
 مس توى القطرالتصفيات الهنائية عىل 

 اليوم الأّول -اختصاص املعلوماتية 

 جلنة ادلعلوماتية-اللجنة العلمية ادلركزية  1 

 

 أطول رصيد

يت يعمل هبا، يقرتح خالد أن ينال من الشركة ال اً اثبت شهريً  اً طلب راتبأن يتسعري خدماته اخلاصة! فبدل رغب احملاسب خالد بتغيري طريقة ي
نسبة صغرية من رصيد أكرب حساب يف الشركة. ودلا كانت الشركة متتلك عددًا كبريًا من احلساابت واليت تتم العمليات عليها بشكل 

، همن غري البديهي إجياد أكرب حساب. لذلك، اقرتح خالد أن يتم عد خاانت الرصيد يف كل حساب كتقريب لقيمة الرصيد فيفمستمر، 
  خدماته بناااً عل  احلساب صاحب الرصيد الذي تحتوي أكرب عدد من اخلاانت.وميكن خلالد عندها تسعري

 . يف أكرب حساب رصيدالعدد خاانت أوجد ، [ ] والقيمة التقريبية لرصيد كل حساب    فإذا علمت عدد احلساابت

 الدخل:

 يتكون الدخل من سطرين:

 ، تحتوي السطر األول عدد احلساابت يف الشركة  -

قيمة موجبة تعرب عن القيم التقريبية لرصيد كل حساب لدى الشركة )إنتبه إىل أن األصفار اليسارية ال   وتحتوي السطر الثاين  -
 تغري من قيمة الرصيد(. 

4 
2005 51235 000410 3000 

 مثال:

 اخلرج:

 .أكرب حساب من حساابت الشركة الرصيد يفيتكون اخلرج من قيمة عددية واحدة تعرب عن اإلجابة ادلطلوبة: عدد خاانت 
 مثال: 5

 التوضيح:

 خاانت. 5تكون من يي والذ 51235أكرب رصيد مذكور يف ادلثال هو رصيد احلساب الثاين بقيمة 

 
 :Subtasksادلسائل اجلزئية 

●    ،             [ ]  عالمات( 6)       

●    ،          [ ]  (عالمة 11)        

●      ،      [ ]  عالمة( 81)        

●      ،     [ ]  عالمة( 11)        

●      ،     [ ]  عالمة( 13)        



 التصفيات الهنائية عىل مس توى القطر

 اليوم الأّول -اختصاص املعلوماتية 

 جلنة ادلعلوماتية-اللجنة العلمية ادلركزية  1 

 
 تسعري املنازل

 يف حٍي سكيٍن، ىنالك عدٌد كبرٌي من ادلنازل ادلتجاورة على صف واحد. لكل منزل حديقة خلفية غري مزروعة.

 مجيع ادلنازل متشاهبة ابدلساحة والتوزيع الداخلي واإلجتاه وابلتايل ذلا نفس السعر إذا أراد أصحاهبا بيعها. 

 

ى إىل زايدة سعر يف حديقة منزلو اخللفية، مما أد عطرةميتلك سليمان واحداً من ىذه ادلنازل )الرابع من اليسار(، فقام بزراعة شجرة مزىرة 
منزلو، حيث أصبح لديو إطاللة لطيفة! ولكن ادلالحظ أن ادلنازل القريبة واليت تستطيع رؤية الشجرة )عدة منازل على اليمني ونفس العدد 

 الطريقة هبدف زايدة أسعار منازذلم.على اليسار(، إزداد سعرىا أيضاً. مما دفع عدداً من أصحاب ادلنازل إىل التصرف بنفس 

 

 :نأ فإذا علمت

 ، إىل   وىي مرّقمة من   عدد ادلنازل ادلتجاورة  -

 ،      سعر ادلنزل قبل زراعة أي شجرة ىو و  -

وتسبب زايدة يف أسعار ادلنازل            تسبب زايدة يف سعر ادلنزل مبقدار   زراعة شجرة يف حديقة ادلنزل رقم و  -
 ،        على يساره مبقدار   على ميينو والـ  الـ

 اليت متت الزراعة فيها.    شجرة يف احلي، ونعرف أرقام ادلنازل   نو حىت اآلن قام اجلريان بزراعة أو  -

 بعد عمليات الزراعة ادلذكورة.       ة عدد البيوت اليت ذلا سعر معني معرفنرغب يف 

 الدخل:

 يتكون الدخل من أربعة أسطر:

 ويعرب عن السعر البدئي لكل منزل.      ويعرب عن عدد ادلنازل يف احلي يليو   حيتوي السطر األول العدد  -

وقيمة الزايدة اليت تسببها الشجرة لسعر ادلنزل اجملاور   حيتوي السطر الثاين عدد ادلنازل اليت تتأثر مييناً أو يساراً بزراعة الشجرة  -
        . 

رقم تعرب عن أرقام ادلنازل اليت قامت بزراعة أشجار يف حدائقها اخللفية   يليو سلسلة مكونة من   حيتوي السطر الثالث العدد  -
 ىت اآلن.ح

 .      حيتوي السطر الرابع السعر ادلستهدف  -

 ,000   ,000   ,000   ,000   ,000   ,000   ,000   ,000  

 ,000   ,500   ,500   ,000   ,500   ,500   ,000   ,000  



 الأّول اليوم -2020 عىل مس توى القطر التصفيات الهنائية – املعلوماتيةالأوملبياد العلمي السوري اختصاص 

2 

 
8 1000 
2 500 
1 4 
1500 

 مثال:

 اخلرج:

 بعد عمليات زراعة األشجار.       يتكون اخلرج من رقم واحد فقط يعرب عن عدد ادلنازل اليت ذلا السعر ادلستهدف 
 مثال: 4

 
 التوضيح:

 10511ىو القيمة  6و 5و 3و 2، يصبح سعر كل من ادلنازل صاحبة األرقام 4للمنزل صاحب الرقم بعد زراعة شجرة واحدة يف احلديقة 
، فهي ادلنازل األربعة ادلذكورة 10511. ودلا كنّا نبحث عن ادلنازل صاحبة السعر 20111فيصبح  4متاماً. أما سعر ادلنزل صاحب الرقم 

 فقط.
 

 :Subtasksادلسائل اجلزئية 

● 5     0 ،             0 ،            0 ، 
            0، 0  (اتعالم 9)                                                         0        

● 5     0 ،           0 ،         0  ، 
   0            0 ، 0  عالمة( 31)                                              0        

● 5     0 ،             0 ،            0 ،  
               0 ،          0 ، 

 (اتعالم 11)                                                                              

● 5     0 ،            0 ،              0 ، 
 عالمة( 14)                            ، 0          ، 0               

● 5     0 ،           0 ،              0 ، 
   0            0 ، 0  مة(عال 36)                                             0        
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 اليوم الأّول -اختصاص املعلوماتية 

 جلنة املعلوماتية-اللجنة العلمية املركزية  1 

 
 توزيع الطعام

 كما هو موضح يف الشكل:  على كل منها عدد من الزابئن.لكل طاولة رقم وجيلس  ،عدد من الطاوالتمطعم لدينا يف 

 
لديك يف املطبخ عدد حمدد من أطباق التبولة اجلاهزة ومل يعد ولكن املشكلة أنه يرغب مجيع الزابئن بتجربة طبق التبولة اجلديد. 

 وفق القاعدة التالية:ابستطاعتك حتضري أي طبق جديد. لذلك ستقوم بتلبية الزابئن مبا هو متاح. 
 زابئن على الطاولة.طاولة ألنك لن تستطيع تصدير الفاتورة إذا مل تليب كل الالال تستطيع تلبية جزء من طلبات عند تلبية طلبات طاولة ما، 

  فاتورة.الأطباق تبولة لكي تتمكن من تصدير  5زابئن، جيب أن تعطيهم  5إذا كان على الطاولة ف
 :فإذا علمت لن يكون هنالك طاوالت فارغة. ترغب بتقليص عدد الطاوالت غري املخّدمة لتقليص غضب الزابئن.كما 
 ، عدد الطاوالت يف املطعم  -

∑  )حبيث يكون عدد الزابئن الكلي            ولة عدد الزابئن على كل طاو  -      
   ،) 

 ؛         يف املطبخ عدد أطباق التبولة املتاحةو  -

 حدد عدد الطاوالت األعظمي الذي تستطيع تلبيته. 
 الدخل:

 يتكون الدخل من سطرين:
 املطبخ.عدد أطباق التبولة املتاحة يف وهو   يليه الرقم عدد الطاوالت يف املطعم وهو   حيتوي السطر االول الرقم  -
 رقم تعرب عن عدد الزابئن على كل طاولة.  حيتوي السطر الثاين على  -

5 11 
3 5 2 4 6 

 مثال:

 اخلرج:
 الظروف املتاحة.عدد الطاوالت األعظمي الذي تستطيع تلبيته ضمن يتكون اخلرج من رقم واحد يعرب عن 

 مثال: 3

 التوضيح:
 .زبوانً( 11=  4+2+5)أي ختدم  4و 3و 2 تتعطيها للطاوالأن أحد التوزيعات احملتملة هي طبق،  11لديك 

 :Subtasks املسائل اجلزئية
                                  (11 عالمة) 
         ،         (11 ةعالم) 
                             (12 )عالمة 
                           (12 )عالمة 
                           (12 )عالمة 
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 الثايناليوم  -اختصاص املعلوماتية 

 جلنة املعلوماتية-اللجنة العلمية املركزية  1 

  

 إعادة توزيع البطارايت

لدى معمل إنتاج للبطارايت عدة خطوط إنتاج. يقوم كل خط إنتاج بتصنيع البطارايت وفق املواصفات املطلوبة ومن مث يقوم بتغليف 
عدد إبنتاج يقوم اخلط . عند التشغيل خط إنتاج حجم صندوق شحن خاص بو ضمن صناديق هبدف الشحن. لكلالبطارايت وتعليب 

. مثاًل، عند تشغيل خط إنتاج من البطارايت خاص خبط اإلنتاج نفسوصحيح عدد على حيتوي كل صندوق حبيث  صحيح من الصناديق
 .بطارايت مثالً      صناديق حبيث حيتوي كل صندوق      ما يتم إنتاج 

إضافة مرحلة قبل الشحن بتوحيد عدد البطارايت يف الصناديق الناجتة عن خطوط اإلنتاج املختلفة. يتم ذلك عن طريق ترغب إدارة املعمل 
حبيث حيتوي   ضمن صناديق جديدة موّحدة القياسالبطارايت نتاج وإعادة توزيع اإل وطفتح الصناديق الناجتة عن كل خطفيها النهائي يتم 

 . بطارية  الصناديق موحدة القياس  كل صندوق من
 يتم ملئ الصناديق موحدة القياس واحداً تلو اآلخر، فال يفتح صندوق جديد إال عند إمتالء السابق لو.عند إعادة التوزيع 
 بتقليص اهلدر قدر اإلمكان أي ترغب أبن يكون الصندوق األخري ممتلئ قدر اإلمكان.املعمل ولكن ترغب إدارة 

 فإذا علمت:

 ، عدد خطوط اإلنتاج  -

 ،  وعددىا    وحجم الصناديق الناجتة عن كل خط إنتاج  -

 ؛ وحجم الصندوق املوّحد القياس املستخدم  -

 عليك حتديد عدد البطارايت اليت ستكون يف الصندوق موحد القياس األخري.
 

 الدخل:

 يتكون الدخل من ثالثة أسطر:

 والذي يعرب عن عدد خطوط اإلنتاج.  حيتوي السطر األول الرقم  -

عن حجم الصندوق اخلاص خبط اإلنتاج         زوج من األرقام، يعرب كل زوج من الرقمني   حيتوي السطر الثاين على  -
 .دوماً           ،         تكون يث حوعدد الصناديق اليت ينتجها اخلط.   رقم 

 والذي يعرب عن حجم الصندوق موحد القياس.  على رقم  ثحيتوي السطر الثال -

3 
8 5 12 3 18 6 
10 

 مثال:

 
 اخلرج:

 يعرب عن عدد البطارايت اليت ستكون يف الصندوق موحد القياس األخري. يتكون اخلرج من رقم واحد
 مثال: 4
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 التوضيح:

. بينما أنتج الثالث بطارية 12صناديق يف كل منها  3. وأنتج الثاين بطارايت 8صناديق يف كل منها  5خطوط إنتاج، أنتج األول  3لدينا 
 وحدة.  184. أي ما جمموعو بطارية 18صناديق يف كل منها  6

 4إضايف غري ممتلئ حتتوي  ممتلئ وصندوق صندوق 18على بطارايت  11حبجم موحد يتم إعادة توزيع ىذه الوحدات على صناديق 
 .4بطارايت فقط! مما يعين أن اإلجابة املطلوبة ىي 

 
 :Subtasksاملسائل اجلزئية 

    ،                                                         (3 )عالمة 

                                                                       (9 )عالمة 

    ،                                                          (14 )عالمة 

  عالمة( 23)                                                جمموع اإلنتاج أصغر من 

                                                               (51 )عالمة 
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 ةحتّرك بصحّ 

 ادلركزية لألودلبياد العلمي للمعلوماتية، وصلت للمجّمع وبدأت تبحث عن البناء اخلاص ابدلسابقة. هائية نالبعد أتىلك للمسابقة 
خلية. تتواجد األبينة ضمن ىذا اجملمع يف بعض اخلالاي يف حني ترتك اخلالاي      ع كرقعة ثنائية البعد تتكون من ميكن متثيل اجملمّ 

ة ادلتبقية فارغة لعبور األشخاص بني األبنية. ولكن قبل دخولك إىل ادلبىن الذي تقام فيو ادلسابقة، عليك ادلرور على بعض اخلالاي اخلاص
 جتاه ادلبىن اخلاص ابدلسابقة. (. ومن بعدىا تتابع اب واليت حتتوي أكشاك للمنظمني )عددىا 

 طريق حبيث تبدأ من مدخل اجملّمع وتنتهي عند مدخل البناء، آخذاً بعني االعتبار ما يلي: رعليك إذن التوصل ألقص
تكون  رقعة.يتواجد مدخل البناء اخلاص ابدلسابقة يف الزاوية الدنيا اليمىن من ال يتواجد مدخل اجملّمع يف الزاوية العليا اليسرى من الرقعة.

 ميكنك التحرك أبي اجتاه ضمن الرقعة. (. 2أو  0الزاويتني متاحتني للحركة دوماً )أي القيمة عندمها ىي 

 .إذا كانت فارغة لعبور األشخاص بني األبنية" خللية من الرقعة 0يعطى الرمز" -

 . إذا تواجد فيها بناء وال ميكن العبور من خالذلا " خللية من الرقعة1يعطى الرمز " -

 .وجيب ادلرور عربىا " خللية من الرقعة إذا تواجد فيها كشك للمنظمني2يعطى الرمز " -

عليك حتديد طول الطريق األقصر )أي الذي مير على أقل عدد من اخلالاي( بني مدخل اجملّمع ومدخل البناء اخلاص ابدلسابقة حبيث متر 
 .1-يف حال مل يكن ذلك ممكناً، أطبع القيمة  على مجيع األكشاك.

 
 الدخل:

 سطر:    يتكون الدخل من 
 والذي يعرب عن عدد األسطر واألعمدة يف الرقعة.  حيتوي السطر األول على الرقم  -
 تعرب عن حالة اخلاانت يف السطر من الرقعة.  2أو  1أو  0قيمة   التالية على   حيتوي كل من األسطر الـ -

 .عن وجود كشك للمنّظمني 2والقيمة وجود مبىن عن  1والقيمة خانة فارغة عن  0ة تعرب القيم

4 
0 1 1 1 
0 0 1 0 
1 0 1 1 
2 0 0 0 

 مثال:

 
 اخلرج:

 يتكون اخلرج من رقم واحد يعرب عن طول الطريق األقصر بني مدخل اجملّمع ومدخل البناء اخلاص ابدلسابقة حبيث مير على مجيع األكشاك.
 إذا مل يكن ىنالك طريق بني مدخل اجملّمع ومدخل البناء اخلاص ابدلسابقة. 1-أو يتكون اخلرج من القيمة 

 مثال: 8
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 التوضيح: 
 يوضح الشكل منوذجاً للمجمع حسب مثال الدخل و ميثل الطريق يف ىذه احلالة )اخلرج ادلتوقع من الربانمج( مبايلي:

خطوات.أي ما  3خطوات. ومن مث من كشك ادلنظمني مييناً، إىل مدخل البناء بـ 5إىل كشك ادلنظمني بـتتحرك من مدخل اجملّمع نزوالً، 
 خطوات وىو أقصر طريق. 8رلموعو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :Subtasksادلسائل اجلزئية 
     ،       ،  عالمة( 7)          أو يساوي عدد اخلاانت اليت حتتوي أبنية أصغر 
    ،          ، عالمة( 18)                                       دغري زلدبنية عدد األ 

     ،       ، عالمة( 30)                                       دغري زلدبنية عدد األ 

     ،       ، عالمة( 12)                                       دغري زلدبنية عدد األ 

     ،       ، عالمة( 33)                                       دغري زلدبنية عدد األ 
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 الثايناليوم  -اختصاص املعلوماتية 

 جلنة ادلعلوماتية-اللجنة العلمية ادلركزية  1 

 
 ترتيب املرتاجحة

 لديك جمموعة من األرقام ادلختلفة عن بعضها البعض، وترغب يف أن تلعب مع احلاسب اللعبة التالية:
 يقوم احلاسب إبظهار سلسلة من إشارات الرتاجح )أكرب أو أصغر(، -
 األرقام بني إشارات الرتاجح حبيث يتحقق التعبري الرايضي الناتج.عليك وضع كافة  -

بشكل  قق ادلطلوبطريقة حتالحظ أنه من ادلمكن أن يكون هنالك أكثر من طريقة لتوزيع األرقام بني إشارات الرتاجح. أوجد أي 
 .يحصح

 الدخل:
 يتكون الدخل من ثالثة أسطر:

 ، حيتوي السطر األول عدد األرقام ادلختلفة  -
 ،    رقماً تعرب عن جمموعة األرقام   حيتوي السطر الثاين  -
 إشارة تراجح تعرب عن السلسلة اليت يظهرها احلاسب ابلرتتيب.    حيتوي السطر الثالث  -

5 
1 4 2 7 5 
<><< 

 مثال:

 

 اخلرج:

. أي حبيث يكون كل رقم من اومجموعة نفسها ولكن مرتبة حبيث حتقق التعبري الرايضي كامالً      رقماً هي األرقام   يتكون اخلرج من 
 يف مكانه الصحيح بدون تغري ترتيب إشارات الرتاجح.

 مثال: 5 4 2 7 1

 
 التوضيح:

  5 > 4 > 2 < 7 > 1 :لدخل بني إشارات الرتاجح ادلعطاة، أييتحقق التعبري الرايضي إىل ما وزعنا أرقام ا
 

 :Subtasksادلسائل اجلزئية 

      ،             ، عالمة( 11)              كافة إشارات الرتاجح من الشكل أصغر 
      ،                                                                      (02 )عالمة 

        ،           من قسمني متتاليني، حيتوي القسم األول إشارات ين، ولكن يتألف السطر الثا 
 (ةعالم 11)                                                      سم الثاين إشارات أكرب فقط أصغر فقط وحيتوي الق

        ،                                                                   (11 )عالمة 

        ،                                                                  (10 )عالمة 


