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قطع  Qو  P ةرا در دو نقط O ،C1به مرکز  C2 ةروی آن مفروض است. داير O ةو نقط C1 ةداير) ۱

Cکند. می و فرض  مماس داخل است C1بر  S ةمماس خارج و در نقط C2بر  R ةکه در نقط استای  دايره 3

ثابت ناميم.  می Yو  Xرا به ترتيب  C1با  ORو  PRگذرد. محل برخورد دوم  می Q ةاز نقط RSکنيد خط 

 .موازی است SYبا  QX کنيد

 

 

 

به را دور يک دايره قرار داد  nو...  ۳، 2، 1توان اعداد  . به چند طريق میباشدعددی طبيعی  n فرض کنيد )۲

 باشد؟ شمجاور دو عدِد مجموِععليهی از  هر عدد مقسومکه شکلی 

 

 

 

nعدد طبيعی  باشدعددی طبيعی  t اگر ثابت کنيد )٣   کدام از اعداِد هيچ و استاول  tوجود دارد که نسبت به  1

 n t، n t2 ،n t3 ...و 
عدد طبيعی به يک باشد و  ،عليه مشترک مثبت آن دو تنها مقسوم ند اگرهستدو عدد نسبت به هم اول ( .نيستندتوان کامل 

a  طبيعی اعداد اگر شود گفته میتوان کامل b  وm  که  باشندموجودm  maو 2 b(. 
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د که هر عدد طبيعی در نشو از اعداد طبيعی يافت می ...و A1 ،A2 ،A3های دو عضوی  الف) آيا زيرمجموعه) ٤
 ؟باشد n1391برابر  nAمجموِع اعضای ، n ها ظاهر شود و برای هر عدد طبيعِی دقيقًا يکی از اين مجموعه

 
شوند که هر عدد طبيعی در دقيقًا  طبيعی يافت میاز اعداد  ...و A1 ،A2 ،A3دو عضوی های  ب) آيا زيرمجموعه 

n برابر nAمجموِع اعضای ، n ها ظاهر شود و برای هر عدد طبيعِی يکی از اين مجموعه  ؟باشد 21391
 

 

x یاِی درجة دو چندجمله )٥ ax b 2دانيم که شرط الزم و کافی  را در نظر بگيريد. می ،ی، با ضرايب حقيق
aيعنی  ،اين است که دلتای آن تجزيه کرد در اعداد حقيقی آن راکه بتوان  برای اين b2 تر يا مساوی  بزرگ ،4

نشان دهيد چيزی مشابه دلتا برای  است. bو  a های متغيره باای  جملهدلتا نيز يک چندتوجه کنيد که صفر باشد. 
)اِی چهار متغيرة  چندجملهثابت کنيد های درجة چهار وجود ندارد:  ای چندجمله , , , )a bP c d  وجود با خاصيت زير

 :ندارد
x درجة چهار ای چندجمله ax bx cx d  3 اِی  جمله دضرب چهار چن قابل تجزيه به حاصل 24

) اگر و تنها اگر درجة يک باشد , , , )a b c dP  0. 
 

 

 

مماس  ABو  BC ،CAبر اضالع به ترتيب  Fو  D ،Eدر نقاط  ABCمحاطی داخلی مثلث  دايرة) ۶

محاطی  ثابت کنيد مرکز دايرة ناميم. یم Sو  T، نقاط Cو  Bرا به ترتيب نسبت به  Eو  Fنقاط  قرينةاست. 

 قرار دارد. ABCمحاطی داخلی مثلث  دايرة يا روی درون ATSداخلی مثلث 

 

 

 نمره است. ۷بارم هر سؤال 


	marhaleh2_91_ruze1_04
	marhaleh2_91_ruze2_04

