 11شهريور 1831

باسمه تعالي
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زمان امتحان 3:88 :الي 18:88

 .1چومبم!
يک چندوجهي را «منظم» ميگوييم اگر اوالً محدب باشد و ثانيًا وجوهش چندضلعيهاي منتظم
باشند .يک چندوجهي منظم را «چومبم» (چندوجهي منظم بدون مثلث!) گوييم هرگاه هيچکدام از
وجههاي آن مثلث نباشد.
 .1نشان دهيد هر چومبم محاطي است؛ يعني کرهاي وجود دارد که از همه رئوسش
ميگذرد.
 .2نشان دهيد حداکثر سه نوع چندضلعي منتظم در يک چومبم استفاده
شده است.
 .8ثابت کنيد فقط يک نوع چومبم
وجود دارد که وجوهش از تعدادي پنجضلعي
و تعدادي ششضلعي تشکيل شده باشد.
(يعني از هر دو نوع چندضلعي استفاده شود).
 .4براي هر ، n 3
منشوري که وجوه بااليي و پايينياش دو n
ضلعي منتظم برابر و وجوه جانبياش  nتا
مربع است يک چومبم است .ثابت کنيد غير از
اينها تنها متناهي نوع چومبم ديگر وجود دارد.

 11شهريور 1831

باسمه تعالي
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زمان امتحان 11:11 :الي 11:81

 .2جريان سيال
در يک لوله دراز و باريک و نامتناهي (!) سيالي در جريان است .ميدانيم که اگر يک مولکول در
نقطهاي با مختصات  xباشد ،بعد از  tثانيه در نقطهاي با مختصات )  P(t, xخواهد بود.
ثابت کنيد اگر  Pيک چندجملهاي دو متغيره باشد سرعت مولکولها ثابت و برابر است.
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 11شهريور 1831

زمان امتحان 11:04 :الي 18:14

 .8مجموعه کانتور در اعداد صحيح
 Aو
براي
 a, bتعريف ميکنيمA :
 aA bاز تجانس و انتقال  Aبه دست آمده است و اگر 0

 . aA bدر واقع
ax b x
 aآن را «متشابه» با  Aميناميم.

در اين سؤال منظور از «مجموعه کانتور» مجموعه اعداد صحيح نامنفياي است که در بسط مبناي 8
آنها رقم  1ظاهر نشده است.
 Cاين ويژگي جالب را دارد که ميتوان آن را به دو زيرمجموعه متشابه با خودش افراز کرد:
)(I
البته اين تنها روش ممکن نيست ،مثالا:

منظور از يک «نمايش  »Cافراز آن به تعدادي زيرمجموعه اکيد متشابه با  Cاست .يعني:
)(II
که bi

aiC

C iها با  Cمتشابهند و 1

.n

يک نمايش به شکل ) (IIرا «نمايش اوليه» ميگوييم اگر نتوان با اجتماع تعدادي از C iها
مجموعهاي متشابه با  Cساخت که برابر  Cنباشد.
در اين مسأله ميخواهيم همه نمايشهاي اوليه مجموعه کانتور را پيدا کنيم .براي اين منظور
نمايشي مانند ) (IIرا براي  Cدر نظر بگيريد .نشان دهيد:
.1

 aiها اکيدًا از يک بزرگترند.

.2

 aiها تواني از سه هستند.

 .8براي هر ai ، i

.bi

 (I) .0تنها نمايش اوليه  Cاست.
توضيح :مجموعه کانتور واقعي ،مجموعه اعداد حقيقي بين صفر و يکي است که بسط مبناي سه
آنها تنها از صفر و دو تشکيل شده است.
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 21شهريور 2831

زمان امتحان 0:99 :الي 22:99

 .4آجرکاري با صليب
شکل مقابل يک «صليب سه بعدي» با طول بازوي 1
است .اگر طول بازوي صليبي سه بعدي k ،باشد آن را
« - kصليب» ميناميم.
منظور از «آجرکاري» فضاي سه بعدي با تعدادي شکل
سه بعدي ،پوشاندن فضا با آنهاست به گونهاي که شکلها
با يکديگر حداکثر در مرز اشتراک داشته باشند.
ثابت ميشود که در آجرکاري فضا با - kصليب،
صليبها بدون دوران و تنها با انتقالهاي صحيح شرکت
ميکنند .از اين نکته ميتوانيد استفاده کنيد.
 .2نشان دهيد فضا را ميتوان با -2صليب آجرکاري کرد.
 .1نشان دهيد فضا را ميتوان با -1صليب آجرکاري کرد.

 .8ثابت کنيد براي 5
 .4براي 3, 4

 kنميتوان فضا را با - kصليب آجرکاري کرد.

 kهر چه ميتوانيد در مورد آجرکاري با - kصليب ثابت کنيد.

 21شهريور 2831
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زمان امتحان 22:21 :الي 21:21

 .1خطکش محاسبه
خطکش محاسبه ابزاري است براي انجام عمليات جبري و از اجداد ماشين حسابهاي امروزي محسوب
ميشود! اين خطکش سه بازو دارد .بازوهاي بااليي و پاييني ثابت و بازوي مياني متحرک است .هر يک
از بازوها به شيوهاي مخصوص مدرج شده است .توجه کنيد که اين درجهبندي لزومًا يکنواخت نيست و
درجهبندي بازوها ممکن است با يکديگر فرق داشته باشد و بستگي به عمل جبري خاصي دارد که
خطکش براي آن طراحي شده است .مثالً در خطکش شکل پايين که براي ضرب طراحي شده است هر
سه بازو به صورت لگاريتمي مدرج شدهاند.

روش کار با خطکش به اين صورت است که براي محاسبه عبارت مربوط به  xو ( yمثالً  x .yدر
خطکش مخصوص ضرب) بازوي مياني را جابهجا ميکنيم تا عالمت ابتداي آن (فلش سياه رنگ) باالي
مقدار  xروي بازوي پاييني قرار گيرد .عدد  yرا روي بازوي مياني پيدا ميکنيم ،مقدار نوشتهشده
روي بازوي بااليي مقابل اين عدد ،پاسخ مورد نظر ماست.
 .2خطکشي براي محاسبه  x yطراحي کنيد که بازوي اول (  ) xاز دو تا ده و بازوي دوم (  ) yاز
يک تا ده مدرج شده باشد.
 .1تمام خطکشهاي ممکن را که عمل ضرب را در بازه يک تا ده انجام ميدهند پيدا کنيد.

 .8ثابت کنيد خطکش مدرجي براي محاسبه y2
دوم آن از صفر تا ده مدرج شده باشد.

xy

 x 2وجود ندارد که بازوهاي اول و

 31شهريور 3131
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زمان امتحان 9:00 :الي 30:10

 .6انتقالهاي نامتقاطع
اگر  Cشکلي محدب در فضا باشد حداکثر تعداد انتقاليافتههاي شکل  Cکه هيچ دوتايي با هم
تداخل نداشته باشند ولي همگي با  Cاشتراک داشته باشند  66تا است و بهعالوه  66بهترين کران
ممکن است.
 .3حکم باال را براي حالتي که  Cنسبت به مبداء متقارن باشد ثابت کنيد.
 .6حکم را براي  Cدلخواه ثابت کنيد( .ميتوانيد از قسمت قبل استفاده کنيد).

توضيح :در شکل زير ،در هر دو حالت دو شکل با هم اشتراک دارند ولي تنها در حالت سمت چپ
تداخل رخ داده است.
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زمان امتحان 33:31 :الي 31:31

 .7کرتبندي محدب!
تعدادي شکل مجزا در صفحه داريم« .کرتبندي محدب» اين اشکال عبارت است از پوشاندن صفحه
با نواحي محدب که هر کدام شامل دقيقًا يکي از شکلها باشد و نواحي مذکور حداکثر در مرزها با هم
اشتراک داشته باشند.

در کدام يک از موارد زير کرتبندي محدب همواره ممکن است؟ اثبات کنيد يا مثال نقض بزنيد.
 .3متناهي نقطه متمايز
 .1متناهي پارهخط مجزا
 .1متناهي دايره توپر مجزا
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 31شهريور 3131

زمان امتحان 31 :الی 31:11

 .3نشاندن در فضاي گويا
قضيه معروفي در نظريه اعداد ميگويد هر عدد طبيعي را ميتوان به صورت جمع مربعات چهار عدد
صحيح نوشت و چهار کوچکترين عدد با اين خاصيت است .به عنوان مثال اعدادي که به صورت
) 4k (8t 7هستند را نميتوان جمع مربعات سه عدد صحيح نوشت .در اين سؤال ميتوانيد از اين
قضيه استفاده کنيد.
منظور از مثلثي در

n

سه نقطه ناهمخط در

n

است.
n

 .3ثابت کنيد اگر  ABCمثلثي در
ميشود که زاويه  BACو زاويه B A C

باشد ،آنگاه مثلث  A B Cدر

5

يافت

برابر باشد.

 .2عدد طبيعي  mرا به نحوي بيابيد که هر مثلث که در  nاي قابل نشاندن باشد در
 mنيز بنشيند.
 .1مثلثي بيابيد که در  nاي قابل نشاندن باشد ولي مثلثي متشابه با آن در
ننشيند.

3

 .1عدد طبيعي  mرا به نحوي بيابيد که هر مثلث که در  nاي قابل نشاندن باشد
مثلثي متشابه با آن در

m

بنشيند.

نکته :طراحان سؤال توانستهاند براي  m 9و 6
 mقسمت  2و  1را ثابت کنند .براي به
دست آوردن نمره کامل ،شما نيز بايد اين مطالب را ثابت کنيد .اثبات احکام قويتر ،در هر قسمت،
ميتواند نمره اضافه داشته باشد.

