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        نامه را با دقت مطالعه کنيد)نامه را با دقت مطالعه کنيد)نامه را با دقت مطالعه کنيد)نامه را با دقت مطالعه کنيد)    (لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ(لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ(لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ(لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ

دو  يدارا يچند وجه د که يثابت کن .ل شده استيمتشابه تشک يها از مثلث محدب يک چندوجهيوجوه  )۱

  ).يمساو يها گر از وجهيک جفت دي، و يمساو يها ک جفت از وجهياست ( يمساو های وجه از جفت

 امتياز] ۳[

خواه) تقسيم  توان آن را به دو قسمت (با نسبت طول دل کرم بالغ يک متر طول دارد. اگر کرمي بالغ باشد، مي )۲

متر بر ساعت شروع به رشد  ها بالفاصله با سرعت يک کرد، تا دو کرم جديد به وجود آيند. هر يک از آن

گردد. آيا ممکن است از يک  شود و بالغ مي شود، رشد آن متوقف مي يک متر مي يکند. وقتي طول کرم مي

 امتياز] ۴[  کرم بالغ به دست آورد؟ ۱۰تر از يک ساعت،  کرم بالغ در کم

۱که  ه استدشداده  يا به گونه �ح ياند. عدد صح گذاشته شده يا رهيد دور دايسنگ سف ۱۰۰ )۳ � � � ۵۰ .

د باشند، و آن دو يسف ييو انتها ييکه سنگ ابتدا يم به طوريکن يانتخاب م يسنگ متوال �در هر حرکت، 

مشابه حرکت  يسنگ را بعد از انجام تعداد ۱۰۰توان همه  يم �از  مقاديریچه  يم. برايکن ياه ميسنگ را س

 امتياز] ۴[ اه کرد؟يسچه گفته شد،  آن

در يک نقطه با هم  محدب يضلع ک پنجيمقابل در  های استخراج شده از چهار رأس به ضلعچهار عمود  )۴

  کند.  کنند. ثابت کنيد که عمود استخراخ شده مشابه از رأس پنجم نيز از اين نقطه عبور مي برخورد مي

 امتياز] ۵[

 با ها کند، و راه يشهر و تعدادي راه وجود دارد. هر راه دو شهر را به هم متصل م ۱۰۰در يک کشور،  )۵

ها ممکن است. ثابت  رسي از هر شهري به هر شهري با حرکت در طول راه کنند. دست نمي برخوردديگر  يک

ها را راه اصلي اعالم کرد، به طوري که تعداد فردي راه اصلي از هر شهر عبور  توان تعدادي از راه کنيد که مي

 امتياز] ۵[کند. 
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(The result is computed from the three problems with the highest scores; the scores for the individual 

parts of a single problem are summed.) 

points problems  

3 
1. The faces of a convex polyhedron are similar triangles. Prove that the polyhedron 

has two pairs of equal faces (a pair of equal faces and another pair of equal faces). 
   

4 

2. A grown-up worm is 1 meter long. If a worm is grown-up, one can dissect it into 

two parts (with an arbitrary ratio of lengths) so that two new worms arise. Each of 

them immediately starts to grow at a speed of one meter per hour. When the 

length of a worm reaches 1 meter, it stops growing and becomes grown-up. Is it 

possible to obtain 10 grown-up worms from a single grown-up worm less than in 

an hour? 
   

 

 

4 

 

3. Along a circle, 100 white stones are placed. An integer ��is given such that 

� � � � ��. At each move, we choose any � consecutive stones such that the first 

and the last stone are white, and we repaint these two stones black. For which � it 

is possible to make all 100 stones black in some number of such moves? 
   

5 
4. Four perpendiculars drawn from four vertices of a convex pentagon to the 

opposite sides meet at the same point. Prove that the analogous fifth 

perpendicular also passes through this point. 
   

5 

5. In a country, there are 100 towns and some number of roads. Each road connects 

two towns, and the roads don’t intersect. It is possible to reach any town from any 

other town moving along the roads. Prove that it is possible to declare some roads 

as main roads so that an odd number of main roads goes from each town. 
   

  


