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 1378بهمن ماه 

 مشتمل بر هيچ سـه      ١٨،٢٠،١۵,x,١،٢،۶،٧،٩ وجود دارد كه دنباله ي متناهي        ١۵>x>٩ كه   xچند عدد صحيح    ) 1
 جمله اي نباشد كه تشكيل يك تصاعد عددي بدهند؟

 4)  ه                 3)  د                2)  ج                1)  ب         صفر) الف

 موجـود باشـند كـه       q و   pناميده مي شود اگر و فقط اگر اعـداد صـحيح            » برگشتي خطي  « ...,a٣,a٢,a١دنباله ي   ) 2
an+٢=pan+١+qan .        كدام يك از دو عدد زير است با اين شـرط كـه              ...,٢،۵،١۴،۴١دو جمله ي بعدي در دنباله ي 

 ؟باشد» برگشتي خطي « اين دنباله 

                365 و    122) د  328 و 136)  ج                123 و 28)  ب               82 و 28) الف
 487 و 244) ه

 دو ريشه ي متمـايز در فاصـله ي بـاز            bx+c+P(x)=ax٢اگر معادله ي    .  صحيح اند  c و   b طبيعي بوده و     aعدد  ) 3
  كدام است؟a داشته باشد، حداقل مقدار (٠،١)

 7)  ه                 6)  د                4)  ج                3)  ب             2 )الف

 روي  A درون آن مفـروض اسـت اگـر          a به طول ضـلع      ABC و مثلث متساوي االضالع      r به شعاع    Ωدايره ي   ) 4
 قطع كننـد  Q و Pقاط  دايره را به ترتيب در نAC و AB، و M و N دايره را در نقاط BCمحيط دايره باشد و ضلع   

  كدام است؟CQ آن گاه مقدار  ،CN=۴، و ٢=MB، ٣=BPو 

 

 5)  ج                     ) ب                          4) الف

 .با اين اطالعات مسئله نمي توان آن را به دست آورد)  ه                                   ) د



كـدام يـك از عـدد       . ٢an+۵=١+an و   ١=a١به اين صورت تعريف شده اند كه        ... ، و   a٣،  a٢،  a١عدد هاي طبيعي    ) 5
  ها ظاهر شود؟aiهاي زير مي تواند در بين 

 16485)  ج                    786427)  ب                   ۵۶٢٣٠١) الف

 51519)  ه                          3123) د

ط يك گام به راست      را بيابيد در صورتي كه بدانيم در هر مرحله مي توان فق            B به   Aتعداد مسير هاي از نقطه ي       ) 6
 .يا يك گام به سمت باال برداشت

 62)  ه                         127) د   126)  ج                        132)  ب                       61) الف

 

  باشد؟۵٠١٠٠ و ۴۵٢٠، ١٢۵٠چند عدد طبيعي وجود دارد كه مقسوم عليه حداقل يكي از اعداد ) 7

 ٢۶١۵٠)  ه                     26151) د        26313)  ج                  26312)  ب              1) الف

كـدام جملـه ي زيـر در مـورد مقـدار            .  مفـروض اسـت    ABCدرون مثلث غيـر متـساوي الـساقين          Mنقطه ي   ) 8
MA+MB+MCدرست است؟  

 

 .يشه از بزرگ ترين ضلع مثلث، كوچك تر استهم) الف

 .هميشه از جمع دو ضلع بزرگ تر مثلث، كوچكتر است) ب



 .هميشه از جمع دو ضلع كوچك تر مثلث، بزرگ تر است) ج

 . برابر شعاع دايره ي محيطي، بزرگ تر است3هميشه از ) د

 .از جمع دو ارتفاع بزرگ تر، كوچك تر است) ه

كدام يك از گزينـه هـاي      . a→bعددي اول باشد و مي نويسيم        نيم به برسيم، اگر      مي توا  aاز روي عدد    ) 9
  است؟غلطزير 

 .اي رسيد  مي توان به هر a→b→c→...→kبا زنجيره اي مثل  ر عدد با آغاز از ه) الف

 هـا در    bi وجود دارد كه همه ي       a كه داده شده اند، زنجيره اي با آغاز از           bm,...,b٢,b١و اعداد    با هر   ) ب
 .آن ظاهر شوند و هر كدام يك بار

 در آن a باشـد و همـه ي مـضارب    a، زنجيره اي وجود دارد كه تنها شامل مضارب با آغاز از هر عدد      ) ج
 )زنجيره اي نامتناهي. (ظاهر شوند

زنجيـره  . (، مي توان زنجيره اي يافت كه همه ي اعداد مربع كامل در آن آمده باشند               با آغاز از هر عدد      ) د
 )اي نامتناهي

 باشند و همه ي اعداد كـم  b، مي توان زنجيره اي يافت كه همه ي اعداد آن كمتر از با آغاز از هر عدد    ) ه
 ). عددي داده شده استb>a( در آن آمده باشند، هر يك دقيقا يك بار bتر از 

تعريف .  هستند كه با يك ترتيب دل خواه ظاهر شده اند      ١٣٧٩,...,١،٢ همان اعداد    a١٣٧٩,...,a٢,a١فرض كنيم   ) 10
 مـساوي چنـد تـا از        Lبا در نظر گرفتن تمام ترتيب هـا،         . f١٣٧٩×...×f٢×L=f١:  و قرار مي دهيم    |fi=|ai-i: مي كنيم 

  مي تواند باشد؟١٠ تا 1اعداد 

 تمام مقادير)  ه                       7) د  5)  ج                            3)  ب               هيچ مقدار) الف

 را خـوب  a١.  تعريـف كنـيم  ١+an را برابر بزرگ ترين عامل اول در ١+an عددي طبيعي باشد و a١فرض كنيد  ) 11
 كدام حكم درست است؟.  متناظر با آن، سرانجام متناوب باشد{an}مي ناميم اگر دنباله ي 

 . تعداد اعداد خوب، متناهي است)الف



 .تعداد اعداد غير خوب، نامتناهي است) ب

 .همه ي اعداد خوب هستند) ج

 .همه ي اعداد غير خوب هستند) د

 .اعداد غير خوب وجود دارند و تعداد آن ها متناهي است) ه

 باشد طول كش برابـر اسـت         واحد 1اگر شعاع مداد ها برابر      . هفت مداد مشابه را مطابق شكل با كش بسته ايم         ) 12
 :با

 

 π+١٢)  ج                          18)  ب                       ۶π) الف

 ٢π+١٨)  ه                     ٢π+١٢) د

 نفر نامزد باشند، هر     nدر يكي از اقمار سياره ي مريخ مردم براي انتخاب رئيس اين گونه عمل مي كنند كه اگر                   ) 13
 به هر كدام از نامزد ها نسبت مـي          n تا   1رأي دادن بر حسب عالقه ي خود امتياز هاي متفاوتي از بين           فرد به هنگام    

. سپس امتياز هاي هر كدام از نامزد ها را جمع مي زنند و كسي كه بيش ترين امتياز را بياورد رئيس مـي شـود                . دهد
  است؟نادرستاي زير كدام يك از گزينه ه.  نامزد شده اندC، و A ،Bدر اين دوره سه نفر 

 تـرجيح دهنـد، آن گـاه    C را بر B ترجيح دهند و بيش تر مردم B را بر    A) بيش از نصف  (اگر بيش تر مردم     ) الف
 . ترجيح مي دهندC را بر Aبيش تر مردم 

 . رئيس مي شودA ترجيح دهند، C را بر A ترجيح دهند و بيش تر مردم B را بر Aاگر بيش تر مردم ) ب

 . رئيس شودA ترجيح دهند، ممكن است C و هم بر B را هم بر Aر از نصف مردم اگر كم ت) ج

 . رئيس شودB ترجيح دهند، ممكن است A را بر C ترجيح مي دهند، B را بر Aاگر همه ي كساني كه ) د

شـود  اگر ابتدا بين هر سه و سپس بين دو نفري كه بيش ترين امتياز ها را كـسب كـرده انـد، انتخابـات برگـزار                           ) ه
 .، ممكن است نتايج آن با نتايج انتخابات يك مرحله اي متفاوت باشد)انتخابات دو مرحله اي(

  در اعداد طبيعي چند تاست؟٣+c٢=b٢+a٢تعداد جواب هاي معادله ي ) 14

 هايتبي ن)  ه                          8) د  4)  ج                        2)  ب                     صفر) الف



 ١×۴ تـا موزاييـك   ١-n٢ و 2×2 را بخـواهيم بـا يـك عـدد موزاييـك           ٢n×٢nفرض كنيد صفحه ي شطرنجي      ) 15
 كدام يك از احكام زير، درست است؟. بپوشانيم

 . ها، مي توان اين كار را كردnبه ازاي همه ي ) الف

 .، مي توان اين كار را كردnبه جز براي متناهي تا ) ب

 .، هرگز نمي توان اين كار را كردnتا به جز براي متناهي ) ج

 . هاي فرد، مي توان اين كار را كردnفقط براي ) د

 . هاي مربع كامل، مي توان اين كار را كردnبراي ) ه

 Sاگـر مـساحت قـسمت هاشـور خـورده را      .  واحد اسـت 14 برابر  ABدر شكل مقابل مي دانيم طول پاره خط         ) 16
 دام است؟ قويترين حكم كSبناميم، در مورد 

 

 S=۴٩π)  ج           ١۴π≤S≤۴٩π)  ب        ٩٨π≥۴٩π≤S) الف

 ٩٨π≥S)  ه                    ١۴π≤S) د

 آزمون برگزار كرده ايم، و در هيچ يك از آزمون هـا هـيچ دو دانـش آمـوزي نمـره ي                    7 دانش آموز    ١٠٠بين  ) 17
 آزمون بـين    4نات نفر اول شده باشد و يا حداقل در          هر دانش آموزي كه حداقل در يكي از امتحا        . مساوي نگرفته اند  

. همچنين اين شرط را نيز داريم كه هر دانش آموزي حداكثر يك جـايزه مـي گيـرد                 .  نفر اول باشد جايزه مي گيرد      6
 حداكثر چند دانش آموز مي توانند جايزه بگيرند؟

  نفر7)  ه                    نفر12) د   نفر13)  ج                   نفر14)  ب                نفر15) الف

 كدام است؟ حداقل مقدار عبارت . a+b=c و داشته باشيم ٠<a,b,cفرض كنيد ) 18

 3)  ه                       21) د  18)  ج                     15)  ب                     9) الف

 : را به اين صورت تعريف مي كنيمfm، براي هر ) 19



 ... ,١١١=f٣ ,١١=f٢ ,١=f١مثال  

  مي توان به صورت مجموع دو مربع كامل از اعداد طبيعي غير صفر نوشت؟ ها راfmچند تا از 

 بي نهايت)  ه                 3)  د                2)  ج                1)  ب             ٠) الف

. رد را طوري در يك رديف نوشته اين كه هر عدد مجموع اعداد قبل از خودش را مي شـما                   ۶١,...,١،٢،٣اعداد  ) 20
  باشد، عدد سوم كدام يك از اعداد زير است؟1 و عدد دوم 61اگر عدد اول در اين رديف 

 .نمي توان پيدا كرد)  ه               31)  د              ٣٠)  ج                4)  ب             2) الف

 : قرار دارند كه داريمC طوري روي دايره ي A,B,C,Dچهار نقطه ي .  روي صفحه مفروض استCدايره ي ) 21

 

مقـدار زاويـه ي     .  ممـاس داخلـي اسـت      T ي    در نقطه  C و بر دايره ي      N و   M در نقاط    CD و   AB بر   'Cدايره ي   
<MTNكدام است؟  

 

 ٣٠o)  ه      )  د     )  ج            ٢٠o)  ب          ١۵o) الف

  پسر بي ادب و بي هنري            داشت عباس قلي خان پسري) 22

  اهل منزل ز دستش به امان               اسم او بود علي مردان خان

عباس قلي خان از آن رو كه بـه         .  پريده 1علي مردان خان از دست عباس قلي خان گريخته و داخل حوضي به شعاع               
سرعت دويدن او چهار برابر سرعت شنا كردن علي مردان خان است،            .  آشنا نيست، در لبه ي حوض ايستاده        فن شنا 

حداقل فاصله ي آن دو چقدر باشد تا علي مـردان خـان             . ردان خان سريع تر از او مي دود       اما بيرون از حوض علي م     
 بتواند خود را به لبه ي حوض رسانده و فرار كند؟

 .خوشبختانه هيچ گاه نمي تواند فرار كند) د  ) ج  ) ب  1) الف

 .ي تواند فرار كندمتاسفانه هميشه م) ه



هـر نفـر    . قرار است كه به نوبت از ان ظرف تخمـه بردارنـد           . دو نفر مشغول خوردن تخمه از يك ظرف هستند        ) 23
را بـردارد، برنـده   ) يا تخمـه هـا  (هر كس كه آخرين تخمه      .  تخمه در نوبت خودش است     5 يا   2،  1مجاز به برداشتن    

 كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟. است

 . باشد، نفر دوم برنده است1377در صورتي كه تعداد تخمه ها در شروع تخمه خوري ) الف

 . باشد، نفر دوم برنده است1378در صورتي كه تعداد تخمه ها در شروع تخمه خوري ) ب

 . باشد، نفر دوم برنده است1379در صورتي كه تعداد تخمه در شروع تخمه خوري ) ج

 . باشد، نفر اول برنده است٢٠٠٠در شروع تخمه خوري بيش از در صورتي كه تعداد تخمه ها ) د

 . باشد، نفر دوم برنده است٢٠٠٠در صورتي كه تعداد تخمه ها در شروع تخمه خوري بيش از ) ه

 كدام يك از (y+z)(x+y)حداقل مقدار عبارت . ١=xyz(x+y+z) داريم z، و x، yبراي اعداد حقيقي و مثبت ) 24
 مقادير زير است؟

 )  ه                             2) د            )  ج                          )  ب                   ) الف

مي توانيم هر بـار بـه او يـك عـدد            .  را انتخاب كرده باشد    ١٠٠ تا   1فرض كنيد شخصي يك عدد از بين اعداد         ) 25
با چند مرحله حتما مي توانيم عدد       . بدهيم و او بزرگ ترين مقسوم عليه مشترك اين عدد و عدد اوليه را به ما بگويد                

 او را بيابيم؟

 ١٠٠به تعداد اعداد اول كوچك تر از ) ج  ) ب  ١٠٠) الف

 هيچ كدام) ه  ١٠٠به تعداد اعداد مركب كوچك تر از ) د

 حقوق همـه ي دوسـتانش،   در يك كارخانه هر كارگر با تعدادي از كارگر ها دوست است و به اندازه ي ميانگين                ) 26
 كدام گزينه درست است؟. حقوق مي گيرد

 .كارگري وجود دارد كه به اندازه ي ميانگين بقيه ي كارگر ها حقوق مي گيرد) الف

 .نيست!) عباس قلي خان(حقوق هيچ كارگري بيش تر از دو برابر حقوق عباس قلي جوش كار ) ب



 .حقوق همه ي كارگر ها برابر است) ج

 .ر دو دوست برابر است، ولي حقوق همه لزوما برابر نيستحقوق ه) د

 هيچ كدام) ه

پـيش از   .  با توجه به توضيحاتي كه قبل از آن ها آمده اسـت، حـل مـي شـوند                  30 تا   27سوال هاي   
.  را با دقت كافي مطالعه كنيد       خواندن صورت سئوال ها، ابتدا متني كه به هر قسمت مربوط مي شود            

اي طراحي شده اند كه يك موضوع جديد را با بيان ساده معرفـي مـي كننـد و                   اين سؤال ها به گونه      
توجه داشته باشيد كه نمره ي مثبت و منفي اي كه براي هر يك              . توانايي درك مفاهيم را مي سنجند     

 .از اين سؤال ها در نظر گرفته مي شود دو برابر سؤال عادي است

 . پاسخ دهيد28 و 27با توجه به توضيحات زير به دو سوال  

شكلي است كه در آن حول و حوش هر نقطه، شبيه صفحه اي احتماال كج و كوله اسـت، مثـل   » رويه « منظور از يك    
 .و يا يك مخروط) تيوپ ماشين(يك مكعب، كره، استوانه، چنبره 

 

همه ي مثال هاي باال غيـر      . مي گوييم اگر در هيچ نقطه اي شكستگي يا تيزي نداشته باشد           » هموار  « را  » رويه  « يك  
 .از مكعب و مخروط هموار هستند

 وجـود دارد كـه      a باشد، ناحيه اي كوچك اطـراف        M» رويه ي هموار    «  نقطه اي روي     aمي توان ثابت كرد كه اگر       
 را مي توان با يك خم داخل رويه طوري به هم وصل كرد كـه طـول   b و a نقطه اي از اين ناحيه باشد، آن گاه       bاگر  

 .اين خم كم ترين مقدار ممكن باشد

 



با كنار هم گذاشتن اين هم هاي كوچك، به طوري كه شكستگي به وجود نيايد، خم هاي بلند تري ساخته مي شود كه                       
» شـبه خـط   « نشان داد كه مي توان .) مي گوييم» شبه خط « به اين خم ها . (به نوعي نقش خط ها را بازي مي كنند       
 .هاي كره همان دايره هاي عظيمه اند

يعني در هر نقطه مي توان مماسـي بـر          . مسير حركت يك متحرك است كه تيزي ندارد       » هم هموار   « منظور از يك    
منظور از زاويـه ي بـين ممـاس         .  هم ديگر را قطع كرده باشند      aفرض كنيد دو خم هموار در نقطه ي         . آن رسم كرد  

 .ن ها استهاي آ

 

به وجود مي   » مثلث  « را دو به دو با شبه خط ها به هم وصل كنيم يك              » رويه ي هموار    « اگر سه نقطه ي روي يك       
 ! نباشد١٨٠oمي تواند » مثلث « مجموع سه زاويه ي يك . آيد

 كدام گزينه درست است؟) 27

 . شبه خط مي گذرد2از هر دو نقطه ي كره حداكثر ) الف

 . است١٨٠oروي كره به شعاع يك مقداري ثابت و بيش تر از » مثلث « مجموع زواياي يك ) ب

 . است٩٠٠o و ١٨٠oه عددي بين روي كر» مثلث « مجموع زواياي يك ) ج

 .روي كره به شعاع يك، متناسب با مساحت داخل مثلث است» مثلث « مجموع زواياي يك ) د

 الف و ج) ه

 كدام گزينه درست است؟) 28

» مثلث هـايي   « Δ٣، و Δ٢، Δ١اگر  ). يعني مخروطي كه سر آن را بريده اند       ( يك مخروط ناقص باشد      Mفرض كنيد   
 .)تصوير از باال است(  باشند، كدام درست است؟ Mبه شكل زير روي 

 . است١٨٠o، Δ١مجموع زواياي ) 1

 . برابر استΔ٣ و Δ٢مجموع زواياي ) 2



 . از دوتاي ديگر بيش تر استΔ٢مجموع زواياي ) 3

 هيچ كدام)  ه                         3) د  2)  ج                      2 و 1)  ب                   3 و 1) الف

 

 . پاسخ دهيد30 و 29با توجه به توضيحات زير به دو سوال 

 را در نظر ميگيـريم و قـرار داد          ∞به طور نمادين يك موجود به نام        .  را در صفحه در نظر بگيريد      ١+x٣=y٢منحني  
به اين ترتيب ايـن خـط هـا         !  ها ، و فقط روي همين خط ها، قرار دارد          y روي هر خط موازي با محور        ∞مي كنيم كه    

 شـهود در  عالوه بر اين ديگر بـه كـار بـردن   . قطع مي كنند) ∞(ديگر موازي نيستند و همديگر را دقيقا در يك نقطه  
 M را   ∞مجموعه ي نقاط منحني به همـراه        !  هم در باالي صفحه است و هم در پايين         ∞ ممكن نيست، چون     ∞مورد  

اگـر ايـن خـط از نقطـه ي          .  را در نظر مي گيـريم      B و   A، خط گذرنده از     M در   B و   Aبراي دو نقطه ي     . مي ناميم 
اگر روي خـط مـورد نظـر    .  نشان مي دهيمA*Bبا   ها را    x نقطه نسبت به محور        گذشت، قرينه ي آن    Mسومي از   

 خط بر منحني مماس بود، نقطـه ي برخـورد سـوم را همـان                B و   A نبود ولي در يكي از نقاط        Mنقطه ي ديگري از     
 همواره تعريف مي شـود     A*Bمي توان نشان داد كه      . ∞=∞*∞در ضمن تعريف مي كنيم      . محل تماس فرض كنيد   

به عالوه مـي تـوان نـشان داد كـه           ).  نقطه قطع نمي كند    4 را در    Mعني هيچ خطي    ي(و در تعريف آن ابهامي نيست       
A*(B*C)=(A*B)*C .      توجه كنيد كه وصل كردنA   به A             با يك خط، يعني رسم مماس بر منحني در نقطـه ي 

A .  همچنين تعريف مي كنيم كه. 

 



  است؟غلطنه كدام گزي) 29

 .A*E=Aداريم  وجود دارد به قسمي كه براي هر  عضو ) الف

 .A*X=Bوجود دارد كه  ، براي هر ) ب

 .X=Y آن گاه A*X=A*Yاگر ) ج

 .، دقيقا يك جواب ديگر دارد∞ز  به ج∞=X*Xمعادله ي ) د

 هيچ كدام) ه

 كدام گزينه غلط است؟. (١،٠-)=P كه N=V*P و U=Q*Sفرض كنيد ) 30

 . بر منحني مماس استNS) الف

 . مي گذردU*P از Qمماس بر منحني در ) ب

 .S=(U*P)*T) ج

 .تنها يك خط عمودي مماس بر منحني وجود دارد) د

 .∞=Aه ، آن گاA١۵=A٢٠ و A١١=A٧اگر ) ه

 


