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 !چومبم. 1

منتظم  يهايچندضلع شوجوه ًايمحدب باشد و ثان اگر اواًل وييمگمي «منظم» را يک چندوجهي
کدام از چيم هرگاه هييبدون مثلث!( گو منظم ي)چندوجه «چومبم»را  منظم يک چندوجهي .باشند
 آن مثلث نباشد. يهاوجه

 شز همه رئوساي وجود دارد که اکره يعنياست؛  يمحاط چومبمد هر ينشان ده .1
 .گذردمي

استفاده  چومبمک يمنتظم در  يد حداکثر سه نوع چندضلعينشان ده .2
 شده است. 

 چومبمک نوع يفقط د يثابت کن .8
 يضلعپنج يوجوهش از تعداد که وجود دارد

 ل شده باشد.يتشک يضلعشش يو تعداد
  استفاده شود.( ياز هر دو نوع چندضلع يعني)

nهر  يبرا .4 3 ،
 nدو  اشکه وجوه بااليي و پاييني يمنشور

تا  nاش يضلعي منتظم برابر و وجوه جانب
ر از يد غيثابت کناست.  چومبمک يمربع است 

 وجود دارد.ديگر  چومبمنوع  يها تنها متناهنيا

 



 باسمه تعالي
  تيخالقامتحان  

  11:81 يال 11:11 زمان امتحان:  1831شهريور  11

 

 سيال جريان. 2

دانيم که اگر يک مولکول در در جريان است. مي يسيال)!(  در يک لوله دراز و باريک و نامتناهي
)اي با مختصات ثانيه در نقطه tباشد، بعد از  xبا مختصات  يانقطه , )P t x خواهد بود. 

 است. و برابر ثابتها مولکولسرعت ره باشد ياي دو متغيک چندجمله P اگر ثابت کنيد
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 حيمجموعه کانتور در اعداد صح. 8

a,و  A يبرا b م: يکنيف ميتعرaA b ax b x A در واقع .
aA b انس و انتقال از تجAاگر  به دست آمده است وa  م. ينامميAبا  «متشابه»آن را  0

 8 يمبنابسط است که در  اييح نامنفياعداد صحمجموعه  «مجموعه کانتور»در اين سؤال منظور از 
  است. ظاهر نشده 1ها رقم آن

C افراز کرد خودشمتشابه با  رمجموعهيتوان آن را به دو زيم جالب را دارد که يژگين ويا: 

(I)  

  :مثالا  تنها روش ممکن نيست،ن يالبته ا

 

 :يعنياست.  Cبا  متشابهاکيد  رمجموعهيز يدادافراز آن به تع «Cش ينما»ک يمنظور از 
      

(II)    
 

i که i iC aC b ها باC متشابهند و n 1. 

ها iCاز  يبا اجتماع تعداد م اگر نتوانييگويم «هيش اولينما»را  (II)به شکل  شيک نماي
 شد. بان Cبرابر  ساخت که C متشابه با يامجموعه

ن منظور يا يم. برايکن اديه مجموعه کانتور را پياول يهاشيم همه نمايخواهين مسأله ميدر ا
 د:ينشان ده د.يريدر نظر بگ C يبرارا  (II)مانند  يشينما

1. iaترند. بزرگ يکاز  دًايها اک 

2. ia هستند.  سهها تواني از 

i، iهر  يبرا .8 ib a. 

0. (I)  اوليه تنها نمايشC .است 

توضيح: مجموعه کانتور واقعي، مجموعه اعداد حقيقي بين صفر و يکي است که بسط مبناي سه 
 ها تنها از صفر و دو تشکيل شده است.آن
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 بيبا صل يکار. آجر4

 1طول بازوي  با «صليب سه بعدي»شکل مقابل يک 
باشد آن را  k ،سه بعدي ياست. اگر طول بازوي صليب

«k-ناميم.مي «صليب 

با تعدادي شکل  فضاي سه بعدي «آجرکاري»منظور از 
ها شکلاي که به گونه هاستبا آنپوشاندن فضا  سه بعدي،
 اشتراک داشته باشند. حداکثر در مرز با يکديگر

، صليب-kبا  فضا که در آجرکاري شودثابت مي
هاي صحيح شرکت البدون دوران و تنها با انتق هاصليب

 استفاده کنيد. توانيدمي کنند. از اين نکتهمي

 کرد.  يآجرکارصليب -2توان با را مي فضا نشان دهيد .2

 کرد.  يآجرکارصليب -1توان با را مي فضانشان دهيد  .1

kبراي ثابت کنيد  .8  کرد.  يرکارآجصليب -kتوان فضا را بانمي 5

k,براي  .4 3  .صليب ثابت کنيد-kتوانيد در مورد آجرکاري با هر چه مي 4
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 کش محاسبهخط. 1
محسوب  يامروز يهان حسابيو از اجداد ماش يات جبريانجام عمل ياست برا يکش محاسبه ابزارخط

ک يحرک است. هر مت يانيم يثابت و بازو ينييو پا ييباال ي. بازوهاکش سه بازو داردن خطياشود! يم
ست و يکنواخت نيلزومًا  يبندن درجهيد که ايمخصوص مدرج شده است. توجه کن ياوهيها به شاز بازو
دارد که  يخاص يبه عمل جبر يگر فرق داشته باشد و بستگيکديها ممکن است با بازو يبنددرجه
هر شده است  يب طراحضر يکه برا نييپاکش شکل است. مثاًل در خطشده  يآن طراح يکش براخط

 اند.مدرج شده يتميسه بازو به صورت لگار

 
x.)مثاًل  yو  xمحاسبه عبارت مربوط به  ين صورت است که برايکش به اکار با خطروش  y  در

 يباال )فلش سياه رنگ( آن يابتداعالمت م تا ينکيجا مبهرا جا يانيم يکش مخصوص ضرب( بازوخط
شده م، مقدار نوشتهيکنيدا ميپ يانيم يبازو رويرا  yعدد  رد.يقرار گ ينييپا يبازو روي xمقدار 

 ن عدد، پاسخ مورد نظر ماست. يمقابل ا ييباال يبازو روي
( از yدوم ) يتا ده و بازو دو( از xاول ) يد که بازويکن يطراح yxمحاسبه  يراب يکشخط .2

 .تا ده مدرج شده باشد يک

 د.يدا کنيدهند پيک تا ده انجام ميکه عمل ضرب را در بازه را ممکن  يهاکشتمام خط .1

xمحاسبه  يبرا يمدرج کشخطت کنيد ثاب .8 xy y2 اول و  يکه بازوهاوجود ندارد  2
 .دوم آن از صفر تا ده مدرج شده باشد
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 نامتقاطع يهاانتقال. 6

با هم  ييچ دوتايکه ه C شکل يهاافتهيتعداد انتقال حداکثر محدب در فضا باشد يشکل C اگر
ن کران يبهتر 66 عالوهبه و تا است 66داشته باشند اشتراک  Cبا  يهمگ يتداخل نداشته باشند ول

 ممکن است.

 د.ينسبت به مبداء متقارن باشد ثابت کن Cکه  يحالت يحکم باال را برا .3

 توانيد از قسمت قبل استفاده کنيد.()مي خواه ثابت کنيد.دل Cحکم را براي  .6

 

توضيح: در شکل زير، در هر دو حالت دو شکل با هم اشتراک دارند ولي تنها در حالت سمت چپ 
 تداخل رخ داده است.
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 محدب! يبندکرت. 7

صفحه پوشاندن عبارت است از  اين اشکال «محدب يبندکرت»م. يشکل مجزا در صفحه دارتعدادي 
حداکثر در مرزها با هم  مذکور ينواح و ها باشداز شکل يکي قًايمحدب که هر کدام شامل دق يحوان اب

 .اشتراک داشته باشند

 
 

 ممکن است؟ اثبات کنيد يا مثال نقض بزنيد.همواره بندي محدب در کدام يک از موارد زير کرت

 زينقطه متما يمتناه .3

 جزاخط مپاره يمتناه .1

 مجزا توپر رهيدا يمتناه .1
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 فضاي گويا نشاندن در. 3

توان به صورت جمع مربعات چهار عدد يرا م يعيهر عدد طب ديگويمه اعداد يدر نظر يمعروف هيقض
که  به صورت  يت است. به عنوان مثال اعدادين خاصين عدد با ايترح نوشت و چهار کوچکيصح

( )k t4 8 از اين توانيد در اين سؤال ميح نوشت. يعدد صح سهتوان جمع مربعات يهستند را نم 7
 .ديکنقضيه استفاده 

 است. nخط در سه نقطه ناهم nدر  يمنظور از مثلث

Aمثلث باشد، آنگاه  nدر  يمثلث ABCد اگر يثابت کن .3 B C  افت ي 5در
Bه يو زاو BAC هيزاو د کهشويم A C برابر باشد. 

در  قابل نشاندن باشد ياnدر  که که هر مثلث ديابيب يرا به نحو m يعيعدد طب .2
m نديز بنشين. 

 3اي قابل نشاندن باشد ولي مثلثي متشابه با آن در nمثلثي بيابيد که در  .1
 ننشيند.

قابل نشاندن باشد  ياnرا به نحوي بيابيد که هر مثلث که در  mعدد طبيعي  .1
 ند.يبنش mمتشابه با آن در  يمثلث

m يبرااند توانستهال ؤنکته: طراحان س mو  9 براي به  .را ثابت کنند 1و  2قسمت  6
 ، در هر قسمت،تراثبات احکام قوي يز بايد اين مطالب را ثابت کنيد.شما ن ،دست آوردن نمره کامل

 تواند نمره اضافه داشته باشد.مي
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