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م خواهیم شده است. شماره گذاری ١٠ تا ١ شماره های با راست به چپ از که گرفته است قرار ردیف ی در توپ ١٠

برابر رنگ که توپی دو هر زوجیت که طوری به بیاوریم؛ در سبز و قرمز آبی، رنگ سه از ی یه را توپ ها این از ی هر

بیابید. را متفاوت رنگ آمیزی های تعداد نباشد. برابر نیست، دو آن میان رنگ آن به توپی هیچ و دارند

٢٧۶ ه) ٢١٠ د) ١٨٠ ج) ١۵٠ ب) ١٣٢ الف)

(١

باشند. برابر چپ سمت رقم ⌊n٢⌋ جم و راست سمت رقم ⌊n٢⌋ جم اگر است جم بسته رقم n عدد ی

بیابید. را هسنتد جم بسته که رقم پن  حداکثر طبیع اعداد تعداد

۶۴ ه) ۴٨ د) ٩۶ ج) ٧٢ ب) ٣٢ الف)

(٢

بازه ی یعن م شود، برعکس بازه آن اعداد ترتیب دنباله،  ی از بازه ی برگردان عملیات ی در

م آید. در ar, ar−١, ..., al+١, al ل ش به al, al+١, ..., ar−١, ar

بازه یِ برگردانِ عملیات باشد) صفر م تواند (که تعدادی با که بیابید را ١٠ تا ١ اعداد از متمایز شت های جای تعداد

درآورد. صعودی ل ش به را آن ها بتوان تایی سه

١۴۴٠٠ ه) ٢۵٢ د) ۶٣۵٠۴ ج) ٣٠٢۴٠ ب) ٧٢٠٠ الف)

(٣

باشد. ١ ،۴ برا آن تقسیم باق مانده اگر است رعنا عدد ی

دارد؟ رعنا مقسوم علیه چند ٢۴ × ۵١٠ × ٧١۴ × ٩٣ عدد

٢٣١ ه) ٣۵٢ د) ١١ ج) ٣٩١۵ ب) ۵٨٣ الف)

(۴

وجود آن از ٢× ٢ زیر جدول که بیابید را قرمز و آبی رنگ دو با ٣ × ٣ جدول ی خانه های رنگ آمیزی راه های تعداد

باشد. قرمز رنگ به آن خانه های همه ی که نداشته باشد

٣٨١ ه) ۴١٧ د) ۴٨٠ ج) ٢۵٣ ب) ٢٨٩ الف)

(۵

و A که C و B ،A مانند خانه ها از سه تایی تعداد است، شده رنگ آمیزی قرمز و آبی با که ۶ × ۶ جدول ی ازای به

م نامیم. جدول آن چرندی عدد را باشند قرمز C و B و آبی A و هستند هم ستون C و A و هم سطر B

است؟ چند ن مم رنگ آمیزی های همه میان چرندی عدد بیشینه

١۶٢ ه) ١۵٠ د) ١٩٢ ج) ٢١٠ ب) ٨١ الف)

(۶

صورت (در πi > πi+٣ و وجود) صورت (در πi > πi+٢ اگر i هر ازای به اگر است ستودن π مانند شت جای ی

وجود).

بیابید. را ١۵ تا ١ اعداد از ستودن شت های جای تعداد

٩٨٧ ه) ٩٧٩ د) ٨۵٣ ج) ۶١٠ ب) ۶٠۵ الف)

(٧

٢
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شد. وارد پارکینگ به طرف دو از م توان و دارد وجود ردیف ی در پارک جای هفت عل خانه ی پارکینگ در

م کند بررس رو خودش پارک جای ابتدا و شده وارد طرف دو از ی از و دارد پارک جای برای اولویت ی ماشین هر

اگر م کند. پارک آن جا در و برسد خال جای به تا میرود جلو انقدر غیراین صورت در و کرده پارک آن جا بود خال اگر

باشد) ماشین چند اولویت م تواند پارک جای (هر م رود. بیرون پارکینگ از هم باشد نداشته وجود پارک جای

وارد همین ترتیب به و اند شده شماره گذاری ٧ تا ١ با ها (ماشین کنند پارک پارکینگ در بخو اهند ماشین هفت اگر

کنند. پارک پارکینگ در م توانند ماشین هفت شدن، وارد جهت و اولویت ها از حالت چند ازای به م شوند)،

٢٢٣ ه) ٧۶ د) ٧!× ٣٧ ج) ٧!× ٢٧ ب) ٢٢۵ الف)

(٨

دومین جدول های ی سطری، از مجموعه ی وزیری عدد است. آن های ستون تعداد با برابر ی سطری جدول ی اندازه

جدول هاست. همه میان اندازه ترین کوچ

است. شده نوشته i عدد آن i‐ام خانه ی در که داریم ١ × ١٠٠ ی سطریِ جدول ی

دهید پاس زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

به را جدول م کند، تقسیم نا ته قسمت دو به را جدول که جدول خطوط همه میان سان ی احتمال با برش ی اگر

است؟ چند ⌊E⌋ نشان دهیم، E با را جدول ها از دوتایی مجموعه این وزیری عدد ریاض امید کنیم، تقسیم نا ته قسمت دو

۶٧ ه) ٧۵ د) ٧۴ ج) ٧٨ ب) ۶۶ الف)

(٩

به را جدول م کند، تقسیم نا ته قسمت سه به را جدول که جدول خطوط جفت همه میان سان ی احتمال با برش دو اگر

جدول ها از سه تایی مجموعه این وزیری عدد ریاض امید م شود)، انجام همزمان برش (دو کنیم تقسیم نا ته قسمت سه

است؟ چند ⌊E⌋ نشان دهیم، E با را

٣٣ ه) ۴٩ د) ۴۴ ج) ۵٠ ب) ٢٧ الف)

(١٠

٣
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جدول از زیرمستطیل ی م توان مرحله هر در است. سفید آن خانه های همه ی ابتدا در که داریم ١١ × ١١ جدول ی

در آورد. سیاه رنگ به را دارد اشتراک راست باال نقطه با که

رسید آن ها به نم توان مرحله ۶ از کمتر انجام با و رسید آن ها به م توان مرحله ۶ انجام با که متمایزی های جدول تعداد

بیابید. را

١٠۶٧٢٢ ه) ٢١٣۴۴۴ د) ۶٣۵٠۴ ج) ۴۶٢ ب) ٩٢۴ الف)

(١١

باشد. ی دقیقا مجاور رقم دور هر اختالف اگر است ممدپسند ٣ و ٢ ،١ ارقام با عدد ی

دهید پاس زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

ویید. ب را ممدپسند رقم یازده اعداد تعداد

٩۶ ه) ٧٢ د) ۶۴ ج) ۴٨ ب) ٣٢ الف)

(١٢

است؟ چند ٧ بر ممدپسند رقم ١١ اعداد جم باق مانده

۶ ه) ۵ د) ۴ ج) ٢ ب) ١ الف)

(١٣

کرد. پیدا خود برای شت ساز جای دستگاه ی شد خراب گراف سازش دستگاه اینکه از پس شازگل

و است نظر مورد شت جای اندازه هم که م گیرد ورودی دنباله ی بسازد، شت جای ی که این برای دستگاه این اما

شت. جای اول عدد i میان در صعودی زیردنباله های تعداد با است برابر آن i‐ام عدد

از شود. خراب هم دستگاهش این نم خواهد که او م سوزد، دستگاه بدهد دستگاه به غلط ورودی اگر م داند شازگل

باشد. شت جای ی کننده توصیف دنیاله م تواند زیر شت های جای از تا چند که کنید مشخص م خواهد شما

< ١,٢,٣,٧,١١,١۵,١٨ > •

< ١,١,٢,٣,٧,١١,١۵,١٧ > •

< ١,١,١,١,١,١ > •

< ١,٣,٧,٩,١٧ > •

< ١,٢,٣,۴,۵ > •

۵ ه) ۴ د) ٣ ج) ٢ ب) ١ الف)

(١۴

۴
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که: طوری به داد قرار ۴ × ۴ جدول ی خانه های در مهره ٨ م توان طریق چند به

باشد. مهره ی حداکثر خانه هر در •

مهره ستون آن در سطر ی در که باشد داشته وجود ستون اگر متمایزند سطر (دو باشند. متمایز دو به دو ها سطر •

نباشد.) ری دی در و باشد

مهره ستون ی و سطر آن در که باشد داشته وجود سطری اگر متمایزند ستون (دو باشند. متمایز دو به دو ها ستون •

نباشد.) ری دی در و باشد

باشد. داشته وجود مهره زوج ستون هر در و سطر هر در •

١٨٠ ه) ٣۶ د) ٨٠ ج) ٧٢ ب) ٣۶٠ الف)

(١۵

باشد. ١ یا ٠ آن های حرف اگر م گوییم دودویی رشته ی به

رشته. آن متمایز زیر دنباله های تعداد با است برابر رشته ی رمزی عدد

دهید پاس زیر سوال چهار به باال توضیحات به توجه با

است؟ چند ١٠١١١٠١١٠٠ دودویی رشته یِ رمزی عدد

١۵٧ ه) ١٨٠ د) ١٣٢ ج) ١٣٠ ب) ١١٠ الف)

(١۶

است؟ چند باشد ١١ آن رمزی عدد که دودویی رشته یِ کوتاه ترین طول

۴ ه) ۵ د) ۶ ج) ٧ ب) ٨ الف)

(١٧

است؟ چند باشد ١۴٢ آن رمزی عدد که دودویی رشته یِ کوتاه ترین طول

١٢ ه) ١١ د) ١٠ ج) ٩ ب) ٨ الف)

(١٨

باشد؟ ۶٧ آن رمزی عدد که دارد وجود دودویی رشته یِ چند

۶٨ ه) ۵١٢ د) ١٠٢۴ ج) ۶۶ ب) ۴۴ الف)

(١٩

اگر: است گوالخ G راس ٨ گراف

باشد. ساده G •

باشد داشته کامل تطابق ی تنها •

دارد.) را باال شرط دو که نباشد گراف هیچ گراف زیر (اکیداً باشد. ماکسیمال •

.
∑n

i=١ d
٢
i با است برابر گراف ی تا ی عدد

است؟ چند گوالخ راس ٨ های گراف همه میان تا ی عدد بیشینه

١٩۴ ه) ١۵۶ د) ٢١٠ ج) ١۶٨ ب) ١۴٠ الف)

(٢٠

۵
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کرد. افراز دور تعدادی به را مجموعه این یال های بتوان اگر است دورساز وزن دار گراف ی در یال ها از مجموعه ای

شده است. مرتب نزول صورت به که است مجموعه این یال های روی اعداد همه دنباله دورساز مجموعه ی عددی دنباله

گراف آن دروساز مجموعه های همه میان را عددی دنباله بزرگترین که مجموعه ای با است برابر گراف ی دوردوری مجموعه

دارد.

ندارد. وجود گراف آن دوردوری مجموعه در که یال هایی جم با است برابر گراف ی نادوردوری عدد

دهید پاس زیر سوال سه به باال توضیحات به توجه با

بیابید. را شده است نوشته i⊕ j عدد ،j راس و i راس بین یال روی که K١٢ نادوردوری عدد

١٧ ه) ١۶ د) ١۵ ج) ١۴ ب) ١٣ الف)

(٢١

تاست؟ ی دسته ها از تا چند های گراف همه برای دور دوری مجموعه

است. شده نوشته i+ j عدد ،j راس و i راس بین یال روی که K٨ گراف تنها •

است. شده نوشته i OR j عدد ،j راس و i راس بین یال روی که K۴,۴ گراف تنها •

است. شده نوشته ١ عدد ها یال همه روی که یال ٧ با راس ۵ همبند گراف های همه ی •

دارند. برش یال n
٢ از بیش که راس n های گراف همه •

۴ ه) ٣ د) ٢ ج) ١ ب) ٠ الف)

(٢٢

مجموعه و باشد ۵ آن نادوردوری عدد که طوری به داد قرار ٢ و ١ اعداد پترسن گراف یال های روی م توان طریق چند به

است.) شده گذاری برچسب زیر ل ش به پترسن گراف راس های که کنید (توجه باشد؟ تا ی نیز آن دودوری

٣۵۴٠ ه) ٢٨٨٠ د) ٢١۶٠ ج) ٣٢۴٠ ب) ٢٧٠٠ الف)

(٢٣

ی حداکثر نفر ی که است شده نوشته کمیته قوانین در کند. برگزار جلسه روز ده برای میخواهد  IOI علم کمیته

را شما این که برای فقط حامد شود. حاضر جلسه در تاخیر با م تواند متوال روز سه حداکثر و کند غیبت م تواند روز

روزی اگر است متمایز حالت (دو کند. شرکت جلسات در م تواند حالت چند به نفر ی که م پرسد شما از کند اذیت

نداده باشد.) انجام را کار ی روز آن در حالت دو هر در که باشد داشته وجود

٣٧٨٨ ه) ٣٧٨٠ د) ٧۵٧۶ ج) ٣٧۴٢ ب) ١٨٧١ الف)

(٢۴

۶
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عب م ی نیز اول سطر i‐ام خانه در است. گرفته قرار ربات ی ٢ × ٢ جدول ی راست سمت پایین گوشه در

است. شده نوشته i عدد آن روی که دارد قرار

عمل زیر ل ش به ربات کند. منتقل پایین سطر به ترتیب همان به را باال سطر عب م دو تا دارد ماموریت ربات ی

م کند:

عب م آن دارد،  وجود عب م آن در که باشد داشته قرار ای خانه در و باشد خال دستانش باشد، اول سطر در ربات اگر

م دارد. بر را

باشد دستش در عب م عدد ستون در دارد قرار آن در که ای خانه و باشد عبی م دستش در باشد، آخر سطر در ربات اگر

م کند. رها جا آن در را آن

دو هر تا الزم مراحل تعداد ریاض امید برود، ضلع اش همسایه های از ی به سان ی احتمال به ثانیه هر در ربات اگر

است؟ چند برسند پایین سطر به باال سطر از عب م

١٣٬۵ ه) ١٣ د) ١٢٬۵ ج) ١٢ ب) ١١٬۵ الف)

(٢۵

٧


