
 

 

آيا امکان دارد که مجموع تمامی مقسوم عليه های مثبت دو عدد طبيعی متفاوت برابر شود؟ . الف سوال يکم-

تمامی مقسوم عليه های مثبت دو عدد طبيعی متفاوت برابر شود؟  اصل ضربحآيا امکان دارد که . ب

 

𝑛𝑛به چند روش می توان يک جدول   سوال دوم- × 𝑛𝑛  جی زو هایعدد تعدادرا با عددهای صحيح طوری پرکرد که هر خانه حاوی
؟ قرار دارند )به غير از خودش( آن ه در سطر و ستونباشد ک

 .دو جدول را متمايز گوييم اگر در حداقل يک خانه با هم اختالف داشته باشد

 

 2019آن ها را می توان به صورت جمع  هريک ازمطمئن باشيم حداقل چند عدد حقيقی ناصفر را بايد انتخاب کنيم که   سوال سوم-
عدد انتخاب شده ی ديگر نوشت و  

عددهای انتخاب شده ضرورتا متمايز نباشند؟ . فال

 عددهای انتخاب شده دو بدو متمايز باشند؟. ب

 

دردايره  با سه زاويه ی نامساوی به شما داده شده است، 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴در مثلث  𝐴𝐴پای ارتفاع مرسوم از راس فرض کنيد   سوال چهارم-
نيز به ما داده شده  𝑃𝑃ام و نقطه ی سومی به ننيستند  𝐴𝐴از سمتی که شامل  𝐴𝐴,𝐴𝐴پايانی  های با نقطهوسط کمانی  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 محيطی مثلث

: نقاط زير باشد، مثلث را ترسيم کنيد يکی از 𝑃𝑃درصورتی که نقطه ی . است

مرکز ارتفاعی، . الف

مرکز ثقل، . ب

. مرکز دايره محاطی داخلی. پ

 

 

 



𝑘𝑘عددی اول باشد و  𝑝𝑝اگر   پنجم-سوال  > 𝑝𝑝، شمارنده ای از 1 − با  𝑘𝑘نشان دهيد اگر يک چندجمله ای از درجه ی . باشد 1
,0يعنی (   𝑝𝑝ضريب های صحيح، همه ی مقادير ممکن به پيمانه ی  1, … ,𝑝𝑝 − صحيح ) نقطه های( را به ازای ورودی ها ) 1

 .بخش پذير باشد 𝑝𝑝بر  بگيرد، درين صورت ضريب پيشرو آن بايد

 

: توجه

.  نام تيم خود و سطح مسابقه را به درستی وارد کنيد. لطفا تمامی راه حل ها را در صفحات جداگانه ای بنويسيد

! موفق باشيد .دقيقه است 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏زمان اين آزمون نيز . هر پرسش، دوازده امتياز دارد

. ديورر برگزار کنندگان سيزدهمين دوره ی مسابقه ی

 

 

 

 


