
 نام خداهب

 سئواالت مرحله اول دهمین مسابقه تورنمنت شهرها

 
 :زیر باشدهای صفهان یک نقشه خطوط مترو طراحی کنید که دارای ویزگیااگر بخواهید برای شهر  -1
a.هرخط مترو دقیقأ دارای سه ایستگاه باشد ) 

bدر هر خط مترو فقط در یک ایستگاه می توان به خط دیگر متروسوارشد ). 
cفترک خط یتوان بدون عوض کردن خط مترو فقط با های شهر ، از هر ایستگاه به ایستگاه دیگر می( برای تمام ایستگاه. 

 ؟در شهر اصفهان چند ایستگاه مترو خواهیم داشتدراین صورت  

 شهر را باشرایط باال طراحی کنید؟ ودست آمده نقشه مترهانید با جواب بتوآیا می 
 

 

                                           

 
                     

های نقطه دلخواهی از محیط  های فاصله، مطلوب است مجموع مربعایمده ضلعی منتظمی محاط کرده اع واحدای به شعدر دایره -2

                                                                  ؟های این ده ضلعی دایره تا رأس 
                                    

 

    آنگاه  باشد    a+b ≤1ثابت کنید اگر  -3
1

8
≥4+b4a  است ؟ 

 

 

 
خواهد یک برج یک خواهد دست به کاری بزند که نامش برای همیشه در تاریخ ثبت شود او مییک سرمایه دار بزرگ می -4

قرار بر این است که برای ساختن برج از قطعات پیش ساخته  .تصمیم دارد که این کار را در اسرع وقت انجام دهد کیلومتری بسازد و

 ها(.)مانند لگوی بچهتوان روی هم قرار داد این قطعات را می ،استفاده شود، برای ساختن برج
ها را به قطعات آن هایی دارند که تر ارتفاع دارند و از باال و پایین گیرها م متر عرض و 100و متر طول 100هر کدام از این قطعات 

 نوع یک ها را روی هم قرار داد وز آنتا ا 10000 فرض کنیم که این قطعات آن قدر سبک هستند که بتوان  .کنددیگر متصل می
هم چنین فرض  و .عات دیگر بگذاردقط روی کند وتایی از  این قطعات را بلند  5000تواند یک ستون جرثقیل وجود دارد که می

دیگر یا هر ستون روی ستون دیگر یک هفته وقت ی گذاشتن هر قطعه روی قطعهالزم جرثقیل در اختیار داریم. کنید که به تعداد 

 .متر باشد یک هفته دیگر وقت الزم است 100گیرد و اگر ارتفاع ستون بیشتر  از می
                                                     

                                                 
 

امتیاز3  

  امتیاز3

  امتیاز5



 را کامأل توضیح دهید ( خود )روش ه شود؟الف (  حداقل چند هفته الزم است تا یک برج یک کیلومتری ساخت

 ؟کیاومتری بسازد  چقدر طول می کشد 10ب ( اگر با همین امکانات بخواهد یک برج 
 

                                             

 
 

از هفت بیشتر است، کوچکترین  A، از عددهای طبیعی مختلفی تشکیل شده است، تعداد عضوهای مجموعه A( مجموعه متناهی 5
علیه مشترک از یک بیشتر است، ، بزرگترین مقسوم Aباشد، برای هر دو عدد عضو می A 210مضرب مشترک همه عددهای عضو 

 .بخش پذیر است و مربع کامل نیست 1920بر  A ضرب همه عددهای عضو حاصل

         ؟را پیدا کنید Aعضو های مجموعه 
            

              

 

 .نوشتنمی توان     p+√𝑞را به صورت  23√  مربع کامل نباشد، ثابت کنید   q≥0اعداد گویا و qو Pفرض کنید  -6
 

          

 
 

 

  سانتیمتر باشد. در نقطه  3برابر  AC که طولبطوری امتداد داده شده    Cتا نقطه  Aاز طرف  Oای به مرکز از دایره  ABقطر  -7
B  عمودBD  برAB  کنیم که طول را طوری رسم میBD سانتیمتر باشد، شعاع دایره چقدر باشد تا 9برابرDC  مماس باشد؟بر دایره  

                                                                        
      

 
 خانه ریاضیات اصفهان -اصفهان  3گروه ریاضی ناحیه 
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