Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition

آزمون انفرادي

زمان  120 :دقيقه

توضيحات :

 شما  120دقيقه زمان براي اين آزمون داريدكه شامل دو بخش ميباشد .بخش  Aشامل  12سوال
پاسخ كوتاه عددي است و بخش  Bداراي  3سوال است كه راهحل را بايد به صورت كامل بنويسيد.
 هر سوال بخش  Aداراي 5امتياز ميباشد .براي سوالهايي كه از شما بيش از يك پاسخ خواسته شده
است ،نمره كامل فقط در صورتي داده ميشود كه تمام پاسخها درست باشد .به جواب ناقص امتيازي
تعلق نميگيرد .از جواب غلط نمره كسر نميشود .بيش از تعداد خواسته شده جواب نوشته نشود .هر
سوال بخش  Bداراي  20نمره است كه به جواب ناقص هم نمره تعلق ميگيرد.
 الزاما در شكلهاي داده شده نسبت اندازهها رعايت نشده است.

دستورالعمل :

 روي صفحه اول نام تيم ،نام و نام خانوادگي و شماره داوطلبي خود را به انگليسي بنويسيد.
 جواب سواﻻت بخش  Aرا در محل مشخص شده پس از هر سوال وارد كنيد .جواب سواﻻت بخش B
را در فضاي پس از هر سوال بنويسيد.
 استفاده از ابزارهايي مانند نقاله ،ماشين حساب و ساير وسايل الكترونيكي مجاز نميباشد.
 جوابها بايد با مداد يا خودكار آبي و يا مشكي باشد.

 در پايان آزمون برگه سواﻻت ،پاسخنامه و چركنويس را داخل پاكت قرار دهيد.
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بخش  : Aاين بخش دوازده سوال دارد كه پاسخ درست هريك از آنها  5امتياز دارد.
جوابهاي خود را در قسمت مشخص شده در انتهاي هر سوال بنويسيد:

 .1تعداد كتابهاي داستان با جلد آبي و كتابهاي درسي با جلد آبي با هم برابر است .ميدانيم

كتابهاي داستان و كتابهاي درسي آبي رنگ هستند ،چه كسري از كل كتابها آبي رنگ هستند؟
جواب_________________:

 .2يك كشاورز  2017سيب ميچيند كه ميانگين وزن آنها  100گرم است .ميانگين وزن سيبهايي كه
سنگينتر از  100گرم هستند ،برابر  122گرم ميباشد .و ميانگين وزن سيبهايي كه سبكتر از 100
گرم هستند ،برابر  77گرم ميباشد .حداقل تعداد سيبهايي كه دقيقا  100گرم هستند ،چند تا است؟

 .3جمع سه ضلع از مستطيلي برابر
طول قطر مستطيل را بدست آوريد.

 .4فرض كنيد
+
=1

جواب______________:سيب

 2017و جمع طول ضلع چهارم و قطر نيز

 2017است.

جواب _____________cm :

≤
 , , ,اعدادي حقيقي باشند به طوريكه
=  +باشد .بيشترين مقدار ممكن براي
+ +

 .5اگر  , ,سه عدد حقيقي مثبت باشند،كمترين مقدار ممكن براي كسر

≤
+

≤ ≤ 0و
را بيابيد.

جواب_________________:

را بيابيد.

جواب_________________:

 .6يك هشت ضلعي كه طول ضلعهاي آن  3و  3و  11و  11و  15و  15و  15و  15سانتيمتر ميباشد،
داخل يك دايره محاط شده است .مساحت هشت ضلعي چقدر است؟
جواب :

_____________

 .7اگر  xو  yاعدادي حقيقي باشند به طوريكه = 4 − 2 + 7
را بيابيد.

 . 4بيشترين مقدار ممكن براي 5 + 6

+

جواب_________________:

 .8در مثلث  ABCنقاط  Eو  Dروي ضلع  ACو نقطه  Fروي ضلع  BCطوري قرار دارند كه
 .پاره خط  AFدو پاره خط  BDو  BEرا به ترتيب در
:
و = 2: 3
=
=
نقاط  Pو  Qقطع ميكند .نسبت مساحت  EDPQبه مساحت  ABCرا بيابيد.
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جواب_________________:
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 , , … ,برابر عدد  8است .بزرگترين مقدار ممكن براي
 .9مجموع هشت عدد حقيقي نامنفي
چند است؟
+
+
+⋯+
جواب_________________:

 .10فرض كنيد مثلث  ABCمتساوي الساقين بوده كه  AB=ACو = 100°
و = 30°

مثلث  ABCطوري قرار دارد كه = 35°

 .اندازه زاويه

را پيدا كنيد.

جواب_______________ °:
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.نقطه  Pداخل

B

 .11اگر = −1
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+

و  = +و
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√ را بدست آوريد.

و

+

=

باشد ،مقدار عبارت

جواب_________________:

 .12آرمان و نريمان و آريو هر يك تعداد متفاوتي تيله دارند .اگر پنج برابر مجموع حاصلضربهاي دو به
دوي تعداد تيلههاي اين افراد ،با هفت برابر حاصلضرب تعداد تيلههاي هر سه نفر مساوي باشد،
بيشترين مقدار ممكن براي مجموع تعداد تيلههاي آنها را بيابيد.

جواب_________________:

بخش  : Bاين بخش شامل سه سوال تشريحي ميباشد كه هر يك  20امتياز دارد .جواب تشريحي هر
سوال را در زير آن و عدد آخر جواب را در محل مربوطه بنويسيد.
.1

و

دو عدد صحيح نامنفي هستند به طوريكه

 2 + 2 + 2يك عدد مربع كامل كوچكتر از

 10000است .بيشترين مقدار ممكن براي  x+yچند است؟

جواب_________________:

.2

در مثلث  ABCداريم = 16°

= 44°

و همچنين نقطه  Qروي ضلع  ABچنان قرار دارد كه = 14°

چند درجه است؟

C

و = 28°

.نقطه  Pروي ضلع  BCچنان قرار دارد كه

A

 .اندازه

Q
P

B

جواب________________°:

 .3فرض كنيد ) ( و ) ( دو چند جملهاي تكين درجه دو و متمايز باشند به طوريكه
) (1) + (2017) + (2017 ) = (1) + (2017) + (2017
اگر ) ( = ) ( باشد،مقدار را پيدا كنيد.

جواب_________________:

