
 
 

 

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

معاونت دانش  
 ژپواهن جوان 
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دسته افراز کنیم به نحوی که   𝑚را به  𝑆های زیرمجموعه  ة هم ة مجموعخواهیم . می است ی عضو 𝑛 ایمجموعه  𝑆 فرض کنید  - 1
𝐴و   𝐴 ،𝐵هرگاه  ∪ 𝐵 گاه آن  د در یک دسته باشن𝐴 = 𝐵 حداقل مقدار .𝑚 .منظور از افراز یک مجموعه به تعدادی   را بیابید(

 قرار داشته باشد.(دسته این است که هر عضو مجموعه در دقیقًا یک دسته 
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𝑥با شرط   𝑧و   𝑥  ،𝑦اعداد حقیقی و مثبت    - 2 + 𝑦 + 𝑧 =  ترین مقدار عبارتاند. بیش مفروض  1399
[𝑥] 𝑦 + [𝑦]𝑧 + [𝑧]𝑥 

 ( .تر نیستبزرگ  𝑥ترین عدد صحیحی است که از  بزرگ [𝑥]قدر است؟ )منظور از  چه
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 نبايد در آن چيزي نوشته شوداين قسمت محل زيرنويس است و 

کند. خطی  قطع می    𝐵و    𝐴را در نقاط    𝜔1گذرد و  می   𝑂1  ة از نقط  𝑂2به مرکز    𝜔2  ة مفروض است. دایر  𝑂1به مرکز    𝜔1  ة دایر   - 3
را برای بار    ω2قرار دارد،    𝑙گذرد و مرکز آن روی  می   𝑂2و    𝑂1ای که از  نامیم. دایره می   𝑙مماس است را    𝜔1گذرد و بر  می   𝐴که از  

 قرار دارد.  𝜔1روی   𝑙نسبت به   𝑃  ةکند. ثابت کنید قرین قطع می  𝑃دوم در  
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بر دو دایره    𝑋𝑌که  طوریبه  د  نقرار دار  𝜔2روی    𝑌ة  و نقط  𝜔1روی    𝑋ة  . نقط تقاطع دارند   𝐵و    𝐴در نقاط    𝜔2و   𝜔1دو دایرة    - 4
 ثابت کنید  .نامیممی  𝐷و   𝐶را به ترتیب   𝑌و   𝑋نسبت به   𝐵ة  است. قرین 𝐴تر از  نزدیک 𝐵به   𝑋𝑌مماس است و خط  

∠𝐶𝐴𝐷 < 90° 
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𝑎𝑏گوییم هرگاه  ساز مربع از اعداد طبیعی را  (𝑎, 𝑏)  دوتایی  - 5 +   ة های طبیعی را بیابید که مجموع𝑛مربع کامل باشد. تمام   1
{1, 2, … , 2𝑛}  ساز افراز کرد. های مربع را بتوان به دوتایی 



 
 

 

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

معاونت دانش  
 ژپواهن جوان 

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

𝑛، …،  1، 0 یکی از اعدادها آن هر یک از  یو ر خواهیمایم. می قطاع مساوی تقسیم کرده  2𝑛ای را به  دایره   - 6 − به   را بنویسیم  1
 که  طوری 
 هر عدد دقیقًا دو بار استفاده شود. .1
0که  𝑖برای هر عدد طبیعی  .2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − ،  𝑖ة بین هر دو قطاع با شمار، 1

 باشد.قطاع دیگر وجود داشته  𝑖از یک طرف، دقیقًا  
𝑛این کار برای   رو وبه ر در شکل  =  .انجام شده است 5

𝑛ثابت کنید برای   =  پذیر نیست.این کار امکان 1399
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