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┢٠┡۶ جوالی ┡┡ دوشنبه،
F و FA = FB └あ ジوری ب└ ﾀاس CF ザخ روی ┑قズ└ ای A └あ ぱ┒あد فرض .ﾀاس B رأس در قائ┎└ └ばزاو っば دارای BCF ﾄ┊ﾆ┍ .┡ سوال
ا┑ﾂخاب ジوری E └ズق┑ ┐ぱ┒چ┎┕ .ﾀاس ∠DAB └ばزاو ┑ぱ┎ساز AC و DA = DC └あ ﾀاس شده ا┑ﾂخاب ジوری D └ズق┑ دارد. قرار C و A ┐ぱب
AMXE どバ┊چ┖ارض └あ باشد ┑قズ└ ای X و باشد CF ザوس M ぱ┒あد فرض .ﾀاس ∠EAC └ばزاو ┑ぱ┎ساز AD و EA = ED └あ ﾀاس شده

┕┎رس ا┑د. ME و FX ،BD خズوط └あ ぱ┒あد ﾀابﾅ .(AE ∥ MX و AM ∥ EX ど┒バば) باشد ┍ﾂوازی االضالع っば
:└あ ジوری ب└ داد قرار را O و M ،I ﾍروف از どいば n× n جدول っば خا┑└ ┕ر در بﾂوان └あ بぱابぱد را n ﾀبﾆ┍ ﾌぱﾎص اドداد └┎┕ .┢ سوال

باشد. O سوم っば و M سوم っば ،I خا┑└ ┕ا از سوم っば سﾂون، ┕ر و سズر ┕ر در •

باشد. O سوم っば و ،M سوم っば ،I خا┑└ ┕ا از سوم っば صورت ┐ばا در بود، س└ از どضرب┍ قズر خا┑└ ┕ای バﾁداد اگر قズر، ┕ر در •

(i, j) زوج っば با ┍ﾂ┒اظر خا┑└ ┕ر ┐ばب┒ابرا .┌ばرده اあ گذاری ش┎اره n ﾁا ١ اドداد با どバぱبジ صورت ب└ را n×n جدول っば سﾂون ┕ای و سズر┕ا نکته:
└┎┕ شا┍┈ اول ┑وع از قズر っば دارد. ┑وع دو از قズر ﾁا ۴n − ٢ ど┉جدو ┐ぱ┒چ n > ١ ازای ب└ .١ ≤ i, j ≤ n └あ ﾀاس ﾀبﾆ┍ ﾌぱﾎص اドداد از

باشد. どﾂابﾅ ┍قدار i− j └あ ﾀاس (i, j) خا┑└ ┕ای └┎┕ شا┍┈ دوم ┑وع از قズر っば و باشد، どﾂابﾅ ┍قدار i+ j └あ ﾀاس (i, j) خا┑└ ┕ای

ﾌぱﾎص ┍خﾂصات دارای どگ┎┕ A١, A٢, . . . , Ak رئوس .ﾀاس └ﾎصف در ┍ﾎدب どバ┊چ┒دض っば P = A١A٢ . . . Ak └あ ぱ┒あد فرض .┣ سوال
っば P デ┊ض ┕ر ジول デرب┍ └あ ﾀاس ﾀぱخاص ┐ばا دارای n فرد و どバぱبジ ドدد باشد. P ﾀﾍسا┍ S └あ ぱ┒あد فرض دار┑د. قرار داばره っば روی و ┕سﾂ┒د

.ﾀاس n ┍ضرب ﾌぱﾎص ドدد っば ┑ぱز ٢S └あ ぱ┒あد ﾀابﾅ .ﾀاس n ┍ضرب ﾌぱﾎص ドدد
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┢٠┡۶ جوالی ┡┢ سه شنبه،
از どいば ﾍداقل با どあرﾂش┍ ドا┍ل آن ドضو ┕ر و باشد ドضو دو ﾍداقل شا┍ل اگر ،┌ぱ┍ا┑ ど┍ خوشبو را ﾀثب┍ ﾌぱﾎص اドداد از └ドج┎و┍ っば .┤ سوال
ﾌぱﾎص ドدد └あ ジوری ب└ بぱابぱد را b ﾀثب┍ ﾌぱﾎص ドدد برای ┐い┎┍ ┍قدار ﾍداقل .P (n) = n┢ + n+ ┡ ぱ┒あد ｟رض باشد. └ﾂداش دばگرش اドضای

└ドج┎و┍ └あ باشد ┍وجود a ど〝┒┍ا┑
{P (a+ ┡), P (a+ ┢), . . . , P (a+ b)}

باشد. خوشبو
┍バادل└ .┥ سوال

(x− ┡)(x− ┢) · · · (x− ┢٠┡۶) = (x− ┡)(x− ┢) · · · (x− ┢٠┡۶)
┐ばا از ﾁا k دقぱقا بﾂوان └あ ジوری ب└ بぱابぱد را k ┐い┎┍ ┍قدار ﾍداقل .ﾀﾝا شده └ﾂوش┑ └ﾂخﾁ روی دارد، قرار آن ジرف ┕ر در どズخ ドا┍ل ┢٠┡۶ └あ

باشد. └ﾂداش┑ どقぱقﾍ جواب آ┍ده ﾀﾝد ب└ ┍バادل└ و ب┎ا┑د どباق ジرف ┕ر در ドا┍ل っば ﾍداقل └あ ┑ﾎوی ب└ ┑┎ود ﾍذف را どズخ ドا┍ل ۴٠┣┢
┑ﾂﾞぱ┒د. ┕┎رس どズپاره خ └ﾝ ┕ぱچ و ┍あ ど┒┒د デズق را っば دばگر ザپاره خ دو ┕ر └あ ジوری ب└ دار┑د، قرار └ﾎ〝ص در ザپاره خ n ≥ ┢ ぱ┒あد ｟رض .┦ سوال
ザپاره خ دばگر ا┑ﾂ┖ای ﾀ┎ﾝ ب└ وزغ ﾀあرﾍ ﾀ┖ج └あ ジوری ب└ د┕د قرار آن روی どوزغ و あ┒د ا┑ﾂخاب را آن ا┑ﾂ┖ای دو از どいば ザپاره خ ┕ر از باばد جバ〝ر
ﾀ┖ج ┕ぱچ گاه وزغ ┕ا ┍ど پرد. بバدی デジقاﾁ └ズق┑ ب└ خود ザپاره خ روی ｟ورًا وزغ ┕ر ┍ど ز┑د، ﾀﾝد او └あ بار ┕ر ┍ど ز┑د. ﾀﾝد بار n− ┡ او ﾜپ   ﾝ باشد.

┑گぱر┑د. قرار デジقاﾁ └ズق┑ っば روی ┕┌ ز┍ان آن ┕ا از どばاﾁدو ┕ぱچ  └あ د┕د قرار ジوری را وزغ ┕ا ┍ど خوا┕د جバ〝ر ┑┎あ ど┒┒د. ドوض را خود پرش
برﾝد. خود └ﾂﾝخوا ب└ ┍ﾁ どوا┑د جバ〝ر باشد ｟رد n اگر ぱ┒あد ﾀثاب (ポال

برﾝد. خود └ﾂﾝخوا ب└ ┑┎ﾁ どوا┑د جバ〝ر باشد زوج n اگر ぱ┒あد ﾀثاب ب)
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