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نامة شما تصحيح نخواهد  در غير اين صورت پاسخ. نامه با مداد پر کنيد اين كد را در محّل مربوط روی پاسخ .است ۱ كد دفترچة سؤاالت شما - ۱
های اين دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در همين صفحه  توّجه داشته باشيد كد دفترچة سؤاالت شما كه در زير هر يك از صفحه. شد

 .است، يكی باشد

 هرگونه وجود صورت در. نماييد بررسي را االتؤس ةدفترچ هاي برگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از سپ بالفاصله  - ۲
 .كنيد لعمّط را جلسهول ئمس وقت اسرع در دفترچه، در نقصي

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست تصور در. است شده نوشته آن روي بر شما صاتمشّخ كه گرفته قرار شما اختيار در نامه پاسخ برگ يك  - ۳
 .نامه را با مداد مشکی بنويسيد شده در پايين پاسخ ضمنًا مشّخصات خواسته. كنيد لعمّط را جلسهول ئمس

 طمربو محّل در نرم مشكي مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و داريد نگه تميز و نكنيد تا را آن پس كند، مي تصحيح دستگاه را نامه پاسخ ةرگب - ۴
 .كنيد سياه كامًال را نظر مورد ةخان لطفًا. بزنيد عالمت

 .دارد منفي ةنمر ١ نادرست پاسخ و مثبت ةنمر ٤ سؤال هر به درست پاسخ  - ٥
 قبيل اين داشتن راه هم. است ممنوع تاپ لپ و حساب ، ماشينراه هم تلفن نظير الكترونيكي لوازم و يادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -۶

 .شد خواهد محسوب بتقّل باشد، خاموش يا نكنيد استفاده آن از اگر يحّت لوساي
 .شوند مي انتخابمتوّسطه  مسّودهم و  آموزان دانش بين از تابستاني ةدور در كنندگان شركت  - ٧
  .)شود داده تحويل نامه پاسخ راه هم بايد دفترچه(. ببرند خود با را االتؤس ةدفترچ توانند مين داوطلبان - ۸
  .است www.mathysc.irگاه کميتة علمی المپياد رياضی ايران  وب نشاني - ۹

 توضيحات مهم
.حساب ممنوع است استفاده از ماشين   
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را در يک رديف نوشت به طوری که از بين هر دو عدد  ۶ و... ،۲، ۱توان اعداد  به چند طريق می .١

  پذير باشد؟ مجاور يکی بر ديگری بخش
۱ (۲  ١٠) ٥  ٨) ٤  ٦) ٣  ٤) ٢  
  
90BACبا فرض  ABCالزاويه  مثلث قائم .٢   ای به مرکز  دايره. را در نظر بگيريدA 

را در دو نقطة  BCو ضلع  Fرا در  AC، ضلع Dرا در  ABکنيم که ضلع  طوری رسم می
E  وM  قطع کند که نقطةE  بين نقاطD  وM دانيم می. است M  وسط ضلعBC  است

مقدار . است ۴به  ۲به  ۳ برابر با نسبت MFبه  EMبه  DEهای  نسبت طول کمان چنين و هم
  ؟قدر است چه ABCقدرمطلق تقاضل دو زاوية حادة مثلث 

۱ (70  ٢ (50  ٣ (45  ٤ (30  ٥ (10  
  
خواهد برای گاوصندوق خود رمز انتخاب کند و هر هفته رمز  خان می جناب .۳

خان مايل  رقمی است و جناب رمز گاوصندوق يک عدد سه! آن را تغيير دهد
عالوه ارقام رمز جديد، از ارقام متناظر در رمز  است ارقام رمز متمايز باشند و به

 ۱۵۹را انتخاب کرد رمز بعدی نبايد  ۲۵۹مثًال اگر يک بار . تر نباشد قبلی کم
تواند به اين شکل  ند هفته ديگر نمیباشد، او حداکثر بعد از چ 140اگر اولين رمز گاوصندوق . باشد

   .)خواهد بود ۱۴۰توجه کنيد که هفتة اول، رمز همان (رمز گاوصندوقش را تغيير دهد؟ 
۱ (۲۸  ١٦) ٥  ١٩) ٤  ٢٠) ٣  ٢٤) ٢  
  
f:تابع  .٤   برای هر . مفروض استm    وn   1ا شرط ب( , )m n : 

( )
m m

f
n n


 1

 

)که منظور از  , )m n ترين مقسوم عليه مشترک  بزرگm  وn های زير  يک از گزاره کدام. است
  درست است؟ fدربارة تابع 

  .است) صعودی يا نزولی(نوا  يک fتابع ) ۲  .يک است به يک fتابع ) ۱
xبه ازای هر ) ۴  .تمام اعداد گويا است fبرد تابع ) ۳    داريم( )f x x. 
  .ها صحيح هستند همة گزينه) ۵
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اگر يک واحد به رقم صدگان، دو  مربع کامل باشد ووجود دارد که  abcچند عدد سه رقمی  .٥
  واحد به رقم دهگان و سه واحد به رقم يکان آن اضافه شود، حاصل سه رقمی و مربع کامل باشد؟

  چهار) ٥  سه) ٤  دو) ٣  يک) ٢  صفر) ۱
  
ها را  ترين آن ايم و بزرگ ، سه عدد سه رقمی با ارقام متمايز ساخته۹تا  ۱با استفاده از همة ارقام  .۶

A ترين مقدار ممکن برای  کم. ايم ناميدهA چند است؟  
۱ (۳۴۵   ٢ (۱۹۸  ٣ (۹۱۲  ٤ (۳۹۸  ٥ (۳۱۲  
  
A,برای  .٧ B   کنيم  تعريف می{ | , }A B ab a A b B    چند تا از 

 .)نماد مجموعة اعداد گنگ است (های زير درست است؟  گزاره
 { }    0   

 { , } { }  2 5 0  
      
 { , } { }  2 3 0  

  صفر) ٥  يک) ٤  دو) ٣  سه) ٢  چهار ) ۱
  
االضالع به ضلع واحد درون و روی  مثلثی متساوی .٨

2محيط يک مستطيل  4غلطد ، مانند شکل، می .
، که در شکل مشخص شده، از ابتدای حرکت Pرأس 

اش بازگردد،  مکان اوليهتا زمانی که برای اولين بار به 
  کند؟ چه مسافتی را طی می

۱ (10
3
  ٢ (3  ٣ (4  ٤ (7

3
  ٥ (2  

  
)تايی مرتب  چند سه .٩ , , )x y z ارد که وجود د, ,x y z  ارقام ناصفر و متمايزی باشند وx y  بر

z پذير باشد؟ بخش  
۱ (۱۴۰   ٢ (۱۴۴  ٣ (۱۴۸  ٤ (۱۵۲  ١٥٦) ٥  
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هر بار : زنيم ها را خط می ل آنروی تخته نوشته شده و ما به اين شک 1395و ... ،٢، ١اعداد  .١٠
ترتيب از  های آن را به ترين عددی که تا قبل از آن خط نخورده را انتخاب و همة مقسوم عليه بزرگ

رويم و همين  نخورده می ترين عدد خط زنيم و سپس مجددًا به سراغ بزرگ بزرگ به کوچک خط می
  ؟خورد کدام است ددی که خط میآخرين ع. کنيم تا همة اعداد خط بخورند کار را تکرار می

۱ (۳۷  ٧٠٣) ٥  ٧٠١) ٤  ٦٩٨) ٣  ٤١) ٢  
  

 :کنيم را در مجموعة اعداد حقيقی به صورت زير تعريف می عمل  .١١

1
x y

x y
xy


 


 

,اگر  ,a b c 3های  ريشه 23 2 5 0x x x    ر باشند، مقدا( )a b c  کدام است؟  

۱ (۲  ٢ (2
3

  ٣ (8  ٤ (8
3

  ٥ (2  

  
)های مرتب  تايی تعداد سه .١٢ , , )a b c ط زير صدق کننداز اعداد طبيعی را بيابيد که در شر: 

( , ) ( , ) ( , )a b c b c a c a b    6 8 102 3 5  
)منظور از ( , )a b ترين مقسوم عليه مشترک  بزرگa  وb است(.  
۱ (۳۲۴۰  ٥  ١٦٢٠) ٤  ٢٠٠٠) ٣  ٢٠٨٠) ٢ (۷۲۰  
  

، ۳د، بر روی ميز، مکعب مستطيلی به طول آجر مکعبی به ضلع واح ۱۲خواهيم با چيدن  می .١٣
توان قبل از مکعب زيری، سر  طبيعتًا يک مکعب بااليی را نمی. واحد، بسازيم ۲و ارتفاع  ۲عرض 

توجه داشته باشيد (توان اين مکعب مستطيل را ساخت؟  به چند روش متفاوت می. جايش گذاشت
  .)محل مکعب مستطيل است ۱۲ر کردن ها از نظر ما تفاوتی ندارند و مسأله ترتيب پ که مکعب

۱ (۳۶  ٢ (۱۴۴  ٣ (۳۲۴  ٤ (۹۲۴  ٥ (۷۴۸۴۴۰۰  
  

١٤. , ,a b c ای مشترک دارند دانيم سه معادلة درجه دوی زير ريشه می. اعدادی دو به دو متمايزند. 

, ,ax bx c bx cx a cx ax b        2 2 20 0 0 

  مقدار آن ريشة مشترک چند است؟

۱ (۰  ٢ (1 5
2
  ٣ (1  شود تا تعيين نمی طور يک به) ٥  ١) ٤.  
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ها را در تعدادی جعبه  آن. دار هستند ها سالم و مابقی لکه عدد آن ۹۰۰عدد سيب داريم که  ۱۰۰۰ .١٥
و حداکثر در حداقل . ها در هر جعبه با جعبة ديگر برابر باشد طوری که تعداد سيب کنيم به پخش می

  ها سالم است؟ ها اکثريت سيب چند درصد جعبه
  ١٠٠و  ٩٠) ٥  ١٠٠و  ٨٠) ٤  ٩٠و  ٨٠) ٣  ١٠٠و  ٥٠) ٢  ٩٠و  ٥٠) ۱
  

)چند زوج مرتب  .١٦ , )m n  1از اعداد طبيعی داريم که 2 1395 1 2[ , ,..., ] [ , ,..., ]m n .  
1نماد منظور از ( 2[ , ,..., ]m 1ن مضرب مشترک مثبت اعداد تري کوچک 2, ,...,m است(. 
  چهار) ٥  سه) ٤  دو) ٣  يک) ٢  صفر ) ۱
  

ضلعی منتظم به ضلع واحد را توسط يک  يک منشور قائم با قاعدة شش .١٧
اگر فاصلة رئوس اين سطح مقطع تا قاعدة پايين . ايم برش زده  صفحه

xباشد  zو  ١١، x ،y، ٣، ٢ترتيب برابر  به y z  قدر است؟ چه  

  
۱ (۱۶  ٢ (۱۸  ٣ (۲۰  
٤ (۲۴  ٥ (۲۶    
  

شود؛ اگر آقای  سرعت پخش می ها به لوحان شايعه در شهر ساده .١٨
آن شايعه را به يک نفر  ای را پخش کند ابتدا بند، بخواهد شايعه خالی

بند و هر کسی که  در ادامه هر روز آقای خالی. کند ديگر منتقل می
شايعه را در يکی از روزهای گذشته شنيده آن را به فرد جديدی 

اند از  که تعداد افرادی که شايعه را شنيده پس از آن. کند منتقل می
  اند؟ بند شنيده ا با يک واسطه از آقای خالیمرز يک ميليون نفر گذشت، چند نفر شايعه را مستقيمًا ي

۱ (۲۰  ٥٢٤٢٨٨) ٥  ٥٠٠٠٠٠) ٤  ١٠٢٤) ٣  ٢١٠) ٢  
  

)چند زوج مرتب از اعداد حقيقی  .١٩ , )x y ؟وجود دارد که در دستگاه معادالت زير صدق کند 

x xy y x y

x xy y x y

          

2 2

2 2
3 2 0

2 2 3 2 5 0
  

۱ (۲  ٦) ٥  ٥) ٤  ٤) ٣  ٣) ٢  
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ای به شکل  هکشی محل خيابان .٢٠
سه خيابان افقی و ده : رو است روبه

خواهد به  پليسی می. خيابان عمودی
طوری  ها سرکشی کند به همة تقاطع

-باال شروع کند، از هر تقاطع دقيقًا يک بار عبور کند و در انتها به تقاطع راست- که از تقاطع راست
   اين کار به چند روش مختلف ممکن است؟. باال برگردد

                  

                  

۱ (52  ٢ (53  ٣ ( 42 3  ٤ (42  ٥ (6 53 3  
 

 ۱۲تقاطع و  ۹رو شامل  ای به نام پهران مانند شکل روبه های محله خيابان .٢١
هر شب در اين محله .) مسير بين هر دو تقاطع يک خيابان است( .خيابان است

. ها قرار دارند ها و نه در تقاطع شود که همگی داخل خيابان خودرو پارک می ۹۰
های متصل به آن  های موجود در خيابان در هر تقاطع ميانگين تعداد خودرو

 ۶۶تقاطع، برابر  ۹فيت پارک دانيم که مجموع ظر می. ناميم تقاطع را ظرفيت پارک آن تقاطع می
 های زير حتمًا درست است؟ کدام يک از گزاره. است

  .های ديگر است تر از تقاطع ظرفيت پارک تقاطع مرکزی محله، بيش) ۱
  .خودرو پارک شده است ۶کم  هايی که در حاشية محله واقع است، دست در هر يک از خيابان) ۲
  .خودرو پارک شده است ۸کم  حله واقع است، دستهايی که در حاشية م در يکی از خيابان) ۳
  .خودرو پارک شده است ۹کم  های متصل به مرکز محله، دست در يکی از خيابان) ۴
  .۴و  ۱های  گزينه) ۵

    

    

  
خانه دور يک دايره قرار  ۱۰ترين مردان ايران  در مسابقة قوی .٢٢

 ۲۰۰و ... ،۲، ۱های  وزنه از همة وزنه ۲۰۰دارد که در هر خانه 
ای قرار دارد، با شروع  ابتدا مردی در خانه. وجود دارد لوگرمیکي

کيلوگرمی را برداشته و در جهت  ۱مسابقه از آن خانه وزنة 
رود، وزنه را  خانه به جلو می ۱های ساعت حرکت کرده  عقربه
آمده  )گرد پادساعت(خانه به عقب  ۲کيلوگرمی را برداشته و  ۲جا قرار داده و از آن خانه وزنة  در آن

خانه در جهت  ۳کيلوگرمی را برداشته  ۳جا وزنة  دهد، سپس از آن و وزنه را در آن قرار می
جا کرد در  کيلوگرمی را جابه ۲۰۰که وزنة  پس از آن. يابد رود و همين روند ادامه می گرد می ساعت

  ؟چند کيلوگرم وزنه وجود دارد جا شروع کرده بود مجموعًا ای که کار خود را از آن خانه
۱ (۲۰۲۸۰  ٢٠٠٨٠) ٥  ٢٠١٠٠) ٤  ٢٠١٨٠) ٣  ٢٠٢٠٠) ٢  
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  ۱: ترچة سؤالدفکد   ٨ از ٧ ةصفح  ٧/١١/١٣٩٥ شنبه پنج
 

باشند به  Aترتيب دو دايرة گذرنده از  به cwو  bwفرض کنيد . مفروض است ABCمثلث  .٢٣
محل برخورد دو دايرة مذکور  Aو  Nمماس باشند و  BCبر  Cو  Bترتيب در  طوری که به

کنيم و محل برخورد  رويش رسم می خطی موازی با ضلع روبه Cو  Bاز هر کدام از نقاط . باشند
های محيطی  ترتيب دايره به TBو  TCگيريم خطوط . کنيم گذاری می نام Tاين دو خط را 

8BCاگر . قطع کنند Fو  Eرا برای بار دوم در  ANBو  ANCهای  مثلث   و
6AN  حاصل ،NF NE کدام است؟  

۱ (۶۴    ٢٠٠) ٥  ١٥٠) ٤  ١٠٠) ٣  ٨١) ٢  
  

60ABCداريم  ABCDاالضالع  در متوازی .٢٤   .E ای روی  را نقطهAB  بگيريد که
BE AE  BFاگر . االضالع فرض کنيد ه مرکز متوازینسبت ب Eرا هم قرينة  Fعالوه  ، به2

االضالع به کدام گزينه  تر متوازی تر به ضلع بزرگ بر هم عمود باشند، نسبت ضلع کوچک CEو 
  ؟تر است نزديک

۱ (/0 2  ۲ (/0 3  ۳ (/0 4  ۴ (/0 5  ٥ (/0 6  
  

,را بيابيد به طوری که برای تمام اعداد حقيقی  kترين عدد حقيقی و ثابت  بزرگ .٢٥ , , ,a b c d e: 
2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a b b c c d d e e a k b d            

۱ (۱  ٢ (0 5/  ٣ (1
6

  ٥  ٢) ٤ (5
6

  
  

0rاز نقاط صفحه و عدد حقيقی  Aبرای زيرمجموعة ناتهی  .٢٦ کم  ، مجموعة نقاطی که از دست
های زير  چند تا از گزاره. دهيم نمايش می rAدارند را با  rتر يا مساوی  ای کم فاصله Aيک نقطة 

هايی از صفحه  زيرمجموعه Bو  Aاعداد حقيقی مثبت و  sو  rدر همة موارد (درست هستند؟ 
 .)هستند
 ( ) ( )r s s rA A. 
 rA B  اگر و تنها اگرrB A. 
 0اگر برای هرt  ،t tA B گاه  آنA B. 
 ( )r r rA B A B  . 
  اگرA B  ناتهی باشد داريم( )r r rA B A B  .  

  پنج) ٥  چهار) ٤  سه) ٣  دو) ٢  يک) ۱
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  ۱: ترچة سؤالدفکد   ٨ از ٨ ةصفح  ٧/١١/١٣٩٥ شنبه پنج
 

ˆ2داريم  ABCدر مثلث  .٢٧ ˆB C.  عمودمنصف ضلعBC  در نقطةD  با ضلعAC 
ای که مرکز آن  دايره. تقاطع دارد ABبا ضلع  Fدر نقطة  BDکند و عمودمنصف  برخورد می

 BCو امتداد ضلع  ACگيريم که بر ضلع  است را خارج از مثلث در نظر می FDط روی خ
FOباشد و  AFDنه برابر مساحت مثلث  ABCاگر مساحت مثلث . مماس شود  ، شعاع 4

  شود؟ قدر می دايره چه
۱ (3 3   ٢ (3 3  ٣ (3 2  ٤ (3 2  ٥ (2 6  
  

,فرض کنيد  .٢٨ ,x y z 222ای که  يقی مثبت باشند به گونهاعداد حقx y z    و
xy yz zx   اگر . 12321 min , ,A xy yz zx ترين مقدار ممکن  گاه بيش آن

  چند است؟ Aبرای 
۱ (١٣٦٩) ٥  ١٦٠٢) ٤  ٢٤١٢) ٣  ٤١٠٧) ٢  ٥٤٧٦  
  

}ای از  زيرمجموعه .٢٩ , , ,..., }0 1 2 گوييم، هرگاه بيش از يک عضو  می» تقريبًا جمعی«را  Aمثل  99
1aماندة تقسيم  ، باقیAاز  bو  a هر دو عضو متمايزعالوه برای  داشته باشد و به b   بر

  چند زيرمجموعة تقريبًا جمعی وجود دارد؟. باشد Aنيز عضوی از  100
۱ (٢٠٠) ٥  ١٥٥) ٤  ١٤٨) ٣  ٩٩) ٢  ٤٩  
  

 Pو  Bبين  Aاند که  خارج از دايره متقاطع P، در نقطة Wاز دايرة  CDو  ABوترهای  .٣٠
ABدانيم  می. است Pو  Dبين  Cاست و  AP را  ABبر  Dو  Cعمودهای وارد از . 3

Hو  Hترتيب  به  خط  و وسط پارهPB  راM 3اگر . ناميم میCM

CH
  ،مقدار باشد

DM

DH 
  قدر است؟ چه 

۱ (2 3  ٢ (3 3  ٣ (3  ٤ (6  ٥ (3
2

  
  

ای علمی، تعدادی  کميتة علمی المپياد رياضی در تالش است، به عنوان جايزه :آموزان سال دهمی قابل توجه دانش
آموزان سال دهم برگزار کند که با رياضيات زيبا و هنر حل مسأله  های برتر دانش مدرسة کوتاه تابستانی برای رتبه

ها نزديک مرز قبولی در مرحلة  آموزانی هستند که نمرات آن دانش ،جامعة هدف اصلی اين برنامه. تر آشنا شوند بيش
تا  اند تری در المپياد رياضی داشته های گذشته موفقيت کم ها در سال دوم است ولی مدارس محل تحصيل آن

اميدواريم در صورت . د رياضيات کشور پيدا کندتری در رش وسيله المپياد رياضی گسترش يافته و اثرگذاری بيش بدين
 .اجرا کنيم ۱۳۹۶فراهم شدن شرايط، بتوانيم اولين دورة اين مدارس کوتاه را در تابستان سال 

 


	madares.pdf
	olampyad-riazi-95-marhle-aval.pdf

