
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  

  »امام خمینی (ره)«هاست.     جو و کشف واقعیّتوکردن روح جستعلمی براي جوانان، زندهمبارزة                    
  

  لاوّ ۀاالت مرحلۀ سؤدفترچ

  1398المپیاد ریاضی سال وهشتمین دورة سی
   09:00ساعت:  - صبح

                             
                                                           

  
                                        

  کوتاهپاسخ  ايگزینهپنج  )قیقه(دمدّت آزمون  تعداد سؤاالت
9  16  210  

  

  

  شمارة صندلی:                        نام خانوادگی:                  نام:
  

          
  
  

  باسمه تعالی
  جمهوري اسالمی ایران
  وزارت آموزش و پرورش

  ملّی پرورش استعدادهاي درخشان  سازمان
 پژوهان جوانمعاونت دانش

  
  

نامۀ شما تصحیح  نخواهد شد. توجّه داشته باشید کد در غیر این صورت پاسخ نامه با مداد پر کنید.کد را در محلّ مربوط روي پاسخ این است.  1سؤاالت شما کد دفترچۀ  - 1
 هاي این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است، یکی باشد.دفترچۀ سؤاالت شما که در زیر هر یک از صفحه

 اسرع در دفترچه، در نقصی هرگونه وجود صورت در. نمایید بررسی را االتؤس ۀدفترچ هايبرگه ۀهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  - 2
 .کنید لعمطّ را جلسهول ئمس وقت

. کنید لعمطّ را جلسهول ئمس وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روي بر شما صاتمشخّ که گرفته قرار شما اختیار در نامهپاسخ برگ یک  - 3
  نامه را با مداد مشکی  بنویسید.ضمناً مشخّصات خواسته شده در باالي پاسخ

 ۀخان لطفاً. بزنید عالمت مربوط محلّ در نرم مشکی مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و دارید نگه تمیز و نکنید تا را آن پس کند،می تصحیح دستگاه را نامهپاسخ ۀرگب - 4
 .کنید سیاه کامالً را نظر مورد

پاسخ نادرست  .دارد منفی ةنمر 1اي گزینهبه هر سوال پنج نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 4 سوال هر به درست پاسخاي هستند گزینهکوتاه و پنجسواالت به دو شکل پاسخ  - 5
 .نداردبه سوال هاي پاسخ کوتاه نمره منفی 

 آن از اگر یحتّ وسایل قبیل این داشتن همراه. است ممنوع تاپلپ و حساب، ماشینهمراه تلفن نظیر الکترونیکی لوازم و یادداشت جزوه، کتاب، هرگونه داشتن همراه  - 6
 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش یا نکنید استفاده

آموزان دهمی، براي شرکت آزمایشی و کسب تجربه، به عالوه تعدادي از دانش .شوندمی انتخابدهم و یازدهم  آموزاندانش بین از تابستانی ةدور در کنندگانشرکت  - 7
 براي شرکت در آزمون مرحله دوم پذیرفته خواهند شد.

  .)شود داده تحویل نامهپاسخ همراه باید دفترچه (. ببرند خود با را االتؤس ۀدفترچ توانندمین داوطلبان - 8

 . است  www.mathysc.irریاضی ایران وبگاه کمیتۀ علمی المپیاد  - 9

  

 توضیحات مهم
 است.ممنوع حساب استفاده از ماشین 

 1کد دفترچه:   

  کلّیۀ حقوق این سؤاالت براي سازمان ملّی پرورش استعدادهاي درخشان محفوظ است.
 www.ysc.sampad.medu.ir:  آدرس سایت اینترنتی

http://www.mathysc.ir/


سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٢ ةصفح 

پاسخ درست به هر  کوتاه است.و پاسخ یانهيگزآزمون به دو شکل پنج نيا یهاسؤالآموز عزيز، دانش
پاسخ غلط  یول .نمرة منفي دارد ١ یانهيگزپاسخ غلط به هر سؤال پنج نمرة مثبت دارد. ٤دو نوع سؤال 

ستون  چهارمشابه و شامل  ،نامه در مورد هر دو نوع سؤالپاسخ کوتاه نمرة منفي ندارد.پاسخ یهابه سؤال
 .با سياه کردن مشخص کنيدتوانيد يک رقم از ارقام صفر تا نه را است که در هر کدام می

  
است.  ١٠٠٠٠تر از و کمعددی نامنفی  ،کوتاهسخهای پاجواب سؤال

نامه سياه کنيد. آن را جداگانه در پاسخ ارقام قسمت صحيحشما بايد 
ــؤالی  ــخ س ــما بايد ،بود ٧٣/٦٩٥به عنوان مثال اگر پاس ــمت  ش از قس

صرف شاری  سخ نظر کرده واع شکل روبهنامه، در پا های رو، رقممانند 
  يد.مربوطه را سياه کن
 ستونرا در  شمارة گزينة درست ،ایگزينهپنج هایدر مورد سؤال

  د.سياه کني به رقم يکان،، مربوط سمت راست
  بخشی کوتاهاسخپ تبرخی از سواال در انتهایضمنا امسال 

  

نمايش داده خواهد شد. اين بخش يک   به عنوان اطمينان از پاسخ قرار داده شده است، که با عالمت 
روند حل خاصيتی از جواب را مطرح کرده و صرفًا برای جلوگيری از خطاهای محاسباتی احتمالی بوده و به

  هيچ کمکی نخواهد کرد.
 
نامة خود مشخص کنيد. شمارة صفر!) کد دفترچة شما چند است؟ آن را در صفحة اول پاسخ سؤال(. ۰

 است. شده نامه توضيح دادهمشخص نکردن اين کد، عواقب ناگواری دارد که روی جلد پاسخ
 
 باشد؟ ١١وجود دارد که مضرب  ١و  ٠با ارقام  یحداکثر شش رقم یعيچند عدد طب. ۱

۱ (۸  ۲ (۹  ۳ (۱۰  ۴ (۱۸  ۵ (۱۹  

  
  محل انجام محاسبات:

  
  
  
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٣ ةصفح 

  های صحيح معادله زير را بيابيد.بتعداد جوا. ۲
    x xx x ( )( )

22 10 215 5 1  

 : جواب عددی اول است. 
  

۳ .ABCD  دايرهاست.  2مربعی به ضلع t که مرکز آن (نقطه 2 به شعاعO روی خط (CD 

باشد می Aای گذرا از راس دايره k مربع گذشته است. Dاست) از راس  Oو  Cبين  Dقرار دارد (
مماس شده است،  tبر دايره  Pو در نقطهقرار دارد  Aاز طرف  CAخط که مرکز آن، روی امتداد پاره

 چقدر است؟ kشعاع دايرهقرار دارند.  CDدر يک طرف خط  Bو P ،Aکه نقاططوریبه
 

۱( 1    ۲( 2 1 ۳( 2 ۴( 2 1
2

 ۵(  2
2

1 

 ليانجمن تشک یتعداد آموزان با همدانش نياز ا یآموز دارد. برخدانش ۱۲در شکرستان،  یامدرسه. ۴
 ۳ها از انجمن یداشته باشد. برخ تيانجمن عضو کياز  شيتواند در بیشخص م کي ميدانیاند. مداده
ها، انجمن نياز ا یکي رد قايدق ،یآموزکه هر دو دانش ميدانی. مهستند یعضو ۴ها انجمن هيو بق ،یعضو

 یعضو ۳ها انجمن نيتا باشد، چند تا از ا۱۳مدرسه،  نيا یهاگر تعداد انجمن. اهستندبا هم عضو 
  ؟هستند

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  ۵ (۵  

  
xناميم هرگاه اعداد طبيعی می» جالب«را  aطبيعی  عدد. ۵ y,  (نه لزومًا متمايز) وجود داشته باشند

aکه  x y2   چند مقسوم عليه جالب دارد؟ 9! عدد .3

  پذير است.بخش 10: مجموع ارقام جواب بر  
 

 محل انجام محاسبات:
 
 
 
 
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٤ ةصفح 

 
برای تابع . ۶ f fدانيم نمودار ، می: x(sin(   .به شکل زير است ((
  

  
fتواند بخشی از نمودار تابع های زير میيک از گزينهکدام x(  باشد. (

۱(   
 

۲  ( 
 

۳ ( 

۴(  ۵(    

  
را در DCخط پاره BADحاده است. نيمساز زاويه  BADزاويه  ABCDاالضالع در متوازی. ۷

E کند. اگر قطع میABED  يک چهارضلعی محاطی باشد و دايره محيطی آن بر ضلعBC  مماس
 چند درجه است؟AEDشود، اندازه زاويه 

 پذير است.بخش ۴بر و  عددی طبيعی جواب:  
  
  
  
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٥ ةصفح 

حله دو عدد نويسد. وی در هر مرترتيب دلخواه خود در يک رديف می را به ۱۳۹۸تا  ۱علی اعداد . ۸
حله تنها مر ۱۳۹۷نويسد. مشخص است که پس از تالفشان را میها اخمتوالی را پاک کرده و بين آن
 تواند باشد؟ند. اين عدد حداکثر برابر چند میمايک عدد بر روی تخته باقی می

  
تشکيل شده  متمايز و ناصفراز سه رقم  اوالً هرگاه مينامیم »منظم«را  طبيعی سه رقمی عدديک . ۹

 ريپذبخش یبر رقم سمت چپ یرقم سمت راست ،اشیبا در نظر گرفتن هر دو رقم متوال ًايانثو  باشد
  ؟رقمی وجود داردچند عدد منظم سه عدد منظم است. کي 126مثال عدد  ه عنوانباشد. ب

  است. ۳برابر  ۴مانده تقسيم جواب بر : باقی 
  
خواهد به مخترع بازی االفالک میپادشاه شهر فلک. ۱۰

خواهد شطرنج به دلخواه او جايزه دهد. مخترع از پادشاه می
ام واقع  jام و  iدر هر خانه سياه که در سطر و ستون 

iاست، تعداد  j در انتها جمع  سکه نقره قرار دهد، و
ها جايزه او شود. با توجه به اينکه صفحه شطرنج سکه

8 8  ام سياه است،  ۱بوده و خانه واقع در سطر و ستون
  شود.جايزه مخترع شطرنج چند سکه نقره می

  
 
 

 دو رقم يکسان دارد.جواب :  

  
خطی به موازات  Gازهای مثلث) است. (محل برخورد ميانه ABCمرکز ثقل مثلث Gنقطه. ۱۱

AB کنيم تا ضلع رسم میBC  را درK قطع کند. نقطهM  وسط ضلعAB و محل برخورد  است
باشد،  متر مربعبرابر با سه سانتی KFMناميم. اگر مساحت مثلثمی Fرا CMو AKخطوط

 متر مربع است؟چند سانتی ABCمساحت مثلث
  

 محل انجام محاسبات:
 
 
 
 
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٦ ةصفح 

  
 طرفههای يکها از تعدادی ميدان و خيابانشهر مصلس. ۱۲

های يک از خيابانيل شده است. جهت هرتشک روروبهبه شکل 
. برای روی شکل استاين شهر مطابق جهت مشخص شده بر 

م ها، يک ليتر بنزين الزطی کردن هر کدام از اين خيابان
ن ليتر بنزي ۹خواهد با ماشين شخصی خود که است. سپهر می

گردش به   Aهای اين شهر با شروع از دارد در خيابان
د؟ (در تواند اين کار را نجام دهبه چند طريق می بپردازد. وی

  ).دطول مسير ممکن است از شهر و يا خيابان تکراری گذر کن
 

 است. ۱ یساوم ايکمتر و  جواب کانياختالف رقم دهگان و :  

  
xتايی های مرتب تعداد سه. ۱۳ y z, از اعداد صحيح   ,   x y z0 طوری را بيابيد به 1000

 موجود باشد که nکه عدد طبيعی 

       nx y z x y z( )( )( )( )1 1 1 2 

۱ (۸  ۲ (۹  ۳ (۱۰  ۴ (۱۱  ۵ (۱۲  

  
xضريب . ۱۴   است؟ ای زير چنددر چندجمله 60

          x x x x2 3 151 1 1 1 

  
 محل انجام محاسبات:

 
 
 
 
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٧ ةصفح 

  
های مکعبی به ضلع واحد قرار ای در وسط يکی از يالمورچه النه. ۱۵

ای های ديگر مکعب (به غير از مکان النه) تکهدارد. وسط هر کدام از يال
نان قرار دارد. اگر مورچه بخواهد با حرکت روی سطح جانبی مکعب، 

 ترينها را برداشته و در نهايت به النه خود بازگردد، طول کوتاههمه نان
  کند، چقدر است؟مسيری که با انجام اين فرآيند طی می

 

۱ (2 5 2  ۲( 6 2  ۳( 12 2 ۴ (1 4 2 ۵ (12 

  
هايی که شماره ، همه المپkداريم. با زدن کليد شماره  ۱۲تا  ۱کليد با شماره  ۱۲المپ و  ۱۲. ۱۶
. به چند ها خاموش هستنددر ابتدا تمامی المپ دهند.است، تغيير وضعيت می kها کمتر يا مساوی آن

المپ  ۷ها دقيقا طوری که با زدن آنعضوی از کليدها را انتخاب کرد، به ۷ای توان زير مجموعهطريق می
  روشن شود؟

 : جواب دو رقم يکسان دارد. 
  
ها را به دو دسته بيابيد که هرطور آن مجموعه اعداد حقيقی رااز  یچهار عضو هایزيرمجموعهتعداد . ۱۷

 جمع اعضای دسته ديگر برابر باشد.ضرب اعضای يک دسته با حاصلدو عضوی افراز کنيم، حاصل

 نهايت) بی۵ ۲۴) ۴ ۲ )۳ ۱ )۲    ) صفر۱

  
 محل انجام محاسبات:

 
 
 
 
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٨ ةصفح 

  
ايد به بدجنس در کالسی زندانی شده است. آليس ب یدانآليس در سرزمين عجايب توسط رياضی. ۱۸

دان بگويد و تنها در صورتی مدت يک هفته روی يک معمای رياضی کار کند و در انتها جواب را به رياضی
بزرگی  شود که پاسخ او درست باشد.کالس بزرگی که آليس در آن محبوس شده تخته بسيارآزاد می

,دارد که در ابتدا روی آن اعداد  , , ,2 3 4 ام  iنوشته شده است. آليس بايد در روز ترتيب به  1000
را بر  bسپس هر عدد روی تخته مانند  ،را در نظر بگيرد aام نوشته شده روی تخته مانند  iعدد 

 (مثالً در انتهای روز اول اعداد روی تخته بنويسد bرا به جای تقسيم کرده و حاصل aب.م.م آن عدد و
,تخته به صورت  , , , , , ,1 3 2 5 3 999 های نوشته شده روی . جواب معما تعداد يکآيند)در می 500

روی تخته وجود دارد). اگر شما  1 در انتهای روز اول يک عدد ز هفتم است. (مثالًتخته در انتهای رو
ت دهيد؟ اگر توانستيد به سرعت جواب نهايی را محاسبه کرده و آليس را نجاپيش آليس بوديد آيا می

 نامه وارد نماييد.چنين است جواب را در پاسخ
  
متقاطع Qو Pدر شکل مقابل، دو دايره در نقاط . ۱۹

باشد که دو دايره ديگر را می Pبه مرکز  هستند. دايره
 BQCکند. اگر زاويه قطع می Dو A،B،Cدر نقاط 

درجه باشد،  20برابر با  CQDدرجه و زاويه  50برابر با 
  چند درجه است؟ (شکل دقيق نيست.) ADC اندازه زاويه

برابر  ۴مانده تقسيم آن بر : جواب عددی طبيعی و باقی 
 است. ۳

  
 

  
 محل انجام محاسبات:

 
 
 
 
  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ٩ ةصفح 

 ت از برخی(ممکن اس را نوشته است -۱و  ۱،۰ضلعی منتظم اعداد  ۱۳۹۸های يک اميد بر روی راس. ۲۰
ا مجموع مجاور، ي ها ميانگين عدد دو راسطوری که عدد هر کدام از راساز اين اعداد استفاده نشود.) به
راس مجاور  يگر مجموع دوها ميانگين، و برخی د(ممکن است برخی از راسعدد دو راس مجاور آن است 

 اند داشته باشد؟توضلعی چند حالت مختلف، می ۱۳۹۸ين های امجموع اعداد همه راس .)آن باشند

۱ (۱۳۹۵  ۲ (۱۳۹۷  ۳ (۱۳۹۹  ۴ (۲۷۹۵  ۵ (۲۷۹۷  

  
تعداد اعداد طبيعی سه رقمی را بيابيد که دو رقم سمت راست مربعشان با دو رقم سمت راست . ۲۱

که دو رقم سمت راستش با دو رقم سمت راست  225خودشان نظير به نظير برابر باشد. (مانند
2225  برابر است.) 50625

  
  ترين مقدار عبارت زير چند است؟، کمxبرای عدد حقيقی . ۲۲
  

    x x x x2 24 8 6 10 

۱ (2 5    ۲ (4 2 ۳ (34 ۴ (5 13 ۵ (8 10 

  
 محل انجام محاسبات:

 
 
 
 
  

  



سی و هشتمين المپياد آزمون مرحلة اول   
  رياضی کشور

  

   

      ۱کد سؤاالت: 

١٠ از ١٠ ةصفح 

 2 که دايرهای انتخاب شده به گونه 1 از دايره AB مفروض است. وتر O به مرکز 1 دايره. ۲۳
 30برابر با  BCO طوری قرار دارد که زاويه AB روی خط C بگذرد. نقطه O ، ازAB به قطر

قطع  K را برای بار دوم در 2 دايره OC خطقرار دارد). پاره A و C بين نقاط Bدرجه است (

 D مماس است و نقاط 1 بر دايره CD کهایگونهقرار دارد به 1 روی دايره D کرده است. نقطه

3برابر با  DK خطقرار دارند. اگر طول پاره AB در يک طرف خط O و  خطباشد، طول پاره 2
CD چقدر است؟ 

  
3های يک جدول در هر يک از خانه. ۲۴ يک نفر نشسته است. هر کدام از اين افراد يا راستگو است 4

 ۱۲گويد. در يک لحظه هر کدام از اين گويد و يا دروغگو است که هميشه دروغ میو هميشه راست می
حداکثر  » راد راستگو در ستون من برابر است.تعداد افراد راستگو در سطر من با تعداد اف« نفر گفتند: 

 توانند دروغگو باشند؟د میچند نفر از اين افرا
  
  دستگاه زير چند دسته جواب حقيقی دارد؟. ۲۵
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 سعادتمند باشید.
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