
 ي دوم بيست و پنجمين المپياد رياضي كشور مرحله سواالت

 به نام او

  ي دوم بيست و پنجمين المپياد رياضي كشور مرحله
 چهار ساعت و نيم: زمان                               روز اول                                 1386 ارديبهشت 4سه شنبه 

  
 به گونه اي انتخـاب مـي        AC را روي ضلع     Dنقطه ي   .  است BC وسط ضلع    Mنقطه ي   .  قائمه است  A زاويه    ABCدر مثلث  )1

 نـيم   CPنشان دهيد خط    .  مي ناميم  P را   BDC و   AMCمحل برخورد دوم دايره هاي محيطي مثلث هاي         . AM=ADكنيم كه   
 . استCساز زاويه ي 

 از 1386تعداد مسير هاي بـه طـول   .  قطر يكي از وجوه مكعب استOAبه طوري كه . ناميده ايم  O و Aأس مكعبي را دو ر )2
O        به خودش بيشتر است يا از O   به A  يك مسير به طول     ( ؟n        عبارت است از دنباله اي از n+رأس مكعب كه هـر دو رأس        ١ 

 .)متوالي در دنباله، دو سر يك ضلع مكعب است
مي گوييم ساختماني به سـاختمان ديگـر مـشرف اسـت اگـر خـط واصـل از بـاالي                     . هري تعدادي ساختمان وجود دارد    در ش   )3

مي خواييم در مكـاني داده شـده سـاختمان جديـدي            .  بسازد 45 ز مين زاويه اي بيش از         ساختمان اول به باالي ساختمان دوم با      
باشند مي توان اين كار را طوري انجام داد كه باز هم هيچ سـاختماني               نشان دهيد اگر ساختمان هاي قبلي به هم مشرف ن         . بسازيم

 شهر را صفحه اي افقي و هر ساختمان را پاره خطي عمودي بر صفحه در نظر بگيريد. به ديگري مشرف نباشد
  

 .  نمره است7بارم هر سوال 
  
  

  ي دوم بيست و پنجمين المپياد رياضي كشور مرحله
 

 چهار ساعت و نيم: زمان                              روز دوم                                1386 ارديبهشت 5چهار شنبه 
  
 عدد طبيعي متمايز يافت كه مجموع آن ها مربع كامل و حاصل ضـرب آن هـا   n مي توان  nنشان دهيد براي هر عدد طبيعي     )4 

 مكعب كامل باشد
 بـر  AL و AMدو مماس .  استC نقطه اي داخل دايره ي     A.  بر هم مماس خارجي هستند     P در نقطه ي     D و    Cدو دايره ي    )5

 و E را، بـه ترتيـب،       C با دايره ي     AL و   AMنقاط تقاطع دوم    ).  محل تماس مماس ها هستند     L و   M(  رسم مي كنيم     Dدايره ي   
Fنشان دهيد نسبت .  مي ناميمPE به PF برابر است با نسبت ME به LF . 
فرهاد براي جشنواره ي خوارزمي ماشيني طراحي كرده است كه وقتي روشن ميشود شروع به چاپ كردن اعداد ويژه اي مـي                      )6

مـي دانـيم ماشـين    .  را چاپ مي كند٣n,٢n,n  يكي از سه عدد nخاصيت اين ماشين اين است كه براي هر عدد طبيعي  . كند
  .  چاپ نمي شود13824 ثابت كنيد عدد.  را چاپ مي كند2عدد 

  
   . نمره است7بارم هر سوال 


