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:۲۲اگر ساعت دوازده را مبدا بگیریم و هر دقیقه یک واحد صحیح باشد ساعت   1 ۲۵′ کدام عدد صحیح    
 نمایش میدهد.

 /125www.riazisheshom.ir/postپاسخنامه   فیلم خرید 

 مربع ساخته می شود؟ 35با توجه به الگوی مقابل شکل چندم با   2

 
 )بدون تکرار ارقام( ۱و  ۲و  ۳و  ۴و  ۵با استفاده از رقم های   3

 بخش پذیر باشد. ۹و  ۵عدد سه رقمی بنویسید که بر  -الف 

 بخشپذیر باشد. ۱۵رقمی بنویسید که بر  ۴عددی  -ب 

 
 را بنویسید. پنجاهم  عدد زیر عددي الگوي در  4
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 . زیررا پیدا کنید الگوي در بیستم و عدد دوازدهماختالف عدد   5
۱، ۴، ۹، ۱۶، ۲۵، ۳۶، … 
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 ؟ داد قرار باید عددي چه ؟ عالمت جاي به  6
 ؟ ،۵۱ ،۳۹ ،۳۱ ،۲۷

 
و باقیمانده عدد یک شده است. آن عدد بر چه اعدادی  5تقسیم کرده ایم خارج قسمت  ۷عددی را بر   7

   بخشپذیر است؟

 
 بخشپذیر نیست. این عدد بر ............. بخشپذیر نیست. ۲۱بخشپذیر است ولی بر  ۳بر    عدد   8

 
 بخشپذیر است را پیدا کنید. 5و  3بزرگترین عدد سه رقمی که بر   9

 
 /125www.riazisheshom.ir/postپاسخنامه   فیلم خرید 

۴ صفر تا چهار روی آنها نوشته شده ) استفاده از پنج عدد کارت که رقم هایبا   10 ۳ و , ۲ , ۱ , چند عدد (  ۰
 ؟بخشپذیر باشد ۲بر  سه رقمی می توان نوشت که

 
  )نمونه دولتی و تیزهوشان(در جای خالی چه عددی قرار میگیرد؟   11

        
۱
۹     ,

۱
۳    ,   ۲    , ۱۸ , , ۳۲۴۰ 

۱  )۳۶                ۲ )۱۶۲                   ۳ )۱۸۰                  ۴ )۲۱۶ 

 بصورت تقریبی نشان دهید. محور روی را  ۳۷۸۹عدد    12
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:۷اگر برای دوختن یک دست لباس   13 ۴۰′: زمان الزم باشد برای دوختن سه دست از همان لباس چقدر  ۲۵′′
 زمان الزم است؟

۱  )۳۶                ۲ )۱۶۲                   ۳ )۱۸۰                  ۴ )۲۱۶ 
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 )نمونه دولتی و تیزهوشان(؟جزء اعداد صحیح هستندکدام دسته از اعداد همگی  ۱۴

۱   )+ ۳ ۵⁄  , +۸ ,۰  , −۴                   ۲ )−۷ , +۳  , +۹ ۱
۲ , −۹ ۱

۲        

   ۳    )+۶ ,۰ , +
۷
۸   , −۹                    ۴)−۲ ,

۶
۲ , ۰, +۵  

 

 آزمون های نمونه دولتیچیست؟  ۱۰− است قرینه این عدد نسبت به  ۴+،   ۲−قرینه عددی نسبت به  ۱۵

۱  )+۱۰                   ۲ )−۸            ۳    )+۸                    ۴)−۱۲  

 

برابر رقم دهگان  ۳بخش پذیر بوده و رقم صدگان آن  ۵و  ۳،  ۲چند عدد چهار رقمی میتوان نوشت که بر  ۱۶
 آزمون های نمونه دولتی باشد؟ ۱۵آن و مجموع رقم هایش 

۱  )۴۴                   ۲ )۶           ۳    )۲                    ۴)۱۲  

 

صفحه مطالعه کرده است. در روز پنجم چند صفحه  ۱۰و  ۱۶ ، ۱۱،  ۷مهتاب در مدت چهار روز به ترتیب  ۱۷
 آزمون های نمونه دولتی  صفحه بیشتر شود؟ ۳ ،مطالعه کند تا میانگین صفحات مطالعه شده

۱  )۳۲                   ۲ )۲۶           ۳  )۲۴                    ۴)۴۴  
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 صفحه ای چند رقم به کار می رود؟ ۱۱۰برای شماره گذاری صفحات یک کتاب  ۱۸

 

اگر در همین روز دمای هوای  .صفر بوده استدرجه باالی  ۲دمای هوای تهران  ،در یک روز سرد زمستانی ۱۹
درجه گرمتر از شهرکرد بوده باشد دمای شهرکرد  ۷درجه سردتر از تهران و دمای هوای اصفهان  ۱۱شهرکرد 

 آزمون های نمونه دولتی ؟و اصفهان در این روز چند درجه است
و۲−) (  ۱ − و۲−)( ۲           (۹ + و۹+)(  ۳                  (۲ − و۹+)(۴                   (۲ − ۹)                       

  
 

 

 همان سال چه روزی است؟ همنباگر اول فروردین دوشنبه باشد اول  ۲۰

 
 /125www.riazisheshom.ir/postپاسخنامه   فیلم خرید 

 ) تماس تصویری(  سراسر کشورتدریس خصوصی  

 0910-۶01-1400 مشاور ثبت نام)  خانم هاشمی( حضوری )فقط تهران(

       غرب                                        شمال                                      شرق و مرکز   

۷۶۸۷5۸45                    22۸۶903۸                       444۶9921 
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