سالااااااااااااااااااام،امیدوارم که خوب خوب باشید .خدا قوت!!
قبل از اینکه جواب ها رو بنویسم شدیدا توصیه میکنم این پاسخنامه رو نخونید و به سوال یا سواالیی که بلد
نبودید فکر کنید.
یقینا فکر کردنتون خیلی ارزشمنده.
مسألهی اول  -جزیرهی اسرارآمیز یا نام شکیب هست و نشان شکیب نیست...
یکی از جوابها:

مسألهی دوم – جنگ ستارگان
صفحه را به صورت شطرنجی را رنگهای سیاه و سفید رنگ کنید .فضاپیما در هر خانهای که باشد فقط میتواند
به خانه با رنگ مخالف برود( .چرا؟)
پس اگر یک بار به همهی سیاهها ،بعد همهی سفیدها و سپس دوباره همهی سیاهها شلیک کنیم (در کل ۲۵۲۱
شلیک) فضاپیما قطعا از بین میره .چون دو حالت داره:
 -۱فضاپیما در ابتدا توی یه خونهی سیاه بوده .اینطوری دفعه اولی که به خونههای سیاه شلیک کردیم یکی از
موشکها بهش خورده و یه خونه جابجا شده و طبق اونچیزی که باال گفتیم رفته به یه خونهی سفید .پس وقتی
به همهی خونههای سفید شلیک میکنیم دوباره یه موشک بهش خورده و نابود شده.
 -۲فضاپیما در ابتدا توی یه خونهی سفید بوده .این طوری وقتی به خونههای سفید شلیک کردیم قطعا یه موشک
بهش خورده و تکون خورده پس به یه خونهی سیاه رفته .پس وقتی دفعهی دوم به خونههای سیاه شلیک کردیم
دوباره یه موشک بهش برخورد کرده و نابود شده.
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مسألهی سوم  -سوقبال
بله .اول دقت کنید که اگه به عدد  nرسیده باشیم میتونیم اینجوری بازی کنیم:
𝑛−۱

 (𝑛−۱)×۱=𝑛−۱و 𝑛=(𝑛−۱)+۱

→𝑛

پس کافیه از  ۱۸به یه عدد بزرگتر از  ۱۳۹۷برسیم .بعدش میتونیم از اون عدد بزرگتر یکی یکی کم کنیم تا به
 ۱۳۹۷برسیم .برای اینکار هم کارهای مختلفی میشه کرد .مثال:
۱۶۴۰

 ۴۰×۴۱=۱۶۴۰و ۸۱=۴۰+۴۱

→ ۸۱

 ۹×۹=۸۱و ۱۸=۹+۹

→ ۱۸

پس از  ۱۸میشه به  ۱۳۹۷رسید.

مسألهی چهارم – همه جا به نوبت
الف)
این قسمت راه زیاد داره .مثال نفر آخر میتونه یکی بیشتر از شماره جلوییش باقیماندهش به  ۱۰۰۱رو بگه (و اگه
باقیماندهاش  ۰شد خود  ۱۰۰۱رو بگه) .اینطوری جلویی که عدد اعالم شده رو شنیده و طبق قرار قبلی میدونه
این عدد باقیماندهی عدد خودش به عالوه یک بر ۱۰۰۱ه ،میتونه عدد اعالم شده را منهای یک کنه و دوباره بر
 ۱۰۰۱باقیمانده بگیره و شماره کاله خودش بدست میاد .پس میتونه شمارهی کالهش رو بگه و قبول بشه.
ب)
آخرین دانشآموز در صف مجموع شمارهی کاله همهی جلوییهاش رو حساب میکنه و باقیموندهی تقسیم این
عدد بر  ۱۰۰۱رو بدست میاره و همین عدد رو اعالم میکنه .نفر بعدی به راحتی میتونه با کم کردن عدد اعالم
شده از مجموع کالههای روبروش و باقیمانده گرفتن به  ۱۰۰۱عددش کالهش رو بفهمه و اعالم کنه .اگر نوبت
برسه به کسی که وقتی عدد کالهش با عددی که دانشآموز آخر اعالم کرده مساویان شماره کاله نفر اول رو
اعالم میکنه این طوری همه میفهمن که شماره کالهش همون عددی بوده که اول اعالم شده .با این روش فقط
نفر اول و آخر و شخصی که شماره کالهش توسط نفر آخر اعالم شده قبول نمیشن پس حداقل  ۹۹۷نفر قبول
میشن.
تفکر بیشتر :جواب این مسئله ۹۹۹ه .میتونین راه باال رو جوری اصالح کنین که  ۹۹۹نفر قبول بشن؟ برای
راهنمایی فرض کنین هر کسی تعداد افرادی که جلوشن و عدد کالهشون بزرگتره رو پیدا کنه و باقیماندهاش به
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دو رو حساب کنه .حاال نفر آخر عدد همه رو میدونه و فقط بین عدد کاله خودش و عدد کالهی که سر کسی
نیست شک داره .فرض کنین اگه باقیماندهای که باال گفتیم حساب کرده  ۱بود بین این دوعدد ،عدد کوچکتر را
اعالم کنه و اگرنه عدد بزرگتر را اعالم کنه .اینجوری ....
مسألهی پنجم – این دوستیاست که میمونه
الف)
چون هر شاخک حداکثر  ۲حالت دارد پس در کل حداکثر  ۲۳یا  ۸شکیبشاخ داریم .میتونین این  ۸نفر را نام
ببرید؟
ب)
هر کس سهتا دوست داره چون چون تعداد دوستاییش که باهاش در شاخک شماره 𝑖 تفاوت داره ۱ه (چرا؟) و
سهتا شاخک هم داره پس در کل سهتا دوست داره.
پ)
فرض کنید 𝑎 و 𝑏 دو شکیبشاخ باشند ک با هم دوستند .و فرض کنید که در شاخک شماره 𝑖 با هم تفاوت
دارند .حال فرض کنید 𝑏 با 𝑐 هم دوست است و در شاخک شماره 𝑗 با هم تفاوت دارند .حال دو حالت داریم:
 .𝑖 = 𝑗 -۱این حالت نمیتواند رخ دهد .زیرا در این صورت 𝑎 و 𝑐 همنام میشوند (چرا؟) که مخالف فرض سوال
است.
 .𝑖 ≠ 𝑗 -۲در این حالت هم 𝑎 و 𝑐 در دقیقا  ۲شاخک اختالف دارند (چرا؟) پس 𝑎 و 𝑐 نمیتوانند با هم دوست
باشند.
پس در کل مسئله حل شد و هیچ 𝑎 و 𝑏 و 𝑐ای وجود ندارند که همه با هم دوست باشند.
ت)
روشهای زیادی برای این کار وجود دارد .روش زیر یکی از این روشهاست.
تیم الف :قرمزقرمزقرمز ،قرمزسبزسبز ،سبزقرمزسبز ،سبزسبزقرمز
تیم ب :سبزسبزسبز ،سبزقرمزقرمز ،قرمزسبزقرمز ،قرمزقرمزسبز
چرا این تیمبندی در شرایط سوال صدق میکنه؟
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