
 
 
 
 

  )ی ٔٙفی دارد، أا پاسخ غّظ تٝ سٛاالت  ٕ٘زٜ 1ای  ٌشیٙٝ پٙذی ٔخثت دارد. پاسخ غّظ تٝ ٞز سٛاَ  ٕ٘زٜ 4در ایٗ آسٖٔٛ پاسخ درست تٝ ٞز سؤاَ )تستی یا تطزیحی

 ی ٔٙفی ٘ذارد. تطزیحی ٕ٘زٜ

 ّٝی اِىتزٚ٘یىی اس رّٕٝ ٔاضیٗ حساب، تّفٗ ٕٞزاٜ )حتی در حاِت خأٛش( ٕٔٙٛع است. استفادٜ اس  ٞزٌٛ٘ٝ ٚسی 

 ّٝضٛ٘ذ. ی دْٚ ٚ سْٛ ا٘تخاب ٔی آٔٛساٖ پایٝ ی تاتستا٘ی اس تیٗ دا٘ص وٙٙذٌاٖ دٚرٜ ضزوتی آسٔایطی دارد ٚ  آٔٛساٖ ساَ اَٚ صزفاً رٙثٝ ی دْٚ تزای دا٘ص آسٖٔٛ ٔزح 

 

ی تشریحی نامه پاسخ تألیف سرپرست پژوهان جوان ی علمی باشگاه دانش کمیته   

پژوهان جوان ی علمی باشگاه دانش کمیته نویسندگان به ترتیب حروف الفبا  
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 تزویثیات

 ٞٙذسٝ

 رثز

 اػذاد٘ظزیٝ

 

 سؤاَ 7

 سؤاَ 7

 سؤاَ 7

 سؤاَ 4

وتاب(  9دتیزستاٖ ) ساَ سٝ فیشیه ٚ ادتیات ریاضیات،ٞای وتاب دٚرٜ تزای خٛاٞذٔی سیٙادر وذاْ ٌشیٙٝ ٞز  -1

پیص  1ؼٝ ضٛد )تزای ٔخاَ وتاب فیشیه اِغٞا ٔای ٞز ٔثحج تٝ تزتیة پایٝ آٖٞوٝ وتاب یتٝ ٘حٛریشی وٙذ تز٘أٝ

 ٞا را ٔغاِؼٝ وٙذ؟تٛا٘ذ ٕٞٝ وتابچٙذ تزتیة ٔختّف ٔی تٝٔغاِؼٝ ضٛد(. اٚ  2اس وتاب فیشیه 

2- x  ٚy  ٞستٙذ وٝ  حمیمیدٚ ػذدx y  6  ٚx y 3 2 xٔمذار  6 y6  است؟ چمذر 6

اس ٔستغیُ  AD  ٚBCٞای اضالع تٝ تزتیة ٚسظ M  ٚNرٚ رٚتٝ در ضىُ -3

ABCD  ٜٞستٙذ. ٔساحت ٔستغیُ چٝ ٔضزتی اس چٟارضّؼی ٞاضٛر خٛرد

 است؟

 

 

f تاتغفزض وٙیذ ٕ٘ٛدار  -4 :   تٝ ضىُ رٚتزٚ تاضذ. در ایٗ صٛرت ٕ٘ٛدار

تاتغ 
f x

x

( )

 1
ٞا در ٘مغٝ ٞای سیز است؟ )ٕ٘ٛدار ٕٞٝ ٌشیٙٝضثیٝ وذاْ یه اس ٌشیٙٝ 

x   تؼزیف ٘طذٜ ٞستٙذ.( 1

 

 ی تؼذ( ٞا در صفحٝ )ٌشیٙٝ
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4 )          5 )     

 

 

تزیٗ داضتٝ تاضذ ٚ تزاتز ٔزٕٛع وٛچه ػّیٝ ٔخثتوٓ سٝ ٔمسْٛ٘أیٓ، ٞزٌاٜ دستیه ػذد عثیؼی را وٛچِٛٛ ٔی -5

 ػّیٝ ٔخثتص تاضذ. چٙذ ػذد وٛچِٛٛ ٚرٛد دارد؟سٝ ٔمسْٛ

 ٟ٘ایت( تی5   6( 4  2( 3  1( 2  0( 1

تا ٞٓ  BAD ،CAD  ٚABCٞای ای لزار ٌزفتٝ  وٝ ساٚیٝتٝ ٌٛ٘ٝ BCرٚی ضّغ  D٘مغٝ  ABCدر ٔخّج  -6

 است؟ چمذر ABاست. عَٛ  2ٚ  1تزتیة تزاتز  BD  ٚDCٞای خظتزاتز٘ذ ٚ عَٛ پارٜ

1 )2  2 )3  3)
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  5 )
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aد٘ثاِٝ  -7 ,a ,a ,...0 1  اس اػذاد عثیؼی تٝ صٛرت سیز تؼزیف ضذٜ است: 2

n
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 چٝ ػذدی است؟ a1392رلٓ یىاٖ 

1 )1  2 )3  3 )5  4 )7  5 )9 

 در ٔٛرد اػذاد سیز وذاْ ٌشیٙٝ درست است؟ -8

a b c!, ,  

222100 2100 2 2 

1 )b a c    2 )a b c    3 )c a b    

4 )b c a    5 )a c b  

آٔیشی ، لزٔش ٚ سثش، ٞفت ٘احیٝ درٖٚ ضىُ رٚتزٚ را رً٘آتیخٛاٞیٓ تا سٝ رً٘ ٔی -9

ٞایی وٝ ٞای ٔتفاٚتی داضتٝ تاضٙذ )٘احیٝٞای ٕٞسایٝ رً٘وٙیٓ، تٝ عٛری وٝ ٘احیٝ

چٙذ عزیك ٕٔىٗ  تٝ(. ایٗ وار ٘یستٙذاضتزان دار٘ذ ٕٞسایٝ  ٔٙغمٝفمظ در یه 

 است.
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192َ ٛسارت راٜ ٚ تزاتزی آسادراٞی تٝ عٚ -10 محل انجام محاسبات ٔتز تیٗ ساٞذاٖ ٚ ٔطٟذ احذاث وزدٜ است ٚ لصذ دارد در  524288

ٞایی اس آسادراٜ تزیٗ لغؼٝٞای رٚضٙایی وٙذ. در ٞز رٚس اس تیٗ تشريیه پزٚصٜ تّٙذٔذت ایٗ آسادراٜ را ٔزٟش تٝ چزاؽ

ضٛد. ٚسظ آٖ یه چزاؽ ٘صة ٔی ٘مطٝتزیٗ لغؼٝ تٝ ساٞذاٖ ا٘تخاب ضذٜ ٚ در در آٖ ٘یست، ٘شدیه وٝ ٞیچ چزاغی

 ضٛد، چٙذ ٔتز تا ٔطٟذ فاصّٝ دارد؟ٞشار ٚ یىٕیٗ چزاغی وٝ ٘صة ٔی

ٞای چٛپا٘ی ٌٛسفٙذ ٌزسٙٝ خٛد را در چزاٌاٞی سزسثش تا سٝ عٙاب ٔختّف تٝ سٝ درخت تستٝ است. ٌٛسفٙذ ػّف -11

ٞای آٖ را خٛردٜ ای اس چزاٌاٜ وٝ ٌٛسفٙذ ػّفخٛرد. ٘احیٝدارد را ٔی دستزسیٞایی اس چزاٌاٜ وٝ تٝ آٖ لسٕت ٕٞٝ

 تٛا٘ذ تاضذ؟است، وذاْ ضىُ ٕ٘ی

 (3    ( 2    ای( ته ٘مغ1ٝ

 

4 )     5) 

 

 تٛاٖ یه ٔىؼة ساخت؟چیٗ ٔیٞای سیز اس رٚی خظتا تا وزدٖ چٙذ تا اس ضىُ -12

 

 ػّیٝ ٔخثت است، چٙذ ػأُ دارد؟ٔمسْٛ 1392عثیؼی وٝ دارای تزیٗ ػذد وٛچه -13

 

( ویفیت آسٖٔٛ ٔزحّٝ اَٚ ساَ ٌذضتٝ تٝ ٘ظزسٙزی ٌذاضتٝ www.mathysc.irٌاٜ إِپیاد ریاضی ایزاٖ )در ٚب -14

ایٗ پیص اس «! ضذ.تز اس ایٗ ٕ٘یتٝ»ٚ « ػاِی تٛد.»، «خیّی خٛب تٛد.»ا٘ذ اس ٞای ٘ظزسٙزی ػثارتضذٜ است. ٌشیٙٝ

تٛدٜ است ٚ پس اس آٖ ایٗ  25ٚ  50، 25ٞا تٝ تزتیة دلیماً تزاتز وٝ ػثاس ٘ظز خٛد را حثت وٙذ، درصذ ٌشیٙٝ

 ا٘ذ؟ػثاس چٙذ ٘فز در ٘ظزسٙزی ضزوت وزدٜ آسضٛد، تٝ غیز تثذیُ ٔی 28ٚ  48، 24ٞا تٝ  ٘سثت

  

pچٙذ سٚد ٔزتة   -15 q( , pٞا داضتٝ تاضیٓ اس اػذاد اَٚ ٚرٛد دارد وٝ تزای آٖ ( pq q  2 2 237. 

ٞایی تا  ٌز تا لاتّیت ٕ٘ایص اػذاد خیّی تشري ٚ دوٕٝ ٔاضیٙی است وٝ اس یه صفحٝ ٕ٘ایص« ضزتیٗ حساب»  -16

ٌز را در  صیٕ٘ا تطىیُ ضذٜ است. تا فطار دادٖ ٞز دوٕٝ، ضزتیٗ حساب تالفاصّٝ ػذد صفحٝ 9اِی  1ٞای  ضٕارٜ

رٚی  1دٞذ. اٌز اتتذا ػذد  وٙذ ٚ حاصُ را تٝ رای ػذد لثّی در صفحٝ ٕ٘ایص ٔی ػذد ٔزتٛط تٝ آٖ دوٕٝ ضزب ٔی

ػذد  آٚردٖ دستٌز ٘ٛضتٝ ضذٜ تاضذ، تزای تٝ  صفحٝ ٕ٘ایص 2014 1435 13922 3 دست وٓ چٙذ تار تایذ اس  5

 729ٞای ضزتیٗ حساب تٝ  تٛاٖ تا سٝ تار استفادٜ اس دوٕٝ ٔخاَ ٔی ٞای ضزتیٗ حساب استفادٜ وزد؟ )تزای دوٕٝ

دست یافت، سیزا   729 9 9 9) 
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ا٘ذ. آخزیٗ سزتاس اس  تایی تٝ ضىُ ٔٙظٓ ایستادٜ 92ردیف  13سزتاس در  1196در یه پادٌاٖ  -17 محل انجام محاسبات

٘ثاضذ. اٚ چٙذ  ، سزتاس دیٍزیٞا آٖتیٙذ اٌز رٚی خظ ٚاصُ تیٗ  ردیف آخز یه سزتاس را ٔی

 وٙیٓ.( ٞا را ٘مغٝ فزض ٔی تیٙذ؟ )سزتاس سزتاس اس ردیف اَٚ را ٔی

 

 

ای وٝ  ایزاد ضٛد، تٝ ٌٛ٘ٝ 'C" B' Aایٓ تا ٔخّج  رسٓ وزدٜ ABCرٚ خغٛعی ٔٛاسی اضالع ٔخّج  ٔغاتك ضىُ رٚتٝ  -18

 است؟ ADچٙذ تزاتز عَٛ  ABتاضذ. عَٛ  ABCٔحیغص ٘صف ٔحیظ 

 

 

ٔٛرٛد تاضٙذ، تٝ  x  ٚyاػذاد حمیمی  ٞا آٌٖیزیٓ وٝ تزای  ٔی Aرا ٔزٕٛػٝ ٕٞٝ اػذاد حمیمی ٔخُ  sٔزٕٛػٝ   -19

 ای وٝ  ٌٛ٘ٝ

a a x x y y( ) ( ) ( )
3

1 1 1
2

      

 یه تاسٜ است. عَٛ ایٗ تاسٜ چٝ لذر است؟ sدا٘یٓ وٝ  ٔی

ٞای عَٛ  ٔزٕٛع ٔزتغٞای سیز است:  تصٛیز ػٕٛد یه چٟارضّؼی ٔسغح در فضا رٚی سٝ صفحٝ ٔختصات تٝ ضىُ  -20

 لغزٞای ایٗ چٟارضّؼی چٝ لذر است؟

 

xتایی ٔزتة  چٙذ چٟار  -21 y z t( , , ,  ضٛد وٝ در ٔؼادالت سیز صذق وٙذ؟ اس اػذاد حمیمی یافت ٔی (

xy yz zx t

yz zt ty x

zt tx xz y

tx xy yt z

   

   


  


  

2

2

2

2

 

 ٟ٘ایت ( تی5  25 (4   9 (3   5 (2   1 (1
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ٞای  تحت تؼمیة ٘ظٕیٝ ضىزستاٖ لزار دارد .عثك تحمیمات ٘ظٕیٝ، تؼذاد سفزتٟٙا دسد ضىزستاٖ اس دٚ ساَ پیص   -22

ٕ٘ىستاٖ ضزلی، غزتی، ضٕاِی، ٚ رٙٛتی تٝ صٛرت سیز تٛدٜ است )تزای ٔخاَ ایٗ دسد سٝ سفز  4اٚ تیٗ ضىزستاٖ ٚ 

 اوٖٙٛ اٚ در وذاْ ضٟز ٔخفی ضذٜ است؟. ستاٖ ضزلی تٝ ضىزستاٖ داضتٝ است(اس ٕ٘ى

 ضىزستاٖ (1

 ٕ٘ىستاٖ ضزلی  (2

 ٕ٘ىستاٖ غزتی  (3

 ٕ٘ىستاٖ ضٕاِی (4

 ٕ٘ىستاٖ رٙٛتی (5

 

را تٝ AB ٚ  ACٞای  است.خغی وٝ اس ٚسظ  7  2ٚ4تٝ تزتیة  ABCاس ٔخّج  AB ،AC  ٚBCعَٛ اضالع   -23

چمذر  ADوٙذ.عَٛ تزخٛرد ٔی Dضٛد در ٘مغٝ  رسٓ ٔی Aساس  ٔٛاسی تا ٘یٓ Bوٙذ تا خغی وٝ اس  ٞٓ ٚصُ ٔی

 است؟

 

ٚسارت ٘فت وا٘اِی تیٗ تٛضٟز ٚ ایالْ حفز وزدٜ است ٚ لصذ دارد ِِٛٝ   -24

ٚ سغح ٔمغغ  دایزٜا٘تماَ ٌاسی وٝ در آٖ لزار دارد .سغح ٔمغغ ِِٛٝ 

وا٘اَ تٝ ضىُ لسٕتی اس یه سٟٕی است)سٟٕی ٕ٘ٛدار یه چٙذ 

ٔتز تاضذ،  1ای دررٝ دْٚ است.( اٌز ػزض ٚ ػٕك وا٘اَ تزاتز  رّٕٝ

تٛاٖ در وا٘اَ لزار داد تٝ عٛری وٝ تا  ی وٝ ٔی تزی ِِٛٝ لغز تشري

 ٔتز است؟ تزیٗ ٘مغٝ وا٘اَ تٕاس داضتٝ تاضذ، چٙذ سا٘تی پاییٗ

 

ٔیُ سٚرخا٘ٝ را اس ٘ماعی وٝ تا دایزٜ تٛخاِی ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ تٝ ٘ماعی وٝ  9پٛریای ِٚی اس یاٚر خٛاستٝ وٝ پّٟٛاٖ  -25

تزیٗ ٔمذار  رفت ٘مغٝ اتتذایی ٚ ا٘تٟایی، تیص 9تا دایزٜ تٛپز ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ تثزد، تٝ ٘حٛی وٝ ٔزٕٛع فٛاصُ 

ٞای اِف ٚ ب ٚ د تٝ تزتیة تایذ  د.( در ایٗ صٛرت ٔیٌُیز ٕٔىٗ ضٛد. )دلت وٙیذ وٝ در ٞز ٘مغٝ یه ٔیُ لزار ٔی

 تٝ وذاْ ٘ماط ٔٙتمُ ضٛ٘ذ؟

1) 5 ،3 ،2 

2) 5 ،7 ،8 

3) 9 ،7 ،8 

 .تٛاٖ تؼییٗ وزد ٕ٘ی  (4

 .تٛاٖ تؼییٗ وزد ٕ٘ی  (5

 


