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K)رات خالص چند گرم از آن است؟ پتاسيم نيتمول  25/0 .1 ,N ,O )= = =40 14 16   

Cكربن از سه ايزوتوپ  .2 , C, C14 13 12
6 6 ها بـه ترتيـب از راسـت بـه چـپ       هاي آن وانياگر درصد فرا. ساخته شده است 6

a%،b% وc%قدر است؟ جواب را بر حسب جرم متوسط كربن چه ،باشندa،b وc نويسيدب .  
  تر است؟  عناصر زير از بقيه كم از يك كدامفعاليت شيميايي  .3

Cu, Fe , Ar , F , Na , Mg   
آبي، نور قرمـز، نـور زرد،       بنفش، نور نور(در پوست انسان بيشتر از بقيه است؟  از نورهاي داده شده يك كدامت نفوذ قدر .4

  )نور سبز
ها با هم برابر بـوده و هـر    ي مقاومت ي همه اندازه(چند اهم است؟  Bو Aي در شكل زير مقاومت الكتريكي بين دو نقطه .5

  .)است W15با برابر كدام 

  
  

. كنيـد  حل خـودداري  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 پاسخ خود را فقط با خودكار آبي نوشته و از به

 .موبايل، تبلت و انواع ماشين حساب ممنوع است



 

 

شه
گ علمي بين

تمين دوره لي
 

المللي پايا
 

  بينيم؟  ها را شفاف نمي كنيم، آن چرا هنگامي كه به اجسام در زير آب نگاه مي .6

xي  طوري هستند كه در دو معادله zو x،yاعداد حقيقي  .7 y z+ + xو  10= y z= + +2 2  .كننـد  صدق مـي  250

z)بيشترين مقدار ممكن براي عبارت  x y) (x y z) (y z x)+ + + + + + + +2 2 22 3 2 3 2   چيست؟  3

=ABهمچنين . قائمه است Aرأسدر  ABCي  الزاويه ممثلث قائ .8 ACو  20 خـط   روي پاره Dي نقطه. باشد مي 15=

AB  قرار داشته وBD=  CDطوري قرار دارنـد كـه    CBو CA خطوطترتيب روي  به Fو Eهاي نقطه. باشد مي 2

  است؟  چه عدديبرابر با  CEFمساحت مثلث . است CEFي مثلث يك ميانه

8´شكل زير يك مستطيل  .9 رسم شـده   5و  3،4 الزاويه با اضالع ي آن يك مثلث قائم دهد كه در هر گوشه را نشان مي 7

اند، در حالي كه دو مثلث بااليي دو  يل قرار دادهخود را روي ضلع پاييني مستط 4دو مثلث پاييني دو ضلع به طول . است

 الزاويـه ممـاس   هاي قـائم  مثلثبر هر چهار وتر   دايرهيك . اند ضلع بااليي مستطيل قرار داده روي خود را 3ضلع به طول

mدايره برابر اين اگر قطر . است
n

mنسبت به هم اول باشند، مقدار  nو mو   n+ دست آوريد را به . 

  
   

  وجود دارد؟  4ي چند مربع التين از مرتبه .10

  
  


