
 مرحله ي اول سيزدهمين دوره ي المپياد رياضي دانش آموزان ايران

 )آزمون صبح(1374آبان ماه 

 در اين صورت زاويـه ي       ٢٠o=FBAاگر  .  موازي است  FE با وتر    AH قطري از دايره است و وتر        AB در شكل    )1
HPEبرابر است با : 

 ۴٠o)ه               ٣۵o )د              ٣٠o )ج             ٢۵o )ب           ٢٠o )الف

 

 : برابر است با8 بر ٧+۵٢٢ باقيمانده ي تقسيم )2

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

  كدام يك از جمالت زير درست است؟(r-۴)(٢+r)(١+r)، آن گاه در مورد ٠=١٠-r-r٢ اگر )3

 . مثبت و گنگ است)ب                . عددي صحيح است)الف

 . گويا اما غير صحيح است)د                   . منفي و گنگ است)ج

 . غير حقيقي است)ه

 برابـر   ABCDاگر مـساحت    .  مانند شكل به هفت مستطيل مساوي كوچكتر تقسيم شده است          ABCD مستطيل   )4
  بر حسب سانتيمتر برابر كدام يك از اعداد زير است؟ABCD سانتيمتر مربع باشد، در آن صورت محيط 336

 116 )ه              ١٠۶ )د               96 )ج               86 )ب            76 )الف



 

 : برابر است باx در شكل زاويه ي )5

 ٢۵o=x )ه           ٢٠o=x )د          ١٨o=x )ج         ١۵o=x )ب       ١٠o=x )الف

 

بـه  ( نمـره ي منفـي دارد   2 و هر جواب غلط  نمره ي مثبت7 سؤال هر جواب صحيح   ٢٠ در يك امتحان تستي با       )6
 باشد اين دانش آمـوز بـه        87اگر نمره ي دانش آموزي برابر       ). سؤال هاي بدون جواب هيچ نمره اي تعلق نمي گيرد         

 چند سؤال جواب نداده است؟

 13 )ه                  9 )د                 7 )ج                 5 )ب              2 )الف

در يك چهارضلعي محدب كدام يك از نقاط زير داراي اين خاصيت است كه مجموع فواصـل آن از چهـار رأس                       )7
 چهارضلعي حداقل مقدار ممكن را دارد؟

  يكي از رئوس چهارضلعي)ب مركز ثقل چهارضلعي )الف

  محل برخورد قطر هاي چهارضلعي)د          نقطه اي بيرون چهارضلعي)ج

 .خط هايي كه اوساط اضالع مقابل را به هم وصل مي كنند محل برخورد پاره )ه

 عدد طبيعـي متـوالي نوشـت و هـم بـه             9 كوچكترين عدد طبيعي را بيابيد كه بتوان آن را هم به صورت مجموع               )8
 ). شروع مي شوند1اعداد طبيعي از ( عدد طبيعي متوالي ١٠صورت مجموع 



 495 )ه              135 )د             ١٠٠ )ج               55 )ب            45 )الف

  در مجموعه ي اعداد طبيعي جواب ندارد؟n=x+y+xy، معادله ي n به ازاي كدام مقدار )9

 ١٢٠=n )ه          ١١۵=n )د         ١١٠=n )ج         ١٠۵=n )ب      ١٠٠=n )الف

كدام يك از احكام    .  بر هم مماس هستند    Dو   A  ،B  ،C مطابق شكل در نقاط      C۴، و   C٣،  C٢،  C١ چهار دايره ي     )10
  همواره درست است؟ABCDزير در مورد چهارضلعي 

 . محاطي استABCD )ب            . محيطي استABCD )الف

 . بر هم عمودندABCD قطر هاي )د               . ذوزنقه استABCD )ج

 . همديگر را نصف مي كنندABCD قطر هاي )ه

 

، عـددي   ...,١،٢،٣=k، بـه ازاي      دو چندجمله اي با ضرايب صحيح بـوده و           G(x) و   F(x) فرض كنيد    )11
 در اين صورت كدام يك از گزاره هاي زير درست است؟. صحيح باشد

 . عددي صحيح استnبه ازاي هر عدد طبيعي   )الف

 . بخشپذير استG بر F )ب



 . صحيح استkبه ازاي هر عدد صحيح   )ج

  )د

 .صفر يا يك است G(x) درجه ي )ه

 محــاط شــده اســت بــه طــوري كــه ABC در مثلــث متــساوي االضــالع MNP مثلــث متــساوي االضــالع )12
 : برابر است باABC به مساحت مثلث MNPمساحت مثلث نسبت . 

  )ه               )د                    )ج               )ب                         )الف

 

  قابل قسمت باشد آن گاه كدام يك از موارد زير صحيح است؟١+tx+x٢ بر bx+c+ax٣اگر چندجمله اي  )13

 ab=c٢+a٢) د                  c≥ab-a٢) ج  ٣<a+c )ب                ٢c≥b-a٢ )الف

 ab=c٢-a٢ )ه

  فرض كنيد در مجموع زير هر حرف انگليسي نماينده ي عددي يك رقمي است،)14

SUAVE 

SAGE 

SAGE+ 

۴۶٩٣٣ 

  كدام يك از اعداد زير ميتواند باشد؟Uدر اين صورت 



 9 )ه                  7 )د                 5 )ج                 3 )ب              1 )الف

چند صفحه مي توان يافت كه از چهار رأس اين چهاروجهي به يك فاصله              .  داده شده است   ABCD چهاروجهي   )15
 باشد؟

  چهار صفحه)ب                           يك صفحه)الف

  صفحه6 حداكثر )د                             هفت صفحه)ج

 صفحه  )ه

  اگر بين اضالع يك مثلث رابطه ي)16

c۴-٢(a٢+b٢)c٢+a۴+a٢b٢+b۴=٠ 

 : برابر است باC>برقرار باشد، زاويه ي 

                             ١٢٠o دقيقا   )ج   ۶٠o دقيقا )ب                             ٣٠o دقيقا )الف
 ١٢٠o يا ٣٠o )ه   ١٢٠o يا ۶٠o )د

  وجود دارد به طوري كه مجموعn چند عدد طبيعي )17

٢+!١!+...+n!  

 مربع كامل باشد؟

                n فقط براي سه مقدار      )ج  n فقط براي دو مقدار )ب                    n تعداد نامتناهي )الف
 n فقط براي پنج مقدار )ه  n فقط براي چهار مقدار )د

 را بيابيد به طـوري كـه    ] M مانند   [مكان هندسي نقاطي از صفحه      . است مفروض   ABCD چهارضلعي محدب    )18
 . داراي مساحت هاي يكسان باشندABCM و AMCDدو چهارضلعي 

           . اسـت  BD خطي عمود بر     )ج  . كماني از دايره است)ب                . يك پاره خط است)الف
 .ضالع موازي است خطي است كه با يكي از ا)ه  . استAC خطي موازي )د



لع آن  نقطه را مشاهده مي كنيد به طوري كه هـر ضـ             در شكل، يك شبكه ي منظم مثلثي از نقاط شامل            )19
 .حداقل تعداد خطوطي را بيابيد كه از تمامي اين نقاط مي گذرند.  نقطه مي باشد١٠شامل 

 ١٠ )ه                  9 )د                 8 )ج                 7 )ب              6 )الف

 

 نقطـه روي قـسمت      ٢٠. ، آن نقاطي از صفحه باشند كه مختصات آن ها مثبت انـد            »ناحيه ي اول  «  فرض كنيد    )20
 خـط  ۴٠٠م، از  ها وصل مي كنـي y نقطه روي قسمت مثبت محور ٢٠ ها در نظر گرفته و آن ها را به    xمثبت محور   

تعداد نقاط تقاطع اين خطوط را در ناحيـه         . پديد آمده فرض كنيد در ناحيه ي اول هيچ سه تايي از يك نقطه نگذرند              
 .ي اول بيابيد

 ٣٨٠٠٠ )ه          ۴٢٠٠٠ )د         ٣۶١٠٠ )ج        ۴٠٠٠٠) ب      ٧٩٨٠٠ )الف

گوييم هر گاه هر دو  » اوليه« را   {a,b,c}سه تايي   . مجموعه اي دلخواه باشد     فرض كنيد    )21
 برابر است   A ماكزيمم تعداد اعضاي      شامل هيچ سه تايي اوليه نباشد آن گاه        Aاگر  . عضوش نسبت به هم اول باشند     

 :با

 13 )ه                12 )د               11 )ج              ١٠) ب              9 )الف

  داشته باشيمABC اگر در مثلث )22

) ( a=λb     وB=٢C 

  در كدام يك از فواصل زير قرار مي گيرد؟λآن گاه 



            )ج    )ب                              ١≥λ>٠ )الف

  )ه   ٢>λ≥١ )د

 : برابر است باAC، در اين صورت طول ١=AB=CD در شكل فرض كنيد )23

  )ه                        ) د                )ج                        )ب          )الف

  

 

  اگر رابطه ي )24

 

  صحيح باشد، آن گاه١=nبراي 

 . هاي فرد صحيح استn براي تمام )ب                   . هاي زوج صحيح استn براي تمام )الف

 . صحيح است١+٣k=n براي )د                                  .است صحيح ٣k=n براي )ج

 . صحيح است٢+٣k=n براي )ه

، چهار عدد طبيعي موجودند به طوري كه هر يك با مجمـوع مكعبـات رقـم                 ١٠٠٠ و   ١٠٠ مي دانيم بين اعداد      )25
هـارم را دقيقـا بدسـت آورده و         عـدد چ  . 153 و   371،  ۴٠٧هايشان برابر مي باشند و سه تا از آن ها عبارت انـد از               

 .بگوييد در كدام يك از فاصله هاي زير قرار دارد

 [۴٠٠،۵٠٠] )ب                         [٣٠٠،۴٠٠] )الف



 [۶٠٠،٧٠٠] )د                           [۵٠٠،۶٠٠] )ج

 [٧٠٠،٨٠٠] )ه

 )آزمون بعدازظهر(

 .نيمم عبارت زير را پيدا كنيد سه عدد حقيقي مثبت باشند، مقدار ميc و a ،b اگر )1

 

 متمـايز از    ACBي كمـان     را نقطه اي دلخـواه رو      P.  باشد ABC دايره ي محيطي مثلث مفروض       Γ فرض كنيد    )2
 يا امتداد آن ها در نظر ميگيـريم بـه   BP و AP را به ترتيب دو نقطه روي  Y و   X.  فرض مي كنيم   C و   A  ،Bنقاط  

 . از نقطه ي ثابتي مي گذردP ،XYثابت كنيد با تغيير دادن . BY=BC و AX=ACطوري كه 

 عضوي از آن    12، زيرمجموعه هايي    A١٣٧۴و  .. .،  A٢،  A١ عضو و    12 مجموعه اي دلخواه با حداقل       X فرض كنيد    )3
 و  Ø=X٢∩X١ وجود دارند به طوري كه     X٢ و   X١ثابت كنيد دو زيرمجموعه ي      ).  ها لزوما متمايز نيستند    Ai(باشند  

 .و  ، ١٣٧۴≥i≥١و به ازاي هر  

  

 


