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 1369  آذر ماه

 . را به صورت زير تعريف مي كنيمBnمجموعه هاي دلخواه باشند، مجموعه هاي ...  و An، ...، A٢، A١اگر . 1

 

 . ثابت كنيد ) الف

 .ثابت كنيد ) ب

 AB و به شعاع كـوچكتر از طـول          Aدايره ي ديگري به مركز      . را در نظر مي گيريم    ) C( از دايره ي     ABوتر  . 2
 قطع كند، ثابت كنيد عمودمنـصف       P را در نقطه ي      AB و وتر    N و   Mرا در نقاط    ) C(كنيم تا دايره ي     رسم مي   

BP مي گذرد  از وسط كمان. 

 

 بخـشپذير اسـت بـه شـرط         kو  ... ،  2،  1 بر كليه ي اعـداد       !n،  نشان دهيد كه براي هر عدد طبيعي        . 3 
 يك عـدد  ]حداقل[٢n و nبين  مي دانيم كه براي . ( باشدn كوچكترين عدد اول بزرگتر از      ١+kاينكه  

 ).اول وجود دارد

 : را تعيين كنيد كه در رابطه هاي زير صادق باشندz و x ،yهمه ي اعداد حقيقي . 4

x(١+y)=y(١+z)=z(١+x) 



 ثابت كنيد در هر مثلث، خطوطي كه اوساط اضالع را به اوساط ارتفاع هاي متناظر وصل مي كنند، متقارب انـد                      .5
 را در نظـر گرفـت؟ چگونـه؟ ثابـت           ]همرس[آيا مي توان به جاي ارتفاع ها، هر سه خط متقارب            . ] همرس اند  [

 .كنيد

 حركت مي كند به طوري كـه هـر   B به سمت نقطه ي  Aشكل زير متحركي از نقطه ي        در شبكه ي    . 6
 همچنين متحرك ديگري    .ثانيه يك ضلع مربع واحد را به سمت پايين يا به سمت چپ با احتمال برابر مي پيمايد                 

 در حركت است به طوري كه هر ثانيه يك ضلع مربع واحد را به سمت باال يـا                   A به سمت نقطه ي      Bاز نقطه ي    
اگر هر دو متحرك با هم شروع به حركت نمايند، احتمال برخـورد دو              . به سمت راست با احتمال برابر مي پيمايد       

 .متحرك را محاسبه كنيد

 

 . را تعيين كنيدf(x)از تساوي زير . 7

 

 ،)(k و به ازاي هر ٠<bi، اگر . 8

 

 ثابت كنيد كه

 

  


