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        نامه را با دقت مطالعه کنيد)نامه را با دقت مطالعه کنيد)نامه را با دقت مطالعه کنيد)نامه را با دقت مطالعه کنيد)    (لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ(لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ(لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ(لطفا پيش از شروع، صفحه اول پاسخ

برابر  ، و حذف يک رقم۹ ي داده شده است. دو عمليات مجاز است: افزايش اين عدد به اندازه �عدد طبيعي   )۱

�توان با چند بار تکرار اين عمليات به عدد  از هر جايگاهي در اين عدد. آيا همواره مي ۱ با �  رسيد؟ ۱

تا رسيدن به رقمي  نيز (توجه: اگر رقم اول از سمت چپ يک باشد و حذف شود، تمام صفرهاي بعد از آن

 امتياز] ۳[ شود.) غيرصفر حذف مي

رون مثلث يدر ب ����و  ���� يها مربع ��و  ��اضالع  يقائمه است. رو ��� در مثلث  � ي هيزاو )۲

 امتياز] ۴[ .قائمه است �	� ي هيد زاويارتفاع مثلث باشد، ثابت کن 	�شود. اگر  يساخته م

۸ي شطرنجي  صفحه رويهشت رخ  )۳ 
 ها يکديگر را تهديد  به طوري قرار دارند که هيچ دو تايي از آن ۸

رخ در  هراي که  يابد: خانه ها اختصاص مي ي شطرنج طبق قوانين بعدي به رخ هاي صفحه ي خانه کنند. همه نمي

گيرد که به آن  آن است به آن رخ اختصاص دارد. اگر يک خانه توسط دو رخ تهديد شود، به رخي تعلق مي

ها  به هر يک از اين رخساني از آن خانه باشند، ي يک ايطي که اين دو رخ به فاصلهتر است؛ در شر نزديکخانه 

  ساني خواهند شد.ها مالک مساحت يک ي رخ کنيد همه يابد. ثابت آن خانه اختصاص مينيمي از مالکيت 

 امتياز] ۴[

د يجمش وزن نيستند. هيچ دو سنگي هم دهد. يآن را نشان م يکه وزن واقع دارد يسنگ برچسب ۱۰۰ک از يهر  )۴

تا  ۱هر گروه  يها برا برچسب روي جا کند که مجموع اعداد جابه يها را طور خواهد برچسب يگوش م يباز

 امتياز] ۴[ ر است؟يپذ ن کار همواره امکانيا ايآن گروه باشد. آ ير از وزن واقعيغ يعدد يعضو ۹۹

آن برابر  ي با توان دو در جمله بيشود هرگاه ضر يده مينام» مجاز« با ضرايب صحيح درجه دوم ي ک معادلهي )۵

ي  تجاوز نکند. بهرام همه ۲۰۱۳صحيح باشند و قدرمطلق ضرايب آن از  يهاي آن اعداد ، ريشهک باشدي

 ي ي درجه دوم حاصل ريشه . ثابت کنيد که معادلهه استي دوم مجاز را با هم جمع کرد هاي درجه معادله

 امتياز] ۵[. حقيقي ندارد
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(The result is computed from the three problems with the highest scores) 

points problems  

3 

1. There is a positive integer �. Two operations are allowed: increasing this number 

by 9 and deleting a digit equal to 1 from any position. Is it always possible to obtain 

� � � by applying these operations several times? 

(Remark. If leading digit 1 is deleted, all leading zeros are deleted as well.) 
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2. Let � be a right angle in triangle ���. On legs �� and �� the squares ����, 

���� are constructed outside the triangle. If �	 is an altitude of the triangle 

prove that �	� is a right angle. 
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3. Eight rooks are placed on a � 
 � chessboard, so that no two rooks attack one 

another. All squares of the board are divided between the rooks as follows. A 

square where a rook is placed belongs to it. If a square is attacked by two rooks 

then it belongs to the nearest rook; in case these two rooks are equidistant from 

this square, each of them possesses a half of the square. Prove that every rook 

possesses an equal area. 
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4. Each of 100 stones has a sticker showing its true weight. No two stones weight the 

same. Mischievous Greg wants to rearrange stickers so that the sum of the 

numbers on the stickers for any group containing from 1 to 99 stones is different 

from the true weight of this group. Is it always possible? 
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5. A quadratic trinomial with integer coefficients is called admissible if its leading 

coefficient is 1, its roots are integers and the absolute values of coefficients do not 

exceed 2013.  Basil has summed up all admissible quadratic trinomials. Prove that 

the resulting trinomial has no real roots. 
 

  


