
ددبیرستانن عالمه حلی تهراانن

لیگ حلینت

هفتهیی نخست
Bگرووهه 



 - 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



سرباززهایی گیج - ٢۲
 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



نقطهیی ززینااسبی آآرراایه-٣۳

 ستونن) ااگر یک خانه ددرر سطر خوددشش بزررگترین عددد وو ددرر ستونن خوددشش کوچکترینnسطر ووn×n)nددرر یک آآرراایه یی
خانه  به آآنن  اشد  عددد ـب زررگترین  خوددشش ـب ستونن  عددد وو ددرر  خوددشش کوـچکترین  سطر  یا برـعکس ددرر  اشد،   نقطه یی ززـین ااسبیعددد ـب

می گوییم.

 کوچکترین عددد ستونن نخست وو بزررگترین عددد سطر ددوومم ااست.۵ددرر آآرراایه یی ززیر، عددد •

[8 9 1
5 2 4
6 1 3 ]

 بزررگترین عددد ستونن چهاررمم وو کوچکترین عددد سطر پنجم ااست.١۱٩۹ددرر آآرراایه یی ززیر، عددد •

[
41 4 64 16 9 32
6 1 3 8 5 7
8 9 92 10 47 40
11 5 13 9 12 15
77 27 33 19 20 36
8 9 1 17 5 11

]
 نقطه یی ززین ااسبی ددیگریی نیز دداارردد، آآنن رراا بیابید.)١۱٩۹ : آآرراایه یی باال غیر اازز ددقت(

آآرراایه یی ززیر نقطه یی ززین ااسبی نداارردد.•

[1 2 3 4
0 8 4 7
7 10 6 11
6 13 12 −1]

ووررووددیی
 عددد صحیح ااست.n سطر می آآیند که هر یک شامل n وو پس اازز آآنن ١۱n١۱٠۰٠۰ددرر نخستین سطر ووررووددیی 

خرووجی
  همه یی نقطه هایی ززین ااسبی آآرراایه باید ددرر خرووجی بیایند. ااگر آآرراایه یی ووررووددیی بیش اازز یک نقطه یی ززین ااسبی دداارردد هر نقطه رراا ددرر

  رراا چاپپ کنید.NOسطریی جدااگانه ددرر خرووجی نمایش ددهید وو ااگر آآرراایه یی ووررووددیی هیچ نقطه یی ززین ااسبی نداارردد ددرر خرووجی ووااژژهه یی 

:١۱نمونهیی 
OutputInput

1  03
8  9  1
5  2  4
6  1  3

 وو ااندیس ستونن نخست1 اازز صفر آآغازز می شودد. بنابرااین ااندیس سطر ددوومم براابرCکنید که ااندیس آآرراایه ها ددرر ++ ددقت 
خوااهد بودد.0براابر



:٢۲نمونهیی 
OutputInput

0  3
1  0

4
10  20  30  40
13  21  32  50
12  34  37  60
11  20  30  70 

 
:٣۳نمونهیی 

OutputInput

NO4
1   2  3  4 
0   8  4  7 
7  10  6 11 
6  13 12 -1 

 



 - شیوعع وویرووسس۴
ااگر کامپیوتر  هر  که  ااست  صوررتت  ااین  به  ل کردد آآنن  که عـم ااست  شدهه  وویرووسس منـتشر  نوعع ـجدیدیی اازز  کامپیوتریی  شبکه یی  یک   ددرر 
 بیش اازز نیمی اازز کامپیوتر هایی که مستقیماًً به آآنن ووصل هستند مبتال شوند، آآنن کامپیوتر نیز وویرووسی خوااهد شد. کامپیوتر هایی ااین
ـطه ـین ددوو نـق پاررهه خط ـب هر  کامپیوتر وو  یک  ـشانن ددهندهه   ـرررنگ ـن هر نقطه یی ـپ شدهه ااند،  ووصل  هم  به  ززیر  شکل  به   شبکه 

نشانن ددهندهه متصل بوددنن مستقیم آآنن ددوو کامپیوتر به یکدیگر ااست.

ووررووددیی
  کامپیوتر آآننn سطر می آآیند که هر یک شامل ووضعیت هر یک اازز  n وو پس اازز آآنن ١۱n١۱٠۰٠۰٠۰ددرر نخستین سطر ووررووددیی 

سطر ااست.عددد صفر نشانن ددهندهه یی سالم بوددنن وو عددد یک نشانن ددهندهه یی وویرووسی بوددنن آآنن کامپیوتر ااست.

خرووجی
ددرر خرووجی باید تعداادد نهایی کامپیوتر هایی آآلوددهه رراا چاپپ کنید.

:١۱نمونه یی 
OutputInput

164
0  1  0  0
0  1  1  1
1  0  0  1
0  0  1  0

  
:٢۲نمونه یی 

OutputInput

326
0 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 0



بینواایانن ددرر کالسس - ۵
 عدهه اایی دداانش آآموزز بی نواا ددرر کالسس ددررسی نشسته ااند. هرگاهه دداانش آآموزز قد بلندیی ددرر یک ستونن بنشیند تمامی دداانش آآموززاانن با قد
بداانیم ـچند ددااـنش آآموزز ددرر کالسس ددرر ددیدنن ددچارر ـمشکل ـمی شوند. ـمی خوااهیم  ددیدنن تـخته  ستونن نـشسته ااند ددرر  که ددرر ـهمانن   ـکوتاهه تر 

تخته ددچارر مشکل می شوند.
- مثالل: فرضض کنید تخته رروو به باالست وو جایی هر دداانش آآموزز قد وویی رراا نوشته اایم:

121  113  170  152
140  136  143  131
138  142  127  163
125  118  120  148

 ررمم، ددرریف سومم دداانش آآموزز ددرر ددیدنن تخته ددچارر مشکل می شوند (ررددیف ددوومم ستونن سومم وو چها٨۸چنانن که می بینید ددرر ااین کالسس 
ستونن ااوولل وو سومم وو کل ررددیف آآخر).

ووررووددیی: 
  که تعداادد دداانش آآموززاانن هر ررددیف وو هر ستونن ااست می آآید (ددرر مجموعع کالسس١۱٠۰٠۰ تا ١۱ بین nددرر خط ااوولل ووررووددیی عددد 

n
  عددد ظاهر می شودد که هر کداامم نمایانگر قد دداانش آآموززییn سطر بعدیی ددرر هر سطر nدداانش آآموزز دداارردد). سپس ددرر 2

ااست که ددرر آآنن ررددیف وو ستونن نشسته ااست.

خرووجی:
 خرووجی شامل یک عددد باید باشد که تعداادد دداانش آآموززاانی ااست که ددرر ددیدنن تخته ددچارر مشکل هستند.

:١۱نمونهیی 
Input Output

4
121  113  170  152
140  136  143  131
138  142  127  163
125  118  120  148

8

:٢۲نمونهیی 
OutputInput

23
125  140  132
114  162  148
128  131  152


