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  ًوزُ هی ثبضذ. 011ز سَال سَال دارد ٍ اهتیبس ّ 3آسهَى 

  تٌْب کبفیست جَاة کِ یک فبیل سی پالس پالس هی ثبضذ را در سزٍر تعییي ضذُ  همه سواالتبرای

السم # ٍ stdin/stdoutثجت کٌیذ.ٍرٍدی ٍ خزٍجی ثزًبهِ ٍرٍدی ٍ خزٍجی استبًذارد هی ثبضذ$

 ثب فبیل کبر کٌیذ. ًیست

  ثبر حق ارسبل داریذ. 5ثزای ّز سَال تٌْب 

 Feedback اس تست کیس ّبی سَال در سهبى ثجت اعالم هی ضَد کِ : ًتیجِ ثزًبهِ ضوب ثزای قسوتی

 ثزای ّز سَال هتفبٍت هی ثبضذ.

 موفق باشید 



 1 سِعولی ضباسسس ضوبرُ  آسهبیطی آسهَى  صفحِ  

 

 SHOR: 1سوال 

 ثانیه 2محدودیت زمانی: 

 مگابایت 128محدودیت حافظه: 

Feedback: 100% 

 

دستَرات را ٍارد هی کٌذ ٍ سسساش هی خَاّذ یک هبضیي حسبة قذرتوٌذ اختزاع کٌذ. در ایي هبضیي حسبة کبرثز اثتذا ّوِ ی 

سپس دکوِ = را هی سًذ تب جَاة عجبرت را هطبّذُ کٌذ. اٍ دستَرالعول ّبی جوع ٍ تفزیق را ًَضتِ است اهب در ًَضتي ضزة ٍ 

 تقسین هطکل دارد. حبل اٍ اس ضوب هی خَاّذ تب ثزًبهِ ای ثٌَیسیذ کِ حبصل ضزة ٍ تقسین اعذاد را حسبة کٌذ.

 گزفتي ٍرٍدی در صفحِ ثعذ تَضیح دادُ ضذُ است#$آهَسش ًحَُ  :ورودی

        تعذاد اعذاد آهذُ است ،nدر اٍلیي خط ٍرٍدی 

               آهذُ است. X  ٍYدٍ عذد  خط ثعذی  nدر ّز یک اس 

 تقسین کٌیذ.  یعٌی جَاة فعلی را در عذد     ضزة کزدُ ٍ اگز    یعٌی جَاة فعلی را در عذد     اگز 

 خروجی:

 در تٌْب خط خزٍجی جَاة ًْبیی هسئلِ را چبح کٌیذ.

 هی ثبضذ.   تضویي هی ضَد جَاة ًْبیی یک عذد طجیعی کَچکتز اس 

 مثال:

 ورودی نمونه خروجی نمونه

20 1 
0 20 

20 5 
1 6 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 

1 
 

5 
1 2 
1 2 
0 16 
1 2 
1 2 



 2 سِعولی ضباسسس ضوبرُ  آسهبیطی آسهَى  صفحِ  

 

 :نحوه گرفتن ورودی

 استفبدُ کٌیذ: scanfاس  cinاس آًجبیی کِ اًذاسُ ٍرٍدی هی تَاًذ سیبد ثبضذ ثزای افشایص سزعت ثزًبهِ خَد ثِ جبی 

 استفبدُ کٌیذ. scanf(“%d”,&x)اس دستَر  ;cin>>xرا ثِ ثزًبهِ خَد اضبفِ کٌیذ. حبل ثِ جبی دستَر  cstdioاثتذا کتبثخبًِ 

 ثبضذ. int ثبیذ اس ًَع xدقت کٌیذ کِ جٌس هتغیز 

 هثبل کبهل:

 

  



 3 سِعولی ضباسسس ضوبرُ  آسهبیطی آسهَى  صفحِ  

 

 NOISERVIN: 2سوال 

 ثانیه 1محدودیت زمانی: 

 مگابایت 64محدودیت حافظه: 

Feedback: 30% 
 

ثِ  یک سوترضتِ چزاغ اس سبختوبى ّبی  nثْوي چزاغبًی ضذُ است. ثِ طَر دقیق تز  22هحلِ سسساش کَچَلَ ثِ هٌبسجت 

ٍصل ضذُ اًذ. هی تَاًین ّز کذام اس ایي رضتِ ّب را یک خط صبف فزض کٌین. سسساش در حبل قذم  بى ّبی سوت دیگزسبختو

ٍ ٍقتی ثِ اًتْبی کَچِ رسیذ ثِ چزاغ ّب ًگبُ کزد. اس اًتْبی کَچِ رضتِ ّبی چزاغ هثل پبرُ خط ّبیی  سدى در هحلِ ضبى ثَد

 :ثزایص ثِ ٍجَد آهذ چٌذ سَالچزاغ  ثَدًذ کِ ثعضی یکذیگز را قطع هی کزدًذ!!! ثب دیذى ایي ّوِ

 چٌذ جفت اس ایي رضتِ چزاغ ّب ثب ّن تقبطع دارًذ؟ -0

 ؟ثب ّن تقبطع داضتِ ثبضٌذٍ ثِ دٍ د ثِ طَری کِ دزاًتخبة ک حذاکثز چٌذ رضتِ چزاغ را هی تَاى -2

 اٍ را پیذا کٌیذ. تاٍ کِ درگیز تْیِ رٍسًبهِ دیَاری ثزای هذرسِ اش است اس ضوب هی خَاّذ تب پبسخ سَاال 

 ٍرٍدی:

          تعذاد اعذاد آهذُ است ،nدر اٍلیي خط ٍرٍدی 

            کِ ارتفبع دٍ سز رضتِ چزاغ را ًطبى هی دّذ. آهذُ است   ٍ    عذد  دٍ خط ثعذی  nدر ّز یک اس 

 ضبى ثب یکذیگز ثزاثز ثبضذ.   یب    ذ کِ ّیچ دٍ پبرُ خطی ٍجَد ًذارًی ضَد کِ هتضویي 

 خزٍجی:

 ر خط اٍل خزٍجی جَاة سَال اٍل ٍدر خط دٍم جَاة سَال دٍم را چبح کٌیذ.د

 



 4 سِعولی ضباسسس ضوبرُ  آسهبیطی آسهَى  صفحِ  

 

 ورودی نمونه خروجی نمونه

0 
1 

2 
1 1 
5 5 

1 
2 

2 
5 10 
8 2 

2 
2 

3 
1 10 
5 5 
7 7 

 

 ضکل هثبل سَم:

 

 نمره دهی:

 است.      تست ّب   30در "

 

  



 5 سِعولی ضباسسس ضوبرُ  آسهبیطی آسهَى  صفحِ  

 

 MOSABEGHE: 9سوال 

 ثانیه 9محدودیت زمانی: 

 مگابایت 118محدودیت حافظه: 

Feedback: 0% 
 

دًٍذگی ثیي الوپیبدی ّب ّز سبل ثزگشار جبدُ دٍطزفِ ثِ ّن ٍصل ضذُ اًذ. هسبثقِ ی هعزٍف   ثب  کِضْز دارد   ضبسسس آثبد 

 هی ضَد ٍ قَاًیي آى ثِ ایي ضکل است.

 هسبثقِ اس یک ضْز ضزٍع هی ضَد ٍ در ّوبى ضْز پبیبى هی پذیزد. 

 .در هسیز ایي هسبثقِ ّز ضْز حذاکثز یک ثبر آهذُ است 

عویق ثِ سز هی ثزًذ ٍ در صَرتی کِ  سًذگی هی کٌٌذ ٍ آًْب در سهبى هسبثقِ در خَاة  تب  0هسئَلیي ضبسسس در ضْز ّبی 

تعذاد  جبدُ اس ثِ کوتزیي هسبثقِ اس ضْز آى ّب ثگذرد اس خَاة ثیذار هی ضًَذ ٍ هسبثقِ را ثِ ّن هی سًٌذ. ضوب ثبیذ ثب خزاة کزدى 

 #ضْز ًجبیذ ثگذرد  ّن خَردى هسبثقِ جلَگیزی کٌیذ. $یعٌی هسبثقِ ثِ ّز ضکل کِ ثبضذ اس ایي 

 گزفتي ٍرٍدی در صفحِ ثعذ تَضیح دادُ ضذُ است#$آهَسش ًحَُ  ورودی:

 آهذُ است.                              در اٍلیي خط ٍرٍدی عذد ثِ تزتیت  

ثب    ثِ ضْز    آهذُ است کِ ًطبى دٌّذُ ایي است کِ ضْز                   خط ثعذ ّز خط دٍ عذد   در 

 ذ اکثز یک جبدُ ثِ ّن ٍصل ضذُ اًذ.یک جبدُ ٍصل ضذُ است. ّز دٍ ضْز ثب ح

 در صفحِ ثعذ تَضیح دادُ ضذُ است# چبح خزٍجی$آهَسش ًحَُ  خروجی:

در خط اٍل خزٍجی کوتزیي تعذاد جبدُ ّبی حذف ضذُ را چبح کٌیذ. در خط ّبی ثعذی ّز خط جبدُ ّبیی کِ ثبیذ خزاة ضًَذ 

 را چبح کٌیذ. ثزای ّز جبدُ ضوبرُ ضْز ّبی دٍ سز آى ثبیذ چبح ضَد. 

 چبح کٌیذ. را ثِ دلخَاُ یاگز ثیطتز اس یک جَاة ٍجَد دارد، یک

 مثال:

 ورودی نمونه خروجی نمونه

3 
2 3 
5 9 
3 5 

11 13 5 
1 2 
1 3 
1 5 
3 5 



 6 سِعولی ضباسسس ضوبرُ  آسهبیطی آسهَى  صفحِ  

 

2 8 
4 11 
7 11 
6 10 
6 9 
2 3 
8 9 
5 9 
9 10 

 

 

 0هثبل 

 نمره دهی:

 است.          ٍ      تست ّب   41در "

 :و چاپ خروجی نحوه گرفتن ورودی

 coutٍ ثِ جبی  scanfاس  cinهی تَاًذ سیبد ثبضذ ثزای افشایص سزعت ثزًبهِ خَد ثِ جبی  ٍ خزٍجی اس آًجبیی کِ اًذاسُ ٍرٍدی

 استفبدُ کٌیذ: printfاس 

 استفبدُ کٌیذ. scanf(“%d”,&x)اس دستَر  ;cin>>xرا ثِ ثزًبهِ خَد اضبفِ کٌیذ. حبل ثِ جبی دستَر  cstdioاثتذا کتبثخبًِ 

استفبدُ  printf(“%d”,x)هی تَاًیذ اس دستَر  ;cout<<xثِ جبی دستَر ثبضذ. int ثبیذ اس ًَع xدقت کٌیذ کِ جٌس هتغیز 

 ثِ هثبل صفحِ ثعذ تَجِ کٌیذ.کٌیذ.
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 هثبل کبهل:

 


