
دوم و اول جلسه�ی

آموزش پرسش�های

�وندها جم اگر نوشت؟ ترتیب�دار طبیع عدد چند صورت به را n عدد �توان م طریق چند به .١
چطور؟ باشند، k از �تر ناکوچ �وند�ها جم اگر چطور؟ باشند ٢ از �تر ناکوچ
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شود. جای�گزین (x − ٢(١f( ١
x−١ ) یا x

٢f(١ + ١
x ) با �تواند م f(x) دوم درجه چندجمله�ای .٣

دست به را x٢ + ١٠x+ ٩ چندجمله�ای است ن مم آیا x٢ + ۴x+ ٣ چندجمله�ای از شروع با
آورد؟

ی یا سطر ی �توانیم م مرحله هر است. شده پر صحیح اعداد با که داریم m × n جدول .۴
آن در که برسیم حالت به �توانیم م کنید ثابت کنیم. قرینه را آن اعداد و یریم ب نظر در را ستون
حقیق اعداد با جدول اگر باشد. منف اعدادش مجموع که باشد نداشته وجود ستون یا سطر هیچ

چطور؟ باشد شده پر

جعبه�ی �توان م مرحله هر دارند. مهره ۴٠ مجموع، در که داریم ۵ تا ١ شماره�های با جعبه ۵ .۵
جعبه�ی در مهره ی و برداشت آن از مهره ٢ کرد، انتخاب را مهره ٢ کم دست با ١ < i < ۵
�شویم. م متوقف گام، متناه از پس کنید ثابت داد. قرار i+ ١ جعبه�ی در مهره ی و i− ١

خطوط، این نیستند. هم�رس ٣‐تایی هیچ و موازی ٢‐تایی هیچ که داریم صفحه در خط n .۶
شود) حل فرین (با �کنند؟ م تقسیم ناحیه چند به را صفحه

زیردنباله�ای کنید ثابت داریم. حقیق عدد mn + ١ از دنباله�ای رش: اردیش‐س قضیه�ی .٧
دارد. ١+mوجود کم دست� طول به ناافزایش زیردنباله�ای یا n+١ کم دست طول به ناکاهش

تمرین پرسش�های

هر برای و شده�اند پر ١,٢, ..., n٢ اعداد با آن خانه�ی n٢ تمام ،n× n ١ جادویی مربع ی در .١
خانه�ی به کم�تر عدد با خانه�ی از که هستند وصل هم به بردار ی با آن�ها مراکز خانه�ها، از جفت

است. صفر برابر بردارها، این جم کنید ثابت است. شده جهت�ده بیش�تر، عدد با

وجود متفاوت خط n دست�کم کنید ثابت نیستند. هم�خط هم که داریم صفحه در نقطه n .٢
�کند. م وصل هم به را آن�ها که دارد

طوری است؛ شده داده [−١٠٠٠,١٠٠٠] بازه�ی ناصفر صحیح اعداد از عدد ٢٠٠٠ با دنباله�ای .٣
که طوری کرد؛ انتخاب را دنباله اعضای از تعدادی �توان م کنید ثابت است. ١ آن�ها جم که

باشد. ٠ �شان جم

همه�ی که دارد وجود نفر n این از خارج نفری نفر، n هر برای که داریم نفر ٢n+ ١ از جمع .۴
�شناسد. م را همه که دارد وجود نفری کنید ثابت بشناسد. را آن�ها

است. ثابت مقداری آن، در ستون هر و سطر هر اعداد جم آن در که است مربع جادویی، مربع ١ی

١



ی �توان م مرحله هر دارند. مهره ی کدام، هر ابتدا در که داریم ۶ تا ١ شماره�های با جعبه ۶ .۵
داد: انجام را زیر کار ٢ از

i+ ١ جعبه�ی به مهره ٢ کردن اضافه و i < ۶ جعبه�ی از مهره ی برداشتن •
i+ ١, i+ ٢ جعبه�ی ٢ محتوی کردن جابه�جا و i < ۵ جعبه�ی از مهره ی برداشتن •

جعبه�ها بقیه�ی و باشد مهره ٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠ شامل ،۶ جعبه�ی که رسید حالت به �توان م کنید ثابت
باشند. بی�مهره

تمام که طوری گرفت؛ نظر در را نامجاور رأس ٢ �توان م مرحله هر داریم. ساده٢ چندضلع ی .۶
نسبت را آن�ها بین قسمت ٢ از ی سپس باشد؛ آن�ها واصل پاره�خط طرف ی در چندضلع
کوژ٣ ، چندضلع که رسید حالت به �توان م کنید ثابت کرد. قرینه آن�ها، واصل پاره�خط وسط به

شود.
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