
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــرد   ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن  ب

ــذرد   ــه برنگ ــر انديش ــزين برت  ك
  

  
بسياري از پدرها و مادرها، امروزه مايلند فرزندان خود را در مدارس تيزهوشان و يا مـدارس خـاص ديگـر    

اسـت و بـين مـواد درسـي مختلـف      هاي دشواري همراه  گونه مدارس، با آزمون نام كنند. ورود به اين ثبت
  كند. آموز ايفا مي ي درس رياضي بيشترين نقش را در پذيرش يا عدم پذيرش دانش آزمون، نمره

ي  ي مطالـب دوره  (رشادت) كتابي است كه كليـه  آموزان تيزهوش رياضيات ششم ابتدايي براي دانش
هاي مهم هـر درس   ي مباحث و نكته الصهآموز، ابتدا با خ دهد. دانش ابتدايي را در سطح پيشرفته ارائه مي

يابد. سپس براي هر مبحث رياضي، تعدادي سؤال چهار  هايي بر حل آنها تسلط مي شود و با مثال آشنا مي
اي شـركت و سـطح علمـي خـود را      آزمون جامع چهارگزينـه  15كند. در پايان هم در  اي را حل مي گزينه

  كند. ارزيابي مي
هـاي ورودي مـدارس    آموزان را براي شركت در آزمـون  ي نيازهاي دانش هاميدواريم كتاب حاضر، هم

  گو باشد. خاص و تيزهوشان و نيز المپيادهاي رياضي پاسخ
دانيم از جناب آقاي يحيي دهقاني مديرعامل محترم شـركت آموزشـي، فرهنگـي و     در اينجا الزم مي

 كتاب فراهم آوردند، تشكر كنيم. انتشاراتي مبتكران كه شرايط و امكانات الزم را براي چاپ اين
فرد، مليحه محمدي، بهاره خُدامي  آرا)، سمانه ايمان ها ناهيد صبائي (حروفچين و صفحه همچنين از خانم

  ها) و مديران و همكاران واحدهاي حروفچيني، توليد و فروش سپاسگزاريم. و مينا هرمزي (گرافيست
ي  رضا اردستاني و حميدرضا خورش هم كه در تهيـه آقايان مهدي رشنو، عليخانم اكرم محمدي و  از

  ي اين عزيزان آرزوي موفقيت داريم. كنيم و براي همه اند، تشكر مي كتاب ما را ياري كرده
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  هادي عزيززاده  

  



 

  
  
  
  
  
  

  صفحه  عنوان  
  

  7   ......................................................................................................  راهنماي استفاده از كتاب    
  

  هاي پيشين مروري بر دانسته  فصل صفر  
  10   .........................................................................  رياضيات عمومي    1بخش   
  18   ...............................................................................  اعداد مركب     2بخش   
  22   .................................................................   خط خط و نيم خط، پاره   3بخش   
  27   ....................................................................   ها خواص چندضلعي   4بخش   
  35   ..........................................................................................    مثلث   5بخش   
  44   ...............................................................  ، آمار و احتمال  ميانگين    6بخش   

  

  الگوهاي عددي  اولفصل   
  52   ......................................................    الگوهاي عدديو  عددنويسي   1بخش   
  63   ...............................................................................  پذيري   بخش   2بخش   
  73   ...............................................................................   عداد صحيحا   3بخش   

  

  78   ...........................................................................................    كسر   دومفصل   
  

  88   .............................................................................  اعشاري  اعداد  فصل سوم  
  

  تقارن و مختصات    چهارمفصل   
  98   ............................................................................    تقارن و دوران   1بخش   
  104   .................................................................................   مختصات   2بخش   

  

  گيري اندازه    پنجمفصل   
  112   ..............................................................    گيري واحدهاي اندازه   1بخش   
  116   ...................................................................................    مساحت   2بخش   
  134   .......................................................................................   حجم   3بخش   
  144   .......................................................................................   دايره   4بخش   
  154   .......................................................................................    زاويه   5بخش   

  



  
  
  
  
  
  

  صفحه  عنوان  
  

  تناسب و درصد    ششمفصل   
  164   ........................................................................    نسبت و تناسب   1بخش   
  174   ......................................................................................   درصد   2بخش   

  

  184   ...........................................................................   اعداد تقريبي    هفتمفصل   
  

  192   ...........................................................    هوش و استعداد تحليلي    تمشفصل ه  
  212   .....................................................  )  استعداد تحليلي  1آزمون (  
  215   .....................................................  استعداد تحليلي  )  2(آزمون   

  

  220   ...............................................................................  ) 1آزمون (    ها آزمون  
  223   ...............................................................................  ) 2آزمون (  
  226   ...............................................................................  ) 3آزمون (  
  229   ...............................................................................  ) 4آزمون (  
  233   ...............................................................................  ) 5آزمون (  
  236   ...............................................................................  ) 6آزمون (  
  240   ...............................................................................  ) 7آزمون (  
  243   ...............................................................................  ) 8آزمون (  
  246   ...............................................................................  ) 9آزمون (  
  249   ............................................................................  ) 10آزمون (  
  252   ............................................................................  ) 11آزمون (  
  255   ............................................................................  ) 12آزمون (  
  258   ............................................................................  ) 13آزمون (  
  262   ............................................................................  ) 14آزمون (  
  266   ............................................................................  ) 15مون (آز  
  270   ............................................................................  ) 16آزمون (  
  273   ............................................................................  ) 17آزمون (  



 

  
  
  
  
  

  راهنماي استفاده از كتاب
  

  دانش آموز گرامي / ولي محترم
  ها و موارد زير توجه فرماييد: ي اين كتاب به توصيه قبل از آغاز مطالعه

  هاي فصل موردنظر را مطالعه كنيد. ي درس و مثال بتدا خالصهـ ا1
ي  انـد. پـس از آنكـه بـه همـه      اي هر فصل را پاسخ دهيد. سؤاالت از ساده به سخت تنظـيم شـده   ينهـ سؤاالت چهار گز2

هاي درسـت سـؤاالت مقايسـه كنيـد.      هاي خود را با پاسخ نامه مراجعه كنيد و پاسخ سؤاالت پاسخ داديد، به كتاب پاسخ
 تري را پيشـنهاد  ت ما راه حل ساده. ممكن اسنامه را دقيق بخوانيد حتي اگر پاسخ شما به سؤالي درست باشد حتماً پاسخ

  كرده باشيم.
هـا را پاسـخ    ي فصـل  اي همـه  ايد و سؤاالت چهار گزينـه  ها را مطالعه نكرده ي فصل ي دروس همه كه خالصهـ تا زماني 3

آخـرين مرحلـه و   ها را بايـد در   اي انتهاي كتاب خودداري كنيد. اين آزمون هاي چهار گزينه ايد، از مراجعه به آزمون نداده
  براي دوره كردن و مرور كردن اين كتاب، پاسخ دهيد.

سـؤال هـر آزمـون، تعـداد      20ـ براي آنكه بدانيد سطح علمـي شـما در درس رياضـي چيسـت، پـس از پاسـخ دادن بـه        4
  :ي زير محاسبه كنيد ي خودتان را با رابطه را بشماريد و نمره هاي غلط خود هاي درست و تعداد انتخاب انتخاب

  

  هاي درست = نمره تعداد پاسخ -   
  

كند.) سپس با مراجعـه بـه جـدول زيـر، سـطح علمـي خـود را         (يعني هر سه انتخاب غلط، يك انتخاب درست را خنثي مي
  مشخص كنيد.

  

  سطح علمي  نمره
  متوسط  1ـ  5
  خوب  5ـ  10
  خيلي خوب  10ـ  15
  عالي  15ـ  19

  نابغه  20
  

مند گرديـد،   اي آموزشي بهره براي آنكه با روش درست مطالعه و روش درست تست زدن آشنا شويد و از خدمات مشاورهـ 5
ي اين كتاب همراه شويد و نكات مهمي را كه همراه با تصـوير   شود كه با آرمان و آيدا در سفر مطالعه به شما توصيه مي

  دقت مطالعه و به آنها عمل كنيد.آنها، در قالب شعر يا نثر بيان شده است به 
  

  موفق باشيد.  
  

  هاي غلط تعداد پاسخ
3 
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37 38 39 40 41

  1فصل صفر ـ بخش 
  

  رياضيات عمومي
  
  

  ي درس خالصه 
  

تفاضل (اختالف) دو عدد را داشته باشيم، براي به دست آوردن دو عدد كافي است از دو اگر مجموع و  :)1ي ( نكته
  ي زير استفاده كنيم:  رابطه

  2  2  تر كوچكعدد  تر بزرگعدد  

  

  ند؟ا باشد، آن دو عدد كدام 6و تفاضلشان  60اگر مجموع دو عدد  مثال: 

60 حل: 6 272


   60  تر كوچكعدد 6 332


  تر عدد بزرگ  

  

بـه دسـت    توانيم از روي مجموع يـا تفاضـل، عـدد ديگـر را     وقتي يكي از دو عدد را به دست آورديم، مي تذكر: 
  را به دست آورديم بگوييم: 33آوريم و براي عدد دوم رابطه ننويسيم. مثالً وقتي عدد 

  60 33 27           33يا 6 27   
  
  

يم چند عدد متوالي را داشته باشيم، براي به دست آوردن آنها، مجموع را بر تعـداد تقسـ   اگر مجموع :)2ي ( نكته
  كنيم. كنيم تا عدد يا اعداد وسط به دست آيند و بعد مرتب مي مي

  

  چند است؟ تر كوچكباشد، عدد  195عدد متوالي  5اگر مجموع  :1مثال  
  حل:

  

195 5
3915

45
45
00




  

  تر چند است؟ باشد، عدد بزرگ 300عدد فرد متوالي  6اگر مجموع  :2مثال  

   
6300

5030
00

  

  45 47 49 50 51 53 55( )  

 عدد وسط
 وسطعدد  تر كوچكعدد 

 مجموع +تفاضل  مجموع - تفاضل 

 وسط اعداد (چون فرد نيست.)
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 توانيم مانند مثال زير عمل كنيم هاي يكسان از ما خواسته شد، مي اگر مجموع اعداد طبيعي متوالي با فاصله:  
  

  كدام است؟ 100از  تر كوچكمجموع اعداد طبيعي  مثال: 
  :نويسيم صورت برعكس زير هم مي ابتدا دو بار اعداد را به حل:

  

  
1 2 3 97 98 99
99 98 97 3 2 1

100 100 100 100 100 100





  

  

99اعـداد   ي شود. يعني مجمـوع همـه   مي 100مجموع هر عدد با عدد زيرش  100 9900   ي شـود و چـون همـه    مـي 
9900  تقسيم كنيم: 2بايد اين عدد را بر ايم،  اعداد را دو بار نوشته 2 4950   

  
  

  هاي يكسان برابر است با: اصلهاعداد متوالي با ف مجموع :)3ي ( نكته

  2  

  

1  برابر است با: 100از  تر كوچكبنابراين مجموع اعداد طبيعي  99 99 49502
( ) 

  

  

ي زيـر بـراي بـه     توانيـد از رابطـه   اگر نتوانستيد تعداد اعداد را از روي صـورت سـؤال بفهميـد، مـي     تذكر مهم: 
  داد اعداد استفاده كنيد.دست آوردن تع

   1 هاي يكسان تعداد اعداد متوالي با فاصله  

  

15  چند است؟ مقابلحاصل عبارت  مثال:  20 25 85 ?      
  

85    حل: 15 1 155


   تعداد اعداد  

  15 85 15 7502
( ) 

  مجموع اعداد  

  
  

اعمـال را   ي هاي شامل جاخالي (بـراي بـه دسـت آوردن عـدد نـامعلوم) بايـد همـه        حل تساوي براي :)4ي ( نكته
  جاي جمع، تفريق كنيم و برعكس. جاي ضرب، تقسيم و به برعكس انجام دهيم. يعني به

  

40    :1مثال   71 191( )    
  

  حل: 191 71 120  
  120 40 3   

 ل)(عدد آخر + عدد او× تعداد 

  عدد آخر –عدد اول 
 ي دو عدد متوالي فاصله
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51    :2مثال   8 23( )    
  

23  حل: 8 184   
  184 51 235   

  

  شده است. آن عدد چند است؟ 120، مساوي 12 ي چهار برابر عددي به اضافه :3مثال  
  نويسيم: صورت رياضي مي را به لهئمسابتدا صورت  حل:

  4 12 120( )    
  120 12 108   

  

  

108 4
278

28
28
00




  

  
شود و اگر بـه دنبـال    آنها جمع مي نسبي اگر دو شيء به سمت هم بيايند يا از هم دور شوند، سرعت :)5ي ( نكته

  شود. در ضمن: آنها از هم كم مي نسبي هم بروند، سرعت
  سرعت = مسافت يا فاصله× زمان   

  

از  ي آنها آيند. اگر فاصله اوليه كيلومتر در ساعت به سمت هم مي 90و  110 هاي دو اتومبيل با سرعت :1مثال  
  كشد تا به هم برسند؟ كيلومتر بوده باشد، چقدر طول مي 400 هم

90سرعت كلي   حل: 110 200   
  400 200   

400ساعت    200 2   
  

  كنـد و يـك موتورسـيكلت بـا سـرعت       اي حركـت مـي   كيلومتر در سـاعت در جـاده   30يك گاري با سرعت  :2مثال  
كيلـومتر از موتـور جلـوتر باشـد، پـس از طـي چنـد كيلـومتر          60كند. اگر گاري  كيلومتر در ساعت آن را تعقيب مي 45

  رسد؟ موتور به گاري مي
45سرعت كلي   حل: 30 15   

  60 15   
60ساعت    15 4   

4كيلومتر    45 180   
  
  

اگر بخواهيم يك شيء را به چند قطعه تقسيم كنيم، به شرط آنكه قطعات را روي هم نگذاريم، تعداد  :)6ي ( نكته
  از تعداد قطعات است. كمترها يكي  برش
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متري تقسيم كنيم، چنـد بـرش الزم اسـت (در صـورتي      25متري را به قطعات  100نكه يك طناب براي آ مثال: 
  ها را روي هم نگذاريم)؟ كه طناب

100قطعه   حل: 25 4   
4برش    1 3   

  
  
  

  كنيم. زير حساب ميمثال تعداد نفرات حاضر در يك صف را به روش  :)7ي ( نكته
  

علي در صفي ايستاده كه از ابتداي صف نفر هفتم و از انتهاي صف نفـر هشـتم اسـت. در ايـن صـف كـالً        مثال: 
  اند؟ چند نفر ايستاده

6    :حل (راه اول) 7 1 6 14     نفر قبل علي  علي 7 نفر بعد علي  
8    :)مراه دو( 7 1 14( )   .چون علي دو بار حساب شده است  
  
 مهمي دارد. ي هاي زير توجه كنيد. هر كدام از آنها نكته به مثال  

  

  شود؟ سال ديگر مجموع سن آنها چند سال مي 4سال است.  60نفر اآلن  4سن  مجموع :1مثال  
4  پس: شوند. سال بزرگ مي 4نفر،  4چون هر  حل: 4 16   

  16 60 76   
  

  تومــان و ســهراب و نيمــا روي هــم  220تومــان، آرش و ســهراب روي هـم   200نيمــا و آرش روي هــم  :2مثـال   
  تومان پول دارند. سهراب چند تومان پول دارد؟ 240
  :كنيم اعداد را با هم جمع مي ي ابتدا همه حل:

  200 220 240 660    
  كنيم. چون پول هر نفر دو بار محاسبه شده است اين عدد را تقسيم بر دو مي

  660 2 330   
خواهيم پول سهراب را به دست آوريـم، ايـن عـدد را از مجمـوع      تومان است. چون مي 330يعني مجموع پول سه نفر 
  كنيم تا پول سهراب به دست آيد. پول نيما و آرش كم مي

330پول سهراب    200 130   
  

  شده است. آن عدد كدام است؟ 108ايم، حاصل  پنج برابر عددي را از هشت برابر همان عدد كم كرده :3مثال  
8 حل: 5 3   كنيم. را بر سه تقسيم مي 108يعني سه برابر آن عدد باقي مانده است، پس  

  

108 3
369

18
18
00




  

  بوده است. 36يعني آن عدد 
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تـا از گردوهـايش را بـه شـايان داد.      23پويان و شايان به يك اندازه از گردوهاي بـاغ چيدنـد. پويـان     :4مثال  
  شود؟ اختالف تعداد گردوهايشان چقدر مي

خـتالف گردوهايشـان دو   شـود. يعنـي ا   تا به گردوهاي شايان اضافه مي 23شود و  تا از گردوهاي پويان كم مي 23 حل:
23  شود. مي 23برابر عدد  2 46   

  

تومـان   205مـداد خريـد و    4خودكار و  5تومان پرداخت. نغمه  295مداد خريد و  6خودكار و  7نويد  :5مثال  
  پرداخت. قيمت يك مداد و يك خودكار با هم چند تومان است؟

  خودكار   7مداد   6تومان  295    حل:
   )خودكار  5مداد   4تومان  205(  

  

  خودكار   2مداد   2تومان  90  
90  شود. تومان مي 45 يمت يك مداد و يك خودكارقپس  2 45   

  

آورد.  تومـان كـم مـي    178خودكار بخرد،  14آورد و اگر  تومان اضافه مي 47خودكار بخرد،  9اگر محمد  :6مثال  
  او چقدر پول دارد؟

178تومان   آوردن   كمتومان  178آوردن و  اضافهتومان  47تفاوت  حل: 47 225   
14خودكارها تعداد تفاوت    9 5   

225قيمت يك خودكار   تومان است. 225خودكار  5يمت يعني ق 5 45   
  توان به دو صورت زير عمل كرد: براي به دست آوردن پول محمد مي

9تومان    45 47 452( )    1: روش  
14تومان    45 178 452( )    : 2روش  

  

  اي به چند رقم احتياج داريم؟ صفحه 252گذاري صفحات يك كتاب  براي شماره :7مثال  
  رقمي است. صفحات يك ي ، شماره9تا  1ي از صفحه حل:

  صفحه  9رقمي   1 9رقم   
  صفحات دورقمي است. ي ، شماره99تا  10 ي از صفحه

99صفحه    9 90   
  صفحه  90رقمي   2 180رقم   

  رقمي است. صفحات سه ي ، شماره252تا  100 ي از صفحه
252صفحه    99 153   

  صفحه  153رقمي   3 459رقم   
  كنيم: حال مجموع سه عدد به دست آمده را محاسبه مي

  459 180 9 648    
  رقم احتياج داريم. 648يعني در مجموع به 
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  سؤاالت  
  رياضيات عمومي  

  
  
  تر باشد، سهراب چند سال دارد؟ بزرگ سال 12سال است. اگر رستم از سهراب  38مجموع سن رستم و سهراب   - 1

1( 26  2( 19  3( 13  4( 25  
  

  ين آنها چند است؟تر كوچكباشد.  مي 140دد زوج متوالي ع 5مجموع   -2
1( 28  2( 24  3( 32  4( 22  
  

  چند است؟ 200از  تر كوچكمجموع اعداد فرد   -3
1( 10000  2( 20000  3( 5000  4( 40000  
  

  شده است. آن عدد چند است؟ 408ي ، مساو223 ي پنج برابر عددي به عالوه  -4
1( 27  2( 29  3( 39  4( 37  
  

كنـد،   متـر در دقيقـه آن را تعقيـب مـي     70متر در دقيقه از دست شيري كـه بـا سـرعت     60يك گورخر با سرعت   -5
  رسد؟ متر باشد، بعد از چند دقيقه شير به گورخر مي 20آنها  ي اوليه ي كند. اگر فاصله فرار مي

7 )2  دقيقه 3 )1
13 )4  دقيقه 2 )3  دقيقه 2

  دقيقه 2

  
هـا را   متري، جمعاً چند برش الزم است (به شرط اينكه پارچـه  7متري به قطعات  28 ي قواره پارچه 5براي تبديل   -6

  روي هم نگذاريم)؟
1( 4  2( 20  3( 15  4( 19  
  

ف نفر نهم و از انتهاي صف نفر يازدهم است. در اين صف كالً چند نفر سياوش در صفي ايستاده كه از ابتداي ص  -7
  اند؟ ايستاده

1( 20  2( 21  3( 19  4( 18  
  

  شود؟ سال، مجموع سن آنها چقدر مي 6سال است. بعد از  33مجموع سن آرش، نيما و مازيار   -8
1( 39  2( 45  3( 51  4( 42  
  

ــدد اول و دوم    -9 ــوع ع ــدد دوم و ســوم   110مجم ــوع ع ــدد اول و ســوم   130و مجم ــوع ع ــي 150و مجم   باشــد.  م
  عدد سوم چند است؟

1( 55  2( 65  3( 75  4( 85  
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  شود. آن عدد چند است؟ واحد به آن اضافه مي 456اگر عددي را هفت برابر كنيم،   - 10
1( 57  2( 65  3( 76  4( 84  
  

چنـد   آنهـا اخـتالف پـول    تومان از كـاوه بگيـرد،   20است. اگر ارسالن  بيشترتومان  60پول ارسالن از پول كاوه   - 11
  شود؟ تومان مي

1( 80  2( 40  3( 100  4( 20  
  

تومـان خريـد. قيمـت يـك      420شكالت را  2بستني و  3تومان خريد و مينا  740شكالت را  4بستني و  5مريم   - 12
  است؟ چند تومانبستني 

1( 148  2( 84  3( 100  4( 60  
  

چنـد  آورد، فرهـاد   تومان كم مـي  340پفك بخرد  10آورد و اگر  تومان اضافه مي 140پفك بخرد،  6اگر فرهاد   - 13
  پول دارد؟ تومان

1( 920  2( 840  3( 860  4( 960  
  

  اي به چند رقم احتياج داريم؟ صفحه 324گذاري صفحات يك كتاب  براي شماره  - 14
1( 324  2( 628  3( 682  4( 864  
  

  شود. اين عدد كدام است؟ ختم مي 68به عدد  7يك عدد دورقمي در  ضرب حاصل  - 15
1( 44  2( 34  3( 54  4( 24  
  

 گيرد؟ كدام رقم قرار مي جاي  جمع را كامل كنيم، به اگر بخواهيم حاصل  - 16
  4 )2  صفر )1
3( 5  4( 8  
  
  
  
  

يـك از   كنيم. رقم يكان عدد به دسـت آمـده، كـدام    ضرب مي يكديگردو عدد زوج متوالي (پشت سر هم) را در   - 17
  شد؟با تواند نميارقام زير 

  8 )4  4 )3  2 )2  صفر )1
  

  كنيم. حاصل برابر است با: را با هم جمع مي آنهارا پيدا و  مجهولهاي  در عمل ضرب زير، رقم  - 18
1( 14  2( 5  
3( 9  4( 10  
  
  
  

23
23

7 5
7
405

?

?
? ?
?





2
12
70

2 0
3 20
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تومـان تعـدادي    1000خواهـد بـا    تومـان اسـت. ناصـر مـي     50تومان و قيمت يـك مـداد    90قيمت يك خودكار   - 19
يي كـه  ين تعداد خودكار را بخرد و حتماً مداد هم بخرد. تعـداد خودكارهـا  بيشتره طوري ك هخودكار و مداد بخرد؛ ب

  برابر است با: بايد بخرد،
1( 1  2( 2  3( 5  4( 10  
  

  :زير وجود دارد ي قاعده ،زوج اعداددرمورد جمع كردن   - 20
  2 1 2   

  2 4 2 3    
  2 4 6 3 4     

  2 4 6 8 4 5      
  كدام است؟ ،100تا  2 اعداد زوجِ مجموعحاال با پيدا كردن قاعده، معين كنيد 

1( 1300  2( 2550  3( 5250  4( 10100  
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  2فصل صفر ـ بخش 
  

  اعداد مركب
  
  

  ي درس خالصه 
  مهم: ي چند نكته

  

  
  

يد ابتدا هر سه قسمت عدد مركب را در آن عدد ضـرب كـرده و   اعداد مركب در يك عدد، با براي ضرب :)1ي ( نكته
  .تايي به ثانيه، دقيقه و ساعت تبديل كنيم 60سپس آن عدد را برحسب واحدهاي 

  

  مثال: 

  
3 25 30 4 12100 120

120 2 13 42 0
100 140

( , , ) ( , , )
( , , )

,

         
  

  

  
  ا:زير ؛چرخد مي 30شمار در هر ساعت  ساعت ي عقربه :)2ي ( نكته

  
  360 12 30    

  زيرا: ؛چرخد مي 6شمار در هر دقيقه  دقيقهي  همچنين عقربه
  

  360 60 6    
  
  
  

و دقيقـه را در   30شمار بايـد سـاعت را در    شمار و دقيقه ساعت ي بين دو عقربه ي تعيين زاويه براي :)3ي ( نكته
  ها را از هم كم كنيم. و سپس جوابضرب كرده  5/5

  

  شمار چند درجه است؟ شمار و دقيقه ساعت ي بين دو عقربه ي دقيقه، زاويه 20و  4در ساعت  مثال: 
4  حل: 30 120   

  20 5 5 110/   
  120 110 10   

  

  كنيم. كم مي 360شد، آن را از  بيشتر 180اگر جواب از  تذكر: 

 يك دور كامل ساعت

 يك دور كامل دقيقه
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3در ساعت  مثال:  50,  شمار چند درجه است؟ شمار و دقيقه هاي ساعت بين عقربه ي زاويه  
  3 30 90   

  50 5 5 275/   
  275 90 185   

  كنيم: كم مي 360شد، آن را از  بيشتر 1800ون از چ
  360 185 175     

  
  
  
  

 12باشد، كافي است آن را از ساعت  12از  كمترتصوير يك ساعت در آينه، اگر آن ساعت  براي تعيين :)4ي ( نكته
  كنيم. مي كم 24باشد، آن را از ساعت  12از  بيشتركم كنيم و اگر 

  

  هاي زير را در آينه به دست آوريد. تصوير ساعت مثال: 
  

  

23 59 60
24

13 30 46, ,

 

  
0 0

13 30 46
10 29 14

 
 

  

  

  

11 59 60
12

7 45 20, ,

 

  
0 0

7 45 20
4 14 40

 
 

  

  
  

  ضرب كرد تا به دقيقه تبديل شود. 60براي تبديل اعداد اعشاري به اعداد مركب، بايد جزء اعشاري را در  ):5ي ( نكته
  

2 مثال:    شود: صورت زير نوشته مي ساعت برحسب اعداد مركب به /4
  0 4 60 24 2 24/ ,    
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  سؤاالت  
  اعداد مركب  

  
  
6تهران تا اصفهان را در  ي اتوبوسي فاصله  -1 24 36, ,  كند. براي اينكه ايـن اتوبـوس دو بـار از تهـران بـه       طي مي

  د، چه مدت وقت الزم است؟اصفهان برود و برگرد
1( 25 36 24, ,   2( 25 38 34, ,   3( 24 38 34, ,   4( 25 38 24, ,   
  

برسـد،   120بـه   90شـمار از   ساعت ي ي ساعت قرار دهيم، براي اينكه عقربه ي نقاله را روي صفحه اگر صفحه  -2
  چند ساعت الزم است؟

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1
  

6در ساعت   -3 40,  شمار چند درجه است؟ شمار و دقيقه ساعت ي بين دو عقربه ي زاويه  
1( 45  2( 50  3( 40  4( 30  
  

  اي است)؟ دهد (ساعت عقربه اگر ساعت دو و بيست دقيقه باشد، تصوير آن در آينه چه زماني را نشان مي  -4
  بيست دقيقه به ده )4  نه و بيست دقيقه )3  بيست دقيقه به دو )2  دو و بيست دقيقه )1
  

5-  4   شود؟ ب اعداد مركب چگونه نوشته ميساعت برحس/25
1(4 25,   2( 415,   3( 410,   4( 4 20,   
  

1713اختالف دو عدد مركب   -6 9( , , )   819و 10( , , )  كدام است؟  
1( 911 26, ,   2( 9 52 30, ,   3( 8 52 59, ,   4( 8 53 59, ,   
  

1027اگــر در حــال حاضــر ســاعت   -7 36, ,   دقيقــه ســاعت چنــد  42ثانيــه و  24ســاعت و  4باشــد، بعــد از گذشــت
  شود؟ مي
  دقيقه 10و  14 )4  دقيقه 10و  15 )3  يقهدق 18و  15 )2  دقيقه 20و  14 )1
  

6اگر اذان صبح ساعت   -8 50:   6و اذان مغرب ساعت 27:     بعد از ظهر باشد، زمان بين اذان صـبح و اذان مغـرب
  چند ساعت و چند دقيقه است؟

1( 12 37:   2( 11 23:   3( 11 37:   4( 12 23:   
  

6آذر در ساعت  30آفتاب در روز   -9 20 31, ,   18طلوع و در ساعت 26 30, ,  كنـد. طـول ايـن     همان روز غروب مي
  روز چقدر است؟

1( 12 5 59, ,   2( 12 6 1, ,   3( 12 6 59, ,   4( 12 59 59, ,   


