 (1درﺳﺗﯽ و ﻏﻠطﯽ ھر ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد 4) .ﻧﻣره (
اﻟف ( ھر ﻋدد طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺗوان ﺻﻔر ﺑراﺑر ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳت.
ب( ﮐﻣﺗر از ﻧﺻف اﻋداد طﺑﯾﻌﯽ ﺑﯾن  5000و  10000اول ھﺳﺗﻧد.
ج( اﮔر ھر ﻋددی را ﺑﮫ ﺗوان  2ﺑرﺳﺎﻧﯾم ﺗﻌداد ﻣﻘﺳوم ﻋﻠﯾﮫ ھﺎی آن دو ﺑراﺑر ﻣﯽ ﺷود.
د( ﺗﻌداد ﺷﻣﺎرﻧده ھﺎی اﻋداد ﻣرﺑﻊ ﮐﺎﻣل ﻓرد اﺳت.
ه( دو ﻋدد  3و  3ﻗرﯾﻧﮫ ی ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد.
 3ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ اﻧد.
3و
ی( ﺟﻣﻠﮫ ھﺎی
ط( ﻣﺟﻣوع ھر دو ﻋدد ﻣرﺑﻊ ﮐﺎﻣل  ،ﻣرﺑﻊ ﮐﺎﻣل ﺧواھد ﺑود.
ز( ﻋﺑﺎرت  √9ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾر  3و  -3اﺳت.
 (2ﻗطر ﻣرﺑﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت  17ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﮫ ﮐدام ﯾﮏ از اﻋداد زﯾر ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت0.5) .ﻧﻣره(
د( 5.9
ج( 5.8
ب( 5.7
اﻟف(5.6
 3ﺑﮫ ﮐدام ﻋدد ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت 0.5) .ﻧﻣره(
 (3ﺗﻌداد ارﻗﺎم ﻋدد
د( 1014
اﻟف (  1008ب(  1010ج( 1012
 (4ﺣﺎﺻل ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺑدﺳت آورﯾد  2) .ﻧﻣره(
= a) 2 + 2 + 2 + ⋯ + 2
ﺗﺎ

=

 (5اﮔر

= √و

= √و

b) 3 × 3 × 3 × … × 3

= √ ﺑﺎﺷد  a .را ﺑرﺣﺳب  dﺑدﺳت آورﯾد 1).ﻧﻣره(

 (6ﻓرض ﮐﻧﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ی اول از ﺻﻔﺣﮫ ی ﺷطرﻧﺞ  ،ﯾﮏ داﻧﮫ ی ﮔﻧدم  ،در ﺧﺎﻧﮫ ی دوم  3داﻧﮫ ی ﮔﻧدم  ،در ﺧﺎﻧﮫ ی ﺳوم 9
داﻧﮫ ی ﮔﻧدم و ﺑﮫ ھﻣﯾن روش در ﺧﺎﻧﮫ ی  64ام  3داﻧﮫ ی ﮔﻧدم ﻗرار دھﯾم  .در ﻧﮭﺎﯾت ﭼﻧد داﻧﮫ ﮔﻧدم در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ی
ﺷطرﻧﺞ ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ ) 1ﻧﻣره (

 (7اﺣﻣد  2ﻣﻘدار ﭘول دارد .اﮔر  768از ﭘوﻟﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﺑرادرش ﺑدھد ﭘول اﺣﻣد ﯾﮏ ﺳوم ﭘول اوﻟﯾﮫ اش ﻣﯽ ﺷود .اﺣﻣد در
اﺑﺗدا ﭼﻘدر ﭘول داﺷﺗﮫ اﺳت 1.5) .ﻧﻣره(

 2 (8ﻋدد ﺑﮫ ﻏﯾر از  11و  121ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ب.م.م آﻧﮭﺎ ﺑراﺑر ﺑﺎ  11و ﺣﺎﺻﻠﺟﻣﻊ آﻧﮭﺎ  132ﺑﺎﺷد) .روش ﭘﯾدا ﮐردن
ﻋدد ھﺎ ﺣﺗﻣﺎ ذﮐر ﺷود  .ﺣدس زدن ﻋدد ھﺎ ھﯾﭻ ﻧﻣره ای ﻧدارد 1.5) (.ﻧﻣره(

 (9ﻣﻌﺎدﻻت زﯾر را ﺣل ﮐﻧﯾد 2) .ﻧﻣره(
= −1

)

(
√

√ =2

 (10ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد √ ×

√ =

√  1) .ﻧﻣره (

 (11اﮔر  ( , 4) = 2و  ( , 4) = 2ﺑﺎﺷد .ب.م.م دو ﻋدد  a+bو  4ﭼﻧد اﺳت؟ ) 1ﻧﻣره( )ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل(

)a

)b

 (12ﭼﻧد ﻋدد ﺻﺣﯾﺢ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣرﺑﻊ آن ھﺎ ﺑﯾن  2015و  -2015ﺑﺎﺷد 1) .ﻧﻣره(

 (13اﮔر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم  7 = 3و  3 = 4آﻧﮕﺎه ﻣﻘدار ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺑدﺳت آورﯾد  2) .ﻧﻣره (
اﻟف ( ) ÷ (7

ب(

+7
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 (6ﭼﻧد ﻋدد طﺑﯾﻌﯽ  4رﻗﻣﯽ  nﻣﯽ ﺗوان ﭘﯾدا ﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ
ﺧود اﻋداد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت 1) (.ﻧﻣره( )ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل(

+ 23

ﻣرﺑﻊ ﮐﺎﻣل ﺷد) .ﺑدﺳت آوردن ﺗﻌداد اﻋداد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت و

را ﺑرای ﻣﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ی 50
 (7دﺳﺗﮕﺎھﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ی  100ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل
ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ  ،ﺿرب  ،ﺗﻘﺳﯾم و ﻣﻧﮭﺎی دو ﻋدد را ﺑرای ﻣﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد .ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﺻل ﻋﺑﺎرت
زﯾر را ﺑدﺳت آورﯾم .ﺣداﻗل ﭼﻧد ﺗوﻣﺎن ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﮐﻧﯾم ؟ ) 1ﻧﻣره(
1 + 4 + 16 + ⋯ + 4

ﺳوال اﻣﺗﯾﺎزی) 1.5ﻧﻣره(
 (8رﻗم ﯾﮑﺎن ﻋدد

 7را ﺑدﺳت آورﯾد.

