ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ آزﻣﻮن
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد
رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان

آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﻳﺦ  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ .دﻓﺘﺮﭼﻪی ﭘﻴﺶ رو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی
ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.

زﻣﺎن ۲۱۰ :دﻗﻴﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت۳۰ :

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
 .۱در آزادراﻩ زﻧﺠﺎن-ﺗﺒﺮﻳﺰ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۰ﺻﺒﺢ  ۲۳۷۰ﺧﻮدرو از ﻋﻮارﺿﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻩاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪٔ آنﻫﺎ ﺗﮏﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻳﺎ دو ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ۱۸۳۲۰
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﺧﻮدروی ﺗﮏﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ۷ ،ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﺮ
ﺧﻮدروی دوﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ۸ ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺗﮏﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟
۳۲۰ (۱

۴۸۰ (۲

۶۴۰ (۳

۱۰۵۰ (۴

۱۱۸۵ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ و دو ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  xو  yﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
⎧
⎪
⎪
⎪ x + y = ۲۳۷۰
⎨
⇒ ۷x + ۸(۲۳۷۰ − x) = ۱۸۳۲۰ ⇒ ۱۸۹۶۰ − x = ۱۳۳۲۰ ⇒ x = ۶۴۰
⎪
⎪
۷
x
+
۸
y
=
۱۸۳۲۰
⎪
⎩

 .۲در ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺴﺎﻗﻴﻦ  ABCﮐﻪ در آن  ،AB = ACﻧﻘـﺎط  Xو  Yروی ﭘﺎرﻩﺧﻂ  ACﻃﻮری
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ  Xﺑﻴﻦ  Aو  Yﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ  .BY = AX = BXاﮔﺮ ○،∠Y BC = ۱۰
زاوﻳﻪٔ  ∠BACﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
(۱

۳۸ (۲

۹۵
۳

۴۰ (۳

۴۱ (۴

(۵

۱۸۵
۴

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  . ∠BAX = αﻣﯽداﻧﻴﻢ  AX = BXﭘﺲ زاوﻳﻪی
ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮﻓﯽ زاوﻳﻪی  BXCزاوﻳﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻠﺚ  ABXاﺳﺖ ﭘﺲ ∠BXC = ۲α

∠ABX = α

ﻃﺒﻖ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ  BX = BYﭘﺲ

∠BY A = ۲α.

در ﻣﺜﻠﺚ  ABCﻣﯽداﻧﻴﻢ:
α

۲

۳

∠BAX = α, AB = AC ⇒ ∠ACB = ∠ABC = ۹۰○ −
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در ﻣﺜﻠﺚ  BY Cزاوﻳﻪی  BY Aزاوﻳﻪی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
○) ⇒ α = ۴۰

α

۲

∠Y BC + ∠Y CB = ∠BY A ⇒ ۱۰○ = ∠Y BC = ۲α − (۹۰○ −

 x .۳و  yدو ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۲x+۱ = ۱۸و  .۳−y = ۲ﻣﻘﺪار  xyﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
(۱

−۲

(۲

۲ (۳

−۱

(۴

(۵

− ۱۲

۱
۲

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۱ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﭼﻮن  ،۲x+۱ = ۱۸ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ  ،۲x = ۹ﭘﺲ
۱ −۲
= ۲ ⇒ xy = −۲
۴

= ۲x = ۹ ⇒ ۲xy = ۹y = (۳y )۲

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دو راﺑﻄﻪی ﺑﺎﻻ راﻩﺣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
 .۴ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۱۳۹۳ﻣﺜﻞ  aوﺟﻮد دارد ﮐﻪ
۳۷ (۱

۶۹۶ (۲

۷۱۵ (۳

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
۴
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⋅⋅

a
aa

²
 aﺑﺎر

ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟

۷۳۳ (۴

۷۳۴ (۵

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺣﺎﻟﺖ ) a :(۱ﻋﺪدی زوج اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ  aﺑﻪ ﺗﻮان ﻋﺪدی زوج .ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد زوج ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۱۳۹۳ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ .۶۹۶
ﺣﺎﻟﺖ ) a :(۲ﻋﺪدی ﻓﺮد اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  aﺑﻪ ﺗﻮان ﻋﺪدی
ﻓﺮد ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدِ  aﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد ﻓﺮد
ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۱۳۹۳ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ .۱۹
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  aﻫﺎی ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ .۷۱۵ = ۶۹۶ + ۱۹
 .۵ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  f ∶ R → Rرا در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ g ∶ R → R .ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ  .g(x) ≤ f (x) ،xﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ) g(۲ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۰ (۱
۱ (۲
۲ (۳
۳ (۴
۴ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻊ  ،gﺑﺮای ﻫﺮ  ،x ≥ ۲ﺑﺎﻳﺪ ) g(x) ≥ g(۲و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ).f (x) ≥ g(۲
اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  fﺑﺮای xﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  x = ۵اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ) f (xﺑﺮاﺑﺮ  ۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ) g(۲ﺑﺮاﺑﺮ ۲
اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻌﻮدی زﻳﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮآوردﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
x<۲

۲≤x≤۵
۵≤x

۵

⎧
⎪
۰
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
g(x) = ⎨ ۲
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
)⎩ f (x
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 .۶در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺘﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻧﯽ زﻳﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺟﺮی در ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺪ وارد ﮐﺮدن ﻧﯽ از
ﻧﻴﺴﺘﺎن را دارد .در ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﻟﻴﻮانﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوط
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ارﺗﻔـﺎع  ۱۶ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪٔ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و
ﻗﻄﺮ اﻧﺘﻬﺎی  ۶ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺟﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ
ﭘﻮل را ﺧﺮج ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﻧﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼً داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﻧﺪازﻩٔ ﻧﯽﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﺮد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ )از ﻗﻄﺮ ﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ،
ﻳﻌﻨﯽ ﻧﯽ را ﻳﮏ ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ(.
√
√
√
√
۲ ۸۷ (۴
۸ ۵ (۳
۲ ۸۹ (۲
۲ ۷۳ (۱

√

۱۰ ۳ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪٔ ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻟﻴﻮان رﺳﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ  ABدﻫﺎﻧﻪ و  CDاﻧﺘﻬﺎی ﻟﻴﻮان
اﺳﺖ .ﻧﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﯽﺧﺮد از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻟﻴﻮان ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻩﺧﻂ  BDروی
ﻟﺒﻪٔ ﻟﻴﻮان ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
AN + M B = AB − M N = AB − CD = ۱۰ − ۶ = ۴

ﭘﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﻘـﺎرن ﺷﮑﻞ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی دارﻳﻢ ۲

۶
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= = MB

 .ANﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪٔ  BDاز

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﻗﻀﻴﻪٔ ﻓﻴﺜﺎﻏﻮرس اﺳﺘﻔـﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
√
BD۲ = BN ۲ + N D۲ = (۲ + ۶)۲ + ۱۶۲ = ۸ ۵

 .۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ } {۱, ۲, . . . , ۱۰ﭼﻨﺪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﺎﺗﻬﯽ دارد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻀﻮ آن  ۶ﺑﺎﺷﺪ؟
۳۲ (۱

۶۴ (۲

۱۲۸ (۳

۱۰۲۴ (۵

۲۵۶ (۴

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﮏ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از } {۱, ۲, ⋯, ۱۰ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ آن
 ۶اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﮐﺎر  ۴ﺣﺎﻟﺖ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ
ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از اﻋﺪاد  ،۳ ،۲ ،۱ﻳﺎ  ۴ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ را  mﺑﻨﺎﻣﻴﻢ.
ﭘﺲ ﺑﺰﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺑﺮ  m + ۶ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ۳۲ ،
ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ ،زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای دﻟﺨﻮاﻩ از }{m + ۱, m + ۲, m + ۳, m + ۴, m + ۵
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ در ﮐﻞ  ۴ × ۳۲ = ۱۲۸ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ دارﻳﻢ.
 .۸ﮐﺸﻮر ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن از ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻧﻤﮑﺴﺘﺎن ،ﻓـﻠﻔـﻠﺴﺘﺎن و ﺳﻤﺎﻗﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  n ،۱۰و  ۲nﺷﻬﺮ دارﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﻳﮏﺳﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  n۲ +n+ ۱ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻋﺪد  nدر ﮐﺪام ﻳﮏ از ﻣﺤﺪودﻩﻫﺎی
زﻳﺮ ﻗﺮار دارد؟
 ۱ (۱ﺗﺎ ۱۰

 ۱۱ (۲ﺗﺎ ۲۰

 ۲۱ (۳ﺗﺎ ۳۰

 ۳۱ (۴ﺗﺎ ۴۰

 ۴۱ (۵ﺗﺎ ۵۰

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ  kﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ
n۲ + n + ۱ = (۳n + ۱۰)k

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
⎫
⎪
⎪ ⇒ ۳n + ۱۰∣۳n۲ + ۳n + ۳
⎪
⎬ ⇒ ۳n + ۱۰∣۷n − ۳
⎭⎪⎪⎪ ۳n + ۱۰∣۳n۲ + ۱۰n

۷
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۳n + ۱۰∣n۲ + n + ۱

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
⎫
⎪
⎪ ⇒ ۳n + ۱۰∣۲۱n − ۹
⎪
⎬ ⇒ ۳n + ۱۰∣۷۹
⎭⎪⎪⎪ ۳n + ۱۰∣۲۱n + ۷۰

و ﭼﻮن  ۷۹ﻋﺪدی اول اﺳﺖ و  ۳n + ۱۰ > ۱ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ  ۳n + ۱۰ = ۷۹و در ﻧﺘﻴﺠﻪ .n = ۲۳
 ABCD .۹ذوزﻧﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  AB∣∣CDو  .CD = ۳ABﻧﻘـﺎط  Mو  Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺳﻂ
اﺿﻼع  BCو  CDﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ذوزﻧﻘﻪ  ۳۲اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  AM Nﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
۸ (۱

۱۲ (۳

۱۰ (۲

۱۵ (۴

۱۶ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  ABCرا ﺑﺮاﺑﺮ  S۱و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  ACDرا ﺑﺮاﺑﺮ  S۲ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻃﺒﻖ
ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ  S۱ + S۲ = ۳۲اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  ABMﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  ABCاﺳﺖ زﻳﺮا دارای ارﺗﻔـﺎع ﻳﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻟﯽ ﻗـﺎﺋﺪﻩی ﻣﺜﻠﺚ  ABMﻧﺼﻒ ﻗـﺎﺋﺪﻩی  ABCاﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ﺑﺮاﺑﺮ  S۱اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
۲
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  AN Dﻧﺼﻒ  ACDاﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮاﺑﺮ  S۲اﺳﺖ.
۲
ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  ABDو  BCDﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ذوزﻧﻘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۲اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺜﻠﺚ  BCDﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  ABDاﺳﺖ زﻳﺮا دارای ارﺗﻔـﺎع ﻳﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﻗـﺎﺋﺪﻩی ﻣﺜﻠﺚ  BCDﮐﻪ ﺿﻠﻊ  CDﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗـﺎﺋﺪﻩی ﻣﺜﻠﺚ  ABDﻳﻌﻨﯽ  ABاﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  BCDﺑﺮاﺑﺮ  ۲۴اﺳﺖ .در ﻣﺜﻠﺚ  BCDدارﻳﻢ:
۱
۲

۸

CM CN
=
=
CB CD
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎﻟﺲ ﻣﺜﻠﺚ  CM Nﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ  ۱ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ  CBDﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
۲
ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  CM Dرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  CBDاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۶ﻣﯽﺷﻮد.
S۱ + S۲

ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی  AN D ، ABMو  CM Nﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ + ۶ = ۱۶ + ۶ = ۲۲
۲
اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  AM Nاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
 ۳۲ − ۲۲ = ۱۰ﻣﯽﺷﻮد.

 .۱۰ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ  nدو ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  x۳ + nx − ۱و  x۳ + x − n۲رﻳﺸﻪٔ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮک
دارﻧﺪ؟
۰ (۱

۱ (۲

۲ (۳

۳ (۴

 (۵ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ  x۰رﻳﺸﻪی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮک دو ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای  x۳ +nx− ۱و  x۳ +x−n۲ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺸﻪی
ﺗﻔـﺎﺿﻞ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ
(x۰ − n۲ ) − (nx۰ − ۱) = x۰ (۱ − n) + (۱ − n)(۱ + n) = (۱ − n)(x۰ + n + ۱) = ۰

ﭘﺲ ﻳﺎ  n = ۱و ﻳﺎ  .x۰ = −n − ۱اﮔﺮ  n = ۱ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ دو ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﻳﮏﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﻪی رﻳﺸﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻮن ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای درﺟﻪ ﺳﻮم ﺣﺘﻤﺎً رﻳﺸﻪی
ﺣﻘﻴﻘﯽ دارد ،اﻳﻦ دو رﻳﺸﻪی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ .x۰ = −n − ۱
(−n − ۱)۳ + (−n − ۱) − n۲ = ۰ ⇒ n۳ + ۴n۲ + ۴n + ۲ = ۰

ﭼﻮن  nﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ  mﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ  .n = ۲mﺑﺎ ﺟﺎیﮔﺰﻳﻦ ﮐﺮدن اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ:
۸m۳ + ۱۶m۲ + ۸m + ۲ = ۰ ⇒ ۴m۳ + ۸m۲ + ۴m + ۱ = ۰

ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی آﺧﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زوج ﺑﻮدن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﻓﺮد ﺑﻮدن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﭘﺲ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﻳﺸﻪی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
۹
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
 .۱۱ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﻠﺚ ﻏﻴﺮ ﻫﻢﻧﻬﺸﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﻮل اﺿﻼع آنﻫﺎ از ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد ،۴ ،۲ ،۱
 ۸و  ۲۱۰ ،. . .ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ )ﻃﻮل اﺿﻼع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
۵۵ (۱

۶۶ (۲

۱۲۰ (۴

۹۰ (۳

۱۶۵ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮانﻫﺎی دو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﻃﻮل دادﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﻣﺜﻠﺚ ﺻﺪق ﮐﻨﻨﺪ
ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ دو ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺳﻪ ﻃﻮل ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ  ۲xو  ۲yو  ۲zﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ  x ≥ y ≥ zدر اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ  x > yﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
۲z + ۲y ≤ ۲y + ۲y = ۲y+۱ ≤ ۲x

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﻮل دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ  x = yﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ  zﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮐﺪام از اﻋﺪاد  ۰ﺗﺎ  xﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ  x + ۱ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺿﻠﻊ  ۲xدارﻳﻢ و
 .۰ ≤ x ≤ ۱۰ﭘﺲ در ﮐﻞ
۱ + ۲ + ۳ + ⋯ + ۱۱ = ۶۶
ﻣﺜﻠﺚ ﻏﻴﺮ ﻫﻢﻧﻬﺸﺖ وﺟﻮد دارد.
 .۱۲ﺑﺮای ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  nﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ) Pn (xرا ﺑﺮاﺑﺮ  (x + n)۲ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ
۱۳۹۳
))  P۱۳۹۳ (P۱۳۹۲ (. . . (P۱ (x)) . . .ﻳﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای از درﺟﻪٔ  ۲۱۳۹۳اﺳﺖ .ﺿﺮﻳﺐ x۲ −۱
در اﻳﻦ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۰ (۱

۲۱۳۹۲ (۲

۲۱۳۹۲ + ۱ (۳

۲۱۳۹۳ − ۱ (۴

۲۱۳۹۳ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۵ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮا روی  nﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﮐﻪ ))⋯)) Qn (x) = Pn (Pn−۱ (⋯(P۱ (xﻳﮏ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای از
درﺟﻪی  ۲nاﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻤﻼت  x۲و  x۲ −۱در آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۱و  ۲nﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮرد  P۱ (x) = (x + ۱)۲ = x۲ + ۲x + ۱ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﮑﺎت ﻓﻮق درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮض
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻻ ﺗﺎ  nدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ:
n

n

n
n
⋯ Qn (x) = x۲ + ۲n x۲ −۱ +

۱۰
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ﺣﺎل
n
n
n+۱
n
n
⋯ Qn+۱ (x) = Pn+۱ (Qn (x)) = (x۲ + ۲n x۲ −۱ + ⋯ + n)۲ = x۲ + ۲(x۲ )(۲n x۲ −۱ ) +

دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻤﻼت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎ درﺟﻪی  ۲nو ﻳﺎ  ۲n − ۱ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻋﺪد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۱۳۹۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۱۳ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ } A = {۱, ۲, . . . , ۱۰و } . B = {۱, ۲, . . . , ۱۰۰ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻊ  f ∶ A → Bرا ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  mو  nﮐﻪ  ۲ ≤ m, n ≤ ۱۰و  ،mn ≤ ۱۰راﺑﻄﻪٔ ) f (mn) = mf (nﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰۲ (۱

۱۰۳ (۲

۱۰۴ (۳

۲ × ۱۰۵ (۵

۱۰۵ (۴

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪی زوجﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
)(۲, ۳), (۲, ۴), (۲, ۵), (۳, ۲), (۳, ۳), (۴, ۲), (۵, ۲
)(m, n

ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ۲ ≤ m, n ≤ ۱۰و ۱۰

≤ mn

ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺎﺑﻊ  ،fاﻳﻦ رواﺑﻂ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ
f (۶) = ۲f (۳), f (۸) = ۲f (۴), f (۱۰) = ۲f (۵), f (۶) = ۳f (۲),

)f (۹) = ۳f (۳), f (۸) = ۴f (۲), f (۱۰) = ۵f (۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ) f (۲را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ) f (nﺑﻪ ازای n = ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۹, ۱۰

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ  ،f (۲) = aﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ.

f (۳) = ۳a/۲, f (۴) = ۲a, f (۵) = ۵a/۲, f (۶) = ۳a, f (۸) = ۴a, f (۹) = ۹a/۲, f (۱۰) = ۵a

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  aﻋﺪدی ﻃﺒﻴﻌﯽ و زوج اﺳﺖ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﺪاد ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
} {۱, ۲, . . . , ۱۰۰ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ .a ≤ ۲۰
۱۱
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ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﮔﺮ ) f (۲ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ زوج و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی  ۲۰ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ) f (nرا
ﺑﺮای  n = ۳, ۴, ۵, ۶, ۸, ۹, ۱۰ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ) f (۱و ) f (۷را ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ دﻟﺨﻮاﻩ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی } {۱, ۲, . . . , ۱۰۰اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﻢ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ) ۱۰ ،f (۲اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ) f (۱و ) f (۷ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام ۱۰۰
اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
۱۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ = ۱۰۵

 .۱۴ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ دارد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺘﻴﺒﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﻤﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﺟﺪادش ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ رﻳﺎﺿﯽدان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪٔ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ
زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﻬﺮ ،ﮔﻨﺞﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪٔ
ﮐﺘﻴﺒﻪ را در زﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.
ﮔﻨﺞﻫﺎ در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺷﻬﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ
ﮐﺪام از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺿﻠﻊ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ،ﻗﻄﺮ اول و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻄﺮ
دوم ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اول ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺞ در ﺷﻬﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟
۰ (۱

۱ (۲

۲ (۳

۴ (۴

۸ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪٔ ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ راسﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻘـﺎط ) (۰, ۱) ،(۱, ۰) ،(۰, ۰و ) (۱, ۱واﻗﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ
ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻧﻘﻄﻪٔ دلﺧﻮاﻩ ) (x, yﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘـﺎط ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻘـﺎرن را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدﻩاﻳﻢ .ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ آﺧﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪٔ اول ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  ۲ − x = xو
 .۲ − y = yﭘﺲ دﻗﻴﻘـﺎً ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ وﺟﻮد دارد.
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 .۱۵ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺶدﻳﻮاری ﻗﺼﺪ دارد ﻧﻘﺸﻪی ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺷﺶ دﻳﻮار را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﻪ ﺗﺎ از دﻳﻮارﻫﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﯽ-ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی  ۴ ،۲و  ۶ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻪ ﺗﺎ از
دﻳﻮارﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﯽ-ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی  ۶ ،۴و  ۱۰ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﺸﺪ؟
۲۴ (۵
۲۰ (۴
۱۶ (۳
۱۲ (۲
۸ (۱
ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
در ﻧﻘﺸﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺑﺘﺪا دﻳﻮار ﺑﺎ ﻃﻮل  ۱۰را ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﻳﻮارﻫﺎ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،دو دﻳﻮار اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی  ۴و  ،۶ﻫﺮ دو ﻳﺎ در ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ
دﻳﻮار ﺑﺎ ﻃﻮل  ۱۰ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ دﻳﻮارﻫﺎی اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی  ۴و  ،۶ﻫﺮ دو در ﺑﺎﻻی
دﻳﻮار ﺑﺎ ﻃﻮل  ۱۰ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘـﺎرن ﻣﻮﺟﻮد ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت را در  ۲ﺿﺮب
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﻮارﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی  ۲و  ،۴ﻫﺮ دو ﻳﺎ در ﭼﭗ و
ﻳﺎ در راﺳﺖ دﻳﻮار ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۶ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﻳﻦ دو دﻳﻮار ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ دﻳﻮار ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۶ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﻴﺰ در  ۲ﺿﺮب
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺮای ﭼﻴﺪن دو دﻳﻮار اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی  ۴و  ،۶و دو دﻳﻮار ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ
ﻃﻮلﻫﺎی  ۲و  ،۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ دﻳﻮار اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل  ۴ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ دﻳﻮار اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل
 ۶و اﻳﻦ ﮐﻪ دﻳﻮار ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﻃﻮل  ۲راﺳﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ دﻳﻮار ﻋﻤﻮدی ﺑﺎ ﻃﻮل  ،۴ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺاﻧﺪ.
۱۳
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ﭘﺲ در ﮐﻞ  ۲ × ۲ × ۴ = ۱۶ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
 .۱۶ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﻋﺪدی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻣﺒﻨﺎی دو ۳۰ ،رﻗﻤﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ارﻗـﺎم اﻳﻦ ﻋﺪد در
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟
 (۱ﺣﺘﻤﺎً  ۱۸رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
 (۲ﺣﺘﻤﺎً  ۱۹رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
 (۳ﺣﺘﻤﺎً  ۲۰رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
 (۴ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻋﺪاد  ۱۸رﻗﻤﯽ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ  ۱۹رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
 (۵ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻋﺪاد  ۱۹رﻗﻤﯽ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ  ۲۰رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد در ﻣﺒﻨﺎی دو ۳۰ ،رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺪاﻗـﻞ  ۲۲۹و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲۳۰ − ۱
اﺳﺖ.

دارﻳﻢ
۲۲۹ = ۲۲۴ × ۲۵ = (۲۸ )۳ × ۲۵ = (۲۵۶)۳ × ۳۲ > (۲۴۳)۳ × ۲۷ = ۳۱۵ × ۳۳ = ۳۱۸

ﭘﺲ  ۲۲۹در ﻣﺒﻨﺎی  ۳ﺣﺪاﻗـﻞ  ۱۹رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.

۱۴

www.mathysc.ir

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
۲۳۰ = ۲۱۱ × ۲۱۱ × ۲۸ = ۲۰۴۸ × ۲۰۴۸ × ۲۵۶
√
√
۲۵۶
× )= (۲۰۴۸ × ۱٫ ۱) × (۲۰۴۸ × ۱٫ ۱
۱٫ ۱
۲۵۶
× )< (۲۰۴۸ × ۱٫ ۰۵) × (۲۰۴۸ × ۱٫ ۰۵
۱٫ ۱
< ۲۱۶۰ × ۲۱۶۰ × ۲۴۰ < ۲۱۸۷ × ۲۱۸۷ × ۲۴۳

)(۱

= ۳۷ × ۳۷ × ۳۵ = ۳۱۹

ﭘﺲ  ۲۳۰ − ۱از  ۳۱۹ − ۱ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۹رﻗﻤﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﺪد ﮐﻪ در ﻣﺒﻨﺎی دو ۳۰ ،رﻗﻤﯽ اﺳﺖ ،در ﺑﺎزﻩی ] [۲۲۹ , ۲۳۰ − ۱ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ۱۹ ،رﻗﻢ دارد.
 .۱۷ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ  nرا »ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ  xو  yﮐﻪ
 ،(x + ۱)(y + ۱) = ۲داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  .xy + xy۱ ≥ nﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۳ (۲

۲ (۱

۵ (۳

۷ (۵

۶ (۴

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ  xو  yﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ  (x − y)۲ ≥ ۰و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ  .(x + y)۲ ≥ ۴xyﺣﺎل
اﮔﺮ  xو  yدر راﺑﻄﻪی  (x + ۱)(y + ۱) = ۲ﺻﺪق ﮐﻨﻨﺪ دارﻳﻢ:
≥۶

۱
xy

xy + x + y = ۱ ⇒ (۱ − xy)۲ ≥ ۴xy ⇒ (xy)۲ + ۱ ≥ ۶xy ⇒ xy +

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﺎوی اﺗﻔـﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ
√
 (x + ۱)(y + ۱) = ۲ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  x = y = ۲ − ۱در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ:

x=y

۱

√
√
√
۱
=۳−۲ ۲+۳+ ۲=۶
√ = ( ۲ − ۱)۲ +
xy
( ۲ − ۱)۲

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط

xy +

 .۱۸رﺋﻮس ﻳﮏ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪب را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد  A, B, C, D, Eﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ
√
○ ∠BAE = ۲∠DAC = ۹۳و  ∠BCA = ∠CDAو  .∠EDA = ∠DCAاﮔﺮ  AD = ۲ ۳و
AE
 AC = ۲آنﮔﺎﻩ ﻣﻘﺪار
 ABﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟
۱۵
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
(۱

(۲

۱
○
۳ sin ۹۳

۱
۳

(۳

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۵ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

√۱

۳

۳ sin ۹۳○ (۴

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ
∠EAB = ۲∠DAC ⇒ ∠EAD + ∠CAB = ∠DAC

ﻧﻘﻄﻪی  Xرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ روی ﺿﻠﻊ  DCﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
∠XAC = ∠EAD
∠DAX = ∠CAB

دو ﻣﺜﻠﺚ  XACو  EADﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا
∠ACX = ∠ADE, ∠EAD = ∠XAC

ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:

EA AD
=
)(۱
AX AC

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ  XADو  BACﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا
∠ADX = ∠ACB, ∠DAX = ∠CAB

ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
۱۶

AX AD
=
)(۲
AB AC
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﮔﺮ راﺑﻄﻪی اول را در راﺑﻄﻪی دوم ﺿﺮب ﮐﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
EA
AD ۲
(=
) =۳
AB
AC

 x .۱۹و  yدو ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  .sin(x) + cos(y) = ۱ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﮐﺪام اﺳﺖ؟
(۱

√

۲ (۲

۲
۲

√

۳ (۳

√

(۴

√

۳
۲

)sin(y) + cos(x

۱+

۲ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
= (sin(x) + cos(y))۲ + (sin(y) + cos(x))۲
))= sin۲ (x) + cos۲ (x) + sin۲ (y) + cos۲ (y) + ۲(sin(x) cos(y) + sin(y) cos(x

)۲ + ۲ sin(x + y
۴

√

۱ + (sin(y) + cos(x))۲

=
≤

ﭘﺲ  .∣ sin(y) + cos(x)∣ ≤ ۳ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ) sin(y) + cos(xﻫﻤﻴﻦ ۳
اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﺎوی اﮔﺮ  x = π۶و  y = π۳ﺑﺎﺷﺪ ،دارﻳﻢ
√

√

۳
√ ۳
+
= ۳
۲
۲

= )sin(y) + cos(x

√

۱ ۱
sin(x) + cos(y) = + = ۱,
۲ ۲

 .۲۰دو ﺻﻔﺤﻪٔ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺷﻔـﺎف و رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دو داﻳﺮﻩٔ ﺑﺮاﺑﺮ دارﻳﻢ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﻌﺎع ﺑﺎ زاوﻳﻪﻫﺎی ○ ،۱۲۰ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩاﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ دارای رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﺎﻩ دو رﻧﮓ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،رﻧﮕﯽ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و
رﻧﮓﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوتاﻧﺪ .ﻣﺜﻼً در
ﺷﮑﻞ رو ﺑﻪ رو  ۱۰رﻧﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﻴﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺳﺖ؟
۱۱ (۱

۱۲ (۲

۱۳ (۳

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
۱۷
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۱۴ (۴

۱۵ (۵

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
در اﺑﺘﺪا  ۶رﻧﮓ دارﻳﻢ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻫﺮ رﻧﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ رﻧﮓ از ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی
رﻧﮕﯽ از ﺻﻔﺤﻪی دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭼﻮن ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺳﻪ رﻧﮓ دارد اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ۳ × ۳
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹رﻧﮓ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻴﺶ از
 ۱۵رﻧﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن  ۱۴رﻧﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻩ را
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ:

در اداﻣﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن  ۱۵رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺮاﮐﺰ دو ﺻﻔﺤﻪ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد رﻧﮓ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﯽ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و اﮔﺮ دو داﻳﺮﻩ
ﻫﻢدﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ  ۶رﻧﮓ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اداﻣﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ دو داﻳﺮﻩ
در دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻘـﺎﻃﻊ اﻧﺪ ﭘﺲ روی ﻫﺮﮐﺪام از دو داﻳﺮﻩ دو ﮐﻤﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ
درون داﻳﺮﻩی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻳﮑﯽ ﺑﻴﺮون آن و ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﻃﻮل ﮐﻤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮐﻤﺎن
دروﻧﯽ اﺳﺖ.

۱۸
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر

در واﻗﻊ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﺻﻔﺤﻪ و دوﻧﻘﻄﻪی ﺗﻘـﺎﻃﻊ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﻟﻮزی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻧﺪازﻩی ﮐﻤﺎن دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زاوﻳﻪی  aدر ﺷﮑﻞ ﻓﻮق اﺳﺖ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻤﺎن  ۱۲۰درﺟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ رﻧﮓ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻮن ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﮏ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺲ دو ﻳﺎ ﺳﻪ رﻧﮓ دارﻧﺪ .ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ:

وﻗﺘﯽ ﮐﻤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻳﮑﯽ از داﻳﺮﻩﻫﺎ دو رﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درون داﻳﺮﻩی دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارد  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۵
۱۹
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ اﺳﺖ  -درﻧﺘﻴﺠﻪ رﻧﮓ اوﻟﻴﻪی آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻳﺪ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
 ۱۵رﻧﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﻫﺮ دو داﻳﺮﻩ ﺳﻪ رﻧﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻮن ﮐﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺳﻪ رﻧﮓ دارﻧﺪ و ﻃﻮل ﻫﺮ ﮐﻤﺎن رﻧﮕﯽ  ۱۲۰درﺟﻪ
اﺳﺖ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮕﯽ از ﻫﺮ دو داﻳﺮﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﻴﺮوﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﻤﺎن
ﺑﻴﺮوﻧﯽ آن داﻳﺮﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .اﮐﻨﻮن ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:

۲۰
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺣﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪی  Aو ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮕﯽ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪی  Bﻗﺮاردارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ از روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
دو ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۴رﻧﮓ ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
 .۲۱ﻳﮏ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﺎﺗﻬﯽ از اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ را »ﻣﻨﻈﻢ« ﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻋﻀﺎی آن ﻋﺪدی
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن را »ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻢ« ﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﻪٔ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﺎﺗﻬﯽ آن ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ } {۱, ۲, . . . , ۶۷ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
۰ (۱

۱۴ (۳

۱۲ (۲

۱۹ (۴

۴۷ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را }  A = {a۱ , a۲ , a۳ , a۴ , a۵در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ .ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
 Aﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﺳﺖ:
)آ( ﺑﺮای ﻫﺮ  i, jﻣﺘﻤﺎﻳﺰ.۲∣ai + aj ،
)ب( ﺑﺮای ﻫﺮ  i, j, kﻣﺘﻤﺎﻳﺰ.۳∣ai + aj + ak ،
)ج( ﺑﺮای ﻫﺮ  i, j, k, lﻣﺘﻤﺎﻳﺰ.۴∣ai + aj + ak + al ،
)د( ۵∣a۱ + a۲ + a۳ + a۴ + a۵

ﺷﺮط )آ( ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪی aiﻫﺎ دارای زوﺟﻴﺖ ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮط )ب( ﻣﻌﺎدل
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪی  aiﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۳ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ  i, j, k, k′ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮط )ب(،
⎫
⎪⎪⎪ ۳∣ai + aj + ak
۳
⎬ ⇒ ak ≡ ak
⎭⎪⎪⎪ ۳∣ai + aj + ak
′

′

ﻣﺸﺎﺑﻬﺎً ﺷﺮط )ج( ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪی  aiﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۴ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺷﺮط )ج( ،ﺷﺮط )آ( را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺷﺮطﻫﺎی )ب( و )ج( در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ،
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی  aiﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۱۲ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮی  Aﻓﻮق ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۱۲ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮ  ۵ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۱
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  aرا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱۲b + tﻧﻤﺎﻳﺶ داد ﮐﻪ
ﻋﺪدی ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و  .۱ ≤ t ≤ ۱۲ﭘﺲ aiﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ai = ۱۲bi + tiﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﯽدﻫﻴﻢ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ aiﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪی  ۱۲ﻫﻤﻨﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ tiﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ .ai = ۱۲bi + t
b

اﮐﻨﻮن دارﻳﻢ

a۱ + ⋯ + a۵ = ۱۲(b۱ + ⋯ + b۵ ) + ۵t

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮط اﻳﻦﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع aiﻫﺎ ﺑﺮ  ۵ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع biﻫﺎ
ﺑﺮ  ۵ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ  ai ≤ ۶۷ﭘﺲ  .bi = ۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻮن aiﻫﺎ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ ،ﭘﺲ biﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﭘﻨﺞﻋﻀﻮی از } {۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
}{۰, ۱, ۲, ۳, ۴}, {۱, ۲, ۳, ۴, ۵
aiﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از } {t, ۱۲ + t, ۲۴ + t, ۳۶ + t, ۴۸ + tﮐﻪ  tﻫﺮ ﻳﮏ از اﻋﺪاد . . .،۲ ،۱

در ﺣﺎﻟﺖ اول،
 ۱۲ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ۱۲زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﻢ.

در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از } ،{۱۲ + t, ۲۴ + t, ۳۶ + t, ۴۸ + t, ۶۰ + tﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای
اﻳﻦﮐﻪ  ۶۰ + t ≤ ۶۷ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ  .t ≤ ۷ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای  tﻫﻔﺖ ﺣﺎﻟﺖ ۷ ،. . . ،۲ ،۱
وﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۹ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
 .۲۲ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤﻪ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻪ ﺗﺎﻳﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻢﺧﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﻴﻦ زواﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ در ﺑﺎزﻩٔ ) (۹۰, ۱۸۰وﺟﻮد دارد؟
۶ (۱

۱۲ (۲

۱۸ (۳

۲۰ (۴

۲۴ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪٔ ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻘـﺎط ) (۳۶ﻣﺜﻠﺚ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ و در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻳﮏ زاوﻳﻪٔ ﻣﻨﻔﺮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ .ﭘﺲ در ﮐﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  (۳۶) = ۲۰زاوﻳﻪ در ﺑﺎزﻩٔ ) (۹۰, ۱۸۰ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﺷﮑﻞ زﻳﺮ
ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زاوﻳﻪ اﺳﺖ.
۲۲
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر

 .۲۳ﻧﻘﻄﻪٔ  Pروی ﮐﻤﺎن  BCاز داﻳﺮﻩٔ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺜﻠﺚ ) ABCﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  Aﻧﻴﺴﺖ( ﻗﺮار
دارد .ﻣﯽداﻧﻴﻢ  AC = ۳ ،AB = ۲و  .BC = ۴ﻧﻘـﺎط  Mو  Nروی ﺧﻂ  BCﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ  Bﺑﻴﻦ  Cو  Mاﺳﺖ و  Cﺑﻴﻦ  Nو  Bاﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ  M Aو  P Nﺑﺮ داﻳﺮﻩٔ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﻣﺜﻠﺚ  ABCﻣﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و  AP .M A = P Nﺧﻂ  BCرا در ﻧﻘﻄﻪٔ  Tﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺪازﻩٔ
 P Tﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
(۱

۵
۲

(۲

√

۳ ۳
۲

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۵ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

(۳

√

۵ ۱۳
۷

(۴

√

۲ ۱۵
۳

(۵

√

۴ ۱۰
۵

ﺧﻄﻮط  N Pو  M Aﺑﺮ داﻳﺮﻩ ﻣﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻗﻮت ﻧﻘﻄﻪی  Nﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
N P ۲ = N C.N B

اﺳﺖ و ﻗﻮت ﻧﻘﻄﻪی  Mﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
M A۲ = M B.M C

ﻃﺒﻖ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ  N P ۲ = M A۲ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
M A۲ = M B.M C = M B ۲ + ۴M B = (M B + ۲)۲ − ۴
N P ۲ = N C.N B = N C ۲ + ۴N C = (N C + ۲)۲ − ۴
⇒ (M B + ۲)۲ = (N C + ۲)۲ ⇒ (M B − N C).(M B + N C + ۴) = ۰ ⇒ M B = N C

ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪی ﺳﻴﻨﻮﺳﻬﺎ در ﻣﺜﻠﺚ  ABTﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
MT
MA
=
) sin(AT M ) sin(M AT

۲۳
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪی ﺳﻴﻨﻮﺳﻬﺎ در ﻣﺜﻠﺚ  N P Tﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
PN
NT
=
) sin(P T N ) sin(T P N

زاوﻳﻪی ﻇﻠﯽ  N P Aﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﮐﻤﺎن  ACPو زاوﻳﻪی ﻇﻠﯽ  M APﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﮐﻤﺎن
اﺳﺖ ﭘﺲ دو زاوﻳﻪی  T P Nو  M ATﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و )  sin(T P N ) = sin(M ATاﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
ABP

) M A.sin(M AT ) P N.sin(T P N
=
) sin(AT M
) sin(P T N
⇒ M T = N T ⇒ BT = CT

ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻃﻮل  P Tاﺑﺘﺪا ﻃﻮل  ATﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺜﻠﺚ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﻪی ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از راﺑﻄﻪی زﻳﺮ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
a۲

−

c۲

+

b۲

۲ ۴
۱۰
= ⇒ AT
۲
ﻗﻮت ﻧﻘﻄﻪی  Tﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
√

۲

= AT ۲

BT.T C = AT.T P
√
BT.T C ۴ ۱۰
= ⇒ TP
=
AT
۵

۲۴
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﮏ ﻣﺜﻠﺚ  :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻴﺎﻧﻪی وارد ﺑﺮ ﺿﻠﻊ  BCو  Nوﺳﻂ  ACﻗﺮار دارد.

AM

ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻗﻀﻴﻪی ﮐﺴﻴﻨﻮﺳﻬﺎ در ﻣﺜﻠﺚ  M N Cﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
)−۲.M N.N C.cos(M N C) = M C ۲ − M N ۲ − N C ۲ (۱

و ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻗﻀﻴﻪی ﮐﺴﻴﻨﻮﺳﻬﺎ در ﻣﺜﻠﺚ  AN Mﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
−۲.M N.AN.cos(۱۸۰○ − M N C) = AM ۲ − M N ۲ − AN ۲
)⇒ −۲.M N.N C.cos(M N C) = −AM ۲ + M N ۲ + AN ۲ (۲

ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از راﺑﻄﻪی  ۱و  ۲دارﻳﻢ:
M C ۲ − M N ۲ − N C ۲ = −AM ۲ + M N ۲ + AN ۲
⇒ AM ۲ = ۲AN ۲ + ۲M N ۲ − M C ۲

از ﻃﺮﻓﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪی ﺗﺎﻟﺲ  M Nﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ  ABو ﻣﻮازی آن اﺳﺖ.ﭘﺲ
AC ۲
AB ۲
BC ۲
() + ۲
() −
)

۲

۲

۲

(AM ۲ = ۲

 .۲۴ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  Mرا ﺧﻮب ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ﻫﺮﮔﺎﻩ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ (n ≥ ۳) a۱ , a۲ , . . . , an
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  M = a۱ × a۲ × ⋯ × anو ﺧﻮاص زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
۲۵
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
)آ(  Mﺑﺮ ﺗﻮان ﺳﻮم ﻫﻴﭻ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻳﮑﯽ ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
)ب( اﮔﺮ  ۱ ≤ i ≤ nآنﮔﺎﻩ  ai−۱ ai+۱ﺑﺮ  aiﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ a۰ = an ) .و (an+۱ = a۱
ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺧﻮب ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۲۰۱۵دارﻳﻢ؟
۲۲ (۱

۲۶ (۲

۴۴ (۴

۲۹ (۳

۷۲ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  Mﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ و ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺒﺎت :اﺑﺘﺪا ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  Mﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻨﺼﻮرت اﻋﺪاد (n ≥ ۳) a۱ , a۲ , ⋯, an
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  ai−۱ ai+۱ ،۱ ≤ i ≤ nﺑﺮ  aiﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ در ،M
ﻋﺎﻣﻞ اول  pوﭼﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن  aj ، M = a۱ a۲ ⋯anوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ  pﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن  aj−۱ aj+۱ﺑﺮ  ajﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻳﮑﯽ از اﻋﺪاد  aj−۱ﻳﺎ aj+۱
ﺑﺮ  pﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ  M = a۱ a۲ ⋯anﺣﺪاﻗـﻞ ﺑﺮ  p۲ﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض
ﺳﻮال M ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  p۳ﺑﺨﺸﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اول  pدر  M ،Mدﻗﻴﻘـﺎً ﺑﺮ p۲
ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮان ﻫﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ اول  ،Mدﻗﻴﻘـﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  ۲اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮان ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اول  Mﺑﺮاﺑﺮ  ۲ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  rوﺟﻮد
دارد ﮐﻪ  .M = r۲ﺣﺎل دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ در زﻳﺮ ﺧﻮاص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮال را داﺷﺘﻪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  Mﻋﺪد ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
a۱ = ۱, a۲ = r a۳ = r

n = ۳,

ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۲۰۱۵را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮان ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ اول آنﻫﺎ دﻗﻴﻘـﺎً  ۲اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ
 ۴۴ × ۴۴ = ۱۹۳۶و  ۴۵ × ۴۵ = ۲۰۲۵ﭘﺲ اﻋﺪد ﺧﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻘـﺎً k۲ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
 ۱ ≤ k ≤ ۴۴و  kاز ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﯽ ﺑﻴﺶ از ﻳﮑﯽ ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎدﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ اﻋﺪاد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از
۱۲ , ۲۲ , ۳۲ , ۵۲ , ۶۲ , ۷۲ , ۱۰۲ , ۱۱۲ , ۱۳۲ , ۱۴۲ , ۱۵۲ , ۱۷۲ , ۱۹۲ , ۲۱۲ , ۲۲۲ , ۲۳۲ ,
۲۶۲ , ۲۹۲ , ۳۰۲ , ۳۱۲ , ۳۳۲ , ۳۴۲ , ۳۵۲ , ۳۷۲ , ۳۸۲ , ۳۹۲ , ۴۱۲ , ۴۲۲ , ۴۳۲
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ  ۲۹ﺗﺎﺳﺖ.
 .۲۵ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪٔ  tدر ﻧﻘﻄﻪٔ )) (x(t), y(t), z(tﻗﺮار
دارد .اﮔﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ) y(t) ،x(tو ) z(tﺑﺮ ﺣﺴﺐ  tﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﺘﺤﺮک از  t = ۰ﺗﺎ  t = ۸ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟

(۱

√

۸ ۲
۳

(۲

۷
۳

√

۴

(۳

۲
۳

√

۸

(۴

۷
۳

√

۸

(۵

۲
۳

√

۱۶

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺎزﻩﻫﺎی
] ... ،[۱, ۲] ،[۰, ۱و ] [۷, ۸ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ در آﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺧﻮد
ﻣﺘﺤﺮک ﻫﻢ در ﻓﻀﺎ روی ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎﻳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ
ﮐﺪام از اﻳﻦ ﭘﺎرﻩﺧﻂﻫﺎ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﻢ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﺤﺮک در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺎزﻩﻫﺎ ﻃﻮل اﻳﻦ  ۸ﭘﺎرﻩﺧﻂ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻃﻮل ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﭘﺎرﻩﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻩی اول را
ﻳﺎﻓﺘﻪ و در  ۸ﺿﺮب ﮐﻨﻴﻢ.
√
ﻣﺘﺤﺮک در ﻟﺤﻈﻪی  t = ۰در ﻧﻘﻄﻪی ) (۱, ۰, ۰و در ﻟﺤﻈﻪی  t = ۱در ﻧﻘﻄﻪی ) (۰, ۱, ۳۳
۲۷
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﻮل ﻃﯽ ﺷﺪﻩ در ﺑﺎزﻩی ] [۰, ۱ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
۷
۳

√

√

۳ ۲
= )
۳

(۱ − ۰)۲ + (۰ − ۱)۲ + (۰ −

ﭘﺲ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ از  t = ۰ﺗﺎ  = ۸ﺑﺮاﺑﺮ

۷
۳

√

√

 ۸ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

» .۲۶ﭘﺸﻴﺰﻫﺎ« ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازﻩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎﻩ دو ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎ
اﻧﺪازﻩﻫﺎی  xو  yدر ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژیای ﺑﺮاﺑﺮ ∣ ∣x − yﺑﻪ
ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩی  x + yاﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ  ۱۰۲۵ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩی  ۱روی ﻳﮏ ﺧﻂ ردﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﺮژیای ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩی  ۱۰۲۵ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
۹ (۱

۱۰ (۲

۱۱ (۳

۳۱ (۴

۳۲ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی  ۱۰ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ  ۱۰۲۵ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺮای
اﻳﻦ ﮐﺎر در  ۱۰ﮔﺎم ﭘﺸﻴﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ واﺣﺪ
اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
در ﮔﺎم  ،۰دو ﭘﺸﻴﺰ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ،۲و  ۱۰۲۳ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮل  ۱داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ) .ﺑﺪون ﺻﺮف اﻧﺮژی(
در ﮔﺎم  ۱۰۲۴ ،۱ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را دوﺑﺪو ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮل  ۳و  ۵۱۱ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ) .ﻳﮏ واﺣﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژی(
در ﮔﺎم  ۵۱۲ ،۲ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را دوﺑﺪو ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮل  ۵و  ۲۵۵ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۴ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ) .ﻳﮏ واﺣﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژی(
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت در ﮔﺎم  ۲۱۱−j ، (۱ ≤ j ≤ ۹) jﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ را دوﺑﺪو ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲j + ۱و  ۲۱۰−j − ۱ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۲jﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ) .ﻳﮏ واﺣﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژی(
در ﮔﺎم ) ۱۰آﺧﺮ( ۲ ،ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ )ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۵۱۳و دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل  (۵۱۲را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۰۲۵ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ) .ﻳﮏ واﺣﺪ ﺻﺮف اﻧﺮژی(
۲۸
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ اﻳﻦ راﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﺎ ﻃﻮل  ،۱۰۲۵ﺻﺮف
ﺣﺪاﻗـﻞ  ۱۰واﺣﺪ اﻧﺮژی ﻻزم اﺳﺖ.
ادﻋﺎ :ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  nﮐﻪ  ،۲i < n < ۲i+۱ﺻﺮف  iواﺣﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻳﮏ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  nﻻزم اﺳﺖ.
اﺛﺒﺎت :ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮای ﻗﻮی روی  nاﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﭘﺎﻳﻪ :ﺣﮑﻢ ﺑﺮای  n = ۳, n = ۵, ۶, ۷ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗـﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﮔﺎم :ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  ،۲i < n < ۲i+۱در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ،nﺑﺎﻳﺪ دو
ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ اﻳﻦ دو ﭘﺸﻴﺰ ﻃﻮلﻫﺎی  x, yداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ  x + y = nﺑﺪون ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﮐﻠﻴﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ  .x ≥ yدر اﻳﻨﺼﻮرت دو
ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ:
ﺣﺎﻟﺖ  :x = y ،۱در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ  ،۲i < n < ۲i+۱ﭘﺲ  ،۲i−۱ < x = y < ۲iﭘﺲ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا ،ﺻﺮف ) ۲(i − ۱اﻧﺮژی ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ
 ،i ≥ ۳اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از  iﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ  x > y ،۲و  :x ≠ ۲iدر ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
۲i < n = x + y < ۲x < ۲n < ۲i+۲

ﭘﺲ  ۲i−۱ < x < ۲i+۱ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  xﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗـﻞ
 i − ۱واﺣﺪ اﻧﺮژی دارﻳﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن  ،x ≠ yﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  n = x + yﺑﺎ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن دو ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی  ،x, yﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗـﻞ ﻳﮏ واﺣﺪ اﻧﺮژی دارﻳﻢ .ﭘﺲ در
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺻﺮف ﺣﺪاﻗـﻞ  iواﺣﺪ اﻧﺮژی ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ  x > y ،۳و  :x = ۲iدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ  ،y > ۲i−۱در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ،yﺣﺪاﻗـﻞ  i− ۱واﺣﺪ اﻧﺮژی و ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن دو ﭘﺸﻴﺰ  x, yﺣﺪاﻗـﻞ
ﻳﮏ واﺣﺪ اﻧﺮژی ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺣﮑﻢ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣّﺎ اﮔﺮ  ،y ≤ ۲i−۱در
اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن دو ﭘﺸﻴﺰ  ،x, yﺻﺮف  ∣x − y∣ ≥ ۲i−۱واﺣﺪ اﻧﺮژی ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
۲۹
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ  ،i ≥ ۳اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از  iﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن  ،۲۱۰ < ۱۰۲۵ < ۲۱۱ﭘﺲ ﺻﺮف  ۱۰واﺣﺪ اﻧﺮژی
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺸﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۰۲۵ﻻزم اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 A۱ A۲ ⋯A۹ .۲۷ﻳﮏ  ۹ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی  M ،Kو  Nدرون آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ  A۱ A۲ A۴ Kﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع و  A۶ A۷ Mو  A۸ A۹ Nﻣﺜﻠﺚﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زاوﻳﻪٔ  ∠M KNﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
۲۰ (۱

۳۰ (۲

۴۰ (۳

۴۵ (۴

۶۰ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪٔ ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

راسﻫﺎی اﻳﻦ  ۹ﺿﻠﻌﯽ داﻳﺮﻩٔ ﻣﺤﻴﻄﯽ آن را ﺑﻪ  ۹ﮐﻤﺎن ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ
 ۳۶۰درﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زاوﻳﻪٔ ) ∠A۱ A۲ A۴ﮐﻪ روﺑﻪرو ﺑﻪ  ۶ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻤﺎن
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻤﺎن ۹ = ۴۰
اﺳﺖ(  ۱۲۰درﺟﻪ اﺳﺖ .زاوﻳﻪٔ  ،∠A۲ A۱ Kزاوﻳﻪٔ ﻣﺠﺎور آن در ﻣﺘﻮازیاﻻﺿﻼع ۶۰ ،درﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ زاوﻳﻪٔ  ∠A۲ A۱ A۵ﻫﻢ  ۶۰درﺟﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ روﺑﻪرو ﺑﻪ  ۳ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻤﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ
○∠A۲ A۱ A۵ = ∠A۲ A۱ K = ۶۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪٔ  A۵ ،A۱و  Kﻫﻢﺧﻂاﻧﺪ .زاوﻳﻪٔ ) ∠KA۵ A۴ﮐﻪ روﺑﻪرو ﺑﻪ  ۳ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻤﺎن
۳۰
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ(  ۶۰درﺟﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ
∠KA۴ A۵ = ∠A۲ A۴ A۵ − ∠A۲ A۴ K = ۱۲۰ − ۶۰ = ۶۰

ﭘﺲ ﻣﺜﻠﺚ  A۴ A۵ Kﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﮑﻞ را  ۸۰درﺟﻪ ﺣﻮل ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد دوران دﻫﻴﻢ ﻣﺜﻠﺚ  A۴ A۵ Kﺑﻪ
 A۶ A۷ Mو ﻣﺜﻠﺚ  A۶ A۷ Mﺑﻪ  A۸ A۹ Nﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺿﻼع  ۹ﺿﻠﻌﯽ ﻃﯽ اﻳﻦ دوران
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دوران  Kﺑﻪ  Mو  Mﺑﻪ  Nﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
ﮐﻤﺎن ) M Nروی داﻳﺮﻩٔ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ(  ۸۰درﺟﻪ اﺳﺖ .زاوﻳﻪٔ ) ∠M KNﮐﻪ روﺑﻪرو ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻤﺎن
اﺳﺖ(  ۴۰درﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۲۸ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  Aﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﻘـﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺻﺤﻴﺢ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻊ
دارای اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  xو  yﺻﺤﻴﺢ،

}f ∶ A → {۰, ۱, ۲

)f (x, y) − f (x + ۱, y) − f (x − ۱, y) − f (x, y + ۱) − f (x, y − ۱

ﺑﺮ  ۳ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﮐﺪام ﮔﺰارﻩ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 f (۱ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ  fدر آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ  fﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏﺗﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
 (۳اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ  fدر آنﻫﺎ ﻣﻘﺪار  ۱را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﺗﻬﯽ اﺳﺖ( ﺗﺎﺑﻊ  fﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۴اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  fرا روی ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺆﻟﻔﻪٔ آنﻫﺎ زوج اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺗﺎﺑﻊ  fﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮏﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 (۵ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی  ۲و ۳
ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮط ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ را ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮب ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ.
ﮔﺰارﻩی ) (۱ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮب اﺳﺖ،
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩی ) (x + yﺑﺮ
۳۱

f (x, y) = ۳
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﮔﺰارﻩی ) (۲درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ،ﻟﻢ زﻳﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
 Nدادﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮب  hوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی )(x, y

ﻟﻢ :ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﮐﻪ  ∣x∣ + ∣y∣ < Nدارﻳﻢ .h(x, y) = ۰
اﺛﺒﺎت ﻟﻢ :اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادی ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻴﻢ.

ﺑﺮای ﻫﺮ  (x, y) ∈ Z۲ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎی ) ،(x, yﻧﻘـﺎط (x+۱, y), (x−۱, y), (x, y+۱), (x, y−

) ۱ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ  Sزﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  Z۲ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎﻩ ) (x, yرا ﻧﻘﻄﻪای دروﻧﯽ از  Sﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ اﮔﺮ ﺧﻮدش
و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎﻳﺶ ﻋﻀﻮ  Sﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ  fﺗﺎﺑﻌﯽ از  Sﺑﻪ } {۰, ۱, ۲ﺑﺎﺷﺪ و ) (x, yﻧﻘﻄﻪای دروﻧﯽ از  Sﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩی

))(f (x, y) − f (x + ۱, y) − f (x − ۱, y) − f (x, y + ۱) − f (x, y − ۱

ﺑﺮ

∆f (x, y) = ۳

ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ  ،nﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  Anو  Bnرا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
}An = {(x, y) ∈ Z۲ ∶ ∣x∣ + ∣y∣ = n

ﻣﺜﻼً }) .A۱ = {(۱, ۰), (−۱, ۰), (۰, ۱), (۰, −۱)} ،A۰ = {(۰, ۰در ﺷﮑﻞ زﻳﺮAn ،ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩاﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
}Bn = {(x, y) ∈ Z۲ ∶ ∣x∣ + ∣y∣ ≤ n

۳۲
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ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺑﻊ } h ∶ Bn → {۰, ۱, ۲را ﺧﻮب ﻣﯽﻧﺎﻣﺒﻢ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ .∆h(x, y) = ۰ ،(x, y) ∈ Bn−۱
اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺑﻊ  hرا روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  BNﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﺮاﻳﯽ ﺗﺎﺑﻊ
 hرا روی  Bnﺑﺮای ﻫﺮ  n > Nﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ  hروی  Bnﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آن را روی  Bn+۱ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را روی  An+۱ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﻢ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای  (x, y) ∈ Anداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ) ∆h(x, y) = ۰ﭼﻮن ﺑﺮای  m < nﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض
اﺳﺘﻘﺮا ﺷﺮط ﻣﺴﺄﻟﻪ روی  Amﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ(.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی  ،Anﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮی ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ،ﻋﻀﻮی از  An+۱را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
اﻋﻀﺎﻳﯽ از  An+۱ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻀﻮی ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩاﻧﺪ را ﻋﻀﻮ آزاد و ﺑﻘﻴﻪ را ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ،اﻋﻀﺎی واﺑﺴﺘﻪی  An+۱را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎرﻩﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ
ﺷﻤﺎرﻩ ﮔﺬاری دارای اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪی  ،An+۱ﺑﻪ ﻋﻀﻮی از  Anواﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪی ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎی واﺑﺴﺘﻪی ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺴﺖ«.

ﺣﺎل اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ  hرا روی ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی  An+۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺷﺮوع از ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎرﻩی  ،۱ﻣﻘﺪار  hرا روی ﻫﺮ ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻴﻢ
ﮐﻪ  ∆hروی ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ در
ﺑﺎﻻ ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ hای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ  .∆h(x, y) = ۰ ،(x, y) ∈ Anزﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻘﺪار  hروی اﻋﻀﺎی واﺑﺴﺘﻪی ﺑﻌﺪی ،ﻣﻘﺪار  ∆hرا در ﻧﻘـﺎط ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﻊ  hروی ﮐﻞ  Bn+۱ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮ
۳۳

www.mathysc.ir

 ،(x, y) ∈ Bnدارﻳﻢ = )∆h(x, y

ﺳﺆاﻻت و راﻩ ﺣﻞﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪٔ اول
ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
 .۰اﮐﻨﻮن ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ  nرا ﺑﻪ دﻟﺨﻮاﻩ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻴﻢ ﭘﺲ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻊ  hروی ﮐﻞ  Z۲ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻳﻢ ﮐﻪ  ∆h(x, y) = ۰و اﺛﺒﺎت ﻟﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدﻩ از ﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درﺳﺘﯽ ﮔﺰارﻩ  ۲را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .زﻳﺮا ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻘﺪار  fرا روی ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ  Sاز ﻧﻘـﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  Sﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﯽ  Nوﺟﻮد دارد ﮐﻪ  .S ⊂ BNاﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻟﻢ،
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮب  hوﺟﻮد دارد ﮐﻪ روی  BNﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺗﺎﺑﻊ  g = f + hرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .از
آنﺟﺎ ﮐﻪ  gﺟﻤﻊ دو ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ .و ﺑﻪ وﺿﻮح f ،و  gروی
 BNو در ﻧﺘﻴﺠﻪ روی  Sﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ﮔﺰارﻩی  ۳ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،زﻳﺮا دو ﺗﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻫﺮ دو ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
 ۱را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻳﮑﺴﺎن و ﻧﺎﺗﻬﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ دو ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔـﺎوتاﻧﺪ.
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩی ) (x + y + ۱ﺑﺮ

f (x, y) = ۳

ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩی ) (۲x + ۲y + ۱ﺑﺮ

g(x, y) = ۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۵ﻧﻴﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۲ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
 .۲۹ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﺶ ﻋﺪدی در ﺑﺎزﻩٔ ] ،[۱, ۲و اﻧﺪازﻩٔ ﻫﻤﻪٔ زاوﻳﻪﻫﺎﻳﺶ در ﺑﺎزﻩٔ
] [۴۵, ۹۰درﺟﻪ اﺳﺖ ،را »ﻣﻌﺘﺪل« ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ .اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻌﺘﺪل ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟
(۱

√

۳ ۳
۴

(۲

√

۳ (۳

۸− ۲
۲

√

(۴

√

۱۲−۳ ۲
۸

 (۵ﻫﻴﭻﮐﺪام

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۱ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻠﺚ  ABCﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﻌﺘﺪل و داری ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ زاوﻳﻪی
 Aﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زاوﻳﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ
√

۳
۲

⩾ )AB, AC ⩾ ۱, ∠A ⩾ ۶۰ ⇒ Sin(A) ⩾ Sin(۶۰
○

√

۱
۳
⩾ )⇒ SABC = .AB.AC.Sin(A
۲
۴

۳۴
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ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻠﺚ  A B Cﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﻌﺘﺪل و داری ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض
ﮐﻨﻴﺪ زاوﻳﻪی  Aﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ زاوﻳﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ
′

′

′

′

√

۳
۲

⩽ )A B , A C ⩽ ۲, ∠A ⩽ ۶۰ ⇒ Sin(A ) ⩽ Sin(۶۰
′

′

○

′

′

′

′

√
۱
.A B .A C .Sin(A ) ⩽ ۳
۲
√
۳ ۳
⩽ ⇒ SA B C − SABC
۴
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ اﺿﻼع  ۲, ۲, ۲را ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎ اﺿﻼع ۱, ۱, ۱
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺎوی ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ.
′

′

′

′

′

′

= ⇒ SA′ B ′ C ′

′

′

 .۳۰ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  ۵را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ﺑﻪ
ﻣﺜﻠﺚﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﻳﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻩاﻳﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از
رﺋﻮس اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪی ،ﺑﺮداری دلﺧﻮاﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳﮏ و
ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﻤﻪی اﻳﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
۱۳۸۷ (۴
۷۲۶ (۳
۳۶۳ (۲
۱۲۶ (۱

۲۷۷۴ (۵

ﮔﺰﻳﻨﻪی ) (۴ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪادی ﺑﺮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در راﺳﺘﺎی
ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺮدارﻫﺎ و ﺑﻪ اﻧﺪازﻩی آن ﺑﺮدار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮداری ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن ﻣﺤﻞ
اوﻟﻴﻪی ﻣﺘﺤﺮک ﻳﺎدﺷﺪﻩ و اﻧﺘﻬﺎی آن ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮدارﻫﺎی اوﻟﻴﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﻮال ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘـﺎط اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮای ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪی ﺑﺮدارﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ
در ﺷﮑﻞ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﺟﻬﺖ ﺑﺮدارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ
ﻣﺘﺤﺮک از ﻧﻘﻄﻪی ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ روی ﻧﻘـﺎط ﺳﻴﺎﻩ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۳۵
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ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ .ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮا ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺘﺤﺮک  n > ۱ﻗﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درآنﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد ﻣﺮز و داﺧﻞ ﻳﮏ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  nﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
 n = ۵ﻫﻤﻪی ﻧﻘـﺎط ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺟﻮاب اﺳﺖ.

ﭘﺎﻳﻪی اﺳﺘﻘﺮا  n = ۲اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻗﺪم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﻘـﺎط ﺷﮑﻞ زﻳﺮ
رﺳﻴﺪ.
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اﮐﻨﻮن ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای  n = kﻣﯽداﻧﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
 n = k + ۱ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮض اﺳﺘﻘﺮا ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘـﺎط ﻏﻴﺮ از ﻻﻳﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
 kﻗﺪم رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  k + ۱ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺠﺎور دارد
ﮐﻪ در ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  kﻗﺮار دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﮑﻞ ﺑﺎ k + ۱
ﻗﺪم ﻣﯽﺗﻮان رﺳﻴﺪ و ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ را ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺎوی  k + ۱ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺪارد) .اﻳﻦ ﺣﮑﻢ
را ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاﻳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ (.ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ  k + ۱ﻗﺪم دﻗﻴﻘـﺎً
ﺑﻪ ﻧﻘـﺎط ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻳﺎدﺷﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮان رﺳﻴﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک
۳۷
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ﻣﺎ  ۲۱اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘـﺎط ﻳﮏ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  ۲۱ﺟﻮاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ۲۱
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  ۵اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی
را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
)۱
ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘـﺎط ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  nﺑﺮاﺑﺮ
 (n+۲)(n+اﺳﺖ ﭘﺲ
۲
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘـﺎط ﺗﮑﺮاری )ﻧﻘـﺎط ﻧﺎرﻧﺠﯽ و آﺑﯽ در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق( ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻘـﺎط ﺑﺮای
ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  nﺑﺮاﺑﺮ

)۶(n + ۲)(n + ۱
−۶×n−۵
۲
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﻮاب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ.۱۳۸۷ :
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