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سؤال پاسـخ دهيـد. جـواب ايـن سـؤاالت يـک عـدد         ١٠شما بايد به  بخشآموز عزيز، در اين  دانش
نامه بنويسيد. به عنوان مثال اگر پاسخ  حداکثر پنج رقمی است و شما بايد ارقام آن را جداگانه در پاسخ

  نامه چنين چيزی بنويسيد: بود شما بايد در مقابل شمارة سؤال در پاسخ ٦٩٥٠سؤالی 

0  5  9  6    

چون پاسخ شما توسط ماشين خوانده خواهد شـد. البتـه الزم نيسـت کـامًال شـبيه       ،خوانا بنويسيد
وجـه از ارقـام    هـم ايـرادی نـدارد ولـی بـه هـيچ      » 6«به شـکل   ٦؛ حتی نوشتن رقم بنويسيدنمونة باال 

 ١٠ورد ايـن  در مـ  نمرة مثبت دارد. ٤پاسخ درست به هر سؤال در اين قسمت  انگليسی استفاده نکنيد.
  پاسخ نادرست نمرة منفی ندارد.سؤال 

 حداکثر سه مقسوم عليه اول n11و...  ۳، ۲، ۱ هر کدام از اعدادکه  nترين عدد طبيعی  بزرگ .١
  داشته باشند چند است؟

  
. ممکن است اندپهلوان تختی شرکت کردهگير در جام جهان دوازده کشتی .٢

. کسی که پنج بار ببازد از دور مبارزه کنندگير چند بار با هم  دو کشتی
شود؟ (توجه  شود. در اين جام حداکثر چند کشتی برگزار می ها حذف می رقابت

  کنيد که کشتی تساوی ندارد.)
  
 ميانگين فرض کنيد است. ۲۰نفره اعدادی صحيح از صفر تا ۱۱آموزان يک کالس نمرات دانش .٣

نمره،  ۱۱تواند باشد؟ (ميانة  ترين نمرة کالس حداقل چند می است؛ کم ۱۹و ميانة نمرات  ۱۸نمرات 
  .)گيرد ای است که پس از مرتب کردن نمرات به ترتيب نزولی، در رتبة ششم قرار می نمره

  
دچار نوسانات شديدی »سازان شديدنوسان«قيمت سهام شرکت .٤

 ريالبه بازار بورس، هر سهم آن هزار شده است! در ابتدای ورود شرکت 
کاهش پيدا  ريالقيمت هر سهم يک  ،روز يک گذاری شد. پس از قيمت
سپس به افزايش يافت.  رياليک  ، هر روزدو روزسپس به مدت کرد. 
 و الی آخر. بعد از گذشت ، هر روز يک ريال کاهش يافتسه روز مدت
  است؟ ريال م چندسهقيمت هر از ورود شرکت به بازار بورس روز  ۳۶۵

  
x، معادلة aبه ازای چند عدد صحيح  .٥ ax+ + =2 1389   ای صحيح دارد؟ ريشه 0
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m، ۶ تا ۲از  mتر از يک باشد که برای  ترين عدد طبيعی بزرگ کوچک nفرض کنيد  .٦ n 
  عليه مثبت دارد؟ چند مقسوم nعددی طبيعی است. 

  
 کاميونمحفظة مقداری آب در  .متر است 2آن  و ارتفاع عرض متر و 4طول محفظة کاميونی  .٧

برای خواهد  راننده میمتر است.  سانتی 10 نآ ارتفاع ،فظهبودن محدر حالت افقی  کهجمع شده 
جلوگيری از زنگ زدن محفظه، آن را باال بياورد طوری که سطح 

محفظه و در سقف  .ترين مقدار ممکن شود تماس آب با بدنه کم
او بايد محفظه را چند درجه باال بياورد؟ (اگر جواب  است.بسته 

  شاری است فقط قسمت صحيح آن را بنويسيد.)عددی اع
  

)عليه  مقسوم 217که  nعدد  ترين کوچک .٨ )( )( )n n n
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  باشد، چند است؟ 

  
 ۱۰و  ۸، ۶ها از هم  های آن اند که فاصله سه رادار بر روی زمين طوری قرار گرفته .٩

کيلومتر گزارش  ۱۳تا خود را  يیهر سه فاصلة هواپيمادر يک لحظه، ست. کيلومتر ا
زمين را مسطح فرض  است؟ چند کيلومترارتفاع هواپيما تا سطح زمين  .کنند می

  (اگر جواب عددی اعشاری است فقط قسمت صحيح آن را بنويسيد.) کنيد.

  
قسيم های به ضلع يک ت مکعبی به ضلع سه در نظر بگيريد که به مکعب .١٠

 ٤٥شده است. چند خط وجود دارد که با وجه پايينی مکعب بزرگ زاوية 
  گذرد؟ های کوچک می کم از مرکز دو تا از مکعب سازد و دست درجه می
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پاسـخ درسـت بـه هـر      ای پاسـخ دهيـد.   گزينه سؤال پنج ١٥شما بايد به  بخشآموز عزيز، در اين  دانش
  نمرة منفی دارد. ١درست نمرة مثبت و پاسخ نا ٤سؤال در اين قسمت 

 
BADداريم  ABCDدر متوازی االضالع  .١ = به  A اين متوازی االضالع را حول رأس. 60

B را به ترتيب D و B، C يافتة نقاط دهيم. دوران دوران می 60 اندازة ¢، C D و ¢ ناميم.  می ¢
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kعدد  ،kبه ازای چند عدد طبيعی  .۲

k

+

-

596
700

  نيز طبيعی است؟ 
  ٥٠ه)   ٤٩د) ٣٧ج) ٢٥ب)  ۲۴الف) 

  
صبح از منزل خود که در ٧ساعته،سال٩٢،کار فراموشآقای  .۳

 ١٠چهارراه مرکزی شهر است خارج شده و تا کنون که ساعت 
افقی و  ،های شهر شب است به منزل برنگشته است. خيابان

عمودی هستند و فاصلة هر دو چهارراه مجاور يک کيلومتر است. 
برده در هر ساعت از چهارراهی به چهارراه  دانيم که نام می

 ؟باشدرود. اکنون او در چند چهارراه ممکن است  مجاورش می
  ٩٦٩ه)   ٤٨١د)   ٤٨٠ج)   ۲۵۶ب)   ۲۴۰الف)  

  
های موجود را هر طور قرار دهيم در يک جعبة شکالت يازده رديف يازده تايی دارد. شکالت .٤

  ها حداکثر چند تاست؟ ها خالی است. تعداد شکالت تر خانه های افقی، بيش تر رديف بيش
  ٨٦ه)   ٨٥د)  ٦٦ج) ٣٦ب)  ۳۵الف) 

  
ABC، B̂ در مثلث .۵ = Ĉو  45 = را، به ترتيب، روی اضالع  Eو  P ،D. نقاط 30

BC ،AB  وAC کنيم که  طوری انتخاب میPE AC^ ،PD AB^  و

DE BC نسبت .PB

PC
  چند است؟ 
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۶. q عدد گويای مثبت است که بسط اعشاری  ترين کوچکq است  abcabcabc¼0/به شکل  3
a هستند. ٩و...  ٢، ١، ٠ارقامی از بين  cو  a، bکه b c+   چند است؟ +

  ٢٧ه)   ١٨د)   ١٧ج)   ١٠ب)   ۹الف) 
  
) ةمتحرکی از نقط .٧ , در جهت  و با سرعت ثابت شروع کرده 10(

کند. نموداِر مجموِع  رو حرکت می هروی شکل روب مثلثاتی،
  است؟ گزينه کدامشبيه ِ آن بر حسب زمان، yو  xهای  مؤلفه

   ب)   الف) 

   ه)   - د)  _ ج)
  
,را طوری بيابيد که برای هر  Mترين عدد حقيقی  بزرگ .٨ [ , ]a b Î 0 داشته باشيم  1

a b Mab+ ³2 1389.  

1391د)   ۱ج)   13862-ب)   الف) صفر
1389

  ٢ه)   

  
دبيرستان را در هشت  های رياضی، فيزيک، ادبيات و عربی اول و دوم خواهد کتاب آموزی می دانش .٩

زمانی مطالعه کند که هفته، در هر هفته يک کتاب، مرور کند. او بايد کتاب سال دوم هر موضوع را 
  . اين کار به چند روش ممکن است؟را قبًال خوانده باشدکتاب سال اول آن موضوع 

  ٤٠٣٢٠ه)   ٢٠١٦٠د)  ٢٥٢٠ج) ٥٧٦ب)  ٧٠الف) 
  

)زوج مرتب برای چند  .١٠ , )a b  که د طبيعیاعدااز ,a b£ £1 x، معادلة 10 ax b= -2 
]ای در  ريشه , ]0   دارد؟ 1

  ٦٢ ه)  ٤٥ د)  ٢٠ ج)  ١٠ ب)   ۹ الف)
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10عدد  .۱۱ 11 122 3 ين عدد (غير از خودش) را عليه ا ترين مقسوم روی تخته نوشته شده است. بزرگ 5
نويسيم.  کنيم و حاصل را به جای عدد روی تخته می در نظر گرفته و آن را از عدد روی تخته کم می

؟ (مثًال اگر در ابتدا رسيم می ۱بار به عدد دهيم. پس از چند  همين کار را با عدد جديد انجام می
  .)۱و  ۲، ۳، ۶: ديمرسي می ۱مرحله به عدد  ۴پس از  ،بود روی تخته می ۷عدد 
  ٨٠ه)   ٦٨د)   ٥٦ج)   ٤٥ب)   ۳۳الف) 

  
دقيقه جلو  ۱۱دقيقه و سومی هر ساعت  ۷سه ساعت داريم که اولی سالم است، دومی هر ساعت،  .۱۲

روز به درستی تنظيم شوند بعد از گذشت چند ساعت، هر دو ساعت  ها در ظهر ام افتد. اگر ساعت می
  ؟دهند را نشان میساعت جلوتر از ساعت سالم  ۶خراب، 

  ٧٢٠ه)   ٣٦٠د) ١٨٠ج) ٧٧ب)  ۱۸الف) 
  

)فرض کنيد  .١٣ )f abc ab bc ca= + است. دقت کنيد  ١٠نمايش در مبنای  abcکه  +
)مثًال  .ر باشندصف cو  a، b از برخیممکن است  )f = ´ + ´ + ´ =23 0 2 2 3 3 0 6 .

) مجموع ) ( ) ... ( )f f f+ + +0 1   چند است؟ 999
  ٤٩٩٥٠٠ه)   ١٢١٥٠٠د) ٦٠٧٥٠ج) ٦٩٣٠ب)  ۲۴۳الف) 

  
تواند حول  از يکی از اضالع به وسط يک ميز بزرگ چسبيده و می cm20کاغذی مربعی به ضلع  .۱۴

جوهری شده است و به هر جايی که ماليده شود آن را  دو طرف اين کاغذ کامًال آن ضلع دوران بکند.
ترين  خواهيم تنها با تا کردن و خم کردن کاغذ و ماليدن و تکان دادن آن بيش کند. می جوهری می

  توان رنگی کرد؟ متر مربع از ميز را می سطح ممکن از ميز را رنگی کنيم. حداکثر چند سانتی
pالف)  +200 pب)    400 +300   p400ج)   200

pه)   p600د)  -600 400    
  

 ACبه موازات ضلع  یخط H باشد. ازABCمثلثیهامحل برخورد ارتفاعH ديفرض کن .١٥
 A نيمثلث ب یطيمح رةيدا یرا رو Eقطع کند. نقطة  Dرا در نقطة  BCتا ضلع  ميکن یرسم م

که  ميکن یانتخاب م یطور Cو  HDB EDC= اگر .DH = 1 ،HB =  و 3
BA = 89 ،AE قدر است؟ چه  
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