
کشور رياضی المپياد هفدهمين دوم مرحلهی آزمون
۱۳۷۸ ارديبهشت برگزاری: زمان

۲ جلد ايران، در رياضی المپياد منبع:
اخباريفر مهران کارای، مالحی کيوان محموديان، عباداهللا دکتر تأليف

شود؟ حاصل 2 از ديگری توان ارقامش جابهجايی با که دارد وجود باشد 2 از توانی که مثبتی و صحيح عدد آيا .۱
چرا؟

قائمالزاويهی مثلثهای میگيريم. نظر در ∠C > 45◦ و ∠B > 45◦ فرض با را ABC مثلث .۲
∠CAM = ∠BAN = که میسازيم طوری ABC خارج در را BAN و CAM متساویالساقين
.∠P = 90◦ که میسازيم طوری را BPC متساویالساقين قائمالزاويهی مثلث ABC داخل در و ،90◦

است. متساویالساقين قائمالزاويهی مثلث يک نيز MPN مثلث که کنيد ثابت

درخت عدد 10000 تعداد و شده تقسيم متساویالفاصله نقاط از 100×100 شبکهای به مربعشکل زمين يک .۳
را کنيم قطع میتوانيم که درختهايی تعداد ماکزيمم است. شده کاشته شبکه اين نقاط از يکی در کدام هر
نبينيم. را ديگری بريدهشدهی درخت هيچ بگيريم قرار شدهای بريده درخت هر محل در اگر که کنيد پيدا

باشد.) واقع نشدهای بريده درخت بريدهشده، درخت دو هر بين واصل پارهخط روی (يعنی

زير بهصورت m طبيعی عددهای همهی .۴
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باشند. مثبت و صحيح اعدادی a1378 و · · · ،a2 ،a1 آن در که کنيد پيدا را

نقاط حال دارند. قرار CA و BC ،AB روی بهترتيب R و ،Q ،P نقاط است. مفروض ABC مثلث .۵
با BC ،A′B′ با AB که میگيريم نظر در طوری RQ و QP ،PR روی بهترتيب را C ′ و B′ ،A′

که کنيد ثابت باشند. موازی C ′A′ با CA و B′C ′

AB
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که پارهخطهايی همهی .(n ≥ 2) باشند صفحه در متمايز نقطهی n ،An و · · · ،A2 ،A1 کنيد فرض .۶
رنگ به را پارهخطها اين از يک هر وسط و میگيريم نظر در را میآيند بهدست نقاط اين دوبهدوی اتصال از

تاست؟ چند بهدستآمده قرمز نقاط تعداد حداقل میکنيم. رنگ قرمز،

۱


