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 1سطح پيشرفته

 

ح دو يصحب يک چند جمله با ضراينمودار  يبر رو -1

د که يجود دارد. نشان دهح وينقطه با مختصات صح

ح باشد، ين دو نقطه مقدار صحين اياگر فاصله ب

 يدو نقطه را به هم وصل م نيکه ا يآنگاه پاره خط

 نمره( 4ها است.) xمحور  يند موازک
 

گر را در يکدي، ABCاز مثلث  BEو  AD يارتفاع ها -2

کنند. اگر نقاط وسط  ي)داخل مثلث( قطع م Hنقطه 

AB  وCH ب يبه ترتX وY د يباشند، ثابت کنXY 

 نمره( 5است.) DEعمود بر 

 

چ يصفحه ساعت ه يکند، اما رو يق کار ميدق يساعت -3

قه يساعت شمار، دق يربه هاوجود ندارد. عق يعالمت

مختلف  ياندازه ها يه شمار دارايشمار، و ثان

کنند. صاحب ساعت  يم حرکت کنواختيو به طور  هستند

در کند که چون مکان توام عقربه ها  يادعا م

همزمان دو بار  19:59تا  8:00ن يب يفاصله زمان

تواند با استفاده از آن  يم يشود. و يتکرار نم

روزانه بداند .  ين فاصله زمانير اق را ديوقت دق

 نمره( 5ح است؟)يصاحب ساعت صح يا ادعايآ

 

در حول خطوط شبکه  12*10 يليک صفحه کاغذ مستطي -4

 1*1م يک مربع ضخين بار تا شده تا شکل ياش چند

توان  يچند تکه )قسمت( کاغذ را م  را داده است. 

که  ين مربعها به دست آورد وقتيدن ايله بريبه وس

 که  يدر طول پاره خطبرش 

ک جفت ضلع مقابل را به هم يالف( نقاط وسط      

 نمره( 2کنند. ) يوصل م

ک جفت ضلع کنار هم را به هم يب( نقاط وسط      

 نمره( 4کنند. ) يوصل م

 

 يل( تعداديراست گوش )مکعب مستط يدر جعبه ا -5

ستند يگر نيکديراست گوش که لزومًا مانند  يبلوکها

بلوکها را  ازک يهر  ياز بعد ها يکيقرار دارد. 



ن يا يا همواره امکان بسته بندي. آم يکن يکم م

  وجود دارد، به  يبلوکها در جعبه راست گوش کوچکتر

 6اضالع جعبه باشند؟)  يکه اضالع بلوکها مواز يطور

 نمره(

 

سکه پول را که به  25خواهند  يجواد و جعفر م  -6

ن خود يهستند ب 25، .....3،2،1ارزش  يب دارايترت

 از    يکيم کنند. در هر حرکت، يتقس

 يم ميتصم يگريرا انتخاب و د يسکه اآنها      

ن سکه شود. جواد يد صاحب ايبا يرد که چه کسيگ

 يحرکتها دهد و در ين انتخاب را انجام مياول

است که مجموع  ي، انتخاب با کسي( بعد ي)متوال

 يتساو که يشتر است.در حالتيش بيارزش سکه ها

است که   ياتفاق افتد ، حق انتخاب سکه با کس

تواند  يا جواد ميحرکت قبل را انجام داده است. آ

مجموع ارزش سکه  يان بازين کند که پس از پايتضم

تواند  يا جعفر ميآ ايشتراز جعفر است، يش بيها

 نمره( 6کند؟) يرين عمل جواد جلوگياز ا

 

ر شماره يصفحه مربع شکل شطرنج به صورت ز   -7

 1ه شده است. به گوشه سمت چپ در باال شمار يگذار

از سمت راست  يبعدداده شده است.دو مربع در قطر 

شده  يشماره گذار 3و2ن يدر باال به سمت چپ درپائ

 يشماره گذار 6و5،4 ياند. سه مربع در قطر بعد

آخر. دو مربع در قطر دوم از آخر  يشده اند و ال

 يشماره گذار 64ن يت پائو گوشه سمت راس 63و  62

 يخانه ها يزه را رويسنگ ر 8زيشده اند. پرو

دهد که در هر  يقرار م يشطرنج به گونه ا يمربع

زه قرار داشته يسنگ ر 1قا يف و هر ستون دقيرد

که که  يزه را به مربعيهر سنگ ر يباشد. آنگاه و

اش دارد حرکت  يبزرگتر از مربع محل اصل يشماره ا

ن ين امکان وجود دارد که بعد از ايا ايدهد. آ يم

زه در هر ستون و هر يک سنگ ريحرکت، هنوز هم 

 نمره( 8رد؟)يف قرار گيرد

 

 

 


