
  

  

  

  

  

  :گويي به سواالت به موارد زير دقت نماييدلطفاَ پيش از پاسخ

سوال و تعداد  15كوتاه تعداد سواالت پاسخ. شود مي تشريحي برگزاركوتاه و سواالت پاسخ آزمون در دو بخش سواالت پاسخ -1

  .سوال است 4سواالت تشريحي 

نامه در محل مخصوص آن در پاسخ، وال را كه يك عدد استدر قسمت سواالت پاسخ كوتاه فقط بايد جواب نهايي هر س -2

  . بنويسيد و از نوشتن راه حل خودداري كنيد

  . از نوشتن موارد نامربوط و اضافه خودداري كنيد. پاسخ سواالت بخش دوم را بايستي به صورت تشريحي بنويسيد -3

چنين ي  الكترونيكي در زمان برگزاري آزمون ممنوع بوده و در صورت مشاهدهي  حساب و هرگونه وسيلهاستفاده از ماشين -4

  .باشد مي صفر آموز خاطيدانشي  مرهنمواردي تخلف محسوب شده و 

ناخوانا و نامرتب توسط هاي  پاسخ. خوردگي و به طور خوانا بنويسيدپاسخ هر سوال را فقط با خودكار آبي و بدون خط -5

  .گيرد نمي ها تعلقبه آن اي رسي و تصحيح قرار نگرفته و نمرهداوران مورد بري  كميته

  .ي منفي نداردآزمون نمره -6

  سواالت پاسخ كوتاه : بخش اول

 . رقم يكان عدد زير را به دست آوريد -1

 ´ + ´ + ´ + + ´2 2014 3 2013 4 2012 1008 1008    

  

 

 دقيقه 150 : مدت زمان پاسخگويي  دبيرستان دوره اول
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  چه تعداد از كسرهاي زير قابل ساده شدن نيستند؟  -2

 , , , , , ,1 2 3 4 2012 2013
2014 2014 2014 2014 2014 2014   

حداكثر مقدار ممكن  ،اگر حاصل عبارت زير عددي صحيح باشد. عددي صحيح باشد yاول و  يك عدد xفرض كنيد كه  -3

 چيست ؟  yبراي 

 
xy xy xy xy xy xy

+ + + + + +
1 2 3 4 54 55    

بيشترين ، هايش باشدعليهجزء مقسوم Nدر صورتي كه هر رقم . عددي طبيعي است كه ارقامش متمايزند Nدانيم  مي -4

  .ريدرا به دست آو  Nمقدار براي 

  ؟كصدمين عدد از كوچك به بزرگ چيستي. سازيم مي غيرتكراريهاي  اعداد پنج رقمي با رقم 5،1،2،3،4م با استفاده از ارقا -5

 ن كار را به چند روشاي  .مجاوري به رو نباشندي  سكه را طوري در يك رديف قرار دهيم كه هيچ دو سكه 10خواهيم  مي -6

 توان انجام داد؟  مي

ADاالضالع است ومتوازي ABCDزير چهار ضلعيدر شكل  -7 = =ABو60 36 ABبر ضلع  BDقطر . هستند    

 با DBنيز به ترتيب محل برخورد Gو Hنقاط. كنند مي را نصف BCو ADبه ترتيب اضالع  Fو E نقاط. عمود است 

EC  وAF مساحت چهارضلعي . هستندEFGH را پيدا كنيد.  

  
 

. كنيم مي انتخاب) ن اعداد اي  با در نظر گرفتن خود( 49تا  1را به طور تصادفي از اعداد طبيعي بين  دو عدد طبيعي -8

  چه قدر است؟ ، ن اعداد به صورت گردشي و پايان ناپذير باشداي  هاي نمايش اعشاري معكوس كهناي  احتمال
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,از ارقام  -9 , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 7 8 به ، كنيم مي يكان و دهگان تعدادي از اعداد استفادههاي  فقط و فقط يك بار به عنوان رقم 9

  ن كار به چند روش ممكن است؟ اي  .شود 108ن اعداد برابر با اي  جمعطوري كه حاصل

  مجاور نيستند؟  2است و ضمنا هيچ دو رقم  1هشتمين رقم از سمت چپ برابر با  2و  1رقمي با ارقام  13در چند عدد  -10

  ها مضربي از هفت باشد؟ توان پيدا كرد كه حاصل جمع اعداد داخل آن مي در جدول زير چند مستطيل -11

  

43 44 45 46 47 48 49
36 37 38 39 40 41 42
29 30 31 32 33 34 35
22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7

   

  شود؟  1011حاصل برابر با ، هايش جمع شودتوان پيدا كرد كه اگر با مجموع رقم مي  nچند عدد طبيعي مانند  -12

مساحت . برابر با يك واحد است ACQPيك پنج ضلعي منتظم است و مساحت چهارضلعي ABCDEدر شكل زير -13

  چند واحد است؟ رنگ شدهي  ناحيه

  

  :د يآ نويسيم تا عدد زير به دست مي را پشت سرهم و به ترتيب 50تا  1اد اعد -14

                                           ...123456789101112 47484950  

  ؟چيست 3توان عدد ، ن عدد را به صورت تجزيه شده به حاصل ضرب عوامل اول بنويسيماي  چنانچه
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  . به دست آوريد را بخش پذير نيست 5هيچ كدامشان بر هاي  متوالي كه حاصل جمع رقمبيشترين تعداد عددهاي طبيعي  - 15

  سواالت تشريحي

2´توان يك جدول مي به چند روش مختلف -1 1́هاي را با موزاييك 5 1́و  1 ها همپوشاني بين موزاييك(فرش كرد؟  2

  ).مجاز نيست و الزامي به استفاده از هر دو نوع موزاييك در هر حالت فرش كردن وجود ندارد

اولين رقم سمت چپ چند تا از اعداد . باشد مي 1برابر با ، رقمي است 604كه يك عدد   20042اولين رقم سمت چپ عدد -2

}مربوط به مجموعه اعداد , , , , }0 1 2 20032 2 2 2  شود؟ مي 4برابر با  

8´شكل زير يك مستطيل  -3 7 رسم  5و  3،4الزاويه به طول اضالع آن يك مثلث قائمي  دهد كه در هر گوشه مي را نشان  

كه دو مثلث در حالي ، اندروي ضلع پاييني مستطيل قرار دادهخود را  4دو مثلث پاييني دو ضلع به طول ضلع . شده است

 هاي مثلث وتر   هر چهار بر   نيز  يك دايره. اندخود را روي ضلع بااليي مستطيل قرار داده 3بااليي دو ضلع به طول ضلع 

  .ن دايره را به دست آوريداي  قطر. الزاويه مماس استقائم

  
 

رقمي را هر طور كه  45ن عدد اي رقام ثابت كنيد كه ا. سازيم مي يك عدد ،9نه رقم ، ...، 3سه رقم ، 2دو رقم ، 1با يك رقم  -4

  .عدد حاصل مربع كامل نخواهد بود، بچينيم


