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 المپياد رياضی کشور

☺ 

 

٢/١١/١٣٨٨: زمان برگزاری  ۱: کد سؤاالت
 

٦ از١ةصفح

مساحت اين دايره به مساحت چند مثلث متساوی االضالع . ای به شعاع واحد در نظر بگيريد دايره .١
 تر است؟ به ضلع واحد نزديک

 ١٠) ه ٩) د ٨) ج ٧) ب ۶) الف
  
10همة اعداد داخل جدول ضرِب ضرب  فرض کنيد حاصل .٢ * ترين عدد  رگبز.  باشدnبرابر  10

m که m n  است؟عددی طبيعی باشد چند 
 ٤٠) ه ٢٠) د ١١) ج ١٠) ب ۲) الف

  
اند که  ای در کهکشان راه شيری کشف کرده مندان، منظومه دانش .۳

 کم دست قمر است و هر سيارة آن ۱۲۲ سياره و ۹دارای يک ستاره، 
دهد که جرم ستاره برابر  تحقيقات نشان می. ديک قمر دار

/ kg× 301 98 ها برابر جرم ستاره و   است و مجموع جرم سياره10
ميانگين . های هر سياره برابر جرم آن سياره است مجموع جرم قمر

 قدر است؟ اجرام اين منظومه چهجرم 

/) الف kg× 281 5 /) ب  10 kg× 284 5 /) ج 10 kg× 286 6 10 

/) د kg× 285 94   .اطالعات موجود کافی نيست) ه 10
  
اند و ابتدای ميلة اول هم   هم لوال شدهبه همين ترتيب به متر ٤ و ٧، ٣، ٥های   طولبهچهار ميله  .٤

نه در يک صفحه حول لوالهايشان ها بتوانند آزادا اگر ميله.  انتهای ميلة چهارم لوال شده استبه
 تواند باشد؟  لوالی مقابل چند متر می تا متری۴ متری و ۵های  بچرخند، فاصلة لوالی بين ميله

  متر١١ و ٢هر مقدار بين ) ب  متر٨ و ٣هر مقدار بين ) الف
  متر١١ و ٣هر مقدار بين ) د  متر٨ و ٢هر مقدار بين ) ج
  متر١١ و ٨ر مقدار بين  متر و ه٣ و ٢هر مقدار بين ) ه
  
 ۵۰هر کالس . آموزان دو کالس الف و ب گرفته شده است ای از دانش  نمره۱۰۰يک امتحان  .٥

 الف از ميانگين نمرات س ميانگين نمرات کالکهپس از اعالم نتايج، مشخص شد . آموز دارد دانش
 ة از همها آموز در کالس ب هستند که نمرة آن  چند دانشحداکثر. تر است کالس ب بيش

 تر است؟ آموزان کالس الف بيش دانش
 ٥٠) د ٤٩) ج ٢٥) ب  ۱) الف
 .تر باشد آموزان کالس الف بيش  دانشاش از همة آموزی از کالس ب، نمره  دانشنداردامکان ) ه
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٦ از٢ةصفح

  
مهندس ناظر تونل توحيد در اولين شنبه بعد از آغاز کار  .۶

روز به بعد از آن . از پروژة تونل توحيد بازديد کرده است
فردای : برنامة بازديد وی از تونل به اين شکل بوده است

شنبه، از پروژه مجددًا بازديد کرده و در  همان روز، يعنی يک
ها اضافه کرده  ادامه هر بار يک روز به فاصلة بين بازديد

 صدمين بازديد در چه روزی از هفته انجام شده است؟. است
 شنبه چهار) ه شنبه سه) د نبهش دو) ج شنبه يک) ب شنبه ) الف

  
خواهد از سه شهر تبريز، مشهد مقدس و يزد ديدن کند  کند و می شخصی در اصفهان زندگی می .٧

وسايل نقليه بين . و به شهر اصفهان باز گردد به طوری که در هر يک از اين سه شهر يک شب بماند
های زوج  وز و هواپيما تنها در روزاتوبوس و قطار هر ر. اين سه شهر اتوبوس، قطار و هواپيما است

تواند اين سفر را  اگر اين شخص سفر خود را در روز شنبه آغاز کند، به چند حالت می. موجود است
 .)تواند به اين سه شهر سفر کند توجه کنيد که اين شخص به هر ترتيبی می(انجام دهد؟ 

 ۲۱۶) ه ۱۲۰) د ۱۰۸) ج ۷۲) ب  ۳۶) الف
  
  باشد؟۹۸۰۰ضرب ارقامش  ود دارد که حاصل رقمی وج۸چند عدد  .٨

 ۱۲۰۹۶۰) ه ۱۰۰۸۰) د ۸۴۰۰) ج ۵۰۴۰) ب ۱۶۸۰) الف
  
 های زير لزومًا درست است؟ يک از گزاره کدام.  عددی گنگ باشدaفرض کنيد  .٩

a و a3کم يکی از  دست) الف −4 aکم يکی از  دست) ب . گنگ است1 −3 a و 1 . گنگ است6
a و a2) د . گويا استa5 و a2 ،a3کم يکی از  دست) ج −3  . گنگ هستند1
aحداکثر يکی از ) ه +3   . گنگ استa4 و 1
  

  نداشته باشد چند تاست؟۳ و ۲ که عامل اولی به غير از ۱۰۰۰۰ و ۵۰۰۰تعداد اعدد طبيعی بين  .١٠
 ٨٣٣) ه ٢٠) د ١٤) ج ٩) ب ۶) الف
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٦ از٣ةصفح

١١.  ( , )f x yنقاط ةرو مجموع بهل روکره است و شيمتغ  دوی تابع 
( , )x y که در صفحه است ( , )f x y = ) نقاط ةمجموع. 0 , )x y که 

( , )f x y− =1 2  نه است؟يدام گزک 0
 

  )ج  )ب ) الف

  )د

 

 ) ه
  

آرامی  اگر اين ظرف را به. ايم متر را تا نصفه پر از آب کرده  سانتی۶ظرفی مکعب شکل به ضلع  .١٢
رجه بسازد،  د۶۰ک ضلع کف روی زمين باقی بماند و کف آن با زمين زاوية طوری کج کنيم که ي

 ريزد؟  آب بيرون میمتر مکعب چند سانتی
108−) الف 36 216−) ب  3 12 108−) ج 3 9 3 
216−) د 18   .ريزد اصًال آبی نمی) ه 3
  

y- ةمعادل .١٣ x =3 22  ح چند جواب دارد؟ي اعداد صحةدر مجموع 1388
 نهايت بی) ه ٣) د ٢) ج ١) ب ۰) الف

  
ب يتر باشد و اگر ترت کوچک هر رقم آن از رقم سمت چپش که وجود دارد یچند عدد چهار رقم .١٤

  شود؟۶۱۷۴ن دو عدد يم، تفاضل اينکس کارقام آن را برع
 ٢١) ه ١٢) د ١٠) ج ٨) ب ۱) الف

  

)فرض کنيد مقدار تابع  .١٥ )f x x bx c= − + اگر اين تابع .  باشد۲ يا مساویتر  همواره کم2+
 قدر است؟ هچ حداکثرهای آن   ريشهة حقيقی داشته باشد، فاصلةدو ريش

2) ه 2) د ٨) ج ٤) ب ۲) الف 2 
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٦ از٤ةصفح

 بنويسيم، a کاهشی است در صورتی که اگر آن را در مبنای aييم يک عدد در مبنای گو می .١٦
 وجود دارد ۱۰۲۴تر از  چند عدد طبيعی کوچک. تر نباشد هيچ رقمی از رقم سمت چپ خود بزرگ

  کاهشی باشد؟۴ و هم در مبنای ۲که هم در مبنای 
 ۵۵) ه ۴۰) د ۳۵) ج ۳۰) ب  ۱۰) فال
  

)چند زوج مرتب  .١٧ , )x yوجود دارد که ۱۰۱تر از   از اعداد طبيعی کوچک x y+2 x بر 7 y+ 
 پذير باشد؟ بخش

 ۲۰۰) ه ۱۱۶) د ۱۰۰) ج ۷۸) ب  ۵۰) الف
  

 ACضلع . دهيم  ادامه میP اندازة خودش تا به B را از طرف ABC، از مثلث ABضلع  .١٨
 باشد، PQ وسط Mاگر . دهيم  امتداد میQ اندازة دو برابر خودش تا نقطة به Cرا هم از طرف 
  است؟ABC  مثلث چند برابر مساحتMBCمساحت مثلث 

1/) ب ۱) الف 1/) ج 25 1/) د 5  ٢) ه 75
  

 هر عدد هم از عدد که طوری به بنويسيم ري در جدول ز، بدون تکرار، را۱۰ تا ۱خواهيم اعداد  می .١٩
 ؟ن استک چند طريق ممبهار کاين . تر باشد کوچکسمت راستش و هم از عدد پايينش 

 ٣٦) ج ٣٥) ب ۳۴) الف

  ٤٥) ه ٤٤) د

 
        
        

 
 جای بهکنيم و  اين عدد را پاک می.  نوشته شده استسياه تهخ روی تnفرض کنيد عدد طبيعی  .٢٠

bآن عدد  an + −2  a2 هب n کهترين عددی است   بزرگa در آن که نويسيم می را 2
bn کهترين عددی است   کوچکbپذير است و  بخش <  نوشته شده باشد ۴۲اگر در ابتدا عدد . 2

  بار انجام اين کار چه عددی روی تخته خواهد بود؟۱۱۳بعد از 
×) الف 1167 1172−) ب 2 ×) ج 184 1179 2 
1132+) د 1182−) ه 42 184  
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٦ از٥ةصفح

.  وتر آن استAB يک مثلث قائم الزاوية متساوی الساقين باشد که ABCفرض کنيد  .٢١
اش تا آن نقطه  رود تا جايی که فاصله  میAوی ابتدا به سمت نقطة .  مثلث استای داخل مورچه

اش تا آن نقطه نصف شود و اين دو  رود تا جايی که فاصله  میBسپس به سمت نقطة . نصف شود
 تر است؟ ام اين کار مورچه به کدام نقطه نزديک مرحله انج۲۰بعد از . کند حرکت را متناوبًا تکرار می

 . مکان اولية مورچه داردبهبستگی ) ه ABوسط وتر ) د C) ج B) ب  A) الف
  

دهد که نفراتی که در  ده دستور میفرمان. اند  سرباز ايستاده۲۵۷در يک ستون  .۲۲
اند به همان ترتيب از صف خارج شوند، نفرات ديگر با  های فرد قرار گرفته مکان

 به همان شده ها را پر کنند و در نهايت نفرات از صف خارج حفظ ترتيب جای آن
 اين دستور را تکرار کند مرتبة ديگر ۴۱اگر فرمانده .  به انتهای صف بروندترتيب
 ی که در نهايت نفر اول صف شده در ابتدا نفر چندم بوده است؟سرباز

 ٢٥٥) ه ٢٥٣) د ١٢٨) ج ١٦) ب ۱) الف
  

خواه،  ای از درجة پنج ساخت که ضرايب آن، با ترتيبی دل توان يک چندجمله به چند صورت می .٢٣
xای  عالوه به چندجمله  باشد و به۶...  و۳، ۲، ۱اعداد  x+ + پذير  بخش(پذير باشد؟   بخش21

xای  ای به چندجمله بودن يک چندجمله x+ +  يعنی آن را بتوان به صورت ضرب 21
xای  چندجمله x+ +  .)ای ديگر نوشت  و يک چندجمله21

 .ايی وجود ندارد چنين چندجمله) ه ۳۶۰) د ١٢٠) ج ۴۸) ب ۱) الف
  

a با شرط a را بيابيد که برای هر عدد مثبت k عدد حقيقی ترين بزرگ .٢٤
a

− ≥
1 ، داشته 1

)باشيم  )a k a
aa

− ≥ −3
3

1 1. 

4) د ٤) ج 3) ب  ۲) الف  ٥) ه 3
  

. ميزن ین نقطة توپ را عالمت ميباالتر.  قرار داردزمين سطح یمتر رو ی سانت٢٠ شعاع به یتوپ .٢٥
 بهمتر  ی سانتπ25 اندازة به سمت شرق و سپس بهمتر  یسانت π25 اندازة به  راپس از آن توپ

 متر است؟ ی چند سانتزمينتفاع عالمت از سطح ت اريدر نها. غلطانيم یمسمت شمال 
20) الف - 10 20) ج ٢٠) ب 2 + 5 20) د 2 + 10  ٣٠ )ه 2
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٦ از٦ةصفح

1388×توان جدول  به چند طريق می .٢٦  پر کرد به طوری ۶ تا ۱ را با اعداد 1388
 ۴رو را بر روی چهار خانه از جدول قرار دهيم، مجموع  ل روبهکه اگر کاشی به شک

 .)توان چرخاند يا پشت و رو کرد کاشی را می( باشد؟ ۶عدد زير کاشی مضربی از 

  

  

  

 ٢٠) ه ١٦) د ١٢) ج ١٠) ب ۸) الف
  

 ۴  بار۵۰۰  و۲ بار ۵۰۰ است A در عبارتی که برابر  سه عدد زير صحيح است؟ةکدام گزينه دربار .۲۷
 است Cدر عبارتی که برابر .  است نيز همين طور استBظاهر شده است و در عبارتی که برابر 

 . ظاهر شده است۲ بار ۲۰۰۰

A =
4

242، B =
2

C و424 =
2

222 

A) الف B C> B) ب < A C> C) ج < A B> > 
C) د B A> B) ه < C A> >  
  

ABCD ،DAB محدب یضلع در چهار .٢٨ = 110، BCD =  و 125
AB AD= =  قدر است؟  چهACطول قطر . 6

5/) ب  ۵) الف 6/) د ٦) ج 5  .اطالعات کافی نيست) ه 5
  

در در يک رديف يل شده است که بايد  قطعة مربعی شکل تشک١٠ساده از ) پازل(يک جورچين  .٢٩
های سوم و هشتم  فرض کنيد مکان. کنار هم قرار بگيرند تا تصويری مشخص را درست کنند

ای را سر جايش قرار دهيم   از اين به بعد در هر مرحله تنها مجازيم قطعه ودرستی پر شده است به
 ٨توان  به چند روش مختلف می. گذاری شده باشد کم يکی از قطعات مجاورش قبًال جای که دست
 مانده را سر جايشان گذاشت؟ قطعة باقی

 ١٠٠٨٠) ه ٥٠٤٠) د ٤٢٠٠) ج ٣٣٦٠) ب ۱۶۸۰) الف
  

نقطه قطع دو ديگر را در   هر دو تا همکه طوری بهتوان قرار داد  حداکثر چند دايره در فضا می .٣٠
 صفحه قرار نداشته باشند؟کنند، هيچ سه تايی از يک نقطه عبور نکنند و هيچ دو تايی در يک 

 نهايت بی) ه ١٢) د ٦) ج ٤) ب  ۳) الف
  


