
تشریح ‐ دوم مرحله آمادگ ٣ آزمون
ساعت ۴/۵ آزمون: مدت

امتیاز ٢٠ ........................................................................... وریتمسلطان ال .١
یرید. ب نظر در دارند، رقم n باال دست و �شوند م ساخته a, b حروف با تنها که رشته�هایی تمام
دنباله ،n = ٣ برای مثلن بنویسید. دنباله ی در و کرده مرتب� الفبایی ترتیب به را رشته�ها این

است: زیر صورت به

a, aa, aaa, aab, ab, aba, abb, b, ba, baa, bab, bb, bba, bbb

حال دارد. قرار ۴‐ام ان م در باال دنباله�ی در aab رشته�ی که است مشاهده قابل روشن به حال
آن ان م و �کند م دریافت ورودی از رشته�ای همراه به را n که یرید ب نظر در را زیر وریتم ال

�دهد: م تحویل دنباله� در را رشته

یر. ب تحویل ورودی از را S رشته�ی و n ١
بریز. L در را S حرف�های تعداد ٢

بده. قرار صفر با برابر را sum مقدار ٣
بده: انجام L تا ١ از i هر برای ۴

sum در را حاصل و کن جم ١ با را sum بود، a چپ)، سمت (از ام i رقم اگر ١-۴
بریز.

بریز. sum در را حاصل و کن جم ٢n−i+١ با را sum صورت، این غیر در ٢-۴
بده. تحویل خروج عنوان به را sum مقدار .۵

�کند. م کار درست باال وریتم ال دهید نشان

امتیاز ٢۵ ل............................................................................ جدولخوش .٢
طوری کرد؛ رنگ�آمیزی آبی، و قرمز با را آن خانه�های �توان م روش چند به m×nداریم. جدول

باشد؟ داشته رنگ هر از خانه ٢ دقیقن آن، از ٢× ٢ زیرجدول هر که

امتیاز ٢۵ .............................................................................. سلطاندیوانه .٣
دارد؛ وجود k نامنف صحیح عدد �دانیم م دارد. طبقه ١٠٠٠ که است خریده آپارتمان ی سلطان
ر دی طبقات از اگر ول �ماند م سالم بپرد، ٠ ≤ i ≤ k i‐ام، طبقه�ی از اگر سلطان که طوری
�گوییم. م ناامن طبقات، ر دی به و �گوییم م امن ،١,٢, . . . , k طبقات به �ماند. نم سالم بپرد،
ناامن طبقه�ی ی از بار اولین سلطان اگر کند. پیدا را آن �خواهد م و �داند نم را k عدد سلطان
انجام باید سلطان که پریدن�هایی تعداد کمینه�ی �میرد. م دوم، بار برای و ند �ش م دست�ش بپرد،

چیست؟ بماند، زنده و بفهمد را k عدد که طوری دهد،

امتیاز ٣٠ ............................................................................ حمله�یسلطان .۴
شازکالک�دره به سلطان�آباد از جاسوس تعدادی سلطان آشازیوس، با سلطان دیرینه�ی دشمن پی در
از آشازیوس ذارند. ب سلطان اختیار در اکنون باید و کردند کسب اطالعات جاسوسان این فرستاد.
شازکالک�دره به ردی بال سلطان �آید. برم آن�ها کشتن صدد در و �شود م مطل جاسوس�ها حضور

نزدی تا دلیل همین به نداشت. نشستن فرصت رد بال دهد. نجات را جاسوس�ها تا �فرستد م
هنوز رفتند. باال نردبان از سرعت به جاسوس�ها انداخت. پایین به پله�ای n نردبان ی و آمد زمین
تعدادی یا ١ ،٠ پله هر روی لحظه این در شد. خبردار آشازیوس که بود نرسیده رد بال به کس

١



به سلطان و �برد م سلطان نزد به را او رد بال برسد، رد بال به جاسوس ی حت اگر بود. جاسوس
است. رد بال به رسیدن از قبل جاسوس�ها تمام کشتن پی در آشازیوس پس �رسد. م اطالعاتش
دستگاه نیز آشازیوس شود. سفید یا سیاه که دارد را قابلیت این که دارد پیراهن ی جاسوس هر
رنگ آن به لباس با جاسوسان تمام و کند انتخاب را رنگ ی �تواند م لحظه ی در که دارد
�آورد درم خود دل�خواه به را جاسوس�ها پیراهن رنگ دور، راه از سلطان لحظه، هر شد. ب را
هر آشازیوس، بعدی کشتار تا �کشد. م را جاسوسان و �کند م انتخاب رنگ ی آشازیوس و
�آورد م در خود دل�خواه به را جاسوس لباس رنگ سلطان و �رود م باال نردبان از پله ی جاسوس
آرایش�های تمام �رود. م پیش ترتیب همین به کار و �دهد م انجام کشتار آشازیوس دوباره و

�رسند. م رد بال به کم دست آن�ها از ی که بیابید را نردبان روی جاسوس�ها از اولیه�ای

باشید موفق

٢


