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دفترچه سواالت
مرحله دوم
سی و چهارمین دورهی المپیاد ریاضی سال 139۵
-

۶

۲۷۰

استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

تذکزات آسمون:
ضوي آسصٍی هَفمیت ثشای ضوب داًصپژٍُ گشاهی ،خَاّطوٌذ است لجل اص پبسخ ثِ سؤاالت آصهَى ثِ هَاسد صیش تَجِ وٌیذ:


ایي آصهَى ضبهل  ۶مسألهی تشزیحی ٍ ٍلت آى  ۲۷۰دقیقه است.



استفبدُ اص هبضیيحسبة دس ایي آصهَى غیش هجبص است.



ّوشاُ داضتي تلفي ّوشاُ (حتی خبهَش) دس عَل صهبى آصهَى هجبص نیست.



فمظ داٍعلجبًی هیتَاًٌذ دفتشچِی سؤاالت سا ثب خَد ثجشًذ وِ تب پبیبى آصهَى دس جلسِ حضَس داضتِ ثبضٌذ.



اًتطبس ٍ ثبصتَلیذ ایي سَاالت تَسظ کمیتهی اجرایی ماخ اًجبم ضذُ است.
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آصهَى هشحلِ دٍم سی ٍ سَهیي الوپیبد سیبضی وطَس دس تبسیخ  ۰۱ ٍ ۹اسدیجْطت  ۰3۹5دس سشاسش وطَس ٍ ثب ضشوت داًصآهَصاى پزیشفتِ
ضذُ دس آصهَى هشحلِ اٍل ثشگضاس گشدیذ .ضشوتوٌٌذگبى دس دٍ سٍص ٍ دس ّش سٍص ثِ هذت چْبس سبػت ٍ ًین ثِ سِ سؤال تطشیحی پبسخ گفتٌذ.
دفتشچِ پیصِ سٍ ،ضبهل سؤاالت آصهَى ثِ ّوشاُ ساُحل آىّبست .الصم ثِ روش است وِ سؤاالت ساُحلّبی دیگشی ّن داسًذ وِ دس ایي دفتشچِ
روش ًطذُاًذ .عجیؼی است وِ ّش ساُحل صحیحی ثشای سؤاالت آصهَى اص ضشوتوٌٌذگبى پزیشفتِ هیضَد اگشچِ دس ایي دفتشچِ ًیبهذُ ثبضذ.
ثب تَجِ ثِ جٌجِ آهَصضی ایي ساُحلّب هوىي است تَضیحبتی دس ساُحلّب آهذُ ثبضذ وِ اص ًظش ثبسمثٌذی تصحیح ضشٍسی ًجبضذ ٍ ّوچٌیي
هوىي است ثؼضی تَضیحبتی وِ ثشاسبس ثبسمثٌذی تصحیح ضشٍسی است ثِ دلیل ٍاضح ثَدى دس ایي ساُحلّب ًیبهذُ ثبضٌذ.
-۰

فشض وٌیذ  ، 0  a  b  cاػذادی حمیمی ثبضٌذ ،ثبثت وٌیذ:
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( ۷نمزه)
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هثلث  ABCثب دایشُ ی هحیغی  w1هفشٍض است ٍ داسین  . C  2Bدس ًمغِ  Aهوبسی ثش دایشُ  w1سسن هی وٌین تب
اهتذاد ضلغ  BCسا دس ًمغِ  Eلغغ وٌذ .دایشُ  w2سا عَسی سسن هیوـٌـین وِ دس ًمغِ  Cثش ضلغ  ACهوبس ثبضذ ٍ ّن چٌیي اص

ًمغِ  Bثگزسد .ایي دایشُ ضلغ  ABسا دس ًمغِ  Fلغغ هیوٌذ .اص ًمغِ  Eهوبس  EKسا ثش دایشُ  w2سسن هیوٌین ( BCثیي  K ٍ Aاست).
اگش ٍسظ ووبى  BCاص دایشُ ( w1ووبًی وِ ضبهل ً Aیست) سا  Mثٌبهین ،ثبثت وٌیذ چْبس ضلؼی  MFAKهحبعی است.
( ۷نمزه)
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فشض وٌیذ ضَسایی ضص ػضَ داسد ٍ تصوین ّب سا دس ایي ضَسا ثشاسبس سای هَافك ٍ هخبلف اػضبء گشفتِ هیضَد .یه ((سٍش لبثل
لجَل تصوین گیشی)) ثبیذ داسای دٍ ضشط صیش ثبضذ:

 ضشط صؼَدی ثَدى :اگش دس حبلتی ًتیجِ ًْبیی هثجت ثبضذ ٍ یىی اص اػضبی هخبلفً ،ظشش سا ثِ هَافك تغییش دّذً ،تیجِ ًْبیی ثبیذ ثبص ّن
هثجت ثبضذ.
 ضشط تمبسى :اگش ّوِ اػضبء ًظش خَد سا تغییش دٌّذً ،تیجِ ًْبیی ًیض ثبیذ تغییش وٌذ.
یه سٍش لبثل لجَل تصوین گیشی(( ،سای گیشی ٍصى داس)) است .ثِ ایي تشتیت وِ ثِ اػضبء ٍصى ّبی ًبهٌفی  w 6 ،... ، w2 ، w1تخصیص دادُ

ضَد ٍ تصوین ًْبیی ثب همبیسِ هجوَع ٍصى سای دٌّذگبى هَافك ٍ هخبلف هطخص ضَد .هثال اگش  . w1  2ثشای ّش  ، wi  1, i  2تصوین
گیشی ثشاسبس سای اوثشیت است .هگش دس حبلت ثشاثشی آساء وِ سای ًفش اٍل هؼیبس تصوین خَاّذ ثَد.
یه سٍش لبثل لجَل تصوین گیشی هثبل ثضًیذ وِ ثِ ضىل سایگیشی ٍصىداس ،لبثل تَصیف ًجبضذٍ .اضح است وِ ثبیذ دسستی هثبل خَد سا ًیض
ثبثت وٌیذ.
( ۷نمزه)
خظ دٍ ثِ دٍ هتمبعغ سسن ضذُ است وِ ّیچ سِتبیی اص آىّب ّنسس ًیستٌذ .یه ًمغِ تمبعغ دٍ تب اص ایي خظّب
دس صفحِ 3
-4
سا «دسًٍی» هی گَیینّ ،شگبُ دس ّش دٍ عشف ایي ًمغِ سٍی ّش دٍ خظ گزسا اص ایي ًمغًِ ،مبط تمبعغ دیگشی ٍجَد داضتِ ثبضذ( .ثشای
هثبل ،دس ضىل سٍ ثِ سٍ  5خظ ثب ً 4مغِ تمبعغ دسًٍی ًطبى دادُ ضذُ است وِ ثب دٍایش تَپش هطخص ضذُاًذ).

)(n  2)(n  3
ًطبى دّیذ دست ون ثِ تؼذاد
2

تب اص ًمبط تمبعغ ایي  nخظ ،دسًٍی ّستٌذ.
( ۴نمزه)
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سال ۱۳۹۵

چْبسضلؼی ً ٍ ABCDمغِ  Tداخل آى عَسی اًتخبة ضذُاًذ وِ ً ACین سبص صاٍیِی  BCDاست؛
ّ ٍ ABC  ATD  DACوچٌیي  . ADC  ATB  BACثبثت وٌیذ. BAT  DAC :
( ۷نمزه)
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ّوِی تَاثغ



 f :سا ثیبثیذ وِ دس دٍ ضشط صیش صذق هی وٌٌذ:

 
ثشای ّش ػذد عجیؼی ً ، x  1395بثشاثشی 2f x   x

 ثِ اصای ّش دٍ ػذد عجیؼی  ، y ٍ xهمذاس  f x  f yثش  x  yثخص پزیش است.
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ثشلشاس است.
( ۷نمزه)
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