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چون تنها گزينه الف .استهرعددي كه رقم يكان آن زوج باشد آن عدد زوج .گزينه الف درست است  - 1

سايرگزينه ها داراي رقم يكان فرد مي .رقم يكان زوج است پس گزينه الف درست مي باشد داراي
  .باشند

 
 
خواهيم ديد  بعدي صحيح اعداد شمارش  و است، با نوشتن  6عدد   05/5اولين عدد صحيح بعداز  - 2

 14تعداد اين اعداد برابر وچون   6و7و8و9و......و18و19عبارتند از  03/19و 05/5اعداد صحيح بين 
−توجه شود(.است ، پس گزينه ج درست است + =19 6 1 14( 

 
  

 13231ازسمت چـپ عـدد     2و اولين رقم ازسمت راست   4با برداشتن رقم . درست است) گزينه ب  - 3
هـزارو   سـيزده (. اسـت راست و يـا چـپ خوانـده شـود يـك چيز      سمتاگر اين عدد از .حاصل مي شود

 .درست مي باشد) 2(گزينه مورد نظر ب  يعني بنابراين  ) دويست وسي ويك
 

  
 .درست است پس گزينه ج. صورتك خندان در مثلث و مربع قرار دارد ولي در دايره قرار ندارد - 4
 

  
  
يكه درعبـارت سـوال   ئ ازآنجا. ت چون سيب در جعبه هاي سبز و قرمز نيست پس در جعبة سفيد اس - 5

ان شده است كه شكالت در جعبه هاي سفيد يا قرمز است بنابراين بـا توجـه بـه اينكـه     به صراحت بي
 .درست است پس گزينه ب. سيب در جعبه سفيد بود مي توان فهميد كه شكالت درجعبه قرمز است

 
 
 4 وجه آن ديـده مـي شـود و   4وجه دارد كه  8مشاهده مي شود كه اين شكل  درشكل، با كمي دقت - 6

 .درست است ه شود در نتيجه گزينة  ن ديده نميآوجه 
 

 
قـرار    رودخانه وي ساحل سمت راسترپل روي ساحل سمت چپ و يك چهارم پل چون يك چهارم  - 7

 100چـون عـرض رودخانـه    .دارد پس نصف پل روي ساحل و نصف پل روي رودخانه قرار گرفته است
 .متر است يعني گزينة د صحيح است 200متر است پس طول پل برابر 
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طول ضلع مربع متوسـط دو  .كوچك، متوسط  و بزرگ : ه كنيد در شكل سه نوع مربع وجود دارد توج - 8
با توجه به شكل مشاهده خواهيم كرد كه طول قسـمت پـر رنـگ    . برابر طول ضلع مربع كوچك است

سـانتي متـر     210= 21 ×  10بنابراين طول قسمت پر رنـگ  . كوچك است  عبرابر ضلع مرب 21شده 
 .درست است ة باست پس گزين

 
  
  
برابر تعداد سر مرغ هاست پـس   8چون تعداد دست و پاي گوسفندها . دست و پا دارد  4هر گوسفند  - 9

 .تعداد گوسفندها بايد دو برابر تعداد مرغ ها باشد ، پس گزينة الف صحيح است
 
  

وزن آن در اصل  (. را دارد زنوبيشترين  8خواهيم ديد كه رقم ، م اگر به ارقام نوشته شده توجه كني -10
يعنـي   .(باشـد  8سنگين ترين عدد سه رقمي بايد هر سه رقمش برابـر   ).قطعه چوب است  7 با  برابر
 .در نتيجه گزينة ب صحيح است است،  3×7=21پس وزن آن برابر  )888

 
  

 
و 2متوجه مي شويم كه تنها دو شكل ودنبال كردن امتداد طنا بها  در هر شكل  با توجه به شكل ها  -11

 .صحيح است هطناب تشكيل شده اند ، بنابراين گزينة  قطعه از يك 4
 
 

باتوجه به اينكه شكل مورد نظر از دو مثلث قائم الزاويه تشكيل شده است  براي رسـيدن بـه پاسـخ      -12
مسـاحت  .  6ب  برابـر اسـت بـا    دمساحت مثلث  الـف  .بايستي مساحت اين دو مثلث رامحاسبه كنيم

بنابراين مساحت چهار ضلعي مساوي حاصل جمع مساحت دو مثلـث  .  10مثلث د ج ب برابر است با 
 .، در نتيجه گزينة د صحيح مي باشد 16يعني 

 
  

كه باگذشت هرهفته اختالف تعداد دخترها   دخترها استنفر بيشتر از تعداد  8در ابتدا تعداد پسرها  -13
 در. د نبرابر مـي شـو   ها دختر هفته تعداد پسرها و ربنابراين پس از چها .واحد كم مي شود 2وپسرها 
نفربه اين گروه اضافه خواهد شدكه بـا   56هفته  4پس در شود نفر به اين گروه اضافه مي 14هرهفته 
   88= 20+12+14+14+14+14   بـه عبـارت ديگـر   .نفـر خواهنـد بـود    88جمعا  ،نفراوليه 22احتساب 

 .جواب گزينة ب درست استپس 
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اسـت   40چـون مسـاحت قسـمت هاشـور خـورده      . است  8×10=80مساحت مستطيل پائيني برابر  -14
از طرفـي مسـاحت   . اسـت   80 -40=40بنابراين مساحت مستطيل سفيد در وسط شـكل نيـز برابـر    

  در نتيجه مساحت قسـمت خاكسـتري برابـر اسـت بـا           است،  12×9=108    مستطيل بااليي برابر
 .استاين جواب نشان مي دهد گزينة ب صحيح  108 -40=  68

 
  

ـ        .  1+2+3+4+5+6+7+8=36جمع اعداد  -15  دچـون اعـداد در دو جعبـة سـياه و سـفيد تقسـيم شـده ان
چـون  . است 18پس حاصل جمع اعداد هر جعبه  .جمع اعداد سفيد استبطوريكه جمع اعداد سياه برابر 

باشـد    2يـا   1باشد نمي تواند يكي از آنها برابر  18در جعبه سفيد سه كارت قرار دارد كه بايد جمع آنها 
 16دليل غيرممكن بودن جمع دوعدد با(.باشد كه غير ممكن است 16يا  17 زيرا جمع دو عدد ديگر بايد

+اين است كه حداكثر جمع دو عدد 17 يا  =7 5 در ،در جعبة سـياه هسـتند   2و  1س كارت پ.)است 15
 .صحيح است نتيجه گزينة ج

 
  

بـه ايـن    اسـت  48برابـر  كه  مربع توجه به محيط  مي توان با است م برابرهرسه شكل با ه چون محيط  -16
بـراي پيـدا كـردن طـول     .اسـت   48برابـر   نيـز  ومستطيل محيط مثلث متساوي االضالعنتيجه رسيد كه 

 16مي كنيم حاصـل   3راتقسيم بر  48( محاسبه كنيم مستطيل بايد ابتدا ضلع مثلث متساوي االضالع را
انـدازه طـول   ( موجـود اطالعـات   باتوجـه بـه   حـال . اسـت   16برابر مستطيل هم در نتيجه طول  ). است

عرض مستطيل بايـد عـددي    مي فهميم )مستطيل كه برابر اندازه يك ضلع مثلث متساوي االضالع است 
 8س عـرض آن برابـر   پـ .باشد 48ضرب كنيم حاصل  2جمع و بر) 16يعني (با طول آن باشد كه اگرآن را

 .صحيح است هگزينة .متر است  سانتي
 

  
زيـرا      .پركـرد  10×10×10مكعـب هـم انـدازه     36با استفاده از زيرا مي توان آن را. گزينه ب صحيح است -17

× ×
=

× ×
30 30 40 36
10 10 10

 .)نمي توان كل جعبه را پركرد 10بامكعب هايي با ابعاد بيشتر از(. است  

 
  

صـفحه ويـك    4روز  6.(را بخوانـد  صفحه از كتاب خـود ) 30+6×4=54(دمي توان علي در طول يك هفته -18
صـفحه   20، و صفحه از كتاب را خوانـده اسـت  )  5×54=270(هفته  5بنابراين پس از  )صفحه 30جمعه 

،  هفتـه مجـددا درروز جمعـه قـراردارد     5وپـس از  باقي مي ماند و روزي كه در آن قرار دارد جمعه اسـت 
روز خوانـدن كتـاب طـول مـي      36=5×7+1بنابراين . مي شود روشن است در آن جمعه همة كتاب تمام 

 .صحيح است گزينة ب. كشد 
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اسـت ولـي ترتيـب آنهـا مشـخص        1و 2 و 3مشخص است كه رتبه هاي كامران، احسان و آرش اعداد   -19
. اسـت  2پـس رتبـة احسـان     ،است  6احسان و مهدي  چون رتبه است و 4مهدي نيز برابر  رتبة. نيست 

 .باشد رتبة كامران بهتر از احسان باشد بايد اول شده باشد پس گزينه الف صحيح استحال اگر قرار 
 

  
قطعـه    209اين است كه تمـام   اول مستطيلچيدمان   .است )مستطيل  2(جواب اين سوال گزينه ب   -20

 مستطيل و چيدمان . ساخته شود   1 × 209 به ابعاد را كنار هم در يك رديف قرار دهيم تايك مستطيل
ها دو تنجواب .بدست بيايد 11×19يك مستطيل  تاتايي قرار دهيم  19رديف  11يگر اين كه آنها را در د

 .رابه صورت حاصلضرب دوعدد بنويسيم 209زيرا طورديگري نيست كه . مستطيل مختلف است
 

  
پـس اگـر توضـيح سـوم     . 11قابل قسمت اسـت و هـم بـر     3قابل قسمت باشد هم بر   33اگر عددي بر  -21

توضيح صـحيح   3زيرا دراين صورت ( باشد توضيح اول و دوم نيز درست هستند كه ممكن نيست درست
در ضمن اگر توضيح اول و دوم درست باشـند توضـيح سـوم    . در نتيجه توضيح سوم غلط است. )مي شود

نيز قابل قسمت است كـه   33قابل قسمت شد حتماَ بر   11 و 3يعني اگر عددي بر .نيز درست مي شود 
توضـيح چهـارم درسـت    كه دراين صـورت   پس از دو توضيح اول و دوم يكي نادرست است. ن نيستممك
در نتيجه توضـيح دوم و  . قابل قسمت نيست  11كمتر است پس بر  10در نتيجه عدد مورد نظر از . است

 به عبارت ديگر گزينه هـاي ب (.هر دو درست مي باشند ه ب وبا اين توضيحات دو گزينة .سوم غلط است
بادقـت  .مـي باشـند   10قابل قسمت اند وهـم كمتـراز   3يعني هم بر .وه مشمول دوتوضيح ارائه شده است

 .اينگونه نيستنددرگزينه هاي ديگر مي توان دريافت كه 
 

  
  .اعداد رئوس ديگر به شكل زير بدست مي آيند ،با در نظر گرفتن مثلث هاي مختلف -22

  
 باشد  A=Bتوجه كنيد بنابرفرض مساله در الگوي زير بايد                                                       

  
  
  

         
  

  .جواب درست مي باشدكه گزينة ج  19= 5+5+5+2+2بنابراين جواب سوال برابر است با                
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يكان و را  در  2وجود ندارد ، در نتيجه بايد رقم  2در صدگان شماره هاي طبقه ي اول و سوم رقم   -23
 .هستند قابل توجهدر طبقه ي اول اعداد زير . حساب كردآنها دهگان

  2 و12  و 20و 21و.... و 29 و 32
در طبقه دوم هر رقم صدگان نيز .بكار رفته است  2دارند در طبقه سوم نيز همين تعداد رقم  2رقم  14كه 

  با ماره هاي هر سه طبقه برابر استش در 2قم هاي ربنابراين تعداد   ،بار است 35كه  بايد به حساب بيايد
                                                        35+14×3=77 

  14،  2،تعداد استفاده ازرقم  35تا  1ديگر دراعداد  عبارت به

تا.(تاست
, , , , , , , ,, , , , =

2 12 202123 24 25 26 27 28 29 22 32 14
1 1 9 2 3×پس  ) 1   تا هم براي  35.داريم 2تا 14

  :برابر است با  كه جمعا. طبقه دوم مي شود
× + = + =3 14 35 42 35   .گزينه درست ه است                             77

  
 

    :عبارت است از سطر اولحاصل جمع  -24
            

  :حاصل جمع سطردوم عبارت است از
  

بنــابراين گزينــه  11-8=3 يعنــي)  .(                                                                با كم كردن اين دو رابطه ازهم داريـم  
  .مورد نظر الف مي باشد

  
  
  
كافي است به اين نكته توجه كنيم كه با داشتن دو عدد يك سطر مي توان دو عدد سطر قبـل آن را   -25

ن شكل كه عدد سمت چپ ميانگين دو عدد و عدد سمت راست نصـف تفاضـل دو   ايبه دست آورد به 
قبـل عبارتنـد از    باشـند ، سـطرهاي مـا    80و 60اعـداد آخـر    7×2پس اگر در يك جدول . عدد است

همان حاصل جمع دو عـدد سـطر اول    5/17كه   5/17و 5/2 – 20و15 – 35و5 – 40و30- 70و10
 .پس جواب مسأله گزينة ب است. است

  
  


