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کنند و پس از بامداد حرکت می 3پيمايی ساعت گروهی برای کوه .1

گردندد و اند برمیرسيدن به هدف خود در همان مسيری که رفته

ها در رسند. هرگاه سرعت آنبامداد به جای نخستين می 9ساعت 

کيلومتر بر 3ها ت، در سرباالييکيلومتر بر ساع4جاهای هموار 

کيلومتر بر ساعت باشد، چه مسافتی  6ها ساعت  و در سرپائينی

   اند؟را پيموده

   امتياز 4

اند. هدر تيم شرکت کرده 10در يک دوره از مسابقات واليبال  .2

يک کند. در هيچهای ديگر بازی میبار با هريک از تيم 18تيم 

ی هدا عدده. پس از پايدان بدازیها نتيجه مساوی نشداز بازی

ی بردهای تديم بدددی بردهای هر تيم به مقدار ثابتی از عده

 تواند چند برد داشته باشد؟ بيشتر است. آخرين تيم حداکثر می
امتياز 5   

 شود: ها مشاهده میدر شکل زير طرحی پلکانی از مربع .3

 

 

 

 

ی عدده و nهای واقع در رديد  پدائين را بدا ی مربعاگر عده

نشان دهيم، با  Tها را که در هر پلکان وجود دارد با ديواره

 4و  3و  2و  1برابدر  nشود که وقتدی شمارش عملی مالحظه می

باشد. برای ساختن  28و  18و  10و  4به ترتيب برابر  Tباشد، 

ناقص  317چنين پلکانی تدداد  طرح  ما  ديواره به کار رفته ا

 کم چند ديواره ديگر الزم است؟دستمانده است. برای تکميل طرح 
امتياز 4  

قطده که طول ضلع  9ای به شکل مربع ساخته شده است و از دهکده .4

جدولی 1هرکدام برابر با  ند  هم  3*3 واحد است و مان نار  ک

های آسفالت اند تشکيل شده است. هر قطده به خيابانقرار گرفته

های دهکده شروع به شده محدود شده است. اگر از يکی از گوشه

ها طوری حرکت کنيم که از حرکت کنيم و بخواهيم در طول خيابان

ها دست کم يک بدار بگديريم و های هريک از قطدههريک از ضلع

گوشه برگرديم، حداقل چه مسافتی را بايد طی  سرانجام به همين

 کنيم؟ 
امتياز 3  

امتداد  Cتا نقطه  Aاز طرف  Oای به مرکز از دايره ABقطر  .5

عمدود  Bمتر است. در سانتی 3برابر  ACشود، که طول داده می

BD  برAB شود که طول اخراج میBD  متر شدود. سانتی 9برابر

 يره مماس گردد؟ بر دا DCچقدر باشد تا  ABطول 
امتياز 6  

بر  Dقائمه است و دايره محاطی آن در  Cدر زوايه  ABCمثلث  .6

AB  :مماس است 

 

 را حساب کنيد. ABCال ( در دو حالت زير مساحت 

     1 )2 =AD  3و =DB 

     2 )3 =AD  10و =DB 

های به دست آمده را در مورد مساحت مثلث تدميم دهيد ب( نتيحه

 ابت کنيد. را ثو آن
امتياز 5  

-پسری در مرکز استخری مربدی شکل قرار دارد و مدلمش )که نمی .7
-تواند شنا کند( در يک گوشه از استخر ايستاده است. مدلم مس



ما در  برود، ا سر راه  کردن پ تواند سه بار سريدتر از شنا 

تواند از دست رود. آيا پس میتر راه میخشکی پسر از مدلم سريع

 رار کند؟مدلمش ف
امتياز 6  

 


