
 مرحله ي دوم نوزدهمين المپياد رياضي ايران

 1380 ارديبهشت ماه 19: نوبت اول

 18 تا ساعت 14ساعت 

 

 ١+nثابت كنيد .  يك مربع كامل است    np+١ عددي طبيعي باشد به طوري كه        n عددي اول و     P فرض كنيد    -1مسئله ي   
 . تا مربع كامل نوشتPرا مي توان به صورت مجموع 

 

 را بـه سـمت      A'BC و   B'AC  ،C'ABروي اضالع آن، سه مثلـث       .  مفروض است  ABCدة الزاويه    مثلث حا  -2مسئله ي   
 :خارج مي سازيم به طوري كه

<B'AC=<C'BA=<A'BC=٣٠o 

<B'CA=<C'AB=A'CB=۶٠o 

 . عمود است'A'C بر B'M باشد، نشان دهيد BC وسط ضلع Mاگر 

 

ان را طوري در صـفحه قـرار داد كـه اضـالع آن هـا افقـي و                    مربع يكس  nهايي را پيدا كنيد كه بتوان        n تمام   -3مسئله ي   
 . باشد عمودي باشد و شكل حاصل حداقل سه محور تقارن داشته

  نمره دارد7هر سؤال 

 

 

 

 

 



 1380 ارديبهشت ماه 20: نوبت دوم

 13 تا ساعت 9ساعت 

 :، داشته باشيمxقيقي  با ضرايب حقيقي را پيدا كنيد كه براي هر عدد حP تمام چندجمله اي هاي -4مسئله ي 

P(٢P(x))=٢P(P(x))+٢(P(x))٢ 

 

 قطـع مـي   Q و P اضالع مقابل را بـه ترتيـب در   C و   Bنيمساز هاي راس هاي     ) ABC) AB>AC در مثلث    -5مسئله ي   
  چند درجه است؟A باشد، زاويه ي IP=IQاگر .  مي گيريمIكنند، هم چنين نقطه تقاطع دو نيمساز را نقطه ي 

 

 )نظير شكل زير( جدولي با يك سطر و تعدادي نامتناهي خانه در نظر بگيريد، كه از سمت چپ متناهي باشد -6مسئله ي 

 ........             

دو ). در يك خانه مي تواند بيش از يـك مهـره باشـد            (در بعضي از خانه هاي اين جدول تعدادي متناهي مهره قرار داده ايم               
 :ها انجام دادعمل زير را مي توان روي مهره 

اگر در دو خانه ي مجاور، در هر يك، تعدادي مهره وجود داشته باشد مي توان يكي از مهره هاي خانه ي سـمت چـپ را                  ) 1
 . خانه به راست برد و يك مهره از خانه سمت راست را حذف كرد2

ي توان يكي از مهره ها را يك خانه         در حالتي كه در يكي از خانه هاي سوم به بعد بيش از يك مهره وجود داشته باشد، م                  ) 2
 . خانه به چپ برد2به راست و يك مهره ديگر را 

 .ثابت كنيد با آغاز از هر حالتي، پس از تعدادي عمل به وضعيتي مي رسيم كه ديگر هيچ عملي قابل انجام نيست) الف

با انجام اعمال ذكر شده هيچ گـاه مهـره   ثابت كنيد .  ام يك مهره قرار دارد nفرض كنيد در هر يك از خانه هاي اول تا           ) ب
 . ام جلو تر نخواهد رفت(١+n)اي از خانه 

  نمره دارد7هر سؤال 

 


