
 خانه ریاضیات اصفهان                                                                   مسابقه تیمی

 1سطح پیشرفته                                                                                1382اسفند 

 

 2از عدد  یجمالت آن توانح است و مجموع یفقط شامل اعداد صح یمتناه یک تصاعد حسابی .1

 از(یامت4است. )  2از عدد  یز توانید که تعداد جمالت آن نیثابت کنباشد. می

که هر مهره  يد ، به طوریابیرا ب 8×8ک صفحه شطرنج یشطرنج در  يمم تعداد مهره هایماکس .2

 ن مربع صفحهیدوم ين مهره بر رویتوان گرفت، هر گاه ا یک مهره را میرا بتوان گرفت) 

قرار  يگری، مهره د xمربع  يکه بر رو يباشد، به طور zوx،yيقطر یمربع متوال 3شطرنج از 

 از(یامت 5باشد.() یخال zداشته و مربع 

 nابد. عدد ی یا کاهش میش یدرصد افزا nک شرکت خاص در بورس سهام یهر روز سهام  .3

  nک عدد یا یآ شود( ینا محدود محاسبه م یمت با دقتی.)ق n<100>0ح است و یصح

 از(یامت 5ک مقدار را دوبار تکرار کند ؟ )یمت بتواند یوجود دارد که ق

ک ینزد Bن که بهآن دو ) کنند مماس مشتر ک آ یقطع م Bو Aگر را دریک دیره یدو دا .4

 یقطع م Mرا در نقطه  EF خط  ABره ها مماس است. خط یبر دا Fو  Eتراست ( درنقاط 

بار  KE خط.  AM =KMشود که  یچنان انتخاب م Mيسو آن ،MAدر امتداد  Kنقطه   کند.

را  يره ایدا  KF کند. خط یقطع م Cبر آن قرار دارد در نقطه  Eرا که نقطه  يره ایگر داید

در  Dو Cو Aد که نقاط یکند. ثابت کن یقطع م Dگر در یبر آن قرار دارد، بار د F که نقطه

 ک امتداد هستند.ی

ن یست(. هر دو ضلع مجاور ایاست)که لزوما محدب ن یک چند ضلعیارد به شکل یلیز بیک می .5

کوچک  يقرار گرفته که توپ ها يسه ایبر هم عموداند. در هر راس سوراخ ک یچند ضلع

ز یدرجه در داخل م 90 یه داخلی،با زاو Aک توپ از راس یافتد. یتواند در آن ب یارد میلیب

به  "ه بازگشت برابر استیه برخورد با زاویزاو" ند و با توجه به قانویآ یارد به حرکت درمیلیب

 از(یامت 6گردد. ) یبر نم Aچگاه به ین توپ هید که ایکند. ثابت کن یاضالع برخورد م

کن یشود. دو باز یاه نوشته میتخته س يبر رو 2004=!1×2×3×......×2004در ابتدا عدد  .6

که  یکنید. در هر حرکت، بازدهن یر انجام میبه شرح ز يگریپس از د یکیخود را  يحرکتها

ر یخشپذبتخته  يست عدد اول نوشته شده رویش از بیرا که بر ب یعیک عدد طبینوبت اوست 

د بر یباشد(. حال عدد جد یفاضل نامنفتکه  يکند)به طور ینباشد، از عدد نوشته شده کم م

ابد. ی یامه ماد يکن بعدین حرکت توسط بازیکند و ا یرا پاک م یتخته نوشته و عدد قبل يرو

تواند به برنده  یکن ها میک از بازیبرنده است که عدد صفر را به دست آورد. کدام  یکنیباز

 یکنیا بازیدهد  یکه حرکت اول را انجام م یکنینان داشته باشد و چگونه؟ )بازیبودن خود اطم

 از( یامت 7دهد(. ) یکه حرکت دوم را انجام م


