
 مرحله ي دوم بيست و يكمين المپياد رياضي ايران

 1382 ارديبهشت ماه 8: نوبت اول

 18:30 تا 14ساعت 

 

 را سه اليه اي مي ناميم هر گاه بتوان مجموعه ي مقسوم عليه هاي مثبت آن را به سه دسته طـوري تقـسيم                         nعدد طبيعي   ) 1
 .كرد كه مجموع اعضاي هر سه دسته با هم برابر باشد

 دي سه اليه اي مثال بزنيد،عد) الف

 .ثابت كنيد بي نهايت عدد سه اليه اي وجود دارد) ب

 

مي خواهيم يك منبـع آب  . به طوري كه همه ي آن ها روي يك خط قرار ندارند  ) ٣≤n( خانه وجود دارد     nدر يك روستا    ) 2
 تا خانه ها كم تر از Aمجموع فواصل  است اگر B مناسب تر از نقطه ي  Aبراي اين كار نقطه ي      . در اين روستا احداث كنيم    

 . تا خانه ها باشدBمجموع فواصل 

 

3 (n       تيم واليبال دو به دو )     براي هر دو تيم متمايز ماننـد        . با هم مسابقه داده اند    ) هر دو تيم دقيقا يك بارB,A    دقيقـا t   تـيم 
 .٣+n=۴tثابت كنيد .  باخته اندB,Aوجود دارند كه از هر دو تيم 

 .)ه در واليبال تساوي وجود نداردتوجه كنيد ك(

 

 

 

 

 



 1382 ارديبهشت ماه 9: نوبت دوم

 13:30 تا ساعت 9ساعت 

 :، نا مساوي زير را اثبات كنيد١-=xyz با شرط x,y,z براي هر سه عدد حقيقي )4

x۴+y۴+z۴+٣(x+y+z)≥x٢/y+x٢/z+y٢/z+y٢/x+z٢/x+z٢/y 

 

 از دايـره ي محيطـي       BC روي كمان كوچـك تـر        Dنقطه ي   . د مي باش  ABC كوچك ترين زاويه ي مثلث       A زاويه ي    )5
 . واقع استABCمثلث 

 CN, BM محل برخـورد  Tنقطه ي .  برخورد مي نمايندN, M به ترتيب در نقاط AD با خط AC, ABعمود منصف هاي 
 ثابت كنيد. است

BT+CT≤٢R 

 . استABC شعاع دايره ي محيطي مثلث Rكه 

 

 خواه روي صفحه ي شطرنجي بزرگ شروع به حركت كرده و هر بار يك واحـد بـه يكـي از                       يك ربات از يك رأس دل      )6
 اسـت كـه در   B, Aاين رباط داراي دو خانه ي حافظه ي . جهت هاي اصلي روي اضالع صفحه ي شطرنجي حركت مي كند

 .ابتداي كار در هر دو خانه عدد صفر قرار دارد

 يكي اضـافه مـي   Aال، جنوب، شرق يا غرب باشد، به ترتيب، به خانه ي        در هر مرحله بر حسب اين كه حركت به سمت شم          
 بـه انـدازه ي     B اضافه مي شود يا از خانه ي         A به اندازه ي عدد خانه ي        B يكي كم مي شود، به خانه ي         Aشود، از خانه ي     

ت به جـاي اول خـود       فرض كنيد روبات مسيري را طي كند كه خودش را قطع نكرده و در نهاي              .  كم مي شود   Aعدد خانه ي    
، برابر با مساحت درون شكلي اسـت كـه روبـات    Bثابت كنيد در انتهاي مسير قدر مطلق مقدار خانه ي حافظه ي  . باز گردد 
 .پيموده

 


