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دانشآموز عزیز ،سؤالهای این آزمون به دو شکل پنجگزینهای و پاسخکوتاه است .پاسخ درست بهه
هر دو نوع سؤال  4نمرة مثبت دارد .پاسخ غلط به هر سؤال پنجگزینهای  1نمرة منفي دارد ولی پاسهخ
غلط به سؤالهای پاسخکوتاه نمرة منفي ندارد .پاسخنامه در مورد هر دو نوع سؤال مشابه و شامل پهنج
ستون است که در هر کدام میتوانید یک رقم از ارقام صفر تا نه را با سیاه کردن مشخص کنید.
جههواس سههؤالهههای پاسههخکوتههاه ،عههددی نههامنفی و کههمتههر از
 111111است .شما باید ارقام قسهمت صهحیآ آن را جداگانهه در
پاسخنامه سیاه کنید .به عنوان مثال اگر پاسهخ سهؤالی 6951/31
بود شما باید از قسمت اعشاری صرفنظر کهرده و در پاسهخنامهه،
مانند شکل روبهرو ،رقمهای مربوطه را سیاه کنید.
در مورد سؤالهای پنجگزینهای ،شهمارة گزینهة درسهت را در
ستون سمت راست ،مربوط به رقم یکان ،سیاه کنید.
( .0سؤال شمارة صفر!) کد سؤاالت شما چند است؟ آن را در صفحة اول پاسخنامة خود مشخص
کنید .مشخص نکردن این کد ،عواقب ناگواری دارد که روی جلد پاسخنامه توضیآ داده شده است.
 .1در روستایی با هزار نفر جمعیت ،دویست نفر مبتال به نوعی بیماری شدهاند .با انجام یک آزمایش
میتوان بیماری را تشخیص داد ولی نتیجه خطا دارد ،به این معنی که فرد بیمار را به احتمال 5
درصد سالم و فرد سالم را به احتمال  5درصد بیمار اعالم میکند .فردی را به تصادف از مردم این
روستا انتخاس کرده و از او آزمایش میگیریم .چند درصد احتمال دارد آن فرد بیمار اعالم شود؟
 .2کارخانهای محصوالتش را در بستههایی مکعبی بستهبندی میکند و در انبار هر  212بسته را به
شکل مکعبی  8 8 8به هم متصل میکنند .در شرایطی که دمای هوا از حدی بیشتر شود
الزم است با جدا کردن این مجموعة  212تایی با صفحات افقی و عمودی ،هر بسته دستکم یک
وجه داشته باشد که با وجوه بستههای دیگر در تماس نباشد .کمترین تعداد صفحه برای رسیدن به
چنین وضعیتی چند تا است؟
 .1چند عدد هشترقمی در مبنای چهار با ارقام  2 ،1و  3وجود دارد که بر  3بخشپذیر باشد؟
 .4پنج نقطه در صفحه داریم که هیچ سه تایی همخط نیستند .همة پارهخطهایی که رئوسشان این
نقاط است را رسم کردهایم .حداقل چند نقطة جدید در محل تقاطع پارهخطها به وجود میآید؟
 )1صفر
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 .5دور گود یک زورخانه  12۱صندلی ،دایرهوار ،چیده شده است .تماشاچی اولی که وارد زورخانه
میشود روی صندلی شماره یک مینشیند .از آنجا که سرماخوردگی در شهر شایع شده ،هر فردی
که وارد میشود روی صندلیای مینشیند که فاصلهاش با نزدیکترین صندلی اشغالشده بیشترین
مقدار ممکن باشد و اگر چند صندلی با این خاصیت وجود داشت آنکه شمارهاش کمتر است را
انتخاس میکند .نفر 3۳م روی کدام صندلی مینشیند؟
 .6عددی طبیعی  ، nکوچکترین عددی است که باقیماندة 45
باقیماندة  17 18nبر  1۳20چند است؟

 .3مساحت محصور بین نمودار تابع 1 x 2
است؟ (منظور از ]  ، [tجزء صحیآ عدد  tاست).

 3nبر  10۰0برابر  1۰است.

 yدر بازة ] [0,1و محور طولها چهقدر

] [10x

 .8شمارة اصلی پالک یک خودرو متشکل از یک عدد دو رقمی در سمت چپ ،یکی از حروف الفبا در
وسط و یک عدد سه رقمی در سمت راست است و از رقم صفر در این دو عدد استفاده نمیشود .به هر
پالک ،ضرس دو عدد مورد اشاره را نسبت میدهیم .مثالً به پالک زیر عدد  12 365 4380را
نسبت میدهیم.

میانگین اعداد نسبتدادهشده به تمام پالکهای ممکن ،چند است؟
 .9قسمتی از پارک جنگلی لتیان که بین دو جاده واقع شده ،آتش گرفته است .آتش با سرعت 11
کیلومتر بر ساعت گسترش مییابد .اگر فاصلة نقطة شروع آتشسوزی تا هر دو جاده  11کیلومتر
باشد ،پس از  2ساعت مساحت ناحیة سوختهشده چند کیلومتر مربع است؟ (جادهها را خطهای
طوالنی ،راست و موازی با هم بگیرید و فرض کنید آتش از جاده عبور نمیکند).
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 .11مثلث  ABCرا در نظر بگیرید که  AB AC 15و  . BC 18نقاط  Dو  Eرا
بهترتیب روی  CAو  CBطوری بگیرید که  CD 5و 3
 .CEنقطة  Fرا روی نیمخط

 DEطوری در نظر بگیرید که 8
 . EFنقطة  Mرا وسط  ABو  Nرا نقطة برخورد FM
با  BCبگیرید .طول  CNچهقدر است؟
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 .11طبق ضوابط ،ساختمانهای یک کوچه نباید بیش از  9طبقه داشته باشند .بهعالوه اگر تعداد طبقات
دو ساختمان ،با هر چهقدر فاصله ،برابر باشد ،حتماً باید ساختمانی با تعداد طبقات بیشتر از آن دو
بینشان وجود داشته باشد .حداکثر چند ساختمان در یک سمت کوچه میتوان ساخت؟

 .12چند سه تایی ) (a,b, cاز اعداد طبیعی اکیداً کمتر از  21داریم که c

b

 aبر  b ، aو c

بخشپذیر باشد؟
 .11فردی میخواهد کنار دیوار باغش ،ناحیهای را برای نگهداری از مرغ و خروسهایش بسازد .او سه
نرده به طول ده متر دارد .با استفاده از دیوار باغ ،که مستقیم و طوالنی است و این سه نرده ،حداکثر
مساحتی را که میتواند محصور کند چند مترمربع است؟
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 .14برای چند مقدار صحیآ  ، kدستگاه معادالت زیر جوابی غیر از 0
حقیقی دارد؟
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 a1, a2,همان اعداد  1تا  20باشند که به ترتیبی دلخواه نوشته شدهاند.

a3

 a1چند مقدار مختلف میتواند باشد؟

a2

 .1۰زیرمجموعهای از اعداد حقیقی دارای این خاصیت است که برای هر دو عضو متمایز آن مثل x
و  ، yداریم 1

1 )1
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 . (xاین مجموعه حداکثر چند عضو دارد؟
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 .13دو عدد طبیعی  mو  nکمتر از  200هستند و  . [m, n ] (m n )2حداکثر مقدار
 m nچهقدر است؟ ( ]  [m, nکوچکترین مضرس مشترک  mو  nاست).
 .18سه میله با طولهای  143۳ ،13۳۰و  201۱میلیمتر روی زمین از یک سر به هم لوال شدهاند.
کمترین مقدار ممکن برای شعاع دایرهای که از سه سر دیگر میلهها میگذرد چند میلیمتر است؟
 .1۳فرض کنید z

y

 xاعدادی حقیقی و مثبت باشند که
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کدام است؟
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 .21در چهارضلعی محدس و محاطی  ABCDداریم  . B 1100محل برخورد  ADو  BCرا
 Eو محل برخورد  ABو  CDرا  Fمینامیم .اگر عمودهای  Eبر  ABو  Fبر  BCیکدیگر
را روی دایرة محیطی چهارضلعی در نقطة  Pقطع کنند .اندازة زاویة  PDFچند درجه است؟
 .21نقطة  Pدرون یا روی مثلث متساویاالضالع  ABCبه ضلع یک قرار دارد .قرینة  Pنسبت به
 ABرا  ، Kقرینة  Kنسبت به  BCرا  Mو قرینة  Mنسبت به  ACرا  Nمینامیم.
حداکثر طول  NPکدام گزینه است؟
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 .22هشت عدد کاشی مشابه  1 2داریم که هر کدام از یک مربع قرمز و یک مربع آبی تشکیل شده
است .به چند حالت میتوان یک ناحیة  4 4را با این کاشیها پوشاند طوری که هر سطر و هر
ستون آن دو مربع قرمز و دو مربع آبی داشته باشد؟
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 .21پروانه پرگاری خرید و پس از باز کردن بستة آن متوجه شد طول
میلة سوزندار  10سانتیمتر و طول میلة مدادی  1۰سانتیمتر است!
فرض کنید برای اینکه بتوان با آن پرگار دایره کشید ،باید زاویة مداد
با کاغذ دستکم  30درجه باشد ولی سوزن میتواند هر زاویهای با
صفحة کاغذ داشته باشد .تفاضل شعاع بزرگترین دایره و شعاع
کوچکترین دایرهای که میتوان با این پرگار کشید بر حسب
سانتیمتر به کدام گزینه نزدیکتر است؟
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 .24دنبالة }  {anبا فرمول زیر تعریف میشود:

12
)
n
حاصل عبارت زیر چهقدر است؟
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 .25دانشمندان سیارهای کوچک به شعاع  30کیلومتر کشف کردهاند که تمام سطآ آن را آس فرا
گرفته است .شهابی کرویشکل به این سیاره برخورد میکند و کامالً در آس فرو میرود و ارتفاع آس
روی سطآ سیاره یک سانتیمتر افزایش پیدا میکند .شعاع شهاس چند متر بوده است؟

کد سؤاالت1 :

صفحة  5از 5

پنجشنبه 1196/11/5

