 - 1در مثلث  ABCزاويه  A = 60عمود منصف ضلع  ABضلع  ACرا در نقطه  Nقطع می
کند  .عمود منصف ضلع  ACنيز ضلع  ABرا در نقطه  Mقطع می کنند .ثابت کنيد
 3(CB=MNنمره)
 - 2يک جدول  n×nدر نظر بگيريد .که در هر يک از خانه های ستون اول عدد  1نوشته
شده است ،در هر يک از خانه های س تون دوم عدد  2نوشته شده است .و به همين ترتيب.
اعدادخانه هايی که روی قطری که از گوشه باال  -سمت چپ به گوشه پايين  -سمت
راست است را پاک می کنيم .ثابت کنيد مجموع اعداد همه خانه های باالی قطر پاک
شده دو برابر مجموع اعداد همه خانه های پايين اين قطر است 3(.نمره)
 - 3عدد دلخواه  a > 0را به گونه ای در نظر بگيريد که نا مساوی  1 < xa <2دارای دقيقا 3
جواب صحيح باشد .نامساوی  2 < xa <3چند جواب صحيح ممکن است داشته باشد؟
تمام حاالت ممکن را بيابيد4(.نمره)
 - 4سه کودک  -آ زاده ،بهاره و ونوس  -دور يک ميز نشسته اند .بازی به اين ترتيب انجام می
شودکه نفری که نوبت با اوست اگر تعداد بادام هايش زوج باشد او اين بادام ها را بين
دو نفر ديگر به طور مساوی تقسيم می کند .ولی اگر تعداد آنها فرد باشد او ابتدا يک
بادام را می خورد و سپس باقی مانده بادام ها را به طور مساوی بين دو نفر ديگر تقسيم
می کند  .سپس کودک بعد(به ترتيب دور ميز) عمل مشابهی را با بادام هايش انجام می
دهد .يعنی در نوبتش در صورت لزوم يک بادام می خورد و بعد بادام هايش را بين دو
نفرديگر به صورت مساوی تقسيم می کند .اگر بازی از آزاده شروع شودو همه بادامها
که بيش از سه تا است نزد او باشد (دو نفر ديگر بادامی نداشته باشند) ثابت کنيد:
الف)حد اقل يک بادام خورده می شود (3نمره)
ب)بچه ها نمی توانند همه بادام ها را بخورند ( 3نمره)
 - 5پويا  n3مکعب  1×1×1سفيد دارد .او می خواهد با استفاده از آنها يک مکعب n×n×n
بسازد .و عالقه دارد وجه های مکعب نهايی از بيرون کامال سفيد باشد .حد اقل تعداد وجه
هايی از کل مکعب های  1×1×1را تعيين کنيد که اگر وحيد آنها را سياه کند بتواند مانع
از هدف پويا شود؟
الف) 2( n=2نمره)
ب)  4( n = 3نمره)

