
 

 ضع الالصق هنا، خارج املثلث
لث

 املث
ارج

، خ
هنا

صق 
الال

ضع 
 

 

 2022-2021األولمبياد العلمي السوري  

 
 حافظاتمالاختبارات مستوى  
 

 المعلوماتية 
 

  ......................................................... :المحافظة

 
 تعليمات عامة

  .ن ونصف ة االختبار ساعتي 
ّ
 مد

  مة من
ّ
 مرق

ً
ين سؤاال  . 26إىل  1يحوي االختبار ستة وعشر

  عىل األكثر ويمكن تجزيء العالمة لإلجابات جزئية الصحة.  عالمات 4لكل سؤال 

  .ي الجدول أدناه
 لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة، يكتبها الطالب ضمن المستطيل المناسب فن

 ا مع ورقة األسئلة. لإلجابة ويعيده ةيمأل الطالب الورقة المخّصص 

  وعة أثناء االختبارممنوأجهزة الموبايل  مسموحةاآلالت الحاسبة . 
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 ويمكن للطالب استعمالها 
ً
وكة فارغة عمدا  مسّودة هذه الصفحة مثر
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 8 من 3 صفحة

  1 السؤال
 أتمم السلسلة العددية التالية

 ؟ 120 24 6 2 1
 

 2السؤال 
 عىل عقب ثم وض n-1من قلب الشكل رقم  nليكن لدينا األشكال التالية، حيث ينتج الشكل رقم 

ً
عه رأسا

 . ضمن مثلث كبث  
ة و  nبداللة  اكتب عالقة ي الشكل رقم الللحصول عىل عدد المثلثات )الصغث 

ن
ة( الموجودة ف   ؟nكبث 

 
 

 3السؤال 
 ةأيإىل ضمن بنية الشبكة المجاورة يمكن الوصول 

 من العقدة 
ً
عن طريق االنتقال عثر  Aعقدة بدءا

إىل وصلة حتر الوصول من  وصلة واحدة أو أكثر 
 . العقدة الهدف

ض حذف العقدة  فعندها تتوقف إمكانية  Jلنفثر
واحدة نرغب بحذف عقدة  . Gإىل  Aالوصول من 
إمكانية الوصول توقف بحيث نسبب من الشبكة 

 ألكثر عدد من العقد!  Aمن 
 أي عقدة تحقق المطلوب؟

 

 4السؤال 

 واحدن أمصابيح كهربائية موصولة عىل التسلسل ونعلم  7لدينا 
ً
ببعض االختبارات . سنقوم معطل منها  ا

ي من الواحد االختبار يتكون . لمعرفة المصباح المعطل
سلسلة جزئية متصلة من ضمن وصل تيار كهربائ 

ي أواحد المصابيح تحوي عىل مصباح 
. إذا كانت جميع المصابيح الموصولة تعمل فسوف تضن جميعها.  ءو أكثر

 ما إذا كان هناك مصباحأ
ً
 عىل األقل  ا

ً
ء أي مصباح معطل ي

 .فلن يضن

ورية قل عدد من االختبارات أما هو    ؟المعطلالمصباح لضمان تحديد الضن
 

 5السؤال 
ن بفرض كان هناك مصباحتتمة للسؤال السابق،  ن معطل ي  قل عدد من االختبارات لضمان تحديد أما هو ف ي 

 ؟المصابيح ههذ
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 8 من 4 صفحة

 6السؤال 
ي  دائما  يظهر  . [O[ و ]Xشاشة عرض وزرين ]فيها لديك آلة 

ن
 . العرض شاشة عىل 0 الرقم االلة تشغيل بداية ف

 اذا كانت الشاشة تعرض العد 1[ يتم إضافة Xعند الضغط عىل الزر ]
ً
د إىل العدد الظاهر عىل الشاشة، فمثل

ب Oعىل الشاشة. وعند الضغط عىل الزر ] 24[ يظهر العدد X، فإن الضغط عىل ]23 العدد الظاهر [ يتم ضن
 إذا كانت 2ـ عىل الشاشة ب

ً
عىل  46[ يظهر العدد O، فإن الضغط عىل ]23الشاشة تعرض العدد ، فمثل

 الشاشة. 

A- ن )علم تيب من اليسار إىل اليمي   أن الشما هو العدد الناتج عند تنفيذ السلسلة التالية من العمليات بالثر
ً
اشة ا

ي اللحظة الحالية(.  0تعرض الرقم 
ن
  XOOXOOXXOف

B- قة إذا أمكنك إعادة ترتيب العمليات السابXOOXOOXXO؟، ما هو أكثر عدد يمكن الحصول عليه 
 

 7السؤال 
 تتمة للسؤال السابق، وباستخدام نفس اآللة: 

ي يجب 
  1091[ لنحصل عىل العدد O[ و ]Xأي من الزرين ]استخدام ما هو أقل عدد من المرات التر

 أن الشاشة ت
ً
ي البداية؟ 0العدد  يحو علما

ن
 ف

 

 8 السؤال
ي محل للحيوانات األليفة عددها  Ωلديك مجموعة 

. يقوم صاحب المحل بتقسم Nمن أسماك الزينة فن

ن عىل  Mعىل  Ωالمجموعة   من أحواض األسماك المختلفة، حيث يحتوي الحوض الواحد عىل سمكتي 
ً
حوضا

ض تساوي  ي حوض واحد تتحول  عدد األقل وال نفثر
ي األحواض المختلفة. عند وضع عدة أسماك فن

األسماك فن
ي نفس الحوض. إذا علمت جميع

ن كل زوج من أسماك الزينة فن ، Nها إىل أصدقاء، أي تتشكل عالقة صداقة بي 
 : ن  استنتج العددين التاليي 

-  
ً
لة أعظميا

ّ
 . MAX عدد األحواض حيث يكون عدد عالقات الصداقة المشك

-  
ً
 . MIN عدد األحواض حيث يكون عدد عالقات الصداقة المشكلة أصغريا

ن ا ي الحالتي 
: أجب فن ن  لتاليتي 

A- N=12 . 

B- N=25 . 
 

 9السؤال 
ل وجدت غصن من أغصان الشجرة الملقاة عىل األرض، طول هذا الغصن هو  ن ي حديقة المثن

 20أثناء لعبك فن
، ووجدت عليه 

ً
ا ي أو الطرف اليساري للغصن(، 6سنتمثر

 نمالت كل منها تتجه بجهة محددة )إىل الطرف اليميتن
ي للغصن وجهة كل منها: إليك مواقع النمالت ابتداًء 

 من الطرف اليميتن
.  2النملة األوىل تقع عىل بعد  - ن ي للغصن وتتجه نحو اليمي 

 سم من الطرف اليميتن

ي للغصن وتتجه نحو اليسار.  5النملة الثانية تقع عىل بعد  -
 سم من الطرف اليميتن

.  6النملة الثالثة تقع عىل بعد  - ن ي للغصن وتتجه نحو اليمي 
 سم من الطرف اليميتن

ي للغصن وتتجه نحو اليسار.  11النملة الرابعة تقع عىل بعد  -
 سم من الطرف اليميتن

ي للغصن وتتجه نحو اليسار.  15النملة الخامسة تقع عىل بعد  -
 سم من الطرف اليميتن

.  19النملة السادسة تقع عىل بعد  - ن ي للغصن وتتجه نحو اليمي 
 سم من الطرف اليميتن

ي كل نملة بالجهة المحددة لها بش 
ن إىل نفس الموق 1عة تمشر ي حال وصول نملتي 

ي الثانية الواحدة، وفن
ع سم فن

ي الغصن فإنها تقع من 
ي حال وصول نملة ما إىل أحد طرفن

. فن ي
تقوم كل منهما بعكس جهتها ومواصلة المشر

ها عىل األرض.   الغصن وتواصل سث 
 ما الزمن الالزم حتر تقع كل النمالت عىل األرض؟
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 10السؤال 
، موزعة عىل شكل رقعة  64نعلم بأن رقعة الشطرنج تتضمن 

ً
  8أسطر و 8 منمربعا

ً
أعمدة. ولكن يمكن أيضا

 مربــع يتضمن 
ً
ة متجاورة(،  4استنتاج مربعات بحجم أكثر مرسومة ضمن رقعة الشطرنج )مثل مربعات صغث 

 ما هو عدد المربعات الكىلي الموجودة داخل رقعة الشطرنج؟
 

 11 السؤال

 المتتالية االتية:  لدينا 
𝑈1 =  1 
𝑈2𝑛 =  2𝑈𝑛 
𝑈2𝑛+1 =  𝑈2𝑛 − 1 

A-  احسب𝑈2049 

B-  احسب𝑈1 + 𝑈2+. . . +𝑈64 + 𝑈65 
 

 12السؤال 
:   100*100لديك الجدول ذو األبعاد  ي الشكل التاىلي

ن
 كما ف

1 2 3 ... 99 100 

101 102 103 ... 199 200 

201 202 203  ... 299 300 

... ..  ...  ...  ...  ... 

9801 9802 9803 ... 9899 9900 

9901 9902 9903 ... 9999 10000 

ك أي زوج من الخانات بالسطر وال بالعمود. ثم  100يقوم أحمد باختيار  خانة من الجدول بحيث ال يشثر
 يقوم بجمع القيم الموجودة ضمن تلك الخانات. 

 أحمد؟ما هو أكثر مجموع يمكن أن يحصل عليه 
 

 13السؤال 
ن لليسار ومن اليسار   العدد لنعرف العدد القلوب بانه عدد يقرأ من اليمي 

ً
ن فيعطي نفس القيمة. مثل  212 ليمي 

. هو غث  قلوب.  211هو قلوب أما العدد 
ً
 أي رقم له صفر عىل اليسار ال يعتثر قلوبا

تيب التصاعدي األ هذه يحب تامر  . عداد القلوبة ويحب الثر
ً
اد القلوبة مرتبة عدلذلك قرر كتابة األ أيضا

 بد 
ً
 من الواحد ءتصاعديا

ً
 111 101 99 88 77 66 55 44 33 22 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1: فنتج التسلسلا

قيمعدد )ذو  499د كتابة ن يعرف ما هو العدد الذي سيكتبه بعأ. يريد تامر 202…  121 الذي  (500 الثر
 أن سيكتبه و 

ً
قيم  علما  . 1ـمن ال أ يبدالثر

 

 14السؤال 
ي  =454Nلدينا العدد 

ن الثنائ  مث 
، عند تحويله إىل الثر

ً
يا  عددسينتج المرمز عشر

ً
 من األصفار وعدد ا

ً
من  ا

ي(:  ن العشر مث 
ن )بالثر ن التاليي   الواحدات. أجب عن السؤالي 

A-  ي يستخدم نفس عدد الواحدات واألصفار للعدد
ن ثنائ  ي له ترمث   . Nما هو أكثر عدد عشر

B-  ي يستخدم نفس عدد الواحدات واألصفار للعدد
ن ثنائ  ي له ترمث   . Nما هو أصغر عدد عشر
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 8 من 6 صفحة

 15السؤال 
 من اإلحداثيات 

ً
كل . عند كل حركة، يختار الروبوت بش(0,0)يتحرك روبوت عىل رقعة لها أبعاد اقليدية بدءا

ي جهة 
ن ويتحرك خطوة واحدة. أي أمام إما عشوائ   أو يمي 

ً
 يمكن للروبوت الوصول إىل  (0,0)من النقطةبدءا

 بحركة واحدة.  (1,0)أو  (0,1)النقطة 
ي يمكن أ

 . (5,10)يصل الروبوت عن طريقها إىل النقطة  نالمطلوب عد الطرق المختلفة التر
 

 16السؤال 
  12رقام مكونة من ألدينا مجموعة  نليك

ً
 مختلفعنضا

ً
  ا

ً
ن تصاعديا : بالشكل اآل مرتبي  ي

 ئر
{𝑎1, 𝑎2, . . , 𝑎12}  

  iمجموعة ارقام تحتوي اصغر  𝐴𝑖لنعتثر 
ً
 حيث: األساسية من المجموعة  عنضا

𝐴𝑖 =  {𝑎1, 𝑎2, . . , 𝑎𝑖−1, 𝑎𝑖} 
  iمجموعة ارقام تحتوي اكثر   𝐵𝑖و لتكن 

ً
 : األساسية حيث من المجموعة عنضا

𝐵𝑖 =  {𝑎12, 𝑎11, . . , 𝑎𝑛−𝑖+1} 

ن ال  : التالية تشكيلة 144 ـما هو عدد المجموعات المختلفة بي 
𝐴𝑖 𝑈 𝐵𝑗; 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 12 

 

 17السؤال 
  : المعرفة عىل الشكلو  لتكن الشجرة الثنائية المجاورة

: قيمة االبن اليسار هو له  nكل عنض  ن وقيمة االبن  n+1ابني 
ن هو    ةومن الممنوع وجود عقد n*2اليمي 

ً
 لها قيمة أكثر تماما

ي حالة الشجرة المجاورة  Mمن 
 (M=6)فن

 
 Mلـو  4ما هو مجموع عناض الشجرة إذا كان للجذر القيمة 

 ؟8القيمة 

 

 18السؤال 
 من بفرض شجرة مشابهة ممنوع وجود عقدة لها قيمة تتمة للسؤال السابق، 

ً
 . 15أكثر تماما

 . 4ما هو مجموع عناض الشجرة إذا كان للجذر القيمة 
 

 19السؤال 
ي أحد أيام العطلة وقد نسيت ما 

هو هذا اليوم من أيام األسبوع، فقررت أن تسأل أصدقائك  استيقظت فن
ي كل األيام، أنت تعلم أن 

للمساعدة. لكن المشكلة أن أصدقائك يحبون المزاح معك وال يقولون الحقيقة فن
ي 
 فن
ً
ن والثالثاء واألربعاء، لكنه يقول الحقيقة دوما ي أيام االثني 

ي صديقك زين يمازحك وال يقول الحقيقة فن
  بافر

ي أيام الخميس والجمعة والسبت، لكنه يقول أيام 
األسبوع، أما صديقك يزن فيمازحك وال يقول الحقيقة فن

ي أيام األسبوع. 
ي بافر

 فن
ً
 الحقيقة دوما

 :  عندما التقيت بزين و يزن قال كل منهما ما يىلي
 زين: أنا مزحت معك باألمس. 

 .
ً
 يزن: أنا مزحت معك باألمس أيضا

 عىل أجوبة أصدقائك، 
ً
؟اعتمادا  ما هو اليوم الحاىلي
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 20السؤال 
ي لديك المستطيالن

ي الشكل اآلئر
ن
 . EFGH و  ABCD ف
.  مساحة اجتماعحساب المطلوب: و  ن  المستطيلي 
 

 

 21السؤال 
 التالية، والمكتوبة ضمن مربعات مرصوفة إىل جانب بعضها الب

ً
عض لتكن لدينا مجموعة األرقام الموجبة تماما

ي مستقيم، بحيث 
ض أننا نريد التجّول عىل هذه عىل خط أفقر يحتوي كل مربــع عىل رقم واحد فقط. لنفثر

 :  المربعات وذلك عىل الشكل التاىلي
ورة أن يكون أول مربــع ضمن الخط  -  )ليس بالضن

ً
نبدأ التجّول من مربــع محدد معط سلفا

 المستقيم(
ي مربــع يحتوي عىل رقم  -

ن بمقدار  xإذا كنا فن مربــع، أي الذهاب إىل  xفإننا نستطيع القفز لليمي 
ن بعد  ي حال وجود مربــع يحقق ذلك( أو  مربــع من المربــع الحاىلي  xالمربــع الواقع عىل اليمي 

)فن
ي حال وجود مربــع يحقق ذلك( xنستطيع القفز لليسار بمقدار 

 مربــع )فن
ة  1من أجل كل قفزة ندفع مبلغ مادي يساوي  -  لث 

لمة لمربــع الذي عليه كلمة البداية إىل المربــع الذي عليه كالمطلوب: إيجاد أقل مبلغ يمكن دفعه للوصول من ا
 النهاية

 

3 2 1 2 1 3 1 2 2 10 
  النهاية       البداية  

 

 22السؤال 
ي لطالب االولمبياد القداىم الستة يقومون باالتفاق عىل واحد منهم ليحضن المسائل 

ي االجتماع المسائ 
فن

. الحد الطالب الستة 6 – 1كل رقم يرمز  طريقة االختيار تتم برىمي حجر نرد حيث . لطالب االولمبياد الجدد 

د يحدد الشخص الذي سيحضن المسائل ي حال وقع االختيار عىل نور . الرقم الذي يشث  اليه حجر الثن
ي فن

فن
د مرة ثانيةالرمية األوىل نكرر  ي لكن  . رىمي الثن

ي الثانية المرة فن
لقلق من هذه با عىلي يشعر . يتم االختيار بشكل نهائ 

 ؟ءل ما احتمال وقوع االختيار عليهالمسؤولية ويتسا 
 

 23السؤال 
ي تقع ضمن المجال 

ي ال تضم العدد  [1,999]ما هو عدد األعداد التر
 ضمن أي خانة من خاناتها؟ 9والتر

 

 24السؤال 
ي كل صفحة هنالك  300! يحتوي الكتاب عىل تلوين لألطفالنريد طباعة كتاب 

ن صفحة، فن رسمتي 
ن  ن مختلفي  ن بلوني  ن مطبوعتي  من الرسمات بأزواج من األلوان . نرغب بأن نطبع هذه الثنائيات متطابقتي 

، / أحمر صفحة باأللوان عىل كل صحفة بحيث ال تتكرر ثنائيات األلوان )أي إذا طبعنا المختلفة  نرغب أخضن
ي أي صفبعدم تكرار 

 حة أخرى(. الثنائية أحمر/أخضن فن
 ما هو العدد األدئن من األلوان الذي سنحتاجه لتحقيق المطلوب؟
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 25السؤال 
معروف حيث تبتدئ المصفوفة  indexكما تعلم، المصفوفة هي سلسلة من العناض لكل عنض ترتيب 

تيب  تيب  0بالعنض ذو الثر  وهكذا....  1يليه العنض ذو الثر
 زوجية وتحتوي نعرف المصفوفة الرائعة بأنها 

ً
ي منها قيما تيب الزوجر مصفوفة تحتوي الخانات ذات الثر

 فردية. 
ً
تيب الفردي منها قيما  الخانات ذات الثر

ي يمكن تشكيلها Ωإذا كان لديك مجموعة من األرقام 
بدون ترك خانات  . استنتج عدد المصفوفات الرائعة التر

ي كل من الحاالت افارغة ضمن المصفوفة الرائعة
ن
 لتالية: . وذلك ف

A- = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Ω 

B-  {11,17,19,23,25,29,33,35,39,12,22,32,42,52,3}= Ω 
 

 26السؤال 
ي القسمة بالشكل 

ر
:  %نعرف عملية باف

ً
 مثل

 0=2%10و  1 = 3%13و  4=6%10و  2 = 5%3
ي السلسلة التالية من العناض، اوجد العنضين 

ن
 : أعظمي  x%yحيث  yو xف

{4, 6, 7, 19, 22, 1, 2, 5, 13, 16, 18, 3, 9} 

 

منياتنا بالتوفيقمع ت –انتهت االسئلة   

 
 


