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  به نام او

  ١٣٨٥ی دوم بيست و چهارمين المپياد رياضی کشور، مرحله

  روز اول

قطع کرده است. نشان دهيد  Nو  Mگذشته و آن را در نقاط  C1ی از مرکز دايره C2ی فرض کنيد دايره .١

Bو  Aو  C1خواهی از دو سر قطر دل Bو  Aاگر نقاط   های خط محل تقاطعAM  وBN ی با دايره

C2  ،باشندAB   .برابر شعاع دايره است 
 

)های با ضرايب حقيقی ایی چندجملههمه .٢ , )P x y  را بيابيد که برای هرx  وy  :حقيقی داشته باشيم 

( , ) ( , )P x y x y P x y   2   

  

 ستاره kهای زمانی مختلف، قابل رؤيت هستند. فرض کنيد از بين هرهای آسمان، در بازهدر طول شب، ستاره .٣
)k  kتوانيم توان در يک لحظه در آسمان ديد. نشان دهيد میمیکم دوتايشان را )، دست1 1  عکس

ها ديده کم در يکی از عکسها، دستدر لحظات مختلف از سرتاسر آسمان بگيريم که هر کدام از آن ستاره
]ی ی بستهشود بازهام در آسمان ديده میiی ها متناهی است. لحظاتی را که ستارهشود. (تعداد ستاره , ]i ia b 
iبناميد که در آن  ia b .( 

   



 

 

  به نام او

  ١٣٨٥ی دوم بيست و چهارمين المپياد رياضی کشور، مرحله

  روز دوم

وجود دارد که  nکنيد تنها متناهی عدد طبيعی مانند تر از يک است. ثابت بزرگ mالف) عدد طبيعی  .٤
mn  mبر  1 n پذير است. بخش 

m,ب) برای اعداد طبيعی متمايز  n  ,ی ثابت کنيد دنباله 2 ,( , )kaa a 0 تر از اد طبيعی بزرگاز اعد 1
aموجود است که  ٢ m0  وka n  و برای هر( , , , )ki   0   داريم  11

i i i ia aa a  1 1 1  
  

، های روی دايرهتعداد نقطه ای قرار دارند. نشان دهيدبا همين ترتيب، روی دايره Dو  A ،B ،Cنقاط  .٥
MAکه  Mمانند  MD

MB MC
 ها بر هم عمود چهار تاست و به عالوه قطرهای چهارضلعی حاصل از آن نقطه

 هستند. 
 

ا کند. سپس دو کتاب بااليی راند. فردی ابتدا کتاب بااليی را پشت و رو میکتاب روی هم قرار گرفته تعدادی .٦
که به کند و الی آخر. پس از اينزمان پشت و رو میکند. بعد سه کتاب بااليی را همزمان پشت و رو میهم

 به ها دقيقًاجايی، کتابز تعداد جابهکند. ثابت کنيد پس اآخرين کتاب رسيد همان کار را از ابتدا شروع می
  گردند.همان وضع اول برمی
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