
 مرحله ي دوم بيست و سومين المپياد رياضي ايران

 1384 ارديبهشت ماه 6: نوبت اول

 18:30 تا 14ساعت 

 

1( n عددي طبيعي بزرگ تر از يك و p عددي اول است كه n|p-و ١ p|n۴نشان دهيد . ١-٣p-مربع كامل است٣ . 

 .۶|٢مثال ً . ست اb مقسوم عليه a بخش پذير است، به عبارت ديگر a بر b يعني a|b. توضيح

 

 مركز دايره ي محيطي O١فرض كنيد .  را در نظر بگيريدBC روي پاره خط  Dنقطه ي متغير    . ABC  ،A=۶٠oمثلث    در )2
 و مركـز دايـره ي محيطـي         M را   CO٢ و   BO١محل تقـاطع    .  باشد ACD مركز دايره ي محيطي مثلث       O٢ و   ABDمثلث  
 .از نقطه ي ثابتي مي گذرد، MNثابت كنيد خط .  مي ناميمN را DO١O٢مثلث 

 

نشان دهيد، هر لحظه، فاصله هاي دو به دو ي اين ستاره ها شامل              . بيش از يك ميليون ستاره دارد     (!)  كهكشان راه دوغي     )3
 ).هر ستاره را يك نقطه فرض كنيد( عدد متمايز است 79دست كم 

 

 

 



 1384 ارديبهشت ماه 7: نوبت دوم

 13:30 تا 9ساعت 

 . تعدادي مهره قرار داردn×٢ در برخي از خانه هاي جدولي )4

 

اگر در خانه اي بيش از يك مهره وجود داشته باشد مي توانيم دو مهره از آن خانه خارج كنيم و در عوض يك مهره در خانه                  
 .خانه ي بااليي اش قرار دهيمي سمت راستش و يا يك مهره در 

 

وان مهره ها را طوري جا به جا كرد كـه  ثابت كنيد مي ت.  مهره در جدول وجود داشته باشد   ٢nفرض كنيد در ابتدا دست كم       
 .يك مهره به خانه ي انتهايي، كه در شكل با ستاره مشخص شده است، برسد

 

5( BC      قطر يك دايره و XY     وتري عمود بر BC نقاط  .  استP   و M     به ترتيب روي XY   و CY         يا امتداد آن ها بـه گونـه 
 ثابت كنيد.  مي ناميمK را PB  وCXمحل تقاطع . CX||MP و CY||PBاي قرار گرفته اند كه 

  
 

 ، را بيابيد كه براي هر +f:R+→R تمام توابع )6

(x+y)f(f(x)y)=x٢f(f(x)+f(y))  

 !).توجه كنيد صفر عددي مثبت نيست( مجموعه ي اعداد حقيقي مثبت است +Rمنظور از 


