
ددبیرستانن عالمه حلی تهراانن

لیگ حلینت

هفتهیی نخست
Aگرووهه 



 - جمع ددوو عددد١۱
ددوو عددد گرفته وو مجموعع آآنن ها رراا چاپپ کنید

ووررووددیی
1000000,1000000ددوو عددد صحیح   ba.که با یک فاصله اازز هم جدااشدهه ااند 

خرووجی
حاصل جمع ددوو عددد رراا چاپپ کنید.

:١۱نمونهیی 

OutputInput

155 10

:٢۲نمونهیی 

OutputInput

994-6 1000 

 

:٣۳نمونهیی 

OutputInput

66665432 1234



 - موتورر سواارر خالففکارر٢۲
حالل دداایم ددرر  ند وو  ددررصرااطط ـمستقیم ـحرکت کـن ند   نمی توااـن ااصوال ما  شهر  سواارراانن  وتورر  رخی اازز ـم أسفانه ـب ید مـت که می ددااـن  ـهمانن طورر 
 وویرااژژ ددااددنن بین خطوطط هستند! فرماندهی پلیس ررااهورر اازز شما برنامه نویسانن ماهر ددررخوااست کرددهه که ددرر جریمه کرددنن ااین موتورر
شدنن آآنن اازز یزاانن رردد  سواارر، ـم وتورر  قاطط ـحرکت ـم با گرـفتن ـن که  سید  رنامه اایی بنوـی که ـب ن صوررتت  به ااـی ید.  آآنن ها ـکمک کـن به   سواارراانن 
 خط کشی خیابانن رراا مشخص کند. براایی ااین کارر فرضض کنید که خیابانن تنها یک خط دداارردد که ووقتی اازز باال به آآنن نگاهه می کنیم ددرر

y=0  قراارر گرفته وو نقاطط حرکت موتورر سواارر نیز ددرر طولل محوررx.یک سریی عددد ااست 

ووررووددیی
تداا  سپس nااـب ی آآید. n وو  سواارر ـم وتورر  کانن ـم ندهه یی ـم عددد ـمشخص کـن  1≤ n≤100000000ندهه یی عددد ـمشخص کـن هر    وو 

 خوااهد بودد.١۱٠۰٠۰- وو ١۱٠۰٠۰بین مکانن موتورر سواارر 

خرووجی
ددرر تنها خط خرووجی باید تعداادد ددفعاتت عبورر موتوررسواارر اازز خط کشی خیابانن رراا بنویسید.

:نمونه
 (مکانن هایی عبورر اازز خط با ررنگ ززرردد مشخص شدهه ااند.)

Input Output
10
1 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 1

2

4
-1 2 3 2

1

12
1 0 0 0 -1 -2 -3 -2 3 4 3 2 

4



 - ماکارروونیهایی تنبل٣۳
اددهه ااـند(موااززیی خط   ). ـمی خوااهیم بداانیم طوللy=0ـتعدااددیی تکه یی ـماکارروونی (بخوااـنید پاررهه خط) دداارریم که ـکنارر هم رروویی ززـمین اافـت

جایی ددرر ااین ددسته ماکارروونی که همه یی ماکارروونی ها آآنن جا هستند چقدرر ااست.

فرضض کنید سه تکه ماکارروونی دداارریم. نقطه یی شرووعع وو پایانن هر ماکارروونی مشخص شدهه ااست:

3 - 8
2 - 6
4 - 12

).۶ تا ۴ ااست (حدفاصل ٢۲طولل کلفت ترین مسافت براابر 

ووررووددیی
 خط بعدیی ددرر هر خط ددوو عددد n  که تعداادد تکه هایی ماکارروونی ااست ظاهر شدهه وو ددرر١۱٠۰٠۰ تا ١۱بین  n ددرر خط ااوولل ووررووددیی عددد

می آآید که ااوولی نقطه یی شرووعع ماکارروونی وو ددوومی نقطه یی پایانن آآنن ااست.

خرووجی
خرووجی به شکل یک عددد ااست که بیانگر طولل کلفت ترین مسافت ااست.

:١۱نمونه یی 
input output

3
3 8
2 6
4 12

2

:٢۲نمونه یی 
outputinput

54
4 12
2 10
5 14
1 9

٢۲

٨۸٣۳٢۲ ۶۴ ١۱٢۲



:٣۳نمونه یی 
input output

5
5 9
1 7
6 14
2 8
5 11

1



سرباززهایی گیج - ۴
 چند سربازز ددرر صفی براایی ااجراایی مرااسم صبحگاهی اایستاددهه ااند. لکن سرباززهایی گیج ما به جایی ااین که همگی به یک طرفف به
ااما ند  سرباززها ـمرتب ـک ااین  تا  کردد  سرباززها تالشش  ااین  ااررشد  غربب ااـیستاددهه ااند. ااـفسر  به  شرقق وو بـعضی رروو  به   ااـیستند بـعضی رروو 
ااین سرباززهایی ـگیج رراا ـمتوجه مـنظورر خودد ـکند. ددرر ـنهایت قراارر شد با هر سوتی که ااـفسر ـمی ززند هر ددوو  نتوااـنست به ـهیچ ررووشی 
 سرباززیی که رروو به رروویی هم اایستاددهه بوددند هر ددوو بچرخند. اافسر بیچاررهه مجبورر ااست اانقدرر سوتت بزند تا هیچ ددوو نفریی رروو به رروویی

هم باقی نمانند (که تاززهه ددرر ااین شراایط هم همه به یک جهت نیستند، وولی چه می تواانن کردد).
 فرضض کنید سرباززها به ااین شکل صف بسته ااند:

> > < < > >
با یک سوتت اافسر سرباززها به ااین شکل ددرر می آآیند:

> < > < > >
با سوتت بعدیی ااین شکلی می شوند:

< > < > > >
وو با سوتت آآخر به ااین حالت ددرر می آآیند:

< < > > > >
ددقت کنید که بعد اازز ااین هر چقدرر اافسر بیچاررهه یی ما سوتت بزند تغییریی ددرر آآرراایش سرباززها اایجادد نمی شودد.

ووررووددیی
خط ااوولل ووررووددیی عددد   خط ـبعدیی ١۱٠۰٠۰ تا ١۱ ـبین nددرر  ااست آآمدهه وو ددرر    عددد ظاهر ـمی شوند که ـهرکداامم یاn که ـتعداادد سرباززها 

- (معاددلل جهت چپ) بوددهه وو بیانگر نحوهه یی ااوولیه یی اایستاددنن سرباززها هستند.١۱ (معاددلل جهت ررااست) وو یا براابر ١۱براابر 

خرووجی
 خرووجی به شکل یک عددد ااست که بیانگر تعداادد سوتت هایی ااست که الززمم ااست اافسر مربوطط بزند (تعداادد سوتت هایی که بعد اازز آآنن

هرچه سوتت بزند تغییریی ددرر صف اایجادد نشودد).

:١۱نمونه یی 
input output

6
1 1 -1 -1 1 1

3

:٢۲نمونه یی 
outputinput

34
1 -1 1 -1

:٣۳نمونه یی 
input output

7
1 1 -1 1 -1 -1 1

4



عددد خوشتیپ-۵
عدد کامل عددی است که بعد از جتزیه به عوامل اول، تعداد تکرار هر عامل آن زوج بار تکرار شده باشد

 ۱۴۴  = ۲×۲×۲×۲×۳×۳ است چون  خوشتیپ ۱۴۴عدد
 ۳۲ = ۲×۲×۲×۲×۲ نیست چون خوشتیپ ۳۲عدد

ووررووددیی
10001یک عددد صحیح مثبت گرفته.( n(

خرووجی
 شودد رراا چاپپ کنیدخوشتیپ ضربب شودد تا حاصل عدددیی nکوچک ترین عدددیی که ددرر 

:١۱نمونهیی 
OutputInput

232

:٢۲نمونهیی 
OutputInput

1560

:٣۳نمونهیی 
OutputInput

1169


