
  به نام او
   کشورياضياد رين المپيست و پنجمي بدوم ي مرحله

 چهار ساعت و نيم: زمان  روز اول  ۱۳۸۶ ارديبهشت ۴ شنبه، سه
 

 www.ysc.ac.ir  :پژوهان جوان گاه باشگاه دانش آدرس وب
  

 بـه   AC  ضـلع   را روي  D ي  نقطـه .  اسـت  BC وسط ضـلع     M ي  نقطه.  قائمه است  A ي   زاويه ABCدر مثلث   ) ۱
 P را BDC و AMCهـاي    هاي محيطي مثلـث     محل برخورد دوم دايره   . AD=AMكنيم كه     اي انتخاب مي    گونه
 . استACB ي ساز زاويه  نيم CPنشان دهيد خط . ناميم مي

 

  
 قطر يكي از وجوه     OAايم به طوري كه       ناميده A و   O دو رأس مكعبي را     ) ۲

تر است يا از       به خودش بيش   O از   ۱۳۸۶هاي به طول      تعداد مسير . مكعب است 
O   به Aيك مسير بـه طـول        (؟n       اي از      عبـارت اسـت از دنبالـهn +  رأس  1

 ). دو سر يك ضلع مكعب باشند،مكعب كه هر دو رأس متوالي در دنباله

  
  
گوييم ساختماني به ساختمان ديگر مشرف است اگر خـط واصـل از               مي. در شهري تعدادي ساختمان وجود دارد     ) ۳

شده   خواهيم در مكاني داده     مي. درجه بسازد 45اي بيش از      باالي ساختمان اول به باالي ساختمان دوم با زمين زاويه         
نــشان دهيــد اگــر . ســاختمان جديــدي بــسازيم

هــاي قبلــي بــه هــم مــشرف نباشــند  ســاختمان
توان اين كار را طوري انجام داد كـه بـاز هـم               مي

شهر را  . هيچ ساختماني به ديگري مشرف نباشد     
خطــي  اي افقــي و هـر ســاختمان را پـاره   صـفحه 

  .ظر بگيريدعمودي بر روي صفحه در ن
  

 

  
  . نمره است۷بارم هر سؤال 
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هـا مربـع كامـل و         عـدد طبيعـي متمـايز يافـت كـه مجمـوع آن             nتوان    ، مي nنشان دهيد براي هر عدد طبيعي       ) ۴
 .ها مكعب كامل باشد ضرب آن حاصل

  
  
دو . اسـت  C1 ي اي داخـل دايـره       نقطـه  A و    بر هم مماس خارجي هـستند      P ي   در نقطه  C2 و   C1 ي  دو دايره ) ۵

AM و   AMمماس   M و   M(كنيم     رسم مي  C2 ي   دايره  بر ′  تقـاطع دوم    نقاط). ها هستند    محل تماس مماس   ′
AM و AM N و N را، به ترتيب، C1ي  دايره با ′  نشان دهيد. ناميم  مي′

  
PN MN
PN M N

=′ ′ ′  
  
  
شود شروع به چـاپ كـردن اعـداد            است كه وقتي روشن مي     طراحي كرده ماشيني  براي جشنواره خوارزمي    فرهاد   )۶

خاصيت اين ماشين اين است كه براي هـر عـدد   . كند اي مي   طبيعي ويژه 
دانيم  مي. كند  را چاپ ميn۳ و  n    ،n۲د   سه عد   دقيقاً يكي از   nطبيعي  

  .شود  چاپ نمي۱۳۸۲۴ ثابت كنيد عدد. كند  را چاپ مي۲ماشين عدد 
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