
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال دوم و سوم ياضري
 

 ساعت  5/3 مدت آزمون:
 



 

١ 
 

 پرسش نامه 
7هاي زير شامل عدد  كدام يك از بازه -1 2 6 7 2  باشد؟ مي 6

1 (3 9 4       2(4 8 4 9            3 (4 9 5              4 (5 5 1             5 (5 2 5 3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1داشته باشيم: عددهاياگر براي  -2 1
5 و

1 1
15 و 1 1

 كدام است؟ حاصل كسر 3

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد)  مي ، مساحت مثلث  تالقي كنند و بدانيم: (منظور  ي  در نقطه ضلعي  4اگر قطرهاي  -3
6 24 

 كدام است؟ در اين صورت حاصل  

1 (12    2 (15   3 (18           4 (20     5 (30 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمود  بر  اند اگر  باشد، مفروض مي مماس هستند و اقطارشان روي پاره خط  2به 2دايره كه  نيم 3مطابق شكل  -4
 كدام خواهد بود؟  طول  10 قطع كند و بدانيم : وها را در  دايره نيم وهاي  باشد و پاره خط

1 (3 10  2 (6 3  3 (4 6  

4 (7  باشد. ها صحيح نمي ) هيچ يك از گزينه5   2

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ما   گيري معرّفي شوند، اگر بخواهيم نمونه دانشجو بايد جهت يك نمونه 3دانشجوي دختر و پسر،  12در كالسي متشكل از -5
را انتخاب كنيم، در اين صورت اختالف ميان تعداد نفر  3توانيم  طريق مي 160شامل اقالً يك پسر و اقالً يك دختر باشد به 

 دانشجويان دختر و پسر چند تا است؟

  8) 5  6) 4                         4) 3   2  )2     ) صفر 1

 

  

 

  



 

٢ 
 

دوم و سومالمپياد رياضي 
آموز خود را به يك همايش در اين  دانش 39خواهد تا هر يك حداكثر  هاي تهران مي دانشگاه صنعتي امير كبير از دبيرستان -6
صندلي در هر رديف است. اين سالن حداقل شامل چند رديف  199هاي اين دانشگاه داراي  نشگاه بفرستند، سالن همايشدا

 آموزان يك مدرسه بتوانند در يك رديف بنشينند؟  آموز در مراسم شركت كنند، تمامي دانش دانش 2006صندلي بايد باشد تا اگر 

1 (11       2 (12   3 (13   4 (14  5 (15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نويسد، عباس چند بار عدد يك را نوشته  هستند مي 1و  0رقمي را كه تنها شامل ارقام  7عباس تمامي عددهاي حداكثر  -7
 است؟

1 (128      2 (224  3 (288   4 (448  5 (512 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پذير گردد كدام است؟ بخش 31آن بر  5كوچكترين عدد طبيعي كه به ازاي آن  -8

1 (23                     2 (30              3 (51                          4 (68                    5 (88 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و معكوسش عدد صحيح شود؟ وجود دارد كه حاصل جمع عدد 100تا  1از اعداد  چند زوج مرتب -9

1 (8                       2 (9                          3 (10                         4 (11                    5 (12 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا   13،  11،  9،  7اي از تمبرهاي ايراني و خارجي دارد به طوري كه تعداد تمبرهاي خارجي وي يكي از عددهاي  تارا مجموعه -10
ها بتوانند هم  شوند، و اين تمبر ي وي انتخاب مي تمبر به طور همزمان از مجموعه 2باشد همچنين تعداد حاالتي كه طي آن  مي 15

 نوع باشند برابر است. در اين صورت تعداد تمبرهاي خارجي تارا چند تا است؟ نوع باشند با تعداد حاالتي كه تمبرها ناهم

1 (7   2 (9  3 (11   4 (13  5 (15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2دايره به مراكز 2  -11 و مماس است .  2بر دايره به مركز  ي  گذرد در نقطه مي 1كنند خطي كه از  با هم تالقي مي در  1
1قطع كند. اگر بدانيم:  را در  1كنيم تا  خطي رسم مي از  2 2  كدام است؟ طول  3

1 (4
3  2 (3

2  3 (5
3   4 (7

4  5 (8
5 

 

 



 

٣ 
 

 پرسش نامه 
 باشد طول يال  41،  باشد هر گاه طول يال  مي 41و  36و  27و  18و  13و  7برابر با  وجهي  4هاي  طول يال-12

 كدام است؟

1 (7   2 (13  3 (18 

4 (27  5 (36 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به شكل زير تعريف گردد؛ ي  اگر دنباله -13

0 0
1 3

0
 

 شود؟ در اين صورت اين دنباله چند عدد حقيقي متمايز را شامل مي

1 (4            2 (6                           3 (7                       4 (12                      5 (14 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2و 1برابر با كمترين مقدار ميان عددهاي ؛مقدار براي هر عدد حقيقي -14 خواهد بود. در اين صورت  8و 2
 چند است؟ حداكثر مقدار

1 (2                     2 (4                      3 (1                       4 (3                         5 (5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ي  عضوي مجموعه 7هاي  موعهتعداد زير مج -15 2  قابل قست باشد چند تاست؟ 3ها بر  كه مجموع اعضاي آن 9

1 (10  2 (11       3 (12  4 (13                  5 (14 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها براي اقالً  نوع رنگ داشته باشيم. و بخواهيم هر يك از رنگ 3بايد رنگ شود. اگر  واگنه 5هاي يك قطار  هر يك از واگن -16
 توانيم قطار را رنگ كنيم؟ يك واگن به كار روند به چند روش مي

1 (100   2 (125     3 (150  4 (175          5 (200 

  

 

 

 

 



 

٤ 
 

دوم و سومالمپياد رياضي 
12؟كنند در روابط زير صدق مي اي مانند چه تعداد چند جمله -17 12

1 12 

 شمار ) بي5                      12) 4                           2) 3                        1) 2    ) صفر           1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4هاي اي عاملي از چند جمله و بدانيم  2اگر -18 6 2 3و 25 4 4 2

28  كدام است؟1 باشد مي 5

 8) 5                        4) 4                            2) 3                        1) 2       ) صفر        1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و شعاع  99اي محاط شدند. اگر شعاع بزرگترين دايره  دهد كه در مثلث قائم الزاويه دايره را نشان مي 3مربع  3شكل مقابل -19
 ي ديگر چند است؟ باشد، شعاع دايره 19ترين دايره  كوچك

1 (1
2 19 99           2 (19 99  

3 (992 192        4 (99 19 2 

5(2
1
19

1
99

   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2هرگاه بدانيم: -20 9 2 4 6 4 4حداكثر مقدار 0  چند است؟ 9

1 (15             2 (9 3                  3 (16                       4 (12 2                  5 (18 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 

٥ 
 

 پرسش نامه 
 

 هاي كوتاه مسأله

سوال پاسخ دهيد. جواب اين سواالت يك عدد حداكثر دو رقمي  10آموز عزيز، در اين بخش شما بايد به  دانش
 است و شما بايد ارقام آن را جداگانه در پاسخنامه عالمت بزنيد.  

نامه همانند شكل عالمت  بود شما بايد در مقابل شماره سوال در پاسخ 27به عنوان مثال اگر پاسخ سوالي 
 يد.بزن

 

  



 

٦ 
 

دوم و سومالمپياد رياضي 
 

8حداكثر مقدار تابع -61 2 14 2 صحيح و بيشتر  وقابل نمايش است كه  به صورت  48
 چند است؟ از يك هستند حاصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي زاويه اندازه باشد، برابر مساحت مثلث  2 الساقين است، اگر مساحت مثلث  متساوي رو  در شكل روبه -62

 چند درجه است؟ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند  ي  ي زاويه باشد. اندازه مي ي گذرنده از  مركز دايره و  ي گذرنده از  مركز دايره رو  در شكل روبه -63
 درجه است؟

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3اگر بدانيم -64 3 2 7 6رقم سمت راست  2مجموع  2و 4 7 چقدر  9
 است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاي نخست از بين حروف  3كاراكتر تشكيل شده باشد كه  6بايست از  در يك شهر پالك يك موتورسيكلت مي-65
وف الفبايي به ترتيب الفبايي خود ظاهر شوند. به طوري كه حر انتخاب مي 6تا  1تاي دوم از ميان عددهاي  3و  

پذيرفته نيست،آخرين رقم از سمت چپ تعداد كل  124قابل قبول است ولي پالك  236گردند به طور مثال پالك
 ها چه عددي است؟ پالك

 

باش
 

 
 

 



 

٧ 
 

 پرسش نامه 
 دايره هستند؟ 2اند، حداكثر چند نقطه در صفحه، حادث از تقاطع اقالً  ي دل خواه در صفحه ترسيم شده دايره 4 -66

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برابر مجموع ارقام خود باشد؟ 6وجود دارد كه  1000چند عدد صحيح كوچكتر از  -67

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي اين  قابل قسمت باشد را در نظر بگيريد حاصل جمع رقم 25هاي متمايز و ناصفر كه بر  رقمي با رقم 5هاي  دتعداد عد -68
 عدد چند است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3اي با سرعت مطابق شكل ذره -69 كنند،  ها به سمت مبدأ شروع به حركت ميواحد روي محور  48اي به عرض  از نقطه 5
 خواهد داشت؟ ي ترين ديد را نسبت به قطعه چند ثانيه پس از حركت خود بيش

9به ترتيب: و (مختصات نقاط 0 4  هستند.) 0

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21650مانده تقسيم عدد باقي -70  چقدر است؟ 2047بر 1

 

  

 

 
  


