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کشور کامپیوتر المپیاد دومین و بیست اول مرحله�ی

آن�ها به مربوط توضیح دسته هر از پیش و آمده�اند سؤال دسته�ی پن در پن و س تا دو و بیست سؤال�های •
است. شده مطرح

نمره�ی ١ نادرست جواب و مثبت نمره�ی ۴ سؤال هر به درست جواب �باشد. م سان ی سؤال�ها همه�ی به نمره�ده •
دارد. منف

دستشان ن بازی دو نفره، دو بازی این از دست هر در هستند. « قیچ کاغذ، ، «سن بازی مشغول سعید و نوید (١
�دهند. م نشان ران دی به قیچ یا کاغذ ، سن ل ش سه از ی به را خود سپسدست و برده خود سر پشت به را
به و برده را کاغذ قیچ و �بازد، م قیچ به و �برد م را سن کاغذ �بازد، م کاغذ به و �برد م را قیچ سن
اعالم مساوی دست آن باشند، کرده انتخاب را سان ی ل ش ی ن بازی دو هر که صورت در �بازد. م سن

�شود. م
امتیاز صفر طرف دو هر نیز تساوی صورت در �گیرد. م امتیاز ٠ بازنده و امتیاز ١ دست هر برنده�ی بازی، این در

برسد. ٣ عدد به ری دی از زودتر امتیازش مجموع که بود خواهد کس بازی برنده گرفت. خواهند

است؟ چند شود بازی برنده هفتم دست انتهای در نوید که بازی از حاالت�های تعداد

٣٣٠× ٧٣ (۵ ٣٨۵× ٧٣ (۴ ٢۴٠× ٧٣ (٣ ١۶۵× ٣٧ (٢ ۵۶٠× ٣٧ (١

را خود اعداد �تواند م تنها او که است ل ش به انبار این است. کرده ذخیره عدد آن در که دارد انبار ی عل (٢
⟨٧,٣,۵,١,٢,۶,۴⟩ اعداد کنون تا عل کند. ذخیره و داده قرار هم روی ستون دو صورت به آن از نقطه دو در
٧ عدد یعن است؛ داده قرار هم روی راست به چپ از ترتیب به اول ستون در را آن�ها و کرده ذخیره انبار در را

است. خال حاضر حال در دوم ستون شده�اند. ستون این عدد باالترین ۴ عدد و پایین�ترین

تعداد �تواند م آن از استفاده بار هر در که دارد عدد حمل اه دست ی اعداد این کردن جا�به�جا برای عل
مثال برای دهد. انتقال ر دی ستون باالی به ترتیب همان با و برداشته را ستون ی باالی اعداد از دلخواه
ترتیب به اول ستون اعداد دهد، انتقال دوم ستون به را اول ستون از عدد ٣ اه دست این با بخواهد اگر عل

شد. خواهند ⟨٢,۶,۴⟩ ترتیب به دوم ستون اعداد و ⟨٧,٣,۵,١⟩

در اعداد همه�ی که برسد وضعیت به شده داده اولیه�ی وضعیت از بتواند عل تا است الزم مرحله چند حداقل
باشند؟ گرفته قرار باال به پایین از صعودی ترتیب به ستون دو از ی

۶ (۵ ٨ (۴ ٧ (٣ ٩ (٢ ١٠ (١

متوال عناصر از زیردنباله�ای هی نتوان اگر �گوییم م «موفّق» را −١ و ١ اعداد از عنصری ٧ دنباله�ی ی (٣
دنباله�ی مثال عنوان به بشود. منف زیردنباله آن اعداد مجموع که یافت را عنصر) دو حداقل (شامل آن
زیردنباله�ی که چرا نیست موفّق ⟨١,١,١,١−,١,١−,١⟩ دنباله�ی ول است موفّق ⟨١,١−,١,١,١,١−,١⟩

است. منف که دارد −١ با برابر مجموع آن در چپ) سمت (از چهارم تا دوم عناصر شامل

چندتاست؟ موفّق عنصره�ی ٧ دنباله�های تعداد
١۶ (۵ ٢١ (۴ ٢۴ (٣ ١٣ (٢ ١٩ (١

سمت و پایین خانه�ی به �خواهد م و دارد قرار ۶ × ۶ جدول ی چپ سمت و باال گوشه�ی خانه�ی در مجید (۴
(در خودش چپ سمت یا و راست سمت ، پایین خانه�ی سه از ی به �تواند م او گام هر در برود. جدول راست
کوتاه�ترین که ندارد هم الزام و ببیند دوبار را خانه ی نیست مجاز مجید که کنید دقت برود. وجود) صورت

کند. ط را مسیر
برسد؟ مقصدش به �تواند م طریق چند به مجید فوق، قوانین رعایت با

٧٧٧۶ (۵ ١٢٩۶ (۴ ۴۶۶۵۶ (٣ ١۵۶٢۵ (٢ ٢۵٢ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ١ ١٣٩٠/١٢/٣
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کشور کامپیوتر المپیاد دومین و بیست اول مرحله�ی

کنیم. حمل تهران به شیراز از ویژه�ای کامیون�های با را ١٣ تا ١ شماره�های با شیمیای ماده�ی نوع ١٣ �خواهیم م (۵
با �توانیم نم را ها آن از بعض اما است. کمتر کامیون ی ظرفیت از هم روی شیمیای ماده ١٣ همه�ی حجم

دهیم. قرار کامیون ی در هم

مساوی ٣ بر شیمیای ماده�ی دو شماره�ی ضرب حاصل باقیمانده�ی اگر شده�ایم متوجه شده انجام تحقیق�های با
با �توانند نم ۵ و ٢ شماره�ی ماده�ی مثال یرند. ب قرار کامیون ی در همزمان �توانند نم ماده دو آن شود، ١
برای جداگانه کامیون دو به بنابراین و است ١ برابر ٣ بر ١٠ تقسیم باقیمانده�ی که چرا شوند، حمل کامیون ی

یرند. ب قرار کامیون ی در هم �توانند م ٨ و ۶ و ٣ ماده�های به�فرض اما است. نیاز ماده دو این حمل
است؟ چقدر شیمیای ماده�ی نوع ١٣ این انتقال برای الزم کامیون�های تعداد حداقل

٢ (۵ ٣ (۴ ۶ (٣ ۵ (٢ ۴ (١

کنیم پاک تخته روی از را b و a ناصفر عدد دو �توانیم م مرحله هر در شده�اند. نوشته تخته روی ٣٢ تا ١ اعداد (۶
صفر عدد چند به حداکثر مراحل این رار ت با بنویسیم. را |٣٢ − a − b| و |a − b| اعداد آن�ها جای به و

برسیم؟ �توانیم م
٨ (۵ ٣١ (۴ ١۶ (٣ ٣٠ (٢ ٣٢ (١

باشند؟ درست هم با �توانند م آنها از تا چند حداکثر است. آمده زیر در گزاره ۵ (٧

است. غلط گزاره این اه آن باشد درست ب اگر الف)
است. پ آنها از ی باشد ٢ از بیش�تر درست گزاره�های تعداد اگر ب)

است. غلط ت و الف از ی حداقل پ)
غلط. هردو یا اند درست هردو یا پ و ب ت)

غلط. یا است درست یا ب ث)
٠ (۵ ٢ (۴ ۴ (٣ ١ (٢ ٣ (١

الوار تعدادی ورودی به�عنوان اه دست این است. چوب الوارهای برش برای ابزاری بر» «الوار برش اه دست (٨
ی با و همزمان به�طور سپس �گیرد. م را صفر) از بزرگتر و n از تر (کوچ k عدد ی و ١× n هم�اندازه�ی

مثال برای �کند. م تبدیل ١ × (n − k) و ١ × k اندازه�های با ه ت دو به را الوارها از کدام هر عظیم برش
١×۴ ه�ی ت سه و ١×١ ه�ی ت سه به را آن�ها حرکت ی در تا بدهیم ١×۵ الوار سه اه دست این به �توانیم م

کند. تبدیل
کمترین با �خواهد م او است! گرفته هدیه رستم از تولد کادوی به�عنوان ١ × ١٠٠ چوب الوار ی سهراب
استفاده دفعه تعداد کمترین کند. تبدیل ١×١ ه�ی ت ١٠٠ به را طویل الوار این اه، دست از استفاده دفعه تعداد

است؟ چند منظور این برای اه دست از
باشند. هم�اندازه هم با باید مرحله، ی در اه دست به ورودی الوارهای همه�ی که کنید دقت

٩٩ (۵ ٩ (۴ ٧ (٣ ٨ (٢ ١٠ (١

ی میتواند مرحله هر در او است. داده قرار ۴ × ۴ جدول ی چپ سمت باال ی خانه در مهره ١۶ ان اش (٩
باق مهره�های از سپس کند، نابود را آن مهره�های از ی ابتدا کرده، انتخاب را دارد مهره ی از بیشتر که خانه
صورت (در آن راست سمت خانه به را دلخواه تعداد ذارد، ب باق نظر مورد خانه همان در را تعدادی مانده

دهد. انتقال وجود) صورت (در آن پایین خانه�ی به را دلخواه تعداد نهایتاً و وجود)
مهره�دار خانه�های تعداد آن در که برسد وضعیت به حرکت�ها این از مجموعه�ای با که است این ان اش هدف

است؟ چقدر بیشینه مقدار این باشد. بیشینه
٩ (۵ ١٣ (۴ ١٢ (٣ ١١ (٢ ١٠ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٢ ١٣٩٠/١٢/٣
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کشور کامپیوتر المپیاد دومین و بیست اول مرحله�ی

١
۴

۵
٢

٣

٨

٩

۶

٧

١,٢, . . . ,٩ اعداد دارا ابتدا �دهند. م انجام را بازی این هم با سارا و دارا
دلخواه تعداد جای سارا سپس �دهد. م قرار ل ش در مقابل ترتیب به را
اکنون بخورد. بر حساب اعداد تا �کند م عوض هم با را اعداد این از
مقابل) ل (ش اولیه ل ش به را اعداد مجاز حرکت تعدادی با باید دارا
ستون یا ل، ش خانه�ای ۵ سطر بین ابتدا دارا مجاز حرکت هر در برگرداند.
برداشته را ستون یا سطر آن عدد ۵ و کرده انتخاب را ی ل ش خانه�ای ۵

�چیند. م دوباره خودش دلخواه به و
اعداد تمام �تواند م حرکت چند از پس دارا سارا، زدن بر حالت بدترین در

ذارد؟ ب خودش جای سر اولیه ل ش به را

(١٠

٩ (۵ ٨ (۴ ۵ (٣ ١٠ (٢ ۴ (١

است. رفته پیتزافروش ی به دارد فرزند ١۵ که خانواده ی (١١

�شوند. م سیر پپرون پیتزای ه ت ۴ یا مخصوص پیتزای ه ت ٣ با کدام هر فرزندان این از تا ۵ •

�شوند. م سیر پپرون پیتزای ه ت ۵ یا مخصوص پیتزای ه ت ۴ با کدام هر ر دی ۵تای •

�شوند. م سیر پپرون ه ت ۶ یا مخصوص پیتزای ه ت ۵ با کدام هر هم سوم تای ۵ •

چقدر خانواده این باشد، تومان ٨ ه) ت ٨) پپرون پیتزای هر و تومان ١٠ ه) ت ٨) مخصوص پیتزای هر اگر
و خرید جداگانه را پیتزا ی از قسمت �توان نم که کنید (دقت کند؟ هزینه فرزندانش کردن سیر برای باید

بخریم.) کامل پیتزای تعدادی تنها �توانیم م همواره
تومان ٧٢ (۵ تومان ٧٨ (۴ تومان ٨٠ (٣ تومان ٧۶ (٢ تومان ٧۴ (١

طبیع عدد دو برنامه این به ورودی به�عنوان است مجاز مسعود است. داده را زیر برنامه�ی او به مسعود پدر (١٢
بدهد. ٣٢ از تر کوچ

کن. دریافت ورودی از را b و a اعداد -١
بده. قرار ٠ با برابر را s متغیر و ١ با برابر را i متغیر -٢

کن. اضافه واحد i اندازه به s به بود، متفاوت ٢ بر b تقسیم �مانده�ی باق با ٢ بر a تقسیم �مانده�ی باق اگر -٣

بده. افزایش واحد ی را i -۴
بده. قرار ٢ بر خودش تقسیم خارج�قسمت برابر را b و ٢ بر خودش تقسیم خارج�قسمت برابر را a -۵

برو. ٣ خط به بود ٠ از بزرگتر b یا a از ی حداقل اگر -۶
بده. الت ش حسام به b و a ورودی اولیه�ی مقادیر حاصل�ضرب اندازه�ی به بود ٣ با برابر s اگر -٧

پایان -٨

یرد! ب را الت ش تعداد حداکثر که بدهد برنامه این به ورودی به�عنوان را اعدادی که است این مسعود هدف
١۴ اعداد اگر اما �گیرد. م الت ش ۴٣٧ پایان در بدهد برنامه این به را ١٩ و ٢٣ اعداد مسعود اگر مثال برای
از �تواند م مسعود که الت ش تعداد حداکثر �گیرد. نم الت ش هی بدهد برنامه به ورودی به�عنوان را ١٧ و

است؟ چندتا یرد ب برنامه این
٨٧٠ (۵ ٨۶٨ (۴ ٨٣٧ (٣ ٩٢٨ (٢ ٨١٠ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٣ ١٣٩٠/١٢/٣
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کشور کامپیوتر المپیاد دومین و بیست اول مرحله�ی

دیدن به �خواهد م خانواده، کوچ پسر حسن، دارند. انار باغ و �کنند م زندگ ساوه در محسن آقای خانواده�ی (١٣
را زیر بازی حسن، رسیدن به�محض که �گذارند م قرار آن�ها برود. �کنند م زندگ اصفهان در که حسین دوستش

دهند: انجام

هر در سپس �کند. م انتخاب ذهنش در ١٠ از �تر کوچ و صفر از بزرگ�تر طبیع عدد ی حسین ابتدا در
�تواند: م حسن مرحله

حسن را X) نه؟ یا است X دقیقاً �اش انتخاب عدد آیا که بپرسد وی از و بدهد حسین به انار ی یا •
�گوید) م

است تر کوچ �گوید) م حسن X(که از �اش انتخاب عدد آیا که بپرسد وی از و بدهد حسین به انار سه یا •
نه؟ یا

ی او به حسین و �شود م برنده حسن بدهد، «بله» جواب حسین و بپرسد را اول نوع سؤال ی حسن وقت هر
هر در و حتماً باشد مطمئن که ببرد اصفهان به خودش با باید انار چند حداقل حسن �دهد. م سوغات گز جعبه
عدد که این و �شود م برنده بله جواب شنیدن از پس حسن که کنید دقت برسد؟ گز جعبه�ی به �تواند م شرایط

نیست. کاف باشد فهمیده را حسین
هشت (۵ نه (۴ پن (٣ شش (٢ هفت (١

خانه گراف این رأس�های از تعدادی روی �خواهیم م است. شده یل تش یال ١١ و رأس ١٠ از زیر ل ش گراف (١۴
از پس ثانیاً نباشند)؛ متصل هم به مستقیماً یال ی (با نباشند مجاور خانه�ای دو هی اوال که شرط به بسازیم

ساخت. جدیدی خانه�ی اول شرط رعایت با نتوان خال رأس�های از ی هی در کار، پایان

داده نمایش چپ سمت ل ش در خانه�سازی روش�های این از ی داد؟ انجام را کار این �توان م روش چند به
است. شده

١۵ (۵ ٢٧ (۴ ١١ (٣ ٢۴ (٢ ١٧ (١

کنیم ضرب ر دی ی در را اعداد این تمام اگر یرید. ب نظر در را نیستند بخش�پذیر ۵ بر که ۵رقم اعداد تمام (١۵
است؟ کدام ۵ بر X تقسیم �مانده�ی باق صورت این در بنامیم، X را حاصل عدد و

٠ (۵ ١ (۴ ٢ (٣ ۴ (٢ ٣ (١

قاب�های ضل طول دارد. عرض �متر سانت ٢ کدام هر حاشیه�ی که دارد مرب ل ش به چوب قاب ١٣ محمد (١۶
به قاب مساحت مثال هستند. ٢٩ و ٢۵ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١۵ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ،۶ ،۵ ترتیب به محمد

است. مرب �متر سانت ١٢١ با برابر داخل حاشیه�ی به توجه با ١۵ ضل

را قاب�ها این �خواهد م او کند. انتخاب اسباب�کش برای را قاب�ها این از تا ۴ حداقل �خواهد م محمد
�رود)؛ م ٢٩ ضل به قاب درون دقیقاً ٢۵ ضل به (قاب بروند هم درون هم اوال که کند انتخاب طوری
مساحت منهای قاب �ترین خارج درون (مساحت �کند م حمل او که قاب�ها درون خال فضای مساحت ثانیاً

است؟ کدام کمینه میزان این بشود! کمینه ( داخل قاب�های حاشیه�های چوب�های

١ سوال: دفترچه�ی کد ۴ ١٣٩٠/١٢/٣
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(به�جز قاب هر و برود مستقیماً باید قاب ی دقیقاً قاب) �ترین داخل (به�جز قاب هر درون که کنید دقت
باشد. ر دی قاب ی درون دقیقاً مستقیم به�طور �بایست م هم قاب) �ترین خارج

۵٧ (۵ ٨٩ (۴ ۵٠ (٣ ۶۴ (٢ ۶٨ (١

بزرگترین و شود ختم ١٢ به و شود شروع ۶ با که دارد وجود ١٢ تا ۶ اعداد از راری ت غیر اعداد با دنباله چند (١٧
باشد؟ ١ از بزرگ�تر دنباله�، متوال عدد دو هر مشترک علیه مقسوم

٨ (۵ ۵ (۴ ١٠ (٣ ۴ (٢ ۶ (١

که طوری به کرد انتخاب شده�اند چیده ردیف ی در که مهره�ای تا n میان از مهره k �توان م طریق چند به (١٨
٢ از بزرگتر صحی اعداد k و n کنید فرض باشد؟ k + ١ حداکثر شده انتخاب مهره�ی آخرین و اولین فاصله

است. ١ هم کنار مهره�ی دو فاصله�ی که کنید دقت .n ≥ k + ١ و هستند

١+ (n− k)(k
٢−k
٢ )− k٢−k

٢ (٢ ١+ (n− k)(k
٢+k
٢ )− k٢+k

٢ (١
١+ (n− k)(k

٢+k
٢ )− k٢−k

٢ (۴ ١+ (n+ k)(k
٢−k
٢ )− k٢−k

٢ (٣
١+ (n− k)(k

٢−k
٢ )− k٢+k

٢ (۵

صحی عدد و �کند م دریافت ورودی عنوان به را x نامنف عدد وریتم ال این یرید. ب نظر در را زیر وریتم ال (١٩
�گرداند. م بر خروج عنوان به را z

این بین بیت XOR عمل نیز x⊕y از منظور است. x مساوی یا �تر کوچ صحی عدد بزرگترین ⌊x⌋ از منظور
صفر) اندیس از شروع (با راست سمت از iام بیت �که ٢iهای تمام حاصل�جم با است برابر که است عدد دو
�شود م عدد همان خود صفر با عددی هر XOR مثال برای باشد. « «ی با برابر عدد، دو آن از ی دقیقاً در

.١١⊕ ۵ = ١۴ و

بده. قرار صفر با برابر را z و بده قرار x با برابر را y عدد -١
بده. قرار ⌊x

٢⌋ با برابر را x -٢

برو. ٢ خط به و بده قرار x⊕ y برابر را y نبود صفر با برابر x اگر -٣
بده قرار z دوبرابر با برابر را z -۴

کن. جم ٢ بر y ی باقیمانده با را z -۵

بده. قرار ⌊ y
۴⌋ با برابر را y -۶

برو. ۴ خط به بود صفر مخالف y اگر -٧
برگردان. خروج عنوان به را z -٨

است؟ صفر با برابر وریتم ال این خروج ١٠٢٣ مساوی یا کمتر x چند ازای به
٠ (۵ ۶۴ (۴ ۵١٢ (٣ ٣٢ (٢ ١٠٢۴ (١

ستاره ی حداکثر خانه هر در که طوری گذشت ستاره ٣ × ۵ جدول ی خانه�های در �توان م طریق چند به (٢٠
یرد؟ ب قرار ستاره ٢ یا ١ ستون و سطر هر در و یرد ب قرار

بیابید.) را ذاریم ب �توانیم م که ستاره�های تعداد حداکثر و حداقل کنید سع ابتدا : (راهنمای
٢١٠ (۵ ١۵٠ (۴ ٩٠ (٣ ١٨٠ (٢ ٢٧٠ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ۵ ١٣٩٠/١٢/٣
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کشور کامپیوتر المپیاد دومین و بیست اول مرحله�ی

هستند: المپیاد اول مرحله سؤاالت مورد در بحث حال در ور ان حبه و ول من و ول شن (٢١

دارد. �گزینه�ای پن سؤال ٣۵ امسال کامپیوتر المپیاد اۇل مرحله آزمون ول: شن
تا؟! ٣۵ ول: من

چند آزمون این در شرکت�کننده دانش�آموزان نمره�های �دان م است! زیاد خیل که این ور: ان حبه
باشد؟ داشته �تواند م متفاوت حالت

پاس هر نمره، ١ صحی پاس هر که کنید دقت �دادید؟ م ور ان حبه به جواب چه بودید ول شن جای اگر شما
دارد. نمره −٠٫ ٢۵ نادرست پاس هر و نمره صفر نزده

١٧٣ (۵ ١۶٩ (۴ ١٧٠ (٣ ١٧٢ (٢ ١٧١ (١

یرید: ب نظر در را زیر وریتم ال

بده. قرار A عدد با برابر را x مقدار -١
بده. قرار صفر با برابر را y مقدار -٢

بده: انجام را زیر عملیات است صفر از بزرگتر x که وقت تا -٣

یر. ب نظر در ١٠ بر x تقسیم باقیمانده�ی با برابر را B -١-٣
بده. قرار y × ١٠+B مقدار با برابر را y -٢-٣

بده. قرار ١٠ بر x تقسیم قسمت خارج با برابر را x -٣-٣
بده. قرار y + A با برابر را x -۴

دهید: پاس زیر سؤال ٣ به باال توضیحات به توجه با

بر خروج عدد آن�ها از مقدار چند ازای به بدهیم. وریتم ال به A عنوان به را ١٠٠٠٠ تا ١ اعداد کنید فرض (٢٢
است؟ بخش�پذیر ٣

۶۶۶۶ (۵ ۶۶۶٧ (۴ ٣٣٣٣ (٣ ١٠٠٠٠ (٢ ١۶۶۶ (١

بر خروج عدد آن�ها از مقدار چند ازای به بدهیم. وریتم ال به A عنوان به را ١٠٠٠٠ تا ١ اعداد کنید فرض (٢٣
است؟ بخش�پذیر ٢

۵٠٠٩ (۵ ۵٠٠۴ (۴ ٢٠١٢ (٣ ۴٠٠۴ (٢ ۴٠٠٩ (١

خروج عدد آن�ها از مقدار چند ازای به بدهیم. وریتم ال به A عنوان به را ٩٩٩٩ تا ١٠٠٠ اعداد کنید فرض (٢۴
است؟ اول عدد ی

١٢٢ (۵ ٠ (۴ ٩۴ (٣ ۵٣ (٢ ١١ (١

�کاری کاش است، ضلع شش ل ش به که را خود اتاق کف �خواهد م امین
طوری �خواهد م او از و کرده مثلث�بندی را �ها کاش و اتاق کف امین پدر کند.
یرند. ب قرار هم روی دقیقاً اتاق کف و �ها کاش مثلث�های که کند �کاری کاش
�تواند نم و داشت خواهد اختیار در کاش نوع ی تنها کار این برای امین
�دهد. م نشان را امین اتاق کف روبرو شده�ی مثلث�بندی ل ش ند. بش را �ها کاش

دهید: پاس زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

١ سوال: دفترچه�ی کد ۶ ١٣٩٠/١٢/٣
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کشور کامپیوتر المپیاد دومین و بیست اول مرحله�ی

بپوشاند؟ را خود اتاق کف ل ش به �های کاش با �تواند م طریق چند به امین (٢۵
۴ (۵ ٩ (۴ ١٢ (٣ ٢١ (٢ ٣ (١

بپوشاند؟ را خود اتاق کف ل ش به �های کاش با �تواند م طریق چند به امین (٢۶
٨۵۶ (۵ ٧۶٨ (۴ ٧٨۴ (٣ ١٠٠ (٢ ١٣۶ (١

نفر ی دقیقاً به ثابت طور به آن�ها از ی هر نشسته�اند. اتاق ی در مهدی و مصطف محمد، ، عل امین،
�کند. م اه ن کس چه به نیز او که �شوند م متوجه البته و �کنند م اه ن ر دی

�پرسد: م سوال دو آنها از ی هر از و �شود م اتاق وارد مرتض

�دیدی؟ م را کس چه اتاق به من ورود لحظه�ی در (آ)
�دید؟ م را کس چه �کردی، م اه ن او به که فردی (ب)

�کند: م تنظیم زیر صورت به ٢× ۵ جدول ی در را آنها و �شنود م پاس ٢× ۵ = ١٠ او

مهدیمصطفمحمدعلامین

«آ» سوال پاس

«ب» سوال پاس

است): سؤال�ها سایر از مستقل سؤال هر های (فرض دهید پاس زیر سؤال ۵ به باال توضیحات به توجه با

شود؟ پر �تواند م ن مم مختلف حالت چند به مرتض جدول بدهند درست پاس افراد همه اگر (٢٧

۵۵ (۵ ۴۴ (۴ ٢٠۵ (٣ ۵! (٢ ٢١٠ (١

جدول�های از تا چند �نامد! م دونفره» «جدول ی بخورد، چشم به نفر دو نام تنها آن در که را جدول مرتض (٢٨
هستند؟ نفره» «دو ن، مم و معتبر

٣٢٠ (۵ ٨ (۴ ٨٠ (٣ ١٠ (٢ ٣٢ (١

موفق ران دی پاس بررس با مرتض حال این با است. رفته طفره سواالت به دادن پاس از مهدی کنید فرض (٢٩
بتوان که دارند را ویژگ این مرتض ن مم جدول�های از تا چند کند. پر را مهدی � پاس به مربوط ستون �شود م

کرد؟ استنباط تا ی به�طور را خانه آن مقدار مهدی، پاس بودن خال با
٧٠٠ (۵ ٣۶٩ (۴ ٨١ (٣ ١٧۵ (٢ ٩۴٣ (١

استنباط تا ی و دقیق به�طور را پنجم ستون جدول، آن ستون چهار هر دانستن با بتوان که معتبری جدول مرتض (٣٠
هستند؟ رؤیائ ن مم جدول�های از تا چند �نامد. م « «رؤیائ جدول ی کرد،

۶ (۵ ٣٢ (۴ ۴۴ (٣ ١٢٠ (٢ ٢۴ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٧ ١٣٩٠/١٢/٣
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مرتض هستند. راست�گو بقیه ول است داده اشتباه پاس سوال، ی حداقل به نفر پن این از ی کنید فرض (٣١
است: صورت این به امین �های پاس �دانیم م کند. پیدا را دروغ�گو فرد �ها پاس روی از �خواهد م

�دیدم. م را عل (آ)
�دید. م را محمد عل (ب)

هستند؟ درست زیر گزاره�های از چندتا

�کند. م پیدا را او مرتض باشد دروغ�گو امین اگر •

�کند. م پیدا را او مرتض باشد دروغ�گو عل اگر •

�کند. م پیدا را او مرتض باشد دروغ�گو محمد اگر •

�کند. م پیدا را آنها مرتض باشند دروغ�گو مهدی یا مصطف اگر •

٣ (۵ ٠ (۴ ۴ (٣ ٢ (٢ ١ (١

گام، اولین پیمودن از بعد این�که آن و دارند جالب ویژگ کفش�ها این است. خریده جدیدی کفش�های کامبیز
طول به یا گام �تواند م فقط او بعدی گام در باشد x است شده برداشته کفش این با که �ای قبل گام طول اگر
همچنین بردارد! ی از تر کوچ طول با گام �تواند نم کامبیز کامبیز، زیاد وزن به�دلیل بردارد. x

٢ طول به یا ٢x
�رود. م پیش مستقیم همواره و بدهد تغییر را حرکتش جهت هرگز �تواند نم او

برداشتن با کامبیز مرحله، اولین در دارد. قرار �نهایت ١-در-ب جدول ی صفرم خانه در کامبیز کار ابتدای در
گام تعدادی پیمودن با که است این کامبیز هدف �رود. م م ی خانه�ی به صفرم خانه�ی از ی طول به گام ی
به �تواند م سیزده خانه�ی به رسیدن برای قبول قابل حرکات دنباله ی مثال برسد. شده مشخص نقطه�ی ی به

باشد: صورت این
٠ → ١ → ٣ → ٧ → ٩ → ١٠ → ١٢ → ١٣

به�طور برسد. خانه آن به برداشتن گام سیاستِ ی اتخاذ با بتواند کامبیز اگر �گوییم م «خوب» را خانه ی
خانه�ی ی ١٣ مثال برای برسد. آن به ترتیب هر با نتواند هرگز کامبیز اگر �گوییم م «بد» را خانه ی مشابه،

است. بد خانه�ی ی ٢ و خوب
دهید: پاس زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

است؟ صحی گزینه کدام (٣٢

است. بد خانه�ی ی ٢٠١٢ و خوب خانه�ی ی ١٣٩٠ (١

است. بد خانه�ی ی ١۴٠٠ و خوب خانه�ی ی ٢٠٠٠ (٢

است. بد خانه�ی ی ٢٠٠٠ و خوب خانه�ی ی ١۴٠٠ (٣

است. بد خانه�ی ی ٢٠١٣ و خوب خانه�ی ی ١٣٩١ (۴

است. بد خانه�ی ی ١٣٩٠ و خوب خانه�ی ی ٢٠١٢ (۵

دنباله�ای در ، ی از شروع با را رسید آن به �توان م حرکت ١٠٠ حداکثر با که خوب خانه�های تمام کنید فرض (٣٣
کدام دنباله این عدد اُمین ٢٠١٢ است. ⟨١,٣,۴,۶, . . . ⟩ ل ش به دنباله این نوشته�ایم. هم سر پشت مرتب

است؟
٣٠١٩ (۵ ٢٠١٢ (۴ ٣٠١٨ (٣ ۴٠٢۴ (٢ ٢٠١٣ (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٨ ١٣٩٠/١٢/٣
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که بسازیم قاعده این با را S١ رشته�ی �توانیم م رشته این روی از یرید. ب نظر در را S٠ = aAbBaAb رشته�ی
با برابر S١ رشته�ی وصف این با ذاریم. ب را AbA عبارت B هر به�جای و BaB عبارت A حرف هر به�جای

بسازیم. را ... و S٣ ، Sرشته�های٢ �توانیم م قاعده همین با بود. خواهد aBaBbAbAaBaBb

دهید: پاس زیر سؤال دو به باال توضیحات به توجه با

است؟ کدام S٧ رشته�ی در چپ سمت از حرف اُمین ٧٧٧ (٣۴

b (۵ B (۴ A (٣ است. ٧٧٧ از کمتر رشته اندازه�ی (٢ a (١

است؟ کدام S٩ رشته�ی در چپ سمت از حرف اُمین ١٠٢٧ (٣۵

b (۵ B (۴ A (٣ a (٢ است. ١٠٢٧ از کمتر رشته اندازه�ی (١

١ سوال: دفترچه�ی کد ٩ ١٣٩٠/١٢/٣


