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 . در مجموعه ي اعداد صحيح مثبت جواب نداردy٣+y+y٢=x+x٢ثابت كنيد معادله ي . 1

 . داده شده استABCDچهاروجهي . 2

اي اينكه مقطـع حاصـل متـوازي        اين چهاروجهي را قطع كند، شرط الزم و كافي بر         ) P(اگر صفحه اي مانند     ) الف
 .االضالع گردد چيست؟ نشان دهيد در اين صورت مسأله داراي سه دسته جواب است

را چگونه بايد انتخـاب كـرد تـا    ) P(وضع صفحه ي . اكنون يكي از اين سه دسته جواب را در نظر مي گيريم   ) ب
 .مساحت متوازي االضالع حاصل ماكزيمم گردد

ه اي اختيار كنيد كه مقطع حاصل لوزي گردد و در اين صورت اندازه ي ضلع لوزي را                  را به گون  ) P(صفحه ي   ) ج
 .بر حسب اندازه هاي يال هاي چهاروجهي به دست آوريد

 ١=(١)fتعريف شده است،  فرض مي كنيم . 3

 

 . را به دست آوريدf(x)همه ي توابع . داريم  و براي 

 .وجود دارد١٣٧٠١٣٧٠+x+x٣=y٢نشان دهيد حداقل شش نقطه با مختصات گويا روي منحني. 4

را مجـددا در    ) C(نيمساز هاي دروني زواياي مثلث مزبور دايره ي         . محاط است ) C( در دايره ي     ABCمثلث  . 5
A' ،B' و C'اگر .  قطع مي كنندIنقطه ي برخورد نيمساز ها باشد ثابت كنيد كه  

 

مي خواهيم  .  كنفرانس گرد آمده اند    ]يك[ف در    از دانشمندان رياضي از سه كشور مختل       C و   A  ،Bسه گروه   . 6
جلسات سه نفري از اين دانشمندان تشكيل دهيم به طوري كه از هر گروه فقط يك نفر شـركت داشـته باشـد و                        

 . شركت كرده باشند]با هم[هر دو نفر دقيقا در يك جلسه 

 .ينداگر اين عمل امكانپذير باشد نشان دهيد تعداد افراد هر سه گروه مساو) الف



 .در حالتي كه تعداد افراد هر گروه سه باشد نشان دهيد اين عمل امكانپذير است) ب

 .ثابت كنيد در حالت كلي ِ تساوي ِ تعداد اعضاي سه گروه، اين عمل امكانپذير است) ج

 


