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باشد داشته گردو x اگر راس هر مرحله هر در م دهد. قرار گردو n ریشه راس در ابتدا او دارد. راس n و دار ریشه درخت امین

نم ماند). باق براش گردویی ر دی (و م دهد گردو x−١ بچه هایش از ی هر به عجیبی طرز به و خورده آن از ی ،(x > ٠)

م دهد. امین به را بقیه و م خورد ی باشد هم برگ اگر

دهید پاس زیر سوال سه به باال توضیحات به توجه با

است؟ کدام ترتیب به م آورد بدست امین که گردویی تعداد کمترین و بیشترین راس ٩۵ ریشه دار درخت برای

٠ و ٨۶۴٩ ه) ١ و ٨٨٣۶ د) ٠ و ٨٨٣۶ ج) ١ و ٨٧۴٢ ب) ٠ و ٨٧۴٢ الف)

(١

به دست نهایت در که هایی گردو تعداد امین ریخت ی نظر از راس ۵ متفاوت دار ریشه های درخت ی همه ازای به

است؟ چقدر اعداد این مجموع کرده. یادداشت را م آورد

۴٩ ه) ۴٧ د) ۴۶ ج) ۴۴ ب) ۴٢ الف)

(٢

کند،  آویزان راس ی از را درخت این میخواهد او دارد. برگ) ٢۵۶ (با ٨ ارتفاع به کامل دودویی درخت ی امین

است؟  چند تعداد این شود. کمینه م آورد به دست نهایت در که گردوهایی تعداد که طوری

١٢۶٧١٩ ه) ١٢٨۵١٢ د) ١٢۶۴٢٢ ج) ١٢٨٢۵٧ ب) ١٢۶۴۶۴ الف)

(٣

دست ابتدا در اند. بازی ی انجام حال در و اند نشسته ل ش دایره ای میز ی دور (ساعتگرد) n− ١ تا ٠ های شماره با نفر n

زمان بازی(!) (ساعتگرد). میدهد خود از بعد تا i نفر به را آن باشد، ام i نفر دست توپ اگر مرحله هر در است. توپ نفر ی

برسد. ٠ نفر به توپ که میشود تمام

دهید پاس زیر سوال سه به باال توضیحات به توجه با

م شود؟ تمام بازی باشد ١ نفر دست توپ بازی ابتدای اگر ١٠٠٠ تا ٢ از هایی n چه ازای به

٩ ه) ٣٣٣ د) ۵٠٠ ج) ١٠ ب) ٩٩٩ الف)

(۴

تمام بازی باشد ها آن دست توپ ابتدا میز، دور نفر n با اگر که وییم می (٠ نفر جز (به کسان تعداد را n ی تپل

است؟ چقدر ۵٠٠ تا ٢ های n تپل جم م شود.

١٧٨۴ ه) ١٨٠۴ د) ١۵٢۴ ج) ١٧٨٠ ب) ۴٠٨۴ الف)

(۵

توپ اگر و ۵٣ با برابر n ازای به بدهد. i + x نفر به را توپ x نفر ام i مرحله در و بشود عوض بازی قانون اگر حال

م شود؟ تمام بازی مرحله چند از بعد باشد، اول نفر دست

کدام هیچ ه) ۵٢ د) ٢٠ ج) ١۵ ب) ١۴ الف)

(۶

١
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نباشند برابر هم با آن از پسوندی و پیشوند هیچ و باشد ١ و ٠ های رقم از ل متش اگر م گوییم پاپ‐پسند رشته ی به

دارد؟ وجود حرف ١٠ پسند شاززز رشته چند شوند. م شامل را رشته همه که پسوندی و پیشوند جز به

۵١٢ ه) ٢٨۴ د) ٢۵۶ ج) ٢۵٢ ب) ٢۴٣ الف)

(٧

و میشود داشته نگه عددی خانه هر در کرده. گذاری شماره ١٠ تا ١ اعداد با را هایش خانه که دارد ای خانه ١٠ آرایه ی عمو

واحد ی و ١٠ تا ١ بین k عدد ی انتخاب از است عبارت آرایه روی دویدن عمل ی است. ٠ ها خانه همه عدد ابتدا در

است. بخش پذیر k بر شان شماره(اندیس) که هایی خانه عدد کردن اضافه

دهید پاس زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

ها آرایه های (خانه برسد؟ تواند م زیر های آرایه از تعداد چه به عمو دلخواه، تعداد به گفته شده عملیات از استفاده با

اند.) راست به چپ از ترتیب به

٣,۴,٣,٨,۴,۴,۴,١١,۵,۵ (١

١,٣,۶,۶,٢,١٠,٢,۶,٨,٧ (٢

٢,٣,٣,۴,۴,٣,٢,۶,۴,۵ (٣

١,٢,٢,٣,٢,۵,٢,۵,٣,۴ (۴

۴ ه) ٣ د) ٢ ج) ١ ب) ٠ الف)

(٨

و پاک شده اند آن ۵ تا ١ خانه های روی اعداد متاسفانه است. م دویده آن روی فراغتش اوقات در عمو که داریم آرایه ای

م توانند متفاوت حالت چند ۵ تا ١ خانه های مقادیر اعداد، این به توجه با باق مانده اند. را ١٠ تا ۶ خانه های اعداد تنها

داشته باشند؟

.٢ و ٣ و ٣ و ٢ و ۴ با برابرند ترتیب به ١٠ تا ۶ خانه های مقادیر

١٢۶ ه) ١١٨ د) ١٠۶ ج) ١٠٢ ب) ٩۶ الف)

(٩

دارد هم کنار المپ تعدادی او آورده. روی تری ال وسایل فروش به گاوس مقابل در بزرگ ست ش از پس زاش

میتواند دقیقه هر در او کند. روشن را ها المپ ی همه میخواهد زاش خاموش. بقیه و اند روشن برخ ابتدا در که

از مختلف (ترتیب مختلف طریق چند به بداند میخواهد زاش کند. روشن است روشن المپی کنار که را خاموش المپی

خاموش المپ ی دهنده نشان ٠) است زیر ل ش به ها المپ ی دنباله کند. روشن را همه میتواند المپ ها) روشن کردن

است): روشن ١ و

٠٠١٠٠٠١٠٠١١٠١٠٠٠١٠

١٠۶۴۴۴٨٠٠ ه) ٣٣٢۶۴٠٠ د) ٣٢ ج) ب)

١٧٠٣١١۶٨٠٠

الف)

٢١٢٨٨٩۶٠٠

(١٠

٢
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های طرف از و است معلوم چپش سمت ضل فقط که جدول کشید! زمین روی بینهایت طرف سه از جدول ی نیما

سطر سه در چپ سمت از جدول این ستون اولین روی و آمد ، یل برادرش، سپس است. نامتناه پایین و راست باال،

پر را جدول ی بقیه کل اینکه جز نداشتند راه برادران این ، یل ی بیفکرانه اقدام این از پس نوشت. ١ عدد سه ، متوال

و نوشتند را ٠ عدد (١ ی خانه سه آن جز (به اول ستون در ر دی های خانه ی همه روی که ل ش این به کنند؛ عدد از

گذاشتند. Ai−١,j−١ +Ai−١,j+١ برابر را م دهیم) نشان Ai,j با را آن (که م j سطر و ام i ستون عدد سپس

روی عدد بزرگترین و اول ستون ١١ روی شده نوشته اعداد مجموع سرعت به زمین، روی جدول این دیدن با بزرگ اکبر

بدهیم؟ بزرگ اکبر به باید را اعدادی چه ند. می طلب را ستون ١١ این

٢۵٢ و ١٢٢٨۵ ه) ۴۶٢ و ١٢٢٨۵ د) ٢۵٢ و ۶١۴١ ج) ٧٧ و ۶١۴١ ب) ۴۶٢ و ۶١۴١ الف)

(١١

شمشیری نشود) برده اسمش شده است خواهش (که استادش از رسید، عرفان از باالیی درجات به آن که از پس که آ آقای

داخل عمودی یا افق خطوط روی هم آن ها جدول بریدن برای تنها شمشیر این از که کرد عهد و گرفت هدیه سحرآمیز

با را ها آن از ی هر و دید را مختلف های جدول واالیش، اهداف سوی به سفرش در آ آقای کند. استفاده جدول

به آمده وجود به تر کوچ های جدول این از هری و کرد، تقسیم تری کوچ های جدول به شمشیرش از استفاده

بودند: زیر ال اش از ی

تقسیم برای آ آقای که هایی برش طول مجموع داشته. وجود ستون ٩٩ و سطر ٩٩ با جدول آ، آقای مسیر در شده گفته

است؟ چقدر A برای ن مم مقدار کمترین یریم. می A را زده شده گفته ال اش به جدول

١٠۶٩٢ ه) ٩۶٠۴ د) ٩۶٠٠ ج) ١٠۶٩۶ ب) ٩۶٠۶ الف)

(١٢

چند گراف این است. تا ٣۶ راس ۶ گراف ی یرد) ب بر در را راس ها همه ی که (دوری همیلتون های دور تعداد

دارد؟ مثلث

١۶ ه) ٢٠ د) ٨ ج) ١۴ ب) ۶ الف)

(١٣

(١۴

٣
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است. t به s از مسیری پیمودن بازی هدف و مشخص شده اند t و s راس دو هستند. گراف ی روی بازی مشغول پیمان و کیوان

انتخاب راس آخرین با مجاور راس های از ی است نوبتش که ن بازی مرحله هر در سپس شده است، انتخاب s راس ابتدا در

مجموعه زیر جدید مسیر که طوری به م کند، اضافه مسیر انتهای به و م کند انتخاب را نشده است انتخاب حال به تا که را شده

است. برنده کند کامل را t به s مسیر و کند اضافه مسیر به را t راس که ن بازی بماند. باق t به s مسیر ی حداقل

دهید پاس زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

دارد؟ برد استراتژی اول نفر زیر گراف های از کدام ی ازای به

گراف سه هر ه) از کدام هیچ د)

گراف ها

٣ و ٢ ج) ٣ و ١ ب) ٢ و ١ الف)

(١۵

دارد؟ برد استراتژی اول نفر ،t و s مختلف انتخاب های از حالت چند ازای به زیر گراف در

۶٠ ه) ٣۶ د) ٣٢ ج) ٧٢ ب) ١٣٢ الف)

(١۶

ابتدا ر نمایش شده است. یل تش سفید دکمه ی و سیاه دکمه دو و عدد ر نمایش ی از که داریم شازنگ دستگاه ی

زیاد تا دو را ر نمایش عدد دوم سیاه دکمه م کند، زیاد ی را ر نمایش عدد اول سیاه دکمه م دهد. نشان را ٠ عدد

همرنگ دکمه های از هم سر پشت مرحله دو در نباید م دانیم م کند. ضرب ٧ در را ر نمایش عدد سفید دکمه و م کند

ر نمایش روی دکمه ها این از استفاده با م توان که طبیع اعداد تمام بین محدودیت، این به توجه با کنیم. استفاده

است؟ کدام کوچ ترینشان امین ۵١ داد، نشان

٢٨۴٩ ه) ٢٨٠٩ د) ۴۵۶ ج) ۴۵۵ ب) ۴۵٠ الف)

(١٧

۴
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استفاده ی م رود. کار به  برچسب دار گراف های ساخت برای دستگاه این است. کرده پیدا گراف ساز دستگاه ی شازگل

است زیر طریق به آن

دهد: انجام را زیر کارهای از ی م تواند مرحله هر در دارد. وجود تک راس گراف ی دستگاه، داخل ابتدا در

روی گراف رئوس روی (اعداد شد. ب کاغذ روی را گراف و کند عددگذاری دلخواه به راه کنون راس های •

در متفاوت اعداد است ن مم راس ی یعن م شوند، نوشته کاغذ روی فقط ه بل نم شوند نوشته دستگاه

یرد) ب متفاوت عملیات های

بود) خواهد یال راس دو این (بین کند اضافه جدید راس ی ، کنون گراف از راس ی همسایه های به •

کند. اضافه یال ی نیستند، همسایه که فعل گراف در راس دو بین •

شیم. ب کاغذ روی را نظر مورد گراف ل ش م توانیم دستگاه این از استفاده با

بسازیم. زیر دستورات با مرحله ۴ در م توانیم را زیر گراف مثال برای

ذار. ب ١ را راس تنها عدد و ش ب کاغذ روی را کنون گراف .١

ذار. ب ٢ را راس تنها عدد و ش ب کاغذ روی را کنون گراف .٢

کن. اضافه راس ی کنون گراف راس تنها همسایه ی به .٣

ذار. ب ۴ و ٣ را رئوس عدد و ش ب کاغذ روی را کنون گراف .۴

کاغذ روی دستگاه این به وسیله را گراف ها همه ی نم تواند که متوجه شد دستگاه با کردن کار کم از پس شازگل

(گراف ساخت. دستگاه این به وسیله نم توان را راس ٧ گراف چند که ویید ب او به تا خواسته شما از بنابراین شد. ب

دو اگر هستند، متمایز گراف دو همچنین باشند، ٧ تا ١ بین اعداد این و باشند متمایز آن رئوس اعداد که است معتبر

ندارد) یال دوم گراف در و دارد یال v شماره با راس به u شماره با راس اول گراف در که داشته باشد وجود v و u مانند عدد

٨٠۵ ه) ٧٧٠ د) ۶۶۵ ج) ٠ ب) ۵۶٠ الف)

(١٨

۵
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گراف (این هستند. ٢ و ١ حروف از شده یل تش ١٠٠ حداکثر به طول رشته های با متناظر آن راس های که داریم گراف ی

داریم. بی جهت یال گراف در p و s متناظر رشته های با راس دو بین باشد، برقرار زیر شروط از ی اگر دارد). راس ٢١٠١ − ١

برسیم. p رشته ی به s در ١ رقم چپ ترین حذف با و باشد داشته ١ برابر رقم ی حداقل s .١

برسیم. p رشته ی به ٢ به s در ١ رقم چپ تریم تغییر با و باشد داشته ١ برابر رقم ی حداقل s .٢

دهید پاس زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

دارد؟ یال چند ١١١١ رشته ی با متناظر راس و ٢١٢ رشته ی با متناظر راس بین مسیر کوتاه ترین

٩ ه) ٧ د) ۶ ج) ۵ ب) ۴ الف)

(١٩

دارد؟ یال چند ١٢١٢٢١١٢٢ و ٢١ رشته ی با متناظر راس بین مسیر کوتاه ترین

رسید نم توان ه) ١١ د) ١٢ ج) ٩ ب) ١٣ الف)

(٢٠

به سرد سالح هر برده است. غنیمت به سرد سالح تعدادی کشورش، تروریستان ست ش از پس شازکیه، کشور قهرمان شازورو،

اه جای در تیر اول، شلی در تیر). ٧ (مانند دارد تیر برای اه جای n با دایره ای خشابی که صورت این به است، n‐تیر ل ش

از دوباره شلی امین n از پس و ،... و دوم اه جای در تیر دوم شلی در نمیفتد)، اتفاق نباشد تیری (اگر م شود شلی اول

م کند. شلی به شروع اه جای اولین

شده است، عاشق هم شازورو و کرده است پیدا بسیاری رونق نیز عاشق ، دوست و صل رسیدن و جنگ اتمام از پس شاززز، دیار در

گرفته اند... دوئل به تصمیم اجدادشان، رسم طبق آن ها بنابراین دارد... هم رقیبی شازورو ، بدشانس از

دهید پاس زیر سوال دو به باال توضیحات به توجه با

خشاب در تصادف کامال صورت به جان فزا تیر ١ و کشنده تیر ٢ و برداشتند شده را غنیمت گرفته ٧تیرهای از ی آن ها

را ٧تیر کس هر شازورو، از شروع با نوبت به که کردند برگزار ل ش این به اجدادشان مانند را دوئل و دادند. قرار ٧تیر

راه در شازورو این که احتمال باشد. ٠ دوئل شروع در هردو جان این که فرض با م کند. شلی  و م گذارد سرش روی

است؟ چقدر بدهد دست از را قهرمانش شازکیه و کند فدا را جانش عشق
٢۴
٣۵ ه) ٣

۵ د) ۵۶
١٠۵ ج) ۴

٧ ب) ١
٢ الف)

(٢١

اتفاق، این از پس او، رقیب م کند. فدا را خودش جان عشق راه در شازکیه، افسانه ای قهرمان شازورو، غم انگیزی، طرز به

٩تیر ی او م گیرد، خودکش به تصمیم و م شود پشیمان خود کار از سخت و م گیرد قرار رسانه ها حمله ی مورد

گذاشته سرش روی رای ٩تیر و پرم کند جان فَزا تیر ۵ و جان گیر تیر ۴ با تصادف کامال صورت به آن را خشاب و بر م دارد

م ماند؟ زنده بازهم احتمال چه به او باشد، ٠ او جان شروع در اگر شود). خال خشاب (تا م کند شلی کردن به شروع و
۵
٩ ه) ١

٢ د) ۵
٢١ ج) ۴
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۶



٩۵ فروردین ‐ شاززز دوم مرحله ی تست آزمایش آزمون

به ١٧ طول به پرش چپ،  سمت قورباغه ی روز هر ایستاده اند. آن سرِ دو در قورباغه دو که داریم ١٠٠ طول به مسیری

طول به پرش روز هر نیز راست سمت قورباغه ی م کند. چپ سمت به ١٣ طول به پرش م شود که شب و م کند راست

میزنند برسند ر به ی دی زمان هر قورباغه دو م کند. راست سمت به ٢ طول به پرش شب هر و م کند چپ سمت به ٣

قدّش؟! میزنند اولین بار برای روز کدام در قورباغه ها هوا). روی (حت قدّش!

١٩ ه) ١٨ د) ٢١ ج) ١٧ ب) ٢٠ الف)

(٢٣

٧


