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 ارزش مکانی در عدد نویسی )1
 .ترین ارزش مکانی استترین ارزش مکانی و اولین عدد سمت چپ عدد داراي بیشاولین رقم سمت راست عدد داراي کم 

  تعیین تعداد ارقام عدد ) 2
 .هاي عدد مورد نظر برسددهیم تا به تعداد رقم آن قدر صفر قرار می9 را قرار داده و در سمت راست عدد 9عدد 

    را بدست آورید ؟  50 تا 1مجموع اعداد متوالی ) 3
 مجموع اعداد متوالی)                     تعداد اعداد  (  × ) 1+ تعداد اعداد ( {  ÷ 2

1275 = 2 ÷  )51 (  × )50 = ( 2 ÷  )50 + 1 (  × )50(  
  را بدست آورید ؟                    45 تا 1مجموع اعداد زوج بین  ) 4

 مجموع اعداد زوج متوالی)                    تعداد اعداد زوج ( ×  ) 1+ تعداد اعداد زوج      ( 
 :طرز بدست آوردن تعداد اعداد زوج 

 . ، تقسیم می کنیم  ، خارج قسمت بدست آمده برابر تعداد اعداد زوج است 2آخرین عدد را بر 
                                                                                             2         45  

    22                                                          تعداد اعداد زوج               
506 = 23 × 22 ) = 22 + 1 (  × )22 (  

  ؟ را بدست آورید60 تا 1مجموع اعداد فرد  ) 5
مجموع اعداد فرد متوالی)                    تعداد اعداد فرد ( × ) تعداد اعداد فرد                                     ( 

 : طرز بدست آوردن تعداد اعداد فرد 
 . ، خارج قسمت ، تعداد اعداد فرد آن است 2اگر آخرین عدد زوج باشد ، پس از تقسیم آخرین عدد بر 

  30 × 30 = 900:  تا می باشد ، پس 30               بنابراین  تعداد اعداد فرد برابر 60 ÷ 2 = 30     
  را بدست آورید ؟71 تا 1مجموع اعداد فرد  ) 6

 .  ، تعداد اعداد فرد آن است 1+  ، خارج قسمت 2اگر آخرین عدد فرد باشد ، پس از تقسیم آخرین عدد بر 
 که برابر با           36 جمع می کنیم ، می شود 1 را با 35 خواهد بود 35یم خارج قسمت آن برابر با  تقسیم کن2 را بر 71وقتی 

  36 × 36 = 1296پس             . تعداد اعداد فرد آن است 
  چند تا است؟50 تا 20تعداد اعداد فرد متوالی  ) 7
   :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه 
 .آوریمترین عدد فرد موجود در سئوال را بدست میترین و کوچکابتدا، تفاوت بزرگ ) 1
 .کنیم تقسیم می2عدد بدست آمده را بر  ) 2  
 . کنیم جمع می1 را با عدد 2ي عدد حاصل در مرحله ) 3 

 ) ]ترین عدد فرد بزرگ ( –) ترین عدد فرد کوچک(  ÷ 2 + [ 1
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  چند تا است؟50 تا 20والی مجموع اعداد فرد مت )  8 
   :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 ) تعداد اعداد فرد × تعداد اعداد فرد ( 
 یا

 ) ]ترین عدد فرد کوچک+ ترین عدد فرد بزرگ ( × ) تعداد اعداد فرد [ (  ÷ 2
  چند تا است؟ 70 تا 20تعداد اعداد زوج متوالی  ) 9 

   :شودي زیر استفاده می پاسخ از رابطهبراي رسیدن به
 .آوریمترین عدد زوج موجود در سئوال را بدست میترین و کوچکابتدا، تفاوت بزرگ ) 1

 .کنیم تقسیم می2عدد بدست آمده را بر  ) 2   
 . کنیم جمع می1 را با عدد 2ي عدد حاصل در مرحله ) 3  

 ) ]ترین عدد زوج گبزر ( –) ترین عدد زوج کوچک(  ÷ 2 + [ 1
  چند تا است؟70 تا 20مجموع اعداد زوج متوالی  ) 10

   :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه
 )تعداد اعداد زوج  ( × ) تعداد اعداد زوج  + 1( 

 یا
 ) ]ترین عدد زوج کوچک+ ترین عدد زوج بزرگ ( × ) تعداد اعداد زوج [ (  ÷ 2

  کدام است؟87 تا 52داد متوالی بین تعداد اع ) 11
   :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه 

 ) عدد آخر -عدد اول  ( - 1
  کدام است؟ 85 تا 34تعداد اعداد متوالی از  )  12
   :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه  

 ) عدد آخر -عدد اول  + ( 1
  را بدست آورید؟67 تا 35د متوالی مجموع اعدا ) 13
  میانگین اعداد×                       تعداد اعداد :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه  
 .آوریمابتدا، تعداد اعداد را بدست می ) 1
 )د اول عد+ عدد آخر ( ÷   2:            بدین صورت که. آوریممیانگین اعداد را بدست می ) 2
 .کنیممیانگین بدست آمده را در تعداد اعداد ضرب می ) 3

 یا
 ]) جمع عدد اول و عدد آخر  ( × ) تعداد اعداد ( [  ÷ 2

 نویسیم عددي چند رقمی بدست می آید ؟ را پشت سر هم و بدون خط فاصله می99 تا 1ازعدد  ) 14
 .) رقمی است2چون آخرین عدد :  ( شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 ) آخرین عدد × هایش تعداد رقم ( –)  رقمی 1ترین عدد بزرگ ( 
 .کنیم واحد کم می9 شروع شده در آخر از پاسخ به دست آمده 10چون از عدد 
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 نویسیم، رقم هفتادم آن چند است؟ را پشت سر هم و بدون خط فاصله می99 تا 1ازعدد  ) 15
-مـی      تقسیم2جمع کرده و حاصل را بر  ) 9( ترین عدد یک رقمی یعنی رقمی است، آن را با بزرگ چون آخرین عدد دو     

 .کنیم
 .شد، یکان خارج قسمت رقم مورد سئوال خواهد بود ) 0( ي تقسیم فوق ماندهاگر باقی) الف 
 قسمت رقم مورد سئوال خواهد نبود، دهگان خارج ) 9( شد، یکان خارج قسمت  ) 1( ي تقسیم فوق ماندهاگر باقی) ب 
 .بود
ي یک رقم مورد بود، دهگان خارج قسمت به اضافه ) 9( شد، یکان خارج قسمت  ) 1( ي تقسیم فوق ماندهاگر باقی) ج 

 .سئوال خواهد بود
 نویسیم عددي چند رقمی بدست می آید ؟ را پشت سر هم و بدون خط فاصله می2354 تا 1از  ) 16

 .) رقمی است4چون آخرین عدد :  ( شودي زیر استفاده میسخ از رابطهبراي رسیدن به پا
 1)آخرین عدد × هایشتعداد رقم ( –)  رقمی 1ترین عدد بزرگ+  رقمی 2ترین عدد بزرگ+  رقمی 3ترین عدد بزرگ( 

  صفحه دارد از چند رقم استفاده می شود ؟265گذاري کتابی که براي شماره ) 17
 .) رقمی است3چون آخرین عدد : ( شودي زیر استفاده میاسخ از رابطهبراي رسیدن به پ

 ) آخرین عدد × هایش تعداد رقم ( –)  رقمی 1ترین عدد بزرگ+  رقمی 2ترین عدد بزرگ( 
 : نکته 

 )صفحه  + 1 (  ×  1 – 1                  :  فرمول براي شماره گذاري صفحات کتاب اگر یک رقم باشد
 )صفحه  + 1 (  ×  2 – 11                  :  ي شماره گذاري صفحات کتاب اگر دو رقم باشدفرمول برا

 )صفحه  + 1(   ×  3 – 111                : فرمول براي شماره گذاري صفحات کتاب اگر سه رقم باشد
 

 ه دارد؟این کتاب چند صفح.  رقم به کار رفته است564هاي کتابی براي شماره گذاري صفحه ) 18
 .هاي کتاب دو رقمی خواهد بودتر باشد صفحه یا کم189هاي بکار رفته در کتابیاگر تعداد رقم
 .هاي کتاب سه رقمی خواهد بود باشد صفحه189تر ازهاي بکار رفته در کتابی بیشاگر تعداد رقم

 .تر استتر است، پس از دورقمی بیش بیش189هاي بکار رفته از چون تعداد رقم
 :شودي زیر استفاده میراي رسیدن به پاسخ از رابطهب

  ]آخرین عدد) + بزرگترین عدد یک رقمی + بزرگترین عدد دو رقمی ( [: هاي آخرین عدد               تعداد رقم
 او رقم دو را چند بار نوشته است؟. محمد عددهاي یک تا صد را پشت سرهم نوشته است ) 19

  بار تکرار 20ه طور متوالی و پشت یرهم و بدون خط فاصله بنویسیم، هر یک از ارقام یک تا نه  را ب100 تا 1اگر اعداد 
 .شوندمی
  می باشد ، آن دو عدد کدامند ؟30 و تفاضل آن ها 120مجموع دو عدد  ) 20

 )عدد مجموع + عدد تفاضل (  ÷ 2براي بدست آوردن عدد بزرگ تر از رابطه ي              
 )   عدد مجموع -عدد تفاضل (  ÷ 2آوردن عدد کوچک  تر از رابطه ي           براي بدست 

 .استفاده می کنیم تا به پاسخ سئوال دسترسی یابیم 
                                                

1  
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  باشد، حاصل ضرب آن دو عدد کدامند؟8ها مساوي  و اختالف آن20اگر مجموع دو عدد مساوي  ) 21
 :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 ترعدد بزرگ) = عدد مجموع + عدد اختالف  : ( 2
 ترعدد کوچک) =  عدد مجموع -عدد اختالف  : ( 2

 .کنیم تا حاصل بدست آیدسپس اعداد بدست آمده را در هم ضرب می
  می باشد ، آن دو عدد کدامند ؟96 و حاصل ضرب آن ها 20مجموع دو عدد  ) 22

 :ت آوریم که از رابطه ي زیر آن را بدست می آوریم ابتدا باید اختالف آن دو عدد را به دس
 )عدد مجموع × عدد مجموع  ( –) عدد حاصل ضرب  × 4= (                                مربع اختالف دو عدد 

  آمده است بزرگ ترین و کوچک ترین عدد را می توان22آن گاه با توجه به رابطه هایی که در تمرین شماره ي 
 .رد  بدست آو

چند سال دیگر سن فاطمه نصف سن .  سال است20ها  سال و تفاضل سن آن42مجموع سن علی و فاطمه ) 23
 شود؟علی می

 .آوریمشودو سن هر یک در حال حاضر را به دست میي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه
 سن علی) = عدد مجموع + عدد اختالف (  ÷ 2
 سن فاطمه) = عدد مجموع  -عدد اختالف ( ÷ 2

 .ها شودتر برابر اختالف سن آنتر شود، باید سن فرد کوچکتر نصف سن فرد بزرگکه سن فرد کوچکبراي این
  سال و 20شود که فاطمه زمانی سن فاطمه نصف سن علی می.  است11 سال و سن فاطمه 31در این نمونه سن علی 

  سال دیگر9 ساله شود یعنی 40علی 
 تر خواهد بود؟ سال دیگر فاطمه چند سال از برادرش بزرگ4. تر است سال از برادرش بزرگ6فاطمه  ) 24

 .کنداختالف سن همیشه ثابت است و تغییر نمی
 :نکته 
 مقدار سن= }  سن بزرگ تر –)  تر کسن کوچ× چند برابر سن ( { ÷ })  چند برابر سن  ( – 1   {
 سن کنونی= } ) چند برابر × سال قبل + (  سال بعد { ÷ })  چند برابر سن  ( – 1   {

 موقعی که سن فرد کوچک تر ، به اختالف سن خود و فرد بزرگ تر برسد سن فرد بزرگ تر دوبرابر سن فرد کوچک تر 
 . )اگر در شروع تولد باشد ( .شودمی

 و گر نه،
 ابتدا اختالف سن فعلی هر دو نفر از هم را بدست آمورده

  سن فرد کوچک تر را تا این اختالف سن بدست آوردهيسپس فاصله
  .کنیمي بدست آمده را با سن فرد بزرگ تر جمع میدر آخر فاصله

  تومان پس انداز کرده باشد ، در روز 30 برابر روز قبل پس انداز می کند ، اگر روز اول 2شخصی هر روز  ) 25
 پنجم  چند تومان پس انداز خواهد کرد ؟

 .             زیر عددي بدست می آید که این عدد را در مقدار پس انداز روز اول ضرب کرده ، پاسخ بدست می آید از رابطه ي 
 )   مقدار برابر شده به توان تعداد روزهاي پس انداز کرده - 1( ÷ )  مقدار برابر شده – 1= (  عدد بدست آمده 
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  ساعت چند سلّول تشکیل خواهد 3یم شود ، در مدت  دقیقه یک سلّول به دو سلّول تقس20 اگر در هر– 26
 شد ؟

  دقیقه ها20 را به توان تعداد 2سپس عدد .  دقیقه وجود دارد 20 ساعت چند تا 3ابتدا باید بدست آوریم که در 
 180 : 20 = 9.        دقیقه است20 تا 9 ساعت برابر با 3.         می رسانیم 

   29 = 2 ×  2×  2 ×  2 ×  2 ×  2 ×  2 ×  2 ×  2 = 512:       بنابراین

 می توان نوشت ؟) تکرار مجاز ( چند عدد سه رقمی  ) 1 ، 5 ، 4، 3 (با ارقام  ) 27
 :           براي این منظور از رابطه ي زیر استفاده می شود 

 تعداد حالت صدگان×   تعداد حالت دهگان      ×     ن      تعداد حالت یکا=                             تعداد عدد 
     4= حالت صدگان 
 4                 ×      4                  ×            4 =              64                4= حالت دهگان 

 4=   حالت یکان 
 می توان نوشت ؟) مجاز تکرارغیر ( چند عدد سه رقمی  ) 1 ، 5 ، 4، 3 (با ارقام  ) 28

 :           براي این منظور از رابطه ي زیر استفاده می شود 
 تعداد حالت صدگان×   تعداد حالت دهگان      ×  تعداد حالت یکان      =                               تعداد عدد 

     4= حالت صدگان 
 4                 ×      3                 ×            2    =           24                3= حالت دهگان 

 2=   حالت یکان 

 می توان نوشت ؟    ) تکرار مجاز ( چند عدد سه رقمی  ) 1 ، 5 ، 0، 3 (با ارقام  ) 29
 :           براي این منظور از رابطه ي زیر استفاده می شود 

 تعداد حالت صدگان×   تعداد حالت دهگان      ×       تعداد حالت یکان      =                          تعداد عدد 
     3= حالت صدگان 
 3                ×      4                ×            4 =              48                     4= حالت دهگان 

 4=   حالت یکان 
 می توان نوشت ؟) تکرارغیر مجاز ( ه رقمی چند عدد س ) 1 ، 5 ، 0، 3 (با ارقام  ) 30

 :براي این منظور از رابطه ي زیر استفاده می شود 
            

 تعداد حالت صدگان×   تعداد حالت دهگان      ×   تعداد حالت یکان    =                               تعداد عدد  
     3= حالت صدگان 
 3                ×      3                ×            2 =              18                     3= حالت دهگان 

  2=    حالت یکان 
 در یک صف علی نهمین نفر است که در وسط قرار دارد، در این صف چند نفر هستند؟ ) 31

  )             2  ×ي نفر وسط شماره ( – 1:                    ي مقابل استفاده می کنیم از رابطه
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 شخصی در صف نانوایی طوري قرار دارد که از یک طرف صف نفر هشتم و از طرف دیگر صف نفر نوزدهم  ) 32
 چند نفر حضور دارند ؟در این صف . است 

                        )        جمع اعداد آمده در مسئله – 1= ( تعداد افراد صف :                 ي مقابل استفاده می کنیم  از رابطه

 بین آن ها چند نفر قرار دارند ؟. در یک صف علی نفر هشتم و محمد نفر سی و هشتم است  ) 33
 ) اختالف اعداد آمده در مسئله – 1= ( تعداد افراد بین آن ها :                 ي مقابل استفاده می کنیم از رابطه

  عدد بزرگ– ) 1+ عدد کوچک : (               یا                                      
 

  3 + 6 + 9 + 0000ي اول عبارت مقابل چند است؟           جمله20حاصل جمع  ) 34
 :ي بیستم را بدست آوریمبراي بدست آوردن پاسخ باید عدد جمله

 3 ×  1 = 3ي اول                  جمله
 3 ×  2 = 6ي دوم                   جمله

 3× 3 = 9ي سوم                  جمله
 3×  20 = 60ي بیستم                 جمله

 میانگین اعداد* تعداد اعداد = مجموع اعداد .             ي مقابل به پاسخ خواهیم رسیدسپس از رابطه
 

  تا 150 دوم از عدد سوم و عدد. تر است تا بیش100عدد اول از عدد دوم . باشد می1000مجموع سه عدد  ) 35
 هر یک از اعداد را بدست آورید؟. تر استکم

 .آوریمهاي اعداد را بدست میابتدا مجموع اختالف
 .کنیم تا محموع به اعداد به طور مساوي بدست آیدسپس عدد بدست آمده را از مجموع سه عدد کم می

 .بدست آید) عدد دوم ( تر در اینجا د کوچکتقسیم کرده عد ) 3یعنی ( بعد عدد حاصل را بر تعداد اعداد 
 .در آخر با توجه به اصل سئوال در بدست آوردن بقیه عددها تالش خواهیم کرد

 در یک صف محمد از هر طرف که شمرد هفتمین نفر بود، این صف چند نفره است ؟ ) 36
  :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 . عددي که بدست آمده عدد وسط صف خواهد بودچون از هر طرف شمرده
 )عدد وسط صف * 2 ( – 1        

  قسمت مساوي تقسیم کنیم چند برش باید بزنیم ؟13خواهیم به  متري را می80یک میله ي  ) 37
 .ها استتر از تعداد قسمتها یکی کمهمیشه تعداد برش

 . تها استر از تعداد برشها یکی بیشهمیشه تعداد قسمت
 ترین عدد کدام است ؟ می باشد ، بزرگ119) پشت سر هم (  عدد فرد متوالی 7مجموع  ) 38 

                                    عدد وسط:شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه
       .            ابتدا عدد مجموع را بر تعداد اعداد تقسیم کرده تا عدد وسط بدست آید

 . سپس به تکمیل اعداد پرداخته تا به پاسخ برسیم
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 :کنیمي زیر استفاده میکه از رابطهو یا این
 تا 2 تا 2ي اعداد چون اعداد فرد هستند فاصله( کنیم  فاصله گذاري می0ابتدا، به تعداد اعداد خانه گذاري کرده و از  ) 1

 .) خواهد بود
                                                                      

                                                                       12       10        8          6          4         2          0 
 . آوریمها را بدست میمجموع فاصله ) 2
 .  کنیم اعداد کم میها را از مجموعمجموع فاصله ) 3
 .آیدترین عدد بدست میعدد حاصل را بر تعداد اعداد تقسیم کرده، کوچک ) 4
 . به پاسخ خواهیم رسید ) 1( ي گذاري مرحلهبا چیدن اعداد در داخل خانه ) 5

 ترین عدد کدام است ؟  گ می باشد ، عدد ما قبل بزر105 عدد متوالی 7مجموع  )   39
  :شودي زیر استفاده میه پاسخ از رابطهبراي رسیدن ب 

 و بقیه. شود شروع و چون اعداد متوالی هستند یکی یکی چیده می0ها از گذاريمانند سئوال قبل عمل کرده فقط فاصله
 . شودمراحل به همان صورت انجام می

 
 ترین عدد کدام است ؟  می باشد ، بزرگ90 عدد زوج متوالی 5مجموع  )  40

  :شودي زیر استفاده میسیدن به پاسخ از رابطهبراي ر 
 و . شودتا چیده می2 تا 2 شروع و چون اعداد زوج متوالی هستند 0ها از گذاريمانند سئوال قبل عمل کرده فقط فاصله

 . شودبقیه مراحل به همان صورت انجام می
 : نکته 

 .آنها زوج باشدبدست آوردن تعداد اعداد با داشتن مجموع آن ها ، اگر تعداد 
 ]تعداد اعداد × یکی کم تر (  ÷ 2 ابتدا از روي فرمول روبرو اختالف آنها را بدست آورده ،        

 )مجموع اعداد + اختالف ( ÷     تعداد   وي فرمول مقابل                  رسپس ، عدد بزرگتر را از 
 ) مجموع اعداد -اختالف ( ÷              تعداد             عدد بزرگتر را از روي فرمول مقابل         

 باشد؟هاي چهار گانه چگونه میدر به دست آوردن حاصل یک عبارت حق تقدم عالمت ) 41
  پرانتز قرار داد سپس حق تقدم به این صورت انجام-و + اگر عبارت بدون پرانتز است باید ابتدا قبل و بعد از عالمت 

 :گیرد می
  تفریق- 4 جمع – 3 سیمتق –  2ضرب – 1

 روز تمام می کند ، اگر آن ها با هم این کار 40 روز وکارگر دیگري همان کار را در 60کارگري کاري را در  ) 42
 را شروع کنند ، در چند روز می توانند این کار را تمام کنند ؟

BA
BA


 

  ضرب کار کرد آن ها تقسیم بر حاصل جمع کارکرد آن ها  انجام کار بوسیله ي دو نفر                حاصل
                                     24 ) = 100 (  ÷ )2400 ) = ( 40 + 60 (  ÷ )40 × 60(  
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 ي کند و لوله ساعت پر می6ه ي ورودي آن را در لول. استخري داراي دو لوله ي ورودي و خروجی است  ) 43
 شود ؟میپرباشند استخر در چند ساعت اگر هر دو لوله هم زمان باز. کندت خالی می ساع8وجی آن را در خر

BA
BA


 

                                           حاصل ضرب کار کرد آن ها تقسیم بر تفاضل کارکرد آن ها
                                           24 = 2 ÷ 48 =  } )6 – 8 (  ÷ )6×  8(  { 

-   ساعت کاري را به تنهایی انجام میC   ساعت و نفر سوم در  B  ساعت، نفر دوم در  Aنفر اول در   ) 44
 شود؟اگر هر سه با هم کار را شروع کنند، در چه مدت کار تمام می. دهند

 
 

و از همه نیز نامه  نویسده نامه میخواهند براي هم نامه بنویسند به طوري که هر نفر براي هماي میعده ) 45
 شود؟کند، چند پاکت نامه مصرف میدریافت می

 :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه
 )تعداد افراد  ( ×) تر از تعداد افراد کمیکی( 

 پذیرد؟ن انجام میاگر هر نفر با نفر دیگر دست بدهد، چند بار عمل داد. اي شرکت دارنداي در جلسهعده ) 46
 :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 )]تعداد افراد  ( ×) تر از تعداد افراد کمیکی( [ ÷2 
هاي دیگر بازي کند، ، اگر هر تیم فقط یک دور با تیم. ي فوتبال تعدادي تیم قرار دارددریک دوره مسابقه ) 47

 گیرد؟ورت میدر این مسابقات در کل چند بازي ص
 :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 )]هاتعدادتیم (×) ها تر از تعدادتیمکمیکی( [ ÷2 
ها به صورت یک حذفی باشد در این اگر بازي. ي فوتبال تعدادي تیم قرار دارددریک دوره مسابقه ) 48

 گیرد؟مسابقات در کل چند بازي صورت می
 :شودي زیر استفاده میبه پاسخ از رابطهبراي رسیدن 

 هاتر از تعدادتیمکمیکی
 حذفی باشد در این دوها به صورت اگر بازي. ي فوتبال تعدادي تیم قرار دارددریک دوره مسابقه ) 49

 گیرد؟مسابقات در کل چند بازي صورت می
 :شودي زیر استفاده میبراي رسیدن به پاسخ از رابطه

 )ها تر از تعدادتیممکیکی ( ×  2
 قواعد مربوط به حاصل جمع اعداد زوج و فرد )  50

 عدد فرد+ عدد فرد = زوج 

  )()( CBCABA
CBA
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 عدد زوج+ عدد زوج = زوج 
 عدد زوج+ عدد فرد = فرد 

 قواعد مربوط به حاصل ضرب اعداد زوج و فرد )  51
  عدد فرد× عدد فرد = فرد 
 عدد زوج× عدد زوج = زوج 
 زوج عدد × عدد فرد = فرد 

  عددیا چندبرخی قواعد مربوط به حاصل جمع و تفریق  دو ) 52
 هرگاه در جمع دو عدد، از هر یک از دو عدد یک مقدار مساوي کم کنیم، از حاصل جمع دو برابر آن مقدار کم ) الف 
 .شودمی
 . شودایجاد نمیهرگاه در تفریق دو عدد، از هر یک از دو عدد یک مقدار مساوي کم کنیم، درحاصل تغییري ) ب 
 هرگاه در جمع دو عدد، به یکی از دو عدد یک مقداري اضافه کنیم، و از عدد دیگر همان مقدار را کم کنیم، درحاصل ) ج 

 . شودتغییري ایجاد نمی
 .مجموع چند عدد فرد، اگر تعداد اعداد فرد باشد، همیشه فرد است) د 
 .اشد، همیشه زوج استمجموع چند عدد فرد، اگر تعداد اعداد زوج ب) ذ 
 .ها زوج و دیگري فرد باشد، همواره فرد استمجموع دو عدد در حالی که یکی از آن) ر 
 .مجموع سه عدد در حالی که دو عدد آن فرد و یک عدد آن زوج باشد، همواره زوج است) ز 

 .تمجموع سه عدد در حالی که دو عدد آن زوج و یک عدد آن فرد باشد، همواره فرد اس) س 
مجموع سه عدد متوالی در حالی که دو عدد آن فرد و یک عدد آن زوج باشد، و از عدد فرد شروع و به عدد فرد ختم ) ش 

 .شود همواره زوج است
 .مجموع سه عدد در حالی که دو عدد آن زوج و یک عدد آن فرد باشد، همواره فرد است) ص 
  و ضرب سه عددبرخی قواعد مربوط به حاصل جمع ) 53
 . ها زوج خواهد شداگر هر سه عدد زوج باشند، حاصل جمع و حاصل ضرب آن) الف 
 .ها فرد خواهد شداگر هر سه عدد فرد باشند، حاصل جمع و حاصل ضرب آن) ب 
 .ها زوج خواهد شدها فرد و حاصل ضرب آناگر دو عدد زوج و یک عدد فرد باشد، حاصل جمع آن) ج 
 .ها زوج خواهد شد زوج باشد، حاصل جمع و حاصل ضرب آناگر دو عدد فرد و یک عدد) د 
 .حاصل ضرب دو عدد متوالی همواره زوج است) ذ 
 .حاصل ضرب دو عدد فرد همواره فرد است) ر 
 .حاصل ضرب هر عدد زوجی در هر عددي همواره زوج است) ز 

 :مفهوم بخش پذیري  ) 54
         بخش پذیر است که ، باقی مانده ي تقسیم          بر          برا بر با زما نی می گوئیم عدد             بر عدد     

 . باشد  » 0 « 
هر گاه دو عدد بر یک عدد بخش پذیر باشند، حاصل ضرب، حاصل جمع و حاصل تفریق آن دو عدد نیز بر آن عدد بخش 

  .پذیر هستند
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  :2بخش پذیري بر  ) 55
 .باشد  ) 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8( رقم یکان آن زوج یا :  بخش پذیر است که 2عددي بر 

 
  :3بخش پذیري بر ) 56

 .)  باشد 3مجموع رقم هاي آن ، مضرب ( یا . قسمت باشد  قابل3مجموع رقم هاي آن بر : که پذیر است بخش3 عددي بر 
 . بخش پذیر است3ها بر اگر مجموع سه عدد متوالی زوج باشد، حاصل ضرب آن

  :4ذیري بر بخش پ ) 57
 . بخش پذیر است که یکی از حالت هاي زیر را داشته باشد 4عددي بر 

 .باشد  » 0« آن ) یکان و دهگان ( دو رقم سمت راست : حالت اول 
 . باشد 4آن ، مضرب ) یکان و دهگان ( دو رقم سمت راست : حالت دوم 
 . شود 4حاصل جمع ، مضرب اگر یکان آن را با دو برابر دهگان آن جمع کنیم  ، : حالت سوم 

 . بخش پذیر است4ها حتماً بر اگر مجموع سه عدد متوالی فرد باشد، حاصل ضرب آن
 

  :5بخش پذیري بر  ) 58
 .باشد  » 5 «یا  » 0« یکان آن عدد :  بخش پذیر است که 5 عددي بر 

  :6بخش پذیري بر  )  59
 .زیر را داشته باشد یکی از حالت هاي :   بخش پذیر است که 6    عددي بر 

 . بخش پذیر باشد 3 و هم بر 2آن عدد هم بر : حالت اول 
 . باشد 6 برابر مجموع بقیه ي رقم هایش جمع کنیم ، حاصل بدست آمده ، مضرب 4اگر یکان آن عدد را با : حالت دوم 

 . بخش پذیر است6 عدد متوالی حتماً بر عدد 3حاصل ضرب 
 . بخش پذیر است6 بر عدد  عدد زوج متوالی حتما3ًمجموع 

  :7بخش پذیري بر  ) 60
 .      یکی از حالت هاي زیر را داشته باشد :   بخش پذیر است که 7    عددي بر 

  رقمی 2 برابر کنیم وبا بقیه اعداد جمع کنیم ، و این کار را آن قدر انجام دهیم تا عددي 5اگر یکان آن را : حالت اول 
 . بخش پذیر خواهد بود 7 باشد ، آن عدد بر 7می حاصل مضرب رق2بدست آید ، اگر عدد 

  تقسیم نموده ، باقی مانده 7 برابر کرده و با رقم مجاورش جمع کرده و حاصل را بر 3اولین عدد سمت چپ را : حالت دوم 
  رقمی 2 ، اگر عدد  تقسیم کنیم تاجائیکه عددي دورقمی بدست آید7 برابر کرده و با رقم مجاورش جمع و بر 3را دوباره 

 . بخش پذیر خواهد بود 7 باشد این عدد بر 7بدست آمده مضرب 
 . باشد7 یا مضرب 0اختالف دو برابر رقم یکان با بقیه ارقام 

  :8بخش پذیري بر  ) 61
 .یکی از حالت هاي زیر را داشته باشد :   بخش پذیر است که 8عددي بر 

 .باشد  » 0  «آن عدد  )هگان ، صدگان یکان ، د( سه رقم سمت راست : حالت اول 
 .شود  » 0  « برابر 8آن عدد بر ) یکان ، دهگان ، صدگان ( باقی مانده ي سه رقم اول از سمت راست : حالت دوم 

 . باشد8 برابر صدگان مضرب 4مجموع یکان و دوبرابر دهگان و 
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  :9بخش پذیري بر  ) 62
 . باشد 9اي آن ، مضرب مجموع رقم ه:  بخش پذیر است که 9عددي بر 

  :10بخش پذیري بر  ) 63
 .باشد  » 0« رقم یکان آن :  بخش پذیر است که 10عددي بر 

  :11بخش پذیري بر  ) 64
 اگر رقم هاي آن را از سمت چپ به راست از نظر مکانی به صورت فرد و زوج مشخّص:  بخش پذیر است که 11عددي بر 

 در مکان هاي فرد قرار دارند ، بدست آورده و حاصل عددهایی را که در مکان هاي  کنیم ، سپس حاصل رقم هایی را که 
باشد ، آن  » 11« یا مضرب  » 0« زوج قرار دارند بدست آورده ، اختالف آن ها را بدست آورده ، اگر اختالف بدست آمده  

 . بخش پذیر خواهد بود 11عدد بر 
 :25بخش پذیري بر  ) 65

 .باشد ) 75(و یا ) 50( یا ) 25(یا ) 00(یر است که دو رقم سمت راست عدد بخش پذ) 25(عددي بر 
 :12بخش پذیري بر  ) 66

 .بخش پذیر باشد) 4(و هم بر ) 3(بخش پذیر است که هم بر  ) 12( عددي بر  
 :15بخش پذیري بر  ) 67

 .بخش پذیر باشد) 5(و هم بر ) 3(بخش پذیر است که هم بر  ) 15( عددي بر  
 :18بخش پذیري بر  ) 68

 .بخش پذیر باشد) 9(و هم بر ) 2(بخش پذیر است که هم بر  ) 18( عددي بر  
 :21بخش پذیري بر  ) 69

 .بخش پذیر باشد) 7(و هم بر ) 3(بخش پذیر است که هم بر  ) 21( عددي بر  
 تعیین باقی ما نده ي تقسیم عدد ) 70

 بدست  » 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3، 2«  یک از اعداد  را بر هر »7324189« ي تقسیم عدد باقی ما نده
 آورید؟

  :2باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  ) 71
 .است) 0(مانده باقیاگر عدد مورد نظر زوج باشد، ) الف 
 .است) 1(مانده باقیاگر عدد مورد نظرفرد باشد، ) ب 

 .باشد  می1 برابر 2 آن بر پس باقی مانده ي. چون یکان این عدد ، فرد ا ست 
  :3باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  ) 72

  7 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 + 9 = 34مجموع رقم هاي این عدد                                     
  3مورد نظر بر  خواهد بود که این عدد برابر با باقی مانده عدد 1مانده ي آن عدد  تقسیم کنیم ، باقی3 را بر 34    وقتی 

 .باشد   می
  :4باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  )  73

 9 ) + 2 × 8 = ( 25مجموع یکان و دو برا بر دهگان عدد                             
 . د  می با ش4ي عدد مورد نظر برشود که برابر با باقی ما نده می1 تقسیم کنیم ، باقی ما نده ي آن عدد 4 را بر 25وقتی 
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  :5باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  )   74
 .است) 0(ي آن مانده باقیباشد،) 5(یا ) 0(اگر یکان عدد مورد نظر ) الف 
 .ي آن همان یکان عدد خواهد بودماندهباقیباشد، ) 5(تر از اگر یکان عدد مورد نظر کم) ب 
 .خواهد بود) 5(ي آن عدد تفاوت بین یکان عدد و هماند باقیباشد،) 5(تر از اگر یکان عدد مورد نظربیش) ج 

 می باشد که ، باقی مانده ي عدد 4 تقسیم می کنیم ، باقی مانده ي بدست آمده که برابر 5 می باشد بر 9یکان عدد را که 
 . خواهد بود 5مورد نظر بر 

  :6باقی مانده ي تقسیم این عدد بر )   75
 9+  } 4×  ) 7 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8( {  = 109م دیگر عدد                برا بر مجموع ارقا4 مجموع یکان و 
 9+  } 4×  ) 1 + 0( {  = 13          109 برا بر مجموع ارقام دیگر عدد 4مجموع یکان و 

 .د بود  خواه6 می باشد که ، باقی مانده ي عدد مورد نظر بر 1 تقسیم کنیم ، باقی مانده ي آن که برابر 6 را بر 13وقتی 
  :8باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  ) 76

 و یا.  ي تقسیم خواهد بودماندهي بدست آمده، باقیماندهباقیکنیم تقسیم می) 8(سه رقم سمت راست عدد را بر 
 9 ) + 2 × 8(    +   )4 × 1 = ( 29 مجموع یکان و دو برابر دهگان و چهاربرابر صدگان                           

 . می  با شد 8 باقی مانده ي عدد مورد نظر بر 5 می باشد که 5 تقسیم کنیم ، باقی مانده ي آن 8 را بر 29وقتی 
  : 9باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  ) 77

 7 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 + 9 = 34مجموع رقم هاي این عدد                                     
  خواهد9 باقی مانده ي عدد مورد نظر بر 7 می باشد که این عدد 7 تقسیم کنیم ، باقی مانده ي آن 9ا بر عدد  ر34وقتی 

  بود
  :10باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  ) 78 

  همان عددي است که یکان عدد است یعنی باقی 10 می باشد بنابر این باقی مانده ي این عدد بر 9چون یکان عدد برابر 
 . خواهد بود 9 برابر 10ده ي عدد مورد نظر بر مان

  :11باقی مانده ي تقسیم این عدد بر  ) 79
 7 + 2 + 1 + 9 = 19مجموع عددهایی که از نظر مکان فرد هستند                            
  3 + 4 + 8 = 15مجموع عددهایی که از نظر مکان زوج هستند                           

    19 ـ 15 = 4 خواهد بود ، یعنی       11 این دو عدد برابر باقی مانده ي عدد مورد نظر بر اختالف
 بر چه اعدادي بخش پذیر است؟ » 354354« عدد  ) 80

و بر خود عدد سه ) 1001(، )13(، )11(، )7(تواند بر هر عدد شش رقمی که تکرار یک عدد سه رقمی باشد، همواره می
 .شود، بخش پذیر باشدرقمی که تکرار می

 بخش پذیرند؟) 3( چند تا عدد بر 116 تا 101در بین اعداد  ) 81
 .کنیم تقسیم می3ابتدا هر عدد موجود در مسئله را بر ) الف 
 .ي باال، پاسخ ما خواهد بودهاي بدست آمده در مرحلهتفاوت خارج قسمت) ب 
 قابل قسمت است؟) 9(و ) 2( وجود دارد که بر 95 تا 50چند عدد بین  )  82

 .کنیمبخش پذیر است بنابراین مانند مثال قبل عمل می) 18(بخش پذیر است یعنی بر ) 9(و هم بر ) 2(عددي که هم بر 
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 .کنیم تقسیم می18ابتدا هر عدد موجود در مسئله را بر ) الف 
 .ي باال، پاسخ ما خواهد بودهاي بدست آمده در مرحلهتفاوت خارج قسمت) ب 

 قابل قسمت است؟) 5(و ) 3( وجود دارد که بر 105 و 35 چند عدد بین  )83
 .کنیمبخش پذیر است بنابراین مانند مثال قبل عمل می) 15(بخش پذیر است یعنی بر ) 5(و هم بر ) 3(عددي که هم بر 

 .کنیم تقسیم می15ابتدا هر عدد موجود در مسئله را بر ) الف 
 .آوریمي باالرا بدست میآمده در مرحلههاي بدست تفاوت خارج قسمت) ب 
 .کنیمتر بر عدد مورد پرسش بخش پذیر است، از حاصل بدست آمده تفریق باال، یک واحد کم میچون عدد بزرگ) ج 

 بخش پذیر نیست؟) 6(بخش پذیر است، ولی بر ) 3(چند عدد دو رقمی وجود دارد که بر  ) 84
 .) عدد دو رقمی وجود دارد90. ( دست میآوریمابتدا تعداد اعداد دو رقمی را ب) الف 
 . بدست آید3کنیم تا تعداد اعداد دو رقمی بخش پذیر بر  تقسیم می3تعداد اعداد دو رقمی را بر ) ب 
 .  بدست آید6کنیم تا تعداد اعداد دو رقمی بخش پذیر بر  تقسیم می6تعداد اعداد دو رقمی را بر ) ج 
 .ي باال، پاسخ ما خواهد بودت آمده دردو مرحلههاي بدستفاوت خارج قسمت) د 

  بار در خودش ضرب کنیم، رقم یکان آن چند خواهد شد؟16 را 53اگر عدد  ) 85
 باشد، می3در این مثال چون یکان عدد، . هر گاه عدد فردي هر چند بار در خودش ضرب شود حاصل فرد خواهد بود 

 . خواهد بود3 یا  و1، 7، 9هاي   یکان حاصل ضرب یکی از رقم
 . خواهد شد9 باشد، دوبار در خودش ضرب شود یکان 3اگر یکان عدد 
 . خواهد شد7 باشد، سه بار در خودش ضرب شود یکان 3اگر یکان عدد 
 . خواهد شد1 باشد، چهاربار در خودش ضرب شود یکان 3اگر یکان عدد 
 .د شد خواه3 باشد، پنج بار در خودش ضرب شود یکان 3اگر یکان عدد 

 . ختم خواهد شد3 شروع و به 9و به همین ترتیب دوباره از 
  بار در خودش ضرب کنیم، رقم یکان آن چند خواهد شد؟27 را 130 اگر عدد  )86

 . خواهد شد0 باشد، بخواهد به تعداد دفعات در خودش ضرب شود، یکان حاصل ضرب رقم 0هر گاه یکان عددي 
 ودش ضرب کنیم، رقم یکان آن چند خواهد شد؟ بار در خ27 را 149اگر عدد  ) 87

                                                            . خواهد شد9 باشد، بخواهد به تعداد دفعات فرد در خودش ضرب شود، یکان حاصل ضرب رقم 9هر گاه یکان عددي 
   خواهد شد1 ضرب شود، یکان حاصل ضرب رقم  باشد، بخواهد به تعداد دفعات زوج در خودش9هر گاه یکان عددي 

   بار در خودش ضرب کنیم، رقم یکان آن چند خواهد شد؟25 را 131اگر عدد  ) 88
 . خواهد شد1 باشد، بخواهد به تعداد دفعات در خودش ضرب شود، یکان حاصل ضرب رقم 1هر گاه یکان عددي 

  کان آن چند خواهد شد؟ بار در خودش ضرب کنیم، رقم ی36 را 125اگر عدد  ) 89
 .خواهد شد5 باشد، بخواهد به تعداد دفعات در خودش ضرب شود، یکان حاصل ضرب رقم 5هر گاه یکان عددي 

  بار در خودش ضرب کنیم، رقم یکان آن چند خواهد شد؟34 را 136اگر عدد  ) 90
  . خواهد شد6اصل ضرب رقم  باشد، بخواهد به تعداد دفعات در خودش ضرب شود، یکان ح6هر گاه یکان عددي 

 ها در تعداد زیاد درباشد رقم یکان حاصل ضرب آن ) 6 و یا 5، 1، 0( هاي به طور کلی هر گاه یکان عددي یکی از رقم
 .کند و یکان تغییر نمی.خودشان همان رقم یکان عدد خواهد شد
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 ي بخش پذیريچند نکته در باره ) 91
 .شودمی) 9(ش ضرب کنیم، جمع ارقام عدد جدید  اشد و آن را در خودبخش پذیر ب) 3(اگر عددي بر ) الف 
 این دو عدد  و حاصل ضرباگر دو عدد متفاوت بر عدد دیگري بخش پذیر باشند، تفاوت این دو عدد و حاصل جمع) ب 

 .نیز بر آن عدد بخش پذیر خواهد بود
 بود؟اگر عددي را در خودش ضرب کنیم، یکان حاصل چه عددي خواهد  ) 92

 . خواهد بود0گاه یکان حاصل نیز  باشد، آن0اگر یکان عدد 
 . خواهد بود1گاه یکان حاصل نیز  باشد، آن1اگر یکان عدد 
 . خواهد بود4گاه یکان حاصل نیز  باشد، آن2اگر یکان عدد 
 . خواهد بود9گاه یکان حاصل نیز  باشد، آن3اگر یکان عدد 
 . خواهد بود5ن حاصل نیز گاه یکا باشد، آن5اگر یکان عدد 
 . خواهد بود6گاه یکان حاصل نیز  باشد، آن6اگر یکان عدد 

گاه یکان عدد  باشد و هیچ9 و یا 6، 5، 4، 1، 0هاي تواند یکی از رقم یکان عددي که در خودش ضرب شود میبه طور کلی
 . باشد8 و یا 7، 3، 2تواند یکی از ارقام حاصل نمی

  تومان اضافه20 شکالت بخرد 15اگر براي هر نفر . عدادي شکالت براي دوستانش بخردخواهد تعلی می ) 93
 تعداد دوستانش چند نفرند؟. آورد تومان کم می40 شکالت بخرد 20و اگربراي هر یک . آورد می

 . آوریمهاي هر دو گروه را بدست میابتدا تفاوت شکالت ) 1
 .آوریمآورد را بدست میهایی را که اضافه و کم میمجموع پول ) 2
 . تقسیم کرده تا تعداد دوستانش بدست آید1ي  را بر حاصل بدست آمده در مرحله2حاصل بدست آمده در مرحله  ) 3

 تواند باشد؟ رقم یکان حاصل ضرب چه رقمی می. کنیمهشت عدد فرد متوالی را در هم ضرب می ) 94
 . حاصل ضرب چند تا عدد فرد، همیشه فرد است

 .                                                      اصل ضرب چند تا عدد زوج، همیشه زوج استح
 .  حاصل ضرب چند تا عدد فرد و زوج درهم، همیشه زوج است

 تواند باشد؟رقم یکان حاصل ضرب چه رقمی می. کنیمسه عدد زوج متوالی را در هم ضرب می ) 95 
 .تواند باشد می8 یا 2، 0 در هم ضرب شود، رقم یکان حاصل ضرب یکی از ارقام   اگر سه عدد زوج متوالی

 تواند باشد؟رقم یکان حاصل جمع چه رقمی می. کنیمسه عدد زوج متوالی را در هم جمع می)   96
 .   مجموع هر چند عدد زوج باهم، عدد زوج خواهد بود

 شود ؟اي تشکیل میدقیقه شمار چه زاویهساعت شمار و هاي  دقیقه باشد ، بین عقربه30 و 3اگر ساعت  ) 97
 )عدد ساعت  × 30( و ) عدد دقیقه  × 5/5( تفاوت بین 

75 =    90 – 165                                             90 ) =  30 × 3                ( 165 ) = 5/5 × 30(  
 . کم کنیم360تر باشد، باید آن را از ش بی180ي آخر از اگر عدد به دست آمده در مرحله

  دقیقه را به صورت عدد اعشاري بنویسید ؟15و 3ساعت  ) 98
 . تقسیم کرده ، آن را به اعشاري تبدیل می کنیم 60عدد ساعت بدون تغییر باقی مانده ، عدد دقیقه را بر 
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100 = 25/0                             25/3:  که می شود 
25 = 4

1 = 60
15 

  ساعت برابر چه عدد مرکبی خواهد بود ؟3/3 ) 99
 . عدد ساعت تغییر نمی کند 

 . ضرب کرده ، حاصل نشان دهنده ي دقیقه خواهد بود 60قسمت اعشاري را در 
        برابر چه عدد مرکبی است ؟                 12/2ساعت )  100 

 . عدد ساعت تغییر نمی کند 
 .کنیم تا عدد دقیقه به دست آید ضرب می6ي دهم قرار دارد را در عددي که در مرتبه
-بـیش   60 اگر عدد بدست آمده از .کنیم تا عدد ثانیه به دست آید ضرب می 36ي صدم قرار دارد را در       عددي که در مرتبه   

 .ي آن عدد ثانیه خواهد بودماندهقسمت را به عدد دقیقه اضافه کرده و باقی تقسیم کرده، خارج 60تر بود، آن را بر 

101 ( 5
    ساعت برابر با چند دقیقه است ؟1

 : دقیقه است پس 60چون هر ساعت برابر با 

        5
5 = 12.          باشد  دقیقه می12 ساعت برابر با 1

60 =   60 × 5
1 

102 (   9
 ساعت برابر با چند دقیقه و چند ثانیه است ؟ 1

 
 : دقیقه است، بنابراین60چون هر ساعت برابر با 

            9
3 ساعت برابربا 1

3        .       دقیقه است6 2
2 6 =  9

60 = 60 × 9
1  

 : ثانیه است، بنابراین60چون هر دقیقه برابر با 

  3
3 = 40 ثانیه                        40 دقیقه برابر است با 2

120 = 60 × 3
2 

9: پس
  ثانیه 40 دقیقه و 6 ساعت برابر است با 1

 سازند؟صفحه میي نیمهاي ساعت شمار و دقیقه شمار در هرشبانه روز چند بار زاویهعقربه ) 103
 .سازندصفحه میي نیم بار زاویه22

 دهد؟صویر ساعت در آینه، چه ساعتی را نشان میي تختی قرار دارد، تاي روبه روي آینهساعتی عقربه ) 104
 .کنیم کم می12 باشد آن را از 12تر از دهد، کماگر زمانی را که ساعت نشان می) الف 
 .کنیم کم می24 باشد آن را از 12تر از دهد، بیشاگر زمانی را که ساعت نشان می) ب 

 ي بین هر ساعت چند درجه است؟زاویه ) 105
  درجه30
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 شوند؟هاي ساعت شمار و دقیقه شمار در هرشبانه روز چند بار بر هم عمود میعقربه ) 106
  بار44

 کند؟ي دقیقه شمار چند درجه را طی می درجه را طی کند، عقربه30ي ساعت شمار که عقربههنگامی ) 107
 . درجه است360با زند که برابر ي دقیقه شمار یک دور کامل می درجه یعنی یک ساعت، یعنی عقربه30

 شوند؟هاي ساعت شمار و دقیقه شمار در هرشبانه روز چند بار بر هم منطبق میعقربه ) 108
  بار24

 دهد؟کند، در هر شبانه روز چند بار وقت را درست نشان میساعتی که کار نمی ) 109
  بار2

ه روز چند بار وقت را درست نشان ي تختی قرارگیرد، در طی شباناي روبه روي آینهاگر ساعتی عقربه ) 110
 دهد؟می

  )  نیمه شب12 ظهر و 12 – بعد از ظهر 6 – صبح 6ساعت (  بار ، 4

 هر دقیقه برابر با چند درجه است؟ ) 111
  درجه6

 :نکته   
 افتدبراي بدست آوردن زمان درست با ساعتی که مدتی را جلو و یا عقب می

 زمان درست  = 12 × 60÷ ) یا عقب افتاده دقیقه جلو                        ( 
 اعدادمیانگین ي نکاتی در باره ) 112
 2وع عدد اول و آخر موجود تقسیم بر جم  م:ها عبارت است ازمیانگین آني بین اعداد منظم باشد، اگر فاصله) الف 
 داد موجود تقسیم بر تعداد اعدادمجموع اع:  ها عبارت است ازمیانگین آني بین اعداد نامنظم باشد، اگر فاصله) ب 
 تعداد اعداد* میانگین :   اگر میانگین و تعداد اعداد معلوم باشد، مجموع اعداد عبارت است از ) ج 
 مجموع اعداد÷ میانگین :   ر میانگین و مجموع اعداد معلوم باشد، تعداد اعداد عبارت است از گا) د 
 .ها اضافه خواهد شدتی اضافه شود، این عدد به میانگین آناگر به تمام اعداد موجود، یک عدد ثاب) ر 
 .کنداگر میانگین چند عدد را به مجموع آن چند عدد اضافه کنیم، میانگین تغییر نمی) ز 

 .شوداگر به یک یک سري اعداد، مقداري اضافه کنیم، به میانگین این سري اعداد همان عدد اضافه می) س 
 .ها با خودشان برابر استم مساوي باشند، میانگین آني اعداد با هاگر همه) ش 
 .تر باشدترین عدد، بزرگتر و از بزرگترین عدد، کوچکتواند از کوچکمیانگین یک سري از اعداد، نمی) ص 
 .ها نیز در همان عدد ضرب خواهد شداگر تمام اعداد موجود را دریک عدد ثابتی ضرب شود، میانگین آن) ض 
 .ها نیز در همان عدد تقسیم خواهد شدم اعداد موجود را دریک عدد ثابتی تقسیم شود، میانگین آناگر تما) ع 

 ایم؟اگر عددي را نه برابر کنیم، چند درصد به آن افزوده ) 113
 .گیریمدر نظر می) 1(عدد اولیه را ) الف 
 .آوریمشده بدست میمقدار افزایش را از طریق تفاوت عدد اولیه و چند برابري که افزوده ) ب 
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 .سپس از طریق جدول تناسب مقابل به پاسخ خواهیم رسید) ج 
 
 

 
 چند درصد بهاي اولیه تخفیف .  تخفیف داده است 10% تخفیف و بار دیگر 20%فروشگاهی کاالیی را ابتدا  ) 114

 داده است ؟
 :ده می شود در این گونه مسائل که داراي دو تخفیف متوالی است از رابطه ي زیر استفا

 100
BA-   )  B  +  A(  

 )مجموع دو تخفیف  ( -) ضرب دو تخفیف  ÷ 100=  (                          درصد تخفیف بهاي اولیه 
خریم، در کل چند درصد تخفیف گرفته می   درصد   C   و B     و Aکاالیی را با سه تخفیف متوالی ) 115

   شده است؟

    )100
C

 ×  100
B

 ( –) 100
C

 × 100
A

 ( – ) 100
B

 × 100
A

 ( –) 100
C

 × 100
B

 × 100
A

) + (100
C

 +100
B

 + 100
A

( 

 .  دیگر نیز افزایش داد 10% قیمت خرید ، افزایش داد و سپس 20% فروشگاهی قیمت کاالي خود را ابتدا   )116
 چند درصد قیمت خرید ، قیمت کاال را افزایش داده است ؟

 :متوالی است از رابطه ي زیر استفاده می شود در این گونه مسائل که داراي دو سود 

 100
BA   )  +B  +  A(  

 )مجموع دو تخفیف ) + ( ضرب دو تخفیف  ÷ 100=  (                          درصد سود بهاي اولیه 
 او سود کرده یا. داد  تخفیف 20% بهاي خرید ، قیمت کاال را افزایش داد ، سپس 20%فروشنده اي ابتدا  ) 117

  ضرر ؟

100
BA-   )  B  -  A(  

 که مقدار آن از رابطه ي زیر . تر از درصد سود باشد او حتماً ضرر کرده است اگر مقدار درصد تخفیف برابر یا بیش)   الف 
 :بدست می آید 

 )عدد سود ×  عدد تخفیف  (  ÷ 100=  ار تخفیف و سود                        مقدار درصد ضرر در صورت مساوي بودن مقد
 :تر از سود باشد       مقدار درصد ضرر در صورتی که تخفیف بیش

 } )عدد افزایش × عدد تخفیف (  ÷ 100{ ) +  درصد تخفیف -درصد افزایش = (              مقدار درصد ضرر 
 

 : سود کرده است اگر مقدار افزایش بشتر از تخفیف باشد ، حتماً) ب 
 } )عدد افزایش × عدد تخفیف (  ÷ 100 { -)  درصد افزایش -درصد تخفیف = (              مقدار درصد سود 

  دار افزایشقم

 100 مقدر اولیه
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  درصد افزایش یابد ، مساحت آن چند درصد افزایش می یابد ؟10%اگر محیط مربعی  ) 118
 )عدد افزایش + عدد افزایش + (  } )عدد افزایش × ش عدد افزای(  ÷ 100{ =            مقدار افزایش درصد مساحت مربع 

  درصد کاهش یابد ، مساحت آن چند درصد کاهش می یابد ؟10%اگر محیط مربعی  ) 119
 )عدد کاهش + عدد کاهش  ( - } )عدد کاهش × عدد کاهش (  ÷ 100{ =            مقدار کاهش درصد مساحت مربع 

  افزایش داشته باشد ، مساحت آن چند درصد افزایش20% آن هم  و عرض20%اگر طول مستطیل  ) 120

  می یابد ؟
 )عدد افزایش + عدد افزایش + (  } )عدد افزایش × عدد افزایش (  ÷ 100{ =           مقدار درصد افزایش مساحت 

 
 ش افزایش داشته باشد ، مساحت آن چند درصد کاه20% کاهش و عرض آن 20%اگر طول مستطیل  ) 121

  می یابد ؟
 :اگر مقدار افزایش یا کاهش طول و مقدار افزایش یا کاهش عرض برابر باشد از رابطه ي زیر محاسبه می شود 

 )عدد افزایش × عدد کاهش (  ÷ 100=             مقدار درصد کاهش مساحت 
 رصد کاهش افزایش داشته باشد ، مساحت آن چند د10% کاهش و عرض آن 20%اگر طول مستطیل  ) 122

  می یابد ؟
 ) عدد کاهش –عددافزایش + ( } ) عدد کاهش × عدد افزایش (  ÷ 100{ =  مقدار درصد کاهش مساحت 

  کاهش داشته باشد ، مساحت آن چند درصد کاهش 10% افزایش و عرض آن 20%اگر طول مستطیل  ) 123

 می یابد ؟
 ) عدد افزایش –عددکاهش + ( } ) دد کاهش ع× عدد افزایش (  ÷ 100{ =  مقدار درصد افزایش مساحت 

 
  کم شود، چند درصد به طول آن باید اضافه شود تا مساحت آن تغییر نکند؟50%اگر از عرض مستطیلی  ) 124

 . )  درصد اضافه شده استA. ( کنیمي زیر را حساب کرده و به طول فعلی اضافه میبراي رسیدن به پاسخ رابطه

 ) %
A
A




100
100(  

 شود؟ کم کنیم، چند درصد از مساحت آن کاسته می10%اگر از ضلع مربعی  ) 125
 .آیداز راه دو تخفیف متوالی، مقدار کاسته شدن درصد مساحت مربع بدست می

ي ضلع مربع در ابتدا اندازه. متر شد سانتی12ي ضلع فعلی آن اندازه. ایم کم کرده25%اگر از ضلع مربعی ) 126
 .متر بوده است سانتیچند

4 یعنی %25
1 
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4
4    کم شده پس1

 . باقی مانده است3

 ي ضلع فعلی مربعاندازه÷ مانده کسر باقی=  ي مربع                     ضلع اولیه
ن که قیمت آن کاال را به قیمت قبل برگردانیم، چند درصد براي آ.  افزایش یافته است25%قیمت کاالیی  ) 127

 باید از قیمت آن کاهش دهیم؟
 . )  درصد اضافه شده استA. ( کنیمرا حساب کرده و از قیمت فعلی کم میي زیر براي رسیدن به پاسخ رابطه

 ) %
A
A




100
100(  

قیمت آن کاال را به قیمت قبل برگردانیم، چند درصد براي آن که . کاهش یافته است25%قیمت کاالیی  ) 128
 باید از قیمت آن افزایش دهیم؟

 . )  درصدکاسته شده استA. ( کنیمي زیر را حساب کرده و از قیمت فعلی کم میبراي رسیدن به پاسخ رابطه
 ) %

A
A




١٠٠
١٠٠(  

 
  حاصل شود؟25%ا شربت  چند لیتر آب اضافه کنیم، ت75% لیتر شربت 20به  ) 129
 .کنیمابتدا محلول بدست آمده را حساب می) الف 

 )لیتر محلول اولیه * درصد شربت اولیه ( ÷  ) درصد شربت حاصل شده =  ( لیتر محلول بدست آمده 
 . کنیم، تا مقدار افزایش آب بدست آیدسپس مقدار محلول اولیه را از مقدار محلول بدست آمده کم می) ب 

  مقدار محلول بدست آمده   –مقدار محلول اولیه = ر افزایش آب  مقدا
     شود؟ کنیم، الکل چند درصد حاصل می مخلوط می40% لیتر الکل 30 را با 30% لیتر الکل 20 ) 130

 . )  مقدار لیتر هستند C  و A     ( :ي زیر قابل محاسبه استدرصد محلول بدست آمده از رابطه

CA
DCBA


 )()(             

 ) مقدار الکل اولیه ×درصد آن ) + ( مقدار الکل اضافه شده  ×درصد آن ( ÷  )مقدارالکل اضافه شده + مقدار الکل اولیه (  
 هاي خارج قسمت یک تقسیمتعداد رقم ) 131
 .هاي مقسوم و مقسوم علیه برابر باشد، خارج قسمت یک رقمی استاگر تعداد رقم) الف 
ي زیر هاي خارج قسمت از رابطه تعداد رقمهاي مقسوم علیه برابر باشد،تر از تعداد رقمهاي مقسوم بیشرقمگر تعداد ا) ب 

 :آیدبه دست می
 )هاي مقسوم  تعداد رقم-هاي مقسوم علیه تعداد رقم + (1                    

 توان به مقسوم اضافه حداکثر چند واحد می باشد، 20مانده  و باقی28اگر در یک تقیسم مقسوم علیه  ) 132
 تغییر نکند؟کرد تا خارج قسمت 

در این مورد باید بدانیم حداکثر چند واحد   .تر باشدمانده از مقسوم علیه کوچکدر یک تقسیم صحیح همیشه باید باقی
 28تر از مانده کمقدر اضافه کرد تا باقیتر از مقسوم علیه باشد یعنی باید آنمانده اضافه کرد تا باز هم کمتوان به باقیمی

 .شود
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  تقسیميچند نکته در باره ) 133
 .تر باشدمانده از مقسوم علیه کوچکدر یک تقسیم همیشه باید باقی) الف 
 .شودمانده نیز در همان عدد ضرب میاگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددي ضرب کنیم، باقی) ب 
 .کندمقسوم علیه یک تقسیم را در عددي ضرب کنیم، خارج قسمت آن تغییري نمیاگر مقسوم و ) ج 
 . ضرب کنیم2توانیم آن را در  تقسیم کنیم، می5/0که عددي را بر به جاي این) د 

 .توانیم مقسوم را در معکوس مقسوم علیه عدد ضرب کنیمکه مقسوم را بر مقسوم علیه تقسیم کنیم، میبه جاي این) س 
 .مانده همان مقسوم خواهد بودتر باشد، باقیهر گاه در تقسیمی، مقسوم از مقسوم علیه آن کوچک) ش 
 .شودي عدد مقسوم علیه به عدد مقسوم اضافه کنیم، به خارج قسمت یک واحد اضافه میاگر به اندازه) ص 

 
 نوشتن کسري بین دو کسر معلوم ) 134

 .بین دو کسر، بی شمار کسر وجود دارد
ها ها را با هم جمع کرده در صورت کسر و مخرجهاي نوشتن یک کسر بین دو کسر، آن است که صورتیکی از روش ) الف

 .را با هم جمع کرده و در مخرج کسر قرار دهیم
 .باشدآید که بین این دو کسر میاز میانگین این دو کسر نیز، کسري به دست می) ب 

  کسريچند نکته در باره ) 135
 .شوداگر مخرج را دو برابر کنیم، کسر نصف می) الف 
 .کنداگر صورت و مخرج را دو برابر کنیم، کسر تغییر نمی) ب 
 .شوداگر صورت را دو برابر و یا مخرج را نصف کنیم، کسر دو برابر می) ج 
 .شوداگر مخرج را نصف کنیم، کسر دو برابر می) د 

 .تر خواهد شدیم، حاصل از خود کسر بزرگتر از واحدي را معکوس کناگر کسر کوچک) س 
 .تر خواهد شد تر از واحدي را معکوس کنیم، حاصل از خود کسر کوچکاگر کسر بزرگ) ش 
 .تر خواهد شد معکوس هر عدد صحیح از خود عدد، کوچک) ص 
 .حاصل ضرب هر عدد در معکوس خودش برابر با یک خواهد شد) ض 
آید حتماً تر از واحدي هر کدام به مقدار ثابت اضافه کنیم، کسري که به دست میزرگهرگاه به صورت و مخرج کسر ب) ع 

 .تر از کسر اول خواهد شدکوچک
در تقسیم دو کسر با مخرج مساوي، کافی است خط کسري کشیده و صورت کسر اول را در صورت خط کسري و ) غ 

 .صورت کسر دوم را در مخرج خط کسري قرار دهیم
 دو کسر با صورت مساوي، کافی است خط کسري کشیده و مخرج کسر دوم را در صورت خط کسري و در تقسیم) ك 

 .مخرج کسر اول را در مخرج خط کسري قرار دهیم
 توان نوشت؟تر از واحد میچند کسر کوچک ) 1 ، 5 ، 4، 3 (با ارقام  ) 136

 :تر از واحد را معین کردد و یا بزرگتر از واحتوان تعداد کسرهاي کوچکي زیر میبا استفاده از رابطه
 )]تعداد اعداد ) * ( تر از تعداد اعداد یکی کم[ (  ÷2

 توان نوشت؟تر از واحد میچند کسر کوچک ) 1 ، 5 ، 0 ، 4، 3 (با ارقام  ) 137
 :کنیم، سپس را تعیین می) 0(ابتدا تعداد ارقام موجود بدون در نظر گرفتن ) الف 
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 :تر از واحد را معین کردتر از واحد و یا بزرگتوان تعداد کسرهاي کوچکي زیر میطهبا استفاده از راب
 )]تعداد اعداد  ( × ) تر از تعداد اعداد یکی کم[ (  ÷2

138 ( 
٣
 از ٢

۵
4 از ٣

  عدد یعنی چه ؟3

 ×     آن عدد :                  یعنی 
۴
٣  × 5

3  × 3
2 

3او .  تومان دارد360علی  ) 139
2و با .  را خرج کرد2

-چند تومان برایش باقی. ي پولش دفتر خریدمانده باقی1

 مانده است؟
 .ها بهتر است دادن به این گونه پرسشبراي پاسخ

 .ي هر مرحله را بدست آوریمماندهباقی) الف 
 .ي کل را بدست آوریمماندههاي بدست آمده را در هم ضرب کرده، باقیماندهسپس باقی) ب 
 .ي پول را بدست آوریمماندهدر پایان با استفاده از جدول تناسب، مبلغ باقی) ج 

 توان تبدیل کرد؟عارفی را به کسر اعشاري میچگونه کسر مت ) 140
 .کنیمشود تا جایی که امکان دارد کسر را ساده میابتدا اگر می) الف 
توان به اعشاري شد آن کسر را می ) 000، 8، 5، 4، 2( هاي پس از ساده کردن کسر، اگر مخرج کسر یکی از رقم) ب 

 .کامل تبدیل کرد
 

  نسبت داشته باشیم، چگونه عمل خواهیم کرد؟4با ) رد یا سه مو( اگر سه نفر  ) 141
 . مورد برسانیم3 به 4ها را از باید نسبت

 :شودي زیر استفاده میها از رابطهبراي پاسخ دادن به این گونه پرسش
                          

 
 نسبت عدد اول=  اول ×دوم 

 نسبت عدد دوم=  دوم ×وم د
 نسبت عدد سوم=  سوم ×دوم 

3مثالً ( ها کسري باشند، چگونه عمل خواهیم کرد؟ اگر نسبت ) 142
4  عددي برابر با2

  ). عدد دیگر است3
 .ها را از حالت کسري خارج سازیمباید نسبت

9:        شودي زیر استفاده میها از رابطهرسشبراي پاسخ دادن به این گونه پ
8 = 

4
3
3
2

   از راه دور در دور، نزدیک در 

 .  شودنزدیک استفاده می

سوم
دوم

 
دوم
اول
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 ها چگونه است؟نسبت پول آن. سه برابر پول علی با نصف پول محمد برابر است ) 143

6
1= 

1
3
2
1

= 
محمد
 علي

 
  روز تمام خواهند کرد؟6چند نفر آن کار را در . کنند روز تمام می5 کارگر کاري را در 12 ) 144

 )و بر عکس . ( شودزیرا با زیاد شدن یک نسبت، نسبت دیگري زیاد می. این نمونه تناسب معکوس است
 :شودي زیر استفاده میها از رابطهبراي پاسخ دادن به این گونه پرسش

 
                                                         ×                       =                     ×      

3 کارگر 16 ) 145
-روز تمام می 2ي کار را در مدت چند کارگر بقیه. کنند روز تمام می7 کاري را در مدت 2

 کنند؟
 :ها بهتر است به روش ضربدري پاسخ داده شودبه این گونه پرسش

                    7                 3
2                 16 

2                  3
1          

 

      28 = 2
56 = 

3
22

73
116




2 = 28                 یا                         

56 = 22
7116


 

 از علی ورزیده تر است، همان کار را چند روزه 50%محمد که .  روز انجام دهد9تواند کاري را در علی می ) 146
 دهد؟انجام می

  )100* روزهاي کار نفر اول ( ÷  ) 100+ درصد ورزیدگی نفر دوم =  ( ار توسط نفر دوم   روزهاي انجام دادن ک
ها چه اگر علی مقداري از پول خود را به محمد بدهد، اختالف پول آن. پول علی با پول محمد برابر است ) 147

 مقدار خواهد شد؟
 .با دو برابر مقداري که به محمد داده استهم برابر است تر خواهد داشت و آندر این صورت علی از محمد کم

 شکالت خود را به حسن بدهد، چند شکالت از حسن 7اگر . تر از حسن دارد شکالت بیش30فاطمه  ) 148
 تر خواهد داشت؟بیش

 )تر داشته تعدادي که از ابتدا بیش ( –) دو برابر شکالت هاي داده شده = ( تر خواهد داشت تعدادي که بیش
 

 نفر نفر روز روز
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 شود؟ زیاد شود، مساحت دایره چند برابر می100%اي اگر شعاع دایره ) 149
  برابر4

 اي را نصف کنیم، چند درصد مساحت دایره کوچک شده است؟اگر شعاع دایره ) 150

4اي را نصف کنیم، مساحت آن اگر شعاع دایره
 .شود کم می75%شود یعنی   می1

 
ي دومی ي دیگر باشد، آن گاه مساحت آن چند درصد مساحت دایره شعاع دایره20%اي اگر شعاع دایره ) 151

 است؟
%4 

 یابد؟درصد افزایش می  زیاد شود، مساحت دایره چند100%اي اگر شعاع دایره ) 152
 .یابد افزایش می300% برابر شده یعنی 4در این صورت مساحت آن 

 یابد؟ محیط دایره چند درصد افزایش می زیاد شود،50%اي اگر شعاع دایره ) 153
 50%همان 

 شود؟ اضافه شود، به حجم آن چند درصد اضافه می10%اگر به طول بعد مکعبی  ) 154
 . خواهد شد110%در این صورت هر بعد آن 

   افزایش1/33%تر از حجم مکعب اولیه است یعنی  بیش331 خواهد شد که 1331حجم مکعب دومی 
کنیم، قیمت یک کیلوگرم از  تومانی مخلوط می50 کیلوگرم جنس 40 تومانی را با 30رم جنس  کیلو گ20 ) 155

 این جنس مخلوط چند تومان خواهد بود؟   
     A )            و B     وزن کاالها  C     و   D قیمت هر کیلو        ( 

 )A + B (  ÷ )D × B ) + ( C × A(  
 


