
 

چين  IMCآزمون انتخابي مسابقات مرحله اول
متوسطه اولمقطع آموزان  ويژه دانش

1393ماه  اسفند

دقيقه 100: پاسخگوييزمان مدت 

.)گردد پاسخ اشتباه، يك پاسخ صحيح حذف مي 4به ازاي هر . (ي منفي دارد سواالت نمره

.هر گونه وسيله الكترونيكي ممنوع استحساب، تبلت، تلفن همراه و  استفاده از ماشين

xرا بــه صــورت  *ي اعــداد گويــا عمـل   در مجموعـه  .1 yx y
xy*

+
=

مقــدار عبــارت. كنــيم تعريــف مـي 1+

( ( ( )))* * * *1 2 3 4 :برابر است با 5

1 (1  2 (15  3 (3
2  4 (4

5  5 (4  

از چپ به راست اكيداً صعودي باشند؟ها  هاي آن چند عدد صحيح زوج سه رقمي وجود دارند كه رقم .2
1 (21  2 (34  3 (51  4 (72  5 (150  

مشـتركيي  ايم كه هيچ ناحيه مساحت تقسيم كرده االضالع هم ي متواز nبه طوري يك شش ضلعي منتظم را  .3
تواند باشد؟ م يك از اعداد زير نميكدا n. با يكديگر ندارند

1 (2013  2 (2007  3 (1395  4 (1301  5 (900  

بـاو  از عدد سومبا شروع همچنين . است 99ها برابر  و نهمين آن 19اي از اعداد، نخستين عدد برابر  در دنباله .4
ي اين دنبالـه  دومين عدد در. ي عددي است اين دنباله اعداد قبليهر عدد ميانگين  خود عدد سوم،احتساب 

عددي چيست؟
1 (59  2 (79  3 (99  4 (139  5 (179  
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1 aباشد، مقدار 7 b c+ ,a) :برابر است با + b,c )Î

1 (14  2 (6  3 (5  4 (10  5 (8  

ـ آي يك عدد دو رقمي به دسـت مـي   كه از تكرار اي شش رقمي مشترك اعداد ي اول ترين شمارنده بزرگ .6 د،ن
چيست؟

1 (37  2 (73  3 (89  4 (97  5 (101  

DA :داريم ABCDضلعي محدب  در چهار .7 = 9 ،CD =15 ،BC= =AB و 27 دانيم كه همچنين مي. 5
).ابعاد شكل واقعي نيست( تواند باشد؟ كدام عدد مي BDي  اندازه. ي استعددي طبيع BDي  اندازه

1 (11  2 (12  
3 (13  4 (14  
5 (15  

ها را حساب كرده و اولين رقـم از سـمت چـپ را حـذف د كه اگر آننوجود دار 2هاي طبيعي  چند تا از توان .8
خواهد بود؟ 2كنيم، نتيجه باز هم تواني از 

8بيش از ) 5  8) 4  6) 3  4) 2  2) 1

او به تازگي به ايـن حقيقـت. آموزان اين كالس است پويا يكي از دانش. آموز وجود دارند دانش 26در كالسي  .9
هـايش متفـاوت هاي او با تعداد دوستان ساير همكالسي پي برده است كه تعداد دوستان هر يك از همكالسي

پويا چند دوست در اين كالس دارد؟. است
1 (12  2 (13  3 (10  4( 25  5 (24  

هاي موجود را هـر طـور قـرار دهـيم، در بيشـتر شكالت. تايي دارد يازده رديف يازده ،ي شكالت يك جعبه .10
ست؟ا ها چند تا حداكثر تعداد شكالت. ها خالي هستند هاي افقي، بيشتر خانه رديف

1 (35  2 (36  3 (66  4 (85  5 (86  

p+24 ها توان پيدا كرد كه براي آن مي pچند عدد اول مانند  .11 برابر با مربع يك عدد طبيعي باشد؟ 1
1 (3  2 (5  3 (6  4 (2  5 (8  

سپس هر يك از اين دو. كنيم دلخواه به دو بخش تقسيم ميطور را به آن . سنگريزه داريم 37اي شامل  توده .12
در هـر بخـش تنهـا يـك دهيم كـه  كنيم و اين كار را تا جايي ادامه مي بخش را به دو بخش ديگر تقسيم مي

هاي دو بخش را در هـم دهيم، تعداد سنگريزه هر وقت كه عمل بخش كردن را انجام مي. سنگريزه باقي بماند
شوند، كدام است؟ مجموع اعدادي كه يادداشت مي. كنيم ضرب كرده و حاصل را يادداشت مي

1 (666  2 (685  3 (703  4 (741  5 (814  

xي معادله .13 y+ =2 5 ي اعداد صحيح چند دسته جواب دارد؟ در مجموعه 73
بيش از سه) 5  سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1
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را بدون تكرار در جدول زير بنويسيم؛ به طوري كه هر عدد هم از عدد سمت راستش 10تا  1خواهيم اعداد  مي .14
پذير است؟ اين كار به چند روش امكان. كوچكتر باشد) در صورت وجود(و هم از عدد زيرش 

1 (34  2 (35  
3 (36  4 (44  
5 (45  

سـيب، 2حداقل ها  تا از آن 25در  .ها حداقل يك سيب قرار دارد جعبه داريم كه در هر كدام از آن 31تعداد  .15
تا از 6در  و سيب 5ها حداقل  تا از آن 9سيب، در  4ها حداقل  تا از آن 15سيب، در  3ها حداقل  تا از آن 17در 
دانـيم چنين مي هم( چند سيب وجود دارد؟حداقل ها روي هم  جعبهاين در . سيب وجود دارد 6حداقل  ها آن

).كه در هر جعبه حداكثر شش سيب قرار دارند
1 (21  2 (42  3 (97  4 (103  5 (273  

ABروي ضـلع   Dي  نقطه. درجه است 20برابر با  Aي رأس  الساقين است، زاويه كه متساوي ABCدر مثلث  .16
چند درجه است؟ BCDي  ي زاويه اندازه. است AD=BCواقع شده است و 

1 (65  2 (68  3 (70  4 (80  5 (75  

2´توانيم يك سالن  با چند روش مختلف مي .17 1́هاي  را با موازييك 7 2´و  2 ها موزاييك(فرش كنيم؟  2
).يد همپوشاني داشته باشندنبا

1 (34  2 (43  3 (66  4 (85  5 (105  

ها را مجذور نماييم، مجذورشان بـه خودشـان توان پيدا كرد كه اگر آن مي 1000چند عدد طبيعي كوچكتر از  .18
ختم شود؟

1 (4  2 (6  3 (7  4 (9  5 (10  

10عد  .19 11 122 3 كنيم و بـه جـاي را از آن كم مي) غير از خودش(آن ي  ترين شمارنده را در نظر گرفته و بزرگ 5
باالخره پس از چند مرحله به عـدد يـك. كنيم ي بعد اين كار را تكرار مي در مرحله. دهيم عدد اوليه قرار مي

رسيم؟ مي
1 (33  2 (45  3 (56  4 (68  5 (80  

اعداد كدام است؟صدمين رقم اين دنباله از . ايم مربع اعداد طبيعي متوالي را پشت سر هم نوشته .20
1 (1  2 (3  3 (5  4 (7  5 (9  

kباشند و  18و  4دو عدد اول متمايز بين  qو  pاگر  .21 pq (p q)= - kتواند  هاي زير مي كدام يك از گزينه، +
باشد؟

1 (21  2 (60  3 (119  4 (180  5 (231  

x(yاگـر  . اعدادي حقيقي هسـتند  zو  yو  xدانيم  مي .22 z)+ =152 ،y(x z)+ z(xو  162= y)+ =170
كدام است؟ xyzضرب  باشند، حاصل

1 (672  2 (688  3 (704  4 (720  5 (750  
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بـه DAو  BCهـاي   سـاق   و طول 39و  52به ترتيب  CDو  ABهاي  هاي قاعده اندازه ABCDي  در ذوزنقه .23
:برابر است بامساحت اين ذوزنقه . است 5و  12ترتيب 

1 (195  2 (182  3 (42 35  4 (120 5  5 (210  

عدد حاصل چند رقمي است؟. ايم را كنار يكديگر نوشته 13935و  13932دو عدد  .24
1 (1393  2 (1394  3 (1395  4 (2786  5 (2788  

´اي با ابعاد  جعبه .25 ´50 40 ´مكعب  60در نظر بگيريد كه از  30 ´10 10 چند تا از ايـن. ساخته شده است 10
شوند؟ ها توسط يك قطر داخلي قطع مي مكعب

1 (8  2 (16  3 (10  4 (11  5 (12  


