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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و س م ی مرحلە ی

است. دقیقه ۱۲۰ آزمون زمان •

دارد. منف نمرە ی ۱ سوال هر به نادرست پاسخ و مثبت نمرە ی ۴ سوال هر به درست پاسخ •

کنید. پاسخ نامه وارد را دفترچه کد حتماً است. تصادف طور به گزینە ها ترتیب •

است. شده ارائه توضیح دسته هر از قبل و آمدە اند سوال چند دستە های در ۱۵ تا ۷ سواالت •

۴ تا ۱ با ترتیب به عقب به جلو از مسابقه، ابتدای در خودروها م دهند. مسابقه مسیر، ی در خودرو چهار ۱
ی سبقت، عمل هر (در م دهد رخ سبقت عمل بار دو مجموعاً مسابقه طول در م دانیم شدە اند. شمارە گذاری

خط از عبور برای خودروها از مختلف ترتیب چند مسابقه، انتهای در م گیرد). سبقت جلویی خودروی از خودرو
است)؟ مهم خودروها نهایی وضعیت صرفاً و نیست مهم سبقت ها انجام (ترتیب باشد داشته وجود م تواند پایان

۹ (۵ ۶ (۴ ۵ (۳ ۸ (۲ ۷ (۱

است. درست ۴ گزینە ی پاسخ:

داریم: حالت دو شود. عوض شت جای در انش م سبقت، آن با اگر دارد، حضور سبقت ی در خودرو ی گوییم

خودروی دو بین سبقت عمل ی باید صورت این در باشد: نداشته حضور سبقت دو هر در خودرویی هیچ •
تاست: ی نهایی شت جای که شود انجام ۲ و ۱ شماره خودروی دو بین سبقت عمل ی و ،۴ و ۳ شماره

⟨۲, ۱, ۴, ۳⟩

دو مرحله، دو ط در خودرو آن صورت این در باشد: داشته حضور سبقت دو هر در خودرو ی دقیقاً •
تعیین تا ی صورت به نهایی شت جای خودرو، این انتخاب با م رود. عقب به واحد دو یا جلو به واحد

حالت). ۴ مجموع (در م شود
و گرفته سبقت ری دی از خودرو ی صورت این در باشند: داشته حضور سبقت دو هر در خودرو دو •
است. اولیه شت جای برابر و تا ی نهایی شت جای صورت این در م کنند. عوض را جایشان دوباره سپس

برابر پاسخ پس

۱+ ۴+ ۱ = ۶

□ است.

مثبت امتیاز چهار سوال، هر به درست پاسخ است. کرده شرکت گزینە ای پنج سوال تعدادی با آزمون ی در امین ۲
پاسخ آن ها به امین که (سواالت نزده سواالت برای هم چنین دارد؛ منف امتیاز ی سوال، هر به نادرست پاسخ و
بین گزینه، سه قطع حذف از پس آزمون، از سوال ۱۰ برای امین م شود. گرفته نظر در امتیاز صفر نداده)،

ش امین آزمون، اتمام از پس است. کرده انتخاب را ی برابر احتمال با و تصادف صورت به ر دی گزینە ی دو
سوال ۱۰ این مجموع از امین که آن احتمال م گذاشت. باق نزده را سوال ۱۰ آن تمام بود بهتر شاید که کرد

است؟ چە قدر کند دریافت منف امتیاز

درصد ۵۰ از بیش (۵ درصد ۵ از کم تر (۴ درصد ۵۰ تا ۲۰ بین (۳ درصد ۱۰ تا ۵ بین (۲ درصد ۲۰ تا ۱۰ بین (۱

است. درست ۴ گزینە ی پاسخ:

۱ سوال: دفترچە ی ۱۱۴۰۱کد بهمن ۱
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و س م ی مرحلە ی

این از شده کسب نمرە ی شود، داده نادرست پاسخ سوال، ۱۰− k به و درست پاسخ سوال، ۱۰ از سوال k به اگر
برابر سوال ۱۰

۴k − (۱۰− k) = ۵k − ۱۰

تعداد که کنیم محاسبه را آن احتمال باید پس م شود. منف k = ۱ و k = ۰ ازای به فقط مقدار این بود. خواهد
برابر مقدار این باشد. ۱ یا ۰ دقیقاً درست، پاسخ های

۱+ ۱۰
۲۱۰

□ م باشذ. کم تر درصد ۵ از که است

م دانیم: دارد. ۶ تا ۱ شمارە های با نفر شش تیم، ی ۳

دارند. تیم درون دوست ی کدام، هر تیم، اعضای از نفر سه •
دارند. تیم درون دوست دو کدام، هر تیم، اعضای از نفر دو •

دارد. تیم درون دوست سه تیم، اعضای از نفر ی •

حالت چند است). A دوستِ نیز B باشد، B دوستِ A اگر (یعن است دوطرفه تیم، افراد بین دوست های
X مانند نفر دو اگر گوییم، متفاوت را حالت دو دارد؟ وجود شده گفته شرایط با افراد این دوست از مختلف

نباشند. دوست ر، دی حالت در و باشند دوست حالت، ی در که باشند داشته وجود Y و

۱۸۰ (۵ ۳۶۰ (۴ ۹۰۰ (۳ ۱۰۰۰ (۲ ۷۲۰ (۱

است. درست ۳ گزینە ی پاسخ:

نظر در با است. ⟨۳, ۲, ۲, ۱, ۱, ۱⟩ درجات دنبالە ی و ۶ تا ۱ رأس های با ساده گراف های تعداد برابر مسئله پاسخ
دارد: وجود زیر گراف سه تنها ریخت ی حد در رأس ها، سایر یال های روی حالت بندی و ۳ درجه رأس گرفتن

و ۶ × ۵ ×
(۴
۲

)
× ۲ = ۳۶۰ ،۶!۲ = ۳۶۰ چپ به راست از ترتیب به باال گراف سه در رأس ها دادن شت جای

□ است. ۳۶۰+ ۳۶۰+ ۱۸۰ = ۹۰۰ برابر پاسخ پس دارد. حالت ۶×
(۵
۲

)
× ۳ = ۱۸۰

آن ها م کند. دنبال را او سینا و م رود راه جادە ای در امیرمحمد م کنند. بازی ی هم با سینا و امیرمحمد ۴
انداختە اند. جاده طول در راست) به چپ (از ترتیب به را ⟨۸, ۳, ۶, ۳, ۱۰, ۹⟩ ارزش های با ناس اس شش قبل، از
عوض نفر دو ترتیب و م زند جلو او از عقب تر فرد ول بردارد، را آن م تواند برسد ناس اس به زودتر کس هر
عوض هم نفر دو ترتیب و بردارد را ناس اس م تواند عقب تر فرد برندارد، را ناس اس جلوتر فرد اگر م شود.
انتها در م تواند امیرمحمد که پول حداکثر کند. جمع خود برای را پول بیش ترین م خواهد کس هر نم شود.

است؟ چە قدر کند جمع

۱ سوال: دفترچە ی ۲۱۴۰۱کد بهمن ۱
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و س م ی مرحلە ی

۲۵ (۵ ۲۳ (۴ ۲۴ (۳ ۲۱ (۲ ۲۲ (۱

است. درست ۴ گزینە ی پاسخ:

ششم تا iاُم ە های س فقط که م گیریم نظر در حالت در مسئله پاسخ برابر را f(i) مقدار ۱ ⩽ i ⩽ ۶ هر ازای به
که تفاوت این با م کنیم، تعریف f(i) مشابه را g(i) مقدار ۱ ⩽ i ⩽ ۶ هر ازای به هم چنین باشیم. داشته را
برنداشتن یا برداشتن روی حالت بندی با دهیم، نشان C(i) با را م iاُ ە ی س ارزش اگر باشد. جلوتر سینا ابتدا در

داریم: جلوتر، نفر توسط آغازین ە ی س

f(i) = max
(
f(i+ ۱), A[i] + g(i+ ۱)

)
g(i) = min

(
f(i+ ۱), A[i] + g(i+ ۱)

)
بنابراین:

f(۶) = ۹, g(۶) = ۰

⇒ f(۵) = ۱۰, g(۵) = ۹

⇒ f(۴) = ۱۲, g(۴) = ۱۰

⇒ f(۳) = ۱۶, g(۳) = ۱۲

⇒ f(۲) = ۱۶, g(۲) = ۱۵

⇒ f(۱) = ۲۳, g(۱) = ۱۶

□ است. f(۱) = ۲۳ برابر پاسخ

صورت این به است، ثابت آب خوری این به ورودی آب سرعت دارد. وجود حیاط در آب شیر سه با آب خوری ی ۵
که:

م کند. پر دقیقه پنج در را بطری ی باشد، باز آب شیر ی فقط اگر •

م کند. پر دقیقه پنج در را بطری ی نصف آن ها از ی هر باشند، باز آب شیر دو اگر •

م کند. پر دقیقه پنج در را بطری ی ۱
۳ آب، شیر هر باشند، باز آب شیر سه هر اگر •

م رود آب خوری به هست آن، از پس دقیقه دو که م کند بطری اش کردن پر به شروع ۸ : ۰۰ : ۰۰ ساعت سارا
م تواند زهرا م رود. آب خوری به هست از بعد دقیقه سه زهرا کند. پر را بطری اش تا م کند باز را ری دی شیر و
کردن پر م تواند او که زمان زودترین کند. بطری اش کردن پر به شروع و کند باز را سوم شیر خواست که موقع هر

کس هر هم چنین و است سان ی بطری ها تمام اندازە ی که کنید توجه است؟ کدام برساند، پایان به را بطری اش
م بندد. کرده، باز که را آبی شیر لحظه همان شود، پر کامل طور به بطری اش که

۸ : ۱۷ : ۰۰ (۵ ۸ : ۱۷ : ۵۰ (۴ ۸ : ۲۰ : ۰۰ (۳ ۸ : ۱۲ : ۳۰ (۲ ۸ : ۱۵ : ۰۰ (۱

است. درست ۱ گزینە ی پاسخ:

۱ سوال: دفترچە ی ۳۱۴۰۱کد بهمن ۱
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کشور کامپیوتر المپیاد سومین و س م ی مرحلە ی

خارج شیرها از آب بطری ی اندازە ی به دقیقاً دقیقه، پنج هر که این به توجه با بشوند. پر بطری سه باید مجموعاً
□ بشوند. پر بطری سه هر تا م کشد طول دقیقه ۱۵ دقیقاً پس م شود،

داریم: را زیر مقادیر ابتدا در ۶

A[۰] = ۴۰ A[۱] = ۱۲ A[۲] = ۱۰ A[۳] = ۲۱ A[۴] = ۱۷

م کنیم: اجرا را زیر وریتم ال

بده. قرار ۰ برابر را sum مقدار .۱
بده: انجام ۵ تا ۱ از k ازای به .۲

بده: انجام ۴ تا ۰ از i ازای به .۱ −۲

بده. قرار i برابر را j .۱ −۱ −۲
بده: انجام است کم تر ۵ از j وقت تا .۲ −۱ −۲

کن. زیاد A[j] اندازە ی به را sum مقدار .۱ −۲ −۱ −۲
کن. زیاد k اندازە ی به را j مقدار .۲ −۲ −۱ −۲

بود؟ خواهد چه sum مقدار وریتم، ال اجرای انتهای در

۵۰۰ (۵ ۲۳۲ (۴ ۸۵۶ (۳ ۱۰۰ (۲ ۷۸۳ (۱

است. درست ۱ گزینە ی پاسخ:

که دارد وجود i تعداد همین به دقیقاً (زیرا شد خواهد اضافه sum به بار ⌈m+۱
k

⌉ دقیقاً م mاُ عدد ،k هر ازای به
sum به زیر مقدار به مجموع در mاُم عدد پس م رسیم). m به آن، به تا k تا k کردن اضافه و آن ها از شروع با

کرد: خواهد اضافه

⌈m+ ۱
۱

⌉+ ⌈m+ ۱
۲

⌉+ . . .+ ⌈m+ ۱
۵

⌉

با: است برابر پاسخ پس

۴۰× ۵+ ۱۲× ۶+ ۱۰× ۸+ ۲۱× ۱۰+ ۱۷× ۱۳ = ۷۸۳

□

از ر دی برخ روی و سفید، مهرە ای آن خانە ی ی روی ابتدا در که داریم، n × n جدول ی رز، ش بازی در
برود، هم ستون یا هم سطر خال خانە ی ی به م تواند سفید مهرە ی مرحله، هر در دارد. قرار سیاه مهرە ای خانە ها
داشته قرار سیاه مهرە ی ی دقیقاً مقصد، خانە ی تا سفید مهرە ی فعل خانە ی مستقیم مسیرِ در که آن شرط بە 
ابتدا، در م خواهیم م شود. حذف شده، پریده آن روی از که سیاه مهرە ی سفید مهرە ی حرکت از پس باشد.
را سیاه مهرە های همە ی مرحله تعدادی با بتوانیم که طوری دهیم، قرار جدول روی را سیاه مهرە ی تعداد بیش ترین

کنیم. حذف جدول از

۱ سوال: دفترچە ی ۴۱۴۰۱کد بهمن ۱
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دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

است؟ چە قدر n = ۳ بە ازای سیاه مهرە ی تعداد بیش ترین ۷

۵ (۵ ۴ (۴ ۳ (۳ ۷ (۲ ۶ (۱

است. درست ۴ گزینە ی پاسخ:

است، عمودی) یا افق راستای (در ر دی گوشە ای به گوشه ی از حرکت ۳ × ۳ جدول در مجاز حرکت تنها
داریم، ویژگ این با خانه چهار تنها که آن جایی از باشد. سیاه مهرە ای شامل گوشه دو این وسط خانە ی که طوری

یرید: ب نظر در را زیر مثال نیز، سیاه مهرە ی ۴ تحقق برای نیست. بیش تر ۴ از پاسخ

□

است؟ چە قدر n = ۴ بە ازای سیاه مهرە ی تعداد بیش ترین ۸

۷ (۵ ۳ (۴ ۵ (۳ ۴ (۲ ۶ (۱

است. درست ۵ گزینە ی پاسخ:

م دهیم: ارائه روش مهره، ۷ برای ابتدا

مسیر، درون سیاه مهرە ی سه از تا دو آخر، گام انجام لحظە ی (در است معتبر نیز آخر گام باال، روش در کنید توجه
شدە اند). برداشته لحظه آن تا

و حاشیە ای گوشە ای، دستە ی سه به زیر، ل ش به را خانە ها باشد. بیش تر ۷ از نم تواند پاسخ م کنیم ثابت حال
م کنیم: تقسیم میان

۱ سوال: دفترچە ی ۵۱۴۰۱کد بهمن ۱
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گوشە ای گوشە ای

گوشە ای گوشە ای

حاشیە ای حاشیە ای

حاشیە ای

حاشیە ای

حاشیە ای

حاشیە ای

حاشیە ای حاشیە ای

میان

میان

میان

میان

شود. برداشته نم تواند باشد، گوشه خانە های در که سیاه مهرە ی •

حداکثر پس نیستند. استفاده قابل کدامشان هیچ باشند، داشته سیاه مهرە ی ، میان خانە ی چهار تمام اگر •
برد. بهره م توان میان خانە های در سیاه مهرە ی سه از

حداکثر پس نیستند. استفاده قابل کدامشان هیچ باشند، داشته سیاه مهرە ی مجاور، حاشیە ای خانە ی دو اگر •
برد. بهره م توان حاشیە ای خانە های در سیاه مهرە ی چهار از

□ باشد. بیش تر نم تواند ۰+ ۳+ ۴ = ۷ برابر از سیاه مهرە های تعداد پس

تیم، چینش ی در هستند. عضو آن در بازی کن ۱۱ که داریم کار و سر فوتبال تیم ی با سوال، دسته این در
تیم بازی کن های گرفتە اند. قرار اولیه چینش ی در ابتدا در آن ها م گیرند. قرار متمایز اه جای ۱۱ در بازی کن ها
م خواهیم باشد. هم اولیه چینش همان م تواند جدید چینش بسازند. جدید چینش ی و شوند جابە جا م توانند
م گیریم، نظر در متمایز را چینش دو کنیم. حساب را سوال هر در شده گفته شرایط با تیم جدید چینش های تعداد

باشند. متفاوت چینش دو این در اه، جای آن بازی کن که باشد داشته وجود اه جای اگر

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

خط در بازی کن ی و میان خط در بازی کن پنج دفاع، خط در بازی کن چهار دروازە بان، جز به سوال، این در ۹
است: زیر صورت به جدید، چینش در بازی کن هر مجاز اە های جای دارند. حضور حمله

بماند. باق جایش سر باید اولیه، چینش دروازە بان •

کند. بازی میان خط یا دفاع خط اە های جای از ی در م تواند اولیه، چینش از دفاع خط بازی کن هر •

کند. بازی دروازە بان اه جای جز به اە ها جای تمام در م تواند اولیه، چینش از میان خط بازی کن هر •

کند. بازی حمله خط یا میان خط اە های جای ی در م تواند اولیه، چینش از حمله خط بازی کن هر •

دارد؟ وجود تیم برای جدید چینش چند شرایط، این با

۱ سوال: دفترچە ی ۶۱۴۰۱کد بهمن ۱



'

&

$

%

کشور کامپیوتر المپیاد سومین و س م ی مرحلە ی

دفاع میان حمله

۹۲۱۶۰ (۵ ۱۰۰۸۰۰۰ (۴ ۳۲۶۵۹۲۰ (۳ ۳۶۲۸۸۰۰ (۲ ۱۳۷۰۸۸۰ (۱

است. درست ۱ گزینە ی پاسخ:

داریم: حالت دو اە ها جای سایر برای بماند. جایش سر باید دروازە بان

باق مانده نان بازی تمام برای باق مانده اە های جای تمام صورت این در بماند: جایش سر حمله خط ن بازی •
داریم. چینش ۹! = ۳۶۲۸۸۰ و است مجاز

۵ حمله خط ن بازی برای جدید اه جای انتخاب صورت، این در نماند: جایش سر حمله خط ن بازی •
میان خط سابق نان بازی از ی باید نیز را حمله خط اه جای .( میان خط اە های جای از (ی دارد حالت

حالت این در پس است. مجاز باق مانده اە های جای تمام نان، بازی سایر برای حالت). ۵ (به کند پر
داریم. چینش ۵× ۵× ۸! = ۱۰۰۸۰۰۰

□ است. ۳۶۲۸۸۰+ ۱۰۰۸۰۰۰ = ۱۳۷۰۸۸۰ برابر پاسخ پس

کند: بازی زیر اە های جای در م تواند P مانند بازی کن هر زیر، ل ش مطابق سوال، این در ۱۰

اولیه چینش در خودش اه جای در •

باشند. شده وصل هم به جهت بدون خط با ل، ش در Q و P که Q مانند بازی کن هایی اه جای در •

باشد. موجود Q به P از جهت دار خط ل، ش در که Q مانند بازی کن هایی اه جای در •

دارد؟ وجود تیم برای جدید چینش چند شرایط، این با

۱ سوال: دفترچە ی ۷۱۴۰۱کد بهمن ۱
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۷۲۰ (۵ ۹۶ (۴ ۴۸ (۳ ۲۴ (۲ ۱۰۲۴ (۱

است. درست ۴ گزینە ی پاسخ:

زیرا بمانند، دفاع هافب هم باز باید دفاع هافب دو دارد. حالت ۱ اهش جای و م ماند جایش سر دروازە بان
دارد. حالت ۲ ن بازی دو این اه جای پس کنند. بازی آن ها جای به نم توانند ر دی اە های جای نان بازی

۲ اهشان جای و بمانند میان مدافع باید نیز نفر دو این مشابه، استدالل با یرید. ب نظر در را میان مدافعان حال،
دارد. حالت

دارد. حالت ۱ اهشان جای و بمانند جایشان سر باید نیز کناری مدافعان مشابه، استدالل با
دارد. حالت ۴! آن ها چینش و یرند ب قرار م توانند باق مانده اە های جای از ی هر در باق مانده نان بازی

برابر پاسخ پس

۲× ۲× ۴! = ۹۶

□ است.

از عبور (بدون مستقیم پارە خط ی با اگر م گوییم مجاور نقطه دو به یرید. ب نظر در را زیر ۳ × ۵ ە ی شب
باشند. شده وصل هم به ر)، دی نقطە ای

دهید پاسخ زیر سوال ۳ به باال توضیحات به توجه با

مجاور عالمت دار، نقطە ی ی حداقل با بی عالمت نقطە ی هر که طوری به بزنیم، عالمت باید را نقطه چند حداقل ۱۱
باشد؟

۱ سوال: دفترچە ی ۸۱۴۰۱کد بهمن ۱
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۷ (۵ ۶ (۴ ۴ (۳ ۵ (۲ ۳ (۱

است. درست ۳ گزینە ی پاسخ:

م کنیم: ارائه عالمت دار نقطە ی چهار با روش ابتدا

م دهد، پوشش را B نقطە ی ،A عالمت دار نقطە ی گوییم باشد. کم تر چهار از نم تواند پاسخ م کنیم ثابت حال
نقطە ی هر کرد). خواهیم استفاده نیز بعدی سوال دو پاسخ در تعریف این (از باشد آن روی یا A مجاور B اگر

م دهد. پوشش را زیر ل ش در شده مشخص نقطە ی چهار از ی حداکثر عالمت دار،

□ داریم. نیاز عالمت دار نقطە ی چهار حداقل به پس

نقطە ی هر که طوری به بزنیم، عالمت را نقطه k م توانیم روش چند به یرید. ب نظر در نقطه k را قبل سوال پاسخ ۱۲
باشد؟ مجاور عالمت دار، نقطە ی ی حداقل با بی عالمت

۲ (۵ ۳ (۴ ۵ (۳ ۴ (۲ ۱ (۱

است. درست ۱ گزینە ی پاسخ:

باشد. عالمت دار نم تواند وسط نقطە ی م کنیم ثابت ابتدا است. k = ۴ م دانیم قبل، سوال پاسخ به توجه با
هم چنین و نم شوند داده پوشش وسط نقطە ی توسط زیر، ل ش در مربع عالمت با شده مشخص نقطە ی چهار

م دهد: پوشش را آن ها از ی حداکثر عالمت دار، نقطە ی هر

مطلوب که داشت خواهیم عالمت دار نقطە ی پنج کم دست مجموع در باشد، عالمت دار وسط نقطە ی اگر پس
نیست. عالمت دار وسط نقطە ی پس نیست.

عالمت دار نم توانند نیز زیر ل ش در دایره عالمت با شده مشخص نقطە ی چهار از ی هیچ م کنیم ثابت حال
باشند:

۱ سوال: دفترچە ی ۹۱۴۰۱کد بهمن ۱
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عالمت با شده مشخص نقطە ی کنید فرض مسئله کلیت دادن دست از بدون و م کنیم استفاده خلف برهان از
باشد: عالمت دار زیر، ل ش در دایره

عالمت دار نقطە ی هر هم چنین نم دهد. پوشش را مربع عالمت با شده مشخص نقاط از ی هیچ شده گفته نقطە ی
⌈۷۲ + ۱⌉ = ۵ کم دست به مجموع در پس م دهد. پوشش را مربع عالمت با شده مشخص نقطە ی دو حداکثر
عالمت دار نم توانند مذکور نقطە ی چهار از ی هیچ بنابراین نیست. مطلوب که داریم نیاز عالمت دار نقطە ی

باشند.
م کنیم. استفاده خلف برهان از باشند. عالمت دار نم توانند نیز گوشه نقطە ی چهار از ی هیچ م کنیم ثابت حال
نقاط از ی هیچ نقطه، این باشد. عالمت دار باال⁃راست نقطە ی کنید فرض مسئله کلیت دادن دست از بدون
از تا دو حداکثر عالمت دار، نقطە ی هر هم چنین و نم دهد پوشش را زیر ل ش در مربع عالمت با شده مشخص
ثابت نقاط، از برخ برای که این به توجه (با م دهند پوشش را زیر ل ش در مربع عالمت با شده مشخص نقاط

نیستند): عالمت دار کردیم

نیاز عالمت دار نقطە ی ⌈۷۲ + ۱⌉ = ۵ کم دست به مجموع در باشد، عالمت دار باال⁃راست نقطە ی اگر پس
باشند. عالمت دار نم توانند گوشه نقاط از ی هیچ بنابراین نیست. مطلوب که داریم

معتبر حالت این باشند. عالمت دار هم باید که م ماند باق شدن عالمت دار برای کاندید خانە ی چهار تنها پس
۱ برابر مسئله پاسخ و داریم نقاط کردن عالمت دار برای روش ی دقیقاً پس قبل). سوال پاسخ (روش است
□ است.

مجاور عالمت دار، نقطە ی دو حداقل با بی عالمت نقطە ی هر که طوری به بزنیم، عالمت باید را نقطه چند حداقل ۱۳
باشد؟

۶ (۵ ۵ (۴ ۹ (۳ ۷ (۲ ۸ (۱

است. درست ۲ گزینە ی پاسخ:

م دهیم: ارائه را زیر روش عالمت دار، نقطە ی ۷ برای ابتدا

۱ سوال: دفترچە ی ۱۰۱۴۰۱کد بهمن ۱
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نقطە ی ۷ از کم تر با کنید ثابت م توانید سادگ به نیز عالمت دار گوشە ی خانە های تعداد روی حالت بندی با
□ نیست. ن مم امر این عالمت دار،

دستگاه این زیر، ل ش مطابق است. ساخته جدید برگرساز دستگاه ی خرچنگ، آقای رستوران برای سندی سنجابه
چپ از ترتیب به مخزن ها گرفتە اند. قرار متحرک تسمە ی ی باالی ردیف، ی در که دارد غذایی مواد مخزن پنج
کردن درست برای هستند. همبرگر رویی نان و گوجه، کاهو، همبرگر، گوشت همبرگر، زیری نان دارای راست به

خروج زیر دقیقاً و متحرک تسمە ی روی را سین ی باید ابتدا رستوران) (سرآشپز باب اسفنج همبرگر، ی
صورت (در را سین آن ها، فشردن با باب اسفنج که دارد دکمه دو دستگاه دهد. قرار زیری) (نان مخزن چپ ترین

ی یرد، ب قرار مخزن ی خروج زیر ، سین که دفعه هر م دهد. حرکت چپ یا راست به واحد ی ان) ام
افزوده وجود) صورت (در قبل مواد باالی ، سین روی به خودکار صورت به مخزن، آن غذایی مادە ی از واحد
همبرگر رویی و زیری نان های م گردد. یل تش غذایی) (مادە ی طبقه تعدادی از همبرگر هر ترتیب، این به م شود.
باشد: داشته را زیر ویژگ دو است الزم همبرگر هر خرچنگ، آقای دستور به بنا م شوند. محسوب طبقات جزء نیز

نباشند. سان ی آن متوال طبقە ی دو هیچ مادە ی •

نان از ری، دی طبقە ی در و باشد رویی نان ی آن طبقە ی باالترین و زیری، نان ی آن، طبقە ی پایین ترین •
باشد. نشده استفاده

زیری نان همبرگر گوشت کاهو گوجه رویی نان

دهید پاسخ زیر سوال ۲ به باال توضیحات به توجه با

کند؟ درست دستگاه این با م تواند متفاوت طبقە ی ۱۵ همبرگر چند باب اسفنج ۱۴

۳۶۴ (۵ ۳۲ (۴ ۱۲۸ (۳ ۶۲۵ (۲ ۸۱ (۱

است. درست ۴ گزینە ی پاسخ:

نان م توانیم فقط فرد، شمارە ی با طبقات در م رود، مجاور مخزن ی زیر به سین بار، هر که این به توجه با
تا ی طور به فرد طبقات مادە ی باشیم. داشته گوجه یا همبرگر گوشت م توانیم فقط زوج، طبقات در و کاهو، یا

۱ سوال: دفترچە ی ۱۱۱۴۰۱کد بهمن ۱
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کاهو فرد، طبقات سایر و باشند رویی نان و زیری نان شامل ترتیب به باید آخر و اول طبقات زیرا م شود؛ تعیین
گوجه و همبرگر گوشت شامل ترتیب به باید زیرا م شود؛ تعیین تا ی طور به نیز چهاردهم و دوم طبقە ی دارند.
یا همبرگر گوشت م توانند دوازدهم) و دهم هشتم، ششم، چهارم، (طبقات زوج طبقات سایر از کدام هر باشند.
□ است. ۲۵ = ۳۲ برابر پاسخ پس باشند. داشته گوجه

گوشت مخزن بین را پنیر مخزن ی و داده ارتقا را دستگاه سندی سنجابه همبرگرها، از مشتریان استقبال دلیل به ۱۵
متفاوت طبقە ی ۸ همبرگر چند باب اسفنج جدید، همبرگرساز دستگاه با است. کرده اضافه کاهو مخزن و همبرگر

کند؟ درست م تواند

۱۶ (۵ ۱ (۴ ۳ (۳ ۸ (۲ ۹ (۱

است. درست ۳ گزینە ی پاسخ:

به سین که جایی انتخاب شود. ۸ دقیقاً طبقات تعداد تا برود چپ به باید بار ی دقیقاً سین فرآیند، حین در
□ دارد. حالت ۳ م رود، چپ

۱ سوال: دفترچە ی ۱۲۱۴۰۱کد بهمن ۱


