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-------------------------------------------------------- 

  مجموع ارقامش را كم كنيم، چند عدد مختلف ممكن است به دست آيد؟۶٠٠ اگر از يك عدد سه رقمي كم تر از )1

 56 )ه                55 )د               53 )ج               ۵٠ )ب            48 )الف

 

به كودكي اجازه داده شده به وسيله ي يك اسـتوانه كـه دو سـر                .  داريم ۵٠×٢٠×١٠ه شكل مكعب مستطيل به ابعاد        كيكي ب  )2
 نـسبت بـه سـطح    ٩٠o، ٣٠o ،۴۵o ،۶٠oآن باز است، از كيك قطعه اي جدا كند، به اين ترتيب كه استوانه را بـا يكـي از زوايـاي            

در كدام حالت بيش ترين مقدار كيـك       . نه قرار مي گيرد براي خود بردارد      بزرگ وارد آن كرده و مقدار كيكي را كه درون استوا          
 را به دست مي آورد؟

 

 θ=۶٠o )ج         θ=۴۵o )ب       ٣٠o=θ )الف

 . در همه ي موارد، مقدار ثابتي كيك به دست مي آيد)ه          ٩٠o=θ )د

 

 تاي آن هـا منفرجـه باشـند آن          nاگر از اين دوازده زاويه      . در يك چهاروجهي چهار مثلث داريم كه هر كدام سه زاويه دارند           ) 3
 گاه

 . باشد2نمي تواند  n )ب               . باشد1 نمي تواند n )الف

  هيچ كدام)ه                   . باشد4 نمي تواند n )د                  . باشد3 نمي تواند n )ج

 

ممكـن  ( آنتن روي بام هايشان هـست  3 خانه اي را كه در نظر بگيريم، حداقل ١٠هر .  در يك ده، صد خانه ساخته شده است  )4
هر سه تا آنتني را كه در نظر بگيريم، حداقل دو كالغ روي آن هـا نشـسته اسـت                    .) شداست روي يك بام هيچ يا چند آنتن هم با         

 اين ده حداقل چند كالغ دارد؟). ممكن است روي يك آنتن چند كالغ هم باشد

 99 )ه                98 )د               93 )ج               92 )ب            ١٠ )الف



عـدد  .  خانه انتخاب نـشده باشـد      2ول روبرو انتخاب مي كنيم به طوري كه از هيچ سطر يا ستوني               خانه از جد   4 در هر مرحله     )5
با اين روش به كدام يك از جدول هاي زير مـي تـوان              .  يا از هر يك، يك واحد كم مي كنيم           خانه را يك واحد اضافه     4هاي هر   
 رسيد؟
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آن ها مي خواهند از كوه ها و دره ها عبور كنند و بـه هـم برسـند،                   .  ايستاده است  B ي    و فرهاد در نقطه    A شيرين در نقطه ي      )6
به همين منظور طوري حركت مي كنند كـه در هـر لحظـه هـم                . ولي هيچ كدام از آن ها نمي خواهند باالتر از ديگري قرار گيرند            

 سند؟در كدام يك از كوهستان هاي زير فرهاد و شيرين به هم مي ر. ارتفاع باشند
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  )د          )ج

  )ه

 

، 1،  ٠اين تعداد مي توانـد      . بين هر دو اتم يك ملكول، تعدادي پيوند و جود دارد          .  هر مولكول از تعدادي اتم تشكيل شده است        )7
ـ      y و xتعداد پيوند هاي بين اتم هاي     .  و يا حتي بيشتر باشد     2      .  اسـت y و xه  در مولكول هـاي مختلـف عـددي ثابـت و وابـسته ب

 :مي دانيم

 . پيوند است5 داراي c و a ،bمولكول تشكيل شده از اتم هاي  

 . پيوند است7 داراي d و a ،bمولكول تشكيل شده از اتم هاي  

 . پيوند است3 داراي d و a ،cمولكول تشكيل شده از اتم هاي 

 . پيوند است5 داراي d و b ،c از اتم هاي  مولكول تشكيل شده

  چند پيوند دارد؟a ،b ،c ،d تشكيل شده از اتم هاي مولكول

 . مساله جواب منحصر به فرد ندارد)ه                15 )د               12) ج               ١٠ )ب              6 )الف

 

يوند دارد و در ضمن بين هر  پ 43مي دانيم اين مولكول     .  را در نظر بگيريد    x١٠و  ... ،  x٢،  x١ اتم   ١٠ مولكول تشكيل شده توسط      )8
 تشكيل يك مثلث مي دهند، هر گاه بين هـر           xk و   xi  ،xjمي گوييم سه اتم     . دو اتم از اين مولكول حداكثر يك پيوند موجود است         

 كدام گزينه صحيح است؟.  باشدtفرض كنيد تعداد مثلث هاي اين مولكول برابر . دو تا از آن ها پيوند موجود باشد

 ١٠۵≥t≥١٠٣ )ج                ١٠٢≥t≥٩٩ )ب                 ٩٨≥t≥٩۶ )الف

 ١١٢≥t≥١٠٩ )ه              ١٠٨≥t≥١٠۶ )د



 را نوشت طوري كه مجموع اعـداد در         2 و   1،  ٠ يكي از اعداد     3×3 به چند طريق مي توان در هر يك از خانه هاي يك جدول               )9
  شود؟2هر سطر و هر ستون برابر 

 27 )ه                24 )د               21 )ج               18 )ب            15 )الف

 

  باشد و 16 اعدادي صحيح و نامنفي باشند، به طوري كه مجموع آن ها برابر x۴ و x٣، x٢، x١ فرض كنيد )10

A=(٢x١+x٢+٢x٣+٣x۴)(٣x٢+١x٢+x٢+٣x۴)(٢x٣+١x٢+٢x٣+x۴)(x٢+١x٣+٢x٢+٣x۴) 

 ؟A=Mاشد در چند حالت داريم،  بM برابر Aاگر بيش ترين مقدار 

 . است6 تعداد حاالت تساوي )ب                    . است1 تعداد حاالت تساوي )الف

 . تعداد حاالت تساوي نامتناهي است)د                      . است9 تعداد حاالت تساوي )ج

 . بي كران است و بيش ترين مقدار نداردA )ه

 

قانون اين بازي اين است كه هـر        . ن مي خواهند به خانه اي كه در آن شكالت قرار دارد برسند             در يك بازي دو نفره بازيكنا      )11
در كدام يك از زمين هاي بازي زير بـازيكن دوم           . بازيكن در نوبت خود خانه اي از جدول را كه سه ضلع آزاد دارد، بر مي دارد                

 مي تواند هميشه برنده باشد؟

  )ب                               )الف

  )ه             )د                               )ج

 



از ) Cماننـد   (تعـداد زيرمجموعـه هـايي       .  باشـد  A زيرمجموعه اي نا تهي از       B عضوي و    ١٠ يك مجموعه ي     A فرض كنيد    )12
 : تعداد فردي عضو داشته باشد برابر است باB∩C كه Aمجموعه ي 

 . داردB بستگي به تعداد اعضاي )ه              348 )د             464 )ج             512 )ب          596 )الف

 

.  بخش پذير نباشدA بر عضوي از    A از اعداد طبيعي را ضعيف مي ناميم، هر گاه مجموع هيچ دو عضوي از                A زيرمجموعه ي    )13
كـدام گزينـه نادرسـت      . آن نباشـد  در ضمن، يك مجموعه را بزرگ مي ناميم، هر گاه هيچ زيرمجموعه ي ضعيف ديگري شامل                 

 است؟

 . نامتناهي مجموعه ي ضعيف نامتناهي داريم)الف

 . مجموعه ي ضعيف نامتناهي وجود دارد كه بزرگ است)ب

 . نامتناهي مجموعه ي ضعيف متناهي داريم كه بزرگ هستند)ج

 . بخش پذير اند1381 مجموعه ي ضعيف نامتناهي وجود دارد كه همه ي اعضاي آن بر )د

 . مجموعه اي ضعيف وجود دارد كه از هر سه عدد متوالي حداقل يكي را دارا است)ه

 

 را نوشت به طوري كه مجموع اعـداد         1 و   ٠ يكي از دو عدد      4×4 به چند طريق مي توان در هر يك از خانه هاي يك جدول               )14
  شود؟2در هر سطر و در هر ستون برابر 

 78 )ه                ٩٠ )د               54 )ج               44 )ب            83 )الف

 

بر هـم   ) O٢(و  ) O١(همچنين دواير   . ٢٠o=CBA و   ٣٠o=APC: داريم. مماس است ) O١(  بر دايره ي     BP در شكل مقابل     )15
  كدام است؟BACاندازه ي زاويه ي . مماس اند

 

 ١۴٠o )ه               ۵٠o )د              ۶٠o )ج           ١٣٠o )ب           ٨٠o )الف

 



  چقدر است؟BDطول قطر . CD=۴,٢=BC=DA,٣=AB:  داريمABCD در چهارضلعي محاطي )16

 4 )ه               )د           )ج               )ب              5 )الف

 

 نماينـده ي    f(n)نيـد   فـرض ك  .  را خوب مي گوييم، اگـر        n از   d عددي طبيعي باشد، مقسوم عليه       n فرض كنيد    )17
. ١٠٠٠≥m≥١ است و    4 مضرب   ٢-f(m) باشد كه    m مجموعه ي اعداد طبيعي مانند       S باشد و    nمجموع مقسوم عليه هاي خوب      

 كدام يك از موارد زير صحيح است؟

 . بخش پذير است٣٠ وجود دارد كه بر S عضوي از )الف

 . است٣+۴k به شكل S عضوي از )ب

 .مل اول دارد حداكثر دو عاS هر عضو )ج

 . است4 وجود دارد كه تعداد عوامل اول آن S عضوي از )د

 . هيچ كدام)ه

 

طـول  .  استBC ميانه ي AM و ١=ABو  :  است و داريمA١ دو برابر زاويه ي     A٢ در شكل روبرو زاويه ي       )18
BCكدام است؟  

 

   2 )ج        )ب   )الف

  )ه               )د

 

 



  چه مي توان گفت؟BCدر مورد ضلع .  است١٠ برابر AC و AB و مجموع دو ضلع ١٢٠o=A، زاويه ي ABC در مثلث )19

      ٩≥BC≥۵ )ج                      )ب                      ٩>BC )الف

  )ه       )د

 

 P يا امتداد آن ها را در نقاطي مثل          AC و   AB مي گذرند و     C و   B دوايري را در نظر بگيريد كه از رئوس          ABC در مثلث    )20
  كدام مي باشد؟PQمكان هندسي وسط پاره خط هايي مانند .  قطع مي كنندQو 

 

 .BC عمود منصف )الف

 . مي گذردA خطي كه از )ب

 . مي گذردC و B قسمتي از دايره اي كه از )ج

 . مي گذردA دايره اي كه از )د

  هيچ كدام)ه

 

 ح چند جواب دارد؟ معادله ي زير در اعداد صحي)21

x٢+y۵=١٣٨١+z٢ 

  بي نهايت)ه                  8 )د                 4 )ج                 2 )ب           صفر)الف

 

  بزرگ ترين مربعي كه بتواند در مثلثي به مساحت يك محاط شود چه مساحتي دارد؟)22

  )ه                 )د                )ج               )ب                         )الف



، n>Nوجود داشـته باشـد كـه بـراي هـر              اگر   f<<gمي گوييم   . باشند به    دو تابع از     g و   f فرض كنيد    )23
f(n)<g(n) .اگر: 

                                          

 كدام گزينه صحيح است؟

 f١>>f٢>>f٣ )ج                f٣>>f١>>f٢ )ب             f٣>>f٢>>f١ )الف

 f١>>f٣>>f٢ )ه                  f٢>>f٣>>f١ )د

 

  چنان قرار گرفته است كهAM روي Pنقطه ي . است ميانه ABC ،AM در مثلث )24

PAC=PBC=α 

PAB=PCB=β 

  چقدر است؟CPA زاويه ي ٨٠o=α+βاگر 

 

 ١۴٠o )ج                       ١٢٠o )ب                     ١٣٠o )فال

 . مي تواند باشد١۴٠o و ١٢٠oتمام مقادير بين ) ه                 ١٣٠o>١٢٠o<CPA )د

 

 اگر داشته باشيم. BM=BN در شكل روبرو )25

 

 .مطلوب است مقدار 

  )ه                 )د              )ج               )ب           )الف



  برويم به طوري كه از هيچ نقطه اي دو بار عبور نكنيم؟B به نقطه ي Aچند طريق مي توانيم از نقطه ي  در شكل زير به )26

 44 )ه                52 )د               61 )ج               72 )ب            81 )الف

 

پرتوي را در نظر بگيريد كه از نقطـه اي          .  از دايره ي عظيمه ي آن را آينه كرده ايم            داخل يك نيم كره و صفحه ي گذرنده        )27
 مـرز دايـره ي عظيمـه برخـورد كنـد روي همـان مـسير                 فرض كنيد اگر پرتو به    . روي نيم كره به سوي درون آن تابيده مي شود         

توجه كنيد كه بردار عمود بر سطح، پرتو تابش و بازتابش همواره در يك صفحه اند و هر پرتو كه به نيم كـره برخـورد                          . (برگردد
 .مي كند چنان منعكس مي شود كه نيمساز بين پرتو تابع و بازتابش از مركز كره بگذرد

 .ه مرز دايره ي عظيمه ميل مي كند مسير اين پرتو ب)الف

 . مسير اين پرتو به هر نقطه روي نيم كره و دايره ي عظيمه ي آن به دلخواه نزديك مي شود)ب

 . مسير اين پرتو همواره متناوب است)ج

 . مسير اين پرتو به ازاي نامتناهي جهت تابش، متناوب است)د

 .متناوب است مسير اين پرتو تنها به ازاي متناهي جهت تابش، )ه

 

 خرج نگهداري فيل خيلي زياد است به همين دليل رييس باغ وحش شهر خسيس ها تصميم مي گيرد اگر دو فيل هم شـكل                          )28
به نظر وي دو فيل وقتي هم شكل اند كه در مقايسه ي طول خرطوم و طول دم آن ها با هـر  . داشته باشد، يكي از آن ها را بفروشد   

يعني براي مثال، اگر با فيل خاصي مقايـسه شـوند طـول             . جود دارد، هر دو به نتايج يكساني برسند       فيل ديگري كه در باغ وحش و      
پس از عمليات فروش، وقتي ديگر هـيچ        . خرطوم هر دو از خرطوم آن كوتاه تر باشد و طول دم هر دو از طول دم آن بلند تر باشد                    

 دو فيلي هم شكل نيستند كدام يك از گزينه ها صحيح است؟

 .)ه كنيد كه طول خرطوم يا دم هيچ دو فيلي برابر نيستتوج(

 . فيل باقي بماند4 فيل باقي بماند ولي ممكن نيست 3 ممكن است )الف

 . فيل باقي بماند5 فيل باقي بماند ولي ممكن نيست 3 ممكن است )ب

 . فيل باقي بماند3 فيل باقي بماند ولي ممكن نيست 4 ممكن است )ج

 . فيل باقي بماند4قي بماند ولي ممكن نيست  فيل با5 ممكن است )د

 . فيل باقي بماند3 ممكن است هر تعداد بيش تر يا مساوي )ه



 . را در نظر بگيريدp(p(x))=xمعادله ي .  يك عدد حقيقي و ثابت استa كه a+p(x)=x٢ فرض كنيد )29

 . اين معادله چهار جواب دارد اگر و تنها اگر )الف

 . اين معادله همواره جواب دارد)ب

 .اين معادله دو جواب دارد  به ازاي )ج

 . اين معادله جواب ندارد٠<a به ازاي )د

  الف و ب)ه

 

٢xn=١+xn،  ٠≤n و بـه ازاي      t=x٠ را به اين صورت تعريف مي كنـيم          {xn} دنباله ي    )30
 وجـود دارد كـه      چنـد . ١-٢

xراهنمايي(؟ ١=١١ :cos٢θ+٢=١cos٢θ( 

 . با اين خاصيت وجود داردt تنها يك )ب                                      . اي وجود نداردt چنين )الف

 . با اين خاصيت وجود داردt بيش از هزار )د                  . هايي بين صد و هزار استt تعداد چنين )ج

 . با اين خاصيت وجود داردt نامتناهي )ه

 


