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 نوبت اول

1 (an,…,a٢,aاز اعداد    "جايگشت  " را يك    ١ n,…,مي ناميم هر گاه      ٢،١ {a١,a٢,…an}={١،٢,…,n})    يعنـيaتـا    ١ an 
 را  a١,an,…,a٢ ماننـد    n تـا    1هـا ي    تمام جايگشت   ).  هستند كه احتماال ترتيب آن ها تغيير نكرده است         n تا   1همان اعداد   

 . بخش پذير باشد١+i بر (ai+…+a٢+a١)٢، i≤n≥١بيابيد كه براي هر 

 . است4، و 3، 2، 1 يك جايگشت از اعداد ٢=a۴ و ۴=a٣، ١=a٢، ٣=a١براي مثال 
 

احتماال در رئوس و    پوشانده ايم به طوري كه مستطيل ها به جز          ) كوچك تر (يك مستطيل را به وسيله ي تعدادي مستطيل         ) 2
در ضمن اضالع مستطيل هاي پوشاننده موازي اضالع مـستطيلي اصـلي هـستند، همچنـين هـيچ                  . اضالع با هم اشتراكي ندارند    

براي مثال، شكل زير يكي از اين حالـت هـا را نـشان مـي                . قسمتي از اين مستطيل ها بيرون از مستطيل اصلي قرار نمي گيرد           
 :دهد

 

 

مستطيل را به وسيله ي مستطيل هاي كوچك تر با توجـه بـه شـرايط فـوق بپوشـانيم در شـكل حاصـل                         بنابراين هر طور كه     
افقي و عمودي و تعدادي نقاط برخورد پاره خط ها ديـده مـي شـود، يـك نقطـه ي برخـورد را يـك              ) پاره خط (تعدادي خط   

 C  ،D چهارراه هستند ولي نقاط      B و   Aقاط   مي گوئيم هر گاه محل تقاطع دو پاره خط باشد، مثال در شكل باال ن               "چهار راه   "
 خط عمودي ديده مي شـود، در  6و  ) KL, DJ , CG , EF , HI( خط افقي 5 چهارراه نيستند، همچنين در اين شكل Kو 

 . مستطيل پوشانده شده است١٠ضمن شكل به وسيله ي 

را در نظر بگيريم و اين سه عـدد را بـا هـم              نشان دهيد در هر صورت اگر تعداد خط هاي افقي، عمودي و تعداد چهار راه ها                 
 .جمع كنيم، حاصل برابر است با تعداد مستطيل هاي پوشاننده به اضافه ي عدد سه

 

 و  AD) امتـداد ( به ترتيـب نقـاطي روي        N و   Mضمنا  . ١٣۵o=ABC=<ADC> داريم   ABCDدر چهارضلعي محدب    ) 3
AB     مي باشند به طوري كه <MCD=<NCB=٩٠o همچنين ،K برخورد دوم دايره هاي محيطـي دو مثلـث    محلABD و 

AMNثابت كنيد .  مي باشدAK بر KCعمود است . 



 نوبت دوم

4 (A و Bب .  دو نقطه ي ثابت در صفحه مي باشندچهارضلعي محدABCDبه گونه اي ساخته مي شود كه  AB = BC و 
AD = DC  و زاويه ي <ADC=٩٠o .     ثابت كنيد نقطه اي ثابت وجود دارد به طـوري كـه هـر چهارضـلعيABCD را در 

 . همواره از اين نقطه مي گذردDC بسازيم خط گذرنده از ABيك طرف 

 

 به فضاي بزرگ تري توسعه داده ايم، فضاي جديد را           δمجموعه ي اعداد حقيقي را با اضافه كردن موجودي جديد به نام             ) 5

 نـشان دهنـده ي مجموعـه ي         R. (  هستند كه    a+bδهيم و اعضاي آن موجوداتي به شكل         نشان مي د   R[δ]با  
 .)اعداد حقيقي است

 موجودي بسيار كوچك است به طـوري كـه هـر چنـد              b=b' .δ و   'a=a اگر و تنها اگر      a+bδ=a'+b'δكنيم كه   قرارداد مي 
 !٠=δ٢صفر نيست ولي 

 :روي اين فضا جمع و ضرب به شكل زير تعريف مي شود

(a+bδ)+(a'+b'δ)=(a+a')+(b+b')δ 

(a+bδ)(a'+b'δ)=aa'+ab'δ+ba'δ+bb'δ٢=aa'+(ab'+ba')δ 

 ريشه اي مضاعف دارد اگر و Rدجمله اي با ضرايب حقيقي باشد، نشان دهيد اين چندجمله اي در        يك چن  P(x)فرض كنيد   
 . ريشه اي غير حقيقي داشته باشدR[δ]تنها اگر در 

 ).٠≠b كه a+bδريشه ي غير حقيقي يعني ريشه اي به شكل (

 .ش پذير باشد بخ٢(x-a) بر P(x) است اگر P(x) ريشه ي مضاعف چندجمله اي aمي گوييم : توضيح

 

 مسابقه ي تنيس روي ميز بين بچه هاي كالس برگزار شده اسـت، هـيچ دو                 ١٠٠ نفره در سال گذشته      ٢٠در يك كالس    ) 6
دو تيم عضو مـشترك     ( بچه هاي كالس مي خواهند از بين خود دو تيم دو نفره             . نفري بيش از يك بار با هم مسابقه نداده اند         

درسه انتخاب كنند با اين شرط كه دو عضو يك تيم در سال گذشته با هم بـازي نكـرده       براي شركت در مسابقات م    ) ندارند
ثابت كنيد همه ي بچه هاي كالس در سـال گذشـته            .  طريق مختلف امكان پذير است     ۴٠۵٠باشند، مي دانيم كه اين كار به        
 .به تعداد مساوي بازي كرده اند


