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  پايه ي پنجم ابتدايي

   .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

  .سه قسمت مساوي تقسيم كرد بهل زير را شكتوان نشان دهيد چگونه مي : 1مساله ي 

پشت و رو احتماال با (ديگربر هم قرار دادن يك قسمت بر قسمت هرگاه  ناميده مي شوندقسمت ها مساوي 
  .ممكن باشد ،آن ها منطبق شوندبه طوري كه  )كردن

  

آيا حاصل . از عدد صحيح مثبت ديگري بزرگ تر استواحد  1مثبتي به اندازه ي عدد صحيح : 2مساله ي  
  ختم شود؟ 2017ضرب آن ها مي تواند به 

هر  ازدقيقا يك وزنه ( بر ميزي قرار دارندگرمي  200و ...  ،182 ،181 ،180وزنه هاي : 3مساله ي 
  كيلوگرم شود؟ 1جرم كل شان به طوري كه  ،را انتخاب كردتعدادي از آن ها آيا ممكن است . )مقدار

كنيم حذف عدد را در هر حركت مجازيم دو . نوشته مي شوندتخته اي يك بر  17و صفر  20 : 4مساله ي 
. اقي مي ماندبيك عدد تا اين كه فقط فرآيند تكرار مي شود اين . بنويسيمبه جاي آن ها جمع شان را و 

هر دو عدد از بزرگ تر  ،نتيجه ي آن حركتشده به عنوان عدد نوشته هرگاه  ،ناميده مي شود مهم حركتي 
تمامي موارد ممكن را شود؟مي تواند انجام  چند حركت مهمفرآيند، اين  طول در. باشدپاك شده 

    . )ديگري وجود ندارد؟امكان  چرا توضيح دهيدو(بيابيد
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ف شده در كشورهاي مختلتوليد  ،مختلفچوبي با طعم هاي چند آب نبات شامل بسته اي : 5مساله ي 
مي دانيم . متفاوت هستند ،مورد هر دويا  ،كشور توليد كننده ،از نظر طعمدو آب نبات چوبي هر . مي باشد
يك آب دقيقا بسته شامل  ،ندمتفاوت هست طعم و كشور توليد كننده نظراز  كه دو آب نبات چوبي براي هر

آب  5مي دانيم كه دقيقا . متفاوت است يديگرنظر كشور با و از  يكينظر طعم با از  كه نبات چوبي است
 چوبي  نباتجمعا چند آب . در بسته هستنداز روسيه  چوبي آب نبات 7و دقيقا  با طعم سيب چوبي نبات

وجود كه جواب ديگري ثابت كنيد و (بيابيد ممكن راوجود داشته باشند؟ تمامي جواب هاي مي توانند 
  ).ندارد

 و الي آخر 3 ،2 ،1 ،0 :به ترتيب با شماره هاي ،قرار دارنددر طول جاده اي كه ديرك هايي : 6مساله ي  
    را  nعدد طبيعي  ،اسب سوار هر وقت كه. قرار دارد 0ديرك  كناراسب سواري  .شماره گذاري شده اند

 .دمي دو ،بخش پذير است nبر ي كه شماره اش ديركنزديك ترين اسب به سمت جلو به سوي  ،مي گويد
      .يافته استكنار ديركي پايان  ،حركت اسبرا با ترتيبي گفته و  10تا  1از اعداد تمامي  ،اسب سوار
 همانا  ،اين عدد كه ثابت كنيد(تواند باشد؟مي  عددي چه ديرك اين ممكن براي شماره ي بزرگ ترين
  ).شماره ي ممكن استبزرگ ترين 

,1٠: )از چپ به راست(به ترتيباعداد را  ،اگر اسب سوار: مثال 9, 8, … ,  سوي اسب به آن گاه ،بگويد 1
1٠, 18, 24, 28, 3٠, 35, 36, 39, 4٠,   ).مي رسد به پايان  41و در  مي دود 41

طوري رنگ  6×6 شطرنجي يرا روي يك صفحه از ابعاد مختلف مي خواهد دو مربع ليز : 7مساله ي 
او به  .مشتركي نداشته باشند هيچ خانه يو  صفحه باشند خطوطهمان  آن هاكه خطوط مرزي آميزي كند 
را مختلف در  ،حاصل مي شوند يكديگردوران از  دو روشي كه(انجام دهد؟مي تواند اين كار را  چند روش

   .) نظر مي گيريم
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  ابتداييپايه ي ششم 

  .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

  .ل زير را به سه قسمت مساوي تقسيم كردشكنشان دهيد چگونه مي توان : 1مساله ي 

احتماال با پشت و رو (قسمت ها مساوي ناميده مي شوند هرگاه بر هم قرار دادن يك قسمت بر قسمت ديگر
  .ممكن باشد ،ها منطبق شوندبه طوري كه آن ) كردن

  

آيا حاصل . واحد از عدد صحيح مثبت ديگري بزرگ تر است 2عدد صحيح مثبتي به اندازه ي : 2مساله ي 
  ختم شود؟ 2017ضرب آن ها مي تواند به 

 براي خودش و براي(بخرد را كمياباز تمبرهاي  گرفت دو مجموعه ي همانندالكس تصميم  :3مساله ي 
 اما ،پيدا كرد در اينترنت فروشگاهسه  الكس .تشكيل مي شود Cو  A، Bاز سه تمبر هر مجموعه  ).شدوست

را  "Bتمبر  + Aتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه اول. جفت مي فروختتمبرها را به صورت  ،آن هااز  هر يك
     روبل  300را به قيمت  "Cتمبر  + Bتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه دوم ،روبل مي فروخت 200به قيمت 

حداقل الكس  .روبل مي فروخت xرا به قيمت  "Cتمبر  + Aتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه سوممي فروخت و 
رفت گاو تصميم  :سپس او فكرش را عوض كرد. را محاسبه كرد ،نياز داشت كه براي اين خريدمقدار پولي 
حداقل قيمت  ،اين حالتدر  .فروشگاه بخرد 3تا از اين  2از فقط  با استفاده دو مجموعه راهر  كه بايستي

  ).را بيابيدتمامي جواب هاي ممكن (چه مي تواند باشد؟  xمقدار . روبل افزايش يافت 120 ،خريدش
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        عالمت زده درون هر دايره سه نقطه  ).مطابق شكل(بر صفحه اي قرار دارندچند دايره  :4مساله ي 
 ،كل نقاط عالمت زده شدهتعداد . آن ها نيست محيط روي عالمت زده شده اي يهيچ نقطه مي شوند و 

  .؟ توضيح دهيدچند تا مي تواند باشدحداقل 

  

توليد شده در كشورهاي مختلف  ،بسته اي شامل چند آب نبات چوبي با طعم هاي مختلف: 5مساله ي 
مي دانيم . متفاوت هستند ،يا هر دو مورد ،كشور توليد كننده ،هر دو آب نبات چوبي از نظر طعم. مي باشد

بسته شامل دقيقا يك آب  ،براي هر دو آب نبات چوبي كه از نظر طعم و كشور توليد كننده متفاوت هستند
آب  5مي دانيم كه دقيقا . نبات چوبي است كه از نظر طعم با يكي و از نظر كشور با ديگري متفاوت است

جمعا چند آب نبات چوبي  . آب نبات چوبي از روسيه در بسته هستند 7نبات چوبي با طعم سيب و دقيقا 
و ثابت كنيد كه جواب ديگري وجود (مي توانند وجود داشته باشند؟ تمامي جواب هاي ممكن را بيابيد

  ).ندارد

 و الي آخر 3 ،2 ،1 ،0 :به ترتيب با شماره هاي ،قرار دارندديرك هايي كه در طول جاده اي : 6مساله ي  
    را  nعدد طبيعي  ،اسب سوار هر وقت كه. قرار دارد 0اسب سواري كنار ديرك  .شماره گذاري شده اند

 .دمي دو ،بخش پذير است nكه شماره اش بر  يديركاسب به سمت جلو به سوي نزديك ترين  ،مي گويد
.      ايان يافته استكنار ديركي پ ،را با ترتيبي گفته و حركت اسب 10تا  1تمامي اعداد از  ،اسب سوار

همانا   ،ثابت كنيد كه اين عدد(بزرگ ترين شماره ي ممكن براي اين ديرك چه عددي مي تواند باشد؟
   .) بزرگ ترين شماره ي ممكن است

,1٠): از چپ به راست(اعداد را به ترتيب ،اگر اسب سوار: مثال 9, 8, … , آن گاه اسب به سوي  ،بگويد 1
1٠, 18, 24, 28, 3٠, 35, 36, 39, 4٠,   .)به پايان  مي رسد 41مي دود و در  41
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طوري رنگ  6×6مربع از ابعاد مختلف را روي يك صفحه ي شطرنجي  مي خواهد سهليز : 7مساله ي 
و هيچ خانه ي  ،صفحهخطوط مرزي آن ها همان خطوط  ،همگي با هم متفاوتابعادشان  آميزي كند كه

دو روشي كه از دوران يكديگر (او به چند روش مي تواند اين كار را انجام دهد؟. مشتركي نداشته باشند
  .)را مختلف در نظر مي گيريم ،حاصل مي شوند
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  پايه ي هفتم متوسطه ي اول

  .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

  باشد؟حاصل ضرب شان برابر  4از تر  مي تواند بزرگعدد طبيعي  44حاصل جمع آيا : 1مساله ي 

آيا حاصل . واحد از عدد صحيح مثبت ديگري بزرگ تر است 1عدد صحيح مثبتي به اندازه ي : 2مساله ي 
   ختم شود؟ 2016ضرب آن ها مي تواند به 

 هر دو چهار ضلعي ،و اجتماع آن هاكه اشتراك آن ها طوري رسم كرد مثلث آيا مي توان سه : 3مساله ي 
  .از درون آن بگذرندهر دو قطرش هرگاه  ،چهار ضلعي محدب ناميده مي شوديك ؟ محدب باشند
سه نقطه درون هر دايره عالمت زده         ). مطابق شكل(چند دايره بر صفحه اي قرار دارند :4مساله ي 

 ،تعداد كل نقاط عالمت زده شده. شده اي روي محيط آن ها نيستمي شوند و هيچ نقطه ي عالمت زده 
   .حداقل چند تا مي تواند باشد؟ توضيح دهيد

  

دقيقا يك وزنه از هر (گرمي بر ميزي قرار دارند  200و ...  ،152 ،151 ،150وزنه هاي : 5مساله ي 
حداقل يك وزنه شامل  ،تركيبهر (وزنه هاست اين هاي مختلف از در حال وزن كردن تركيبپيتر . )مقدار
  او مي تواند چند نتيجه ي مختلف به دست آورد؟. )است

طوري رنگ  6×6ليز مي خواهد سه مربع از ابعاد مختلف را روي يك صفحه ي شطرنجي : 6مساله ي 
و هيچ خانه ي  ،خطوط مرزي آن ها همان خطوط صفحه ،آميزي كند كه ابعادشان همگي با هم متفاوت

دو روشي كه از دوران يكديگر (او به چند روش مي تواند اين كار را انجام دهد؟. ته باشندمشتركي نداش
  .) را مختلف در نظر مي گيريم ،حاصل مي شوند
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    اين دختر يا با هم دوست اند و يا از هم متنفرند و هر دو  ،در مدرسه ي دخترانه اي: 7مساله ي 
صدق يكي از اين شرايط  حداقل هرگاه در ،ناميده مي شود موفق اي مدرسه .احساس ها متقابل هستند

  :كند

,1دختر  100) 1 2, … ,           و...  ، 3دوست  2 ،2 دوست 1 وجود داشته باشند كه 1٠٠

  .باشد 1٠٠دوست  99

,1دختر  7) 2 … , و  5متنفر از  6و  ، 4 متنفر از 3 ،2متنفر از  1باشند كه وجود داشته  7

  . باشد 7

  .را بيابيد ،مدرسه شوندبه ناموفق شدن است منجر دختراني كه ممكن حداكثر تعداد 
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  پايه ي هشتم متوسطه ي اول

  .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

   برابر حاصل ضرب شان باشد؟ 4 ازبزرگ تر عدد طبيعي مي تواند  44آيا حاصل جمع : 1مساله ي 

شماره هاي آيا مجموع  .كنده شدمتوالي  يصفحه ي دو رو 96شامل  ،يك كتاببخشي از  :2مساله ي 
  باشد؟ 20170برابر  صفحات مي تواندتمامي اين 

,: 3مساله ي  , , ,   .ممكن براي عبارت زير را بيابيدتمامي مقادير . مثبتي هستنداعداد  ,

 

 EBCو  DAEنيم سازهاي زواياي . است ABCDقطرهاي متوازي االضالع برخورد نقطه ي  E: 4مساله ي 
  .را بيابيد اندازه ي  ،متوازي االضالع باشد ECFDاگر . قطع مي كنند Fهمديگر را در 

دقيقا يك وزنه از هر (گرمي بر ميزي قرار دارند  200و ...  ،152 ،151 ،150وزنه هاي : 5مساله ي 
شامل حداقل يك وزنه  ،هر تركيب(پيتر در حال وزن كردن تركيب هاي مختلف از اين وزنه هاست). مقدار
   او مي تواند چند نتيجه ي مختلف به دست آورد؟). است

 آيا. هستند چهار ضلعي و اجتماع آن ها كه اشتراك رسم مي شوند بر صفحه سه مثلث طوري :6مساله ي 
   قائمه داشته باشند؟زاويه ي  6  ،در كل مي تواننداين دو چهار ضلعي 

هر دو دختر يا با هم دوست اند و يا از هم متنفرند و اين      ،در مدرسه ي دخترانه اي: 7مساله ي 
يكي از اين شرايط صدق  حداقل هرگاه در ،ناميده مي شودموفق مدرسه اي . احساس ها متقابل هستند

  :كند

,1دختر  100) 1 2, … ,  99و ...  ، 3دوست  2 ،2دوست  1وجود داشته باشند كه  1٠٠
  .باشد 1٠٠دوست 
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,1دختر  7) 2 … , و  5متنفر از  6و  ، 4متنفر از  3 ،2متنفر از  1وجود داشته باشند كه  7

  . باشد 7

  .را بيابيد ،حداكثر تعداد دختراني كه ممكن است منجر به ناموفق شدن مدرسه شوند

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 المپياد رياضي بين المللي مسائل مرحله ي اول 

Formula of Unity/ The Third Millennium 2016/2017 
 

  WWW.MathSymbol.ir   

  پايه ي نهم متوسطه ي اول

  .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

آيا مجموع شماره هاي . صفحه ي دو روي متوالي كنده شد 96شامل  ،بخشي از يك كتاب :1مساله ي 
   باشد؟ 20170تمامي اين صفحات مي تواند برابر 

 ديگر درون آنقطه ي قرمز ن 615 به عالوه ،قرمز مي شوندضلعي  789يك راس هاي تمامي : 2مساله ي 
به مثلث هايي چند ضلعي . قرار ندارندبر يك خط راست قرمزي هيچ سه نقطه ي . عالمت زده مي شوند

چند مثلث  .هستند راس هاي مثلث ها ،نقاط قرمزو فقط  ،قرمزطوري كه همه ي نقاط به  مي شود تقسيم
  وجود دارند؟

,: 3مساله ي  , , ,   . تمامي مقادير ممكن براي عبارت زير را بيابيد. اعداد مثبتي هستند ,

 

 EBCو  DAEنيم سازهاي زواياي . است ABCDنقطه ي برخورد قطرهاي متوازي االضالع  E: 4مساله ي 
   .را بيابيد اندازه ي  ،متوازي االضالع باشد ECFDاگر . قطع مي كنند Fهمديگر را در 

      آيا توپي به قطر. دسي متر هستند 7و  6 ،4 به ترتيب برابر يك جعبهوجه هاي قطرهاي : 5مساله ي 
   خواهد شد؟جا  جعبه در آندسي متر  2

 براي خودش و براي(مجموعه ي همانند از تمبرهاي كمياب را بخرد الكس تصميم گرفت سه :6مساله ي 
 ،الكس سه فروشگاه در اينترنت پيدا كرد. تشكيل مي شود Cو  A، Bهر مجموعه از سه تمبر ). دوستش دو

 "Bتمبر  + Aتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه اول. تمبرها را به صورت جفت مي فروخت ،اما هر يك از آن ها
روبل       300را به قيمت  "Cتمبر  + Bتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه دوم ،روبل مي فروخت 200را به قيمت 

الكس حداقل . روبل مي فروخت xرا به قيمت  "Cتمبر  + Aتمبر "مجموعه ي  ،مي فروخت و فروشگاه سوم
او تصميم گرفت : سپس او فكرش را عوض كرد. را محاسبه كرد ،مقدار پولي كه براي اين خريد نياز داشت
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حداقل  ،در اين حالت. فروشگاه بخرد 3تا از اين  2را با استفاده از فقط  ها مجموعه كه بايستي همه ي
  .) تمامي جواب هاي ممكن را بيابيد(ه مي تواند باشد؟ چ xمقدار . روبل افزايش يافت 120 ،قيمت خريدش

33عبارت : 7مساله ي  4  يچند جمله اي هاممكن ترين تعداد  كمصورت مجموع مربعات به را  578
   .صحيح بنويسيدبا ضرايب 
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  پايه ي دهم متوسطه ي دوم

   .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

نقطه ي قرمز ديگر درون آن  615به عالوه  ،ضلعي قرمز مي شوند 789تمامي راس هاي يك  :1مساله ي 
چند ضلعي به مثلث هايي . هيچ سه نقطه ي قرمزي بر يك خط راست قرار ندارند. عالمت زده مي شوند

چند مثلث . راس هاي مثلث ها هستند ،و فقط نقاط قرمز ،تقسيم مي شود به طوري كه همه ي نقاط قرمز
  وجود دارند؟ 

2مقسوم عليه مشترك بزرگ ترين مقدار ممكن براي بزرگ ترين  ،nبراي عدد صحيح : 2مساله ي  3 

1و  2   چيست؟ 3

آيا توپي به قطر      . دسي متر هستند 7و  6 ،4قطرهاي وجه هاي يك جعبه به ترتيب برابر : 3مساله ي 
    جا خواهد شد؟ جعبهدسي متر در آن  2

نقاط .  AX=BYمي شوند كه چنان انتخاب  Yو  Xنقاط  ،ABCمثلث از  BCو  AB بر اضالع: 4مساله ي 
A، X، Y  وC  قرار دارند دايرهيك بر .B1 زاويه ينيم ساز  پاي B ثابت كنيد خطوط . استXB1  وYC 

  .موازي هستند

براي خودش و براي (الكس تصميم گرفت سه مجموعه ي همانند از تمبرهاي كمياب را بخرد :5مساله ي 
 ،الكس سه فروشگاه در اينترنت پيدا كرد. تشكيل مي شود Cو  A، Bهر مجموعه از سه تمبر ). دو دوستش

 "Bتمبر  + Aتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه اول. تمبرها را به صورت جفت مي فروخت ،اما هر يك از آن ها
روبل       300را به قيمت  "Cتمبر  + Bتمبر "مجموعه ي  ،فروشگاه دوم ،روبل مي فروخت 200را به قيمت 

ل الكس حداق. روبل مي فروخت xرا به قيمت  "Cتمبر  + Aتمبر "مجموعه ي  ،مي فروخت و فروشگاه سوم
او تصميم گرفت : سپس او فكرش را عوض كرد. را محاسبه كرد ،مقدار پولي كه براي اين خريد نياز داشت

حداقل  ،در اين حالت. فروشگاه بخرد 3تا از اين  2كه بايستي همه ي مجموعه ها را با استفاده از فقط 
  .)واب هاي ممكن را بيابيدتمامي ج(چه مي تواند باشد؟  xمقدار . روبل افزايش يافت 120 ،قيمت خريدش
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6عبارت  :6مساله ي  4 با  يترين تعداد ممكن چند جمله اي هابيش را به صورت مجموع مربعات  5
  .ضرايب صحيح بنويسيد

براي استفاده در مسابقه  )Aيا  B(يكي از مسائل انتخاب در حال اين المپيادهيات داوران : 7مساله ي 
مساله اي كه به آن راي مي دهند  ،ابه ترتيب حروف الفب ،يكيك به  ،هيات داورانتمامي اعضاي  .هستند

هر پس از  ،به عالوه. كردراي دريافت  5فقط  ،Bراي و مساله ي  A، 11مساله ي  ،نتيجه در. را مي گويند
          هيات داوران ،مختلفبه چند روش . راي دارد Bحداقل دو برابر مساله ي  Aمساله ي  ،جديدراي 

   ند؟شابراي داده  مي توانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المپياد رياضي بين المللي مسائل مرحله ي اول 

Formula of Unity/ The Third Millennium 2016/2017 
 

  WWW.MathSymbol.ir   

  پايه ي يازدهم متوسطه ي دوم

   .به طور كامل بنويسيد پاسخ هايتان رادليل لطفا فراموش نكنيد كه 

   د؟ننصدق مي كنامساوي زير در  n عدد صحيح مثبتچند : 1مساله ي 

1٠ 1٠
 

2بزرگ ترين مقدار ممكن براي بزرگ ترين مقسوم عليه مشترك  ،nبراي عدد صحيح : 2مساله ي  3 

1و  2    چيست؟ 3

2دي كه به شكل اعدا: 3مساله ي       بانامنفي اي هستند را اعداد صحيح   yو   كه در آن 3

5اعداد كه ديده مي شود به آساني  .مي ناميمبرجسته  ،اجازه ي شما 21 31 22 و  3٠

11 23 31 21 به اين شكل نمايش داده  به دو روشمي توانند چون (دو بار برجسته هستند 3٢
  وجود دارند؟چند عدد دو بار برجسته  ).شوند

نقاط .  AX=BYچنان انتخاب مي شوند كه  Yو  Xنقاط  ،ABCاز مثلث  BCو  ABبر اضالع : 4مساله ي 
A، X، Y  وC بر يك دايره قرار دارند .B1  پاي نيم ساز زاويه يB ثابت كنيد خطوط . استXB1  وYC 

   .موازي هستند

كه  را او جعبه اي ،براي اين منظور. دبفرستبراي پسرش توپ همانند را  13پدري قصد دارد  :5مساله ي 
در اين جعبه معلوم شد كه يك توپ مي تواند  .خريد ،دسي متر هستند 7و  6 ،4برابر  قطرهاي وجه هايش

  اين جعبه جا خواهند شد؟توپ در  13آيا تمامي  .شودجا 

براي استفاده در مسابقه ) Aيا  B(هيات داوران اين المپياد در حال انتخاب يكي از مسائل: 6مساله ي 
اي مي دهند مساله اي كه به آن ر ،به ترتيب حروف الفبا ،يك به يك ،تمامي اعضاي هيات داوران. هستند

پس از هر  ،به عالوه. راي دريافت كرد 5فقط  ،Bراي و مساله ي  A، 11مساله ي  ،نتيجه در. را مي گويند
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هيات داوران   مي  ،به چند روش مختلف. راي دارد Bحداقل دو برابر مساله ي  Aمساله ي  ،راي جديد
  توانند راي داده باشند؟ 

                     شكلچند جمله اي به (3آيا يك چند جمله اي درجه ي : 7مساله ي 
3  4و  3 ،2 ،1مقادير  مي تواندبا ضرايب صحيح  )٠كه در آن  2

  بگيرد؟ صحيحي از  مقاديربه ازاي را 

  

  

  


