
 التصفيات الهنائية عىل مس توى القطر 

 اليوم الأّول   -اختصاص املعلوماتية  

 جلنة املعلوماتية -اللجنة العلمية املركزية   1 

 

 مجال املصفوفات 

 . Aiالقيمة  i. حيث يكون للعنصر رقم Aعنصراً تدعى   Nبفرض لديك مصفوفة من 
 . من هذه اجملاالتواحد فقط  إىل جمال    Aجمااًل، حبيث ينتمي كل عنصر من عناصر    K+1نقطة لتقسيم املصفوفة إىل    Kعليك حتديد  

 واحد على األقل.على عنصر الواحد ال اجملوحيتوي كما 
 عناصر اجملال. قيم من املصفوفة على أنه جمموع الواحد نعرف مجال اجملال 

 نعرف مجال املصفوفة كاملًة على أنه جداء مجال كل اجملاالت املشّكلة ضمنها. 
 املطلوب منك إجياد أكرب مجال حمتمل للمصفوفة. 

 : الدخل
 يتكون الدخل من سطرين: 

 Kيليها القيمة   Nحيتوي السطر األول على القيمة  
 . Aقيمة تعرب عن عناصر املصفوفة  Nحيتوي السطر الثاين على 

5 2  
1 2 1 1 1 
 

 مثال:

 :اخلرج
 .Bعليك إخراج قيمة واحدة فقط، هي قيمة اجلمال األكرب احملتملة 

 مثال: 6

 

 ثال  امليف  1 2  1 1 1التوضيح: ميكن تقسيم مصفوفة الدخل 
 1/  2/  1 1 1: الثالثة إىل األجزاء   

  1/  2 1/  1 1: الثالثة أو إىل األجزاء
  1 2/  1 1/  1 الثالثة: أو إىل األجزاء

 .وهو اجلمال األعظمي يف هذه احلالة، 6جبمال   غريها من التقسيماتأو 
 

 . long longنضمن لك أن كامل أرقام املسألة والعمليات اخلاصة هبا تتسع ضمن : مالحظة
 

 احلدود: 
K+1 <= N <= 100000 
K <= 3 
1 <= Ai <= 100 
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 :Subtasksاملسائل اجلزئية 
 العالمات القيود 

 0 األمثلة 

Ai = 1, K = 1 2 

Ai = 1, K <= 3 5 

K = 1 18 

N=100, K<=2 11 

K = 2 55 

 9 إضافية  قيود ال توجد  

 



 التصفيات الهنائية عىل مس توى القطر 

 اليوم الأّول   -اختصاص املعلوماتية  

 جلنة املعلوماتية -اللجنة العلمية املركزية   1 

 

 حازم الشرير 

  !ضمن قيود خاصة حتدد من إمكانيات السيطرة لديه. ولكن املوارد منممكن   قدر اكرب استغالل يق  ر عن ط العامل  على للسيطرة حازم  يتطلع
   .املوارد من Ai القيمة دولة كلمتتلك   ،مستقيم خط على دولة N يوجدفإذا علمت أنه 

 تغيري ت  ال  خاانهتا  قلب  ت   إذا  اليت  األعداد  هي   القلوبة  األعداد حيث أن  )  ويتهرب منها أن حازم خياف من األعداد غري القلوبة  إذا علمت  و 
 . (مثالا  313 كالعدد  هاقيم

  ميكن   العصى  هذه  فباستخدام  .على حدى  عدد  كل  من)على األكثر(    خانة  K  تغيري  تستطيع  سحرية  عصى   حازم   لدى  احلظ  حلسنأنه  و 
 421  العدد  تغيريحازم    ستطيعي  K = 1  كانت  اذا:  مثالا   (؟  أيضا  شرير  حازم  أن  ذكرت  هل)  دولة أي    يفاملمثل للموارد    عددال  تغيري  حلازم

 ليصبح العدد قلوابا ال خييف حازم!  424: اىل
 القواعد التالية: ممكن من املوارد، حسب قدر إىل مساعدتك يف السيطرة على أكرب فإن حازم حباجة 

 عليه للسيطرة[ L,R]  الدول من جماالا  حازمخيتار  -
 قلوبة إىل أعداد  مجاللل تنتمي  اليت Ai األعداد كليستطيع حازم حتويل   -
 ميكن ما أكرب  اجملال ضمن Ai جمموعيكون  -

 مث جمموع املوارد اليت ميكن حلازم جتمعيها.  احملقق للشروط السابقة L,Rاألمثل   اجملالأوجد مث اطبع : املطلوب
 .يف حال مل يكن هنالك أي جمال حيقق الشروط السابقة )على سطر وحيد( 1-أو اطبع القيمة 

 
 : الدخل

 يتكون الدخل من سطرين: 

 Kيليها القيمة   Nحيتوي السطر األول على القيمة  
 . Aقيمة تعرب عن عناصر املصفوفة  Nحيتوي السطر الثاين على 

3 0 
121 250 959 

 مثال:

 :اخلرج
 من سطرين:  اخلرجيتكون 

 اليت أوجدهتما  Rيليها القيمة   Lحيتوي السطر األول على القيمة  
 .قيمة اجملموع األعظمي احملتمل حسب الشروط السابقةحيتوي السطر الثاين على 

3 3 
959 

 مثال:

 التوضيح:  
 .121 من أكرب نهأل 959 أخذان لذا قلوب غري عدد نهأل 250 أخذ ميكننا ال

 حدا  على عدد كل  يف تغيريها ميكن اليت اخلاانت عدد هو K  العدد: مالحظة
 . اصغر  L فيه الذي اجملال أنخذ اجملموع بنفس جمالني وجد اذامالحظة: 

 . long longنضمن لك أن كامل أرقام املسألة والعمليات اخلاصة هبا تتسع ضمن : مالحظة



 الأّول اليوم -   2021 عىل مس توى القطر التصفيات الهنائية – املعلوماتيةالأوملبياد العلمي السوري اختصاص 

2 

 
 احلدود: 

1 <=  N <= 100000 
0 <=  K <= 9 
0 <= Ai < 1000000000 

 

 :Subtasksاملسائل اجلزئية 
 العالمات القيود 

 0 األمثلة 

K = 0 13 

 K=1 17، األعداد قلوبة كل 

 25 كل األعداد قلوبة 

 45 إضافية  قيود ال يوجد  

 



 التصفيات الهنائية عىل مس توى القطر 

 الأول اليوم    -اختصاص املعلوماتية  

 جلنة املعلوماتية -اللجنة العلمية املركزية   1 

 

 xorجماالت 

 .بقدراته تفاخرا الطالب  اكثر احد ذاته ابلوقت لكنه و ،حلب جامعة  يف الطالب اذكى  من واحد حممد
 :  الشكل من  سؤال Q بسؤاله قام مث  A[1], A[2], … A[n]  ا  عدد N ابعطاءه قامف ،بتحديه املدرس قام االايم احد ففي

l r 
 .زوجي  عدد   هو  A[j] ^ A[i]   و  l <= i < j <= r  ان  حيث  A[j]   و  A[i]   عددين  اختيار  طرق  عدد   حبساب  يقوم  ان  حممد   على
 البّتية.  exclusive or ال او  xor ال عمليا  هي^  ان علما

 : الدخل
 سطرا :  Q+2يتألف الدخل من 

 . Qويليه الرقم  Nعلى الرقم  االول السطرحيتوي 
 . Aاملصفوفة رقما  هي  Nعلى حيتوي السطر الثاين 

 .iرقم  ابلسؤال اخلاصني l rرقمني  iسطر رقم كل   يف  ا  سطر  Qيليهما 
5 4 
1 2 3 4 5  
1 5 
1 2 
1 3  
2 2  

 مثال:

 :اخلرج
Q السطر ، حيث حيتوي اخلرج يف سطر i  رقم  السؤال جوابi. 

4 
0 
1 
0 

 مثال:

 احلدود: 
 

1 <= N <= 100000 
1 <= Q <= 100000 
1 <= Ai <= 1000000000 
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 :Subtasksاملسائل اجلزئية 
 العالمات يود الق

 0 األمثلة 

Q = 1, l = r 3 

Q = 1, l = 1, r = N 10 

Q <= 100, N <= 100 19 

Q <= 1000, N <= 1000 27 

 41 إضافية  قيود ال توجد  

 



 الهنائية عىل مس توى القطر التصفيات  

 الثان اليوم    -اختصاص املعلوماتية  

 جلنة املعلوماتية -اللجنة العلمية املركزية   1 

 

 الذكي منصور

جيب أن يتعامل   .بياانت  قاعدة  يف  املوجودة  احلساابت  لتنظيم  برانمجيكتب    نأ  منصور  من  لبط    ،االايم  حدأ  يف.  كمربمج  منصوريعمل  
 . التحقق من الدخول بروتوكوالت من نوعني مع الربانمج

 . املدخل الرتتيبحسب  البياانت قاعدة يف حفظهم ويتم السر وكلمة املستخدم اسم ادخال يتم: االول الربوتوكول
 يكتشف ترتيب هذه الكلمة ابلنسبة السم املستخدم املدخل.   ان  الربانمج  علىهنا  و   ،السر  وكلمة  املستخدم  اسم  ادخال  يتم:  الثاين  الربوتوكول

 
  عوضاً تنجز املهمة    نأ  منك طلب    لذلك  !املعياري  لفحصحالياً اب  مشغول  ولكنه  ،بسهولة  الربانمج   هبذا  القيام  ويستطيع  ذكي  شاب  منصور

 .عنه
 

 : الدخل
 سطراً.  N+1حيتوي الدخل على 

 . حاالت التحقق من الدخول املسجلة يف الربانمج  عدد ،N العدد االول  السطر يف
 . السر كلمة  مث املستخدم اسم  عن  تعربان كلمتني  يليه .الربوتوكول  نوع عن معرباً  2 او 1 الرقم يوجد سطر كل  يف اً،سطر  N ذلك يلي

7 
1 salloum one 
1 besher pretty 
1 salloum smart 
2 salloum smart 
1 besher tall 
2 besher pretty 
2 besher tall 

 مثال:

 :اخلرج
 .املستخدم السم ابلنسبة املعطاة السر كلمة  ترتيب طباعةقم ب ،2 النوع منحالة حتقق  كل  اجل من

2 
1 
2 

 مثال:

 

 . اخلرجيف  اسطر 3 يوجد لذلك ،2 النوع منحاالت حتقق  ةثالث يوجدالتوضيح: 
 .2  طبع مت لذلكله  سر كلمة  اثين هي smart السر كلمة  فإن ،salloum املستخدم السم ابلنسبة: االول  السطر
 .1  طبع مت لذلكله  سر كلمة  اول هي pretty  السر كلمة  فإن ،besher املستخدم السم ابلنسبة: الثاين  السطر
   .2 طبع مت لذلكله  سر كلمة  اثين هي tall السر  كلمة  فإن ،besher املستخدم السم ابلنسبة: الثالث  السطر
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 احلدود: 
1 <= N <= 100000 

 ميكن التناوب بني الربوتوكول االول والثاين.
 املستخدم.يف الربوتوكول االول، لن يتم تكرار نفس كلمة السر لنفس 

 حمارف.  8حمارف، طول اسم املستخدم ال يتعدى  8طول كلمة السر ال تتعدى 
 لن يتم ادخال اسم مستخدم او كلمة سر غري موجودين مسبقا يف قاعدة البياانت. ،يف الربوتوكول الثاين

 
 :Subtasksاملسائل اجلزئية 

 العالمات القيود 

 0 األمثلة 

N <= 1000 30 

ي يسبق بروتوكول من النوع األول ال يوجد 
 بروتوكول من النوع الثان 

 47 . يوجد اسم مستخدم واحد 

 23 . اضافيةقيود وجد  تال 

 



 التصفيات الهنائية عىل مس توى القطر 

 الثان اليوم    -اختصاص املعلوماتية  

 جلنة املعلوماتية -اللجنة العلمية املركزية   1 

 

 اجلولة يف السيارة

 . Nالواحد إىل مرقمة من اً. تكون هذه األمتار مت  Nتتحرك سيارة على شارع مستقيم له الطول 
 ليتاً وتصرف ليتاً واحداً من الوقود لكل مت تسريه.  Kتعمل السيارة ابستخدام خمزن وقود بسعة 

 لرية.  Biوتبيع ليت الوقود بسعر   Aiيف املوضع   iحمطة تزويد على اخلط املستقيم، تكون احملطة رقم  Mهنالك 
 ميكن للسيارة أن تشتي كمية الوقود اليت تريدها )مهما كانت( عند التوقف على حمطة الوقود.  

وتتحرك ابإلجتاه الوحيد على الشارع وتريد الوصول إىل هناية الشارع. وميكنها التوقف عند أي حمطة او   1ابلتحرك من النقطة  تبدأ السيارة  
 جمموعة حمطات.

إىل هناية الشارع أبقل السيارة  عندها حبيث تصل  جيب التوقف  اليت  الوقود  السيارة على اختيار حمطات  سائق  املطلوب منك هو مساعدة  
 كلفة ممكنة. أوجد الكلفة الصغرى املمكنة واطبعها على اخلرج.  

 . 1-إذا كان من غري املمكن الوصول إىل هناية الشارع اطبع القيمة  
 

 : الدخل
 يتكون الدخل من ثالثة أسطر: 

 . Mيليه الرقم  Kيليه الرقم  Nالرقم حيتوي السطر األول على 
 .Aرقماً هي املصفوفة  Mحيتوي السطر الثاين على 

 .Bرقماً هي املصفوفة   Mحيتوي السطر الثالث على 
23 5 9 
1 3 4 5 8 12 13 15 20  
3 2 1 4 2 5 2 5 3 

 مثال:

 :اخلرج
 .1-سطر واحد حيتوي على القيمة املطلوبة أو القيمة  

 مثال: 50

 .  املت األول من الشارعدائماً حمطة عند  هنالك ة: ظمالح
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 احلدود: 
1 <= N <= 100000 
1 <= M <= 100000 
1 <= K <= 100000 
0 <= Ai <= N 
0 <= Bi <= 1000000000 

 :Subtasksاملسائل اجلزئية 
 العالمات القيود 

 0 األمثلة 

M = 1 15 

M <= 12 37 

N <= 1000, M <= 1000, K <= 1000 23 

 25 إضافية  قيود ال توجد  

 



 التصفيات الهنائية عىل مس توى القطر 

 الثان اليوم    -اختصاص املعلوماتية  

 جلنة املعلوماتية -اللجنة العلمية املركزية   1 

 

 األصدقاء زايرة

 . عياري املو   ركزيامل  إلختبارل  اليخضعو   السوريّة   احملافظات  مجيع  من  أوملبياد  طالب  K  الستقبال  إيبل   فندق  ابختيار   واإلبداع  التميز   هيئة  قامت
 . الطلب بني اإلحتكاك لتخفيف الغرف بني حواجز بوضع الفندق قام الراهنة الظروف بسبب لكنو 
 

 :إما تكون الشبكة هذه يف خلية كل  حيث ،عامود Mو سطر Nب شبكة شكل على الفندق  متثيل ميكننا
 1-منثله ابلرقم  :حاجز -
 0 ابلعددمنثله  :ممر -
 حيث X املميز الطالب  برقممنثلها  :طالب غرفة -

1 <= X <= K 
عرب احلواجز املوضوعة   املرور  ميكنه  وال(  اليسارو   ،اليمني  ،األسفل  ،األعلى)  األربعة  ابإلجتاهات  ويتحرك  غرفته  من  خيرج  أن  طالب  كل  يستطيع

 .(غرفة أيضمن   من وأ ممر من املرور يستطيع أي)
 

 األصدقاء  عدد  طباعة  كعلي  i  طالب كل  أجل  فمن  جدد  أصدقاء  علىيتعرفوا    لكي  الغرف  يف  م البعضبعضه  زايرة  الطلب  يريد  :املطلوب
 . تصاعداي مرتبة الطلب هؤالء أرقام  وطباعة زايرهتم يستطيع الذين

 
 : الدخل

 سطرا   N+1يتكون الدخل من 
 Kيليه الرقم  Mيليه الرقم  Nحيتوي السطر األول على الرقم 

 عمودا .  Mسطرا  و Nذات األبعاد  Aقيمة. تعرب هذا األسطر عن املصفوفة  Mسطرا  حيتوي كل منها  Nيليه 

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

 مثال:

 
 :اخلرج

 iسطرا  يعرب كل سطر عن معلومات الزايرة اخلاصة ابلطالب رقم  Kيتكون اخلرج من  
رقما  هي أرقام هؤالء   Ci، يليه  Ciوهي عدد الطلب املمكن زايرة غرفهم  iمن معلومات الزايرة اخلاصة للطالب  iيتكون السطر رقم 

 الطلب مرتبة تصاعداي .

2 2 4 
2 1 4 
0 
2 1 2 

 مثال:
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 التوضيح:  
 (4 و 2) طالبني زايرة يستطيع 1 رقم الطالب
 (4 و 1) طالبني زايرة يستطيع 2 رقم الطالب
 أي طالب زايرة يستطيع ال 3 رقم الطالب
 (2 و 1) طالبنيزايرة  يستطيع 4 رقم الطالب

 احلدود: 
1 <=  N <= 1000 
1 <= M <= 1000 
0 <= K <= 1000 

 
 :Subtasksاملسائل اجلزئية 

 العالمات القيود 

 0 األمثلة 

 17 حواجزأي ال يوجد 

N = 1 19 

N <= 2 21 

N*M <= 2000 25 

 18 إضافية  قيود جد  تو ال 

 


