 -1در يک امتحان تستی با  20سوال  ،ھر پاسخ درست  7نمره ی مثبت  ،ھر پاسخ نادرست  2نمره ی منفی دارد .به سوال ھای
بدون جواب نيز نمره ای تعلق نمی گيرد .اگر نمره ی دانش آموزی برابر با  87شده باشد ،اين دانش آموز به چند سوال جواب نداده
است؟
 -2در يک آزمون ھر جواب درست  +4امتياز ،ھر جواب غلط  -1امتياز و ھر سوال بدون پاسخ صفر امتياز دارند .نمره ی نھايی
چند عدد مختلف می تواند باشد؟
 -3عدد  1380اُم در دنباله ی اعدادزير چيست؟
1,2,2,3,3,3,4,4,4,4, … ..
 -4می خواھيم خانه ھای خالی جدول زير را با اعداد صحيح پر کنيم ،به طوری که مجموع عددھای ھر سه خانه ی متوالی مقداری
ثابت باشد .ھمچنين جاصل جمع ھمه ی ھمه ی عدادجدول برابر با  217شود .به جای * چه عددی بايد قرار گيرد؟
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 -5در يک مربع  3در  3اعداد  1تا  9را طوری قرار دھيم که حاصل جمع اعداد ھر سطر  ،ھر ستون و ھر قطر با ھم برابر
باشند.مجموع اعداد واقع در چھارگوشه ی مربع منھای عدد واقع در مربع مرکزی چه عددی است؟
 -6حاصل جمع  2008عدد طبيعی متوالی برابر با يک مربع کامل شده است .کوچک ترين مقدار ممکن برای بزرگ ترين اين اعداد
چيست؟
 -7يک گروھان از سربازان از  48سرباز تشکيل شده است .اما فقط نيمی از آن ھا دارای يونيفرم نظامی ھستند.در يک مراسم
بازديد از اين يگان نظامی  ،سربازان يک آرايش  8در  6مستطيلی می سازند .اين آرايش سبب می شود تا سربازانی که يونيفرم به
تن ندارند ،از ديد فرماندھان مخفی بمانند .سپس سربازان جديدی به اين گروه اضافه می شوند که نيمی ازآنھا ھم يونيفرم ندارند .در
مراسم بازديد بعدی نيز آن ھا طوری قرار می گيرند که بازھم سربازان فاقد يونيفرم از ديد فرماندھان مخفی می مانند .تعداد سربازان
اضافه شده چه قدر است؟
 -8در يک دوره مسابقه ی فوتبال ھر برد +3امتيازو ھر باخت صفر امتياز دارد .ھر تساوی نيز يک امتياز دارد .در  20مسابقه ی
انجام شده ،مجموع امتيازھای تيم ھای شرکت کننده برابر با  48شده است .چند مسابقه به تساوی انجاميده است؟
 -9تيم المپياد رياضی در يک دوره از مسابقات فوتبال شرکت کرده است و در  2003بازی  5702امتياز کسب کرده است .تعداد
بردھا  ،باخت ھا و تساوی ھای اين تيم چند حالت مختلف ممکن است داشته باشد؟)ھر برد  3امتياز ،ھر تساوی  1امتياز و ھر باخت
بدون امتياز است(.
 -10ازعدد 3796شروع می کنيم و  3تا  3تا به عقب برمی گرديم .اولين عدد سه رقمی که به آن می رسيم  ،چه عددی است؟
 B ،A -11و  Cاندازه ھای زاويه ھای يک مثلث ھستند که اعدادی طبيعی می باشند .حاصل جمع نيز يک عدد طبيعی است .اگر
)(A,B,Cرا يک دسته جواب در نظر بگيريم ،چند دسته جواب در اين شرايط صدق می کنند؟
 -13خانه ھای يک مربع  3در  3را با اعداد  1تا  8پر می کنيم .به طوری که مجموع اعداد ھر چھار ضلع با ھم برابر باشند .اين
مجموع کدام عدد زير نمی تواند باشد؟
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 -14ده عدد طبيعی مختلف انتخاب می کنيم ؛ به طوری که ميانگين اين ده عدد برابر با  10شود .بزرگ ترين عددی که ممکن است
انتخاب شود  ،چيست؟
 -15دو شمع ھم طول را در يک لحظه روشن می کنيم .شمع اول در  4ساعت و شمع دوم در  3ساعت می سوزند .با فرض اينکه
ھر شمع به مقدار ثابتی بسوزد ،پس از گذشت چند ساعت طول شمع اول دو برابر طول شمع دوم می شود؟
 -16مقدارعبارت زير چه قدر است؟
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 -17چند عدد صحيح نامنفی کوچک تر از  100وجود دارند که برابر با مجموع  9عدد صحيح متوالی باشند؟
 -18روی يک دايره  nنقطه )(n>3قرار دارند که مجموع آنھا برابر با  94است .ھر عدد برابر با اختالف دو عدد بعديش در جھت
حرکت عقربه ھای ساعت است n.چه عدد يا اعدادی می تواند باشد؟
 -19بزرگ ترين عدد در بين  23عدد فرد متوالی پنج برابر کوچک ترين آن ھاست .ميانگين اين  23عدد چيست؟
-20ميانگين تمام اعداد  9رقمی که از  5رقم پنج و  4رقم چھار تشکيل شده اند ،چه قدر است؟
 -21برای قبول شدن در يک آزمون کسب نمره ی  65از  100الزم است .ميانگين کالس برابر با  66شده است .ميانگين نمره ی
دانش آموزانی که قبول شده اند 71،شده است .ميانگين نمره ی دانش آموزانی که در آزمون مردود شده اند 56 ،شده است .قرار شده
است که به ھر کس  5نمره اضافه شود تا دانش آموزان بيشتری قبول شوند .پس از اين تصميم  ،ميانگين دانش آموزان قبولی برابر با
 75و دانش آموزان مردودی  59می شود .اگر تعداد دانش آموزان اين کالس عددی بين  15و  30باشد ،اين کالس چند دانش آموز
دارد؟

