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  ي دوره آزمون ورودي سومين
  )1383آبان (هاي آموزشي ربوكاپ  كالس

  
  
 
   روز متوالي، دوشنبه است؟50حداكثر چند روز از  -1

  1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  
 و شـمارش  Cبا شروع از بادكنـك . اند  دوازده بادكنك مطابق شكل روي يك دايره چيده شده         -2

تركانيم و اين كـار را ادامـه          جهت مشخص شده در شكل، سومين بادكنك را مي        ها در     بادكنك
 .دهيم تا وقتي كه تنها دو بادكنك باقي بمانند مي

  ها هستند؟  دو بادكنك آخر كدام         
  1 (H و B    
  2 (G و B  
  3 (E و A  
  4 (J و E  

qتـرين مقـدار       بيش.  باشند 4 و   3،  2،  1  همان اعداد     s و   p  ،q  ،rفرض كنيد    -3 rp s+   برابـر 
  است با

  1 (83  2 (82  3 (66  4 (84  

x باشند، حاصـل     4 و   3،  2،  1د   همان اعدا  x4 و   x1  ،x2  ،x3اگر   -4 xx x2 41  چنـد مقـدار     +3
  تواند داشته باشد؟ مختلف مي

  1 (24  2 (12  3 (15  4 (10  
5- x  ،y  ،z   و t   ري كـه    اند به طـو      چهار عدد طبيعيxy 6=  ،xz 12=  ،zt yt و   =50 25= .

   برابر است باxtمقدار 
  1 (150  2 (300  3 (75  4 (30  

اگر اين اعداد چهـاررقمي   .  عدد چهاررقمي ساخت   24توان     مي 4 و   3،  2،  1با مرتب كردن ارقام      -6
   چندمين عدد خواهد بود؟3142ترين مقدار مرتب كنيم عدد  ترين مقدار تا بيش را از كوچك

  شانزدهمين) 4  پانزدهمين) 3  چهاردهمين) 2  سيزدهمين) 1  
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  مت راست خود دارد؟ دقيقاً چند رقم صفر در س2050 و 5020حاصل ضرب دو عدد  -7
  1 (70  2 (71  3 (90  4 (140  

اين چندضلعي حداكثر چنـد ضـلع       . ها حاده هستند    در يك چندضلعي محدب، پنج تا از زاويه        -8
  دارد؟

  1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  
ترين عـدد     ترين عدد و بزرگ     حاصل جمع كوچك  . 77مجموع هفت عدد صحيح متوالي برابر است با          - 9

  چقدر است؟
  1 (22  2 (23  3 (20  4 (21  

 برابر  30 بر   Nي تقسيم عدد      مانده   و باقي  x3 برابر است با     60 بر   Nي تقسيم عدد      مانده  باقي -10
                       ت با  برابر اس10 بر Nي تقسيم عدد  مانده باقي. xاست با 

  1 (x2
3

  2 (x 5−  3 (x
2

  4 (x
3

  

2 مجموع ارقام حاصل عددي  -11 2777777777777777    برابر است با−222222222222223
  1 (84  2 (74  3 (79  4( 148  

 انتخاب كنيم به طـوري      9و  ...  و   2،  1 ،   0 را از ميان اعداد      d و   a  ،b  ،cخواهيم چهار عدد      مي -12
aكه  b c d< < a و > b c d+ +   چند انتخاب مختلف وجود دارد؟.  باشد3 مضرب +

  1 (72  2 (63  3 (64  4 (90  
   كدام است؟Gي يك مكعب باشد، وجه مقابل به وجه  اگر شكل زير باز شده -13

  1 (J  
  2 (K  
  3 (S  
  4 (I  

در مربع جادويي زير مجموع اعداد هـر سـطر يـا هـر               -14
در ايـن صـورت     . ستون يا هر قطر مقدار ثـابتي اسـت        
  مجموع اعداد هر سطر برابر است با

  1 (4  2 (3  3 (5  4 (2  
كنيم به طـوري كـه در هـر           آميزي مي   رنگ قرمز يا آبي رنگ     يال يك مكعب را با       12هر يك از     -15

  هاي قرمز مكعب برابر است با حداقل تعداد يال. وجه حداقل يك يال قرمز وجود دارد
  1 (6  2 (5  3 (4  4 (3  

هـاي    ي قبل اگر بخواهيم در هر وجه حداقل يك يال قرمز نباشد، حداكثر تعداد يـال                 در مسأله  -16
 قرمز مكعب برابر است با

  1 (10  2 (9  3 (8  4 (7  
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با ارقـام  (رقمي بسازيم رقمي و يك عدد دو يك عدد سه8 و 7، 6، 5،  3 اگر با استفاده از ارقام       -17
  ، قدرمطلق تفاضل اين دو عدد حداقل چقدر است؟)متمايز

  1 (261  2 (271  3 (269  4 (278  
 و  2،3،  1مانده از جدول زير اعداد      هاي باقي   خواهيم در خانه     مي -18

وري بنويسيم كه در هر رديف و در هر سـتون و در هـر                را ط  4
   برابر است باxعدد .  باشند  ظاهر شده4 تا 1قطر اعداد 

  1 (1  2 (2  
  3 (3  4 (4  

كند و     امتياز كسب مي   2ي بازي     اند به طوري كه برنده      علي و رضا يك بازي دو نفره ترتيب داده         -19
 بازي  3باشد و علي هم دقيقاً      + 5اگر امتياز نهايي رضا     . دهد  ز از دست مي    امتيا 1ي بازي     بازنده

  اند؟ را برده باشد، علي و رضا چند بازي انجام داده
  1 (7  2 (8  3 (4  4 (5  

شود مجمـوع دو      در جدول زير عددي كه در هر خانه نوشته مي          -20
11مـثالً، (هاي فوقـاني آن اسـت         عدد خانه  5 6=  در ايـن    ).+

  برابر است باxصورت 
  1 (12  2 (9  
  3 (10  4 (15  

xي  معادله -21 y3 100+     ي اعداد طبيعي چند جواب دارد؟   در مجموعه=
  1 (34  2 (33  3 (32  4 (99  

تعـداد  . انـد    شركت كرده  B و   A ورزشكار از دو كشور      25ي ورزشي، بيش از       در يك مسابقه   -22
 14تـر از    بيشB و تعداد ورزشكارهاي كشور 10تر از   و كم2تر از   بيش Aورزشكارهاي كشور   

  د؟براي تعداد كل ورزشكاران چند حالت مختلف وجود دار.  است23تر از  و كم
  1 (5  2 (6  3 (7  4 (15  

5:ساعت ديجيتالي زمان     -23 هـا يكـسان      چند دقيقه بعد مجدداً تمام رقـم      . دهد   را نشان مي   55
  شوند؟ مي

  1 (436  2 (255  3 (71  4 (316  
ايم به     تايي تقسيم كرده   2ي     را به پنج دسته    47 و   13،  33،  53،  15،  22،  40،  9،  29،  49ده عدد    -24

  دسته است؟ با چه عددي هم15عدد .  كه مجموع دو عدد هر دسته مقدار ثابتي باشدطوري
  1 (40  2 (47  3 (33  4 (49  

ي اول كـه   ي پايه ي اول براي انتخاب نماينده آموزان پايه  رأي از طرف دانش 63در يك مدرسه،     -25
عداد رأيي كه   ترين ت   كم. شد، به صندوق رأي ريخته شد        داوطلب انتخاب مي   4بايست از بين      مي

  تواند كسب كند برابر است با ي انتخابات مي برنده
  1 (15  2 (16  3 (17  4 (18  
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ايـن عـدد در تقـسيم بـر چهـار چـه       . 89رقمي زوج برابر است بـا    مجموع ارقام يك عدد ده     -26
  اي دارد؟ مانده باقي

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1  
روي    روبـه  5اگر عـدد    . اند  ضلعي منتظم به ترتيب نوشته شده     n روي رئوس يك     n تا   1اعداد   -27

   چه عددي نوشته شده است؟9روي عدد   باشد، روبه14عدد 
  1 (1  2 (17  3 (2  4 (18  

ترين عدد در ميـان ايـن اعـداد كـدام             بزرگ. 99 عدد صحيح متوالي برابر است با        19ميانگين   -28
  است؟

  1 (118  2 (117  3 (108  4 (109  
كنيم به طوري كه در هر دسـته اخـتالف دو              دوتايي افراز مي    ي   را به بيست دسته    40 تا   1اعداد   -29

  در يـك     8 و يـا     6،  4،  2تواند با يكي از اعداد         مي 5به عنوان مثال    (عدد برابر يك يا سه است       
 حداكثر برابـر  ها    اگر تفاضل دو عدد هر دسته را حساب كنيم، مجموع اين تفاضل           ). دسته باشد 

  است با
  1 (60  2 (58  3 (56  4 (59  

30- A              دانيم هر دو رقم متوالي       مي. 3 عددي دوهزار رقمي است و رقم سمت چپ آن برابر است با
 3به عنوان مثال بعـد از رقـم         ( است   23 يا   17دهند كه مضرب      آن عددي دو رقمي تشكيل مي     

  در اين صورت رقم آخر، يعني يكان، چه عددي است؟).  قرار داشته باشد4حتماً بايد رقم 
  5 يا 2) 4  9 يا 7) 3  4ا  ي3) 2  2 يا 1) 1  

31- x ،y و z ســه عــدد مثبــت هــستند و xy 24= ،xz yz و =48 در ايــن صــورت . =72
x y z+    برابر است با+

  1 (19  2 (20  3 (21  4 (22  
TWOدر تساوي    -32 TWO FOUR+ ي يك رقم است و دو حـرف متمـايز             هر حرف نماينده   =

ي    نـشان دهنـده    U  گاه   باشد، آن  7 همان رقم    Oاگر حرف   . دهند  دو رقم متمايز را نشان مي     
  ه رقمي است؟چ

  1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
به كمك ايـن تـرازو و       . اي در اختيار داريم      كيلوگرمي و يك ترازوي دو كفه      9 و   3،  1ي    سه وزنه  -33

  گيري كرد؟ توان اندازه هاي مختلف را مي ي فوق چند جسم با وزن سه وزنه
  1 (9  2 (8  3 (16  4 (13  

   برابر است باnدر اين صورت . 2304عي فرد برابر است با  عدد طبيnمجموع اولين  -34
  1 (48  2 (47  3 (46  4 (45  

}ي    مجموعه -35 , , , , , }11 3119 3 10 -سپس حاصـل . كنيم  عضوي افراز مي3ي   را به دو زيرمجموعه 6
عـدد  . كنـيم   ميجمع سه عضو هر زير مجموعه را حساب كرده، دو عدد حاصل را در هم ضرب        

  نهايي حداكثر برابر است با
  1 (1200  2 (1400  3 (1600  4 (1800  
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  دانيم مي. اند  حميد، رضا، علي، حسين و مهدي روي يك نيمكت نشسته -36
  .اولين نفر از سمت راست حميد نيست

  .اولين نفر از سمت چپ رضا نيست
  .علي در دوسر نيمكت نيست

  .زوماً مجاور او نيستحسين سمت راست رضا نشسته است اما ل
  .مهدي كنار حميد ننشسته است
  .حميد كنار رضا ننشسته است

  با اين شرايط اولين نفر از سمت راست چه كسي است؟
  مهدي) 4  رضا) 3  حميد) 2  حسين) 1  

.  كالري انرژي اسـت    560 گرم پنير ساخته شده است كه حاوي         60مرغ و    تخم 4يك نوع غذا از      -37
 كالري انـرژي    560 گرم پنير ساخته شده است كه آن هم حاوي           20 و   مرغ   تخم 6غذاي ديگر از    

  مرغ چند كالري انرژي دارد؟ يك تخم. است
  1 (80  2 (70  3 (90  4 (95  

اين افراد به دو گروه راستگويان كه هميـشه راسـت           . كنند   نفر زندگي مي   2003  در يك جزيره   -38
از طرفـي هـر فـرد يـا     . انـد  شـده گويند، تقسيم     گويان كه هميشه دروغ مي      گويند و دروغ    مي

آيـا  ) 1: (ايـم   از هر كدام از اين افراد سه سؤال كرده        . فوتباليست است يا ماهيگير و يا خواننده      
 نفر  1000آيا شما ماهيگير هستيد؟     ) 3(آيا شما فوتباليست هستيد؟     ) 2(شما خواننده هستيد؟    

تعـداد افـراد    . اند  اسخ مثبت داده   نفر به سؤال سوم پ     500 نفر به سؤال دوم و       700به سؤال اول،    
  گو در اين جزيره برابر است با دروغ

  1 (105  2 (183  3 (197  4 (319  
دار انتخاب كـرد   توان از بين شش كارمند، يك رئيس، يك معاون و يك خزانه به چند طريق مي   -39

يكـي ديگـر از      (y شـخص    رئيس يا معاون نباشد و    ) يكي از شش نفر    (xبه طوري كه شخص     
  اصالً انتخاب نشود؟) شش نفر

  1 (42  2 (24  3 (12  4 (36  

3او  . رساند   مي Bي     به نقطه  Aي    يك ورزشكار خود را از نقطه      -40
4

1دود،     راه را مـي    
9

 مـسير را    

طول مسيري كـه او طـي كـرده         . كند  مانده را با دوچرخه طي مي      كيلومتر باقي  10رود و     راه مي 
  است برابر است با

   كيلومتر72) 4   كيلومتر56) 3   كيلومتر45) 2   كيلومتر36) 1  
ر، محمود هـر  با  روز يك10حميد هر . روند حميد، محمود و احمد براي ورزش كردن به پارك مي          -41

. روز يكشنبه هر سه در پارك بودنـد       . رود  بار به پارك مي      روز يك  14بار و احمد هر        روز يك  15
  بعد از چند روز دوباره هر سه نفر براي ورزش كردن هم زمان در پارك خواهند بود؟

  1 (150  2 (210  3 (350  3 (420  
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دانيم كه    اين را مي  . اند   شركت كرده  B و   Aدر يك گردهمايي علمي دانشمنداني از دو  كشور           -42
 شركت كرده   A دانشمند از كشور     16اگر  .  دانشمند از كشور ديگر آشنا است      4هر دانشمند با    

  ردهمايي حضور دارند؟ در گBگاه چند دانشمند از كشور  باشند، آن
  1 (4  2 (8  3 (16  4 (64  

aاگر  -43 b> b و < aax bx
y y

1+ = +    برابر است باxyگاه  ، آن=

  1 (a b
b a
+  2 (a

b
  3 (b

a
  4 (1  

  .هاي زير را در نظر بگيريد عمل -44
  (a)كسي به شما يك ميليون تومان بدهد .  
  (b) تومان بدهد100 سال هر روز 10 كسي به شما به مدت .  
  (c) تومان بدهد50 سال هر روز 25 كسي به شما به مدت .  
  (d) كسي به شما امروز يك تومان بدهد، فردا دو برابرش يعني دو تومان بدهد و هر روز دو 

  رسد؟ تري به شما مي در كدام مورد پول بيش.  روز30برابر روز قبل به شما پول بدهد به مدت 
  1 (a  2 (b  3 (c  4 (d  

7216848248168566432اگر حاصل ضرب     -45  را به دست آوريم، هشتمين رقم از سمت چپ چه           ×125
  رقمي است؟

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1  
او تنهـا   .  تومان تمبر به بسته بچسباند     153اي را پست كند و براي اين كار بايد            خواهد بسته   زهرا مي  - 46

  ي پستي بچسباند؟ حداقل چند تمبر بايد به بسته.  توماني در اختيار دارد8 توماني و 5مبرهاي ت
  1 (21  2 (22  3 (23  4 (24  

آميـزي    خواهيم سه وجه يك مكعب را با رنگ قرمز و سه وجه ديگر را با رنـگ آبـي رنـگ                      مي -47
  توان ساخت؟ چند مكعب مختلف مي. كنيم

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
S از   B و   Aي    دو زير مجموعه  خواهيم    مي -48 { , , , , }1 2 3 4 A بنويسيم به طوري كه      =5 B S=∪ و  

A B = φ∩     و مجموع اعضاي A  مجموع اعضاي     زوج وB  توان دو    به چند طريق مي   .  فرد باشد
   را انتخاب كرد؟B و Aي  مجموعه

  1 (8  2 (12  3 (16  4 (32  
  اين كتاب چند صفحه دارد؟. ايم  رقم استفاده كرده651گذاري صفحات يك كتاب از   ي شمارهبرا - 49

  1 (154  2 (189  3 (217  4 (253  
كليـد چهارتـايي    ي فلزي بياندازيم و يك دسته       خواهيم چهار كليد مختلف را در يك حلقه         مي -50

  توان اين دسته كليد را ساخت؟ به چند طريق مي. بسازيم
  1 (2  2 (3  3( 6  4 (12  
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