






  

  مقدمه
  

  
  چرخـد و جهـان پـرتالطم هميشـه در حـال شـدن، دگرگـوني و حركـت بـه سـوي كمـال             چرخ زمان بر محور توسـعه شـتابان مـي   

  است.
ي قدرت خويش در آورده است. و  كران را در سيطره رشد علم و تكنولوژي، گوي سبقت را از زمان ربوده و از اعماق زمين تا فضاي بي

كشاند تا نقاط تاريك هستي را برايش روشن سازد و روح ناآرام و ذهن پرسشگر او را در بسـتر   را به دنبال خود مي انسان تالشگر و نستوه
  آگاهي و دانش به ساحل آرامش برساند.

كنند همانا هوشمندان خالق، جوانان برومند و پرشـور و   هاي بلند آن را ترسيم مي آنان كه سمت و سوي اين حركت را تعيين و هدف
  باشند. نديشمندان برجسته ميا

ي  هاي بـالقوه  پرسيد كه ما قلم به دستان و اهالي فرهنگ و ادب براي آموزش و پرورش جوانان فرزانه و به فعل درآوردن توانائيبايد 
ي علمـي   قاء بنيهها داريم؟ انتشارات مبتكران در جهت شكوفايي استعدادهاي درخشان و ارت ايم و چه مسئوليتي در قبال آن ها چه كرده آن
آمـوز سـهم    هاي پربار و پيشرفته در باال بردن خالقيت و بهـره هوشـي عزيـزان دانـش     اند و با انتشار كتاب هاي مؤثري برداشته ها گام آن

  بسزايي دارند.
عي آنان، كامالً هاي علمي و تفكرات اجتما رياضيات در مراكز تيزهوشان اشتغال دارم و از درونمايهسال به آموزش  30حقير كه قريب 

هـا بـه    آورم و با دعوت آن ها قلم را در پهنه سپيد كاغذ به حركت در مي آگاه هستم چند سالي است كه با بضاعت اندك، ولي به عشق آن
  كنم. بخشم و در بالندگي و شكوفايي آنان نقشي كوچك ايفا مي ها را شكلي شكيل مي دنياي زيباي رياضيات، ذهن پوياي آن

آموز براي ورود بـه ايـن مـدارس بايـد پشـت       آموزان مستعد و هوشمند بسيار، لذا عزيزان دانش ز انگشت شمارند و دانشمدارس ممتا
هاي پيشرفته و هدفداري كه براي همـين منظـور توسـط     گير شركت كنند. كتاب اي دشوار و نفس ابقهسهاي رقابت بنشينند و در م نيمكت

كند.  اند، اين رقابت را براي شما عزيزان، به آزموني آسان و شيرين مبدل مي اش، تأليف شده ي چندين ساله ، براساس تجربهاثرصاحب اين 
  خود دور نكنيد. گاه آنان را از به شرطي كه شما با اين ياران مهربان، پيمان اخوت و مهرورزي ببنديد و هيچ

كنيم. در اين كتاب، مفاهيم مختلف رياضـي در قالـب    را به شما مهربانان معرفي مييكي از ياران مهربان است كه آن  جامع رياضيات
اي  هـاي چهارگزينـه   نكته و تست، به صورتي ساده و روان آموزش داده شده تا نونهاالن عزيز به سادگي آن را فراگيرند. در پايان پرسـش 

ا نيز به دنبال ه كنند. پاسخ تشريحي اين پرسش يري خود را كامل ميها يادگ آموزان با حل آن متنوع و جالبي مطرح گرديده است كه دانش
  ها درج شده است. آن

هم از اين قاعده مستثني نخواهد بود. لـذا   جامعرياضيات ي ساخت دست بشر، خالي از اشكال نيست كتاب  جايي كه هيچ پديده از آن
هـا و نقـايص كتـاب را از طريـق پسـت الكترونيكـي        م كاسـتي ارمحترم فرهنگي، صميمانه تقاضـا د ضمن تقديم اين كتاب به همكاران 

book@mobtakeran.com   .گوشزد فرمايند  
  

  حسين انصاري



  
 

  

  صفحه  عنوان  
  

  7   .............................................................................................................................    الگوهاي عددي  فصل اول  

  63   .................................................................................................................................  اعداد كسري  دومفصل   

  97   ..............................................................................................................................  اعداد اعشاري   سومفصل   

  117   .........................................................................................................................    تقارن و مختصات  چهارمفصل   

   143   ........................................................................................................................................    هندسه  پنجمفصل   

  283   ..........................................................................................................................    تناسب و درصد  فصل ششم  

  321   ..............................................................................................................................    اعداد تقريبي  فصل هفتم  

     331  ..........................................................................................................  93- 94 آزمون ورودي مدارس تيزهوشان  

  335  ........................................................................................................  94- 95 آزمون ورودي مدارس تيزهوشان  

  339  ........................................................................................................  95- 96 آزمون ورودي مدارس تيزهوشان  

  344   ................................................................................................................................................    پاسخنامه كليدي  

 فهرست مطالب



  



  
  
  
  
  
  
  
 

  و... را اعداد طبيعي مي نامند. 4، 3، 2، 1اعداد  :1 

   و ... را اعداد فرد طبيعي مي نامند. 7، 5، 3، 1اعداد  :2 

   و ... را اعداد زوج طبيعي مي نامند. 8، 6، 4، 2اعداد : 3 

  مي باشند. 2اگر اعداد طبيعي را دو برابر كنيم اعداد زوج توليد مي شود. اعداد زوج مضرب هاي  :4 

   
       

1 2 3 4

2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8
  

  اگر هر عدد طبيعي را دو برابر كرده و از حاصل يك واحد كم كنيم اعداد فرد توليد مي شود. :5 

   
           

1 2 3 4

2 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 5 2 4 1 7
  

  سيزدهمين عدد طبيعي زوج كدام است؟ :1 
1( 28  2( 24  3( 26  4( 32  
2  )3ي ( گزينه  13 26   

  بيستمين عدد طبيعي فرد كدام است؟ :2 
1( 37  2( 39  3( 41   4( 43  
  )2ي ( گزينه 

  2 20 1 40 1 39      

  در دنباله ي اعداد زير بيست و پنجمين عدد كدام است؟ :3 

    10121416, , , ,...  
1( 54  2( 60  3( 56  4( 58   
    )4ي ( گزينه 

  عدد دوم                      عدد اول                            عدد چهارم                        عدد سوم


  2 4 8 16
               



  2 3 8 14
              



  2 2 8 12
              



  2 1 8 10
  

  با الگوي باال مي توان گفت بيست و پنجمين عدد دنباله برابر است با:
    2 25 8 58  

 الگوهاي عددي



  
  
  

  ششم ابتدايي جامعرياضيات  8  

  در دنباله ي اعداد زير چهلمين عدد كدام است؟ :4 
  21 23 25 27, , , ,...  

1( 95  2( 97  3( 99  4( 101  
  )3ي ( گزينه 

  عدد اول      عدد دوم                                                    عدد سوم     عدد چهارم                                          


  2 4 19 27
               



  2 3 19 25
              



  2 2 19 23
              



  2 1 19 21
  

  عدد دنباله برابر است با: چهلمينبا الگوي باال مي توان گفت 
      2 40 19 80 19 99  

  توليد مي شود. 3ضرب كنيم مضرب هاي عدد  3هر يك از اعداد طبيعي را در عدد  اگر :6 
1 2 3 4

3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12
....   

       
  

ضـرب   nو به طور كلي اگر در  5ضرب كنيم مضارب  5و اگر در  4ضرب كنيم مضارب  4اگر هر يك از اعداد طبيعي را در عدد  :7 
  پديد مي آيد. nكنيم، مضارب 

ام دنبالـه از   nله اي از اعداد اختالف هر دو عدد متوالي دنبالـه مقـداري ثابـت باشـد، بـراي بدسـت آوردن عـدد        اگر در دنبا :8 
  فرمول زير استفاده مي كنيم. (اختالف دو عدد متوالي را فاصله مي ناميم)

فاصله       1nعدد اول  

  چهارمين عدد كدام است؟در دنباله زير سي و  :5 

    15 1719 21, , , ,...  
1( 79  2( 81  3( 83  4( 85   
    )2ي ( گزينه 

فاصله    17 15 2  
           15 34 1 2 15 33 2 15 66 81  

  است؟ 75چندمين عدد دنباله ي زير برابر  :6 
    111315 17, , , ,...  

1( 29  2( 31  3( 33  4( 35  
  )3ي ( گزينه 

  
                                                                                                       75 11 فاصله   64 13 11 2    

                                                                                                       32 1 33   64 2 32           

  در دنباله ي اعداد زير نودمين عدد كدام است؟ :7 
    3 6912, , , ,...  

1( 270  2( 267  3( 264  4( 273  



  
  
  

  9  الگوهاي عدديفصل اول :     

  )1ي ( گزينه 
   

          3 90 1 3 3 89 3 3 267 270  

  است؟ 67در دنباله ي اعداد زير چندمين عدد برابر  :8 

    4 710 13, , , ,...  
1( 21  2( 24  3( 23  4( 22  
  )4ي ( گزينه 

فاصله       7 4 3  
       67 4 63 63 3 21 21 1 22  

  كنيم: دست آوردن تعداد از فرمول زير استفاده مي اي از اعداد اختالف هر دو عدد متوالي مقدار ثابتي باشد براي به لهاگر در دنبا : 9 

ــله1      فاصـــ تعداد  

1  تعداد عددها در دنباله ي روبه رو چه قدر است؟ :9  3 5 65, , ,...,  

1( 32  2( 33  3( 34  4( 36  
  )2ي ( گزينه 

  
   

65 1 1 32 1 332  

25  تعداد عددها در دنباله ي روبه رو چه قدر است؟ :10  2627 105, , ,...,  

1( 80  2( 79  3( 82  4( 81  
  )4ي ( گزينه 


   

105 25 1 80 1 811  

1719  داد عددها در دنباله ي روبه رو چه قدر است؟تع :11  21 93, , ,...,  

1( 76  2( 77  3( 39  4( 38  
  )3ي ( گزينه 

  
   

93 17 1 38 1 392  

باشـد از فرمـول زيـر     ي مـي دست آوردن مجموع اعداد در يك دنباله كه در آن اختالف هر دو عدد متوالي مقـدار ثـابت   براي به :10 
  كنيم: استفاده مي

        

  2مجموع  

حاصل عبارت  :12     1 2 3   كدام است؟...40

1( 779  2( 820  3( 902  4( 920  

تعداد اولي)  (آخري 

 آخري اولي 



  
  
  

  ششم ابتدايي جامعرياضيات  10  

  )2ي ( گزينه 

     
   

40 1 40 40 41 20 41 8202 2  

حاصل عبارت  :13     12 14 16   كدام است؟ ...70

1( 1271   2( 1230   3( 1189   4( 2378  
  )2ي ( گزينه 

  
  

70 12 1   تعداد  302

مجموع      
   

30 12 70 30 82 30 41 12302 2  

حاصل عبارت  :14     22 25 28     كدام است؟ ...91

1( 2712   2( 5/1299   3( 5/1412   4( 1356  
  )4ي ( گزينه 

  
    

91 22 1 23 1   تعداد  243

مجموع      
 

24 22 91 24 113 13562 2  

حاصل عبارت  :15    18 24 30     كدام است؟ ...120

1( 1242  2( 2484  3( 1173  4( 1311   
  )1ي ( گزينه 

  
    

120 18 1 17 1   تعداد  186

مجموع      
 

18 18 120 18 138 12422 2  

حاصل عبارت  :16    
   

6 12 18 90
2 4 6 30

...
...

  برابر است با:

1( 2  2( 3  3(1
3  4( 6   

  )2ي ( گزينه 
  صورت كسر در واقع سه برابر مخرج مي باشد.

    

  تعداد تعداد   اد فرد كه شروع آنها عدد يك باشد برابر است با:     مجموع اعد : 11 
  

حاصل عبارت  :17     1 3 5     كدام است؟...99

1( 2401  2( 2601  3( 2500  4( 2704   



  
  
  

  11  الگوهاي عدديفصل اول :     

  )3ي ( گزينه 
  

    
99 1 1 49 1   تعداد502

        1 3 5 99 50 50 2500...  

  تعداد +تعداد)1(   شروع شده باشد برابر است با:      2مجموع اعداد زوج كه از  :  12 

حاصل عبارت  :18     2 4 6   كدام است؟...50

1( 600  2( 650  3( 702  4( 2550   
   )2ي ( گزينه 

 
  

50 2 1   تعداد252

  2 4 6 50 25 26 650...        
  

 13  :        
    

11 2 3 2
n n

... n  

  اگر تعداد اعداد فرد، زوج باشد مجموع آنها زوج است.  :  14 

  اگر تعداد اعداد فرد، فرد باشد مجموع آنها فرد است.  :  15 

  ج است.مجموع چند عدد زوج همواره زو  :  16 

  حاصلضرب چند عدد فرد همواره فرد است.  :  17 

  در ضرب چند عدد اگر يك عدد زوج باشد حاصلضرب نيز زوج است.  :  18 

  در دنباله ي شكل هاي زير شكل سي و پنجم از چند دايره تشكيل شده است؟ :19 

  
  
  
  
  

1( 136  2( 140  3( 144  4( 148   
 )3ي ( گزينه 

  )1دايره هاي شكل ( تعداد   4 4 2 4 8  

  )2دايره هاي شكل ( تعداد   8 4 3 4 12  

  )3دايره هاي شكل ( تعداد    8 4 4 4 4 16  
  بنابراين تعداد دايره ها در شكل سي و پنجم برابراست با:

     35 1 4 36 4 144  



  
  
  

  ششم ابتدايي جامعرياضيات  12  

  در دنباله ي شكل هاي زير در شكل بيستم چند دايره وجود دارد؟ :20 

  
  
  

  
1( 190  2( 210  3( 231  4( 171   

   )2ي ( گزينه 
1 و در شكل دوم 1تعداد دايره ها در شكل اول     و در شكل سوم 2 1 2 در شـكل بيسـتم    و بـه همـين ترتيـب    3

     برابر است با:
     

20 211 2 3 20 2102...  
  دنباله ي اعداد فوق را دنباله اعداد مثلثي مي نامند.  

  در دنباله ي شكل هاي زير در شكل بيست و چهارم چند دايره وجود دارد؟ :21 

  

  

  

1( 625  2( 529  3( 476  4( 576   

  )4ي ( گزينه 
1 دايره ها در شكل اول تعداد 2در شكل دوم  ،1 3 ، در شكل سـوم 2 و بـه همـين ترتيـب در شـكل بيسـت و       3

                              چهارم برابر است با: 24 24 576  

  دنباله مربعي مي نامند.دنباله اعداد باال را 

  در دنباله شكل هاي زير شكل دوازدهم از چند دايره تشكيل شده است؟ :22 
  
  
  
  
1( 140  2( 192  3( 221  4( 252   
  )2ي ( گزينه 

اين تعـداد  دايره اضافه كنيم دنبالـه مربعـي مـي شـود. بنـابر      4اگر در هر شكل به گوشه ها يك دايره يعني در مجموعه 
اول  در شـكل دايره ها  3 3 4   در شـكل دوم ، 4 4 4    در شـكل سـوم ، 5 5 4     و در شـكل دوازدهـم

  برابر است با:

      14 14 4 196 4 192  



  
  
  

  13  الگوهاي عدديفصل اول :     

  .باشد مي 9تعداد عددهاي طبيعي يك رقمي  :19 

  . باشد مي 90 دو رقميدهاي تعداد عد :20 

  . باشد مي 900تعداد عددهاي سه رقمي : 21 

  باشد. مي 9000تعداد اعداد چهار رقمي  :22 

  است؟ قدر چهرقمي  تعداد اعداد هفت :23 

1( 90000000  2( 10000000  3( 9000000  4( 1000000  
  )3ي ( گزينه 

  وجود دارد؟ 600از  تر بزرگچند عدد سه رقمي  :24 

1( 399  2( 400  3( 401   4( 398  
  )1ي ( گزينه 

  .  باشد ميتا  900تعداد اعداد سه رقمي 
600  601تر از  تعداد اعداد سه رقمي كوچك   99 501    

  900 501 399   

  تعداد اعداد هشت رقمي چند برابر تعداد اعداد چهار رقمي است؟ :25 

1( 100  2( 90000  3( 1000  4( 10000   
90000000  )4ي ( گزينه  9000 10000   

  ؟كند ميواحد اضافه كنيم، عدد چه تغييري  3اگر به رقم دهگان هزار يك عدد  :26 

 شود. سه برابر مي )2   شود. سه واحد اضافه مي )1

   شود. تر مي واحد بيش 30000 )4  شود. تر مي واحد بيش 3000 )3
  )4ي ( گزينه 

3واحد اضافه شود، به خود عدد 3به دهگان هزار يك عدد اگر  10000 30000   شود ميواحد اضافه. 

  توان نوشت؟ چند عدد سه رقمي بدون ارقام تكراري مي 8و  5و  3با ارقام  :27 

1( 4  2( 9  3( 6  4( 27   
358  )3ي ( گزينه  385 538 583 835 853      

)ورتص بهاگر عدد سه رقمي را  )    توانيم داشـته باشـيم.    انتخاب مختلف مي 3در نظر بگيريم براي رقم صدگان
  پس از انتخاب رقم صدگان براي رقم دهگان دو انتخاب و سپس براي رقم يكان يك انتخاب خواهيم داشت:

  3 2 1 3 2 1 6    

  نوشت؟ توان ميهاررقمي چند عدد چ 7و  6و  5و  4با ارقام  :28 

1( 24  2( 128  3( 256  4( 32  



  
  
  

  ششم ابتدايي جامعرياضيات  14  

  )3ي ( گزينه 
    توانيم داشته باشيم: هاي يكان، دهگان، صدگان و هزارگان چهار انتخاب مختلف مي براي هريك از رقم

  4 4 4 4 256     

  باشد؟ نوشت كه رقم سمت چپ آن سه برابر رقم يكانش توان ميچند عدد چهار رقمي  :29 

1( 100  2( 200  3( 300  4( 400  
  )3ي ( گزينه 

رقـم مختلـف    10باشـد و دو رقـم ديگـر يعنـي دهگـان و صـدگان        3باشد، رقـم سـمت چـپ بايـد عـدد       1اگر رقم يكان 
  توانند باشند: مي

  
3 1

10 10 100 
  

باشد. به همـين ترتيـب رقـم يكـان را      3ها  و هزارگان آن 1ها  نوشت كه يكان آن توان ميبنابراين صد عدد چهار رقمي 
رقـم يكـان را    چنـين  هـم نوشت.  توان ميدرنظر گرفت كه باز هم صد عدد با اين ويژگي  6و رقم هزارگان را  2 توان مي
   صد عدد نوشت: توان مينيز  صورت ايندرنظر گرفت كه در  9و رقم هزارگان را  3 توان مي

   100 100 100 300  

  نوشت؟ توان مي 700از  تر كوچكچند عدد سه رقمي  7و  0و  3هاي  با رقم :30 

1( 2  2( 4  3( 6  4( 9  
  )4ي ( گزينه 

  باشد: 3كوچكتر باشد رقم صدگان بايد  700كه عدد بايد از  با توجه به اين
  300 303 307 330 333 337 370 373 377         

  اشد، كدام است؟ب 5ترين عدد هفت رقمي كه مجموع ارقام آن برابر  كوچك :31 

1( 1000010  2( 1000004  3( 1000013  4( 100004  
  )2ي ( گزينه 

 د.شو ميبار نوشته  20از صد هر رقم غير صفر  تر كوچكدر نوشتن اعداد : 23 

  ؟رود ميبه كار  6چند بار رقم  99در نوشتن اعداد يك تا  :32 

  بار 20 )4  بار 19 )3  بار 15 )2  بار 10 )1
  )4ي ( گزينه 

  ؟شود مياستفاده  7چند بار از رقم  75در نوشتن اعداد يك تا  :33 

1( 12  2( 7  3( 13  4( 9  



  
  
  

  15  الگوهاي عدديفصل اول :     

  )3ي ( گزينه 
7  :رود مي، هفت بار در رقم يكان و شش بار در رقم دهگان به كار  7رقم  6 13   

  سطر بنويسيم، هفتاد و هفتمين رقم برابر است با:به دنبال هم در يك  99اگر اعداد طبيعي را به ترتيب از يك تا  :34 

1( 3  2( 4  3( 5  4( 2  
  )1ي ( گزينه 

  :باشد ميتا 34برابر  ها آنكه تعداد  شود ميو به دنبال آن اعداد دو رقمي نوشته  رود مينه بار اعداد يك رقمي به كار 
  77 9 68 68 2 34     

  .  باشد ميهفتاد و هفتمين رقم  3ه رقم ك باشد مي 43عدد دورقمي  چهارمينسي و 

نويسيم. بيست و هفتمين رقم  به دنبال هم در يك سطر مي 500تا  5باشند را از  پذير مي بخش 5اعدادي كه بر  :35 

  كدام است؟

  صفر )4   6 )3   7 )2   5 )1
  )4ي ( گزينه 

    باشند: ي اعداد نوشته شده دو رقمي مي يك رقمي است و بقيه 5عدد 

  27 1 26 26 2 13     

14پذيرند را بايد بنويسيم كه سـيزدهمي برابـر    بخش 5سيزده عدد دو رقمي كه بر  5به جز عدد  5 70   باشـد  مـي 
  وهفتمين رقم است. كه رقم صفر، بيست

  قمي خواهد بود؟را پشت سر هم در يك سطر بنويسيم، عدد حاصل يك عدد چند ر 45اگر اعداد يك تا  :36 

  رقمي 81 )4  رقمي 80 )3  رقمي 90 )2  رقمي 45 )1
  )4ي ( گزينه 

  :باشد ميعدد دو رقمي  36عدد يك رقمي و  9عددي كه نوشته شده  45از 
  36 2 72 72 9 81     

  دام است؟كنيم. مجموع ارقام عدد حاصل ك مي 38بار در خودش ضرب كرده و حاصل را منهاي  23را  10عدد  :37 

1( 206  2( 195  3( 208  4( 197  
  )4ي ( گزينه 

بار در خودش ضرب كنيم، عدد حاصل برابر است با: 23را  10اگر عدد 
23

1000 0...       

   21 9 6 2 197( )                       


21

10 0 0 0 0 0
38

999 962

...

...
  

  

 بار

 بار
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  پذيري بخش

  پذير است. عليه بخش گوئيم مقسوم بر مقسوم مانده برابر صفر شود، مي در يك تقسيم اگر باقي :24 

  پذير است؟ از اعداد زير بخش يك كدامبر  48عدد  :38  

  ي موارد قبلي همه )4  16  )3  12 )2  8) 1
  )4ي ( گزينه 

  پذير است. بخش 16و  12و  8بر اعداد  48عدد 
48 16

348
0

  
48 12

448
0

  
48 8

648
0

 

  ؟نيستپذير  از اعداد زير بخش يك كدامبر  72عدد   :39

1 (24  2( 18  3( 12  4( 16  

  )4ي ( گزينه 

    پذير نيست. بخش 16بر  72عدد 
72 16

464
8

 

  پذير است. از آن اعداد بخشضرب چند عدد بر هر كدام  حاصل :25 

عدد :40     1 2 3 30( ...   پذير است؟ از اعداد زير بخش يك كدامبر  (

  ي موارد همه )4  23 )3  17 )2  13 )1

  )4ي ( گزينه 

  پذير است. ي اعداد از يك تا سي بخش به همه 30ضرب اعداد يك تا  حاصل

  پذير است. كلي بر ضرب هر چند عدد از آن اعداد بخش طور بهو  ها آن ضرب چند عدد بر ضرب هر دو عدد از حاصل :26 

3عدد :41   5 7 11( )    پذير است؟ از اعداد زير بخش يك كدامبر  

  ي موارد همه )4  105 )3  33 )2  15 )1

  )4ي ( گزينه 

      15 3 5 33 3 11 105 3 5 7  

عدد :42    
20
5 5 5 5( ...   ؟نيستپذير  از اعداد زير بخش يك كدام بر (

1( 5  2 (15  3( 25  4( 125  

 بار



  
  
  

  17  الگوهاي عددي:  اولفصل     

  )2ي ( گزينه 

كه اينبا توجه به  25 5 5( و (  125 5 5 5(  125و  25و  5ضـرب فـوق بـر     تـوان گفـت حاصـل    باشند، مـي  مي (
پذير است ولي بر بخش 15 3 5(   نيست.پذير  بخش (

  پذير نيست؟ از اعداد زير بخش يك كدامكنيم. عدد حاصل بر  را صد بار در خودش ضرب مي 3عدد  :43 

1(   
50
3 3 3 3...     2(   

85
3 3 3 3...  

3( 27 9 3    4(   
75
9 9 9 9...   

   )4ي ( گزينه 
  .  شود نميپذير  بر آن بخش 3ضرب صد تا  حاصل صورت اينكه در  باشد مي 3تا  150ضرب  برابر با حاصل 9تا  75ضرب  حاصل

ضـرب و اخـتالف آن دو عـدد بـر عـدد بخصـوص        پـذير باشـد، مجمـوع، حاصـل     اگر دو عدد بر يـك عـدد بخصـوص بخـش     :27 
  ل قسمت نباشد.شوند. اما حاصل تقسيم آن دو عدد بر عدد بخصوص ممكن است قاب پذير مي بخش

  پذير است: بخش 7پذير باشند، مجموعشان نيز بر  بخش 7اگر دو عدد بر  :28  

 21 14 35  

  پذير است: بخش 7پذير باشند، اختالفشان نيز بر  بخش 7اگر دو عدد بر  :29 
 35 21 14  

  پذير است: بخش 7ربشان نيز بر ض پذير باشند، حاصل بخش 7اگر دو عدد بر  :30 
 7 14 98  

  مجموع دو عدد زوج عددي زوج است. :31 

  است. زوجاختالف دو عدد زوج عددي  :32 :

  است.زوج دو عدد زوج عددي  ضرب حاصل :33 

   است.زوج مجموع دو عدد فرد عددي  :34 

  است.زوج اختالف دو عدد فرد عددي  :35 

  است.فرد ضرب دو عدد فرد عددي  اصلح :36 

  است.فرد مجموع يك عدد زوج با يك عدد فرد عددي  :37 

  است.زوج ضرب يك عدد زوج در يك عدد فرد عددي  حاصل :38 

  پذير است. عددي كه رقم يكان آن زوج باشد بر دو بخشهر  :39 

  پذير است؟ از اعداد زير بر دو بخش يك كدام :44 

  ي موارد همه )4  570 )3  492 )2  258 )1

 بار بار

 بار
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  )4ي ( گزينه 
  پذيرند. بخش 2باشند. پس همگي بر  زوج مي 570و  492و  258رقم يكان 

  ؟نيستپذير  بخش 2از اعداد زير بر  يك كدام :45 

1( 1385 1386 1387    2(     1 3 5 7 99 101( ... )  
3(   501 503 505   رد عدد ف 72مجموع  )4  ...999

  )3ي ( گزينه 
  پذير نيست. بخش 2چند عدد فرد، عددي فرد است. پس بر  ضرب حاصل

  ؟نيستپذير  بخش 2از موارد زير عدد حاصل بر  يك كدامدر  :46 

  كنيم. بار در خودش ضرب مي 129يك عدد زوج را  )1
  كنيم. كنيم و دو عدد حاصل را با هم جمع مي دش ضرب ميبار در خو 17كنيم و عدد فرد ديگر را  بار در خودش ضرب مي 13يك عدد فرد را  )2

  كنيم. بار در خودش ضرب مي 48يك عدد فرد را  )3
  كنيم.  چهل و هشت عدد فرد را با هم جمع مي )4

  )3ي ( گزينه 
  پذير نيست. بخش 2شود كه بر  يك عدد فرد را هر چند بار در خودش ضرب كنيم، جواب عددي فرد مي

  برابر صفر است. 2ي تقسيم هر عدد زوج بر  باقيمانده :40 

  برابر يك است. 2ي تقسيم هر عدد فرد بر  باقيمانده :41 

  برابر يك است؟ 2از اعداد زير بر  يك كدامي تقسيم  باقيمانده :47 

1(   19 21 23 75...    2(   1 3 5 99...  
3(   10 11 12   2و  1ي  نهگزي )4    ...49

  )1ي ( گزينه 
مانـده   بـاقي  صـورت  ايـن ي يك فـرد اسـت كـه در     ضرب چند عدد فرد عددي فرد است، پس عدد حاصل در گزينه حاصل

شـوند كـه حاصـل عـددي زوج      عدد فرد با هـم جمـع مـي    50ي دوم در واقع  . در گزينهشود ميبرابر يك  2تقسيم آن بر 
. بنابراين، شود ميضرب نيز زوج  ند عدد اگر الاقل يك عدد زوج باشد حاصلگفت در ضرب چ توان مي چنين هم، شود مي

  نيز زوج است.   3ي  عدد حاصل در گزينه

  پذير باشد. بخش 3بر  ها آنپذيرند كه مجموع ارقام  بخش 3عدادي بر ا :42 

  پذير است؟ بخش 3از اعداد زير بر  يك كدام :48 

1( 17584  2( 37594  3( 26789  4( 1235748  

  )4ي ( گزينه 
      1 2 3 5 7 4 8 30  

  پذير است. بخش 3نيز بر  1235748پذير است. پس عدد  بخش 3بر  30عدد 



  
  
  

  19  الگوهاي عددي:  اولفصل     

  ؟نيستپذير  بخش 3از اعداد زير بر  يك كدام :49 

1( 99999  2( 45454545  3( 55555  4( 777777    

  )3ي ( گزينه 

      5 5 5 5 5 5 5 25  

  پذير نيست. بخش 3نيز بر  55555يست، پس عدد پذير ن بخش 3بر  25

285عدد :50     قرار داد؟  توان ميچه ارقامي  پذير است. به جاي بخش 3بر  47

   7يا  5يا  2 )4  7يا  4يا  1 )3  7يا  4يا  1يا  0 )2  8يا  4يا  1 )1

  )3ي ( گزينه 

عدد :51  79 563 قـرار داد، حـداكثر    تـوان  مـي  و باشد. مجموع اعدادي كـه بـه جـاي    پذير مي بخش 3بر  8
  است؟  قدر چه

1( 10  2( 13  3( 16  4( 18  

  )3ي ( گزينه 

     7 9 5 6 3 8 38  

  :شود ميپذير  بخش 3باشد، عدد بر  16 دهيم ميقرار  و  اگر مجموع ارقامي كه به جاي
 38 16 54  

  ؟نيستپذير  بخش 3از اعداد زير بر  يك كدام :52 

  باشد. 7ي ارقام آن  رقمي كه همه 42عددي  )1
  باشد. 6 ي ارقام آن رقمي كه همه 17عددي  )2
  باشد.  947652عددي كه مجموع ارقام آن برابر  )3
    باشد. 5ي ارقام  رقمي كه همه 59عددي  )4

  )4ي ( گزينه 

باشد، مجموع ارقامش برابر 5ي ارقام آن  رقمي كه همه 59عددي  59 5   پذير نيست. بخش 3كه بر  شود مي 295

  53:  ؟نباشدپذير  بخش 3از اعداد زير ممكن است بر  يك كدامپذير است.  بخش 3عددي است كه بر  

1( 7    2( 45   
3(9     4(       

20
...  

  )3ي ( گزينه 
  پذير نيست. بخش 3كه بر  شود مي 7برابر  9بر  63است، اما حاصل تقسيم  پذير بخش 3بر  63به عنوان مثال 

  . باشد ميبرابر صفر يا يك يا دو  3ي تقسيم هر عدد بر  مانده باقي :43 

 بار
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ي تقسـيم   مانده كافي است مجموع ارقام آن عدد را حساب كرده و باقي 3ي تقسيم يك عدد بر  مانده براي تعيين باقي :44 
  آوريم. دست به 3بر  را آن

  كدام است؟ 3بر  27546815ي تقسيم عدد  مانده باقي :54 

  توان گفت نمي )4  2 )3  1 )2  0 )1

  )3ي ( گزينه        2 7 5 4 6 8 1 5 38  

 2نيـز برابـر    3بـر   27546815ي تقسـيم عـدد    مانـده  . بنابراين بـاقي شود مي 2برابر  3بر  38ي تقسيم عدد  مانده باقي
  است.

تقسـيم   3يك عدد هفت رقمي را بر  چنين همشد.  2مانده برابر  تقسيم كرديم، باقي 3يك عدد پنج رقمي را بر   :55 
  ؟شود مي قدر چهمانده  تقسيم كنيم، باقي 3مانده يك شد. اگر مجموع دو عدد پنج رقمي و هفت رقمي را بر  كرديم باقي

  توان گفت نمي )4  دو )3  يك )2  صفر )1

  )1ي ( گزينه 
بـوده   1برابـر   3رقمي بر  عدد هفتتقسيم مانده  و باقي 2برابر  3عدد پنج رقمي بر تقسيم مانده  باقي كه اينبا توجه به 

و 2 1   بخش پذير است. 3گفت مجموع دو عدد بر  توان ميباشد،  مي 3

  پذير است. بخش 3ها نيز بر  پذير باشند، مجموع آن بخش 3اگر چند عدد بر  :45 

را جداگانـه حسـاب    3ي تقسيم هـر عـدد بـر     مانده كافي است. باقي 3ي تقسيم مجموع چند عدد بر  مانده براي تعيين باقي :46 
  كنيم. مانده را محاسبه مي كنيم و باقي تقسيم مي 3بر  را آنشد  تر بيش 3كنيم. اگر حاصل جمع از  را با هم جمع مي ها آنكرده و 

ي تقسيم عدد ندهما باقي :56  2795 473 1561(   چيست؟ 3بر  (

1( 0  2( 1  3( 2  4( 5   

  )3ي ( گزينه 
  .باشد مي 2برابر  3ي تقسيم آن بر  مانده است كه باقي 23برابر  2795مجموع ارقام عدد 
  .باشد مي 2برابر  3ي تقسيم آن بر  مانده است كه باقي 14برابر  473مجموع ارقام عدد 

  .باشد مي 1برابر  3ي تقسيم آن بر  مانده است كه باقي 13برابر  1561ارقام عدد مجموع 
    2 2 1 5  

  است. 2برابر  3بر  5ي تقسيم  مانده باقي

  قابل قسمت باشد. 4پذير است كه دو رقم سمت راست آن يا صفر باشد يا بر  بخش 4عددي بر  :47 

  پذير است؟ بخش 4بر  از اعداد زير يك كدام :57 

  ي موارد همه )4  857908 )3  75916 )2  1500 )1

  )4ي ( گزينه 
  پذير است، چون دو رقم سمت راست آن صفر است. بخش 4بر  1500عدد 
  پذير است. بخش 4بر  16پذير است، زيرا دو رقم سمت راست آن يعني  بخش 4بر  75916عدد 
  پذير است. بخش 4بر  08م سمت راست يعني پذير است، زيرا دو رق بخش 4بر  857908عدد 

  


