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کشور کامپیوتر المپیاد پنجمین و بیست اول مرحله�ی

است. آمده آن از پیش دسته هر توضیح و آمده�اند چندسؤال دسته�ها�ی در ٣٠ تا ٢۴ سؤال�های •
است. سان ی سؤال�ها همه�ی امتیاز •

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 •

ر همدی که طوری گذاشت سفید و سیاه �های رن با شاه مهره�ی دو ۳ × ۳ جدول ی در �توان م طریق چند به ١
�کند. م تهدید را مجاورش خانه�ی ۸ مهره�های تمام شاه مهره�ی هر نند؟ ن تهدید را

۱۶ (۵ ۳۲ (۴ ۴۸ (۳ ۱۲ (۲ ۹ (۱

برسیم حالت به پاره�خط�ها از تعدادی حذف با �خواهیم م مقابل ل ش در ٢
A B چند حداقل باشد. نداشته Bوجود نقطه�ی نقطه�یAبه از مسیری ر دی که

شوند؟ حذف باید پاره�خط

۳ (۵ ۲ (۴ ۴ (۳ ۵ (۲ ۱ (۱

سطر هر در اعداد که دهیم قرار گونه�ای به را ۸ تا ۱ اعداد �خواهیم م مقابل جدول در ٣
ان م اگر باشند. صعودی پایین به باال از نیز ستون هر در و صعودی راست به چپ از
چند به را اعداد بقیه�ی باشد، مقابل ل ش مطابق جدول در ۲ و ۱ اعداد گرفتن قرار
قرار سطر ی در جدول پایین خانه�ی دو که کنید دقت چید؟ جدول در �توان م طریق

دارند.

۱۸ (۵ ۳۶ (۴ ۳۲ (۳ ۱۲ (۲ ۲۴ (۱

مقابل ل ش در آن�ها پیش�نیازی روابط که داریم F تا A نام�های با درس شش ۴B

D EC

F

A

از ان پی آن�گاه باشد، y درس پیش�نیاز x درس اگر است. شده داده نشان
شش در را درس شش این �خواهیم م است. شده رسم ل ش این در y به x
پیش�نیازی روابط تمام که طوری یریم ب درس ی ترم هر در و متوال ترم
xدرس گاه آن است، y درس پیش�نیاز xدرس اگر یعن باشند، شده رعایت
با را درس�ها �توان م مختلف ترتیب چند به شود. گرفته y درس از پیش باید
⟨A,B,D,E,C, F ترتیب⟨ مثال، طور به گرفت؟ پیش�نیازی روابط رعایت

است. مجاز ترتیب ی

۲۴ (۵ ۱۴ (۴ ۱۰ (۳ ۸ (۲ ۱۸ (۱

ی آمدن محض به �ایستند. م صف در تاکس از استفاده برای مردم صالح�الدین، به موصل تاکس اه ایست در ۵
در صف افراد تمام صورت این غیر در و صف جلوی نفر ۴ بود، نفر چهار حداقل صف افراد تعداد اگر ، تاکس

�کند. م حرکت بالفاصله تاکس و �نشینند م تاکس
نفر ی آن، تیر هر با �توانند م و دارند تفن ی آن�ها بروند. صالح�الدین به موصل از �خواهند م تروریست سه
ی در هم با حتما �خواهند م و رسیده صف انتهای به همزمان تروریست سه این شند. ب را صف ر دی افراد از

به بتوانند که بردارند خود با تیر تعدادی �خواهند م بروند، تاکس اه ایست به آن�ها آن�که از قبل بنشینند. تاکس
بیاورند؟ خود با باید تیر چند حداقل آن�ها برسند. ( تاکس در هم با (نشستن هدفشان به ، تضمین طور

۰ (۵ ۳ (۴ ۱ (۳ ۴ (۲ ۲ (۱

١ سؤال: دفترچه�ی کد ١ ١٣٩٣/١١/٢٨
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کشور کامپیوتر المپیاد پنجمین و بیست اول مرحله�ی

اگر �گیریم. م امتیاز آمده تاس�ها روی که عددی دو ضرب اندازه�ی به آن�ها پرتاب از پس داریم. اختیار در تاس دو ۶
کنیم؟ کسب �توانیم م امتیازی چه ین میان صورت به بیاورد، ۶ تا ۱ بین عددی سان ی احتمال با تاس هر

۱۲٫ ۵ (۵ ۱۳٫ ۵ (۴ ۱۲٫ ۲۵ (۳ ۹ (۲ ۱۰٫ ۲۵ (۱

پایین ل ش در که قطعات با را راست سمت پایین ۴×۴ جدول ( رن (سفید خال خانه�های �توان م طریق چند به ٧
به استفاده�شده قطعه�های و شود پوشیده قطعه ی دقیقا توسط خانه� هر که طوری کرد، پر �بینید م چپ سمت
�توان م را قطعات و دارد وجود دل�خواه تعداد به قطعه هر از یرند؟ ب قرار جدول سفید خانه�های درون کامل طور

داد. دوران یا چرخاند

۴ (۵ ۱ (۴ ۵ (۳ ۲ (۲ ۳ (۱

او نوبت که دارد کارت هرکدام و ایستاده�اند صف ی در مشتری�ها دارد. مشتری ۵۰ �ها فسقل شهر بان امروز ٨
او به نوبت اگر مشتری هر و دارد پاسخ�گوی برای باجه سه بان این .(۵۰ تا ۱ بین (عددی �کند م مشخص را
نوبت باجه سه در ترتیب به هم�اکنون و است ظهر ۱۲ ساعت کند. مراجعه باجه سه این از ی به �تواند م برسد

باشند؟ کرده استفاده �توانند م باجه سه از طریق چند به مشتری ۵۰ این است. ۵۰ و ۴۸ ،۴۴ مشتری�های

۳۴۴ × ۲۳ (۵ ۳۴۳ × ۲۴ (۴ ۳۴۴ × ۲۴ (۳ ۳۴۷ (۲ ۳۴۳ × ۲۳ (۱

کرده�ایم. فرش ۲× ۱ مستطیل�های ل ش به �های کاش با را ۱۰× ۲۱ جدول ی ٩
از ی هیچ که کرد رسم جدول این داخل خطوط روی �توان م خط چند حداکثر
رسم قابل خط دو تنها روبه�رو ۳× ۴ جدول در مثال طور به ند؟ ن قطع را �ها کاش
خواهد ۳ رسم قابل خطوط تعداد دهیم، قرار افق را �ها کاش همه�ی اگر ول است،

است. ن مم مقدار بیش�ترین که بود

۲۴ (۵ ۲۷ (۴ ۲۲ (۳ ۱۵ (۲ ۲۰ (۱

،x+ ۱ ،x− ۱ کشورهای با ،x شماره�ی با کشور هر دارد. وجود ۱۶ تا ۱ شماره�های با کشور ۱۶ دنیا ی در ١٠
و ،۱۱ و ۸ ،۶ ،۳ کشورهای با ۷ کشور نمونه، برای دارد. اقتصادی رابطه�ی وجود) صورت (در x+ ۴ و x− ۴
که کشوری هر سال هر داده�اند. یل تش اتحادیه ی کشورها از تا ۳ دارد. رابطه ۶ و ۳ ،۱ کشورهای با ۲ کشور
گرفتن نظر در با �شود. م اضافه اتحادیه به باشد، داشته اقتصادی رابطه�ی اتحادیه کشورهای از تا دو کم دست با
داشت؟ خواهد کشور چند حداکثر سال ۲۰ از پس اتحادیه این اتحادیه، اولیه�ی کشور ۳ برای مختلف حالت�های

۱۲ (۵ ۱۴ (۴ ۹ (۳ ۸ (۲ ۱۶ (۱

بین در خراب سیب k حداقل اگر و �گیرد م سیب ۳ اه دست این است. خریده «سیب�شناس» اه دست ی هژَبر ١١
خراب سیب�ها این از تا k �داند م و است خریده سیب ۱۴ هژبر حال �زند! م بوق باشد، داشته وجود سیب ۳ این
اول حالت بیابد: را خراب سیب�های از ی تا کند استفاده اه دست از باید بار چند حداکثر زیر حاالت در است.

آمده�اند.) چپ به راست از ترتیب به حالت دو این (جواب k = ۳ دوم حالت و k = ۱

۳۶۴ و ۶ (۵ ۳۶۴ و ۷ (۴ ۳۶۳ و ۷ (۳ ۳۶۳ و ۶ (۲ ۳۶۳ و ۵ (۱

١ سؤال: دفترچه�ی کد ٢ ١٣٩٣/١١/٢٨
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کشور کامپیوتر المپیاد پنجمین و بیست اول مرحله�ی

تا و شده ظاهر مختصات محور از نقطه ی روی زمان از لحظه ی در ماشین هر داریم. ماشین ۱۳۹۳ تعداد ١٢
ماشین لحظه، هر در �کند. م حرکت به شروع راست) یا چپ مشخص(سمت جهت ی در ثابت سرعت با ابد
حداکثر برنده ماشین زمان طول در �نامیم. م برنده ماشین یرد، ب قرار ر دی ماشین�های همه�ی راست سمت در که

�کند؟ م تغییر بار چند

�نهایت ب (۵ ۱۳۹۳ (۴ ۲۷۸۴ (۳ ۲۰۹۰ (۲ ۱۳۹۲ (۱

برای و �کند م شماره�گذاری صفر از را شت�ها جای درایه�های همیشه او دارد. دوست خیل را شت�ها جای فاطمه ١٣
عددی و درایه آن شماره�ی XOR درایه، هر ازای به �کند: م تعریف گونه این را آن زیبای عدد شت جای ی
زیبای عدد چه هر او نظر به �کند. م جمع هم با را حاصل اعداد سپس و �کند، م حساب را دارد قرار آن در که
،۶ تا ۰ اعداد مختلف شت�های جای بین ویید ب او به حال است! زیباتر شت جای باشد، بیش�تر شت جای ی

است. چقدر زیبای میزان بیش�ترین

۴۸ (۵ ۴۰ (۴ ۳۲ (۳ ۳۶ (۲ ۴۲ (۱

ماه هر ابتدای �رسند. م ماه ی از پس محصوالتشان که داریم جادوی گلدان دو و پرتقال و انار و سیب تعدادی ١۴
به حالت (هر کنیم. جمع�آوری را محصول ماه انتهای در و اریم ب میوه آن�ها در زیر شیوه�های از ی به �توانیم م
�ماند): نم باق کاشته�شده میوه�ی و درخت از اثری هیچ جمع�آوری از پس و �شود م انجام گلدان ی در تنهای

کنیم. برداشت سیب سه و اریم ب سیب ی •
کنیم. برداشت انار پنج و اریم ب انار ی •

کنیم. برداشت پرتقال دو و اریم ب پرتقال ی •
کنیم. برداشت پرتقال چهار و اریم ب انار دو و سیب دو •

و سیب ی یعن (۱, ۲, ۳) رسید؟ �توان م زیر حاالت از تعداد چه به داریم. ی میوه هر از ابتدا در کنید فرض
پرتقال. سه و انار دو

(۱۳۹۳, ۲۰۱۵, ۱۴۳۶) •
(۱۳۹۳, ۱۴۳۶, ۲۰۱۵) •

(۱۳, ۷, ۴) •
(۱۰۰, ۱۰۰, ۱۰۰) •

۰ (۵ ۴ (۴ ۲ (۳ ۱ (۲ ۳ (۱

از تعدادی کلید مرحله ۱۰ در کیان دارند. قرار ردیف ی در ۱۰۲۴ تا ۱ شماره�های با خاموش المپ ۱۰۲۴ ١۵
در کیان اگر س). برع و روشن به خاموش (از �شود م المپ�ها آن وضعیت تغییر به منجر که �زند م را المپ�ها
روشن المپ چند پایان در نیستبزند، صفر ۲i بر آن�ها شماره �مانده�ی باق که را المپ�های همه�ی کلید iام مرحله�

داشت؟ خواهد وجود

۱۰۲۳ (۵ ۳۴۲ (۴ ۶۸۲ (۳ ۶۸۳ (۲ ۳۴۱ (۱

بین باشد. آمده فرد طول به دورهای تمام در که باشد داشته وجود آن در رأس اگر �نامیم م «زیبا» را گراف ی ١۶
چند گراف این دارد. را یال تعداد بیش�ترین که یرید ب نظر در را گراف زیبا، رأس ۱۰۱ ساده�ی گراف�های تمام

دارد؟ یال

۵۰۵۰ (۵ ۱۰۱ (۴ ۲۶۰۰ (۳ ۲۵۰۰ (۲ ۴۷۰ (۱

١ سؤال: دفترچه�ی کد ٣ ١٣٩٣/١١/٢٨
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کشور کامپیوتر المپیاد پنجمین و بیست اول مرحله�ی

دهیم قرار جدول از متفاوت خانه�ی شش در را سان ی مهره�ی شش �خواهیم م است. شده داده ۴× ۴ جدول ی ١٧
است؟ ان�پذیر ام کار این طریق چند به باشد. گرفته قرار مهره زوج تعداد ستون هر در و سطر هر در که طوری

۹۶ (۵ ۱۲۸ (۴ ۲۴ (۳ ۱۸ (۲ ۶۴ (۱

ر�های عمل دنباله این اعداد بین �توان م طریق چند به یرید. ب نظر در را ⟨۷, ۱۱, ۹, ۵, ۱, ۱۰, ۶, ۱⟩ دنباله�ی ١٨
و شود گذاشته ر عمل هفت باید که کنید دقت شود؟ صفر برابر عبارت حاصل که طوری داد قرار OR و AND

�شوند. م محاسبه راست به چپ از ر�ها عمل

۶۴ (۵ ۴۲ (۴ ۲۴ (۳ ۴۸ (۲ ۳۶ (۱

۵۰ و خانه دو آن سطر ۵۰ که یرید ب نظر در روبرو ل ش همانند سطر ۱۰۰ با جدول ١٩
به برویم راست باال گوشه�ی به چپ پایین گوشه�ی از �خواهیم م دارند. خانه سه آن سطر
کنیم. حرکت راست یا و باال سمت به همواره و کرده حرکت خط�ها روی از که صورت

داد؟ انجام را کار این �توان م طریق چند به

۴۱۸ (۵ ۳۹۹ (۴ ۴۲۰ (۳ ۳۸۰ (۲ ۴۳۵ (۱

۱۰۱ آن�ها پول مجموع و است صفر از بزرگ�تر صحیح عدد ی دالر) (به آن�ها از ی هر پول که داریم نفر سه ٢٠
«تضاد نفر سه این بین �گوییم م باشد، بیش�تر ر دی نفر دو پول مجموع از افراد این از ی پول گاه هر است. دالر

باشد؟ داشته وجود طبقات تضاد نفر سه این بین است ن مم حالت چند به دارد. وجود « طبقات

۷۳۵۰ (۵ ۱۲۲۵ (۴ ۱۲۷۵ (۳ ۳۶۷۵ (۲ ۳۸۲۵ (۱

که بار هر کند. تبدیل ۱ طول به قطعه ۲۰ به را آن که خواسته او از و داده یاور به ۲۰ طول به چوب قطعه ی یارا ٢١
x+ y و او به تومان x× y یارا کند، تقسیم y و x طول�های با قطعه دو به را x+ y طول به چوب قطعه ی یاور

است؟ چند ترتیب به بیاورند دست به �توانند م شاگردش و یاور که پول حداکثر �دهد. م شاگردش به تومان

۸۸ و ۱۷۰ (۵ ۸۸ و ۱۹۰ (۴ ۲۰۹ و ۱۷۰ (۳ ۲۰۹ و ۱۹۰ (۲ ۱۱۶ و ۲۱۰ (۱

شده ۹ تا ۱ شماره�های با خطرناک غول ۹ گرفتار و است گرفته قرار صحیح اعداد محور از ۰ نقطه�ی در سلطان ٢٢
راست به واحد ۲ سلطان �دهند م دستور که راست�گرا غول�های نخست، دسته�ی هستند: نوع دو غول�ها است.

برود. چپ به واحد ۱ سلطان �دهند م دستور که چپ�گرا غول�های دوم دسته�ی و برود،
چپ�گرا یا اساسراست�گرا (بر را موردنظر دستور ،iشماره�ی غول مرحله�یiام، در �شود. م انجام مرحله ۹ در کار
اگر نشود. جابه�جا و شد ب را غول این�که یا کند عمل غول دستور به �تواند م سلطان �دهد. م سلطان به بودنش)
سلطان انتها، در که صورت در شد. ب �تواند نم را بعدی غول ۲ و �شود م خسته شد، ب را غول�ها از ی سلطان
از تا k که �داند م تنها سلطان �ماند. م زندان صورت، این غیر در و �شود م آزاد باشد، مختصات ۰ خانه�ی در
ابتدا از طبیعتا و �داند نم را غول�ها شماره�ی اما هستند، چپ�گرا ر، دی غول ۹ − k و هستند راست�گرا غول�ها
سلطان ،۰ ⩽ k ⩽ ۹ شرط با k صحیح عدد چند ازای به داد. خواهد دستور غول چه iام مرحله�ی در که �داند نم

شود؟ آزاد تضمین طور به بتواند که دارد وریتم ال

۴ (۵ ۳ (۴ ۰ (۳ ۲ (۲ ۱ (۱

١ سؤال: دفترچه�ی کد ۴ ١٣٩٣/١١/٢٨
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کشور کامپیوتر المپیاد پنجمین و بیست اول مرحله�ی

این از بازه� هر جمع �تواند م که داریم اه دست یرید. ب نظر در را ⟨۵, ۶, ۵, ۴, ۷, ۵, ۳, ۴, ۷, ۵, ۳⟩ دنباله�ی ٢٣
این خود (شامل jام تا iام اعداد جمع ،(i ⩽ j) بدهیم آن به را j و i عدد دو اگر یعن کند. حساب را اعداد
(�در اعداد جمع کردن حساب ام هن در که این آن و دارد ل مش ی اه دست این اما �کند. م محاسبه را عدد) دو
۳ و ۵ جمع باید که ۷ و ۶ ورودی�های برای یعن �کند. نم حساب را آن�ها) ی بر (دو اعداد سرریز دو) مبنای

.(۱۰۱ + ۱۱ = ۱۱۰) است ۶ عدد �اش خروج کند، محاسبه را
اه دست این با آن اعداد جمع که دهیم نشان را بازه ی �خواهیم م �کند م کار اشتباه اه دست کنیم ثابت که این برای
j و i زوج چند ر دی عبارت به شود؟ صفر اه دست این با جمع�شان که داریم بازه چند دنباله� این در شود. صفر

�دهد؟ م صفر جواب ماشین آن�ها ازای به که داریم

۵ (۵ ۱۰ (۴ ۱ (۳ ۲ (۲ ۸ (۱

سیاه �های رن با میان) در (ی شطرنج صورت به آن خانه�های اگر �گوییم، م « «خال�خال را ۴× ۴ جدول ی
از منظور باشند. داشته مشترک ضلع ی اگر �گوییم، م مجاور را جدول ی از خانه دو باشند. شده رن سفید و
تنهای به گوشه خانه�های از ی هر ترتیب، این به است. فرع و اصل از اعم قطری هر جدول، ی در قطر ی

دارد. قطر ۱۴ ،۴ × ۴ جدول ی و هستند قطر ی
مرحله هر در اسفنج باب دارند. خال�خال ۴ × ۴ جدول ی کدام هر اختاپوس و خرچن آقای ، باب�اسفنج
در خرچن آقای کند. جابه�جا را خانه دو آن رن و یرد ب نظر در را خودش جدول از مجاور خانه�ی دو �تواند م
سیاه (از کند عوض را خانه دو هر رن و یرد ب نظر در را خودش جدول از مجاور خانه�ی دو �تواند م مرحله هر
تمام رن و یرد ب نظر در را خودش جدول از قطر ی �تواند م مرحله هر در نیز اختاپوس س). برع و سفید به

کند. عوض را قطر آن خانه�های

دهید پاسخ زیر سؤال ٣ به باال توضیحات به توجه با

برسد؟ آن�ها به �تواند م مرحله تعدادی با باب�اسفنج که دارد وجود متفاوت ۴ × ۴ جدول چند ٢۴
۱
۲

(۱۶
۸

)
(۵

(۱۶
۸

)
(۴ ۲

(۱۶
۸

)
(۳ ۲۱۵ (۲ ۲۸ (۱

برسد؟ آن�ها به �تواند م مرحله تعدادی با خرچن آقای که دارد وجود متفاوت ۴ × ۴ جدول چند ٢۵

۲۱۵ (۵
(۱۶

۸

)
(۴ ۲۸ (۳ ۲۱۶ (۲ ۲

(۱۶
۸

)
(۱

برسد؟ آن�ها به �تواند م مرحله تعدادی با اختاپوس که دارد وجود متفاوت ۴ × ۴ جدول چند ٢۶

۲۱۶ (۵ ۲۱۴ (۴ ۲۱۲ (۳ ۹ × ۲۱۲ (۲ ۲۴ (۱

در رأس ی ۶۳ تا ۰ اعداد از ی هر ازای به ابتدا �سازیم: م ل ش این به را G گراف
اختالف بیت ی در دقیقاً آن�ها دودوی نمایش که رأس دو هر بین سپس �گیریم. م نظر

�کنیم. م رسم یال ی دارد
« «آدم ی بسازند را روبه�رو ل ش دقیقاً که G رأس�های از ۷تای زیرمجموعه�ی هر به
یال�های از غیر یال هیچ نباید آدم ی رأس�های بین که کنید دقت �گوییم. م

باشد. داشته وجود Gگراف در مقابل ل ش در نشان�داده�شده

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

١ سؤال: دفترچه�ی کد ۵ ١٣٩٣/١١/٢٨
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کرد؟ پیدا �توان م آدم چند Gگراف در ٢٧

۶۰۰ (۵ ۴۶۰۸۰ (۴ ۵۷۶۰ (۳ ۳۸۴۰ (۲ ۹۶۰۰ (۱

G گراف در �ها آدم تمام اعداد مجموع �گیریم. م نظر در آن راس�های مقدار XOR با برابر را آدم ی عدد ٢٨
است؟ چند

۱۲۰۹۶۰ (۵ ۲۰۱۶ (۴ ۱۴۵۱۵۲۰ (۳ ۱۸۱۴۴۰ (۲ ۱۹۳۵۳۶۰ (۱

قبیله�ی ی شجره�نامه�های از ال اش غار ی �های سن روی تازگ به باستان�شناسان
داشته�اند. عجیب رسومات شدن بچه�دار در قبیله این �دهد م نشان که یافته�اند باستان
دنیا به پسر k − ۱ خانواده بزرگ�تر پسر �باشد، داشته پسر k پدر ی اگر قبیله این در
هیچ که خانواده کوچ پسر تا طور همین و پسر k − ۲ خانواده دوم پسر �آورد، م
خاندان ی شجره�نامه�ی روبه�رو ل ش در شود. پسردار نباید و �آورد نم دنیا به پسری
ل ش این در است. بوده پسر سه دارای آن�ها بزرگ جد که �بینید م را قبیله این از
داشته توجه .( کوچ به بزرگ (از دارند قرار راست به چپ از سن ترتیب به پسران

است. �آمده م فامیل مردان اطالعات تنها شجرنامه�ها این در که �باشید

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

داشته پسر ۱۰ خاندان بزرگ جد که است مشخص است، شده یافت �ها سن روی که شجره�نامه�ها از ی در ٢٩
اطالعات از استفاده با است. شده مخدوش زمان مرور اثر بر بزرگ جد سوم پسر به مربوط اطالعات اما �است،

است؟ چند بوده، پسر این بزرگش جد که خاندان در مردان تعداد بدانند �خواهند م دانشمندان فوق

٢۵۶ (۵ ١٢٨ (۴ ۴٠٣٢٠ (۳ ٨۴ (۲ ۵٠۴٠ (۱

ر دی فرد به فرد ی از تا کرد ط شجره�نامه روی باید که مسیری طول را شجره�نامه ی در فرد دو فامیل فاصله�ی ٣٠
سه عمویش با و دو پدربزرگش با ، ی پدرش با فرد ی فامیل فاصله�ی مثال عنوان به �کنیم. م تعریف رسید
برابر خاندان این در افراد از جفت چند فامیل فاصله�ی دارد، پسر ۱۰۰ بزرگش جد که خاندان ی در حال است.

�شوند.) م شمرده بار ی و ندارند تفاوت شمارش در (b, a) و (a, b) (جفت�های �باشد؟ م ۱۹۸ با

۱۰۰ (۵ ۵ (۴ ۴ (۳ ۱۹۸ (۲ ۱۹۷ (۱

١ سؤال: دفترچه�ی کد ۶ ١٣٩٣/١١/٢٨


