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 - 1بر روي نمودار ي ک چند جمله با ضرايب صحيح دو
نقطه با مختصات صحيح وجود دارد .نشان دهيد که
اگر فاصله بين اين دو نقطه مقدار صحيح باشد،
آنگاه پاره خطي که اين دو نقطه را به هم وصل مي
کند موازي محور  xها است 4(.نمره)
 - 2ارتفاع هاي  ADو  BEاز مثلث  ، ABCيکديگر را در
نقطه ( Hداخل مثلث) قطع مي کنند .اگر نقاط وسط
 ABو  CHبه ترتيب Xو  Yباشند ،ثابت کنيد XY
عمود بر  DEاست 5(.نمره)
 - 3ساعتي دقيق کار مي کند ،اما روي صفحه ساعت هيچ
عالمتي وجود ندارد .عقربه هاي ساعت شمار ،دقيقه
شمار ،و ثانيه شمار داراي اندازه هاي مختلف
هستند و به طور يکنواخت حرکت مي کنند .صاحب ساعت
ادعا مي کند که چون مکان توام عقربه ها در
فاصله زماني بين  8:00تا  19:59همزمان دو بار
تکرار نمي شود .وي مي تواند با استفاده از آن
وقت دقيق را د ر اين فاصله زمان ي روزانه بداند .
آيا ادعاي صاحب ساعت صحيح است؟( 5نمره)
 - 4يک صفحه کاغذ مستطيلي  12*10در حول خطوط شبکه
اش چندي ن بار تا شده تا شکل يک مربع ضخي م 1 *1
چند تکه (قسمت) کاغذ را م ي توان
را داده است.
به وسيله بريدن اي ن مربعها به دست آورد وقت ي که
برش در طول پاره خطي که
الف) نقاط وسط ي ک جفت ضلع مقابل را به هم
وصل مي کنند 2( .نمره)
ب) نقاط وسط ي ک جفت ضلع کنار هم را به هم
وصل مي کنند 4( .نمره)
 - 5در جعبه اي راست گوش (مکعب مستطيل) تعداد ي
ً مانند يکديگر نيستند
بلوکهاي راست گوش که لزوما
قرار دارد .يکي از بعد هاي هر يک از بلوکها را

کم مي کنيم  .آي ا همواره امکان بسته بندي اين
بلوکها در جعبه راست گوش کوچکتر ي وجود دارد ،به
طوري که اضالع بلوکها موازي اضالع جعبه باشند؟( 6
نمره)
 - 6جواد و جعفر مي خواهند  25سکه پول را که به
ترتيب داراي ارزش  25..... ،3،2،1هستند بين خود
تقسيم کنند .در هر حرکت ،يکي از
آنها سکه اي را انتخاب و ديگري تصميم مي
گيرد که چه کسي بايد صاحب اي ن سکه شود .جواد
اولين انتخاب را انجام مي دهد و در حرکتها ي
(متوالي ) بعدي ،انتخاب با کسي است که مجموع
ارزش سکه هايش بيشتر است.در حالتي که تساوي
است که
اتفاق افتد  ،حق انتخاب سکه با کسي
حرکت قبل را انجام داده است .آي ا جواد م ي تواند
تضمين کند که پس از پايان بازي مجموع ارزش سکه
هايش بيشتراز جعفر است ،يا آيا جعفر مي تواند
از اين عمل جواد جلوگيري کند؟( 6نمره)
صفحه مربع شکل شطرنج به صورت زير شماره
-7
گذاري شده است .به گوشه سمت چپ در باال شماره 1
داده شده است.دو مربع در قطر بعدي از سمت راست
در باال به سمت چپ درپائين 2و 3شماره گذاري شده
اند .سه مربع در قطر بعدي 5،4و 6شماره گذاري
شده اند و الي آخر .دو مربع در قطر دوم از آخر
 62و  63و گوشه سمت راست پائين  64شماره گذاري
شده اند .پرويز 8سنگ ريزه را روي خانه ها ي
مربعي شطرنج به گونه اي قرار مي دهد که در هر
رديف و هر ستون دقيقا  1سنگ ريزه قرار داشته
باشد .آنگاه وي هر سنگ ريزه را به مربعي که که
شماره اي بزرگتر از مربع محل اصل ي اش دارد حرکت
مي دهد .آيا اي ن امکان وجود دارد که بعد از اي ن
حرکت ،هنوز هم يک سنگ ريزه در هر ستون و هر
رديف قرار گيرد؟( 8نمره)

