
A  - آزمون عقاب  
 پادشاه ميخواست درستعجيب! مبني بر اينكه اگر ، مصر باستان رسم و رسوماتي وجود داشته استدر زمان 

كه  بوده به اين صورت آزمون عقاب در آزمون عقاب شركت مي داد. او را ،بودن ادعاي كسي را بررسي كند
خود را مطرح مي  و او خطاب به خورشيد سخن ر پيشگاه خورشيد حاضر مي كرددرا  پادشاه شخص متهم

 پر از ساقه گندماي كروي كيسه آنكه به پاي . در همين زمان عقابي را بر فراز كوه پرواز مي دادند نمود
و  نشانه مي گرفترا  كيسهطناب با تيركمان  سوگند مي خوردمتهم  و جالد به محض اينكهآويزان شده بود 

د فرو قلهدقيقا روي  كيسه. صداقت فرد متهم زماني مشخص مي شد كه دكيسه از پاي عقاب جدا مي ش
شد و اگر در دامنه سمت افتاد فرد به حبس ابد محكوم ميدر دامنه سمت چپ كوه مي كيسه. اگر آمدمي

  .(فرض كنيد كيسه عمودي سقوط مي كند) افتاد به اعدام!!!راست مي
 ؛ اماشدملي از جانب الهه صداقت محسوب ميقابل اعتماد و دستور العبراي مردم اين شيوه تعيين صداقت 

شاه در نتيجه اين آزمون برد كه خواست پادروش كمي مشكوك شده بود و گمان ميداناي شهر به اين 
همچنين موقعيت قله در آسمان و شعاع آن و  اي بين موقعيت كيسهكرد رابطهمي اسحسادخيل است، او 
هاي اهرام آمده است كه هر ابطه را كشف كند. در ديوار نوشتها وجود دارد. اما نتوانست اين رهكوه و كوهپايه

خواهيم در يافتن اين اسرار به اسرار اهرام پي ببرد. از شما مي تواند بهبتواند اين رابطه را كشف كند مي كس
  ما كمك كنيد.

  



 Aادامه سوال 

  ورودي :
(فاصله از  Xمختصات افقي  كه به ترتيب مختصات مركز دايره (ابتدا سه عددآن خط كه در خط اول  چهار

است. درسه خط و شعاع كيسه ) (ارتفاع از سطح زمين) Yمختصات عمودي و سپس  سمت چپ ترين نقطه)
يكي از اين سه  ).است Yبعد عدد و  X عدد اولكه در هر خط  شود (مختصات سه نقطه مشخص مي بعد 
كوهپايه سمت راست و ديگري نقطه قله ترين نقطه پايينديگري  كوهپايه سمت چپ،ترين نقطه پايين نقطه
  اعداد به صورتي هستند كه كره با كوه تداخلي ندارد. .)ي كه گفته شد نيستند(كه لزوما به ترتيب است

  كوچكترند) 1000از صفر بزرگتر و از و  صحيح ،اعدادي (همه 

  خروجي :
، اگر محكوم به حبس ابد است  edamدر يك خط حكم متهم بايد نوشته شود. اگر محكوم به اعدام است 

abad  و اگر متهم راست گوستtabrae  شود.چاپ 

  (خروجي بايد با حروف كوچك چاپ شود)

  ورودي و خروجي نمونه:

  ورودي خروجي
abad 99  222  17

112  71
307  19 
22  10

edam 700  80  5
19  3 
900  17 
250  30

tabrae224  700  4
111  50 
224  654 
578  20

  

 



B  - انتخابات مدرسه  

خواهيم انتخابات دبيري شوراي مدرسه را به صورت كامپيوتري برگزار كنيم. به اين صورت كه مي
كانديدا آموزي كه براي دبير شدن در شورا تواند به يكي از چهار دانشآموز ميهر دانش

اي بنويسيد كه دبير برگزيده انتخابات را است، راي دهد. از شما خواسته مي شود برنامهشده
  معرفي كند. 

  ورودي :

شود و در خط بعدي راي دهند مشخص ميآموزاني كه راي ميدو خط كه در خط اول تعداد دانش
رد نظرشان است) داده كه اين عدد كد مربوط به كانديد مو 4و  1آموز (عددي بين هر دانش

  شود.مي

 باشد.نفر مي 100و حداكثر  1تعداد راي دهندگان حداقل 

  خروجي :

شود. (انتخابات تنها يك برگزيده دارد يعني يك خط كه در آن كد كانديد منتخب نوشته مي
  بيشترين تعداد راي فقط براي يك نفر است و حالت مساوي پيش نمي آيد).

  ورودي و خروجي نمونه:

  ورودي خروجي

4 13

1  3  4  2  3  4  2  1  4  3  
2  4  4 

3 4

1  2  3  3 



C  - پمپ بنزين  

در يك پمپ بنزين براي جلب مشتري، مدير جايگاه به اين فكر افتاده كه سامانه هوشمندي پياده 
در جايگاه تلف شود. به همين منظور مدير جايگاه دنبال  هاسازي كند تا زمان كمتري از مشتري

ي ورود خودروي جديد، سريعتر راهكاري براي پيدا كردن رديفي از پمپ بنزين است كه در لحظه
سازي كنيم، شود تا خودرو در صف آن بايستد. براي اينكه بتوانيم اين سامانه را پيادهخالي مي

رد. يكي از اين اطالعات دقيقه ورود هر خودرو به جايگاه است. گياطالعاتي در اختيار ما قرار مي
كند، كه با توجه به نوع گيري مييكي ديگر از اين اطالعات مدت زماني است كه هر خودرو سوخت

  خودرو تخمين زده مي شود. (به دقيقه)

وجود پمپ  mسكو دارد كه در هر سكو  nاست، يعني  mدر  nگوييم ظرفيت يك جايگاه وقتي مي
اي كه مد نظر ماست، بايد با ورودي دارد. فرض كنيد تمام ظرفيت جايگاه پر شده باشد. سامانه

  شود.گرفتن اين اطالعات شماره سكويي را خروجي دهد كه زودتر از بقيه خالي مي

  ورودي :

كه در هر رديف  ) و سپس تعداد پمپيnدر خط اول ابتدا تعداد سكوهاي جايگاه داده مي شود (
  هستند. 100هاي هر رديف حداقل يك و حداكثر ). تعداد سكوها و تعداد پمپmقرار دارد(

خط بعدي، در هر خط زمان ورود خودروهاي اول هر صف، خط دوم خودروهاي دوم هر صف  mدر 
خط آمده كه در خط اول آن، مدت زماني كه طول مي كشد  mو... داده شده است. در ادامه نيز 
گيري كنند، در خط دوم زمان مربوط خودروهاي دوم و... آمده خودروهاي اول هر صف سوخت

  مي باشند. 59تا  0ها همه بين است. زمان

يك خط كه در آن شماره سكويي كه زودتر از بقيه خالي مي شود، آمده است. اولين  خروجي :
 ي با هم خالي نمي شود.مي باشد. در ضمن هيچ دو صف nو آخرين سكو شماره  1سكو شماره 



 Cادامه سوال 

  ورودي و خروجي نمونه:

  ورودي خروجي

2 2  3

4  1

5  20

10  30

40  5

2  3

7  6

2 3  2

1  3  7

2  12  8

30  17  50

1  4  21 

  

   



D  - صعوديمينو  

 n! مسابقه از اين قرار است : ايم به اسم صعوديمينواي طراحي كردهبراي بازي دومينو مسابقه
ي دومينو قرار بگيرد. در ابتدا دومينوها به تواند تعدادي مهرهستون داريم كه در هر كدام مي

اند (ممكن است در ستوني صفر دومينو قرار گرفته باشد). مي خواهيم صورت تصادفي پخش شده
هاي ستون سمت ز تعداد مهرههاي هر ستون اجا كنيم كه تعداد مهرهدومينوها را طوري جابه

چپي آن يكي بيشتر باشد. براي تبديل حالت به هم ريخته اوليه به حالت نهايي مورد نظر، تنها به 
استفاده از يك حركت مجاز هستيم، آن هم اينكه يك مهره از يك ستون برداريم و روي يك 

بقه برنده مي شود كه شود. تيمي در مساستون ديگر بگذاريم. اين فرآيند يك حركت حساب مي
 با كمترين حركت ممكن از حالت اوليه به ترتيب مورد نظر برسد.

  
  ورودي :

 => n => 1مهره هاي داده شده است ( كه معرف تعداد ستون nدو خط كه در خط اول عدد 

)، و در خط بعد به ترتيب تعداد مهره هاي موجود در هر ستون از چپ به راست داده مي 1000
  داد مهره هاي هر ستون بيشتر از يك ميليون نيست)شود. (تع

  خروجي :

  حداقل حركات براي رسيدن به ترتيب مورد نظر.

  ورودي و خروجي نمونه:



  ورودي خروجي

11 6

13  6  4  11  6  5

7 8

7  2  3  4  5  0  6  9 

  

   



E  - شركت جرثقيل افرازان  

هاي بتوني و در يك شركت ساختمان سازي تعدادي جرثقيل وجود دارد كه براي بلند كردن سازه
ها با توجه به مكانيزم صنعتي خود، با شوند. هر كدام از اين جرثقيلاجسام سنگين استفاده مي

شوند. اين عدد به اين معناست كه اين شود، متمايز ميكه آستانه تحمل ناميده ميQيك عدد 
را نمي تواند بلند كند و مي  Qرا بلند كند (بيشتراز  Qتواند باري با حداكثر وزن قيل ميجرث

جا كه ساختن جرثقيل با قدرت باال هزينه بسيار بااليي هم دارد، استفاده از چند سوزد). از آن
رسد. اما مشكلي كه در اين روش تر منطقي به نظر ميجرثقيل براي بلند كردن اجسام سنگين

سوزد و از رده وجود دارد اين است كه اگر به جرثقيلي بيش از آستانه تحملش فشار بيايد، مي
  تر تمام شود.تر، گرانشود. براي همين ممكن است اين روش از ساخت جرثقيلي قويخارج مي

هاي متفاوت) بلند كنيم، قدرت عدد جرثقيل (با Kرا با  Wمي دانيم كه اگر بخواهيم باري به وزن 
است. يعني فشار به صورت  W/Kفشاري كه به هر دستگاه مي آيد با يكديگر برابر و مساوي با 

) از آستانه W/Kشود. اگر فشار وارده به هر دستگاه (يعني ها تقسيم ميمساوي بين همه دستگاه
شود. براي جلوگيري از خارج ميسوزد و از رده تحمل دستگاه بيشتر باشد، آنگاه آن دستگاه مي

هاي خواهيم بيشترين باري را كه با استفاده از تعداد دلخواهي از دستگاههاي احتمالي ميخسارت
توان جابجا كرد، پيدا كنيم تا با توجه به آن عدد، سفارش بگيريم. يعني تعدادي از موجود مي

  ين وزن ممكن را جابجا كنند.ترديگر بيشجرثقيل ها را انتخاب مي كنيم كه با كمك يك

  ورودي :

هاي موجود در شركت داده مي شود و در خط بعدي آستانه دو خط كه در خط اول تعداد جرثقيل
  هستند) 1000تحمل هر جرثقيل. (همه ي اعداد ورودي كوچكتر يا مساوي با 

  خروجي :

  كنيم. حداكثر وزني كه مي توانيم با استفاده از تعداد دلخواهي جرثقيل جابجا



  

  Eادامه سوال 

  ورودي و خروجي نمونه:

  ورودي خروجي

10 3 

10  1  5 
20 2

10  15 

  

   



F  - گرربات نظافت  

براي يك سالن اجتماعات رباتي طراحي شده است كه سالن را نظافت كند. اين ربات با كنترل از 
هايي است كه بايد موزائيكدهد مختصات شود. اطالعاتي كه كنترل به ربات ميراه دور هدايت مي

طي كند و نظافت خود را انجام دهد. اما براي دستگاه كنترل مشكلي پيش آمده و اطالعات را به 
دهد. براي اينكه ربات كارايي خود را حفظ كند، بايد صورت درهم ريخته به ربات تحويل مي

ر كاربر بوده، پيدا كند. اين اي بنويسيم كه اين اطالعات را بگيرد و مسيري را كه مورد نظبرنامه
تواند مسير بين دو موزائيك كنار هم را تشخيص دهد، ربات طوري طراحي شده است كه فقط مي

چپ و يا راست برود. از شما  –پايين  –يعني فقط مي تواند از مكان فعلي خود يك موزائيك باال 
ترل را بگيرد و مسيري كه اي بنويسيد كه اطالعات دريافت شده از كنشود برنامهخواسته مي

  مورد نظر كاربر بوده را بنويسد.

شود (يعني كند و همچنين با خودش مماس نميمسيري كه به دنبالش هستيم، خودش را قطع نمي
  كند).ها گذشته عبور نميهايي كه يك بار از آنربات از كنار موزاييك

  ورودي :

و  1خص مي شود. تعداد نقاط حداقل ) مشnابتدا در يك خط تعداد مختصات دريافت شده (
 Yو  Xخط ورودي داريم، كه در هر خط دو عدد كه به ترتيب معرف  nباشد. سپس مي 100حداكثر 

هستند. همچنين نقاط داده  15000و حداكثر  1ها حداقل  Yها و  Xاند. يك موزائيك هستند، آمده
  دهند.تر تشكيل نميشده دو مسير و يا بيش

  خروجي :

خط چاپ شود، طوري كه در هر خط مختصات يك نقطه  nمسيري كه ربات بايد طي كند در 
) X+Yمبدا مسير بايد جايي باشد كه جمع مختصاتش (يعني  .)Yو سپس  Xنوشته شود (ابتدا 

 كمتر از جمع مختصات مقصد است. (فرض كنيد جمع مختصات مبدا و مقصد مساوي نيست)



 Fادامه سوال 

  نمونه: ورودي و خروجي

  ورودي خروجي

2  2

3  2

3  3 

4  3

5  3

5  2 

5  1 

7 
3  2

4  3

5  1

3  3

5  2

2  2

5  3

3  7

3  8

3  9

4  9

5  9

5  10

5  11

6  11 

8

5  9

3  7

3  9

5  11

6  11

5  10

3  8

4  9 

  



G  - فرش شدن يك مستطيل  

ها ايم. به دليل عدم مديريت صحيح، فرشتمام مساحت يك ورزشگاه به شكل مربع را فرش كرده
ها، خواهيم با داشتن مختصات دو راسِ متقابل هر يك از فرشاند. ميبه صورت پراكنده پهن شده

دانيم هيچ قسمتي از بدانيم تمام مساحت ورزشگاه مفروش شده است يا خير. همچنين مي
اشد(ولي ممكن است در بعضي از ورزشگاه وجود ندارد كه سه فرش (يا بيشتر) روي هم افتاده ب

قسمت ها دو فرش روي هم باشد يا اينكه قسمتي خالي بماند و يا اينكه فقط يك فرش در آن 
 قسمت باشد).

  
  ورودي :

شود (ورزشگاه به شكل مربع است). در خط بعد ابتدا در يك خط اندازه ضلع ورزشگاه داده مي
آيد خط بعد، چهار عدد مي n) مشخص مي شود و در هر يك از nهايي كه پهن شده (تعداد فرش

كه مختصات دو راس متقابل از يك فرش است. (دو عدد اول براي يك راس و دو عدد ديگر براي 
  راس ديگر) طول و عرض 



 Gادامه سوال 

ها صفر و است و حداقل تعداد فرش 1) و حداقل 2000،000،000ورزشگاه حداكثر دوميليارد (
اند. (مختصات گوشه ورزشگاه ها داخل ورزشگاه پهن شدهاست. در ضمن همه فرش 1000رحداكث

  ) است).0و  0(

  خروجي :

  .noخروجي داده شود وگرنه كلمه  yesاگر تمام مساحت ورزشگاه پوشيده مي شود كلمه 

  (خروجي بايد با حروف كوچك نوشته شود)

  ورودي و خروجي نمونه:

  ورودي خروجي

yes 10
2
0  0  5  5
10  0  0  10

no 20
4
1  1  5  5
5  5  20  20
20  0  5  5
0  5  5  20 

  

   



H  - ماز توپ دار  

به  خواهيم بدانيم يك توپ هوشمند از يك ماز مي تواند خارج شود يا خير. فرض كنيد اين مازمي
صورت عمودي ايستاده است و يك توپ از باال داخل آن مي شود. اگر توپ بتواند از چپ، راست 

اي كه اين ماز دارد اين است كه اگر توپ از باال يا پايينِ ماز خارج شود، ماز حل شدني است. نكته
كت روي سطحي بيفتد مي تواند به انتخاب خود چپ يا راست را انتخاب كند و در آن سمت حر

كند و اگر زير توپ خالي شود به پايين سقوط خواهد كرد. (توپ به صورت كامالً عمودي سقوط 
  مي كند و به سمت چپ يا راست منحرف نمي شود)

  ورودي :

هاست، داده مي شود. حداكثر تعداد سطرها كه به ترتيب تعداد سطرها و ستون mو  nدر خط اول 
  و حداقل يك است. 100ها و ستون

) نشان #كند. كاراكتر (كاراكتر مي آيد كه نقشه ماز را مشخص مي mخط بعدي  nيك از  در هر
در  .يا  #دهنده ديوار و كاراكتر (.) نشان دهنده فضاي خالي است. (هيچ كاراكتر ديگري به غير از 

  ماز وجود ندارد) در خط آخر نيز شماره ستوني است كه توپ از آنجا وارد ماز مي شود.

  ولين ستون را يك در نظر بگيريد.در ضمن ا

  خروجي :

را  noوگرنه كلمه  yesاگر راهي براي خروج توپ از چپ، راست و يا پايين وجود داشت كلمه 
  چاپ كند.
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 خروجي نمونه:

no 


