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 خيلی دور، خيلی نزديک .۱

nفرض کنيد  >  . ی روی يک خط نيستندياتسه  که هيچ  نقاطی در صفحه باشندnA و...،A1 ،A2 و 2

AA1 های خط  پاره نقاطی رویnM و...،M1 ،M2 کنيد فرض. الف 2 ،AA2 nA و...،3 A1نشان .  باشند
nMهای   مثلثون نقاطی، به ترتيب، درB1 ،B2،...،nBدهيد اگر  AM1 1 ،M AM1 2 n  و...،2 nnM A M−1 

 گاه  آنباشند

 n nB B A AB B B B A A A A+ + ≤+ ++ +1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 

 .  استXYخط   طول پارهXYکه منظور از 

ساز   نيممرز آنای بگيريد که  صفحه  را نيمXYZH گاه  آن سه نقطه در صفحه باشد،Z و X ،Yاگر . ب
 . داخلی نباشدساز شامل نيمو   باشدXYZ  در مثلثYی  يهخارجی زاو

 
در نقاطی  ، به ترتيب،nC و ...،C1 ،C2نشان دهيد اگر 

nA AAH
1 2

 ،AAAH
1 2 3

  و...،
nnA A AH

−1 1
  باشند

 .n nA A CA A A A C C CC C+ + ≤ ++ ++1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 

 .متناظر باشدی  زاويهساز خارجی   روی نيمiC  هرقسمت ب را ابتدا در حالتی حل کنيد که: نهاد پيش
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 قدم ثابت گشت یجا. ۲

} روی πگشت  جای }, ,...,n1 }ی  قدم گوييم اگر مجموعه  را ثابت2 }( ) | , ,...,k k k nπ − = 1 2 
)قدم برابر است با  های ثابت گشت ثابت کنيد تعداد جای. دو عضو داشته باشد ) ( )n nσ τ− که در آن 

( )nσمثبتهای عليه  مجموع مقسوم  n و ( )nτمثبتهای عليه  تعداد مقسوم  nيادآوری (. است :
 .) مجموعه به خودشگشت يعنی تابعی يک به يک و پوشا از يک جای

 .موفق باشيد
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 یمواز یبند مثلث. ۳

 با هر ضلع هر مثلث کوچکطوری که  ايم به به تعدادی مثلث متشابه با خودش افراز کرده را خواه دل مثلثی
لی است و ضريب در اين صورت هر مثلث کوچک تجانسی از مثلث اص.  مثلث اصلی موازی استضلعی از

 .ها برابر يک است ی ضريب تجانس ثابت کنيد مجموع همه. تواند مثبت يا منفی باشد تجانس می
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 !تابعين .۴

, تابع آيا دو :f g x که به ازای هر وجود دارد → y≠نابرابری زير برقرار باشد؟  

( ) ( ) ( ) ( )f x f y g x g y− + − > 1 
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 توپ غلطان. ۵

 .ای روی آن عالمت زده شده است توپی کامًال کروی روی زمينی کامًال مسطح قرار دارد و نقطه

 
طوری  اين نقطه را به باال منتقل کنيم بهروی يک چندضلعی بسته در صفحه خواهيم با غلطاندن توپ  می

توجه کنيد که در غلطاندن توپ مجاز نيستيم که درجا توپ . که در نهايت توپ به جای اولش برگشته باشد
 .اين کار ممکن استثابت کنيد  .را بچرخانيم

 .موفق باشيد
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 !یآ ی عالوه به کي یبنام. ۶

 . باشد که قسمت حقيقی و قسمت موهومی آن صحيح است و مخالف صفر عددی مختلطzفرض کنيد 
 تا به شکل زير دارد ثابت کنيد اين عدد نمايشی يک

( ) ( ) ... ( )nnz a a i a i a i= + + + + + + +2
0 1 21 1 1 

n که ≥ na و ها صفر يا يک هستندjaدر آن و  0 = 1. 
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 چندوجهی محيطی. ۷

ايم که هيچ دو  های با سياه و سفيد رنگ کرد  را به گونهPوجوه .  بر يک کره محيط استPچندوجهی 
 .وجه سياهی ضلع مشترک ندارند

 

 

 .ستني سفيد وجوهتر از مساحت   بيش سياه وجوهثابت کنيد مساحت 
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  نامتناهیی هخوش. ۸

به اين نقاط به شکل . ايم را حذف کرده) 2يعنی ( دو بعدی مسطح ی فرض کنيد برخی از رئوس شبکه
ه يک واحد دراي برابر باشند و در يک درايهصل هستند اگر در يک ويک گراف نگاه کنيد؛ دو رأس به هم 

 .شود ندی اين گراف يک خوشه گفته میب  همی به هر مؤلفه. اختالف داشته باشند

 
nفرض کنيد به ازای هر   و به ضلع ی داخل مربع افقی به مرکز مبدأ ه تعداد رئوس حذف شد∋

n +2 n/تر از   کم1  .ی نامتناهی است نشده شامل دقيقًا يک خوشه ثابت کنيد رئوس حذف.  باشد2

 .موفق باشيد


