كانون رياضيدا انن زمان
المپيـاد رياضـي

آزمون شماره)8( :
تاريخ برگزاري9312/04/42 :
صفحه»9« :

نام ............................. :نامخانوادگي ...................................................... :شماره كارت........................... :
مقطع :متوسطه اول

پايه :هفتم

درس :رياضي

تعداد سؤاالت94 :

زمان پاسخگويي 940 :دقيقه
واحد نمايندگي ......................

ب
اق ل توهج دانشآموزان زعزی

ثبت انم كالساهی رتم اتبستاهن و كالساهی رتم اول طرح طالیی تیزهوشان از اول خردادماه آغاز میشود .شما میتوانيد اطالعات كامل نحوهی ثبت انم و ربانهمی
سم
كالساه را هب همراه کتاباهی ممتاز اتبستاهن و کتاب رياضی تیزهوشان جلد ( ، )1از نمایندگیاهی ر ی كانون رد سراسر کشور رديافت نمادیی.

نمره
 )9دو عدد طبيعي بيابيد كه حاصلضرب آنها  24و حاصلجمع آنها بيشترين مقدار ممکن باشد.

6

(به كمک راهبرد الگوسازي)

1

 )4حاصل عبارت زير را بهدست آوريد.

 35  7  20  36 
14   3   90   18 
4

 )3الف) عبارت جبري زير را ساده كنيد.





6x2 10y  2 3 x2  4y 

6

ب) مقدار عددي عبارت جبري زير را به ازاي مقدارهاي داده شده تعيين كنيد.
x  1 , y  1

;
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نام ............................. :نامخانوادگي ...................................................... :شماره كارت........................... :
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پايه :هفتم

درس :رياضي
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 )2در شکل زير ،مقدار  xرا بهدست آوريد.

1
x 4

3 x 10

 )4پارهخط  ABنصف پارهخط  CDو  CDچهار برابر  MNاست .اگر  ، CD  20cmآنگاه اندازهي

8

پارهخطهاي  ABو  MNرا حساب كنيد .
 )6حاصل عبارت زير را بهدست آوريد.

90
300, 252, 244  

 )1منبع آبي به شکل استوانه است كه گنجايش آن  314000ليتر ميباشد .اگر ارتفاع اين منبع  2متر

1

باشد ،شعاع قاعدهي آن چند متر است؟
4

 )8الف) حاصل عبارت زير را بهصورت عدد تواندار بنويسيد.
74  287  44  511 

ب) ريشههاي دوم حاصل عبارت  1 5 3  2 9را حساب كنيد.

4

 b  قرينهي يکديگر هستند؟
 )1به ازاي چه مقداري از  xو  ، yدو بردار  a   2 و 
 4 y 



8

 3 x 

 5 
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 4

تعداد سؤاالت94 :

زمان پاسخگويي 940 :دقيقه
واحد نمايندگي ......................

2

 )10نقطهي  A   را  10بار با بردار  e   انتقال دادهايم .مختصات نقطهي حاصل را بيابيد.
 5
6

8

 )99از بين مضربهاي دو رقمي عدد  ، 10يک عدد به تصادف انتخاب ميكنيم .احتمال اينكه عدد

8

انتخاب شده مضرب 3باشد ،چهقدر است؟
 )94به يکي از دو سؤال زير پاسخ دهيد.
( )aيک شعبدهباز در كاله جادويي خود  94موش خاكستري 1 ،موش سفيد و  2موش سياه قرار

10

داده است .او چشمهايش را ميبندد و موشها را از داخل كاله بيرون ميآورد .حداقل چند موش از
كاله خود بيرون بياورد تا مطمئن شود كه از هر رنگ ،حداقل يک موش بيرون آورده است؟

( )bشکل زير را  4بار متوالي به اندازهي  90در جهت خالف حركت عقربههاي ساعت دوران

10

دهيد.

 سرفراز و پیروزکام باشید 
دپارتمان متوسطه اول
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