
  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
  ۲۰/۶/۱۳۹۰شنبه  يک

  قهيدق ۷۵مدت امتحان 

  

  دوازده وجهی منتظم .۱

دوازده وجهی منتظم يک چند وجهی محدب است که وجوه آن پنج 
شود دوازده وجهی  طور که در شکل ديده می اند. همان ضلعی منتظم

  شود. منتظم بيست رأس دارد و از هر رأس سه ضلع خارج می

هی منتظم را دوازده وج رأس از بيست رأس يک هدفرض کنيد 
  ايم. عالمت زده

توان دوازده وجهی را با يک دوران بر  الف) نشان دهيد می
که حداکثر چهار رأس  مکان قبلی خود منطبق کرد طوری

  قرار داشته است.مکان داری در آن  هم رأس عالمت دار در جايی قرار گيرند که قبًال عالمت

  سه نيست. عدد ابل تعويض باب) نشان دهيد عدد چهار در قسمت قبل ق

 
  موفق باشيد.



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
 ۲۰/۶/۱۳۹۰شنبه  يک  

  قهيدق ۷۵مدت امتحان 

  

  ريش! های ريش ای چندجمله. ۲

مانند  حيب صحي، با ضراnدرجه تکين های  ای جملهچند ،طبيعی nو  kالف) ثابت کنيد برای هر 
( ),..., ( )kP x P x1  ها تمام  و جمع هر چند تا از آن نداشته باشندوجود دارند که هيچ دوتايی عامل مشترک

  هايش حقيقی باشد. ريشه

)تکين با ضرايب صحيح مانند  ای ب) آيا نامتناهی چندجمله ), ( ),...P x P x1 د که هيچ دوتايی وجود دار 2
  هايش حقيقی باشد؟ ها تمام ريشه ک نداشته باشند و جمع هر تعداد متناهی از آنعامل مشتر

  

  موفق باشيد.



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
 ۲۰/۶/۹۰شنبه  يک  

  قهيدق ۴۵مدت امتحان 

  
  چهارضلعی لق. ٣

دو  ةاند و ثانيًا زاوي داده را اند که اوًال تشکيل يک چهارضلعی در فضا فلزی طوری به هم متصل شده ةچهار ميل
  ادانه قابل تغيير است.متصل آز ةميل

  
زنيم به  را عالمت می ای نقطهچهارضلعی هر ضلع  یرودر حالتی که چهارضلعی کامًال در يک صفحه نيست 

نحوی که اين چهار نقطه روی يک صفحه باشند. ثابت کنيد با لق خوردن چهارضلعی، چهار نقطه 
  .مانند قی میباصفحه  شده هميشه هم زده عالمت

  
  موفق باشيد.



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
 ۲۱/۶/۹۰شنبه دو  

 قهيدق ۶۰مدت امتحان 

  
 مند پله برقی هوش. ۴

سرعت آن  باشندنفر سوار آن  mدارای اين خاصيت است که اگر » مرد قصاب جوان«گاه  پله برقی ايست
m a- که  استa .عددی حقيقی، مثبت و ثابت است  

ها به  عرض پله و خواهند از پله باال روند مینفر  nفرض کنيد 
زمان روی يک پله بايستند. اگر  توانند هم قدری است که همه می

 n ةه همترين زمان الزم برای اين ک باشد کوتاه lطول پله برقی 
  چرا؟ قدر است؟ ی برسند چهنفر به باالی پله برق

  

  موفق باشيد.



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
 ۲۱/۶/۹۰به شن دو  

 قهيدق ۹۰مدت امتحان 

   

  اعداد اول طاليی. ۵

a...عددی حقيقی باشد و  aفرض کنيد  a< <1 دی از اعداد طبيعی باشد که ای اکيدًا صعو دنباله 2
naداريم  nبرای هر عدد طبيعی  na£ عدد اول .q ناميم اگر عدد طبيعی  را طاليی میm  وجود

|داشته باشد که  mq aنيد . فرض ک...q q q< < <1 2 }طاليی دنبالة اعداد  ةهم ،3 }na .باشند  
a/الف) ثابت کنيد اگر  = 1 nگاه  ، آن5

nq £   بيابيد؟ nqتری برای  کران بهتوانيد  می. آيا 1390

a/ب) ثابت کنيد اگر  = 2 nگاه  ، آن4
nq £   بيابيد؟ nqتری برای  کران بهتوانيد  می. آيا 21390

  

  موفق باشيد.

  



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
 ۲۱/۶/۹۰شنبه  دو

 قهيدق ۴۵مدت امتحان 

  
  دواير درگير. ۶

  متقاطع باشند و يا در هم گير کرده باشند. گاه گوييم هر دو دايره در فضا را درگير می

  
,,در مورد چهار نقطة متمايز  ,A B A B که هر  بيابيد برای اين» ديمف« در فضا يک شرط الزم و کافی ¢¢

A,دايرة گذرنده از زوج  B  و هر دايرة گذرنده از زوج,A B   درگير باشند. ¢¢
  

  موفق باشيد.



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
 ۲۲/۶/۹۰شنبه  سه  

 قهيدق ۹۰مدت امتحان 

  
  گو تابع پيش .۷

:تابع  ( )f   ةمجموعو زير A  از  را در نظر بگيريد. تابعf  راA-گوييم اگر  گو می پيش
} ةمجموع | , ( { }) }x x A f A x xÏ È ¹Î  .نشان دهيد تابعی وجود دارد که برای  متناهی باشد

  . باشدگو  پيش-A ،از اعداد طبيعی A ةهر زيرمجموع
  گو باشد. پيشمتناهی  های زيرمجموعهد تابعی ارائه کنيد که برای سعی کني نمايی: ابتدا راه
  
ثابتی از  ةخواهيم زيرمجموع بازی غريبی ترتيب داد به اين طريق که از فردی می توان شعبده با اين تابع می(

حاصل را به ما بگويد. ما با اعمال  ةوعماعداد طبيعی انتخاب کند و سپس يک عدد به آن اضافه کند و مج
يعنی حداکثر به ازای متناهی عدد اضافه شده را تقريبًا هميشه، ای که به ما داده است،  اين تابع روی مجموعه

  )کنيم! اعالم می ،Aاشتباه برای هر 
  

  موفق باشيد.



  به نام او
  آزمون خالقيت

  ۱۳۹۰تابستاني المپياد رياضي، ة دور

 
  ۲۲/۶/۹۰شنبه  سه

 قهيدق ۶۰مدت امتحان 

  
  های پوشاننده دنباله. ۸

,,دنبالة  nd d¼1 های  با قدر نسبت هايیگاه تصاعد گوييم هر پوشانندهرا  ،نه لزومًا متمايز ،از اعداد طبيعی
, , nd d¼1 کوتاهرا  ها آمده باشد. اين دنباله کم يکی از آن وجود داشته باشند که هر عدد طبيعی در دست 

,گاه نتوان هيچ يک از  ناميم هر می , nd d¼1 چنان پوشاننده بماند. را حذف کرد که دنبالة حاصل هم  
,الف)  , nd d¼1  را يک دنبالة پوشانندة کوتاه بگيريد و فرض کنيد اعداد طبيعی را با تصاعدهايی با

,قدر نسبت  , nd d¼1  و عضو ابتدايی, , na a¼1 چنين  ده باشيم. همپوشانp  را يک عدد اول
,بگيريد که  , kd d¼1 شمارد اما  را می, ,k nd d+ های  مانده شمارد. ثابت کنيد باقی را نمی 1¼

, , ka a¼1  برp،  تمام اعداد,, p¼ -0   شوند. را شامل می 1
 از کي هر که یحالت در کوتاه پوشانندة یها دنباله نيچن هم و پوشاننده یها دنباله مورد در) ب

, , nd d¼1 ديکن ثابت ديتوان یم چه هر باشد داشته اول عامل کي تنها.  
  موفق باشيد.

 


