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 5 از 1 ةصفح

پاسخ درست بهه   .کوتاه است و پاسخ یا نهیگز آزمون به دو شکل پنج نیا یها سؤالآموز عزیز،  دانش
پاسهخ   ینمرة منفي دارد ول 1 یا نهیگز پاسخ غلط به هر سؤال پنج .نمرة مثبت دارد 4هر دو نوع سؤال 

ل مشابه و شامل پهنج  نامه در مورد هر دو نوع سؤا پاسخ .کوتاه نمرة منفي ندارد پاسخ یها غلط به سؤال
 .با سیاه کردن مشخص کنیدتوانید یک رقم از ارقام صفر تا نه را  است که در هر کدام میستون 

تههر از  و کههمعههددی نههامنفی  ،کوتههاه هههای پاسههخ جههواس سههؤال
شما باید ارقام قسهمت صهحیآ آن را جداگانهه در    . است 111111

 31/6951ی به عنوان مثال اگر پاسهخ سهؤال  . نامه سیاه کنید پاسخ
نامهه،   در پاسهخ  و هدنظر کهر  از قسمت اعشاری صرف بود شما باید

 .یدهای مربوطه را سیاه کن رقم ،رو مانند شکل روبه
شهمارة گزینهة درسهت را در     ،ای گزینه پنج های در مورد سؤال

  .دسیاه کنی ، مربوط به رقم یکان،سمت راست ستون
 
نامة خود مشخص  ست؟ آن را در صفحة اول پاسخشما چند ا سؤاالتکد !( شمارة صفر سؤال) .0

 .نامه توضیآ داده شده است مشخص نکردن این کد، عواقب ناگواری دارد که روی جلد پاسخ. کنید

 
 آزمایشبا انجام یک  .اند نفر مبتال به نوعی بیماری شده دویست ،با هزار نفر جمعیت روستاییدر  .1

 5به احتمال بیمار را به این معنی که فرد  ا دارد،خط توان بیماری را تشخیص داد ولی نتیجه می
فردی را به تصادف از مردم این  .کند میاعالم بیمار  درصد 5به احتمال  سالم رافرد سالم و درصد 
 شود؟ اعالمبیمار  آن فرد چند درصد احتمال دارد .گیریم انتخاس کرده و از او آزمایش می روستا

 
بسته را به  212کند و در انبار هر  بندی می هایی مکعبی بسته تهمحصوالتش را در بس ای کارخانه .2

8شکل مکعبی  8 تر شود  در شرایطی که دمای هوا از حدی بیش. کنند به هم متصل می 8
کم یک  تایی با صفحات افقی و عمودی، هر بسته دست 212الزم است با جدا کردن این مجموعة 

ترین تعداد صفحه برای رسیدن به  کم. های دیگر در تماس نباشد با وجوه بسته وجه داشته باشد که
 چنین وضعیتی چند تا است؟

 
 ؟پذیر باشد بخش 3وجود دارد که بر  3 و 2، 1قمی در مبنای چهار با ارقام ر عدد هشتچند  .1
 
سشان این هایی که رئو خط همة پاره. خط نیستند در صفحه داریم که هیچ سه تایی هم نقطهپنج  .4

 آید؟ ها به وجود می خط حداقل چند نقطة جدید در محل تقاطع پاره. ایم نقاط است را رسم کرده
 5( 5 1( 4 2( 1 1( 2 صفر( 1
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اولی که وارد زورخانه  تماشاچی .چیده شده است وار، ، دایرهصندلی 12۱دور گود یک زورخانه  .5
هر فردی ، سرماخوردگی در شهر شایع شده جا که از آن .نشیند شود روی صندلی شماره یک می می

ترین  شده بیش ترین صندلی اشغال اش با نزدیک نشیند که فاصله ای می شود روی صندلی که وارد می
را  تر است اش کم شماره که آناگر چند صندلی با این خاصیت وجود داشت  و مقدار ممکن باشد

 نشیند؟ م روی کدام صندلی می3۳نفر  .کند انتخاس می
 
n3 ةماند که باقی است ترین عددی کوچک ،nعددی طبیعی  .6  .است 1۰برابر  10۰0بر  45

n17ة ماند باقی  چند است؟ 1۳20بر  18

 

]محصور بین نمودار تابع  مساحت .3 ]y x x210 ] ةدر باز 1 , ]0 قدر  هها چ و محور طول 1
]منظور از )؟ است ]t،  جزء صحیآ عددt است). 

 
با در  یک خودرو متشکل از یک عدد دو رقمی در سمت چپ، یکی از حروف الفپالک شمارة اصلی  .8

 هربه  .شود ر در این دو عدد استفاده نمیاز رقم صف و یک عدد سه رقمی در سمت راست است وسط و
12 عدد زیر به پالک مثاًل. دهیم را نسبت میدو عدد مورد اشاره ضرس  ،پالک 365 را  4380

 .دهیم نسبت می

 
 است؟ چند ،های ممکن پالک تمامبه  شده داده نسبتاعداد  میانگین

 
 11 آتش با سرعت. است گرفته آتش ،شده واقع جادهدو  نیکه ب لتیان یجنگل پارکقسمتی از  .9

 لومتریک 11 جادهتا هر دو  یسوز شروع آتش ةنقط ةاگر فاصل. ابدی یبر ساعت گسترش م لومتریک
 یها را خط ها جاده)مربع است؟  لومتریشده چند ک سوخته ةیساعت مساحت ناح 2پس از  باشد،

 .(کند آتش از جاده عبور نمی کنیدفرض بگیرید و  و موازی با هم راستطوالنی، 

1 )200 3 2 )100 3 1 )400 3 400
3

 4 )200 3 400
3

 5 )400 3 

 
ABر بگیرید که را در نظ ABCمثلث  .11 AC BCو  15 را  Eو  Dنقاط . 18
CDطوری بگیرید که  CBو  CAترتیب روی  به CEو  5 خط  را روی نیم Fنقطة . 3

DE EFطوری در نظر بگیرید که     FMرا نقطة برخورد  Nو  ABرا وسط  Mنقطة . 8
 قدر است؟ چه CNطول . بگیرید BCبا 
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عالوه اگر تعداد طبقات  به. باشند داشته طبقه 9 بیش از نبایدهای یک کوچه  ضوابط، ساختمان طبق .11
از آن دو  تر با تعداد طبقات بیشی قدر فاصله، برابر باشد، حتمًا باید ساختمان دو ساختمان، با هر چه

 ؟توان ساخت می در یک سمت کوچهحداکثر چند ساختمان . شان وجود داشته باشد بین

 
 

)چند سه تایی  .12 , , )a b c که  داریم 21تر از  کم اکیدًا از اعداد طبیعیa b c  برa ،b  وc 
 ؟باشدپذیر  بخش

 
او سه . هایش بسازد داری از مرغ و خروس ای را برای نگه خواهد کنار دیوار باغش، ناحیه می فردی .11

با استفاده از دیوار باغ، که مستقیم و طوالنی است و این سه نرده، حداکثر . نرده به طول ده متر دارد
 تواند محصور کند چند مترمربع است؟ ی را که میمساحت

1) 100 2 )50 25 3 3 )50 50 2 4 )75 3 2 )111 
 

a از ریغ یجواب ریدستگاه معادالت ز، k آیچند مقدار صح یبرا .14 b c در اعداد  0
 دارد؟ یقیحق

( )

( )

( )

b kc a b

b c ka b c

c a kb c

a

a

2 2

2 2

2 2
 

 نهایت بی( 2 3( 4 2 (3 1 (2 0 (1
 

, کنید فرض .15 , ,a a a1 2  .اند خواه نوشته شده باشند که به ترتیبی دل 20تا  1اعداد  همان 20
a عبارت a a a1 2 3  ؟تواند باشد میمختلف  مقدارچند  20

 
 x دو عضو متمایز آن مثل که برای هر دارای این خاصیت استاز اعداد حقیقی  ای همجموعزیر .1۰
)، داریم y و )x y xy21   ؟این مجموعه حداکثر چند عضو دارد .1
 نهایت بی( 2 4( 4 3( 3 2( 2 1( 1
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] وهستند  200تر از  کم nو  m طبیعیعدد  دو .13 , ] ( )m n m n حداکثر مقدار . 2

m n قدر است؟ هچ ([ , ]m n مشترک  مضرسترین  کوچکm  وn است). 
 

. اند لوال شده همبه  سراز یک روی زمین متر  میلی 201۱و  143۳، 13۳۰های  سه میله با طول .18
 است؟ متر چند میلیگذرد  می ها دیگر میله سرای که از سه  ترین مقدار ممکن برای شعاع دایره کم

 
xض کنید فر .1۳ y z که باشندمثبت  و اعدادی حقیقی 

x y z xy yz zx2 2 2 2 2 2 

xحداقل مقدار 

z
 کدام است؟ 

1) 1 2 )2 3 )3 4 )2 2 )4 
 
B داریم ABCD اطیمح س ومحد چهارضلعیدر  .21 را  BCو  AD  محل برخورد. 0110
E محل برخورد و  AB  وCD  راF های  اگر عمود .نامیم میE  برAB  وF  برBC دیگر  یک

 ؟است چند درجه PDF ةزاویاندازة  .قطع کنند Pة طی چهارضلعی در نقطیمح را روی دایرة
 

به نسبت  P ةنیقر. قرار دارد کیبه ضلع  ABCاالضالع  یمثلث متساو یرو ایدرون  P ةنقط .21
AB  راK، ةنیقر K  نسبت بهBC  راM ةنیو قر M  نسبت بهAC  راN مینام یم .

 ؟استکدام گزینه  NP طولحداکثر 

1 )2 3 2 )3 1 )3
2

 4 )3 5 )1 

 
1 مشابه اشیک عدد هشت .22 شکیل شده تآبی  ربعمک قرمز و ی ربعمیک  از داریم که هر کدام 2

4 احیةنتوان یک  به چند حالت می .است پوشاند طوری که هر سطر و هر  ها اشیکرا با این  4
 ؟دآبی داشته باش ربعمقرمز و دو  ربعمدو آن  ستون
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متوجه شد طول  پرگاری خرید و پس از باز کردن بستة آن پروانه .21
 !متر است سانتی 1۰متر و طول میلة مدادی  سانتی 10دار  سوزن ةمیل

مداد  ید، باید زاویةه بتوان با آن پرگار دایره کشک برای این فرض کنید
ای با  تواند هر زاویه باشد ولی سوزن میدرجه  30 کم با کاغذ دست

 شعاع و دایره ترین بزرگ شعاعتفاضل . صفحة کاغذ داشته باشد
بر حسب توان با این پرگار کشید  ای که می ترین دایره کوچک
 است؟تر  متر به کدام گزینه نزدیک سانتی

1 )6 2 )3 1 )11 4 )12 5 )21 

 
} دنبالة .24 }na شود با فرمول زیر تعریف می: 

( ) ( )na n n
2 21 11 1 1 1 

 قدر است؟ چه زیرحاصل عبارت 

a a a1 2 96

4 4 4 

1 )18241 2 )18625 1 1 )18625 4 )19013 1 5 )19013 
 

اند که تمام سطآ آن را آس فرا  کیلومتر کشف کرده 30کوچک به شعاع ای  مندان سیاره دانش .25
ارتفاع آس  رود و کند و کاماًل در آس فرو می یبه این سیاره برخورد م شکل کروی یشهاب. گرفته است

 ؟شعاع شهاس چند متر بوده است. کند می افزایش پیدامتر  سانتی یکروی سطآ سیاره 
 


