ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ
اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۷و ۱۸
اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۴در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در

آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دو روز و در ﻫﺮ روز ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺆال ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

دﻓﺘﺮﭼﻪٔ ﭘﻴﺶِ رو ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ راﻩ ﺣﻞ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت راﻩ ﺣﻞﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ
ذﮐﺮ ﻧﺸﺪﻩاﻧﺪ .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ راﻩ ﺣﻞ ﺻﺤﻴﺤﯽ ﺑﺮای ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن از

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪٔ آﻣﻮزﺷﯽ اﻳﻦ راﻩ ﺣﻞﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ در راﻩ ﺣﻞﻫﺎ
آﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرمﺑﻨﺪی ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺿﺮوری ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎرمﺑﻨﺪی ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ

واﺿﺢ ﺑﻮدن در اﻳﻦ راﻩ ﺣﻞﻫﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
 .۱ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ آرش و ﺑﻬﺮام ﮐﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻳﺮﻩ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ از وﺳﻂ ،ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا آرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ دلﺧﻮاﻩ ﺑﺮدارد .ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺮام ﻓﻘﻂ ﺣﻖ

دارد ﻳﮑﯽ از دو ﻗﻄﻌﻪای را ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪٔ ﻣﺠﺎورش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮ ﮐﺲ در
ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﺣﻖ دارد ﻗﻄﻌﻪای را ﺑﺮدارد ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﻄﻌﻪٔ ﻣﺠﺎورش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا ﮐﻴﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،آرش ،ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ وزن ﻗﻄﻌﺎت،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺼﻒ ﮐﻴﮏ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ.

راﻩ ﺣﻞ.

ﻗﻄﻌﺎت را از ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ق ۱ﺗﺎ ق ۵ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آرش )ق ۵و ق (۳ﻳﺎ )ق ۵و ق(۴

را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻪ ﻧﻴﻤﯽ از ﮐﻴﮏ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻬﺮام دو ﻗﻄﻌﻪ را دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪٔ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ

ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:

ﺣﺎﻟﺖ اول .ق ،۳ق ۴و ق ۵ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ق ۵وﺳﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آرش ق ۵را

ﺑﺮدارد زﻳﺮا او در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ق ۳ﻳﺎ ق ۴را ﺑﺮدارد.

ﺷﮑﻞ  :۱ﺣﺎﻟﺖ اول
ﺣﺎﻟﺖ دوم .ق ،۳ق ۴و ق ۵در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ق ۵وﺳﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ اﮔﺮ آرش ق ۵را
ﺑﺮدارد ،ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﺪ آرش در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ق ۴ﻳﺎ ق ۳را ﺑﺮدارد.

ﺷﮑﻞ  :۲ﺣﺎﻟﺖ دوم
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ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم .ق ،۳ق ۴ﻫﻴﭻﮐﺪام ﻣﺠﺎور ق ۵ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ اﮔﺮ آرش ق ۵را ﺑﺮدارد ،ﺑﺎ ﻫﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﺪ آرش در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ق ۴ﻳﺎ ق ۳را ﺑﺮدارد.

ﺷﮑﻞ  :۳ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم .ﻳﮑﯽ از ق ۳ﻳﺎ ق ۴ﻣﺠﺎور ق ۵ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮی ﻣﺠﺎور اﻳﻦ دو ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت روش

آرش ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﮐﻪ آﻳﺎ ﺟﻤﻊ ق ۳و ق ۴ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﺼﻒ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻮد ،ق ۵را ﺑﺮﻣﯽدارد
و در اداﻣﻪ در ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺮام ﺑﻪ ق ۳و ق ۴ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ق۳
و ق ۴دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺼﻒ ﮐﻴﮏ اﺳﺖ (.در اﻳﻦ ﺻﻮرت آرش ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ق ۳و ق ۴آﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ق ۵ﻧﻴﺴﺖ

را ﺑﺮدارد .ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻬﺮام در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮدارد ،آرش ﻳﺎ ﺑﻪ ق ۵ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪٔ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺑﻴﻦ ق ۳و
ق ۴دﺳﺖرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻟﺬا از ﺑﻴﻦ ق ،۳ق ۴و ق ۵دو ﺗﺎﻳﺶ ﺑﻪ آرش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮض اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺼﻒ ﮐﻢﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺷﮑﻞ  :۴ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان
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ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
 .۲ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻓﻈﻪٔ ﺧﻮد ﻋﺒﺎرات ﺟﺒﺮی را ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪٔ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺎﻣﺤﺪود
اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت  xدر ﺣﺎﻓﻈﻪٔ آن ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﻤﺎل زﻳﺮ را

اﻧﺠﺎم داد:

• ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻋﺒﺎرت ﺟﺒﺮی  fدر ﺣﺎﻓﻈﻪٔ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان

۱

f

ﺷﺮط اﻳﻦﮐﻪ  fﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ(.

را ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻓﻈﻪاش ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد )ﺑﻪ

• ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺟﺒﺮی  fو  gدر ﺣﺎﻓﻈﻪٔ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان  f + gو  f − gرا ﻧﻴﺰ در
ﺣﺎﻓﻈﻪاش ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد f ) .و  gﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ(.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد:

۱

x

، x−۱ ۱ ،x − x۱ ،
x

۱

x

+

۱

x− x۱

و ...

ﻫﻤﻪٔ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ  nرا ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﺒﺎرت  xnو ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ آن را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد) .دو
ﻋﺒﺎرت ﺟﺒﺮی ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ  xرا ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﺪار  xﮐﻪ در داﻣﻨﻪٔ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.

راﻩ ﺣﻞ.

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺟﻮاب ﻣﺴﺄﻟﻪ ،اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ.

اوﻻً ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد ،ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﺒﺎرت  xﮐﻪ در اﺑﺘﺪا

در ﺣﺎﻓﻈﻪٔ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ  fو  gﺗﻮاﺑﻌﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ f + g ، f۱ ،و  f − gﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻌﯽ
ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺑﺮای nﻫﺎی زوج ،ﻧﻤﯽﺗﻮان  xnو ﻳﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ آن را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺑﺮای  nﻓﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ  xnرا در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮد.

اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮا روی  nﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  .n = ۲k + ۱ﭘﺎﻳﻪٔ اﺳﺘﻘﺮا ﺑﺮای  k = ۰واﺿﺢ

اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ) x۲k−۱ ،. . . ،x۵ ،x۳ ،xﻳﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ(

را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ  x۲k−۱ + x۲k−۳و ﻧﻴﺰ

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرات زﻳﺮ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
۱

x۲k+۱ + x۲k−۱

≡

۱

x۲k−۱ + x۲k−۳

−

۱

x۲k−۱

⇒

۱

۱

x۲k−۱

را ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﻢ.

x۲k−۱ + x۲k−۳

⇒ x۲k−۱ + x۲k−۳

⇒ x۲k+۱ + x۲k−۱ ⇒ x۲k+۱

ﭘﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ  x۲k+۱را ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﻢ و ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻘﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ.

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان
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۳

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
 .۳داﻳﺮﻩٔ دﻟﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ از رﺋﻮس  Bو  Cﻣﺜﻠﺚ  ABCﻣﯽﮔﺬرد ،اﺿﻼع  ACو  ABرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻘـﺎط
 Dو  Eﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ Pﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ  BDو  CEﺑﺎﺷﺪ و  Hﭘﺎی ﻋﻤﻮد رﺳﻢ ﺷﺪﻩ از  Pﺑﺮ  ACﺑﺎﺷﺪ

و  Mو  Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺳﻂﻫﺎی  BCو  APﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  M N Hو  CAEﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ.
راﻩ ﺣﻞ.

ﻗﺮﻳﻨﻪی ﻧﻘﻄﻪی  Pﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Hو  Mرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Tو  Kﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ

ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  M N Hو  KATﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ  P H = HT ،P N = N Aو
 P M = M Kاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪی ﺗﺎﻟﺲ اﺿﻼع اﻳﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ادﻋﺎ

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ∠EBD = ∠ECDو ﺑﺮاﺑﺮی زاوﻳﻪی  ∠BACدر دو ﻣﺜﻠﺚ
 ABDو  ACEاﻳﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ

ﮐﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ  AKTو  ABDﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ  ∠BAD = ∠KATو

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ

AK
AT

AB
=
. AD

دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎدل ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  ABKو  ADTاﺳﺖ )ﭼﻮن = ∠BAD

 ∠KATاﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ  .(∠BAK = ∠DATاﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ  Tاز ﻗﺮﻳﻨﻪﮐﺮدن  Pﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ

 ACﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩﺑﻮد ،ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  ADTو  ADPﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢﻧﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ

ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﮐﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ  ABKو  ADPﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻮن در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ  BKCPﻗﻄﺮﻫﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ را ﻧﺼﻒ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻳﮏ ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع اﺳﺖ
و ﻟﺬا  .BK ∥ CEاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

∠ABK = ∠AEC = ۱۸۰◦ − ∠BEC = ۱۸۰◦ − ∠BDC = ∠ADP

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ  BKCPﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع اﺳﺖ.BK = CP ،
ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﺛﺒﺎت ﺗﺸﺎﺑﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان
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CP
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=

AB
BK

AD
. DP
=

۴

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪی ﺳﻴﻨﻮسﻫﺎ در ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  ABDو  P DCﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ:
)sin(∠ABD
) sin(∠DCP
=
)sin(∠ADB
) sin(∠CDP

اﻣﺎ  ∠ABD = ∠DCPو  ∠ADB = ۱۸۰◦ − ∠CDPاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﻴﻨﻮسﻫﺎی اﻳﻦ زواﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺴﺎوی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻫﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان
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۵

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
 .۴در ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ  AC ،ABCDﻧﻴﻤﺴﺎز زاوﻳﻪٔ  Aاﺳﺖ و  X .∠ADC = ∠ACBو  Yﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭘﺎی
ﻋﻤﻮدﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪﻩ از  Aﺑﺮ  BCو  CDﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﻔـﺎﻋﯽ ﻣﺜﻠﺚ  AXYروی ﺧﻂ BD

اﺳﺖ) .ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﻔـﺎﻋﯽ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ارﺗﻔـﺎعﻫﺎی آن اﺳﺖ(.

راﻩ ﺣﻞ.

ﭘﺎی ﻋﻤﻮد وارد از  Yﺑﺮ  AXرا  Eﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .اﮔﺮ ﺗﻘـﺎﻃﻊ  Y Eﺑﺎ  BDرا  Pﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ
ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﻢ  XPﺑﺮ  AYﻋﻤﻮد اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدﻻً  XPﻣﻮازی  CDاﺳﺖ .دارﻳﻢ:
DY
DP
=
YC
PB

ازﻃﺮﻓﯽ
ﭘﺲ

⇒ Y E||CB

DY
CX
⇒ ADC ∼ ACB
=
YC
XB
CX
DP
=
PB
XB

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻋﮑﺲ ﻗﻀﻴﻪی ﺗﺎﻟﺲ  XPﺑﺎ  CDﻣﻮازی اﺳﺖ.

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان
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۶

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
 .۵ﻣﺤﻴﻂ ﻳﮏ داﻳﺮﻩ را ﺑﺎ  ۲nﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ  ۲nﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ n + ۱ .ﺑﺎزﻩ ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی ،۱
 n + ۱ ،. . . ،۲روی اﻳﻦ داﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ آﻧﻬﺎ روی اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺑﺎزﻩﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً درون دﻳﮕﺮی اﺳﺖ.

راﻩ ﺣﻞ.

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ .دراﻳﻦﺻﻮرت  n + ۱ﺑﺎزﻩ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻴﭻﮐﺪام داﺧﻞ

دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎزﻩٔ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﺑﺎزﻩﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ

ﺑﺎزﻩ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻘﻴﻪٔ ﺑﺎزﻩﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎزﻩ )ﻣﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻧﻘـﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ( اﺷﺘﺮاک ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ درون اﻳﻦ ﺑﺎزﻩ
را از داﻳﺮﻩ ﺣﺬف ﮐﻨﻴﻢ و ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ را ﺻﺎف ﮐﻨﻴﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:

ﭘﺎرﻩﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲n − ۱ﮐﻪ  ۲nﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻓـﺎﺻﻠﻪﻫﺎی واﺣﺪ روی آن ﻋﻼﻣﺖ زدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  nﺑﺎزﻩ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺗﻪ اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط و ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی  n + ۱ ،. . . ،۲ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮی
ﻧﻴﺴﺖ.

ﺣﺎل ﺑﺎزﻩٔ ﺑﻪ ﻃﻮل  n + ۱را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .از آنﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺎزﻩٔ دﻳﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼً درون اﻳﻦ ﺑﺎزﻩ ﻗﺮار

ﻧﺪارد و ﺑﻘﻴﻪٔ ﺑﺎزﻩﻫﺎ از آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ  n − ۱ﺑﺎزﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻳﺎ ﻳﮏ

ﻧﻘﻄﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎزﻩٔ ﺑﻪ ﻃﻮل  n + ۱اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺣﺎﻻت اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺣﺎل ﺳﺮﻫﺎی

)ﻳﻌﻨﯽ ﭼﭗﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی( ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺑﺎزﻩﻫﺎی دﺳﺘﻪٔ اول را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﺮ دو ﺑﺎزﻩ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻩٔ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎزﻩٔ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را

ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘـﺎط ﺗﻪ ﺑﺎزﻩﻫﺎی دﺳﺘﻪٔ دوم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺎزﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻳﺪ  n − ۱ﻧﻘﻄﻪٔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )ﺳﺮﻫﺎی دﺳﺘﻪٔ اول و ﺗﻪﻫﺎی دﺳﺘﻪٔ
دوم( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻴﺎن ﻧﻘـﺎط ﻋﻼﻣﺖزدﻩﺷﺪﻩ و ﺑﻴﺮون ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ

ﺑﺎزﻩ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ  n + ۲ﻧﻘﻄﻪٔ ﻋﻼﻣﺖزدﻩﺷﺪﻩ اﺳﺖ و  n − ۲ﻧﻘﻄﻪٔ ﻋﻼﻣﺖزدﻩﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮون آن ﻗﺮار دارد،
ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان  n − ۱ﻧﻘﻄﻪٔ ﻋﻼﻣﺖزدﻩﺷﺪﻩ ﺑﻴﺮون آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻓﺮض ﺧﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ

و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
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۷

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
 n ≥ ۵۰ .۶ﻋﺪدی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮان  nرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
√

ﻋﻮاﻣﻞ اول ﻫﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻋﺪد از  nﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ۹۴ ،را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ۸۰ + ۱۴
√

ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ اول اﻳﻦ دو ﻋﺪد از  ۹۴ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

راﻩ ﺣﻞ.

از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮل راﻩﺣﻞ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻋﺒﺎرت ))ﻋﻮاﻣﻞ اول  xاز  yﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(( ،اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،در

ﻫﻤﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎد ⊑ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ  x ⊑ yﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪٔ
ﻋﻮاﻣﻞ اول  xﮐﻢﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی  yﻫﺴﺘﻨﺪ.

دو ﻧﮑﺘﻪٔ ﺳﺎدﻩ ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﻋﺪد  nﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ ) .r ⊑ m ،r ≤ mاﮔﺮ  rﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از  mداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ (.r > m
• اﮔﺮ  r ⊑ mو  ،s ⊑ mآنﮔﺎﻩ ) .rs ⊑ mﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اول  rsﻋﺎﻣﻠﯽ از  rﻳﺎ  sاﺳﺖ(.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻋﺪد  rرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﻋﺪادی ﮐﻢﺗﺮ

ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی  mﻧﻮﺷﺖ  ،r ⊑ mﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﻮارﻩ .m۲ ⊑ m

ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  m۲و  (m + ۱)۲دو ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ  .m۲ ≤ n < (m + ۱)۲ﭘﺲ n = m۲ + r
√
ﮐﻪ  .۰ ≤ r ≤ ۲mدﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت  [ n] = mو ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﮐﻪ  nرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﺻﻮرت  a + bﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  a ⊑ mو .b ⊑ m

ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زوج ﻳﺎ ﻓﺮد ﺑﻮدن  mﺑﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ) .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن n ≥ ۵۰

ﻓﺮض ﺷﺪﻩ اﺳﺖ m ≥ ۷ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.

اﮔﺮ  mﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ m + ۱ ،زوج اﺳﺖ .ﺣﺎل  m + ۱ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
n − (m + ۱), n − m, . . . , n − ۲, n − ۱

از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  m + ۱ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺜﻼً  n − j = m۲ + r − jﺑﺮ  m + ۱ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت

n = (n − j) + j
}| {z } |{z
b

a

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای  nرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  ،۱ ≤ j ≤ m+ ۱دارﻳﻢ  ،j ⊑ mزﻳﺮا

۱
m+ ۱ = ۲( m+
اﮔﺮ  j ≤ mﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪٔ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ اﺳﺖ و اﮔﺮ  ،j = m+ ۱آنﮔﺎﻩ ) ۲

و ﭼﻮن  ۲ ≤ mو  ، m+۲ ۱ ≤ mﻣﺠﺪداً ﻃﺒﻖ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ  .m + ۱ ⊑ mﭘﺲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت  .j ⊑ mاز

n−j
۲
 . m+ﭘﺲ ⊑ m
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩٔ ﺗﻌﺮﻳﻒ  n − j < (m + ۱) ،mو در ﻧﺘﻴﺠﻪ ۱ < m + ۱

و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

n−j
n = (m + ۱)( m+
j
}۱ ) + |{z
|
{z
}
b

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان

n−j
m+۱

a
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۸

ﺳﻮاﻻت و راﻩﺣﻞﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ دورﻩٔ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ۱۳۹۴ ،
ﮐﻪ ﭼﻮن  m + ۱ ⊑ mو ⊑ m

n−j
m+۱

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ  a ⊑ mو ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ  mزوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ ﺑﺎر  m + ۲زوج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ m + ۲

ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ:

n − m, n − (m − ۱), . . . , n − ۱, n, n + ۱

از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  n + ۲ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮ  m + ۲ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
• اﮔﺮ  ۱ ≤ j ≤ mﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ  ،m + ۲|n − jﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ≤ m

n−j
m+۲

n−j
 . m+از
و ﻟﺬا ۲ ⊑ m

۲
m+۲
 .۲, m+ﭘﺲ  .m + ۲ ⊑ mﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﮐﻞ a = n − j
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ )  m + ۲ = ۲( ۲ﮐﻪ ۲ ≤ m

و  b = jﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• اﮔﺮ ﺧﻮد  nﺑﺮ  m + ۲ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن  m + ۲زوج اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
n
m+۲
n
n
m+۲
(=)
()
()+
()
)
m+۲
۲
m
+
۲
۲
m
+
۲
|
{z
| }
{z
}

()

m+۲

۲

(n = ۲

a

b

• اﮔﺮ  ،m+ ۲|n+ ۱ﭼﻮن n+ ۱ = (m− ۱)(m+ ۲) = m۲ +m− ۲ ،m۲ + ۱ ≤ n+ ۱ ≤ (m+ ۱)۲
و ﻳﺎ )) n + ۱ = m(m + ۲ﻣﻀﺮبﻫﺎی دﻳﮕﺮ  m + ۲ﺑﺰرگﺗﺮ از  (m + ۱)۲و ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از m۲

ﻫﺴﺘﻨﺪ( .در ﺣﺎﻟﺖ اول ﭼﻮن  a = m۲ ،m − ۳ < mو  b = m − ۳ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﺖ دوم  .n = (m + ۱)۲ − ۲ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

۴) + ۷
n = (m + ۱)۲ − ۲ = (m + ۱)۲ − ۹ + ۷ = (m − ۲)(m + ۴) + ۷ = ۲(m − ۲)( m+
۲
|
{z
}} |{z
b

a

ﺣﺎل ﭼﻮن ≤ m ،m ≥ ۷

m+۴

۲

و ﻟﺬا  a ⊑ mو  .b ⊑ mﭘﺲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب

وﺟﻮد دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﻴﺢ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل راﻩﺣﻞ از ﻓﺮض  m ≥ ۷ﺗﻨﻬﺎ در آﺧﺮﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﺷﺪ و در ﻣﺎﺑﻘﯽ

اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﻓﺮض  (n ≥ ۱۶) m ≥ ۴ﮐﻔـﺎﻳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺑﺮای ﻫﻤﻪٔ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﮕﺮ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  m۲ + ۲m − ۱ﮐﻪ  mﻋﺪدی زوج و ﮐﻢﺗﺮ از  ۷اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪدی ﺑﺮای  m = ۶ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۳۲ + ۱۵ﻧﻮﺷﺖ.
در ﻣﻮرد  m = ۴ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۲۳ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻧﺪارد .در

واﻗﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪٔ اﻋﺪاد ﺑﺰرگﺗﺮ از  ۷ﺑﻪ ﺟﺰ  ۲۳درﺳﺖ اﺳﺖ.

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان
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