
 

 

 غیردولتی سیدالشهدا )ع( پسرانه دبیرستان

 آزمون ورودی پایه دهم نمونه سواالت

 29تهیه و تنظیم : گروه ریاضی                            تابستان      

1 

 سواالت سری اول

 می باشد( cbaبرابر  abcتعداد اعداد سه رقمی که مقلوبشان با خودشان برابر است چیست؟ )مقلوب عدد -1

1) 9  2 )99   3 )99   4)191  

 کدام یک از اعداد زیر می تواند باشد؟  uفرض کنید در مجموع زیر هر حرف انگلیسی نماینده ی عددی یک رقمی است در این صورت -2

1) 1 

2) 3 

3) 5 

4) 9 

بهش پذیر نیستم. اگر جای ارقام مرا عوض کنی کعب تفاضل من با  19بخش پذیرم اما بر  5من چه عددی هستم؟ عددی دو رقمی هستم که بر  -3

 می شود. 3نخست عدد 

1) 45  2 )35   3 )25   4)15  

 کدام است؟ 2×(-3باشد ، مقدار ) ab+2b-2a =a×  bاگر  -4

1) 7-  2 )4-   3 )4   4)11 

می خواهیم در خانه های جدول روبرو عالمت های مثبت یا منفی قرار دهیم به طوری که ضرب عالمت ها در همه ی سطرها و ستون های جدول -5

 کار به چند طریق ممکن است؟مثبت شود. این 

  

2)7   1 )4  

3)12  4)11 

 

را به گونه ای چیده ایم که حاصل جمع اعداد در هر سطر افقی، عمودی و قطرها با هم برابر می باشد، مقدار  9تا  1مقابل اعداد  3*  3در مربع  -1

x+y+z  کدام است؟ 

1)1  2 )19 

3)15  4)11 

         

 

 

   

7 x z 

y  4 

SUAVE 

SAGE 

SAGE 

33944 
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را طوری قرار داده ایم که جمع اعداد راس های هر مثلث برابر عدد داخل مثلث است، عدد درون دایره  5تا  1در شکل مقابل درون دایره ها اعداد  -7

 تیره چند است؟

1)2  2 )3 

3)4  4)5 

، در این زبان کدام بسیار خوب، یعنی کوه یخی و ماتی کارنیعنی، ، یکالی النتی، کوه بسیار بلند، یعنی شوسی النتی کارنیدر یک زبان خارجی  -1

 کلمه به معنای بلند آمده است؟

  (شوسی4   ( سانی3  (کارنی 2   النتی (1

 چه عددی است؟  xرا در جدول زیر طوری قرار داده ایم که مجموع عددهای هر یک از چهار خط اریب برابر شده است،  9، ... ، 2، 1عددهای  -9

1) 5 

2) 1 

3) 7 

4) 1 

 

 

برابر است  x( در این صورت 11=1+5در جدول مقابل عددی که در هر خانه نوشته می شود برابر با مجموع دو عدد خانه های فوقانی آن است. ) -19 

     با:

1)9  2 )19  3 )12   4)15 

 

 

عدد آجر یک دیوار بسازد او می خواهد کم ترین کار ممکن را انجام دهد. شما به اوبگویید او با ساختن کدام دیوار زیر  1تنبلی باید با  دانش آموز -11

 کار کم تری انجام می دهد؟

1)   2 )   3 )   4) 

 

ریال برای هر  3ریال برای اولین گرم و  19ریال است، اداره ی پست  cعدد صحیح است(  pگرم )  pهزینه ی ارسال یک بسته ی پستی به وزن  -12

 گرم اضافی دریافت می کند فرمول محاسبه ی هزینه ی ارسال بسته عبارت است از:

1)p3  +19= c     2 ) 3  +p19 = c 

7 x 1 5 

3 2 

x 

1 

30

0 

11      

 

0 

0 
0 
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3 ( )1- p )3  +19 = c    4)p 3  +9 = =c 

 

موز ارزش دارد. به  49هندانه به اندازه ی  1هندوانه و  1گالبی به اندازه ی  4گالبی،  12پرتقال به اندازه ی  11پرتقال ،  1لیمو به اندازه ی  19 -13

 لیمو چند موز می توان خرید؟ 5جای 

1) 4  2 )5  3 )1  4)1  

 2999تومان می فروشد. اگر او در یک روز  259 تا تخم مرغ را به 1تومان می خرد و هر  159تا تخم مرغ را به  4یک فروشنده ی دوره گرد هر  -14

 تومان سود برده باشد چند تخم مرغ فروخته است؟

1) 599  2 )41  3 )419  4 )59 

 چقدر است؟ 1بر  x 9رسیده ایم معین کنید باقی مانده عدد  599تا عالمت جمع به عدد  xو استفاده از )فقط(  4بار عدد  1با به کار بردن  -15

 3( 4  2 (3  1( 2  صفر (1

 چند است؟ 2991جدول مقابل را در نظر بگیرید. مجموع تمام اعداد سطر اول تا سطر  -11

 صفر (1

2) 1 

3) 1993 

4) 2995 

 با دوازده چوب کبریت حداکثر چند مربع به ضلع یک چوب کبریت می توان ساخت؟ -17

1) 1  2 )5  3 )4  4 )3 

مهره آبی وجود دارد. از داخل جعبه با چشم بسته حداقل چند مهره خارج کنیم تا  3مهره قرمز و  4مهره سفید،  9مهره سیاه،  1در یک جعبه  -11

 مهره از یک رنگ موجود است؟ 5مطمئن شویم که در میان مهره های منتخب حداقل 

1) 1  2 )14  3 )12  4 )11 

نقطه رسم کرد. بیش ترین  5نقطه در صفحه را به گونه ای قرار دهیم که بتوان بیش ترین تعداد پاره خط غیر متقاطع را بین این  5می خواهیم  -19

 تعداد این پاره خط ها چندتا است؟

1) 7  2 )1  3 )9  4 )19 

 

 نفر تهرانی هستند در این صورت: 29و نفر دختر  14نفر،  39دانشجو تحصیل می کنند. می دانیم از این  39در کالسی در دانشگاه  -29

 هیچ کدام از دانشجویان غیر دختر ایرانی نیستند. (1

 تا از دخترهای غیر تهرانی اند. 4حداکثر  (2

 تا از دخترهای کالس تهرانی اند. 19دقیقا  (3

 دانش جوی پسر تهرانی در کالس هستند. 1حداقل  (4

1 

1      1- 

1    1-      1 

1-    1      1-   1 

1   1-    1    1-    1 
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 را از اول به ترتیب از چپ به راست به صورت زیر می نویسند.مردم یکی از قبیله های قدیمی آفریقا، عددهای طبیعی  -21

a,c,   , 𝑎9, ac . a   , c9 , ca , cc c    , … 

 را چگونه نشان می دهند. 43است. مردم این قبیله عدد  1همان عدد  c9از نگارش آن ها معلوم است که منظور مردم این قبیله از نماد 

1) cc   2 )cc                  3 )aaca  4 )acaa 

 در عمل ضرب مقابل جای هر ستاره یک رقم بوده که حذف شده است. با توجه به رقم های موجود حاصل ضرب کدام است؟ -22

1) 795 

2) 715 

3) 725 

4) 735 

 

شنا کنند. ثلث دانشجویان پسر در تیم فوتبال بازی می کنند.  در یک دانشگاه نصف دانشجویان شهرستانی هستند. یک ربع دانشجویان می توانند -23

 سال دارند. کدام یک از مطالب زیر حتما درست است؟ 11سه چهارم دانشجویان کمتر از 

 تمام پسرانی که می توانند شنا کنند در تیم فوتبال بازی می کنند. (1

 سال دارند می توانند شنا کنند. 11بعضی از پسرانی که کم تر از  (2

 یک ربع دانشجویان هم شهرستانی هستند و هم می توانند شنا کنند. (3

 سال دارند شهرستانی هستند. 11بعضی از دانشجویان که کم تر از  (4

را که با تسمه به آن ارتباط پیدا کرده با خود می چرخاند،  4، 3، 2، 1در جهتی که با فلش نشان داده شده بچرخد، چرخ های  Aوقتی چرخ   -24

 خواهد چرخید؟ Aکدام یک از این چرخ ها در جهت مخالف 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 در یک الگوی تکراری مطابق شکل  -25

 

 ؟کدام است 1315تا  1312قطعه ی این الگو از 

1)   2  )                     3)       4 ) 

 

4 *  
* * 5 
7 * * 
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 3سیزده سیب کامال یکسان داریم. می خواهیم همه ی آن ها را میان ارشک و حمید و خشایار و ابراهیم پخش کنیم طوری که به هر نفر حداقل  -21

 سیب بدهیم. چند روش برای پخش سیب ها داریم؟

1) 1  2 )4                      3) 1       4 )11 

 * متن زیر را به دقت بخوانید 03تا  72برای پاسخ به سوال های * 

 . به عنوان مثال: nنمایش می دهند. یعنی بزرگ ترین مقسوم علیه اول عدد    n  که آن را با نماد nتعریف می کنیم بمای عدد طبیعی 

 . 25= 5و  24= 2*3چرا که    25  = 5و    24   =3

 به عنوان مثال: nنمایش می دهند، یعنی حاصل ضرب مقسوم علیه های اول عدد  nکه آن را با نماد  nهم چنین حمای عدد طبیعی 

دارای تنها یک مقسوم علیه است که همان  25و  1هست که حاصل ضرب آن ها برابر  3و  2دارای دو مقسوم علیه اول  24چرا که  25 = 5و    24=1

 ند. را تولید می ک 5

 برابر است با:  129 -27

1) 1  2   )2                    3)3       4)5 

 برقرار است؟ 𝑛 = n√برای کدام عدد زیر تساوی  -21

1) 229  2  )239                     3)249       4 )259 

 باشد. کدام گزینه به طور حتم درست است؟ 1یک عدد طبیعی بزرگ تر از  nفرض کنید  -29

 m   <    nباشد، آن گاه همیشه  nعددی طبیعی بزرگ تر از  mاگر  (1

2) n   ×n    =  2n 

3) n = n2  

4) n = n3 

 باشند. کدام مورد به طور حتم درست است؟ 1دو عدد طبیعی بزرگ تر از  n  و mفرض کنید  -39

1) n = n 

2) m × n = m ×n 

3)   = n n2 

4) = n n3 

از آثار بسیار گران قیمت هستند. رییس موزه تصمیم می گیرد در چند نقطه از موزه دوربین در یک موزه ی آثار نقاشی، همه ی دیوارها مملو  -31

نصب کند. این دوربین ها در همه ی جهت ها قادر به دیدبانی هستند به شرطی که دیواری در جلوی آنها نباشد. کمترین تعداد دوربین     9319های 

 شوند چندتا است به شرطی که نقشه ی موزه به شکل مقابل باشد؟الزم برای اینکه همه ی دیوارها موزه دیدبانی 

1) 1 

2) 2 
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3) 3 

4) 4 

را به صورت نقطه ای )مانند تاس بازی( طوری قرار داده ایم که مجموع عددهای روی هر دو وجه  1تا  1بر روی یک مکعب مقوایی عددهای  -32

 دیده شود، کدامیک از شکهای زیر می تواند بیانگر گسترده ی این تاس باشد؟باشد. اگر این مکعب از یک سمت به صورت مقابل  7مقابل از تاس برابر 

 

 

 

 

 در این سوال هم مانند بقیه ی سواالت آزمون یک گزینه ی درست و سه گزینه ی نادرست وجود دارد. گزینه ی درست کدام است؟ -33

 درست است 2گزینه ی  (1

 هر دو غلط هستند 3و  2گزینه های  (2

 استدرست  3گزینه ی  (3

 درست است 4گزینه ی  (4

 عدد متوالی کدام یک از عددهای زیر می تواند باشد؟ 19مجموع  -34

1) 199  2   )1392                   3)2913       4)2115 

 از یک محصول به دو صورت مایع و پودر استفاده می شود. در یک تحقیق نتیجه های زیر به دست آمد. -35

 پرسش شده، پودر مصرف نمی کنند.کسانی که از آن ها  3/1*

 کسانی که از آن ها پرسش شده، مایع به کار نمی برند. 7/2* 

 نفر هم از پودر استفاده می کنند و هم از مایع. 427* 

 کسانی که از آن ها پرسش شده، از این محصول استفاده نمی کنند. 5/1* 

1) 149  2   )735                   3)149       4)2319 

 گوشه های یک مکعب را همانند شکل مقابل بریده ایم. شکل باز شده ی مکعب کدام یک از شکل های زیر می تواند باشد. -31
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 با توجه به شکهای زیر  -37

 

 

 

 ام چندتا خواهد بود؟ 43اگر شکلها به همین تربیب ادامه پیدا کنند، تعداد چوب کبریتها در شکل 

1) 217  2   )377                 3)514       4)142 

لیوان است. با کمک این دو ظرف و داشتن یک بشکه ی خالی بزرگ کدام مقدار  51لیوان و گنجایش یک کاسه برابر  39گنجایش یک پارچ برابر  -31

 را نمیتوان به طور دقیق تولید کرد؟ )به هر اندازه که بخواهیم آب لوله کشی موجود است(

 لیوان 111(4       لیوان 2912(3                 لیوان 1392(   2  لیوان 12 (1

 ردیف صندلی قرار دارد اگر روی هر صندلی فقط یک نفر بنشیند جمعیت این سالن می تواند کدام گزینه باشد؟ 19در یک سالن یک سینما  -49

 نفر 142(4       نفر 514(3                   نفر 377(   2  نفر 399 (1

 kکتابفروشی موجود است. کارن عادت دارد پس از بازدید از یک کتاب فروشی در جهت عقربه های ساعت حرکت کرده و  nدان دور یک می -49

 کارن می تواند همه ی کتاب فروشی های دور میدان را بازدید کند؟  nام بازدید کند. به ازای کدام مقدار برای  k+ 1مغازه را جاانداخته و از مغازه ی 

1) 124 =  n  1و =  k  

2) 191  = n  4و =  k 

3) 11 =  n    15و =  k 

4) 79  = n  1و =  k 

 رقمی را دوبار پشت سرهم مینویسیم. عدد حاصل  به طور حتم بر .... بخشپذیر است. 4یک عدد  -41

1) 11 2   )13                   3)43       4)73 

گرم نشان داده می شود. حال  39این حالت وزن بطری روی ترازوی دیجیتالی دو مگس در یک بطری پالستیکی و روی کف آن نشسته اند. در  -42

قرار می بطری را تکان می دهیم و مگس ها به پرواز درمی آیند. دوباره بطری را در حالی که مگس ها درون آن پرواز می کنند روی ترازوی دیجیتالی 

 دهیم. در این حالت ترازو چه عددی را نشان می دهد؟

 گرم 33(4       گرم 39(3             گرم       27(   2  گرم 25 (1

 مربع است. تعداد مثلث های شکل چندتاست؟ ABCDدر شکل مقابل چهارضلعی  -43

1) 1 

2) 12  

3) 11 

4) 29 
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می توانند کودک سوار این باالبر شده اند. در این صورت هنوز .... بزرگ سال  12بزرگ سال است. اکنون  15کودک یا  29گنجایش یک باالبر  -44

 سوار باالبر شوند.

1) 3 2   )1                   3)9       4)12 

می گوید تعداد خواهران و  Bمی گوید تعداد خواهران من دو برابر عده ی برادرانم است و  Bبا هم خواهر و برادر هستند.  Bو خانم  Aآقای  -35

 برادران من مساوی است، آن ها جمعا چند خواهر و برادرند؟

1) 5 2   )7                   3)3       4)9 

لیتر و برای برگشت همان مسیر به  13( برود به C)از طریق  Bو  Aکیلومتر مطابق شکل در صورتیکه از  59اتومبیلی برای طی مسیری به طول  -41

 چند لیتر بنزین مصرف می کند. Cبه  Aلیتر بنزین نیاز دارد. این اتومبیل هنگام رفتن از  12

1) 1 

2) 4  

3) 19 

4) 2 

 به کمک چهارخط یک صفحه را حداکثر به چند ناحیه می توان تقسیم کرد. -47

 بی شمار(4       9(3                   11(   2 1 (1

ت اگر سن علی از سن تمام اعضای خانواده ی عالمی کم تر باشد ولی سن او از بعضی از اعضای خانواده ی خادمی بیش تر باشد، کدام گزاره درس -41

 است؟

 سن علی از میانگین سن خانواده ی خادمی بیش تر است (1

 سن تمام افراد خانواده ی عالمی از سن تمام افراد خانواده ی خادمی بیش تر است (2

 میانگین سن خانواده ی عالمی از میانگین سن خانواده ی خادمی بیش تر است (3

 جوان ترندبعضی از افراد خانواده ی خادمی از تمام افراد خانواده ی عالمی  (4

در سه رنگ سفید و آبی و قرمز وجود دارند برای تعیین رنگ هر یک از سه نفر سوال کرده ایم و آن ها جمالت زیر را بیان  C  و Bو  Aسه میز  -39

 کدام است؟ Aکرده اند. هر گاه از سه جمله زیر فقط یکی درست باشد رنگ میز 

 آبی نیست Cقرمز نیست                             ج( میز  Bقرمز است.                 ب( میز  Aالف(میز  

 نمی توان تعیین کرد.(4       سفید(3                   قرمز(   2  آبی (1

 گلوله یکسان مطابق شکل زیر می توان مثلث متساوی االضالع ساخت اما نمی توان مربع ساخت کم ترین تعداد گلوله که با آن 15می دانیم با  -59

 هم بتوان مثلث و هم مربع ساخت، کدام است؟

1)25     2 )31   

3)49      4)41 
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متر پیشی می  21به اندازه ی  Cاز   Aمتر و  19به اندازه ی  C از Bمتر ،  29به اندازه ی  Bاز  Aو با سرع ثابت،  Xدر یک مسابقه ی دو به طول  -51

 برابر است با: Xگیرد. 

1)51     2 ) 199  

 داده های مسئله کافی نیست.(4     111( 3

 یکی از چهارنفر انگشتری را برداشته است و هر یک از آن ها چنین می گوید:  -52

   مجید گفت: )وحید دروغ می گوید.(( 2   وحید: )من آن را برنداشته ام.( (1

 سعید: )مجید آن را برداشته است( (4   حمید: )مجید دروغ می گوید.(( 3

 سعید(4       حمید(3                مجید(   2  وحید (1

 در کادر زیر تقریبا چند نقطه وجود دارد؟ -53

1) 919 

2) 1999 

3) 1919 

4) 929 

 در شکل مقابل چند مربع دیده می شود؟  -54

1 )43   2 )44 

3 )45   4 )59 

سال می باشد  4سنی آن ها از یک دیگر به ترتیب پسر دارد که در کار تعمیرات به او کمک می کنند، تفاوت های  4صاحب یک تعمیرگاه ماشین  -55

 برادر برابر است با: 4و سن فرزند کوچک نصف سن فرزند بزرگ است، مجموع سن 

 سال 11(4       سال 91(3             سال    11(   2  سال 72 (1

سکه  Aبه همان تعداد که  Aبه  Bسکه دارد سکه می دهد. سپس  Bبه همان تعداد که  Bبه  Aتعدادی سکه دارند. ابتدا  Bو شخص  Aشخص  -51

 در ابتدا چند سکه داشته است؟ Bسکه داشته باشند،  11می دهد. اگر در انتها هر دو 

1) 14  2   )12                3)29       4)11 

 شکل مقابل گسترده کدام یک از مکعب های زیر می باشد. -57
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را روی تخته نوشته است و آرش می خواهد با پرانتز گذاری این عبارت، آن را محاسبه کند. بزرگترین عددی  2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2  ÷ 2سارا عبارت  -51

 که آرش می تواند با پرانتز گذاری تولید کند کدام عدد است.

1) 
1

1
  2 )

1

2
                 3)2       4)1 

نوار  29می باشد. حال اگر شما با   21توانید شکلی به صورت زیر بسازید که محیط بیرونی آن داشته باشید با آن ها می  1*5نوار  4اگر شما  -59

 شکلی مشابه بسازید، محیط بیرونی شکل شما برابر خواهد بود با ......  1*21

1) 151 

2) 114 

3) 172 

4) 111 

 در شکل مقابل ؟ نماد کدام دوران است؟ -19

 

 

 

  

 به جای ؟ کدام گزینه قرار می گیرد. -11

 

 

 را با سه نماد متوالی                                    دوران داده ایم در نهایت شکل به کدام صورت درمی آید؟  شکل  -12

 

 

 مجموع دوران های شکل مقابل چند عضو دارد. -13

1)1   2 )4 

3)5   4 )3 
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رو به تن نموده به طوری که یقه ی آن در جای خود قرار گرفته است. معلوم یک بازیکن فوتبال پیراهن یقه دار باشگاه خود را اشتباها پشت و  -14

 کنید آرم باشگاه که در سمت چپ سینه قرار داشته اکنون در کدام قسمت قرار دارد.

 راست پشت(4                       راست جلو( 3                        چپ پشت(  2                چپ جلو (1

 خط چند محور تقارن دارد؟هر پاره  -15

 بی شمار (4                       صفر( 3                        2(  2                1 (1

 خط یک صفحه را حداکثر به چند ناحیه می توان تقسیم کرد؟ 4به کمک  -11

 بی شمار (4                       9( 3                        11(  2                1 (1

 یک مکعب چند صفحه ی تقارن دارد؟ -17

1) 3                2 )4                         3  )1                      4)9 

 یک خط مستقیم هیچ گاه یک مثلث را .... قطع نیم کند. -11

 در بی شمار نقطه(4              ه نقطه        فقط در س(3          فقط در دو نقطه               (2                فقط در یک نقطه (1

های از کنار هم چیدن چندگلوله یکسان )فقط روی اضالع( یک بار مثلث متساوی االضالع و بار دیگر مربع می سازیم. در حالت مثلث تعداد گلوله  -19

در دو حالت از تمام گلوله ها استفاده شده است، جمعا چند هر ضلع دو واحد بیش تر از تعداد گلوله های هر ضلع در حالت مربع است. اگر بدانیم 

 گلوله نیاز داریم؟

1) 11                2)12                          3)24                        4)41 

 عقربه ی دقیقه شمار به عقربه ی ساعت شمار می رسد؟ 9چند دقیقه پس از ساعت  -79

1) 
3

11
 49               2)  

2

11
 49                3)  

13

11
 49                4 )49                

 کدام گزینه عضو مجموعه دوران های شکل مقابل نیست؟ -71

 

 

 

 مجموعه دوران ها ی شکل مقابل کدام است؟ -72
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 نیم دور در صفحه می چرخانیم. کدام یک از شکل های زیر نتیجه ی این نیم دور چرخش است؟ Tشکل مقابل را حول نقطه ی  -73
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 ری دومسواالت س

 

ماشین در شبانه روز بیشتر نمی شود. قدرت کارخانه اتومبیل سازی دوم، در ابتدا  053قدرت تولید کارخانه اتومبیل سازی اول، از  -1

بود. اما، وقتی که یک خط دیگر کارخانه دوم راه اندازی شد، قدرت تولید آن در شبانه روز، به اندازه قدرت تولید کارخانه اول  %05برابر 

  .عدد در شبانه روز رسید 1333قدرت تولید کارخانه اول، بیشتر شد و به بیش از  70%

ردند؟ فرض بر این است که تعداد اتومبیل قبل از بازسازی کارخانه دوم، هر یک از کارخانه ها چند اتومبیل در شبانه روز تولید می ک 

 .های تولیدی هر کارخانه، در شبانه روز، عددی درست است

 

دانش آموزان این شهر، شماره ای از بلیت را  .می باشند 000000تا  333331در شهر زمرد، بلیت های اتوبوس، دارای شش رقم از  -7

پشت سر هم  8و  2فرد مختلف و سه رقم بعدی آن زوج باشد. ضمنا رقم های شماره شانس می دانستند که سه رقم اول آن، عددهای 

 قرار نگیرند. روی هم چند شماره شانس وجود دارد؟

کاشی را می خواهیم روی دیواری چنان قرار دهیم، که ارتباطی منطقی با هم داشته باشند. تنها یکی از آنها باقی  0در شکل باال  -0

 آیا می توانید آن را بیابید؟ .مانده که باید تکمیل شود

 

 

 

 

 

 

 

می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند.  مشاهده شکل در که همانطور. است شده پر مختلفی اعداد با که داریم 6×6 یک مربع  -4

 آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟
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کنید، تعدادی حاصلضرب وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید. آیا می توانید بجای همانطور که مشاهده می  -5

 عالمت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

 

 

 

 

 

یک مکعب داریم که در حالتِ باز شده قرار دارد. می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم. در اینصورت به کدامیک از گزینه ها تبدیل  -6

 د شد؟خواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بچه ای یک سری مکعب چوبی یکنواخت برای انجام بازی های فکری دارد. وی آنها را کنار هم می چیند تا یک مربع تقریباً بزرگ  -2

تا  13در این صورت  .مکعب چوبی کنم می آورد. او ناچار می شود یک مربع کوچکتر از آن تشکیل دهد 2تشکیل شود، اما برای این کار 

 می آورد. او چند مکعب چوبی دارد؟ زیاد

 

وجود دارد. به عنوان مثال،  3و  1است زیرا برای هر رقم دو انتخاب   n7 برابر   nمی دانیم تعداد دنباله دودوئی )باینری( به طول -8

 :هشت دنباله دودوئی به طول سه عبارتند از

111    113    131    133    311    313    331    333 

  

 باشند؟ 3وجود دارند که دقیقا حاوی شش عدد  17دنباله دودوئی به طول  چند -
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ها در شکل تا از این خانه4خانه )مربع کوچک( دارد. مساحت هر خانه هم یک واحد است.  16دهد که ای را نشان میجزیره زیرشکل  -0

 .اند حاوی معدن طال هستندمشخص شده

  

ها قرار خانه مرزهای روی دقیقا آن اضالع که است جزیره این روی مستطیل یک ٬«مزرعه» یک 

دارد و مساحت آن حداقل یک واحد است. ارزش یک مزرعه برابر تعداد معادن طالی داخل آن 

( 6ی شامل سه ستون سمت چپ و دو سطر باالیی )به مساحت ارزش مزرعه ٬است. برای مثال

 .است 4 برابر ٬های جدول باشدای که شامل تمام خانهو ارزش مزرعه 7برابر 

 های متفاوت این جزیره کدام است؟های تمام مزرعهمجموع ارزش 

 06(هـ       173 (د     743( ج       74 (ب      134الف( 

 

همسایه هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر  .روی تار عنکبوتی به شکل باال زندگی می کنند 6تا  1شش عنکبوت با شماره های  -13

  .همسایه است 6و 4و 7با عنکبوت های  1است. برای مثال عنکبوت 

اش را می نویسد. سپس در هر ساعت هر کدام از عنکبوت ها عدد نوشته شده روی در ابتدای روز هر عنکبوت روی در خانه اش، شماره 

مثال بعد از گذشت یک ساعت روی در خانه ی  در خانه اش را پاک می کند و به جای آن مجموع اعداد همسایه هایش را می نویسد.

 ساعت، مجموع اعداد نوشته شده روی همه ی خانه ها چند است؟ 4نوشته می شود. پس از گذشت  0عدد  7عنکبوت شماره ی 

  

 1000 (هـ              1070 (د              1231 (ج          1860 (ب         1010الف( 

 

 

 

 .شماره گذاری شده اند 2تا  1قطعه سنگ وجود دارد که از چپ به راست با اعداد  2در برکه ای  -11

ام باشد می تواند حداکثر  iقورباغه ای روی سنگ شماره یک نشسته است. فاصله سنگ ها به گونه ای است که اگر قورباغه روی سنگ 

 برسد؟ 2 شماره سنگ به چپ، سمت به برگشتن بدون قورباغه، است ممکن طریق چند به. بپرد جلوتر سنگ  iتا 
  

 14( هـ          10( د           17( ج         11( ب         13الف( 

 

 را کار این و دهید عددی دو رقمی در نظر بگیرید. حاصلضرب ارقامش را محاسبه کنید. برای عدد به دست آمده همین کار را انجام -17

 می رسید؟ 7رقمی برسید. با شروع از چند عدد دو رقمی به عدد  یک عددی به تا کنید تکرار آنقدر

 13( هـ          8( د           6( ج         4( ب         7الف( 
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ی شکرها را در یک گونی بریزیم. هر بار خواهیم همهاند. میشده و یک گونی خالی داده 6و  4، 4، 0، 7های پنج گونی شکر به وزن -10

، و یک گونی خالی، و bو  α هایهای شکر، مثالً با وزنانجام دهیم. هر ادغام یعنی انتخاب دو عدد از گونی« ادغام»یک عمل توانیم می

های کل انجام ترین هزینهباشد. کم a+b ی انجام این ادغام برابرریختن کامل شکرهای دو گونی در گونی خالی. فرض کنید که هزینه

 این کار چه قدر است؟

 63هـ(      51د(      46ج(      40ب(      10ف( ال 

 

  .داده شده است 3113و  1333٬3311٬3331٬1313عدد چهار رقمی دودویی  پنج -14

 1313 و 3113٬3311فقط شامل  1313113311 عدد باشد )مثالً عدد 5 اینیپیدا کرد که شامل همه A رقمی k توان یک عددمی 

 چند است؟ (k یعنی) A تعداد ارقامی کمینه .(است

  

 17هـ(        11د(        13ج(         0ب(        8الف( 

 

روستای شکرستان دزدی دارد که از دو سال پیش تحت تعقیب نظمیه شکرستان قرار دارد. طبق تحقیقات نظمیه، تعداد سفزهای  -15

برای مثال این دزد سه سفر از ) � .شکل فوق بوده است� جنوبی بهشرقی، غربی، شمالی و  نمکستان 4او بین شکرستان و 

 نمکستان شرقی به شکرستان داشته است(. آیا می توانید بگویید اکنون او در کدام شهر مخفی شده است؟

  

 شکرستان ( 1

 نمکستان شرقی (7

 نمکستان غربی (0

 نمکستان شمالی (4

 نمکستان جنوبی (5

 

 

تصویر نگاه کنید، این شکل را دوران می دهیم. به نظر شما کدام گزینه )گزینه ها( می تواند حالت صحیحی از این به شکل باالی  -16

 چرخش را نشان دهد؟
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 .المپ در سه ردیف سه تایی قرار دارند. آن ها را با رنگ های قرمز، سبز، آبی و زرد رنگ می کنیم 0     -12

 .مپی هم رنگ نیستنددر یک ردیف یا ستون، هیچ دو ال --

 .المپ وسط قرمز است --

 .دقیقا یک المپ سبز است --

 حداقل تعداد المپ های آبی چند است؟ 

  

 5( هـ            4( د             0( ج            7( ب            1الف( 

 

توانید گزینه ای که این مکعب را کامل می کند داریم که بخشی از آن، ناقص است. آیا می  5*5*5، یک مکعب به ابعاد زیردر شکل  -18

 را بیابید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :است به غذا ماشین، مثل نسبت به گاز نسبت -10

  ه( دندان          د( بدن         ج( انرژی         ب( معده           الف( دهان
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