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دقیقه ٢۴٠ زمان:

igo-official.ir وب سایت: آدرس بمانند. محرمانه ایران هندسۀ المپیاد رسم وب سایت در آن ها انتشار زمان تا باید آزمون این مسائل

را کاغذ سپس و کرده رسم آن روی پاره خط ابتدا که است این چندضلع ل ش به کاغذ ی کردن تا بار هر از منظور .١ مسئلۀ
رنگ شده قسمت مرز روی از کاغذ این برش با است. شده داده زیر طرح با کاغذی کنید فرض حال کنیم. تا پاره خط آن روی از
مستطیل ی به م توان کاغذ قطعه این کردن تا بار ۵ حداکثر با دهید نشان م آوریم. دست به چندضلع مرز با کاغذی قطعه

باشند. منطبق ل ش ه بندی شب خط های بر تا خطوط نیست الزم که کنید توجه رسید.
کنید.) مشخص را مختلف مراحل در تا خطوط و کنید رسم را کردن تا مرحله هر از بعد جدید ل ش خود راه حل نوشتن (برای

AC که طوری به دارند قرار CD خط روی G و E نقاط .(AB ̸= BC) است شده داده ABCD متوازی االضالع .٢ مسئلۀ
کنید ثابت م کند. قطع H و F در ترتیب به را AG و AE خطوط BC خط است. ∠BAG و ∠EAD زاویۀ دو هر نیمساز

م گذرد. HE پاره خط وسط از FG خط

مشترک نقطۀ هیچ و دارند مشترک رأس ی c و b ،a اضالع طول به متساوی االضالع مثلث سه ل، ش به توجه با .٣ مسئلۀ
.٣(x+ y + z) > ٢(a+ b+ c) کنید ثابت م شوند. تعریف ل ش مطابق z و y ،x طول های ندارند. ری دی
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قطع F و E در ترتیب به را AB و AC اضالع CP و BP خطوط دارد. قرار ABC مثلث درون P دلخواه نقطۀ .۴ مسئلۀ
و CF با موازی خطوط ترتیب به K و L از باشند. CE و BF پاره خط های وسط ترتیب به L و K کنید فرض م کنند.
هستند. K و L به نسبت T و S قرینۀ ترتیب به N و M نقاط همچنین کنند، قطع T و S در را BC تا م کنیم رسم BE

م گذرد. ثابت نقطه ای از MN خط ،ABC مثلث داخل P نقطه ان م تغییر با کنید ثابت

هم به را آن ها که پاره خط یا باشند، مجاور اگر م گوییم ر دی ی از رؤیت قابل را ساده چندضلع ی از رأس دو .۵ مسئلۀ
n طبیع اعداد همۀ دارند.) قرار چندضلع محیط روی که انتهایی رأس دو (بجز باشد. چندضلع درون کامال م کند وصل

باشد. رؤیت قابل ر دی رأس ۴ از دقیقاً رأس هر که باشد داشته وجود رأس n با ساده چندضلع ی که بیابید را
نم کند.) قطع را خودش که است سوراخ یا حفره بدون چندضلع ی ساده (چندضلع
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