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 ٢٦/١١/١٣٩١زمان برگزاری:   ۱کد سؤاالت: 

 

٦ از ١ ةصفح

پاسخ درست بـه   کوتاه است. و پاسخ یا نهيگز آزمون به دو شکل پنج نيا یها سؤالآموز عزيز،  دانش
پاسخ  ینمرة منفي دارد ول ١ یا نهيگز پاسخ غلط به هر سؤال پنج نمرة مثبت دارد. ٤هر دو نوع سؤال 

ل مشابه و شامل پنج نامه در مورد هر دو نوع سؤا پاسخ کوتاه نمرة منفي ندارد. پاسخ یها غلط به سؤال
 توانيد يک رقم از ارقام صفر تا نه را بنويسيد. مکان خالی است که در هر کدام می

است. شما بايد ارقام قسمت صحيح  ١٠٠٠٠٠تر از  و کمعددی نامنفی  ،کوتاه های پاسخ جواب سؤال
د شما بايد در مقابل بو ٧٣/٦٩٥٠نامه بنويسيد. به عنوان مثال اگر پاسخ سؤالی  آن را جداگانه در پاسخ

 نامه، چنين چيزی بنويسيد: شمارة سؤال در پاسخ

0  5  9  6    
ای شمارة گزينة درست را در مستطيل سمت راست بنويسيد. مثًال اگر  گزينه پنج های در مورد سؤال

 بنويسيد:نامه، چنين چيزی  درست است بايد در مقابل شمارة سؤال در پاسخ ٣گزينة شمارة 

3          
هم ايرادی نـدارد  » 6«به شکل  ٦های باال بنويسيد؛ حتی نوشتن رقم  يست کامًال شبيه نمونهالزم ن

وجـه از   عالوه بـه هـيچ   ولی رقم صفر را کوچک و رقم پنج را بزرگ بنويسيد تا با هم اشتباه نشوند و به
ارقـام را داخـل    با رنگ سياه يا آبی، خوانا و پررنگ بنويسيد. هر يـک از  ارقام انگليسی استفاده نکنيد.

يک کادر بنويسيد. اگر از مداد استفاده کنيد، پاک کردن برايتان مقدور است ولی از مداد اتود، که اثـر  
 رنگ و نازک است، استفاده نکنيد. آن کم
 

ها به صورت  مأمور آمار، يک سرشماری در شکرستان انجام داده است. فراوانی نسبی تعداد خانواده .١
 زير است:

 
 
 

 کنند؟ نفری زندگی می ۲های  چند درصد از مردم، در خانواده

 ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ضای خانوادهتعداد اع
 ۲۰ ۱۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰ درصد

 

aترين مقدار  کم .٢
b

2
 در مجموعة زير چند است؟ 

 ( , ) | , ,( )( ) ,a b a b a b ab b    1 1 0 
 
های آن تکرار نشده باشد  ز رقمکدام ا وجود دارد که هيچ ۴و  ۳، ۲، ۱عدد چهار رقمی با ارقام چند  .٣

 ؟پذير باشد (يا هر دو) بخش ٣يا  ٢و مجموع هر دو رقم متوالی آن بر 
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 ٢٦/١١/١٣٩١زمان برگزاری:   ۱کد سؤاالت: 

 

٦ از ٢ ةصفح

 
 BCو  ADو طول دو ساِق  ۴برابر  ABطول ضلع  ABCDالساقين  در ذوزنقة متساوی .٤

محل برخورد دو قطر ذوزنقه باشد،  Eدرجه است. اگر  120نيز برابر  ABCاست. زاوية  ۲برابر 

BEنسبت 
DE

 برابر است با: 

۱ (2
2

 ۲ (3 1 ۳ (3
3

 ۴ (5
9

 ۵ (2
3

 

 
به ما  ۵*۵و  ۴*۴، ۳*۳، ۲*۲، ۱*۱تعدادی ُمهر مربعی شکل با ابعاد  .٥

توانيم يک ُمهر را آغشته به رنگ کرده و  در هر مرحله می داده شده است.
رو آن را رنگ کنيم به طوری که  روبه سپس با کوبيدن آن روی نقشة

کم چند بار بايد ُمهر روی  تمامی سطح مهر درون نقشه قرار گيرد. دست
های کوچک يک  نقشه بکوبيم تا همة جای نقشه رنگ شود؟ (ضلع مربع

 واحد است.)

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
)چند زوج مرتب  .٦ , )x y کند؟ زير صدق می از اعداد حقيقی، در دستگاه معادالت 

x y xy

xy x y

     

2 2 30
11

 

 
کيلومتری از  256ای که ماهوارة اميد در ارتفاع  در لحظه .٧

دورترين نقطة روی ماهواره تا سطح زمين قرار داشته، فاصلة 
توانسته آن را ببيند چند کيلومتر بوده است؟  زمين که می
 کيلومتر در نظر بگيريد.) ۶۳۷۰ای به شعاع  (زمين را کره

 
 
)چند چهارتايی  .٨ , , , )a b c d ؟کنند های زير صدق می از اعداد طبيعی در رابطه 

, , , .b c d aa cd b da c ab d bc    
 نهايت ) بی٥ ٨) ٤ ٦) ٣ ٢) ٢ ١) ١
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٦ از ٣ ةصفح

توانيم آن  قرار دارد و در هر قدم می Sای ابتدا در خانة  رو، مهره در شکل روبه .٩
که از  جا کنيم، بدون اين های باال، چپ و راست يک خانه جابه را در يکی از جهت

ای  رنگ شود. اگر بخواهيم از هيچ خانه های سياه جدول خارج شود يا وارد خانه
توان مهره را به خانة  ک مرتبه عبور نکنيم، به چند روش مختلف میبيش از ي

E رساند؟  

   E  
     
     
     
     
     
    S 

 
توان انتخاب کرد که ضرب هر دوتايی از  می ١٣٩١تا  ١حداکثر چند عدد از ميان اعداد طبيعی  .١٠

 ؟ها مربع کامل باشد آن
 

^شود:  به اين صورت تعريف می ^عمل  bو  aدو عدد طبيعی  برای .١١ ba b a عمل .  نيز
 شود به شکل زير تعريف می

( (( ^ )^ )^ ^ )a b a a a a    
aمرتبه ظاهر شده است. در اين صورت  a ،bراست،  که در عبارت سمت b :برابر است با 

۱ (
a

a
a



 ۲( ab ۳( aba ۴( baa
1 ۵ (abab 

 
 ABبر هم عمود هستند. اگر طول اضالع  Cو رأس  Bهای نظير رأس  ، ميانهABCدر مثلث  .١٢
 چه قدر است؟ BC. طول ضلع باشد ۲۲و  ۱۹به ترتيب  ACو 
 

سلطان شکرستان در نظر دارد که يک  .١٣
شهر  ۵گردی بين شکرستان و  تور جهان

های شمالی،  ديگر برقرار کند: نمکستان
جنوبی، شرقی، غربی و پشتی! (در شکل، 
نمکستان پشتی، در پشت کره است!). هر 

شهر نزديِک خود خط  ۴شهر تنها به 
توان توری  وايی دارد. به چند صورت میه

طراحی کرد که ابتدا و انتهای آن 
شکرستان باشد و از شهرهای ديگر دقيقًا 

  يک بار بگذرد؟

۱ (۱۶ ۲ (۲۰ ۳ (۳۲ ۴ (۴۰ ۵ (۴۸ 
 

 شکرستان

نمکستان 
 پشتی

 نمکستان شمالی

نمکستان 
 غربی

نمکستان 
 شرقی

 نمکستان جنوبی
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٦ از ٤ ةصفح

f:به تابع  .١٤   تابعی ،n ای  گوييم اگر برد آن مجموعه می مقداریn  عضوی باشد. اگر
f  وg  به ترتيبn  وm  مقداری باشند. توابعf g ،f g  وf g به ترتيب حداکثر ،

 ؟هستندچند مقداری 
۱ (mn ،mn  وmin( , )m n. ۲ (mn ،m n  وmax( , )m n. 
۳ (m n ،mn  وmn. ۴ (m n ،mn  وmn. 
۵ (max( , )m n ،mn  وmn.  
 
ABCD) ،Aالزاوية  در ذوزنقة قائم .١٥ D     90 ،(M  وسط ضلعBC  است. فرض

کند. اگر  قطع  Yو  Xرا در  ADخط  ، دروِن پاره MBو شعاع  Mکنيد دايره به مرکز 
AB  های  خط باشد. طول پاره rو  p ،qبه ترتيب  DAو  BC ،CDهای  خط و طول پاره 1

AX  وAY های کدام معادلة زير هستند؟ ريشه 
۱ (x px q 2 ۲ (x rx q 2 ۳ (x px q 2 
۴ (qx rx p 2 ۵ (px qx r 2  
 

,جمع صورت و مخرج چند تا از کسرهای  .١٦ , ,
1 2 90
90 90 90

 پذير  بخش ٣، بعد از ساده کردن بر

 ؟است
 

زندگی » چارزا«ای باکتری به نام  های يک شبکة مربعی نامتناهی، گونه در خانه .١٧
زمان زندگی کنند. بعد از يک  توانند هم ند. در هر خانه هر تعداد چارزا میک می

ساعت هر چارزا به چهار چارزا تقسيم شده و هرکدام به يکی از چهار خانة مجاور 
رود. اگر در ابتدا فقط يک چارزا وجود داشته باشد، بعد از شش ساعت چند  می

يک رأس مشترک دارد؟ (به طور  ای است که با خانة ابتدايی فقط چارزا در خانه
دقيقًا مثال پس از يک ساعت فقط در هر کدام از چهار خانة مجاور خانة آغازی، 

 خواهد داشت.) وجود چارزايک 

  

     
     
  

 
  

     
     

     
    
  

 
 

  
 

  
     

 
دوی اعضای آن،  ب دوبهچند زيرمجموعة چهار عضوی از اعداد حقيقی مثبت وجود دارد که ضر .١٨

برابر مجموعة  , , , , ,2 8 9 32 36  شود؟ 144
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٦ از ٥ ةصفح

f:تابع  .١٩   گونه تعريف شده است که  اين( )f 1 nو برای  1  به  nاگر تجزية  1

krrعوامل اول به صورت 
kn p p 1

1  گاه  باشد، آن( ) kpp
kf n r r 1

1  کدام درست است؟ .
)ip ها اعداد اول متمايزند وir(.ها اعداد طبيعی هستند 
١ (f .پوشا است 
٢ (f ت.يک اس به يک 
 است. fعضو برد  abگاه  باشند، آن fعضو برد  bو  a) اگر ٣
)، nو  m) برای هر دو عدد طبيعی ٤ ) ( ) ( )f m f n f mn. 
)، nو  m) برای هر دو عدد طبيعی ٥ ) ( ) ( )f m f n f mn. 
 
چرخی به شعاع ده متر از مرکز به وسيلة محوری به زمين متصل  .٢٠

ای به  لهتواند آزادانه حول آن محور بچرخد. مي شده، طوری که می
 60طول ده متر به شکل مماس به چرخ متصل شده است. اگر چرخ 

 یاز رو لهيم نيکه ا يیها به مساحت نقطه نهيگز نيتر کينزدبچرخد، 
(شکل وضعيت (بر حسب متر مربع) کدام است؟  کند، یها عبور م آن

 دهد.) ميله در ابتدا، انتها و سه لحظة بينی را نشان می

۱ (٢٠ ۲ (٣٠ ۳ (٤٠ ۴ (٥٠ ۵ (٦٠ 
 
دنبالة  .٢١ na خواه  با دو عدد حقيقی دلa1  وa2 های بعدی آن از رابطة  شود و جمله شروع می

 max ,n n na a a   2 1 1 aآيند. اگر  میدست  به 1 100 ترين مقدار  ، بيش100

 چند است؟ a1ممکن برای 
 

3 یاحسان و حسام در جدول .٢٢ کنند. در اين بازی هر  بازی می مطابق شکل، با هم مهره 2
خالی جدول قرار دهد يا يکی از  های تواند يک مهره در يکی از خانه کس در نوبت خودش می

های موجود را به خانة سمت راستش يا خانة بااليش منتقل کند، البته اگر آن خانه  مهره
باشد. بازنده اولين کسی است که نتواند حرکتی انجام دهد. احسان برای شروع بازی در خالی 
 بازی را ببرد؟ شده، مهره را قرار دهد تا بتواند گذاری های شماره يک از خانه کدام

 
۱  
۲ ۳ 

 ۴ 

۱ (۱ ۲ (۲ ۳ (۳ ۴ (۴ 
 تواند طوری بازی کند که برنده شود. ) در هر کدام از اين چهار حالت، حسام می۵
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 ٢٦/١١/١٣٩١زمان برگزاری:   ۱کد سؤاالت: 

 

٦ از ٦ ةصفح

xبا شرط ، ١٠٠تر يا مساوی  های معادلة زير در اعداد طبيعی کوچک تعداد جواب .٢٣ y را بيابيد. 

( , ) [ , ].x y xy x y x y  2 2 
)منظور از  , )x yترين مقسوم عليه مشترک  ، بزرگx  وy  و منظور از[ , ]x y ترين مضرب  کوچک
 است. yو  xمشترک 

 
در يک چندضلعی که » ناجور«ز يک ضلِع منظور ا .٢٤

کنند، ضلعی است که دو  ديگر را قطع نمی اضالع آن يک
ضلِع مجاورش در دو طرف خط شامل آن قرار دارند. 

 DEو  CDهای  رو تنها ضلع ضلعی روبه مثًال در پنج
ثر چند ضلع ضلعی حداک ۱۳۹۱ناجور هستند. يک 

  تواند داشته باشد؟ ناجور می
 
 شود؟ دايره رسم شده است. سطح اين کره حداکثر به چند ناحيه تقسيم می ۴ای،  روی سطِح کره .٢٥
۱ (۱۳ ۲ (۱۴ ۳ (۱۵ ۴ (۱۶  ۵ (۱۷ 

 


