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»مانادرجستوجویحقیقت«

ــند،  ــر در متوازی االضالعی قطرها با هم برابر باش الف( اگ
آن گاه آن متوازی االضالع، لوزی است.

ــد، آن گاه  ــر ب.م.م دو عدد طبیعی برابر با یک باش ب( اگ
ک.م.م آن ها برابر با حاصل ضرب آن دو عدد است.

ــتطیل باشد، آن گاه قطرهای  ج( اگر یک چهارضلعی، مس
آن چهارضلعی با هم برابرند.

ــد،  ــر عددی بر 10 بخش پذیر باش د( جملةش�رطی: اگ
آن گاه بر 2 هم بخش پذیر خواهد بود.

عکس: اگر عددی بر 2 بخش پذیر باشد، آن گاه بر 10 هم 
بخش پذیر خواهد بود.

هـ.( جملةش�رطی: اگر مساحت دو مستطیل با هم برابر 
ــند، آن گاه طول دو مستطیل با هم و عرض هایشان با هم  باش

برابرابر است.
عکس: اگر طول دو مستطیل با هم و عرضشان با هم برابر 

باشد، آن گاه مساحت های دو مستطیل با هم برابر است.
ــر با هم برابر باشند، آن گاه  و( جملةش�رطی: اگر دو کس
حاصل ضرب صورت هریک در مخرج دیگری با هم برابر است.

ــر در مخرج  ــرب هریک از دو کس ــر حاصل ض عکس: اگ
دیگری با هم برابر باشد، آن گاه دو کسر با هم برابرند.

ــد،  ــر حاصل جمع دو عدد زوج باش ز(جملةش�رطی: اگ
آن گاه یکی از آن ها زوج و دیگری فرداست.

عکس: اگر از دو عدد یکی فرد و دیگری زوج باشد، آن گاه 
مجموع آن ها زوج است.

ح( جملة شرطی »د« درست و عکس آن نادرست است.
جملة شرطی »هـ« نادرست و عکس آن درست است. 
جملة شرطی »و« درست و عکس آن نیز درست است.

 جملة شرطی »ز« نادرست و عکس آن نیز نادرست است.

متفاوت است. پزشك نه خواهر دارد و نه برادر. او كوچك ترین 
ــه دوست است. فرهاد از مهندس بزرگ تر  فرد در میان این س
است و با خواهر سامان ازدواج كرده است. بدین ترتیب اسامى 

دكتر، مهندس و نوازنده به ترتیب عبارت اند از:
الف. فرهاد، رامین، سامان      ب. فرهاد، سامان، رامین
پ. رامین، سامان، فرهاد        ت. رامین، فرهاد، سامان

ث. سامان، فرهاد، رامین

ــال هریك در یکى از این  ــان، بهنام، كامران و دانی 7. آرم
ــال، جودو.  ــه، فوتبال، والیب ــركت مى كنند: كارات ورزش ها ش
ــت ندارد. بهنام  ــتند، دوس آرمان ورزش هایى را كه با توپ هس
ــتش را تماشا  جودو تمرین مى كند و گاهى بازى فوتبال دوس

مى كند. كدام عبارت زیر درست است؟
الف. آرمان والیبال بازى مى كند.   

ب. بهنام فوتبال بازى مى كند.
پ. كامران والیبال بازى مى كند.
ت. دانیال كاراته تمرین مى كند.
ث. آرمان جودو تمرین مى كند.
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