
سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 1 ةصفح 

پاسخ درست به  کوتاه است.و پاسخ یانهیگزآزمون به دو شکل پنج نیا یهاسؤالآموز عزیز، دانش
پاسخ  ینمرة منفي دارد ول 1 یانهیگزپاسخ غلط به هر سؤال پنج نمرة مثبت دارد. 4هر دو نوع سؤال 

 چهارنامه در مورد هر دو نوع سؤال مشابه و شامل پاسخ کوتاه نمرة منفي ندارد.پاسخ یهاغلط به سؤال
 .با سیاه کردن مشخص کنیدتوانید یک رقم از ارقام صفر تا نه را است که در هر کدام میستون 

نامنفی  ،کوتاهسؤؤؤخهای پاجواب سؤؤؤؤال تر از و کمعددی 
صحیح آن را جداگانه در  10000 سمت  شما باید ارقام ق ست.  ا

سؤالی پاسخ سیاه کنید. به عنوان مثال اگر پاسخ   73/695نامه 
نامه، در پاسخ نظر کرده واز قسمت اعشاری صرف بود شما باید

 ید.های مربوطه را سیاه کنرو، رقممانند شکل روبه
سؤال س ،ایگزینهپنج هایدر مورد  ت را در شمارة گزینة در

 د.سیاه کنی ، مربوط به رقم یکان،سمت راست ستون
 بخشی  پاسخکوتاه ٍتبرخی از سواال در انتهایضمنا امسال 

 

خواهدشد. این بخش یک نمایش داده  با عالمت ، کهاستشدهاطمینان از پاسخ قرار دادهبه عنوان 
روند و بهبوده  احتمالی خطاهای محاسباتی از برای جلوگیری خاصیتی از جواب را مطرح کرده و صرفًا

 حل هیچ کمکی نخواهد کرد.
 

نامة خود مشخص شمارة صفر!( کد دفترچة شما چند است؟ آن را در صفحة اول پاسخ سؤال) .0
 است.شدهنامه توضیح دادهکنید. مشخص نکردن این کد، عواقب ناگواری دارد که روی جلد پاسخ

 

 عدد صحیح است؟دامنه تابع زیر، شامل چند  .1

𝑓(𝑥) = √-1+ √-1+√
12
x2-2x

34

 

 
 محل انجام محاسبات:

 
 
 
 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 2 ةصفح 

دهند. اگر تعداد اعداد گویا بین این که تشکیل یک تصاعد حسابی میعدد حقیقی داریم 1397 .2
 چند حالت مختلف دارد؟ 𝑛بنامیم، تعداد مقادیر ممکن برای  𝑛عدد را  1397

 

.99مجموع ارقام عدد  .3 . .9⏞  
97

× 66. . .6⏞  
97

 است.( 7رقم دهگان جواب برابر با  ) چند است؟ 

 
3خواهیم یک جدول می .4 × که یک مسیر کاری کنیم. به طوریرا به کمک دو نوع کاشی زیر، کاشی 3

 کاری مطلوب داریم؟. چند حالت کاشینیایدپدید  آن سیاه از یک ضلع جدول به ضلع مقابل
 

 
1) 338           2) 174           3) 169           4) 343          5) 512 

 

 
 محل انجام محاسبات:

 

 

 

 

 

 

 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 3 ةصفح 

 پذیر باشد؟بر هر دو رقم خود بخش که رقم صفر نداشته باشد وچند عدد طبیعی دورقمی داریم .5

 
 𝐵𝐷و  𝐴𝐸 هایخطپاره نامیم. زاویه بین تالقی امتدادمی 𝐺را  𝐴𝐶با  𝐸𝐵در شکل زیر محل تالقی  .6

 𝐴𝐺�̂�درجه است. اگر زوایای  10برابر با  𝐶𝐵و  𝐷𝐴 هایخطپاره درجه و زاویه بین تالقی امتداد 70برابر 
 باشد.()شکل دقیق نمیرا بیابید. 𝑥مقدار  ،دندرجه باش 70و  95به ترتیب برابر  𝐵𝐾�̂�و 

 
 
,𝑎1در چند جایگشت  .7 𝑎2, … , 𝑎13  جواب مربع کامل  ) شرایط زیر برقرار است؟ ،13تا  1از اعداد

 است.(

𝑎1, 𝑎2 < 𝑎3 

𝑎4, 𝑎5 < 𝑎6 

𝑎3, 𝑎6 < 𝑎7 

𝑎7 < 𝑎8, 𝑎9 

𝑎8 < 𝑎10, 𝑎11 

𝑎9 < 𝑎12, 𝑎13 

 محل انجام محاسبات:

 

 

 

 

 

 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 4 ةصفح 

𝐶𝑀طوری در نظر بگیرید که  𝐴𝐶را روی ضلع  𝑀، نقطه 𝐴𝐵𝐶در مثلث  .8 = 2𝐴𝑀زاویه  . نیمساز
عمود است. مساحت  𝐵𝑀بر خط  𝐴𝐷 کند. فرض کنیدقطع می 𝐷را در نقطه   BCخط، پاره Âداخلی 

 است؟ 𝐵𝑀𝐷چند برابر مساحت مثلث  𝐴𝐵𝐶لث ثم

 

 دهند.(نمایش می [𝑥]را با  𝑥)جزء صحیح عدد  موعه اعداد حقیقی چند جواب دارد؟معادله زیر در مج .9

[𝑥](𝑥 − 1) = 2|𝑥| 

 بی نهایت  (5          5 (4           4 (3           3 (2           2( 1 

 

10. 𝑛 ها یک عدد اول است. حداکثر مقدار که اختالف هردوتایی از آنعدد طبیعی داریم𝑛 تواند چند می
 باشد؟

 
صحیح در صفحه  ، روی نقاطی با مختصاٍت7ضلعی )محدب یا مقعر( با مساحت رئوس یک پنج .11

)نقاط  تواند درون این چندضلعی باشد؟مختصات قرار دارد. حداکثر چند نقطه با مختصات صحیح می
 شود.(روی مرز جزء نقاط درونی حساب نمی

1) 6            2 )2             3 )3                 4 )4            5 )5  
 

,1,2}از مجموعه  .12 … کدام مربع کامل که هیچطوریتوان انتخاب کرد بهمیحداکثر چند عدد  {765,
 است.( 12 ،حاصل جمع ارقام جواب )؟ نباشد 765ها برابر دوتایی از آننبوده و جمع هیچ 

 

−}مجموعه از  𝑎برای چند مقدار  .13
5
5 , −

4
5 , … ,

4
5 ,

5
𝑓(𝑥)، تابع {5 = 𝑎𝑥 − [𝑥]  

 یک است؟بهیک
 

 
 محل انجام محاسبات:

 
 

 

 
 
 

 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 5 ةصفح 

 𝑛باشد، چند عدد طبیعی مختلف  𝑛ضرب ارقام حاصل 𝑃(𝑛)، و 𝑛مجموع ارقام عدد  𝑆(𝑛) اگر .14
 ه:کطوریتوان یافت بهمی

𝑆(𝑛) + 𝑃(𝑛) = 𝑛 

 

وسط ضلع  𝑀، روروبهدر مستطیل شکل  .15
𝐴𝐷 .داخل مستطیل درنظر ای دایره است

 𝐵𝐶، 𝐷𝐶 هایخطبگیرید به طوری که بر پاره
 خطپاره باشد و محل تماس آن بامماس  𝑀𝐵و 

𝑀𝐵 را 𝑃 اگر  .بنامید𝑀𝑃 = 𝐴𝐷   باشد، نسبت
)شکل  ؟طول به عرض مستطیل کدام است

 باشد.(دقیق نمی

1)  
5

4
              2)   2             3)   

3

2
                 4)  

5

2
           5)  3  

 
اند. تعدادی از آننفر دستگیر شده 5در یک عملیات امنیتی،  .16

افراد مجرم همواره دروغ دانیم اند. میگناهها مجرم و تعدادی بی
نفر  5گویند. اگر این گناه همواره راست میگفته و افراد بی

 جمالت زیر را گفته باشند دقیقا چند مجرم داریم؟

 است.گناه بی نفر از ما نفر اول:حداقل دو 

  نفر از ما مجرم است.نفر دوم: حداقل دو 

 گناه هستند.نفر سوم: همه بی 

  از ما مجرم است.نفر چهارم: دقیقا یک نفر  

 گناه است.نفر پنجم: دقیقا یک نفر از ما بی 

 1) 1            2 )2             3) 3                 4) 4            5) 5  
 

 محل انجام محاسبات:
 
 

 

 

 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 6 ةصفح 

 رو مربوط به بخشی از نمودارشکل روبه .17
 های زیر است؟یک از گزینهکدام

 1)  𝑥𝑥                                        2) (cos(𝑥))𝑥             

3) (sin(𝑥))𝑥                            4)  (sin(𝑥))sin𝑥 

5) 𝑥sin(𝑥)  

  
 
 
 
 
 
 

و  𝐴𝐶 هایخطپارهبه ترتیب بر روی  𝑁و  𝑀قائمه بوده و نقاط  𝐵، زاویه 𝐴𝐵𝐶در مثلث قائم الزاویه  .18
𝐴𝐵 اند که ای انتخاب شدهبه گونه𝑀𝑁  بر𝐴𝐶   عمود باشد. محل تالقی امتداد𝑀𝑁  با امتداد ضلع𝐵𝐶 
و   𝑀𝑁باشد. اگر طول  𝐴𝐶ضلع  وسط  𝑂است. فرض کنید  𝑀𝑁برابر  𝑃𝑁دانیم که نامیم. میمی 𝑃را 
𝑂𝑁  متر باشد، طول وتر مثلث قائم الزاویه سانتی 21و  20به ترتیب برابر𝐴𝐵𝐶 .را بیابید 

 است.( جواب سوال عدد طبیعی )

 
 ؟دو ویژگی زیر باشدهر که دارایوجود دارد به طوری 𝑛∈ℕ(𝑎𝑛) مانندچند دنباله از اعداد طبیعی  .19

 𝑎𝑛+1 =
𝑎𝑛

2

𝑎𝑛−1
      (𝑛 ≥ 2) 

 𝑎3 = 54000 
 

 محل انجام محاسبات:
 
 

 
 

 

 
 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 7 ةصفح 

{را بر روی تخته 2,1,…,1397} مجموعهناتهی ای هآوا همه زیرمجموعه ،در کالس ترکیبیات .20
. وی در ادامه به جای هر زیرمجموعه میانگین اعضای آن را قرار می دهد. میانگین اعداد نوشته نوشت

 شده بر روی تخته چند است؟

 
,𝑎)چند زوج مرتب حقیقی .21 𝑏)  ه:کوجود دارد به طوری 

{
(𝑎 + 𝑏)3 = 2(𝑎 − 𝑏)

3(𝑎 − 𝑏)2 = 4𝑎𝑏
 

 

 نهایت بی (5   3(4        2(3                 1(2         0(1 
 

𝐴𝐵𝐶 ،(𝐴𝐵درون مثلث متساوی الساقین  .22 = 𝐴𝐶)  نقطه𝑃  مفروض است. پای عمودهای𝑃  بر
به ترتیب  𝑋𝑍�̂�و   𝐵𝐴�̂�دانیم مقدار زاویه نامیم.میمی 𝑍و 𝑋 ،𝑌را به ترتیب  𝐵𝐶و  𝐴𝐵 ،𝐴𝐶اضالع 

𝑃𝑋 اشند. اگربمی درجه 70و  40 = 2𝑃𝑌 =  چقدر است؟ 𝑃𝑍 باشد، طول 4

 1)√3             2 )√2              3)2                  4)√6             5) 2√2  
 

-ها شمارهترتیب حروف الفبا به آندانشکده علوم ریاضی دانشگاه شکرستان تعدادی استاد داردکه به .23

است. رئیس دانشکده از اساتید خواسته که برای خود کدی شامل چهار عدد شدهو ... داده 3، 2، 1های 
𝑛باید اعداد  𝑛اول درست کنند. استاد شماره  + 1 ،𝑛 + 2 ،𝑛 + 𝑛و  3 + را درنظرگرفته و  4

جای هریک از این چهار عدد، یکی از عوامل اول آن را به دلخواه بنویسد. برای مثال اگر شماره سپس به
، 5، 3تواند این کد را انتخاب کند: را درنظرگرفته و می 57و  56، 55، 54باید اعداد باشد،  53استادی 

دانیم که اساتید به هرشکلی که کد خود را انتخاب کنند، (. میهای دیگری نیز دارد)او انتخاب 3و  7
 دانشکده حداکثر چند استاد دارد؟ین اکد هیچ دو استادی برابر نخواهدشد. 

 

 
 محاسبات:محل انجام 

 
 
 
 
 
 



سی و هفتمین المپیاد آزمون مرحلة اول  
 ریاضی کشور

 

  

 5/11/1397 جمعه  1کد سؤاالت: 
 8 از 8 ةصفح 

𝑎دانیم می  𝑏و 𝑎برای اعداد حقیقی  .24 ∈ 𝑏و  [0,3] ∈  و حداکثر مقدار عبارتحداقل .[1,2]
 𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2  ،را به ترتیب𝑚  و𝑀 4] نامیم. مقدار جزءصحیحمی(𝑀 −𝑚)] چند خواهد بود؟ 

 

:𝑓چند تابع صعودی  .25 {1,2,3,4,5,6} →  به طوری که برای هر ،داریم  {1,2,3,4,5,6}

 1 ≤ 𝑖 ≤  داشته باشیم: 6

|𝑓(𝑖) − 𝑖| ≤ 1 

 
 1)144           2 )164               3)89                  4)324             5) 128  


