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٩٣ بهمن ‐ شاززز اول ی مرحله آزمایش آزمون

جاده  ها جهت ده هر به او کند. ی طرفه را جاده ها همه شهرها، بین ترافی ل مش رفع برای م خواهد شازکیه، کشور راه وزیر

رسید م توان v به u از که (u, v) شهرهای جفت تعداد با است برابر جهت ده ی امتیاز که اینصورت به م دهد نسبت امتیاز ی

دارد. فرق (v, u) جفت با (u, v) جفت که کنید توجه .u ̸= v و

دو شهر دو بین جاده ی نشان دهنده ی نقطه دو بین خط هر و شهر ی نشان دهنده ی نقطه هر وزیر، توسط شده رسم نقشه های در

است. آن طرف

دهید پاسخ زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

است؟ چقدر ن مم جهت ده های همه ی امتیازهای مجموع بداند م خواهد وزیر است. شازکیه کشور نقشه ی زیر ل ش

..

︸ ︷︷ ︸
٩٩

.

· · ·

١٠۴٠۶ × ٢٩٩ ه) ١٠٨٠٩ × ٢٩٨ د) ١٠۴٠٣ × ٢٩٩ ج) ١٠۴٠۵ × ٢٩٨ ب) ١٠۴٠۵×٢٩٩ الف)

(١

اما کند، اجرا نیز آن جا در را خود فوق العاده طرح م خواهد و است شده هم دارشوزه کشور راه وزیر تازگ به راه وزیر

درنتیجه دهد. اختصاص کشور این جاده های برای مناسب جهت ده کردن پیدا به وقت نم تواند وقت کمبود علت به

این در که است نگران او البته کند. انتخاب تصادف صورت به را جهت ده ی این کار جای به که است گرفته تصمیم

جهت ده های تمام بین است. دارشوزه کشور نقشه ی زیر ل ش باشد. کم بسیار شده انتخاب جهت ده امتیاز صورت

است؟ چقدر کمینه امتیاز با جهت ده امتیاز ن مم

.

١٢ ه) ١١ د) ١٣ ج) ١٠ ب) ١۴ الف)

(٢

خانه(در آن پایین یا راست خانه ی به خانه ی از م تواند فقط او البته برود. راه جدول روی است گرفته یاد تازگ به ، زاش

جدول درون نیز موانع م خواهد بیشتر تمرین برای ول برود راه زیر جدول روی م خواهد زاش برود. وجود) صورت

چند به او کنید محاسبه بشود. دارد قرار مانع آن ها در که خانه هایی وارد نم تواند زاش که است مشخص دهد. قرار

با که طوری دهد قرار مانع آن ها در و کند انتخاب را خانه ها از ( ته زیرمجموعه ی زیرمجموعه ای(شامل م توان طریق

برسد؟ آن راست پایین گوشه ی به جدول چپ باال گوشه ی از بتواند همچنان او موانع این وجود

٢۵۶ ه) ١٠٢۴ د) ٣٨٢ ج) ۵٧۶ ب) ٢۵۵ الف)

(٣

١
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٩٣ بهمن ‐ شاززز اول ی مرحله آزمایش آزمون

باشد: زیر های خاصیت دارای اگر م گوییم زیبا نامنف اعداد از a١, a٢, · · · , a١١ دنباله ی به

a۶ = ۶ .١

ai ≤ ai+١)١ ≤ i ≤ ۵) .٢

ai ≤ ai−٧)١ ≤ i ≤ ١١) .٣

داریم؟ زیبا دنباله ی چند

٢١٣۴۴۴ ه) ٢٠۴٣٠۴ د) ٨۵٣٧٧۶ ج) ١ ب) ۶٣۵٠۴ الف)

(۴

«زیردنباله ی A دنباله ی .
∑k

i=(١−)١(i−١) × xi با است برابر x١, x٢, ..., xk مانند اعداد از دنباله ی «تاثیرگذاری»

دنباله ی چند آورد. دست به را A  ،B آخر یا و اول عناصر از ( هیچ تعدادی(یا حذف با بتوان اگر است B دنباله ی « متوال

متفاوت طولشان یا اگر متمایزند دنباله است؟(دو صفر آن تاثیرگذاری و باشند زیر دنباله ی زیررشته ی که دارد وجود متمایز

نباشد) سان ی هم با دنباله دو iام عضو که باشد داشته وجود i مانند عددی یا باشد

١−,١,−۵,−۴, ٧, ۶,−١, ٠, ٧−,٩,−۶, ١, ٠

۶ ه) ١٠ د) ٩ ج) ٧ ب) ٨ الف)

(۵

م توانیم حرکت هر در برویم. آن باال‐راست خانه ی به جدول پایین‐چپ خانه ی از م خواهیم و داریم ۶×۶ جدول ی

خانه ی به حرکت این در بودیم نرفته باال‐راست قبل حرکت اگر یا و باال به خانه ی یا برویم راست به خانه ی یا

روی ما که کنید (توجه  برویم؟ باال‐راست خانه ی به پایین‐چپ خانه ی از م توانیم چندطریق به برویم. باال‐راست

جدول) خطوط تقاطع نقطه های روی نه م کنیم، حرکت جدول خانه های

١۴۵٢ ه) ١١٣۶ د) ١٣۶٢ ج) ١٢٧٢ ب) ۶٩۴۶ الف)

(۶

یرید: ب نظر در را زیر وریتم ال

(١ ≤ i ≤ |T |) م شود داده نشان ti با رشته iم حرف و |T | با رشته طول یر. ب ورودی عنوان به T رشته ی .١

بده قرار ته رشته ی برابر را P رشته ی .٢

:i = ١, ٢, . . . , |T | هر ازای به ترتیب به .٣

رشته ی آخر حرف وگرنه بنویس P انتهای در را ti نبود، سان ی P رشته ی آخر حرف با ti یا و بود ته P رشته ی اگر •

کن. پاک را P

بده خروج را P .۴

دهید پاسخ زیر سوال سه به باال وریتم ال به توجه با

٢
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٩٣ بهمن ‐ شاززز اول ی مرحله آزمایش آزمون

باشد. ته S ورودی با وریتم ال این خروج اگر م گوییم معتبر را S مانند {a, b, c, d} حروف از حرف ۴ رشته ی ی

دارد؟ وجود معتبر متمایز رشته ی چند

۴ ه) ١۴ د) ١۶ ج) ٣٢ ب) ٢٨ الف)

(٧

اگر که دارند وجود S مانند {s, h, a, z} حروف از ۶ حداکثر طول به رشته ی چند یرید. ب نظر در را قبل سوال وریتم ال

باشد؟ shaz برابر آن خروج رشته ی دهیم ورودی وریتم ال این به را S

١٩ ه) ٢٠ د) ١٧ ج) ١۶ ب) ٢١ الف)

(٨

به را S اگر که باشد S مانند ٢٠ به طول ( ی و صفر حروف از ل متش دودویی(رشته های رشته های تعداد x کنید فرض

است؟ چند ۵ بر تقسیم در x ارقام مجموع باشد.باقیمانده ی ١٠١٠١٠١٠ برابر آن خروج رشته ی دهیم ورودی وریتم ال این

۴ ه) ٣ د) ٢ ج) ١ ب) ٠ الف)

(٩

روبات برود. (٢٠١۵,−١٣٩٣) نقطه ی به م خواهد و است ایستاده مختصات صفحه ی (٠, ٠) نقطه ی در روبات ی

م شود. متوقف برسد مقصد نقطه ی به هرگاه و م دهد انجام را زیر حرکات حرکتش از i(iام ≥ ٠) مرحله  در

م رود. پایین‐چپ نقطه ی به بار i .١

م رود. پایین‐راست نقطه ی به بار i .٢

م رود. باال‐راست نقطه ی به بار i .٣

م رود. باال‐چپ نقطه ی به بار i .۴

م رود. باال نقطه ی به .۵

خانه های به ترتیب به م ی مرحله ی در سپس م رود. (٠, ١) نقطه ی به خود حرکت از صفرم مرحله ی در روبات درنتیجه

ی به نقطه ی از روبات شدن جا به جا م رود. (١, ١) خانه ی به انتها در و رفته (٠, ١) ،(١, ٠) ،(١−,٠)  ،(−١, ٠)

مثال برای م کشد. طول ثانیه ۴ × i + ١ روبات برای iم مرحله ی انجام درنتیجه م برد زمان ثانیه ی ر دی نقطه ی

م رسد، (٢٠١۵,−١٣٩٣) نقطه ی به ثانیه s از پس روبات اگر دارد. قرار (١−,٠) نقطه ی در سوم ثانیه ی از پس روبات

آورید. دست به را یازده بر s٢ باقیمانده ی

٩ ه) ۵ د) ۴ ج) ٣ ب) ١ الف)

(١٠

رشته ی مثال شود. خوانده ل ش ی به طرف دو هر از اگر م گوییم آینه ای رشته ی به یرید. ب نظر در را زیر رشته ی

به ده حداکثر طول به رشته ی م توان طریق چند به نیست. آینه ای adcba رشته ی اما است آینه ای رشته ی ی abcba

باشد؟ آینه ای حاصل رشته ی که کرد اضافه shaazoozaa رشته ی انتهای

٧ ه) ١ د) ٢ ج) ۴ ب) ٣ الف)

(١١

٣
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٩٣ بهمن ‐ شاززز اول ی مرحله آزمایش آزمون

عل دهد. هدیه دوستش به را دنباله این م خواهد و است نوشته تخته روی را فاصله با ۶٣ تا ١ اعداد از ی هر امین

وقت م کند. پاک را اولیه دنباله ی سپس و م نویسد آن زیر را عدد هر دوی مبنای نمایش ابتدا امین، کردن اذیت برای

فرض این با درنتیجه و شده اند نوشته سه مبنای در اعداد م کند فکر م بیند را است نوشته عل که دنباله ای امین دوست

است؟ چقدر م نویسد تخته روی امین دوست که اعدادی مجموع م نویسد. تخته روی و بازم گرداند ده مبنای به را اعداد

۶٩٨٨٨ ه) ٢٣٣٢٨ د) ١١۶۴٨ ج) ٢٣٢٩۶ ب) ١١۶۶۴ الف)

(١٢

بود؟ خواهد چقدر م نویسد امین دوست که اعدادی مجموع بنویسد، تخته روی را ٨١ تا ١ اعداد امین اگر باال،  سوال در

٣۶٩٣٣ ه) ٢۴۴۴٢ د) ٢٣۶٣٣ ج) ١١٩۶٩ ب) ٢۵٢۵٣ الف)

(١٣

م دهد. انجام امین را اول حرکت و م کنند حرکت نوبت به آن ها هستند. ٣× ٣ جدول ی روی بازی مشغول امین و عل

بر عالوه م نویسد. آن درون را خود اسم اول حرف و کرده انتخاب را جدول از خال خانه ی ی خودش نوبت در فرد هر

انتخاب را جدول خانه های از ی حرکتش بر عالوه خود نوبت های از ی در دارد حق بازی طول در بار ی فرد هر این

اسم اول حرف و م کند انتخاب را جدول خانه های از ی هم باز حرکت این در که کنید توجه کند. پاک را آن و کند

اصل قطرهای از ی یا ستون ی یا سطر ی خانه ی سه هر در نفر ی اسم اول حرف اگر م نویسد. آن درون را خود

نیفتد اتفاق این اما شود پر جدول که صورت در م شود. متوقف بازی و است بازی برنده ی او یرد ب قرار مربع فرع یا

کنید. انتخاب را گزینه ترین صحیح م شود. مساوی بازی

دارد برد استراتژی دوم نفر ب) دارد برد استراتژی اول نفر الف)

د و ج گزینه ه) دارد نباختن استراتژی دوم نفر د) دارد نباختن استراتژی اول نفر ج)

(١۴

عوض را آن ضلع مجاور همسایه های و خانه آن عدد و کنیم انتخاب را خانه  ی مرحله هر یرید. ب نظر در را زیر جدول

به کنیم. انتخاب بار ی حداکثر م توانیم را خانه هر م کنیم). تبدیل ی به را صفر عدد و صفر به را ی م کنیم(عدد

خانه ها از مجموعه ای یعن حالت (هر کنیم؟ صفر را جدول خانه های تمام عملیات این از استفاده با م توانیم حالت چند

م کنیم) انتخاب که

٠ ١ ١

١ ١ ١

٠ ١ ٠

٠ ه) ٨ د) ۴ ج) ١ ب) ٢ الف)

(١۵

حداقل رنگ ی ٢ × ٢ زیرمربع هر در که طوری کنیم رنگ رنگ، سه با را ٢ × ١٠ جدول ی م توانیم طریق چند به

باشد. آمده سه بار

۴٩٠٠٠٨ ه) ٢١٩١٨٣ د) ١٩٩۶٩۴٧ ج) ۴٧٣٣۵۵ ب) ٣۴۶٢۶٩ الف)

(١۶

۴
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٩٣ بهمن ‐ شاززز اول ی مرحله آزمایش آزمون

رسم در است. گرفته یاد است، ی طرفه آن شهری بین جاده های تمام که را کشورهایی نقشه های رسم تازگ به کیوان

وجود «ب» شهر به «الف» شهر از جاده ای اگر و م گذارد کاغذ روی نقطه ی شهر هر ازای به کیوان نقشه هایی، چنین

«الف» شهر این صورت در م کند. رسم «ب» شهر متناظر نقطه ی به «الف» شهر متناظر نقطه ی از فلش ی باشد داشته

هم با جاده ی پایان و شروع نقطه ی که کنید توجه م شود. نامیده جاده پایان نقطه ی «ب» شهر و جاده شروع نقطه ی

است. متفاوت

م گوید زیبا است،  جاده ی دقیقا پایان نقطه ی و جاده ی دقیقا شروع نقطه  ی شهر هر آن در که کشورهایی نقشه ی به او

٨ با کشوری از زیبا نقشه ی ی هرروز امروز، از خواهد م همین برای دارد عالقه زیبا نقشه های به خیل او که آن جا از

باید ر دی روز چند تا حداکثر ببیند خواهد م است متنفر کیوان از خیل که پیمان کند. رسم را نکرده رسم قبال که شهر

کند؟ رسم نقشه ای چنین م تواند روز چند تا کیوان کنید مشخص او برای کند. تحمل را او شادی

۴٠٣٢٠ ه) ١٨١۵۵ د) ١۴٨٣٣ ج) ۶٢٠٢ ب) ۵٠۴٠ الف)

(١٧

تا باال از جدول این سطرهای که است شده احداث ١٠ × ١٠ جدول ی ل به ش زیبا پارک شازززآباد شهر در تازگ به

خانه ی معنای به آن (i, j) خانه ی و است شده شماره گذاری ١٠ تا ١ های شماره با راست به چپ از آن ستون های و پایین

است. ام j ستون و iام سطر در واقع

این در م خواهند شازززآباد شهرداری مسئوالن دارد. قرار ساله ٢٠۴٨ قدمت با درخت ی جدول این (۶, ٨) خانه ی در

و بیفتد تفریح ان م این درون کامل یا پارک از خانه هر که بسازند کودکان تفریح برای مربع ل ش به ان م ی پارک

که مربع م توانند آن ها مثال برای باشد. مربع زمین این درون نباید کهنسال درخت همچنین بیفتد. آن خارج کامل یا

اما کنند انتخاب را سه)  ضلع به مربع (ی (۵, ۵) خانه ی آن پایین‐راست گوشه ی و (٢, ٢) خانه ی آن باال‐چپ گوشه ی

کنند انتخاب را است (٨, ٨) خانه ی آن پایین‐راست گوشه ی و (٣, ٢) خانه ی آن باال‐چپ گوشه ی که مربع نم توانند

م دهد نشان را پارک این زیر ل ش دارد. قرار آن درون کهنسال درخت آن بر عالوه و نیست ل ش مربع زمین این که چرا

تفریح ان م عنوان به زمین چنین م شود حالت چند به کنید محاسبه است. کهنسال درخت محل رنگ سبز خانه ی و

کرد؟ انتخاب

٣۴۴ ه) ٣٠٣ د) ٢۶٩ ج) ٨٢ ب) ۴١ الف)

(١٨

(١ ≤ i ≤ ١٠) i هر ازای به اگر م گوییم زیبا a١, a٢, . . . , a١٠ مانند ده تا ی اعداد از ده طول به دنباله ی به

است؟ آمده سه عدد بار ی دقیقا و دو عدد بار ی دقیقا آن در که داریم زیبا دنباله ی چند باشد. i مقسوم علیه ai ،

١۴۴٠ ه) ۴٢۴ د) ١٠١۶ ج) ٢٢٨٠ ب) ١۴۶۴ الف)

(١٩

۵
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یرید: ب نظر در را زیر دنباله ی

{١, ٧, ٣, ٢, ١٢, ٨, ۴}

عضو دو این ه،  س |a− b| پرداخت با و کنیم انتخاب را b و a مانند دنباله این از مجاور عضو دو م توانیم مرحله هر در

قدرمطلق یعن |x|) است؟ چقدر داریم نیاز دنباله صعودی کردن مرتب برای که ه ای س تعداد کمترین کنیم. جابه جا را

(x عدد

٢٨ ه) ٣٢ د) ٢٩ ج) ٣١ ب) ٣٠ الف)

(٢٠

در م تواند او کند. رنگ را ٢٠ ارتفاع و ١ طول به دیوار ی م خواهد او است. شده عالقه مند نقاش به تازگ به حامد

او یا دقیقه هر در کند. کار متوال طور به دقیقه ٣ از بیشتر نم تواند اما کند، رنگ را دیوار از مربع متر ی کار دقیقه هر

م کند. استراحت دقیقه آن تمام در یا و است دیوار رنگ مشغول دقیقه آن تمام

م تواند حامد که روش هایی تعداد اگر باشد. دقیقه m کند تمام را کار آن در م تواند حامد که زمان کمترین کنید فرض

متفاوتند دقیقه m در آمیزی رنگ روش دو بیاورید. دست به را s دهیم، نشان s با را کند رنگ را دیوار تمام دقیقه m در

استراحت مشغول ری دی در و زدن رنگ مشغول روش ها این از ی در x(١ ≤ x ≤ q) مانند دقیقه ای در حامد اگر

باشد.

١۴ ه) ٧ د) ١٢ ج) ٢٨ ب) ۶ الف)

(٢١

م دهد اجازه عل به امین است. کرده پنهان ١٣× ٩٣ جدول خانه های از ی در را او عینک عل کردن اذیت برای امین

گوشه ی که مستطیل درون او عینک آیا که م گوید او به امین سپس کند. انتخاب (x, y) مانند خانه ی مرحله هر در که

دارد؟ قرار است،  (x, y) خانه ی آن پایین‐راست گوشه ی و (١, ١) خانه ی آن باال‐چپ

کند؟ پیدا را عینکش تا است الزم مرحله چند حالت بدترین در بداند م خواهد همین برای برسد کالس به سریع تر باید عل

١٠ ه) ۶ د) ٩ ج) ١١ ب) ٧ الف)

(٢٢

.p٢ = (۴, ١) و p١ = (٢, ٢) کنید فرض است. |x١−x٢|+|y١−y٢| با برابر (x٢, y٢) و (x١, yنقطه ی(١ دو فاصله ی

di,j با برابر (١ ≤ i, j ≤ ٢) هر ازای به pj و qi فاصله ی اگر م گوییم معتبر ،(q١, q٢) مانند نقاط از مرتب جفت ی به

آورید. دست به را معتبر جفت های تعداد di,j مقادیر به توجه با باشد.

d١,١ = ٢

d١,٢ = ١

d٢,١ = ٣

d٢,٢ = ٢

م آید. حساب به سان ی باشد،  برابر a با b اگر فقط (b, a) جفت با (a, b) جفت یعن هستند مرتب جفت ها که کنید توجه

٨ ه) ٧ د) ۶ ج) ۵ ب) ۴ الف)

(٢٣

۶
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تا ی شماره های با صندل ها دارد. قرار آب نبات ی دارد، قرار آن دور صندل چهارده که ل ش دایره ای میز ی روی

ی شماره ی صندل روبه روی آب نبات و است نشسته یازده شماره ی صندل روی پیمان شده اند. شماره گذاری چهارده

میز سرعت م چرخد. ساعت گرد جهت در ثانیه ١۵١ مدت به میز آن،  زدن با که دارد قرار دیوار روی دکمه ای دارد. قرار

منتقل ساعت گرد جهت در بعدی صندل روبه روی به صندل ی روبه روی از ثانیه هر در نبات آب که است به گونه ای

به میز  ، ١
٢ احتمال به م گیرد، قرار ی شماره ی صندل روبه روی آب نبات وقت فن مسائل از برخ علت به م شود.

کرد. خواهد حرکت حتما بعدی ثانیه ی در نکند حرکت ثانیه ی مدت به میز اگر البته نم کند. حرکت ثانیه ی مدت

حرکت حتما و نشده متوقف حرکت اول ثانیه ی در میز یعن نم شود متوقف متوال ثانیه ی دو مدت به هیچ گاه میز درنتیجه

را آب نبات پیمان باشد، پیمان صندل روبه روی آب نبات انتها در اگر است). بوده ساکن قبل ثانیه ی در که م کند(چرا

کنید. محاسبه بخورد را آب نبات پیمان آن که احتمال بدهد. کیوان به را آن باید وگرنه م خورد
۵
٢٩ ه) ١

٢١١ د) ۵
٢١٠ ج) ١١

٢١١ ب) ١
٢ الف)

(٢۴

صف ی در هم سر پشت مورچه ها بازی این ابتدای در م پردازند. چرخ» «مورچه بازی به شوند، جمع هم دور مورچه چندین هرگاه

م کند. نگاه سمت آن به و کرده انتخاب را راست یا چپ جهت های از ی آن ها از ی هر و م ایستند

ترتیب همین به ببیند. را دارد قرار او راست سمت در که مورچه ای اولین م تواند فقط باشد ایستاده راست سمت به اگر مورچه هر

نداشته وجود مورچه ای چنین اگر ببیند. را دارد قرار او چپ سمت در که مورچه ای اولین م تواند فقط باشد استاده چپ سمت به اگر

ببیند. را مورچه ای نم تواند مورچه این باشد،

مورچه هایی همه ی سپس م آورد. باال را دستش ببیند، را او نیز مورچه آن که ببیند را مورچه ای اگر مورچه، هر بازی، از مرحله هر در

اگر م اندازند. را خود دست سپس و بالعکس) و م کنند نگاه راست به م کردند نگاه چپ به م چرخند(اگر است باال دستشان که

م شود. تمام بازی نیاورد،  باال را دستش مورچه ای هیچ مرحله ی در

م نویسیم(چپ ترین آن در راست به چپ از را مورچه ها ایستادن جهت که م دهیم نشان رشته ی با را مورچه ها ایستادن حالت

نشان دهنده ی R حرف و چپ سمت به ایستاده مورچه ی نشان دهنده ی L حرف است). مورچه چپ ترین جهت نشان دهنده ی حرف

است. راست سمت به ایستاده مورچه ی

دهید پاسخ زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

م کشد؟ طول مرحله چند بازی باشد، مورچه ها اولیه ی حالت نشان دهنده ی زیر، رشته ی اگر

LRLLRRLLLRLRLL

۶ ه) ٨ د) ٩ ج) ٧ ب) ۵ الف)

(٢۵

٧
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راست طرف به چپ سمت در مورچه س و بایستند چپ طرف به راست سمت در مورچه س بازی ابتدای در اگر

م کشد؟ طول مرحله چند بازی باشد)، آن ها ایستادن اولیه ی حالت نشان دهنده ی زیر بایستند(رشته ی

RR . . . R︸ ︷︷ ︸
٣٠

LL . . . L︸ ︷︷ ︸
٣٠

۴۶۵ ه) ۵٩ د) ٩٠٠ ج) ۶٠ ب) ٨٩٩ الف)

(٢۶

برای ی برگه، دو این کار برای او م کند. ثبت را خروجش و ورود زمان مشتری هر برای شاززز،  کافه مسئول پیمان ،

و است کرده گم را امروز ورود زمان های برگه ی او متاسفانه م دارد. نگه خروج زمان های برای ری دی و ورود زمان های

زمان ترتیب به را افراد شده اند. خارج کافه از ١٧ و ١۵ ،١٣ ،١٢  ،١٠ ساعت های در نفر پنج که م داند فقط درنتیجه

دارد: یاد به نیز را زیر موارد دارد خوبی حافظه ی که آن جا از پیمان م کنیم. شماره گذاری ۵ تا ١ از شدنشان خارج

سان ی نفر چهار هر برای زمان بازه ی این کرده اند(لزوما سپری دوم نفر با کافه درون را زمان نفر، چهار از ی هر •

نیست).

است. شده کافه وارد اول شماره ی نفر خروج از بعد سه شماره ی نفر •

م کند. کار به آغاز ٩ ساعت کافه •

م شود. تعطیل ١٩ ساعت کافه •

است. بوده شش روی کافه، ساعت دقیقه شمار عقربه ی افراد،  همه ی ورود زمان در •

شوند. کافه وارد همزمان م توانند نفر چند و است بزرگ شدت به کافه در •

متفاوت حالت دو م کنند؟ صدق باال شرایط در که دارد وجود نفر پنج این ورود زمان های برای حالت چند کنید محاسبه

نباشد. سان ی هم با حالت دو این در افراد ، از ی حداقل ورود زمان اگر است

١٨ ه) ۴ د) ٢٧ ج) ۴٨ ب) ٩ الف)

(٢٧

است؟ پذیر بخش سه بر آن اعضای مجموع که دارد وجود زیر مجموعه ی از ناته زیرمجموعه  ی چند

{١, ۶, ١٠, ١١, ١٣, ٢۵, ٣٩, ۴۴, ۵۶, ۶٨, ٧۶, ٨۵, ٩۴, ١٢۴}

۵۴٣۵ ه) ۴٠٩۵ د) ۴٠٩۶ ج) ۵۴۵۶ ب) ۵۴۵٩ الف)

(٢٨

٨
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ارقام مجموع اگر م کند. انتخاب را b و a عدد دو مرحله هر در او است. نوشته تخته روی ١٣٩٣ تا ١ اعداد حامد،

که کنید توجه م نویسد. تخته روی را a + c عدد و کرده پاک را b و a عدد دو او باشد، c برابر پانزده مبنای در b

بین عددی آن رقم هر بنویسیم پانزده مبنای در را عدد ی اگر که کنید توجه همچنین است. مهم عدد دو انتخاب ترتیب

است؟ چند ٧ بر عدد این باق مانده بماند. باق عدد ی تنها که م دهد ادامه جایی تا را این کار حامد است. چهارده تا صفر
۶ ب) ٠ الف)

دارد حامد انتخاب های به بستگ ه) ۴ د) ١ ج)

(٢٩

صفحه این .a۵ = ٣ و a١ = ٠ مثال م دهیم. نشان ai با را i عدد زیر حروف تعداد یرید. ب نظر در را زیر کلید صفحه

صفحه در y شماره ی زیر xم حرف شود، فشرده ث م بدون y شماره ی دکمه  ی بار x اگر که م کند کار ل ش این به کلید

فشرده چهار شماره ی دکمه ی ی بار باید g حرف تایپ برای مثال برای م سوزد. کلید صفحه x > ay اگر م شود. چاپ

ث بی م نه شماره ی دکمه ی بار پنج اگر و شود فشرده ث بی م هشت شماره ی دکمه ی دوبار باید u حرف تایپ برای و شود

م سوزد. کلید صفحه شود، فشرده

فشرده ث م بدون باید کلمه آن حروف از ی تایپ برای دکمه ها از ی که است باری بیشترین برابر کلمه ی سخت

شود، فشرده ث م بدون نه شماره ی دکمه ی سه بار باید adpy کلمه ی از y حرف تایپ برای چون مثال برای شود.

کلمه ی م خواهد حامد است. سه کلمه این سخت م شوند، تایپ دکمه ها از ی فشردن بار ی با حروف باق و

تایپ، شروع از پیش که است گرفته تصمیم او کند. تایپ کلید صفحه این با را shaazzzisthegreatestwebsite

کنید شود(توجه کمینه کلمه این سخت که ندهد) نیز تغییری م تواند دهد(البته تغییر طوری را شماره هر زیر حروف ترتیب

تغییر و است ثابت عدد هر زیر حروف مجموعه ی یعن کند. جابه جا را عدد هر زیر حروف ترتیب م تواند فقط حامد که

است؟(توجه کدام (a, b) ند،  ب را این کار م تواند حامد که باشد روش هایی تعداد b و کمینه مقدار این a اگر نم کند).

است) چپ سمت عنصر کمینه مقدار که کنید

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

3

def

6

mno

9

wxyz

0

1

(٢, ٢١٣ × ٣٣) ه) (٣, ٢١٠ × ٣٨) د) (٣, ٢٨ × ٣٨) ج) (٢, ٢۶ × ٣٢) ب) (٣, ٢٧ × ٣٣) الف)

(٣٠

٩


