
 مرحله ي دوم هجدهمين المپياد رياضي ايران
 انتخاب شده اند نشان دهيد كه مي {٢٠٢۶,…,١،٢،٣} عدد متمايز از بين اعضاي مجموعه ي 21 -1مسئله ي 

 . عدد انتخاب كرد به طوري كه رابطه ي زير برقرار باشد21 از بين ان c و a ،bتوان سه عدد متمايز 
bc<٢a٢>٢bc 

 ) نمره7(

 قرار دارند ثابت كنيد دو ABC از مثلث AB و BC ،AC به ترتيب روي اضالع F و D ،Eنقاط  -2مسئله ي 
  داراي مركز ثقل مشترك هستند اگر و فقط اگرDEF و ABCمثلث 

 
 .)مركز ثقل يك مثلث محل تالقي سه ميانه ي آن مثلث است(

 ) نمره7(
 M زيرمجموعه از 16 مي ناميم نشان دهيد كه مي توان M را {١٠٠٠٠,…,١،٢،٣} مجموعه ي -3مسئله ي 

 {a} تا از اين زيرمجموعه ها باشند كه اشتراك آن ها دقيقا برابر 8، انتخاب كرد به طوري كه براي هر 
 .باشد

 ) نمره7(
 را بتوان به سه مجموعه ي {n,…,١،٢,٣} را بيابيد كه مجموعه ي n همه ي عدد هاي طبيعي -4مسئله ي 

 . تقسيم كرد به طوري كه مجموع اعضاي اين سه مجموعه با هم برابر باشدC و A ، Bمجزاي 
 ) نمره5( 

  درجه است ١٨٠o، مجموع زاويه هاي هر راس برابر ABCD مي دانيم در چهاروجهي -5مسئله ي 
 )١٨٠o=A ،<BAC+<CAD+<DABمثال ً در رأس (

 . وجوه اين چهاروجهي، چهار مثلث برابرندنشان دهيد كه
 ) نمره5(

تعميمي از مفهوم عدد است همان طور كه مي دانيد هر عدد طبيعي به صورت دنباله يي » اَبر عدد  « -6مسئله ي 
 است، مثال  دنباله اي از سمت چپ نا متناهي از ارقام صفر» ابر عدد « متناهي از ارقام صفر تا نوشته مي شود يك 

كه از جايي به بعد ارقام ( است » ابر عدد « است توجه كنيد كه هر عدد خود يك » ابر عدد«  يك ٣٠٣٠٣٠۴…
 )آن همگي صفرند

را نيز با هم جمع و يا در » ابر عدد « با همان روشي كه دو عدد با هم جمع يا در هم ضرب مي شوند، مي توان دو 
 هم ضرب كرد مثال



 و  
منظور از (   وجود دارد كه B» ابر عدد « است ثابت كنيد » ابر عدد «  يك Aفرض كنيد ) الف
 )اي است كه همه ي رقم هاي آن صفر است» ابر عدد«  

(   وجود دارد كه Bرون ضربي دارند، يعني ابر عدد  را پيدا كنيد كه واAتمام ابر عدد هاي ) ب

 ). است٠٠٠١…» ابر عدد«  منظور از 
 ؟ چرا؟و يا  آن گاه  آيا درست است كه اگر ) ج

 ) نمره11(

 
 


