
Language: Arabic (Moroccan)

Day: 1

 Language : Arabic Moroccan           أربع ساعات ونصف : مدة ا�نجاز
  نقط عن كل تمرين 7تمنح  

  

 2011 -7-18االثنني 

 1التمرين  

}لكل جمموعة  }1 2 3 4, , ,A a a a a=  مكونة من أربعة أعداد صحيحة موجبة قطعا و خمتلفة مثىن مثىن، نرمز ب

As  1للمجموع 2 3 4a a a a+ + )لعدد األزواج  Anو نرمز ب  + ),i j  1 حبيث 4i j≤ < ≤   

iو  ja a+  يقسمAs .  

  .قيمة ممكنة أكربيأخذ  Anاليت جتعل  Aحدد اموعات 

  2  التمرين

  .جمموعة منتهية من نقط املستوى وحتتوي على األقل على نقطتني Sلتكن 

مير  lمبستقيم العملية بدأ ت: طاحونة اهلواء العملية التالية  ينسم. غري مستقيمية  Sنفرتض أن كل ثالثة نقط من 

مركز الدوران  تسمى اليت Pحول النقطة  الساعة عقاربيدور يف منحى  l املستقيم،  Sمن  Pوحيدة بنقطة 

 lيستمر املستقيم . للدوران اجديد امركز  بدورها النقطة هذه وتصبح S من Qول مرة نقطة أخرى أليلتقي  حىت

حبيث ما الاية من املرات  هذه العملية تستمر و.  Qعقارب الساعة و لكن، حول املركز اجلديد  منحى يف بالدوران

  . S يكون مركز الدوران دائماً نقطة من

  نقطة أنه ميكن اختياربنيP منS و مستقيمl حيتوي علىP املستقيمباليت تبدأ اهلوائية الطاحونة  حبيث تتمكن

lنقط ة مننقط كلأن تستعمل   منS   ائي من املرات  كز دورانكمربعدد ال(une infinité de fois).  

  3 التمرين
): حبيث   ℝحنو  ℝدالة من  fلتكن ) ( ) ( ( ))f x y y f x f f x+ ≤   .ℝمن  yو  xلكل  +

)بني أن  ) 0f x 0x لكل عدد حقيقي = ≤ .  

ℝ  موعة األعداد احلقيقية يرمز. 

  



Language: Arabic (Moroccan)

Day: 2

 Language : Arabic Moroccan    أربع ساعات ونصف : مدة ا�نجاز
 نقط عن كل تمرين 7تمنح  

 2011- 7-19الثالثاء 

   4التمرين  

 الكتل ذات ناوز أ nو ميزان ذو كفتين لدينا.قطعا موجبا صحيحا عددا n ليكن
و  02

و ... و 12
12 n −.  

من  وزنا أقل دائما اليمنى الكفة بحيث تكون على كفتي الميزانواحدا تلو األخر  نضع جميع األوزان يجب أن

غير موجود على إحدى وزنا مراحل  nمننختار في كل مرحلة  من أجل هذا الهدف يجب أن.الكفة اليسرى 

و نستمر هكذا حتى ننتهي من وضع جميع  الكفة اليسرى أو اليمنى من الميزان ونضعه على كفتي الميزان

  .األوزان

  . عدد الطرق الممكنة التي تمكن من إنجاز هذه المراحل حدد

  5التمرين 

 نحو ℤ من دالة f لتكن
∗
ℕ .  

) الفرق n و m صحيحين عددين لكل أنه نفترض ) ( )f m f n− على القسمة يقبل ( )f m n−.  

)حيث nو mبين أنه لكل عددين صحيحين ) ( )f m f n≤ العدد( )f n على القسمة يقبل( )f m   

ℤ و  لمجموعة األعداد الصحيحة يرمز∗
ℕ لمجموعة األعداد الصحيحة الموجبة قطعا.  

  6التمرين 

  .الدائرة المحيطة بهذا المثلث   Γمثلثا زواياه حادة و ABCليكن

 بالنسبة للمستقيمات lهي مماثالت المستقيم  clو blو alو لتكن  Γمستقيما مماسا للدائرة  lليكن 

( )BC )و   )CA  و( )AB  على التوالي.  

 . Γمماسة  للدائرة clو blو alبين أن الدائرة المحيطة بالمثلث المحدد بالمستقيمات 


