املستوى السهل

لكل مسألة  7نقاط.

املسألة 1
حدد جميع الرباعيات ( (a, b, c, dمن أعداد حقيقية التي تحقق املعادلتين التاليتين:
) X2 + aX + b = (X – a)(X – cو )X2 + cX + d = (X – b)(X – d
مهما يكن العدد الحقيقي .X

املسألة 2
يصدر بنك زوريخ قطعا نقدية بحرف  Hعلى احد وجهيها و  Tعلى الوجه األخر.
ألليس  nقطعة نقدية منها ،رتبتها في خط من اليسار الى اليمين .تقوم أليس بالعمليات التالية عليها بشكل متكرر:
اذا كانت هناك قطعة نقدية على األقل تظهر الوجه الذي يحمل  ،Hتختار أليس عددا من القطع النقدية املرتبة تتاليا (عددا طبيعيا من { ) }n ، .. ،2 ،1ثم
تقوم بقلبها (هذه القطع) لتظهر أوجهها االخرى ،أما إذا كانت أو أصبحت كل القطع تظهر الوجه الذي يحمل  Tفإن أليس تتوقف.
كمثال ،إذا كان  ،n = 3قد تقوم أليس بالعمليات التالية. THT → HTH →HHH → TTH → TTT :
كما قد تقوم بالعملية التالية عوضا عن ذلك. THT →TTT :
لكل ترتيب أولي للقطع النقدية  ،Cلتكن ) m(Cأقل عدد ممكن من العمليات التي على أليس القيام بها .كمثال m(THT) = 1 ،و  .m(TTT) = 0لكل عدد طبيعي
 n ≥ 1حدد أكبر قيمة ممكنة ل ) m(Cمن بين كل ال  2nترتيب أولي ممكن .C

املسألة 3
لتكن  Aو  Bنقطتين في املستوى ،نعتبر  Mمنتصف القطعة  ،ABو  ωدائرة مارة من  Aو  .Mلتكن  Tنقطة من  ωبحيث  BTمماس للدائرة  .ωلتكن النقطة
( Xغير النقطة  )Bتنتمي إلى  ABبحيث أن  ،TB = TXو  Yاملسقط العمودي ل  Aعلى .BT
بين أن  ATيوازي .XY
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املسألة 4
لكل عدد حقيقي  ،xنقصد ب [ ]xأكبر عدد صحيح (ينتمي الى  )ℤأصغر من أو يساوي  .xأوجد جميع الدوال (التوابع)  fاملعرفة في مجال/مجموعة األعداد
الحقيقية ،التي تأخذ قيم حقيقية ،وتحقق:

) f( x+y ) = (-1)[x]f( x ) + (-1)[x]f( y
مهما يكن  xو  yعددين حقيقيين.

املسألة 5
ليكن  nو  kعددين صحيحين موجبين قطعا بحيث أن  .k ≤ 2nيلعب 'كورونا' و 'بانانا' النسخة التالية من لعبة التخمين .أوال ،يقوم بانانا باختيار عدد صحيح
بحيث  1 ≤ x ≤ nخفية عن كورونا .هذا األخير سيحاول تحديد  xمن خالل طرح بعض األسئلة كما يلي:
في كل دور ،يختار كورونا  kمجموعة جزئية مختلفة مثنى مثنى من { ،}1, 2, ... ,nولكل مجموعة جزئية  Sاختارها ،يطرح كورونا السؤال التالي:

"هل  xضمن S؟"
تاليا ،يختار بانانا سؤاال واحدا من هذه األسئلة (التي عددها  ،)kويجيب عنه مع ذكر السؤال الذي اختاره .هنا يستطيع كورونا بدء جولة أخرى من جديد.
حدد جميع األزواج ( ) n, kالتي يستطيع عندها كورونا تحديد  xبيقين مطلق خالل عدد منته من الجوالت ،بغض النظر عن اختيارات بانانا.

املسألة 6
لكل عدد صحيح ( nينتمي الى  )ℤمختلف عن  1و  ،-1نعرف ) S(nكأصغر عدد صحيح أكبر قطعا من  1يقسم .n
بالخصوص .S(0) = 2 ،كما نعرف .S(1) = S(-1) = 1
لتكن  fحدودية (كثيرة حدود) غير ثابتة بمعامالت صحيحة حيث أن ) S( f(n) ) ≤ S(nلكل  nعدد صحيح اكبر من او يساوي صفر .بين أن .f(0) = 0
ملحوظة :حدودية غير ثابتة بمعامالت صحيحة هي دالة على شكل  f(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + akxkحيث  kعدد صحيح موجب قطعا.
و  a0, a1, … , akأعداد صحيحة بحيث أن  akال تساوي .0
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