
ددبیرستانن عالمه حلی تهراانن

لیگ حلینت

هفتهیی ددوومم
Aگرووهه 



تبدیل مبنا  -١۱
  عضویی به ااین صوررتت قراارر گرـفته که ررقم هایی عددد به ترـتیب ددرر خانه هایی آآرراایه ـنوشته شدهه ااند.nعدددیی ددووددوویی ددرر یک آآرراایه یی 

  وواارردد شدهه ااست  به مبنایی هشت، باید سه ررقم سه ررقم اازز سمت ررااست جداا کنیم وو هر قسمت٢۲براایی تبدیل ااین عددد که ددرر مبنایی 
 برددهه وو به ترتیب کنارر هم بنویسیم.٨۸ به مبنایی ٢۲رراا جدااگانه اازز مبنایی 

 ددرر آآرراایه یی ززیر، عددد ددووددوویی معاددلل۴۶١۱٨۸ .(ددررمبنایی هشت) قرااررگرفته ااست 

876543210←ااندیس هایی آآرراایه    

100011001عددد ددووددوویی

164تبدیل شدهه به مبنایی هشت

 ددرر آآرراایه یی ززیر، عددد ددووددوویی معاددلل١۱١۱۵٨۸  .(ددررمبنایی هشت) قراارر گرفته ااست 

1011001

توجه کنید که نخستین خانه یی آآرراایه ددرر سمت چپ آآنن قراارر دداارردد.

ووررووددیی
 وواارردد می شودد.ررقم عددد ددووددوویی  n وو پس اازز آآنن ١۱٠۰٠۰٠۰≥n≥١۱ددرر نخستین سطر ووررووددیی 

خرووجی
 چاپپ شودد. ٨۸ همانن عددد رراا ددرر مبنایی 

:١۱نمونه 
OutputInput

4619
100110001

  
:٢۲نمونه 

OutputInput

174
1111 

 
:٣۳نمونه 

OutputInput

244444420
10100100100100100100



جواایز ااتاقق رریاضی - ٢۲
 سمینارر سی ااُُمم (یا همانن سی مینارر!) ددرر حالل نزددیک شدنن ااست وو شایعه شدهه ااتاقق رریاضی قصد دداارردد ددرر ااین اایامم مسابقه برگزاارر

  نفر جایزهه بدهد. مسئولل ااتاقق رریاضی می خوااهد براایی جایزهه پاززلل هایی خریداارریی کند که تعداادد قطعاتت هرnکرددهه وو ددرر نهایت به 
پاززلل ـفرووشی  غاززهه یی  اشد. ـم فاووتت ـب با ددـیگریی مـت ااست  تاًً mکداامم مـمکن  عددد (که طبیـع  n≤mعداادد قـطعاتت آآنن که ـت پاززلل دداارردد   ( 

P1تا Pmااست. براایی ااینکه بچه هایی که برندهه شدهه ااند خیلی به هم حسوددیی نکنند، پاززلل ها باید به گونه اایی خریداارریی شوند 
که ااختالفف بین حدااکثر وو حدااقل تعداادد قطعاتت ددرر بین پاززلل ها کمینه باشد.

ووررووددیی:
تداا خط ااوولل ااـب سپس n ددرر  ی آآید ( m وو  ≥٢۲ـم n≤m≤۵٠۰عد خط ـب تاP١۱عددد m ) وو ددرر   Pmهر که ددرر آآنن  ند  می آآـی

P i نشانن ددهندهه یی تعداادد قطعاتت پاززلل i:۴ااُُمم ااست وو می دداانیم≤ Pi ≤١۱٠۰٠۰٠۰.

:خرووجی
 پاززلل خریداارریی شدهه رراا چاپپ کنید.n ددرر تنها خط خرووجی باید کمترین میزاانن ااختالفف ممکن قطعاتت

:١۱نمونه
Input Output

4 6
10 12 10 7 5 22

5

:٢۲نمونه
Input Output

2 5
10 7 12 2 18

2

:٣۳نمونه
Input Output

2 2
10 20

10



گیم نت – ٣۳
 سمینارر سی ااُُمم (یا همانن سی مینارر!) ددرر حالل نزددیک شدنن ااست وو شایعه شدهه
خودد رراا پیـچـاندهه(!) وو سس هایی  پرووژژهه کال به ـبـهانه یی   ـبـرخی اازز ددااـنـش آآموززاانن 

ه جایی ااـنجامم پرووژژهه به باززیی ـبسیارر مذمومم    با ااستفاددهه ااززCounter Strikeـب
کرددهه ددرر مـحـل هایی تـجـمع سعی  خودد می ـپـرددااززند! االـبـته ـمـدررسه   لپـتـاپپ هایی 
اشد. ددسترسس نـب شتر ددرر  برقق بـی ریز  یک ـپ باززیی،  ااین  جامم  شدهه یی ااـن  شناخته 
ااین توطئه اازز ـچند ررااهی برقق  ددااـنش آآموززاانن ـنیز می خوااـهند براایی خنـثی ساززیی 

  وو ...٣۳ وو ٢۲ عددد چند ررااهی اازز k-1 نفرهه nکمک بگیرند، طورریی که هر گرووهه 
فوذذیی(!) k تا ش آآموززاانن ـن ااما ددااـن عددد) دداارردد.  یک  کداامم  هر  برقق (اازز   ررااهی 

 پژووهشی، براایی ااین که ددرر حین همین باززیی هم پژووهشی صوررتت بگیردد، ااین
 مسأله رراا طرحح می کنند که چند ررااهی هایی برقق باید به گونه اایی ااستفاددهه شوند

حدااقل قراارر بگـیردد وو تـعداادد چـند ررااهـی هاییn که  ددسترسس  خالی ددرر    پـریز 
 ااستفاددهه شدهه نیز کمینه باشد. شما باید کمک کنید وو برنامه اایی بنویسید که با

  ـتعداادد حدااقل هایی ـچند ررااهی رراا براایی ااین ـمسأله (کهk  ووn گرـفتن ددوو عددد
 پریز خالی اایجادد شودد) به ددست آآوورردد.n حدااقل

ووررووددیی:
≥١۱اابتداا  n≤١۱٠۰١۱٨۸٢۲ وو سپس≤ k ددرر ووررووددیی خوااهند آآمد.١۱٠۰٩۹≥

خرووجی:
 ‑‐رراا ددرر١۱پریز رراا چاپپ کنید وو ااگر چنین اامکانی ووجودد نداارردد، باید n ددرر خرووجی باید تعداادد کمینه چند ررااهی ها براایی اایجادد حدااقل

خرووجی چاپپ کنید.

:١۱نمونه
Input Output
4 3 2

:٢۲نمونه
Input Output
8 4 -1

:٣۳نمونه
Input Output
5 5 1



ااجتماعع! – ۴
آآنن ها رراا صوررتت مجـموعه ددرر نـظر بگیـریم وو ااجتـماعع  به  ااین ددوو ددنـباله رراا  صحیح ددااددهه شـدهه ااست. مـی خوااهیم  ااعداادد   ددوو ددنـباله اازز 
عدددیی که ددرر آآنن هـیچ  باله بـساززیم  ااعداادد ددوو ددـن ق تر مـی خوااهیم لیـستی مـرتب اازز همه یی  به عـباررتت ددقـی  مرتـب شدهه حـسابب کنـیم. 

تکراارریی نباشد. به مثالل ززیر توجه کنید:
ددوو ددنباله یی ززیر رراا ددرر نظر بگیرید:

6,1,6,1,3,5,10,-6,2,2,-7,5,17,-1,0,4
7,-4,7,9,8,-7,4,3,2,-1,3,1,3,17,11,-19,0,9,0,11

ددنباله یی مرتب شدهه اایی که اازز ااددغامم ااین ددوو به ددست می آآید:
-19,-7,-7,-6,-4, -1,-1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,6,7,7,8,9,9,10,11,11,17,17

ااکنونن ااگر تکراارریی ها رراا حذفف کنیم به ددنباله یی مرتب شدهه یی ززیر می ررسیم:
-19,-7,-6,-4,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17

ووررووددیی
١۱mددرر خط ااوولل ووررووددیی ددوو عددد  ,n٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰آآمدهه ااست که با ددوو فاصله اازز یکدیگر جداا شدهه ااند. ددرر خط ددوومم n عددد وو ددرر 

عددد صحیح آآمدهه ااند. m خط سومم

خرووجی
ددنباله یی مرتب شدهه وو بدوونن تکراارر حاصل اازز ااجتماعع ددوو ددنباله یی ووررووددیی رراا ددرر خرووجی  چاپپ کنید.

:١۱نمونه یی 
Input Output

10 12
-7 7 2 -10 -9 2 6 8 -2 -5 
0 -9 -2 8 2 -10 5 -8 6 8 -7 0 

-10 -9 -8 -7 -5 -2 0 2 5 6 7 8 

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

-4 -3 -2 0 7 8 5 2
-2 0 -4 8 -3 
8 7 

:٣۳نمونه یی 
Input Output

4 13
7 5 -3 4 
-7 4 1 -3 -8 -4 -4 0 5 2 10 -5 1 

-8 -7 -5 -4 -3 0 1 2 4 5 7 10 



‑‐ررددههیی عدددها۵
. ١۱ رراا چنین تعریف می کنیم: حاصل ضربب عواامل ااوولل آآنن با تواانن ررددهه یی یک عددد
٣۳٠۰=۵×٣۳×٢۲ براابر ااست با١۱۴۴٠۰بنابرااین ررددهه یی ۵١۱×٣۳٢۲×٢۲۵=١۱۴۴٠۰براایی نمونه عددد

 آآرراایه اایی اازز عدددهایی طبیعی ددااددهه شدهه ااست وو می خوااهیم ااین عدددها رراا بر ااساسس ررددهه یی آآنن ها وو سپس خودد عددد ها مرتب کنیم. براایی
 باشند، مرتب شدهه یی ااین عدددها برحسب ررددهه یی آآنن ها چنین ااست:١۱۶ تا٢۲نمونه فرضض کنید عددد هایی ووررووددیی عدددهایی 

٢۲۴٨۸١۱۶٣۳٩۹۵۶١۱٢۲٧۷١۱٠۰١۱١۱١۱٣۳١۱۴١۱۵عددد

٢۲٢۲٢۲٢۲٣۳٣۳۵۶۶٧۷١۱٠۰١۱١۱١۱٣۳١۱۴١۱۵ررددهه یی عددد

ددقت کنید که ااگر ررددهه یی ددوو عددد با هم براابر باشد عددد کوچکتر نخست می آآید. 

ووررووددیی:
.١۱ عددد طبیعی بزررگگ تر اازز nوو پس اازز آآنن ١۱n٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰عددد

خرووجی:
همانن عدددهایی ووررووددیی به ترتیب ررددهه پپ سپس مقدااررشانن.

:١۱نمونه یی 
Input Output

6
51 76 46 38 52 117 

52 38 76 117 46 51  

:٢۲نمونه یی 
OutputInput

98 23 29 30 60 450 37 507 42 8
29 450 23 37 98 30 42 60 507 

:٣۳نمونه یی 
Input Output

7
1392 512 9801 613 3920 4032 1393

512 9801 4032 3920 1392 613 1393


