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۲۴۰

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 13۸۷

۲

جذٍل  ۲۰( 5 5نمره)
احوذ یک هربع  3 3در جذٍل  5 5هقابل اًتخاب کردُ است .علی قصذ دارد با
تعذادی پرسص هحل ایي هربع را کطف کٌذ .اٍ در ّر ًَبت هیتَاًذ بِ یکی از خاًِّای
جذٍل اضارُ کٌذ ٍ از احوذ بپرسذ کِ آیا ایي خاًِ در هربع هَردًظر اٍ قرار دارد یا خیر.
کوتریي تعذاد پرسصّای الزم برای آى کِ علی بتَاًذ هکاى هربع احوذ را کطف کٌذ چٌذ
تا است؟ برای اثبات ادعای خَد ،بایذ یک رٍش ارائِ دّیذ ٍ ًیس ًطاى دّیذ با کوتر از ایي
تعذاد سَال ًویتَاى ّویطِ بِ جَاب رسیذ.
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قَرباغِی پْلَاى ( ۲۰نمره)
یک قَرباغِی پْلَاى رٍی هحَر اعذاد صحیح قرار گرفتِ است .اٍ در ّر جْص هیتَاًذ بِ اًذازُی تَاًی از  2بِ چپ یا
راست بپرد .بِ عٌَاى هثال اٍ هیتَاًذ با دٍ جْص از  11بِ  11برسذ :ابتذا با یک جْص از  11بِ  ٍ 11در جْص بعذی از 11
بِ  11هیپردً .طاى دّیذ دٍ عذد صحیح ٍ b ،aجَد دارًذ کِ اٍ ًویتَاًذ با کنتر از  111جْص از  aبِ  bبرسذ.
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الواس ًسبتاً درخطاى ( ۲۰نمره)
علیبابا در غار  nالواس درخطاى پیذا کردُ است ٍ هیخَاّذ یکی از آىّا را اًتخاب کٌذ ٍ با خَد ببرد .اٍ اًساى قاًعی است
ٍ اصراری ًذارد کِ حتواً درخطاىتریي الواس را اًتخاب کٌذ .بلکِ فقط هیخَاّذ الواسی کِ با خَد هیبرد ،یکی از  11الواس
برتر باضذ ( nاز  11بسرگتر است).
برای ارزیابی درخطص الواسّا ،یک آیٌِی سخيگَ ٍجَد دارد کِ علیبابا هیتَاًذ دٍ الواس
را در برابر آى قرار دّذ ٍ آیٌِ بِ اٍ هیگَیذ کِ کذام یک از ایي دٍ درخطاىتر است .با تَجِ
بِ ایي کِ دزداى ّر لحظِ هوکي است سر برسٌذٍ ،ی بایذ با کنتریي سَال از آیٌِ ،الواسی را
اًتخاب کٌذ .اٍ با حذاقل چٌذ سَال هیتَاًذ ایي کار را اًجام دّذ؟
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چْار هلخ جٌْذُ ( ۲۰نمره)
چْار هلخ در چْار راس یک هربع بر رٍی صفحِ قرار گرفتِاًذّ .ر بار یکی از هلخّا با یک جْص از رٍی هلخ دیگری هیپرد
ٍ در ًقطِی هقابل (قریٌِی هکاى قبلی خَد ًسبت بِ هکاى هلخ دیگر) فرٍد هیآیذ .آیا هوکي است بعذ از هذتی هلخّا رٍی
چْار راس یک هربع بسرگتر قرار بگیرًذ؟ (هربع بسرگتر هوکي است دٍراى یافتِ باضذ).
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کتابخاًِی زًذاى ( ۲۰نمره)
یک کتاب هْن از کتابخاًِی زًذاى دزدیذُ ضذُ است .رییس زًذاى هیخَاّذ دزد را پیذا کٌذ .در رٍزی کِ کتاب هفقَد ضذُ
است ،ضص زًذاًی بِ کتابخاًِ رفتِاًذّ .ر کذام یک بار ٍارد کتابخاًِ ضذُ ،هذتی در آىجا هاًذُ ٍ سپس کتابخاًِ را ترک
کردُ است .هیداًین کِ اگر دٍ ًفر از آىّا ّنزهاى در کتابخاًِ بَدُ باضٌذ ،حتواً دستکن یکی از آىّا دیگری را دیذُ است.
رییس زًذاى از ّر کذام از ایي زًذاًیّا بِطَر هخفی سَال هیکٌذ کِ چِ کساًی را دیذُ است .پاسخّا بِ صَرت زیر است:
رییس زًذاى هعتقذ است کِ ّر زًذاًی بِ درستی دیگر زًذاًیّایی را کِ

زًذاًی

افرادی کِ دیذُ است

در کتابخاًِ دیذُ گسارش کردُ است ،بِ جس فرد دزد ،کِ عالٍُ بر کساًی

A

E ،B

کِ دیذُ است ،یک ًفر دیگر را بِ درٍغ ًام بردُ است .با فرض ایيکِ ًظر

B

F ،A

رییس زًذاى درست است ،تَضیح دّیذ کِ دزد کیست ٍ دالیل خَد را

C

F ،D

بٌَیسیذ.

D

F ،A

تَجِ هْن :رکر ًام دزد بذٍى استذالل کافی ًورُای ًذارد.

E

C ،B

F

E ،C
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۳۲۰

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  ۳۲۰دقیقه 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.

educo.ir

educo.ir

مزحله دوم دوره 1۹
-1

سال 1۳88

۲

هخفی (  52نمره)
احوذ یک سیزجذٍل  3 3اس جذٍل  6 6هقابل را اًتخاب کزدُ است .ػلی قصذ دارد با
تؼذادی پزسص هحل ایي هزبغ را کطف کٌذ .اٍ در ّز ًَبت هیتَاًذ بِ یکی اس خاًِّای
جذٍل اضارُ کٌذ ٍ اس احوذ بپزسذ کِ آیا ایي خاًِ در هزبغ هَردًظز اٍ قزار دارد یا خیز.
کوتزیي تؼذاد پزسصّای السم بزای آىکِ ػلی بتَاًذ هکاى هزبغ احوذ را کطف کٌذ چٌذ تا
است؟ بزای اثبات ادػای خَد ،بایذ یک رٍش ارائِ دّیذ ٍ ًیش ًطاى دّیذ با کوتز اس ایي
تؼذاد سَال ًویتَاى ّویطِ بِ جَاب رسیذ.
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قَرباغِی پْلَاى ( 52نمره)
یک قَرباغِی پْلَاى رٍی هحَر اػذاد صحیح قزار گزفتِ است .اٍ در ّز جْص هیتَاًذ بِ اًذاسُی تَاًی اس  2بِ چپ یا
راست بپزد .بِ ػٌَاى هثال اٍ هیتَاًذ با دٍ جْص اس  11بِ  11بزسذ :ابتذا با یک جْص اس  11بِ  ٍ 11در جْص بؼذی اس 11
بِ  11هیپزدً .طاى دّیذ دٍ ػذد صحیح ٍ b ،aجَد دارًذ کِ اٍ ًویتَاًذ با کنتز اس  100جْص اس  aبِ  bبزسذ.
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چْار هلخ جٌْذُ (  52نمره)
چْار هلخ در چْار راس یک هزبغ بز رٍی صفحِ قزار گزفتِاًذّ .ز بار یکی اس هلخّا با یک جْص اس رٍی هلخ دیگزی هیپزد
ٍ در ًقطِی هقابل (قزیٌِی هکاى قبلی خَد ًسبت بِ هکاى هلخ دیگز) فزٍد هیآیذ .آیا هوکي است بؼذ اس هذتی هلخّا رٍی
چْار راس یک هزبغ بشرگتز قزار بگیزًذ؟ (هزبغ بشرگتز هوکي است دٍراى یافتِ باضذ).
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مزحله دوم دوره 1۹
درخت رًگارًگ ( 52نمره)

هٌظَر اس «درخت» تؼذادی دایزُ است کِ با پارُخطّایی بِ ّن هتصل ضذُاًذ طَری کِ
پارُخطّا ّوذیگز را قطغ ًویکٌٌذ ٍ بیي ّز دٍ دایزُ دقیقاً یک هسیز اس طزیق پارُخطّای
ٍاصل ٍجَد دارد .هزین ٍ هیٌا باسی «رًگآهیشی» سیز را بز رٍی یک درخت دلخَاُ اًجام
هیدٌّذ :با ضزٍع اس هزینّ ،ز کس در ًَبت خَد یکی اس دایزُّایی کِ ٌَّس رًگ ًطذُ را با
یکی اس  6رًگ قزهش ،آبی ،سبش ،سرد ،بٌفص یا ًارًجی رًگ هیکٌذ ٍلی بایذ رًگی کِ اًتخاب
هیکٌذ با رًگ ّیچکذام اس دایزُّایی کِ با یک پارُخط بِ ایي دایزُ هتصل ّستٌذ ٍ تاکٌَى
رًگ ضذُاًذ یکی ًباضذ .هیٌا هیخَاّذ باسی را بِ بيبست بکطاًذ یؼٌی ٍضؼیتی ایجاد کٌذ
کِ ٌَّس دایزُی رًگ ًطذُای ٍجَد داضتِ باضذ ٍلی حزکت دیگزی هوکي ًباضذً .طاى
دّیذ هزین هیتَاًذ با یک رٍش باسی خَب ،هیٌا را ًاکام بگذارد!
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رًگآهیشی پزاکٌذُ ( 52نمره)
یک رًگآهیشی اس خاًِّای یک جذٍل با دٍ رًگ سیاُ ٍ سفیذ را «پزاکٌذُ» هیگَیین
اگز ّیچ دٍ خاًِ سیاُ در یک ضلغ هطتزک ًباضٌذً .طاى دّیذ تؼذاد رًگآهیشیّای
پزاکٌذُی جذٍل  10 10اس  105بیطتز ٍ اس  1025کوتز است.
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سطلّا ٍ تَپّا ( 52نمره)
 100سطل در یک ردیف کٌار ّن قزار گزفتِاًذ ٍ  50تَپ درٍى آىّا پخص ضذُ استّ .ز بار یکی اس سطلّا را اًتخاب
هیکٌین ٍ اگز  kتَپ درٍى آى بَد آىّا را خارج کزدُ ٍ بیي  kسطل دلخَاُ دیگز تَسیغ هیکٌین طَری کِ بِ ّز سطل یک
تَپ اضافِ ضَدً .طاى دّیذ در ّز  20حزکت هتَالی ًاچارین دستکن یک بار بِ سزاؽ سطلی با کوتز اس  10تَپ بزٍین.
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ساختواى رٍضٌایی ( 52نمره)
ساختواى رٍضٌایی تؼذاد سیادی چزاؽ ٍ کلیذ داردّ .ز کلیذ بِ بؼضی اس چزاؽّا هتصل است ٍ با سدى آى ٍضؼیت ّوِی آى
چزاؽّا تغییز هیکٌذ (یؼٌی اگز خاهَش بَدًذ رٍضي ٍ اگز رٍضي بَدًذ خاهَش هیضًَذ) .در ضوي هیذاًین کِ ّز چزاؽ
دستکن بِ یک کلیذ هتصل استً .طاى دّیذ اگز در ابتذا ّوِی چزاؽّا خاهَش باضٌذ هیتَاى با سدى بؼضی اس کلیذّا بِ
حالتی رسیذ کِ بیص اس ًیوی اس چزاؽّا رٍضي باضٌذ.
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رضتِّای هطابِ ( 52نمره)
هزتضی  nکارت ٍ کیاى  1کارت دارًذ کِ رٍی ّز یک اس آىّا یک رضتِ اس صفز ٍ یک بِ طَل ًَ lضتِ ضذُ است .در بیي
کارتّای هزتضی ،دستکن یک کارت ٍجَد دارد کِ رضتِی آى با رضتِی ًَضتِ ضذُ رٍی کارت کیاى کوتز اس  dرقن
اختالف دارد .هٌظَر اس اختالف دٍ رضتِ ،تؼذاد رقنّای هتفاٍت در آىّا است ،هثال اختالف دٍ رضتِی 001111 ٍ 101101
بزابز  2است سیزا در اٍلیي ٍ پٌجویي رقن (اس سوت چپ) تفاٍت دارًذّ .ذف هزتضی ایي است کِ با تؼذاد کوی پزسص،
کارتی را پیذا کٌذ کِ اختالف رضتِی آى با رضتِی کارت کیاى کوتز اس  dرقن باضذ.
ّز بار هزتضی یک ػذد  iاًتخاب هیکٌذ ٍ کیاى رقن  iام رضتِی خَد را بِ اٍ هیگَیذ .ثابت کٌیذ هزتضی هیتَاًذ با کوتز اس
 ndپزسص کارت هَردًظزش را پیذا کٌذ.
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