سوال  :1در مثلث  ABCضلع  BCدو برابر ضلع  ACاست .ميانه  AMرا رسم کرده ،ميانههاي  AEو  MFاز
مثلث  AMCيکديگر را در نقطه  Oقطع ميکنند.
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ثابت کنيد مثلث  AOMمتساويالساقين است 1( .امتياز)

ثابت کنيد  AMنيمساز زاويه  BAEاست 1( .امتياز)
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سوال :2

1
الف  -ثابت کنيد به ازاي هر عدد حقيقي مثبت  a  0داريم 2 :
a
ب – ثابت کنيد اگر  x, y, zاعداد حقيقي مثبت باشند داريم:
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 1( a امتياز)
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( 2امتياز)
-----------------------------------------------------

سوال  :3اميد قصد دارد خود و دوستانش را به گروههايي جهت يک سر ي مسابقات تقسيم کند .اما:
 . 1اميد ،علي و سعيد همگي در زمينه زبان انگليسي قوي هستند،
 . 2علي  ،محمد و سامان در رياضيات،
 . 3اميد ،محمد و رامين در اجتماعي،
 . 4داوود ،رامين و سامان در فيزيک،
 . 5داوود ،سعيد و محمد در زيستشناسي.
تعيين کنيد کمترين تعداد گروههايي که اين افراد را ميتوان به آنها تقسيم کر د و در آنها افرادي با زمينه
قوت مشابه وجود نداشته باشد( .تعداد اعضاي يک گروه ميتواند يک نفر نيز باشد)
(  5امتياز)

سوال  :4دو دايره مساوي به شعاع  Rاز مرکز يکديگر گذشتهاند .دايرهاي مماس بر خطالمرکزين اين دو دايره و
دو دايره رسم شده است  .اگر شعاع اين دايره را  rفرض کنيم و نقاط تماس اين دايره را با دو دايره اول  Bو
 Cبناميم ،طول  BCرا بر حسب  Rو  rبيابيد.
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سوال  : 5قرار است کف سالني به مساحت  68/5متر مربع و به شکل زير موزاييک شود:

موزاييک هاي مورد استفاده ،مربع شکل و با طول  25سانتيمتر است .اگر براي پر کردن قسمتي از سالن نياز
به بريدن يک موزاييک باشد ،مابقي آن موزاييک دور انداخته مي شود و در ساير قسمتها از قطعات بهجا
مانده از برشهاي موزاييک استفاده نمي شود و در صورت لزوم موزاييک ديگري بريده ميشود( .شکل سمت
راست زير را ببينيد).

با شرايط فوق مسئول خريد موزاييکها ادعا کرده است که:
الف)هرقدر هم که موزاييک کار وارد باشد حداقل  1385موزاييک الزم است 2( .امتياز)

ب) اگر موزاييک کاري در راستاي دلخواه و به صورت شبکه منظم انجام شود (شکل سمت چپ باال را
بببنيد) 1600 ،موزاييک براي موزاييک کاري سالن مورد نظر کافي است 4( .امتياز)

هر يک از ادعاهاي مسئول خريد موزاييکها را اثبات کنيد.

