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 nابد. عدد ي یا کاهش ميش يدرصد افزا nک شرکت خاص در بورس سهام يهر روز سهام  .1

وجود   nک عدد يا يشود( آ ینا محدود محاسبه م یمت با دقتي.)ق n<100>0ح است و يصح

 نمره( 4ک مقدار را دوبار تکرار کند ؟)يمت بتواند يدارد که ق

 

اندازه هر زاويه اين ست(. ياست)که لزوما محدب ن یک چند ضلعيارد به شکل يليز بيک مي .2

قرار گرفته  يدارسه يدر هر راس سوراخ ک چند ضلعی بر حسب درجه يک عدد صحيح است.

رجه د 1 یه داخلي،با زاو Aک توپ از راس يد. نافتيند در آن بنتوا یارد ميليبريز  يکه توپ ها

ه بازگشت يه برخورد با زاويزاو " و با توجه به قانون ارد به حرکت در آمدهيليز بيدر داخل م

گردد.  یبر نم Aچگاه به ين توپ هيکه ا نشان دهيدکند.  یبه اضالع برخورد م " برابر است

 از(يامت 6)

 

ن مساحت ممکن را دارد. يشتريک صفحه بي يک هرم مثلث القاعده بر روي ير عموديتصو .3

 6ال متنافر هرم است. )يدو  يا موازياز وجوه هرم است  یکي ين صفحه موازيد که ايثابت کن

 از(يامت

 

کن يشود. دو باز یاه نوشته ميتخته س يبر رو 2004=!1*2*3*......*2004در ابتدا عدد  .4

که  یکنيرکت، بازدهند. در هر ح یر انجام ميبه شرح ز يگريپس از د یکيخود را  يحرکتها

ر يتخته پخشپذ يست عدد اول نوشته شده رويش از بيرا که بر ب یعيک عدد طبينوبت اوست 

د بر يباشد(. حال عدد جد یکه نفاضل نا منف يکند)به طور ینباشد، از عدد نوشته شده کم م

ابد. ي یادامه م يکن بعدين حرکت توسط بازيکند و ا یرا پاک م یتخته نوشته و عدد قبل يرو

تواند به برنده  یکن ها ميک از بازيبرنده است که عدد صفر را به دست آورد. کدام  یکنيباز



 یکنيا بازيدهد ی که حرکت اول را انجام م یکنينان داشته باشد و چگونه؟ )بازيبودن خود اطم

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

 

مشترک است مفروضند.  Bو Aدر دو نقطه  که با آن در يره ايو دا 2y=x یدر صفحه سهم .5

در نقطه  يا مماس هايبر هم منطبق اند.آ Aره در نقطه يو دا یبرسهم يم که مماس هايدان یم

B از(يامت 7ز بر هم منطبق هستند؟ )ين 

 

د رنگ ين است داده شده است. او بايآنها بر زم ير که رويکارت به شرح ز 36 يبه شعبده باز .6

     کند.                                              ینيش بيردن به پشت کارتها پآنها را با نگاه ک

 به رنگ قرمز 9تا  1 يکارت به شماره ها 9  _

 یبه رنگ آب 9تا  1 يکارت به شماره ها9 –

 به رنگ سبز 9تا  1 يکارت به شماره ها 9 –

 به رنگ زرد 9تا  1 يکارت به شماره ها 9 –

ند و يب یکرد، رنگ آن را م ینيش بين کارت را پياول يکه رنگ رونيشعبده باز بعد از ا

ن يکندو به هم یم ینيش بيکارت بعد را پ يگذارد. سپس رنگ رو یکارت را کنار م

 شتر کارت هاست.يهر چه بدرست  ینيش بيدهد. هدف شعبده باز پ یب ادامه ميترت

ها، شعبده باز پشت کارت را  ینيش بيستند و قبل از انجام پيدر واقع پشت کارتها مشابه ن

کارتها  ير جاييورد و بدون تغخیند. کارتها توسط همدست شعبده باز بر ميتواند بب یم

کند. با  یرا که قبال با شعبده باز هماهنگ کرده بر پشت کارت ها حک م يینشانه ها

 تواند رنگ: یم يا وي، آ ين روش نشانه گذارياستفاده از ا

 از(يامت 3تها ،                                    ) ش از نصف کاريالف( ب

 از(يامت 5شتر را                                     )يا بيست کارت يب( ب

 کند ینيش بيدرست پ

  


