
 1382 بهمن 17 - )مرحله ي اول(چهاردهمين المپياد كامپيوتر كشور 

  صبح9 دقيقه، شروع از ساعت 240: مدت آزمون

 

 در  xاو يك   .  بازي مي كند   Xاول  .  انجام مي دهند   X-O با هم يك بازي      O و   Xدر يك جدول نا متناهي دو نفر با نام هاي           ) 1
 برنـده   X. خانه ي دل خواه ديگر مي نويسد و اين كار تكرار مي شـود              در يك    o يك   Oسپس  . يك خانه ي جدول مي نويسد     

 o تا   3 برنده است اگر     Oبه همين ترتيب،    .  در يك ستون يا در يك سطر پشت سر هم رديف كند            x تا   3است اگر موفق شود     
 Oاگـر   . كه برنده شود   مي تواند طوري بازي كند       Xمي دانيم كه    . را بتواند در يك سطر يا در يك ستون پشت سر هم بنويسد            

  چند حركت نياز دارد تا حتما برنده شود؟Xبهترين بازي خود را انجام دهد، 

 7)  ه                  6)  د                 5)  ج                4)  ب              3) الف

 ه مجموع اعداد هر دسته برابر باشد؟ را به دو دسته تقسيم كرد كn تا 1 مي توان اعداد nبراي كدام يك از مقادير ) 2

 9)  ه                10)  د           1382)  ج          2002)  ب        2003) الف

ايـن رابطـه    . برقرار است » دشمني«يا  » دوستي« ميمون است كه بين هر دو ميمون رابطه ي           5شامل  » انسان نما «يك گروه   ) 3
هم چنين مي دانـيم كـه دوسـت ِ    . است) يا دشمن( دوست a هم با bباشد، ) يا دشمن(ت  دوسb با aدو طرفه است، يعني اگر   

چند گروه انسان نماي مختلف موجود است؟ توجـه كنيـد كـه           . دوست يك ميمون و نيز دشمن ِ دشمن او حتما دوست او است            
 !ميمون هاي اين گروه از هم متفاوت نيستند

 8)  ه                  4)  د                 3)  ج                2)  ب              1) الف

راست گو هميشه راست و دروغ گو هميشه .  داريم كه هر كدام يا راست گو ست و يا دروغ گو     a10 تا   a1 نفر با نام هاي      10) 4
ه هـر نفـر بتوانـد ايـن      را تعيين كرد به طوري ك     a10 تا   a1  به چند طريق مي توان دروغ گو يا راست گو بودن          . دروغ مي گويد  

 ؟». نفر راست گو و بقيه دروغ گو هستند3 ديگر، دقيقا   نفر9از « جمله را بگويد كه 

 211)  ه              121)  د             120)  ج              10)  ب              1) الف

 كعب واحد تبديل كرد؟چه تعدادي از اين شكل ها را مي توان با تا كردن از روي خطوط به يك م) 5

 

 5 ) ه                  4)  د                 3)  ج                2)  ب              1) الف



يـك شـهر   ). هر جاده دو شهر را به هم وصـل مـي كنـد           ( جاده بين تعدادي از شهر ها وجود دارد          40 شهر و    10در استاني   ) 6
 مي توان داشت؟» مركز«در اين استان حداكثر چند تا . ناميده مي شود اگر مستقيما به همه ي شهر ها وصل باشد» مركز«

 8)  ه                  7)  د                 6)  ج                5)  ب              4) الف

ر خانه ي شـماره  . به ترتيب و در جهت ساعت گرد دور دايره اي قرار دارند     2004 تا   1 خانه ي خالي با شماره هاي        2004) 7
لو مي برد و در خانـه       در ابتدا امين مهره را يك خانه به ج        . امين و شايان شروع به بازي مي كنند       . ، يك مهره قرار مي دهم     1ي  

از اين به بعد، هر نفر در نوبت خود مهره را در جهت ساعت كرد تعدادي خانه به جلو مي برد، به                      .  قرار مي دهد   2ي شماره ي    
 خانه به جلو حركت i+1 يا i خانه به جلو حركت دهد، نفر بعد بايد مهره را iاين ترتيب كه اگر يك نفر در نوبت خود مهره را           

 1382دقت كنيد كه ممكن است مهـره از روي خانـه ي             .  ام كند بازي را مي برد      1382 كسي مهره را وارد خانه ي        اگر. دهد
 كدام گزينه صحيح است؟). در اين صورت بازي ادامه مي يابد(بپرد 

 .امين مي تواند طوري بازي كند كه ببرد)  ب            .شايان مي تواند طوري بازي كند كه ببرد) الف

 . شايان مي تواند طوري بازي كند كه نبازد)  د               . امين مي تواند طوري بازي كند كه نبازد) ج

 .گزينه هاي ج و د صحيح اند) ه

 مي بريم   2 را به مبناي     b و   aابتدا  : را به اين صورت به دست مي آوريم        ، مقدار   b و   aبراي دو عدد صحيح     ) 8
حال براي هر دو رقمـي كـه        . و اين دو عدد دودويي را طوري زير هم مي نويسيم كه ارقام هم ارزش آن ها زير هم قرار گيرند                    

بـه ايـن    .  مـي نويـسيم    1 و اگر برابر نبودند زيـر آن هـا           0و رقم با هم برابر بودند زير آن ها          زير هم نوشته شده اند، اگر آن د       
اگـر كمـي دقـت كنيـد متوجـه مـي شـويد كـه                .  بـه دسـت مـي آيـد        b و   aدر زيـر دو عـدد       ) 2در مبنـاي     (xترتيب عـدد    

، 240، 256بــر روي اعــداد  مــثال . و نيــز  
  است، چون 406 برابر 170 و 204

 

 كدام است؟ 2004، 2003، …، 1383، 1382بر روي اعداد  مقدار 

 2005)  ه            1381)  د           1024)  ج            609)  ب          311) الف

 نوشت، به طوري كه مجموع اعداد موجود در مثلـث هـاي            1 يا   0 مثلث شكل رو به رو، اعداد        16به چند طريق مي توان در       ) 9
ر را كرد كه مجموع اعداد موجود در مثلث هاي مجاور هر مثلـث،              مجاور هر مثلث، فرد شود، و به چند طريق مي توان همين كا            

 پاسخ هاي اين دو سوال به ترتيب كدامند؟ .) دو مثلث مجاورند اگر در يك ضلع مشترك باشند(زوج شود؟ 



 

 128 و 0)  ه          16 و 0)  د       16 و 16)  ج         1 و 16)  ب      16 و 1) الف

 عددي k بخش پذير شود، مي گوييم       11 را طوري با هم جمع و تفريق كنيم كه حاصل بر             k، و   …،  2،  1اگر بتوانيم اعداد    ) 10
كـدام يـك از گزينـه    . 11=5+4+3+2-1 و   0=3-2+1زيـرا   .  هر دو عدد خوب هستند     3 و   5ل اعداد   براي مثا . است» خوب«

 هاي زير در مورد اعداد خوب درست است؟

 . خوب هستند10همه ي اعداد فرد بزرگ تر از ) الف

 . فرد هستند10همه ي اعداد خوب بزرگ تر از ) ب

 . خوب هستند10همه ي اعداد زوج بزرگ تر از ) ج

 . تا خوب هستند3 حداكثر 10 عدد متوالي بزرگ تر از 5 هر از) د

 .گزينه هاي الف و ج هر دو صحيح هستند) ه

 را از سمت چپ تا جـاي دل         Aدر هر حركت مي توانيم وضعيت ارقام        .  داده شده اند   1 و   0 تايي از ارقام     10دو دنباله ي    ) 11
 B=0011010010 و   A=1011100100اگر  .)  تبديل كنيم  1به   را   0 و هر رقم     0 را به    1يعني هر رقم    (خواهي عوض كنيم    

  تبديل شود؟B به Aباشد، حداقل چند حركت الزم است تا 

 . رسيدB به Aنمي توان از )  ه                11)  د               10)  ج                6)  ب              5) الف

 قرار دهيم تا بتـوان اسـب هـا را بـه ترتيـب      5×5 را طوري در صفحه ي kا  ت1 اسب شطرنج با شماره هاي     kمي خواهيم   ) 12
يك حركت اسب به صورت     . شماره هايشان سك بار حركت داد به طوري كه در هيچ زماني در يك خانه دو اسب قرار نگيرد                  

L     نه ي مقـدار  بيشي. است) يا عمودي(بعدي و سپس يك خانه در جهت افقي ) يا افقي( خانه عمودي 2 يعني حركت بهk  چنـد 
 است؟

 24)  ه                22)  د               20)  ج              13)  ب            12) الف

:  را در يك رديف طوري قـرار داد كـه          n تا   1 اعداد   نمي توان  كه در گزينه ها آمده است،        nبه ازاي كدام يك از مقادير       ) 13
  نوشته شده باشند؟n-1 تا 1گر اختالف هر دو عدد متوالي را بنويسيم تمام اعداد هر عدد دقيقا يك بار آمده باشد، و ا

 . اين كار ممكن استnبه ازاي همه ي مقادير )  ه                48)  د               37)  ج              32)  ب            20) الف



ي كه هـر دو عـدد آن فـرد باشـند منهـاي تعـداد جفـت                  عدد يك جاي گشت عبارت است از تعداد جفت عددهاي متوال          ) 14
بيـشينه ي اعـداد     .  اسـت  1=1-2   برابر 241356براي مثال عدد جاي گشت      .  متوالي كه هر دو عدد آن زوج باشند         عددهاي

  چيست؟20 تا 1جاي گشت هاي 

 19)  ه                10)  د                 9)  ج                9)  ب              0) الف

 را كه تا كنـون      9 تا   1بازي به اين صورت است كه هر نفر در نوبت خود يكي از اعداد               . هادي و كاوه مشغول بازي هستند     ) 15
 عدد كـه حاصـل    4در انتها،   . اين كار ادامه مي يابد تا جدول پر شود        . نوشته نشده در يكي از خانه هاي خالي جدول مي نويسد          

 حاصل ضرب   4 عدد روي هر قطر مربع هستند را حساب مي كنند و اين              3 عدد ستون وسط و      3 عدد سطر وسط،     3ضرب هاي   
براي مثال  . كاوه مي خواهد اين مجموع را زياد و هادي مي خواهد اين مجموع را كم كند               . حاصل ضرب را با هم جمع مي كنند       

  900=108+18+270+504=(3×9×4)+(2×9×1)+(5×9×6)+(7×9×8): اين مجموع براي جدول روبرو برابر است با

 

كـدام يـك از گزينـه       . سـت فرض كنيد هادي و كاوه هر دو به بهترين نحو ممكن بازي مي كنند و كاوه شروع كننده ي بازي ا                    
 هاي زير صحيح است؟

 . است600 تا 401مجموع نهايي بين )  ب                 . است400 تا 200مجموع نهايي بين ) الف

 . است800مجموع نهايي بزرگ تر از )  د                   . است800 تا  601مجموع نهايي بين ) ج

 .هايي كافي نيستاطالعات براي تعيين محدوده ي مجموع ن) ه

 داشته باشد؟ يكي از اين مـسير هـا در    - كه تعداد زوجي عالمت      B به   A از   7در شكل مقابل، چند مسير مختلف به طول         ) 16
 .شكل نشان داده شده است

 

 64)  ه                35)  د               33)  ج              32)  ب            16) الف 



 توماني را وارد دستگاه كرد و يك سـكه ي           b و   aهر بار مي توان دو سكه ي        .  توماني و يك دستگاه داريم     1 سكه ي    50) 17
a+b   حداقل چند بار از اين دستگاه استفاده كنيم تـا          . مي دانيم كه براي هر عدد طبيعي سكه وجود دارد         . ود توماني دريافت نم

  توماني تبديل شود؟50 توماني اوليه به يك سكه ي 1 سكه ي 50

  49)  ه                 48) د               47)  ج              46)  ب            45) الف

براي تبديل اين سـكه     .  توماني در اختيار داريم در نظر بگيريد       1 سكه ي    40لي را با اين فرض كه در ابتدا         همان سوال قب  ) 18
 4 تومـاني  8 توماني حداقل چند نوع سكه ي مختلف توليد مي شود؟ براي مثال، براي توليد يك سكه ي 40ها به يك سكه ي     

 . توماني توليد مي شود8 و 4، 2، 1سكه ي مختلف 

 11)  ه                10)  د                 9)  ج                8)  ب              7) الف

يـك تـرازو ي دو كفـه اي در          .  اسـت  2 وزنه ي يك شكل و با وزن هاي متمايز داريم كه وزن هر كدام تـواني از                   1382) 19
ك كفه و بقيه ي وزنه ها زا در كفه اي ديگر قرار دهـيم               مي توانيم تعدادي از وزنه ها را در ي        » توزين«در هر بار    . اختيار داريم 

بـا حـد    . و مجموع وزن وزنه هاي موجود در دو كفه را با هم مقايسه كرد             ) همه ي وزنه ها بايد در دو كفه ي ترازو قرار گيرند           (
 اقل چند بار توزين مي توان سنگين ترين وزنه را پيدا كرد؟

 .اين كار ممكن نيست)  ه            1381)  د             691)  ج              22)  ب            11) الف

 در سوال قبل، سبك ترين وزنه را حداقل با چند بار توزين مي توان پيدا كرد؟) 20

 .اين كار ممكن نيست)  ه            1381)  د             691)  ج              22)  ب            11) الف

 باشد، مي تواند به يكي از نقطه        (i,j)او در هر حركت اگر در نقطه ي         .  جدول مختصات قرار دارد    (2،3)قطه ي   فردي در ن  ) 21
با تكرار اين حركت ها، اين فرد به كدام يك از نقطه هاي زيـر مـي                 .  برود (i,j+i×j)، يا   (i,j-i×j)،  (i-i×j,j)،  (i+i×j,j)هاي  

 تواند برسد؟

  (18،15400-))  ج                   (25301-,1535))  ب                     (256،9002-)) الف

  (1701،256-))  ه                           (9207-,32)) د

 داريم كه آن را به صورت شطرنجي سياه و سفيد كرده ايم به طوري كه گوشه هاي جـدول سـياه شـده                        5×5يك جدول   ) 22
در هر مرحله اگـر در خانـه ي سـياه هـستيم         . قرار داريم ) خانه ي باال و سمت چپ      (1 و ستون    1در ابتدا در خانه ي سطر       . اند

دقت كنيد كه اگر به انتهـاي سـطر يـا سـتون             . يك خانه به پايين و اگر در خانه ي سفيد هستيم، يك خانه به راست مي رويم                
  مرحله در كدام خانه هستيم؟1382بعد از . برسيم از طرف ديگر وارد مي شويم

 5 و ستون 1سطر )  ج                   2 و ستون 2سطر )  ب                 1 و ستون 1 سطر )الف



 5 و ستون 4سطر )  ه                    4 و ستون 5سطر ) د

مي خواهيم با كم تـرين      . اين اعداد ديده نمي شوند    . پشت هر يك از خانه هاي جدول رو به رو يك عدد نوشته شده است              ) 23
در پاسـخ، مجمـوع     .  را مشخص مي كنيم    xدر هر پرسش يك خانه ي       . د پرسش مجموع همه ي اعداد اين جدول را بيابيم         تعدا

 اعداد موجود در

.  گوشه ي پايين و سمت راست آن است گزارش مي شـود            x، گوشه ي باال و سمت چپ و خانه ي           (1،1)مستطيلي كه خانه ي      
 كمينه ي تعداد پرسش هاي الزم چند تا ست؟ . كل مقابل نشان داده شده است در ش(3،2)مثال مستطيل مربوط به خانه ي 

 

 15)  ه                14)  د               10)  ج                9)  ب              5) الف

. n≥2 بـراي    Fn=Fn-1+Fn-2 و   F0=0  ،F1=1:  به اين صورت تعريـف مـي شـود         Fn ام فيبوناچي، يا     nمي دانيم كه عدد     ) 24
  بخش پذير است؟13 بر Fn عدد n≤100≥0براي چه تعداد 

 17)  ه                15)  د              13  ) ج              11)  ب              9) الف

 چه قدر باشـد تـا   xمقدار .  توروييx تورو يي و 1: دو نوع سكه ي پول خرد وجود دارد» تورو«در يك كشور با واحد پول   ) 25
 تورو را به سكه هاي پول خرد تبديل كنيم، مجموع تعداد سكه هـاي حاصـل كمينـه شـود؟               1024 تورو تا    1اگر همه ي مبالغ     

 . مي كنيم كه در هر خرد كردن كم ترين تعداد سكه را به دست مي آوريمفرض

 512)  ه              128)  د               32)  ج              10)  ب              2) الف

مقــدار . p(205)=10مــثال، .  اســتi حاصــل ضــرب ارقــام غيــر صــفر عــدد صــحيح ده دهــي  p(i)فــرض كنيــد كــه ) 26
p(1)+p(2)+…+p(998)+p(999)چه قدر است؟  

 452×46)  ه           1-463)  د       462×45)  ج       452-453) ب       1-453) الف

.  كه سياه است(1،0)در ثانيه ي صفر همه ي نقطه هاي آن سفيد اند به غير از نقطه ي . جدول مختصات را در نظر بگيريد     ) 27
، نقطـه  (i,j) عالوه بـر نقطـه ي   t+1 باشد، در ثانيه ي k برابر j و i سياه و اختالف  (i,j)ي   نقطه   t ثانيه ي     مي دانيم كه اگر در    

  چند خانه ي سياه در جدول موجود است؟6در پايان ثانيه ي .  نيز سياه خواهند شد(i,j-k) و (i,j+k)، (i-k,j)، (i+k,j)هاي 



 5461)  ه              253)  د             191)  ج            156)  ب          139) الف

 تـا از جـواب      15.  نفره مي پرسيم كه چند نفر ديگر در گروه وجود دارند كه هم قد او هستند                16از هر نفر در يك گروه       ) 28
  ام چيست؟16با فرض آن كه همه راست مي گويند، جواب نفر . 3 تا جواب 3، 2 تا جواب 6، 1 تا جواب 6: ها اين چنين اند

 .چنين جواب هايي ممكن نيست)  ه                  4)  د                 3)  ج                2)  ب              1) الف

يـك نفـر    . بر روي اين كارت ها اعداد دل خواه ولي متمايزي نوشته شده انـد             .  كارت به ترتيب بر روي هم قرار دارند        82) 29
 يعني اين كه اگر عدد نوشـته شـده          (i,j)دستور  . تيب بر روي اين كارت ها اجرا مي كند         را به تر   (i,j)دنباله اي از دستور هاي      

توجه كنيد كـه    .  ام بيش تر باشد، اين دو كارت جا به جا شوند           j از عدد نوشته شده بر روي كارت          )از باال ( ام   iبر روي كارت    
مقابل را يك بار از ابتدا تـا انتهـا بـه ترتيـب بـر روي      دستور هاي . اين كار تغييري در ترتيب كارت هاي ديگر ايجاد نمي كند        

 كدام يك از گزينه هاي زير بهترين جواب براي وضعيت نهايي كارت ها ست؟. كارت هاي ورودي اجرا مي كنيم

(1،2) 

(2،3) 

(1،2) 

(3،4) 

(2،3) 

(4،5) 

(3،4) 

(5،6) 

(4،5) 

. 

. 

. 

(80،81) 

(79،80) 



(81،82) 

(80،81) 

 . عدد شان از باال به پايين به صورت صعودي مرتب مي شوندكارت ها بر حسب) الف

 .كارت با بزرگ ترين عدد، پايين ترين كارت خواهد شد) ب

 .كارت با بزرگ ترين عدد در پايين و كارت با دومين بزرگ ترين عدد درست باالي آن خواهد بود) ج

 .كارت با كوچك ترين عدد اولين كارت خواهد بود) د

 .ك ترين عدد اولين كارت و كارت با دومين كوچك ترين عدد كارت دوم خواهد بودكارت با كوچ) ه

هر .  نمايش مي دهيم   (a,b,c)اين وضعيت را با     .  عدد كارت يك شكل داده شه اند       c و a  ،b با    سه دسته كارت به ترتيب    ) 30
 از دو تا ي ديگر يك كارت به هر كـدام از             بار مي توانيم سه عدد كارت از يك دسته بر داريم، يكي از آن ها را دور بريزيم و                  

 مي توانيم به صـورت  (3،1،4)مثال از تركيب . اين كار را تا وقتي كه ممكن است تكرار مي كنيم        . دو دسته ي ديگر اضافه كنيم     
 . برسيم(0،2،1)زير به 

(3،1،4)→(0،2،5) →(1،3،2) →(2،0،3) →(3،1،0) →(0،2،1) 

 (1،1،0))  ه         (1،1،2))  د        (2،2،0))  ج        (2،1،0))  ب     (0،0،0)) الف

 2(a7a6a5a4a3a2a1a0)يعني اگر عـدد دودويـي   .  را نمايش داد255 تا 0 رقم دودويي مي توان اعداد   8مي دانيم ُ كه با      ) 31
 0به جـاي    ) 24 يعني رقم با ارزش    (a4اگر قم   .  است 128a7+64a6+32a5+16a4+8a3+4a2+2a1+a0باشد مقدار آن برابر     

  رقم دودويي چند تاست؟8 را اختيار كند، تعداد كل اعداد متمايز قابل نمايش با اين 1 و 1-، دو مقدار 1و 

 272)  ه              256)  د             196)  ج            144)  ب          128) الف

 هاي موجود در همسايه هاي هر خانـه، فـرد   1كرد كه تعداد  پر 1 و 0 را با اعداد 3×3به چند حالت مي توان يك جدول       ) 32
 و  3پـس تعـداد همـسايه ا حـداقل          . دو خانه همسايه ي يك ديگر اند اگر در يك ضلع يا يك گوشـه مـشترك باشـند                  . باشد

 .هيچ خانه اي همسايه ي خودش محسوب نمي شود.  تا ست8حداكثر 

 32)  ه                  8)  د                 2)  ج                1)  ب              0) الف

 و يك بـار ديگـر       N=1382دستورالعمل زير را به ترتيب يك بار براي         .  و يك چراغ روشن مفروض است      Nعدد صحيح   ) 33
و چنـد بـار در بـار دوم اجـرا           ) N=1382( اجرا كنيد و معين كنيد كه به ترتيب چنـد بـار در بـار اول اجـرا                    N=2004براي  

)N=2004(   مثال اگر دستورالعمل را به ترتيب براي        . ، هوپ مي گوييدN=3   و ،N=5          0 و 1، اجـرا كنيـد، جـواب سـوال)   يـك
 .خواهد بود) N=5، و صفر هوپ براي N=3هوپ براي 



 :دستورالعمل

 .چراغ را خاموش كن) 1

 .3 و گر نه برو به 7 است، برو به N=0اگر ) 2

3 (N ن را خارج قسمت آ.  تقسيم كن2 را برN و باقي مانده را R4برو به .  نام ده. 

 .6 و گر نه برو به 5 است برو به R=1اگر ) 4

 .2در هر صورت برو به . »هوپ«اگر چراغ خاموش است آن را روشن كن، و گرنه بگو ) 5

 .2اگر چراغ روشن است آن را خاموش كن و برو به ) 6

 .پايان دستورالعمل) 7

 5 و 4)  ه            3 و 4)  د           7 و 6)  ج           4 و 2)  ب        2 و 2) الف

 0كـارت  ( به ترتيب از باال به پايين نوشته شده اسـت        7 تا   0بر روي اين كارت ها اعداد       .  كارت بر روي هم قرار دارند      8) 34
از رو دو به دو با هم تعويض مي         كه كارت ها را     » تعويض«يكي  . دو نوع بر زدن داريم كه در شكل مقابل آمده است          ). رو ست 

است كه كارت را از رو به دو دسته ي چهار كارتي تقسيم مي كند و به صورت كامل دو دسـته را بـا                         » بر كامل «ديگري  . كند
ترتيب قرار گرفتن كارت ها پس از يك بر كامل و نيز يـك تعـويض          .  تا يي به وجود آيد     8 بر مي زند تا يك دسته كارت          هم

كاري كنيم كه در نهايت كارت با يـك عـدد           ) Bعدد  (مي خواهيم با حداقل تعداد بر زدن ها         . ن داده شده است   در شكل نشا  
  چه قدر است؟Bبيش ترين مقدار . دل خواه به روي دسته كارت بيايد

 

 7)  ه                  6)  د                 5)  ج                4)  ب              3) الف

اگـر عـدد دودويـي      .  را مي شمارد   2(111) تا هفت    2(000)يك شمارنده ي دودويي سه رقمي به طور معمول اعداد صفر            ) 35
فرض كنيد يكي از رقم هاي ايـن شـمارنده          .  است 4a2+2a1+a0 باشد، عددي كه نشان مي دهد برابر         2(a2a1a0)شمارنده ي   

در نتيجـه   . را اختيـار مـي كنـد      )  يا مقادير ديگـر    3 و   2،  3 و   1،  2 و   0مثال  (، دو مقدار ديگر     1 و   0خراب شده است و به جاي       
رقم خـراب، و دو مقـداري كـه    .  را نمايش مي دهد11 و 10، 7،  6،  7 ،6،  3،  2، به ترتيب اعداد     7 تا   0شمارنده به جاي اعداد     

 اختيار مي كند كدام است؟



 3 و 2 و مقادير a0رقم )  ج              3 و 1 و مقادير a1رقم )  ب           2 و 1 و مقادير a1رقم ) الف

 2 و 1 و مقادير a2رقم )  ه               4 و 2 و مقادير a0رقم ) د

 در هـر چهـار      + پر كنيم به طوري كه تعداد عالمـت هـاي            - و   + را با عالمت هاي      3×3ي خواهيم خانه هاي يك جدول       م) 36
 مانند شكل هاي مقابل و يا شكلي است كه از دوران آن ها              L-شكل  .  مانند دهد، زوج باشد    L-خانه اي كه تشكيل يك شكل       

به چند روش مي توان اين كار       . به دست مي آيد   
 م داد؟ را انجا

 

 16)  ه                12)  د                 8)  ج                6)  ب              4) الف

 5هـر بـشقاب، يكـي از    .  ديگر خـالي اسـت     بشقاب روي هم چيده شده و سيني       10ني داريم كه در يكي از آن ها         دو سي ) 37
در يك حركت، مي توان هر كدام از بشقاب ها ي روي سيني اول را برداشت و             .  بار آمده است   2رنگ را دارد و هر رنگ دقيقا        

اين بشقاب را فقط روي بشقاب هاي سيني دوم مـي تـوان قـرار            توجه شود كه    . روي بشقاب هاي موجود در سيني دوم گذاشت       
 .داد، و نمي توانيم زير بشقاب ديگري قرار دهيم

به چند طريق مي    .  حركت، رنگ بشقاب هاي دو سيني به ترتيب از پايين به باال دقيقا يكسان شود               5هدف اين است كه بعد از       
 توان اين كار را انجام داد؟

 .بستگي به وضعيت ابتدايي دارد)  ه              252)  د             120)  ج              64)  ب            32) الف

اگر ارقام موجود در هر يك از سطر ها را از چپ به راست، ارقام هر يـك                  .  موجود است  5 تا   1 از اعداد    3×3يك جدول   ) 38 
 عدد سه رقمي به دست خواهـد        8به صورت شكل مقابل كنار هم بنويسيم،        از ستون ها را از باال به پايين، و نيز ارقام دو قطر را               

  تا از اين اعداد باشند، عدد هشتم كدام است؟7، 322، و 313، 243، 153، 123، 121، 112اگر . آمد

 

 415)  ه              512)  د             254)  ج            425)  ب          524) الف

 

 آينـه اي  595 و 1221است اگر از هر دو طرف راست و چپ يك مقدار خوانده شـود؛ مـثال اعـداد        » ه اي آين«يك عدد،   ) 39
 نشان دهنـده    hh نشان مي دهد كه      hhmmssيك ساعت ديجيتال زمان را با يك عدد شش رقمي           .  نيست 1010هستند ولي   

سـاعت در ابتـداي هـر شـبانه روز          . هـستند ) 59 تـا    00از  ( نشان دهنده ي دقيقه و ثانيـه         ss و   mm،  )23 تا   00از  (ي ساعت   
عدد نشان داده شده در يك ساعت ديجيتال چند بار در يـك شـبانه روز                .  است 235959 و در آخرين ثانيه ي آن        000000

 آينه اي مي شود؟



 1000)  ه              240)  د             144)  ج              96)  ب            36) الف

بـا داشـتن دنبالـه ي       . ه شـده انـد     داد 1و   0 رشـته از     3، هر يك شامل     B=111،10،0 و   A=1،10111،10ه ي   دو دنبال ) 40

 B و A را به ترتيب از اعـضاي  b و a، دو رشته ي  )i≤n≥1 ، براي هر     به طوري كه   (c=c1,c2,…,cnخواه  دل
ــازيم   ــي س ــر م ــرح زي ــه ش ــور از  : ب ــد منظ ــرض كني ــضو  Bi، و Aiف ــب ع ــه ترتي ــضو A ام i ب ــاه B ام i و ع ــد، آن گ  باش

  .    و 

 .b=B1B1B2=11111110 و a=A1A1A2=1110111 باشد، c=1،1،2مثال اگر 

 .a=b را بيابيد به طوري كه 3، و 2، 1طول كوتاه ترين دنباله از اعداد 

 6)  ه                  5)  د                 4)  ج                3)  ب              2) الف

 »موفق باشيد«


