
 مرحله ي دوم بيست و دومين المپياد رياضي ايران

 1383 ارديبهشت ماه 18: نوبت اول

 18:30 تا ساعت 14ساعت 

 

 و نقطه ي    BC با ضلع    A محل برخورد نيمساز داخلي زاويه ي        D، نقطه ي    ) ٩٠o=A ( ABC در مثلث قائم الزاويه ي       )1
Ia  مركز دايره ي محاطي خارجي نظير زاويه ي Aاست ) .Iaل برخورد نيمـساز هـاي زوايـاي خـارجي      محB و C اسـت  (.

 ثابت كنيد

 

-f(x)-x٢نشان دهيد   .  توابعي صعودي اند   f(x)=x٣ و   ٣x-f(x) داراي اين خاصيت است كه       R→(∞,٠]:f فرض كنيد    )2

xتابع . ( نيز صعودي استg صعودي گوييم هر گاه اگر x≤y آن گاه g(x)≤g(y)( 

 

 شـهر را بـه يكـديگر        ١٠٠ شركت خصوصي واگذار كرده است، اين جاده ها          ٨٠ جاده را به     ٢۴٠٠ وزارت راه مرمت     )3
مي دانيم هـر شـركت      . است و بين هر دو شهر حداكثر يك جاده كشيده شده است           هر جاده بين دو شهر      . متصل مي كنند  

نـشان  .  جاده از بين آن هايي كه دست كم در يكي از دو سرش نمايندگي دارد به عهده گرفته اسـت                    ٣٠وظيفه ي مرمت    
 . شركت در آن نمايندگي دارند8دهيد شهري وجود دارد كه حداقل 

 

 



 1383 ارديبهشت ماه 9: نوبت دوم

 13 تا ساعت 9ساعت 

 

 .اشد بخش پذير بf(m)+f(n) بر m+n طبيعي، m,n را بيابيد كه براي هر f:N→N همه ي توابع )4

 

 قطـع   M و   D را، به ترتيـب، در       ABC و دايره ي محيطي مثلث       BC، ضلع   ABC از مثلث    A نيمساز داخلي زاويه ي      )5
 . قطع كرده استY و X را در MB و به شعاع M دايره ي به مركز Dخطي گذرنده از نقطه ي . مي كند

 . را نصف مي كندXAY زاويه ي ADثابت كنيد خط 

 

مي تواند همه ي خانه هاي هم ستون خودش و همين طور خانه هـاي مجـاور                 ) m≥۴ (m×nدول   مهره ي تمساح در ج     )6
حداقل چه تعداد مهره ي تمساح الزم است در جدول گذاشته شود تا هر خانه دسـت كـم   . هم سطر خودش را تهديد كند   

 .)توجه كنيد كه همه ي تمساح ها بايد عمودي باشند(توسط يك تمساح تهديد شود؟ 

 

 


