
 
ً
صرفا قسمت  این  هدف  است.  شده  تدریس  قدم  به  قدم  طور  به  درسی  کتاب  مطالب  بخش،  این  در 

که خارج از این چارچوب  آزمون های تشریحی مدارس است و از بیان مطالبی  کتاب درسی و  آموزش در حد 
کتاب  این  سوم  بخش  در  را  بیشتر  مطالب  می توانند  عالقه مند  دانش آموزان  و  است  شده  پرهیز  هستند 

کنند.     )بخش نکته و تست( مطالعه 
در هر صفحه از این بخش، به آموزش یک موضوع همراه با مثال های حل شده و ارائۀ چند تمرین از مطالب 
کتاب مقایسه  با پاسخ  را  از دانش آموز خواسته شده بعد از حل تمرین ها، پاسخ خود  گفته شده پرداخته ایم. 
امتحانی  که شامل نمونه سؤاالت متنوع  را می بینید  آن درس  تمرینات مروری  آموزش هر درس،  از  کند. بعد 
تعمیق  برای  آنها  دادن  انجام  و  می کند  آشنا  امتحانی  سؤاالت  مختلف  قالب های  با  را  دانش آموز  و  است 
طراحی  فصل  آن  مطالب  جمع بندی  برای  آزمونی  فصل  هر  پایان  در  است.  ضروری  و  الزم  آموزش  تثبیت  و 

قرار دارد.   این بخش  انتهای  تمرین ها در  و  تمامی سؤال ها  پاسخنامه تشریحی  شده است. 

5آموزش و تمرین
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آمده است. خواندن این  آموزش و پرورش در این بخش  آزمون نوبت اول و دوم با بودجه بندی  چند نمونه 
بخش را برای ایام نزدیک به امتحانات یا به قول معروف »شب امتحان« توصیه می کنیم. پاسخنامه آزمون در 

انتهای این بخش قرار دارد. 

405آ زمون
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دانش آموزان  برای  آنها  یادگیری  که  شده است،  بیان  درسی  کتاب  تکمیلی  مطالب  و  نکات  بخش  این  در 
سطح های  در  متنوع  تست های  نمونه  همچنین  است،  لذت بخش  و  مفید  بسیار  عالقه مند  و  سخت کوش 

ارائه شده است.  این بخش  آنها در  پاسخ تشریحی  به همراه  دشواری متفاوت 
آن  تشریحی  تمرین های  انجام  در  و  آموخته اند  خوب  را  تمرین  و  آموزش  بخش  مطالب  که  دانش آموزانی 
از  فراتر  ریاضی در سطح  یادگیری  این بخش لذت  و حل تست های  با مطالعه  تردید  بدون  ندارند،  مشکلی 
در  تست زنی  مهارت  کسب  و  بیشتر  دانِش  این  البته  کرد.  خواهند  تجربه  خوبی  به  را  درسی  کتاب  و  کالس 
آنها خواهد بود.پاسخنامۀ تشریحی بخش نکته و تست  کمک حال  آزمون های خاص بسیار  آتی و  سال های 

دارد.     قرار  این بخش  انتهای  در 

437نکته و تست

487

این کتاب شامل 24 ساعت فیلم آموزشی است که در این فیلم ها مطالب کتاب درسی به صورت کامل آموزش 
داده شده و تمامی تمرین ها و سؤال های کتاب درسی حل و تشریح شده است.

برای مشاهدۀ این فیلم ها کافی است کدهای QR را در صفحۀ فهرست فیلم های آموزشی اسکن کنید.

فیلم های آموزشی



کدهای QR فیلم های آموزشی هر فصل به صورت
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الگویابی
در ریاضیات، گاهی با تکرار یک قانون بنی اعداد یا شکل ها مواجه می شومی که این قانون را الگو می گویند. به طور کلّی الگوها به 

صورت عددی یا هندسی )شکلی( هستند و پیدا کردن رابطه ی ریاضی یا کالمی بنی عددها یا شکل ها را الگویابی می گویند. 

الگویابی عددی: در این الگویابی، به دنبال پیدا کردن رابطه ی بنی عددها با هم هستیم. به مثال زیر توجّه کنید. 

کنید و عدد بعدی هر الگو را بنویسید.  در الگوهای زیر، رابطه ی بین عددها را به صورت کالمی بیان 

2  )آ 4 8 16, , , , 32
×2 ×2 ×2×2

 )ب 
−3 −3 −3

28 25 22 19, , , , 16
−3

  

هر عدد الگو، 2 برابر عدد قبلی است.  هر عدد الگو 3 واحد کمتر از عدد قبلی است.   

الگویابی هندسی: در این الگویابی، به دنبال پیدا کردن رابطه ی بنی شکل ها هستیم. برای این کار معموالً دسته بندی هایی اجنام 

می دهیم که به شماره ی آن شکل ارتباط داشته باشد. به مثال زیر توجّه کنید. 

شکل بعدی هر الگو را بکشید و توضیح دهید که چه الگویی در کشیدن شکل ها وجود دارد.

, )آ , , ,, )ب   

که تعداد آن برابر با شماره ی شکل است، به شکل قبلی اضافه می شود.  آ( برای کشیدن هر شکل، یک ردیف دایره 

+2 +3 +4 +5

(1) (2) (3) (4) (5)

(1
ل(

�ش

(2
ل(

�ش

(3
ل(

�ش

(4
ل(

�ش

ب( برای کشیدن هر شکل، شکل قبلی دو بار رسم می شود.

(1) (2) (4)

,,
(3)

(1
) ل

�ش

(2
) ل

�ش

(2
ل(

�ش

(3
ل(

�ش

(3
) ل

�ش

(1
) ل

�ش

,

00 2 شکل بعدی الگوها را رسم کنید و رابطه ی بین آنها را بنویسید.

 , , ,  

 

 , , ,  

 

 , , ,  

 

تمرین های زیر را حل و پاسخ خود را با پاسخنامه صفحه 244 مقایسه کنید.

00 1 الگوهای زیر را ادامه و رابطه ی بین آنها را توضیح دهید.

 110
210 310

 

 
750

700 650

 

 
1

4 16

 

حل مسئله
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تبدیل الگوی هندسی به عددی
گاهی اوقات برای پیدا کردن الگویی که بنی شکل ها وجود دارد می توانیم الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل کنیم؛ به این 

صورت که عدد مربوط به تعداد هر شکل را بنویسیم، سپس رابطه ی بنی عددها را پیدا کنیم. به مثال زیر توّجه کنید.

(1) (2) (3)

, , , ...
در الگوی هندسی مقابل، شکل ششم از چند دایره ساخته شده است؟ 

کنیم:   می توانیم با نوشتن تعداد دایره های هر شکل، الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل 

2 :الگو 4 6 8 10 12, , , , , , ...⇒
+2 +2 +2 +2 +2

الگوی شمارشی 2تا 2تاست و شکل ششم از 12 دایره تشکیل شده است. 

تبدیل الگوی عددی به هندسی
گاهی اوقات برای پیدا کردن الگویی که بنی عددها وجود دارد، می توانیم الگوی عددی را به الگوی هندسی تبدیل کنیم؛ به این 

صورت که شکل مربوط به هر عدد را بکشیم، سپس رابطه ی بنی شکل ها را پیدا کنیم. به مثال زیر توّجه کنید.

کنید.  الگوهای عددی زیر را به الگوی هندسی تبدیل، سپس عدد بعدی آن را مشّخص 

3 )آ 9 27, , , ? 50 )ب  100 150, , , ?  

تعداد  می بینیم  هندسی،  الگوی  به  عددی  الگوی  این  تبدیل  با  آ(   

دایره های هر شکل سه برابر شکل قبلی است، پس عدد بعدی الگو به صورت 

27 است. 3 81× =

, ,,
(1) (2) (3) (4)

ب( فرض می کنیم هر   نشان دهنده ی عدد 50 باشد، پس: 

شکل هر مرحله )به جز مرحله ی اّول( یک  بیشتر از شکل مرحله ی قبل دارد، بنابراین شکل »4« نشان دهنده ی 

50 100 150 200, , , , ... 4 است و الگوی عددی داده شده به صورت مقابل است:  50 200× = عدد 

, ,
×3 ×3

�قبل ش�ل �قبل ش�ل

تمرین های زیر را حل و پاسخ خود را با پاسخنامه صفحه 244 مقایسه کنید.

00 3 شکل دهم الگوی هندسی زیر، چند چوب کبریت  دارد؟

, , , ...

(1) (2) (3)

 

 

00 4 شکل هشتم الگوی هندسی زیر، از چند مربّع رنگی ساخته 

می شود؟

, ...,,

(1) (2) (3)

 

 

00 5 با تبدیل الگوهای عددی به هندسی و رسم شکل مناسب، عدد 

بعدی را در هر الگو پیدا کنید. 

 100 250 400, , , ?  

 

 

 

 1 3 6 10, , , , ?  
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حل مسئلهمرور درس

00 6 الگوها را ادامه داده، سپس رابطه ی بین عددهای هر الگو را توضیح دهید.  

 120 100 80  

 8 12 164  

 
1 5 25

 

 3 5 82110  

 

00 7 در هر یک از الگوهای زیر شکل بعدی را رسم کنید، سپس رابطه ی بین شکل های هر الگو را بنویسید.   

 , , ,  

 , , ,  

  , , ,  

 , , , ,  

 

00 8  شکل بعدی الگوی هندسی زیر را رسم کنید. 

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

, , ,
�

 چه الگویی در کشیدن شکل ها وجود دارد؟
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 الگوی هندسی داده شده را به الگوی عددی تبدیل کنید و بگویید شکل ششم از چند چوب کبریت درست شده است.   

+3+3

4 7 10, , , , ,  

 

00 9 الگوی هندسی زیر را به الگوی عددی تبدیل کنید و بگویید شکل دهم از چند چوب کبریت درست شده است.

, , , ...

(1) (2) (3)

 

0 در الگوی عددی زیر، با تبدیل الگوی عددی به هندسی، عدد بعدی را پیدا کنید. 10 

1 4 9 16 25, , , , , ?  

 

0 در الگوی هندسی زیر، با تبدیل الگوی هندسی به عددی، تعداد مربّع های شکل نهم را پیدا کنید. 11 

, , ,...

(1) (2) (3)
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/ حل مسئلهفصل اّول
1 00

 
١١٠

٢١٠ ٣١٠ ٤١٠ ٥١٠
٦١٠

+١٠٠
+١٠٠ +١٠٠ +١٠٠ +١٠٠

به هر عدد 100 واحد اضافه می شود و عدد بعدی به دست می آید. 

 
٧٥٠

٧٠٠ ٦٥٠ ٦٠٠ ٥٥٠
٥٠٠

-٥٠
-٥٠ -٥٠ -٥٠

-٥٠

از هر عدد 50 واحد کم می شود و عدد بعدی به دست می آید. 

 ١
٤ ١٦ ٦٤ ٢٥٦

١٠٢٤

×٤
×٤ ×٤ ×٤

×٤

هر عدد 4 برابر می شود و عدد بعدی به دست می آید.  

00 2  به هر شکل سه مثلّث اضافه می شود و شکل بعدی به دست می آید. )الگوی شمارشی 3تا 3تا( 

 به هر شکل دو چوب کبریت اضافه می شود و شکل بعدی به دست می آید.   

 به هر شکل 4 دایره اضافه می شود و شکل بعدی به دست می آید.     

00 3 برای پیدا کردن تعداد چوب کبریت های شکل دهم، الگوی هندسی داده شده را به صورت زیر به الگوی عددی تبدیل می کنیم:

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, , , , , , , , , , ...
+2 +2+2+2 +2 +2+2+2 +2

 

همان طور که می بینید، الگوی شمارشی 2تا 2تاست، پس شکل دهم از 22 چوب کبریت ساخته می شود.

00 4 با تبدیل الگوی هندسی به عددی، تعداد مربّع های رنگی شکل هشتم را پیدا می کنیم. 

8 12 16 20 24 28 32 36, , , , , , , , ...

+4+4 +4 +4 +4 +4 +4

 

همان طور که می بینید الگوی شمارشی 4تا 4تاست، پس شکل هشتم از 36 مربّع رنگی تشکیل شده است.

00 5   اگر فرض کنیم هر  نشان دهنده ی عدد 100 و هر  نشان دهنده ی عدد 50 باشد، می توانیم الگوی هندسی زیر را رسم کنیم:

, , ,,
(١) (٢) (٣) (٤) (٥)

 می بینیم که شکل هر مرحله، به جز شکل مرحله ی اوّل، یک  و یک  بیشتر از مرحله ی قبل دارد. بنابراین شکل »4« نشان دهنده ی

) است، پس الگوی عددی داده شده  ) ( )5 4100 50 700× + × = ) و شکل »5« نشان دهنده ی عدد ) ( )4 3100 50 550× + × = عدد

100 250 400 550 700, , , , , ... به صورت مقابل است: 
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 با رسم شکل مربوط به هر عدد، رابطه ی شکل ها به صورت زیر است:

(١) (٢) (٣) (٤) (٥)

لايرد�ف �� لايرد�ف �� لايرد�ف �� لايرد�ف ��

٢تا�� ٣تا�� ٤تا�� ٥تا��

(١
ل(

�
ش

(٢
ل(

�
ش

(٣
ل(

�
ش

(٤
ل(

�
ش

بنابراین عدد بعدی این الگو برابر 15 است.

00 6  از هر عدد 20 واحد کم می شود و عدد بعدی به دست می آید.

 
١٠٠ ٨٠١٢٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠

-٢٠ -٢٠ -٢٠ -٢٠ -٢٠

 به هر عدد 4 واحد اضافه می شود و عدد بعدی به دست می آید.

٨ ١٢ ١٦٤

+٤ +٤ +٤ +٤ +٤ +٤

٢٠ ٢٤ ٢٨

 هر عدد در 5 ضرب می شود و عدد بعدی به دست می آید.

٥ ٢٥١ ١٢٥ ٦٢٥

×٥ ×٥ ×٥ ×٥

٣١٢٥

×٥

 هر عدد الگو با عدد قبلی جمع می شود و عدد بعدی به دست می آید.

٣ ٥ ٨٢١١٠ ١٣ ٢١ ٣٤

00 7  به هر شکل یک دسته ی 3تایی مربّع اضافه می شود و شکل بعدی به وجود می آید.

  
, , ,

 به هر شکل یک مربّع و دو دایره اضافه شده و شکل بعدی به وجود آمده است.

  , , ,
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زمان آزمون: 60 دقیقهآزمون نوبت اّولریاضی

امتیازپایه ی چهارمآزمون شماره ی 1

درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشّخص کنید.  1

   نادرست  درست   خمس عدد 25 با ربع عدد 20 برابر است. 
 کیکی را به 7 قسمت مساوی تقسیم کرده ایم و به 4 نفر هر کدام 2 قسمت از این کیک داده ایم.

   نادرست  درست   
   نادرست  درست   عدد 324 بر 3 بخش پذیر است. 

   نادرست  درست   عدد 2375 با تقریب رقم هزارگان برابر است با 2300.    

20

جمله های زیر را با عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.2

 باشد.  اگر دو کسر صورت برابر داشته باشند، کسری بزرگ تر است که 

 درجه کمتر است.  درجه بیشتر و از   اندازه ی هر زاویه ی باز از 
 می گویند.  صورت و مخرج کسری را بر عددی غیر از صفر و یک، تقسیم کرده ایم. به این کار 

 دقیقه.  ساعت و   170 دقیقه یعنی 

20

گزینه ی درست را انتخاب کنید.3

 کوچک ترین عدد پنج رقمی که با رقم های 3، 8، 1، 0 و 9 می توان نوشت، کدام است؟  

13089  )4  10398  )3  10389  )2  10983  )1

 کدام یک از کسرهای زیر از بقّیه بزرگ تر است؟

3
4
 )4  5

8
 )3   8

24
 )2   5

12
 )1

12 از تلویزیون پخش می شود و پس از 100 دقیقه تمام می شود. این فیلم در چه  30:  یک فیلم سینمایی ساعت

ساعتی به پایان می رسد؟ 

14 00:  )4  14 10:  )3  13 50:  )2  13 30:  )1

 اندازه ی زاویه ی مشخّص شده، چند درجه است؟ 
30  )1
60  )2

85  )3

95  )4

20

عدد 170658326 را در جدول ارزش مکانی بنویسید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.4

 عدد را با حروف بنویسید.

 رقم »1« در چه مرتبه ای قرار دارد؟

 کوچک ترین و بزرگ ترین رقم های این عدد چه ارزشی دارند؟

20

�
55

�
30

؟

میلیون هزار

ص د ی ص د ی ص د ی
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زمان آزمون : 60 دقیقهآزمون نوبت اّولریاضی

پایه ی چهارمآزمون شماره ی 1

125 25 5 5jkø uµi = ÷ = 20       و        20 4 5jkø ÍMn = ÷ =   )5  درست )

3 2 4

2 4

0 0

3

108

3 0 0 100

2 4
8

−

−
+

 )5 5(  درست )  نادرست )

2375 2000·I¬nHqÀ KÄo£U IM → ؛  )5  نادرست )

2)5 ( 180 ، 90    )5  مخرجش کوچک تر )

1 7 0

1 2 0

5 0

60

2− ساعت
دقیقه

 )5 ( 50 ، 2       )5  ساده کردن کسر )

3)5 5(  گزینه ی »4« )  گزینه ی »2« )

١٢:٣٠

٣٠دق�قه١٠دق�قه ساعت ١

١٣:٠٠ ١٤:٠٠ ١٤:١٠

دق�قه ١٠٠

     )5  گزینه ی »3« )

)5  گزینه ی »4« )

30 90 120 180 120 60� � � � � �+ = ⇒ = − =?  

55 90 145 180 145 35� � � � � �+ = ⇒ = − =?  

? = + =35 60 95� � �  

میلیون4 هزار

ص د ی ص د ی ص د ی
1 7 0 6 5 8 3 2 6

 )5 (  

)5  صد و هفتاد میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و بیست و شش )

)5  صدگان میلیون )

)5  بزرگ ترین رقم 8 در مرتبه ی یکان هزار و کوچک ترین رقم صفر در مرتبه ی یکان میلیون )

5

 ⇒ = =1
3

3
9

2
6

 )1 0 (  

�
55

30
�

؟؟
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الگوهای عددی منّظم )خّطی( 
اگر در یک الگو، فاصله ی بنی اعداد، مقداری ثابت باشد، به آن الگو، منظّم )خطّی( گفته می شود. مانند:   

2 5 8 11 7 11 15 19, , , , ... , , , , , ...

+3 +3 +3 ¾±ÅIÎ =3 +4 +4 +4 ¾±ÅIÎ =4

    

 هر عدد از یک الگوی خّطی را به راحتی می توان با استفاده از رابطه ی زیر، به دست آورد:

¼«²H jkø ¸Ã² Ø»H jkø Áï½nIµ{ ¾± IÎ++ −− ××[( ) ]1 Å  

4 13 22 31, , , , ... �الگوی�روبه�رو،�عدد�بیست�و�سوم،�چند�است؟�� 1-�در

205 )4  207 )3  202 )2  211 )1 

گزینه ی »2«؛ الگو منّظم است، زیرا فاصله ی بین اعداد آن، مقدار ثابت 9 است. بنابراین:  

4 13 22 31 4 23 1 9 4 22 9 4 198, , , , ... [( ) ] [ ]⇒ = + − × = + × = + =³¼w » SvÃM jkø 2202
¾±ÅIÎ= 9+9 +9 +9

اّولین عدد
  

5 12 19 26, , , , ... �الگوی�مقابل،�عدد�بیستم،�کدام�است؟  2-�در

143 )4  128 )3  133 )2  138 )1 
گزینه ی »1«  

5 12 19 26 5 20 1 7 5 19 7 5 133 138, , , , ... [( ) ] [ ]⇒ = + − × = + × = + =´TvÃM jkø
¾±ÅIÎ = 7+7+7+7

اّولین عدد
 

[( ) ]jkø ¸ÄoiA jkø ¸Ã² Ø»H ¾±ÅIÎ−− ÷÷ ++1  برای پیدا کردن تعداد اعداد در یک الگوی منّظم، از رابطه ی مقابل استفاده می کنیم: 

 برای پیدا کردن تعداد اعداد بین دو عدد مشّخص در یک الگوی منّظم، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم )در واقع در این رابطه خود 

[( ) ]jkø ¸ÄoiA jkø ¸Ã² Ø»H ¾±ÅIÎ−− ÷÷ −−1 ابتدا و انتها را حساب نمی کنیم(: 

2 8 14 20 62, , , , ... , �الگوی�روبه�رو،�چند�عدد�وجود�دارد؟�� 1-�در

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

گزینه ی »2«؛ چون فاصله ی بین اعداد الگو یکسان است، الگو منّظم است و داریم:  

2 8 14 20 62 62 2 6 1 60 6 1 1, , , , ... , [( ) ] [ ]⇒ = − ÷ + = ÷ + = ¼«²H jHkøH jHk÷U 00 1 11+ =
¾±ÅIÎ=6+6 +6 +6

اّولین عدد آخرین عدد

 

1 9 17 25 73, , , , ... , �الگوی�مقابل،�چند�عدد�دیده�می�شود؟�� 2-�در

12 )4  10 )3  9 )2  11 )1 
گزینه ی »3«   

+8 +8 +8 ¾±ÅIÎ = 8

1 9 17 25 73 73 1 8 1 72 8 1 9, , , , ... , [( ) ] [ ]⇒ = − ÷ + = ÷ + = +¼«²H jHkøH jHk÷U 11 10=
اّولین عدد آخرین عدد

 

فصل اّول: اعداد و الگوها
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[( ( )])jkø Áï½nIµ{ jkø Áï½nIµ{×× ++ ÷÷1 2  هر عدد از الگوی مثلّثی را به راحتی می توان با استفاده از رابطه ی مقابل، به دست آورد: 

ثی،�چند�است؟��
ّ
مجموع�عدد�چهارم�و�عدد�سوم�الگوی�مثل

12 )4  25 )3  16 )2  9 )1 

³nI¿a jkø » ³¼wjkø= × ÷ = ÷ = = × ÷ = ÷ = ⇒ + =( ) ( )4 5 2 20 2 10 3 4 2 12 2 6 10 6 16 گزینه ی »2«    

 هر عدد از الگوی مثلّثی، از مجموع اعداد متوالی با شروع از عدد 1 به دست می آید؛ مثاًل:
3 1 6 1 2 10 1 2 3 15 1 2 3 42 3 4 5== ++ == ++ == ++ ++ == ++ ++ ++++ ++ ++, , ,

2 اُمین عدد مثلّثی 3 اُمین عدد مثلّثی 4 اُمین عدد مثلّثی 5 اُمین عدد مثلّثی

 

بنابراین می توان گفت حاصل جمع عددهای متوالی با شروع از عدد 1، برابر با عددی از الگوی مثلّثی است که شماره ی آن عدد، برابر 

با عدد آخر در جمع داده شده است.

1 2 3 10++ ++ ++ ++ ==... ? 1-�حاصل�عبارت�روبه�رو،�چند�است؟�

66 )4  55 )3  45 )2  35 )1 

 گزینه ی »3«؛ چون جمع اعداد متوالی با شروع از 1 را داریم،  با توّجه به این که آخرین عدد، برابر با 10 است؛ پس باید 10 ُامین 

کنیم: عدد الگوی مثّلثی را پیدا 
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 55, , , , , , , , , ⇒ =¼«²H jkø ¸ÃµÀj

+2 +10+9+7+6 +8+5+4+3

 

ثی�چقدر�است؟
ّ
2-�اختالف�عدد�پنجاه�و�ششم�و�عدد�پنجاه�و�نهم�الگوی�مثل

174 )4  115 )3  58 )2  57 )1 

پیدا  افزایش  واحد  یک  واحد  یک  مثّلثی،  الگوی  در  متوالی  عددهای  بین  فاصله ی  اینکه  به  توّجه  »4«؛با  گزینه ی   

می کند، داریم:
1 3 6 10, , , , ... , , , ,
)1( )2( )3( )4( )59()56( )57( )58(

+59+2 +3 +4 +58+57

 

57 58 59 174+ + = ( برابر است با:   ( و عدد پنجاه و ششم ) پس اختالف عدد پنجاه و نهم )

کنیم،�مجموع�پنج�عدد�اّول�آن�چند�می�شود؟ ثی،�سه�واحد�اضافه�
ّ
�الگوی�مثل گر�به�هر�عدد�در 3-�ا

53 )4  38 )3  35 )2  50 )1 

1 3 6 10 15 4 6 9 13 18 4 6 9 13 18 503, , , , , , , ,+ →  → + + + + =Ì¼µ\¶
+5+2 +3 +4

گزینه ی »1«   

1 2 3 13++ ++ ++ ++ ==... ? 4-�حاصل�عبارت�مقابل،�کدام�است؟�

91 )4  78 )3  105 )2  66 )1 

 گزینه ی »4«؛ باید 13 ُامین عدد الگوی مثّلثی را پیدا کنیم:

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91, , , , , , , , , , , ,
+13+12+11+10+9+8+7+6+5+3+2 +4

 

الگوهای عددی پیچیده
از الگوهای عددی، برای پیدا کردن رابطه ی بنی عددها، الزم است، از دو الگو که لزوماً مثل هم  الگوهایدومرحلهای: در بعضی 

نیستند، استفاده شود؛ یا اینکه به جای استفاده از یک عملیات ریاضی، از دو عمل ریاضی به صورت پشت سر هم استفاده کرد.   

1 7 37 187, , , , ? �الگوی�مقابل،�به�جای�»?«�چه�عددی�قرار�می�گیرد؟� در

900 )4  750 )3  935 )2  937 )1 

1 7 37 187, , , , ?
+150+6 +30

گزینه ی »1«؛ ابتدا فاصله ی بین اعداد الگو را پیدا می کنیم:   

که دیده می شود، فاصله ی بین اعداد، یکسان نیست؛ بنابراین سعی می کنیم بین فاصله ی اعداد،  همان طور 

کنیم: یک الگو پیدا 

1 7 37 187 1 7 37 187 937937, , , , , , , ?¸ÄHoMI¹M → ⇒ =
6+150+مرحله ی )1( +30

5×5×مرحله ی )2(

+30 +150 +750+6
×5 ×5 ×5

  

 الگوهای دومرحله ای را می توان با ترکیب دو عمل ریاضی که به ترتیب از چپ به راست انجام می شوند، به دست آورد. به عنوان 

نمونه، مثال باال را می توانستیم به صورت زیر، حل کنیم:
1 7 37 187 187 5 2 935 2 937, , , , ? ? ( )⇒⇒ == ×× ++ == ++ ==

×× ++5 2 ×× ++5 2 ×× ++5 2

 

4 18 60 186, , , , ? �الگوی�مقابل،�به�جای�»?«�چه�عددی�قرار�می�گیرد؟� 1-�در

387 )4  546 )3  564 )2  378 )1 

4 18 60 186 186 378 564, , , , ? ?⇒ = + =
+14 +42 +126 +378

×3 ×3 ×3

گزینه ی »2«؛ روش اّول:   

4 18 60 186 186 2 3 188 3 564, , , , ? ? ( )⇒ = + × = × =
+ ×2 3+ ×2 3 + ×2 3 + ×2 3

روش دوم: 

4 6 12 30, , , , �قرار�می�گیرد؟� �الگوی�مقابل،�چه�عددی�به�جای� 2-�در

86 )4  84 )3  47 )2  48 )1 

4 6 12 30 30 54 84, , , , ? ?⇒ = + =
+2 +6 +18 +54

×3 ×3 ×3

 گزینه ی »3«؛ روش اّول: 

4 6 12 30 30 2 3 28 3 84, , , , ? ? ( )⇒ = − × = × =
− ×2 3 − ×2 3 − ×2 3 − ×2 3

روش دوم: 

1 3 6 10 15, , , , , ...

+2 +3 +4 +5

الگوهایمثّلثی: به الگوی عددی روبه رو، الگوی مثلّثی گفته می شود: 

همان طور که دیده می شود، الگوی مثلّثی، نوعی الگوی دو مرحله ای است:

1 3 6 10 15, , , , , ...
+2 +3 +4 +5

+1 +1 +1

 

دلیل این که الگو را مثلّثی می نامیم، این است که اگر آن را به الگوی هندسی 

تبدیل کنیم، شکل مربوط به هر مرحله، به صورت یک مثلّث می شود:
١ ٣ ٦ ١٠ ١٥

, , , , , ...
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کنید. گزینه درست را انتخاب، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه 487 مقایسه 

00 1 تصویرهای زیر، الگویی از موزاییک ها را نشان می دهند:

(3)(2)(1)

, , , ...

چنانچه الگو ادامه پیدا کند، چند موزاییک در تصویر چهل و سوم 

وجود خواهد داشت؟

129 )2   123 )1

126 )4   132 )3
 

00 2 با توّجه به الگوی عددی زیر، کدام عدد باید به جای  قرار 

7 13 25 49, , , , گیرد؟ 

96 )4  95 )3  98 )2  97 )1
 

00 3 در الگوی هندسی زیر، شکل نهم از چند مثلّث ساخته شده 

است؟

,,
(1) (2) (3)

, ...

 100 )1

90 )2

110 )3

120 )4
 

00 4 با توّجه به الگوی زیر، شکل دهم چند خانه ی سفید دارد؟

, , ,...

110 )4  100 )3  90 )2  80 )1
 

00 5 در الگوی زیر، تعداد مربّع های سفید در مربّع بزرگ بعدی 

)مسابقات اکنگورو- 2007( چندتاست؟ 

, , ,...

70 )4  65 )3  60 )2  50 )1

00 6 با توّجه به الگوی عددی داده شده، عدد بعدی کدام است؟

5 8 13 20, , , ,  

29 )2   25 )1

38 )4   34 )3
 

00 7 در الگوی عددی زیر، به جای  چه عددی قرار می گیرد؟

30 28 24 16, , , ,  

2 )2 1( صفر  

12 )4   8 )3
 

00 8 با توّجه به الگوی زیر، به جای  کدام عدد قرار می گیرد؟

30 28 24 18, , , ,  

10 )2   8 )1

14 )4   12 )3
 

00 9 در الگوی عددی زیر، به جای  چه عددی قرار می گیرد؟

 7 24 21 52 49, , , , ,  

106 )2   100 )1

46 )4   108 )3
 

0 یک قطار مسافربری رأس هر ساعت از حرکت خود، به تعداد  10 

یک  یک،  ساعت  در  مثال  برای  می کشد.  سوت  ساعت  شماره ی 

سوت، در ساعت دو، دو سوت و در ساعت سه، سه سوت و... . این 

قطار پس از 8 ساعت حرکت چند بار سوت می کشد؟

36 )2   14 )1

45 )4   16 )3
 

0 در الگوی زیر، سه عدد دیگر کدام اند؟ 11 

1 1 2 3 5 8 13, , , , , , , , ,  

21 34 55, ,  )1

21 29 34, ,  )2

13 21 29, ,  )3

21 29 50, ,  )4
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0 ارتفاع یک درخت در هر 5 سال، دو برابر می شود. ارتفاع این  12 

درخت، پس از 20 سال، چند برابر خواهد شد؟

16 )2   80 )1

12 )4   6 )3
 

0 پول های زیر چه مقداری را بر حسب ریال نشان می دهند؟ 13 

3074820 )2  3704820 )1

37004820 )4  30704820 )3
 

0 اگر از مرتبه ی صدگان میلیون عددی 3 واحد کم کنیم، آن  14 

عدد چه تغییری می کند؟

1( 300000تا از آن کم می شود. 

2( 3000000تا از آن کم می شود. 

3( 3تا از آن کم می شود.

4( 300000000تا از آن کم می شود. 
 

0 با رقم های 3، 0، 7 و 9 چند عدد سه رقمی زوج با رقم های  15 

متفاوت می توان نوشت؟

12 )4  27 )3  6 )2  9 )1
 

0 عدد »چهارصد و بیست میلیون و دو هزار و چهار« چند رقم  16 

صفر دارد؟

4 )4  5 )3  6 )2  7 )1
 

0 من عددی چهار رقمی هستم که رقم یکان هزارم دو برابر رقم  17 

صدگانم و رقم صدگانم دو برابر رقم دهگانم و رقم دهگانم دو برابر 

یکانم است. مجموع رقم های من چقدر است؟

14 )2   13 )1

12 )4   15 )3

0 دانش آموزی قصد داشت با استفاده از ماشین حساب 1379  18 

و 243 را با هم جمع کند. او اشتباهاً 1279 را با 243 جمع بست. او 

برای تصحیح اشتباه خود باید کدام عمل را انجام دهد؟
)آزمون بین الملیل تیمز - 2003(  

2( 1 را اضافه کند. 1( 100 را اضافه کند. 
4( 100 را کم کند. 3( 1 را کم کند.  

 
0 اختالف بزرگ ترین عدد زوج پنج رقمی بدون تکرار رقم ها و  19 

کوچک ترین عدد فرد شش رقمی بدون تکرار رقم ها که با رقم های 

7، 6، 9، 0، 2، 3 و 5 می توان ساخت، کدام است؟

301219 )2   771915 )1
105915 )4   77295 )3

 
0 کدام گزینه درست است؟ 20 

 80918071 8092000 80939701 )1

 80918071 80930001 80920001 )2

 80918071 80780000 80770000 )3

 80918071 80906000 80927000 )4
 

0 سه عدد متوالی داریم که کوچک ترین آنها، کوچک ترین عدد  21 

شش رقمی است. در این سه عدد، رقم صفر چند بار دیده می شود؟

17 )4  16 )3  15 )2  13 )1
 

0 رقم های عدد »سه میلیون و چهارصد و شصت هزار« را از راست  22 

به چپ، برعکس می نویسیم تا عدد جدیدی درست شود. رقم مرتبه ی 

دهگان هزار عدد قبلی، در عدد جدید دارای چه مرتبه ای است؟

2( دهگان هزار 1( دهگان  

4( صدگان هزار 3( صدگان  
 

از  و  اضافه  واحد   2 نه رقمی،  عدد  یک  میلیون  دهگان  به   0 23 

صدگان هزار آن، سه واحد کم می کنیم. کدام گزینه درست است؟

19واحد از آن عدد کم شده است. 700000, ,  )1
17 واحد به آن عدد اضافه شده است. 000000, ,  )2
19 واحد به آن عدد اضافه شده است. 700000, ,  )3

1 واحد به آن عدد اضافه شده است. 700000, ,  )4
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کنید. گزینه درست را انتخاب، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه 507 مقایسه 

 154 هر پاره خط، چند عمودمنّصف دارد؟

4( بی شمار 3( دو  2( یک  1( صفر 
 

 155 در کدام یک از موارد زیر، نمی توان عمودمنّصف رسم کرد؟

2( نیم خط 1( پاره خط  

4( گزینه های »2« و »3« 3( خط  
 

 156 کدام یک از موارد زیر، نادرست است؟

خّط  یک  بر  عمود  خّط  یک  می توان  فقط  نقطه،  هر  از   )1

داده شده، رسم کرد.

2( از هر نقطه خارج یک خط، فقط یک خّط موازی با آن خط 

می توان، رسم کرد.

3( دو خّط موازی با یک خط، بر هم عمود هستند.

4( همه ی موارد
 

 157 کدام گزینه، درست نیست؟

1( یک ذوزنقه نمی تواند سه زاویه ی تند داشته باشد.

2( یک ذوزنقه می تواند دو زاویه ی راست داشته باشد.

3( یک ذوزنقه می تواند دو ضلع مساوی داشته باشد.

4( یک ذوزنقه نمی تواند دو جفت زاویه ی مساوی داشته باشد.
 

 158 در یک ذوزنقه فقط یک زاویه ی تند و یک زاویه ی باز وجود 

دارد. این ذوزنقه:

1( متساوی الّساقین است.

2( قائم الّزاویه است.

3( نه قائم الّزاویه است و نه متساوی الّساقین.

4( چنین ذوزنقه ای، وجود ندارد.
 

 159 در شکل زیر، اندازه ی زاویه ی »?« کدام است؟

70�  )1

 110�  )2

290�  )3

190�  )4

110
�

؟

 160 در یک متوازی االضالع، قطرها حتماً:

1( بر هم عمودند.

2( با هم برابرند.

3( یک دیگر را نصف می کنند.

4( با هم موازی اند.
 

 161 متوازی االضالعی که قطر های برابر دارد، کدام است؟

2( مستطیل 1( مربّع  

4( گزینه های »1« و »2« 3( لوزی  
 

 162 متوازی االضالعی که قطر های عمود برهم دارد، کدام است؟

2( مستطیل 1( مربّع  

4( گزینه های »1« و »3« 3( لوزی  
 

یک دیگر  عمودمنّصف  آن،  قطر های  که  متوازی االضالعی   163 

هستند، چه نام دارد؟

2( مستطیل 1( مربّع  

4( گزینه های »1« و »3« 3( لوزی  
 

 164 مساحت ذوزنقه ی زیر، چند سانتی متر مربّع است؟

متر 0/7

متر 3/3

متر 0/3

 6 )1

60 )2

6000 )3

600 )4
 

سانتی متر   30 و  متر   0 8/ ترتیب  به  لوزی،  یک  قطر های   165 

هستند. مساحت این لوزی، کدام است؟

2( 2400 متر مربّع 1( 24 متر مربّع 

4( 1200 سانتی متر مربّع 2 متر مربّع  4/  )3
 

چند  آن،  مساحت  است.  سانتی متر  مربّعی 400  قطر  طول   166 

متر مربّع است؟

800 )2   1600 )1

8 )4   16 )3
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با 3200 سانتی متر مربّع است. طول  برابر   167 مساحت مربّعی 

قطر مربّع، چند متر است؟

0 8/  )4  80 )3  1 6/  )2  16 )1
 

 168 در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی، چند واحد سطح است؟

آ ب

س

م

ن
د

10

20  200 )1

25 )2

50 )3

4( اّطالعات مسئله کافی نیست.
 .

 169 در شکل زیر، مساحت قسمت رنگ نشده، چند واحد سطح 

است؟ )هر سه چهارضلعی، مربّع هستند.(

38 )1

19 )2

25 )3

13 )4
 

 170 مساحت شکل زیر، چند واحد سطح است؟

2

3

4

4

 24 )1

28 )2

21 )3

42 )4
 

 171 مساحت شکل زیر، چند واحد سطح است؟

 30 )1

64 )2

17 )3

26 )4
 

 172 محیط یک ذوزنقه ی متساوی الّساقین 56 سانتی متر است. اگر 

اندازه ی ضلع های موازی، 8 و 12 سانتی متر باشد، اندازه ضلع های 

دیگر چند سانتی متر است؟

2( 16 و 18 1( 18 و 18  

4( 18 و 12 3( 16 و 16  

5

2

3

 173 در شکل زیر، اندازه ی زاویه ی »?« کدام است؟

�
70

؟  110�  )1

250�  )2

210�  )3

290�  )4
 

 174 متوازی االضالع و لوزی در کدام مورد شبیه هم هستند؟

1( نامساوی بودن ضلع  ها

2( نامساوی بودن قطر ها

3( عمود بودن قطر ها بر هم

4( مساوی بودن ضلع ها
 

 175 مستطیل و لوزی در کدام یک از موارد زیر متفاوت هستند؟

1( قطرها خّط تقارن آنها هستند.

2( قطر ها همدیگر را نصف می کنند.

3( ضلع های رو به رو با هم مساوی و موازی هستند.

�180 است. 4( مجموع زاویه های کنار هم 
 

 176 چند مورد از موارد زیر درست است؟

آ( همه ی چهارضلعی ها دو قطر دارند.

�360 است. ب( مجموع زاویه های همه ی چهارضلعی ها

هم(  )کنار  مجاور  زاویه های  مجموع  چهارضلعی ها  همه ی  در  پ( 

�180 است.

با هم مساوی اند و همدیگر را  ت( در همه ی چهارضلعی ها قطر ها 

نصف می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
 

 177 در شکل زیر سه مربّع به ضلع های 4، 8 و 4 سانتی متر را کنار 

هم قرار داده ایم. مساحت قسمت رنگی چقدر است؟

16 )1

64 )2

32 )3

40 )4
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 178 مساحت قسمت رنگی در شکل زیر کدام است؟

6

10

2

5

 30 )1

20 )2

25 )3

50 )4
 

 179 مساحت شکل زیر چند واحد سطح است؟

15 )1

 30 )2

26 )3

18 )4
 

 180 در شکل زیر، مساحت قسمت رنگ شده چقدر است؟

)هر سه چهار ضلعی مربّع هستند.(

36 )1

2
2

2
 28 )2

56 )3

20 )4
 

 181 در شکل زیر اندازه ی پاره خّط »آ س« چقدر است؟

س د

آب

ن

4
9

6

 3 )1

6 )2

4 )3

12 )4
 

16

15

5

20

 182 مساحت شکل زیر چقدر است؟ 

170 )1

180 )2

200 )3

175 )4

 183 در شکل زیر فاصله ی نقطه ی »س« از پاره خّط »م ن« برابر

 9 برابر  ن«  »م  پاره خّط  از  »ش«  نقطه ی  فاصله ی  و  سانتی متر   4

سانتی متر است. مساحت شکل چقدر است؟

ش

ج
2
د

ن 6 م

س

ك

 35 )1

90 )2

45 )3

70 )4

 

آن  زیر،  چهارضلعی های  از  کدام یک  قطر های  رسم  با   184 

چهارضلعی به چهار مثلّث با مساحت یکسان تقسیم نمی شود؟

2( مستطیل 1( ذوزنقه  

4( مربّع 3( لوزی  
 

 185 در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟
121

 14 )2   12 )1

21 )4   16 )3

 

 186 در متوازی االضالع زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟

14

5
 70 )1

45 )2

35 )3

140 )4
 

 187 در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟

12
8

2
59 9

 80 )1

130 )2

125 )3

120 )4
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نکته و تست  آزمون )منونه سؤاالت مسابقات جهانی ریاضی(خرید آنالین در

کنید. گزینه درست را انتخاب، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه 512 مقایسه 
سؤاالت این آزمون از مسابقات جهانی ریاضی انتخاب شده است.

 188 چه عددی در الگوی زیر به جای  قرار می گیرد؟    

1 1 2 3 5 8, , , , , , , , ,21 34 55     

13 )4  11 )3  9 )2  8 )1
 

 189 رها با تعدادی مهره ی آبی و بنفش یک گردنبند درست کرده 

است. او از 19 تا مهره به صورت یک در میان استفاده کرده است. 

او دست کم از چند مهره ی آبی استفاده کرده است؟ 

     8 )1

9 )2

11 )3

7 )4
 

بین  یا  از عدد 2014  یا بعد  امیر می خواهد رقم 3 را قبل   190 

رقم های آن بنویسد و کوچک ترین عدد پنج رقمی ممکن را بسازد. او 

رقم 3 را کجا باید بنویسد؟   

1( قبل از 2014

2( بین 2 و 0

3( بین 0 و 1

4( بین 1 و 4
 

بعد  و  آن کم کرد  از  را  انتخاب کرد، 203  پرهام عددی   191 

2003 را به نتیجه اضافه کرد. حاصل جمع، 20003 شد. پرهام چه 

عددی را انتخاب کرده بود؟    

23 )1

17797 )2

18203 )3

21803 )4
 

2 چند است؟ 0 0 6 2006×× ×× ×× ++  192 حاصل عبارت 

2006 )2 1( صفر  

  2018 )4   2014 )3

 193 شکل زیر، مسیر اتوبوس ها و قیمت بلیت مسیرها را بین شش 

شهر نشان می دهد. کمترین پولی که باید بابت بلیت سفر از شهر 

»آ« به شهر »ب« بدهیم، چقدر است؟  

9000 )1

10000 )2

11000 )3

18000 )4
 

 194 در شکل داده  شده، چند مربّع کوچک دیگر باید رنگ شود 

3 این شکل رنگ شده باشد؟   
4

تا 

4 )1

6 )2

8 )3

10 )4
 

 195 2 واحد برابر است با:

1
2

2( 2 تا    2
5

1( 2 تا 

3
3

4( 2 تا    2
1

3( 2 تا 
 

1 را نشان می دهند؟
4

 196 کدام شکل ها کسر 

)1( )2( )3(

)4( )5(

)6( )7(

2( 5 و 3 1( 5 و 4  

4( 6 و 7 3( 4 و 1  

آ

ب
1000

2000
7000

8000
1000

2000

3000 6000
6000
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 197 سارا با استفاده از چوب کبریت شکل های زیر را ساخته است. 

او می خواهد الگو را ادامه دهد، برای شکل بعدی به چند چوب کبریت 

نیاز دارد؟ 

و و و ...

45 )4  46 )3  42 )2  50 )1
 

 198 چند عدد چهاررقمی وجود دارد که مجموع رقم های هر کدام 

برابر 35 باشد؟

1 )4  4 )3 2( صفر   3 )1
 

 199 مجید روی تخته ی کالس یک عدد سه رقمی نوشته بود که 

حاصل جمع رقم هایش برابر 10 بود. او عددش را در 9 ضرب کرد. 

حاصل ضرب به دست آمده هم یک عدد سه رقمی بود. عددی که 

مجید روی تخته نوشته بود، چه عددی است؟

208 )1

 307 )2

109 )3

406 )4
 

 200 مادربزرگ مقداری پول به نوید داد. نوید با سه پنجم آن پول، 

سی دی مورد عالقه اش را خرید و 1800 تومان از پولش باقی ماند. 

قیمت سی دی چقدر بوده است؟ 

1800 )4  3600 )3  2700 )2  900 )1
 

 201 پدر بهاره یک رشته المپ رنگی به پنجره ی اتاق او آویزان 

کرده است. این رشته شامل 39 تا المپ کوچک است که با الگوی 

زرد، زرد، قرمز، آبی، زرد، زرد، قرمز، آبی، ... کنار هم قرار گرفته اند. 

چه کسری از المپ ها قرمزند؟
20
39

 )4  19
39

 )3  9
39

 )2  10
39

 )1

 202 چند سال باید از 2013 بگذرد تا حاصل ضرب رقم های سال 

از حاصل جمع رقم های آن بیشتر بشود؟

98 )2   87 )1

102 )4   101 )3
 

 203 ربع چه عددی با خمس عدد 65 برابر است؟

13 )2   12 )1

52 )4   48 )3
 

1 از شکلی به صورت زیر بریده شده است. کل شکل از 
4

 204 

چند دایره تشکیل شده است؟ 

20 )2   16 )1

15 )4   25 )3
 

 205 با تعدادی لوزی سفید و سبز یک الگو ساخته ایم. سه مرحله ی 

اّول الگو به این ترتیب چیده شده اند.

و و و...

در هر مرحله، یک ردیف به لوزی ها اضافه می شود. در ردیف پایین 

هر مرحله، لوزی های اّول و آخر سفید و بقیّه سبز هستند. در شکل 

مرحله ی 6 چند لوزی سبز است؟

21 )2   19 )1

28 )4   26 )3
 

 206 جواد با کارت هایش خانه می سازد. در شکل، خانه های یک 

برای  کارت  چند  جواد  می بینید.  را  طبقه اش  و سه  طبقه  دو  طبقه، 

خانه ی چهار طبقه الزم دارد؟

و و و...

26 )4  25 )3  24 )2  23 )1
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 اعداد و الگوهافصل اّول:
00 1 گزینه ی »2«؛ با تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی، به الگوی خطّّی زیر می رسیم:

3 6 9, , , ...

+3+3

 

عدد چهل و سوم = + − × = + × = + =3 1 3 3 42 3 3 126 12943[( ) ] [ ]  

007 2 گزینه ی »1«؛ یک الگوی دو مرحله ای دارمی:    13 25 49 97, , , ,

+6 +12 +24 +48

×2 ×2 ×2
 

00 3 گزینه ی »2«؛ روش اوّل: با تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی، به الگوی دو مرحله ای زیر می رسیم:

2 6 12 20 30 42 56 72 90, , , , , , , ,
+4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

 

,, , ...

)1( )2( )3(
2 1× 3 2× 4 3×

روش دوم: با دسته بندی شکل ها دارمی:    

⇒ تعداد مثلّث های هر شکل = + × ⇒ = + ×( ) ( )®§{ Áï½nIµ{ ®§{ Áï½nIµ{ ´¿º ®§{ ÁIÀïWØ±X¶ jHk÷U1 19 99 10 9 90= × =  

00 4 گزینه ی »4«؛ در هر شکل، خانه های سفید در دو قسمت که تعدادشان مساوی است، قرار گرفته اند. بنابراین کافی است تعداد 

خانه های یک قسمت را بشمارمی و آن را دو برابر کنیم:

تعداد خانه های سفید یک قسمت : , , ,... , , , , , , , , ,1 3 6 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55
ÂXØ±X¶ Á¼«²H

 →

شکل دهم
)1( )2( )3(

 

تعداد خانه های سفید شکل دهم = × =2 55 110  

00 5 گزینه ی »3«

: تعداد کّل مربّع ها در شکل ها 9 25 49 81, , , , ...
)1( )2( )3( )4(

( )9 9×( )7 7×( )3 3× ( )5 5×

: تعداد مربّع های رنگی در شکل ها   1 4 9 16, , , , ...
)1( )2( )3( )4(

( )1 1× ( )2 2× ( )3 3× ( )4 4×

 

81 16 65− = بنابراین در شکل شماره ی »4«، تعداد مربّع های سفید، برابر است با: 

00 6 گزینه ی »2«؛ الگوی دومرحله ای به صورت مقابل است:

5 8 13 20 29, , , ,

+3 +5 +7 +9

+2 +2 +2

 

2×00 7 گزینه ی »1«؛ الگوی دو مرحله ای به صورت مقابل است:

30 28 24 16 0, , , ,

−2 −4 −8 −16

×2×2
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00 8 گزینه ی »2«؛ الگوی دو مرحله ای به صورت مقابل است:   

30 28 24 18 10, , , ,

−2 −4 −6 −8

+2 +2 +2

 

00 9 گزینه ی »3«؛ الگوی یکی در میان به صورت مقابل است: 
−3 −3

7 24 21 52 49 108, , , , ,

+ ×5 2 + ×5 2 + ×5 2

 

1 را به دست آورمی که همان هشتمنی عدد الگوی مثلّثی است، بنابراین: 2 3 8+ + + +... 0 گزینه ی »2«؛ کافی است حاصل  10 

1 3 6 10 15 21 28 36, , , , , , ,

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

هشتمنی عدد

 

0 گزینه ی »1«؛ الگوی داده شده، الگوی فیبوناچی است که هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبل از خود است )دو عدد اوّل الگوی  11 

فیبوناچی همیشه 1 هستند(.

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55, , , , , , , , ,

+ + + +

+ + + +

  

20 5 4÷ = ⇒nIM بنابراین ارتفاع درخت، 4 بار، دو برابر می شود. ⇒ × × × =2 2 2 2 16 0 گزینه ی »2«  12 

0 گزینه ی »1«؛ با استفاده از جدول ارزش مکانی دارمی: 13 

⇒3 704 820, , ÏIÄn

7تا صدهزار ریالی 8تا صد ریالی

4تا هزار ریالی 3تا یک میلیون ریالی2تا ده ریالی

میلیون هزار

ص د ی ص د ی ص د ی

3 7 0 4 8 2 0  

300 کم کرده امی. 000 000, , 0 گزینه ی »4«؛ اگر از مرتبه ی صدگان میلیون عددی 3 واحد کم کنیم، از آن عدد  14 
�

0 گزینه ی »2«؛ روش اوّل: با استفاده از روش درختی می توان عددهای سه رقمی زوج با رقم های 3، 0، 7 و 9 را بدون تکرار  15 

رقم ها به صورت زیر نوشت:

٩
٣

٧

٠

٠

٩٣٠

٩٧٠

دهگان��ان
صدگان

 
٧

٣

٩

٠

٠

٧٣٠

٧٩٠

دهگان��ان
صدگان

 
٣

٩

٧

٠

٠

٣٩٠

٣٧٠

دهگان��ان
صدگان

 

توجّه کنید که فقط رقم صفر می تواند در یکان اعداد قرار گیرد تا عددها زوج باشند.

روش دوم: تعداد عددهای سه رقمی زوج که با رقم های 3، 0، 7 و 9 بدون تکرار رقم ها می توان نوشت، برابر است با: 

S²Ie S²Ie S²Ie3 2 1
» , » , oÿÅ ô£Î

JIhTº
9 7 3 9 7 3

6� ����� � ����� � ����× × =

HH ¦Ä q]ï¾M
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