسط آن سانتي 50و  20،  15هاي  كش به طول سه خط -77
1 (35  2 (45  3 (55  4 (25  

2  كدام عدد در الگوي عددي مقابل جاي دارد؟   -78 6 12 20 30 42, , , , , ,...  
1 (220  2 (240  3 (380  4 (400  

1   عدد پانزدهم در الگوي عددي مقابل كدام است؟ -79 4 9 16, , , ,...  
1 (144  2 (225  3 (256  4 (100  
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1   در الگوي عددي زير عضو يكصدم كدام است؟ -80 1 3 2 5
3 2 5 3 7, , , , ,...  

1 (50
51  2 (38

41  3 (53
57  4 (31

35  

3  مجموع اعضاي شصتم و هفتادم در الگوي عددي زير كدام است؟ -81 7 1115 19 23, , , , , ,...  
1 (528  2 (518  3 (508  4 (580  

  اند، شكل پنجاهم از چند چوب كبريت تشكيل شده است؟  كبريت ساخته شده  ير كه با چوبدر دنباله شكل ز -82

  
  

1 (138  2 (148  3 (145  4 (151  

  است؟ در دنبالة شكل زير، شكل بيستم از چند مربع كوچك تشكيل شده  -83

  
  

1 (150  2 (198  3 (210  4 (240  

23  داد؟ چه عددي بايد قرار  ?به جاي  -84 26 32 41, , , ,?  
1 (50  2 (53  3 (68  4 (44  

انـد،   هايي به هم وصل شده خط هايي كه با پاره ايم كه حاصل جمع عددهاي داخل دايره ها قرار داده را طوري در دايره 7تا  1اعداد  -85
  تواند قرار گيرد؟  در دايره باالي مثلث ميبا هم مساوي است. چه عددي 

1 (1  
2 (7  
3 (3  
4 (4  

1  با توجه به الگوي مقابل جمله شصت و سوم كدام است؟  -86 2 2 3 3 3 4 4 4 4, , , , , , , , , ,...  
1 (10  2 (11  3 (12  4 (9  

0  با توجه به الگوي مقابل هشتمين عدد كدام است؟  -87 7 26 63, , , ,...  
1 (512  2 (215  3 (342  4 (511  
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شـود.   هستند. هر جمله جديد از تقسيم جمله قبلي بر جمله ماقبلش تعيـين مـي  6و  5دو جمله اول از يك دنباله به ترتيب اعداد  -88

  باشد؟ اختالف بيستمين عدد با شصت و هفتمين عدد اين دنباله چقدر مي

1 (1  2 (31
6  3 (0  4 (35

6  

  هاي كوچك (به ضلع يك واحد) در شكل نهم چندتاست؟ تعداد مثلث -89

  
  

1 (90  2 (64  3 (81  4 (100  

1اعداد  -90 2 3, ,   دهيم. عدد نودم در ستون وسط كدام است؟ را پشت سر هم در سه ستون مانند شكل مقابل قرار مي ...,
  
1 (271  
2 (270  
3 (300  
4 (301  
  
  

    :يك الگوي تكراري مطابق شكل زير داريم -91

  
  كدام است؟ 1395تا 1392قطعه اين الگو از نقطة 

  

1(    2(   3(    4 (  
  

1 2
3 4
5 6

7 8
9 10

11 12
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  هاي الزم براي ساخت شكل هفتم چندتاست؟   تعداد چوب كبريت -92

  
  

1 (63  2 (127  3 (255  4 (511  

هـاي سـازنده    اگر چوب كبريـت  .باشد ميمتر  ها دو سانتي در الگوي شكل زير كه با چوب كبريت ساخته شده طول هر ضلع مربع -93
  متر است؟ خط ايجاد شده چند سانتي شكل ششم را جدا كنيم و پشت سر هم در يك رديف قرار دهيم طول پاره

  
  

1 (148  2 (150  3 (154  4 (168  

  تايي نياز داريم؟13ه الگوي زير براي ساخت شكل پنجاه و چهارم به حداقل چند بسته چوب كبريت با توجه ب -94

  
  

1 (11  2 (12  3 (13  4 (10  

  رقم استفاده شده است. اين كتاب چند صفحه دارد؟ 594گذاري صفحات يك كتاب از  براي شماره -95
1 (135  2 (234  3 (134  4 (235  

  هاي تشكيل دهنده شكل يكصدم چند تاست؟  در الگوي چوب كبريتي زير تعداد چوب كبريت -96

  
  

1 (592  2 (598  3 (604  4 (610  
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هـا را   خانـه  باشد. دو تا از هاي هر سه مربع متوالي عددي ثابتي مي شود. مجموع اعداد خانه مربع كوچك ديده مي 9 زيردر شكل  -97

  بايد قرار بگيرد؟   ?م. چه عددي در خانة اي برايتان پر كرده
1 (2  
2 (3  
3 (4  
4 (5  

  رود؟ اي چند رقم به كار مي صفحه 325گذاري يك كتاب  براي شماره -98
1 (870  2 (879  3 (876  4 (867  

  گيرد؟   در كدام ستون قرار مي 1394ايم. عدد  و ... را در جدول مقابل طبق الگوي مشخص شده نوشته 4و  3و  2و  1اعداد  -99
  
1 (A  
2 (B  
3 (C  
4 (D  

        
  

1  جدول مقابل را درنظر بگيريد.  - 100 2 3 4 97 98 99 100...  

  شمارة   هاي گذارد. يعني خانه ها يك نقطة قرمز مي دو تا در ميان در خانه 1علي با شروع از خانه شمارة 
  1 4 7 10, , , ,...  

  هاي شمارة   گذارد. يعني خانه ها يك نقطة آبي مي يك در ميان در خانه 100محمد با شروع از خانه شمارة 
  100 98 96 94, , , ,...  

  چند خانه وجود دارد كه هر دو رنگ آبي و قرمز را دارند؟  
1 (13  2 (14  3 (15  4 (17  

1 2 3
6 5 4

7 8 9
12 11 10

13 14 15

A B C D

   


