
 

 یھا سوال به. دارد یمنف ی  نمره 2 نادرست پاسخ ھر ، مثبت ی نمره 7 درست پاسخ ھر ، سوال 20 با یتست امتحان کي در -1

 نداده جواب سوال چند به آموز دانش نيا باشد، شده 87 با برابر یآموز دانش ی نمره اگر. رديگ ینم تعلق یا نمره زين جواب بدون
 است؟

 يینھا ی نمره. دارند ازيامت صفر پاسخ بدون سوال ھر و ازيامت -1 غلط جواب ھر از،يامت+ 4 درست جواب ھر آزمون کي در -2
 باشد؟ تواند یم مختلف عدد چند

  ست؟يچ رياعدادز ی دنباله در اُم 1380 عدد -3

1,2,2,3,3,3,4,4,4,4, … .. 

 یمقدار یمتوال ی خانه سه ھر یعددھا مجموع که یطور به م،يکن پر حيصح اعداد با را ريز جدول یخال یھا خانه ميخواھ یم -4

 رد؟يگ قرار ديبا یعدد چه*  یجا به. شود 217 با برابر عدادجدول ی ھمه ی ھمه جمع جاصل نيھمچن. باشد ثابت

17 *  20  17   20  17    20  17    20  17  
   

 برابر  ھم با قطر ھر و ستون ھر ، سطر ھر اعداد جمع حاصل که ميدھ قرار یطور را 9 تا 1 اعداد 3 در 3 مربع کي در -5
 است؟ یعدد چه یمرکز مربع در واقع عدد یمنھا مربع ی چھارگوشه در واقع اعداد مجموع.باشند

 اعداد نيا نيتر بزرگ یبرا ممکن مقدار نيتر کوچک. است شده کامل مربع کي با برابر یمتوال یعيطب عدد 2008 جمع حاصل -6
 ست؟يچ

 مراسم کي در.ھستند ینظام فرميوني یدارا ھا آن از یمين فقط اما. است شده ليتشک سرباز 48 از سربازان از گروھان کي -7

 به فرميوني که یسربازان تا شود یم سبب شيآرا نيا. سازند یم یليمستط 6 در 8 شيآرا کي سربازان ، ینظام گاني نيا از ديبازد
 در. ندارند فرميوني ھم ازآنھا یمين که شوند یم اضافه گروه نيا به یديجد سربازان سپس. بمانند یمخف فرماندھان ديد از ندارند، تن

 سربازان تعداد. مانند یم یمخف فرماندھان ديد از فرميوني فاقد سربازان بازھم که رنديگ یم قرار یطور ھا آن زين یبعد ديبازد مراسم
 است؟ قدر چه شده اضافه

 ی مسابقه 20 در. دارد ازيامت کي زين یتساو ھر. دارد ازيامت صفر باخت ھر ازويامت+ 3برد ھر فوتبال ی مسابقه دوره کي در -8

 است؟ دهيانجام یتساو به مسابقه چند. است شده 48 با برابر کننده شرکت یھا ميت یازھايامت مجموع شده، انجام

 تعداد. است کرده کسب ازيامت 5702 یباز 2003 در و است کرده شرکت فوتبال مسابقات از دوره کي در یاضير اديالمپ ميت -9

 باخت ھر و ازيامت 1 یتساو ھر از،يامت 3 برد ھر(باشد؟ داشته است ممکن مختلف حالت چند ميت نيا یھا یتساو و ھا باخت ، بردھا
 .)است ازيامت بدون

 است؟ یعدد چه ، ميرس یم آن به که یرقم سه عدد نياول. ميگرد یبرم عقب به تا 3 تا 3 و ميکن یم شروع 3796ازعدد -10

11-A ، B و C اگر. است یعيطب عدد کي زين   جمع حاصل. باشند یم یعيطب یاعداد که ھستند مثلث کي یھا هيزاو یھا  اندازه 

)A,B,C(کنند؟ یم صدق طيشرا نيا در جواب دسته چند م،يريبگ نظر در جواب دسته کي را 

 نيا. باشند برابر ھم با ضلع چھار ھر اعداد مجموع که یطور به. ميکن یم پر 8 تا 1 اعداد با را 3 در 3 مربع کي یھا خانه -13
 باشد؟ تواند ینم ريز عدد کدام مجموع
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 است ممکن که یعدد نيتر بزرگ. شود 10 با برابر عدد ده نيا نيانگيم که یطور به ؛ ميکن یم انتخاب مختلف یعيطب عدد  ده -14
 ست؟يچ ، شود انتخاب

 نکهيا فرض با. سوزند یم ساعت 3 در دوم شمع و ساعت 4 در اول شمع. ميکن یم روشن لحظه کي در را طول ھم شمع دو -15
 شود؟ یم دوم شمع طول برابر دو اول شمع طول ساعت چند گذشت از پس بسوزد، یثابت مقدار به شمع ھر

 است؟ قدر چه ريز مقدارعبارت -16

 ( ....... ) ( ..... )            2 2 2 21 2 3 2005 1 3 2 4 3 5 2004 2006  

 باشند؟ یمتوال حيصح عدد 9 مجموع با برابر که دارند وجود 100 از تر کوچک ینامنف حيصح عدد چند -17

 جھت در شيبعد عدد دو اختالف با برابر عدد ھر. است 94 با برابر آنھا مجموع که دارند قرار)n>3( نقطه n رهيدا کي یرو -18

 باشد؟ تواند یم  یاعداد اي عدد چه  n.است ساعت یھا عقربه حرکت

 ست؟يچ عدد 23 نيا نيانگيم. ھاست آن نيتر کوچک برابر پنج یمتوال فرد عدد 23 نيب در عدد نيتر بزرگ  -19

 است؟ قدر چه اند، شده ليتشک چھار رقم 4 و پنج رقم 5 از که یرقم 9 اعداد تمام نيانگيم-20

 ی نمره نيانگيم. است شده 66 با برابر کالس نيانگيم. است الزم 100 از 65 ی نمره کسب آزمون کي در شدن قبول یبرا -21

 شده قرار. است شده 56 اند، شده مردود آزمون در که یآموزان دانش ی نمره نيانگيم. است شده 71اند، شده قبول که یآموزان دانش

 با برابر یقبول آموزان دانش نيانگيم ، ميتصم نيا از پس. شوند قبول یشتريب آموزان دانش تا شود اضافه نمره 5 کس ھر به که است

 آموز دانش چند کالس نيا باشد، 30 و 15 نيب یعدد کالس نيا آموزان دانش تعداد اگر. شود یم 59 یمردود آموزان دانش و 75
 دارد؟

 

 

  


