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کرده�اند عبور عوارضی از خودرو ۲۳۷۰ صبح ۱۰ تا صبح ۸ ساعت از زنجان-تبريز آزادراه در .۱
۱۸۳۲۰ مجموع در خودروها اين بوده�اند. سرنشين دو يا تک�سرنشين آن�ها همهٔ که
هر و ليتر ۷ تک�سرنشين، خودروی هر می�دانيم کرده�اند. مصرف مسير در بنزين ليتر
خودروهای کل تعداد است. کرده مصرف مسير اين در بنزين ليتر ۸ دوسرنشين، خودروی

تاست؟ چند تک�سرنشين
۱۱۸۵ (۵ ۱۰۵۰ (۴ ۶۴۰ (۳ ۴۸۰ (۲ ۳۲۰ (۱

طوری AC پاره�خط روی Y Xو نقـاط ،AB = AC آن در که ABC مثلثمتساوی�الساقين در .۲
،∠Y BC = ۱۰○ اگر .BY = AX = BX عالوه به و دارد قرار Y و A بين X که گرفته�اند قرار

است؟ درجه چند ∠BAC زاويهٔ
۱۸۵
۴ (۵ ۴۱ (۴ ۴۰ (۳ ۳۸ (۲ ۹۵

۳ (۱

است؟ چقدر xy مقدار .۳−y = ۲ و ۲x+۱ = ۱۸ که هستند حقيقی عدد دو y و x .۳
۱
۲ (۵ −۱۲ (۴ ۲ (۳ −۱ (۲ −۲ (۱

باشد؟ کامل مربع aa
a⋅
⋅ ⋅
a

²
بار a

که دارد وجود a مثل ۱۳۹۳ از کوچک�تر طبيعی عدد چند .۴

۷۳۴ (۵ ۷۳۳ (۴ ۷۱۵ (۳ ۶۹۶ (۲ ۳۷ (۱

هر برای که است صعودی تابعی g ∶ R → R می�بينيد. پايين در را f ∶ R → R تابع نمودار .۵
است؟ کدام g(۲) مقدار حداکثر .g(x) ≤ f(x) ،x حقيقی عدد

۰ (۱
۱ (۲
۲ (۳
۳ (۴
۴ (۵

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۱ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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� زياد نی طول افزايش با نی�ها قيمت نيستان شهر در
از نی کردن وارد قصد شکرستان در تاجری می�شود.
مخروط شکل به ليوان�ها شکرستان در دارد. را نيستان
و سانتی�متر ۱۰ دهانهٔ قطر سانتی�متر، ۱۶ ارتفـاع با ناقص
کم�ترين دارد قصد تاجر هستند. سانتی�متر ۶ انتهای قطر
هيچ به شکرستان قوانين به توجه با ولی کند خرج را پول
نی�هايی اندازهٔ گيرد. قرار ليوان داخل کامالً نبايد نی وجه
می�کنيم، نظر صرف نی قطر (از است؟ چقدر می�خرد او که

می�کنيم.) فرض پاره�خط يک را نی يعنی

.۶

۱۰√۳ (۵ ۲√۸۷ (۴ ۸√۵ (۳ ۲√۸۹ (۲ ۲√۷۳ (۱

کوچک�ترين و بزرگ�ترين اختالف که دارد ناتهی زيرمجموعهٔ چند {۱,۲, . . . ,۱۰} مجموعهٔ .۷
باشد؟ ۶ آن عضو

۱۰۲۴ (۵ ۲۵۶ (۴ ۱۲۸ (۳ ۶۴ (۲ ۳۲ (۱

به که شده�است تشکيل سماقستان و فـلفـلستان نمکستان، استان سه از شکرستان کشور .۸
کشور اين مختلف شهرهای در شهروندان تعداد می�دانيم دارند. شهر ۲n و n ،۱۰ ترتيب
محدوده�های از يک کدام در n عدد است. نفر n۲+n+۱ کشور کل جمعيت و است يک�سان

دارد؟ قرار زير
۵۰ تا ۴۱ (۵ ۴۰ تا ۳۱ (۴ ۳۰ تا ۲۱ (۳ ۲۰ تا ۱۱ (۲ ۱۰ تا ۱ (۱

وسط ترتيب به N و M نقـاط .CD = ۳AB و AB∣∣CD آن در که است ذوزنقه�ای ABCD .۹
است؟ چه�قدر AMN مثلث مساحت است. ۳۲ ذوزنقه مساحت و هستند CD و BC اضالع
۱۶ (۵ ۱۵ (۴ ۱۲ (۳ ۱۰ (۲ ۸ (۱

مشترک حقيقی ريشهٔ x۳+x−n۲ و x۳+nx−۱چندجمله�ای دو n صحيح مقدار چند برای .۱۰
دارند؟

بی�نهايت (۵ ۳ (۴ ۲ (۳ ۱ (۲ ۰ (۱

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۲ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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،۴ ،۲ ،۱ اعداد بين از آن�ها اضالع طول که دارد وجود هم�نهشت غير مثلث چند حداکثر .۱۱
باشند.) برابر هم با می�توانند اضالع (طول باشند؟ ۲۱۰ ،. . . و ۸

۱۶۵ (۵ ۱۲۰ (۴ ۹۰ (۳ ۶۶ (۲ ۵۵ (۱

می�دانيم می�کنيم. تعريف (x + n)۲ برابر را Pn(x) چندجمله�ای n طبيعی عدد برای .۱۲
x۲۱۳۹۳−۱ ضريب است. ۲۱۳۹۳ درجهٔ از چندجمله�ای يک P۱۳۹۳ (P۱۳۹۲ (. . . (P۱(x)) . . . ))

است؟ کدام برابر چندجمله�ای اين در
۲۱۳۹۳ (۵ ۲۱۳۹۳ − ۱ (۴ ۲۱۳۹۲ + ۱ (۳ ۲۱۳۹۲ (۲ ۰ (۱

که بيابيد را f ∶ A → B توابع تعداد . B = {۱,۲, . . . ,۱۰۰} و A = {۱,۲, . . . ,۱۰} کنيد فرض .۱۳
برقرار f(mn) =mf(n) رابطهٔ ،mn ≤ ۱۰ و ۲ ≤m,n ≤ ۱۰ که n و m طبيعی عدد دو هر برای

باشد.
۲ × ۱۰۵ (۵ ۱۰۵ (۴ ۱۰۴ (۳ ۱۰۳ (۲ ۱۰۲ (۱

مربوط نمکی خط به کتيبه�ای تازگی به دارد، مربع شکل به قصری که شکرستان پادشاه .۱۴
توسط کتيبه ترجمهٔ از پس است. بوده رياضی�دان که کرده پيدا اجدادش از يکی به
ترجمهٔ دارد. وجود گنج�هايی شهر، از مختلفی نقطه�های در که مشخصشد زبان�شناسان

می�بينيد. زير در را کتيبه
هر اگر که گشته�اند پنهان شهر از نقطه�هايی در گنج�ها
ضلع شمالی، ضلع به نسبت ترتيب به را آن�ها از کدام
قطر نهايت در و اول قطر غربی، ضلع شرقی، ضلع جنوبی،

بازگردد. اول جای به کنيم قرينه قصر دوم
است؟ شده پنهان شهر در گنج چند

۸ (۵ ۴ (۴ ۲ (۳ ۱ (۲ ۰ (۱

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۳ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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می�خواهد او کند. طراحی را ششديوار با خانه�ای نقشه�ی دارد قصد مهندسشش�ديواری .۱۵
از تا سه و باشند متر ۶ و ۴ ،۲ طول�های با و شمالی-جنوبی امتداد در ديوارها از تا سه
نقشه�ی چند او باشند. متر ۱۰ و ۶ ،۴ طول�های با و شرقی-غربی امتداد در نيز ديوارها

بکشد؟ می�تواند ويژگی�ها اين با مختلف
۲۴ (۵ ۲۰ (۴ ۱۶ (۳ ۱۲ (۲ ۸ (۱

در عدد اين ارقـام تعداد مورد در است. رقمی ۳۰ دو، مبنای در طبيعی عددی می�دانيم .۱۶
گفت؟ می�توان چه سه مبنای

است. رقمی ۱۸ حتماً (۱

است. رقمی ۱۹ حتماً (۲
است. رقمی ۲۰ حتماً (۳

است. رقمی ۱۹ بعضی برای و رقمی ۱۸ اعداد بعضی برای (۴
است. رقمی ۲۰ بعضی برای و رقمی ۱۹ اعداد بعضی برای (۵

که y و x مثبت عدد دو هر برای هرگاه می�گوييم بزرگ» چندان «نه را n صحيح عدد .۱۷
است؟ کدام بزرگ چندان نه عدد بزرگ�ترين .xy+ ۱

xy ≥ n باشيم داشته ،(x+۱)(y+۱) = ۲
۷ (۵ ۶ (۴ ۵ (۳ ۳ (۲ ۲ (۱

می�دانيم می�ناميم. A,B,C,D,E ساعت�گرد ترتيب به را محدب پنج�ضلعی يک رئوس .۱۸
و AD = ۲√۳ اگر .∠EDA = ∠DCA و ∠BCA = ∠CDA و ∠BAE = ۲∠DAC = ۹۳○

است؟ گزينه کدام برابر AE
AB مقدار آن�گاه AC = ۲

۳ (۵ ۳ sin۹۳○ (۴ ۱√۳ (۳ ۱
۳ (۲ ۱

۳ sin۹۳○ (۱

sin(y) + cos(x) مقدار بيش�ترين .sin(x) + cos(y) = ۱ که هستند حقيقی عدد دو y و x .۱۹
است؟ کدام

۲ (۵ ۱ + √۳۲ (۴ √۳ (۳ √۲ (۲ √۲
۲ (۱

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۴ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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� که داريم برابر دايرهٔ دو شکل به رنگی و شفـاف پالستيکی صفحهٔ دو
قسمت سه به ،۱۲۰○ زاويه�های با شعاع سه توسط آن�ها از کدام هر
هستند. متفـاوت رنگ�های دارای قسمت�ها شده�اند. تقسيم برابر
و می�شود ايجاد جديد رنگی گيرند، قرار هم روی رنگ دو هرگاه
در مثالً متفـاوت�اند. يک�ديگر با نيز شده ايجاد ترکيبی رنگ�های

است. آمده وجود به مختلف رنگ ۱۰ رو به رو شکل

.۲۰

وجود به می�تواند صفحه�ها گرفتن قرار يکوضعيت در که مختلفی رنگ�های تعداد حداکثر
تاست؟ چند بيايد

۱۵ (۵ ۱۴ (۴ ۱۳ (۳ ۱۲ (۲ ۱۱ (۱

عددی آن اعضای ميانگين اگر گوييم «منظم» را طبيعی اعداد از ناتهی زيرمجموعهٔ يک .۲۱
باشند. منظم آن ناتهی زيرمجموعه�های همهٔ اگر گوييم منظم» «فوق را آن و باشد طبيعی

است؟ چند {۱,۲, . . . ,۶۷} مجموعهٔ از عضوی پنج منظم فوق زيرمجموعه�های تعداد
۴۷ (۵ ۱۹ (۴ ۱۴ (۳ ۱۲ (۲ ۰ (۱

که زوايايی بين در نيستند. هم�خط آن�ها از تايی سه هيچ که داريم صفحه در نقطه شش .۲۲
دارد؟ وجود (۹۰,۱۸۰) بازهٔ در زاويه� چند حداکثر می�دهند، تشکيل نقـاط اين

۲۴ (۵ ۲۰ (۴ ۱۸ (۳ ۱۲ (۲ ۶ (۱

قرار نيست) A شامل که (کمانی ABC مثلث محيطی دايرهٔ از BC کمان روی P نقطهٔ .۲۳
به دارند قرار BC خط روی N و M نقـاط .BC = ۴ و AC = ۳ ،AB = ۲ می�دانيم دارد.
محيطی دايرهٔ بر PN MAو می�دانيم است. B و N بين C و Mاست و C بين B که طوری
اندازهٔ می�کند. قطع T نقطهٔ در را BC خط AP .MA = PN و هستند مماس ABC مثلث

است؟ چقدر PT

۴√۱۰
۵ (۵ ۲√۱۵

۳ (۴ ۵√۱۳
۷ (۳ ۳√۳

۲ (۲ ۵
۲ (۱

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۵ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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(n ≥ ۳) a۱, a۲, . . . , an متمايز لزوماً نه طبيعی اعداد هرگاه می�ناميم خوب Mرا طبيعی عدد .۲۴
باشد. برقرار زير خواص و M = a۱ × a۲ ×⋯ × an که طوری به شوند يافت

نيست. بخش�پذير يکی از بزرگ�تر طبيعی عدد هيچ سوم توان بر M (آ)
(an+۱ = a۱ و a۰ = an) است. بخش�پذير ai بر ai−۱ai+۱ آن�گاه ۱ ≤ i ≤ n اگر (ب)

داريم؟ ۲۰۱۵ از کوچک�تر خوب عدد چند
۷۲ (۵ ۴۴ (۴ ۲۹ (۳ ۲۶ (۲ ۲۲ (۱

قرار (x(t), y(t), z(t)) نقطهٔ در t لحظهٔ در که می�کند حرکت گونه�ای به فضا در متحرکی .۲۵
اين که مسافتی باشند، زير شکل�های به t حسب بر z(t) و y(t) ،x(t) نمودارهای اگر دارد.

است؟ گزينه کدام برابر می�کند طی t = ۸ تا t = ۰ از متحرک

۱۶
√

۲
۳ (۵ ۸

√
۷
۳ (۴ ۸

√
۲
۳ (۳ ۴

√
۷
۳ (۲ ۸√۲

۳ (۱

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۶ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰



, سومين و سی اول مرحلهٔ آزمون
کشور رياضی المپياد

با پشيز دو هرگاه دارند. مختلفی اندازه�های که هستند ميکروسکوپی موجوداتی «پشيزها» .۲۶
به ∣x − y∣ برابر انرژی�ای صرف با می�توانند بگيرند، قرار هم مجاورت در y و x اندازه�های

کنند. ايجاد x + y اندازه�ی با پشيز يک و بچسبند هم
بايد که انرژی�ای کم�ترين باشند، شده رديف خط يک روی ۱ اندازه��ی با پشيز ۱۰۲۵ اگر

است؟ چه�قدر شوند، ۱۰۲۵ اندازه�ی با پشيز يک به تبديل تا کنند صرف مجموع در
۳۲ (۵ ۳۱ (۴ ۱۱ (۳ ۱۰ (۲ ۹ (۱

هستند گونه�ای به آن درون N و M ،K نقطه�های و است منتظم ضلعی ۹ يک A۱A۲⋯A۹ .۲۷
هستند. متساوی�االضالع مثلث�هايی A۸A۹N و A۶A۷M و متوازی�االضالع A۱A۲A۴K که

است؟ چه�قدر ∠MKN زاويهٔ
۶۰ (۵ ۴۵ (۴ ۴۰ (۳ ۳۰ (۲ ۲۰ (۱

f ∶ A→ {۰,۱,۲} تابع و باشد صفحه در صحيح مختصات با نقـاط مجموعهٔ A کنيد فرض .۲۸
صحيح، y و x هر برای که است خاصيت اين دارای

f(x, y) − f(x + ۱, y) − f(x − ۱, y) − f(x, y + ۱) − f(x, y − ۱)

است؟ صحيح گزاره کدام است. بخش�پذير ۳ بر
باشد. ثابت تابعی بايد f(۱

يک�تا صورت به f تابع مجموعه، آن در f دانستن با که ندارد وجود متناهی مجموعه�ای (۲
شود. تعيين

کنيد (فرض باشد مشخص می�کند، اتخاذ را ۱ مقدار آن�ها در f که نقـاطی مجموعهٔ اگر (۳
می�شود. تعيين يک�تا صورت به f تابع است) ناتهی مجموعه اين

صورت به f تابع بدانيم، است زوج آن�ها مؤلفهٔ دو هر که نقـاطی روی را f مقدار اگر (۴
می�شود. تعيين يک�تا
۳ و ۲ گزينه�های (۵

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۷ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
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بازهٔ در زاويه�هايش همهٔ اندازهٔ و ،[۱,۲] بازهٔ در عددی ضلعش سه هر طول که مثلثی .۲۹
حداکثر معتدل مثلث دو مساحت اختالف می�گوييم. «معتدل» را است، درجه [۴۵,۹۰]

است؟ چه�قدر
هيچ�کدام (۵ ۱۲−۳√۲

۸ (۴ √۳ (۳ ۸−√۲
۲ (۲ ۳√۳

۴ (۱

� به روبه�رو شکل به را ۵ ضلع به متساوی�االضالع مثلثی
از يک هر به کرده�ايم. تقسيم يک ضلع به مثلث�هايی
و يک طول به دل�خواه برداری شبکه�بندی، اين رئوس
مجموع می�دهيم. نسبت مثلث اضالع از يکی با موازی
داشته می�تواند مختلف حالت چند بردار�ها اين همه�ی

باشد؟

.۳۰

۳۶۳ (۵ ۱۳۸۷ (۴ ۲۷۷۴ (۳ ۷۲۶ (۲ ۱۲۶ (۱

۱ سؤال: دفترچهٔ کد ۸ از ۸ صفحهٔ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰


