
  به نام او
 

  روز اول
  
 مرغ تخم عدد ۳۰ و برنج کيلوگرم ۱۰ شامل بايد سبد هر. است کاال سبد  ۱۰۰ پخش مسئول گاهی فروش. ۱

 برخی در ولی دارد وجود سبدها در مرغ تخم عدد ۳۰۰۰  و برنج کيلوگرم ۱۰۰۰ مجموعًا که دانيم می. باشد
 مرحله هر در توانند می گاه فروش کارمندان. است يادشده مقدار از تر بيش يا تر کم کاال دو اين مقدار سبدها

 در کم دست. کنند جا جابه را سبد دو آن مرغ تخم تعداد هر و برنج خواه دل مقدار هر و انتخاب را سبد دو
 کرد؟ برابر هم با را سبدها همة مرغ تخم و برنج ای، اوليه وضعيت هر از شروع با توان، می مرحله چند

  
  
ABCDمربع  .٢ P و N  نقطة دو. است مفروض   AD و AB اضالع روی ترتيب، به ،   انتخاب شکلی به  

PNکه اند شده NC Q نقطة و     که  شده انتخاب طوری AN  خط پاره روی   NCB QPN   .
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x نامنفی و حقيقی اعداد .٣  ،  y و z دانيم می. هستند مفروض 
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  موفق باشيد



  به نام او
  

  روز دوم
 
 .بيابيد را زير معادلة طبيعی های جواب تمام .٤

nn mn m  
  
 
 عضو دو b و a   هرگاه که صورتی در گوييم  »توانا«  را S  مانند مثبت حقيقی اعداد از ناتهی زيرمجموعة .٥

ba اعداد از يکی کم دست گاه آن باشند آن متمايز S عضو ab يا       .باشند  
 .بزنيد مثال عضوی چهار توانای مجموعة يک. الف
 .ندارد عضو  چهار از بيش متناهی توانای مجموعة يک کنيد ثابت .ب

  
 
 به ها بندی گروه هفته هر پايان در و اند شده تقسيم گروه تعدادی به اعضا ، »ای حرفه معمابازان «  انجمن در .٦

 همة و شود می مشخص عضو ترين به عنوان به اعضا از يکی گروه هر در کند؛ می تغيير خاصی شکل
 عضو يک فقط گروهی اگر. دهند می تشکيل را جديد گروه يک و شده جدا خود گروه از ها گروه های ترين به 

 دارد عضو n انجمن کنيد فرض. شود می منحل قبلی گروه و رود می جديد گروه به عضو همان باشد داشته
 اعضای تعداد بعد به آن از که رسد می فرا ای هفته کنيد ثابت. باشند بوده گروه يک در اعضا همة ابتدا در و

n1 حداکثر ها گروه تمام 2   .است  
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