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  م ابتداییپایه ی پنج -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

او می تواند عددی به آیا در هم ضرب کرد. نبود را جیمز چند عدد یک رقمی که در میان آن ها، هیچ دو یا پنجی  -1

 رقم هایش فقط دو و پنج باشند؟دست آورده باشد که 

محیط هایشان )هیچ دو تای آن ها بر متقاطع غیرمثلث  15)شکل زیر(. ای موجود است 5×9شبکه ی مستطیلی  -2

 ، رسم کنید.که رئوس آن ها نقاط شبکه هستندرا  (نقاط مشترک ندارند

 

 
 

پیتددر چنددد کددای   تعددداد کددای هددای درخددت کدداجی اسددت.     درخددت وددنوبری دو برابددر   تعددداد کددای هددای    -3

اسددت. آیددا پیتددر   وددنوبرکددای سدده برابددر تعددداد کددای هددای درخددت    ت کددای هددای درخدد تعددداد کنددد و الددا  

    درخت ها کای بکند؟تعداد کای هایی که کنده، از این می تواند به اندازه ی 

، دور میز گردی نشستند ساکن این سرزمین 22روزی هابیت ها و وایکینگ ها در سرزمین عجایب زندگی می کنند.  -4

معلوم شد که بین هر دو هابیتی، الداقل دو وایکینگ ، برابر بودند. به طوری که فاوله های بین موجودات کنار هم

   از یکدیگر هم فاوله اند. سه وایکینگ هستند که ثابت کنید نشسته اند. 

آیا امکان در هر دو ردیف، متفاوت هستند. تعداد اعداد فرد نوشته شده اند.  2×2در خانه های مربعی  49تا  1اعداد  -5

  متفاوت باشند؟ تعداد اعداد فرد در هر دو ستون نیزدارد 

انجام اولین الرکت را چه کسی در آغاز بازی، آنا انتخاب می کند که انجام یک بازی را می دهد. جان به آنا پیشنهاد  -6

فردی که اعداد نمی توانند تکرار شوند. د. نرا می نویس 9تا  1یکی از اعداد  ،در نوبت الرکت خود سپس آن هادهد. 

کند تا بازی را آنا چه کار ، می بازد. مجموع دو تا از آن ها برابر سومی استسه رقمی باشند که نتیجه ی الرکاتش 

   ببرد؟

د ر در  11111د ری وجود دارند. الکس  5111و  2111، 1111، 511، 211، 111اسکناس های در خودپردازی  -2

دستگاه قطار از بگیرد و سپس یک بلیط خودپرداز از  الکس می خواهد مقداری پول نقد بانکی اش دارد. کارت 

د ر بیش تر  11111و از  بخش پذیر است 111بر بلیط  یک الکس می داند که قیمت د. فروش بلیط تهیه کن

نه بیش تر از دو بار، پول  خودپرداز و می تواند از دستگاهپول خرد نمی دهد. آیا الکس دستگاه فروش بلیط، نیست. 

 الکس)هنگام گرفتن پول از خودپرداز، بخرد؟یک بلیط را بدون پول خرد می تواند به طوری که مطمئن باشد  بگیرد

 .(، تعیین کندکه خودپرداز به او خواهد داد اسکناس هایی رانمی تواند کند و می تواند انتخاب  جمع کل مبلغ را
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  م ابتداییپایه ی شش -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

او می تواند عددی به آیا در هم ضرب کرد. نبود را جیمز چند عدد یک رقمی که در میان آن ها، هیچ دو یا پنجی  -1

 رقم هایش فقط دو و پنج باشند؟دست آورده باشد که 

تعددداد کددای هددای دربددت وددنوبری دو برابددر تعددداد کددای هددای دربددت کدداجی اسددت. پی ددر چنددد کددای             -2

کنددد و الدداد تعددداد کددای هددای دربددت کددای سدده برابددر تعددداد کددای هددای دربددت وددنوبر اسددت. آیددا پی ددر        

   هایی که کنده، از این دربت ها کای بکند؟    می تواند به اندازه ی تعداد کای

، دور میز گردی نشس ند ساکن این سرزمین 22روزی هابیت ها و وایکینگ ها در سرزمین عجایب زندگی می کنند.  -3

معلوم شد که بین هر دو هابی ی، الداقل دو وایکینگ ، برابر بودند. به طوری که فاوله های بین موجودات کنار هم

   از یکدیگر هم فاوله اند. سه وایکینگ هس ند که ثابت کنید نشس ه اند. 

آیا امکان در هر دو ردیف، م فاوت هس ند. تعداد اعداد فرد نوش ه شده اند.  2×2در بانه های مربعی  44تا  1اعداد  -4

  م فاوت باشند؟ تعداد اعداد فرد در هر دو س ون نیزدارد 

را به  )شامل بود آن عدد(رقم هایشتجدید آرایش های ممکن لیست تمامی می توان برای هر عدد چهار رقمی،  -5

عددی را . 4333 3433 3343 3334، این لیست را بواهیم داشت: 3433عدد مثال برای نوشت. وعودی ترتیب 

 چند عدد بدبخت وجود دارند؟ظاهر شود.  در جایگاه سیزدهم چنین لیس یمی نامیم، هرگاه  بدبخت

ددر در  11111ددری وجود دارند. الکس  5111و  2111، 1111، 511، 211، 111بودپردازی اسکناس های در  -6

قطار از دس گاه از بودپرداز بگیرد و سپس یک بلیط  الکس می بواهد مقداری پول نقد کارت  بانکی اش دارد.

ددر بیش تر  11111ت و از بخش پذیر اس 111د.  الکس می داند که قیمت یک بلیط بر فروش بلیط تهیه کن

نه بیش تر از دو بار، پول  نیست. دس گاه فروش بلیط، پول برد نمی دهد. آیا الکس می تواند از دس گاه بودپرداز و

به طوری که مطمئن باشد می تواند یک بلیط را بدون پول برد بخرد؟)هنگام گرف ن پول از بودپرداز، الکس  بگیرد

 اسکناس هایی را که بودپرداز به او بواهد داد، تعیین کند.(نمی تواند کند و ن خاب می تواند ا جمع کل مبلغ را

)هر دو تای آن ها مخ لف سه مربع مخ لفبزنیم به طوری که قسمت مساوی برش  144مربعی را به آیا امکان دارد  -2

  از تمامی آن قطعات ساب ه شوند؟ باشند(
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  تم متوسطهپایه ی هف -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

 شدبار کوچک تر  n آن عدد، ،پاک کرد)سمت چپ( عدد پنج رقمی بدون صفری را اولین رقمپسری که  پس از این -1

بار کوچک تر  m، آن عدد را پاک کردعددی صحیح است. بعد از این که دوباره اولین رقم)سمت چپ(  nکه در آن 

    و در هر گام،  تکرار کردسپس او این فرآیند را دو بار نیز عددی صحیح است.  mاز عدد قبلی شد که در آن 

نمونه ای از چنین عدد نتیجه ای به دست آورد که به اندازه ی عدد صحیحی بار کوچک تر از عدد قبلی اش بود. 

 پنج رقمی بیابید.

، دور میز گردی نشستند ساکن این سرزمین 22روزی هابیت ها و وایکینگ ها در سرزمین عجایب زندگی می کنند.  -2

معلوم شد که بین هر دو هابیتی، حداقل دو وایکینگ برابر بودند. ، به طوری که فاصله های بین موجودات کنار هم

   از یکدیگر هم فاصله اند. سه وایکینگ هستند که ثابت کنید نشسته اند. 

آیا نوشته شود. عدد مرکب  8اما نمی تواند به شکل مجموع عدد اول نوشت،  8عددی را می توان به شکل مجموع  -3

  عددی اول و عددی مرکب نمایش داد؟حاصل ضرب ممکن است این عدد را به شکل 

نوشته شده اند. تعداد اعداد فرد در هر دو ردیف، متفاوت هستند. آیا امکان  2×2در خانه های مربعی  44تا  1اعداد  -4

 متفاوت باشند؟  تعداد اعداد فرد در هر دو ستون نیزدارد 

را به  )شامل خود آن عدد(رقم هایشتجدید آرایش های ممکن لیست تمامی می توان برای هر عدد چهار رقمی،  -5

عددی را . 4333 3433 3343 3334، این لیست را خواهیم داشت: 3433عدد مثال برای نوشت. صعودی ترتیب 

 وجود دارند؟ چند عدد درخشانظاهر شود.  م چنین لیستیدر جایگاه پنجمی نامیم، هرگاه  درخشان

درصد    A ،3یک حراج بودند. مشغول فروش برخی از نقاشی هایشان در  Cو  A ،Bسه گردآورنده ی نقاشی  -6

 A و – Bتمامی نقاشی های  A – Cتمامی نقاشی های  Bدرصد را فروخت.  C ،22درصد و  B ،2نقاشی هایش، 

اگر تعداد نقاشی های هیچ یک از گردآورندگان تغییر نکرده باشد، کم ترین تعداد را خرید.  Cنقاشی های تمامی 

 د، چقدر است؟ند در حراج فروخته شده باشننقاشی هایی که می توان

)هر دو تای آن ها مختلف سه مربع مختلفبزنیم به طوری که قسمت مساوی برش  144مربعی را به آیا امکان دارد  -2

 از تمامی آن قطعات ساخته شوند؟ باشند(
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  م متوسطهپایه ی هشت -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

 شدبار کوچک تر  n آن عدد، ،پاک کرد)سمت چپ( عدد پنج رقمی بدون صفری را اولین رقمپسری که  پس از این -1

بار کوچک تر  m، آن عدد را پاک کردعددی صحیح است. بعد از این که دوباره اولین رقم)سمت چپ(  nکه در آن 

    و در هر گام،  تکرار کردسپس او این فرآیند را دو بار نیز عددی صحیح است.  mاز عدد قبلی شد که در آن 

نمونه ای از چنین عدد نتیجه ای به دست آورد که به اندازه ی عدد صحیحی بار کوچک تر از عدد قبلی اش بود. 

 پنج رقمی بیابید.

ساکن این سرزمین، دور میز گردی نشستند  22هابیت ها و وایکینگ ها در سرزمین عجایب زندگی می کنند. روزی  -2

ودات کنار هم، برابر بودند. معلوم شد که بین هر دو هابیتی، حداقل دو وایکینگ به طوری که فاصله های بین موج

  نشسته اند. ثابت کنید سه وایکینگ هستند که از یکدیگر هم فاصله اند.   

کیلومتر در ساعت  5سرعت آن ها  هستند.  دویدن در حال متر از یکدیگر 6با فاصله ی  ردیفگوسفند در یک  111 -3

هنگامی که گوسفندی به چوپان  است. در ساعت به سوی آن ها در حال قدم زدنکیلومتر  1چوپان با سرعت است. 

در جهت که  را فاصله ی بین گوسفندهاجهت مخالف با همان سرعت می دود. فورا دور می زند و در می رسد، 

   عکس می دوند، بیابید.

درصد    A ،3مشغول فروش برخی از نقاشی هایشان در یک حراج بودند.  Cو  A ،Bسه گردآورنده ی نقاشی  -4

 Aو  – Bتمامی نقاشی های  A – Cتمامی نقاشی های  Bدرصد را فروخت.  C ،21درصد و  B ،2نقاشی هایش، 

را خرید. اگر تعداد نقاشی های هیچ یک از گردآورندگان تغییر نکرده باشد، کم ترین تعداد  Cتمامی نقاشی های 

 د، چقدر است؟ند در حراج فروخته شده باشننقاشی هایی که می توان

 Kبنا شده اند به طوری که  BCEو  ABK، دو مثلث متساوی االضالع ABCDاز مربع  BCو  ABبر اضالع  -5

 قرار می گیرد. DEبر پاره خط  Kثابت کنید بیرون آن است.  Eدرون مربع، اما 

)هر دو تای آن ها مختلف سه مربع مختلفبزنیم به طوری که قسمت مساوی برش  144مربعی را به آیا امکان دارد  -6

 از تمامی آن قطعات ساخته شوند؟ باشند(

2- n  کم ترین مقدار د(. بازی کر با دیگران بار 1)هر کدام شرکت کردندتورنمنت تنیسی بازیکن درn برای آن، که 

 پیروز شده Tبر  Zو  پیروز شده Tو  Zبر  Y، پیروز شده Tو  Y ،Zبر  Xکه  باشند Tو  X ،Y ،Zبازیکن  4قطعا 

 ، چند است؟باشد
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  م متوسطهپایه ی نه -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

 بار کوچک تر شد n آن عدد، ،پاک کرد)سمت چپ( عدد پنج رقمی بدون صفری را اولین رقمپسری که  پس از این -1

بار کوچک تر  m، آن عدد را پاک کردعددی صحیح است. بعد از این که دوباره اولین رقم)سمت چپ(  nکه در آن 

    و در هر گام،  تکرار کردسپس او این فرآیند را دو بار نیز عددی صحیح است.  mاز عدد قبلی شد که در آن 

نمونه ای از چنین عدد نتیجه ای به دست آورد که به اندازه ی عدد صحیحی بار کوچک تر از عدد قبلی اش بود. 

 پنج رقمی بیابید.

 که حاصل جمع این دو سپس متوجه شد با ریشه های صحیح مثبت یافت.  2درجه ی  دو چند جمله ایمارک  -2

آیا ممکن است تمامی شش ریشه متفاوت ه های صحیح مثبت است. چند جمله ای با ریش چند جمله ای نیز یک

     باشند؟

کیلومتر در ساعت  5سرعت آن ها  هستند.  دویدن در حال متر از یکدیگر 6با فاصله ی  ردیفگوسفند در یک  111 -3

هنگامی که گوسفندی به چوپان  است. در ساعت به سوی آن ها در حال قدم زدنکیلومتر  1چوپان با سرعت است. 

در جهت که  را فاصله ی بین گوسفندهاجهت مخالف با همان سرعت می دود. فورا دور می زند و در می رسد، 

   عکس می دوند، بیابید.

 Kبنا شده اند به طوری که  BCEو  ABK، دو مثلث متساوی االضالع ABCDاز مربع  BCو  ABبر اضالع  -4

 قرار می گیرد. DEبر پاره خط  Kثابت کنید بیرون آن است.  Eدرون مربع، اما 

2اعداد دنباله ی یک رقم عبارت است از تعداد محبوبیت  -5
1
 2

1
 2

2
   2

999999
          که با آن رقم شروع  

 محبوبیت برابر 5که محبوبیت یکی حداقل وجود دارند ثابت کنید دو رقم غیر صفر می شوند)رقم سمت چپ(. 

 دیگری است. 

توانند برابر چهار عدد صحیح متوالی آیا طول های اضالعش می ، قطرها بر هم عمودند. در یک چهار ضلعی محدب -6

 باشند؟

7- n  کم ترین مقدار د(. بازی کر با دیگران بار 1)هر کدام شرکت کردندتورنمنت تنیسی بازیکن درn برای آن، که 

 پیروز شده Tبر  Zو  پیروز شده Tو  Zبر  Y، پیروز شده Tو  Y ،Zبر  Xکه  باشند Tو  X ،Y ،Zبازیکن  4قطعا 

 ، چند است؟باشد
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  م متوسطههپایه ی د -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

 باشد؟سومی بخش پذیر وجود دارند که حاصل ضرب هر دو تای آن ها بر مختلف  2آیا سه چند جمله ای درجه ی  -1

نوشته شده اند. تعداد اعداد فرد در هر دو ردیف، متفاوت هستند. آیا امکان  7×7در خانه های مربعی  94تا  1اعداد  -2

 دارد تعداد اعداد فرد در هر دو ستون نیز متفاوت باشند؟ 

  کنید.رسم در دستگاه مختصات بیش ترین مقدار ممکن را می گیرد،  ،عبارت زیرمجموعه ی تمامی نقاطی که  -3

( 2   2  9  3)
2
(3  √ 2   2  √ 2     3 2) 

2یک رقم عبارت است از تعداد اعداد دنباله ی محبوبیت  -9
0
 2

1
 2

2
   2

444444
که با آن رقم شروع می شوند)رقم  

 برابر محبوبیت دیگری است.  5سمت چپ(. ثابت کنید دو رقم غیر صفر وجود دارند که محبوبیت یکی حداقل 

 3×4)به عنوان مثال، شبکه ی بخش پذیر است 3ای داریم که تعداد کل نقاط شبکه بر  m×nشبکه ی مستطیلی  -5

که رسم هایی را بیابید  nو  mتمامی (. که در شکل زیر نشان داده شده است
  

3
غیر متقاطع)هیچ دو تایی از مثلث  

 ( که رئوس شان نقاط شبکه هستند، ممکن نباشد.مشترک ندارندآن ها نقطه ی 
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  :. ثابت کنیدهستند(اضالع مثلث 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

3

2
 

شان و از اولی  عدد را انتخاب 4مجازیم در یک حرکت است.  0برابر در آغاز، هر یک از آن ها که  صد عدد داریم -7

       .بیافزاییم تا 4 ،ن عدداما به نهمی ،کم کنیم تا 8، ... و هشتمی شان تا 3، سومی شان تا 2شان  دومی ، یکی

 ست؟شوند، چند ا مثبتمی توانند  تعداد اعدادی که با چنین حرکاتیبیش ترین 
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  م متوسطههدیازپایه ی  -1029/1028 المپیاد ریاضی فرمول وحدت مسائل مرحله ی اول

بار کوچک تر از مکعب  2دومی  و مربعمکعب دومی بار بزرگ تر از  11مربع اولی  بدانیم دو عدد مثبت بیابید هرگاه -1

 اولی باشد.

نوشته شده اند. تعداد اعداد فرد در هر دو ردیف، متفاوت هستند. آیا امکان  7×7در خانه های مربعی  94تا  1اعداد  -2

  دارد تعداد اعداد فرد در هر دو ستون نیز متفاوت باشند؟ 

2یک رقم عبارت است از تعداد اعداد دنباله ی محبوبیت  -3
0
 2

1
 2

2
   2

444444
که با آن رقم شروع می شوند)رقم  

 برابر محبوبیت دیگری است.  5سمت چپ(. ثابت کنید دو رقم غیر صفر وجود دارند که محبوبیت یکی حداقل 

 3×4)به عنوان مثال، شبکه ی بخش پذیر است 3ای داریم که تعداد کل نقاط شبکه بر  m×nشبکه ی مستطیلی  -9

که رسم هایی را بیابید  nو  mتمامی (. شده استکه در شکل زیر نشان داده 
  

3
غیر متقاطع)هیچ دو تایی از مثلث  

 ( که رئوس شان نقاط شبکه هستند، ممکن نباشد.مشترک ندارندآن ها نقطه ی 
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  :. ثابت کنیدهستند(اضالع مثلث 

  

  
 
  

  
 
  

  
 

3

2
 

شان و از اولی  عدد را انتخاب 4مجازیم در یک حرکت است.  0برابر در آغاز، هر یک از آن ها که  صد عدد داریم -1

       .بیافزاییم تا 4 ،ن عدداما به نهمی ،کم کنیم تا 8، ... و هشتمی شان تا 3، سومی شان تا 2شان  دومی ، یکی

 ست؟شوند، چند ا مثبتمی توانند  تعداد اعدادی که با چنین حرکاتیبیش ترین 

ویرش بر سه صفحه ی مختصات، یک مثلث منتظم، یک چهار ضلعی منتظم اتصبیاورید که مثالی از یک چند وجهی  -7

، لیستی از یال ها و وجه هایش مختصات هر راس چند وجهی را مشخص کنیدضلعی منتظم باشند. و یک شش 

 فراهم آورید. 
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