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 180دقیقه
 -1گزینة 1
اعداد نوشته شده روی خانه های تعداد حاالت رسیدن به هر خانه است .که برای هر خانه برابر مجموع اعداد
خانههایی است که از آن خانهها میتوان به خانة مدنظر رفت و پس برابر  5+4است.
 -2گزینة 5

میتوان گفت محیط اجتماع خانههایی که مریض هستند در این مسأله ناوردا است و از آنجایی که این مقدار در ابتدا حداکثر برابر 36  4  9
است ،در صورتیکه کل شهر مریض شوند این مقدار  40 4  10خواهد شد پس این اتفاق هیچگاه رخ نمیدهد.
 -3گزینة 2
اگر تعداد باکتریها در روز  iام را با ) f(iنمایش دهیم و تعداد باکتری متولد شده در انتهای روز ( )i-1ام را با ) b(iنمایش دهیم ،داریم:
b(1)  1
)f (i)  3 f (i 1)  b (i  4
)b(i)  2 f (i 1

و مقدار خواسته شدة سؤال ) f (10است که برابر است با18632 :

,

f (1)  1

 -4گزینة 3
جواد به صورت تصادفی یکی از دگمههای راست یا چپ را فشار میدهد سپس وارد صفحهای میشود که یا همان صفحة اولیه است و یا اینکه 2
صفحه به صفحة اولیه فاصله دارد و باید دو بار به عقب بازگردد پس میتوان گفت داریم:
1
1
1  3  2
2
2

e

 -5گزینة 4
قضیه توران مطالعه شود.
 -6گزینة 3
 -7گزینة 3
عدد  nرا در نظر بگیرید .اگر این عدد جزء اعداد اول و آخر نباشد (وسط جایگشت باشد) آنگاه عدد اگر  i,jرا سمت راست و چپ مکان عدد

n

بگیریم ،به مشکل برمیخوریم و حکم سؤال برقرار نیستو پس عدد  nیا اول دنباله است یا آخر آن .حال عدد  n 1هم با استداللی مشابه فقط 2
مکان ممکن دارد .پس اگر از  nشروع کنیم تا به  1برسیم ،برای هر عدد غیر از  ،1میدانیم دو حالت داریم .پس:
 29  210 1  1023

f (n)  2n 1

 f (10)  20  21  22 

f (1)  f (2)  f (3) 

 -8گزینة 2
هر  4راس از گراف را که بگیرید ،تنها یک دور به طول  4در آن  4راس یافت میشود .پس پاسخ برابر است با:

C(6 , 4)  15

 -9گزینة 5
سطر اول و آخر را تمام ًا اسب میگذاریم ،که  12اسب میشود .حال برای اثبات اینکه بیشتر از این نمیتوان اسب گذاشت ،کافی است خانهها را طوری
جفت کنیم که در هر جفت خانه تنها یک اسب بتوان گذاشت و با استفاده از اصل النه کبوتری ثابت کنیم بیشتر از  12اسب نمیتوان رد صفحه گذاشت.
 -10گزینة 2
اگر خانه مشخص شده در شکل زوج باشد ،مکان خانههای زوج مشخص میشود .چون هر دو عدد زوج نسبت به هم اول نیستند .حال کافی است
 3و  6را کنار هم نگذاریم تا شرط سؤال برقرار شود .برای اینکار هم کافی است روی مکان  6حالتبندی کنیم.
 -11گزینة 4

 -12گزینة 2
کافی است وضعیت  6خانه اول را به گونه تنظیم کنیم که شرط سؤال برقرار باشد .آنگاه بقیه خانهها به طور یکتا مشخص میشوند .پس پاسخ
برابر است با انتخاب  4از  6یعنی گزینة .2
 -13گزینة 2
)C(9, 3)  C(8, 3

تعداد کل حاالت برابر است با:
و تعداد حالتهایی که عدد ارشیا بزرگتر از مهدی باشد برابر است با:
 -1یا ارشیا عدد  9را برمیدارد که در این صورت حتماً میبرد و تعداد این حاالت برابر است با:

)C(8, 2)  C(8, 3

 -2یا ارشیا  9را برنمیدارد که جز حاالتی که بازی مساوی میشود در نصف حاالت دیگر بازی را میبرد (چرا؟) که تعداد این حاالت برابر است با:
)C (8, 3)  C (8, 3)  C(8 , 3

2

 -14گزینة 1
سؤال را میتوان به مسئله زیر تبدیل کرد
a  b  c  8 , a  1 , b,c  2

که مسئله باال را نیز میتوان به مسئله زیر تبدیل کرد:
a  b  c  d  7 , a , b,c,d  1

که جواب این مسئله برابر است باC(6, 3) :

حال فقط باید طریقههای چینش این سه نفر که برابر ! 3است را نیز در جواب ضرب کنیم.
 -15گزینة 5
سؤال را میتوان به مسئله زیر تبدیل کرد:
 x k  15 , x1  k , (i  1) xi  2

x1 

که مسئله باال را نیز میتوان به مسئله زیر تبدیل کرد:
 x k  17  2k , xi  1

x1 

که مسئله باال را نیز میتوان به مسئله زیر تبدیل کرد:
 x k  18  2k , xi  1

x0 

)C(17  2 k , k

که جواب مسئله باال برابر است با:
حال به ازای مقادیر  1  k  5جوابها را جمع میکنیم و مسئله حل میشود.
 -16گزینة 2
نقاطی قابل رسیدن هستند که شرایط زیر را داشته باشند (چرا؟)

x  y  2k , | x|  | y|  10

 2 1

که با حالتبندی روی  xمیتوان فهمید جواب برابر است با:

 10 11  10 

1 2

 -17گزینة 2
به راحتی میتوان نتیجه گرفت اگر افراد به ترتیب  n-1 ،n-2و  nمهره داشته باشند ،بعد از  3مرحله به ترتیب  n-2 ،n-3و  n-1مهره دارند .پس
افراد بعد از  36مرحله  3 ،2 ،1مهره دارند و در مرحله  37ام مهره نفر سوم تمام میشود.
 -18گزینة 4
اگر عدد سطر  iام و ستون  jام را در جدول اول ) a(i,jو در جدول دوم ) b(i,jبنامیم در این صورت
a(i, j)  13 (i 1)  j , b(i, j)  17 ( j 1)  i

پس ما دنبال اعدادی هستیم که:

13 (i 1)  j  17 ( j 1)  i
13i  17 j  4  i  j
12 i 16 j  4  0
3i 4 j  1  0
3i  4 j 1
i  4k  1
i  j 1 , a(i, j)  b (i, j)  1
i  5 , j  4 , a(i, j)  b (i, j)  56

7 , a(i, j)  b(i , j)  111

i 9, j

i 13 , j  10 , a(i, j)  b (i, j)  166
i  17 , j  13 , a(i, j)  b(i, j)  221

 -19گزینة 4
اعداد با مجموع ارقام  3و تعداد ارقام  ،kحتماً به یکی از فرمهای زیر هستند:
(تعدادی 3 )0
(تعدادی ( 1 )0تعدادی 2 )0
(تعدادی ( 2 )0تعدادی 1 )0
(تعدادی ( 1 )0تعدادی ( 1 )0تعدادی 1 )0
1 2 (k 1)  C(k 1 , 2)  C(k , 2)  k

تعداد کلی این اعداد برابر است با:

)C(k 1, 3)  C(k 1, 2)  C(k  2, 3

پس تعداد اعداد حداکثر  kرقمی برابر است با:
 -20گزینة 2
 x 
میتوان مشاهده کرد که تعداد تغییرات بیت  iام ) (i  1از عدد  1تا  xبرابر 
 2i 1 

 است .پس داریم:

  2341  73     2341  73     2341  73  
  61    61      51    51      31    31    780
  2  2     2  2     2  2  

 -21گزینة 3
احتمال خواسته شده را  Pدر نظر میگیریم ،داریم:
1 3 1 P
 
4 4 3

2
5

P

 12


 12 p  3  3  3 p  15 p  6  p 

 -22گزینة 3
فرض کنید یک بخش  xعضو داشته باشد .کارهای بخش به ) f(xحالت انجام شود x .حالت برای فرد اول این بخش که خودرو را به تصادف تحویل میگیرد
وجود دارد اگر این فرد کار خودرو را انجام دهد که هیچ در غیر این صورت به ) f(x 1حالت  x –1نفر باقیمانده کارهای خودرو را انجام میدهند.
! f(x)  x

)f(x)  x f(x 1
f(1)  1

f(3)  f(1)  f(2)  f(5)  1440

پس برای جواب داریم:
 -23گزینة 2
میتوان دید برای هر سطر   73 حالت داریم .از آنجایی که باید  4سطر باالتر برویم داریم:
 

 7    7    7    7   354
3 3 3 3
       

 -24گزینة 3
با کمی دقت متوجه می شویم که عدد انتخابی عبدول در نمایش دو دویی است از سمت راست تعداد بیتهای یک بیشتری داشته باشد بر عدد
بزرگتر میرسیم .در نتیجه اگر عدد عبدول  31باشد بیشترین مقدار پول ممکن از جرج را میگیرد.
2711
4511
4811
3911
311
 256 +
 256 +
 256  2121
 256 +
 256 +
⏟2
⏟ 2
⏟ 2
⏟ 2
⏟ 2
مرحله ششم

مرحله پنجم

مرحله چهارم

مرحله سوم

مرحله دوم

31 +
⏟
مرحله اول

 -25گزینة 5
میتوان ثابت کرد که بیشتر از نصف اعداد نمیتوانند مثبت باشند .چون اگر بیشتر از نصب اعداد مثبت باشند ،آنگاه دو عدد مثبت که مجاور
هستند حتماً یافت میشوند و ...
پس تعداد اعداد مثبت حداکثر  50تاست .از طرفی اگر  50تا باشد هم ممکن نیستو چون باز هم باید اعداد یکی در میان مثبت و منفی باشند
(اگر نباشند مثل باال دو عدد مثبت مجاور یافت میشود و )...
پس اعداد یکی در میان مثبت و منفی هستند .حال کمترین عدد منفی را در نظر بگیرید و سعی کنید به تناقض برسید.
پس تعداد اعداد مثبت حداکثر  49تاست .حال یک روش ارائه میدهیم که  49عدد مثبت و  51عدد منفی داشته باشد.
اعداد را روی یک خط مینویسیم و شما دایرهای در نظر بگیرید .یعنی فرض کنید عدد اول و آخر مجاور هستند.
مشاهده میکنید در مثال زیر 49 ،عدد مثبت به کار رفته که در گزینه  5آمده است.
, 1 , 1

 51 ,  50,  49 , 1 ,  48 , 1 ,  46 , 1 ,
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