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 (نهمی  )هفته زنگ حل مساله:

 

 

 

.  تَسط یک کبشی ای دقیقب  خبًِ پَشبًذ کِ ّش    ّبی  تَاى بب کبشی سا بِ چٌذ طشیق هی    یک جذٍل

 پَشیذُ شذُ ببشذ؟

 

.  اص سٍی خطَط  اًتخبة کشدُ ٍ شکالت ساتکِ داسین. ّش ًفش دس ًَبت خَد یک     یک شکالت هستطیل شکل

 ببشٌذ. چِ کسی استشاتژی بشد داسد؟ 1×1شکٌذ. بشًذُ کسی است کِ دس پبیبى ًَبت اٍ توبم قطؼبت  هَاصی بب ضلغ هی

 

.  جب داد. 2تَاى دس یک هستطیل بِ هسبحت  سا هی 1ثببت کٌیذ ّش چٌذ ضلؼی هحذة بِ هسبحت 

 ،دٍ خط ػوَد بش خط اتصبل ایي دٍای دس چٌذضلؼی سا دس ًظش بگیشیذ کِ بیشتشیي فبصلِ سا اص ّن داسًذ.  : دٍ ًقطِپبسخ

خط ّوچٌیي دس ساستبی ػوَد ایي دٍ خط ّن اص دٍ طشف چٌذضلؼی سا هحذٍد کٌیذ. چْبس  اص ایي دٍ ًقطِ سسن کٌیذ.

 دٌّذ. هؼشفی شذُ تشکیل یک هستطیل هی

است. چَى چٌذضلؼی هحذة است، اگش بقیِ ًقبط بجض  2است ثببت کٌین کِ هسبحت ایي هستطیل حذاکثش بشابش کبفی 

ًتیجِ کبفی است یببذ. دس  حزف کٌین هسبحت چٌذضلؼی ًسبت بِ هسبحت هستطیل کبّش هی ًقبط سٍی هستطیل سا

ی سیبضی ًیض ایي حکن  هحبسببت سبدُبب  ِ چٌذضلؼی، چْبس ضلغ داشتِ ببشذ.کِ بِ اصای حبلتی هسبلِ سا حل کٌین ک

 آیذ )هستطیل سا بِ دٍ رٍصًقِ تقسین کٌیذ ٍ ...( بذست هی
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.  خیکوله در هبذا هختصات قرار گرفته است. او درn دهذ: هرحله حرکات زیر را انجام هی 

واحذ در یکی از چهار جهت )باال، راست، پایین و چپ( حرکت کنذ.  iاو بایذ دقیقا         ام iی  در هرحله

هایی عالهت زده  زنین. چه خانه برسذ، این خانه را عالهت هی (x, y)ی  در صورتیکه خیکوله بتوانذ در انتها به خانه

 شونذ؟ هی

      یشبى تب هبذا حذاکثش بشابش  ّبیی کِ فبصلِ ساٌّوبیی: ثببت کٌیذ بِ توبم خبًِ

 
ٍ صٍجیت هجوَع هختصبت آى بب  

      صٍجیت 

 
 تَاى سسیذ. است هی 

بتَاى بِ ًقبط رکش شذُ سسیذ، ثببت کٌیذ دس     : بشای حل سَال اص استقشا استفبدُ کٌیذ. اگش بِ اصای 2ساٌّوبیی 

 شًَذ. گبم بؼذی ًیض توبم ًقبط پَشش دادُ هی

 

.  فشض کٌیذP(n)  تؼذاد افشاصّبی ػذد طبیؼیn :ببشذ، ثببت کٌیذ 

     
             

 
 

 حل کٌیذ.هسئلِ سا ساٌّوبیی: بب استفبدُ اص تٌبظش  

                                  ذ: ثببت کٌی2ساٌّوبیی  

 

. ٍدّبی سفیذ  دس ّش سطش ٍ ّش ستَى تؼذاد هْشُ قشاس داد کِ 8×8تَاى دس یک جذٍل  حذاکثش چٌذ هْشُ سیبُ ٍ سفیذ هی 

 ببشذ. سیبُّبی  تؼذاد هْشُبشابش 
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 .2n  ٍ 2ًقطِ سفیذn  سٍی یک خط ًیستٌذ. ثببت کٌیذ خطی  ًقطِ ای 3ّیچ داسًذ کِ  قشاسًقطِ سیبُ دس صفحِ طَسی

 سوت خط قشاس گیشد. 2ًقطِ دس  n س صفحِ ٍجَد داسد کِ اص ّش سًگد

ای  : یک خط تصبدفی دس ًظش بگیشیذ. خط سا یک دٍس کبهل بچشخبًیذ ٍ ثببت کٌیذ دس ایي چشخش لحظِیک ساٌّوبیی

 ِ ششایط هسئلِ بشقشاس است.داسد ک ٍجَد

بشخَسد کٌذ. حبل خط سا حَل  ذیذیجی  چشخبًین تب بِ یک ًقطِ ساٌّوبیی دٍ: دس ّش هشحلِ خط سا حَل یک ًقطِ هی

 دّین یک دٍس کبهل خَاّین صد. حشکت هیسبػت ّبی  چشخبًین. چَى ّوَاسُ دس جْت ػقشبِ ی جذیذ هی ًقطِ

ّبی  خط سا دس جْت ػقشبِّبی سفیذ دٍ طشف بشابش ببشذ. حبل  یک خط دس صفحِ دس ًظش بگیشیذ کِ تؼذاد ًقطِ پبسخ:

ّبی سبػت  ی جذیذ خط سا دس جْت ػقشبِِ بِ هحَسیت ًقط. حبل ی سفیذی بشخَسد کٌذِ بِ ًقطچشخبًین تب  سبػت هی

ی سفیذ ٍجَد داسد ٍ بِ ّش ًقطِ حذاکثش دٍببس بشخَسد  ًقطِ   هجوَػب دّین. چَى  چشخبًین ٍ ایي سًٍذ سا اداهِ هی هی

طی سًٍذ حشکت ّوَاسُ تؼذاد ًقبط . دس ٍ هطببق بب خط اٍلیِ خَاّین شذ ین صددٍس خَاًّین کٌین پس اص هذتی یک  هی

دس سوت بٌبهین دس اًتْب   اٍلیِ دس سوت چپ خط سا سیبُ اگش تؼذاد ًقبط سفیذ دٍ طشف خط بشابش است )چشا؟(. حبل 

ی هشکی اص یک طشف بِ طشف دیگش  ّش هشحلِ تٌْب یک ًقطِ چَى دس ًتیجِهبًذ. دس  دس سوت چپ هی     چپ 

 دٍ طشف بب ّن بشابش است. تؼذاد ًقبط سفیذ()ٍ ّوچٌیي  شکید داسد کِ تؼذاد ًقبط های دس حشکت ٍجَ سٍد لحظِ هی

 

 .تب  1تَاى اػذاد  بِ چٌذ طشیق هیn بتَاى   تشیي ػذد بِ اصای ّش ػذد هثل  س یک سدیف چیذ بطَسی کِ بِ جض چپسا د

 یک ٍاحذ اختالف داشتِ ببشذ.  ى یبفت کِ بب  آت چپ ػذدی سو

 

 

 تو بستهای  اندر کرشمهکار من  گشاد  چو صورت ابروی دلگشای تو بستا خد

 قبای تو بستقصب نرگس زمانه تا   خاک راه نشاندسرو چمن را به د مرا


