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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمونۺ
ضمه آرسيی مًفقیت ثزای ضمب داوصپژيٌ گزامی ،خًاَطمىذ است قجل اس پبسخ ثٍ سؤاالت آسمًن ثٍ مًارد سیز تًجٍ
کىیذ:
 ایه آسمًن ضبمل  5مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۲۴۰دقیقه است.
 استفبدٌ اس مبضیهحسبة در ایه آسمًن غیز مجبس است.
َ مزاٌ داضته تلفه َمزاٌ (حتی خبمًش) در عًل سمبن آسمًن مجبس نیست.
 فقظ دايعلجبوی میتًاوىذ دفتزچٍی سؤاالت را ثب خًد ثجزوذ کٍ تب پبیبن آسمًن در جلسٍ حضًر داضتٍ ثبضىذ.
 اوتطبر ي ثبستًلیذ ایه سًاالت تًسظ کمیتهی اجرایی ماخ اوجبم ضذٌ است.
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سال 13۸6

۲

ٚس٘ٞٝب ( 1۰نمره)
 nعذد ٚس٘ٝی ٔتفبٚت ثب ٚسٖٞبی  ,..., 21, 220تب

n 1

( 2اس ٞز وذاْ یه عذد) ٚ ،یه تزاسٚی د ٚوفٝای در اختیبر داریٓٚ .سٖ

ٞز ٚس٘ ٝثز رٚی آٖ ٘ٛضت ٝضذ ٜاست .در اثتذای وبرٞ ،یچ ٚس٘ٝای رٚی تزاس ٚلزار ٘ذارد .در ٞز حزوت یىی اس ٚس٘ٞٝبیی وٝ
رٚی تزاس٘ ٚیست را ثزداضت ٚ ٝرٚی یىی اس وفٞٝبی تزاس ٚلزار ٔیدٞیٓ؛ پس اس ایٗ وبر ،اٌز وفٝی سٕت چپ تزاس ٚپبییٗتز
ثٛد (سٍٙیٗتز ثٛد) ،حزف  ٚ Lاٌز وفٝی سٕت راست تزاس ٚپبییٗتز ثٛد ،حزف  Rرا رٚی وبغذ ٔی٘ٛیسیٓٔ( .یتٛاٖ ٘طبٖ
داد و ٝوفٞٝب ٞیچٚلت ٔسبٚی ٕ٘یض٘ٛذ!) ایٗ وبر را ثٕٞ ٝیٗ تزتیت ادأٔ ٝیدٞیٓ .دلت وٙیذ حزٚف را ث ٝتزتیت پطت سز
ٔ ٓٞی٘ٛیسیٓٓٞ .چٙیٗ تٛج ٝوٙیذ وٞ ٝزٌش حك ٘ذاریٓ ٚس٘ٝای را اس رٚی یه وف ٝثزداریٓ .ثب ایٗ حسبة ٚلتی ٚس٘ٝای رٚی
یه وف ٝلزار ٌزفت تب پبیبٖ وبر ٕٞبٖجب ثبلی ٔیٔب٘ذ.
در پبیبٖ وبر ،یعٙی سٔب٘ی وٚ ٕٝٞ ٝس٘ٞٝب رٚی تزاس ٚلزار ٌزفتٙذ ،یه رضت ٝث ٝط n َٛاس حزٚف  R ٚ Lایجبد ٔیضٛد .ثبثت
وٙیذ و ٝث ٝاسای ٞز رضت ٝث ٝط n َٛاس ٔ ،R ٚ Lیتٛاٖ ٚس٘ٞٝب را ث ٝتزتیجی رٚی تزاس ٚلزار داد و ٝرضتٛٔ ٝرد٘ظز سبخت ٝضٛد.
-2

٘ٛارٞبی دٚدٚیی سبرا ( ۲۰نمره)
سبرا عاللٝی سیبدی ثٕ٘ ٝبیص اعذاد در ٔجٙبی  2دارد! یه رٚس صجح ،ا ٚتٕبْ اعذاد  0تب 1

 2nرا رٚی  2nعذد ٘ٛارِ وبغذی،

در ٔجٙبی ٔ 2ی٘ٛیسذ  ٚدر سٕت چپ اعذادی و ٝوٓتز اس  nرلِٓ دٚدٚیی (اصطالحبً «ثیت») دار٘ذ ،آٖلذر صفز ٔیٌذارد تب
تٕبْ اعذاد دلیمبً  nثیتی ثط٘ٛذ.
عصز ٕٞبٖ رٚس ،دارا (ثزادر سبرا)ٛ٘ ،ارٞبی ا ٚرا ثزداضت ٚ ٝث ٝاتبق خٛدش ٔیرٚد .سپس ،دٚر اس چطٓ سبرا ،اثتذا ٘ٛارٞب را ثب
یه تزتیت دَخٛا ٜسیز  ٓٞلزار ٔیدٞذ (تب چیشی ضجی ٝیه جذ َٚثب  2nسطز  n ٚست ٖٛاس ارلبْ  0یب  1درست ضٛد)؛  ٚثعذ
اس آٖ رٚی ٞز وذاْ اس n

 2nثیتِ ایٗ ٘ٛارٞب ،یه سى ٝلزار ٔیدٞذ تب ثیتِ سیز آٖ دیذ٘ ٜطٛد .پس اس ایٗ وبر ،دارا اس سبرا

ٔیخٛاٞذ و ٝث ٝاتبلص ثیبیذ  ٚثب ثزداضتٗ حذالُ تعذاد سى ٝاس رٚی ثیتٞبی ٘ٛارٞب ،تعییٗ وٙذ وٛ٘ ٝارِ ٞز وذاْ اس سطزٞب،
دلیمبً وذاْیه اس اعذادِ  0تب 1

 2nاِٚی ٝاست.

ثعذ اس وٕی فىز وزدٖ ،سبرا تٕبْ سىٞٝبی ٕٝٞی ٘ٛارٞب ث ٝجش ٘ٛار آخز را ثز ٔیدارد (تب اعذاد آٖٞب را ث ٝسبدٌی ثجیٙذ) ٚ
سپس ٘تیجٔ ٝیٌیزد و ٝثیتٞبی سیزِ سىٞٝبیِ آخزیٗ ٘ٛار ،عذدی اس اعذادِ  0تب 1

 2nرا تطىیُ ٔیدٙٞذ و ٝدر ٘ٛارٞبی

دیٍز ٘یبٔذ ٜاست! دارا و ٝچٙذاٖ اس ایذٜی سبرا خٛضص ٘یبٔذ ،ٜاس أ ٚیخٛاٞذ و ٝسعی وٙذ ثب ثزداضتٗ تعذاد وٓتزی سى،ٝ
ٔبٞیت ٕٝٞی ٘ٛارٞب را تطخیص دٞذ.
ث ٝسبرا وٕه وٙیذ  ٚرٚضی ارائ ٝدٞیذ و ٝثزای ٞز  ،n 2ا ٚثتٛا٘ذ ثب ثزداضتٗ حذاوثز  ((n 1) 2n ) 1سى ،ٝتٕبْ ٘ٛارٞب را
ثٝطٛر دلیك ضٙبسبیی وٙذ.
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خب٘ٞٝبی تهرً٘ ( ۲۰نمره)
یه جذ n n َٚاس اعذاد  ،2 ،1تب  n ...داد ٜضذ ٜاست .در ٞیچ سطز یب ست٘ٛی اس ایٗ جذ َٚعذد تىزاری یبفت ٕ٘یضٛد؛ ثٝ
عجبرت دیٍز ،در ٞز سطز یب ست ٖٛتٕبْ اعذاد  ،2 ،1تب ٚ n ...جٛد دار٘ذ.
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n
اٌز  xیه عذد اعطبری ثبضذ x ،ثشريتزیٗ عذد صحیحِ وٛچهتز اس  xاست .ثب ایٗ تعزیف ،ثبثت وٙیذ ؤ ٝیتٛاٖ
2

تب

اس خب٘ٞٝبی ایٗ جذ َٚرا ا٘تخبة ٕ٘ٛد ثٝطٛریو ٝاٚالًٞ ،یچ سٚج اس ایٗ خب٘ٞٝب در یه سطز یب ست ٖٛلزار ٘ذاضت ٝثبضٙذ .ثب٘یبً،
ٞیچ سٚج اس ایٗ خب٘ٞٝب ضبُٔ عذد یهسب٘ی ٘جبضذ.
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خب٘ٞٝبی تهرً٘ ( ۲۰نمره)
یه جذ n n َٚدر اختیبر داریٓ .در اثتذا جذ َٚاس ٘ n 2بحی ٝتطىیُ ضذ ٜاست
( ٔ n 2زثع 1

 .)1در ٞز ٔزحّٔ ٝیتٛا٘یٓ تٕبْ د٘ ٚبحیٝی ٔجبٚر (یعٙی د٘ ٚبحیٝ

و ٝالالُ یه پبر ٜخط ٔطتزن دار٘ذ) را اس جذ َٚا٘تخبة وٙیٓ  ٚایٗ د٘ ٚبحی ٝرا ثب
 ٓٞادغبْ وٙیٓ؛ یعٙی ٔزس ٔطتزن ثیٗ ایٗ د٘ ٚبحی ٝرا پبن و .ٓٙفزض وٙیذ طَٛ
ایٗ ٔزس ٔطتزن در ٔزحّٝی iاْ  aiثبضذ .اٌز ثعذ اس ٔ kزحّ ،ٝتٟٙب یه ٘بحی ٝثبلی
ثٕب٘ذ (یعٙی یه ٔزثع  ،) n nاعذاد  a1,..., akث ٝدست ٔیآیٙذ .ثزای ٔثبَ ،در
ضىُ سٕت چپ ثبال اٌز ٘ٛاحی  D ٚ Cرا ثخٛاٞیٓ ثب  ٓٞادغبْ وٙیٓٔ ،حیط
ٔطتزن ثیٗ ایٗ د٘ ٚبحیٚ 3 ٝاحذ ثٛدٟ٘ ٚ ٜبیتب ث ٝضىُ پبییٗ ٔیرسیٓ.
اِف) رٚضی ارائ ٝدٞیذ و ٝدر آٖ ٞز یه اس ٞ aiب  1یب  2ثبضذ 1۰( .نمره)
ة) ٘طبٖ دٞیذ وٓتزیٗ ٔمذار

k

a2
i 1 i

ٚلتی رخ ٔیدٞذ وٞ ٝز یه اس ٞ aiب 1

یب  2ثبضذ  ٚثب استفبد ٜاس ایٗ ٘ىت ٝجٛاة ٔسئّ ،ٝیعٙی وٓتزیٗ ٔمذار

k

a2
i 1 i

را

ث ٝدست آٚریذ.
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عٕ٘ ٛمبش ( 52نمره)
دیٛار خب٘ٝی عٕ٘ ٛمبش ث ٝصٛرت یه جذٔ n n َٚیثبضذ .عٕ٘ ٛمبش ثزای ایٗؤ ٝصذاق ضزةإِثُ «وٛسٌٜز اس وٛسٜ
ضىست ٝآة ٔیخٛر٘ »ٜطٛدٔ ،یخٛاٞذ دیٛار خب٘ٝاش را رً٘آٔیشی وٙذ .ثزای ایٗ وبر عٕٞ ٛز ثبر لّٓٔٛی خٛدش را درٖٚ
یه سطُ رًِ٘ ٔتفبٚت ثب رً٘ٞبی لجّی و ٝتب ث ٝحبَ استفبد ٜوزدٔ ،ٜیوٙذ  ٚلّٓٔٛی رٍ٘ی را رٚی یه سطز یب یه ستٖٛ
جذ َٚث ٝطٛر وبُٔ ٔیوطذ.
عٕ٘ ٛمبش ٔیخٛاٞذ ٞز وسی ث ٝخب٘ٝضبٖ ٔیآیذٙٞ ،زش را ثفٕٟذ .ثٕٞ ٝیٗ خبطز أ ٚیخٛاٞذ طٛری دیٛار را رً٘آٔیشی
وٙذ و ٝتعذاد رً٘ٞبئی و ٝرٚی دیٛار دیذٔ ٜیضٛد ،ثیصتزیٗ ثبضذ.
ضٕب ث ٝعٕ٘ ٛمبش وٕه وٙیذ؛ ث ٝایٗ ٔعٙی و ٝاٚالً ،ثزای ٞز عذد  ،nیه رٚش رً٘آٔیشی ارائ ٝدٞیذ و ٝدر آٖ ثب ثیصتزیٗ
تعذاد رً٘ دیٛار رً٘آٔیشی ضٛد  ٚثب٘یبً ،ثبثت وٙیذ ایٗ ٔمذار ثیطی ٝٙاست.
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استفاده اس ماشین حساب مجاس نیست.

تذکزات آسمون:
ضمه آرسيی مًفقیت ثزای ضمب داوصپژيٌ گزامی ،خًاَطمىذ است قجل اس پبسخ ثٍ سؤاالت آسمًن ثٍ مًارد سیز تًجٍ
کىیذ:
 ایه آسمًن ضبمل  8مسألهی تشزیحی ي يقت آن  ۲۴۰دقیقه است.
 استفبدٌ اس مبضیهحسبة در ایه آسمًن غیز مجبس است.
َ مزاٌ داضته تلفه َمزاٌ (حتی خبمًش) در عًل سمبن آسمًن مجبس نیست.
 فقظ دايعلجبوی میتًاوىذ دفتزچٍی سؤاالت را ثب خًد ثجزوذ کٍ تب پبیبن آسمًن در جلسٍ حضًر داضتٍ ثبضىذ.
 اوتطبر ي ثبستًلیذ ایه سًاالت تًسظ کمیتهی اجرایی ماخ اوجبم ضذٌ است.
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۲

خبًِّبی دٍرًگی ( ۲۰نمره)
یک جذٍل  n nاس اػذاد  ،2 ،1تب  n ...دادُ ضذُ است .در ّیچ سغز یب ستًَی اس ایي جذٍل ػذد تکزاری یبفت ًویضَد؛
ثِ ػجبرت دیگز ،در ّز سغز یب ستَى توبم اػذاد  ،2 ،1تب ٍ n ...جَد دارًذ.
n
اگز  xیک ػذد اػطبری ثبضذ x ،ثشرگتزیي ػذد صحیحِ کَچکتز اس  xاست .ثب ایي تؼزیف ،ثبثت کٌیذ کِ هیتَاى
2

تب

اس خبًِّبی ایي جذٍل را اًتخبة ًوَد کِ ّیچ سٍج اس خبًِّبی اًتخبة ضذُ در یک سغز یب ستَى قزار ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ
اسای ّز ػذد  1 i nحذاکثز دٍ تب اس ایي خبًِّب ضبهل ػذد  iثبضٌذ.
-2

ثزش ًَاحی ( 52نمره)
یک جذٍل n
هزثغ 1

 nدر اختیبر دارین .در اثتذا جذٍل اس ً n 2بحیِ تطکیل ضذُ است ( n 2

 .) 1در ّز هزحلِ هیتَاًین توبم دٍ ًبحیِی هجبٍر (یؼٌی دٍ ًبحیِ کِ الاقل

یک پبرُخظ هطتزک دارًذ) را اس جذٍل اًتخبة کٌین ٍ ایي دٍ ًبحیِ را ثب ّن ادغبم کٌین؛
یؼٌی هزس هطتزک ثیي ایي دٍ ًبحیِ را پبک کٌین .فزض کٌیذ عَل ایي هزس هطتزک در
هزحلِ  iام  aiاست .اگز ثؼذ اس  kهزحلِ ،تٌْب یک ًبحیِ ثبقی ثوبًذ (یؼٌی یک هزثغ
 ،) n nاػذاد  a1 ,..., akثِ دست هیآیٌذ .ثزای هثبل ،در ضکل سوت چپ ثبال اگز
ًَاحی  D ٍ Cرا ثخَاّین ثب ّن ادغبم کٌین ،هحیظ هطتزک ثیي ایي دٍ ًبحیِ ٍ 3احذ ثَدُ
ٍ ًْبیتبً ثِ ضکل پبییي هیرسین.
الف) رٍضی ارائِ دّیذ کِ در آى ّز یک اس ّ aiب  1یب  2ثبضذ 1۰( .نمره)
ة) ًطبى دّیذ کوتزیي هقذار

k

a2
i 1 i

ٍقتی رخ هیدّذ کِ ّز یک اس ّ aiب  1یب 2

ثبضذ ٍ ثب استفبدُ اس ایي ًکتِ جَاة هسئلِ ،یؼٌی کوتزیي هقذار

k

a2
i 1 i

را ثذست

آٍریذ 52( .نمره)
-3

ػوَ ًقبش ( 52نمره)
دیَار خبًِی ػوَ ًقبش ثِ صَرت یک جذٍل  n nهیثبضذ .ػوَ ًقبش ثزای ایي کِ هصذاق ضزةالوثل «کَسُگز اس کَسُ
ضکستِ آة هیخَرُ» ًطَد ،هیخَاّذ دیَار خبًِاش را رًگآهیشی کٌذ .ثزای ایيکبر ػوَ ّز ثبر قلنهَی خَدش را درٍى
یک سغل رًگِ هتفبٍت ثب رًگّبی قجلی کِ تب ثِ حبل استفبدُ کزدُ ،هیکٌذ ٍ قلنهَی رًگی را رٍی یک سغز یب یک ستَى
جذٍل ثِعَر کبهل هیکطذ.
ػوَ ًقبش هیخَاّذ ّز کسی ثِ خبًِضبى هیآیذٌّ ،زش را ثفْوذ .ثِّویي خبعز اٍ هیخَاّذ عَری دیَار را رًگآهیشی کٌذ
کِ تؼذاد رًگّبئی کِ رٍی دیَار دیذُ هیضَد ،ثیصتزیي ثبضذ.
ضوب ثِ ػوَ ًقبش کوک کٌیذ؛ ثِ ایي هؼٌی کِ اٍالً ،ثزای ّز ػذد  ،nیک رٍش رًگآهیشی ارائِ دّیذ کِ در آى ثب ثیصتزیي
تؼذاد رًگ دیَار رًگآهیشی ضَد ٍ ثبًیبً ،ثبثت کٌیذ ایي هقذار ثیطیٌِ است.
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تلَیشیَى ( 3۰نمره)
ایستگبُ راُآّي ضْز الوپیبدیّب  nسبلي اًتظبر دارد ٍ در ّز سبلي یک تلَیشیَى ثزًبهِ پخص هیکٌذ .هیداًین صذاٍسیوبی
کطَر الوپیبدیّب دارای  nضجکِ تلَیشیًَی است .در اٍلیي رٍس سبل  1331در تلَیشیَى ّز سبلي اًتظبر ،یکی اس ایي ضجکِّب
پخص هیضَد ،ثِعَریکِ ّز یک اس  nضجکِ ثز رٍی دقیقبً یکی اس ایي  nتلَیشیَى دیذُ هیضَد .هیداًین راُآّي تزتیت پخص
ضجکِّب رٍی ایي  nتلَیشیَى را ثِ تزتیت خبصی در پبیبى ّز رٍس تغییز هیدّذ.
یک تؼزیف :یک تزتیت ًَضتي اػذاد  ...1تب  nدر یک ردیف را یک جبیگطت اس ایي اػذاد گَیین .هثالً ( 4, 5, 2,1, 3اس
چپ ثِ راست) یک جبیگطت اس اػذاد  1تب  5است ٍ  2ػذد سَم ایي جبیگطت است.
راُآّي یک جبیگطت سزّی ثِ ًبم

اس اػذاد  1تب  nدارد کِ هب اس آى ثیاعالػین .الجتِ هیداًین کِ ثِ اسای ّز  ،iاگز

تلَیشیًَی در یک رٍس ضجکِ  iام را ًطبى دّذ ،در رٍس ثؼذ حتوبً ضجکِی ضوبرُی

i

(یؼٌی ػذد  iام اس جبیگطت

) را

ًطبى خَاّذ داد.
هتأسفبًِ هب در ّز رٍس هجبسین تٌْب یکی اس سبليّبی اًتظبر (ٍ در ًتیجِ فقظ تلَیشیَى آى سبلي) را ثِ اًتخبة خَد ثجیٌین ٍ ثِ
ایي تزتیت ضوبرُی ضجکِای کِ در آى پخص هیضَد را هتَجِ ضَین.
رٍضی ثزای اًتخبة سبلي اًتظبر در ّز رٍس ٍ دیذى تلَیشیَى آى ارائِ کٌیذ تب ثِ کوک آى در حذاکثز 1

جبیگطت
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دست پیذا کٌین ٍ در ًتیجِ رًٍذ تغییز پخص ضجکِّب در تلَیشیَىّب را ثفْوین.

ػلی کَچَلَ ( ۲۰نمره)
ػلی کَچَلَ در تصَرات خَد ،کطَری ثِ ًبم «اُتَپیب» دارد .کطَر اٍ دارای  nضْز است ،هٌتْب ثیي ضْزّبی اتَپیبّ ،یچ راُ
ارتجبعیای ٍجَد ًذارد .ثزای ثزقزاری ارتجبط ثیي ایي ضْزّب ،ػلی کَچَلَ هیخَاّذ تؼذادی جبدُ ثیي ثزخی اس ضْزّبی
کطَرش ثکطذٍ .لی اس آىجبیی کِ اٍ ثِ اصَل ٍ فٌَى راُسبسی آضٌبیی ًذارد ،ثِ سزاؽ کتبة «اصَل ٍ فٌَى راُسبسی» هیرٍد.
در ایي کتبة آهذُ است:
"اگز هیخَاّیذ ثیي  mضْز تؼذادی جبدُ دٍعزفِ ثکطیذ ،ثِعَریکِ ثتَاى اس ّز ضْز ،ثِ ّز ضْز دیگز رفت ،ثبیذ حذاقل
1

 mجبدُ ثیي ایي ضْزّب کطیذُ ضَد .دقت کٌیذ کِ ّز جبدُ ثیي دقیقبً دٍ ضْز کطیذُ هیضَد ٍ اس ضْز  Aهیتَاى ثِ ضْز

 Bرفت اگز ٍ فقظ اگز ثتَاى ثب ضزٍع اس ضْز  ٍ Aثب حزکت رٍی تؼذادی اس جبدُّب ثِ ضْز  Bرسیذ".
ػلی کَچَلَ ثزای سز ٍ سبهبى دادى ثِ اٍضبع کطَر ،دٍ ّذف سیز را دًجبل هیکٌذ.
 )1ثیي تؼذادی اس ضْزّبی اُتَپیب ،جبدُی دٍ عزفِ ثکطذ ثِعَریکِ ثتَاى اس ّز ضْز آى ثِ ّز ضْز دیگزش رفت.
 )2تؼذادی هزکش پلیس ،در ثزخی اس ضْزّبی کطَرش (در ّز ضْز ،حذاکثز یک هزکش پلیس) تأسیس کٌذ .ثِ یک کطَر «d
حفبظتضذُ» گفتِ هیضَد ،اگز ثزای رفتي اس ّز هزکشِ پلیس ثِ یک هزکش پلیس «دیگز» هججَر ثِ عی کزدى حذاقل  dجبدُ
ثبضین .قْزهبى داستبى هب هیخَاّذ هزاکش پلیسِ اُتَپیب را عَری تبسیس کٌذ کِ کطَرش  dحفبظت ضذُ ثبضذ.
ثیصتزیي تؼذاد هزاکشِ پلیس کِ ثبیذ تبسیس ضَد (ثزحست  )d ٍ nچِقذر ثبیذ ثبضذ تب ػلی کَچَلَ ثِ دٍ ّذف گفتِ ضذُ
ثزسذ؟ در ٍاقغ ثبیذ عَری جبدُّب سبختِ ٍ هزاکش پلیس را تأسیس ضًَذ کِ ثِ اّذاف ثبال ثزسیذ ٍ ثیصتزیي تؼذاد هزکش پلیس
را داضتِ ثبضیذ.
در ّز صَرت ،السم است گفتِی خَد را اثجبت کٌیذ.
educo.ir
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۴

ًٍذ-آساد ( ۲۰نمره)
یک سثبى اس  nکلوِ تطکیل ضذُ است ٍ ّز کلوِ اس تؼذادی حزف .هجوَػِی حزٍف هب }  {a,b,..., zاست ٍ ّز کذام اس
ایي حزٍف ثزای خَد ٍسًی دارًذٍ .سى حزف  ،aثزاثزِ ٍ ، c1سى حزف  bثزاثز  ٍ c2ثِ ّویي تزتیتٍ ،سى حزف  ،zثزاثز c26

استٍ .سى ّز کلوِ ّن ثزاثز جوغ ٍسىّبی حزٍف آى کلوِ است ٍ ٍسى یک سثبى ثزاثز جوغ ٍسىّبی کلوبت آى سثبى .ثِ
ػٌَاى هثبل اگز  c3 ٍ c2 , c1ثِ تزتیت ثزاثز ثب  3 ٍ 2 ،1ثبضٌذٍ .سى سثبىِ } {acb , abbaثزاثز است ثب
12

)1

2

2

(1

)2

3

. (1

یک کلوِ «پیطًَذ» یک کلوِی دیگز است اگز ٍ فقظ اگز در اثتذای آى ظبّز ضذُ ثبضذ .هثالً  abzdپیطًَذ  abzdsdfاست.
ثِ ّویي ضکل ،یک کلوِ «پسًَذ» یک کلوِی دیگز است اگز ٍ فقظ اگز در اًتْبی آى ظبّز ضذُ ثبضذ .هثالً  sjfپسًَذ
 hgsjfاست.
یک سثبى را «پیطًَذ-آساد» هیگَیین اگز ٍ فقظ اگز ّیچ کلوِای در آى پیطًَذ دیگزی ًجبضذ ٍ ،یک سثبى را «پسًَذ-آساد»
هیگَیین اگز ٍ فقظ اگز ّیچ کلوِای در آى پسًَذ دیگزی ًجبضذ.
فزض کٌیذ ٍسىِ کنٍسىتزیي سثبىِ  nکلوِایِ پیطًَذ-آساد ثزاثز  Xاست .ثبثت کٌیذ کِ ٍسىِ کنٍسىتزیي سثبىِ  nکلوِای کِ ّن
پیطًَذ-آساد ثبضذ ٍ ّن پسًَذ-آساد حذاکثز  2Xاست.
-7

سِتبئیّبی پبیذار (  52نمره)
n
 nسیزهجوَػِی سِػضَی اس هجوَػِی اػذاد } {1, 2,..., nدادُ ضذُ است .ثبثت کٌیذ هیتَاى
3

تب اس اػذاد هجوَػِی

} {1, 2,..., nرا رًگ کزد ثِعَریکِ ّیچکذام اس  nسیزهجوَػِی سِػضَی هب پیذا ًطَد کِ ّز سِ ػضَش رًگ ضذُ ثبضٌذ.
-8

دایزُّبی ػجیت ( 52نمره)
در یک جوغ ً nفزُّ ،ز دٍ ًفز یب ثب ّن آضٌب ّستٌذ یب ًیستٌذ .فزض کٌیذ افزاد ثب ضوبرُّبی  2 ،1تب ً nبمگذاری ضذُاًذ ٍ
آضٌبیی راثغِای دٍعزفِ است؛ یؼٌی اگز  iثب  jآضٌب ثبضذ حتوبً ّ jن ثب  iآضٌبست.
الف) ثب داًستي توبم رٍاثظ آَضٌبیی در یک جوغ ً nفزُ ،دایزُّبی دٍثِدٍ ًبهتقبعغ  C n ,...,C 2,C1در صفحِ کطیذُاًذ
ثِعَریکِ دایزُّبی  C j ٍ C iهتذاخلاًذ اگز ٍ فقظ اگز ثیي فزد  ٍ iفزد  jراثغِی آضٌبیی ٍجَد داضتِ ثبضذ .ثبثت کٌیذ در
ایي جوغ ،ثِ اسای ّز چْبر فزد هتوبیشِ  ،d ٍ c ،b ،aکِ  aثب  b ،bثب  c ٍ cثب  dآَضٌبست ،حتوبً یب  aثب  cآضٌبست یب  bثب .d
( 1۰نمره)
ة) جوؼی را در ًظز ثگیزیذ کِ در آى ثِ اسای ّز چْبر فزد هتوبیشِ  ،d ٍ c ،b ،aکِ  aثب  b ،bثب  c ٍ cثب  dآَضٌبست ،حتوبً
یب  aثب  cآضٌبست یب  bثب  .dثبثت کٌیذ ثب داًستي توبم آضٌبییّبی ایي جوغ ،هیتَاى دایزُّبی دٍثِدٍ ًبهتقبعغ
 C n ,...,C 2,C1را در صفحِ کطیذ ثِعَریکِ دایزُّبی  C j ٍ C iهتذاخل ثبضٌذ اگز ٍ فقظ اگز ثیي فزد  ٍ iفزد  jدر آى
جوغ راثغِی آضٌبیی ٍجَد داضتِ ثبضذ 52( .نمره)
educo.ir
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ثزای هثبل در ضکل سیز افزادی کِ ثب پبرُخظ ثِ ّن ٍصل ضذُاًذ ثب ّن آضٌب ّستٌذ ٍ دایزُّبی ًیش ثز ّویي اسبس رسن
ضذُاًذ.

educo.ir

