
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدماتي ياضريـ
 ساعت 5/3مدت آزمون:  

 



 

١ 
 

 پرسش نامه 
واحد باشد  2ضلعي  6شود. هر گاه طول ضلع  ضلعي منتظم ساخته مي 6دايره روي اضالع يك  نيم 6از رسم » شبه گل« يك  -1

 مساحت اين شبه گل كدام است؟

1 (3 6 3  2 (3 9  3 (4 6   

4 (6 2  5 (4 4 3 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهر  از روز باران باريد، در هر روز باراني، باران دقيقاً در صبح يا بعد  7برد دقيقاً در  هنگامي كه داود در تعطيالت به سر مي -2
ها باراني  صبح نيز وجود دارد كه در آن 6دارد كه باران باريد و بعداظهر وجود  5ها. همچنين  ي آن 2باريده است و نه در هر 

 نباريده است، در اين صورت داود دقيقاً چند روز در تعطيالت به سر برده است؟

1  (7   2 (8   3 (9   4 (10  5 (11 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2عددهايي صحيح و مثبت باشد و بدانيم :  اگر  -3  كدام است؟ 2حاصل  10

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ي مثبت هستند شمارنده 27داراي دقيقا  1000تا  1چه تعداد عدد طبيعي بين  -4

 28) 5  27) 4   2) 3   1) 2   ) صفر1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتياز، براي هر پاسخ نادرست صفر امتياز و در ازاي هر  5پرسش به ازاي هر پاسخ درست  30اي با  در يك آزمون چند گزينه-5
 كنند: داوطلب چنين مدعياتي مطرح مي 5گيرد.  آموز تعلق مي دانشامتياز به  1پرسش بدون پاسخ 

 شده. 144ايرج: امتياز من   را كسب كردم 147محسن: من امتياز 

 را بدست آوردم. 141هادي: من امتياز     شده. 143طه: امتياز من 

  شده است. 139احمد: امتياز من 

 آموز چه كسي است؟ شد، آن دانشآموز بتواند صحت داشته با اگر تنها ادعاي يك دانش

 ) احمد5  ) هادي4   ) طه 3   ) ايرج2  ) محسن1



 

٢ 
 

المپياد رياضي مقدماتي
6ي  ي معادله ريشه اگر  -6 1باشد حاصل عبارت  2 12 13  كدام است؟ 41

1 (124   2 (144   3 (192   4 (212  5 (252 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1اگر  -7 20102 2حاصل  20112  كدام است؟ 1

1 (2010 2  2 (4009   3 (4021   4 (1 40202 5 (3 40202 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ي  عضوي مجموعه 7هاي  تعداد زير مجموعه -8 2 3  قابل قست باشد چند تا است؟ 3ها بر  كه مجموع اعضاي آن 9

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود تعريف كنيم: (به طور مثال: اگر:  نوشته مي 4وقتي كه در مبناي  ضرب ارقام عدد  را حاصل اگر  -9

 31 1 3 3 9 31 133   ) حاصل:  4

1 2 3 255  

 كدام است؟ 

1 (1496   2 (1554   3 (1572   4 (1596  5 (1624 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودانيم:  مي در مثلث  -10  كدام است؟ ي  ي زاويه اندازه و

1 (50   2 (60   3 (55   

4 (52 5  5 (57 5 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كدام است؟ طول  4باشد. اگر بدانيم:  مي وسط  وسط  مطابق شكل  -11

90  

1 (30  2 (2 13  3 (3 6  4 (3 5  5 (4 3 



 

٣ 
 

 پرسش نامه 
6هر گاه:  -12 و 11 و  كدام است؟ حاصل  6

1 (7
3   2 (13

6   3 (5
3   4 (6

11   5 (8
3 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0اگر  -13  ؟نيستكدام گزينه لزوماً درست  1

1 (2 3  2 (2 2 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ي  در بازه براي چند عدد طبيعي  -14 90 ، 10  قابل قسمت است؟  17بر 100

1 (7   2 (8    3 (9   4 (10   5 (11 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي دل خواه مفروض است، براي چه مقدار از طول قاعده، مساحت  و طول قاعده 2الساقيني با طول ساق   مثلث متساوي -15
 يابد؟  مثلث حداكثر مقدار خود را مي

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كدام است؟  ي  بر حسب زاويه ي  ي زاويه در شكل مقابل اندازه-16

1 (3  2 (360  3 (180   

4 (2  5( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ي  اگر چند جمله -17 تجزيه شود،  با ضرايب ناصفر به شكل  2
 چه خواهد بود؟ 2حاصل 

 7) 5   9) 4   -3) 3   ) صفر2  4) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101كدام يك از عددهاي زير به  -18  تر است؟ از همه نزديك 10

1 (1
16  2 (1

18   3 (1
20   4 (1

22   5 (1
24 



 

٤ 
 

المپياد رياضي مقدماتي
80خواهد از يك قطعه پارچه به ابعاد  خياطي مطابق شكل مي -19 160 قطر  دايره با اقطار مساوي برش بزند، نيم 2،  2

 تواند برش بزند كدام است؟ هايي كه مي دايره ترين نيم بزرگ

1 (120  2 (90   3 (80   

4 (100  5 (125 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ي  معادله -20 2 2 2 6 10  هاي حقيقي چند ريشه دارد؟ روي عدد 0

 6) 5   2) 4   4) 3   1) 2  ) صفر1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 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.  

 كنيد كه رقم يكان عدد در ستون يكان، و رقم دهگان در ستون دهگان عالمت زده شود.توجه 

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

 

  



 

٦ 
 

المپياد رياضي مقدماتي
 دايره هستند؟ 2اند، حداكثر چند نقطه در صفحه، حادث از تقاطع اقالً  خواه در صفحه ترسيم شده ي دل دايره 4 -61

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9اگر بدانيم: -62
10

99
102

999
103

9999999999
1010  خواهد بود؟ 8شامل چند عدد  در اين صورت نمايش دهدهي  1010

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هايي است كه در  ي زير در عددهاي حقيقي چند است؟ (منظور حاصل جمع تمامي  هاي معادله حاصل جمع جواب -63
 كند) ي زير صدق مي معادله

1 1 1 2 1 2 1 1 0 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  ضلعي  4هاي اضالع آن هستند نسبت مساحت  وسط متوازي االضالع است و  مطابق شكل -64
 چند است؟ ضلعي  4مساحت 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين صورت مقدار  2هاي اضالع مثلث باشند و بدانيم :  وسط قائمه باشد و  در  اگرمثلث  -65
2  چقدر است؟ 2

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 عددهايي صحيح و مثبت باشند و بدانيم : اگر -66 پذير  بخش 10بر  و نيز بدانيم هيچ يك از  104
 چه خواهد بود؟ 10بر  ي تقسيم  نيستند،باقي مانده
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 پرسش نامه 
 6كند. اگر از هر نوع شيريني  عدد شيريني انتخاب مي 6نوع متفاوت شيريني است،  3سارا از يك رديف شيريني كه شامل  -67

 ند؟عدد شيريني خود را انتخاب ك 6تواند  عدد در رديف موجود باشد، سارا به چند روش مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36بدانيم:  اگر براي عددهاي صحيح -68 2 6 2  2در اين صورت بزرگترين عدد صحيح كه هر  1008
 را بشمارد چند است؟ عدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2اگر بدانيم   -69 و 3 3 2 7 6رقم سمت راست  2مجموع  4 7 چقدر  9
 است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تواند كسب  امتيازي بوده است وي چند امتياز متفاوت مي 3يا  2كه هر يك دهد  پرتاب انجام مي 5يك بازيكن بسكتبال -70
 كرده باشد؟

  


