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و I نقطۀ در را یکدیگر C و B زاویه�های درونی نیمسازهای (∠A =۹۰◦)ABC قائم�الزاویۀ مثلث در .١
برابر دو BC DE چهارضلعی مساحت کنید ثابت می�کنند. قطع E و D در ترتیب به را روبرو ضلعهای

است. B IC مثلث مساحت

دنبالۀ .٢
an+۱ = an +an−۱۱+a۲

n−۱ (n ⩾۱)

که کنید ثابت است. شده داده ،a۱ =۲ و a۰ =۱ که طوری به

۵۲< a۱۳۷۱ <۶۵

خط هر است. دایر شهرها این بین قایقرانی خط چند دارد. وجود شهر چند رودخانه�ای طرفین در .٣
شهر هر از است. دایر دیگر سمت در شهر یک به رودخانه سمت یک از شهر یک بین دقیقاً قایقرانی
قایقها این به�وسیلۀ بتوان شهر دو هر بین اگر است. دایر قایقرانی خط دیگر طرف در شهر k به دقیقاً
دو هر بین می�توان هم باز قایقرانی خطهای این از هریک حذف با که کنید ثابت آنگاه کرد، آمد و رفت

.(k >۱) کرد آمد و رفت قایقرانی، خطوط این از استفاده با شهر

عدد ،t طبیعی عدد هر برای کنید ثابت .۴

A =۱t +۲t +·· ·+۹t −۳(۱+۶t +۸t )

است. بخشپذیر ١٨ بر

نقطۀ در را AM میانۀ C زاویۀ درونی نیمساز اگر .∠B =۲∠C و ∠A ⩽۹۰◦ داریم ABC مثلث در .۵
MDC∠؟ =۴۵◦ شرطی چه با .∠MDC ⩽۴۵◦ که کنید ثابت است)، BC وسط M) کند قطع D

f p (x) = ،X در x هر برای که باشد تابعی f : X → X و متناهی مجموعۀ یک X ̸=∅ می�کنیم فرض .۶
و ثابت و اول است عددی p آن در که ،x

f p (x) = f ◦ f ◦ f ◦ . . .◦ f︸ ︷︷ ︸
مرتبه p

(x)

است. بخشپذیر p بر Y مجموعۀ عناصر تعداد که کنید ثابت آنگاه ،Y = {x ∈ X | f (x) ̸= x} اگر

١


