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 برابر تعداد سوال های بعد از آن است؟ 3کدام سوال است که تعداد سواالت قبل از آن هفت تا کمتر از  سواله 11 آزمون یکدر  -1

 

 

 

 

 

 5است. و تمام  22نوشته شده است مجموع اعداد روی هر دو وجه روبروی هم برابر  1در تاس زیر که روی یک وجه آن عدد -2

می تواند داشته باشد را حساب کنید. چند تا از آنها مضرب  A+Bتاس، اعدادی اول هستند. تمام مقدارهایی که  عدد دیگر روی

 اند؟4

 

 

 

 

 

ی ماندهها یکان برابر است با باقیهای مختلف و غیر صفر را در نظر بگیرید. اعدادی را که در آنرقمی با رقم 3تمام اعداد  -3

 111نزولی است ولی  212گ( می نامیم. چند عدد قشنگ با ارقام نزولی )کاهش( داریم. )مثال )قشن گاندهبر  صدگانتقسیم 

 نزولی نیست(

 

 

 

 

(دوره اول )  عالمه طباطباییدبیرستان   

آبشناسانواحد   
  نام و نام خانوادگی:

                           کالس:  

 1پایه یاضیر استدالل آزمون:

 26/22/31 تاریخ آزمون:

 دقیقه     62مدت زمان آزمون:        

 تهران 5اداره آموزش و رپورش منطقه

 1395-96سال تحصیلی 

  شماره صندلی:
 وزارت آموزش و رپورش 

 جمهوری اسالمی اریان

www.tizland.ir

http://tizland.ir/


 

 

    های گواند. جوابها دروغپرسیم که چند تا از دخترتعدادی دختر و پسر حضور دارند. از تمام پسرها می زبان در یک کالس -4

شنویم. اگر را می 3، 3، 2، 2، 1، 1گواند و جواب های پرسیم که چندتا از پسرها راستیرا می شنویم. از تمامی دخترها م 4،  2، 2

 گواند؟گو در این جمع حضور دارد، در کل چند نفر دروغبدانیم که حداقل یک نفر راست

 

 

 

 

 چند سال دارم؟در زیر تعدادی جمله نوشته ایم، که تعداد درست های آن ها با تعداد غلط هایشان برابر است. من  -5

 دارد. 5باقی مانده ی  12الف( سن من، عدد مرکبی است که در تقسیم بر 

 می شود. 2931( اگر سن من را در سن برادر دو قلویم ضرب کنید، حاصل ب

 دارد. 9باقی مانده ی  21( سن من، عدد اولی است که در تقسیم بر پ

 است. 21( مجموع ارقام سن من برابر ت

 

 

 

 

 

به اردو رفته اند. در اردو آقای  عالمه طباطباییی نهم و هشتم دبیرستان آموزان پایهنفر از دانش 41، 1326در اردیبهشت سال  -6

ی نهمی ی هشتمی، پایهآموز پایهنفره تقسیم کرده هم تیمی هر دانش 2های برای انجام یک بازی، دانش آموزان را به گروه سالمی

ی هایی است که هم تیمی آن ها پایهی نهمی است، دقیقا برابر تعداد نهمیها پایهن نهمی که هم تیمی آنآموزااست. تعداد دانش

 آموز پایه نهمی حضور دارند؟هشتمی است. در این اردو چند دانش
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