
  دوره ي المپياد رياضي ايران مرحله ي اول بيستمين

 1380بهمن ماه 

------------------------------------------------------- 

  مربع كامل است؟٣n+٣١١+٣٧، nبه ازاي چند عدد طبيعي ) 1

 بي نهايت) ه                  6) د                 3)  ج                1)  ب         صفر) الف

 

  در اعداد طبيعي جواب دارد؟na+nb+nc=nd معادله ي nبه ازاي چند عدد طبيعي ) 2

 بي نهايت)  ه                 3)  د                2) ج                 1) ب          صفر) الف

 

دايـره اي دلخـواه از      . باشند مي   BC با   AD و   CD با   AB به ترتيب محل برخورد      F و   ABCD  ،Eدر چهارضلعي محاطي    ) 3
A   و B     مي گذرانيم تا AF  و BF را به ترتيب در M و N    قطـع كنـد اگـر  <AFB=٣٠o و <AED=۶٠o  آن گـاه ،<MNB 

 :برابر است با

 

             ١٣۵o) ج          ١٢٠o)  ب          ٩٠o) الف

 ١۵٠o)  ه            ١٠۵o) د 

 

 

 . برساندB قرار دارد و مي خواهد در كم ترين زمان ممكن خود را به Aقطه ي مطابق شكل مقابل، يك دونده در ن) 4

. در مسير حركت او يك جاده ي گِلي وجود دارد كه باعث مي شود سرعت حركتش حين گذر از آن بـه نـصف كـاهش يابـد                           
 .كم ترين زمان ممكن را پيدا كنيد.  متر بر ثانيه است١٠سرعت حركت دونده روي آسفالت 

 



  ثانيه5)  ج              ثانيه )  ب                       ثانيه ) الف

 ثانيه )  ه               ثانيه ) د

 

توان نوشت، طوري كه هر دو عـدد حـداقل در دو رقـم اخـتالف داشـته               حداكثر چند عدد پنج رقمي مي        2 و   1با رقم هاي    ) 5
 باشند؟

 ٢٠) ه                19) د               18)  ج              17)  ب           16) الف

 

6 (a   و b          و   دو عدد حقيقي مثبت و متمايز هستند، به طوري كه .ab برابر با چه مقداري 
 است؟

 )  ه                 2) د                 1) ج                 4) ب          )الف

 

از تبـديل نيـز نزديـك بـه هـم           تبديلي است كه نقاطي كه قبل از تبديل نزديك به هم هستند، بعـد               » تبديل پيوسته   « يك  ) 7
 بين دو تكه خمير را اين طور در نظر مي گيريم كه لبه هاي دو تكه خمير را به هـم مـي چـسباند و لـذا تبـديل           fتبديل  . بمانند

  .، تكه خمير بزرگ تر را به دو تكه خمير جدا از هم تقسيم مي كند١-fوارون آن، يعني 

 :در اين صورت

 . اند هر دو پيوسته١-f و f) الف

 . هيچ كدام پيوسته نيستند١-f و f) ب

 . پيوسته نيست١-f پيوسته است ولي f) ج

 . پيوسته است١-f پيوسته نيست ولي f) د

 .هيچ كدام از نتيجه گيري هاي فوق، درست نيست) ه



 B بـه شـكل   قابـل تبـديل  ) در سؤال قبل تعريف شده اسـت  ( با تبديلي پيوسته كه وارون آن هم پيوسته است           Aاگر شكل   ) 8
 .هستند، اجسام زير را در نظر بگيريد» هم ريخت « باشد، مي گوييم اين دو شكل 

 ). نيز از خمير ساخته شده اندD و C از سيم نرم ساخته شده اند و B و Aفرض كنيد (

 كدام گزينه درست است؟

 . هم ريخت نيستندD و C هم ريخت اند ولي B و A) الف

 . نيز هم ريختندD  وC هم ريخت اند و B و A) ب

 . هم ريختندD و C هم ريخت نيستند ولي B و A) ج

 . نيز هم ريخت نيستندD و C هم ريخت نيستند و B و A) د

 .هيچ كدام از نتيجه گيري هاي فوق درست نيست) ه

 

 وصـل كـرده   9 را به 3اين ساعت داراي يك خط طاليي است كه شماره ي  . يك ساعت عقربه اي جادويي در اختيار داريم       ) 9
اين ساعت ويژگي جالبي دارد و آن اين است كه هر گاه خط طاليي نيم ساز داخلي دو عقربه ي سـاعت شـمار و دقيقـه                           . است

 شب ساعت چنـد بـار زنـگ مـي           ١:١٢ ظهر مي باشد، تا ساعت       ١:١٢در حال حاضر ساعت     . شمار شود، ساعت زنگ مي زند     
 زند؟

 13)  ه               12) د               11) ج                 9)  ب             6) الف

 

اگر دو دانش آموز از اين مدرسـه دوسـت باشـند،            . در دبيرستان پسرانه ي ابن سينا تعدادي دانش آموز تحصيل مي كنند           ) 10
سـت  دوستي يك رابطه ي دو طرفـه اسـت و هـيچ كـس بـا خـودش دو                  (پدر هاي اين دو دانش آموز نيز با هم دوست هستند            

 كدام گزينه قطعا درست است؟!). نيست

 kحـداقل   ) پـدر حامـد   ( دوست در دبيرستان داشته باشد، آن گاه ابو حامد           k) يكي از دانش آموزان مدرسه    ( اگر حامد   ) الف
 .دوست در ميان پدر هاي دانش آموزان دبيرستان دارد

 دوسـت در ميـان پـدر هـاي دانـش آمـوزان              kثر   دوست در دبيرستان داشته باشد، آن گاه ابو حامـد حـداك            kاگر حامد   ) ب
 . دبيرستان دارد



 دانش آموز از دبيرستان موجود باشند كه هيچ دو تايي از آن ها دوست نباشند، آن گـاه در ميـان پـدر هـاي دانـش                            kاگر  ) ج
 . نفر وجود دارند كه هيچ دو تايي دوست نيستندkآموزان دبيرستان 

 دانـش آمـوز     k نفر موجود باشند كه هيچ دو تايي دوست نباشند، آن گـاه              kن دبيرستان   اگر در ميان پدر هاي دانش آموزا      ) د
 .وجود دارند كه هيچ دو تايي دوست نيستند

حسام و حامد هر دو در دبيرستان ابـن         ( اگر حسام برادر كوچك تر حامد باشد، آن گاه حسام و حامد با هم دوست هستند                 ) ه
 ).سينا تحصيل مي كنند

 

متحـرك مـي    .  برسـاند  Bاين متحرك مي خواهد خود را به نقطـه ي           .  از شكل زير قرار دارد     Aحرك در نقطه ي     يك مت ) 11
 Bاين متحرك به چند طريق مي تواند خود را به           . تواند روي خطوط شبكه حركت كند و از هيچ نقطه اي نبايد دو بار عبور كند               

 برساند؟

 ۴٠) ه                36) د               32) ج               28) ب            24) الف

 

، ۶=O١O٢ طـوري در صـفحه قـرار گرفتـه انـد كـه               O٣ و   O٢،  O١ و بـه مراكـز       5 به شـعاع     C٣ و   C٢،  C١سه دايره ي    ) 12
O١Oو ٨=٣ O١Oبر ٢ O١Oمساحت ناحيه اي از .  عمود است٣Cكه با ١ Cو ٢ Cتداخل ندارد، چقدر است؟٣  

 54)  ه               48)  د              24)  ج            ١٢π)  ب         ١٠π) الف

 

شـعاع  . يك صفحه ي بي نهايت در بي نهايت داريم كه خانه هاي آن را به صورت شطرنجي، سياه و سفيد رنگ كرده ايم                      ) 13
 .) واحد است1دايره اي كه همه ي نقاط محيط آن شطرنجي 

 )  ه               ) د                       )  ج          )  ب       ) الف

 

مـثال عـدد    . مي گوييم اگر در بسط اعشاري آن، بعد از مميز، هر عدد طبيعي ظاهر شـده باشـد                 » جالب«  را   xعدد حقيقي   ) 14
. كه از پشت سر هم قرار گرفتن همه ي اعداد طبيعي به وجود آمـده، عـددي جالـب اسـت                     

 كدام يك از گزاره هاي زير درباره ي اعداد جالب صحيح نيست؟



 . ظاهر مي شود١٣٨٠در بسط اعشاري هر عدد جالب نامتناهي بار ) الف

 . جالب گنگ استهر عدد) ب

 . هم جالب هستندxyو   دو عدد جالب باشند، y و xاگر ) ج

 . به صورت يكي در ميان به دست مي آيد، جالب استxز حذف ارقام  هم كه اy جالب باشد، عدد xاگر ) د

 . هم جالب استx-١ جالب باشد، xاگر ) ه

 

 (y٣,x٣)=C و (y٢,x٢)=B، (y١,x١)=A مثلثي در صفحه ي مختصات باشد كه مختـصات رؤوس آن  ΔABCفرض كنيد   ) 15

به دست مي     از رابطه ي     ΔABCدر اين صورت مساحت مثلث      . باشد
 .آيد منظور از نقاط شبكه اي، نقاطي از صفحه ي مختصات است كه مختصات آن ها صحيح است

 . با رؤوس شبكه اي رسم كرد5تساوي االضالعي به ضلع در صفحه مي توان مثلث م) الف

 . مثلث با رؤوس شبكه اي افراز كرد٢٠ را مي توان به 3×3يك مربع ) ب

 . وجود دارد(١٠٠٢،١٠٠١) و (١٠٠١،١٠٠٠)، (١،١)، (٠،٠)نقطه اي شبكه اي درون متوازي االضالعي با مختصات رؤوس ) ج

 .كه اي صحيح استمساحت هر متوازي االضالع با رؤوس شب) د

 . مثلث با رؤوس شبكه اي افراز كرد٢٠ متوازي االضالع و ٢٠ را مي توان به ٧×۴يك مستطيل ) ه

 

! متر، از بيرون بسته ايم      متر و محيط قاعده ي       3 متر به وسط يك استوانه ي به ارتفاع          1حشره اي را با نخي به طول        ) 16
 مساحت قسمتي از استوانه كه حشره مي تواند به آن برود، چقدر است؟

 )  ج                            π)  ب       ) الف

 )  ه                ) د



آرش و علي روي شكل زير با يك مهره مشغول بازي هستند، هر كس در نوبت خود مي تواند يكي از دو كار زير را انجام                          ) 17
 .دهد

 . مهره را روي يال ها در جهت ساعت گرد هر تعداد خانه كه بخواهد حركت دهد-

در صورت وجود چنين    (  مهره را روي يال متصل به رأس مجاور كه در اليه ي دروني است                -
 ).رؤوس هم اليه شبيه هم هستند(حركت دهد ) رأسي

رض كنيد آرش بازي    ف. برساند، برنده ي بازي است    ) O(هر كس مهره را به خانه ي مركزي         
با آغاز از كدام خانه آرش برنـده بـازي خواهـد            . را شروع كند و هيچ كس دچار اشتباه نشود        

 بود؟

 D و B)  ه          A و C)  د         D و A)  ج        D و C)  ب      B و A) الف

 

 هاي مـساوي روي پيـست قـرار گرفتـه انـد              به فاصله  E، و   A  ،B  ،C  ،Dدر يك پيست دو ميداني دايره وار پنج دونده ي           ) 18
يعنـي در  ( دور بـر سـاعت   4 با سرعت Aبعد از شروع مسابقه، دونده ي       .  قرار دارد  Aو چوبي در دست دونده ي       ) ماند شكل (

 دور 1 بـا سـرعت   E و B ،C ،Dدر جهت خالف عقربه هاي ساعت و دونده هـاي ) هر ساعت چهار بار دور پيست را طي ميكند     
در ضمن در هر زمان كه دو دونده از كنار هم عبور مي كنند              . جهت عقربه هاي ساعت شروع به حركت مي كنند        در ساعت در    

  ساعت چوب در دست كدام دونده است؟1بعد از گذشت . و چوب در دست يكي از آن ها باشد، آن را به ديگري مي دهد

 E)  ه                D)  د               C)  ج               B)  ب            A) الف

 

حركت اتومبيـل ايـن گونـه       .  كيلومتر است  ١٠٠ در حركت است و فاصله ي دو شهر          B به سمت شهر     Aاتومبيلي از شهر    ) 19
 كدام گزينه درست است؟.  كيلومتر بر ساعت در حركت استx قرار دارد با سرعت B كيلومتري شهر xاست كه وقتي در 

 . كيلومتر اول را طي مي كند۵٠اعت اتومبيل قبل از نيم س) الف

 . ساعت است2 كيلومتر آخر را طي مي كند كم تر از ۵٠زماني كه اتومبيل ) ب

 . ساعت است1 كيلومتر آخر را طي مي كند كم تر از 25زماني كه اتومبيل ) ج

 . ساعت است1 كيلومتر سوم بيش تر از 25زمان طي كردن ) د

 !سداتومبيل هيچ گاه به مقصد نمي ر) ه



 x ، دايـره ي تـوپري بـه مركـز         دارد، اگر براي هـر      » ساختار دايره اي    «  از صفحه    Aمي گوييم زيرمجموعه ي     ) 20
، دارد هر گـاه بـراي هـر     » ساختار مثلثي  «B قرار بگيرد؛ به طور مشابه، مي گوييم         Aوجود داشته باشد كه كامال در       

 كدام يك از گزاره هاي زير صحيح نيست؟.  وجود داشته باشدB، داخل xمثلث متساوي االضالع توپري به مركز ثقل 

 . ساختار مثلثي دارد{١>y٢+x٢|(x,y)}=Dدايره ي واحد، ) الف

 . ساختار دايره اي دارد{٠<y|(x,y)}=Hنيم صفحه ي ) ب

 .اشد، ساختار مثلثي داردهر مجموعه اي كه ساختار دايره اي داشته ب) ج

 .هر مجموعه اي كه ساختار مثلثي داشته باشد، ساختار دايره اي دارد) د

مي توان صفحه را به دو زيرمجموعه ي ناتهي طوري تقسيم كرد كه يكي ساختار دايره اي و ديگري سـاختار مثلثـي داشـته                         ) ه
 .باشد

 

 صيت اند كه درون مثلث، داراي اين خاQ و P نقاط ΔABCدر مثلث ) 21

 

 ΔXYZ مساحت مثلـث  S(ΔXYZ)منظور از  (  قطع كند، مطلوب است محاسبه ي        F را در    AB ضلع   PQاگر پاره خط    
 ).است

 5)  ه                 4)  د                3)  ج                2) ب              1) الف

 

 مي توان انتخاب كرد كه هيچ كدام از آن ها حاصل ضـرب بقيـه شـان را                   {٣٠,…,١،٢}حداكثر چند عدد از مجموعه ي       ) 22
 عاد نكند؟

 12)  ه               11)  د              ١٠) ج                 9) ب              8) الف

 



 . ها ست بارم بقيه ي سؤالدو برابر 30 الي 23بارم سؤال هاي  :توجه

 ).در نظر داشته باشيد كه نمره ي منفي اين سؤال ها طبق همين قاعده محاسبه مي شود(

.  اعـدادي صـحيح هـستند      n و   m هـايي كـه      (m,n) است، يعني    Z٢عضوي از مجموعه ي     » نقطه  «  منظور از    در سه سؤال بعد   
 ٠≠b٢+a٢ وجود داشته باشد كـه  c و a ،bداد صحيح مي ناميم اگر اوال ناتهي باشد، ثانيا اع     » خط  «  را   Z٢ از   Aزيرمجموعه ي   

 يك r يك نقطه و Oر اگ. A=B يا A∩B=Ø موازي اند، اگر    B و   Aمي گوييم دو خط     . و  
.  اسـت r برابـر  Oمجموعه ي نقاطي است كه فاصله شان تـا   r و شعاع Oعدد حقيقي نامنفي باشد، منظور از دايره ي به مركز        

 . تك عضوي باشدA∩C مماس مي گوييم، اگر C را بر دايره ي Aخط 

 كدام يك از عبارت هاي زير درست است؟) 23

 .ك خط مي گذرد از هر دو نقطه متمايز دقيقا ي-1

 . استA مي گذرد و موازي x باشد، دقيقا يك خط وجود دارد كه از A نقطه اي خارج از خط x اگر -2

 . استC موازي A باشد، آن گاه C موازي B و B موازي A اگر -3

 . مجموعه ي نقاطي كه از دو نقطه ي متمايز به يك فاصله اند، يك خط است-4

 همه ي عبارات)  ه           4 و 3)  د      4 و 3، 2)  ج                1)  ب   3 و 2، 1) الف
  

 كدام يك از مقادير زير مي توانند تعداد نقاط يك دايره باشند؟) 24

 ب و ج)  ه       بي نهايت)  د              12)  ج              ١٠)  ب             7) الف

 نه درست است؟با توجه به تعريف هاي باال كدام گزي) 25

 .از هر نقطه خارج يك دايره دقيقا دو مماس بر دايره مي توان رسم كرد) الف

 .از هر نقطه روي دايره بي نهايت مماس بر دايره مي توان رسم كرد) ب

 . مماس مشترك دارد4دو دايره متمايز حداكثر ) ج

 .از هر سه نقطه غير واقع بر يك خط يك دايره مي گذرد) د

 .شدن شعاع، تعداد نقاط روي دايره افزايش مي يابدبا زياد ) ه



صـد هـا نفـر از    .  سال قبل از ميالد مسيح، بزرگ ترين گردهمايي نقاشان برجسته در شهر بالف بلوف افتتاح شده   ١٧٠٠٠) 26
جـرا مـي   براي مراسم افتتاحيه، سرگرمي اي تدارك ديده شده بود كه به اين صورت ا. همه ي نقاط راه شيري جمع شده بودند       

 :شد

( همه ي نقاط درون و روي يك منحني بسته است           » شكل  « منظور از   . دلخواه روي تابلو مي كشيد    » شكل  « ابتدا يك نفر، يك     
ايـن  (سپس نفر دوم بايد شكلي روي همان تابلو بكشد كه حتما شامل تعدادي نقطه ي جديـد بـشود     ). كه خودش را قطع نكند    

به همين ترتيب هر كس به نوبت بايد شكلي بكشد          ). اشتراك داشته باشد يا نداشته باشد     شكل ممكن است با شكل هاي قبلي        
زير تابلو، شـكل هـاي شـكيده        . بشود) نقاطي كه در هيچ يك از شكل هاي قبلي نيامده باشد          (كه شامل تعدادي نقطه ي جديد       

 . نام برده مي شود- بدون اين كه ترتيب كشيده شدن ِ آن ها ذكر شود-شده در آن

 

ولي هيچگاه دو شـكل     . ممكن است كسي از روي خط هاي شكل هاي قبلي دوباره بكشد           
مثال تابلوي روبرو توسط چهار نقاش بزرگ كشيده شـد و در پايـان              . بر هم منطبق نداريم   

در ابتـدا، امـين     . به فروش رفت  ) واحد پول بالف بلوف   ( بلوفي   ١٠٠٠٠٠مراسم به قيمت    
 را كـشيد، پـس از آن احـسان          BEFCك چهارضلعي    را كشيد، بعد سيام    ΔDEFمثلث  
 . را رسم كردG را كشيد و در نهايت ايمان منحني ΔABCمثلث 

 را بكـشد و بعـد سـيامك بخواهـد           ΔABCمثال امكـان نداشـت اول احـسان مثلـث           . توجه كنيد كه ترتيب نقاشي مهم است       
بعد ها در تاريخ    . سبت به نقاط قبلي نداشت    چون در آن صورت شكل سيامك نقطه ي جديدي ن         .  را بكشد  BEFCچهارضلعي  

حميد ادعا مي كد تابلو هاي زيـر        !  كه امكان داشته باشد در اين مراسم كشيده شده باشند، يك منگول ناميده شد                شكل nهر  
 )ستند؟به عبارت ديگر كدام ها منگول ني( كدام تابلو ها قطعا تقلّبي اند؟ . را در پايان همان مراسم خريداري كرده است

 2 و 4)  ه           2 و 3) د           1 و 4)  ج          1 و 3) ب        1 و 2) الف

 

 



 :مترجم او مي گويد. ي راست گو از فرامفيا آمده است و اصوات نامفهومي از دهانش خارج مي شودمرد) 27

 :من درست نمي فهمم چه مي گويد، ولي مطمئنم منظور او يكي از اين جمالت است« 

 .تابلو ي من شامل تعدادي شكل است كه همگي با انتقال از روي يكديگر به دست مي آيند) 1

 ).شكل هاي قابل انطباق با هم(امل تعدادي شكل هم نهشت است تابلوي من ش) 2

 .تابلوي من شامل تعدادي دايره است) 3

 ». در تابلوي من شكلي هست كه زيرمجموعه ي اجتماع بقيه ي شكل ها نيست) 4

 اگر كدام جمله را گفته باشد مي توان مطمئن بود كه اين تابلو منگول است؟

 2 و 4)  ه           2 و 3)  د          1 و 4)  ج          1 و 3)  ب       1 و 2) الف

 

به همـين   .  شوخي كنند  - و نا آشنا به قوانين     -دو نفر از برگزار كنندگان مراسم تصميم مي گيرند با يكي از مهمان خارجي             ) 28
مثال اگـر بـه ترتيـب       ( گفتند   دليل وقتي نحوه ي كشيده شدن تابلو ها را توضيح مي دادند، ترتيب كشيده شدن را معكوس مي                 

، و در نهايـت شـكل       ...،  ١-Fn رسم شده، بعد شـكل       Fnابتدا شكل   :  كشيده شده بود، به او مي گفتند       F١,Fn,…,F٢شكل هاي   
Fبراي اين كه همه ي تابلو ها را به اين شكل توضيح بدهند و قضيه لو نرود، آن ها بايد قانون ِ سرگرمي را به چـه صـورت                             ). ١

 ان خارجي بيان كنند؟براي مهمان

 )نقاطي كه در شكل هاي قبل نيامده(هر كس بايد شكلي بكشد كه شامل تعدادي نقطه ي جديد بشود ) الف

 .هر كس بايد شكلي بكشد كه شامل كل نقاط يكي از شكل هاي قبلي نشود) ب

 .هر كس بايد شكلي بكشد كه زيرمجموعه ي اجتماع شكل هاي قبلي باشد) ج

 . تا از شكل هاي قبلي پوشانده نشود١+k تا از شكل هاي قبل، اجتماع kشكلي بكشد كه از اجتماع آن با هر كس بايد ) د

 هيچ كدام) ه

 

 



 :داريم هر كس نظري مي دهد.  شكل رسم شده است١٠٠٠٠دو تابلو ي تقلّبي كه در هر كدام ) 29

 .نتخاب كرد كه منگول باشند شكل ا١٠در اين تابلو مي توان :  را نديده و مي گويد1بهزاد تابلوي 

 . شكل انتخاب كرد كه منگول باشند٢٠در اين تابلو مي توان :  را ديده و مي گويد2اميد تابلوي 

 . شكلي تشكيل يك منگول نمي دهند21در اين تابلو هيچ :  را ديده و مي گويد2كسري تابلوي 

 كدام گزاره بهترين نتيجه گيري است؟

 .ممكن است اميد وكسري هر دو راست بگويند) ب    .ي گويدبهزاد حتما راست م) الف

 الف و ب) د  .ممكن است اميد و كسري هر دو دروغ بگويند) ج

 الف و ج) ه

 

 سعي مي كنند با هم رقابت كنند، با ديـدن مراسـم             - حتّي نفس كشيدن   -ياسر و مرتضي كه در همه ي جنبه هاي زندگي         ) 30
سـپس نفـر ديگـر شـكل        . به اين ترتيب كه ابتدا يكي از ان دو شكلي را مي كـشد             . هندبين خودشان يك مسابفه ترتيب مي د      

اولين كسي كه بتواند شكلي بكشد كـه باعـث   . به همين ترتيب هر كس در نوبت خود يك شكل مي كشد. ديگري را مي كشد   
 .ايت ادامه داردفرض كنيد تابلوشان از هر طرف تا بي نه. شود همه ي شكل ها غير منگول شوند، برنده است

 .نفر اول مي تواند هميشه برنده شود) الف

 .نفر دوم مي تواند هميشه برنده شود) ب

 .اگر هر دو خوب بازي كنند، تا آخر كسي برنده نمي شود) ج

 . حركت بازي تمام مي شود28بعد از ) د

 .ياسر مي تواند هميشه برنده شود) ه

 


