نام و نام خانوادگی.............:

آموزشگاه کیمیاگران برتر

کالس پسران(71دی)

با توجه به متن زیر به سواالت  1و  2پاسخ دهید.
*درین،مهسا،سهیال ،شهره و آرمیتا با یکدیگر یک بازی فکری انجام می دهند.بازی به این گونه است که نام هر کدام که در حروف
الفبا زودتر از بقیه قرار می گیرد،ابتدا تاس را می اندازد و به اندازه ای که تاس آمد در خانه های جدول زیر به جلو حرکت می کند.اما
اگر بر روی یک خانه ی سیاه رنگ قرار گرفت،باید به اول بازی بازگردد.بازی تا جایی که یک نفر برنده شود ادامه پیدا خواهد کرد.
دقت داشته باشید که هنگامی که شخصی به انتهای یک ردیف رسید،شروعش از ابتدای ردیف پایینی خود خواهد بود.

-1صد و نود و سومین شرکت کننده ی مسابقه،برنده شد.این برنده کیست؟
)1درین

)2سهیال

)3مهسا

)4شهره

-2در کدام حالت شخص شرکت کننده زودتر به نقطه ی اول بازی باز خواهد گشت؟
6)1بار روشدن عدد 6

6)2بار روشدن عدد 5

6)3بار روشدن عدد4

6)4بار روشدن عدد 3

-3با توجه به الگوی موجود،مجموع اعداد داخل هرم،کدام خواهد بود؟
676)1

673)2

674)3

672)4

-4کتاب نیتروی ریاضی ششم انتشارات پویش شامل 632صفحه است.رقم ششصد و سی و دوم به کار رفته در شماره گذاری
صفحات این کتاب کدام است؟
2)1

4)2

8)3

3)4

-5برای طراحی هر سوال این آزمون یقیناً  15دقیقه زمان نیاز است.برخی از این سواالت نیز ممکن است22دقیقه زمان برای طراحی
نیاز داشته باشند.با در نظر گرفتن حداقل زمان ممکن،در ثانیه ی سه هزارو هفتصد و شصت و سوم،آقای بیگدلی مشغول طراحی
سوال شماره چند بوده است؟
)1سوال شماره 4

)2سوال شماره 5

)3سوال شماره 3

)4سوال شماره 6

-6فرزند آقای بیگدلی(آدرین کوچولو) متولد 7شهریور  1335می باشد.امروز(یعنی  17دی ماه  )1336چند روز تا تولد 2سالگیش
کرج،سه راه گوهردشت،به سمت فلکه اول،ضلع شمالی پل،بین سوم و چهارم غربی،ساختمان نهال گشت

920-98893413

نام و نام خانوادگی.............:

آموزشگاه کیمیاگران برتر

کالس پسران(71دی)

باقی مانده است؟
234)1روز

233)3روز

235)2روز

236)4روز

3-7تاس داریم که قرار است با آنها یک برج 3طبقه بسازیم.سپس مجموع اعدادی که قابل محاسبه هستند را ثبت کنیم.حداکثر
مجموع تاس ها کدام است؟(مجموع اعداد روبروی هم در هر تاس برابر با  7است)
46)1

48)3

52)2

62)4

 -8سه مسافر خسته و تشنه وارد مسافر خانه ای شدند و هر یک  ،یک پارچ بزرگ آب سفارش دادند.نفر اول ثلث پارچ،نفر دوم نصف
نفر اول و نفر سوم به قدری نوشید که روی هم یک پارچ کامل شدند.مبلغ هر پارچ نیز  32سکه است.نفر سوم چند سکه باید بپرازد؟
45)1سکه

32)2سکه

-3حاصل عبارت مقابل کدام است؟
-1)1

32)3سکه

15)4سکه

()6-7()7-8()8-3()3-12(...)221-222

+1)2

+136)3

-136)4

-12هر  122عدد از یک کاال 52،تومان ارزش دارد.هر  62عدد از کاالی دیگر نیز 42تومان ارزش دارد.از کاالی اول  15و از کاالی
دوم  32عدد سفارش دادیم.چند تومان باید بپردازیم؟
26)1

1
26 )2
4

28)3

1
28 )4
4

کرج،سه راه گوهردشت،به سمت فلکه اول،ضلع شمالی پل،بین سوم و چهارم غربی،ساختمان نهال گشت

920-98893413

