
 بيست و چهارمين المپياد رياضي ايران مرحله ي دوم

 1385 فروردين ماه 30چهارشنبه، : نوبت اول

  دقيقه30 ساعت و 4: ، مدت آزمون14ساعت : شروع

 . نمره دارد7هر سؤال 

 

 B و Aنشان دهيد اگر نقـاط  .  قطع كرده استN و M گذشته و آن را در نقاط C١ از مركز دايره ي C٢ فرض كنيد دايره ي      )1
 . استC١ برابر شعاع دايره ي 'A'B باشند، C٢ با دايره ي BN و AM محل تقاطع خط هاي 'B و 'A و C١دو سر دلخواهي از 

 

 .٢P(x,y)=P(x+y,x-y)   داشته باشيمy و x را بيابيد كه براي هر P(x,y) همه ي چندجمله اي هاي با ضرايب حقيقي )2

 

، )١<k( سـتاره    kفـرض كنيـد از بـين هـر          . بازه هاي زماني مختلف، قابل رويت هستند       در طول شب، ستاره هاي آسمان، در         )3
 عكس در لحظات مختلـف از سرتاسـر         ١-kنشان دهيد مي توانيم     . دست كم دو تايشان را مي توان در يك لحظه در آسمان ديد            

لحظاتي كـه  . داد ستاره ها متناهي استتع. (آسمان بگيريم كه هر كدام از آن ستاره ها، دست كم در يكي از عكس ها ديده شود            
 )an<bn بناميد كه در آن [an,bn] ام در آسمان ديده مي شود را بازه ي بسته ي nستاره ي 

 

 



 1385 فروردين ماه 31پنج شنبه، : نوبت دوم

  دقيقه30 ساعت و 4: ، مدت آزمون9ساعت : شروع

 . نمره دارد7هر سؤال 

 

 m+n بـر    ١+mn وجـود دارد كـه       nثابت كنيد تنها متناهي عدد طبيعـي ماننـد          .  بزرگ تر از يك است     mعدد طبيعي   )  الف )4
 .بخش پذير است

 و  m=a٠ موجود است كه     2 از اعداد طبيعي بزرگ تر از        ak,...,a١,a٠ ثابت كنيد دنباله ي      ٢<m,nبراي اعداد طبيعي متمايز     ) ب
ak=n و براي هر i=٠،١,...,k-داريم ١ ai+ai+١|aiai+١+١. 

 

 ، كهMوي دايره، مانند نشان دهيد تعداد نقطه هاي ر. ، با همين ترتيب، روي دايره اي قرار دارندD و C و B و A نقاط )5

 

 .چهار تاست و به عالوه قطر هاي چهارضلعي حاصل از آن نقطه ها بر هم عمودند

 

فردي ابتدا كتاب بااليي را پشت و رو مي كند، سـپس دو كتـاب بـااليي را هـم زمـان       . ادي كتاب روي هم قرار گرفته اند       تعد )6
پس از اين كه به آخرين كتاب رسـيد همـان   . پشت و رو مي كند، بعد سه كتاب بااليي را هم زمان پشت و رو مي كند و الي آخر          

 .س از تعدادي جابجايي، كتاب ها دقيقا به همان وضع اول بر مي گردندثابت كنيد پ. كار را از ابتدا شروع مي كند

 

 


