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  به نام او

  ١٣٨٤ی دوم بيست و سومين المپياد رياضی کشور، مرحله

  روز اول

١. n تر از يک و عددی طبيعی بزرگp  عددی اول است کهn p 1  وp n 3 p. نشان دهيد 1 4 3 

 مربع کامل است. 

 

ABC ،Aدر مثلث  .٢    O1را در نظر بگيريد. فرض کنيد  BCخط روی پاره Dی متغير . نقطه60
 BO1باشد. محل تقاطع  ACDی محيطی مثلث مرکز دايره O2و  ABDی محيطی مثلث مرکز دايره

DOO1ی محيطی مثلث و مرکز دايره Mرا  CO2و  ی از نقطه MNناميم. ثابت کنيد خط می Nرا  2
 گذرد. ثابتی در صفحه می

 
ها دوی اين ستارهبههای دوکهکشان راه دوغی(!) بيش از يک ميليون ستاره دارد. نشان دهيد، هر لحظه، فاصله .٣

  (هر ستاره را يک نقطه فرض کنيد.)  عدد متمايز است. ٧٩کم شامل دست

   



 

 

  به نام او

  ١٣٨٤ی دوم بيست و سومين المپياد رياضی کشور، مرحله

  روز دوم

 تعدادی مهره قرار دارد.  n2های يک جدول در برخی از خانه .٤

  
ی در عوض يک مهره در خانه توانيم دو مهره از آن خارج کنيم وای بيش از يک مهره باشد، میاگر درخانه

  اش قرار دهيم. ی بااليیسمت راستش و يا يک مهره در خانه

  
ها را طوری توان مهرهمهره در جدول وجود داشته باشد. ثابت کنيد میn2کم فرض کنيد که در ابتدا دست

  است، برسد.  ستاره مشخص شدهی انتهايی که در شکل با جا کرد که يک مهره به خانهجابه
  

٥. BC  قطر يک دايره وXY  وتری عمود برBC  است. نقاطP  وM  به ترتيب رویXY  وCY  يا
CYای قرار گرفته اند که ها به گونهامتداد آن PB  وCX MP محل تقاطع .CX  وPB  راK 

PBناميم. ثابت کنيد می MK . 
 

f:تمام توابع  .٦     را بيابيد که برای هر,x y   ، 

( ) ( ( ) ( ) ( ))) (x y f f x y x f f x f y  2   

 ی اعداد حقيقی مثبت است. (توجه کنيد که صفر عددی مثبت نيست!) مجموعه منظور از 
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