


'

&

$

%

کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی

است. آمده آن�ها به مربوط توضیح دسته هر از پیش و آمده�اند سؤال دسته�ی چند در ٣۵ تا ٢۴ سؤال�های •
١ نادرست جواب و مثبت نمره�ی ۴ سؤال هر به درست جواب �باشد. م سان ی سؤال�ها همه�ی به نمره�ده •

دارد. منف نمره�ی
است. تصادف ل ش به سوال هر در گزینه�ها ترتیب •

١ ٠ ٠
٠ ١ ١
٠ ٠ ٠

که باری چند هر داده اجازه رشید به او دارد. مقابل صورت به ٣ × ٣ جدول ی فرید
ی اگر مجاورند، خانه دو کند. جا�به�جا را مجاور خانه�ی دو در موجود اعداد خواست
برسد؟ �تواند م مختلف جدول چند به رشید حرکات این با باشند. داشته مشترک ضلع

(١

٨۴ (۵ ٩٠ (۴ ٧٢ (٣ ٣۵ (٢ ٣۵ − ١ (١

استفاده « «س و «ال» «سل»، نت�های از فقط که شرط�ها این با بسازیم موسیق نت�های با آهن �خواهیم م (٢
�توان م ه این فرض با باشد. نت ٣ دقیقاً آهن طول و نیاید « «س نت بالفاصله «سل»ای نت هیچ از بعد کنیم،

ساخت؟ آهن چنین �توان م طریق چند به کرد استفاده راری ت نت از
٢٧ (۵ ٢١ (۴ ٢۴ (٣ ١۵ (٢ ٩ (١
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دایره��ی با که برویم نقاط از ی به مقابل ل ش نقطه�یAدر از �خواهیم م
یا راست سمت به �توانیم م فقط ه این فرض با شده�اند. مشخص بزرگ

دارد؟ وجود مختلف مسیر چند کنیم، حرکت باال

(٣

١٢!
۶!×۶! (۵ ١٠!

٢×۵!×۵! (۴ ٢۵ (٣ ١٢!
٢×۶!×۶! (٢ ٢۶ (١

را ستون�هایش و پایین به باال از را سطرهایش که دارد ١٩× ١٩ ابعاد با سیاه-سفید شطرنج جدول ی انه ی (۴
حاصل�ضرب جدول خانه�های از ی هر در سپس است. کرده شماره�گذاری ١٩ تا ١ اعداد با راست به چپ از
جدول باال-چپ خانه�ی ه این فرض با �کند. م یادداشت دارد قرار آن در که را ستون شماره�ی و سطر شماره�ی

است؟ چند شده، نوشته سیاه خانه�های در که اعدادی مجموع باشد، سیاه
٢× ٩٠٢ + ٩۵ (۵ ٩٠٢ + ١٠٠٢ (۴ ٢× ٩۵٢ (٣ ٢× ١٠٠٢ (٢ ٢× ٩٠٢ (١

برای مثال برای است؟ نوشته را ١ رقم چندبار او �نویسد. م کاغذ ی روی ٢ مبنای در را ٣١ تا ٠ اعداد رستم (۵
�نویسیم. م را ١ رقم دوبار ،٢ مبنای در ۵ عدد نوشتن

٧٢ (۵ ۴٠ (۴ ۶٢ (٣ ۶۴ (٢ ٨٠ (١

برابر i بر آن تقسیم باقیمانده�ی ،٢ ≤ i ≤ ١٠ هر ازای به که یرید ب نظر در را n مانند طبیع عدد ترین کوچ (۶
است؟ چند n عدد ارقام ضرب باشد. i− ١

١۶٣٢٩۶ (۵ ٠ (۴ ٩٠ (٣ ٧ (٢ ١٨١۴۴ (١

ن مم و است ١۵ تا ١ از طبیع عددی شتر هر وزن که �دانیم م ایستاده�اند. سرهم پشت صف ی در شتر ١۵ (٧
جز به �کند م حساب را �اش جلوی نفر وزن برابر دو و خود وزن مجموع شتر هر باشد. سان ی شتر دو وزن است
محاسبه عدد ١۴ همه�ی که �شوند م متوجه شترها تعجب کمال در نیست. جلوی�اش در شتری که صف اول نفر

باشد؟ داشته �تواند م مختلف حالت چند شتر ١۵ این وزن است. بخش�پذیر ١۵ بر شده
١۵٢ − ١ (۵ ٢٢۵ (۴ ١۵ (٣ ٢١۴ (٢ ١۵! (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ١ ١٣٩١/١١/٢۴
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی

١

٢

٣

۴

۵

۶

زندگ روبرو ل ش به بوت عن تار روی ۶ تا ١ شماره�های با بوت عن شش
مثال برای است. همسایه ر دی بوت عن سه با دقیقاً بوت عن هر �کنند. م

است. همسایه ۶ و ۴ و ٢ بوت�های عن با ١ بوت عن
سپس �نویسد. م را شماره�اش خانه�اش، در روی بوت عن هر روز ابتدای در
پاک را خانه�اش در روی شده نوشته عدد بوت�ها عن از کدام هر ساعت هر در
از بعد مثال �نویسد. م را همسایه�هایش اعداد مجموع آن جای به و �کند م
�شود. م نوشته ٩ عدد ٢ شماره�ی بوت عن خانه�ی در روی ساعت ی گذشت
چند خانه�ها همه�ی روی شده نوشته اعداد مجموع ساعت، ۴ گذشت از پس

است؟

(٨

١٣٩٩ (۵ ١٩٢٩ (۴ ١٧٠١ (٣ ١٨۶٩ (٢ ١٩١٩ (١

�خواهد م او است. بریده روبرو ل ش به را شطرنج صفحه�ی از قطعه�ای مهشید
که: به�طوری ببرد B خانه�ی به A خانه�ی از را شاه مهره�ی

کند. ط را خانه تعداد کمترین •
باشد آن سفید خانه�های تعداد دوبرابر مسیر سیاه خانه�های تعداد •

هستند). مسیر جزء هم B و A (خانه�های

(٩

حداقل در خانه دو این که شرط به برود، ر دی خانه�ی به خانه ی از �تواند م خود حرکت هر در شاه مهره�ی
رفت. آن باال-راست و راست خانه�ها�ی به �توان م مستقیما A خانه�ی از مثال باشند. داشته اشتراک نقطه ی

دهد؟ انجام را این�کار �تواند م طریق چند به مهشید
٣ (۵ ١۶ (۴ ١ (٣ ٠ (٢ ٨ (١

آب لیوان ی اول ظرف از دارد. وجود گالب لیتر ی دوم در و آب لیتر ی اول در که داریم ظرف تا دو (١٠
لیوان ی دوم ظرف از بعد شوند. مخلوط تا �زنیم م هم کامال و �کنیم م اضافه گالب ظرف به �داریم، برم
و اول ظرف در آب درصد �زنیم. م هم کامال و �کنیم م اضافه آب ظرف به �داریم، برم گالب و آب محلول

کنید. مقایسه را دوم ظرف در گالب درصد
هستند مساوی (١

است بیشتر اول ظرف در آب درصد (٢
دارد ربط لیوان حجم به (٣

گفت �شود نم هم لیوان حجم دانستن با حت (۴
است بیشتر دوم ظرف در گالب درصد (۵

باشد: برقرار زیر شرط که به�طوری کنیم رن را آن خانه�های از تعدادی �خواهیم م داریم. ١٠× ١٠ جدول ی (١١

آن�ها خانه�ی دو هر که ١ × ٢ مستطیل�های تعداد ،١ × ٢ مستطیل�های با جدول این پوشش هر ازای به •
باشد. ٢۵ حداکثر است شده رن

همچنین شود. پوشانده ١ × ٢ مستطیل ی دقیقاً توسط جدول خانه�ی هر باید پوشش هر در که کنید توجه
دهند. پوشش را خانه دو دقیقاً باید هرکدام و یرند ب قرار عمودی یا افق صورت به �توانند م ٢×١ مستطیل�های

کنیم؟ رن �توانیم م را خانه چند حداکثر شرایط این با
٧۵ (۵ ۶٠ (۴ ٨٠ (٣ ۵٠ (٢ ۵١ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٢ ١٣٩١/١١/٢۴
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی
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شده�اند. متصل هم به پل تعدادی با که �دهد م نشان را جزیره چند مقابل ل ش
که �ای کشت به باید آن�ها هستند. A جزیره در ظهر ١٢ ساعت در رشید و حمید
برسند. �کند م حرکت بعدازظهر ۴ ساعت در و انداخته ر Bلن جزیره�ی ساحل در
هر در پل ی و �برد م زمان ساعت ی آن انتهای به پل ی ابتدای از حرکت
هم و حمید هم لحظه ی در اگر و کند تحمل را نفر ی وزن �تواند م لحظه
این حرکت مسیر برای مختلف حالت چند �ریزد. م فرو پل باشند، آن روی رشید

برسند؟ B جزیره�ی کشت به آن�ها دوی هر که به�طوری دارد وجود دو

(١٢

٢٨ (۵ ٣۶ (۴ ١۶ (٣ ٢٠ (٢ ١٢ (١

این حرکت است. کرده اختراع «خیل» اسم به جدیدی شطرنج مهره�ی وله خی
صفحه روی را خانه�های که تفاوت این با است معمول فیل�های مانند مهره
از هم و سطر تعداد نظر از (هم قطری خانه�ی دو دقیقاً که �کند م تهدید شطرنج
صفحه�ی ی در �توان م طریق چند به باشند. داشته فاصله آن با ستون) تعداد نظر

نند؟ ن تهدید را ر دی ی که داد قرار متمایز خیل مهره�ی دو ٨× ٨ شطرنج

(١٣

٢٢٨٨ (۵ ١٩۴٠ (۴ ١١۴۴ (٣ ٣٨٨٨ (٢ ١٨٧٢ (١

سطر هر کنار در سپس �نویسیم. م را ی یا صفر اعداد از ی ۴ × ۴ جدول ی خانه�های از ی هر در (١۴
به�ازای �دهیم. م قرار سطر�ها کنار اعداد حاصل�ضرب برابر را t سپس �نویسیم. م را سطر آن اعداد حاصل�جمع

�شود؟ م صفر برابر t مقدار اولیه جدول از حالت چند
٢١۶ − ١۵ (۵ ٢١۵ + ١ (۴ ٢١۵ (٣ ٢١۵ − ١ (٢ ٢١۶ − ١۵۴ (١

است. داده قرار اه جای صد با دایره ی دور آن�را وله خی و است خریده عروس ی وله خی برای ول خالوخی (١۵
دارد. قرار ی شماره�ی خانه�ی در عروس اول ثانیه�ی در کنید فرض

خانه ده به ی �آیند، م بیرون جیبش از خودش مانند عروس دو ثانیه هر در که است این عروس این ویژگ
ی ١٠٠ و ١١ ،١ خانه�های از ی هر در دوم ثانیه�ی در بنابراین عقب�تر. خانه ی به ری دی و �پرد م جلوتر
ی از بیش خانه ی در است ن (مم �دهند م ادامه روند این به نیز جدید �های عروس دارد. قرار عروس

�کنند؟ م اشغال را جدول خانه�ی صد تمام چندم ثانیه�ی در �ها عروس یرد). ب قرار عروس
٢١ (۵ ١٨ (۴ ٢٠ (٣ ١٧ (٢ ١٩ (١

از ٣تای ی به �کنند. م بازی هم با بار ی دقیقاً دونفر هر و دارند حضور �باز �پن پین ١۵ تورنومنت ی در (١۶
برده را اول سوم و باشد برده را سوم ، دوم باشد، برده را دوم ، اول هرگاه �گوییم م «ضایع» نان، بازی این

دارد؟ وجود مسابقات این در ضایع ٣تای چند حداکثر باشد.
۴٢٠ (۵ ٢٨٠ (۴ ۴۵۵ (٣ ٣١۵ (٢ ١۴٠ (١

و نباشد کیسه�ها بیرون توپ هیچ که به�طوری دهیم قرار سان ی کیسه�ی سه در را سان ی توپ هشت� �خواهیم م (١٧
قرار ر دی ی داخل در �توانند م کیسه�ها ه این فرض با باشد. داشته وجود توپ فردی تعداد کیسه هر در همچنین
درون توپ�های باشد، b کیسه�ی درون a کیسه�ی اگر که کنید توجه است؟ ن مم این�کار طریق چند به گیرند،

�شود. م شمرده هم b کیسه�ی برای a کیسه�ی
٨ (۵ ١٠ (۴ ٩ (٣ ٧ (٢ ١۶ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٣ ١٣٩١/١١/٢۴
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی

صورت به �تواند م فقط او است. ایستاده A نقطه�ی روی مبینا مقابل ل ش در
کند. حرکت کمان�ها روی ساعت�گرد

کمان�ها روی کردن حرکت و A نقطه�ی از شروع با �تواند م طریق چند به مبینا
عبور بار سه حداکثر نقطه هر از ه این فرض با برساند اولیه�اش ان م به را خود
کند عبور بار سه بیرون کمان�های از که است این ن مم مسیر ی مثال کند؟

شود. متوقف A نقطه�ی در و

(١٨

٣۶ (۵ ٢۵ + ٣۵ (۴ ١٠١ (٣ ١٠٠ (٢ ٢× ٣۵ + ١ (١

اعداد از ی هیچ ai = aj که i < j هر ازای به اگر �نامیم م خوب را n تا ١ اعداد از a١, a٢, ..., am دنباله (١٩
دنباله ی در واقع در باشند. نشده ظاهر [ai, ai+١, .., aj] بازه از خارج ai+١, ai+٢, ..., aj−١ در شده ظاهر

باشند. شده ظاهر بینشان بازه از خارج در نباید مساوی عدد دو بین شده ظاهر اعداد خوب،
نیست، خوب ١, ٢, ٣, ١, ۴, ٢ دنباله�ی ول است خوب دنباله�ی ی ١, ٢, ٣, ١, ۴, ١ دنباله�ی مثال عنوان به
n تا ١ اعداد با خوب دنباله�ی بزرگترین طول آن�ها. بیرون هم و است شده ظاهر ١ تا دو بین هم ٢ عدد چون

است؟ چند
۴n− ١ (۵ ٢n (۴ ٢n− ١ (٣ ٣n (٢ ۴n (١

حرکت به شروع اول ستون در واقع خانه ی از فرشید داریم. ۵× ۵ جدول
از نهایتا تا �کند م راستحرکت یا و پایین باال، سمت به مرحله هر در و �کند م
�تواند نم و �رود نم دوبار خانه�ای هیچ به او شود. خارج جدول راست سمت

شود. خارج جدول پایین و باال از
هر ازای به �دهد. م نشان را ن مم مسیرهای از ی مقابل ل ش مثال عنوان به
کرده�ایم. یادداشت را مسیر خانه�های تعداد بپیماید �تواند م فرشید که مسیری

است؟ چند اعداد این مجموع

(٢٠

١٠٩٣٧۵ (۵ ۴٣٧۵٠ (۴ ١۵۶٢۵ (٣ ٢٠٣١٢۵ (٢ ٢١٨٧۵٠ (١

مرحله هر در سپس �کند. م انتخاب کلمه ی ابتدا در نفر هر که صورت این به �کنند م بازی ی هم با نفر ٨ (٢١
نفر به �داند م که را کلمات تمام هرکس نفره، ٢ گروه هر در و �شوند م تقسیم تای ٢ گروه ۴ به نفر ٨ این

بداند. را اولیه کلمه�ی ٨ هر نفر ٨ این از ی هر که �شود م تمام زمان بازی �گوید. م مقابل�اش
کرد. حساب حرف�اش روی �توان نم مراحل باق در و �گوید م راست اول مرحله�ی در فقط حمید که �دانیم م ما

�دانند؟ م را اولیه کلمه�ی ٨ نفر، ٨ هر شویم مطمئن تا است الزم مرحله چند حداقل
٣ (۵ ۶ (۴ ۴ (٣ ٧ (٢ ۵ (١

١ ٠ ١ ٠
١ ٠ ١ ١
١ ١ ١ ١
٠ ٠ ١ ٠

این در تغییری �توانیم م مرحله هر در است. شده داده ما به رو به رو جدول
ستون دو جای یا سطر دو جای که است صورت این به تغییرات بدهیم. جدول
�توانیم م مختلف جدول چند به تغییرات این از استفاده با �کنیم. م عوض را

دهیم. انجام �توانیم م دلخواه تعداد به را تغییرات که کنید توجه برسیم؟

(٢٢

٢۴ (۵ ٢٨٨ (۴ ۵٧۶ (٣ ٩۶ (٢ ١۴۴ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ۴ ١٣٩١/١١/٢۴
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی

�کنند: م عمل زیر صورت به که است شده آشنا یر سقف و یر کف نام�های به اه دست نوع دو با تازگ به رشید (٢٣

�گرداند. م بر خروج عنوان به را ⌊x/٢⌋ و گرفته ورودی عنوان به را x عدد یر کف اه دست •
�گرداند. م بر خروج عنوان به را ⌈x/٢⌉ و گرفته ورودی عنوان به را x عدد یر سقف اه دست •

i اگر است یر کف ام i اه دست که به�طوری است داده قرار هم سر پشت ردیف ی در اه دست ١٣٩١ رشید
اه دست و هستند سقف�گیر چهارم و اول اه دست مثال برای است. یر سقف صورت این غیر در و باشد اول عددی

هستند. یر کف سوم و دوم
دوم اه دست وارد اه دست این خروج سپس �دهد، م اول اه دست به ورودی عنوان به طبیع عدد ی رشید حال
نهای خروج که �١٣٩١ام اه دست تا ترتیب همین به و �شود م سوم اه دست وارد دوم اه دست خروج �شود، م

�شود؟ م ی با برابر نهای خروج اول، اه دست ورودی عنوان به عدد چند ازای به �کند. م تولید را
١٣٩١ (۵ ٢١٣٩٠ (۴ ٢١٣٩١ (٣ ١٩٣٣۴٩٠ (٢ ١٣٩٠ (١

است. آمده آن�ها به مربوط توضیح دسته هر از پیش و آمده�اند سؤال دسته�ی چند در ٣۵ تا ٢۴ سؤال�های

حیوان هر نام و �داند م را حیوان ١٠ دقیقاً نام انسان هر دارد. وجود حیوان ١٠٠ نام�های از لیست و انسان ١٠٠
�دانند. نم را مشابه نام ١٠ دقیقاً انسان دو هیچ �دانند. م انسان ١٠ دقیقاً را

منظور این برای کنند. پرهیز راری ت نام�های نوشتن از و بنویسند تخته روی را حیوانات نام �خواهند م آن�ها
کرده�اند. طراح بازی تعدادی

دهید پاسخ زیر سؤال ٣ به باال توضیحات به توجه با

که را حیوانات نام خود نوبت در کس هر و �گیرند م قرار صف ی در انسان�ها �بازی» م «ننویس بازی در (٢۴
اضافه تخته به را حیوان نام نتواند خود نوبت در هرکس �نویسد. م تخته روی نیستند، تخته روی هنوز و �داند م

است. بازنده کند
باشد؟ �تواند م مختلف عدد چند بازنده�ها تعداد شد تمام انسان�ها همه نوبت وقت

٨١ (۵ ٨٠ (۴ ٩٠ (٣ ٨٢ (٢ ٨٩ (١

که را حیوانات نام خود نوبت در کس هر و �گیرند م قرار صف ی در انسان�ها �بازی» م ول «بنویس بازی در (٢۵
روی قبال �داند م که را حیوانات از ی نام حداقل اگر و �نویسد م تخته روی نیستند، تخته روی هنوز و �داند م

�بازد. م باشند، نوشته تخته
باشد؟ �تواند م مختلف عدد چند بازنده�ها تعداد شد تمام انسان�ها همه نوبت وقت

٩٠ (۵ ١٠ (۴ ٨٠ (٣ ٩٩ (٢ ٨١ (١

از ی نام حداقل اگر خود نوبت در کس هر و �گیرند م قرار صف ی در انسان�ها « �نویس نم «ببازی بازی در (٢۶
صورت این غیر در �نویسد. نم تخته روی چیزی و �بازد م باشند، نوشته تخته روی قبال �داند م که را حیوانات

�نویسد. م تخته روی �داند م که را حیوانات نام
باشد؟ �تواند م مختلف عدد چند تخته روی حیوانات تعداد شد، تمام انسان�ها همه نوبت وقت

٩ (۵ ٩١ (۴ ١٠ (٣ ٩٠ (٢ ١ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ۵ ١٣٩١/١١/٢۴
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی

داشته وجود کیسه در تیله ١ از بیش که زمان تا دارد. سیاه تیله ٣٣ و سفید تیله ٢٢ شامل کیسه ی ول نازخی
و �کند م خارج کیسه از تصادف صورت به را تیله دو تیله�ها به کردن اه ن بدون ول نازخی مرحله هر در باشد،

�دهد: م انجام را زیر اعمال از ی آن�ها، رن به توجه با

�اندازد. م دور را تیله دو هر بودند، سفید تیله دو هر اگر •
�گرداند. م باز کیسه به را ری دی و �اندازد م دور را تیله ی بوند، سیاه تیله دو هر اگر •

�اندازد. م دور را سیاه تیله و �گرداند م بر کیسه به را سفید تیله بود، سیاه تیله ی و سفید تیله ی اگر •

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

وجود کیسه در تیله ١ حداکثر که (زمان شود متوقف ول نازخی تا �کشد م طول مرحله چند حداکثر و حداقل (٢٧
باشد)؟ داشته

۴٣ ،۴٣ (۵ ۴۴ ،۴٣ (۴ ۴۵ ،۴۴ (٣ ۴۴ ،۴۴ (٢ ۴۵ ،۴٣ (١

است؟ درست نهای حالت مورد در گزاره کدام (٢٨
دارد وجود کیسه در سیاه تیله ی حتما پایان حالت در (١

�شود م خال حتما کیسه (٢
است سیاه حتما پایان تیله رن کیسه، نشدن خال صورت در (٣

دارد وجود کیسه در سفید تیله ی حتما پایان حالت در (۴
دام هیچ (۵

است. شده ظاهر آن در بار ی دقیقاً عدد هر که است n تا ١ اعداد از لیست ی n تا ١ اعداد از شت جای ی
است. ۵ تا ١ اعداد از شت جای ی < ١, ۵, ٣, ۴, ٢ > مثال برای

باشد: داشته را زیر شرایط که است �آمیزی�ای رن شت، جای ی برای معتبر �آمیزی رن

نباشند. هم�رن شت جای در هم مجاور عدد دو •

نباشد. هم�رن است ١ با برابر آن�ها اختالف که دوعدد •

آن اعداد معتبر �آمیزی رن برای که متفاوت �های رن تعداد حداقل با است برابر شت جای ی رن عدد
است. الزم شت جای

دهید پاسخ زیر سؤال ٣ به باال توضیحات به توجه با

است؟ چند < ١, ۵, ٢, ۴, ۶, ٣ > شت جای رن عدد (٢٩
٣ (۵ ۵ (۴ ٢ (٣ ١ (٢ ۴ (١

است؟ ٢ با برابر شت جای چند رن عدد ۶ تا ١ اعداد شت�های جای تمام میان در (٣٠
٧٢ (۵ ١٢۵ (۴ ٠ (٣ ٣۶ (٢ ۶٢۵ (١

است؟ چند ٧ تا ١ اعداد شت�های جای همه بین رن عدد بیشترین (٣١
۵ (۵ ۴ (۴ ۶ (٣ ٣ (٢ ٢ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ۶ ١٣٩١/١١/٢۴
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و بیست اول مرحله�ی

ویژگ است. برقرار دشمن یا دوست طرفه�ی دو رابطه�ی ی آن�ها از جفت هر بین که هستند موجودات تپلوس�ها
که نفرشان دو یا دوست�اند هم با سه هر یا ، دلخواه تپلوس سه هر ازای به که است این موجودات این جالب

دشمن�اند. سوم نفر با دو هر دوست�اند، هم با
دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

حداقل دارد. وجود دشمن رابطه�ی ١٢ دقیقاً آن در که است کرده کشف تپلوس�ها به متعلق سیاره�ای جمشید (٣٢
�کند؟ م زندگ سیاره این در تپلوس چند

٨ (۵ ٧ (۴ ۵ (٣ ۶ (٢ ٩ (١

�کنند. م زندگ T٩ تا T١ نام�های با تپلوس ٩ جدید، سیاره�ای در که �دهد م نشان جمشید اخیر تحقیقات (٣٣
با دشمن�اند. هم با هم T۵ و T۴ و دشمن هم با T۴ و T٣ دشمن، هم با T٢ و T١ که است فهمیده او همچنین

باشد؟ �تواند م مختلف ل ش چند به تپلوس ٩ این بین دشمن و دوست روابط اطالعات این
۶۴ (۵ ٢٨ (۴ ۵۶ (٣ ٣٢ (٢ ١٣ (١

..

٣

.

٢

.

٢

.
۴

.
٣

.
۴

.
٣

.۴ .٢ . ۴. ٢.

۴

.

٣

.

۴

.

٣

.

٣

.

٢

.

٢

و شده یل تش قبیله ١٨ از که �دهد م نشان را ولند خی کشور روبرو ل ش
روز صبح دیرینه آیین ی طبق است. ۶-ضلع ی ل ش به قبیله هر قلمروی
ل ش در �کند. م حمله خود همسایه�های از تعدادی به قبیله هر اول مرحله�ی
به قبیله این که است قبایل تعداد دهنده�ی نشان قبیله هر قلمروی روی عدد
مشترک ضلع ی اگر تنها و اگر همسایه�اند قبیله دو کرد. خواهد حمله آن�ها
همسایه�های همه�ی طرف از اگر �شود م نامیده تنها قبیله ی باشند. داشته

یرد. ب قرار حمله مورد خود
دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

دارد؟ وجود تنها قبیله�ی چند حداقل (٣۴
١٨ (۵ ٠ (۴ ١ (٣ ٢ (٢ ۶ (١

دارد؟ وجود تنها قبیله�ی چند حداکثر (٣۵
١٣ (۵ ١٨ (۴ ۶ (٣ ١٢ (٢ ١۵ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٧ ١٣٩١/١١/٢۴


