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تر و   کوچکيها يم آن به چندضلعي، تقسPم با برش يخواه يم. ديري در نظر بگرا Q و P يچندضلع دو )۱

 ميستي مجاز نيول ،مي را بسازQ ،رندي هم قرار گين که روي بدون ا،ن قطعاتيکنار هم گذاشتن مجدد ا
  .ميها را انتقال ده م آنيتوان يبلکه فقط مم، ينه کنيا قريم يبچرخان  راقطعات

  
  

  
  
  
  

  .هستند ل به هميقابل تبد نباشند، يمواز اضالعشان اگر يحت مساحت، هم ليمستط دو هر ديکن ثابت) الف
  .ستند نيل به هميقابل تبد باشندن هم افتهي انتقال اگر مثلث دو ديکن ثابت) ب
  .ديابيب يچندضلع دو بودنقابل تبديل  يبرا يبي خوکاف يها  شرطو الزم يها شرط دي کنيسع) ج
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: مانند ينگاشت گوييم  مي)۲ \ { }Δ a, هر يبرا اگر استدرجه  نگاشت 0→ b  که ∋

b ≠ b| و 0 a/، حيصح اعداد r و s که ند باشموجود a br s= ) و + ) ( )s bΔ < Δ.  
  

  .است درجه نگاشت  نگاشت زيردنشان دهي) الف
) دو يمبنا در n ارقام تعداد )nδ =  

 يعنيتر است؛   کوچکگري ددرجه نگاشت از هر  وجود دارد کهΔ0 مثل يا  نگاشت درجهديکن ثابت) ب
n هر يبرا  وΔ درجه نگاشتهر  يبرا ≠ 0، ( ) ( )n nΔ ≤ Δ0.  
δΔ ديکن ثابت) ج =0.  
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 و بزرگ و کردن جابجا با بتوان اگر مييگو نوع کي از را صفحه در نامتقاطع رهيدا يتعداد از شيآرا دو )۳

  . ديرس يگريد به ،کنند قطع را گريد هم که نيا بدون ،يکي يها رهيدا کردن کوچک
  . ميده يم نشان na با را صفحه در رهيدا n يها شيآرا انواع تعداد
} دنباله اول جمله چند }na ۹ ،۴ ،۲ ،۱: از عبارتند،...  

  

  
a( دايره در صفحه ۴ نوع آرايش مختلف ۹ =4 9(  

  
n که شوند دايپ A، B، a، b مثبت اعداد اگر n

nAa a Bb≤ } رشد نرخ مييگو يم ،≥ }na تر شيب 
  .است b يمساو اي تر کم و a يمساو اي

} رشد نرخ ديده نشان) الف }na است ۴ يمساو اي تر کم و ۲ يمساو اي تر شيب.  
} رشد نرخ يبرا يتر به يها کران دي کنيسع) ب }na ديکن دايپ.  
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. ن آن دو استي بيا ر شبکهين مسيتر  شبکه طول کوتاهرأس منظور از فاصله دو زير يمثلثشبکه در ) ۴

م که مجموع يابي شبکه باز رأسيم يخواه ي م. شبکه باشنداز يبت ثارئوس، nAو ... ،A1 ،A2د يفرض کن
 ،گامدر هر م و يکن ي شروع ميخواه  دلرأسن کار از ي ايبرا. ن مقدار باشديتر  کمرأس nن يفواصلش تا ا

 ين رئوسي اگر تعداد چن؛ميرو يبه آن متر بود   بود که مجموع فواصلش کميمجاور رأس رأس ۶ن ياز باگر 
  .ميکن يخواه انتخاب م  را به دليکي بود، کيش از يب

  

  
  

  .شود تم سرانجام متوقف ميين الگوريروشن است که ا
  . استجواب مسأله ،د نقطه توقفينشان ده) الف
  ؟رسد  مي مطلوب هم به نتيجهبند ديگر گراف هم  هر آيا اين الگوريتم براي)ب
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 هر در پس آن از و ميسينو يم را 01 و 10 کسر دو ابتدا: ديريبگ نظر در را شکلاين  به ينديفرا) الف )۵

a جاورم کسر دو نيب گام
b

cو 
d

a کسر ،  c
b d
+
+

  .ميده يم قرار را 
10                              01
10              11              01
10      21      11      12      01
10  31  21  32  11  23  12  13  01
10413152215 33254113 4233 51225131401

                                 
د اگر يابتدا ثابت کن: يينما راه(. هستندشده  ساده شوند يم ديتول نديفرا نيا در که ييکسرها همه ديکن ثابت

aدر يکي از مراحل  c
b d
bc گاه  آن باشندمجاور دو کسر > ad− = 1(.  

  
 دو هر نيب بعد به آن از. ميا داده قرار ۱ قطر به يريدوا... ،۲ ،۱ ،۰ اعداد يباال ،يقي حقاعداد محور يرو) ب
 و اين کار را تا باشد مماس يقي حقاعداد محور بر و دو آن بر که ميده يم قرار يگريد رهيدا ،مماس رهيدا

  درکه دهند ي را نشان مياعداد قاًيدق محور، با فوق ريدوا مماس يپا ديثابت کن !دهيم لدهر ادامه ميابد ا
  !) كه عدد نيست10البته غير از  (.شوند يم ديتول) الف (قسمت نديفرا

  
  
  !شوند يم ظاهر ي نامنفيايگو اعداد همه) ب (اي) الف (قسمت در ديکن ثابت) ج
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اند به کمک  راً موفق شدهيمندان اخ  دانش)۶
الي اعداد حقيقي  هاي بسيار قوي البه سکوپکرويم

 ،گيري اين کشف با پي!  کشف کنندياعداد جديد
تري توسعه  دستگاه اعداد حقيقي به دستگاه بزرگ

ان مشابه اعداد تو يافته است که اعضاي آن را مي
اصلي را حقيقي با هم مقايسه کرد و چهار عمل 

  تمام روابط جبريبختانه خوش. ها انجام داد روي آن
 كه براي اعداد حقيقي برقرار است براي و ترتيبي

  .اين دستگاه توسعه يافته هم برقرار است
  

 يتر است ول  مثبت کوچکيقي وجود دارد که از هر عدد حقيتر عدد ن دستگاه بزرگي در اثابت کنيد) الف
  !تر است از صفر بزرگ

  .اي ناصفر با ضرايب حقيقي نيست ثابت کنيد هيچ عدد جديدي ريشه يک چندجمله) ب
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 يپهنا  وشود يم ليتشک صفحه کي در مرکز هم رهيدا دو نيب هيناح از که است يشکل حلقه از منظور) ۷

  .رهيدا دو نيا شعاع اختالف يعني حلقه
  

  
  

 هم در ها آن يدوتا هر که  دادقرار يطور فضا درک ي يبا پهنا مجزا دو دوبه حلقه ناشمارا توان يم ايآ) الف
  .تواند برابر نباشد يها م د که اندازه حلقهي توجه کند؟نباش کرده ريگ
  ست؟يچ) ها رهيدا (صفر يپهنا با يها حلقه مورد در فوق سؤال جواب) ب
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 ديکن توجه. ديبساز ياضير ينمادها و ۲ رقم سه با را) يك تا دوازده( ساعت اعداد ديبا شما سؤال نيا در )۸
 در که يينمادها از ايدنب ضمن در. تر شيب نه و تر کم نه رود، کار به ۲ رقم سه اًدقيق ديبا عدد هر در که
 مشغول د،ينکن معطل. ديکن استفاده »Sin« و» حد «مثل شده استفاده يسيانگل  يايفارس حروف از ها آن
  ! و خالقيت بپاشانيدديشو
  

  
  

  !شود  دقيقه به هيچ سؤالي پاسخ داده نمي۲۰در اين : توجه
  
  

  .موفق باشيد


