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 .1هر روز سهام ي ک شرکت خاص در بورس سهام  nدرصد افزاي ش يا کاهش می يابد .عدد n
صحيح است و (. 0<n<100قيمت با دقتی نا محدود محاسبه می شود) آيا يک عدد  nوجود
دارد که قيمت بتواند يک مقدار را دوبار تکرار کند ؟( 4نمره)
 .2يک ميز بيليارد به شکل يک چند ضلعی است(که لزوما محدب نيست) .اندازه هر زاويه اين
چند ضلعی بر حسب درجه يک عدد صحيح است .در هر راس سوراخ کيسه داري قرار گرفته
که توپ هاي ريز بيليارد می توانند در آن بيافتند .يک توپ از راس ، Aبا زاويه داخلی  1درجه
در داخل ميز بيليارد به حرکت در آمده و با توجه به قانون " زاويه برخورد با زاويه بازگشت
برابر است " به اضالع برخورد می کند .نشان دهيد که اين توپ هيچگاه به  Aبر نمی گردد.
( 6امتياز)
 .3تصوير عمودي يک هرم مثلث القاعده بر روي يک صفحه بي شتري ن مساحت ممکن را دارد.
ثابت کنيد که اي ن صفحه موازي يکی از وجوه هرم است يا موازي دو يال متنافر هرم است6( .
امتياز)
 .4در ابتدا عدد  2004!=1* 2* 3*......*2004بر روي تخته سياه نوشته می شود .دو بازيکن
حرکتهاي خود را يکی پس از ديگري به شرح ز ير انجام می دهند .در هر حرکت ،بازيکنی که
نوبت اوست يک عدد طبيعی را که بر بيش از بي ست عدد اول نوشته شده روي تخته پخشپذ ي ر
نباشد ،از عدد نوشته شده کم می کند(به طوري که نفاضل نا منفی باشد) .حال عدد جديد بر
روي تخته نوشته و عدد قبلی را پاک می کند و اي ن حرکت توسط بازيکن بعدي ادامه می يابد.
بازيکنی برنده است که عدد صفر را به دست آورد .کدام يک از بازيکن ها می تواند به برنده

بودن خود اطمينان داشته باشد و چگونه؟ (بازيکنی که حرکت اول را انجام می دهد يا بازيکن ی
که حرکت دوم را انجام می دهد) 7( .امتياز)
 .5در صفحه سهمی  y=x2و دا يره اي که با آن در در دو نقطه  Aو Bمشترک است مفروضند.
می دانيم که مماس هاي برسهمی و دايره در نقطه  Aبر هم منطبق اند.آيا مماس هاي در نقطه
 Bنيز بر هم منطبق هستند؟ ( 7امتياز)
 .6به شعبده بازي  36کارت به شرح زي ر که رو ي آنها بر زمي ن است داده شده است .او بايد رنگ
آنها را با نگاه کردن به پشت کارتها پيش بينی کند.
_  9کارت به شماره هاي  1تا  9به رنگ قرمز
– 9کارت به شماره هاي  1تا  9به رنگ آبی
–  9کارت به شماره هاي  1تا  9به رنگ سبز
–  9کارت به شماره هاي  1تا  9به رنگ زرد
شعبده باز بعد از اينکه رنگ روي اولي ن کارت را پيش بينی کرد ،رنگ آن را می بيند و
کارت را کنار می گذارد .سپس رنگ روي کارت بعد را پيش بينی می کندو به همي ن
ترتيب ادامه می دهد .هدف شعبده باز پيش بينی درست هر چه بيشتر کارت هاست.
در واقع پشت کارتها مشابه ني ستند و قبل از انجام پيش بينی ها ،شعبده باز پشت کارت را
می تواند ببيند .کارتها توسط همدست شعبده باز بر میخورد و بدون تغيي ر جاي کارتها
نشانه هايی را که قبال با شعبده باز هماهنگ کرده بر پشت کارت ها حک می کند .با
استفاده از اي ن روش نشانه گذاري  ،آيا وي می تواند رنگ:
الف) بيش از نصف کار تها ،

(  3امتياز)

ب) بيست کارت يا بي شتر را

( 5امتياز)

درست پيش بينی کند

