Elementary Mathematics International Contest

آزمون انفرادي

توضيحات :

زمان  90 :دقيقه

 شما  90دقيقه زمان براي اين آزمون كه شامل  15سوال پاسخ كوتاه ميباشد ،داريد.

 هر سوال  10امتياز دارد .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.
 الزاما در شكلهاي داده شده نسبت اندازهها رعايت نشده است.
دستورالعمل :

 حتما در پاسخنامه نام تيم ،نام و نام خانوادگي و شماره داوطلبي خود را به انگليسي بنويسيد.
 حتما تمام جوابها را در پاسخنامه و با ارقام انگليسي 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.

__________Team : _____________ Name:___________________ No:

 .1مجموع معكوسهاي سه عدد صحيح مثبت برابر عدد "يك" شده است .ميدانيم كه يكي از آن اعداد
مضرب دو و يكي ديگر از آنها مضرب سه است .خارج قسمتي كه از تقسيم عدد مضرب دو بر عدد 2
بدست ميآيد را با خارج قسمتي كه از تقسيم عدد مضرب سه بر عدد  3بدست ميآيد ،جمع ميكنيم.
بيشترين مقدار ممكن براي مجموع اين دو خارج قسمت چند است؟
 .2نسرين يك قطعه نان را به ده قسمت مساوي برش ميزند به طوريكه تكه نانها از هم جدا نميشوند.
رضا و سعيد نان را به ترتيب به  15و  18قطعه برابر برش ميزنند .همه برشها در يك راستا هستند.
بعد از اين برشها همهي تكه نان ها از هم جدا ميشوند .روي هم رفته چند تكه نان بدست ميآيد؟
 2016است .نقطه  Eروي  CDو نقطه  Fروي  ABطوري قرار
 .3مساحت مستطيل  ABCDبرابر
دارند كه  EFموازي با  ADميباشد .فاصله  Xاز  CDدو برابر فاصله  Xاز  ، ABفاصله  Yاز  ABدو
برابر فاصله  Yاز  ، CDفاصله  Zاز  ABدو برابر فاصله  Zاز  ، CDفاصله  Yاز  EFدو برابر فاصله Y
از  BCو فاصله  Zاز  EFدو برابر فاصله  Zاز  ADاست .مساحت مثلث  XYZرا بدست آوريد.
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 .4هر يك از نفرات  Aو  Bدر ابتدا  50دﻻر دارند و به نوبت سكهاي مياندازند .اگر سكه شخصي شير بيايد
 4دﻻر از بازيكن ديگر ميبرد .اگر سكه خط بيايد ،سه دﻻر به بازيكن ديگر ميبازد .بعد از آنكه هر
بازيكن ده بار سكه انداخت ،بازيكن  42 Aدﻻر بيشتر از بازيكن  Bدارد .اگر  Aشش بار شير آورده
باشد B ،چند بار شير آورده است؟
 .5در مثلث  ABCزاويه  Aدو برابر زاويه  Bبوده و پارهخط  CDنيمساز زاويه  Cميباشد .اگر
باشند ،طول پارهخط  BCرا بدست آوريد.
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 .6مصطفي كوچكترين مضرب مشترك چند عدد طبيعي متوالي ،كه از يك شروع شده اند ،را حساب
ميكند .فريده كوچكترين مضرب مشترك اعداد از يك تا چهار عدد بيشتر از آخرين عدد مصطفي را
حساب ميكند .اگر هر دو به يك جواب برسند ،كوچكترين مقدار ممكن براي آخرين عددي كه مصطفي
در نظر گرفته بود ،چيست؟
 .7شكل زير  8مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين را نشان ميدهد كه همگي در يك راس مشترك هستند
637.5
و وتر هر مثلث يكي از ساقهاي مثلث بعدي آن است .اگر مساحت  8مثلث روي هم
باشد ،مساحت مثلث هاشورخورده را بدست آوريد.

 .8مريم روز اول عدد  2017را نوشته و هر روز بعد از آن ،جمع مكعب ارقام عدد روز قبل را مينويسد .در
روز  2017ام عددي كه مريم مينويسد ،چند است؟
 .9چند عدد چهار رقميوجود دارد كه مجموع سه رقم اول) سه رقم سمت چپ( آن برابر  20و مجموع سه
رقم آخر آن برابر  17باشد؟
 .10به چند طريق ميتوان اعداد  1،2،3،4،5،6را در يك رديف چيد بهطوريكه تفاضل هيچ دو عدد
مجاوري برابر  3نباشد.
 .11درمستطيل  4 × 5شكل زير ،مربع وسط سطر باﻻ هاشور خورده است .چند مستطيل شبكهاي وجود
دارد كه شامل مربع هاشور خورده باشد؟

 .12شهاب همه اعداد طبيعي فرد از  1تا  2017را مينويسد و سپس همه ارقامي را كه زوج هستند ،حذف
ميكند .چند رقم باقي ميماند؟

 .13يك عدد  2017رقميداريم كه با سه شروع ميشود و عدد دو رقمي تشكيل شده توسط هر دو رقم
مجاور آن بر  17يا  23بخشپذير است .ميدانيم تنها دو عدد با اين ويژگي وجود دارد .تفاضل مثبت اين
دو عدد چند است؟
 .14دو مربع  ABCDو  DEFGداريم كه مطابق شكل ،راس  Eروي امتداد  BCقرار دارد M .وسط AG
 14باشد ،مساحت
است و طول  DNدو برابر طول  GNاست .اگر مساحت مثلث  DCEبرابر
G
مثلث  MDNرا بيابيد.
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 .15شكل زير يك شبكه  7 × 7را نشان ميدهد كه از  17مربع سياه و  32مربع سفيد تشكيل شده است.
به چند طريق ميتوان دو مربع انتخاب كرد كه اولي سياه و دومي سفيد باشد و هيچ نقطه )يا ضلع(
مشتركي نداشته باشند؟

