ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن 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 .در اداﻣﻪ ،ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن
را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.

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.

 .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:
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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(.

 .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.

وﺑﮕﺎﻩ اﻟﻤﭙﻴﺎد رﻳﺎﺿﯽ اﻳﺮان

www.mathysc.com

۱

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(.

 .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.

 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.
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