


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  سخن پديد آورندگان

ي اول المپياد رياضي است. سـعي بـر آن شـده اسـت كـه بـا        هاي پاسخ به مسائل مرحله هدف از اين كتاب آموختن تكنيك
هـايي   هاي تشريحي كه در انتهاي هر فصل آمده است، نكتـه  در پاسخ بندي ارائه شده در كتاب اين هدف برآورده شود. دسته
هاي مرحله اول المپياد رياضـي تكـرار شـده اسـت.      ها در سؤال ايم. استفاده از اغلب اين نكته ر كادرهاي مجزا بيان كردهرا د

  كند. هاي مشابه كمك مي ها به شما در پاسخ دادن به سؤال بنابراين فراگرفتن اين نكته
هـا پاسـخ داد. اغلـب     دانش انـدكي بـه آن  توان با  هايي است كه مي اين كتاب شامل شش فصل است. فصل اول شامل سؤال

 گويي به سؤاالت اين فصـل را دارنـد.   ي اول توانايي پاسخ آموزان دوره ي دوم دبيرستان و بسياري از دانش آموزان دوره دانش
به دانستن هاي مرحله اول را داريد. زيرا نياز چنداني  يابيد كه توانايي پاسخ دادن به بسياري از سؤال در پايان اين فصل درمي

هـاي خالقيتـي و    اين فصل شامل مسأله ها پاسخ داد. توان به آن مطالب سطح باالي رياضي ندارد. بلكه فقط با كمي دقت مي
  ها رسيد. توان به پاسخ آن هايي كه با محاسبات اندك مي چنين مسأله الگويابي است. هم

ر، نظريه اعداد و هندسه است. ايـن چهـار موضـوع، چهـار     ات، جبيهاي دو، سه، چهار و پنج به ترتيب مربوط به تركيب فصل
هايي كه يا  هاي تركيبي و متفرقه است. مسأله مسأله دهند. فصل ششم كتاب شامل ي اصلي المپياد رياضي را تشكيل مي شاخه

  اند يا در مورد موضوعي غير از اين چهار موضوع اصلي هستند. هايي اصلي پديد آمده از تركيب شاخه
هاي قبل هستند يـا سـؤاالت تـأليفي كـه در      هاي المپيادهاي برگزار شده در سال اند يا سؤال هايي كه در اين كتاب آمده سؤال

  اند. بنابراين تعداد بسيار زيادي سؤال پيش روي شما قرار دارد. چندين آزمون آزمايشي مبتكران برگزار شده
 ها، توانايي شما در حل مسائل مختلف باال برود. هاي آن الت و آموختن تكنيكگويي به اين سؤا در پايان اميدواريم كه با پاسخ
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 9 فصل اول: آسان ولي ...  

  

  محاسبه كمي

  
اگر عمر زمين يك سال تصور شود، از فروردين تا آذر شرايط حيات فراهم شده و تا اواخر بهمـن   -1

ها بوده است. در اواسط اسفند دايناسورها پديد آمدند و پسـتانداران حـدود    تر در آب حيات بيش
مكتـوب بشـر چيـزي حـدود يـك       ي . تاريخ پنج هزار سالهپنج دقيقه به سال تحويل ظاهر شدند

آيـد، عمـر زمـين برحسـب سـال       اي طول كشيده كه توپ سال نو در پايان آن به صدا درمي ثانيه
  )1384ـ  (مقدماتي  عددي چند رقمي است؟

    13هـ)   12د)   11ج)   10ب)   9الف) 
        

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  رقم نياز داريم. اين كتاب چند صفحه دارد؟ 3889هاي يك كتاب را درج كنيم به  ي صفحه براي اينكه شماره -2
  1250هـ)   2000د)   1999ج)   1249ب)   1284الف) 

3 - A،B وC  0سه رقم متمايز از بين 1 9{ , , ... , Aدانيم كه جمع زير درست است.  و مي هستند { B C  ـ   كدام است؟   )1385(بيست و پنجمين دوره و مقدماتي 
  24هـ)   21د)   19ج)   16ب)   7الف) 
              

(اعداد كوچك سـطر   قدر است؟ ضرب چه ضرب روبه رو نامعلوم هستند و لزوماً برابر نيستند. مجموع ارقام حاصل دار در حاصل ارقام ستاره -4
  )1387(بيست و هفتمين دوره ـ   اند.) باال از ده بر يك حاصل شده

  18ج)   9ب)   5الف) 
  36هـ)   27د) 

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  چند است؟ 2xاشد، مجموع ارقام ب 19برابر  xاعداد طبيعي سه رقمي هستند، اگر مجموع ارقام  2xو xدو عدد -5
  هـ) اطالعات كافي نيست.  21د)   20ج)   19ب)   11الف) 

تر باشد و اگر ترتيب ارقام را برعكس كنيم، تفاضل اين دو عدد  چند عدد چهار رقمي وجود دارد كه هر رقم آن از رقم سمت چپش كوچك -6
  )1388(بيست و هشتمين دوره ـ   شود؟   6174

  21ه)      12 د)  10 ج)  8 ب)  1 الف)
ي متوالي، مقداري ثابت باشـد و   هاي خالي جدول زير را با عددهاي صحيح پر كنيم به طوري كه جمع عددهاي هر سه خانه خواهيم خانه مي -7

  )1383ـ  (مقدماتي  شود. 217ي عددهاي جدول برابر  جمع همه
       17    20    ؟  

  تواند باشد؟ داراي عالمت سؤال چه عددي مي ي در خانه
  25هـ)   20د)   17ج)   13ب)   10الف) 

ـر   پذير است ولي روي جمع پخش نمي جايي و شركت عملي روي اعداد صحيح است با اين خاصيت كه جابه  - 8 ـاوي    cو  a ،bشود. به جاي آن براي ه صـحيح تس
( ) ( ) ( )* **a b c a b a c a    1دانيم كه  برقرار است و مي 1 3*   10است. در اين صورت   )1384(بيست و چهارمين دوره ـ   چند است؟ *10

  300هـ)   250د)   120ج)   102ب)   100الف) 
بيند  زند و مي ازظهر سري به او مي بعد 2خان (پدر وي) ساعت  دان خان قرار است به عنوان تنبيه از يك تا دو هزار بنويسد! عباس قليمر علي -9

مـردان خـان    رسيده است. تقريباً كي تكليف علي 179كند كه به  زند و مشاهده مي دقيقه دوباره به وي سر مي 5را نوشته است. پس از  69كه تا 
  )1382ـ  (مقدماتي  كشد.) شود؟ (فرض كنيد نوشتن هر رقم زمان ثابتي طول مي ميتمام 

3: الف) 3: ب)  22 2: ج)  52 4: د)  32 4:ه)     00 31  
  


C A AB
B A A

A CB C

2 2 8

9
1 0

* * * *

* * *
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  )1391مين دوره ـ يكو  ي(س  ها به صورت زير است: ي در شكرستان انجام داده است. فراواني نسبي تعداد خانوادهمأمور آمار، يك سرشمار -10
  6  5  4 3 2 تعداد اعضاي خانواده

  20  10  30 30 10 درصد
    كنند؟ نفري زندگي مي 2هاي  چند درصد از مردم، در خانواده

هاي  ي اول سال گذشته به نظرسنجي گذاشته شده است. گزينه كيفيت آزمون مرحله (www. Mathysc. ir)گاه المپياد رياضي ايران  در وب -11
ها بـه   پيش از اين كه عباس نظر خود را ثبت كند، درصد گزينه»! .شد تر از اين نمي به«و » عالي بود.«، ».خوب بود خيلي«اند از  نظرسنجي عبارت
شود. به غيـر از عبـاس چنـد نفـر در نظرسـنجي       تبديل مي 28و  48، 24ها به  آن اين نسبت بوده است و پس از 25و  50، 25ترتيب دقيقاً برابر 

  )1392ين دوره ـ دومو  ي(س  اند؟ شركت كرده

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  ي زير از اعداد را در نظر بگيريد. دنباله -12

             , , , , , , , , , , ...1 2 2 3 3 3 4 4 4 4  
  ست. عدد صدم اين دنباله چند است؟بار آمده ا kدر اين دنباله  kعدد 
  100هـ)   14د)   13ج)   12ب)   10الف) 

 nيك پرش بلند به طـول   ام،n ي صفر محور نشسته است. اين قورباغه در مرحله ي اي در نقطه قورباغه -13
1nمتر و سپس  سانتي   1 .دهـد  متـر انجـام مـي    سـانتي  1پرش به طول 2 1 3 1 1 4 1 1 1 5( , , , , , , , , , , , ايـن   (...

    )1384ـ  (مقدماتيرسيد؟  نخواهدزير  هايقورباغه به كدام يك از عدد
  1426ج)   1384ب)   2006الف)  

   1981هـ)   1023د) 

يد بازديد كرده است. از ي تونل توح مهندس ناظر تونل توحيد در اولين شنبه بعد از آغاز كار، از پروژه - 14
ي بازديد وي از تونل به اين شكل بوده است: فرداي همان روز، يعني يكشـنبه، از   آن روز به بعد برنامه

ي بين بازديدها اضافه كرده است. صدمين  پروژه دوباره بازديد كرده و در ادامه هر بار يك روز به فاصله
  )1388بيست و هشتمين دوره ـ (    بازديد در چه روزي از هفته انجام شده است؟

  ج) دوشنبه  ب) يكشنبه  الف) شنبه
      هـ) چهارشنبه  شنبه د) سه

دچار نوسانات شديدي شده است! در ابتداي ورود شركت بـه بـازار   » نوسازان شديد«قيمت سهام شركت  -15
يـدا  گذاري شد. پس از يك روز، قيمت هر سهم يك ريـال كـاهش پ   بورس، هر سهم آن هزار ريال قيمت

كرد. سپس به مدت دو روز، هر روز يك ريال افزايش يافت. سپس به مدت سه روز، هر روز يك ريال كاهش 
  روز از ورود شركت به بازار بورس قيمت هر سهم چند ريال است؟ 365يافت و الي آخر. بعد از گذشت 

  )1389مين دوره ـ بيست و نه(
  

)فرض كنيد  nبراي عدد طبيعي  -16 )p n  هـاي  حاصل ضرب رقـمn    24باشـد. (بـراي مثـال 2 4 8( )p    204و 2 0 4 0( )p     ،(
1 999...( ) ( )P p  1382ـ و مقدماتي مين دوره دو(بيست و   چند است؟(  

    13207هـ)   93195د)   91125ج)   2070ب)   112576الف) 
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)فرض كنيد  -17 )f abc ab bc ca    كهabc  است. دقت كنيد ممكن است برخي از  10نمايش در مبنايa ،b  وc  ًصفر باشند. مثال
23 0 2 2 3 3 0 6( )f         0است. مجموع 1 999...( ) ( ) ( )f f f   1389-(بيست و نهمين دوره   چند است؟(  

  499500هـ)   121500د)   60750ج)   6930ب)   243الف) 

10ي عددهاي داخل جدول ضرب  فرض كنيد حاصل ضرب همه -18 10  برابرn ترين عدد  باشد. بزرگm  كهm n    عددي طبيعـي باشـد
  )1388مين دوره ـ هشت(بيست و   چند است؟
      40هـ)   20د)   11ج)   10ب)   2الف) 

10مجموع عناصر جدول ضرب  -19 iاين جدول،  j، ستون iچند است؟ در سطر  10 j .1384ـ  (مقدماتي  نوشته شده است(  
  3025ه)     2025 د)  6050 ج)  4050 ب)  5050الف)

8يك جدول  -20 8 هـا در ايـن جـدول     ها كه اضالع آن مستطيلي  ي آن به ضلع يك است در نظر بگيريد. مجموع مساحت همه كه هر خانه
  )1387مين دوره ـ هفت(بيست و   شود چند است؟ ديده مي

  24384هـ)   16400د)   14400ج)   4096ب)   1296الف) 

  )1384ـ  (مقدماتي  نوشت؟ 100تر از  توان به صورت جمع تعدادي عددطبيعي متمايز كم چند عدد طبيعي را مي -21
  10000هـ) بيش از   5050د)   4851ج)   1440ب)   4950الف) 

اسـت.   19هـا   ي نمره و ميانه 18ها  است. فرض كنيد ميانگين نمره 20نفره عددهايي صحيح از صفر تا  11آموزان يك كالس  هاي دانش نمره-22
ي  ترتيـب نزولـي، در رتبـه    ها به اي است كه پس از مرتب كردن نمره نمره، نمره 11ي  تواند باشد؟ (ميانه ي كالس حداقل چند مي ترين نمره كم

  )1389مين دوره ـ نه(بيست و   گيرد.) ششم قرار مي

ي آن دست كم يـك   قمر است و هر سياره 122سياره و  9اند كه داراي يك ستاره،  اي در كهكشان راه شيري كشف كرده دانشمندان منظومه -23
301دهد كه جرم ستاره برابر قمر دارد. تحقيقات نشان مي 98 10/  ها برابر جرم ستاره و مجموع جـرم قمرهـاي هـر     است و مجموع جرم سياره

  )1388-(بيست و هشتمين دوره قدر است؟ سياره برابر جرم آن سياره است. ميانگين جرم اجرام اين منظومه چه
/ الف)

281 5 10 kg  (ب /
284 5 10 kg  (ج /

286 6 10 kg  
/ د)

285 94 10   (اطالعات موجود كافي نيست.ه      
  

آمـوز دارد. پـس از اعـالم نتيجـه،      دانش 50گرفته شده است. هر كالس » ب«و » الف«آموزان دو كالس  اي از دانش نمره 100يك امتحان  -24
هستند كه » ب«آموز در كالس  تر است. حداكثر چند دانش بيش» ب«كالس  هاي  از ميانگين نمره» الف«هاي كالس  مشخص شد كه ميانگين نمره

  )1388مين دوره ـ هشت(بيست و   تر است؟ بيش» الف«آموزان كالس  ي دانش ها از همه ي آن نمره
  49ج)   25ب)   1الف) 

    تر باشد. بيش» الف«آموزان كالس  ي دانش اش از همه نمره» ب«آموزي از كالس  هـ) امكان ندارد دانش  50د) 
يكـي از   ي منفـي دارد. اگـر نمـره    ي و هـر پاسـخ غلـط يـك نمـره      ي مثبت سؤالي، هر پاسخ صحيح چهار نمره 30در يك امتحان تستي  -25

  )1385ـ  و مقدماتي مين دورهپنج(بيست و   باشد، او چند سؤال را بدون پاسخ رها كرده است؟ 89كنندگان  شركت
      7هـ)   6د)   5ج)   4ب)   3الف) 

توان انتخاب كرد به طوري كه كه هيچ كدام بـر ديگـري    ايم. حداكثر چند عدد از بين اين اعداد مي را نوشته 210هاي عدد  عليه همه مقسوم -26
  (المپياد آزمايشي مبتكران)  پذير نباشد؟ بخش
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هـاي   عليـه  ي مقسـوم  عددهاي روي تخته همهي  ايم. سپس به جاي همه را نوشته 20تا  1ي عددهاي طبيعي از  در ابتدا روي يك تخته، همه -27
ي  نويسيم.) يك بار ديگـر همـين كـار را بـراي همـه      را مي 10و  5، 2، 1كنيم و جاي آن  را پاك مي 10نويسيم. (به عنوان مثال عدد  ها را مي آن

  )مبتكران (المپياد آزمايشي  نوشته شده است؟ 2دهيم. اكنون روي تخته چند بار عدد  اعداد روي تخته انجام مي

عدد هستند. جمع اعداد وجوهي كـه از بيـرون     ايم، به نحوي كه دو وجه به هم چسبيده شده هم هفت تاس را به شكل مقابل به هم چسبانده-28
  )1385ـ  (مقدماتي  قابل مشاهده هستند چند است؟ (تاس مكعبي است كه روي وجوهش اعداد يك تا شش نوشته شده است.)

  126هـ)   112د)   105ج)   102ب)   95الف) 

هـا برابـر    وجود دارد كه هر كدام برابر مجموع مكعبات ارقام خودشان هستند. سـه تـا از آن   1000و  100عدد طبيعي بين  4دانيم دقيقاً  مي -29
  )(المپياد آزمايشي مبتكران  هستند. مجموع ارقام عدد چهارم را به دست آوريد؟ 407و  370، 153

  )1386 -بيست و ششمين دوره (  است، چيست؟ 1000ضرب ارقام آن برابر  ين عددي كه حاصلتر مجموع ارقام كوچك -30
  30هـ)   26د)   23ج)  21ب)   14الف) 

تشـكيل   9الي  1هاي  هايي با شماره گر با قابليت نمايش اعداد خيلي بزرگ و دكمه نمايش ي هماشيني است كه از يك صفح» ضربين حساب«-31
كند و حاصل را بـه   گر را در عدد مربوط به آن دكمه ضرب مي نمايش ي هر دكمه، ضربين حساب بالفاصله عدد صفحشده است. با فشار دادن ه

گـر نوشـته شـده باشـد، بـراي بـه دسـت آوردن عـدد          نمـايش  ي هروي صـفح  1دهد. اگـر ابتـدا عـدد     جاي عدد قبلي در صفحه نمايش مي
2014 1435 13922 3 5   هـاي   توان با سه بار اسـتفاده از دكمـه   استفاده كرد؟ (براي مثال مي هاي ضربين حساب از دكمهدست كم چند بار بايد

729دست يافت، زيرا  729به  ضربين حساب 9 9 9  (.   سي و دومين دوره ـ)1392(  
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  الگويابي
  

 
ن نامتنـاهي شـكل   هرگـاه بتـوا   ،كـاري كـرد   توان صفحه را كاشـي  گوييم با يك چندضلعي مي مي -1
اي كه كل صفحه را بپوشانند و ضـمناً   نهشت با آن چندضلعي را در صفحه كنار هم قرار داد به گونه هم

صـفحه را   تـوان  نمـي رو  پوشاني نداشته باشند. با چنـدتا از اشـكال روبـه    به جز احتماالً در اضالع هم
  )1394(سي و چهارمين دوره ـ كاري كرد؟  كاشي

  2 ج)  1ب)   الف) صفر
  4هـ)   3د) 
  

دهـيم:   بار انجام مي 1382ضلعي  5عمل زير را روي  .روي محورهاي مختصات قرار گرفته است ،ضلعي منتظم مانند شكل 5فرض كنيد يك  -2
 »كنـيم.  ها قرينه مـي xبه محور دهيم، دوباره نسبت  هاي ساعت دوران مي در جهت خالف حركت عقربه 072كنيم،  ها قرينه ميxنسبت به محور «

)در اين صورت  , )a b 1382ـ و مقدماتي (بيست و دومين دوره چند است؟(  
  

  
)الف)  , )3 )ب)   4 , )1 )ج)   5 , )5 1  

)د)  , )4 )هـ)   5 , )5 4    
  

اند. بعـد از گذشـت    ي بسيار نازك و دراز تعدادي سلول كه بعضي كوچك و بعضي بزرگ هستند پشت سر هم قرار گرفته بر روي يك رشته -3
  كنند.   هاي بزرگ، يك سلول كوچك در سمت راست خود توليد مي شوند و سلول هاي كوچك، بزرگ مي هر روز سلول

اي  يك سلول كوچك داشته باشيم، در روز هزار و سيصـد و هشـتاد و دوم دنبالـه    اگر در روز اول تنها
  )1382(بيست و دومين دوره ـ   ي وسط اين جمله كدامند؟ ها خواهيم داشت! سه جمله دراز از سلول

  
   د)   ج)   ب)   الف)
  در اين روز تعداد زوجي سلول وجود دارد و دنباله، وسط ندارد!ه)  

  

زنبـوري روي    هاي منتظم با طول واحد تشكيل شده است. بچه بوري از شش ضلعيكندوي زن - 4
تواند به سمت چپ يا راسـت   رسد مي كند و به هر رأسي كه مي حركت مياين كندو اضالع 

بار بـه   13842و  …بار به چپ،  4بار به راست،  2بار به چپ،  1خود برود. اگر اين زنبور 
  ي مكان نهايي او از ابتداي حركتش چند واحد است؟ د، فاصلهچپ برو

  )1384مين دوره ـ بيست و چهار(
  13852و  13842هـ) بين   202و  152د) بين   152و  102ج) بين   102و  52ب) بين   52الف) بين صفر و 

وع مهره دارد. بـا شـر   100اند. در ابتدا هر كس  هاي ساعت دور ميزي نشسته هاي يك تا ده، به ترتيب در جهت حركت عقربه ده نفر با شماره -5
دهد و نوبـت بـه نفـر سـمت چـپ منتقـل        مهره به نفر سمت چپ خود مي 1گيرد و  مهره از سمت راست خود مي 2از نفر شماره يك، هر نفر 

  )1387(بيست و هفتمين دوره ـ   مرحله، نفر هشتم چند مهره خواهد داشت؟ 87شود. پس از انجام  مي
  102هـ)   101د)   100ج)   99ب)   98الف) 
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0ي به مختصات  ا ه در نقطهيك قورباغ -6 1( , از صفحه قرار دارد و هر بار در جهـت عمـود بـر     (
كند، (طوري كه مبدأ در سمت راستش  اش وصل مي خطي كه مبدأ مختصات را به مكان فعلي

 15كند. اگر قورباغه پس از  اش از مبدأ، جهش مي ي همان لحظه ي فاصله قرار بگيرد) به اندازه
)ي  جهش به نقطه , )a b  ،برسدa 1382(بيست و دومين دوره و مقدماتي ـ چند است؟(  

  

128ج)   256ب)   0الف)  2   (128هـ)   -256د-  

كتري در واقـع  شود. اين بـا  اي به همين نام توليد مي توسط باكتري ABCي  بيماري كشنده -7
 20شوند. پس از گذشـت هـر    است كه طبق اين قوانين به هم تبديل مي Cو  A ،Bداراي سه نوع 

شود.  تبديل مي Aبه يك  Cو هر باكتري  Aبه دو  B. هر باكتري Cو يك  Bبه  Aدقيقه هر باكتري 
      خورد! شود يك گلبول قرمز را نيز مي تبديل مي Aبه  Cبه عالوه هر بار كه 

سـاعت   10وارد بدن شده باشد، پـس از گذشـت     Bدر آغاز تنها يك باكتري از نوع  اگر
  )1383مين دوره ـ سو(بيست و   چند گلبول قرمز خورده شده است؟

  ميليون 1هزار تا  500ب) بين   هزار 500تا  100الف) بين 
  ميليون 10هـ) بيش از   ميليون 10تا  5د) بين   ميليون 5تا  1ج) بين 

اند به  هاي فرد قرار گرفته دهد كه نفراتي كه در مكان اند. فرمانده دستور مي سرباز ايستاده 257ستون در يك  -8
ها را پر كنند و درنهايت نفرات خـارج   همان ترتيب از صف خارج شوند، نفرات ديگر با حفظ ترتيب جاي آن

ديگر ايـن دسـتور را تكـرار كنـد،      ي مرتبه 41شده از صف به همان ترتيب به انتهاي صف بروند. اگر فرمانده 
  )1388 -بيست و هشتمين دوره (         سربازي كه درنهايت نفر اول صف شده در ابتدا چندم بوده است؟

  255هـ)   253د)   128ج)   16ب)   1الف) 

  ت با:در جدول تناوبي عناصر زمينستان، هشت گاز با نجابت وجود دارد. عدد اتمي اين گازها به ترتيب برابر اس -9
, , , , , , ,2 10 18 36 54 86 118 168  

  المپياد آزمايشي مبتكران)( اگر شما گاز بانجايت ديگري كشف كنيد، به نظرتان عدداتمي آن چند است؟
  224هـ)   218د)   180ج)   178ب)   170الف) 

 صبح از منزل خود كه در چهارراه مركزي شهر است خارج شـده و  7ساله، ساعت  92كار،  آقاي فراموش -10
هـاي شـهر، افقـي و عمـودي هسـتند و       شب است به منزل برنگشته است. خيابـان  10تاكنون كه ساعت 

بـرده در هـر سـاعت از چهـارراهي بـه       دانيم كه نام ي هر دو چهارراه مجاور يك كيلومتراست. مي فاصله
  )1389 مين دوره ـنه(بيست و  رود. اكنون او در چند چهارراه ممكن است باشد؟ چهارراه مجاورش مي

      969هـ)   481د)   480ج)   256ب)   240الف) 

الساقين به دست آيد. سپس مثلث را از روي محور تقارن آن تا  ي متساوي الزاويه كنيم تا يك مثلث قائم كاغذي مربع شكل را از روي قطر آن تا مي - 11
بريم. اكنون اگر كاغذ را  ي مثلث حاصل را مي ي غيرقائمه پس دو گوشهدهيم. س بار انجام مي 11آوريم و اين كار را  كنيم و مثلث ديگري به دست مي مي

  )1387(بيست و هفتمين دوره ـ   بار عمل تا كردن انجام شده است.) 12بينيم؟ (توجه كنيد كه در مجموع  باز كنيم، چند سوراخ در آن مي
    1089هـ)   1024د)   961ج)   900ب)   841الف) 

عضـو متمـايز ايـن فهرسـت را انتخـاب كـرده و        3تـوانيم   طبيعي داده شده اسـت. در هـر مرحلـه مـي     فرض كنيد فهرستي از عددهاي -12
ي اعداد اول باشـد، كـدام    ي ما مجموعه ضربشان را به فهرست اضافه كنيم تا فهرستي ديگر به دست آوريم. در صورتي كه فهرست اوليه حاصل

  )1382ـ و مقدماتي مين دوره دو(بيست و   به فهرست اضافه كرد؟توان با انجام تعدادي مرحله  يك از عددهاي زير را مي
    10500هـ)   375د)   350000ج)   330ب)   1000الف) 
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2داده شده است. در هر گام، به جاي عددي كه در اختيار داريم يكي از عددهاي  aفرض كنيد عدد طبيعي -13 1a  ،3 2a   ،4 3a   و يا

5 4a  138330توان بعد از تعدادي گام به عـدد   دهيم. با شروع از كدام يك از اعداد زير، مي كنيم و كار را با آن ادامه مي را جايگزين مي 1 
  )1383ـ (مقدماتي       رسيد؟
  كدام هـ) هيچ  13د)   12ج)   11ب)   10ف) ال

192وزارت راه و ترابري آزادراهي به طول -14 524288  ي بلندمـدت   متر بين زاهدان و مشهد احداث كرده است و قصد دارد در يك پـروژه
تـرين   نزديـك  ،ز آزادراه كه هيچ چراغي در آن نيسـت هايي ا ترين قطعه هاي روشنايي كند. در هر روز از بين بزرگ اين آزادراه را مجهز به چراغ

شود، چند متر با مشـهد فاصـله    شود. هزار و يكمين چراغي كه نصب مي وسط آن يك چراغ نصب مي ي ه به زاهدان انتخاب شده و در نقطهقطع
  )1392و دومين دوره ـ  (سي        دارد؟

  )1383ـ و مقدماتي مين دوره سو(بيست و   شوند. به صورت زير تعريف مي kبراي  Akهاي  مجموعه -15
1Aي اعداد اول  مجموعه       

  1 1 2 1 1 2 1...{ | , , ... , }A a a a a a a Ak k k k        
1akو …، 1a،2aتوجه كنيد كه    لزوماً متمايز نيستند. كدام يك از عددهاي زير، دست كم عضو يكي ازAkها است؟  

7الف)  2433 2   (25ب 252 5   (231ج 252 7   (111د 92 3   (60هـ 12 62 3 5   

در مجاورت هم قـرار بگيرنـد،    yو xهاي هاي متفاوتي دارند. هرگاه دو پشيز با اندازه موجوداتي ميكروسكوپي هستند كه اندازه» پشيزها« -16
|اي برابر  توانند با صرف انرژي مي |x y ي  ند و يك پشيز با اندازهبه هم بچسبx y  روي يـك   1 ي هپشيز بـا انـداز   1025ايجاد كنند. اگر

  قدر است؟ شوند، چه 1025 ي هاي كه بايد در مجموع صرف كنند تا تبديل به پشيز با انداز ترين انرژي خط رديف شده باشند، كم
  )1393ـ و سومين دوره  (سي            

  32هـ)    31د)   11ج)   10 ب)  9الف) 

ايم. بـه   هايي به ضلع يك تقسيم كرده رو به مثلث را به شكل روبه 5االضالع به ضلع  مثلثي متساوي -17
الع مثلـث  بندي، برداري دلخواه به طول يك و موازي با يكـي از اضـ   هر يك از رئوس اين شبكه

  تواند داشته باشد؟ اين بردارها چند حالت مختلف مي ي دهيم. مجموع همه نسبت مي
  )1393ـ  مين دورهسوو  (سي        

  
  363هـ)   1387د)   2774ج)   726ب)   126الف) 
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  كمي خالقيت
  
  

5در اتاقي  -1 5  1حداكثر چند كاشي 3 1385ـ  و مقدماتي مين دورهپنج(بيست و   توان قرار داد؟ مي(  
    9هـ)   8د)   7ج)   6ب)   5الف) 

آيـد چنـد ضـلع     دهيم. مرز بيروني شكلي كه بـه وجـود مـي    دو مثلث كاغذي را روي هم قرار مي -2
  )1386مين دوره ـ شش(بيست و   تواند داشته باشد؟ نمي
      12هـ)   11د)   10ج)   9ب)  8الف) 

هايي از  قسمت ي ههاي هم ت بسته است. گوسفند علفخود را در چراگاهي سرسبز با سه طناب مختلف به سه درخ ي هچوپاني گوسفند گرسن-3
    تواند باشد؟ هاي آن را خورده است، كدام شكل نمي اي از چراگاه كه گوسفند علف خورد. ناحيه چراگاه كه به آن دسترسي دارد را مي

  )1392ـ و مقدماتي مين دوره دوو  (سي        
 
  

  هـ)  د)    ج)   ب)  تك نقطهالف)   
 

 bدرجـه حـول محـور    180و سـپس   aدرجـه حـول محـور    180 ي مقابل را اول به اندازهكارت مربعي  -4
 )1385ـ  (مقدماتي   آيد؟ چرخانيم، كدام وضعيت به دست مي مي

  
  
  
  
  

  هـ)   د)   ج)    ب)  الف)
  
  

    

    )1382ـ  (مقدماتي  ست. ساعت چند است؟  ساعتي مطابق شكل زير داريم كه بدون شماره ا -5
  9:20الف) 
  10: 30ب) 
  11: 35ج) 
  12: 40د) 

  1: 45هـ) 
ي اضـالعش   توان يك چندضلعي بسته ساخت كه خودش را قطع نكند و همـه  ي مشابه از كدام نوع سيم، مي با كنار هم قرار دادن دو نسخه -6

    )1394(سي و چهارمين دوره ـ   افقي و يا عمودي باشد؟
  
  

  ج)    ب)     الف)  
  
  
  هـ)         د)
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  )1384ـ  مقدماتي(  ايم. شكل باز شده مكعب كدام است؟ ي يك مكعب را مطابق شكل روبرو بريده گوشه -7
  
  

  ب)   الف)  
 
  

  هـ)   د)     ج)
  
  

  )1392ره ـ دو ميندوو  (سي  توان يك مكعب ساخت؟ ها مي چين هاي زير از روي خط با تا كردن چند تا از شكل -8
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي درخت روبرو را بخورد و در عين حال مسـافتي كـه    خواهد همه ميوه كرمي شكمو مي -9

تواند مكان خـود را   ترين مقدار ممكن باشد. فرض كنيد كرم مي كند، كم ها طي مي روي شاخه
يك متر  براي شروع انتخاب كند.كدام نقطه بهتر است؟ فاصله بين دو نقطه متوالي روي درخت

  اند. ها با دايره سياه توپر مشخص شده هاي انتهايي، ميوه دارند. ميوه است و تمام شاخه
  )1384ـ  و مقدماتي مين دورهچهار(بيست و               

  
      Eهـ)   Dد)    Cج)  Bب)   Aالف) 

 هـا  ايـم. بـه طـوري كـه قطعـه      متر چهار شكل زير را ساخته 2هاي يك متر و  هاي چوبي به طول فرض كنيد با لوال كردن تعدادي قطعه -10
  )1390مين دوره ـ ا (سي  ها تغيير شكل دهند؟ توانند با حركت قطعه چوب ها مي توانند آزادانه در صفحه، دور لوالها بچرخند. چند تا از اين شكل مي

  
  
  

              
  4هـ)   3د)   2ج)   1ب)   كدام الف) هيچ

آن به صورت مقابل است. چند بار در طول يـك   هاي ) كه شكل رقم23:59تا  00:00دهد (از  را به كمك چهار رقم نشان ميزمان ساعت ديجيتالي  -11
  )1383(مقدماتي ـ   گيريم.) را با خودش يكي مي 1اي  دهد؟ (توجه كنيد كه تصوير آينه اي ساعت، نيز زماني معنادار را نشان مي روز تصوير آينه شبانه

  121ج)   144ب)   625الف) 
  169هـ)   256د) 
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  )1382مقدماتي ـ  و (بيست و دومين دورههاي ديگر امتحان، چهار گزينه غلط و يك گزينه صحيح است!  ي سوال توجه كنيد كه در اين سوال هم مثل همه -12
    اند. ب) (ج) و (د) هر دو غلط  الف) (ب) صحيح است.

  اند. حداقل يكي از (ج) يا (هـ) صحيحهـ)   د) (د) صحيح است.  ج) (ج) صحيح است.

دانيم كه اگر وضعيت هـر   مي قرار گيرد. 3يا  2، 1هاي  تواند در يكي از وضعيت يك چراغ راهنماي عجيب سه كليد دارد كه هر كليد آن مي -13
قرمز است. افسر پليس با تغيير وضـعيت  هستند و چراغ  1كند. ابتدا هر سه كليد در وضعيت  سه كليد را همزمان تغيير دهيم، رنگ چراغ تغيير مي

  )1383مين دوره ـ سو(بيست و   شود؟ قرار دهد، چراغ چه رنگي مي 2كند. حال اگر كليد دوم را هم در وضعيت  چراغ را سبز مي 2به  1كليد اول از 
  ج) سبز  ب ) زرد  الف) قرمز
  هـ) هر رنگي ممكن است باشد.  توان گفت سبز نيست. د) فقط مي

هاي سـاعت بـر هـم     شب چندبار عقربه 9صبح تا ساعت  9چرخد! از ساعت  شمار ساعتي، كه خراب شده است، برعكس مي ي دقيقه عقربه -14
  )1384 -مقدماتي (  شوند؟ منطبق مي
    13هـ)   12د)   11ج)   2ب)   1الف) 

1تعدادي مهر مربعي شكل با ابعاد  -15 1 ،2 2 ،3 3 ،4 4 5و 5   به ما داده شده است. در هر مرحلـه
رو آن را رنگ كنيم به طوري  ي روبه توانيم يك مهر را آغشته به رنگ كرده و سپس با كوبيدن آن روي نقشه مي

جـاي نقشـه    رار گيرد. دست كم چند بار بايد مهر روي نقشه بكوبيم تا همـه كه تمامي سطح مهره درون نقشه ق
  )1391سي و يكمين دوره ـ (  هاي كوچك يك واحد است.) رنگ شود؟ (ضلع مربع

 4شكرستان قرار دارد. طبق تحقيقات نظميه، تعداد سـفرهاي او بـين شكرسـتان و     ي هتنها دزد شكرستان از دو سال پيش تحت تعقيب نظمي-16
هاي شرقي، غربي، شمالي و جنوبي به صورت زير بوده است، (براي مثال اين دزد سه سفر از نمكسـتان شـرقي بـه شكرسـتان داشـته       نمكستان

  )1392سي و دومين دوره ـ (  است). اكنون او در كدام شهر مخفي شده است؟
  الف) شكرستان

  ب) نمكستان شرقي
  ج) نمكستان غربي
  د) نمكستان شمالي

  ان جنوبيهـ) نمكست
  

تـرين وزنـه را مشـخص كنـيم.      ترين و سبك ي داده شده سنگين توانيم با استفاده از آن از ميان سه وزنه اي داريم كه مي كفه يك ترازوي سه -17
  )1382ـ  مقدماتي(  ي مياني را پيدا كنيم؟ هاي متفاوت، وزنه وزنه با وزن 5توانيم از بين  دست كم با چند بار استفاده از اين ترازو مي

    6هـ)   5د)   4ج)   3ب)   2الف) 

ها سالم است. با دست كـم چنـد بـار امتحـان      اي داريم كه به دو باتري نياز دارد. پنج باتري در اختيار داريم كه دقيقاً سه تاي آن چراغ قوه -18
  شود.)   بار امتحان كردن محسوب مي شود نيز يك را روشن كنيم؟ (آخرين باري كه چراغ قوه روشن مي  توانيم حتماً چراغ قوه كردن مي

  )1387(بيست و هفتمين دوره ـ              
  7هـ)   6د)   5ج)   4ب)   3الف) 

توانيم يك پيچ و يـك مهـره    دانيم كدام پيچ براي كدام مهره است. هربار مي ي كوچك، متوسط و بزرگ داريم كه نمي سه جفت پيچ و مهره -19
    ي نظير هر پيچ را بيابيم، برابر كدام گزينه است؟ هاي موردنياز براي اين كه در هر صورت مهره امتحانترين تعداد  را با هم امتحان كنيم. كم

  )1394(سي و چهارمين دوره ـ         
  5هـ)   4د)   3ج)   2ب)    1الف) 

  

  به شكرستان ن.شرقي ن.غربي ن.شمالي ن.جنوبي
2 0  1  3    شكرستان 
1 0  2    0  ن. شرقي  
0 3   0  1  ن. غربي  
1   1  0  2  ن.شمالي  
 2  0  0  2  ن. جنوبي 
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  )(المپياد آزمايشي مبتكران  نكنند؟ ديگر را تهديد اي يك توان قرار داد به طوري كه هيچ دو مهره ي فيل مي در صفحه شطرنج حداكثر چند مهره -20

8حداكثر چند خانه يك جدول  -21 8 3توان رنگ كرد به طوري كه در هر مربع  را مي 3      از جدول حداكثر دو خانـه رنـگ شـده وجـود
  )(المپياد آزمايشي مبتكران  داشته باشد؟

  22هـ)   18د)   32ج)   8ب)   14الف) 

4ي مربعي  شانزده نقطه در يك شبكه -22 4 خط نباشند؟ تايي هم توان انتخاب كرد كه هيچ سه اند. از اين نقاط حداكثر چند نقطه مي قرار گرفته  
  )1387(بيست و هفتمين دوره ـ     

  10هـ)   9د)   8ج)   7ب)   6الف) 

8صفحه شطرنج خواهيم تعدادي سرباز در يك  مي -23 8 هاي رديف پايين) توسط حداقل يك  جدول (به غير از خانه ي قرار دهيم تا هر خانه
خـواهيم   بار مي ناميم. اين مي Aسرباز تهديد شود. (مهم نيست در يك خانه سرباز قرار دارد يا ندارد.) حداقل تعداد سرباز الزم براي اين كار را 

ديگر را تهديد نكنند. حداكثر تعداد سربازهاي ممكـن بـا ايـن     باز در يك صفحه شطرنج قرار دهيم به طوري كه هيچ دو سربازي يكتعدادي سر
Aناميم.  مي Bخاصيت را  B المپياد آزمايشي مبتكران  چند است؟)(  

4شكل روبرو يك اتاق  -24 4 ي يك روبات در خانه است كه A       قرار دارد. اين روبـات در هـر ثانيـه بـه صـورت
رود. (دو خانه همسايه هستند، اگر ضلع مشترك داشته باشند.) دقـت كنيـد ايـن     مي  هاي همسايه اتفاقي به يكي از خانه

يـه ششـم، روبـات در    رود. در ثان به سمت باال يا چپ نمي Aتواند از اتاق خارج شود. براي مثال در خانه  روبات نمي
  )(المپياد آزمايشي مبتكران  تواند قرار داشته باشد؟ مختلف مي ي چند خانه

گيـر چنـد    اند. ممكن است دو كشتي پهلوان تختي شركت كرده گير در جام جهان دوازده كشتي -25
كثر شود. در اين جـام حـدا   ها حذف مي بار با هم مبارزه كنند. كسي كه پنج بار ببازد از دور رقابت

  )  1389 -  مين دورهبيست و نه(شود؟ (توجه كنيد كه كشتي تساوي ندارد.) چند كشتي برگزار مي

  

لنگه جوراب راست و  60فرض كنيد شما در يك اتاق تاريك هستيد و دو كيسه در مقابل شما قرار دارد كه حاوي جوراب است. در يكي  -26
زرد است. چون اتـاق تاريـك    ي لنگه 20سبز و  ي لنگه 20سفيد،  ي لنگه 20ز دو كيسه لنگه جوراب چپ قرار دارد. در هر يك ا 60در ديگري 

جفت جوراب داريد. (منظور از يك جفت جوراب، يك لنگه جوراب  2ها را تشخيص دهيد و قصد برداشتن  توانيد رنگ جوراب است شما نمي
شـويد،   در مجموع برداريد، تا هنگامي كـه از اتـاق خـارج مـي    رنگ است.) حداقل چند لنگه جوراب بايد  راست و يك لنگه جوراب چپ هم

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  شود؟ مطمئن باشيد كه قصد شما برآورده مي

ي بين دو چراغ متـوالي پنجـاه متـر و     اند. فاصله تايي مقابل هم نصب شده در دو طرف خيابان اصلي شهر هجده چراغ برق در دو رديف نه -27
تر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداكثر سه چراغ خاموش  ي كم اند اما در فاصله ها خاموش شده متر است. بعضي از چراغ عرض خيابان ده

  )1390مين دوره ـ ا (سي  هاي خاموش حداكثر چند تا است؟ چراغديگر وجود دارد. تعداد 

99ي شطرنجي  ي وسط يك صفحه ي اسبي در خانه مهره -28 99     قرار گرفته اسـت. در هـر حركـت
تـوان   هايي كه قبالً در آن نبوده است، برود. حداقل با چند حركت مـي  تنها مجاز است به يكي از خانه

  )1383ـ  مقدماتي(  اسب را به وضعيتي رساند كه ديگر قادر به حركت نباشد؟
  16ج)   15ب)   8الف) 

  299 -1هـ)   17د) 
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ها  تر خانه هاي افقي، بيش تر رديف هاي موجود را هر طور قرار دهيم در بيش تايي دارد. شكالت ي شكالت يازده رديف يازده يك جعبه -29
  )1389(بيست و نهمين دوره ـ   ها حداكثر چند تاست؟ خالي است. تعداد شكالت

 86هـ)   85د)   66ج)   36ب)   35الف) 

2حداقل چند مستطيل  -30 8ي شطرنجي  بايد از يك صفحه 3 2جدا شود تا ديگر حتي يك مستطيل  8 مانده جـدا   نتوان از شكل باقي 3
  )1382ـ  و مقدماتي (بيست و دومين دوره      كرد؟  

  8ه)      7 د)  6 ج)  5 ب)  4 الف)

هستند. هـر    مي سياه و سفيد ساخته شده است. قطعات سياه پنج ضلعي منتظم و قطعات سفيد شش ضلعي منتظمتوپ فوتبال از قطعات چر -31
سياه در توپ بـه كـار رفتـه     ي ضلعي احاطه شده است. دوازده قطعه ضلعي و سه شش ضلعي با سه پنج ضلعي و هر شش پنج ضلعي با پنج شش

  )1385ـ  (مقدماتي  است. توپ چند قطعه سفيد دارد؟
  10هـ)   15د)   20ج)   28ب)   30الف) 

توانيم بيش از يك بار عبور  خواهيم شكل روبرو را بدون برداشتن قلم از روي كاغذ بكشيم. از روي هر خط مي مي -32
متر باشد، براي رسم كل شكل بدون برداشتن قلم از روي كاغذ بايـد حـداقل چنـد     سانتي 1خط  كنيم. اگر طول هر پاره

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  بكشيم؟ متر خط سانتي
كنيم. در بين اين اعداد حداقل چنـد عـدد متفـاوت     دوي اين نقاط را يادداشت مي ي دوبه ايم. سپس فاصله نقطه قرار داده 50دور يك دايره  -33

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  وجود دارد؟
  26هـ)   25د)   1225ج)   49ب)   50الف) 

كننـد، ضـلعي اسـت كـه دو ضـلع       ديگر را قطع نمي در يك چندضلعي كه اضالع آن يك» ناجور«از يك ضلع  منظور -34
ناجور هستند. يـك   DEو  CDهاي  رو تنها ضلع مجاورش در دو طرف خط شامل آن قرار دارند. مثالً در پنج ضلعي روبه

  )1391 - (سي و يكمين دوره   تواند داشته باشد؟ اجور ميضلعي حداكثر چند ضلع ن 1391

  )1384مقدماتي ـ ( مكعب چند محور تقارن دارد؟ -35
  13هـ)   10د)   9ج)   7ب)   4الف) 

خط قدر مطلق تفاضـل عـددهاي دو    گذارد و سپس روي هر پاره رأس شكل روبرو مي 10را روي  10تا  1دلخواه عددهاي  طورمحسن به  -36
  )1382ـ  (مقدماتي  شود؟ ها ظاهر مي خط نويسد. حداقل چند عدد متفاوت روي پاره سر آن را مي

  4ج)   3ب)   2الف) 
  6هـ)   5د) 
  

        
  

1تعداد زيادي موزاييك  - 37 2 ت خود يـك  كنند. هر نفر در نوب در اختيار داريم. دو نفر به نوبت روي يك شكل شطرنجي به صورت زير با هم بازي مي
ي بازي اسـت. در كـدام    دهد. كسي كه در نوبت خود نتواند حركتي انجام دهد بازنده مجاور از شكل كه قبالً پر نشده باشد قرار مي ي موزاييك در دو خانه

  )1382و دومين دوره ـ  (بيست  كند.) ي بازي باشد؟ (فرض كنيد نفر اول به بهترين صورت بازي مي تواند طوري بازي كند كه برنده شكل نفر دوم مي
  

  ج)      ب)       الف)
  

  هـ)       د) 
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nدو نفر بر روي يك جدول  -38 n 1كنند. در هر نوبت هر نفر يك مستطيل  بازي مي 1( )k n k     ي  كنـد. برنـده   را از جدول جـدا مـي
6nم بدهد. به ازاي بازي كسي است كه آخرين حركت را انجا   7وn  توانند طوري بـازي كننـد كـه     ها مي به ترتيب كدام يك از بازيكن

  )(المپياد آزمايشي مبتكران  حتماً برنده شوند؟
  ج) دوم ـ اول  ب) اول ـ دوم  الف) اول ـ اول
  ندارند.هـ) هيچ كدام استراتژي برد   د) دوم ـ دوم

3احسان و حسام در جدولي  -39 2 كنند. در اين بازي هر كس در نوبت خـودش   مطابق شكل، با هم مهره بازي مي
ي سمت راستش يا  هاي موجود را به خانه هاي خالي جدول قرار دهد يا يكي از مهره تواند يك مهره در يكي از خانه مي

كند. البته اگر آن خانه خالي باشد. بازنده اولين كسي است كه نتواند حركتي انجام دهـد. احسـان   ي بااليش منتقل  خانه
  )1391(سي و يكمين دوره ـ   گذاري شده، مهره را قرار دهد تا بتواند بازي را ببرد؟ هاي شماره براي شروع بازي در كدام يك از خانه

  3ج)   2ب)   1الف) 
  تواند طوري بازي كند كه برنده شود. ر حالت، حسام ميهـ) در هر كدام از اين چها  4د) 
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  محاسبهكمي 

  
  

ي زمين (يك سال) است. يعني هر پنج هزار سـال يـك ثانيـه تصـور شـده       ؛  تاريخ پنج هزار ساله حدود يك ثانيه در عمر تصور شدهي د) (گزينه -1
365است. با توجه به اين كه يك سال  24 60 60   است، پس عمر زمين برابر است با: ثانيه  

  7365 24 60 60 5000 15768 10       
  رقمي است. 12عدد باال 

9رقم مورد نياز  3889از ي ب)؛  گزينه( -2 1 9      .90رقم مربوط به اعداد يـك رقمـي اسـت 2 180         .رقـم مربـوط بـه اعـداد دو رقمـي اسـت
9000 3 2700  شود با: رقم مربوط به اعداد سه رقمي است. بنابراين تعداد ارقام مربوط به اعداد چهاررقمي برابر مي  

  3889 2700 180 9 1000     
1000پس بايد  2504  9  ي چهار رقمي داشته باشيم. درنتيجه تعداد صفحات كتاب برابر است با: صفحه با شماره 90 900 250 1249     

  نويسيم: باالي ارقام مي ا حروف كوچكها را ب مقدار ده بر يك ي ب)؛ (گزينه -3

  
c b a
C A A B

B A A
A C B C

  

  هاي هزارگان داريم: ع رقممتمايز هستند، از جم Cو Aپس با توجه به اين كه  ها يا صفر هستند و يا يك. ده بر يك
  1 1A C c     

Aتواند برابر  نمي Cپس در جمع ارقام يكان،  B :باشد. پس  
  10 1A B C a      

0bگيريم  صدگان نتيجه مي هاي حال از جمع رقم  ست. پس داريم:ا  

  
1  جمع9

3 810 4
2 1 3

   
        
    

A C B
A AC A B A

B A C
  

  
4  درنتيجه: 9 3 16A B C       

  كنيم: گذاري مي ها را به صورت زير با حروف نام ستارهي ب)؛  (گزينه -4
    

  بنابراين با انجام عمل ضرب و كمي دقت داريم:

  
,
,
,

89 9 1
9 8 2 62
9 2 1 11

gd d g
c c ff
a a ee

    
    

     

  

1  پس: 0 1 1 0 6 1 9e f g           

xشرط مسأله را دارد. اما براي اثبات كامل فـرض كنـيم    379توان پاسخ داد. مثالً عدد  اين مسأله را با مثالي ساده مي ي ج)؛ (گزينه -5 abc   .باشـد
19aبنابراين  b c    2است. چونx  ،5هم سه رقمي استa  :15  است. پسb c   

  پس با انجام عمل ضرب داريم. باشند.  5تر از  هر دو بايد بزرگ cو bدهد كه  ي باال نشان مي رابطه

2 2 8

9
1 0
a b c d

e f g



  
 23 فصل اول: آسان ولي ...  

  ( )( )( )2 2 2 1 2 9 2 10x abc a b c      
)  برابر است با: 2xدرنتيجه مجموع ارقام  )2 1 2 9 2 10 2 18 20a b c a b c           

aبا شرط  abcdعدد مورد نظر را  ي د)؛ (گزينه  -6 b c d   1صورت  گيريم. توجه كنيد كه در اين در نظر ميc   پس است .  

  
( ) ( ) ( ) ( )1 9 10

a b c d

d c b a

a d b c c b d a



      

  

  بنابراين داريم:

  
10 4

9 7 6
1 1 2

6

d a
c b a d
b c b c
a d

  
           
  

  

)با توجه به معادالت باال براي  , )a d آيد. دست مي هاي زير به جو اب  
)شويم كه در هر حالت براي  با كمي دقت متوجه مي , )b c  كل اعداد  آيد. بنابراين تعداد دست مي جواب به 3نيزabcd است 12با  برابر.  

    ي متوالي جدول كه به صورت زير پر شوند، داريم: براي هر چهار خانه ي ب)؛ (گزينه -7
  ... ...a b c d  

  a b c b c d a d        

    :پس جدول بايد به صورت زير پر شود
  17 20 17 20 17 20 17 20 17x x x x  

  كنيم. مجموع عددهاي جدول را محاسبه مي
  5 17 4 20 4 217 13x x        

    ي داده شده داريم: با استفاده از رابطه ي ج)؛ (گزينه -8
  ( ) ( ) ( )* ** *10 10 10 1 9 10 1 10 9 10      
  ( ) ( ) ( )* ** *10 9 10 1 8 10 1 10 8 10      

    
  ( ) ( ) ( )* * * *10 3 10 1 2 10 1 10 2 10      

  ( ) ( ) ( )* * * *10 2 10 1 1 10 1 10 1 10      
  كنيم داريم: هاي باال را با هم جمع مي ي تساوي دو طرف همه

  ( )* *10 10 10 10 1 90    
  ي داده شده داريم: جايي و رابطه با استفاده از خاصيت جابه

  

( ) ( ) ( )* * * * *
( ) ( ) ( )* ** *

( ) ( ) ( )* * * *
( ) ( ) ( )* * * *

10 1 1 10 1 1 9 1 1 1 9 1
1 9 1 1 8 1 1 1 8 1

1 3 1 1 2 1 1 1 2 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

     
    

    
    

  

  كنيم داريم: هاي باال را با هم جمع مي دو طرف تساوي
  ( )* **10 1 1 10 10 1 1 9     

1* ي با توجه به رابطه 1 3 :10**  داريم 1 21 10 10 10 21 90 120       



  
  المپياد رياضي  24  

30به تعداد  99تا  70شماريم. از  را مي 179تا  70ابتدا تعداد ارقام نوشته شده از  ي ب)؛ (گزينه -9 2 60  هـاي نوشـته    نويسد. تعداد رقـم  رقم مي
80برابر  179تا  100شده از  3 240  رقم را نوشته است. يعني هر رقم را در يـك ثانيـه نوشـته اسـت.      300دقيقه  5مردان خان در  است. پس علي

  شود. چند رقم به كار برده مي 2000تا  180حال بايد ببينيم از 
820به تعداد  999تا  180از  3 2460   1001به تعداد  2000ا ت 1000رقم و از 1 4004  2000تـا   180مردان خان از  رقم وجود دارد. پس علي 

خان  قلي كشد كه مابقي تكليفش را بنويسد. بنابراين پسر عباس ثانيه طول مي 6464نويسد، پس  رقم بنويسد. چون هر رقم را در يك ثانيه مي 6464بايد 
:ثانيه) بعد از  6464(برابر با  ثانيه 44دقيقه و  47يك ساعت و  52  شود. يعني در حدود ساعت  تكليفش تمام مي: 03   شود. تكليفش تمام مي 52

نفري هستند تعداد خانوارهـاي   2ها  رصد خانوادهد 10خانواده زندگي كنند با توجه به اين كه  nاگر در شكرستان در مجموع )؛ .است 5(پاسخ  -10
10نفري برابر  2

100 10
nn  22نفري برابر  2هاي  است و مجموع جمعيت خانواده 10 10

n n     6و  5، 4، 3هـاي   است. به همين ترتيـب تعـداد خـانواده 
3نفري به ترتيب برابر 

10
n،3

10
n،10

n 2و
10
n 9ها به ترتيب برابر  و مجموع جمعيت آن

10
n،12

10
n،5

10
n12و

10
n است  است. پس جمعيت شكرستان برابر

  با:

    2 9 12 5 12 40 410 10 10 10 10 10
n n n n n n n       

  كنند برابر است با: نفري زندگي مي 2هاي  بنابراين درصد افرادي كه در خانواده

  
2
10 100 54

n

n
   

نفـر در   nبنـابراين اگـر قبـل از عبـاس      ي سـوم رأي داده اسـت.    با توجه به درصدها واضح است كه عباس به گزينـه است.)  24(پاسخ  -11
25نظرسنجي شركت كرده باشند، 

100 n انـد برابـر    اند. پس با رأي عباس تعـداد كسـاني كـه بـه ايـن گزينـه رأي داده       ها به اين گزينه رأي داده نفر از آن
25 1100 x اس برابر ها با عب دهنده  است. از طرفي چون تعداد رأي1x  اند، داريم: ي سوم رأي داده ها به گزينه % آن28نفر است و  

  ( )      25 281 1 3 72 24100 100x x x x  

  ي د)؛ (گزينه -12
( )... 11 2 3 2

n nn 
      

1  ظاهر شده است برابر است با: 3با توجه به تعريف دنباله آخرين مكاني كه در آن عدد  2 3 6    
...  ظاهر شده است برابر است با: 13شويم كه آخرين مكاني كه در آن عدد  با كمي دقت متوجه مي 13 141 2 3 13 912

       

...  ظاهر شده است برابر است با: 14چنين آخرين مكاني كه در آن عدد  و هم 14 151 2 3 14 1052
       

  قرار دارد. 14عدد  105تا  92هاي  بنابراين در مكان
هـاي او   پـرش  ي قرار گيرد. پس دنباله xانجام داد، در محل به طول n؛ فرض كنيم بعد از اين كه قورباغه يك پرش بلند به طول ي ب) (گزينه -13

  به صورت زير است:

  , , , , , , , ... , , , ,..., , ,...
2 ــا   ت

1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1
n

n n






  

  روي محور xي نقطه
  پس داريم:

  ( ) ( )( )... ... ( ) ( )
2 21 2 1 3 2 21 2 1 2 2 1 1 12 2 2

n n n n n n n nx n n n n n n                         



  
 25 فصل اول: آسان ولي ...  

)ي  به نقطه nبه ازاي هر   بنابراين قورباغه )1 1n n    1وn  1رسد، سپس از روي  ي بعد از آن مي نقطهn  پرد ها مي ي بعد از آن نقطه  
  ها و امتحان كردن چند عدد داريم: با توجه به گزينه

  1333 37 36 1    
  رسد. هرگز نمي 1384ي  پرد. پس به نقطه مي 1406تا  1370 هاي  رسد و از روي نقطه مي 1369تا  1333 هاي پس قورباغه به نقطه

  به صورت زير است:بازديدها  ي برنامهي ب)؛  (گزينه -14
  ...1 2 3 4 5 99 100  

  y          x        شنبه    يكشنبه    شنبه شنبه       جمعه       سه سه  
  98                        3              2           1          0  

...روز صرف بازديدها و  100بنابراين در پايان بازديد صدم، در مجموع  98 990 1 98 48512
     ي بين بازديدها شده است.  روز صرف فاصله

4851درنتيجه بازديد صدم در روز  100 4951  .از شروع پروژه انجام گرفته است  
4951با توجه به اين كه  7 707 2    يكشنبه انجام شده است.ي شروع پروژه يعني  امين هفته 708است صدمين بازديد در روز دوم از  

  روز برابر است با: 10كنيم. قيمت سهم بعد از  تر مسأله يك مثال ارائه مي براي درك بيش )؛.است 999(پاسخ  -15

  1000 1 2 3 4 1002      
365...چون  1 2 3 26 14       روز برابر است با: 365است؛ بنابراين قيمت سهم بعد از  

  ...1000 1 2 3 25 26 14 1000 13 14 999            
)شامل رقم صفر باشد،  nاگر عدد ي د)؛  (گزينه -16 ) 0P n    9، ... ، 2، 1هـاي   است. بنابراين كافي است عددهايي را در نظر بگيريم كـه از رقـم 

  اند. براي عددهاي يك رقمي داريم: ساخته شده
  ... ...( ) ( ) ( )1 2 9 1 2 9 45       p p p  

...  براي عددهاي دو رقمي داريم: ...( ) ( ) ( )11 12 99 1 1 1 2 1 9         P P P  
...2 1 2 2 1 9        
...9 1 9 2 9 9        

  ... ... ... ... ... ...( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21 1 2 9 2 1 2 9 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 45                          
  داريم: 199تا  111براي عددهاي سه رقمي از 

  ... ... ...( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2111 112 199 1 1 1 1 1 2 1 9 9 11 12 99 45P P P P P P                   
  و به همين ترتيب:

  ... ...( ) ( ) ( ) [( ( ) ( ) ( )] 2211 212 299 2 11 12 99 2 45        P P P P P P  

  ... ...( ) ( ) ( ) [( ( ) ( ) ( )] 2911 912 999 9 11 12 99 9 45P P P P P P        
  

  بنابراين:

  ... ...( ) ( ) ( ) ( ) 2 3111 112 999 1 2 9 45 45P P p          
  پس:

  ...( ) ( ) 2 31 999 45 45 45 93195P P       
)...در مسأله در حاصل جمع  fبا توجه به تعريف تابع  ي ج)؛ (گزينه -17 ) ( ) ( )0 1 999f f f    جمله به صورت  3000در كلab  ظاهر شده

  مقدار زير باشد. 100بايد برابر با يكي از  abهاي  هستند، هر يك از جمله 999تا  0ارقام اعداد  bو aاست. چون 
  , ,...,0 0 0 1 9 9    
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