
 به نام او
 آزمون خالقيت

 ۱۳۹۱ تابستاني المپياد رياضي، ةدور

 

 ۳۰/۶/۱۳۹۱شنبه  پنج

 قهيدق ۹۰مدت امتحان 

 

 دور گذاری بی جهت .۱

)، G جهت بی سادة برای هر گراف )f G های  دار کردن يال های جهت تعداد روش عبارت است ازG 

)باشد. مثَال ه نداشتدار  جهت دوِر ،گراف حاصلکه  به طوری )f K 3 6. 

G منظور از ،Gاز گراف  vبرای هر رأس  v که از حذف کردن رأس  گرافی استv  و تمام
 آيد. های متصل به آن به دست می يال

,گرافی با رئوس  Gاگر ثابت کنيد  )لفا , , nvv v 1  باشد 2

( ) ( ) ( )nf G f G v f G v   1  
 نمره) ۲۰( دهد. ها تساوی رخ می که برای آن بيابيدرا  هايی گرافة و هم
u,که  Gاز  eبرای هر يال ب)  v  ،دو سر آن باشندG e که از حذف کردن يال  گرافی استe 

G/آيد و  میبه دست  e  که در آن  استگرافی,u v حذف کرده و ها را  های متصل به آن و يال
يکی از کم  دستکنيم اگر و تنها اگر  میو آن را به رأسی وصل  دهيم میها قرار  را به جای آن zرأس 
,u v  درG .به آن متصل باشد 

) داريم: Gز ا eثابت کنيد برای هر يال  ) ( ) ( / )f G f G e f G e  . )۴۰ (نمره 

) ثابت کنيد برای هر ج  ) از آن وجود دارد که e ياِل و يک G گراِف ،1 )
( )
f G

f G e



. 

 نمره) ۴۰( 

 
 موفق باشيد.
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 محدب نابرابری. ۲

در نظر بگيريد و  Sدر  ۳باشد. وتری به طول  ۱۰محدب در صفحه با مساحت  یشکل Sفرض کنيد 
A  وB  ة قسمت مساوی تقسيم کنند. برای نقطرا دو نقطه روی اين وتر بگيريد که آن را به سه

در  Xمتغير  ,S A B ،A  وB  های  خط را به ترتيب تقاطع نيمAX  وBX  با مرزS 

Sتعريف کنيد.   ة را مجموعX ها داشته باشيم  هايی بگيريد که به ازای آنAA BB 
1
3

. ثابت 

Sکنيد مساحت   است. ۶کم  دست 

ها کامًال درون  واصل آنخط  آن، پارهة شود اگر برای هر دو نقط (يک شکل در صفحه محدب گفته می
 )خطی است که رئوسش روی مرز باشد. شکل باشد. در يک شکل محدب منظور از يک وتر، پاره

 نمره) ۱۰۰( 

 

 موفق باشيد.
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 نزولی فی اويلر. ٣

nثابت کنيد برای هر     اعداد طبيعیna a a  1 2   وجود دارند که
( ) ( ) ( )na a a    1 2 . )( )nتر از  ، تعداد اعداد طبيعی کمn  است که نسبت به

 نمره) ۱۰۰( ل هستند.)آن او
 

 موفق باشيد.
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 تقلبی ایه سکه. ۴

n  های  به جز سکه هستند یگرم ۱۰ ها سکههمة . استسکه  ۱۰۰هر کدام  داخلداريم که کيسه
را تا حداکثر يک  ءای داريم که وزن اشيا گرمی هستند. يک ترازوی يک کفه ۹ها که  يکی از کيسه

متفاوت را ة کيس چند بار وزن کردن الزم است تا بتوانيم کم دستدهد.  نشان می طور دقيق بهکيلوگرم 
 نمره) ۱۰۰( پيدا کنيم.

 

 موفق باشيد.
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 ۳۱/۶/۱۳۹۱جمعه 

 قهيدق ۶۰ن مدت امتحا

   

 های دوری ای چندجمله. ۵

)ناميم هرگاه  را دوری می P سه متغيرة ای چندجمله , , ) ( , , )P x y z P y z x . ثابت کنيد
, دورِیة های سه متغير ای چندجمله , ,P P P P1 2 3 ای  که برای هر چندجملهطوری  به وجود دارند 4
 موجود باشد که Qة ای چهار متغير ، چندجملهPدوری ة سه متغير

 ( , , ) ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ) .P x y z Q P x y z P x y z P x y z P x y z 1 2 3 4 
 نمره) ۱۰۰( 

 

 موفق باشيد.
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 ای محدب شبکهمساحت چندضلعی . ۶

aالف) ثابت کنيد   nوجود دارد که برای هر  0   ،n  ضلعی محدبP  در صفحه با رئوس

 نمره) ۲۰( نباشد. تر بيش an3از  Pای وجود داشته باشد که مساحت  شبکه

b) ثابت کنيد ب  nوجود دارد که برای هر  0    و هرn  ضلعی محدبP  در صفحه با
 نمره) ۴۰( ر نباشد.ت کم bn2از  Pای، مساحت  رئوس شبکه

c,ج) ثابت کنيد    nوجود دارد که برای هر  0    و هرn  ضلعی محدبP  در صفحه با

cnاز  Pای، مساحت  رئوس شبکه 2 تر نباشد. کم )( )1۲۰ (!نمره 

 
 موفق باشيد.
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 يکی رو يکی زير! .۷

هايی به  ديگر تقاطع ای هستند که با خود و يک های بسته ها خم اتوبان دارد. اتوبانتعدادی  آباد شهر پل
در هر تقاطع  ،تصادفات کاهشجهت  داردتصميم  شهر، شهرداردوست،  آقای پل شکل چهاراه دارند.

ميان از زير پل  در ، يکیها اتومبيل در هر اتوبان که ها را بسازد خواهد به نحوی پل . او میيک پل بسازد
 نمره) ۱۰۰( ؟آيا اين کار شدنی است بگوييد ها تعداد اتوبان بر حسب .دنکنو روی پل عبور 

 
 موفق باشيد.
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 قهيدق ۷۵مدت امتحان 

 

 های اوليه مجموعه. ۸

Sاز اعداد طبيعی وجود دارد که  Sنامتناهی ة الف) آيا مجموع    و برای هرn  طبيعی که
n S  دقيقَاn  عضوS  نسبت بهn نمره) ۳۰( اول باشند؟ 

nاز اعداد طبيعی وجود دارد که برای هر  Sنامتناهی ة ) آيا مجموعب S  دقيقَاn  عضوS 
 نمره) ۷۰( اول باشند؟ nنسبت به 

 موفق باشيد.


