
 

او یافت به نام آنکه هستی نام از    

)95 اسفند( 1سطح  مرحله اول مسابقات تورنمنت شهرها  

                              دانش آموزان گرامی! از هفت سؤالی که در اختیار شما قرار گرفته، فقط به پنج سؤال پاسخ دهید.

در زمانی غیر از آن بـه   یکبار منبع انرژي قطع می شود.روز  7در حومه شهر در ساعات اوج مصرف به طور متوسط هر  -1

روز یکبار قطع می شود. بعضی روزها منبع انرژي هم در زمان اوج مصرف و هـم در زمـان غیـر آن     17طور متوسط هر 

 عصر می باشد. 19تا  17صبح و  9تا  6قطع می شود. ساعات اوج مصرف بین 

 امتیاز) 3(                                        ، چقدر است؟نشوداحتمال اینکه منبع انرژي این منطقه در یک روز خاص قطع 

 

 EABدر اینصورت زاویه  AB=AEبطوریکه  ،یک مثلث متساوي االضالع است AEFیک لوزي و  ABCDدر شکل زیر  -2

 امتیاز) 3(                                                                                                                           چند درجه است؟ 

 
در کدام ردیف و به عنوان چندمین عدد نوشـته مـی    1395اگر الگوي نوشتن اعداد را به همین صورت ادامه دهیم عدد  -3

 امتیاز) 4(                                                                                                                                      شود؟ 
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𝑥𝑥 اگر -4 − ۱
𝑥𝑥

= √𝑥𝑥 + ۱
√𝑥𝑥

𝑥𝑥و         > 𝑥𝑥۲ مقدار   باشد،     ۱ − ۱
𝑥𝑥۲

 امتیاز)  4(    چه عددي می شود؟    
 

 

مطابق شکل مربعی را با کشیدن دو خط موازي که فاصله شان یک متر است، به سه ناحیه با مساحت یکسان تقسیم کرده  -5

 امتیاز) 4(                                                                                                              ایم. مساحت مربع را بیابید.

 

 
 
 

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 –. . .    -  9999را به صورت مقابل نوشته ایم  10000اعداد کوچکتر از  -6

)  در این اعداد به کار رفته است؟ ( با عملیات)  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1،  0چند مرتبه هر کدام از رقم هاي ( 

 امتیاز) 5(

 
 

7- 𝒂𝒂   و𝒃𝒃 دو عدد طبیعی اند، به طوري که 𝑎𝑎۲ + 𝑏𝑏۲      بخش پذیر است. ثابت کنید       21بر𝑎𝑎۲ × 𝑏𝑏۲       بر

 امتیاز) 5(                                                                                                                      بخش پذیر است. 441
 


