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۱ (a و bو اند  دو عدد طبيعی a b> . اگر دو عددab a و 1− b+ نسبت به هم اول باشند و دو عدد 

ab + a و 1 b− ،ثابت کنيد  نيز نسبت به هم اول باشند( ) ( )ab a b+ + −2  .نيست مربع کامل 21

 

 

 

 

۲( nهايی که  ثابت کنيد تعداد مثلث. ها بر روی يک خط نيستند  نقطه در صفحه داريم که هيچ سه تايی از آن

) ازها يک باشد،   نقطه باشند و مساحت آنnها از بين اين  رئوس آن )n n−22
 .تر نيست بيش 3

 
 
 
 
 بر AB هستند به طوريکه W2 و W1 به ترتيب روی B و A. اند  متقاطعP و D در W2 و W1های  دايره) ۳

 را برای بار دوم در W2ی   دايرهAD . باشدAB به خط Pتر از   نزديکD فرض کنيد .دو دايره مماس است
Cاگر . کند  قطع میM وسط BC باشد، ثابت کنيد: 

DPM BDC= 
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)ای  جمله های چند ضريب) ۴ )P x ax bx cx d= + + +3  اند و  هايی حقيقی  عدد2

{ } { }min , max ,d b d c a c+ > + 
)ی  ثابت کنيد که معادله )P x = ]ی   در بازه0  . جواب ندارد11−,[

 

 

 

ABC ،Aدر مثلث  )۵ =  و Eدهيم و به ترتيب   امتداد میC و B را از طرف AC و ABاضالع . 60
F گيريم که  وری در نظر میطها  روی اين امتداد راBE CF BC= ی   دايره محل برخوردKی  نقطه. =

 . قرار داردAی  ساز زاويه  روی نيمKثابت کنيد . است) Eبه غير از ( EF با ACEمحيطی مثلث 

 

 

 

ها تدارک ديده  آموز دارد و تعدادی کالس فوق برنامه برای آن  دانشnای  مدرسه) ۶

در هر  . ثبت نام کندها کالستواند در هر تعداد از  می آموز  دانشهر که شده است

 مختلف، ر دو کالسدانيم که اگ  می.اند آموز ثبت نام کرده کالس حداقل دو دانش

گاه تعداد اعضای آن دو کالس، متفاوت  آموز مشترک داشته باشند، آن حداقل دو دانش

)ها از  ثابت کنيد تعداد کالس. است )n −  . بيشتر نيست21
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