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 1378 ارديبهشت ماه 15: نوبت اول

 . نمره دارد7 ساعت، هر سؤال 4: ، مدت آزمون14: ساعت شروع

 2 باشد وجود دارد كه با جابجايي ارقـامش تـوان ديگـري از               2آيا عدد صحيح و مثبتي كه تواني از         . 1مسئله ي   
 حاصل شود؟ چرا؟

مثلث هاي قـائم الزاويـه ي متـساوي      .  در نظر مي گيريم    C>۴۵o و   B>۴۵o را با فرض     ABCمثلث  . 2 ي   مسئله
 ABC، و در داخـل      ٩٠o=CAM=<BAN> طوري مي سازيم كه      ABC را در خارج     BAN و   CAMالساقين  

يـز   ن MPNثابت كنيد كه مثلث     . ٩٠o=P> را طوري مي سازيم كه       BPCمثلث قائم الزاويه ي متساوي الساقين       
 .يك مثلث قائم الزاويه ي متساوي الساقين است

 ١٠٠٠٠ از نقاط متساوي الفاصله تقسيم شده و تعـداد  ١٠٠×١٠٠يك زمين مربع شكل به شبكه يي        . 3مسئله ي   
ماكزيمم تعداد درخت هايي كـه مـي تـوانيم          . عدد درخت هر كدام در يكي از نقاط اين شبكه كاشته شده است            

ه اگر در محل هر درخت بريده شده يي قرار بگيريم هيچ درخت بريده شده ي ديگري    قطع كنيم را پيدا كنيد ك     
 .)يعني روي پاره خط واصل بين هر دو درخت بريده شده، درخت بريده نشده يي واقع باشد. (را نبينيم

 »موفق باشيد « 

 1378 ارديبهشت ماه 16: نوبت دوم

 . نمره دارد7 ساعت، هر سؤال 4:  ، مدت9ساعت : شروع

  به صورت زيرmمجموعه ي عدد هاي طبيعي . 4مسئله ي 

 

 . اعدادي صحيح و مثبت باشندa١٣٧٨، و ... ، a٢، a١پيدا كنيد كه در آن را 

حال نقاط .  قرار دارندCA، و AB ،BC به ترتيب روي     R، و   P  ،Qنقاط  .  مفروض است  ABCمثلث  . 5مسئله ي   
A'  ،B'   و ،C'      را به ترتيب روي PR  ،QP   و ،RQ        طوري در نظر مي گيريم كه AB    بـا A'B'  ،BC    بـا B'C'  و ،

CAا  بC'A'موازي باشند . 



 ثابت كنيد كه

 

همه ي پاره خط هايي كـه       ). ٢≤n(د   نقطه ي متمايز در صفحه باشن      An  ،n، و   ...،  A٢،  A١فرض كنيد   . 6مسئله ي   
از اتصال دو به دوي اين نقاط به دست مي آيند را در نظر مي گيريم و وسط هر يك از اين پـاره خـط هـا را بـه                               

 حداقل تعداد نقاط قرمز به دست آمده چند تاست؟. رنگ قرمز، رنگ مي كنيم

 »موفق باشيد« 

 


