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األربعاء  11أفريل 2018
املسألة  .1ليكن املثلث  ABCحبيث  CA = CBو ̂ = 120°
 ،ACBو لتكن  Mمنتصف ].[AB
لتكن  Pنقطة متغرية على الدائرة احمليطة ابملثلث  ABCو لتكن  Qنقطة على القطعة ] [CPحبيث .QP = 2. QC
نعترب املستقيم املار من  Pو العمودي على ) (ABيقطع املستقيم ) (MQيف النقطة الوحيدة .N
بني أنه توجد دائرة اثبتة حبيث أن  Nتنتمي هلذه الدائرة مهما كان موقع .P
املسألة  .2نعترب اجملموعة
1
} …  𝑘 = 1, 2, 3,حبيث
𝑘
أ) بني أنه مهما كان العدد الصحيح 𝒙 ≤ 𝟐 ،ميكن كتابته كجذاء عنصر أو أكثر من عناصر 𝐀 ليست ابلضرورة خمتلفة.
ب) مهما كان العدد الصحيح 𝒙 ≤ 𝟐 ،ليكن )𝒙(𝒇 أصغر عدد صحيح حبيث ميكن كتابة 𝒙 كجذاء لـ )𝒙(𝒇 عنصر
من 𝑨 ليسوا ابلضرورة خمتلفني.
بين أنه يوجد عدد غير متناهي من األزواج الصحيحة )𝒚  (𝒙,بحيث 𝒙 ≤ 𝟐 و 𝒚 ≤ 𝟐 و )𝒚(𝒇 .𝒇(𝒙𝒚) < 𝒇(𝒙) +
𝐴 = {1 +

(الزوجان )  (𝑥1 , 𝑦1و )  (𝑥2 , 𝑦2مختلفان إذا  𝑥1 ≠ 𝑥2أو .)𝑦1 ≠ 𝑦2

صف أمام املطعم وفق
املسألة  .3لدينا  nمن الطالبات يف مسابقة  EGMOأمساؤهن  . C 1,C 2,...,C nبعد املسابقة وقفن يف ٍّ
للشروط التالية:
الصف.
• اللجنة املنظمة هي من تقوم ابختيار الرتتيب األول للطالبات يف
ٍّ
• كل دقيقة ،اللجنة املنظمة ختتار أيضاً عددا صحيحا 𝑖 حيث 𝑛 ≤ 𝑖 ≤ .1
 إذا كان أمام الطالبة  C iعلى األقل  iمن الطالبات تدفع يورو واحد للجنة املنظمة وتتقدم يف الصف  iمن املواضعابلضبط.
 إذا كان أمام الطالبة  C iأقل من  iمن الطالبات فإن املطعم يفتح وتنتهي العملية.) (aاثبت أن العملية لن تستمر إىل ما ال هناية له أايًكان اختيار الرتتيب األول للجنة املنظمة.
) (bحدد لكل  ، nأكرب عدد من اليورو ميكن للجنة املنظمة أن جتمعها حبسن اختيار الرتتيب األول وتسلسل احلركات الالحقة.

التوقيت 4 :ساعات و نصف
لكل سؤال  7نقاط
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