به وام آوكه هستي وام از اي يافت
مرحله ايل مسابقات تًرومىت شهرها(بهمه )93
وًاحي ششگاوه شهر اصفهان
داوش آمًزان عسيس! از هفت سؤالي كه در اختيار شما قرار گرفته ،فقط بِ پٌج سؤال جًاب دهيد.
***********************************************************************************
 -1در یک جلسِ ی اهتحاى m ،ردیف صٌذلی ٍ در ّز ردیف

n

صٌذلی قزار گزفتِ است .رٍی ّز یک اس صٌذلی ّا یک

داًش آهَس ًشستِ است .در ابتذای اهتحاى ّز داًش آهَس با داًش آهَس جلَ ،عقب ،سوت راست ٍ سوت چپ خَد(در
صَرت ٍجَد) دست هی دّذ .اگز بذاًین کِ در هجوَع  141بار عول دست دادى اًجام شذُ است ،تعذاد داًش آهَساى
چٌذ ًفز هی تَاًذ باشذ؟
(اهتیاس)3 :
-2

ثابت کٌیذ بزای ّز چْار عذد حقیقی ٍ هثبت b2 , b1 , a2 , a1

ًاهسا ٍی سیز بزقزار است:

a1  a2  b1  b2

2

2

A

ٍ شعاع

2

2

a1b1  a2b2  
(اهتیاس)3 :

 -3فزض کٌیذ

ABCD

را در ًقاط Q ٍ P

هستطیلی  1×2باشذ .دایزُ ای بِ هزکش

AC

رسن هی کٌین .اگز اهتذاد

BD

دایزُ

قطع کٌذ ،طَل  PQچقذر است؟
(اهتیاس)4 :

 -4اگز در هثلث ABC

ًیوساس ساٍیِ

A

(ٍارد بز  ،) BCهیاًِ ّن باشذ؛ ثابت کٌیذ:

AB  AC

.
(اهتیاس)4 :

 -5عذدّای  1تا  1333در یک ردیف ًَشتِ شذُ اًذ .یک ًفز اس ابتذای ایي اعذاد شزٍع هی کٌذ ٍ عذد اٍل را خط هی سًذ.
عذد دٍم را باقی هی گذارد ٍ عذد سَم را ّن خط هی سًذ ٍ بِ ّویي صَرت یک در هیاى عذدّا را خط هی سًذ .سپس
دٍبارُ اس اٍل لیست شزٍع هی کٌذ ٍ اٍلیي عذدی را کِ خط ًخَردُ است خط هی سًذ ٍ بِ ّویي صَرت یک در هیاى
عذدّایی را کِ خط ًخَردُ اًذ خط هی سًذ .پس اس آى دٍبارُ اس اٍل شزٍع هی کٌذ ٍ ّویي کار را تا جایی اداهِ هی دّذ
کِ فقط یک عذد باقی بواًذ ،آى عذد را بیابیذ.
(اهتیاس)5 :

 -6پٌج دایزُ هطابق شکل سیزً 3 ،احیِ ی(هتٌاّی) در صفحِ بِ ٍجَد آٍردُ اًذ.اعذاد  1تا  3را بِ ایي ًَاحی طَری ًسبت
هی دّین کِ هجوَع اعذاد ّز دایزُ با هجوَع اعذاد دایزُ ّای دیگز هساٍی باشذ .بیشتزیي هقذاری کِ ایي هقذار هساٍی
هی تَاًذ داشتِ باشذ ،چٌذ است؟
(اهتیاس) 5:

 -7بشرگتزیي عذد طبیعی

 nرا چٌاى پیذا کٌیذ کِ 3256  1

بز

2n

بخش پذیز باشذ.
(اهتیاس)6 :

آرزومند كاميابي شما هستيم

