ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺟﻮان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺷﻬﯿﺪ اژه ای ﯾﮏ )دوره اول(
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻓﺮزاﻧﮕﺎن اﻣﯿﻦ دو)دوره اول(

ﺟﻤﻌﻪ  ۱۳آذر ﻣﺎه ۱۳۹۴

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﲔ ﮐﺎرﺳﻮق ﺑﺰرگ رﯾﺎﺿﯿﺎت  -دورهی ﻣﻬﺮﮔﺎن
»ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول«
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ رو ﻟﻄﻔﺎً و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ
ﺳﻼم ،ﺳﻼم ،ﺳﻼم!

 .۱اول از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﺘﻤﺎ ًﺣﺘﻤﺎً ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮن رو ﺑﺎﻻی ﻫﻤﻪی

ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 .۲ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ی  ۱ﺗﻮﺟﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﯾﮋه ای ﺑﮑﻨﯿﺪ! اﮔﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رو ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺗﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﳕﯿﺸﻪ و ﺣﻖ ﺧﻮدﺗﻮن ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯿﺸﻪ.
 .۳ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺳﻮال رو ﺗﻮی ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﻪ ﺗﻮی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت اون
ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺸﻪ.
.۴ﻟﻄﻔﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺗﻮن رو ﺧﻮاﻧﺎ و ﲤﯿﺰ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ!
 .۵اﮔﻪ اول اﻣﺘﺤﺎن راه ﺣﻠﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﻮن ﻧﺮﺳﯿﺪ ،آراﻣﺶ ﺧﻮدﺗﻮن رو ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﻗﺖ
اﻣﺘﺤﺎن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎده.
 .۶ﻫﻤﯿﻦ!ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ! اِﻟﭙﺎ و ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!
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»اِﻟﭙﺎ« ١و »ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس« ٢دو دﺷﻤﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺘﺨﺎر دادﻧﺪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﻣﺴﺎل
ﮐﺎرﺳﻮق! در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ…
____________________________________________________________________________

ﺳﻮال ۱

 ۲۰اﻣﺘﯿﺎز

ﺑﮕﺬارﯾﺪ اول ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ؟! رواﺑﻂ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ »اِﻟﭙﺎﯾﯿﺎن« و »ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﯿﺎن« ﺑﺮ ﺳﺮ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻣﺎرﮔﺎﺗﺴﻨﯽ« ٣ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺷﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽِ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺨﺶ وﯾﺮوس ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺬاﮐﺮه ای در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺷﻬﺮ »ﻧﯿﻮ«٤ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ،
ﯾﮏ ﳕﺎﯾﻨﺪه و ﯾﮏ ﻣﻌﺎون از اِﻟﭙﺎﯾﯿﺎن و ﯾﮏ ﳕﺎﯾﻨﺪه و ﯾﮏ ﻣﻌﺎون از ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﯿﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ روال ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮات در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﳕﺎﯾﻨﺪه ی اِﻟﭙﺎﯾﯿﺎن
ﺑﺎ ﳕﺎﯾﻨﺪه ی ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻌﺎوﻧﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ وﯾﺮوﺳﯽ
ﺷﺪن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻪ ﻋﺪد )ﻧﻪ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ( دﺳﺘﮑﺶ
دﺳﺖ راﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﺮ دو ﻃﺮف دﺳﺘﮑﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭘﺸﺖ و رو ﮐﺮدن ﯾﮏ دﺳﺘﮑﺶ ،آن
دﺳﺘﮑﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﯽرود .داﺧﻞ و ﺧﺎرج دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ
دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن اﻧﺘﻘﺎل ﳕﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﮑﺶ  ۱ﮐﻪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﮑﺶ  ۲ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﮑﺶ  ۲وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن و درآوردن و ﭘﺸﺖ و رو ﮐﺮدن دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ وﯾﺮوسﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﳕﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮑﺶﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﮔﺸﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ را روی
ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎ و دﺳﺖ دادن اﻓﺮاد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﺮوس از ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻧﺸﻮد؟ )ﲤﺎم اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس را دارﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻧﺎﻇﺮ (

+

ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

+
ﳕﺎﯾﻨﺪه
ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﯿﺎن

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﳕﺎﯾﻨﺪه
ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﯿﺎن

ﻣﻌﺎون
ﳕﺎﯾﻨﺪه
ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﻴﺎن اﻟﭙﺎﻳﻴﺎن

ﳕﺎﯾﻨﺪه
اﻟﭙﺎﻳﻴﺎن

ﻣﻌﺎون
ﮔﻨﻮﺳﻤﺎﺳﻴﺎن

ﻣﻌﺎون
اﻟﭙﺎﻳﻴﺎن

ﻣﻌﺎون
اﻟﭙﺎﻳﻴﺎن
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ﺳﻮال ۲

 ۲۰اﻣﺘﯿﺎز

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ی ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ی اِﻟﭙﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اِﻟﭙﺎ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ در ﺳﭙﺎه ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس داﺷﺖ ،ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮم ﺷﺪ .اِﻟﭙﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را آﻣﺎدهی دﻓﺎع ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺮج  ۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﺎﻻی آن رﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن
دﺷﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺮج از ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن ﻫﺎ را روی ﻫﻢ ﻗﺮار داد و
ﺳﺘﻮن ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد .ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ  ۱ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﯿﺮهﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻘﺪر ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان  ۱۰۰۰ﺗﺎ از آنﻫﺎ را روی ﻫﻢ ﻗﺮار داد .ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و روی ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ .ﮔﺬاﺷﱳ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ روی ﻗﻄﻌﻪی دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن روی ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ وﻗﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﺳﺘﻮن را روی ﺳﺘﻮن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺬاﺷﱳ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن  ۱۰۰ﺗﺎﯾﯽ روی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن  ۱۰۱ﺗﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﮔﺬاﺷﱳ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ۱۰۱
ﺗﺎﯾﯽ روی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن  ۱۰۰ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارد .اِﻟﭙﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﺑﺮج اﺣﺘﯿﺎج دارد؟

{  ۱ﻣﺘﺮ
 ۱۰۰۰ﺗﺎ
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{  ۱ﻣﺘﺮ

.
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.
.

ﻗﻄﻌﻪ ی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺳﺘﻮن  ۱۰۰۰ﺗﺎﯾﯽ
از ﻗﻄﻌﺎت
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ﺳﻮال ۳

 ۲۰اﻣﺘﯿﺎز

ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن راه ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ی آب ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﺮود و ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  ۸ﺗﻦ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺧﻮد راﻫﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮش را در آن ﺟﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ ی
ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ راه رﻓﱳ ﺑﻪ ﯾﮏ  ۵راﻫﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﯿﺎن ﻗﻠﻌﻪ و اﯾﻦ
۵راﻫﯽ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎت
وﺣﺸﯽ ،ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن دو ﻧﻔﺮﺷﺎن
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﳕﯽداﻧﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ  ۸ﻧﻔﺮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﻮﺳﻤﺎس ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺮﻣﻮزِ دروغﮔﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
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ﺳﻮال ۴

 ۲۰اﻣﺘﯿﺎز

اِﻟﭙﺎﯾﯿﺎن ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او »ﻟﮕﻮگ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺟﺸﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد و ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺟﺸﻦ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد.
»ﮐﺎﯾﻨﺰو« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﲤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻟﮕﻮگ رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی » ۱۰۱وزﻧﻪ ی ﺟﺮم دار« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻟﮕﻮگ  ۱۰۱وزﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺎی ۱ﮔﺮم ۲ ،ﮔﺮم ۳ ،ﮔﺮم …،و ۱۰۱
ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻨﺰو داد و ﮔﻔﺖ»:اﯾﻦ  ۱۰۱وزﻧﻪ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎ وزن ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ« ﮐﺎﯾﻨﺰو ﺷﺮوع ﺑﻪ اﳓﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وزﻧﻪ ی  ۱۹ﮔﺮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ وزﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻟﮕﻮگ رﻓﺖ .ﻟﮕﻮگ ﺗﺎ ﮐﺎﯾﻨﺰو را دﯾﺪ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﯾﻨﺰو ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮔﻔﺖ »:اوه! ﺧﻮب ﺷﺪ آﻣﺪی! ﯾﺎدم رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﯾﻢ وزﻧﻪ ی  ۱۹ﮔﺮﻣﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
 ۱۰۰وزﻧﻪ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی  ۵۰ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯽ«.
روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ وزﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﯾﻨﺰو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد.
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ﺳﻮال ۵

 ۲۰اﻣﺘﯿﺎز

اِﻟﭙﺎ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﺑﺎزان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ  ۸ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﭘﺎداش دﻫﺪ .در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ او ﺣﻮاﺳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﳕﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭼﻘﺪر
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎداش ﺑﺪﻫﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اِﻟﭙﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮش ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ و او ﻫﻢ ﮐﺎری ﻧﺪارد وﻗﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎداش دﻫﺪ .او ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ۱۷ .ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاب اِﻟﭙﺎ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ اﻟﭙﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۱۷ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ) .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻠﻌﻪ آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺴﺖ و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای دو
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد( او ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ،ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی  ۱از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی  ۲و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی  ۲از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی  ۳ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی  ۱ﻧﯿﺰ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی  ۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .اِﻟﭙﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ روﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ  ۱۷ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ اﻓﺮاد را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
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