
  به نام او

  ١٣٨٠المپياد رياضی کشور، نوزدهمين  ی دوممرحله

  روز اول

يک مربع کامل است. ثابت کنيد  np1عددی طبيعی باشد، به طوری که  nعددی اول و  pفرض کنيد  .١
nتوان می   تا مربع کامل نوشت. pرا به صورت مجموع  1

 

Bمفروض است. روی اضالع آن سه مثلث  ABCی الزاويهمثلث حاده .٢ AC ،C AB  وABC  را به
 سازيم، به طوری که: سمت خارج می
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Bباشد، نشان دهيد  BCوسط ضلع  Mاگر  M  برAC   .عمود است  

  

ها افقی و مربع يکسان را طوری در صفحه قرار داد که اضالع آن nهايی را پيدا کنيد که بتوان nتمام  .٣
 عمودی باشند و شکل حاصل حداقل سه محور تقارن داشته باشد. 

   



  به نام او

  ١٣٨٠المپياد رياضی کشور،  ی دوم نوزدهمينمرحله

  روز دوم

 ، داشته باشيم:xبا ضرايب حقيقی را پيدا کنيد که برای هر عدد حقيقی  Pهای ایتمام چندجمله .٤
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) ABCدر مثلث  .٥ )AB AC های سازهای رأسنيمB  وC  اضالع مقابل را به ترتيب درP  وQ 
IPگيريم. اگر می Iی ساز را نقطهی تقاطع دو نيمچنين نقطهکنند. همقطع می IQ ی باشد، زاويهA 

 چند درجه است؟
 

 جدولی با يک سطر و تعدادی نامتناهی خانه در نظر بگيريد، که از سمت چپ متناهی باشد(نظير شکل زير) .٦

 

.........  
              

  
تعدادی مهره قرار گرفته ها ای که در بعضی خانهبه گونه ايمدر اين جدول تعدادی متناهی مهره قرار داده

  ها انجام داد:توان روی مهرهتر از يک مهره باشد.) دو عمل زير را میتواند بيشخانه میاست. (در يک 
ی های خانهتوان يکی از مهرهی مجاور، در هر يک تعدادی مهره وجود داشته باشد، میاگر در دو خانه )١

 ی سمت راست را حذف کرد. سمت چپ را دو خانه به راست برد و يک مهره از خانه

ها توان يکی از مهرههای سوم به بعد بيش از يک مهره وجود داشته باشد، میدر حالتی که در يکی از خانه )٢
 خانه به سمت چپ برد.  دو  ی ديگر رارا يک خانه به راست و يک مهره

رسيم که ديگر هيچ عملی قابل الف) ثابت کنيد که با آغاز از هر حالتی، پس از تعدادی عمل به وضعيتی می
  انجام نيست. 

ُام يک مهره قرار دارد. ثابت کنيد با انجام اعمال ذکر شده nهای اول تا ب) فرض کنيد در هر يک از خانه
nی ای از خانهگاه مهرههيچ   ُام جلوتر نخواهد رفت.1


