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نامة شما تصحيح  نخواهد  در غير این صورت پاسخ. نامه با مداد پر كنيد این كد را در محلّ مربوط روی پاسخ .است 5كد دفترچة سؤاالت شما  -5

های این دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در همين صفحه  توجّه داشته باشيد كد دفترچة سؤاالت شما كه در زیر هر یك از صفحه. شد

 .است، یكی باشد

 هرگونه وجود صورت در. نمایيد بررسی را االتؤس ةدفترچ هایبرگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  -2

 .كنيد لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع در دفترچه، در نقصی

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روی بر شما صاتمشخّ كه گرفته قرار شما اختيار در نامه پاسخ برگ یك  -9

  .نامه را با مداد مشكی  بنویسيد صات خواسته شده در پایين پاسخمشخّ ضمناً .كنيد لعمطّ را جلسهمسؤول 

 مربوط محلّ در نرم مشكی مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و دارید نگه تميز و نكنيد تا را آن پس كند،می تصحيح دستگاه را نامه پاسخ ةرگب -4

 .كنيد سياه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنيد عالمت

 .دارد منفی ةنمر 5 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 4 سوال هر به درست پاسخ  -1

 قبيل این داشتن همراه. است ممنوع تاپ لپ وحساب  ، ماشينهمراه تلفن نظير الكترونيكی لوازم و یادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -6

 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش یا نكنيد استفاده آن از اگر یحتّ وسایل

 .شوند می انتخاب متوسّطه  مسوّپایة دهم و  آموزاندانش بين از تابستانی ةدور در كنندگان شركت  -7

 .(شود داده تحویل نامه پاسخ همراه باید دفترچه ). ببرند خود با را االتؤس ةدفترچ توانندمین لبانداوط -8

 .می باشد  ir.inoi: كامپيوتر خبرگاه المپياد -3

 توضیحات مهم

 .حساب ممنوع است استفاده از ماشين 

 

 .محفوظ استپژوهان جوان  مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشكلّية حقوق اين سؤاالت براي 

 1 :  کد دفترچه    
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کشور کامپیوتر المپیاد هفتمین و بیست اول مرحله ی

است. آمده آن از پیش دسته توضیح و آمده اند چندسؤال دسته ی در ٣٠ تا ٢٩ سؤال های •
دارد. منف نمره ی ی نادرست جواب و مثبت نمره ی چهار سؤال هر به درست جواب •

است. تصادف ل ش به سؤال هر در گزینه ها ترتیب •

نظر در را ٢ و ١ ارقام با رقم ٧ اعداد تمام م دهیم. نشان f(X, i) با را X عدد راست) سمت (از ام i رقم ١

چیست؟ حاصل م زنیم. جمع را مقادیر این و کرده حساب را
٧∑

i=١
i× f(X, i) مقدار عدد، هر ازای به یرید. ب

۵٣٧۶ (۵ ٣٨۴ (۴ ۴٠٣٢ (٣ ١٩٢ (٢ ١٠٧۵٢ (١

و قرمز (چه رأس هر که شود انجام کار این طوری باید کنیم. رنگ آبی و قرمز با را زیر گراف رئوس م خواهیم ٢
با اگر گوییم، مجاور را رأس دو گراف ی در کنید توجه باشد. داشته مجاور قرمز رأس ی دست کم آبی) چه

چیست؟ قرمز رأس های تعداد کمینه ی باشند. وصل هم به یال ی

۴ (۵ ٣ (۴ ۵ (٣ ۶ (٢ ٢ (١

وجه های که طوری داریم، ١, ٢, . . . , ۶ وجوه با تاس چند باشد. ٧ مجموع شان اگر گوییم، هفتول را عدد دو ٣
م شوند، تبدیل هم به فضا در دوران و چرخش با که را تاس دو کنید توجه باشند؟ مجاور هفتول، عدد دو هر

م گیریم. نظر در ی سان

١۶ (۵ ٣٠ (۴ ٨ (٣ ٣٢ (٢ ٢۴ (١

یرید. ب نظر در را زیر جدول ۴

A

B

خانه ی به م خواهد و دارد قرار A خانه ی در ایلیچ باشند. مشترک ضلع ی دارای اگر گوییم، مجاور را خانه دو
با را جدول خانه های از تعدادی م خواهد حمید برود. مجاور خانه ی ی به م تواند مرحله هر در او برود. B
که دهد انجام را کار این طوری باید حمید کند. استفاده عبور برای خانه ها آن  از نتواند ایلیچ تا کند پر خاشاک
مسیر کوتاه ترین خانه  های تعداد دارد دوست حمید باشد. داشته وجود ایلیچ برای B به A از مسیر ی کم دست
م شوند. حساب مسیر جزء هم B و A خود کنید توجه چیست؟ بیشینه مقدار این شود. بیشینه ایلیچ، برای ن مم

١٨ (۵ ١۴ (۴ ١٢ (٣ ١٠ (٢ ١۶ (١

دست ، متوال توپ پنج هر از هستند. آبی بقیه و قرمز آن ها از برخ که است شده چیده توپ ٣۴ دایره، ی دور ۵
چیست؟ آبی توپ های تعداد ن مم بیشینه ی دارند. قرمز رنگ توپ سه کم

١٢ (۵ ١۵ (۴ ١٣ (٣ ١۶ (٢ ١۴ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ١ ١٣٩۵/١١/۵
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کشور کامپیوتر المپیاد هفتمین و بیست اول مرحله ی

را آن ها از تا ١٧ م توان طریق چند به دارند. قرار دایره ی دور ٣۴ و … ،٢ ،١ شماره های با متفاوت توپ ٣۴ ۶
باشند؟ داشته قرمز رنگ توپ ۶ دقیقن ، متوال توپ ١٢ هر از که طوری کرد، آبی را بقیه و قرمز

۶۴ (۵ ١۶ (۴ ١٠٢۴ (٣ ۴٠٩۶ (٢ ٢ (١

م توان طریق چند به باشند. داشته مشترک ضلع ی گاه هر گوییم، مجاور را خانه دو داریم. ٢ × ٣ جدول ی ٧
بدهد؟ رخ زیر حالت دو از ی خانه هر ازای به که طوری نوشت، جدول این خانه های در را ۶ تا ١ اعداد

باشد. کوچ تر مجاورش خانه های تمام اعداد از خانه آن عدد •
باشد. بزرگ تر مجاورش خانه های تمام اعداد از خانه آن عدد •

٩۶ (۵ ٨٠ (۴ ۴٠ (٣ ٢۴ (٢ ٨٨ (١

و کرده شروع ٠ ایستگاه از مترو است. ١٠ و … ،١ ،٠ شماره های با ایستگاه ١١ دارای اصفهان مترو ی خط ٨
کرده حرکت به شروع مسافر بدون مترو ، زمستان خلوت روز ی در م کند. تمام را خود کار ١٠ ایستگاه در
هر به رسیدن از پس م شود. مترو وارد جدید مسافر ی دقیقن ٩ و … ،١ ،٠ ایستگاه های از ی هر در است.
همان در کس هیچ کنید توجه م شود. پیاده ١

٢ احتمال به بقیه از مستقل نفر هر ،( پایان ایستگاه جز (به ایستگاه
چیست؟ م رسند، (١٠) پایان ایستگاه به که کسان تعداد ریاض امید نم شود! پیاده شده، سوار که ایستگاه

۴ (۵ ١٠٢٣
۵١٢ (۴ ٩

٢ (٣ ٢ (٢ ۵١١
٢۵۶ (١

دسته ی از فردی گاه هر دنیا این در م شوند! تقسیم ٢ نوع و ١ نوع ،٠ نوع دسته ی سه به افراد سلطان دنیای در ٩
برای م کند. بیان ٣ بر تقسیم در را X + Y باق مانده ی وید، ب را Y مانند عددی جمالت ش در بخواهد X
م شود ٠ عالوه ی به ١» صورت به را «١۴٠٠ م شود ۵ عالوه ی به ١٣٩۵» جمله ی ،١ دسته  ی از فرد ی مثال

گفته اند: را زیر جمالت D ،C ،B ،A نام های با دنیا این از نفر چهار م کند! بیان «٠
است. ٢ دسته ی از C :A •

است. ٢ برابر من دسته ی شماره ی با C دسته ی شماره ی جمع :B •

است. ١ برابر من دسته ی شماره ی با B دسته ی شماره ی جمع :C •
است. ١ برابر من دسته ی شماره ی با A دسته ی شماره ی ضرب :D •

باشد؟ م تواند چیزهایی چه A دسته ی

٢ و ١ و ٠ (۵ باشد نم تواند دسته ای هیچ در (۴ ٢ و ٠ (٣ ١ و ٠ (٢ ٠ (١

تقسیم متوال عناصر از تکه دو به را شت جای م توان مرحله هر در داریم. ٩ و … ،٢ ،١ اعداد از شت جای ی ١٠
شت جای به م تواند ⟨١, ٢, ٣, ۴, ۵, ۶, ٧, ٨, ٩⟩ شت جای مثال، برای کرد. وارون را تکه هر عناصر ترتیب و کرد
گوییم، مطلوب را شت جای ی باشند. ته م توانند تکه ها کنید توجه شود. تبدیل ⟨٢, ١, ٩, ٨, ٧, ۶, ۵, ۴, ٣⟩
شت جای چند رسید. بزرگ) به کوچ (از شده مرتب شت جای به مرحله، چند انجام و آن از شروع با بتوان اگر

داریم؟ مطلوب

١٢٠ (۵ ٢۴٠ (۴ ١٨ (٣ ٩ (٢ ٧٢ (١

(از شده مرتب  شت جای به رسیدن برای الزم مراحل تعداد کمینه ی مطلوب، شت جای هر ازای به قبل سوال در ١١
چیست؟ بیشینه مقادیر، این میان در یرید. ب نظر در را بزرگ) به کوچ

٢ (۵ ۴ (۴ ٨ (٣ ٣ (٢ ١ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ٢ ١٣٩۵/١١/۵
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کشور کامپیوتر المپیاد هفتمین و بیست اول مرحله ی

است. کشیده صفحه در تفرقک ی سلطان م نامیم. تفرقک را مختصات محورهای موازی اضالع با مربع ی ١٢
دهد: انجام را زیر کارهای از ی م تواند مرحله هر در او

شد. ب تفرقک اضالع بر مماس آن، درون دایره ای و کند انتخاب شده کشیده خطوط با تفرقک ی •
روی رأس ش چهار هر که طوری شد، ب آن درون تفرقک و کند انتخاب شده کشیده خطوط با دایره ی •

باشند. دایره محیط
دایره بر مماس اضالع ش که طوری شد، ب آن دور تفرقک و کند انتخاب شده کشیده خطوط با دایره ی •

باشند.
کند. پاک را آن و کند انتخاب شده کشیده خطوط با تفرقک ی •

کند. پاک را آن و کند انتخاب شده کشیده خطوط با دایره ی •
چهار به را آن ، افق و عمودی پاره خط دو کشیدن با و کند انتخاب شده کشیده خطوط با تفرقک ی •

کند. تقسیم برابر تفرقک

ی سلطان برود. بین از نیز ر دی تفرقک چند یا ی از قسمت تفرقک، ی کردن پاک با است ن مم کنید توجه
از تا چند باشد. مرحله تعدادی با تفرقک) (ی اولیه ل ش از ساختن قابل گاه هر م گوید، ریسمان را ل ش

هستند؟ ریسمان زیر، ل ش چهار

۴ (۵ ٠ (۴ ٢ (٣ ٣ (٢ ١ (١

یرید: ب نظر در را زیر ل ش ١٣

دو هیچ که طوری کرد، آبی را خانه ی و زرد را خانه سه سبز، را خانه سه قرمز، را خانه سه م توان طریق چند به
نباشند؟ هم ستون یا هم سطر هم رنگ خانه ی

١۶ (۵ ۶ (۴ ٣٠ (٣ ٢۴ (٢ ١٢ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ٣ ١٣٩۵/١١/۵
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کشور کامپیوتر المپیاد هفتمین و بیست اول مرحله ی

دارد: در دو که است مسافر صندل ١٠ و راننده صندل ی با زیر ل ش به خودرو ی «ون»، ١۴

١٠ صندل

٩ صندل

٨ صندل

٧ صندل

۶ صندل

۵ صندل

۴ صندل

٣ صندل

٢ صندل

١ صندل

راننده

خودرو، در به رسیدن تا مسیر در موجود صندل های باید کس، هر شدن پیاده هنگام درها، محدودیت به توجه با
باید باشد، مسافری ٧ و ۶ ،۴ صندل های روی اگر ،۵ صندل مسافر شدن پیاده هنگام مثال برای باشد. خال
پررنگ سیاه خطوط کنید توجه شود. خارج خودرو از بتواند ۵ صندل مسافر تا شوند پیاده مسافرین این ابتدا
حرکت مستقیم جاده ی ی طول در ون این است قرار شوند. رد آن ها از نم توانند مسافران و هستند مانع ل، ش
مسیر ابتدای در نفر ١٠ این طریق چند به شوند. پیاده جاده این از مختلف جای ١٠ در م خواهند مسافر ١٠ کند.
نباشد؟ شدن پیاده به مجبور ری دی فرد ، کس هیچ شدن پیاده هنگام که طوری بنشینند، صندل ها روی م توانند

۵۶٠ (۵ ۵١۴٠ (۴ ۵۶٠٠ (٣ ٢٨٠٠ (٢ ٣۶٠٠ (١

زیر کار دو از ی م توان مرحله هر در گرفته اند. قرار آن خانه های در مختلف ء ش ٩ که داریم ٣ × ٣ جدول ١۵
داد: انجام را

کنیم. جابه جا مجاورش خانه ی دو از ی ء ش با را آن ء ش و یریم ب نظر در را گوشه خانه ی ی •
کنیم. وارون را آن در اشیاء ترتیب و یریم ب نظر در را وسط ستون یا وسط سطر •

داریم؟ مختلف سلطان جدول چند ساخت. مرحله ١٣٩۵ دقیقن با را آن بتوان اگر گوییم، سلطان را جدول ی

٩! (۵ ٨!
٣! (۴ ٨!

٢ (٣ ٨! (٢ ۴!۴!٢!٢! (١

است؟ زوج ٢ و ١ بین اعداد تعداد احتمال چه به داریم. ١٠٠ و … ،٢ ،١ اعداد از تصادف شت جای ١۶
۵١

١٠٠ (۵ ١
٢ (۴ ۴٩

١٠٠ (٣ ۴٩
٩٩ (٢ ۵٠

٩٩ (١

با برابر ر دی دایره ی هر عدد م نویسیم. ١١ از کم تر متمایز طبیع عدد چهار زیر، ل ش باالی دایره ی چهار در ١٧
چیست؟ دایره پایین ترین عدد بیشینه ی است. خود باالیی دایره ی دو تفاضل مطلق قدر

٨ (۵ ٩ (۴ ۶ (٣ ۵ (٢ ٧ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ۴ ١٣٩۵/١١/۵
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کشور کامپیوتر المپیاد هفتمین و بیست اول مرحله ی

مهره ی م توان مرحله هر در است. شده داده قرار مختصات صفحه ی (٠, نقطه ی (٠ روی مهره ی ابتدا در ١٨
از ی هر در مذکور، مهره ی برداشتن از پس و کرده انتخاب n طبیع عدد ی همراه به (x, y) مختصات با

نقطه های

(x, y + ١), (x, y + ٢), . . . , (x, y + n− ١)
نقطه های هم چنین و

(x− ١, y + n), (x+ ١, y + n)

مثال برای باشد. مهره ی حداکثر نقطه هر در لحظه هر در که شود انجام طوری باید گام ها داد. قرار مهره ی
م آید: در زیر ل ش به صفحه ،n = ٣ و موجود مهره ی تنها انتخاب با نخست گام در

در ل ش است. نشده کشیده مختصات (محورهای رسید؟ م توان زیر ال اش کدام به مرحله، تعدادی انجام با
است). قبول قابل شود، ایجاد صفحه از جایی هر

٣ ل ش ٢ ل ش ١ ل ش

ل ها ش از ی هیچ (۵ ٣ و ١ ل های ش (۴ ١ ل ش (٣ ل ش سه هر (٢ ٢ ل ش (١

دارند: قرار ردیف ی در زیر ترتیب به سفید و سیاه مهره ی هفت ١٩

برم دارد. خود برای را ردیف کناری مهره های از ی نوبت ش در کس هر م کنند. بازی هم با ابوالفضل و مرتض
هفت از پس م کند. آغاز را بازی ابوالفضل باشند. داشته انتها در بیش تری سیاه مهره های دارند دوست نفر دو هر
ل ش به ترین به نفر دو هر اگر داشت. خواهد مهره سه مرتض و مهره چهار ابوالفضل و م شود تمام بازی مرحله

داشت؟ خواهد سفید مهره ی چند ابوالفضل انتها در کنند، بازی ن مم

٢ (۵ ١ (۴ ٣ (٣ ٠ (٢ ۴ (١

ی هر در م خواهیم باشند. داشته مشترک ضلع ی گاه هر گوییم، مجاور را خانه دو داریم. ٣ × ٣ جدول ی ٢٠
خانه های در ١ اعداد تعداد با برابر خانه هر عدد که طوری بنویسیم، را ٣ و ٢ ،١ اعداد از ی جدول، خانه های از

باشد؟ داشته م تواند اعدادی چه مرکزی خانه ی باشد. مجاورش

باشند وسط خانه ی در نم توانند عدد سه از ی هیچ (۵ ٣ و ٢ (۴ عدد سه هر (٣ ٢ (٢ ٣ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ۵ ١٣٩۵/١١/۵
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انجام م دهد: را زیر وریتم ال ایلیچ است. شده نوشته ٠ عدد آن خانه های از ی هر در داریم ۴ × ۵ جدول ی ٢١
بده: انجام پایین به باال از سطر هر ازای به .١

بده: انجام راست به چپ از ستون هر ازای به .١-١

تمام و کن انتخاب را آن ستون یا سطر یر. ب نظر در را شده گفته ستون و سطر در واقع خانه ی .١-١-١
.(٠ به ١ از و ١ به ٠ (از کن برعکس را شده انتخاب ستون یا سطر خانه های

به وریتم ال اجرای از پس حالت چند در ایلیچ، توسط ستون ها و سطرها انتخاب برای حالت ٢٢٠ تمام میان از
دارند؟ ١ عدد آن خانه های تمام که م رسیم جدول

٢۵۶ (۵ ٨١٩٢ (۴ ٠ (٣ ۵١٢ (٢ ۴٠٩۶ (١

شل را رأس ی باشد. وصل ١ درجه ی رأس ی به اگر م نامیم، زرد را یال ی یرید. ب نظر در را زیر درخت ٢٢
و رأس خود یال جز (به باشند وصل باال) (رأس ریشه به آن مسیر رئوس به زرد یال دو کم دست اگر م نامیم،
اما هستند؛ وصل ریشه تا آن مسیر رئوس به زرد یال ۴ زیرا است، شل ابتدا در A مثال برای ریشه). به متصل یال

نیست. شل ابتدا در B رأس

A

B

ابتدا در رأس است ن مم کنید توجه کرد. حذف درخت از و گرفته نظر در شل رأس ی م توان مرحله هر در
کرد؟ حذف درخت از م توان رأس چند حداکثر شود. شل مرحله تعدادی از پس اما نباشد، شل

١٠ (۵ ٩ (۴ ١۶ (٣ ٧ (٢ ١٣ (١

یرید: ب نظر در را راست سمت ل ش ٢٣

A B A B

و گرفته نظر در را کنون نقطه ی مرحله هر در او م کند. سته ش خط ی کشیدن به شروع A نقطه ی از سلطان
چهار از پس م رود. وجود)  صورت (در باال‐چپ یا باال‐راست باال، نقاط از ی به پاره خط، ی کشیدن با
چپ سمت ل ش مانند را مسیرش م تواند سلطان مثال برای م رسد. ل ش باالیی نقاط از ی به او مرحله،
که طوری است، ن مم کار این طریق چند به م کند. رسم B نقطه ی از شروع با ر دی مسیری ایلیچ سپس شد. ب

نکنند؟ قطع را ر ی دی ر) دی جای چه و ل ش نقاط روی (چه جایی هیچ در شده کشیده مسیر دو

١٣ (۵ ٩۶ (۴ ۵۵ (٣ ٨١ (٢ ٢٧ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ۶ ١٣٩۵/١١/۵
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بود؟ خواهد چه S مقدار زیر، وریتم ال اجرای از پس ٢۴
بده. قرار ٠ برابر را S ١

بده: انجام ٣١ تا ٠ از i ازای به ٢

بده: انجام ٣١ تا ٠ از j ازای به .٢-١

کن. زیاد واحد ی را S شد، بزرگ تر i از (i XOR j) اگر .٢-١-١

٣۴١ (۵ ۴٩۶ (۴ ٩٩٢ (٣ ۴۵١ (٢ ٨٣ (١

باشد. داشته تکراری یال یا رأس نم تواند مسیر ی کنید توجه دارد؟ B به A از مسیر چند زیر گراف ٢۵

A

B

٢٧۴ (۵ ۴۴ (۴ ١۴٩ (٣ ٨١ (٢ ۶٨ (١

شروع کیوان را بازی دارند. سنگ ریزه n شامل کیسه ی ابتدا در آن ها م کنند. بازی هم با نوبت به پیمان و کیوان ٢۶
نوبت ش هر در پیمان که حال در کند، خارج کیسه از سنگ ریزه ٢ یا ١ ،٠ م تواند نوبت ش هر در کیوان م کند.
اگر کند. خارج کیسه از را سنگ ریزه آخرین که است کس بازی برنده ی بردارد. سنگ ریزه ٣ یا ٢ ،١ م تواند
را بازی کس چه ترتیب به n = ٢٠١۶ و n = ١٣٩۵ ،n = ١٠ ازای به کنند، بازی بهینه صورت به نفر دو هر

م برد؟

کیوان پیمان، کیوان، (۵ کیوان پیمان، پیمان، (۴ پیمان پیمان،  پیمان، (٣ پیمان کیوان، پیمان، (٢ کیوان کیوان، کیوان، (١

i+j باق مانده ی مقدار j و i رأس های بین یال روی داریم. ١٠ و … ،١ ،٠ رأس های با رأس ١١ کامل گراف ی ٢٧
مجموع که طوری کنیم، انتخاب گراف این از فراگیر زیردرخت ی م خواهیم نوشته ایم. را ١١ بر تقسیم در

چیست؟ کمینه مقدار این باشد. کمینه آن یال های اعداد

۶ (۵ ١١ (۴ ١۶ (٣ ۵ (٢ ١٠ (١

را خانه ی و سیاه را خانه ی دومینو هر از و پوشانده (٢×١ (کاش های دومینو با را ٨×٨ جدول ی مرتض ٢٨
به مرحله هر در کرده، شروع A از بتوان گاه هر هستند، دوست B و A سیاه خانه ی دو گوییم است. کرده سفید
سیاه خانه های از مجموعه ای رسید. B به مرحله تعدادی از پس و رفته سیاه ضلع) در (مشترک مجاور خانه ی ی
مجموعه ی ی خانه ها ی تعداد ن مم بیشینه ی باشند. دوست مجموعه، خانه ی دو هر گاه هر گوییم، دیدن را

چیست؟ دیدن

٨ (۵ ٢۴ (۴ ١۶ (٣ ١٢ (٢ ٣٢ (١

پنج و شد عمل وارد سرعت به سلطان است. افتاده اتّفاق نفر سه توسط قتل لندن، شهر نزدی در منطقه ای در
چهار از نفر دو نام ول نیست، قاتل که کرد ادعا آن ها از ی هر کرد. دست گیر را (E ،D ،C ،B ،A) متّهم
قاتل ها از ی هر که شد متوجه سلطان آورد. زبان به هستند، قاتل زیاد احتمال به که کسان عنوان به را ر دی نفر

١ سؤال: دفترچه ی کد ٧ ١٣٩۵/١١/۵
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گفته را قاتل دو نام نیز بی گناهان از ی هر و است آورده زبان بر را ر دی قاتل ی دقیقن نام کردن، گم رد برای
کند؟ معرف قاتل م تواند قطع طور به را نفر چند سلطان کنید مشخص زیر حالت های از ی هر در است.

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

اظهارات: ٢٩
هستند. قاتل C Bو :A •
هستند. قاتل C Aو :B •
هستند. قاتل E Bو :C •
هستند. قاتل C Eو :D •
هستند. قاتل D Bو :E •

٣ (۵ ٠ (۴ ٢ (٣ نیست ن مم چیزی چنین (٢ ١ (١

اظهارات: ٣٠
هستند. قاتل C Bو :A •
هستند. قاتل C Aو :B •
هستند. قاتل A Bو :C •
هستند. قاتل B Eو :D •
هستند. قاتل D Cو :E •

٢ (۵ ١ (۴ ٠ (٣ نیست ن مم چیزی چنین (٢ ٣ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ٨ ١٣٩۵/١١/۵
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