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 .)ي جمع معمولي است نشانه(+  :شود به صورت زير تعريف مي ∗سه عدد صحيح باشند، عمل  cو  a ،bاگر . 1
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 كدام يك از اعداد زير از بقيه بزرگتر است؟. 2
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آباد به روستاي احمدآباد چهارراه و از روستاي احمدآباد به روستاي باقرآباد شش راه وجود  از روستاي علي. 3

آباد به روستاي باقرآباد برويم و بازگرديم، به شرطي كه از مسير رفت  ليتوانيم از روستاي ع به چند طريق مي. دارد

  .)آباد به باقرآباد وجود ندارد راه مستقيمي از علي( برنگرديم؟

1 (576  2 (432  3 (144  4 (360  5 (256  

 عليه باشند؟ مقسوم 9توان پيدا كرد كه دقيقاً داراي  چند عدد سه رقمي مي. 4
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هيچ دو تايي هم با يكديگر موازي  گذرند و ها از يك نقطه نمي تايي از آن پانزده خط در صفحه داريم كه هيچ سه. 5

  تعداد نقاط به وجود آمده در صفحه كدام است؟. نيستند

1 (45  2 (75  3 (120  4 (105  5 (210  

بينيد، به صورت صعودي  ددي و چنان كه مياعداد زير اعدادي هستند كه نه مكعب عددي هستند و نه مربع ع. 6

  هزار و سيصد و نود و يكمين عدد در اين دنباله كدام است؟. اند نوشته شده
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Aدر مثلث. 7 BC
∆

خطي واقع  كنيم كه روي پاره طوري انتخاب مي) و نه روي اضالع(را داخل مثلث  Kي نقطه 

B̂اگر. وصل مي كند) ACروي ضلع( Mي را به نقطه Bشود كه رأس = Ĉو °26 = شند، كدام يكبا °49

 قابل قبول نيست؟ CKBˆي هاي زير براي اندازه از گزينه
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آموز در آزمون انتخابي مرحله اول  دانش 10نفر از هر  7آموز دارد، حداقل  دانش 100در يك مدرسه كه . 8

2012IMC ها در  نفر از آن 3حداقل  ،كنند  نفري كه در آزمون شركت مي 10اند و از بين هر  شركت كرده

  شوند؟ مدرسه در آزمون پذيرفته ميآموزان اين  حداقل چند نفر از دانش. شوند ي اول قبول مي آزمون مرحله
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 :نويسيم را به ترتيب و به صورت زير پشت سرهم مي) 1ابتدا از (اعداد طبيعي . 9
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 امين عدد در اين دنباله كدام است؟ 2012
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صورت شانسي انتخاب مـي  به و اگـر  . كنـيم  دلخواه

حـداكثر   .پـذير باشـد   ها بخـش  بر آن
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× × × ×75098 5798005 1024 5984379 4198125 
 5 (6 

سه تاي آن ها نور سبز و بقيه نور آبي  و

سبز به آبي و آبي به سبز تبديل (شود 

هرگز مشاهده نخواهد شد؟  زير نشان  G(هاي

 3(G B+4 3 

چيزي گفت    توان

مثلث درون Bاي D A
∆

اگر مساحت . مي باشد 

مثلث مساحت Bباشد، D P
∆

 چه قدر است؟ 

 5 (7 

خوردن آن براي  :دهند ها بازي زير را انجام مي اما

بردارد، برنده است را تخمه آخرين كه كسي و  .بردارد

دوم مي تواند با طرح يك نقشه بازيكن بازي، شروع در ي خوب  ها

 5 (322 

يك از اين مربع هر 1×هاي  به يك سلول  1

3×هاي  4×و  3 ي  از درون همه 4

 5 (8 

 پذير باشند، كدام است؟

 5 (720  

  :قرار دهيم

ي  يعني در هر خانه دو برابر خانه... (

 امكان پذير نيست) 5 

اعداد طبيعي  مـي را به nو  mدو عدد  400تا  1ي انتخاب شانسي دلخواه و به صورت

مجموعه  اين بر آن mوجود داشته باشند كه) nبا در نظر گرفتن (در

m n برابر است با: 

(362  3(399  4(342 

سمت راست حاصل ضرب زير كدام است؟ غيرصفر رقم  اولين

× × × ×75098 5798005 1024 5984379 4198125
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هوشمند داريم كه پشت سرهم در يك مدار قرار گرفته المپ آناند  هفت تاي و سه

زدن كليد، رنگ نور دو المپ به تصادف عوض مي بار هر شود  با

كليد را فشار دهيم، كدام يك از گزينه شد؟ بار نخواه مشاهده هاي زير هرگز

B ي رنگ آبي است نشان دهنده(.  

 2(G B+1 6 

گفت نمي nبدون دانستن مقدار) 5  توان چيزي

چهارضلعي زير شكل اي درون مثلث نقطه Pمتوازي االضالع و ABCDدر

PCو مساحت مثلث 5 B
∆

باشد، مساحت مثلث 14برابر با  

 (8  3 (11  4 (5 

آن. ي آفتابگردان را بخورند خواهند مقداري تخمه اما براي خوردن

استتخمه را  5يا  2 برنده بردارد و كسي كه آخرين تخمه را بردارد،

مقادير زير براي تعداد تخمه از يك كدام ازاي نقشه به يك طرح با توان مي ها در شروع بازي، بازيكن دوم

 (162  3 (251  4 (122 

مربعي  nي n×  ازn2 1×مربع مربع. تشكيل مي شود 1 اين از به هر يك

اقل تعداد خطوط مورد نياز براي اين كه در شبكه ح هاي مجموع

است؟ كدام بگذرند،  ها

 (5  3 (6  4 (7 

اعداد دو رقمي  است؟ كه بر هر دو رقمشان بخش) بدون صفر(ي كدام پذير باشند،

 (360  3 (495  4 (630 

يك صفحه در خواهيم دهيم ي گندم را به صورت زير دانه 3652ي شطرنج  مي قرار

گندم، در خانه دوم  دانه يك اول خانه (دانه و 4دانه، در خانه ي سوم  2در ...

طريق امكان چن به كار  پذير است؟ اين

 4بيش از ) 4  4) 3  2) 

ي اعداد طبيعي از مجموعه. 10

در اين مجموعهشش عدد 

mممكن براي مقدار n−

1(387  2(362

است؟. 11 كدام زير ضرب حاصل راست اولين رقم غيرصفر سمت

1 (2  2 (

گرفته. 12 قرار مدار يك در سرهم پشت كه داريم هفت المپ هوشمند

مي. دهند مي عوض تصادف به المپ دو نور رنگ كليد، با هر بار زدن

گزينه nاگر .) شود مي از يك كدام دهيم، فشار را بار كلي

Bي رنگ سبز و  دهنده

1(G B+5 2 

4(G7 

در شكل زير چهارضلعي. 13

Pمثلث A B
∆

5برابر با  

1 (9  2 (

تخمه پويا و پدرام مي. 14 مقداري خواهن

2، 1تواند  هر نفر فقط مي

تخمه تعداد براي زير به ازاي كدام يك از مقادير

 حتماً برنده باشد؟

1 (80  2 (

nي مربعي  يك شبكه. 15 n

شبكه. گوييم مي در كه اين براي نياز مورد خطوط تعداد مجموع حداقل

ها بگذرند، كدام است؟ سلول

1 (4  2 (

رقمي مجموع همه. 16 دو ي اعداد

1 (180  2 (

مي خواهيم در يك صفحه. 17

دوم خانه در در خانه اول يك دانه گندم،

امكان) قبلي اين كار به چند طريق

1 (1  2 (
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تقلبي بوده و از بقيه سبكتر است با . ها

توان  كند، حداقل با چندبار وزن كردن مي

 5 (11 

است؟  كدام n(باشد، <10(  

   5 (13910 

هاي سه ضلع برابر  باشد، مجموع معكوس

 5(
23

120

 دارند؟هايي به صورت زير به هم ارتباط 

زمان به تمام شهرها سفر كنيم كمترين در حداقل . خواهيم

 5 (23 

Aحاصل جمع C D+ كدام است؟  +

امتياز است بدون باخت و امتياز سه ي انجام شده  مسابقه 20در . برد

 تساوي انجاميده است؟

 5 (13 

بزرگترين عددي كه هم  yو هم  xاگر

مشترك  مضرب كوچكترين y,هاي x كدام است؟ 

   5 (11 

دست دارند ها تصميم  تا از آن 20روزي . يك

هر  كه طوري به بسازند، زنجيره يك هم به نفر به هم متصل باشند و هيچ  20هايشان

B 14  قلوي يكسان و بقيه نيز شش
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كه همگي كامالً به هم شبيه هستند داريم است اما يكي از آن. سكه سبكتر بقيه از و بوده ها تقلبي

ترازوي دو كفه يك از مي اي كه فقط سنگيني و سبكي را معلوم مي استفاده كردن وزن چندبار با كند، حداقل

كرد؟ پيدا را تقلبي  ي

 (5  3 (7  4 (9 

باشد، كدام است؟ 1391رقمي مربع كامل كه مجموع ارقامشان 

 (1  3 (1391  4 (2776 

مساحت  به مثلثي معكوس 4/9متر مربع، اگر مجموع سه ارتفاع  سانتي 6در مجموع باشد،
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, , , ,T S R Q P  وU ارتباط اند، توسط جاده مشخص شده هم به زير صورت به هايي

كنيم و بدون برگشت به اين نقطه مي سفر شهرها تمام به خواهيم در كمترين زمان

شود، چند كيلومتر است؟ طي باي كه  مسافتي

 (20  3 (21  4 (22 

حروف متفاوت نشان دهنده زير، جمع جمع. ي ارقام متفاوتي هستند در حاصل

برابر با صفر نيستند ها رقم از يك  .)هيچ

فوتبال، تساوي  است ،يك امتيازي برد سه امتياز و باخت بدون امتياز

است؟د مسابقه به چن. شده است 48كننده  هاي شركت انجاميده تساوي

 (8  3 (10  4 (12 

y x  هم. مقسوم عليه هستند 12و  18به ترتيب داراي كه عددي اگر بزرگترين

برابر با  هاي كوچكترين مضرب مشترك مجموع رقمباشد،  24پذيرند،

 (10  3 (8  4 (9 

عجايب، موجودات  سرزمين دارن Bچهار دست و موجودات  Aدر يك دست

دست هايشان به هم يك زنجيره بسازند، به طوري كه هر اتصال

دست به كسي نداده باشد يك از بيشتر Bي موجودات با فرض اينكه همه. كس

چند زنجيره مختلف مي باشند، يكسان  بيايد؟ تواند به وجود قلوي

 (6  3 (1  4 (8 
4

هستن 243. 18 شبيه هم به كامالً همگي سكه داريم كه

كفه استفاده از يك ترازوي دو

ي تقلبي را پيدا كرد؟ سكه

1 (4  2 (

ارقامشان nتعداد اعداد. 19 مجموع كه كامل مربع رقمي

1 (0  2 (

در مثلثي به مساحت. 20

 :است با

1(
47

30
 2(

94

60

,شش شهر كه با نقاط. 21 , , ,T S R Q P

مي Pي با شروع از نقطه نقطه اين به برگشت و بدون

است؟ كيلومتر چن مسافتي كه بايد طي شود،

1 (19  2 (

دهنده.  22 نشان متفاوت در جمع زير، حروف

نيستن( صفر با هيچ يك از رقم ها برابر

1(9 

2(11 

3(15 

4(14 

5(16 

تساوي در مسابقه. 23 ي فوتبال،

شركت مجموع امتيازهاي تيم هاي

1 (6  2 (

y,اعداد طبيعي . 24 x

با بر آن بخش پذيرند، برابر

1 (15  2 (

موجودات. 25 در سرزمين عجايب،

اتصال دست گيرند تا با مي

باشد نداده كسي به كس بيشتر از يك دست

مي مختلف زنجيره قلوي يكسان باشند، چند

1 (5  2 (
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