
 او يافت به نام آنكه هستي نام از                          

                   (49)بهمن  1سطح  مرحله اول مسابقات تورنمنت شهرها                         

  6و  5، 9، 2، 1نواحي                           

 جواب دهيد. الفقط به پنج سؤ ،از هفت سؤالي كه در اختيار شما قرار گرفته نش آموزان عزيز!دا   

*********************************************************************************** 

 چند عدد ده رقمی می توان نوشت بطوریکه اختالف دو رقم متوالی یک باشد. 3و  2، 1با ارقام  -1

 (3)امتیاز: 

، عددی را به تصادف انتخاب می کنیم، احتمال اینکه این شمارنده، عددی فرد باشد 6507بین شمارنده های عدد از  -2

 چقدر است؟.

 (3)امتیاز:  

چوب کبریت از آن خارج کنیم و  8تعدادی چوب کبریت در قوطی کبریت وجود دارد. اگر تعداد آنها را دو برابر کرده و  -3

چوب کبریت از آن خارج کنیم و دست آخر برای بار سوم باز  8موجود را دو برابر کرده و مجدداً تعداد چوب کبریت های 

چوب کبریت از آن خارج می کنیم، چوب کبریتی داخل قوطی  8هم تعداد چوب کبریت های موجود را دو برابر کرده و 

  داخل قوطی وجود داشته است؟ باقی نمی ماند. در ابتدا چند چوب کبریت

 (3)امتیاز:  

 

 را بیابید. nدر معادله زیر  -4
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 (4)امتیاز:  

را آغشته به جوهر می کنیم و مرکز سکه را روی یکی از رأس های  cm1داریم. یک سکه به شعاع  cm0مربعی به ضلع  -0

برگردیم، مساحت قسمت رنگ شده را حساب شروع ع مربع حرکت می دهیم تا به نقطه مربع قرار می دهیم و روی اضال

 کنید

 (0)امتیاز:  

 



. مساحت چهارضلعی به می شودیک چهارضلعی ایجاد ،  bو عرض   aی به طول مستطیل نیم سازهای داخلیاز برخورد  -7

 وجود آمده را به دست آورید.

 

 (                                                                           0)امتیاز:

شهر ایران را به توریست ها معرفی کند در ضمن  25یک آژانس ایرانگردی توریستی می خواهد در یک برنامه ریزی  -7

ده ای عبور کردند دیگر به آن باز نگردند. اینکه مسیرها و جاده هایی که طی می شود نیز، تکراری نباشد یعنی اگر از جا

اگر شهرهای مورد نظر در نقشه ی زیر کنار هم چیده شده باشند و به صورت نقطه در نقشه چیده شده باشند و جاده ها 

)نقاط را  .با خطوط و پاره خط های بین شهرها باشد، مسیری را برای برنامه ریزی گردشگری به این آژانس پیشنهاد کنید

 به طور صحیح با شرایط مسأله شماره گذاری کنید. 25تا  1از 

 

 

 

 (4امتیاز: )

 

 سالمت و شاد باشید


