
  بسمه تعالی

 ردیف 1041ماه فروردین                                    خانه ریاضیات اصفهان   (   مترریاضی ) مسابقه تیمی –چهارم سواالت 

تا از این نقاط  5بینید از ای که در تصویر میشطرنجی زیر تعدادی از نقاط مشخص شده است. خط شکسته یدر صفحه

خواهیم شما هم سه خط شکسته دیگر در صفحه شطرنجی زیر دانیم اما میگذشته است. طول این خط شکسته را نمی

 برابر با طول خط شکسته ما باشد.دقیقا  یکتا از این نقاط بگذرد و طول هر  5رسم کنید که هر کدام از 
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دهد. به این اعداد، اعداد بعضی از عددها را اگر در کنار آینه قرار دهیم، تصویرشان در آینه دقیقا همان عدد را نشان می

عدد دهد، اما را نشان می 181اگر در کنار آینه قرار گیرد، تصویرش باز هم عدد  181گوییم. برای مثال عدد ای میآینه

 آینه است(. یدهنده بینید، نشان)خطی که در شکل می گونه نیستاین 272

 
 .رقم مختلف داشته باشد 3حداقل که  بنویسیدای را رقمی آیینه 5الف( بزرگترین عدد 

 داشته باشد. مختلفرقم  2 حداقلای را پیدا کنید که رقمی آیینه 5ب( کوچکترین عدد 

 ای است؟دست آورید. آیا عدد به دست آمده باز هم آیینه پ( اختالف این دو عدد را به
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های کوچک کیک را تکهسپس و  کردهرش تقسیم بُ دوباید یک کیک مربعی را با  ابتدا کنندگانشرکت در یک مسابقه،

نباید نقطه  آنهابرش  هایخطاما . به طوری که مقدار کیک هر دو داور برابر باشد تقسیم کنند مسابقه داور دوبین 

 . و پیش از بریده شدن کیک، حق ندارند آن را جابجا کنند برخوردی داشته باشد

 نشان دهید.( را در شکل  های برشزنید؟ )خططور برش میاگر شما در این مسابقه شرکت کنید، کیک را چه

  کنید.های ایجاد شده را بین دو داور تقسیم میطور قسمتمشخص کنید چه
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بیند که از می wسه شکل مشابه حرف انگلیسی  روروبهدر تصویر 

گذرد. عددی را عدد تعدادی نقطه در یک صفحه شطرنجی می

گوییم که بتوان به تعداد آن عدد، با نقاطی در یک ( میwدبلیو )

 درست کرد. روروبههای الگوی صفحه شطرنجی شکلی مانند شکل

تا از نقاط  5شکل اول الگو از  یک عدد دبلیو است زیرا 5بنابراین 

 .گذشته استهای مربع صفحه شطرنجی گوشه

 ( را که سه رقمی باشد پیدا کنید.wکوچکترین عدد دبلیو )
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 5ها کنند. آنها عالقه دارند چیزهای برّاق را پیدا کنند. یک روز یکی از کالغتعدادی کالغ در یک باغ با هم زندگی می

چیز برّاق پیدا کردند. در این باغ یک بچه  1 هر کدام هاچیز برّاق و چهار تا از کالغ 0 هر کدام هااز کالغ چیز برّاق، دو تا

 کند که در آن روز نتوانسته بود چیز برّاقی پیدا کند.کالغ هم زندگی می

غ شان را به هم نشان دهند. آنها از دیدن ناراحتی بچه کالها دور هم جمع شدند تا چیزهای برّاقعصر که شد کالغ

هایی که بیش از یک چیز برّاق جمع کرده بود، بدون این که به دیگران غمگین شدند. شب که شد هر کدام از کالغ

 بگوید، یکی از چیزهای برّاقش را به بچه کالغ داد. 

 هاکالغ ا ازت چند با و بود؟ بیشتر باغ هایکالغ از تا چند از کالغ، بچه برّاق چیزهای تعداد روز، آن پایان در کنید حساب

  مساوی؟
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بینید بچینیم. به نظر شما بعد از چیده خواهیم آن را از محلی که در شکل میمی یک حلقه طناب مثل شکل زیر داریم.

 شدن چند تکه طناب خواهیم داشت؟

 
قیچی ؟ اگر بله روش یددقیقا به همین تعداد تکه طناب برس ،آیا روش دیگری وجود دارد که با یک بار قیچی کردن

  کردنتان را در شکل نشان دهید.
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های بیرون شهر از کارهای مهمی های درون شهر و جادهخط کشی خیابان

های مخصوصی ها باید انجام دهند. این کار توسط ماشیناست که شهرداری

شود که با فاصله زمانی یکسان، بُرس رنگ را روی جاده یا خیابان انجام می

 بهرود تا در مخزن رنگ، آغشته به رنگ شود. باال مید و بعد بُرس کشنمی

 اندازه هستند.ها، همکشیکشی و طول خطفاصله بین خطوط خطدلیل همین 

 

متر است و از ابتدای خیابان سانتی 04 کشیدر یک خیابان طول هر نوار خط

متر است.  104کشی وجود دارد. طول این خیابان نوار خط 144تا انتهای آن 

 قدر است؟هکشی چحساب کنید فاصله بین دو نوار خط

 

 

 

 

کیلومتری با  2کیلوگرم رنگ مصرف شده است. حساب کنید اگر وسط یک خیابان  3کشی وسط این خیابان برای خط

 همین شرایط رنگ شود، چند کیلوگرم رنگ نیاز دارد.
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بینید. با های این تولیدی را میدوزد. در تصویر زیر یکی از ماسکیک کارگاه تولیدی خیاطی، برای کودکان ماسک می

 قدر پارچه مصرف شده است. هماسک چدوخت ی صورت خودتان، به طور تقریبی حساب کنید برای این توجه به اندازه
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شود: نوع تقسیم می 6کیفیت هوا به بر این اساس وضعیت هوای شهرها از نظر آلودگی در طول سال متفاوت است. 

، کیفیت در شکل صفحه بعد های حساس، ناسالم برای همه مردم، خطرناک و بحرانی.پاک، سالم، ناسالم برای گروه

 بینید.می 1308هوای شهر اصفهان را در سال 

دهد. این های مختلف هوا را در یک ماه نشان مینمودار کشیده شده، تعداد روزهای مربوط به کیفیت جدولی که در زیرِ

 های جدول خالی است.های دیگر، تعدادی از خانهجدول برای ماه فروردین و اردیبهشت کامل است. اما برای ماه
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 های خالی جدول را پر کنید.الف( خانه

 ایم؟با هوای پاک داشتههایی روزهای در چه ماهب( 

 کسر را تا حد ممکن ساده کنید. ؟بوده استهوای پاک  سال چه کسری از روزهای ،08در سال پ( 

 

 ؟بوده استبیشتر  ،ناسالم است همهدر کدام فصل تعداد روزهایی که هوا برای ت( 

 

 ماه بهتر بوده یا اردیبهشت؟ چرا؟به نظر شما هوای فروردینث( 

 

 وضعیت هوا در ماه خرداد بدتر بوده یا در ماه آذر؟ چرا؟به نظر شما ج( 

 

 

 

 

  شاد و سالمت باشید!

 


