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سته دانبا برنامه نویسی آشنایی دارید در چند خط  اگر درگذشته. 1

 . یدهح دتوضی خود را های 

 

ی قبول در صورت، هتوضیحات داده شده در جلسه معارفبا توجه به  .2

   :ضیریا -کامپیوترژوهشی  پرشته در 

  صرفا) مند هستید فضای پروژه شما به چه صورت باشد؟ عالقهالف( 

 (کامپیوتری -ریاضی وتری یامپیکا

 چند ایده که برای پروژه خود دارید را بنویسید.ب( 

 

** به هرتعداد سوال از سواالت زیر که توانستید پاسخ دهید و  

دست نویس یا تایپ  حی )ریا به صورت تشای خود رپاسخ ه

 .نماییدرسال ا (شده



د به ه وزن های همه آن ها با یکدیگر فرق میکنکسنگ  عدد 10  .3

 ت.سشما داده شده ا

دو سنگ را برداشته و در دست بگیرید و شما در هر مرحله میتوانید 

ر صورت نیاز د و پس از این کنید آن دو را با یکدیگر مقایسه زن و

 نید. کن دو را بایکدیگر عوض میتوانید جای آ

نگ  ه سله این دهید که بتوان در آن روش با تعدادی مرحه دوشی ارائر

 کرد.تیب از سبک به سنگین مرتب ه تررا ب

مقایسه و خودتان  آن ها را نیز بنویسید بیش از یک روش یافتیداگر ) 

  ( است. و سریع تر م روش بهترکنید که کدا

 

 

 

 

 

 

 



ما داده شبه    Bو    Aبا نام های    1و    0تایی از رقم های    10دو دنباله  .  4

 : ده استش

A=1011100100 

B=0011010010 

 

 Bله به دنباحرکت در تعدادی را  Aه از ما خوسته شده است که دنبال

 ؛ نیم تبدیل ک

شروع کنیم  عدد  سمت چپمیتوانیم از  حرکتهر در  که به این صورت

هر یعنی رقام را برعکس کنیم ) وضعیت اتعداد رقم که خواستیم  و تا هر

 . کینم( ر تبدیل ف یک را به صم قرهر صفر را به یک تبدیل کنیم و  رقم

 ؟ تبدیل شود Bبه مال کا Aالزم داریم که به چند حرکت حداقل 

حرکت های کمتری امکان   د را توضیح دهید و بگویید چرا باروش خو) 

 ندارد( 

 

 

 

 



 یاز دارد.دستگاهی داریم که به دو باتری ن. 5

 لم است.که دقیقا سه تای آن ها سار اختیار داریم نج باتری دپ

 .تخراب اس ها سالم یا کدام باتری  ها م باتری میدانیم که کدان

را روشن  دستگاهنیم ن حتما میتوادست کم با چند بار امتحان کرد

 کنیم؟

دستگاه روشن میشود نیز خودش یکبار امتحان آخرین باری که ) 

 (حساب میشود.

 هید. را کامل توضیح د راه حل خود

 

 

 

 

 

 

 



ل یناحیه تشک 7از   چراغاین  داریم.نمایش دهنده اعداد  غچراک ی. 6

اموش  شن یا خمیتواند رویه هر کدام از این هفت ناح مپالشده که 

پایین توجه  به شکل )  ( راهنمایی و رانندگیچراغ های  مانند) ند. باش

 (شود

 
 به صورت زیر هستند:  غ چراعداد در این ا

 



  المپ ق شهر میخواهیمر شهر داری برای کاهش مصرف بربه دستو

به  کنیم اموش خئمی به صور داچراغ را حیه این ناهفت  ه ازیچند ناح

 د.یش دااعداد را با آن نما طوری که همچنان بتوان تمامی

که به طوری  کردحداکثر چند المپ را میتوان به طور دائم خاموش 

 ( هیدتوضیح د) ؟ نمایش دادهمچنان بتوان همه اعداد را 

 

یکبار با چراغ   ؛به دو صورت میتوان نمایش دادهر عدد را نمایی: راه

 :  3ثال عدد م !خاموش و یکبار با چراغ روشن

 
 

 

 



یر  شنایی دارید، به دو سوال زز قبل با برنامه نویسی آ ااگر ** 

هر زبان برنامه نویسی که در آن تسلط دارید  از اسخ دهید.  پز نی

عایت اصول برنامه نویسی و  با ررا پاسخ )انید استفاده کنید. میتو

به همراه بقیه  ایپ کرده و تی بر روی کاغذ نوشته یا شگارعالئم ن 

 (االت ارسال نمایید.سو

 

  د که اوکاربر را دریافت کند و بگوی. برنامه ای بنویسید که سن 7

 و یا بزرگسال ؟کودک است 

 (( :  دهدنمایش  ودکک  ،متر بودکسال  چهاردهاز سن اگر 

 .نمایش دهدرا  ناجو، بود بیشتر سال  چهاردهاز سن  اگر

 

سه رقمی از کاربر گرفته و مجموع . برنامه ای بنویسید که یک عدد 8

 رقام آن را چاپ کند.ا

 


