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١٣٩٣ تیر ١٧ سه شنبه،
ﾒیﾔص プدد د┛ید ┗ギان ﾁاガد. っベیﾂヅ اプداد از っ┛ا┘ﾈ┓ا┗ د┗ﾂا┏┚ ای a۰ < a۱ < a۲ < · · · ک┘ید فرض .┧ مسأله

ک┚: ヅوری ┚ﾁ دارد وجود n ≥ ۱ یﾈぱای
a
n
<

a۰ + a۱ + · · ·+ a
n

n
≤ a

n+۱.

در واﾓد ブﾁر┓ n۲ ガا┓┎ n × n っر┗جデガ صفﾔ┚ ی のی .ﾆاس ﾒیﾔص プددی n ≥ ۲ ک┘ید فرض .┨ مسأله
のی دقیقًا سﾈون ┛ر و سデر ┛ر در اگر ┓っ گویی┒، صلح آمیز را ┚ﾔصف ای┖ در رخ n از ヴآرای のی ぴﾁیرید. ┗ظر
ブﾁر┓ のی رخ، n ص┐ﾒ آ┓یز ヴآرای ┛ر ﾁرای ک┚ っﾇصور ┚ﾁ ﾁیاﾁید را k っベیﾂヅ プدد ﾁزرگﾈری┖ ﾁاガد. ┚ﾈガدا قرار رخ

┗ﾂاガد. آن خا┗┚ ی k۲ در っرخ ┛یچ ک┚ ﾁاガد ┚ﾈガدا وجود k × k

از وارد プ└ود پای H ┗قデ┚ ی .∠ABC = ∠CDA = ۹۰◦ داری┒: ABCD ┓ﾔدب っベ┐چ├ارض در .┩ مسأله
SCT ┓ث┐ث درون H ک┚ ヅوری ┚ﾁ دار┗د، قرار AD و AB اضالع روی ﾀیﾇرﾇ ┚ﾁ T و S ┗قاط .ﾆاس BD ﾁر A

و ﾁاガد ┚ﾈガدا قرار
∠CHS − ∠CSB = ۹۰◦, ∠THC − ∠DTC = ۹۰◦ .

.ﾆاس ┓└اس TSH ┓ث┐ث っデیﾔ┓ دایره ی ﾁر BD ヂخ ک┚ د┛ید ┗ギان
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٣┯١٣ ﾇیر ١┮ چ├ار شنب┚،
∠PAB = ∠BCA ک┚ دار┗د ABC┇رار حادة ا┏زاوی┚ ی ﾊ┐ﾌ┓ BCاز ブ┐ض روی گو┗┚ ای ┚ﾁQ و P ┗┈اط .┪ مسأله
و AM ヂوس P ک┚ ヅوری ┚ﾁ دار┗د ┇رار AQ و AP خデوط روی ﾀیﾇرﾇ ┚ﾁ N و M ┗┈اط .∠CAQ = ∠ABC و
┓っ ک┘┘د. ブデ┇ ABC ﾊ┐ﾌ┓ っデحی┓ دایره ی روی را ┛└دیぴر CN و BM خデوط د┛ید ┗شان .ﾆاس AN ヂوس Q

┓ج└وプ┚ ای اگر ┓っ ک┘د. ضرب ۱
n

ارزش ﾁا っای┛ ┚ぱس ،n っベیﾂヅ プدد ┛ر ﾁرای کیپ ﾇاون の┗اﾁ .┫ مسأله
ﾆﾁاﾋ ﾁاشد، شده داده ۹۹+

۱
۲ حداکﾌر ارزش ﾁا ┓ج└وプًا ┓ﾈفاوت) ┏زو┓ًا ┚┗ ارزش ┛ای (ﾁا سぱ┚ ┛ا ای┖ از っ┛ا┘ﾈ┓

┛ر سぱ┚ ┛ای ارزش ┓ج└وع ک┚ ヅوری ┚ﾁ کرد ﾇ┈سی┒ ┚ﾈدس ۱۰۰ حداکﾌر ベﾇداد ┚ﾁ ┓ﾇ っوان را ┚プج└و┓ ای┖ ک┘ید
ﾁاشد. ۱ ┓ساوی یا و ک└ﾈر ┚ﾈدس

┗ﾂاش┘د ┓وازی آ┗├ا از っایﾇدو ┛یچ اگر دارد ┇رار っعموم جایぴاه در صفح┚ خデوط از  ┚プج└و┓ のی .┬ مسأله
ベﾇدادی ┚ﾁ را صفح┚ ،っ┓و└プ جایぴاه در خデوط از ┚プج└و┓ のی ┗ﾂاش┘د. ┛└رس ┚デ┈┗ のی در っایﾇ ┚س ┛یچ و
┗شان ┓っ گویی┒. っ┛ناﾈم っنواح را ┗احی┚ ┛ا ای┖ اسﾆ؛ っ┛ا┘ﾈ┓ っضベﾁ ﾆساح┓ ┓یان ای┖ در ک┚ ┓っ ک┘د افراز ┗احی┚
حدا┇┎ ┓ﾇ っوان っ┓و└プ جایぴاه در ヂخ n از  ┚プج└و┓ ┛ر از ،n ﾁزرگ っکاف ا┗دازه ی ┚ﾁ っベیﾂヅ プدد ┛ر ﾁرای د┛ید

┗ﾂاشد. っﾁآ کا┓ال∫ っ┛ا┘ﾈ┓ っواح┗ از のی ┛یچ ┓رز ک┚ گو┗┚ ای ┚ﾁ کرد، ば┗ر っﾁآ ば┗ر ┚ﾁ را خデوط از ﾇ√nا

┓っ گیرد. ┆┐ベﾇ c ﾆﾁاﾋ ┓┈دار ┚ﾁ ┚ﾈسﾁ ┗└ره ای ،√n جای ┚ﾁ c√n کران  اﾂﾋات ﾁرای ﾇوج┚:
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