
 

 عددنويسي و الگوها سطحيهاي سهمجموعه كتاب  

8 

 

دشوار  هاي نسبتاً سؤال  
  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6ه بيش ازسوال ب 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 

  توان قرار داد؟ را مي) >=  <(هاي  يك از عالمت كدام و  جاي  هاي زير به در عبارت - 1

8 72 76 8 68 302

2 15 10 1 75 10

   

   
  

  
  

1(        2    <و(          و=    

3(          4    <و (       و=  

5اگر فرض كنيم در يك روز پاييزي، طلوع خورشيد در ساعت - 2 24 14   در ساعت  آنصبح و غروب

7 25 30  طول اين روز در كدام گزينه آمده است؟ ، بعدازظهر باشد 

  
  

1( 14 1 16   2 (10 45 40     

3( 10 45 10   4( 9 45 40   

 ترين عدد دو رقمي است؟   رقمي، چند برابر كوچك 4رين عدد ت رقمي و كوچك 3ترين عدد  اختالف كوچك - 3

  

1( 100    2 (99  
3( 90    4 (9  

9103    21/09/93    %42    %89    

9230    21/01/94    %72    %87    

4708    26/07/92    %45    %86    
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تومان مزد بگيرد،  1200اگر بابت هر مترمربع،. كند مترمربع از ساختماني را نقّاشي مي 6نقّاشي در هر ساعت،  - 4

 زد، دريافت كند؟تومان م 36000چند ساعت بايد كار كند، تا 

  

1( 4      2( 5    

3 (3      4( 6  

10ساعت  - 5 15 6  25. است 7  داده است؟ قبل، ساعت چه عددي را نشان مي 

  

1( 9 49 59     2( 9 51 16     

3( 10 49 59     4 (10 59 59   

5 ساعتاگر خورشيد در  - 6 42 30   5بعدازظهر امروز غروب كند و در ساعت 30 22   فردا صبح طلوع

 قدر خواهد بود؟ كند، طول شب چه

  

1( 6 17 30     2( 12 12 8     

3( 11 12 52     4 (11 47 52   

چهل ميليارد و پانصد «و » ششصد و چهار ميليون و يازده هزار«، »دو ميليارد و هفتصد و پنجاه«مجموع سه عدد  - 7

 است؟كدام » هزار و سي

  

 

  چهل و دو ميليارد و ششصد و چهار ميليون و ششصد هزار و هفتصد و هشتاد) 1

  چهل و دو ميليارد و ششصد و چهار ميليون و هشتصد هزار و هفتاد و هشت) 2

  چهل و دو ميليارد و ششصد و چهار ميليون و ششصد هزار و هفتاد و هشت) 3

 يليارد و ششصد و چهار ميليون و پانصد و يازده هزار و هفتصد و هشتادچهل و دو م) 4

7835    22/09/92    %27    %85    

9103    21/09/93    %60    %84    

9103    21/09/93    %11    %83    

8859    08/08/94    %56    %82    
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ترتيب از راست به چپ  اگر بخواهيم براي الگوي عددي زير، الگوي هندسي رسم كنيم، شكل چهارم و ششم به - 8

 اند؟ كدام

  1و    3و    6و    …و  …و  …

  

1 (  2 (  

3 (  4 (  

 ؟گوي زماني زير را ادامه دهيم، عدد چهارم كدام استاگر ال - 9

:،… ؟   ،   : 11 59 15  ،: : 11 58 40  

  

1 (: : 12 00 25    2 (: : 12 10 25  

3 (: : 12 00 15    4 (: : 12 10 15  

، صد ميليون باشد تا 6تر از  كه كوچك يمرقمي را بنويس 9بزرگ ترين عدد  9تا  1هاي  با استفاده از رقم اگر - 10

 )بدون تكرار ارقام(آن عدد كدام است؟ 

  
 

1 (987654321    2 (590876543  

3 (698764321    4 (598764321  

 قدر است؟ حاصل ضرب ارقام اين عدد چه. داريم كه ارقام تكراري ندارد رقمي 10عددي  - 11

  
 

  1×  2×  3×  4×  5×  6×  7×  8×  9) 2    صفر) 1

  .توان مشخص كرد چون عدد معلوم نيست نمي) 4    450) 3

8859    08/08/94    %54    %80    

8859    08/08/94    %45    %80    

7363    24/07/94    %43    %80    

8859    08/08/94    %20    %80    
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 تر است؟      بزرگ از بقيه كدام گزينه - 12

  
 

1 (ثلث ربعِ) 2  هزار تا تا ده 9 ثلث هزار تا تا ده 120 ثلث  

3 (تا صدهزار تا 32 ربعِ ربعِ) 4  تا صدهزار تا 48 ربعِ ثلث  

در . اند و گاهي روشن ي آن گاهي خاموش هاي دقيقه هاي افقي رقم كند و خط ساعت علي درست كار نمي - 13

 ساعت دقيق آن لحظه باشد؟      تواند نميكدام گزينه . داد ساعتي از روز ساعت علي عدد زير را نشان

  

  
  

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

 شود؟ 4 برابر با ساعت اضافه كنيم تا حاصل» 35و  28«كدام گزينه را به  - 14

  
 

1 ( 3 25 22    2 ( 4 24 32  

3 ( 3 24 32    4 ( 4 25 22  

 ؟عدد چهلم در الگوي زير چند است - 15

  5و        8و      11و       14و   …    

  

1( 158   2 (102  3( 122   4 (191  

 درست شده است؟ كبريت چوبدر الگوي هندسي داده شده، شكل هشتم از چند  - 16

  
  

1 (21  2 (31  3 (34  4 (17  

11096    22/08/94    %43    %79    

11096    22/08/94    %15    %79    

11096    22/08/94    %52    %78    

12140    25/10/94    %48    %78    

11096    22/08/94    %39    %78    
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:يك خياط براي دوختن يك شلوار  - 17 : 2 45 :او ساعت . كند زمان صرف مي 18 : 8 30 شروع به كار  15

 شود؟ شلوار سوم در چه زماني آماده مي. كند مي

  
 

1 (: : 16 46 09    2 (: : 14 00 51  

3 (: : 11 15 33    4 (: : 13 45 33  

اول  نفري دو،  در يك مسابقه - 18 2 اگر مسابقه ساعت . زودتر از نفر دوم به خط پايان رسيده است 4

: : 12 50 : به مدت ي دوم جمعاً شروع شده باشد و دونده 00 : 1 35 دويده باشد، نفر اول چه ساعتي به  20

 ؟خط پايان رسيده است

  
 

1 (: : 14 27 24    2 (: : 14 23 16  

3 (: : 14 24 16    4 (: : 14 21 20  

: ساعتاز  - 19 9 :صبح امروز تا ساعت  12 15  12ي  شمارهشمار، چند بار از روي  ي ساعت فردا، عقربه 15

 گذرد؟ مي

  
 

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

  
 

8859    08/08/94    %37    %78    

11368    06/09/94    %33    %78    

7363    24/07/94    %31    %78    
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هاي دشوار  سؤال  
  

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .اسخ دهندسوال پ) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

دقيقه به صبحانه خوردن و  35او مدت . از خواب بيدار شد» هفت و چهل دقيقه و سي ثانيه«مريم ساعت  - 20

مريم چه ساعتي . به مدرسه برسد در راه بود تا» دقيقه و ده ثانيه 5يك ساعت و «آماده شدن پرداخت و سپس 

 ؟به مدرسه رسيده است

  
 

1(  9 20 40    2 ( 7 75 30  

3(  8 15 30    4 ( 9 25 46  

 زند؟ شمار ساعت چند دور مي هي ثاني در يك بازي فوتبال بدون وقت اضافه، عقربه - 21

  

 

1 (120  2 (60  3 (360  4 ( 90  

:ساعت  - 22 : 8 46 :. است 52 47 ها نمايش داده  يك از گزينه ترتيب در كدام قبل و بعد از اين ساعت به 33

 شده است؟

  

 

1 (: : 7 09 :و  19 : 9 33 15  2 (: : 7 59 :و  19 : 9 34 25  

3 (: : 7 59 :و  19 : 9 33 15  4 (: : 7 09 :و  19 : 9 34 15  

7363    24/07/94    %47    %77    

8859    08/08/94    %33    %77    

8859    08/08/94    %55    %75    
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. واحد قرار دارد 4واحد و در طبقات زوج  2در طبقات فرد، . طبقه وجود دارد 7مجتمع آپارتماني،  در يك - 23

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

  
 

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

  ؟دهد را نشان مي تري طوالنيكدام گزينه زمان  - 24

  
 

  دقيقه 1440) 4  ساعت 12) 3  ساعت 15) 2  ثانيه 86401) 1

:ي شنا در ساعت  مسابقه - 25 : 1 59 :اگر نفر اول . شود شروع مي 38 1 :وم و زودتر از نفر د 28 3 02 

:زودتر از نفر سوم رسيده باشد و نفر دوم ساعت  : 4 46 به خط پايان رسيده باشد، نفر سوم چه ساعتي  17

 ؟به خط پايان رسيده است

  
 

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

 تر است؟      بزرگ از بقيه كدام گزينه - 26

  
 

1 (ثلث ربعِ) 2  هزار تا تا ده 9 ثلث هزار تا تا ده 120 ثلث  

3 (تا تا صدهزار 32 ربعِ ربعِ) 4  تا صدهزار تا 48 ربعِ ثلث  

 گيرد، كدام است؟      قرار مي با توجه به الگوي موجود در جدول زير، عددي كه داخل  - 27

  

  

  
  

  

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

11913    09/11/94    %25    %75    

7363    24/07/94    %21    %75    

11913    09/11/94    %21    %75    

8859    08/08/94    %27    %74    

11096    22/08/94    %37    %73    
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 ؟گيرد قرار ميكدام گزينه » ؟«جاي عالمت  بهدر الگوي عددي زير،  - 28

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

  
  

1 (24
10  2 (26

9  3 (23
14  4 (28

12   

 شود؟ ث ساخته مي، شكل هشتم از چند مثلّدر الگوي هندسي زير - 29

  
  

  

1 (36   2 (23  3 (72  4 (46  

 دست آوريم، كدام است؟ كارت زير در كنار هم به 5توانيم با كنار هم قرار دادن  ترين عددي كه مي بزرگ - 30

211 506
96 11 09

  

  

1 (506211961109  2 (506962110911   

3 (962115061109  4 (965062111109  

عت زهرا در سا - 31 6 52 درس » يك ساعت و بيست دقيقه و نه ثانيه«او مدت . شروع به مطالعه كرد 48

او ساعت . ي زمانش را رياضي خواند فارسي را مطالعه كرد و بقيه 9 54 زهرا . اش به پايان رسيد مطالعه 42

 چه مدت رياضي مطالعه كرده است؟

  
 

1 ( 3 1 54    2 ( 1 41 45  

3 ( 1 54 45    4 ( 2 20 26  

11096    22/08/94    %31    %73    

8859    08/08/94    %42    %71    

7363    24/07/94    %43    %70    

7363    24/07/94    %38    %69    
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ي آن تاكنون  اگر سازنده. شود ان شش طبقه تقريباً يك ميليارد تومان ميي نهايي ساخت يك آپارتم هزينه - 32

 توماني احتياج دارد؟ 100000كرده باشد، براي كامل كردن اين آپارتمان به چند تا   ميليون تومان هزينه 750

  
 

1 (2500    2 (250  

3 (25000    4 (250000000  

ريال  85000000ريال است، اگر هنگام خريد  295000000خودرو كه قيمت آن  گاهدستبراي خريد يك  - 33

 ريالي بايد بپردازيم؟ 500000پول  آن را پرداخت كرده باشيم، موقع تحويل اين خودرو چند تا چك

  

 

1 (10  ×42    2 (100  ×42  

3 (1000  ×42    4 ( 10000  ×42  

  
  

  

8859    08/08/94    %28    %69    

11368    06/09/94    %25    %69    
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هاي دشوارتر  ؤالس  
 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

چهل ميليارد و پانصد «و » ششصد و چهار ميليون و يازده هزار«، »دو ميليارد و هفتصد و پنجاه«مجموع سه عدد  - 34

 كدام است؟» هزار و سي

  

 

  چهل و دو ميليارد و ششصد و چهار ميليون و ششصد هزار و هفتصد و هشتاد) 1

  ليارد و ششصد و چهار ميليون و هشتصد هزار و هفتاد و هشتچهل و دو مي) 2

  چهل و دو ميليارد و ششصد و چهار ميليون و ششصد هزار و هفتاد و هشت) 3

  چهل و دو ميليارد و ششصد و چهار ميليون و پانصد و يازده هزار و هفتصد و هشتاد) 4

آن عدد چه . واحد كم كنيم 5صدگان آن واحد اضافه كنيم و از  3 رقمي 6هرگاه به صدگان هزار يك عدد  - 35

 كند؟ مقدار تغيير مي

  
 

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

اين ساعت پس از خراب شدن در هر ساعت، . صبح خراب شد 8اي رضا يكشنبه ساعت  ساعت عقربه - 36

هاي ساعت خراب رضا نشان  كشد تا زماني كه عقربه مي چند ساعت طول. افتد دقيقه عقب مي 30ي  اندازه به

 ؟     دهد يكسان شود اي درست نشان مي دهند با زماني كه يك ساعت عقربه مي

  
 

1 (36  2 (24   3 (12  4 (8   

7363    24/07/94    %43    %67    

7363    24/07/94    %26    %67    

11368    06/09/94    %22    %62    
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 4اين عدد بر ي تقسيم  مانده باقي. است 444از كوچك ترين عدد چهاررقمي  يك عدد چهاررقمياختالف  - 37

 چه عددي است؟

  
 

  2) 4  1) 3  صفر) 2   4) 1

:ساعت شروع زنگ اول مدرسه  - 38 7 باشد، زنگ  15و زنگ تفريح  50اگر مدت زمان يك زنگ . است 45

 خواهد بود؟ تفريح سوم چه ساعتي

  
 

1 (: 10 15    2 (10  

3 (: 10 45    4 (11  

 است؟ كدام پنجمعدد  در الگوي عددي زير، - 39

  3و     6و    24   و  288  و… 

  

1 (3317760  2 (13824  3 (288  4 (824  

هاي مدرسه ساعت  اگر در اين شهر شروع كالس. ثانيه است 75دقيقه و هر دقيقه  75در شهر اُز هر ساعت  - 40

: : 7 35 :باشد و مدت زمان هر كالس  20 : 1 45 و هر زنگ تفريح  18 18 باشد، زنگ سوم چه  27

 ؟شدخواهد شروع ساعتي 

  
 

1 (: : 11 42 50    2 (: : 10 11 35  

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

 اگر الگوي زير را ادامه دهيم، عدد هشتم كدام است؟ - 41

  5و     6و     9و      15و   …  
  
  

1 (88  2 (61   3 (85  4 (89   

7363    24/07/94    %37    %61    

7363    24/07/94    %22    %61    

11096    22/08/94    %25    %59    

11368    06/09/94    %21    %59    

8859    08/08/94    %20    %56    
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:آبان اذان صبح ساعت  13روز  - 42 5 : ساعت و اذان ظهر 19 12 اگر هر  ي روزهاي اين ماه، در ادامه .است 04
 7ي بين اذان صبح و ظهر  در چه روزي فاصله ،شود دقيقه ديرتر  3دقيقه زودتر و اذان ظهر  2روز اذان صبح 

 ساعت خواهد شد؟

  
 

  آبان 23) 4  آبان 18) 3  آبان 28) 2  آبان 16) 1

ي يك  دهنده ها هم نشان ي يك رقم و مثلث دهنده ها نشان مربع. اند در عددهاي زير تعدادي رقم نوشته شده - 43

حاصل جمع . استحاصل تفريق اين دو عدد داده شده . رقم هستند   كدام گزينه است؟ 



9 8 21 110 5
1 3 1 0 96 00
8 3 2 6 1 1 151 0 0

 
  

  
1 (8  2 (5   3 (2  4 (15   

 ؟خط تشكيل شده است از چند پارهشكل ششم  ،زير هاي موجود در شكل با توجه به الگوي - 44

  
  

  
  

1 (53  2 (61  3 (45  4 (93  
:مشهد ساعت  –قطار يزد  - 45 18 :اين قطار پس از هر . كند از يزد حركت مي 35 : 3 46 در يك ايستگاه توقف  20

:اگر در ايستگاه اول مدت زمان توقف آن . كند مي 10 بعدي دو برابر ايستگاه   ستگاهباشد، زمان توقف در هر اي 35
:قبلي باشد و قطار ساعت  : 8 08  ؟به مشهد برسد، پس از آخرين ايستگاه قطار چه مدتي در راه بوده است 08
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8859    08/08/94    %21    %55    

7363    24/07/94    %33    %53    

8859    08/08/94    %10    %51    

8859    08/08/94    %09    %42    




