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 !ی قيصرگير دست. ۱

در يکی از  قيصر. گير کند دست  را،دار سابقهيکی از اراذل و اوباش قيصر،  خواهد مینيروی انتظامی 
در دو حالت .  استمتواری  خيابان افقی،nخيابان عمودی و  n، شامل  شکل مربعییهای شهرک خيابان

 گير شود؟ دست  قيصرنياز است که در هر صورتالف و ب، به چند مأمور 

 

 

 

    

    

    

    
 از کاريکاتوری از جمال رحمتیقسمتی 

 

 .دشون  می مطلعموقعيت اويابی تلفن همراهش از   هر لحظه با ردست وبرابر ا قيصر بامأمورين  سرعت. الف

 از کنار او رد نشود اطالعی از  مأموریتا، تلفن همراهش خاموش است و نامحدود است  قيصرسرعت. ب
 .آورد مکان او به دست نمی

 .توانند بايستند يا تغيير مسير دهند توجه کنيد که حرکت افراد پيوسته است و هر جا که بخواهند می

 .های باال و پايين برای جواب بيابيد اگر موفق به يافتن جواب دقيق نشديد، کراندر هر قسمت 

 .موفق باشيد
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 !درگيری مثلثانه. ۲

 دو مثلث مجزای ثابت کنيد. ايم های غيرمتقاطع به هم وصل کرده خط پاره را دو به دو با در فضا نقطهشش 
 .در هم گير کرده به وجود آمده است
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 ها ای چندجمله .۳

 داشته ۱۳۸۷ از تر بزرگ یبيضر کدام هر که دارد وجود حيصح بيضرا با یا چندجمله دو ديکن ثابت. الف
 .باشد -۱ اي ۱ ،۰ ها آن ضرب حاصل بيضرا یول باشد

xآيا مضربی از . ب x− +2 3   باشد؟-۱ يا ۱ ، ۰ ضرايب آن ی ود دارد که همه وج1
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 های جبری شکل. ۴

ی  وجود داشته باشد که مجموعه Pی  متغيره ای دو  در صفحه را جبری گوييم اگر چندجملهSشکل 
  يعنی باشد؛S، برابر با شکل  در صفحههای آنصفر

{ }( , ) | ( , )S x y P x y= ∈ =2 0 

صفرهای دقيقًا ، يک شکل جبری است، چون نقاط آن أی به شعاع يک به مرکز مبد مثًال دايره

x y+ −2 2  . هستند1

 اند يا خير؟ های زير جبری تعيين کنيد که شکل

 بع توخالیمر. الف

 

  بستهی دايره نيم. ب
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 » امنی جاده«بازی . ۵

RBRفرض کنيد . الف B′ مز و آبی  باشد که رئوس آن را يکی در ميان قرمحدبضلعی   يک چهار′
با   با اين شرط کهايم  اين چهار ضلعی گذاشته، و نه روی مرز، تعدادی نقطه درون.) استقرمز R( ايم کرده

RBR  چهار ضلعیسرئو، مگر احتماًال  هيچ چهار تايیها اضافه کردن رئوس چهار ضلعی به آن B′  روی ،′
ثابت کنيد دقيقًا يکی از دو حالت زير . کنيم نگ آبی و قرمز رنگ می نقاط داخلی را با دو ر.نباشند دايره يک

 :دهد رخ می

o  مسيری در صفحه ازR  بهR′ تر از  اکيدًا کم قرمز ای ه نقطتا آن ی هر نقطه ی فاصله موجود است که
 . آبی باشدی  آن نقطه تا هر نقطهی فاصله

o ری در صفحه از مسيB  بهB تر از   آبی اکيدًا کمای  آن تا نقطهی  هر نقطهی فاصلهکه  موجود است ′
 . قرمز باشدی  آن نقطه تا هر نقطهی فاصله

 .گوييم می» مسير آبی«و » مسير قرمز«به اين دو نوع مسير، به ترتيب، 

 چهار ضلعی درون آبی در ی  نقطه قرمز وی نقطه دو نفر يکی در ميان. باشدی عيطب یعدد n ديکن فرض
 بازی زمانی که هر . شرط ذکر شده برقرار باشد، در هر مرحله به طوری کهندگذار می ،ياد شده در قسمت الف

به  R از قرمزمسيری بتواند در نهايت هدف نفر اول اين است که . شود نقطه گذاشت تمام می nکن  بازی
R′ از آبیمسيری در نهايت  کند و هدف نفر دوم اين است که بتواند ايجاد B به B  .کند ايجاد ′

RBRثابت کنيد اگر . ب B′  .تواند بازی را ببرد  نفر دوم می ای،n، به ازای هر  مستطيل باشد′

 . بازی را مشخص کنيدی  برندهی همهای ديگر ی چهار ضلعیسعی کنيد برا. ج
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  تقسيم مريخ.۶

 ها گاه  به ازای هر نحوه قرار گرفتن ايستآيا. هستند مريخ بر رویاه تحقيقاتی در حال فعاليت گ پنج ايست
ی که هر ناحيه شامل يک روط به تقسيم کرد نهشت هم و پارچه يک ی توان سطح مريخ را به پنج ناحيه می

 ؟گاه باشد ايست
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 »خود متقاطع«های  گراف. ۷

خط باشد و  های آن پاره ييم اگر بتوان آن را طوری در صفحه رسم کرد که يالگو» خود متقاطع«گرافی را 
های انتهايی  توجه کنيد که هيچ يالی نبايد شامل رأسی غير از رأس. هر دو يال با هم اشتراک داشته باشند

 .خودش باشد

 
 است؟يک گراف خود متقاطع ، nدور به طول هايی  nبه ازای چه . الف

 .ها نيست  از تعداد رأستر ها بيش ثابت کنيد در يک گراف خود متقاطع تعداد يال. ب

 . خود متقاطع را مشخص کنيدهای تمام گراف. ج
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  خطیی نسخه. ۸

 :ی قديمی رياضی آمده است ای خطی از يک رساله هدر نسخ

 
 !رساله در چه سالی به پايان رسيده است؟ ثابت کنيد
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وب و د و  ل  د حا ه یا و  طن خا ال   .ا
  

ن  ود ا رب  ود  ه   زده  ید  ا  مام ر ی  ا ن رسا  سا ا
دد ل  م حا   دد 

٢۵٨١۴۵٢۶۶٨٠۴۶٩٢٠٧٧٨۵٨٢۶١۵١٢۶۶٣  
ل  ی  ه با د   د م اال ن و آگاه باش  ا   د ز  اای   ا علا

و ما   ن   .تل اعا


