
  به نام خدا

  مرحله اول مسابقه تیمی خانه ریاضیات اصفھان

  )١٣٨٣ آذر(

  

  آموز گرامی دانش

  .نماییم ضمن آرزوی موفقیت، توجه شما را به نحوه انتخاب سواالت آزمون جلب می

 .فقط به دو سوال باید پاسخ دھید )١
 ھای بعدی امتیازی تعلق در صورتی که به بیش از دو سوال پاسخ دھید، به پاسخ

  .گیرد نمی
  

 .توانید به یک سوال پاسخ دھید از دو سوال قسمت اول، حداکثر می )٢

یک سوال از قسمت یا  ھر دو از قسمت دومدو سوال انتخابی شما میتواند بنابراین، 
  .باشدیک سوال از قسمت دوم یا اول و 

 .باشد دقیقه می ١٣۵مدت آزمون  )٣
 .شودھای جداگانه نوشته  پاسخ ھر سوال باید روی برگه )۴

  .برای انتخاب سواالت به پشت برگه مراجعه کنید

  

  قسمت اول

  )نمره  ٣( .دست آورید را به حاصل  اگر ) ١

  

  .تقسیم زیر را کامل کنید) ٢

  .)ھر     نماینده یک رقم است( 

 

  )نمره ۴(

  

  

٨ 

٠ ٠ 
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  قسمت دوم

 ٢١نیز مضرب  باشد، ثابت کنید عدد سه رقمی  ٢١مضرب  ھر گاه عدد ) ٣

  )نمره  ۵. ( خواھد بود

  )نمره 5(

 

خطی  Pباشد از    = AM  PM را سه قسمت کنیم به طوری که ABCاز مثلث  AMاگر میانه    )4

ثابت کنید . کند قطع می Eو  Dرا در   AB  و ACنیست ولی در ضلع  BCکنیم که موازی  رسم می
  .است DEاز  Aمساوی فاصله  DEاز  Cو  Bجمع فاصله 

  )نمره  ۶(

  

ھا را ھم به صورت یک مربع و ھم به صورت یک مثلث  توانیم آن می. چند سکه مساوی داریم) ۵
آوریم در ھر ضلع دو  االضالع پھلوی ھم قرار دھیم ولی وقتی که به صورت مثلث در می متساوی

و ( سطح مربع ھا  اگر فرض کنیم سکه. گیرد ھای ھر ضلع مربع جا می ز تعداد سکهسکه بیش ا
  .ھا را پیدا کنید را ھم پوشانده باشند تعداد سکه) ھمچنین مثلث 

  )نمره ۵(
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