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ک�و� کام�یو�ر ا���یاد ���ی� � �ی�ت ��� مر��ه ی

است. دقیقه ١۵٠ آزمون زمان •
دا�د. م��� ��ر� ی ١ سوال �ر �ه �اد�ست �اس� � م��ت ��ر� ی ۴ سوال �ر �ه د�ست �اس� •

ک�ید. �اس� �امه �ا�د �ا دفترچه کد �ت�ا� است. ��ادف� �و� �ه ����ه �ا �ر�ی� •
است. �د� ا�ا�ه �و�ی�� دسته �ر از ق�� � آمد� ا�د سوا�� چ�د دسته �ای د� ٢۵ �ا ١٢ سوا�� •

که م� �وا��د ���� �ر �راد� از آن �ا ک��د. ا�ت�اب �ان �ر�د �رای �ا ��� �ود�ان �ی� از م� �وا��د �راد� �� ١
ا� داد� ��ان �ا ���� �ر �راد� �ه مر�و� ��ا�� ی �ا�� ا�ر ��رد. �ان آمد ک�� �ر ��ا�� ی � �ی�دازد �ا� ��
م� �ود. ا�را آمد که �تی�ه ای �ر د��� �ا� �رای �ا� ا�دا�ت� �و�� د� م� ا�دازد. �ا �ا� د��ا�� � م� آ��د ��ا�ه

است� ��د�� �ر ����ه کدا� �ه ��یرد �ان کوچ� �ر �راد� که ا�� ا�ت�ال

٠٫١٩۴ (۵ ٠٫١۶۶ (۴ ٠٫١٣٨ (٣ ٠٫٢٠٠ (٢ ٠٫١۵٠ (١

د���دی ��ر ا�� است. �رفته �ا ��ر �دن �ر� ��وی سد �� � دا�د قرا� د��ا س�� ز�ر ا���ا� د� �و�قوزآ�اد ��ر ٢
� م� �ود سر��� آب ��ر� ���ه ی د� سد �ا�ی از ��ت�د. فا��ه �د�ن � �� د��ال �ه که دا�د سا�ت�ان ��دادی
�� سا�ت�ان �ا ��ه ی �ر� م� ���د. سا�ت�ان) �چ� �ر�� ا�ل سا�ت�ان ��ی دقیقه د� مترمر�� �� سر�ت �ا
آ�ر سا�ت�ان سق� که دقیقه ای آ�ر�� است. �د� �و�ته ��� د� سا�ت�ان �ر ز�ر متر) ��ه آن �ا ا���ا� � متر

چی�ت� م� ما�د ���
آب

٢ ٨ ۴ ۶ ۵ ١٠ ٣ ٧ ۴ ۵ ٣

١٨ (۵ ٣٠ (۴ ۴۶ (٣ ٣٨ (٢ ١۴ (١

��� � ��ر �ق� �ای که �ود� �ق�� چ�ا� �دد �� �م�� دا�د �اد �ه ا� است. کرد� فرامو� �ا مو�ا��� �م� ا��یا ٣
که مو�ا��� ک�ید ���ه ی ��ی �ا � ��ت�د ���ان �ا �م�� م�ا�� �ق� د� �ر ��ت �اد� ا� ����ی� �دا�د.
ا��یا �ا��د. دا�ته م�تر� ��� �� ا�ر مجاور�د� ک�ید د� ��ت�د. �� م�ا�� �د�� داد� ��ان �ا�ی� ��� د�

دا�د� م��� �ا�ت چ�د �م�� که است ا�� سوا�� � ک�د �یدا ��ا � آزمون �ا �ا �م�� دا�د ق�د
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٨١ (۵ ١٠٨ (۴ ٢۴٣ (٣ ١٨٩ (٢ ٢١۶ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ١ ١٣٩٧/١١/٢
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ک�ور کام�یوتر الم�یاد ن�مین و بیست ی�� مرحله ی

ب�یرید: درنظر را زیر ال�وریت� ۴
بده: انجام را کار این ١٠ تا ١ از i ازای به .١

بده. قرار i برابر را x متغیر مقدار ١
i

احتمال به آ .

است؟ ۵ با برابر x ال�وریت� انت�ای در احتمال� چه به
١
۵ (۵ ١

١٢٠ (۴ ١
١۵١٢٠٠ (٣ ١

٢ (٢ ١
١٠ (١

م� �وا�د م�دی باشند. داشته م�تر� �ل� ی� ا�ر �ستند مجاور �انه دو زیر� ش�� در شده ن�ان داده جدول در ۵
م� �وا�د نا�ر برود. مجاور� �انه �ای از کدام �ر به م� تواند �انه �ر از او برود. �ب� �انه ی به �آ� �انه ی از
به نم� تواند دی�ر م�دی باشد� داشته قرار مان� �انه ای در ا�ر ب�ندد. �انه �ا ب��� در مان� ��اشتن با را او راه
قرار مان� نم� توان �ب� و �آ� �انه ی در کنید توجه ب�ندد؟ را م�دی راه م� تواند رو� چند به نا�ر برود. �انه آن

داد.

آ

ب

۶٣ (۵ ٧٧ (۴ ١٢٧ (٣ ۶٩ (٢ ۴٩ (١

به و �ستند �راب الم� �ا از تا دو دقیقا� م� دانی� شده اند. و�� �� به سری �ور� به ردیف ی� در الم� ٧ ۶
بر� سی� سر دو م� توانی� آزمون �ر در �راب� الم� �ای کردن �یدا برای نم� شوند. روشن �ی� کدام �ا�ر �مین
بازه این درون الم� �ای �مه ی ا�ر کنی�. و�� الم�) چند یا ی� �شام� الم� �ا از زیربازه ی� سر دو به را
با نم� شوند. روشن �ی� کدام باشد� �راب الم� �ا این از ی�� حداق� ا�ر و م� شوند روشن �مه باشند سال�

کرد؟ �یدا را �راب الم� دو �ر م� توان آزمون چند حداق�

۵ (۵ ۶ (۴ ۴ (٣ ٣ (٢ ٧ (١

دارد: زیر ش�� به النه ای �ن��و� �ا) �سل�ان سلسایدر ٧

نق�ه ی در ابتدا سلسایدر م� شود. ت�ریف النه مرکز از آن �ندس� فا�له ی �ن��و�� تار از نق�ه ی� سس��
برسد. النه مرکز به تا م� کند النه تار�ای روی حرکت به شرو� او دارد. قرار باال) ش�� �در شده م�خ�
�ی� در ن�اید مسیر حین در نقا� سست� �� چنین م� بیند. بار ی� حداک�ر را النه نق�ه ی �ر مسیر �� در �ن��و�

دارد؟ وجود النه مرکز به رسیدن تا سلسایدر برای مختلف مسیر چند شود. زیاد لحظه ای

٢١۶ (۵ ١٣٣١ (۴ ١٠٠٠ (٣ ١٧٢٨ (٢ ١۵٨۴ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ٢ ١٣٩٧/١١/٢
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ک�ور کام�یوتر ا�م�یاد نهمی� و بیست ی�م مرح�ه ی

ای� بی� ی� �رفه جاده ی ت�دادی م� خواهیم هستند. شهر ی� ن�ان دهنده ی ن��ه ها، از کدام هر زیر ش�� در ٨
هستند: نوع دو جاده ها کنیم. احداث شهرها

م� شوند. ک�یده آن راست� سمت شهر او�ی� به شهر ی� از که جاده های� •
م� شوند. احداث آن با�ی� شهر او�ی� به شهر ی� از که جاده های� •

وجود مسیر ی� د�ی�ا� دی�ر شهر هر به مبدأ شهر از که �وری کنیم، احداث جاده ت�دادی م� توانیم �ری� چند به
باشد؟ داشته

مبدأ

٣٢٧۶٨ (۵ ٧٢٩ (۴ ۴٢ (٣ ۵١٢ (٢ ٧٠ (١

است: زیر وی�گ� های با رأس� n ری�ه دار درخت ی� دودویی جست وجوی درخت ٩
شده اند. شماره گذاری n تا ١ اعداد با رأس ها •

سمت زیردرخت ری�ه ی دی�ری، و چپ سمت زیردرخت ری�ه ی ی�� که دارد فرزند دو حداک�ر رأس هر •
است. راست

شماره ی از وجود) صورت (در آن چپ سمت زیردرخت رأس های تمام شماره های رأس، هر ازای به •
شماره ی از وجود) صورت (در آن راست سمت زیردرخت رأس های تمام شماره ی و کوچ� تر خودش

است. بزرگ تر خودش
ک�یده ایم: زیر در دودوی� جست وجوی درخت ی� م�ال، برای

٢

۴

۵٣

١

کنیم. جابه جا را آن رأس دو شماره ی و گرفته ن�ر در یال ی� م� توانیم مرح�ه هر در ب�یرید. ن�ر در را زیر درخت
کنیم. تبدی� دودوی� جست وجوی درخت ی� به را ش�� بتوانیم که �وری بیابید، را �زم مراح� ت�داد کمینه ی

١

٣

٧۶

٢

۵۴

٨ (۵ ٩ (۴ ٧ (٣ ۵ (٢ ۶ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ٣ ١٣٩٧/١١/٢
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کشور کام�یوتر الم�یاد ن�مین و بی�� ی�م مر��ه ی

از آجرها که �وری ب��اریم، آن در ١ × ٢ × ٢ اب�اد به آجر ت�دادی م� خواهیم داریم. ٣ × ٣ × ٣ م��� ی� ١٠
موازی آجرها اض�� که �ورت� به اس�، م�از نیز آجرها چرخ� مخت�� �االت از است�اده نزن�د. بیرون م���
٢× ٢× ١ و ٢× ١× ٢ ،١× ٢× ٢ �ال� سه هر در را آجرها م� توانیم دی�ر ع�ارت به باشد. م��� اض��

دهیم؟ جای م��� درون م� توانیم آجر چ�د �داک�ر دهیم. �رار

۴ (۵ ٣ (۴ ۵ (٣ ۶ (٢ ٧ (١

م�مان ت�دادی م� خواهیم باش�د. داشته مشتر� ض�� ی� ا�ر �وییم، مجاور را خانه دو داریم. ٢× ٨ جدول ی� ١١
موجود دزدهای� یا دزد م�مان ها میان اس� مم�ن شده ایم خ�ردار �یرند. �رار جدول خانه های در تا ک�یم دعوت
دس� کم م�اور دزدی ا�ر دهیم. �رار ن���ان م�مان، جای به خانه ها از برخ� در م� خواهیم دلی� همین به باش�د�
یا وجود �الت� هر در تا ک�یم پر ن���ان با باید را خانه چ�د �دا�� شد. خواهد ش�اسای� باشد، ن���انان از ی��

شود؟ داده تشخیص جدول در دزد وجود عدم

۶ (۵ ٨ (۴ ٩ (٣ ٧ (٢ ۵ (١

ابتدا م� ک�یم: عم� �ورت این به موزه، ن�شه ی پی�ید�� به توجه با ک�ید. بازدید لوور موزه ی از م� خواهید شما
هر در م� ک�یم. دریاف� را �وت� راه�مای و ن�شه اس�، شده داده نشان ��ر شماره ی با که ورودی سالن� در

س�� م� ک�یم. بازدید آن ها از باشیم، ندیده ���� را ه�تیم آن در که سال�� اشیا� ا�ر مر��ه،

را آن و دارد را شماره کم ترین که سال�� به باشیم، ن�رده بازدید م�اور سالن های از ی�� کم دس� از ا�ر •
م� رویم. ن�رده ایم بازدید

این به آن جا از بار اولین برای که برم� �ردیم سال�� به باشیم، کرده بازدید م�اور سالن های همه ی از ا�ر •
آمده ایم. سالن

نم� شود. مح�و� بازدید رفته ایم، آن در ���� که سال�� در ��ور

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

��ر سالن ک�ید توجه اس�؟ سالن کدام م� ک�یم، بازدید که سال�� ١۵ا�مین باشد، زیر ش�� به موزه ن�شه ی ا�ر ١٢
ندارد. کردن بازدید برای چیزی
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١ سؤال: دفترچه ی کد ۴ ١٣٩٧/١١/٢
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ک�ور کام�یوتر الم�یاد نهمین و بی�ت ی�م مر��ه ی

شماره گ�اری �وری را سالن ها م� خواهد لوور موزه ی ر�ی� ژان‐لوک و است زیر ش�� به موزه نق�ه ی کنید فر� ١٣
سالن شما دهد، انجام را خودش تالش نهایت ژان‐لوک اگر برسید. ایران سالن به دیرتری زمان در شما که کند
بازدید برای چیزی ��ر سالن همان یا ورود سالن کنید توجه م� کنید� بازدید سالن چندمین �نوان به را ایران

ندارد.

ورود

ایران

٢٠ (۵ ١٧ (۴ ٢١ (٣ ٣ (٢ ٢٢ (١

م� شود: تعری� زیر ش�� به که دارد دنباله ای �����
L١ = ١ •

L٢n = ٢Ln داریم n ⩾ ١ �بیع� �دد هر ازای به •
L٢n+١ = L٢n − ١ داریم n ⩾ ١ �بیع� �دد هر ازای به •

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

بیابید. را L٢٠۴٧ مقدار ١۴

١ (۵ ٣ (۴ ٢٠۴٧ (٣ ١٠٢۴ (٢ ١٠٢٣ (١

بیابید. را L٢۵۵ تا L١ مقادیر مجموع ١۵

١١٠۵٠ (۵ ٣٢٧۶٨ (۴ ۵٠٢ (٣ ٢٢١٠٠ (٢ ٢١٨۴۵ (١

ب�یرید: ن�ر در را زیر نقاط شب�ه ی

اضالع و بوده باال نقاط بر منطبق آن رأس های اگر گوییم، ������ را مت�اوی ال�ا�ین �ا�م الزاویه ی م��� ی�
باشند. �مودی و افق� آن �ا�مه ی

م� کند، انت�ا� س�طان� �ا�م الزاویه ی م��� ی� مر��ه هر در ����� شده اند. سبز باال نقاط از تعدادی ابتدا در
سبز نیز را سوم رأس س�� باشند)� وتر سر دو رأس، دو این ندارد �لزوم� باشند سبز آن رأس دو د�یقا� که �وری

کرد. سبز را جدیدی نقطه ی نتوان دی�ر تا م� دهد انجام را کار این �در آن او م� کند.

١ سؤال: دفترچه ی کد ۵ ١٣٩٧/١١/٢
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ک�ور کام�یوتر ا�م�یاد ن�می� و بی�ت ی�� مر��ه ی

دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

به ن�ا� تما� مرا��� ان�ا� از پ� که با�د دا�ته وجود ام�ا� ای� تا با�ند سبز باید ابتدا در �انه چند �دا�� ١۶
آیند؟ در سبز رنگ

١۶ (۵ ۵ (۴ ٣ (٣ ٩ (٢ ٢ (١

بماند؟ با�� سبز �یر ن��ه ی ی� دست ک� انت�ا در که �وری با�ند� سبز م� توانند ابتدا در �انه چند �داک�ر ١٧

٢۴ (۵ ۵ (۴ ٩ (٣ ۴ (٢ ٢٠ (١

است �د� ت��ی� (١ یا ٠ (ر�� بیت ه�ت از مم�� هر ��� ه�تند� ع�ی� موجودات� مم���) (جمع مالمین
است: مم�� ی� ��� از م�ا�� زیر ��� م�ال برای �رفته اند� �رار دایر� ی� دور که

١
١

١

٠
٠

٠ ٠
٠

بیت دو روی ��� عم� �ود� تبدی� دی�ری به تا چر�اند را ی�� ��� بتوا� ا�ر �ویی�� همسان را مم�� دو
م� �ود: ت�ری� زیر �ورت به و م� دهی� ن�ا� ⊕ عالمت با را

٠ ⊕ ٠ = ٠ ٠ ⊕ ١ = ١ ١ ⊕ ٠ = ١ ١ ⊕ ١ = ٠

م� �ود: ان�ا� زیر �ورت به M٢ و M١ مانند مم�� دو توس� م�� تو�ید عم�

M٢ مم�� ��� دایر� ی روی و م� چر�اند د��وا� م�داری به را ���ا� دایر� ی M١ مم��
مم�� متنا�ر �انه ی در و �د� �رفته ��� ه� روی �انه ی دو هر بیت های س�� م� اندازد�

م� �وند� نو�ته فرزند

کنند: م�� تو�ید م� �واهند که ب�یرید ن�ر در را زیر مم�� دو م�ال برای

١
١١

١
٠

٠ ٠
٠

١
١

١

٠
٠

٠
٠ ٠

ان�ا� م�� تو�ید و ��� عم� س�� و ب�ر�د ساعت �رد ج�ت در وا�د ی� راست سمت مم�� کنید فر�
م� آید: وجود به زیر ��� با مم�� ی� نتی�ه در �ود�
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١ سؤال: دفترچه ی کد ۶ ١٣٩٧/١١/٢
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ک�ور کام�یوتر ا���یاد ن��ی� و بی�� ی�م مر��ه ی

هی� م��� دو بی� م�� تو�ید ��� برای هم چ�ی� م� مان�د� زند� و نرفته بی� از م� ک��د، م�� تو�ید که م��� های�
ک��د� م�� تو�ید م� توان�د ه��ا�) ��ت� م��� دو هر دی�ر �بارت به نی��� محدودیت�

دهید پاسخ زیر سؤال ٣ به باال توضیحات به توجه با

DNAهای ت�ا� که ب�ازیم م��� ت�دادی بتوانیم �� ها از است�اد� با که �وری بیابید، را او�یه م��� های ت�داد ک�ی�ه ی ١٨
با��د� دا�ته را م���
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اس�: زیر ��� به دو هر DNA که داریم م��� دو فق� ابتدا در ک�ید فر� ١٩
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�ود� ساخته زیر DNA با م��� ی� تا �ود ان�ا� باید م�� تو�ید ��� چ�د �دا��
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خود DNA در اگر گوییم، ����� را م��� ی� با��د� دا�ته م�تر� ض�� ی� اگر گوییم، مجاور را خانه دو ٢٠
دارد� وجود ه��ا� �یر دو به دو خو��� م��� چ�د با�د� ندا�ته ١ بی� �ام� م�اور خانه ی دو هی�
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پار� خ� ها روی م� تواند فق� دزد برود� مقصد نق�ه ی به مبدأ نق�ه ی از م� خواهد دزد ی� زیر، ۴× ۴ جدول در
از �یر به اس�� �انیه بر وا�د ی� و �اب� دزد، �رک� سر�� ک�د� �رک� راس� و باال ج�� های در ت��ا و
پ�ی� دارد� �رار پ�ی� ی� �د� اند، داد� ن�ا� ۴ تا ١ ��ار� های با که خانه ای چ�ار از کدا� هر محی� روی دزد،
اگر م� ک�د� �رک� خانه �� محی� روی پادسا�� گرد ج�� در و �انیه بر وا�د ی� �اب� سر�� با نی� خانه هر
پار� خ� ها) انت�ای در چه و پار� خ� ها وس� در �چه با�د نق�ه ی� روی پ�ی� ها از ی�� با دزد �ح�ه ی� در

م� �ود� دس� گیر

١
٢

٣
۴

مبدأ

مقصد

١ سؤال: دفترچه ی کد ٧ ١٣٩٧/١١/٢
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ک�و� کا��یوتر ا���یاد ���ی� � بی�� ی�� �ر��ه ی

دهید پاسخ زیر سؤال ٣ به باال توضیحات به توجه با

بر�د� ���د به ��د� از �� توا�د �ری� چ�د به دزد با�د� �� �اس� پایی� ��� د� ابتدا �ا�ه هر پ�ی� ا�ر ٢١
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بر�د� ���د به ��د� از �� توا�د �ری� چ�د به دزد با�د� �� چ� باال ��� د� ابتدا �ا�ه هر پ�ی� ا�ر ٢٢
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بر�د� ���د به ��د� از �� توا�د �ری� چ�د به دزد با�د� �� چ� پایی� ��� د� ابتدا �ا�ه هر پ�ی� ا�ر ٢٣
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اس� کرد� د�یاف� ��� سا�� د� که ��رهای� کدا� هر سا�� هر ��� که ��ا�ته ا�د �را� ه� با افراد از �ر�ه�
با ��ر د� ا�ر � �� �و�د داد� ��ا� دایر� ی� با فرد هر ������ ������ ی� د� ب�رستد� �ود د�ستا� ه�ه ی برای
�� دهد� ��ا� �ا ��ر سه با د�ست� ���ه ی ی� زیر ��� �� �و�د� ��� ه� به �� ها دایر� های با��د� د�س� ه�
از سا�� د� از پ� ٣ ��ر � سا�� ی� از پ� ٢ ��ر ک�د� د�یاف� �ا جدیدی ��ر ١ ��ر ابتدا ا�ر ���ه ای� د�
ه�ه سا�� ی� از پ� �� ک�د� د�یاف� �ا ��ر که با�د ک�� ا��ی� ٢ ��ر ا�ر که �ا�� د� �� �ود� ���� ��ر ��

�� �و�د� ���� ��ر از
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دهید پاسخ زیر سؤال ٢ به باال توضیحات به توجه با

ک� تری� د� تا بدهی� ک�� چه به ابتدا �ا جدید ��ر ی� ���ه� ای� د� اس�� ��د� زیر ��� د� د�ست� ���ه ی ی� ٢۴
برسد� ه�ه به ��ر ���� ز�ا�
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١ سؤال: دفترچه ی کد ٨ ١٣٩٧/١١/٢
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ک��� ک������ر ا�����د ����� و ���� ��� �ر��ه ی

�رسد� ��ه �ه ��ر ���� ���� ک� �ر�� د� �� �د��� ��ر دو کدا� �ه �ا �د�د ��ر �� ��ر� دوست� ���ه ی د� ٢۵
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١٩ و ٧ (۵ ۵ و ٢ (۴ ١٢ و ۵ (٣ ١٩ و ١٧ (٢ ١۶ و ۴ (١

١ سؤال: دفترچه ی کد ٩ ١٣٩٧/١١/٢
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