
 ( 4)گزینۀ  .1

 شمارۀ مدادها از روترین تا زیرترین به ترتیب از راست به چپ:

6-1-5-2-8-7-3-4 

 است. 2و پنجمین  7پس از چپ به راست )زیرترین تا روترین( سومین مداد 

 (1)گزینۀ  .2

 کنند.زیرا در هر نیم ساعت دو قطار در مسیر رفت و برگشت همدیگر را مالقات می

 (1)گزینۀ  .3

توانند همدیگر را قطع نکنند! ای نمیدو دایره پس هیچ. ها همنهشت هستندو دایره از مجموع دو قطر دایره کمتر است قطر استوانه

یرا ز شوند، احتمال اینکه دو دایره بر هم منطبق شود صفر است.ها درون این قوطی خالی میوقتی به طور ناگهانی )تصادفی(، دایره

-دو نقطۀ تقاطع ایجاد میتوان تخمین زد که هر دو دایره نقطۀ متمایز از دو دایره است. پس می 3انطباق دو دایره معادل با انطباق 

های دو عضوی برابر تعداد زیر مجموعه 2از طرفی احتمال اینکه نقاط تقاطع بر هم منطق شود، صفر است. پس انتظار داریم  کنند.

 ه تقاطع داشته باشیم:دایر 1000این 

, ,


  
1000 999

2 1000 999 1000000
2

 

 2گزینۀ  .4

عدد قرار دارد که اولی یک رقمی و دومی دورقمی است. « بیست»به روشنی بعد از عدد « یک»الف نادرست است زیرا، مثالً عدد 

 ست.اولین عدد در این لیست است و گزارۀ ب درست ا« بیست»

 3گزینۀ  .5

 ترتیب تصاویر این داستان از راست به چپ برابر با دنبالۀ زیر است:

3-6-1-2-4-5 

 1گزینۀ  .6

نگهبان دارد )طبق جملۀ یک( و بعد مدیر و سپس صندوقدار  کمترین درآمد را دارد ، مدیر و صندوقدار مرتب شوند،نگهباناگر درآمد 

تواند صندوقدار باشد. از طرفی مسعود خواهر دارد. پس تک فرزند جملۀ دو(. در آمد جواد چون از مدیر بیشتر است، پس فقط می )طبق

 تواند نگهبان باشد. پس مدیر است و مهران باید نگهبان باشد.نیست. پس نمی

 1گزینۀ  .7

 آید که شهر است.بدست می« تهران»، کلمۀ با معنی «هتران»با به همریختن حروف کلمۀ 

 1گزینۀ  .8

 جای آرزو، بهاره و پوپک یکی از این دو حالت است:شود که از جملۀ سوم و چهارم این نتیجه می

 2شکل 1شکل 

بهاره

پوپک آرزو

بهاره

آرزو پوپک



درست  1نه( بنشینند. پس شکل تواند دو نفر )ثریا و ترا، سمت راست پوپک با روبروی آرزو یک صندلی قرار دارد و نمی2در شکل امّا 

 است.

 
 برای جمیله خالی است. 2دهد فقط صندلی که نشان می

 3گزینۀ  .9

پس  ها با کازوها تهی است.گوید اشتراک نولها است. جملۀ دوم میها زیرمجموعۀ نولگوید، مجموعۀ نئونجملۀ اول در واقع می

 فقط جملۀ دوم نادرست است.

 1گزینۀ  .10

 
 A ،Bروی  Aهای سمت راست و چپ روی هم منطبق شوند. یعنی طبق شکل باال برای ساختن یک نوار موبیوس باید فلش

از طرفی قسمت خاکستری و سفید در نوار باال هر کدام دو طرف دارند: رو و پشت. روی نوار  منطبق شود. Cروی  Cو  Bروی 

رسیدید مابقی مسیر باید از  Aحرکت کنید. وقتی به  Aروی آن به طرف ماست به سمت  کنیمباال و قسمت سفید که فرض می

 Cادامه دهید تا به  Cسر در بیاورید که در قسمت خاکستری است. پس مسیر را در قسمت پشت خاکستری به سمت  Aپشت 

دهد به جای اول و همان رو که به سمت ماست ادامه دهید. این نشان می Cرسیدید مابقی مسیر باید از  Cبرسید. وقتی به 

 رده باشیم که این نشانۀ یک حلقۀ ساده است.بازگشتیم بدون اینکه پشت سفید و یا روی خاکستری را لمس ک

 بینید که نوار موبیوس فقط یک رو دارد.نکته: اگر روی نوار موبیوس حرکت کنید تا به جای اول خود بازگردید، می

 2گزینۀ  .11
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 4گزینۀ  .13

 1گزینۀ  .14

 2گزینۀ  .15

 درست است( 1توان فهمید که گزینۀ )از روی وزن شعر می 1گزینۀ  .16

 )از لحاظ وزن شعر متفاوت است( 4زینۀ گ .17

 3گزینۀ  .18

بهاره

ترانه

پوپک

ثریا

آرزو



 ها خونگرم هستند.. چون موش 4گزینۀ  .19

 1گزینۀ  .20


