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 فصل اول : عدد و الگو های عددی

 درس اول : الگوهای عددی

 مضرب : اعدادی که از ضرب یک عدد در اعداد طبیعی به دست می آیند مضرب نام دارند.

 می گویند. 2اعداد زوج یا مضرب های عدد  … , 6 , 4 , 2تعریف : به اعداد 

 ال : به الگوی عددی زیر توجه کنید. ثم

 

 

                                                                                      2       ,      4        ,        6       ,      …                

 مربع دارد؟ 20سوال : کدام یک از شکل های باال 

 است. 2دهمین مضرب طبیعی  20را داریم . و عدد  2و همینطور پیش می رود . پس مضرب های  4و شکل دوم  2چون شکل اول حل : 

 مربع دارد. 20پس شکل دهم 

 به الگوی زیر توجه کنید.

 

 

 رابطه ی بین شماره شکل و تعداد پاره خط ها به صورت زیر است .

 شماره ی شکل ( = تعداد پاره خط  × 2)   - 1                                                                                                             

 اعداد فرد می گویند. … , 5 , 3 , 1 تعریف : به اعداد 

 اخت.نکته : اعداد زوج و فرد را می توان با الگو های زیادی س

 می گویند. 3مضرب های عدد  … , 9 , 6 , 3 تعریف : به اعداد 

 و ... ساخته می شوند. 3و  2و  1در اعداد  3چون همه ی این اعداد از ضرب عدد 

 است ؟ 3چندمین مضرب  279سوال : عدد 

279تقسیم کنیم                                                                                                            3را بر  279حل : باید  ÷ 393 

 نکته : به روش ضرب کردن می توان مضرب همه ی اعداد را نوشت.

 را بسازید. 7مضرب اول عدد  6مثال: 

1                                                                          حل :               × 7 , 2 × 7 , 3 × 7 , 4 × 7 , 5 × 7 , 6 × 7, … 

                                                                                                                        7 , 14 , 21 , 28 , 35  , 42 , … 
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 نکته : عددی زوج است که فقط رقم یکان آن زوج باشد.

نکته : برای مشخص کردن اینکه یک عدد مضرب چه عددهایی است می توانیم آن عدد را به صورت حاصل ضرب هایی از اعداد مختلف درست کنیم 

. 

 مضرب چه عددهایی است؟ 20مثال : عدد 

     20= 1×20    ,    20= 2 ×10    , 20= 4×5      , 20 = 5×4  , 20 = 10×2     , 20 = 20×1  

 است. 20و  10و  5و  4و  2مضرب عددهای  20پس عدد 

 یادآوری عدد نویسیدرس دوم :  

 اعداد را بر روی جدول ارزش مکانی نشان می دهند.

 را روی جدول نشان دهید. 934322501مثال : عدد 

 میلیارد میلیون هزار   

 ص د ی ص د ی ص د ی ص د ی دهم صدم هزارم

   1 0 5 2 2 3 4 3 9    

 نکته : برای گسترده نویسی اعداد به جایگاه آن ها در جدول ارزش مکانی توجه می کنیم. سپس آن ها را به صورت گسترده می نویسیم.

 برابر است با :  5934مثال : گسترده ی عدد 

 4+ 30+900+50000باشد پس :     5000به عنوان یکان هزار گان است پس باید  5حل : به عنوان مثال جایگاه عدد 

 چه تغییری خواهد کرد؟ 2ضرب کنیم ارزش مکانی رقم  100مشخص کنید. اگر عدد مورد نظر را در  932431را در عدد  2مثال: ارزش مکانی رقم 

 ضرب شود ارزش مکانی صدگان هزار خواهد شد .  100یکان هزار است . و اگر در  2حل : ارزش مکانی رقم 

 درس سوم : بخش پذیری 

 باشد. 8و  6و  4و  2و  0بخش پذیر است که رقم یکانش  2تعریف : عددی بر 

 بررسی کنیم . 2یکان را برای بخش پذیری بر بخش پذیر است پس کافیست رقم  2توضیح : چون دهگان و صدگان و ... همیشه بر عدد 

 باشد. 5بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر یا  5عددی بر تعریف : 

  34 , 17 , 82 , 25بخش پذیر هستند را مشخص کنید.                                                         2مثال : اعدادی که بر 

 ذیرند چون زوج هستند.بخش پ 2بر  34و  82حل : اعداد 

  102 , 36 , 70 , 65 , 59بخش پذیرند را مشخص کنید.                                                    5مثال : اعدادی که بر 

 بخش پذیرند. 5بر  70و  65حل : اعداد 

 بخش پذیر باشد؟ 5عدد سه رقمی بنویسید که بر  0و  7و  3مثال : با عدد های 
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 را نوشت . 730و  370افیست رقم یکان صفر باشد که می توان دو عدد حل : ک

 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد. 5و هم بر  2نکته : عدد هم بر 

 نیز بخش پذیر است. 10بخش پذیر باشد بر  5و  2نکته : عددی که بر 

 2478 , 735 , 520                                            بخش پذیرند.         5و هم بر  2مثال : کدام یک از اعداد زیر هم بر 

 دارای یکان صفر است. 520حل : عدد 

 بخش پذیر باشد. 3بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر  3تعریف : عددی بر 

 بخش پذیر باشد. 9بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر  9تعریف : عددی بر 

 8322 , 253بخش پذیرند را مشخص کنید.                               3مثال : عددهایی که بر 

 بخش پذیر نیست. 3بر  253پس  10+3+5+2بخش پذیر است . ولی  3بر  8322پس عدد   15=2+2+3+8حل : 

 بخش پذیر است؟ چرا ؟ 9بر  919مثال : آیا عدد 

 ر نیست.بخش پذی 9بر  919پس  19=9+1+9حل:    

 بخش پذیر باشد. 2و هم بر  3بخش پذیر است که هم بر  6نکته : عددی بر 

 72و  32بخش پذیر است؟                                                                                   6مثال : کدام عدد بر 

 بخش پذیر است. 3و هم بر  2چون هم بر  72حل : عدد 

 : معرفی عددهای صحیحدرس چهارم 

ونه اعداد در زندگی برای معرفی بعضی از اعداد از اصطالحاتی مانند باالی صفر و زیر صفر و ... استفاده می شود. در ریاضی برای مختصر کردن این گ

 استفاده می کنیم. –از اعداد عالمت دار از + و 

اندازه گیری و همچنین جهت مثبت و منفی را قرارداد کنیم و بر اساس آن عددها را  نکته : برای تعیین عالمت اعداد نیاز داریم محل مبدا و واحد

 عالمت دار کنیم.

 

 جهت مثبت                                                                          جهت منفی                                              

 0                                                              محور عددهای صحیح         

را عددهای صحیح منفی می نامیم . عدد صفر نه    1- , 2- , 3- , …را عددهای صحیح مثبت و هر یک از عددهای  … , 3+ , 2+ , 1+عددهای 

 مثبت است و نه منفی .

 را عددهای صحیح می نامیم.  … ,  3+ , 2+ , 1+ , . , 1- , 2- , 3- , …نکته : همه ی اعداد 

 در روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست حرکت کنیم اعداد بزرگ تر خواهند شد.نکته : 

 نکته : اعداد صحیح منفی از صفر کوچک ترند.
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 نکته : اعداد صحیح مثبت از صفر بزرگ ترند.

 ند.نکته : اعداد صحیح منفی از اعداد صحیح مثبت کوچک تر هست

 

 سواالت امتحانی بدون پاسخ

 را بنویسید. 100و  90اعداد زوج بین  -1

 را مشخص کنید. 51و  35اعداد فرد بین  -2

 با توجه به الگو ی زیر شکل دهم از چند پاره خط تشکیل شده است؟ -3

 

 پاره خط دارد؟ 51ب ( شکل چندم 

 مضرب چه عددهایی است؟ 24عدد  -4

 است؟ 7چندمین مضرب  91عدد  -5

 اعداد خواسته شده را بنویسید. 4و  0و  9و  7و  5و  3و  1با استفاده از رقم های  -6

  2000و  1000رقمی بین  4الف( کوچک ترین عدد 

 1رقمی با رقم دهگان هزار  5بزرگ ترین عدد ب(

3511کوچک ترین عددی که در عبارت مقابل می توان قرار داد :    پ(  +  − − −> 5239 

 ملیون؟ 50به چهل ملیون نزدیک تر است یا به  42845019عدد  -7

را وارد کرد. او چگونه می تواند با انجام یک عمل ریاضی  15351عدد  12351با ماشین حساب به جای  12351-84591آراز در محاسبه ی  -8

 حاصل به دست آمده را درست کند؟

 باشد. 80000و  70000 عددی بنویسید که بین 1و  0و  8و  6و  5و  4با ارقام  -9

 بخش پذیرند را مشخص کنید. 9عددهایی که بر  -10

 900و  784و  982و  543و  270و   981و   879و   341و  234      

 بخش پذیرند؟ 10چه عددهایی بر  -11

 بخش پذیر باشد بر چه عددهای دیگری نیز بخش پذیر است؟ 4و  6اگر عددی بر  -12

 بخش پذیر باشد؟ 3مشخص کنید که بر  110و  100عددی بین  -13

 باشد. 5بخش پذیر نباشد و رقم دهگان آن  5و  6عددی دو رقمی را مشخص کنید که بر  -14

 بر چه عددهایی بخش پذیر است؟ 48عدد  -16
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 هر یک از عددهای زیر را روی محور مشخص کنید.  -17

 0و  -3و  -6و  7و  -4و  5+ و 3و  -2     

 را به صورت تقریبی روی محور نشان دهید.مکان هر عدد  -18

  -44و  72+ و 34و  -14و  34و  -110 

 اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. -19

 +12و  -48و  33+ و 54و  -1و  -91+ و 85 
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 مطالب تکمیلی

 تا است. 9نکته : تعداد اعداد یک رقمی 

 تا است. 90رقمی نکته : تعداد اعداد دو 

 تا است. 900نکته : تعداد اعداد سه رقمی 

 را پشت سر هم نوشته ایم . از چند رقم استفاده کرده ایم؟ 245تا  1سوال : اعداد 

1-240                                   2-627                     3-624                       4-537 

تا . رو ی هم با جمع تعداد  438تا سه رقمی داریم که می شود  146تا و  180تا دو رقمی که می شود  90اضافه ی  تا یک رقمی داریم به 9حل: 

 می رسیم . 627به عدد  438و  180و  9ارقام 

طه ی زیر استفاده می کنیم:                                                            ( برای پیدا کردن تعداد آن ها از راب 7نکته : اگر فاصله ی بین اعداد متوالی بیشتر از یک واحد باشد ) مانند مضرب های 

تعداد =
عدد اول− عدد آخر

فاصله
+ 1 

 707 , … , 56 , 49 , 42در این دنباله هستند؟                                        7مثال: چند تا از مضرب های عدد 

1-94                                   2-95                                3-96                         4-97 

تعدادحل:                               =
707−42

7
+ 1 = 96 

 میانگین اعداد متوالی: هر گاه بخواهیم میانگین یک سری از اعداد متوالی را پیدا کنیم می توانیم از رابطه ی زیر استفاده کنیم.

میانگین                                                                                                                           =
عدد اول+عدد آخر

2
 

 را بیابید.  82 , … , 10 , 6 , 2مثال : میانگین اعداد 

82)حل:         + 2) ÷ 2 = 42 

 مجموع دنباله ای از اعداد طبیعی از رابطه ی زیر استفاده می کنیم. مجموع اعداد متوالی : برای پیدا کردن

 تعداد = مجموع اعداد متوالی  ×میانگین                       

 را بیابید. 100مثال : مجمع اعداد زوج کمتر از 

1-2450               2- 2500                      3- 5000                          4- 4800 

 است پس :   98 , … , 6 , 4 , 2له ی اعداد به صورت احل : دنب

                                                                              {
((98 − 2) ÷ 2) + 1 = 49
(98 + 2) ÷ 2 = 50           

⇒ 49 × 50 = 2450 

 732مانند  بخش پذیر باشد . 4بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آنها بر  4نکته : اعدادی بر 

 29238بخش پذیر باشد. مانند  8بخش پذیرند که سه رقم سمت راست آن ها بر  8نکته : اعدادی بر 
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 بخش پذیر باشد. 5و هم بر  3بخش پذیر است که هم بر  15نکته : عددی بر 

 بخش پذیر باشد؟ 15بر  184      25رقمی  6مثال : کدام دسته از اعداد زیر در داخل       می توانیم قرار دهیم تا عدد 

 6و5و4 -4              9و6و3 -3                7و4و1 -2                        8و5و2 -1

 بخش پذیر باشد. 3بخش پذیر است بنابر این باید مجموع ارقامش بر  5است پس حتما بر  5چون رقم یکان این عدد  2حل: گزینه ی 

بین دو عدد صحیح چند عدد وجود دارد یا چند واحد فاصله وجود دارد بهتر است که آن ها را روی محور نکته : برای اینکه تشخیص دهیم که 

 زیر توجه کنید. المشخص کنیم و هم چنین با دقت به خواسته ی مسئله توجه کنیم . به مث

 چند عدد صحیح وجود دارد؟ -5+ تا 3مثال : از 

                                                                           3      +2      +1      +0      1-     2-    3-      4-      5- 

 را در نظر می گیریم. -5+ و 3عدد . در این جا  9یعنی  -5و  -4و  -3و  – 2و  -1و  0+ و 1+ و 2+ و 3حل : اعداد 

 ردن قرینه ی یک عدد صحیح نسبت به یک عدد صحیح دیگر :نکته : پیدا ک

 آید.الف( ابتدا فاصله ی آن عدد را از عدد مرکز پیدا می کنیم و به همان اندازه در سمت دیگر مرکز جدا می کنیم تا قرینه ی آن عدد به دست 

 چیست ؟ -2+ نسبت به 3مثال: قرینه ی عدد 

 می رسیم. -7پنج واحد به سمت منفی برویم که به  -2واحد است .پس باید از  5+  تا آن 3له ی است و فاص -2حل: در اینجا مرکز تقارن 

 ت آید.ب( همچنین می توانیم از رابطه این رابطه استفاده کنیم . عدد مرکز را دوبرابر کرده منهای عدد داده شده می کنیم تا قرینه ی آن به دس

 است؟+ کدام 2نسبت به  -9مثال : قرینه ی عدد 

1-  20-                       2- 12                       +3- 9                           +4- 13+ 

2حل :  × (+2) − (−9) = 4 + 9 = 13 
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 سواالت تیزهوشان

متفاوت است کم می کوچک ترین عدد چهار رقمی که رقم های آن با هم متفاوت است. از بزرگترین عدد چهار رقمی که رقم های آن با هم  -1

 کنیم حاصل برابر است با :

1- 9753                                   2- 8999                      3- 8642                              4- 8853 

 باشد کدام است؟ 8اختالف بزرگ ترین و کوچک ترین اعداد چهار رقمی که مجموع رقم های هر کدام از آن ها  -2

1- 5778                                  2- 6993                      3- 3185                               4- 5983 

 استفاده می کنیم ؟ 7را پشت سر هم بنویسیم چند بار از رقم  100تا  1اگر اعداد  -3

1- 22                                     2- 19                          3- 13                                   4- 20 

 چند عدد دو رقمی وجود دارد که با استفاده از دو رقم فرد متفاوت ساخته شده اند؟ -4

1-  50                                  2- 25                            3- 20                                  4- 15 

 شده است . کوچک ترین این اعداد برابر است با : 119مجموع هفت عدد فرد پشت سر هم  -5

1- 11                                  2- 13                            3- 15                                  4- 17 

 =203+…+28+21+14+7حاصل عبارت روبه رو کدام است؟                                                                                   -6

1- 3150                               2- 3045                       3- 2940                              4- 3255 

یک عدد سه رقمی همان عدد را دوباره نوشته ایم و یک عدد شش رقمی ساخته ایم این عدد شش رقمی چند برابر عدد سه در سمت راست  -7

 رقمی اولیه است؟

1- 11                                  2- 101                         3- 1001                              4- 2  

 وان نوشت که یکانشان فرد و صدگانشان زوج باشد؟چند عدد سه رقمی می ت -8

1- 250                                2- 225                        3- 180                               4- 200 

 پذیر باشد . مقدار         کدام است؟ بخش 45که رقم یکان و یکان هزار آن مساوی است بر                  6هر گاه عدد چهار رقمی        -9

1- 2                                  2- 3                              3-4                                 4- 5  

 می توان نوشت؟ 5چند عدد سه رقمی بخش پذیر بر  9و  0و  5و  7با رقم های  -10

1- 24                               2- 10                            3- 8                                 4- 12 

 

در  3نیستند رسیدید اما رقم  3رسیدید دست بزنید . وقتی به یکی از عددهایی که مضرب  3بشمارید وقتی به یکی از مضرب های  100تا  1از  -11

 ت خواهید زد؟ ) کانگورو (یکان آن ها است رسیدید هم دست بزنید. چند بار دس

1- 30                              2- 36                           3- 33                               4- 39 
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حساب ( داده شده است آن ها را به دو دسته سه تایی تقسیم می کنیم سپس مجموع اعداد هر دسته را  19و  31و  10و  6و  3و  11عدد )  6 -12

 می کنیم و دو عدد به دست آمده را در هم ضرب می کنیم  بیشترین مقدار این حاصل ضرب چند است؟ ) المپیاد ریاضی آفریقا (

1- 1200                          2- 1400                      3- 1500                          4- 1600 

 هستند؟ ) المپیاد ریاضی آفریقا ( 1000د تا از اعداد کمتر از چن  … , 17 , 11 , 5 در دنباله ی  -13

1- 163                           2- 166                        3- 169                             4- 172 

نویسد . بعد دانش آموزان دیگر به را روی تخته نوشت و از پویا خواست که یک عدد طبیعی دیگر ری تخته ب 1در کالس ریاضی معلم عدد  -14

را  1000ترتیب پای تخته آمدند و هر کدام مجموع همه ی عددهایی را که روی تخته نوشته شده بود نوشتند . علی وقتی پای تخته رفت عدد 

 نوشت . پویا کدام یک از عددهای زیر را مطمئنا روی تخته ننوشته است؟ ) کانگورو (

1- 999                        2- 499                          3- 299                           4- 124          

عدد طبیعی روی کارت نوشته شده است ) نه لزوما متمایز ( پدرام حاصل جمع هر جفت از کارت ها را حساب کرد و فقط سه نتیجه ی  5 -15

 را به دست آورد . بزرگ ترین عدد روی کارت ها چند است ؟ ) کانگورو (   83و   70و    57متمایز 

1- 35                          2- 42                          3- 48                               4- 53 

ویسد بزرگ ترین عددی که او به دست می آورد چند تقسیم می کند و باقی مانده هر تقسیم را می ن 1000و ... و  3و  2و  1را بر  2015مریم   -16

 است ؟ ) کانگورو ( 

1- 15                         2- 215                        3- 671                             4- 1007 

 وجود دارد؟ ) آزمون ورودی ( – 20+ و 20چند عدد صحیح فرد بین  -17

1- 40                          2- 21                         3- 20                             4- 10  

 نصف عددی از خودش بزرگ تر است در این صورت این عدد حتما  -18

 کسری است. -4منفی است                    -3مثبت است                 -2صفر است                   -1

 

اعداد صحیح و بر روی یکی از اعداد قرار گرفته است . این الک پشت در هر دقیقه یک واحد به راست و سپس دو واحد الک پشتی روی محور  -19

 قرار می گیرد . الک پشت بار اول روی چه عددی قرار گرفته است؟ -5دقیقه این الک پشت روی خانه ی  8به چپ حرکت می کند . پس از 

1- 13-                         2- 8-                         3- 13                            4- 3 

متیاز منفی و هر سوال بدون پاسخ  2امتیاز مثبت و هر پاسخ نادرست  7سوال است . به طوری که هر پاسخ درست  20یک امتحان کوتاه شامل  -20

 سوال پاسخ نداده است؟گرفت . او به چند  87صفر امتیاز دارد. شهرام در این آزمون نمره ی 

1- 2                             2- 7                         3- 5                                4- 9 

 کدام گزینه نادرست است ؟ -21

 است. -1د یزرگ ترین عدد صحیح منفی عد -2دو عدد صحیح وجود دارد.                                -7+ و 5بین دو عدد  -1
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+)عددهای  -3
84

7
−)و  (

20

10
 خودش است. -27قرینه ی قرینه ی عدد  -4و صفر همگی صحیح هستند.       -11و (

 بخش پذیر است برابر است با : 3که بر  – 45کوچک ترین عدد صحیح بزرگ تر از  -22

1- 45-                        2- 48-                     3- 42-                          4- 43- 

 12طبقه پایین رفت و پس از آن یک طبقه ی دیگر نیز پایین رفت روز آخر  5طبقه باال آمد . سپس  7طبقه زیر هم کف  3خدمت کار هتلی از  -23

 طبقه باال آمد تا به آخرین طبقه ی هتل رسید . هتل چند طبقه دارد؟ این هتل طبقه هم کف دارد. ) مسابقات ریاضی (

 طبقه 7 -4طبقه                      8 -3طبقه                   9 -2طبقه                    10 -1

واحد حرکت کرد . اگر در هر حرکت خود  16+ محور اعداد به طرف اعداد منفی رها کرده ایم . در حرکت اول آونگ 8آونگی را از روی نقطه ی  -24

 نجم بر روی چه عددی قرار می گیرد؟ ) تیزهوشان (نصف مسیر قبلی را طی کند . در حرکت پ

  -2 -4صفر                            -3+                       3 -2                          -3 -1
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 پاسخ نامه

  8853=1023-9876                                                                                                                   4گزینه ی   -1

 6993=1007-8000                                                                                                                   2گزینه ی  -2

 97 , 87 , 79 , 78 , 77 , 76 , 75 , 74 , 73 , 72 ,71 , 67 ,57 , 47 , 37 , 27 , 17 , 7                           4گزینه ی  -3

       3گزینه ی  -4

   13 , 15 , 17 , 19 , 31 , 35 , 37 , 39 , 51, 53 , 57 , 59 , 71 , 73 , 75 , 79 , 91 , 93 , 95 , 97  

119                                                           1گزینه ی  -5 ÷ 7 = 17 (عدد وسط) ⇒ 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 

}                                                               2ه ی گزین -6
((203 − 7) ÷ 7) + 1 = 29
(203 + 7) ÷ 2 = 105           

⇒ 29 × 105 = 3045 

456456                                                                             456به عنوان مثال عدد   3گزینه ی  -7 ÷ 456 = 1001 

4و دهگان هر عددی پس :  8و  6و  4و  2باشد صدگان هم  9و  7و  5و  3و  1یکان می تواند   4گزینه ی  -8 × 10 × 5 = 200  

باشد که صفر قابل قبول  5بخش پذیر باشد . پس رقم یکان باید صفر یا  5و هم بر  9بخش پذیر است که هم بر  45. عددی بر  1گزینه ی  -9

بخش پذیر است بنابر این می  9و باید مجموع ارقام این عدد بر  5– 65است و یعنی  5صفر باشد . پس عدد مربع فقط نیست چون یکان هزار نباید 

5)باشد   2تواند  + 2 + 6 + 5 = 18) 

 حالت را بررسی کنیم . 2باشد باید  5. چون رقم یکان می تواند صفر یا  2گزینه ی  -10

 ی     د     ص                                              ی     د     ص                                

 3  ×  2  ×  1= 6باشد    0اگر یکان                       2   ×  2  ×  1= 4باشد.     5اگر یکان 

 تا 39دست می زنیم جمعا  83و  73و  53و  43و  23و  13داریم و همچنین در اعداد  3تا مضرب  33. چون  4گزینه ی  -11

 . حاصل ضرب دو عدد وقتی بیشترین مقدار است که اضالع مربع باشند یعنی مساوی باشند :  4گزینه ی  -12

                    (19+31=10+66+3+11=80   ) 

 شود .  40باید دو دسته را طوری انتخاب کنیم که در صورت امکان مجموع هر دسته 

   (31+6+3=40) , ( 19 +11+10=40)                 40× 40=1600  

 به دست می آیند .  6. اگر یک واحد به هر عضو دنباله اضافه کنیم مضرب های  2گزینه ی  -13

      166 × 6 = 996 ⇒ 996 − 1 =  امین عدد می باشد. 166است که  995پس آخرین عدد  995

  3می رسد. غیر از گزینه ی  1000. با هر گزینه شروع کنیم مجموع اعداد به  3گزینه ی  -14

   1200 , 600 , 300 , 299 , 1     3ولی گزینه ی  100 , 500 , 250 , 125 , 124 , 1      4برای مثال گزینه ی 

 هستند. 48و  35و  35و  22و  22. آن پنج عدد  3گزینه ی  -15
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    57 = 35 + 22                70 = 48 + 22                83 = 48 + 35 

نمی تواند باقیمانده باشد چون بزرگ ترین مقسوم  1007چون بزرگ ترین باقی مانده را خواسته از بزرگ ترین عدد شروع می کنیم  3گزینه ی  -16

 را بررسی می کنیم . 671یعنی  3است . و باقیمانده نمی تواند از مقسوم علیه بزرگ تر باشد . سپس گزینه ی  1000علیه 

    2015 − 671 = 1444             1444 ÷ 2 = 722 

 تا است. 20( که تعداد اعداد فرد آن ها  19 , 18 , 17 , …  17- , 18-, 19- عبارتند از )  -20+ و  20اعداد بین  3گزینه ی  -17

  3گزینه ی  -18

 -5چپ رفته است تا به عدد واحد به سمت  8دقیقه  8. در واقع الک پشت در هر دقیقه یک واحد به چپ حرکت می کند پس در  4گزینه ی  -19

 +  3تا مکان اولیه را به دست آوریم یعنی  به سمت راست حرکت می کنیم -5واحد از  8رسیده است . بنابراین 

 . با استفاده از حدس و آزمایش 3گزینه ی  -20

 یازده عدد صحیح وجود دارد. -7و  5. چون بین این دو عدد  1گزینه ی  -21

نیز بخش پذیر نیست ولی عدد  -43بخش پذیر نیست عدد  3اما بر است  -44عدد  -45. کوچک ترین عدد صحیح بزرگ تر از  3گزینه ی  -22

 بخش پذیر است. -42

(3−).      1گزینه ی  -23 + (+7) + (−5) + (−1) + (+12) = +10 

و در حرکت  -2تا  -4و حرکت چهارم  -4سوم صفر تا به صفر و حرکت  -8و در حرکت سوم از می رود  – 8آونگ در حرکت اول تا  1گزینه ی  -24

  -3تا  -2پنجم از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


