
 به نام او

 ۱۳۸۹حل سؤاالت مرحله اول بيست و نهمين المپياد رياضی کشور، سال  راه

 سواالت جواب آخر – ۱دفترچه کد 

بايد  n*۱۱بنابراين . ۲*۳*۵*۷=۲۱۰برابر است با  عليه اول دارد كه چهار مقسومكوچكترين عدد طبيعي  .۱
 .است ۱۹ پاسخپس  .باشد ۲۰بايد كمتر از  n دهد مي نتيجه باشد كه ۲۱۰از  كوچكتر

 

تعداد  دهيمابتدا نشان می. ها استمبارزهها برابر تعداد پس تعداد باخت ؛بازدهر کشتی يک نفر میدر  .۲
 :باشد تر  شبي ۵۹=۵*۱۲-۱از تواندنمی) هايا همان تعداد باخت(ی برگزار شدهها  کشتی

گيری هيچ کشتیهمچنين ). تا۶۰حداقل ( باخت صورت گرفته ۵۹کشتی برگزار شده باشد؛ بيش از  ۵۹اگر بيش از 
- بنابراين همه کشتی) با باخت پنجم حذف شده و ديگر بازی نخواهد کرد(باخت کسب کند  ۵تواند بيش از نمی

اند ها حذف شدهها از دور رقابتدهد همه آنکه نتيجه می) ۱۱*۵+۶۰۴(باخت خواهند داشت  ۵گيرها حداقل 
دهند و حداکثر يکی از اند با هم مسابقه مینفر که حذف نشده ۲چون در بازی آخر ولی اين نتيجه غير ممکن است 

با توجه به به اينکه به تناقض رسيديم  .)شودهايش اضافه نمیبرد و به باختچون يکی می(شودها حذف میآن
  .بيشتر باشد ۵۹تواند از تعداد بازی ها نمی) شوندگيرها حذف میاينکه همه کشتی(

ابتدا در  :لي هم وجود داردمثا بازي ۵۹براي: بازی برگزار شود ۵۹دهيم ممکن است با ارائه يک مثال نشان میحال 
بار بازی کرده  ۵) ۱,۲,۳,...,۱۱(گير ديگری با هر کشتی ۱۲گير بازد و سپس کشتیمی ۱۱از  ۱۲گير بازی کشتی ۴

  .بازی انجام شده است ۵۹=۴+۱۱*۵اند و حذف شده ۱۲ گيرها غير از شمارهدر انتها همه کشتی. بردو همه را می

 .است ۵۹ پاسخ پس

 :داريم. ايمفرض کنيد افراد را بر اساس نمره به صورت نزولی مرتب کرده .۳

  )هامجموع کل نمره) = (ميانگين)*(تعداد= ( ۱۹۸

  )ی نفر آخر  نمره) = (هامجموع کل نمره( -) نفر اول ۱۰مجموع نمرات (    



پس اگر بخواهيم . شودنفر اول بيشتر باشد نمره نفر آخر کمتر می ۱۰رابطه باال هرچه مجموع نمرات با توجه به 
است و در  ۱۰۰ر نفر اول حداكث ۵مجموع نمرات  .بيشينه باشد بايد مجموع نمرات بقيه ،باشد   هنفر اول كمينی   نمره

 ی  زيرا نمره(باشد  ۱۹مترمساوي كبايد نفر بعدي ۵ی   هنمر .باشد ۲۰ ها  نآی   ههم ی  هآيدكه نمر حالتي به دست مي
 ۱۹شان  همهی   هيدكه نمرآ است و در حالتي به دست مي ۹۵ثر اكحدها  پس مجموع نمرات آن) است  ۱۹ام  ۶ر نف

خواهد بود و اين  ۳خر نفر آی   هنمرکه با اين فرض، است  ۱۹۵حداکثر  نفر اول ۱۰ مجموع نمرات بنابراين .باشد
 .است ۳ پاسخ .باشدمقدار، حداقل نمره نفر آخر می

 

تغيير قيمت  روز يکگذشت بعد از  .است - ۱,+۱,+۱,-۱,-۱,-۱,... به صورت تغييرات قيمتمتناظر با ی   هدنبال .۴
بعد از و ... و نسبت به روز اول تغيير کرده - ۱+۲م اروز قيمت سه ۱+۲بعد از  ،خواهد بود ريال -۱ سهام برابر

n+...+۳+۲+۱ روز n±+...۳-۲+۱ - توجه کنيد که بعد از .کندقيمت سهام تغيير می ريال 

 .شود  میعوض  تغييرات ی  هی دنبالهايکعالمت  ۱,۳,۶,...,۲یها  روز

را حل کرده و به اين نتيجه ۲>  ۳۶۵ی  همعادل ،در چه وضعيتی هستيمُام ۳۶۵م در روز برای اين که بفهمي 

 (=  ۳۵۱ی باال تا روزها  طبق گفته .>  ۲۷رسيم که   می
۲۷∗۲۶

 ،کندتغيير میريال  - ۱+۲- ۳+...۲۶ُام قيمت سهام )  ۲

 ۳۶۵-۳۵۱=۱۴ها يابر ک تعداد اين روزُام هر روز يک ريال قيمت کاهش می۳۶۵آن تا روز بعد از  .ريال +۱۳يعنی 
 .است ۹۹۹ پاسخ .شود  می ۱۰۰۰+۱۳- ۱۴=۹۹۹ م برابرقيمت هر سه روز ۳۶۵بعد از گذشت  نهايتا .است

  
 به عوامل اول به صورت ۱۳۸۹تجزيه  .است ۱۳۸۹برابر  ۱۳۸۹ي عبارت ها  ضرب ريشه .۵

 ،۱و۱۳۸۹( ضرب دو عدد صحيح نوشتطريق مي توان به صورت  ۴را به  ۱۳۸۹بنابر اين است  ۴۶۳*۳=۱۳۸۹
 ۴و  شود مي تعيين) منفِی جمع دو ريشه( تابه طور يک لت كه در هر حا ). - ۳و- ۴۶۳ ،۳و۴۶۳ ،- ۱و- ۱۳۸۹

 .است ۴ پاسخپس  .آيدبدست می 	مقدار متفاوت برای 
 

صحيح است ُام آن۶تا  ۲عددي كه ريشه است پس  ۶۰، ۶تا  ۲اعداد  کوچکترين مضرب مشترک: راه حل اول .۶

۲ ويژگیترين عدد با اين  كوچك. هم صحيح باشد مشُا۶۰ی   هبايدريش
۶۰

. عليه دارد مقسوم ۶۱=۱+۶۰است كه  
 .تاس ۶۱ پاسخپس 



۱اگر تجزيه به عوامل اول عددی به صورت : راه حل دوم
∝1 … ُام آن برابر باشد ريشه  ∝

۱
∝1 … ؛ در اين بخشپذير باشند ها بر ∝بايد   ُامخواهد بود؛ پس برای طبيعی بودن ريشه  ∝

کوچکترين عدد طبيعی با اين بخشپذير باشند؛  ۶۰ يعنی  ۶تا  ۲سوال نماها بايد بر کوچکترين مضرب مشترک 

۲ويژگی 
۶۰

 .تاس ۶۱ پاسخ .عليه داردمقسوم ۶۱بوده و  

 

ی زير ها  رابطه به صورت روبه رو درآمده باشد اگر فرض کنيم آب درون محفظه .۷
 :را داريم

  
  

:حجم	آب
۱
۲

:سطح	تماس 2

نامساوی طبق . مينيمم شود  بايد روابط باال طبقبرای مينيمم شدن سطح تماس آب با محفظه 
	داريم  هندسی-حسابی نامساوی  تساوِی. است )۰.۸(ثابت ، درحالی در اين مسئله  2
پس در برابر باشند  و  شود که حاصل می وقتی هندسی با فرض ثابت بودن حاصل ضرب -حسابی

. شودشود و درنتيجه سطح تماس آب و محفظه مينيمم میشان مينيمم میمجموع و  صورت برابر بودن 
  .است ۴۵ پاسخخواهد بود لذا درجه  ۴۵برابر  بنابراين زاويه سطح محفظه با افق

  

ابتدا نشان . است لذا همواره حاصل آن عددی طبيعی خواهد بود ۲توجه کنيد که کسر داده شده برابر  .۸

۲دهيم درصورتيکه می 	۱۷
۲

 :باشدموجود نمیجواب  

۲اگر  	۱۷
۲

۱۷اگر . دارد ۱۷عامل  ۱در تجزيه به عوامل اول دقيقا  ۱۷هر مضرب   	 ۰ ۱۷   
  : خواهد داشت، همچنين خواهيم داشت ۱۷عامل  مخرج کسر 

 ۲ ۱۷ 2 ۲ ۱۷ ۲ ۳۲ ۱۷ ۲ ۱ ۱۵  



خواهد  ۱۷عامل  ۱خواهيم داشت و درنتيجه صورت حداکثر  ۱۷مضرب  ۱پس در صورت کسر حداکثر 

۱۷داشت ولی برای اينکه کسر داده شده بر 
۲

تا از تعداد ۲در صورت حداقل  ۱۷بخشپذير باشد بايد تعداد مضارب  

۲درصورتيکه ۲۸۹در مخرج بيشتر باشد پس  ۱۷مضارب  	۱۷
۲

  .خواسته سوال ممکن نخواهد بود 

۲ثابت کرديم تا اينجا  	۱۷
۲

است که با  ۱۴۵که اين شرط را دارد  کوچکترين عدد طبيعی . ۲۸۹

۱۷کنيم کسر داده شده بر  مشاهده می) ۱۴۵(آزمايش کردن آن 
۲

  .است ۱۴۵ پاسخبخشپذير است؛ پس  

  

 

مثلثی  ،قضيه فيثاغورس برای فواصل رادارها، سه رادار برقراریبا توجه به  .۹
با توجه به برابر بودن فاصله  .)Cو  A ،B( دهندالزاويه تشکيل میقائم

صفحات  از دو راس هر ضلع مثلث، اين نقطه روی) Oنقطه (هواپيما
اشتراک اين سه صفحه خطی عمود بر صفحه . ها قرار گرفتهعمودمنصف ضلع

روی  Oباشد؛ پس می) Mنقطه (الزاويهدر وسط وتر مثلث قائم) زمين(مثلث
 ۱۳آن خط قرار دارد و شرط ديگر اين است که فاصله آن از رئوس مثلث 

که همان ارتفاع هواپيما از زمين  OMضلع  طول OMAبا استفاده از قضيه فيثاغورس در مثلث . کيلومتر است

۱۳ :آيداست بدست می
۲

۵
۲

 .است ۱۲ پاسخ . ۱۲
 

 :کنيمگروه تقسيم می ۲خطوط مطلوب را به  .۱۰

ها دسته آن ۴جانبه مکعب، يک دسته از ۴خطوط موازی دو وجه مقابل از مکعب که با توجه به تقارن : گروه اول
  ) مربوط به خطوط آورده شده ۱*۱های شماره مکعب: (کنيمرا مشخص می

۱ -۱۳  ۲ -۱۴  ۳ -۱۵  ۴ -۱۶  ۵ -۱۷  ۶ -۱۸  ۱۰-۲۲      ۱۱-۲۳  ۱۲-۲۴    

  .خط دارد ۳۶=۴*۹پس گروه اول 



اندازه تقسيم دسته متناظر و هم ۴اين گروه نيز با توجه به تقارن به . خطوط موازی قطر اصلی مکعب: گروه دوم
  :ايمشود که يک دسته را آوردهمی

۱ -۱۴  ۲ -۱۵  ۴ -۱۷  ۵ -۱۸  ۱۰-۲۳      ۱۱-۲۴   ۱۳-۲۶  

  .خط تشکيل شده ۲۸=۴*۷اين گروه از 

 .است ۶۴پاسخ . خط قابل قبول وجود دارد ۶۴=  ۳۶+۲۸در مجموع 

 

  



 سواالت تستی – ۱دفترچه کد 

 . صحيح است) ه(ی  گزينه .۱

در نتيجه نسبت خواسته شده در سوال  .االضالع است متساوی’ACC مثلث  ،است Cدرجه  ۶۰دوران  ’Cچون 
 .است ۱برابر 
 

 . صحيح است) الف(ی  گزينه .۲

با فرض طبيعی بودن کسر 
۵۹۶
۷۰۰، بايد  ۷۰۰ |۵۹۶.  

۷۰۰از طرف ديگر  |۷۰۰.  

۷۰۰: خواهی داشتبا جمع اين دو رابطه  و هر  باشد ۱۲۹۶عليه بايد مقسوم ۷۰۰پس  ۱۲۹۶|

۱۲۹۶ . باشد يک جواب قابل قبول خواهد بود ۷۰۰که کوچکتر از  ۱۲۹۶ هایعليهمقسوم ۲
۴

۳
۴

 ،
جواب کوچکترند و به ازای هرکدام يک  ۷۰۰از  ۱۲۹۶ها غير از خود همه آنعليه دارد كه  مقسوم۲۵ بنابراين
  .کسر مورد نظر طبيعی خواهد بود مقدار طبيعی برای  ۲۴پس به ازای . داريم

 

 . صحيح است) ب(ی  گزينه .۳

ها و مبدا yرا محور ) باال(ها و جهت عمودیxرا محور ) راست(برای دستگاه مختصات، جهت افقی: راه حل اول
با گذشت هر . دهيمنشان می ,محل وی را با . گيريمکار در نظر میمختصات را منزل آقای فراموش

ساعت از آغاز حرکت گذشته بايد  ۱۵با توجه به اينکه . کنديک واحد تغيير می يا  ساعت مقدار يکی از 
|: داشته باشيم | | | |و همچنين  ۱۵ | | چون با گذشت هر ساعت مقدار آن (بايد فرد باشد |

  )کندواحد تغيير می ۱دقيقا 
: از ها عبارت استهای ممکن با اين ويژگیتعداد مختصات .باشد ۱۵ ،...،۵ ،۳ ،۱ است ۱۶  ممكن   پس مجموع 

۲۵۶  =۳۲-)۱۶+...+۴+۲*(۴  
به صورت مجموع دو  ۱۵تا ۱ي نوشتن ها  اعداد داخل پرانتز تعداد راه ،مختصاتی   هناحي ۴خاطر ه ب ۴ضريب (

 )اندکه دوبار شمرده شده روي محورهاتعدادنقاط ۳۲و  صحيح نامنفی عدد
 

 . صحيح است) الف(ی  گزينه .۴



 .شود ال نقض ميرديف اول فرض سؤ ۶شكالت در  ۶ادن قرار د باشد باتا  ۳۶=۶*۶حداقل  ها  اگر تعداد شكالت
در هر ؛ را پر كنند ها  رديف تر  شبي يها  هخان تر  شتوانند بي  نمي شكالت هر طوري قرار بگيرند ۳۵ادعا مي كنيم 

را داشته  رديف بايد اين شرايط ۶و حداقل  قرار دارد شكالت ۶حداقل ،يش پر شدهها  خانه تر  شبي كه رديفي
 .شكالت مورد نياز است ۳۶=۶*۶حداقل  ها  رديف تر  شبي يها  خانه تر  شبي باشند پس براي پر كردن

 

 . صحيح است) ه(ی  گزينه .۵

PEبا توجه به اين که  AC   وPD AB  وDE∥BC داريم: ∠EDP DEP∠و 	۴۵° حال با توجه  ۶۰°

داريم  PDEدر مثلث  ها  به قضيه سينوس
۲

۲

۳

۲

۲

۳
:و داريم .

	 ۳۰° و  ۲

	 ۴۵° 	:پس داريم .۲ ۴۵°

	 ۳۰°

۲

۲

۳

۲. 

 

 . صحيح است) ب(ی  گزينه .۶

۳داريم ۰. ۱۰۰۰پس  … ۳ . و با كم كردن اين دو عبارت  …

۳پس  .999:داريم
وقتيكه تا حد امكان  ۳هم صورت و هم مخرج گوياست؛  چون  .۹۹۹

۳* ۳۷با توجه به اينکه . كامل باشند مكعب ساده شود بايد
۳

دارد لذا  ۳۷حداقل يک عامل  صورت  ۹۹۹=  

ممکن  ۳کوچکترين 
۱
۳پس . دهدرا نتيجه می بوده که کوچکترين  ۲۷ ۱

۲۷
۳۷
۹۹۹.  

 .۱۰و  ۳۷شود نتيجه می
  

 . صحيح است) ه(ی  گزينه .۷

رسد و بعد از   می -۱به مقدار   است و بعد از طی کردن يک چهارم مسير ۱در ابتدا مجموع مختصات برابر 
شود و   می ۱شود در بعد از پيمودن يک چهارم آخر اين مقدار   می - ۱ دوبارهپيمودن يک چهارم ديگر اين مقدار 

 .اين خاصيت را دارد  )ه(ی  ينهفقط گز ها  شود که در بين گزينه  میسپس اين مسير دوباره تکرار 

 



 . صحيح است) الف(ی  گزينه .۸

توان از آن صرف نظر کرد و در   میعددی بسيار کوچک است و با تقريب خوبی b1389است  ۱و۰بين  bچون 
→:و ساده کردر ه صورت روبهتوان صورت مسئله را ب  مینتيجه   aحال  .→

از  تر  بزرگMدر واقع برای هر  .کند  میبه صفر ميل  Mتوان بسيار کوچک در نظر گرفتدر اين صورت   میرا 
از b1389کنيم که   میطوری انتخاب  bبه اين صورت که.توان ارائه داد که نامساوی غلط باشد  میای  a,bصفر 
Mabباشد و سپس  تر  کمa  گيريم که  میرا آنقدر کوچکa2  را اگر بهb1389 اضافه کنيم بهMab نرسد. 

 

 . صحيح است) ج(ی  گزينه .۹

طوريكه باست a,b,c,d اي هشت حرفي با   هاي نوشتن كلمه  تعداد راه برابر ها  كتاب اينی   هي مطالعها  تعداد راه

برابر  اين عدد  .دو بار استفاده شوددقيقا از هر حرف 
۸!

۲! ۲! ۲! ۲! بدون هيچ محدوديت ( .است ۲۵۲۰

ها يک شوند چون دقيقا در نصف راهها نصف میروش داريم؛ به محدوديت ترتيبی هر دو کتاب روش !۸ترتيبی 
  )کتاب زودتر از ديگری آمده

  
 . صحيح است) د(ی  گزينه .۱۰

که مقدار آن ريشه  دو صورت ضربغير اين  درد زيرا داشته باش ۰,۱ی   هتواند دو ريشه در باز  میاين معادله ن
پس اين معادله حداکثر يک ريشه . است طبيعی بودن شود که متناقض با   می ۱از  ترخواهد بود کم برابر 

 ۱در نقطه صفر و نقطه  ۲دهد که مقدار تابع   میو اين هم وقتی رخ . در اين بازه دارد
برابر  ۱ی   هو مقدار تابع در نقط صفر برابر ی   همقدار تابع در نقط .)فر باشديا يکی ص( العالمت باشد مختلف

 .نامثبت باشد ۱پس بايد مقدار .مثبت است مقدار  ۱۰تا  ۱از  ها  bحال برای . است ۱

	برای  ،حالت ۹  ،۱برای  پس در کل تعداد زوج  .حالت دارد ۱  ،۹برای ....حالت و ۸  ،۲
  . است ۱+۲+۳+...+۹=۴۵برابر  ها  مرتب

 

 .صحيح است) د(ی   گزينه .۱۱
رد عمليات ما نصف كردن عدد موی   هن است و نتيجعليه آن نصف آ مقسوم ترين د زوج است بزرگتا وقتيكه عد

۳عدد ،مرحله ۱۰نظر است پس در 
۱۱

۵
۱۲

اين عدد يك سوم  عليه مقسوم ترين حال بزرگ .يدآ به دست مي 



انجام عمليات به معناي حال عدد زوج شده و .است نظرعمليات ما دو سوم كردن عدد مورد ی   هن است و نتيجآ
نتيجه بعد از در  ؛بخش پذير باشد بعد از دو مرحله يك سوم مي شود ۳پس اگر عدد بر  .ن استنصف كردن آ

۵مرحله به  ۲۲=۱۱*۲
۱۲

اين عدد  عليه مقسوم ترين  بزرگحال . رسيم مي 
۱
عمليات ما ی   هن است و نتيجآ  ۵

تقسيم مي  ۲بعدي دو بار بر ی   هبخش پذير شده و طي دو مرحل ۴حال عدد بر . چهار پنجم كردن عدد است
 ۱مرحله به  ۳۶=۱۲*۳بعد از  لذا ؛شود مي ۵مرحله تقسيم بر  ۳شد بعد از بخش پذير با ۵پس اگر عدد بر  .شود
 .شودانجام میمرحله  ۶۸=۱۰+۳۶+۲۲پس در كل  .رسيم مي
 

 . صحيح است) د(ی  گزينه .۱۲

 :ی زير بر قرار باشدها  ساعت جلو بيفتند بايد رابطه ۶برای اينکه دو ساعت خراب هرکدام 
7 ≡ 6

ه ب ها  که از اين رابطه).همه به دقيقه(و اعداد به منظور هم واحد شدن طرفين است ها  شدن پيمانه ۶۰ضرب در 
≡آيد   میدست  360	   .است ۳۶۰ممکن برابر  Kين تر  کوچکدهد   میکه نتيجه  720	

  
 .صحيح است) ج(ی  گزينه .۱۳

از هر يك از )ی نياز در اولش  هبا گذاشتن صفر به انداز(اگر هر عدد را عددي سه رقمي تصور كنيم : راه حل اول
	۳۰۰ ديد توان مده است ميآبار  ۳۰۰ارقام  ۰ ۰ ۱ ⋯ ۹ ۱ ۰ ۱ ⋯ ۹ ۹ ۰ ۱ ⋯ ۹ ۶۰۷۵۰۰،  
 ۶۰۷۵۰پس حاصل ) مده است ده بار در اين مجموع آز جواب هرجمله ا(برابر مجموع مورد نظر ماست ۱۰

  . خواهد بود
کنار هم حاصل  ۰،...،۹رقم از ارقام  ۳مجموعه اعدادی است که از نوشتن  ۰،...،۹۹۹مجموعه اعداد : راه حل دوم

تابع مورد نظر سوال  ۳و  ۲و  ۱اگر تعريف کنيم . شوندمی

توانيم حاصل جمع اين توابع را روی مجموعه اعداد داده شده جداگانه حاصل جمع اين سه تابع است و می
، محاسبه يک )يکان، دهگان و صدگان(رقم ۳نسبت به  ۰،...،۹۹۹با توجه به تقارن مجموعه اعداد . حساب کنيم

  ): ۱مثال فقط برای (برابر کردن آن کافيست  ۳مجموع و 

جواب ۳ ۱۰

۹

۰

۹

۰

۳۰ ۳۰ ۳۰ ۴۵ ۴۵ ۶۰۷۵۰

۹

۰

۹

۰

۹

۰

۹

۰

 

 



 . صحيح است) ج(ی  گزينه .۱۴

قرار  DAبر روی امتداد ضلع CAاگر کاغذ را چنان تا کنيم که امتداد قطر 
کاغذ  Aبنابراين اگر به مرکز . منطبق خواهد شد Eبر  Cنقطه  گاه  آنگيرد 

بچرخانيم Dو اگر به مرکز ACو به شعاع  Aربع دايره ای به مرکز،بچرخانيمرا
تمام نقاط داخل . رنگ خواهد شد DBو شعاع  Dبه مرکز  ای  ربع دايره
  :د پسنشو  میرنگ  بدون نياز به تا کردننيز  CBGFمستطيل 

پاسخ ۲

  
  

 . صحيح است) ب(ی  گزينه .۱۵

HDB∠: داريم ∠C. داريم چنين  هم: ∠C ∠AEB. ۹۰برابر  ∠ی   هزاوي ∠C	 اگر .استAH را 
در  .است نسبت به  ی   هقرين	’دانيم که  می،قطع کند ’محيطی مثلث را در ی   هامتداد داده تا داير

	HA’D∠نتيجه 	∠DHA’	 ۹۰ ∠C :  

ABE∠در اين صورت  ∠AA’E 	   :در نتيجه داريم. با يکديگر متشابه اند ABEو  HBDپس دو مثلث .۲

→


