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  شود، چيست؟  n-2015برابر با  nجمع ارقام ها حاصل كه به ازاي آن nي اعداد صحيح و مثبت مجموع همه .1

P(x)اي  اگر براي چند جمله .2 ax bx cx d= + + +3 )Pداشته باشيم  2 ) P( )+ =5 25 ، حداقل مقدار ممكـن   1906
)Pبراي قدر مطلق    .)اي صحيح هستند ب چند جملهايضر(شود؟  برابر با چه عددي مي 15(

)م ي تقسي مانده باقي .3 )+ -2014 20142008 2014   چيست؟  100بر  2008
 . دست آوريد به كنند كه در تساوي زير صدق ميرا  xجمع كليه مقادير حقيقي حاصل .4

(x ) x
x x

+ - = + +21 117 17   

ــين  عــددي حقيقــي باشــد xفــرض كنيــد .5 ــه ب pصــفر و ك
ــرار  2 ــارت  در صــورتي. داردق ــدار عب ــه حــداكثر مق ك

u sin x sin x cos x cos x= + +2 23 8 Mشود، حاصل Mبرابر با  9 cos x+ شـود؟   برابر با چه عـددي مـي   2100
  .)شود مي uباعث ماكزيمم شدن  xدقت داشته باشيد كه در عبارت اخير مقدار(

n). را محاسبه كنيد nبا توجه به تساوي زير مقدار  .6 )> 0   

n n+ + - =3 3 35 2 5 2 2   

n عبارت nبه ازاي چند عدد صحيح مانند .7 +2010 nبر  20 n+ +2   پذير است؟  بخش 1

xي معادله .8 y z+ =2 2   يعي چند دسته جواب متمايز دارد؟ي اعداد طب در مجموعه 3

ي تساوي را كه در رابطههايي xمجموع مربعات  .9
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+ +
1 2 3 13   . دست آوريد كنند، به صدق مي 6

aي كه براي آن رابطه Mترين عدد حقيقي بزرگ .10 b Mab+ ³2 )برقرار باشد، چيست؟  1389 a ,b )£ £0 1   

. حل خـودداري كنيـد   سيد و از نوشتن هرگونه راهفقط جواب نهايي هر سوال را در قسمت مشخص شده براي آن بنوي :توضيحات
ي الكترونيكي نظير  استفاده از هرگونه وسيله. گير خودداري نماييد كاربردن الك غلط پاسخ خود را فقط با خودكار آبي نوشته و از به

 .موبايل، تبلت و انواع ماشين حساب ممنوع است


