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تست آزمون اول، روز کشور، کامپیوتر المپیاد سومین و بیست دوم مرحله�ی

است. آمده آن�ها به مربوط توضیح دسته هر از پیش و آمده�اند سؤال دسته�ی چند در ٢٠ تا ١٣ سؤال�های •
١ نادرست جواب و مثبت نمره�ی ۴ سؤال هر به درست جواب �باشد. م سان ی سؤال�ها همه�ی به نمره�ده •

دارد. منف نمره�ی
است. تصادف ل ش به سوال هر در گزینه�ها ترتیب •

خطوط که �بینید م را اتوپیا شهر ساختمان ۵ از هوای تصویری روبرو ل ش در
ناحیه�ی هر واقع در است. ساختمان�ها ارتفاع اختالف دهنده�ی نشان آن در
تا ١ بین طبیع عددی ارتفاعش که �دهد م نشان را ساختمان ی بسته
ارتفاع نیست. هم�ارتفاع مجاورش ساختمان�های از ی هیچ با و است ۴

باشد؟ داشته �تواند م مختلف حالت چند شهر این ساختمان�های

(١

٢۴ (۵ ٩۶ (۴ ١۴۴ (٣ ۴٨ (٢ ٣۶ (١

که باشیم داشته ⟨a١, a٢, ..., an⟩ مانند n تا ١ اعداد از شت جای اگر است n طبیع عدد مرید ،k صحیح عدد (٢
آن مرید بزرگترین با مساوی عدد ی قدرت اگر شود. k با مساوی |ai − i| ،١ ≤ i ≤ n هر ازای به آن در

است؟ چند ٢٠ تا ١ اعداد قدرت� جمع باشد،
۵۵ (۵ ۶۴ (۴ ١٠٠ (٣ ۶٠ (٢ ٨٠ (١

دو هر بین که طوری به دهیم قرار یال آن رئوس از بعض بین �خواهیم م یرید. ب نظر در را راس ١٠٠ گراف (٣
دور بخش�ها از ی حداقل در کنیم، افراز بخش دو به روش هر به را راس�ها اگر و باشد یال ی حداکثر راس

داریم؟ الزم یال چند حداقل باشد. داشته وجود
۶ (۵ ٢٢ (۴ ١۶ (٣ ١٠ (٢ ٢٠ (١

در هرکس است. خال جدول خانه�های ابتدا در �کنند. م بازی نوبت به ٢×n جدول ی روی هرکول و ول خی (۴
دهد انجام حرکت نتواند که کس و �زند م خط نخورده�اند، خط هیچ�کدام قبال که را مجاور دوخانه�ی خود نوبت
کننده�ی شروع ول خی ه این فرض با باشند. داشته مشترک ضلع ی اگر هستند مجاور خانه دو است. بازنده
بازی طوری �تواند م ول خی ،{٣, ۵, ٨, ١٣, ٢١, ٣٢, ٣۴, ۶۴} مجموعه�ی از n تعداد چه ازای به است، بازی

شود؟ برنده که کند
٧ (۵ ۶ (۴ ۵ (٣ ۴ (٢ ٨ (١

a b

c d

d c

b a
-

«الف» ل ش

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶

٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

«ب» ل ش

است. شده نوشته آن خانه�های در ١٢ تا ١ اعداد که داریم ٢× ۶ جدول ی
انتخاب �دهند م ٢×٢ مربع ی یل تش که را خانه ۴ �توانیم م مرحله هر در
این هدف کنیم. جا�به�جا هم با را قطری خانه�های «الف» ل ش مثل و کنیم
به کنیم. مرتب «ب» ل ش مثل را جدول اعداد مرحله چند از بعد که است

است؟ ان�پذیر ام این�کار اولیه جدول در اعداد قرارگیری حالت چند ازای

(۵

۶! (۵ ٢۵ (۴ ١٢! (٣ ۶!٢ (٢
(١٢
۶

)
(١

او است. کرده شماره�گذاری ۴ تا ١ اعداد با را آن راس�های و است کشیده راس ۴ ساده�ی گراف ی وله خی (۶
به �پرسد م ول نازخی که پرسش�های بزند. حدس را گرافش پرسش تعدادی پرسیدن با �خواهد م ول نازخی از

دارد؟». وجود یال چند مجموع در z و �y و x راس�های «بین که است ل ش این

پرسش�ها این از دلخواه تعداد پرسیدن با ول نازخی شد، ب �تواند م وله خی که گراف�های از چندتا ازای به
�تواند م مختلف گراف ۶۴ وله خی بنابراین و دارند شماره راس�ها که کنید دقت بزند؟ حدس را آن �تواند م

شد. ب
۴٢ (۵ ۴٠ (۴ ۴٨ (٣ ۴۶ (٢ ۴۴ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ١ ١٣٩٢/٢/١٠
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دو از ی خود نوبت در هرکس و �کنند م بازی نوبت به آنها نوشته�اند. تخته روی را ۵ تا ١ اعداد سارا و دارا (٧
�دهد: م انجام را زیر عمل

�نویسد. م تخته روی را آنها جمع حاصل و �کند م پاک تخته روی از را عدد دو •

�نویسد. م تخته روی را آنها تفاضل مطلق قدر و �کند م پاک تخته روی از را عدد دو •

با شود. کمینه عدد این �خواهد م دارا و شود بیشینه �ماند م باق تخته روی انتها در که عددی �خواهد م سارا
انتها در که عددی �کنند، م بازی ن مم ل ش بهترین به آنها هردوی و �کند م شروع را بازی سارا ه این فرض

است؟ چند �ماند م باق تخته روی
٣ (۵ ۵ (۴ ٧ (٣ ٩ (٢ ١١ (١

A

مشخص نقطه�ی ٧ از ی به مقابل ل ش Aدر نقطه�ی از �خواهد م قورباغه�ای
(١ ≤ k ≤ ۶) واحد k �تواند م مرحله هر در او ه این فرض با برود. شده
مشخص نقاط به �تواند م طریق چند به بپرد، راست سمت به یا باال سمت به
به واحد ۶ پرش ی در که است این ن مم مسیر ی مثال برای برسد؟ شده
راست سمت به واحد ٣ ابتدا که است این ر دی مسیر ی بپرد. راست سمت

بپرد. راست سمت به ر دی واحد ٣ سپس بپرد،

(٨

١٢!
٢×۶!×۶! (۵ ١۴!

۶!×۶! (۴ ٢١۴ (٣ ٢× ٣۵ (٢ ١۴!
٧×!٧! (١

بچینیم روبرو ل ش به جدول خانه�های درون را ٨ تا ١ اعداد �خواهیم م
مجاور خانه دو باشد. ی از بیش مجاور عدد دو هر اختالف به�طوری�که
جدول وسط خانه�های مثال برای باشند. داشته مشترک نقطه�ی ی اگر هستند

دهیم؟ انجام را کار این �توانیم م طریق چند به هستند. مجاور خانه ۶ با

(٩

١۶ (۵ ٨ (۴ ۴ (٣ ١٢ (٢ ٢ (١

باشد: داشته را زیر شرایط اگر زیباست ۵× ۵ جدول ی (١٠

باشد). �تواند م هم ۵ و ١ (خود باشد شده نوشته ۵ تا ١ بین صحیح عددی آن خانه�ی هر در .١
باشد. ۵ برابر خانه�ها از ی حداقل در شده نوشته عدد .٢

نباشد. کمتر وجود) صورت (در �اش راست و باالی خانه�ی عدد از خانه هر عدد .٣
باشد: درست زیر عبارت دو از ی حداقل x مثل خانه هر ازای به .۴

دارد. قرار آن در x که است سطری عدد بزرگترین x خانه�ی عدد •
دارد. قرار آن در x که است ستون عدد بزرگترین x خانه�ی عدد •

داریم؟ ۵× ۵ زیبای جدول ٩)چند
۴

)٢
(۵ ۵٨ (۴

(٨
۴

)٢
(٣ ۵!٢ (٢ ١ (١

ضلع ٧ ی صورت به آن پایه�های و دارد پایه ٧ که است میز نوع ی خیز
مستقل خیز پایه�ی هر زلزله اثر بر بدانیم اگر گرفته�اند. قرار محیط�اش در منتظم
چقدر زلزله اثر بر خیز افتادن احتمال ند، �ش م ٠.۵ احتمال به پایه�ها بقیه از
باشد، داشته وجود آن مرکز از گذرنده خط که �افتد م صورت در خیز است؟
اگر مثال عنوان به باشند. خط آن طرف ی سالم پایه�های همه�ی که طوری به

�افتد. نم ند، بش خیز پایه�ی ی فقط

(١١

٧٨
١٢٨ (۵ ۵٧

١٢٨ (۴ ۵٠
١٢٨ (٣ ٧١

١٢٨ (٢ ١
٢ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٢ ١٣٩٢/٢/١٠
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۵
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٢
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١

. A. B. C

شده�اند، شماره�گذاری ٨ تا ١ اعداد با که ماشین ٨ ول�آباد خی پارکین در
راهروی ماشین باالترین یا مرحله هر در دارند. Aقرار راهروی در ل ش مطابق
وارد B راهروی ماشین باالترین یا �شود، م C یا B راهروهای از ی وارد A

�شود. م C راهروی
تعداد صورت این در باشند. C ستون در ماشین�ها تمام انتها در کنید فرض
حداکثر است ٣ مضرب حاصل�جمع�شان که C ستون در متوال اعداد جفت

است؟ چند

(١٢

۴ (۵ ۶ (۴ ٧ (٣ ۵ (٢ ٣ (١

است. آمده آن�ها به مربوط توضیح دسته هر از پیش و آمده�اند سؤال دسته�ی چند در ٢٠ تا ١٣ سؤال�های

اضافه�ی به است شده نوشته iام جای در که عددی ،i هر ازای به هرگاه �نامیم، م «دانا» را nتای شت جای ی
⟨٣, ١, ۴, ٢⟩ شت جای مثال برای باشد. n + ١ با برابر است، شده نوشته آن در i عدد که اه جای شماره�ی

نیست. دانا ⟨۴, ٣, ٢, ١⟩ شت جای اما داناست، ۴تای شت جای ی
دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

دارد؟ وجود دانا nتای شت جای ،{٢٠١٠, ٢٠١١, ٢٠١٢, ٢٠١٣, ٢٠١۴} مجموعه�ی از n تعداد چه ازای به (١٣
٣ (۵ ۵ (۴ ١ (٣ ۴ (٢ ٢ (١

دارد؟ وجود ٢١تای دانای شت جای چند (١۴
١٠!
۵! (۵ ١٠! (۴ ١٠!

۵!×٢۵ (٣ ٠ (٢ ١٠!
۵!×٢١٠ (١

یرید: ب نظر در را زیر وریتم ال

یر. ب ورودی از را x عدد .١
بده. قرار ی برابر را s بده. قرار صفر برابر را y .٢
بده. قرار ٢ بر x تقسیم باقیمانده�ی با برابر را b .٣

کن. اضافه y به را s× b مقدار .۴
بده. قرار ⌊x

٢⌋ برابر را x .۵

برو. سه سطر به و بده قرار −s برابر را s بود، صفر از بزرگتر x اگر .۶
پایان .٧

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

بود؟ خواهد صفر برابر y پایان در ،١٠٢٣ تا ٠ اعداد از ورودی عدد تعداد چه ازای به (١۵

٢٨ (۵ ٣٠٠ (۴ ٣۵ (٣
(١٠
۵

)
(٢

(۶
٣

)
(١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٣ ١٣٩٢/٢/١٠
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بود؟ خواهد سه مضرب y پایان در ،١٠٢٣ تا ٠ اعداد از ورودی عدد تعداد چه ازای به (١۶

٢٧ × ٣ (۵ ٢۴٣ (۴ ٣۴٢ (٣
(٨
۴

)
(٢ ٣۵ × ٢ (١

این خانه�های بعض در �کنند. م زندگ n×n جدول�های در که هستند برنامه�ریزی قابل موجودات خالپشت�ها،
نیست. ن مم آنها از عبور و دارد وجود دیوار جدول�ها

چهار از �توانند م دستورها �کنند. م اجرا ترتیب به را آنها و �کنند م دریافت را دستورها از دنباله�ای خالپشت�ها
باشند: زیر نوع

�رود. م خود باالی خانه�ی به خالپشت باال: •
�رود. م خود پایین خانه�ی به خالپشت پایین: •
�رود. م خود چپ خانه�ی به خالپشت چپ: •

�رود. م خود راست خانه�ی به خالپشت راست: •

خالپشت ببرد، است دیوار آن در که خانه�ای به یا جدول از خارج به را خالپشت دستور، ی اجرای که صورت در
�رود. م بعدی دستور سراغ به و �کند نم اجرا را دستور

دهید پاسخ زیر سؤال ۴ به باال توضیحات به توجه با

A

روبرو ل ش به ۴ × ۴ جدول ی در که است کرده پیدا خالپشت وله خی
خورده، هاشور خانه�های و دارد قرار A خانه�ی در خالپشت �کند. م زندگ
کمترین با دنباله�ای �خواهد م وله خی است. دیوار آنها در که هستند خانه�های
خانه�های همه�ی از خالپشت آن اجرای از بعد که بدهد خالپشت به دستور تعداد
است؟ چند دنباله این دستورات تعداد باشد. کرده عبور بار ی حداقل جدول

(١٧

١۴ (۵ ١٠ (۴ ١۶ (٣ ١٨ (٢ ١٢ (١

A A

ی هرکدام در که �دهد م روبرو ل ش به ٣×٣ جدول دو وله خی به ول نازخی
دنباله�ای �خواهد، م وله خی از ول نازخی دارد. وجود A خانه�ی در خالپشت
را آن خالپشت دو هر وقت که کند پیدا دستور تعداد کمترین با دستورات از
تعداد کنند. عبور بار ی حداقل خود جدول خانه�های همه�ی از کردند، اجرا

است؟ چند دنباله این دستورات

(١٨

١٣ (۵ ٩ (۴ ١٢ (٣ ٧ (٢ ١١ (١

او به و �دهد م روبرو ل ش به ۴ × ۴ جدول ی ول نازخی به وله خی حاال
به را خالپشت�ها جای اما دارد وجود خالپشت دو جدول این در که �گوید م
دستورات از دنباله�ای �خواهد، م ول نازخی از وله خی �گوید. نم ول نازخی
کردند، اجرا را آن خالپشت دو هر وقت که کند پیدا دستور تعداد کمترین با
خانه ی در هردو انتها در بوده�اند، نقشه کجای در ابتدا در ه این از مستقل

است؟ چند دنباله این دستورات تعداد باشند. داشته قرار

(١٩

٧ (۵ ۶ (۴ ٩ (٣ ٨ (٢ ۵ (١

کند. پیدا آن�را جای �خواهد م وله خی از و است کرده مخف ۴ × ۴ جدول ی در را خالپشت ی ول نازخی (٢٠
«آیا که بپرسد ول نازخی از و کند مشخص را ٢ × ٢ مربع ی مرحله هر در �تواند م وله خی کار این برای
در �کند، نم عوض جدول در را خود جای خالپشت ه این فرض با دارد؟». قرار ٢ × ٢ مربع این در خالپشت

دهد؟ تشخیص را خالپشت جای بتواند تا بپرسد باید سوال چند حداقل وله خی حالت بدترین
۶ (۵ ۴ (۴ ٧ (٣ ۵ (٢ ٨ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ۴ ١٣٩٢/٢/١٠


