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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

به آموزش روش حل  97در این فایل قصد داریم با حل گام به گام یکی از سواالت تحلیلی آزمون دکتری سال 

 این نوع سواالت بپردازیم.

 

ست لیها تعطکه جمعه یشرکت سامی ،ا تا  شنبه) روز اول هفته ۶دارد. هر روز از  Cو  A ،B سه نگهبان به ا

ش نیشنبه(، دو نفر از اپنج ص کیسه نفر ک سوم در مرخ ستراحتی )بوده و نفر  ست. هر نگهبان، دو روز  (ا ا

 :موجود است ر،ی)استراحت( است. اطالعات ز یدر مرخص یمتوالریغ

 است.  یدر مرخص Aاست،  کیکش Cکه  یروز نیاول

B، شنبهاست و نه سه یبه مرخصننه ش. 

 است. است، فرد یدر مرخص Cکه  ییاز روزها یکیحداقل 
 

 

 است؟ یکدام دو روز در مرخص A باشد،ی شنبه در مرخصشنبه و پنج یروزها ،Cاگر  .1

 ( دوشنبه و چهارشنبه1

 شنبهو سه شنبهیک( ۲

 و چهارشنبه شنبهکی( ۳

 .ستین ریپذامکان یحالت نی( چن۴

 کیکه در آن روز کش یروز هفته، نام نگهبانان ۶چند روز از  در باشد، کیکش Aاگر هر سه روز آخر هفته را  .۲

 شود؟یطور قطع مشخص مهستند، به

 زوج هفته ی( فقط روزها۲  ( فقط چهار روز آخر هفته1

 روز ۶( هر ۴  ( فقط شنبه و دوشنبه۳

 باشد؟ یدر مرخص دوشنبه،تواند در روزیم Cدر چند حالت ممکن،  .۳

1 )1 ۲ )۲ ۳ ) ۴ )۴ 

که در  ییخصننون نام فرد و روزها کدام مورد در بدهند، کیکشنن یکسننانیاگر شنننبه و چهارشنننبه، افراد  .۴

 است، لزوما صحیح است؟ یمرخص

1 )A : ۲  شنبه و دوشنبه )C: شنبهشنبه و سه 

۳ )B: ۴  شنبه دوشنبه و پنج )Cشنبهو پنج کشنبه:ی 
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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

 فاکتور داریم.نگهبان و روز.۲سوال در حل این 

 جدولی برای ارتباط این دو فاکتور باهم رسم میکنیم.

 برای نشان دادن کشیک استفاده میکنیم. Kبرای نشان دادن مرخصی و از  Mدر هر خانه از جدول از حرف 

 کشیک است یا مرخصی. yدر روز  xیعنی هرخانه ازجدول نشان دهنده این است که نگهبان 

 اطالعات سوال را بررسی می کنیم:حال 

حرف  ۴و  Mبا توجه به این که هر نگهبان دو روز مرخصی غیرمتوالی دارد می دانیم که در هر ردیف دو حرف 

K  خواهیم داشت که دو حرفM .کنار هم قرار ندارند 

 Kو دو  Mهمچنین در هر روز یک نگهبان مرخصی دارد که نشان دهنده این است که در هر ستون یک 

 خواهیم داشت.

 در مرخصی است. Aکشیک است  Cاولین روزی که شرط اول : 

دوشنبه  Cیا شنبه است یا یکشنبه. )چرا؟ به این دلیل که اگر اولین روز کشیک  Cتوضیح: اولین روز کشیک 

هم شنبه و هم یکشنبه را در مرخصی بوده است و این خالف این فرض است که   Cباشد به این معنیست که 

 روزهای مرخصی هر فرد متوالی نمی باشد.(

 با توجه به این موضوع دو حالت زیر را داریم:

 شنبه باشد. Cاولین روز کشیک :  1حالت

 مرخصی است. )با توجه به شرط( Aکشیک و  Cروز شنبه  .1

 در روز شنبه کشیک است. B <است = Aمرخصی روز شنبه متعلق به  .۲

۳. A = نمیتواند دوروز متوالی مرخصی داشته باشد> A.روز یکشنبه کشیک است 

 5 4 3 2 1 شنبه 1حالت

A 1M1 3K     

B 2K      

C 1K      

 

                                                           
 اعداد در جدول ها نشان دهنده توضیحی است که بر اساسش آن خانه از جدول پر شده است. 1
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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

 

 یکشنبه باشد. C: اولین روز کشیک 2حالت

 در مرخصی است. Aدر کشیک و  Cروز یکشنبه  .1

 در مرخصی است. Cروز شنبه  <است = Cطبق فرض این حالت یکشنبه اولین روز کشیک  .۲

 روز یکشنبه کشیک هستند. Bروز شنبه و  BوA <مر خصی روز شنبه و یکشنبه مشخص شد = .۳

۴. A = روز قبل و بعد آن یعنی شنبه و دوشنبه کشیک است. <یکشنبه در مرخصی است 

 5 4 3 2 1 شنبه 2حالت

A 3K1 4وM 4K    

B 3K 3K     

C 2M 1K     

 

 نه شنبه در مرخصی است و نه سه شنبه. B:  2شرط

 کشیک وارد می کنیم. Bدر هر دو جدول شنبه و سه شنبه را برای 

 5 4 3 2 1 شنبه 1حالت

A M K     

B K   K   

C K      

 

 5 4 3 2 1 شنبه 2حالت

A K M K    

B K K  K   

C M K     
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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

 در مرخصی است فرد است. C: حداقل یکی از روزهایی که  3شرط 

روز شنبه  Cنمیتوان نتیجه قطعی گرفت، ولی در حالت دوم می بینیم که یک مرخصی  1ازین شرط در حالت

که روزی زوج است قرار دارد در نتیجه مرخصی دیگرش باید در یک روز فرد قرار داشته باشد و یقینا همه 

 روزهای زوج را کشیک است. 

1.C .روزهای دوشنبه و چهارشنبه را کشیک است 

 در این روز مرخصی است. B <کشیکند = Cو  A. روز دوشنبه ۲

 میکند:جدول حالت دوم به شکل زیر تغییر 

 5 4 3 2 1 شنبه 2حالت

A K M K    

B K K 2M K   

C M K 1K  1K  

 

حال تمامی شروط سوال را بررسی کرده ایم و به سراغ حل سواالت می رویم. ولی همچنان باید این شروط را در 

 نظر داشته باشیم.

 2گزینه -1سوال 

 شنبه و پنجشنبه در مرخصی است.روزهای  Cفرض سوال: 

 شنبه را در مرخصی نیست.( Cبا توجه به فرض باید حالت دوم را در نظر بگیریم. )زیرا در حالت اول 

 اول را به صورت زیر تکمیل میکنیم:پس جدول حالت 

و در هر ستون یک  ۲با توجه به شرط سوال مرخصی قرار داده و سپس بر اساس اینکه در هر ردیف  5Cدر خانه 

 مرخصی داریم بقیه خانه ها را )به ترتیب اعدادی که نوشته شده است( تکمیل می کنیم.

 5 4 3 2 1 شنبه 2حالت

A K M K 2M 3K 3K 
B K K M K 4M 4K 

C M K K 1K K M 
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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

کدام دو روز در مرخصی است؟ با توجه به جدول واضح است که یکشنبه و سه شنبه در مرخصی  Aپرسش: 

 است.

 4گزینه -2سوال 

 هر سه روز آخر هفته را کشیک است. Aفرض سوال: 

 از سه روز اول هفته دو روز را در مرخصی است. Aاین فرض به این معنیست که 

شنبه و دوشنبه را مرخصی است. که این شرایط با  <با توجه به اینکه مرخصی هایش نمی توانند متوالی باشند =

 روز شنبه را در مرخصی است تطابق دارد. Aحالت اول که 

 را طبق این شرایط تکمیل می کنیم. A را نوشته و ردیف 1پس جدول حالت

 5 4 3 2 1 شنبه 1حالت

A M K M K K K 
B K 5M 3K K 3M 4K 
C K 6K 2K 1M 2K 6M 

 مراحل بعدی طبق توضیحات زیر تکمیل می شوند:

 است. Cروز سه شنبه مرخصی اجبارا متعلق به  .1

 شنبه را کشیک است.۴شنبه و C ۲ <دو روز متوالی مرخصی نداریم = .۲

 Kو دو Mآن ها را تکمیل می کنیم.)هر ستون باید یک  <یک خانه خالی دارند= ۴و  ۲ستون های  .۳

 داشته باشد.(

 شنبه حتما کشیک است.5روز <شنبه مرخصی است =۴روز  Bفرد  .۴

 شنبه می تواند باشد.1فقط در روز  Bمرخصی دوم فرد  .5

 را تکمیل می کنیم. 5و  1این بار ستون های  ۳مانند مرحله  .۶

 ص شدند.پرسش: نام نگهبانان چند روز مشخص می شود؟ با توجه به جدول نگهبانان تمامی روزها مشخ

 1گزینه -3سوال 

 Cمیتواند دوشنبه را به مرخصی برود. ما فرض میکنیم  Cسوال اینگونه مطرح شده است که در چند حالت 

 دوشنبه را در مرخصی است، سپس بررسی می کنیم که چه حالت هایی رخ می دهد.

 دوشنبه را در مرخصی است. Cفرض سوال: 
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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

 را در نظر بگیریم. 1شنبه را کشیک است. در نتیجه باید جدول حالتC ۲ ۲در جدول حالت

 

 5 4 3 2 1 شنبه 1حالت

A M K 2K 2M 3K 3K 
B K 2M 2K K 6M 6K 

C K 1K M 1K 5K 4M 

 

 جدول به ترتیب زیر تکمیل شده است:

1. C.روز قبل و بعد دوشنبه را نمی تواند به مرخصی برود 

 داشته باشد.( Kو دو Mتکمیل می شوند. )هر ستون باید یک  ۳و  ۲و  1ستون های  .۲

 شنبه( کشیک است.5و۴بقیه روزها ) <مشخص شده است. =  Aدو روز مرخصی فرد .۳

حداقل یک مرخصی در روز فرد دارد. در حالت فعلی یک مرخصی  Cدر شرط های اولیه داشتیم که فرد .۴

شنبه است. مشخص است که این مرخصی 5شنبه یا ۴رش در روز در روز دوشنبه داشته و مرخصی دیگ

 شنبه قرار دهیم تا شرط اولیه سوال را رعایت کنیم.5را باید در روز 

 تکمیل می شود. )هر فرد دو مرخصی دارد.( Cردیف  .5

 د.نتکمیل می شو ۲ند مرحله مان 5و   ۴ستون  .۶

 می تواند دوشنبه را به مرخصی برود؟ دیدیم که فقط یک حالت ممکن وجود دارد. Cپرسش: در چند حالت 

 

 3گزینه -4سوال

 فرض سوال : شنبه و چهارشنبه افراد یکسانی کشیک می دهند.

 شنبه است.۴این جمله به این معنی است که مرخصی های یک فرد شنبه و 

 باشد. Bاین فرد نمی تواند  <شنبه مرخصی نیست =۳نه شنبه و نه  Bدر شرط های اولیه داشتیم که 

شنبه ۴فردی که شنبه و  <در روز فرد است. = Cهم چنین در شرط های اولیه داشتیم که حداقل یک مرخصی 

 هم نمی تواند باشد. Cدر مرخصی است 

 کشیک هستند. CوBدر مرخصی و  Aشنبه ۴پس حتما شنبه و 
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مهشید حسن زاده، دویهوشمند مه  تهیه و تنظیم :    

شنبه در مرخصی است تطابق دارد. پس جدول حالت یک را با این شرایط  Aه در آن ک 1این شرایط با حالت

 کامل می کنیم:

 5 4 3 2 1 شنبه 1حالت

A M K K K M K 
B K 4K 3M K K 6M 
C K 5M 2K 1M K 6K 

 

 داشته باشد.( Kو دو Mرا تکمیل می کنیم. )هر ستون باید یک  ۳ستون  .1

مشخص کردیم را کشیک می گذاریم تا دوروز مرخصی متوالی  1روز قبل از مرخصی که در مرحله  .۲

 نداشته باشیم.

 داشته باشد.( Kو دو Mرا تکمیل می کنیم. . )هر ستون باید یک  ۲ستون  .۳

مشخص کردیم را کشیک می گذاریم تا دوروز مرخصی متوالی  ۳روز قبل از مرخصی که در مرحله  .۴

 نداشته باشیم.

 داشته باشد.( Kو دو Mرا تکمیل می کنیم. . )هر ستون باید یک  1ستون  .5

 داشته باشد.( Mروز مرخصی دارد، یعنی هر ردیف دو ۲را تکمیل می کنیم. )هر فرد  CوBردیف های  .۶

روزهای  ۳پرسش: کدام گزینه روزهای مرخصی را درست بیان کرده است؟ با توجه به جدول تکمیل شده گزینه 

 صحیح مشخص کرده است. را Bمرخصی 

 

 

 


