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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمونۺ
ضوي آرسٍی هَفقیت ثزای ضوب داًصپژٍُ گزاهی ،خَاّطوٌذ است قجل اس پبسخ ثِ سؤاالت آسهَى ثِ هَارد سیز تَجِ
کٌیذ:
 ایي آسهَى ضبهل  1۸سواالت تستی ۵ ،مسألهی تشزیحی ٍ ٍقت آى  ۲۴۰دقیقه است.
 استفبدُ اس هبضیيحسبة در ایي آسهَى غیز هجبس است.
ّ وزاُ داضتي تلفي ّوزاُ (حتی خبهَش) در عَل سهبى آسهَى هجبس نیست.
 فقظ داٍعلجبًی هیتَاًٌذ دفتزچِی سؤاالت را ثب خَد ثجزًذ کِ تب پبیبى آسهَى در جلسِ حضَر داضتِ ثبضٌذ.
 اًتطبر ٍ ثبستَلیذ ایي سَاالت تَسظ کمیتهی اجرایی ماخ اًجبم ضذُ است.
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 جواب درست به سوالهای یک تا دوازده  4نمره مثبت و جواب نادرست  1نمره منفی دارد.
 جواب درست به سوالهای سیسده تا هجذه  6نمره مثبت و جواب نادرست  1/5نمره منفی دارد.
-1

{1,2 ,4 ,8 , ...,
وذاْ سلٓ ،ت ٝػٛٙاٖ سٕر چحزشیٗ سلٓ ٕ٘ایص دٞذٞی اػذاد ٔجٕٛػٝی} 2100

 Aتیطسش ظاٞش ضذٜ

اسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 1
-2

ج) 4

ب) 2

ٞـ) 4 ٚ 2

د) 2 ٚ 1

اػذاد  1زا  10سا دٚس دایش ٜقٛسی لشاس دادٜایٓ ؤ ٝجٕٛع لذسٔكّك اخسالف ٞش د ٚػذد ٔجاٚس تیطی ٝٙضذ ٜاسر .ایٗ
ٔمذاس تیطی ٝٙچٙذ اسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 54
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ج) 52

ب) 53

ٞـ) 50

د) 52

 7چشاؽ سٚضٗ سٚی یه سیس ٝخكی ،خطر سش  ٓٞلشاس داس٘ذ .آیذیٗ ٔ ٚشزؿی تٛ٘ ٝتر  ٚزٟٙا یه تاس ٞش وذاْ یه
چشاؽ اص ایٗ سیس ٝسا خأٛش ٔیوٙٙذ .خس اص آٖ اسصش ایٗ سیس ٝو 5 ٝچشاؽ سٚضٗ داسد سٙجیذٔ ٜیضٛد .اسصش سیسٝ
ت ٝقٛس یىسا ٔؼّٔ ْٛیضٛد  ٚتشاتشسر تا حاغُؾشب ق َٛزٕاْ دسسٞٝای ٔسٛاِی اص چشاؽٞای سٚضٗ .تشای ٔثاَ اٌش چشاؽ
سٚضٗ سا تا  ٚ 1چشاؽ خأٛش سا تا غفش ٘طاٖ دٞیٓ ،اسصش سیسٝی  1100111تشاتش تا  ٚ 6اسصش سیسٝی  1011011تشاتش تا
 4اسرٔ .یدا٘یٓ آیذیٗ دٚسر داسد اسصش سیسٟ٘ ٝایی زا حذ أىاٖ وٓ ضٛد ٔ ٚشزؿی دٚسر داسد ایٗ اسصش صیاد تطٛد .اٌش
آیذیٗ ضشٚع وٙٙذ ٜتاضذ  ٚتٟسشیٗ حشوسص سا تشای سسیذٖ تٔ ٝمػٛدش ا٘جاْ دٞذ ،اسصش ٟ٘ایی سیس ٝچٙذ خٛاٞذ ضذ؟ اٌش
ٔشزؿی ضشٚعوٙٙذ ٜتاضذ چٝقٛس؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)

-4

اِف) آیذیٗ ٔ ٚ 4شزؿی 6

ب) آیذیٗ ٔ ٚ 4شزؿی 4

د) آیذیٗ ٔ ٚ 6شزؿی 4

ٞـ) آیذیٗ ٔ ٚ 5شزؿی 4

ج) آیذیٗ ٔ ٚ 5شزؿی 5

ٔاضیٗ «تاصخشٚس» یه سضسٝی اسلاْ دس ٔثٙای د ٚسا ت ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی ٌشفس ٚ ٝیه سضسٝی جذیذ تشٔیٌشدا٘ذ .اٌش سضسٝی
ٚسٚدی s1s2...sn

 Sتاضذ ،ایٗ ٔاضـیـٗ تا دس ٘ظش ٌشفسٗ یه سضس ٝخشٚجی زٟی دس اتسذا ،اص چح ت ٝساسر تیرٞای

 Sسا ٔیخٛا٘ذ ،سدس ت ٝاصای ٞش تیر و ٝیه تاضذ خٛد  ٚ Sت ٝاصای ٞش تیر و ٝغفش تاضذ ٘میؽ  Sسا ت ٝسضس ٝخشٚجی
ٔیچسثا٘ذٙٔ .ظٛس اص ٘میؽ یه سضس ،ٝسضسٝای تا ٕٞاٖ ق َٛاسر وٞ ٝش تیر غفش آٖ ت ٝیه ٞ ٚش تیر یه آٖ غفش ضذٜ
تاضذ .تشای ٔثاَ اٌش ت ٝایٗ ٔاضیٗ سضسٝی  1011سا تذٞیٓ ،سضسٝی خشٚجی  1011010010111011خٛاٞذ تٛدٚ .اؾح اسر
و ٝاٌش ق َٛسضسٚ ٝسٚدی  nتاضذ ،ق َٛسضس ٝخشٚجی  n 2خٛاٞذ تٛد.
سضس ٝس ٝتیسی a1a2a3

 ٚ {00,0110اسسفادٔ ٜىشس اص
 Aسا قالیی ٌٛییٓ ،اٌش تا ضشٚع اص یىی اص اػؿای ٔجٕٛػ, ,11} ٝ

bb
دسسٍا ٜتاصخشٚس تسٛاٖ ت ٝسضسٝای ٔا٘ٙذ ...bm
1 2

اٌش ا٘ذیسی ٔا٘ٙذ ٚ iجٛد داضس ٝتاضذ و2 ٝ

m

 Bسسیذ و ٝسضسٝی  Aصیشسضس ٝآٖ تاضذ .سضسٝی  Aصیشسضس B ٝاسر،
a1 ٚ i

a2 ,bi

1

a3 ٚ bi

2

 . biتشای ٔثاَ سضس 100 ٝقالیی

اسر چشا و ٝتا ضشٚع اص  ٚ 10یه تاس اسسفاد ٜاص دسسٍا ٜت ٝسضسٔ 1001 ٝیسسیٓ و ٝسضس 100 ٝصیشسضسٝی آٖ اسر .چٙذ زا اص
 {111000قالیی ٞسسٙذ؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
سضسٞٝای ٔجٕٛػٝی }, ,010,101
اِف) 0

ب) 1

ج) 2
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د) 3

ٞـ) 4
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أشٚص زِٛذ حساْ اسر .خذس حساْ تش٘أ ٝصیش سا ٘ٛضس ٚ ٝآٖ سا ت ٝحساْ داد ٜاسر:
 .1جایٍطر  a1, a2,..., a10اص اػذاد  1زا  10سا اص ٚسٚدی تٍیش.
ٔ .2مذاس  Sسا تشاتش غفش لشاس تذ.ٜ
 .3تشای  iاص  1زا  8واسٞای صیش سا ا٘جاْ تذ.ٜ
ٔ .1.3مذاس  Cسا تشاتش  aiلشاس تذ.ٜ
 .2.3دس غٛسزی ؤ ٝمذاس

1

 aiاص  Cتیطسش اسرٔ ،مذاس  Cسا تشاتش

1

 aiلشاس تذ.ٜ

 .3.3دس غٛسزی ؤ ٝمذاس

2

 aiاص  Cتیطسش اسرٔ ،مذاس  Cسا تشاتش

2

 aiلشاس تذ.ٜ

ٔ .4.3مذاس  Cسا تٔ ٝمذاس و٘ٛٙی  Sاؾاف ٝوٗ  ٚحاغُ سا دس ٕٞاٖ  Sتشیض.
ٔ .4مذاس  Sسا ت ٝػٛٙاٖ خشٚجی تشٌشداٖ.
خذس حساْ تٚ ٝی ٌفس ٝاسر و ٝزٟٙا یه تاس ٔیزٛا٘ذ یه جایٍطر اص اػذاد  1زا  10سا ت ٝایٗ تش٘أ ٝتذٞذ  ٚخشٚجی ٞش چٙذ
ضذ ،حساْ آٖ ٔمذاس سى ٝاص خذسش جایضٔ ٜیٌیشد .تشای ٔثاَ اٌش حساْ جایٍطر  10, 9, 8, 7, 6,1, 2, 3, 4, 5سا ت ٝػٛٙاٖ
ٚسٚدی ت ٝایٗ تش٘أ ٝتذٞذ ،خذسش ت ٝا 52 ٚسى ٝت ٝػٛٙاٖ وادٚی زِٛذ ٔیدٞذ .حذاوثش زؼذاد سىٞٝایی و ٝحساْ ٔیزٛا٘ذ تا
دادٖ تٟسشیٗ ٚسٚدی اص خذسش تٍیشد چٙذ زاسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 64
-6

ج) 73

ب) 68

ٞـ) 88

د) 81

د٘ثاِ 1, 4, 8, 43, 21, 33,17, 52, 42, 52, 42, 7, 8, 22,15 ٝاص اػذاد قثیؼی داد ٜضذ ٜاسر .ت ٝاصای ٞش زؼذاد ٔسٛاِی اص ایٗ
اػذاد ،تالیٕا٘ذٜی ٔجٕٛع آٖ اػذاد تش  3سا سٚی یه واغز یادداضر ٔیوٙیٓ .چٙذ ػذد غفش سٚی واغز ٘ٛضسٝایٓ؟ (4
ٕ٘شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 33
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ج) 36

ب) 34

ٞـ) 40

د) 38

افشاص ػذد  mت n ٝػذد قثیؼیٛ٘ ،ضسٗ ػذد  mت ٝضىُ  a1, a2,..., anتا ضشایف صیش اسر:


m



an

an
a2

a2

a1

a1

1

افشاص  a1, a2,..., anاص افشاص  b1,b2,...,bnوٛچهزش اسر ،اٌش ت ٝاصای یه ا٘ذیس  iوn ٝ



ٔمذاس  aiاص  biوٛچهزش تاضذ.



تشای زٕاْ ا٘ذیسٞای  jوٕسش اص ٔ iمذاسٞای  bi ٚ aiتشاتش تاضٙذ.

i

 1داضس ٝتاضیٓ:

 ٚ 11111114آخشیٗ
زٕاْ افشاصٞای ػذد  20ت 7 ٝلسٕر سا اص وٛچه ت ٝتضسي ٔشزة ٔیوٙیٓ .دس ایٗ غٛسذ اِٚیٗ افشاص
,,,,,,
افشاص  2, 3, 3, 3, 3, 3, 3اسر .اٌش افشاص تؼذ اص  1, 2, 2, 3, 4, 4, 4افشاص

, c7

 c1, c2,تاضذٔ ،مذاس c7

c5

c3

وذاْ اسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) -1

ب) -2

ج) -3
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د) -4

ٞـ) -5

c1
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زّسىٛج فؿایی ٞاتُ ػػش سٚص ا َٚفشٚسدیٗ ٔا ٜساَ  1390حؿٛس یه ٔٛجٛد فؿایی زٟٙا اص ٘ٛع ٔٛس ْٛتٌِِٛٛ ٝی سا
سٚی وشٔ ٜاٌ ٜضاسش وشد ٜاسر .دا٘طٕٙذاٖ ٔیدا٘ٙذ و ٝایٗ ٔٛجٛد ٞــــــــش سٚص ظٟش یه ٕ٘ ٝ٘ٛوأالً ٔطات ٝتا خٛدش
ٔیساصد .سدس تا یه قٙاب اص جٙس سیّیىاذ وشتٗ (و ٝدس وشٔ ٜا ٜیافر ٔیضٛد) ،خٛدش سا تٛٔ ٝجٛد جذیذ ٚغُ ٔیوٙذ!
تا ایٗ ٚغف دا٘طٕٙذاٖ ا٘سظاس داس٘ذ و ٝدس ػػش ٞش یه اص سٚصٞای ا َٚزا چٟاسْ فشٚسدیٗ ٔا ٜضىّی ضثی ٝصیش اص ٌِِٛٛیٞا
سٚی وشٔ ٜأ ٜطاٞذ ٜوٙٙذٌِِٛٛ .یٞا تا دایش ٚ ٜقٙابٞای سیّیىاذ وشتٗ تا خف ٔطخع ضذٜا٘ذٌِِٛٛ .ی ا َٚزیش ٜسسٓ ضذٜ
اسر.

فاغّٞ ٝش ٌِِٛٛی اص ٌِِٛٛی اِٚی ٝتشاتش تا زؼذاد قٙابٞای سیّیىاذ وشتٗ تیٗ وٛزاٜزشیٗ ٔسیش ٌٌِٛٛیایی ٔٛجٛد تیٗ آٖ دٚ
اسر .دس خایاٖ سٚص سیضد ٓٞفشٚسدیٗ ٔجٕٛع فٛاغُ زٕاْ ٌِِٛٛیٞای ٔٛجٛد اص ٌِِٛٛی اِٚی ٝچٙذ اسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثر1 ،
ٕ٘شٜی ٔٙفی)
اِف) 132
-9

ب) 156

د) 26576

ج) 8192

ٞـ) 26624

 10جؼث ٝتا ضٕاسٜٞای  1زا  10داسیٓ و ٝدس ٔجٕٛع  30زٛج دس آٖٞا لشاس داس٘ذٚ .ؾؼیر ٞش ِحظ ٝجؼثٞٝا سا تا
٘ a1, a2, , a10طاٖ ٔیدٞیٓ و ai ٝزؼذاد زٛجٞای جؼثٝی  iاسر .دس ٞش ٌاْ یه ا٘ذیـس  iتـیـٗ  1زا  10ا٘سـخاب
ٔیوٙیٓ  ٚدس غٛسذ ٚجٛد جؼث ، ai ٝزٕاْ زٛجٞای جؼث i ٝسا ت ٝجؼثٙٔ ai ٝسمُ وٙیٓ .یه ٌاْ ٔجاص اسر اٌش تا ا٘جاْ آٖ
زؼذاد زٛجٞای داخُ جؼثٞٝا زغییش وٙذ .تا ضشٚع اص چٙذ زا اص آسایصٞای اِٚی ٝصیش ٔیزٛاٖ ٌ 50اْ ٔجاص ا٘جاْ داد؟ (ٕ٘ 4شٜی
ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)

اِف) 0
-10

3, 7, 2,1, 5, 5, 6,0,0,1

6, 5, 2, 3,11
, , 4,0,0, 8

11
, , 2, 3, 4,1, 5, 4, 4, 5

0, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 2

ب) 1

ج) 2

د) 3

ٞـ) 4

ٌشاف  Gدس ضىُ داد ٜضذ ٜاسرٞ .ذف ایٗ اسر و ٝاص یه سأس دِخٛاٜ
ضشٚع ت ٝحشور وٙیٓ  ٚزٕاْ سأسٞا سا حـذالـُ یه تاس ٔاللاذ وٙیٓ .دس

ٞش ٌاْ ٔیزٛاٖ اص سأس فؼّی ت ٝیىی اص سئٛس ٔجاٚس آٖ سفر .حذالُ چٙذ ٌاْ
تشای دسسیاتی تٞ ٝذف ٔٛسد٘ظش الصْ اسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)

اِف) 14

ب) 15

ج) 16

educo.ir

د) 17

ٞـ) 18
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خیىٔ ِٝٛیخٛاٞذ یه دسسٍا ٜخٛدخشداص تساصد .تشای ایٗ واس أ 5 ٚاضیٗ خشداخر وٙٙذ ٜتا ضٕاسٜٞای  1زا  5خشیذٜ
اسرٔ .اضیٗ  iاُْ یه ٔٙثغ رخیشٜی سى ٝداسد و ٝدس آٖ ٔیزٛاٖ ت ٝزؼذاد  iسى ٝتا اسصش یىساٖ ٌزاضر .سٚی ٔاضیٗ i

اُْ زؼذاد  iدوٕ ٝتا ضٕاسٜٞای  1زا ٚ iجٛد داسد .تا صدٖ دوٕٝی ضٕاس j ٜیه ٔاضیٗ ،آٖ ٔاضیٗ  jسى ٝاص ٔٙثؼص ٔیدٞذ.
خیىٔ ِٝٛیزٛا٘ذ سى ٝتا ٞش اسصضی تساصد .أ ٚیزٛا٘ذ سٚی ٞش ٔاضیٗ ت ٝزؼذاد دِخٛا ٜسى ٝتٍزاسد تا ایٗ ضشـ و ٝاسصش زٕاْ
سىٞٝای سٚی یه ٔاضیٗ یىساٖ تاضٙذ .تشای خشداخر اسصش ٔطخػی اص سىٞٝا اص ٞش ٔاضیٗ حذاوثش یه تاس ٔیزٛاٖ اسسفادٜ
وشد .تشای ٔثاَ فشؼ وٙیذ و ٝدس ٔاضیٗ ا َٚزا س ْٛسىٞٝایی تا اسصش  1زٔٛاٖ  ٚدس ٔاضیٗٞای چٟاسْ  ٚخٙجٓ سىٞٝایی تا
اسصش  10زٔٛاٖ داسیٓ .دس ایٗ غٛسذ:
 تشای خشداخر  7زٔٛاٖ سٚضی ٚجٛد ٘ذاسد.

 تشای خشداخر  13زٔٛاٖ ٔیزٛاٖ دوٕٝی  3اص ٔاضیٗ س ٚ ْٛدوٕٝی  1اص ٔاضیٗ چٟاسْ سا فطاس داد.
فشؼ وٙیذ  Sوٛچىسشیٗ ػذد قثیؼی تاضذ و ٝتا اسسفاد ٜاص دسسٍا ٜخٛدخشداص خیى ،ِٝٛسٚضی تشای خشداخر آٖ ٚجٛد ٘ذاسد.
خیىٔ ِٝٛیخٛاٞذ اسصش سىٞٝای ٞش یه اص ٔاضیٗٞای خشداخر وٙٙذ ٜسا قٛسی زؼییٗ وٙذ ؤ ٝمذاس  Sتیطی ٝٙضٛد .تیطیٝٙ
ٔمذاس  Sچٙذ اسر؟ (ٕ٘ 4شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 64
-12

ب) 120

ج) 128

د) 720

ٞـ) 1024

جذٔ َٚماتُ ضأُ  9صٚج خا٘ٔ ٝیتاضذ و ٝتا حشٚف ٔطات( ٝتٝ
ػٛٙاٖ ٔثاَ ٔ ) A2 ٚ A1طخع ضذٜا٘ذ .اص ٞش صٚج خا٘ ٝدلیماً

یىی سا سیأ ٜیوٙیٓ زا دس خایاٖ  9خا٘ ٝاص  18خا٘ ٝسیا ٜتاضٙذ.

اص تاالی جذ َٚیه جشیاٖ آب ت ٝسٕر خاییٗ سشاصیش ٔیضٛدٔ .یدا٘یٓ
آب ٞیچٌا ٜسش تاال ٕ٘یسٚد .دس حمیمر آب اص ٞش تّٛن سفیذ ت ٝزٕاْ
تّٛنٞای سفیذ ٔجاٚسش (و ٝحذالُ یه ؾّغ ٔجاٚس داس٘ذ  ٚتاالی
تّٛن فؼّی ٘یسسٙذ) جشیاٖ ٔییاتذ .ت ٝچٙذ قشیك ٔیزٛا٘یٓ سً٘آٔیضی
سا ا٘جاْ دٞیٓ و ٝآب ت ٝخاییٗ جذ٘ َٚشسذ؟ یىی اص ایٗ سٚشٞا ٓٞ ٚچٙیٗ سكح دسسشسی یافس ٝزٛسف آب دس ضىُ ٔماتُ
ٕ٘ایص داد ٜضذ ٜاسرٕ٘ 4( .شٜی ٔثثرٕ٘ 1 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 192
-13

ب) 184

ج) 216

د) 202

ٞـ) 204

٘ 50مك ٝسٚی یه خف لشاس داس٘ذٔ .یخٛاٞیٓ ٞش ٘مك ٝسا تا یىی اص سً٘ٞای  1زا  kقٛسی سً٘ وٙیٓ و ٝت ٝاصای ٞش
زؼذاد ٘مكٔ ٝسٛاِی دِخٛا ،ٜحذالُ یه سً٘ ٚجٛد داضس ٝتاضذ و ٝدلیماً یه تاس دس تیٗ ایٗ ٘ماـ ظاٞش ضذ ٜاسر .حذالُ
ٔمذاس  kچٙذ اسر؟ (ٕ٘ 6شٜی ٔثثرٕ٘ 1/5 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 5

ب) 6

ج) 7
educo.ir

د) 8

ٞـ) 9

educo.ir

مزحله دوم دوره ۲1
-14

۶

سال 1۳۸۹

یک جذٍل  4 4دارین .هزتضی ٍ هصغفی یکی در هیبى ٍ ثب ضزٍع اس هزتضی خبًِّبی جذٍل را ػالهت هیسًٌذ .هزتضی
در ًَثت خَد در یک خبًِ خبلی اس جذٍل  Xقزار هیدّذ ٍ هصغفی در ًَثت خَد در یک خبًِ خـبلی اس جذٍل  Oقـزار
هیدّذ .هزتضی ٍ هصغفی ثب ّن چْبر ثبسی هختلف اًجبم هیدٌّذ .ثبسی  iثزای 4

i

 1ثِ صَرت سیز تؼزیف هیضَد.

 ثبسی  :iهزتضی هیخَاّذ ضکل  ٍ iیب ضکلّبی هطبثِ ،حبصل اس دٍراى ٍ تقبرى ایي ضکل را ثب  Xثسبسد ٍ هصغفی
هیخَاّذ جلَی اٍ را ثگیزد.
در چٌذ ثبسی هزتضی ثزًذُ هیضَد؟ (ً 6وزُی هثجتً 1/5 ،وزُی هٌفی)

شکل 1
اِف) 0
-15

شکل2

ب) 1

شکل 3
ج) 2

شکل4
د) 3

ٞـ) 4

تش٘أ ٝصیش سا دس ٘ظش تٍیشیذ:
ٔ .1مذاس  Xسا اص ٚسٚدی تٍیش.
ٔ .2مذاس  Sسا تشاتش غفش لشاس تذ.ٜ
ٔ .3مذاس  Cسا تشاتش غفش لشاس تذ. ٜ
ٔ .4مذاس  Yسا تشاتش ٔمذاس  Xلشاس تذ.ٜ
 .5تالیٔا٘ذٜی زمسیٓ  Yتش د ٚسا دس  ٚ Bخاسج لسٕر آٖ سا دس خٛد  Yتشیض.
ٔ .6مذاس  Sسا تشاتش تا 1) B

(C

 Sلشاس تذ.ٜ

ٔ .7مذاس  Cسا تشاتش تا  1 Cلشاس تذ.ٜ
 .8اٌش  Yتضسٌسش اص غفش تٛد ت ٝخف  5تش.ٚ
 .9اٌش  Sتشاتش تا  Xتٛد ٔمذاس  Sسا ت ٝػٛٙاٖ خشٚجی تشٌشداٖ  ٚت ٝتش٘أ ٝخازٕ ٝتذ.ٜ
ٔ .10مذاس  Xسا تشاتش تا  Sلشاس تذ.ٜ
 .11ت ٝخف  2تش.ٚ
ت ٝاصای چٙذ زا اص اػؿای ٔجٕٛػٝی اٌش آٖ ػذد سا ت ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی ت ٝایٗ تش٘أ ٝتذٞیٓ ،تش٘أ ٝخازٕ ٝیافس ٚ ٝخشٚجی تشاتش تا
 1خٛاٞذ تٛد؟ (ٕ٘ 6شٜی ٔثثرٕ٘ 1/5 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 0

ب) 99

ج) 25

educo.ir

د) 50

ٞـ) 33
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ٞطر ٚص٘ ٝدس اخسیاس داسیٓ وٚ ٝصٖ ٞیچ یه اص آٖٞا سا ٕ٘یدا٘یٓ .دس ػٛؼ ٔیدا٘یٓ وٚ ٝصٖ ٞش یه اص ٚص٘ٞٝا یىی اص
اػؿای ٔجٕٛػٝی } {10,12,13,14,15,18, 30, 45اسر ٓٞ ٚچٙیٗ ٚصٖ ٞیچ دٚ ٚص٘ٝای تشاتش ٘یسر .یــه زشاصٚی دٚ

وفٝای دس اخسیاس داسیٓ .دس ٞش تاس اسسفاد ٜاص آٖ ٔیزٛا٘یٓ زؼذادی ٚص٘ ٝسا دس وفٝی سٕر چح  ٚزؼذادی ٚص٘ ٝسا دس وفٝی
سٕر ساسر زشاص ٚلشاس دٞیٓ ٚ ٚصٖ آٖٞا سا تا ٔ ٓٞمایس ٝوٙیٓ .دلر وٙیذ و ٝدس ٞش ٔمایسٔ ٝیضاٖ سٍٙیٗزش تٛدٖ یه وف ٝسا
ٕ٘یزٛاٖ فٕٟیذ .تّى ٝدس ٞش ٔمایس ٝفمف ٔیزٛاٖ فٕٟیذ وٚ ٝص٘ٞٝای ٔٛجٛد دس وذاْ وف ٝسٍٙیٗزش اسر  ٚیا ٚص٘ٞٝا ٔٛجٛد دس
د ٚوفٚ ٝصٖ یىساٖ داس٘ذ .حذالُ چٙذ تاس اص زشاص ٚاسسفاد ٜوٙیٓ ،زا ٚصٖ حذالُ یىی اص ٚص٘ٞٝا سا تذسر آٚسیٓ؟ (ٕ٘ 6شٜی
ٔثثرٕ٘ 1/5 ،شٜی ٔٙفی)
ب) 3

اِف) 2
-17

ج) 4

د) 5

دسسٍا« ٜػجیة» ت ٝػٛٙاٖ ٚسٚدی صٚج ٔشزة
b

b,b , a, 2b , a, 2a , a, a

a, b

ٞـ) 7

سا ٔیٌیشد  ٚیىی اص ضص صٚج ٔشزة

 2a,b , aیا  2b,bسا زِٛیذ ٔیوٙذ .صٚج ٔـــــشزة  x, yسا لاتُ زِٛیذ

ٌٛییٓ اٌش تا ضشٚع اص  ٚ 1,1ت ٝزؼذاد دِخٛا ٜاسسفاد ٜاص دسسٍا ،ٜتسٛاٖ صٚج ٔشزة  x, yسا زِٛیذ وشد .چٙذ صٚج ٔشزة
 x, xتا 100

اِف) 99
-18

x

 1لاتُ زِٛیذ ٞسسٙذ؟ (ٕ٘ 6شٜی ٔثثرٕ٘ 1/5 ،شٜی ٔٙفی)
ب) 51

ج) 42

ٞـ) 7

د) 14

أشٚص زِٛذ آیذا ،یىی اص ساوٙیٗ وطٛس سٝسٛسا اسر .دس ایٗ وطٛس ػذد س ٝتسیاس تااسصش زّمی ٔیضٛد .قثك یه سسٓ
دٚسسا٘ ٝلذیٕی ،دٚسسا٘ص لشاسسر تشای ا ٚتسسٞٝای حـــــاٚی وّٛچ ٝواد ٚتیاٚس٘ذٔ .یذا٘یٓ ضىُ ظاٞشی وّٛچٞٝای

ٔٛجٛد دس یه تسس ٝوأالً ضثی ٓٞ ٝاسر أا ٚصٖ آٖٞا ٕٔىٗسر تا ٔ ٓٞسفاٚذ تاضٙذٓٞ .چٙیٗ ٚصٖ وّٛچٞٝا یه ػذد قثیؼی
اسر.
یه آئیٗ لذیٕی ٔیٌٛیذ و ٝاٌش فشد  Aت ٝػٛٙاٖ وادٚی زِٛذ تشای فشد  Bیه تسس ٝحاٚی  kػذد وّٛچ ٝتیاٚسد ٔ ٚجٕٛع
ٚصٖ ایٗ  kوّٛچٔ ٝؿشتی اص ٌ 3شْ تاضذ ،آٍ٘ا A ٜیه «دٚسر ٚالؼی»  Bاسر! تشای زطخیع دٚسساٖ ٚالؼی ،آیذا ت ٝتاصاس
ٔیسٚد زا زشاص ٚتخشد .أ ٚسٛجٔ ٝیضٛد و ٝزشاصٞٚای ٔٛجٛد دس تاصاس ٍٕٞی یه وفٝای ٞسسٙذ  ٚتٝجای ػمشت ٝیا غفحٝ
دیجیساَ ،زٟٙا فمف یه چشاؽ داس٘ذ و ٝدس غٛسزی ؤ ٝجٕٛع ٚصٖ اضیاء سٚی وف ٝزشاصٔ ٚؿشتی اص ٌ 3شْ تاضذ ،چشاؽ سٚضٗ
ٔیضٛد! ػالٜٚتشایٗ ،زشاصٞٚای ٔٛجٛد داسای ٔحذٚدیر جاِثی دس حجٓ وفٞ ٝسسٙذ .ت ٝایٗ ٔؼٙی و ٝدس تاصاس زشاصٞٚای ٔذَ
ٔ ، W1ذَ ٔ ، W2ذَ ٔ ٚ W3ذَ ٚ W4جٛد داس٘ذ و ٝزشاصٚی ٔذَ  Wiزٟٙا دس غٛسزی واس ٔیوٙذ و ٝسٚی آٖ دلیماً  iزا
وّٛچ ٝ٘ ٚ( ٝوٕسش یا تیطسش) لشاس تٍیشد.
ٔسأسفا٘ ٝآیذا ٕ٘یدا٘ذ وٞ ٝش یه اص دٚسسا٘ص ٕٔىٗسر چٙذ زا وّٛچ ٝتشایص تیاٚس٘ذ ٚ .تشای ٕٞیٗ تایذ تا خشیذ یه یا چٙذ
زشاص ٚ ٚچٙذیٗ تاس اسسفاد ٜاص آٖٞا ،تسٛا٘ذ ٔؿشب  3تٛدٖ ٔجٕٛع ٞش تسس ٝوّٛچ ٝسا زطخیع دٞذ .یه ٔجٕٛػ ٝاص زشاصٞٚا سا
وأُ ٔیٌٛییٓ اٌش تسٛا٘یٓ تا وٕه زشاصٞٚای ٔٛجٛد دس آٖ ٔجٕٛػ ،ٝتشای ٞش تسس ٝوّٛچ ٝحاٚی تیص اص  3وّٛچ ،ٝتا وٕه آٖ
زشاصٞٚا  ٚاسسفاد ٜاص لذسذ زحّیُ  ٚاسسذالَ زطخیع تذٞیٓ ؤ ٝجٕٛع ٚصٖ ایٗ تسس ٝوّٛچ ٝتش  3تخصخزیش اسر یا ٘ٝ؟ اص
تیٗ ٔجٕٛػٞٝای } {W1,W4 } ٚ {W2,W3 },{W1,W3 },{W1,W2چٙذ زایطاٖ وأُ ٞسسٙذ؟(ٕ٘ 6شٔ ٜثثرٕ٘ 1/5 ،شٜی ٔٙفی)
اِف) 0

ب) 1

ج) 2
educo.ir

د) 3

ٞـ) 4
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۸

بخش تشریحی
زثذیُ دٚدٚیی ( 15نمره)

-1

ٔاضیٗ ٔثذَ دٚدٚیی یه ػذد دٚدٚیی تا  nسلٓ سا اص ٚسٚدی ٔیٌیشد  ٚتا فطاس دادٖ یىی اص د ٚدوٕٝی آٖ ،یىی اص د ٚزثذیُ
صیش سا سٚی ػذد ٚسٚدی ا٘جاْ ٔیدٞذ.
 .1دوٕ ٝیه :سٕر ساسرزشیٗ سلٓ سا اص  0ت ٚ 1 ٝاص  1ت 0 ٝزغییش ٔیدٞذ.
 .2دوٕ ٝد :ٚسٕر ساسرزشیٗ سلٓ  1سا خیذا ٔیوٙذ  ٚسلٓ سٕر چح آٖ سا اص  0ت ٚ 1 ٝاص  1ت 0 ٝزغییش ٔیدٞذ .دلر وٙیذ
دس غٛسزی و ٝسٕر ساسرزشیٗ  1دس سٕر چحزشیٗ ٔىاٖ تاضذ یا سضس ٝزٕاْ  0تاضذ ،زغییشی ا٘جاْ ٕ٘یدٞذ.
تشای ٔثاَ تا اسسفاد ٜاص ٔاضیٗ ٔثذَ دٚدٚیی ٔیزٛاٖ ػذد  001001سا ت 011001 ٝزثذیُ وشد .سٚش زثذیُ ت ٝایٗ غٛسذ اسر
و ٝاتسذا دوٕ ٝیه ،سدس دوٕ ٝد ٚ ٚدس ا٘سٟا دوٕ ٝیه سا فطاس ٔیدٞیٓ .ثاتر وٙیذ تا اسسفاد ٜاص ٔاضیٗ ٔثذَ دٚدٚیی ٔیزٛاٖ
ٞش ػذد دٚدٚیی تا  nسلٓ سا تٞ ٝش ػذد دٚدٚیی تا  nسلٓ زثذیُ وشد.
-2

خان وشدٖ دسخر ( 2۰نمره)
ٌشاف ٕٞثٙذ  ٚتذ ٖٚدٚس سا دسخر ٌٛیٙذ .دسخر  Tسا اص سأس  rت ٝایٗ غٛسذ سیطٝداس ٔیوٙیٓ و ٝدسخر سا اص سأس r
آٚیضاٖ ٔیوٙیٓ  ٚزٕاْ یاَٞا سا اص تاال ت ٝخاییٗ جٟرداس ٔیوٙیٓ .ت ٝتیا٘ی دیٍش یاَٞای دسخر سا ت ٝایٗ غٛسذ جٟرداس
ٔیوٙیٓ و ٝزٕاْ یاَٞای ٔسػُ ت r ٝسا اص  rت ٝسٕر تیش ٖٚجٟر ٔیدٞیٓ ٚ ،تمی ٝیاَٞا سا قٛسی جٟردٞی ٔیوٙیٓ و ٝزؼذاد
یاَٞای ٚاسد ضذ ٜتٞ ٝش سأس ت ٝغیش اص  rتشاتش  1ضٛد .دلر وٙیذ و ٝدس ایٗ غٛسذ زؼذاد یاَٞای ٚاسد ضذ ٜت r ٝتشاتش غفش
اسر .فاغّ ٝسیط ٝزا سأس دِخٛا ،i ٜتشاتش زؼذاد یاَٞایی اسر و ٝتشای سسیذٖ اص سیط ٝت ٝسأس  iقی ٔیوٙیٓ .تشای ٔثاَ
دسخر ضىُ صیش سا اص سأس سیا ٜسً٘ سیطٝداس وشدٜایٓٓٞ .چٙیٗ فاغّ ٝتؼؿی اص سأسٞا زا سیط ٝدس ضىُ ٘طاٖ داد ٜضذٜ
اسر.

ٞذف خان وشدٖ یاَٞای یه دسخر سیطٝداس دس وٕسشیٗ زؼذاد ٔشحّ ٝاسر .دس ٞش ٔشحّٔ ٝجاص ت ٝا٘جاْ یىی اص د ٚػّٕیاذ
صیش تشای ٞش دسخر سیطٝداس تالیٔا٘ذٞ ٜسسیٓ:
 ػّٕیاذ ا :َٚزٕاْ یاَٞای ٔسػُ ت ٝسیط ٝسا خان وٗ.
 ػّٕیاذ د :ْٚیىی اص سأسٞایی و ٝتیطسشیٗ فاغّ ٝسا زا سیط ٝداس٘ذ ٔا٘ٙذ  iا٘سخاب وٗ .اص سیط ٚ ٝاص سٚی یاَٞا  ٚدس
جٟر یاَٞا ت ٝسٕر  iحشور وٗ  ٚیاَٞایی و ٝاص آٖٞا ػثٛس وشدٜای سا خان وٗ.
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دس حمیمر دس ٞش ٔشحّٔ ٝیزٛاٖ تش سٚی ٞش دسخر سیطٝداس تالیٔا٘ذٞ ،ٜش یه اص ػّٕیاذ ا َٚیا د ْٚسا ا٘جاْ داد .دلر وٙیذ
و ٝتا خان ضذٖ یاَٞاٞ ،ش دسخر سیطٝداس ت ٝیه یا چٙذ دسخر سیطٝداس زثذیُ ٔیضٛد .تشای ٔثاَ دس ضىُ زٕاْ یاَٞای
دسخر اِٚی ٝدس ٔ 3شحّ ٝخان ضذٜا٘ذ .دس ایٗ ضىُ سیطٝی دسخرٞا تا سً٘ سیا٘ ٜطاٖ داد ٜضذٜا٘ذ .دلر وٙیذ و ٝتؼذ اص
ٔشحّٝی ا َٚدسخر سیطٝداس اِٚی ٝتا  12سأس ،ت 4 ٝدسخر سیطٝداس تا  7 ٚ 1 ،1 ،3سأس زثذیُ ضذ ٜاسر.

اِف) یه دسخر سیطٝداس تا  100سأس داد ٜضذ ٜاسر .سٚضی اسائ ٝدٞیذ و ٝدس ٔ 14شحّ ٝزٕاْ یاَٞای آٖ سا خان وٙذ.
ب) یه دسخر سیطٝداس تا  100سأس ٔثاَ تض٘یذ و ٝدس وٕسش اص ٔ 10شحّ٘ ٝسٛاٖ زٕاْ یاَٞای آٖ سا خان وشد.
-3

جذ َٚجادٚیی ( 25نمره)
جذ َٚجادٚیی  n nجذِٚی اسر و ٝتشای ٞش  j ٚ iوn ٝ

i

n ٚ1

j

 ، 1دس خا٘ٝی ) (i,jآٖ ػذد j

i

٘ٛضس ٝضذ ٜاسر .دس ٞش ٔشحّٔ ٝیزٛاٖ ایٗ جذ َٚسا ت ٝغٛسذ صیش زغییش داد.
 دس ٞش ٔشحّ ٝیه صیشٔجٕٛػ ٝاص سكشٞا ٔا٘ٙذ  ،Sیه صیش ٔجٕٛػ ٝاص سسٖٞٛا ٔا٘ٙذ  ٚ Tیه ػذد 0
سدس ػذد زٕاْ خا٘ٞٝای ) (i,jوS ٝ

T ٚi

 kا٘سخاب ٔیوٙیٓ.

 jسا ٚ kاحذ وٓ ٔیوٙیٓ.

دس ٔثاَ صیش زٕاْ اػذاد یه جذ َٚجادٚیی  2 2دس سٔ ٝشحّ ٝغفش ضذٜا٘ذ .صیش ٔجٕٛػٞٝای  T ٚ Sزٛسف خیىاٖ دس ضىُ
٘طاٖ داد ٜضذٜا٘ذ.

اِف) سٚضی اسائ ٝدٞیذ و ٝدس ٔ 15شحّ ٝزٕاْ اػذاد یه جذ َٚجادٚیی  100 100سا غفش وٙذ.
ب) ثاتر وٙیذ دس وٕسش اص ٔ 14شحّٕ٘ ٝیزٛاٖ زٕاْ اػذاد یه جذ َٚجادٚیی  100 100سا غفش وشد.
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ٔشزةساص ( 2۰نمره)
زؼذاد ٘اتٝجاییٞای جایٍطر

n

, 2,...,

1

ت ٝق n َٛتشاتش زؼذاد ا٘ذیسٞای  j ٚ iاسر وj ٝ

ٚ i

j

i

.

تشای ٔثاَ زؼذاد ٘اتٝجاییٞای جایٍطر  1, 3, 4, 2تشاتش  ٚ 2زؼذاد ٘اتٝجاییٞای جایٍطر  3, 2, 4,1تشاتش  4اسر .زؼذاد
٘اتٝجاییٞای جایٍطر

سا تا ) ( ٘ fطاٖ ٔیدٞیٓ.

 10واسذ داسیٓ و ٝخطر ٞش واسذ یىی اص اػذاد  1زا ٛ٘ 100ضس ٝضذ ٜاسر .ت ٝتیاٖ دیٍش اػذاد ٘ٛضس ٝضذ ٜخطر واسذٞا
زطىیُ یه جایٍطر ٔیدٙٞذٓٞ .چٙیٗ یه ٔاضیٗ تا  100جایٍأ ٜخػٛظ واسذ تا ضٕاسٜٞای  1زا  100دس اخسیاس داسیٓ.
واسذٞا سا تا زشزیة دِخٛا ٜدس ایٗ  100جایٍا ٜقٛسی لشاس ٔیدٞیٓ و ٝدس ٞش جایٍا ٜدلیماً یه واسذ لشاس ٌیشد .واسذٞا
قٛسی لشاس داد ٜضذٜا٘ذ و ٝػذد ٘ٛضس ٝضذ ٜخطر آٖٞا سا ٕ٘یتیٙیٓ .دلر وٙیذ وٞ ٝش ٚؾؼیر لشاس ٌشفسٗ واسذٞا دس ٔاضیٗ
ٔطخع وٙٙذٜی یه جایٍطر

اسر .جایٍطر

ٔٛجٛد دس جایٍأ i ٜاضیٗ ٘طاٖدٙٞذٜی

i

ت ٝایٗ غٛسذ ٔطخع ٔیضٛد و ٝػذد ٘ٛضس ٝضذ ٜتش سٚی واسذ

اسرٚ .ؾؼیر ایذٜآَ ٚؾؼیسی اسر و ٝواسذ تا ػذد  iدس جایٍا ٜتا ضٕاس i ٜلشاس

ٌیشدٞ .ذف سسیذٖ تٚ ٝؾؼیر ایذٜآَ اسر .تشای سسیذٖ ت ٝایٗ ٞذف ٔیزٛاٖ دس ٞش ٔشحّ ٝت ٝغٛسذ صیش ػُٕ وشد:
 د ٚػذد  j ٚ iسا تٔ ٝاضیٗ ٔیدٞیٓ .فشؼ وٙیذ ٚؾؼیر فؼّی ٔاضیٗ ٔطخع وٙٙذٜی جایٍطر

اسرٔ .اضیٗ

واسذٞای ٔٛجٛد دس جایٍا j ٚ i ٜسا تا  ٓٞجاتجا ٔیوٙذ .فشؼ وٙیذ ٚؾؼیر ٔاضیٗ دس حاِر جذیذ ٔطخع وٙٙذٜی
جایٍطر

اسرٔ .اضیٗ ػال ٜٚتش جاتجایی واسذٞای ٔٛجٛد دس جایٍأ j ٚ i ٜمذاس ) ( f

) (  fسا ٘یض دس

خشٚجی ٘طاٖ ٔیدٞذ.
سٚضی اسائ ٝدٞیذ و ٝتشای ٞش ٌٚ ٝ٘ٛؾؼیر اِٚی ٝلشاس ٌشفسٗ واسذٞا دس ٔاضیٗ ،آٖٞا سا دس ٔ 198شحّ ٝتٚ ٝؾؼیر ایذٜآَ
زثذیُ وٙذ.
-5

ٔاضیٗ دس ٓٞساص (ٕ٘ 20ش)ٜ
 nواسذ سٚی  nخا٘ٝی ٔسٛاِی لشاس ٌشفسٝا٘ذ .تش سٚی واسذٞا جایٍطر

اص اػذاد  1زا ٛ٘ nضس ٝضذ ٜاسر .اتسذا ػذد

دِخٛا k ٜسا ا٘سخاب ٔیوٙیٓ  k ٚزا اص خا٘ٞٝا سا ػالٔر ٔیص٘یٓ .سدس دس ٞش ٔشحّ ٝواسذٞای خا٘ٞٝای ػالٔر خٛسد ،ٜتا
حفظ زشزیة ،تشداضس ٝضذ ٚ ٜت k ٝخا٘ٝی اتسذایی ٔٙسمُ ٔیض٘ٛذk .

 nواسذ دیٍش ٘یض تا حفظ زشزیة دس k

 nخا٘ٝی

ا٘سٟایی لشاس داد ٜخٛاٙٞذ ضذٔ .ثاِی اص ا٘جاْ ایٗ حشور دس دٔ ٚشحّ ٝدس صیش آٔذ ٜاسر .دس ایٗ ٔثاَ خا٘ٞٝای ػالٔر صد ٜضذٜ
تا سً٘ زیشٔ ٜطخع ضذٜا٘ذ.

educo.ir

educo.ir

11

مزحله دوم دوره ۲1

سال 1۳۸۹

اِف) آیا ت ٝاصای ٞش ا٘سخاب اِٚیٝی خا٘ٞٝای ػالٔرداس ،ازفاق صیش تشای ٞش جایٍطر
«تا زىشاس ایٗ حشور ٞش جایٍطر اِٚیٝ

سخ ٔیدٞذ؟

تشای اػذاد واسذٞا ،ت ٝخٛد آٖ جایٍطر زثذیُ ضٛد».

ب) آیا ا٘سخاب اِٚیٝای تشای خا٘ٞٝای ػالٔرداس ٚجٛد داسد و ،ٝازفاق صیش تشای ٞش جایٍطر
«تا زىشاس ایٗ حشور ٞش جایٍطر اِٚیٝ

سخ دٞذ؟

تشای اػذاد واسذٞا ،ت ٝجایٍطر غؼٛدی ٔشزة ضذٜی  1زا  nزثذیُ ضٛد».
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