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, چهارمين و سی اول مرحلهٔ آزمون
کشور رياضی المپياد

بسته چندضلعی يک می�توان سيم، نوع کدام از مشابه نسخه�ٔ دو دادن قرار هم کنار با .۱
باشد؟ عمودی يا و افقی اضالعش همه�ٔ و نکند قطع را خودش که ساخت

(۳ (۲ (۱

(۵ (۴

امتداد روی D نقطه�ٔ و AC ضلع درون E نقطه�ٔ است. ∠BAC = ۶۰○ زاويه�ٔ ABC مثلث در .۲
عالوه به و دارد قرار D و B بين C که شده�اند انتخاب گونه�ای به مثلث اين از BC ضلع

است؟ چند BC
CD نسبت باشد، ∠DEC = ۳۰○ اگر .AB =DE

√۳ (۵ ۲√۳ (۴
√۳
۲ (۳ √۳

۳ (۲ ۱
۲ (۱

می�کنند. صدق d+a = ۵ و cd = ۴ ،b+c = ۳ ،ab = تساوی�های۲ در d و c ،b ،a حقيقی اعداد .۳
دارد؟ وجود a برای ممکن مقدار چند

بی�نهايت (۵ ۴ (۴ ۲ (۳ ۱ (۲ صفر (۱

کدام برای پيچ کدام نمی�دانيم که داريم بزرگ و متوسط کوچک، مهره�ٔ و پيچ جفت سه .۴
تعداد کم�ترين کنيم. امتحان هم با را مهره يک و پيچ يک می�توانيم بار هر است. مهره
کدام برابر بيابيم، را پيچ هر نظير مهره�ٔ صورت هر در که اين برای نياز مورد امتحان�های

است؟ گزينه
۵ (۵ ۴ (۴ ۳ (۳ ۲ (۲ ۱ (۱

۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۱ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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بيست يا دوازدهم دوم، روز هفته، آن دوشنبه�ٔ اگر می�گوييم «جالب» سال در هفته يک به .۵
باشد؟ جالب است ممکن هفته چند پاييز فصل در باشد. ماه دوم و

هفته دو يا يک (۱
هفته سه يا يک (۲
هفته سه يا صفر (۳

هفته دو يا يک صفر، (۴
هفته دو دقيقـاً حالتی هر در (۵

� سانتی�متر ۲۰ ارتفـاع با ناقصی مخروطی شکل به گلدانی
روی سانتی�متر ۱۰ و ۱۵ ترتيب به کف و دهانه� قطر و
در را سانتی�متر ۷ شعاع به توپی است. گرفته قرار زمين
سطح از توپ نقطه�ٔ باالترين ارتفـاع می�اندازيم. گلدان اين
است؟ نزديک�تر گزينه کدام به حسبسانتی�متر) (بر زمين
۲۹ (۵ ۲۷ (۴ ۲۵ (۳ ۲۳ (۲ ۲۱ (۱

.۶

است؟ چند ۲(a + b) − ab مقدار حداکثر .a۲ + b۲ = ۸ که هستند حقيقی عدد دو b و a .۷
۸ (۵ ۶ (۴ ۲√۸ (۳ ۲√۶ (۲ ۴ (۱

کليد روی و اتاق درب روی ۱۳ تا ۱ از اتاق�ها شماره�ٔ که دارد وجود اتاق ۱۳ هتل يک در .۸
شماره�ٔ تفـاضل که کليدهايی همه�ٔ و نيست يکتا اتاق هر کليد ولی است، شده درج اتاق هر
به می�کنند. باز را اتاق درب باشد، بخش�پذير ۳ بر اتاق شماره�ٔ و آن�ها روی شده نوشته
شدن باز قـابل اتاق�ها همه�ٔ درب تا داد نسبت اتاق�ها به را کليدها می�توان طريق چند

باشند؟
۱۳! (۵ ۴! × (۵!)۲

۳! (۴ ۵! × (۴!)۲
۳! (۳ ۴! × (۵!)۲ (۲ ۵! × (۴!)۲ (۱

است؟ نزديک�تر گزينه کدام به درجه ۱۱۱۰۰ زاويه�ٔ سينوس مقدار .۹
۱ (۵ ۰/۵ (۴ صفر (۳ −۰/۵ (۲ −۱ (۱

۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۲ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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،AB وسط�های ترتيب به را T و S ،R ،Q ،P نقطه�های (AB ∥ CD) ABCD ذوزنقه�ٔ در .۱۰
مثلث مساحت به PQR مثلث مساحت نسبت می�دانيم هستند. BD و AC ،CD ،BC

است؟ کدام ذوزنقه اين قـاعده�ٔ دو نسبت است. ۱۳۹۵۱۳۹۴ برابر PST

۲۷۸۹ (۵ ۱۳۹۵ (۴ ۶۹۷ (۳ √۱۳۹۵ (۲ √۱۳۹۴ (۱

� چوب��کبريت ۹ از چوب�کبريت ۳ می�توان طريق چند به
در مثلثی هيچ که کرد حذف را روبه�رو شکل در موجود

نماند؟ باقی شکل
۸۰ (۵ ۲۷ (۴ ۱۸ (۳ ۹ (۲ ۶ (۱

.۱۱

از ۳۰ × ۴۰ شبکه�ای به اضالع موازی خطوطی رسم با را ۴۰ و ۳۰ اضالع با مستطيل يک .۱۲
دايره�ٔ بگيريد. نظر در را اوليه مستطيل قطرهای از يکی کرده�ايم. تبديل واحد مربع�های

هستند؟ مماس قطر اين به شبکه�بندی واحد مربع�های از تا چند محاطی
۴۰ (۵ ۳۸ (۴ ۳۰ (۳ ۲۰ (۲ ۱۰ (۱

قورباغه اين باشد. ۱,۵,۵۲,۵۳, . . . اعداد از يک هر می�تواند قورباغه يک جهش�های طول .۱۳
يا راست سمت به می�تواند مرحله هر در و نشسته صحيح اعداد محور از صفر نقطه�ٔ روی
تا چند به دهد، انجام مساوی طول با جهش دو نتواند قورباغه اين اگر کند. جهش چپ

برود؟ می�تواند {۱,۲, . . . ,۱۳۹۴} اعداد از
۲۴۳ (۵ ۱۲۱ (۴ ۸۱ (۳ ۶۴ (۲ ۶۳ (۱

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

a۳ + bc = d۳

b۳ + cd = a۳

c۳ + da = b۳

d۳ + ab = c۳

يافت حقيقی اعداد از (a, b, c, d) مرتب چهارتايی چند
کند؟ صدق روبه�رو معادالت دستگاه در که می�شود

۲۵ (۳ ۵ (۲ ۱ (۱
بی�نهايت (۵ ۴۹ (۴

.۱۴

۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۳ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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نداشته وجود A در Y و X متمايز نقطه�های اگر گوييم، «خاص» را A جسم در P نقطه�ٔ .۱۵
مخروط يک خاص نقـاط مورد در گزينه کدام باشد. XY پاره�خط وسط نقطه�ٔ P که باشند

است؟ صحيح دايره قـاعده�ٔ با توپر
دارد. خاص نقطه�ٔ يک تنها مخروط (۱

شامل حتماً کند، قطع را مخروط دايره�ای وجه که خطی هر (۲
است. مخروط خاص نقطه�ٔ يک

نقطه�ای شامل حتماً کند، قطع را مخروط که صفحه�ای هر (۳
است. مخروط از خاص

هستند. خاص مخروط، جانبی سطح نقطه�های همه�ٔ (۴
خاص نقـاط همه�ٔ که دارد وجود فضا در کره يک فقط و يک (۵

بگيرند. قرار آن سطح روی مخروط
می�تواند آن کمک با که است کرده کشف ۲ درجه�ٔ چندجمله�ای�های برای فرمولی علی .۱۶
به ۲ و ۱ و صفر نقـاط در آن مقدار حسب بر ۳ نقطه�ٔ در را دويی درجه�ٔ چندجمله�ای مقدار

است: زير شکل به P چندجمله�ای برای علی فرمول آورد. دست

P (۳) = aP (۰) + bP (۱) + cP (۲),

که کنيد مشخص و کنيد پيدا را عدد سه اين هستند. ثابت عدد سه c و b ،a آن در که
است؟ چند a − b + c مقدار

۷ (۵ ۶ (۴ ۵ (۳ ۴ (۲ ۳ (۱

� انتخاب را خانه ۸ روبه�رو شکل در می�توان طريق چند به
هم�ستون يا و هم�سطر آن�ها از تايی دو هيچ که کرد

نباشند؟
۶۴ (۵ ۳۲ (۴ ۲۸ (۳ ۲۰ (۲ ۱۵ (۱

.۱۷

۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۴ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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هر حاصل�ضرب که کرد انتخاب می�توان {۱,۲, . . . ,۱۳۹۴} اعداد ميان از عدد چند حداکثر .۱۸
باشد؟ ۱۴ مضرب آن�ها از تا ۵

۱۱۴ (۵ ۱۱۱ (۴ ۱۰۷ (۳ ۱۰۳ (۲ ۹۹ (۱

می�دهد نمايش خاصيت اين با را صفحه در (x, y) مانند نقطه�هايی مجموعه�ٔ گزينه کدام .۱۹
است؟ يک برابر y۲ − x − y و x + y ،x − y − ۱ عبارت سه بين در مقدار بيش�ترين که

(۳ (۲ (۱

(۵ (۴

ويروس هر روز، هر انتهای در است. شده بدن وارد موذی ويروس يک اول روز ابتدای در .۲۰
به نيز خودش و می�کند توليد جديد موذی ويروس k باشد، کرده عمر روز k که موذی

می�شود؟ متولد موذی ويروس چند ششم روز انتهای در می�دهد. ادامه زندگی
۲۴۳ (۵ ۱۴۴ (۴ ۱۲۸ (۳ ۱۱۲ (۲ ۸۹ (۱

(بيش متوالی طبيعی عدد تعدادی مجموع صورت به را ۱۵۰۷ عدد می�توان طريق چند به .۲۱
نباشد؟ مهم اعداد ترتيب آن در که نوشت عدد) يک از

۲۳۹ (۵ ۱۷۹ (۴ ۱۱۹ (۳ ۵۹ (۲ صفر (۱

۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۵ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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خانه هر که طوری کرد، پر ۱ × ۲ کاشی�های با را ۱ × ۷ جدول يک می�توان طريق چند به .۲۲
باشد؟ شده پر کاشی دو حداکثر و کاشی يک حداقـل توسط

۱۹ (۵ ۱۸ (۴ ۱۷ (۳ ۱۶ (۲ ۱۵ (۱

� از غير ،۵ × ۵ منظم شبکه�ٔ يک نقـاط تمام در می�خواهيم
کنيم، نصب برابر و استوانه�ای ستون�هايی مرکزی، نقطه�ٔ
در يعنی نشود؛ ديده بيرون از مرکزی نقطه�ٔ که به�نحوی
نقطه�ٔ از گذرنده خط هر می�بينيد، که مسطحی نقشه�ٔ
صورتی در کند. قطع را دايره�ها از يکی دست�کم مرکزی
مقدار کم�ترين باشد، متر يک مجاور نقـاط بين فـاصله�ٔ که

است؟ متر چند ستون�ها مقطع شعاع برای الزم
√

۲
۵ (۵

√
۴
۱۷ (۴

√
۱
۵ (۳

√
۱
۱۰ (۲

√
۱
۱۳ (۱

.۲۳

شکل نامتناهی بتوان هرگاه کرد، کاشی�کاری را صفحه می�توان يکچندضلعی با می�گوييم .۲۴
را صفحه کل که گونه�ای به داد قرار هم کنار صفحه در را چندضلعی آن با هم�نهشت

در احتماالً جز به ضمناً و بپوشانند
با باشند. نداشته هم�پوشانی اضالع
نمی�توان روبه�رو اشکال از تا چند

کرد؟ کاشی�کاری را صفحه
۲ (۳ ۱ (۲ صفر (۱

۴ (۵ ۳ (۴

درست گزينه کدام نمايشمی�دهيم. C و B ،A با ترتيب به را √۳
√۷ و √۵

√۵ ،√۷
√۳ اعداد .۲۵
است؟

C < A < B (۵ A < C < B (۴ C < B < A (۳ B < C < A (۲ A < B < C (۱

هر برای که گونه�ای به داريم {۱,۲,۳, . . . ,۳۰} مجموعه�ٔ اعداد از a۱, a۲, . . . , a۱۵ دنباله�ٔ چند .۲۶
؟ ai+j > ai + aj باشيم: داشته ،i + j ≤ ۱۵ که ۱ ≤ i, j ≤ ۱۵

۱۵ (۵ ۹ (۴ ۴ (۳ ۱ (۲ صفر (۱
۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۶ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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تمام A۱۰۲۳ و . . . ،A۲ ،A۱ اگر می�دهيم. نشان f(A) با را A مجموعه�ٔ اعضای حاصل�ضرب .۲۷
باقی�مانده�ٔ باشد، {۱,۲, . . . ,۱۰} مجموعه�ٔ ناتهی زيرمجموعه�های

f(A۱) + f(A۲) +⋯ + f(A۱۰۲۳)

است؟ کدام ۱۳ بر
۱۲ (۵ ۶ (۴ ۵ (۳ ۱ (۲ صفر (۱

صدق زير بازگشتی رابطه��های در ،n ≥ ۰ هر برای حقيقی اعداد از {yn} و {xn} دنباله�های .۲۸
می�کنند:

xn+۱ = x۲n + xnyn + y۲n, yn+۱ = x۲n − xnyn + y۲n.

است؟ درست کدام S = x۸ + y۸ مورد در ، x۰ + y۰ = ۲ و باشند مثبت اعدادی y۰ و x۰ اگر
۲۲۰۰۰ ≤ S (۵ ۲۸۰۰ ≤ S < ۲۲۰۰۰ (۴ ۲۲۰۰ ≤ S < ۲۸۰۰ (۳ ۲۵۰ ≤ S < ۲۲۰۰ (۲ S < ۲۵۰ (۱

ترتيب به D و B از است. مفروض ∠BAC = ۴۰○ با ABC مثلث از BC خط روی D نقطه�ٔ .۲۹
به D و C از مشابه طور به کنند. قطع E در را يک�ديگر تا می�کنيم عمود AB و BC بر
عمود پای کنند. قطع F در را يک�ديگر تا می�کنيم رسم AC و BC بر عمودهايی ترتيب
نيست. B بر منطبق و دارد قرار AB خط روی K می�دانيم می�ناميم. K را EF بر D از وارد

است؟ درجه چند ∠ACK زاويه�ٔ
۱۴۰ (۵ ۱۰۰ (۴ ۸۰ (۳ ۶۰ (۲ ۴۰ (۱

ترکيب از فقط آن در هرگاه می�گوييم، «جالب» را x, y, z متغيرهای با سه�متغيره فرمول يک .۳۰
زير: فرمول سه مثل باشد. شده استفـاده ماکسيمم و مينيمم توابع

min(max(x, z), y), min(x,x), max(x,min(x, y)).

داشته وجود x, y, z متغيرهای برای مقداردهی يک اگر می�گوييم، متفـاوت را فرمول دو
min(x,x) فرمول دو مثالً کنند. محاسبه آن�ها برای را مختلفی مقـادير فرمول دو که باشد

داريم؟ متفـاوت فرمول چند نيستند. متفـاوت max(x,min(x, y))و
بی�نهايت (۵ ۲۵۶ (۴ ۶۴ (۳ ۱۸ (۲ ۱۱ (۱

۱ سؤال: دفترچه�ٔ کد ۷ از ۷ صفحهٔ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
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