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  . شود متر ساخته مي سانتي 1شكل، شكلي است كه از كنار هم قرار گرفتن سه مربع هم اندازه به طول ضلع  Lيك  .1

  
  متر است؟ حداقل محيط ممكن براي شكل جديد چند سانتي. سازيم دهيم و يك شكل جديد مي ار ميشكل را كنار هم قر Lپنج 

,يعني . بيشتر دارد 1در الگوي عددي زير، هر عدد از عدد قبلي خود يك عدد  .2 , , , ,...1 11 111 1111 رقم دهگـان   .11111
  عدد اول اين الگو چند است؟ 30مجموع 

بـازي  يـك بـار   روز  25و سامان هر يك بار روز  16سپهر هر . شطرنج شركت كردند سپهر و سامان در يك مسابقه بزرگ .3
  در كدام دو روز متوالي بازي كنند؟ براي اولين بار شوند  ها مجبور مي با اين روش آن. كند مي

ظر رنـگ مـدن  پرخطـوط  ( در درس هندسه ميالد و نويد هر كدام با استفاده از اشكال هندسي يك بچه قورباغه كشـيدند  .4
االضـالع اسـت و ضـلع     مثلث موجود در شكل نويد متساوي. هاي يكسان دارند شكل شعاعهر دو چهار دايره در ). است

  كدام بچه قورباغه مساحت بيشتري دارد؟ . افقي آن قطر دايره است

  

. حل خـودداري كنيـد   فقط جواب نهايي هر سوال را در قسمت مشخص شده براي آن بنويسيد و از نوشتن هرگونه راه :توضيحات
ي الكترونيكي نظير  استفاده از هرگونه وسيله. گير خودداري نماييد كاربردن الك غلط ي نوشته و از بهپاسخ خود را فقط با خودكار آب

 .موبايل، تبلت و انواع ماشين حساب ممنوع است



 

 

شه
گ علمي بين

تمين دوره لي
 

المللي پايا
 

ها يكـي   ي آن م سازندهشوند اگر با هم برابر نباشند ولي ارقا خانواده ناميده مي تر يا مساوي صفر، هم صحيح بزرگدو عدد  .5
هايي كه يك عدد سه رقمي با شرط داشتن مجمـوع   خانواده حداقل تعداد هم. خانواده هستند مه 424و  244مثالً . باشد

  تواند داشته باشد، چند تا است؟  مي 10ارقام 
  . پذير باشد اي بخش خونهده باشد بكشيد كه تنها بر دو چنداندازه ساخته ش اي كه با شانزده مربع هم ندخونهيك چ .6

 12يا مساوي صفر اسـت و بـاالترين امتيـاز ممكـن     تر  در ليگ علمي پايا، امتياز هر شركت كننده يك عدد صحيح بزرگ .7

را  9از  تـر  كـم ها توانستند امتياز  باشد، حداكثر چند نفر از آن 5/10نفر اول اين مسابقه  8اگر ميانگين نمرات . باشد مي

  دست بياورند؟  به

  جايي آن پس از رها شدن وجود دارد؟  با مقدار جابه فنراي بين مقدار فشردگي  با توجه به نمودار، چه رابطه .8

  
  

 است؟  Bي  بيشتر از چگالي ماده Aي در كدام نمودار به طور يقين چگالي ماده .9

  
اي  در كدام يك انرژي ذخيره. ايم متري به سمت دو ظرف آب رها كرده سانتي 90و  60رتفاع كيلوگرمي را از ا 2ي  دو وزنه .10

  وزنه بيشتر است؟ 


