
 
 

 

 نبايد در آن چيزي نوشته شود اين قسمت محل سرنويس است و

معاونت دانش 
 ژپواهن جوان

 اين قسمت محل زيرنويس است و نبايد در آن چيزي نوشته شود

ای پرتوی نوری به داخل مستطیل فرض کنید سطح داخلی چهار ضلع یک مستطیل از جنس آینه باشد. از یکی از نقاط گوشه -1
و پیش از آن به هیچ یک از رئوس نرسیده  ایم. این پرتو بعد از چند بار انعکاس به رأس غیرمجاور رأس اول رسیده استتابانده
)توجه داشته باشید که هر گاه پرتوی نور به ضلعی  . ثابت کنید پرتوی نور پیش از این لحظه از مرکز مستطیل گذشته است.است

 (د.نشود که زاویة تابش و زاویة بازتابش برابر باشکند طوری منعکس میبرخورد می
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𝐴𝐵) متساوی الساقین 𝐴𝐵𝐶مثلث  -2 = 𝐴𝐶)  است و نقطه دلخواه𝑋  روی ضلع𝐵𝐶  قرار دارد. نقاط𝑌  و𝑍  به ترتیب روی اضالع
𝐴𝐵  و𝐴𝐶  قرار دارند به طوریکه∠𝑌𝑋𝐵 = ∠𝑍𝑋𝐶 از .𝐵  موازی با𝑌𝑍  رسم می کنیم تا𝑋𝑍  را در𝑇  قطع کند. ثابت کنید𝐴𝑇 

 است. 𝐴نیمساز زاویة 
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𝑛فرض کنید  -3 > ,𝑥1ی زیر جوابی ندارد که در آن  . ثابت کنید معادله2 … , 𝑥𝑛  باشند. 1اعداد طبیعی بزرگتر از 

(𝑥1 ⋯𝑥𝑛)
2 = 𝑥1

3 +⋯+ 𝑥𝑛
3  



 
 

 

 چيزي نوشته شوداين قسمت محل سرنويس است و نبايد در آن 

معاونت دانش  

 پژوهان جوان 

 اين قسمت محل زيرنويس است و نبايد در آن چيزي نوشته شود

  تا  کنیم می  رسم AC با موازی   D  از . دارند  قرار  AB متفاوت   طرف دو  و   دایره  روی  D  و  C نقاط . است مفروض  AB قطر  به  ایدایره   -4
AB در را  E از و  کند   قطع C  با موازی AD  تا  کنیم می  رسم AB در  را F  نقاط. کند  قطع  A، B، C  و D  نقاط که هستند  ایگونه به E  و  

F از وارد   عمود. شوند  ایجاد  دایره   درون E بر  AB، BD در  را X  از  وارد عمود  و F بر AB، BC در  را Y کند می   قطع. 

 .است CD خط پاره  طول برابر  دو   AXY مثلث محیط  اندازة  کنید  ثابت
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1ای چندجمله -5 + 𝑥1398  دهند. ابتدا نوبت روزبه استرا انجام میبه نوبت این بازی روی تخته نوشته شده است. روزبه و کیوان. 

0کن در نوبت خود یک عدد صحیح هر بازی ≤ 𝑘 ≤ هر کند. میجمع  𝑥𝑘ای روی تخته را با کند و چندجملهمیانتخاب  1398
منفی  𝑥ای روی تخته به ازای آن موجود باشد که چندجمله 𝑥پس از اینکه کیوان حرکت خود را انجام داد اگر عدد حقیقی بار 

روزبه هرطور یابد. ثابت کنید شود. در غیر این صورت بازی ادامه میبازد و بازی تمام میشود و کیوان میبشود، روزبه برنده می
 گاه نبازد.هیچتواند به نحوی بازی کند که کیوان میبازی کند 



 
 

 

 نوشته شوداين قسمت محل سرنويس است و نبايد در آن چيزي 

معاونت دانش 
 ژپواهن جوان

 اين قسمت محل زيرنويس است و نبايد در آن چيزي نوشته شود

 سازنهینقاط قر از نقاط جدول را به عنوان. دو نقطه دیریدر نظر بگ ، با فواصل برابر،ییتا ۸ فیرد ۷نقطه در  ۵6با  یجدول -6
 ةکه نقط ی. در صورتدیکن نهیقر سازنهیاز نقاط قر یکیو آن را نسبت به  دیریاز جدول را در نظر بگ یانقطه کنیم؛مشخص می

 کیدر را  میرسیها مکار به آن نیکه با ا ی. نقاطدیتکرار را ادامه ده نیو ا دیکار را تکرار کن نیجدول بود ا نقاطاز  یکی دیجد
ها چند تا تعداد دسته شود.مقدار ممکن  نیترکمها ایم که تعداد دستهساز را طوری انتخاب کردهنقاط قرینه. دهیممیدسته قرار 

ساز با دو ستاره مشخص شده های ممکن برای نقاط قرینهو یکی از انتخاب ها هستندنقطه همان تقاطع ۵6)در شکل زیر، است؟ 
 (است.
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