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طوری قرار در اطراف يک خط راست مورچه روی زمين  ۱۳۹۰) ۱
متر است.  يک سانتیتر از  کمهر کدام تا خط سر فاصلة اند که  گرفته

متر باشد  تر از دو سانتی هر دو مورچه بيشسر ثابت کنيد اگر فاصلة 

هر سر (فرض کنيد  است. تر از ده متر بيش مورچهدو کم  دست سرفاصلة 

  است!) مورچه يک نقطه
  
  

ABCداريم  ABCمثلث در  )۲ = 60.  از رأسB  عمودي بر ضلعAB زاويةساز  كنيم تا نيم رسم مي 
BAC ةرا در نقط D چنين از رأس  طع كند. همقC  عمودي بر ضلعBC زاوية ساز  كنيم تا نيم سم مير
ABC ةرا در نقط E .ثابت كنيد قطع كند BED £ 30.  

  

  

  

  

,صعودی های  دنباله ةهم) ۳ , ,a a a1 2 3   برای هر که را بيابيد  اعداد طبيعیاز,i j Î  ،های  عليه تعداد مقسوم

i j+ های  عليه با تعداد مقسومi ja a+  اگر  یعنيدنباله بودن  ی(صعود .باشدبرابرi j£ گاه  آنjia a£.(  

  

  

  نمره است. ۷بارم هر سؤال 
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) ةدر بازعدد حقيقی  n را بيابيد که nترين عدد طبيعی  کوچک) ۴ , ها  مجموع آن د کهنوجود داشته باش 11-(
 باشد. ۲۰ها  های آن صفر و مجموع مربع

  

  

رنگ  nتواند به  زيبا می ةياب است. اين پرند ای کم نام پرنده کمان رنگين )۵

مندان حقيقت  مختلف درآيد و هر روز رنگی متفاوت از روز قبل دارد. دانش

اند: هيچ چهار روزی در طول عمر اين  اين پرنده کشف کرده جديدی دربارة

iُام، که lُام و kُام،jُام، iپرنده وجود ندارد مثل روزهای  j k l< < < 

ُام نيز lو  ُامjرنگ باشد و در روزهای   ُام همkُام و iو اين پرنده در روزهای 

ُام باشد. حداکثر طول عمر اين kُام و iاز روزهای  متفاوترنگ و به رنگی  هم

  چند روز است؟ nپرنده بر حسب 
  

  

را به  l ةيم تا خط داده شدا هاددامتداد  Cو  Bرا به ترتيب از طرف  ABCاز مثلث  ACو  ABاضالع  )۶
های مذکور را به  نيز امتداد BCمنصف  نسبت به عمود l ة. فرض کنيد قريننندقطع ک Eو  Dترتيب در نقاط 

Eو  ¢Dترتيب در نقاط  BD. ثابت کنيد اگر کندقطع  ¢ CE DE+ BDگاه  آن = CE D E¢ ¢ ¢ ¢+ =.  

  
  

  نمره است. ۷بارم هر سؤال 
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