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 http://www.israelmath.com/olympשאלוני האולימפיאדה, פתרונותיהם ומידע נוסף יופיעו באתר: 

,2  :اليةالتّ  األبعاد النّقطة هذه عن تبعد أخرى نقاط أربع تتواجد نقطة لكلّ  أنّ  حيث  ،المستوى في نقاط 8 عيّنوا .1 3, 4, 5.  

 القطع من معيّنة ةكميّ  يملك التّجار من واحد كلّ   أنّ  بحيث ،(بضاعته البائع فيه يعرض مكان: البسطة) تاجر 100 ل بسطات موضوعة دائريّ  دّوار في .2

بعد هذا  يأتي في كّل يوم  صّنارة من ذهب. كّون أحد الّتّجار في اليوم األّول . لدى كل تاجر غير محدودةكمّية األسماك   .به خاصّ  ثابت    بسعر    سمًكا تاجر كلّ  يبيع. قديّةالنّ 

ذي  الّتاجر ،اليوم
ّ
هب يملك بين يديه صّنارة ال

ّ
ي يليه في الّدائرة طةْس إلى ب   جهيتّ الذ

ّ
هبالّتاجر الذ

ّ
مه صّنارة الذ

ّ
  وفقًا اكأكبر عدد ممكن من األسمويشتري منه  ، يسل

  .يملكه ذيالّ  للمال

 ". حزينًا ايومً " اليوم هذا على نُطلق  ما، يوًما سماكاأل شراء ّجارالتّ  من أيّ  يستطع لمو حدث إذا

     . أيًضا" حزينًا يوًما" سيكون 2023 ال اليوم فإنّ  ،"حزينًا يوًما" 2022 ال اليوم كان إذا أنّه وابرهن

𝑝  أصغر عدد أّوليما هو . 3 > 105|      أّن العدد:يحّقق   10 − 2𝑝|     ف
ّ
ا( أي) امؤل  .ليس أّوليًّ

تي تالمس دوائر  7الّرسمة نرى  في. 4
ّ
ودائرة كبيرة محصورة  ، مسّدس نتجمراكز سّتة دوائر من هذه الّدوائر بين عندما وصلنا  .في نقطة تماّس  هاعضبمتساوية في الكبر وال

  .قاليةاملساحة الّزرقاء تساوي املساحة البرتبرهنوا أّن  في هذا املسّدس.

في نفس  تلميذان يشترك  أن  يمكن ومعروف أّنه ال، من الّتالميذ عدد  في كّل دورة يشترك . دورات 𝑁  ر ُتمر   في املركز الجماهيرّي .5

   يشترك في دورة واحدة على األقّل. تلميذ وأّن كلّ بط، بالضّ الّدورات 

" صديق  لميذ "ب" والتّ  "ب "أ" صديق الّتلميذكان الّتلميذ إذا أّنه  فإذا اشتركا في نفس الّدورة. معرو " صديقين" تلميذيننسّمي 

 
ّ
 .الّتلميذ "ج"لميذ "أ" صديق فإّن التّ ميذ "ج" التل

 ألكبر ما يمكن( ا) الُقصوى ما هي كمّية الّتالميذ 
ّ
 .  𝑁بداللة كون ست اإلجابةفي املركز الجماهيرّي؟ ذين بإمكانهم الّتعلم ال

تي جميع الحلول  جدوا. 6
ّ
 لهيئة املعادالت الّتالية: أعداد موجبة  هيال

{

𝑥2 + 𝑥𝑦 = 𝑧

𝑦2 + 𝑦𝑧 = 𝑥

𝑧2 + 𝑧𝑥 = 𝑦

 

 

ث متساوي . 7
ّ
𝐴𝐷 ّن إحيث  𝐴𝐵  على القطعة 𝐷  قطة تقع النّ  𝐴𝐵𝐶  األضالع في مثل = √3𝐵𝐷   ّقطةوالن  𝐸  موجودة على القطعة 𝐴𝐶  إّن حيث-

√3𝐶𝐸 = 2𝐴𝐸.  املستقيم  𝐷𝐸   يقطع امتداد الضلع𝐵𝐶  ّقطة  في الن𝐹. ّاوية احسبوا مقدار الز∠𝐷𝐹𝐵  رجاتبالّد. 

 !בהצלחה
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