
666

در رياضى براى ساختن اعداد، از 10 رقم استفاده مى كنيم. تعدادى از اين ارقام زوج و تعدادى فرد هستند.
9876543210

زوجفردزوجفردزوجفردزوجفردزوجفرد

دّقت كنيد كه قبل از هر عدد فرد، يك عدد زوج مى آيد، بنابراين صفر يك عدد زوج است. چون صفر قبل از عدد 1 
آمده است و 1، عددى فرد است.

دّقت كنيد كه قبل از هر عدد فرد، يك عدد زوج مى آيد، بنابراين صفر يك عدد زوج است. چون صفر قبل از عدد 

نكته

از جدول ارزش مكانى خواندن  با استفاده  و نوشتن اعداد را مى توان 
انجام داد. در جدول ارزش مكانى مشّخص مى شود هر رقم با رقم قبلى 

و بعدى خود چه تفاوتى دارد. مثال:

1 مرتبه ى صدگان 100برابر يكان است.
2 مرتبه ى صدگان هزار، 100برابر يكان هزار است.

1

نكته

7540اگر عدد 7540 را 100برابر كنيم، ارزش رقم 7 چند خواهد شد؟ 754000100oMHoM →
يكان هزارصدگان هزار  

رقم 7، در عدد 7540 در مرتبه ى يكان هزار قرار دارد. اگر آن را 100برابر كنيم، در مرتبه ى صدگان هزار قرار خواهد 
گرفت.

با توّجه به عدد داخل جدول، به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

الف) اين عدد چندرقمى است؟ اين عدد 9 رقمى است.

ب) عدد مربوط به آخرين مرتبه از سمت راست، كدام رقم است؟ صفر

938538330ج) اگر به رقم مرتبه ى يكان ميليون 3 واحد اضافه كنيم، عدد چه تغييرى مى كند؟ 
3000000

941 538330

1

+
عدد با 3000000 جمع و حاصل عدد 941538330 مى شود. 

د) عدد مربوط به دهگان ميليون، چند برابر عدد مربوط به دهگان هزار است؟

30000000: عدد مربوط به دهگان ميليون 30000: عدد مربوط به دهگان هزار، 
عدد مربوط به دهگان ميليون، 1000برابر عدد مربوط به دهگان هزار است.

795034187
7
90
500
30000
400000
1000000

 1مثالمثالمثالمثالمثال

9 3 8 5 3 8 3 3 0

 2مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

3 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0

0

30000
1000−

فصل اّول: عددنويسى و الگوها
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الگوها) و  (عددنویىس  اوّل  فصل 

++ 15 ميليون ++ 192 هزار  50 يكى  == ? حاصل عبارت روبه رو، چند است؟ 

 15000000 192000 50 15192050+ + =  

 رقم يكان هزار من، خمس عدد 40، رقم صدگان ميليون من، نصف عدد 8، رقم يكانم ثلث عدد 18 و رقم دهگان ميليون من 

4برابر عدد 2 است و بقّيه ى رقم هايم صفر مى باشد. من چه عددى هستم؟

 

  معّرفى ميليارد:
اگر به رقم مرتبه ى صدگان ميليون جواب مثال 4، به اندازه ى 6 واحد اضافه كنيم، يك طبقه ى جديد درست مى شود به نام 

4طبقه ى ميليارد. يكان ميليارد 10برابر صدگان ميليون است. 80008006
60 0000 000

10 80008006
+

يكان ميليارديكان
صدگان ميليون دهگان
دهگان ميليونصدگان
يكان ميليونيكان هزار
صدگان هزاردهگان هزار

6008000801

الف) عدد دو ميليارد و پانصد و نود و سه ميليون و چهارصد و شانزده هزار و هشتاد و هفت را بنويسيد.

 2 593 416 087, , ,  
ب) بزرگ ترين رقم اين عدد، در چه مرتبه اى قرار دارد؟ بزرگ ترين رقم عدد 9 است و در مرتبه ى دهگان ميليون 

قرار دارد.

در جدول ارزش مكانى، هميشه رقم سمت چپ عدد، بيشترين ارزش مكانى و رقم سمت راست عدد (يكان) كمترين 
ارزش مكانى را دارد.

در جدول ارزش مكانى، هميشه رقم سمت چپ عدد، بيشترين ارزش مكانى و رقم سمت راست عدد (يكان) كمترين 

نكته

اعداد زير را باهم مقايسه كنيد و عالمت مناسب بگذاريد.

200000  ثلث 6تا ده هزار  نصف 5تا يك ميليون (الف  

2 500000 20000 200000, , , ,> <> <, ,> <, ,> <, ,  

20تا 50 ميليون  5تا دويست ميليون  10تا 100 ميليون (ب  

1000000000 1000000000 1000000000, , , , , , , , ,= == == =  

سّن خورشيد در حدود 4 ميليارد و 500 ميليون سال مى باشد. اگر سّن زمين 6 هزار سال باشد، خورشيد چند سال 

4 : سّن خورشيد 500000000, , , سال6000 : سّن زمين         و         سال قبل از زمين به وجود آمده است؟ 

4 5 0 0 0 0 0 000
6 000

4 4 9 9 9 9 4 000

4 9 9 9 9 10

, , ,
,

, , ,
−

 

خورشيد 4499994000 سال قبل از زمين به وجود آمده است.

 3مثالمثالمثالمثالمثالمثال

600800084 ⇒ 480008006

 4مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 5مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 6مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 7مثالمثالمثالمثالمثالمثال
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ابتدایی پنجم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

 نشان دادن اعداد روى محور:
مى توان براى نشان دادن اعداد روى محور اعداد، محور را با توّجه به مرتبه ى عدد خواسته شده تقسيم بندى كرد. براى مثال براى 

نشان دادن عدد 400 مى توان مطابق شكل زير، واحدها را 100تا 100تا مشّخص كرده و عدد را روى محور اعداد نشان داد.

عدد 1200 را روى محور اعداد نمايش دهيد.

به جاى حروف، چه اعدادى بايد قرار داد؟

⇒ = = =þ²H J j60000 120000 180000, , , , ,

⇒ = =@À »2000000 8 000000, , , , ,

را  زير  راه حل هاى  دانش آموزان  دهند.  نشان  محور  روى  را   845300 عدد  كه  دانش آموزان خواست  از  معّلم  خانم 

پيشنهاد كردند. به نظر شما كدام راه حل بهتر است؟

راه حّل عطيه: روى محور به ترتيب از صفر، 1، 2 و 3 

شروع كرده تا به 845300 برسد.

1000تا  1000تا  را  خود  محور  مى توان  ترانه:  حّل  راه 

تا  دهيم،  ادامه  به اين ترتيب  و  كرد  تقسيم بندى 

دو عدد  بين  را   845300 و  برسيم   846000 به عدد 

845000 و 846000 مشّخص كنيم.

راه حّل مهرنوش: بهتر است اّولين عدد را با 845000 شروع كرده و 100تا 100تا جلو برويم.

راه حّل مهرنوش مناسب تر است.

 204 315 020 456, , , اگر در كهكشان راه شيرى به تعداد 

ستاره وجود داشته باشد، اين عدد را روى محور اعداد 

به طور تقريبى نشان دهيد.

 كهكشان راه شيرى تقريبًا 200 ميليارد ستاره دارد. اگر فرض كنيم 10 ميليارد از اين ستارگان در منظومه ى شمسى قرار 
داشته باشند، مى توان تعداد ستارگانى را كه در منظومه ى شمسى قرار ندارند از راه زير حساب كرد:

حال به مثال هاى زير توّجه كنيد.

اگر امين در حساب بانكى خود 10 ميليون تومان پول داشته باشد و مادرش به او 12 

ميليون تومان ديگر پول بدهد، مقدار پول حساب بانكى امين چقدر مى شود؟

 8مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 9مثالمثالمثالمثالمثال

 10مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 11مثالمثالمثالمثالمثالمثال

jnIÃ±Ã¶
jnIÃ±Ã¶
jnIÃ±Ã¶

200
10

190
−

¶Ã±Ã¼· 12مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
·¼Ã±Ã¶
·¼Ã±Ã¶

1 0
1 2
2 2

+



9

الگوها) و  (عددنویىس  اوّل  فصل 

مجموع 12تا 10تايى و 13تا 1000تايى، چقدر است؟
 12 10 13 1000 120 13000 13120× + × = + =  

 20 1000 20000× = 600تا كمتر از 20تا 1000تايى، برابر با چه عددى است؟ 

 
2 0 0 00

6 00
1 9 4 00

−  

800تا 10000تايى چند برابر 20تا 100تايى است؟

800 10000 8 000000

20 100 2000
8 000000 2000 4000

× =
× =





⇒ ÷ =
, ,

, , برابر  

 50 10000000 500000000× = , , اختالف 50تا 10 ميليون تايى و 200تا 1000تايى، چقدر است؟ 

 200 1000 200000× = ,  

 
5 0 0 0 00 0 00

2 00 0 00
4 9 9 800 000

4 9 9 10

−
, ,

 

مجموع 12تا 10 ميليون تا و 4تا 100 ميليون تا، چقدر است؟

= 12تا 10 ميليون 120 ميليون

400 ميليون= 4تا 100 ميليون






⇒ +

·¼Ã±Ã¶
·¼Ã±Ã¶
·¼Ã±Ã¶

1 20
4 0 0
5 20

 

 800تا 10 ميليون تا چندبرابر 4تا 100 ميليون تا است؟ اختالف آنها چقدر است؟

= 800تا 10 ميليون × = =800 10000000 8 000000000, , , , , 8 ميليارد  
= 4تا 100 ميليون × = =4 100000000 400000000, , , , 400 ميليون  

 8 000000000 400000000 20, , , , ,÷ =  
800تا 10 ميليون تا 20 برابر 4تا 100 ميليون تا است.

 
jnIÃ±Ã¶
·¼Ã±Ã¶

·¼Ã±Ã¶
·¼Ã±Ã¶
·¼Ã±Ã¶  ·¼Ã±

8
4 0 0

8 0 00
4 00

7 6 00

7 10

− ⇒ −
⇒ ÃÃ¶  » jnIÃ±Ã¶  :ý°TiH600 7

 

بزرگ ترين عددى كه از كنارهم قرار دادن 6 كارت زير مى تواند حاصل شود، چند است؟

 76455413092 بزرگ ترين عددى كه مى توان ساخت برابر است با: 

 جمع و تفريق هاى اعداد مرّكب:
واحدهاى اندازه گيرى زمان عبارت اند از: ثانيه، دقيقه، ساعت، 
شبانه روز، هفته، ماه، سال، قرن و هزاره. همچنين مى دانيم در 

واحدهاى اندازه گيرى زمان، رابطه هاى مقابل برقرارند.

 13مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 14مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 15مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 16مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 17مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 18مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 19مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

1 دقيقه = 60 ثانيه
1 ساعت = 60 دقيقه = 3600 ثانيه

1 شبانه روز = = 24 ساعت =1440 دقيقه 86400 ثانيه
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ابتدایی پنجم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

روى اغلب ساعت هاى عقربه اى، سه عقربه ديده مى شود. ساعت شمار، دقيقه شمار و ثانيه شمار.

هريك از ساعت هاى زير، چه زمانى را نشان مى دهد؟

 (الف (ب (ج

4 30 10: :′ ′′      7 45 25: :′ ′′     9 00 20: :′ ′′

8 50
10

8 60

9 0
9 001 60

′
+ ′

′

′
⇒ ′+ − ′ :

8 را پيدا كنيد.  50:  10 دقيقه بعد از ساعت′′

′′55 وقت الزم داشت. او چه ساعتى از منزل  6 از خواب بيدار شد. او براى رفتن به بيرون از منزل  10: ′′ عماد ساعت 

6 10
55

6 65

7 5
7 51 60

′
+ ′

′

′
⇒ ′+ − ′ :

خارج شد؟ 

 

14 را مى توان ساعت 2 بعدازظهر هم گفت، براى اين كار، كافى است از ساعت هايى كه بيشتر از 12  00: ′ ساعتى مانند
17 45 17 45 12 00 5 45: : : :′ ⇒ ′ − ′ = ′ بعدازظهر هستند، 12 ساعت كم كنيم، مثال: 

ساعتى مانند

نكته

12 چه ساعتى مى باشد؟ 23 42: :′′ ′′′′ ′′′′40 ثانيه قبل از ساعت  ′′45 و

 12 23 42
45 40

11 38 2 11 38 2

11 83

′ ′′
− ′ ′′

′ ′′ ⇒ ′ ′′

′

: :

 

9 صبح، برحسب ثانيه محاسبه كرده است. خواهر او  00 00: :′′ ′′′′ شيما سّن خواهر كوچك خود را در ساعت 

126 ثانيه سن دارد! حساب كنيد خواهر شيما چند سال سن دارد. (هر سال را 365 شبانه روز و هر  144 000, ,

= يك ساعت ثانيه3600 شبانه روز را 24 ساعت در نظر بگيريد.) 
1 شبانه روز 24 24 3600 86400= = × =SøIw ¾ÃºIY ثانيه  

126 را بر 86400 تقسيم كنيم، تعداد شبانه روزهاى عمر خواهر شيما به دست مى آيد. 144 000, , اگر
126 144 000 86400 1460, , ÷ = شبانه روز  

حال كافى است 1460 را بر 365 تقسيم كنيم تا تعداد سال هاى عمر خواهر شيما به دست آيد.

تعداد سال هاى عمر خواهر شيما = ÷ =1460 365 4  

 20مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 21مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 22مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 23مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 24مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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الگوها) و  (عددنویىس  اوّل  فصل 

براى مشخّص كردن تصوير ساعت در آينه، آن را از 12 كم مى كنيم و اگر ساعت بيشتر از 12 بود، آن را از 24 
كم مى كنيم.

براى مشخّص كردن تصوير ساعت در آينه، آن را از 
كم مى كنيم. نكته

5 را نشان مى دهد در آينه ببينيم، چه ساعتى خواهيم ديد؟ 50: ′′ اگر ساعتى را كه 

12 00
5 50
6 10

11 60

′
− ′

′

′

6 را مى بينيم.  10: ′ ما در آينه ساعت 

14 است. ساعت واقعى چند است؟ 41: ′′ تصوير ساعتى در آينه 
24 00
14 41
9 19

23
60

′
− ′

′

′

 
9 است. 19: ′ ساعت واقعى 

 تبديل واحد در اعداد مرّكب:
در بخش قبل، با اعداد مرّكب مربوط به زمان آشنا شديم. در اين بخش، با اعداد مرّكب ديگر و تبديل واحدهاى آنها آشنا 

خواهيم شد.
طول:

فاصله ى بين دو نقطه يا اندازه ى درازاى يك جسم را طول مى ناميم. طول را با واحدهاى اندازه گيرى كيلومتر، متر، 
سانتى متر و ... اندازه گيرى مى كنيم. در جدول زير، تبديل واحدهاى طول آمده است.

كيلومتر 1 = متر1000 = دسى متر 10000 = سانتى متر 100,000 = ميلى متر 1,000,000

جرم:

وسيله ى اندازه گيرى جرم ترازو است. در جدول مقابل، واحدهاى مختلف اندازه گيرى جرم 
و تبديل واحدهاى آنها آمده است.

او  تا مدرسه ى  بين خانه  فاصله ى  و  قدم عسل 66 سانتى متر  اگر طول هر 

4500 قدم باشد، محاسبه كنيد فاصله ى خانه تا مدرسه  ى عسل چند متر و 

چند كيلومتر است.

فاصله ى مدرسه و خانه = × =66 4500 سانتى متر297000  
297000 100 2970÷ = 2970   ,   متر    1000 2 97÷ = / كيلومتر     

اگر هر دانه ى انگور 2 گرم جرم داشته باشد، حساب كنيد در 3 كيلوگرم انگور، چند دانه ى انگور وجود دارد.

3 كيلوگرم = ⇒ 3000 گرم ÷ =3000 2 1500 1500دانه ى انگور وجود دارد. 

 25مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 26مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

1 تُن = كيلوگرم1000

1 كيلوگرم = گرم 1000

1 گرم = ميلى گرم1000

 27مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 28مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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ابتدایی پنجم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

 الگوها:
گاهى در بين اعداد يا شكل ها يك قانون به طور مرتّب تكرار مى شود و به اين تكرار شدن مرتّب و منّظم، الگو گفته مى شود.

الگوها به دو نوع مختلف تقسيم مى شوند:
 

×3 ×3 ×3
1 3 9 27, , , , … 1) الگوى عددى: به رابطه ى بين اعداد گفته مى شود. مانند: 

2) الگوى شكلى يا هندسى: به رابطه ى بين شكل ها گفته مى شود.

 2 4 6 8, , , ,� به اعداد مقابل توّجه كنيد. به نظر شما عدد بعدى اين الگو چه عددى مى تواند باشد؟ 
اين  بعدى  اينكه عدد  براى  زديم؟  را حدس  آن  اّما چگونه  مى باشد.  بعدى 10  زديد عدد  كه شما حدس  همان طور  بله 
الگوى عددى يا هر الگوى عددى ديگرى را پيدا كنيم، بايد رابطه ى بين اعداد را كه به طور منّظم تكرار مى شود، پيدا كنيم. 

به همين منظور، اعداد را در جدولى مانند جدول زير، مى نويسيم.
همان طور كه در جدول مى بينيد، شماره ى هر عدد در 2 ضرب شده است.

×2

شماره ى عدد54321

عدد8642?

 4 2× 3 2× 2 2× 1 رابطه ى بين اعداد×2 5 2 10× =

2

1 3 6 10 15, , , , ,� عدد بعدى را در الگوى مقابل پيدا كنيد. 

1 3 6 10 15, , , , , �
+6+4+2

+5+3
               ⇒  15 6 21+ =  

اعداد الگو به ترتيب با اعداد 2، 3، 4، 5 و ... جمع شده اند، بنابراين عدد بعدى 21 مى باشد.

نكته

1 عددهاى مثلّثى مى گويند، زيرا الگوى شكلى آنها شبيه مثلّث مى باشد. 3 6 10 15, , , , ,� به عددهاى 

1 4 9 16, , , ,� در الگوى روبه رو، عدد بعدى چند است؟ 

شماره ى عدد54321

عدد16941?

  4 4× 3 3× 2 2× 1 رابطه ى منّظم×1

2

5 5 25× =

هر عدد از ضرب شماره ى عدد در خودش به دست آمده است، پس عدد بعدى 25 مى باشد.

 29مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 30مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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الگوها) و  (عددنویىس  اوّل  فصل 

نكته

1 عددهاى مربّعى مى گويند، 4 9 16, , , ,� به عددهاى 
زيرا الگوى شكلى آنها مانند مربّع است.

1 (الف 2 6 24, , , , , , سه عدد بعدى را در هريك از الگوهاى زير تعيين كنيد.  

1 2 6 24 120 720 5040, , , , , ,
×2 ×3 ×4 ×5 ×6 ×7

 

10 (ب 31 94 283, , , , , ,  

10 31 94 283 850 2551 7654, , , , , ,
× +3 1 × +3 1× +3 1× +3 1× +3 1× +3 1

 

  الگوى شكلى:
به شكل هاى مقابل، توّجه كنيد.

در شكل اّول فقط يك مربّع ديده مى شود. در شكل دوم سه مربّع، در شكل سوم شش مربّع و به همين ترتيب، تعداد مربّع ها 
زياد مى شود.

اگر بخواهيم بدون اينكه شكل ها را به ترتيب رسم كنيم، تعداد مربّع هاى شكل دهم را پيدا كنيم، بايد به صورت زير عمل كنيم.
ابتدا جدولى مثل جدول زير براى الگوى شكلى موردنظر مى كشيم. همان طور كه از الگوى شكلى نيز پيدا است، تعداد مربّع ها 

در هر شكل برابر حاصل جمع همه ى اعداد كوچك تر يا مساوى با شماره ى شكل مى باشد.

شماره ى شكل104321

تعداد مربّع ها10631?

?1 2 3 4+ + +1 2 3+ +1 رابطه2+1

32

پس تعداد مربّع هاى شكل دهم، به صورت زير به دست مى آيد.
= تعداد مربّع هاى شكل دهم + + + + + + + + + =1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55  

با توجّه به الگوى شكلى مقابل، به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

الف) شكل بعدى را رسم كنيد.

 31مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 32مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال



14

ابتدایی پنجم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

ب) شكل دهم از چند دايره تشكيل شده است؟

شماره ى شكل104321

تعداد دايره ها11975?

3 10+ ×(  2)3 4 2+ ×( ) 3 3 2+ ×( ) 3 2 2+ ×( ) 3 1 2+ ×( رابطه(

3

= تعداد دايره هاى شكل دهم + × =3 10 2 23( )  
3: رابطه 2+ ×( )®§{ Á ½nIµ{  
= تعداد دايره هاى شكل هزارم + × =3 1000 2 2003( ) ج) شكل هزارم از چند دايره تشكيل شده است؟  

به شكل هاى مقابل، توّجه كنيد.

الف) با رسم شكل بعدى، بگوييد شكل پنجم از چند دايره تشكيل شده است. 

از 25 دايره تشكيل شده است.
ب) بدون رسم شكل، تعداد دايره هاى شكل هشتم و دوازدهم را پيدا كنيد.

با توّجه به جدول زير، مى بينيم تعداد دايره هاى هر شكل برابر شماره ى شكل ضرب در خودش است.

شماره ى شكل12854321

?8 تعداد دايره ها2516941×8

12 12×8 8× 5 5× 4 4× 3 3× 2 2× 1 رابطه×1

3

= تعداد دايره هاى شكل هشتم × =8 8 64 بنابراين:  
= تعداد دايره هاى شكل دوازدهم × =12 12 144  

ج) اگر شكلى داراى 81 دايره باشد، شماره ى اين شكل را پيدا كنيد.

اگر شكلى داراى 81 دايره باشد، عدد 81 بايد برابر ضرب شماره ى يك شكل در خودش باشد. پس:
81 9 9= × ⇒ شكل شماره ى 9 داراى 81 دايره است   

 مطالب تكميلى:
بخش پذيرى: اگر در يك تقسيم، باقى مانده صفر شود، مى گوييم، مقسوم بر مقسوم عليه بخش پذير است. مثًال در تقسيم 40 بر 

5، چون باقى مانده صفر است، پس 40 بر 5 بخش پذير است.
40
40
0

5
8−  

 ... و   5  ،4  ،3  ،2 مثل  اعدادى  بر  عدد  يك  آيا  كه  دهيم  تشخيص  مى توانيم  تقسيم،  انجام  بدون  گاهى  قوانين بخش پذيرى: 

بخش پذير است يا خير. در اينجا برخى از اين قوانين مهم را بيان مى كنيم.

 33مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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الگوها) و  (عددنویىس  اوّل  فصل 

قانون بخش پذيرى بر 2: اگر يكان يك عدد، ارقام صفر، 2، 4، 6 يا 8 باشد، آن عدد بر 2 بخش پذير است. 

قانون بخش پذيرى بر 3: اگر جمع رقم هاى عددى بر 3 بخش پذير باشد، آن عدد نيز بر 3 بخش پذير است، مثًال جمع ارقام عدد 

7 بوده و چون 21 بر 3 بخش پذير مى باشد، پس خود عدد 750432 هم بر 3  5 0 4 3 2 21+ + + + + = 750432 برابر با
بخش پذير است.

قانون بخش پذيرى بر 4: عددى بر 4 بخش پذير است كه دو رقم راست آن، بر 4 بخش پذير باشد.

آيا عدد 90875432 بر 4 بخش پذير است؟

كافى است دو رقم سمت راست عدد، يعنى 32 را بر 4 تقسيم كنيم، چون 32 بر 4 بخش پذير است، 
پس كّل عدد هم بر 4 بخش پذير مى باشد. 

853 9480 50070 0 5− − قانون بخش پذيرى بر 5: اعدادى بر 5 بخش پذيرند كه رقم يكان آنها صفر يا 5 باشد. مانند: 

قانون بخش پذيرى بر 6: اعدادى بر 6 بخش پذيرند كه هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذير باشند.

آن ارقام  جمع  طرفى  از  است.  بخش پذير   2 بر  پس  است،  زوج  عدد  اين  است؟  بخش پذير   6 بر  عدد 88812  آيا 

8 مى باشد كه بر 3 بخش پذير است، پس 88812 هم بر 3 بخش پذير خواهد بود. در نتيجه اين  8 8 1 2 27+ + + + =

عدد بر 6 نيز بخش پذير مى باشد. 

قانون بخش پذيرى بر 9: اعدادى بر 9 بخش پذيرند كه جمع ارقام آنها بر 9 بخش پذير باشد. 

8 است كه بر 9 بخش پذير است. پس  7 6 6 27+ + + = آيا عدد 8766 بر 9 بخش پذير است؟ جمع ارقام اين عدد

خود عدد هم بر 9 بخش پذير مى باشد.

857 800010 0− قانون بخش پذيرى بر 10: اعدادى بر 10 بخش پذير هستند كه رقم يكان آنها صفر باشد. مانند: 

قانون بخش پذيرى بر 12: اعدادى بر 12 بخش پذيرند كه هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذير باشند.

1 است، پس عدد بر 3 بخش پذير  5 7 5 6 24+ + + + = آيا عدد 15756 بر 12 بخش پذير است؟ جمع رقم هاى اين عدد

مى باشد. از طرفى دو رقم سمت راست اين عدد، 56 است كه بر 4 بخش پذير است. پس كّل عدد بر 12 بخش پذير مى باشد.

قانون بخش پذيرى بر 15: اعدادى بر 15 بخش پذيرند كه هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذير باشند.

به جاى  چه ارقامى مى توان قرارداد تا عدد  876 بر 15 بخش پذير باشد؟

بر 5  قرار است عدد  باشد. چون  بر 5 بخش پذير  بر 3 و هم  بايد هم  باشد،  بر 15 بخش پذير  اينكه يك عدد  براى 
بخش پذير باشد، پس بايد رقم يكان آن صفر يا 5 باشد، بنابراين دو حالت داريم:

: رقم يكان صفر 8760 8 7 6 0 21⇒ = + + + = ⇒³I¤nH Íµ] بر 3 هم بخش پذير است.  
: رقم يكان 5 8765 8 7 6 5 26⇒ = + + + = ⇒³I¤nH Íµ] بر 3 بخش پذير نمى شود.  

بنابراين به جاى  فقط مى توانيم رقم صفر را قرار دهيم.

 34مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
32
32
0

4
8−

 35مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 36مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 37مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال

 38مثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثالمثال
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سؤاالت چهارگزينه اى فصل اّول

عدد هشتاد و پنج ميليارد و سيصد و دوازده ميليون و هفتصد و بيست و پنج هزار و نهصد و شصت و يك، كدام مورد است؟ 1 

 853127025961 (4   85312725961 (3   850312725961 (2   853127250961 (1

347973409587 را به درستى نشان مى دهد؟ كدام گزينه عدد 2 

1) سيصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و سه ميليون و چهارصد و نه هزار و پانصد و هشتاد و هفت
2) سيصد و چهل و هفت ميليون و نهصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد و هشتاد و هفت

3) سيصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هشتاد و هفت
4) سه ميليارد و چهل و هفت ميليون و نهصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و پنجاه و هشت

369010894 در كدام گزينه آمده است؟ اختالف دو عدد809006170 و 3 

439995276  (4   43995276  (3   439994276  (2   439995376  (1

كدام گزينه كوچك ترين عدد پنج رقمى با رقم هاى 0، 0، 0، 3 و 4 را نشان مى دهد؟ 4 

40003 (4  30004 (3  34000 (2  43000 (1

براى نوشتن اعداد طبيعى از 1 تا 100، چندبار از رقم 8 استفاده مى شود؟ 5 

22 (4  21 (3  20 (2  19 (1

براى نوشتن اعداد طبيعى از 10000000 تا عدد 10000100، چندبار از رقم 2 استفاده مى شود؟ 6 

22 (4  21 (3  20 (2  19 (1

كوچك ترين عدد هشت رقمى بدون تكرار ارقام كدام است؟ 7 

1) يازده ميليون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هشت
2) ده ميليون و دويست و سى و چهار هزار و پانصد و شصت و هفت

3) ده ميليون و صد و بيست و سه هزار و چهارصد و پنجاه و شش
4) ده ميليون و دويست و سى و چهار هزار و پانصد و شصت و هشت

بزرگ ترين عدد 8 رقمى كه تمام ارقامش زوج باشد، كدام است؟ 8 

 89765432  (4   89999998  (3   88888888  (2   99999998  (1

در يك عدد دوازده رقمى، يازدهمين رقم از سمت راست، در مرتبه ى ................................ قرار دارد. 9 

4) صدگان ميليون 3) دهگان ميليارد  2) يكان ميليون  1) صدگان ميليارد 

حاصل جمع كوچك ترين عدد پنج رقمى زوج با بزرگ ترين عدد چهار رقمى فرد، كدام گزينه است؟ 10 

49999 (4  39999 (3  29999 (2  19999 (1

6660306 كدام گزينه است؟ 2002005006 و ثلث عدد حاصل جمع نصف عدد 11 

1003232605 (4  1002222605 (3  1003222605 (2  103222605 (1



17

اوّل فصل  گزینه ای  چهار  سؤاالت 

 12 شش ده تايى، شصت صدتايى و صد صدميليونى، برابر با كدام عدد است؟

1000060060 (4  10000060060 (3  100000006060 (2  10000006060 (1

كوچك ترين عدد هشت رقمى كه شش تا از رقم هاى آن صفر باشد، كدام است؟ 13 

10000001 (4  11000000 (3  10100000 (2  100000001 (1

عددى 9 رقمى هستم كه يكانم چهاربرابر دهگانم و دهگانم دوبرابر صدگان ميليونم مى باشد. صدگانم يكى كمتر از دهگانم و يكان  14 

ميليونم سه برابر صدگانم است. بقيّه ى رقم هايم صفر است. اگر يكانم عدد 8 باشد، جمع ارقام من كدام گزينه است؟

16 (4  15 (3  18 (2  14 (1

عددى هشت رقمى را برعكس، يعنى از آخر به اّول نوشتيم. رقم مرتبه ى دهگان هزار به كدام مرتبه رفته است؟ 15 

4) يكان هزار 3) صدگان   2) دهگان  1) يكان 

اگر به رقم صدگان ميليون عدد 7434501281 شش واحد اضافه كنيم، عدد به دست آمده كدام گزينه مى شود؟ 16 

7434501287 (4  8134501281 (3  8034501281 (2  7034501281 (1

كدام گزينه، صحيح است؟ 17 

1) در عدد 840456911000، رقم  5 در مرتبه ى دهگان ميليارد قرار دارد.
99842110516، رقم 2 در مرتبه ى دهگان ميليون قرار دارد. 2) در عدد 
876125034917، رقم 9 داراى بيشترين ارزش مكانى است. 3) در عدد 

4) در عدد 120436751981، رقم 2 در مرتبه ى دهگان ميليارد قرار دارد.

اگر عدد 3528612349 را صدبرابر كنيم، كدام ارقام در طبقه ى ميليارد قرار دارند؟ 18 

4) هيچ كدام  3 (3 2) 5 و 3  1) 2، 5 و 3 

اگر سه ده تايى، سه صدتايى و سه صدهزارتايى به من اضافه كنيد، كوچك ترين عدد 10 رقمى مى شوم. من چه عددى هستم؟ 19 

9996999670 (4  99699670 (3  9999699670 (2  999699670 (1

اختالف دو عدد هفت ميليون و هفت ميليارد، برابر كدام گزينه است؟ 20 

699300 (4  69930000000 (3  6993000000 (2  699300000 (1

3 خارج از منزل بوده است. نيكا چه ساعتى به منزل برگشته است؟ 59 45: :′′ 9 صبح از منزل خارج شد. او به مّدت′′′′ 38: نيكا در ساعت′′ 21 

 12 38 45: :′ ′′  (2 1 بعدازظهر  37 45: :′ ′′  (1
1 بعدازظهر 38 45: :′ ′′  (4    13 38 45: :′ ′′  (3   

6 صبح از خواب بيدار مى شود و ساعت 11 شب به رختخواب رفته و مى خوابد. او چه مّدت از شبانه روز را بيدار است؟ 35: على ساعت′′ 22 

14 45: ′ (4  17 30: ′ (3  16 25: ′ (2  4 25: ′ (1

′′′′3975؟ 1 بيشتر است يا  6: ′′ 23 

4) نمى توان مقايسه كرد. 3) برابرند    3975′′  (2   1 6: ′  (1

8 صبح بود. اكنون چه مّدت تا ساعت 6 بعدازظهر باقى مانده است؟ 12: ′′ 30 دقيقه پيش، ساعت  24 

 10 28: ′  (4   7 18: ′  (3   9 18: ′  (2   8 28: ′  (1
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′′45 استراحت  19 به انجام تكاليف مدرسه پرداخت. او 53 13: :′′ ′′′′ 17 تا ساعت 28 45: :′′ ′′′′ مريم در روز چهارشنبه از ساعت  25 

21 همه ى كارهاى مدرسه اش را انجام داد. مريم در روز چهارشنبه،  45: ′′ كرده و دوباره شروع به درس خواندن كرد و تا ساعت

چه مّدت به كارهاى مدرسه و انجام تكاليف پرداخته است؟

 4 35 40: :′ ′′  (4   3 31 15: :′ ′′  (3   2 24 28: :′ ′′  (2   1 6 47: :′ ′′  (1

 8 42 53: :′′ ′′′′ 13 باشد و اكنون ساعت  12 15: " :′′ ′′′′ امين كارش را 23 دقيقه بعد از اذان ظهر تمام مى كند. اگر اذان ظهر ساعت  26 

باشد، چند ساعت ديگر كار امين تمام مى شود؟

 3 27 53: :′ ′′  (4   4 53 44: :′ ′′  (3   3 56 36: :′ ′′  (2   4 52 22: :′ ′′  (1

′ صرف پايين آمدن از پلّه هاى منزل  ′′4 07: 7 از منزل به سمت مدرسه خارج مى شود. اگر  12 45: :′′ ′′′′ مهرنوش هر روز ساعت 27 

11 صرف رسيدن از سر خيابان مدرسه به مدرسه  42′′ ′′′′: ′′ صرف پياده روى تا سر خيابان مدرسه كند و در آخر ′′′′6 48: كند، سپس

كند، در نهايت چه ساعتى به مدرسه مى رسد؟

7 45: ′ (4  7 35 22: :′ ′′ (3  7 38 52: :′ ′′ (2  7 40 11: :′ ′′ (1

14 مى باشد. اكنون ساعت چند است؟ 53 17: :′′ 2 قبل از ساعت′′′′ 15: ′′ نيم ساعت ديگر، 28 

 12 53 17: :′ ′′  (4   12 8 17: :′ ′′  (3   12 35 17: :′ ′′  (2   12 38 17: :′ ′′  (1

8533 ثانيه برابر با كدام يك از اعداد مرّكب زير مى باشد؟ 29 

 3 23: ′′  (4   3 22 13: :′ ′′  (3   2 23: ′  (2   2 22 13: :′ ′′  (1

دو دقيقه و چهل ثانيه، چه كسرى از يك دقيقه است؟ 30 

 12
3

 (4   2 1
3

 (3   2 2
3

 (2   13
4

 (1

1 و ورزشكار روسى پس  34 03: :′′ ′′′′ 1، ورزشكار هندى پس از 25 42: :′′ ′′′′ در يك مسابقه ى دوى استقامت، ورزشكار ايرانى پس از 31 

1 به نقطه ى پايان مسابقه رسيدند. ورزشكار ايرانى چه مّدت قبل از ورزشكارهاى هندى و روسى (به ترتيب از راست  42 6: :′′ ′′′′ از

به چپ) رسيده است؟

 16 26 15 24′ ′′ ′ ′′: , :  (4   16 24 8 21′ ′′ ′ ′′: , :  (3   16 24 9 22′ ′′ ′ ′′: , :  (2  15 24 8 21′ ′′ ′ ′′: , :  (1

10 را نشان مى دهد. اگر اين ساعت را مقابل آينه قرار دهيم، تصوير آن در آينه چه ساعتى را نشان مى دهد؟ 30: ′′ يك ساعت ديوارى زمان  32 

 1 30: ′  (4   10 30: ′  (3   12 30: ′  (2   8 30: ′  (1

′′ بعد از  ′′′′2 35: ′′ و توپ دوم  ′′′′1 47: دو توپ را در يك لحظه از دو طبقه ى مختلف در يك آپارتمان رها مى كنيم. توپ اّول بعد از  33 

توپ اّول به زمين مى رسد. توپ دوم بعد از چه مّدت زمانى، به زمين رسيده است؟

 ′ ′′4 48:  (4   ′ ′′3 22:  (3   ′ ′′2 35:  (2   ′ ′′4 22:  (1

7 آزاد كرد. اين كبوتر  30: ′′ ترانه براى فرستادن نامه از يك كبوتر استفاده كرد. او نامه را به پاى كبوتر بست و آن در ساعت  34 

9 به مقصد رسيد. اگر اين كبوتر هر 10 دقيقه 4 كيلومتر راه پيموده باشد، كّل مسافت چند كيلومتر بوده است؟ 10: ′′ در ساعت 

100 (4  20 (3  40 (2  24 (1

2 بعدازظهر روز بعد، به بندرعبّاس رسيد. اين  30 55: :′′ ′′′′ 10 شب از تهران حركت كرد و در ساعت  25: ′′ اتومبيلى در ساعت  35 

اتومبيل چند ساعت در راه بوده است؟

 14 5 55: :′ ′′  (4   16 55: ′′  (3   14 5 50: :′ ′′  (2   16 5 55: :′ ′′  (1



19

اوّل فصل  گزینه ای  چهار  سؤاالت 

در الگوى روبه رو، شكل ششم، چند دايره ى خاكسترى دارد؟ 36 

6 (2   5 (1  
4 (4   18 (3  

با توّجه به شكل سؤال قبل، شكل هفدهم چند دايره ى قرمز دارد؟ 37 

324 (4  225 (3  256 (2  289 (1

1 برابر است با: 3 5 7 17 19 21++ ++ ++ ++ ++ ++ ++� با توّجه به شكل روبه رو، حاصل  38 

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

على يك گل با 5 گلبرگ كشيده است. او هنگام رنگ كردن اين گل، فقط دو رنگ در اختيار دارد. على به  39 

چند طريق مختلف مى تواند اين گل را با همين دو رنگ، رنگ آميزى كند؟

9 (4  8 (3  7 (2  6 (1

با توّجه به شكل زير، با داشتن 16 چوب كبريت، مى توان شكل چندم از الگو را ساخت؟ 40 

4 (2   5 (1  
16 (4   6 (3  

با توّجه به سؤال قبل، با 100 عدد چوب كبريت، شكل چندم ساخته مى شود؟ 41 

33 (4  32 (3  31 (2  30 (1

به 300 چوب كبريت، چند چوب كبريت ديگر بايد اضافه كنيم تا بتوانيم يكى از شكل هاى الگوى شكل سؤال 40 را بسازيم؟ 42 

4) صفر  3 (3  2 (2  1 (1

125 126127 102050, , , ,� در الگوى عددى مقابل، چند عدد وجود دارد؟  43 

101927 (4  102050 (3  101926 (2  101925 (1

 37 44 51 2102, , , ,� در الگوى عددى مقابل، چند عدد وجود دارد؟  44 

294 (4  297 (3  295 (2  296 (1

به جاى عالمت سؤال، كدام گزينه مناسب است؟ 45 

 (4   (3   (2   (1
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ابتدایی پنجم  تيزهوشان   جامع  سؤاالت  مجموعه 

كدام گزينه، مناسب جاى خالى است؟ 46 

3 (2   11 (1  
9 (4   10 (3  

 10 32 98, , , با توّجه به الگوى عددى مقابل، كدام گزينه، مناسب جاى خالى است؟   47 

297 (4  298 (3  296 (2  294 (1

در الگوى شكلى مقابل، شكل صدم از چند مربّع كوچك ساخته شده است؟ 48 

1000 (2   100 (1  
10000 (4   100000 (3  

 121 144 169 196, , , , ? عدد بعدى در الگوى عددى مقابل،كدام است؟  49 

220 (4  200 (3  256 (2  225 (1

 2 6 14 30, , , , در الگوى مقابل، كدام گزينه، مناسب جاى خالى است؟   50 

64 (4  62 (3  56 (2  46 (1

عددى بر 24 بخش پذير است كه .......................................... . 51 

2) بر 3 و 8 بخش پذير باشد. 1) بر 6 و 4 بخش پذير باشد. 
4) همه ى موارد 3) بر 2 و 12 بخش پذير باشد. 

عددى را 7 برابر كرديم، كوچك ترين عدد سه رقمى به دست آمد كه بر 3 و 5 بخش پذير است. آن عدد، كدام است؟ 52 

45 (4  15 (3  105 (2  135 (1

عدد 25 را با كدام عدد زير جمع كنيم تا حاصل، بر 3 بخش پذير شود؟ 53 

74 (4  85 (3  75 (2  84 (1

كوچك ترين عدد چهار رقمى بدون تكرار ارقام كه هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذير باشد، كدام است؟ 54 

1025 (4  1235 (3  1230 (2  1035 (1

كدام يك از اعداد زير بر 3 و 4 بخش پذير است؟ 55 

552 (4  716 (3  414 (2  224 (1

سؤاالت ويژه ى فصل اّول

حاصل كدام عبارت، هميشه زوج است؟ 56 

2) تقسيم يك عدد زوج بر يك عدد زوج ) ضرب دو عدد فرد  1) ضرب دو عدد فرد  
4) جمع دو عدد فرد 3) جمع يك عدد زوج و يك عدد فرد 




