سئواالت مرحله اول مسابقه تورنمنت شهرها – بهمن ماه 1389
 .1گروهی برای کوهپيمايی ساعت  3بامداد حرکت میکنند و پس از
رسيدن به هدف خود در همان مسيری که رفتهاند برمیگردندد و
ساعت  9بامداد به جای نخستين میرسند .هرگاه سرعت آنها در
جاهای هموار 4کيلومتر بر ساعت ،در سرباالييها 3کيلومتر بر
ساعت و در سرپائينیها  6کيلومتر بر ساعت باشد ،چه مسافتی
را پيمودهاند؟
 4امتياز

 .2در يک دوره از مسابقات واليبال  10تيم شرکت کردهاند .هدر
تيم  18بار با هريک از تيمهای ديگر بازی میکند .در هيچيک
از بازی ها نتيجه مساوی نشد .پس از پايدان بدازیهدا عددهی
بردهای هر تيم به مقدار ثابتی از عدهی بردهای تديم بدددی
بيشتر است .آخرين تيم حداکثر می تواند چند برد داشته باشد؟
 5امتياز

 .3در شکل زير طرحی پلکانی از مربعها مشاهده میشود:

اگر عدهی مربع های واقع در رديد پدائين را بدا  nو عددهی
ديوارهها را که در هر پلکان وجود دارد با  Tنشان دهيم ،با
شمارش عملی مالحظه میشود که وقتدی  nبرابدر  1و  2و  3و 4
باشد T ،به ترتيب برابر  4و  10و  18و  28باشد .برای ساختن
چنين پلکانی تدداد  317ديواره به کار رفته ا ما طرح ناقص
مانده است .برای تکميل طرح دست کم چند ديواره ديگر الزم است؟
 4امتياز

 .4دهکده ای به شکل مربع ساخته شده است و از  9قطده که طول ضلع
هرکدام برابر با  1واحد است و مان ند جدولی  3*3ک نار هم
قرار گرفته اند تشکيل شده است .هر قطده به خيابانهای آسفالت
شده محدود شده است .اگر از يکی از گوشههای دهکده شروع به
حرکت کنيم و بخواهيم در طول خيابان ها طوری حرکت کنيم که از
هريک از ضلعهای هريک از قطدهها دست کم يک بدار بگديريم و
سرانجام به همين گوشه برگرديم ،حداقل چه مسافتی را بايد طی
کنيم؟
 3امتياز

 .5قطر  ABاز دايرهای به مرکز  Oاز طرف  Aتا نقطه  Cامتداد
داده میشود ،که طول  ACبرابر  3سانتیمتر است .در  Bعمدود
 BDبر  ABاخراج میشود که طول  BDبرابر  9سانتیمتر شدود.
طول  ABچقدر باشد تا  DCبر دايره مماس گردد؟
 6امتياز

 .6مثلث  ABCدر زوايه  Cقائمه است و دايره محاطی آن در  Dبر
 ABمماس است:
ال ) در دو حالت زير مساحت  ABCرا حساب کنيد.
 AD =2 )1و DB =3
 AD =3 )2و DB =10
ب) نتيحه های به دست آمده را در مورد مساحت مثلث تدميم دهيد
و آنرا ثابت کنيد.
 5امتياز

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

تواند سه بار سريدتر از شنا کردن پ سر راه برود ،ا ما در
خشکی پسر از مدلم سريعتر راه میرود .آيا پس میتواند از دست
مدلمش فرار کند؟
 6امتياز

