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٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

برابر مجاور خانه دو هر ب.م.م که طوری به نوشت آن در را ٨ تا ١ اعداد م توان حالت چند به داریم ٢×۴ جدول ی

باشد؟ ١

۴٨٠ ه) ۴٣٢ د) ٣٩٢ ج) ٢١۶ ب) ١٩۶ الف)

(١

است) باینری OR همان ∨) باشد؟ p ∨ q = ٢١٨, p+ q = ٣٠٠ که طوری به دارد وجود (p, q) مرتب زوج چند

١۶ ه) ٨ د) ۴ ج) ٢ ب) ٠ الف)

(٢

کند انتخاب را آخر عضو n− ١ یا اول عضو n− ١ م تواند مرحله ی در او دارد n طول به p شت جای ی حسن

کند. مرتب صعودی ترتیب به را آن ها و

شما از او حال کند. م تعریف کنیم مرتب را شت جای تا داریم الزم که عملیات تعداد کمترین با برابر را f(p) او

کنید. پیدا زیر شت های جای برای را f(p) جم تا م خواهد

< ٢,٣,۴,١ > ‐ ١

< ١,٢,٣,۵,۴ > ‐ ٢

< ۵,٣,۴,٢,١ > ‐ ٣

< ۴,١,٣,٢ > ‐ ۴

٨ ه) ٧ د) ۶ ج) ۵ ب) ۴ الف)

(٣

آورید. به دست را ۵ بر تایی، ٨ شت های جای همه ی برای f(p) جم باق مانده باال سوال در

۴ ه) ٣ د) ٢ ج) ١ ب) ٠ الف)

(۴

کل که طوری به ذاریم ب صحیح طول به اضالع با مربع ۵ آن روی م خواهیم است. موجود سانت متری ٢٠ نوار ی

هر ازای به ها f مجموع م دهیم. قرار حالت آن f برابر را مربع ها مساحت مجموع حالت هر ازای به بپوشاند. را نوار

باشند) داشته اشتراک هم با نباید (مربع ها است. چقدر حالت

دام هیچ ه) ٩٨۶۵۵٨ د) ٣۴٨٠٩٢ ج) ۴۶۵١٢٠ ب) ۴٧٨۵۵۴ الف)

(۵

دلخواه، i ی ازای به م تواند باشد x شده نوشته عدد اگر مرحله هر در او است. نوشته تخته روی را ی عدد محمد

١٠٠٠ عدد تا کند خرج باید که ناس اس تعداد کمترین بپردازد. ناس اس i+ ١ و کند i در ضرب را شده نوشته عدد

است؟ قدر چه بنویسد تخته روی را

٣٠ ه) ٢٨ د) ٢۶ ج) ٢۴ ب) ٢٢ الف)

(۶

٢



٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

متفاوت مسیر ۶ است، یال ٣ و راس ۴ با مسیر ی که P۴ گراف در مثال برای دارد. وجود مسیر تعدادی ساده گراف هر در

باشند) متفاوت هم با مجموعه ی یال هایشان اگر اند متفاوت هم با مسیر دارد.(دو وجود

دهید پاس ٨ و ٧ سواالت به باال توضیحات به توجه با

است؟ چند مسیر تعداد بیش ترین دارند، یال ۴ که ساده گراف های تمام میان در

١٣ ه) ١٢ د) ١١ ج) ١٠ ب) ٩ الف)

(٧

است؟ چند مسیر تعداد بیش ترین دارند، یال ٧ که ساده گراف های تمام میان در

۴٩ ه) ۵۴ د) ۵٠ ج) ۵٢ ب) ۴٨ الف)

(٨

آبی رنگ به را روبرو توپ ١۶ از تعدادی م خواهد او اند؛ گرفته قرار روبرو ل ش مطابق که دارد رنگ سفید توپ ١۶ عل

آبی صورت در تنها را توپ هر او بعد، به دوم ردیف از اما م کند؛ آبی دلخواه ل ش به را اول ردیف توپ ٧ او کند؛ رنگ آمیزی

نم کند. آبی را توپ آن او غیراینصورت در باشد؛ شده آبی توپ این چپ باال ‐ راست باال ‐ باال توپ سه از از تا زوج که م کند

است. عل توسط توپ ها رنگ آمیزی حاالت از ی روبرو ل ش مثال برای

دهید پاس ١٠ و ٩ سواالت به باال توضیحات به توجه با

چندتاست؟ کند آبی م تواند عل که توپ هایی تعداد حداکثر

١٣ ه) ١١ د) ١٢ ج) ١٠ ب) ٧ الف)

(٩

است  ؟ چند عل توسط رنگ آمیزی حاالت همه بین در آبی توپ های تعداد مجموع

١٧١۴ ه) ١۵٣۶ د) ٢۵۶ ج) ٧۶٨ ب) ١٠٢۴ الف)

(١٠

٣



٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

(گراف است؟ چند t کمینه باشد) آمده مسیر ی دقیقا در یال هر کرد(یعن افراز مسیر t به بتوان را K۶ گراف اگر

است) راس ۶ کامل گراف K۶

١۵ ه) ۶ د) ۵ ج) ۴ ب) ٣ الف)

(١١

تهدید را ر دی ی دوتایی هیچ که طوری به داد قرار ۴ × ۴ جدول ی در را سان ی اسب سه م توان روش چند به

نکنند؟

٢٢۴ ه) ٢٧۶ د) ٣٧٢ ج) ۴٣٢ ب) ٣٢۴ الف)

(١٢

از بیشتر آن ها ( بیت AND) ∧ و باشد ٩١۶ آن ها جم که طوری به کرد انتخاب طبیع عدد دو م توان طریق چند به

باشند) داشته فرق شده انتخاب عدد دو اگر متمایزند حالت (دو باشد؟ ۴۵۴

۵ ه) ۴ د) ٣ ج) ١ ب) ٠ الف)

(١٣

شده انتخاب یال راس دو هر عدد و کرده انتخاب x صحیح عدد ی و یال ی مرحله هر در م توان زیر گراف در

باال باند بهترین گزینه کدام باشد t راس ها تمام اعداد کردن صفر برای مرحله تعداد کمترین اگر کرد. کم واحد x را

است؟ t برای (سقف)

ان ام کار این ه)

نیست پذیر

t ⩽ ١٠٠ د) t ⩽ ٣٠ ج) t ⩽ ١٠ ب) t ⩽ ۴ الف)

(١۴

نقطه ی سه از ی به باشد (x, y) نقطه روی مجید اگر مرحله هر در و ایستاده (٠,٠) مختصات مبدا روی ابتدا در مجید

مجموعه نقطه های از تا چند به حرکت تعدادی انجام با مجید برود. م تواند (٢y,٢x) و (٢x,٢y) ،(٢x,٢y + ١)

برسد؟ م تواند زیر

(۵,١١), (٢,١٠), (٢,٨), (١٠,٠), (٠,١٠), (١٧,۴), (٢,٠), (٢,٨), (١,۴), (٣,۴٠), (٢,۵), (۶,٩)

٧ ه) ١٢ د) ١٠ ج) ٨ ب) ۵ الف)

(١۵

۴



٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

تبدیل زیر مرتب های زوج از ی به را (x, y) مرتب زوج م تواند مرحله هر در او دارد را (٣,۵) مرتب جفت حسن

کند:

(x− y, y) ‐ ١

(x, x− y) ‐ ٢

(x, x+ y) ‐ ٣

(x+ y, x) ‐ ۴

باشد؟ ١٢ از کم تر و طبیع آن عضو دو هر که برسد م تواند مرتب زوج چند به بداند م خواهد او

٢١ ه) ۴١ د) ۴٢ ج) ٨۴ ب) ٨٣ الف)

(١۶

ی ساعت ٢٠١٧ هر و صفر) ساعت از شروع (با م اندازد لنگر کشت ی بار ی ساعت ١٣٩۶ هر شاززز بندر در

زمان همان در اگر که کنید (توجه م کنند ترک را بندر (٠ ساعت از شروع (با هستند بندر در که کشت هایی تمام بار

که زمان ریاض امید م ماند). بندر در ساعت ٠ کشت آن بیاید بندر به کشت ی م کنند ترک را بندر کشت ها که

کنید) انتخاب را جواب (کف است؟ قدر چه م مانند بندر در کشت ها

١٣٩۶ ه) ٩٣٠ د) ۶٩٨ ج) ١٧٠۶ ب) ١٠٠٨ الف)

(١٧

کلید کدام که بداند که م خواهد او است؛ المپ کدام به کلید کدام نم داند او اما کلید؛ ١۶ و دارد المپ ١۶ موس

پایین و باال حالت دو موس کلید های که کنید دقت م گیرد. کم مولو از همین برای م کند. روشن را ١ شماره المپ

تعدادی م تواند مرحله هر در مولو م کند. روشن را خود به مربوط المپ  وضعیت چه در که نیست معلوم کلید هر و دارد

مولو م گوید. مولو به را خاموش المپ اولین شماره موس سپس دهد؛ قرار پایین به رو را بقیه و باال به رو را کلید ها از

کند؟ برآورده را موس خواسته م تواند گام چند حداقل در

٢۴ ه) ١۵ د) ١۶ ج) ۵ ب) ١١ الف)

(١٨

۵



٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

م دهد. تغییر را است ٠ برابر ابتدا که A مقدار و م گیرد ورودی را n مقدار که است نوشته را زیر وریتم ال شبه مراد عباس

بده. قرار ١ با برابر را i مقدار ‐ ١

بده. قرار i با برابر را X مقدار ‐ ٢

بده افزایش واحد ی را A ‐ ٣

بده. قرار ٢ بر X باق مانده با برابر را D ‐ ۴

یر. ب کف حاصل از و کن تقسیم ٢ بر را X ‐ ۵

برو. ٨ مرحله به بود ٠ با برابر D اگر ‐ ۶

یر. ب کف حاصل از و کن تقسیم ٢ بر را X ‐ ٧

برو. ٣ مرحله به نبود ٠ با برابر X اگر ‐ ٨

بده. افزایش واحد ی را i ‐ ٩

برو. ٢ مرحله به نبود n+ ١ با برابر i اگر ‐ ١٠

دهید پاس ٢١ تا ١٩ سواالت به باال توضیحات به توجه با

است؟ چند A مقدار n = ٢٠۴٧ ازای به

١٣٠٣٣ ه) ١٣٠٠١ د) ١۴١٠٩ ج) ١۴١٠٨ ب) ١۴١٠۵ الف)

(١٩

زده ایم. جم را A مقادیر و داده ایم وریتم ال به را ٢k − ١ مقدار ،١٩۶ از کمتر طبیع های k همه ازای به کنید فرض

است؟ چند ۵ پیمانه به مقدار این

٠ ه) ۴ د) ٣ ج) ٢ ب) ١ الف)

(٢٠

است؟ چند A مقدار n = ۵٧٩ ازای به

٣٢٠٣ ه) ۵٣٣٨۵ د) ۴٣٢٠١ ج) ٣٣٣٨١ ب) ٢٣٣٨٣ الف)

(٢١

۶



٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

به فعل اش راس از گام هر در و کرده شروع ١ شماره راس از که طوری کند؛ حرکت زیر گراف روی م خواهد حامد

. م دهد خاتمه کارش به دید، بار ی حداقل را راس هر وقت نهایت در و برود همسایه راس های از ی

. است گرفته نظر در را X = ٠ عدد ابتدا در حامد

. نم کند ایجاد عددش در تغییری او باشد ؛ شده آن وارد قبال که بشود راس وارد او اگر ام؛ i مرحله در

باشد: شده y شماره با جدیدی راس وارد بار اولین برای اگر غیراینصورت در

. م کند y بعالوه Xرا عدد او باشد؛ فرد عددی i *)چنانچه

. yم کند منهای Xرا عدد او باشد؛ زوج عددی i *)چنانچه

X = +٧+٢−١ = ۶ برابر X عدد برود؛ ٧ راس به سپس ٢ راس به سپس و کند شروع ١ راس از او اگر مثال برای

است) ندیده را راس ها همه حامد چون نیست معتبر حرکت ی مثال این که کنید دقت (البته م شود

را مقدار بیشینه X عدد دید)، را راس ها همه وقت (یعن انتها  در که کند؛ حرکت گراف روی طوری م خواهد او حال

است ؟ چقدر بیشینه مقدار این باشد. داشته

٨ ه) ٢١ د) ١١ ج) ۵ ب) ۴٣ الف)

(٢٢

٧



٩۶ دی ‐ شاززز اول مرحله ی تست آزمایش آزمون

را راس هایش که ساده راس n گراف ی ابتدا که است صورت این به بازی این کرده اند! طراح جدید ای بازی نیما و امین

و ١ شماره راس روی مهره ای امین و م کنند انتخاب باشد) همبند گراف ندارد (لزوم شده است گذاری شماره n تا ١ اعداد با

م کند حرکت نیما ابتدا یعن م کنند بازی (٢ (مهره نیما از شروع با ترتیب به سپس م گذارد. ٢ شماره راس روی مهره ای نیما

از ی به ، کنون راس از را خود مهره باید است نوبتش که کس حرکت هر در و… امین بعد و نیما دوباره و امین سپس و

همسایه هیچ است ان در مهره که راس که ندهد تکان را مهره اش م تواند صورت در فقط و ببرد. گراف در راس آن همسایه های

به را مهره اش باید باشد، ١ خانه روی مهره زیر گراف در اگر مثال برای شود) م حساب حرکت هم ندادن باشد.(تکان نداشته ای

ندهد: تکان را مهره که است این حرکت تنها باشد ٣ راس روی مهره اگر و ببرد ۴ یا ٢ خانه ی

م بازد. امین حالت این در و باشند خانه ی در مهره دو هر که م برد صورت در نیما

م کنند. بازی بهینه همیشه امین و نیما

نبازد. امین کند، بازی نیما هرطور که کند بازی جوری بتواند اگر دارد نباختن استراتژی گراف ی در امین م گوییم

F٣ = ١ و F٢ = ٠ مثال برای دارد، نباختن استراتژی آن در امین که راس x گراف های تمام بین یال تعداد ماکسیمم برابر Fx

دهید پاس ٢۵ تا ٢٣ سواالت به باال توضیحات به توجه با

دارد؟ نباختن استراتژی امین که دارد وجود گراف چند باشد n = اگر۴

١ ه) ۶۴ د) ١۶ ج) ١٧ ب) ١۵ الف)

(٢٣

دارد؟ نباختن استراتژی امین و است تا F۶ آن یال های تعداد که دارد وجود راس ۶ گراف چند

٣ ه) ۴٨ د) ١ ج) ۶ ب) ١٨ الف)

(٢۴

است؟ چند ۵ ی پیمانه به زیر عبارت ٧∑حاصل
x=٣ Fx

۴ ه) ٣ د) ٢ ج) ١ ب) ٠ الف)

(٢۵

٨


