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  رياضي
  
  
  

  زاده مؤلف: محمد طبيب                    
  
  

  الگوهاو عددنويسي : 1فصل   
  

ند. در اين بخش الزم است ك ميليارد را معرفي ميپردازد و در ادامه طبقه  اين فصل به يادآوري عددنويسي مي در ابتداي
آموزان ارزش مكاني ارقام هر عدد را به خوبي ياد بگيرند. در ادامه فصل بحث جمع و تفريق اعداد مركب را  كه دانش
 هاي مختلف اعداد مركب د مركب را به خوبي بفهمند و طبقهآموزان مفهوم عد داشت. در اينجا الزم است كه دانشخواهيم 

را به هم تبديل كنند. و در انتهاي فصل الگوها قرار دارند. براي يادگيري الگوها الزم است كه مسائلي از اين دست را زياد 
  حل كنيد و به دنبال پيدا كردن روندي منطقي بين اعداد داده شده باشيد.

  
  عدديمحاسبات عددنويسي و يادآوري 

 كند؟ واحد كم كرديم. آن عدد، چه تغييري مي 4هزار يك عدد هشت رقمي،  دهگاناز  -1

  )89 آبان 21(آزمون  )5تا  2 هاي  (صفحه        
  شود. واحد، كم مي 4) 2  شود. واحد، كم مي 40) 1
  شود. واحد، كم مي 40000) 4  شود. واحد، كم مي 4000) 3

واحد كم كنيم، آن عدد چه مقـدار تغييـر    5و از صدگان آن واحد اضافه كنيم  3رقمي  6هرگاه به صدگان هزار يك عدد  -2
  )94 مهر 24آزمون ) (5تا  2 يها صفحه(  كند؟ مي

1 (350000    2 (299500  
3(300500    4 ( 200500  

 رقمي داريم كه ارقام تكراري ندارد. حاصل ضرب ارقام اين عدد چند است؟ 10عددي  -3
  )94 آبان 8آزمون ) (5و  4ي ها (صفحه      
  1×  2×  3×  4×  5×  6×  7×  8×  9) 2    صفر) 1
  توان مشخص كرد چون عدد معلوم نيست. ) نمي4    450) 3

واحـد   9، چند عدد وجود دارد كه اگـر جـاي ارقـامش را عـوض كنـيم،      100تر از  و كوچك 10تر از  در بين اعداد بزرگ -4
  )89 بهمن 29(آزمون  )5تا  2 هاي  (صفحه  شود؟ زيادتر مي

1 (8  2 (9  3 (10  4 (15 
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  في ميلياردمعرّ
واحد قرار دارد. اگر قيمت هـر   4واحد و در طبقات زوج  2طبقه وجود دارد. در طبقات فرد،  7در يك مجتمع آپارتماني،  -5

 شود؟ ريال باشد، از فروش كل مجتمع چند تومان حاصل مي 2983250000واحد، 

 )94 بهمن 9آزمون ) (9تا  2هاي   (صفحه

1 (53698500000      2 (536985000000  
3 (5966500000      4 (59665000000  

 6ايـم، ...) و يـك عـدد     ايم و دهگان را حذف كرده ايم. (يكان را نوشته رقمي را يك در ميان حذف كرده 12عددي  ارقام -6
رقمي است. (رقم صـفر جـزء ارقـام     6رقمي، اكنون، رقم . . . عدد  12ايم. رقم صدگان ميليون عدد  دست آورده رقمي به
 )88 بهمن 11(آزمون  )9تا  2ي ها (صفحه  نيست.) 

  ) يكان هزار4  ) دهگان هزار3  ) صدگان هزار2  ) صدگان1
  

  بعددهاي مركّجمع و تفريق 
  )92 آذر 22(آزمون  )14تا  10 يها (صفحه  هم چند ثانيه است؟ دقيقه، روي 9 ساعت و 3 -7

1 (11250  2 (10800  3 (11340  4 (12300  
5ثانيه و  8500حاصل تفريق  -8 5 89 آبان 21(آزمون  )14تا  10 ي ها (صفحه  در كدام گزينه آمده است؟(  

1 (2 43 20   2 (2 21 40   3 (3 43 20   4 (3 21 40   
ي دو، نفر اول  در يك مسابقه -9 2 :زودتر از نفر دوم به خط پايـان رسـيده اسـت. اگـر مسـابقه سـاعت        4 : 12 50 00 

:شروع شده باشد و نفر دوم به مدت  : 1 35  ؟دويده باشد، نفر اول چه ساعتي به خط پايان رسيده است 20

 )94 آذر 20آزمون ) (14تا  10هاي   (صفحه

1 (: : 14 27 24    2 (: : 14 23 16  
3 (: : 14 24 16    4 (: : 14 21 20  

هـاي مدرسـه سـاعت     ثانيـه اسـت. اگـر در ايـن شـهر شـروع كـالس        75دقيقه و هـر دقيقـه    75در شهر اُز هر ساعت  -10
: : 7 35 :باشد و مدت زمان هر كالس  20 : 1 45 و هر زنگ تفريح  18 18 باشد، زنگ سوم چه ساعتي شروع  27
  )94 آذر 6آزمون ( )11و  10هاي   (صفحه  خواهد شد؟

1 (: : 11 42 50    2 (: : 10 11 35  
3 (: : 11 12 35    4 (: : 10 42 50  

9پدر كوشا با اتومبيلش ساعت  -11 42 30   2شب از تهران به سوي اصفهان حركت كرد. اگر او ساعت 35 30  
در بين راه توقّف داشته باشد؛ او  چه مـدت از طـول مسـير را در حـال حركـت بـوده        55صبح به شهر اصفهان برسد و 

  )90خرداد  13آزمون ( )14تا  10 ي ها (صفحه  است؟
1 (77  2 (6 48  3 (4 53  4 (3 58  

  )94 مهر 24آزمون ) (11و  10 يها صفحه(  ؟دهد تري را نشان مي كدام گزينه زمان طوالني -12
  ساعت 15) 2    ثانيه 86401) 1
  دقيقه 1440) 4    ساعت 12) 3
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:ي شنا در ساعت  مسابقه  -13 : 1 59 :شود. اگر نفر اول  شروع مي 38 1 :زودتر از نفر دوم و  28 3 زودتر از نفـر   02
:سوم رسيده باشد و نفر دوم ساعت  : 4 46 بـه خـط پايـان رسـيده      به خط پايان رسيده باشد، نفر سوم چه سـاعتي  17

 )94 مهر 24آزمون ( )13تا  10ي   ها (صفحه  است؟

1 (: : 4 45 33    2 (: : 4 48 1  
3 (: : 4 47 51    4 (: : 4 49 19  

 30مردم براي استقبال از رهبر كبير انقالب اسالمي، در بهشت زهـرا جمـع شـده بودنـد تـا ايشـان        1357بهمن  12 صبح روز-14
سـخنراني كننـد. بـه علّـت اسـتقبال پـر شـور مـردم در مسـير حركـت ايشـان، سـخنراني سـاعت               10دقيقه مانـده بـه سـاعت    

11 25 59   12شروع شد و در ساعت 52      ت زمان انتظار مردم تا شـروع سـخنراني امـام، در كـدامبه پايان رسيد. مد
  )90 فروردين 19(آزمون  )14تا  10 ي (صفحه  گزينه، آورده شده است؟

1 (2 30 52   2 (1 37 59   3 (1 34 3   4 (1 55 59   

: اتومبيلي ساعت -15 5 : بعدازظهر از تهران حركت كرد و در ساعت 30 3 رسـد. اگـر    شب به شـهر تبريـز مـي    نيمه 20
 دقيقه در راه توقّف داشته باشد، چه مدت در حال حركت بوده است؟ 45اتومبيل مدت 

  )92 دي 6(آزمون  )14تا  10 هاي  (صفحه        
1 (9 5  2(9 50  3(9 9 4(8 15  

:مشهد ساعت  –قطار يزد  -16 18 :كند. اين قطار پـس از هـر    از يزد حركت مي 35 : 3 46 در يـك ايسـتگاه توقـف     20
:كند. اگر در ايستگاه اول مدت زمان توقف آن  مي 10 بعـدي دو برابـر ايسـتگاه      باشد، زمان توقف در هر ايستگاه 35

:قبلي باشد و قطار ساعت  : 8 08  ؟به مشهد برسد، پس از آخرين ايستگاه قطار چه مدتي در راه بوده است 08
  )94 آبان 8آزمون ) (11 ي صفحه(      
1 (: : 1 03 00    2 (: : 1 00 03  
3 (: : 2 00 18    4 (: : 2 18 00  

اند و گاهي روشن. در ساعتي از روز  ي آن گاهي خاموش هاي دقيقه هاي افقي رقم كند و خط ساعت علي درست كار نمي -17
 ساعت دقيق آن لحظه باشد؟ تواند نميساعت علي عدد زير را نشان داد. كدام گزينه 

  )94 مهر 24آزمون ) (12تا  10 يها صفحه(      

        
1 (44 :9    2 (47 :9   
3 (49 :9    4( 42 :9  

  )88 دي 4(آزمون  )14تا  10 ي ها (صفحه  دهد؟ تري را نشان مي يك از عددهاي مركّبِ زير، زمان بيش كدام -18
1(1 240 20      2(2 200 400    
3(5 1 1     4(2 240 2    
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 الگوها

 گيرد، كدام است؟ قرار مي با توجه به الگوي موجود در جدول زير، عددي كه داخل  -19
  )94 آبان 22آزمون ( )17تا  14 ي  ها صفحه(        

           
1 (8    2 (4  

3 (7    4 (5  

 18شـود. اگـر طـول مـداد      ميمتر كوتاه  ميلي 5تراشد  متر بلندي دارد. هر بار كه مدادش را مي سانتي 25مداد نرگس  -20
  )94 آبان 22آزمون ) (17تا  14هاي   (صفحه  متر شود، نرگس چند بار آن را تراشيده است؟ سانتي

1 (5  2 (22  3 (7  4 (14  
 تر خواهد بود؟ سال بعد علي چند سال از احمد كوچك 9تر است.  سال از علي بزرگ 17احمد  -21

 )90آذر  4(آزمون  )39تا  32 يها (صفحه        

1 (17  2 (26  3 (8  4 (7  
  )94 آبان 22آزمون ) (22و  17تا  14ي   ها (صفحه  گيرد؟ كدام گزينه قرار مي» ؟«جاي عالمت  در الگوي عددي زير، به -22

        , , , ,?
7 10 14 20
3 4 6 8  

1 (24
10    2 (26

9  

3 (28
10    4 (28

12  
  )94 آبان 22آزمون ) (17تا  14هاي   (صفحه  در الگوي عددي زير، عدد پنجم كدام است؟ -23

  3و     6و    24و     288و   …        
1 (3317760    2 (13824  
3 (288    4 (824  

  )94 آبان 8آزمون ) (16 ي صفحه(  اگر الگوي زير را ادامه دهيم، عدد هشتم كدام است؟ -24
  5و     6و     9و      15و     …       

1 (88    2 (69   
3 (85    4 (89  

 ، چه كسري بايد قرار داد؟ جاي  ي كسرهاي نوشته شده، به با توجه به رابطه -25

 )90 فروردين 19(آزمون  )17تا  14 يها (صفحه        

, , , ,
1 2 6 24
2 6 24 120  

1(120
720  2(48

360  3(6
120  4(48

720   
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  )90 دي  23(آزمون )17تا  14 يها (صفحه  گيرد؟ قرار مي» ?«كدام گزينه به جاي  -26

?
5 3 5 1 7 6
2 9 9 6 6 8

39 21  
1 (3  2 (47    

3 (20  4 (56  
 خط تشكيل شده است؟ ششم از چند پارههاي زير، شكل  با توجه به الگوي موجود در شكل -27

  )94 آبان 8آزمون ) (17 ي صفحه(      

        
1 (53    2 (243  
3 (45    4 (93  

شـوند. بعـد از    ها اضـافه مـي   دختر به اين گروه 8پسر و  6پسر عضو هستند. هر هفته  20دختر و  12 اي خانه كتابدر  -28
خانـه هسـتند، مسـاوي خواهنـد شـد. در ايـن صـورت مجمـوع اعضـاي           و پسرهايي كه عضـو كتـاب   دخترهامدتي تعداد 

  )92 آذر 8(آزمون  )17تا  14 يها (صفحه  خانه بعد از اين مدت چند نفر خواهد بود؟ كتاب
1 (44  2 (46  3 (88  4 (92  

  
  

  كسر: 2فصل   
  

 ي چنين براي مقايسهزرگتر از واحد را تمرين كنيد. همدر اين فصل ابتدا به كمك روش تصويري مفهوم كسر و كسرهاي ب
اعداد مخلوط و كسرها ابتدا همگي را به اعداد مخلوط و يا به كسر تبديل كنيد و بعـد بـا هـم مقايسـه كنيـد. بـراي جمـع و        

اي جا ها ابتدا بر هم در نظر بگيريد. در قسمت بخش ضرب تفريق اعداد مخلوط بخش صحيح را با هم و بخش كسري را با
ضرب اعداد مخلوط  هاي اين فصل، ترين بخش ار بر آن تسلط پيدا كنيد. از مهمافتادن اين مطلب با استفاده از شكل و نمود

  است كه براي اين منظور الزم است كه اعداد مخلوط را به صورت كسر بنويسيد و ضرب را انجام دهيد.
  

  واحداز تر  بزرگكسرهاي 

35عدد مخلوط -29   )92 مهر 11(آزمون  )26تا  22ي ها (صفحه  با كدام كسرِ زير مساوي است؟  9

1(45
9  2(24

9  3(16
3  4(15

2  
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تر از صفر است. كسرهاي نوشته  ترين عدد زوج بزرگ كوچكترين عدد تك رقمي و صورت آن  مخرج كسري، بزرگ -30
 )92 مهر26(آزمون  )26تا  22ي  ها (صفحه  تر هستند؟ شده در كدام گزينه، همگي از اين كسر، كوچك

1(,
11 9  2(,

3 1
9 9  3(,

2 9
1 9  4(, 1

9 9   
  )92 آبان 10آزمون ( )26تا  22 ي ها (صفحه  كدام گزينه، صحيح است؟ -31

1 (
7 215 5  2 (

4 5
3 6  3 (

93 48  4 (
9 3
8 2  

  )89 اسفند 13(آزمون  )26تا  22 هاي  (صفحه  تر است؟ بزرگ 2ترين كسر در كدام گزينه، از عدد  كوچك -32

1(, ,
7 6 8
5 4 3  2(, ,

7 3 19 5  3(, ,
15 12 24 5  4(, ,

13 17 15
5 5 7  

ها برابر و مطابق شكل، رأس يكي از زواياي مربع در  ي شكل است؟ (مربع مساحت بخش هاشورزده، چه كسري از همه -33
  )92 مهر 26(آزمون  )26تا  22 يها (صفحه مركز مربع ديگر قرار دارد.

1(1
7   2(1

8    

3(1
6   4(1

4 

 )92 آذر 8 (آزمون )26تا  22 هاي  (صفحه  هاي زير، صحيح است؟ از گزينه يك كدام -34

1 تا 5) 1
  تر از واحد است. بزرگ 5

  تر از واحد است. تر از واحد، همواره بزرگ ) حاصل جمع دو كسر كوچك2
  تر باشد. تر است كه صورتش، كوچك هاي مساوي، كسري كوچك ج كسر با مخر دو) بين 3

4 (8
  مانده است. رنگ شده است؛ پس قسمتي از شكل، رنگ نشده باقي شكلياز  8

 )92 آذر 8(آزمون  )26تا  22 هاي  (صفحه  است؟ نادرست، كدام مقايسه -35

1 ( 
7 3 12

10 3 2    2 ( 
4 1 25  

3 ( 
1

9 5


    4( 
717 8

  

 )90 دي 23(آزمون  )26تا  22 ي ها (صفحه  است؟ كدام تساوي، درست -36

1 (
3 333 5 5  2 (

70 015  3 (
02 07  4 (

99 1991100 100  

  )89 بهمن 29(آزمون  )26تا  22 هاي  (صفحه  است؟ نخوردهزير، هاشور  شكلچه كسري از  -37

1 (7
12  2(5

12   

3(9
16  4(7

16 
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1.  

 هزار قرار دارد. ي ده رقم دهگان هزار در مرتبه 

 هزار و صدهزار دارند. يكان هزار، دهگان هزار و صدگان هزار به ترتيب ارزشي از مرتبه هزار، ده  

  ) 53گويي (% درصد پاسخ »4«ي  گزينه 
  شود. واحد كم مي 40000واحد كم كنيم، از مقدار اين عدد،  4اگر از دهگان هزار يك عدد هشت رقمي، 

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده ها گزينه آموزان همين )دانش13) و (%31ترتيب (% دار هستند.به دام» 3«و » 2«هاي   گزينه 
اند فراموش  به عبارتي سؤال را خوب نخوانده .اند اند به قسمت اول سؤال دقّت نكرده را انتخاب كرده» 2«ي  گزينهآموزاني كه  دانش

اند نيز دچار همين  را انتخاب كرده» 3«ي  حل هر مسأله درست خواندن صورت آن مسأله است. افرادي كه گزينه نكنيد كه نيمي از راه
  اند. ها شده ها تنها متوجه هزار آن اند زيرا كه در ابتداي سؤال گفته شده دهگان هزار و آن واندهاند يعني سؤال را خوب نخ مشكل شده

  

2.  

 ها انجام دهيد. توانيد يك عدد دلخواه را فرض كنيد و اين اعمال را روي آن گونه سؤاالت مي براي حل اين  

  تواند صفر باشد. دقت كنيد اين عدد دلخواه مي 

  )41گويي (% درصد پاسخ» 2«ي  گزينه  

   

2 9 910
3 0 0 000

500
2 9 9 500

  

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين ) دانش25دار است. (% دام» 3«ي   گزينه 
  اند. ، جمع كردهجاي تفريق اند به اشتباه به كردهرا انتخاب » 3«ي  آموزاني كه گزينه دانش

  

3.  

 شود. ضرب صفر در هر عدد برابر صفر مي حاصل  

  كار رفته در اين عدد بايد غيرتكراري باشند. به صورت سؤال دقت كنيد، ارقام به 

  )25گويي (% درصد پاسخ» 1«ي  گزينه  
 از يكـي  چون پس. اند شده استفاده آن در 9 تا صفر از ارقام تمام يعني است غيرتكراري هاي رقم با رقمي 10 عدد چون
  .شود مي صفر ها رقم ي همه ضرب حاصل است، صفر ها، رقم

 مقدار تغييرات عدد
واحد از صدگان5كم كردن  

واحد به صدگان هزار 3اضافه كردن   

 رياضي
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  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين ) دانش30دار است. (% دام» 2«ي   گزينه 
  اند. را كنار هم قرار داده 9تا  1اند و ارقام  اند به ده رقمي بودن دقت نكرده را انتخاب كرده» 2«ي  آموزاني كه گزينه دانش

  

4.  

 توان اين مسأله را حل كرد. با استفاده از يك مثال مي 

 ) 16گويي (% درصد پاسخ». 1«ي  گزينه 

  12، 23، 34، 45، 56، 67، 78، 89  باشند: عددهاي زير، عددهاي موردنظر مي
ي اشـتباه را انتخـاب    هـا  گزينـه  آموزان همين ) دانش33) و (%26)، (%25ترتيب(% دار هستند. به دام» 4«و » 3«، »2«هاي   گزينه 
  اند. كرده
تـر   كوچـك واحد  9كنيم عوض را ارقامشان جاي اگر كه ديگري اعداد اشتباه به اند  كردهانتخاب را ها  گزينهساير كه آموزاني  دانش
   اند. نكردهدقت سؤال صورت در تر  بزرگلفظ به و اند  گرفتهنظر در نيز را شوند  مي

  

5.  

 ي سؤال را. كنيم و بعد خواسته ابتدا تعداد واحدهاي ساختمان را محاسبه مي  

  است.تومان واحد به سؤال ي  خواسته دقت كنيد. سؤالي  خواستهدر نظر مورد  واحدبه  

  %)33گويي ( درصد پاسخ» 3«ي  گزينه  
  2+  4+  2+  4+  2+  4+  2=  20تعداد كل واحدها   


2983250000

20
59665000000
5966500000

  

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين %) دانش44دار است. ( دام» 4«ي   گزينه 
  اند ريال را به تومان تبديل كنند. اند فراموش كرده كردهرا انتخاب » 4«ي  آموزاني كه گزينه دانش

  

6.    

 رقمي، دومين رقم از سمت چپ در عدد شش رقمي است. 12رقم صدگان ميليون در عدد  

  براي حل يك مثال بزنيد. 

  )32گويي(% درصد پاسخ. »3«ي گزينه 
  را در نظر بگيريد: 123456123456به عنوان مثال، عدد 

 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6  

  صدگان ميليون                 دهگان هزار

 ريال
 تومان
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  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده ها گزينه آموزان همين دانش )35) و (%26(% ترتيب دار هستند. به دام» 2«و » 1«هاي   گزينه 

  فراموش كردند بايد يك در ميان، اعداد را حذف كنند و بنويسند. اند كردهانتخاب را ها  گزينهاين  كهآموزاني  دانش
  

7.  

هر ساعت برابر   60 60  ثانيه است. 60ثانيه و هر دقيقه  3600

  ايد. را كامل خوانده صورت سؤال را به دقّت بخوانيد  بعد از خواندن هر سؤال مطمئن شويد كه صورت آن 

  ) 59گويي (% درصد پاسخ »3«ي گزينه 
  ساعت 1=  3600ثانيه   دقيقه 1=  60ثانيه   

  3×  3600=  10800ساعت به ثانيه       3  9×  60=  540دقيقه به ثانيه       9  
  10800+  540=  11340ثانيه      

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده  گزينه آموزان همين ) دانش15دار است. (% دام» 2«ي  گزينه 

ثانيه را به  540اند و  ساعت را محاسبه كرده 3هاي  اند تنها ثانيه را به عنوان پاسخ درست انتخاب كرده» 2«ي  آموزاني كه گزينه دانش
  اند. آن اضافه نكرده

  

8.  

هـر   ها را به شكل يكسان بنويسيد يعني يا هر دو را به صورت ثانيه و يا براي محاسبه جمع و تفريق زمان ابتدا بايد آن 
 صورت ساعت درآوريد. دو را به

ديگر گاهي اوقات نياز است از رقم بعدي يك واحـد   ديگر مانند تفريق اعداد معمولي از يك ها از يك در تفريق ساعت 
 كم كرد مانند:

 
20 
19

12 
 

 

72
30

18 32 20
01 40 10

اضـافه كـرديم.    12دقيقه بـه   60يك واحد كم كرديم و  20از ساعت  است 32كمتر از  12جا كه  از آن 

ضـافه  دقيقـه ا  60ي  بـه انـدازه   5كـرده و بـه    بايد از ساعت يك واحد كم 5از  21كردن  در اين سؤال نيز شما براي كم
  كنيد.

 ) 54گويي(% درصد پاسخ »1«ي گزينه 
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5 5 00
8500 2 21 40 2 21 40

2 43 20
  

 60  1300    3600  8500  
 

21  
  

120-  
  

2  
7200-  

   100      1300  
     60 -        
     40        

  اند. انتخاب كردهي اشتباه را  ها گزينه آموزان همين دانش) 18) و (%20ترتيب(% دار هستند. به دام» 3«و » 2«هاي   گزينه 
ها يك واحد  اند كه توضيح آن در قسمت هشدار آمده است آن اند دچار اشتباهي شده را انتخاب كرده» 3«ي  آموزاني كه گزينه دانش

اند  كردهرا انتخاب » 2«ي  آموزاني كه گزينه اند دانش دقّتي آن را در محاسبات خود منظور نكرده بي  اند اما به علّت كرده ساعت كم 5از 
   اند. اند و آن را به عنوان پاسخ درست نوشته ثانيه را به ساعت تبديل كرده 8500تنها 

  

9.  

 هاي مركب به اين مسائل دقت كنيد.  گونه جمع و تفريق باشد. در حل اين دقيقه مي 60ثانيه و هر ساعت  60هر دقيقه  

  رسيدن توجه كنيد.چنين به زودتر و ديرتر  به عالمت دقيقه و ثانيه و هم 

  %)50گويي ( درصد پاسخ» 2«ي  گزينه  
 
 

 

14 25 20
2 4

14 23 16
                                                                     

 
 

 

12 50 00
1 35 20

14 25 20
   

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين %) دانش34دار است. ( دام» 1«ي   گزينه 
2كه  اين جاي اند، به را انتخاب كرده» 1«ي  آموزاني كه به اشتباه گزينه دانش 4   14را از 25 20    كم كنند، اين زمان را بـه

14 25 20  رو:  اند. همانند روبه افه كردهاض      
 
 

 

14 25 20
2 4

14 27 24  
  

10.  

  ثانيه است. 75دقيقه و هر دقيقه  75به صورت سؤال دقت كنيد. در اين شهر هر ساعت  

  )36گويي (% درصد پاسخ» 3«ي  گزينه  

 زماني كه نفر دوم به خط پايان رسيده است. زماني كه نفر اول به خط پايان رسيده است.
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7 35 20
1 45 18

18 27
1 45 18

18 27
9 161 110
9 162 35

11 12 35

  

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين ) دانش28دار است. (% دام» 1«ي   گزينه 
  اند. ثانيه حل كرده 60دقيقه و هر دقيقه  60ساعت اند سؤال را با فرض هر  را انتخاب كرده» 1«ي  آموزاني كه گزينه دانش

  

11.  

آوردن اختالف بين دو زمان كه در دو روز پشت سر هم قرار دارند ابتدا اختالف زمـان اول را بـا سـاعت     براي به دست 
 24 00  دست آورديد. به 00

 تر را كم كنيم. تر زمان كوچك نبايد از زمان بزرگدقّت كنيد كه هميشه و  21شب يعني ساعت  9گوييم  مي وقتي 

 ) 29گويي (% درصد پاسخ »4«ي  گزينه 

   9 42 30 21 42   شب 30
 23 59 60  
 24 00 00   
 21 42 30 -  

   2 17 30  
  

3 113  
 4 53 00  
 55 00-  

3پدر كوشا   بوده است.  حركتدر حال 58 3 58 00  
  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده آموزان همين گزينه دانش) 45دار است. (% دام» 2«ي  گزينه 
اند از ساعت  را به اشتباه انتخاب كرده» 2«ي  آموزاني كه گزينه دانش 9 42 ساعت  30 2 35 اند و از حاصـل   را كم كرده 30

  اند. را انتخاب كرده ترين گزينه به آن به اين ترتيب نزديك اند عني زمان توقف را نيز كم كردهي 55آن 
   
    

   

9 42 30 7 07 00
2 35 30 00 55 00
7 07 00 6 12 00

  

  

( )

( ( ) )

   
        

110 75 35
162 2 75 162 150 12

    2 17 30   

 +  2 35 30   

    4 52 60  

    4 53 0  

 كلّ زماني كه در راه بوده است.

 زنگ اول
 تفريح اول
 زنگ دوم
 تفريح دوم

 ثانيه است، داريم:75دقيقه،دقيقه و هر75كه، هر ساعت با توجه به اين
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12.  

 باشد. ثانيه مي 3600دقيقه و هر ساعت  60ثانيه و هر ساعت  60هر دقيقه   

  ها را به يك واحد تبديل كنيد. گونه سؤاالت تمام گزينه براي حل اين 

  )28گويي (% درصد پاسخ» 1«ي  گزينه  
  ثانيه 86400=  دقيقه 1440=  ساعت 24=  روز شبانه يك

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين دانش) 29دار است. (% دام» 2«ي   گزينه 
تـرين واحـد    اند و ساعت را به عنـوان بـزرگ   اند واحدها را به هم تبديل نكرده را انتخاب كرده» 2«ي  آموزاني كه گزينه دانش

  اند. انتخاب كرده
  

13.  

 خوبي مطالعه كنيد. بخش جمع و تفريق مركب را به  

  .رسيده استي سؤال ساعتي است كه نفر سوم به خط پايان  به اطالعات داده شده در سؤال دقت كنيد، خواسته 

  %)28گويي ( درصد پاسخ» 3«ي  گزينه  
 
 

 

4 46 17
1 34

4 47 51
                                                                 

 
 

 

3 02
1 28
1 34

   

  اند. ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين %) دانش49دار است. ( دام» 4«ي   گزينه 
3اند اختالف نفر دوم و سوم  اند تصور كرده را انتخاب كرده» 4«ي  آموزاني كه گزينه دانش 02:  باشد. مي  

  

14.  

 ثانيه است. 60دقيقه و هر دقيقه نيز  60هر ساعت  

  دقّت كنيد كه در صورت سؤال مدت انتظار مردم خواسته شده است و نه زمان سخنراني. 

    )26گويي(% درصد پاسخ »4« ي گزينه 

مدت زمان انتظار مردم
  


 

 
 

10 85
11 25 59
9 30
1 55 59

  

 اختالف زماني نفر دوم و سوم  زماني كه نفر سوم به خط پايان رسيده است.


