
	به نام او

  ۱۳۸۵مين المپياد رياضی کشور، سال حل سؤاالت مرحله اول بيست و پنج اهر
  

  ۲: کد سواالت
	. صحيح است) ب(ی   گزينه .۱
. 1پس لزوما . متفاوت هستند و  بنابر فرض ارقام سمت چپ دو عدد  

. 10توان گفت که   میی اول و سوم از سمت راست ها  همچنين با توجه به رديف
2توان متوجه شد که   میهم ) سمت راست از( از رديف دوم حال به راحتی . 1

  . توان اين سه رقم را مشخص کرد  می
	
	. صحيح است) الف(ی   گزينه .۲

	:مستطيل مفروض باشد عرضو  طول و  اگر 

2 و140 4 0 ⇒	

4√ 140 ⇒ √ 2 144 ⟹ 10 
  
	.صحيح است) ب(ی   گزينه .۳

تالس، به ی   هبنابر رابط ها  کنند که شعاع آن  میی نوری نواحی دايره شکل روی پرده ايجاد ها  اشعه
سمت چپ برابر دو برابر شعاع ی   هتشکيل شده در پردی   هدر نتيجه شعاع داير. دست خواهد آمد

	. استوانه و در پرده ديگر چهار برابر شعاع استوانه است
  
	. صحيح است) الف(ی   گزينه .۴

مقسوم عليه دارد و بنابر  ۷ ،پس . عددی اول است ۱۰۱و  101دانيم   می
که  ⋯ی عدد به شکل ها  تعداد مقسوم عليه(ها  عليه تعداد مقسومی   هرابط

, , ⋯ αاعدادی اول هستند برابر است با , 1 α 1 ⋯ α توان   می) 1
  . اين خاصيت را داراست ۶۴گفت که تنها عدد 

	
	.صحيح است) ج(ی   گزينه .۵

حالت ممکن  ۹برای رقم دوم هم با توجه به انتخاب رقم اول، . حالت ممکن است ۹برای رقم اول 
  . حالت ممکن است ۹برای رقم سوم هم به همين ترتيب . است



  
  
	. صحيح است) ه(ی   گزينه .۶

در دو  ند که آن دو نقطهک  میقطع    میو نقطه يک خط را هنگاواصل بين د خط  پارهتوجه کنيد که 
در اين سوال در دو طرف خط بودن بدين معنا است که يکی . طرف آن خط حضور داشته باشند

  . مثبت باشد   ی  منفی و ديگری دارای مولفه  ی  هدارای مولف
	
	. صحيح است) د(ی   گزينه .۷

همچنين دو خط موازی عرض . کنند  میرا نصف  عرضو ديگری  طولدو خط هستند که يکی 
که طول  طول مستطيل ی  کننده ت چپ و ديگری در سمت راست خط نصفيکی در سم(مستطيل

:1مستطيل را به نسبت    . وجود دارند که اين خاصيت را دارند) .کنند  میتقسيم  4
	
	.صحيح است) ب(ی   گزينه .۸

	دانيم   میی نادرست او باشد، ها  تعداد پاسخ  ی صحيح وها  تعداد پاسخ اگر 

4 	و	89 	و30 , ∈ 	

  . است 3و  23ی ممکن ها  پس تنها جواب
  
	.صحيح است) ب(ی   گزينه .۹

 تر  بيش ها  ين مقسوم عليه اولش از ساير گزينهتر  کوچکبنابر الگوريتم غربال اراتستن، عددی که 
به ترتيب برابر  ها  ين مقسوم عليه اول گزينهتر  کوچک .شود  میباشد، ديرتر حذف 
5	, 3	, 11	, 41	,   . است 	2

	
	.صحيح است) ج(ی   گزينه .۱۰

توان فرض   میپس . منفی است ضرب  حاصلبه وضوح در حالتی که دوتا از اين اعداد مثبت هستند، 
توان نشان داد که   میحال . مثبت منفی هستند و  و  که دو تا از اين اعداد مانند  کرد

 .  
	
	. صحيح است) ه(ی   گزينه .۱۱

2 که توجه کنيد ≡ 256 ≡ 36 ≡ 96 	100 .  



   



	.صحيح است) الف(ی   گزينه .۱۲
يکی اينکه دو وجه روبرو باشند و . در حالتی که دو وجه آبی باشند، تنها دو حالت متفاوت داريم

اگر . قرمز داريمبه همين ترتيب نيز دو حالت برای دو وجه . ديگری آن که دو وجه آبی مجاور باشند
يکی آن که سه وجه آبی در يک . ممکن است ها  سه وجه آبی داشته باشيم نيز دو حالت برای آن

يا . در اين حالت سه وجه قرمز نيز در رأس روبرو به اين رأس مشترک هستند. رأس مشترک باشند
دو حالت هم . بين اين دو قرار بگيرد  می اين که دو وجه از اين سه وجه روبه روی هم باشند و سو

  .     مربوط به زمانی است که تنها يک وجه آبی يا تنها يک وجه قرمز داشته باشيم
	
	. صحيح است) د(ی   گزينه .۱۳

∩ ∩ ∪ ⟹ ∩ ∪ \ \ ∪ ∩ ∪
∪ 	

  
	.صحيح است) ب(ی   گزينه .۱۴

های   برای مثلث ساضالع اين مثلث در شرط فيثاغور. درون مثلث باشد ای  نقطه فرض کنيد 
 ۳را بر ضلع به طول  ی   هحال نقط. الزاويه است پس مثلث مذکور قائم. کند  میالزاويه صدق  قائم

از سه ضلع از اين  توان نشان داد که مجموع فواصل   می. بگذاريد تصوير کنيد و نام نقطه را 
توان نشان داد که مجموع اين فواصل برای رأس   میبه همين ترتيب . است تر  کم مجموع برای 

  .مثلث داردی   هين مجموع فواصل را رأس قائمتر  کمپس . است تر  کم مثلث از ی   هقائم
	
	.صحيح است) ج(ی   گزينه .۱۵

از اين مربع در باال و پايين  و دو نقطه به فواصل  ۱اين هشت وجهی در واقع از يک مربع به قطر 

  .   است و ارتفاع  در واقع اجتماع دو هرم مربع القاعده به سطح قاعده . آن تشکيل شده است
   



	. صحيح است) د(ی   گزينه .۱۶
، BMHدر مثلث  سبا نوشتن قضيه فيثاغور اکنون. باشد AB	بر  Mپای عمود از  Hفرض کنيد 

مساحت برابر است با  AMNDاز طرفی در ذوزنقه . شود  میبه راحتی محاسبه  BMطول 

1 MN..  
	
	. صحيح است) د(ی   گزينه .۱۷

داشته  ۱توانيم   میام نiداشته باشيم، در ستون  ۱ام ماتريس i، اگر در سطر A بنابر شرط ماتريس
 ای  ۱ستون هيچ درايه  tپس در . وجود داشته باشد ۱سطر درايه  tفرض کنيد در . باشيم و بالعکس

tپس حداکثر . وجود ندارد 10 t برای حالت تساوی . توانيم داشته باشيم  می ۱درايه  25
  . باشد ۱ی ربع باال سمت راست آن ها  خانه   میبگيريد که تماهم ماتريسی را در نظر 

	
	. صحيح است) د(ی   گزينه .۱۸

	.  باشد،  rتالس اگر شعاع خواسته شده  ی طبق قضيه
  
  
  

	. صحيح است) د(ی   گزينه .۱۹
  
  
  
  
  
  
	
	.صحيح است) ج(ی   گزينه .۲۰

sinاين معادله باشد، ی   هريش به وضوح اگر  sinو  24 به عبارتی . هر دو صفر باشند32

 نيستند، تر  بيش πاعداد مثبت بدين شکل که از .  به شکل  هستند و هم هم به شکل  ها  يشهر
0عددی صحيح است که  mهستند که  به صورت  m 8 .  

	

  

  

   

 

  

  

  



	. صحيح است) د(ی   گزينه .۲۱

lnدانيم   می 9 logو  logو  1 9 log 	 	 ln 9 .
20پس  log 9 log	20همچنين به وضوح . 19 9   . رقمی است ۲۰عددی  9پس . 20
	
	.صحيح است) ب(ی   گزينه .۲۲

سياه ی   هتوانيم دو خان  میسياه باشند، زيرا در يک ستون نی   هستون دارای خان ۱۱واقع بايد در 
اگر اين ستون . کنيم که فاقد خانه سياه است  میپس در اول ما يک ستون را انتخاب . داشته باشيم

در غير اين . توان رنگ کرد  میروش  ۲ی ديگر دقيقا به ها  يکی از دو ستون کناری جدول باشد، خانه
  . توان داشت  میروش مختلف  ۴صورت 

	
	. صحيح است) د(ی   گزينه .۲۳

اين نقطه از قطر عمودی ی   هفرض کنيم، فاصل اگر نصف ضلع مربع را 
  ی پس بنابر رابطه. 1و از قطر افقی برابر است با  2برابر  ايرهد

1: خواهيم داشت فيثاغورس   .5پس . 2
  
  

	. صحيح است) د(ی   گزينه .۲۴

, 	.به همين ترتيب  ⟹
  

	. صحيح است) ب(ی   گزينه  .۲۵

⟹ 2 2 1 2 2 1 31	
⟹ 2 2 1 1, 2 2 1 31	

xپس تنها جواب معادله  7,   .است 8
   .استاول  ۳۱توجه کنيد که 

   



	. صحيح است) د(ی   گزينه  .۲۶
 چند عدد اول ضرب  حاصل نوشت که  توان به صورت يکتا به شکل   میرا  nهر عدد طبيعی 

qمربع کامل باشد آنگاه  knشود که اگر   میبه راحتی ثابت . است متمايز ∣ k . در اين مسئله
  . باشد تر  بيش ۱۰۰۰در آن از  درست است که  ای  گزينه
	
	. صحيح است) ه(ی   گزينه .۲۷

آن از دو رأس روبرو ی   هگذرد که فاصل  میواقع بر طول  ای  شود، از نقطه  میايی که ايجاد ه  خط

1: داريم برای اين فاصله . مستطيل به يک اندازه است . پس . 5

  . است و  ۱ی   هقائم با اضالع الزاويه يک اليه متشکل از دو مثلث قائم حال مساحت ناحيه
	
	.صحيح است) ج(ی   گزينه .۲۸

. کنيم  میمشخص ) چپ(و ) راست(، )پايين(، )باال(ما هر حرکت پاسبان را با يکی از حروف 
پس تعداد حاالت برابر است . هاها و همچنين تعداد . ها برابر باشدها با به وضوح بايد تعداد 

  . که در شرط فوق صدق کنند ای  متشکل از اين حروف به گونهحرفی  ۶با تعداد کلمات 
	
	.صحيح است) ج(ی   گزينه .۲۹
,0برای . چنين نامنفی است عددی صحيح است و هم به وضوح  اوًال که به وضوح برابری  1

	1اگر . برقرار است

1 ⟹ 0 1 1	
	

  . کند  میدر اين شرط صدق  2√که تنها 
  

	. صحيح است) د(ی   گزينه .۳۰
نفر  يی در نظر بگيريد که يکی از اين ها  بازیی   هرا مجموع . باشد فرض کنيد تعداد اين افراد 

  ی  دهند در مجموعه  میبازی که اين افراد با هم انجام  به وضوح در . در آن پيروز شده باشد
پيروزی  9توانند   میهمچنين اين افراد در ديدار با کشتی گيران ديگر حداکثر . هستند

|از طرفی بنابر فرض مسئله . کسب کنند | 	پس . 5

1
2

1 9 | | 5 ⟹
1
2

1 9 5	



کافی است (ند ا   هنفر را برد ۳نفره را در نظر بگيريد که هرکدام در گروه خود دقيقا  ۷حال يک گروه 
نفر  ۲ ها  و همگی آن).کنند  می راسی را افراز ۷سه دور مجزای يالی را در نظر بگيريم که گراف کامل 

  . اند را شکست داده مانده  باقی


