
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال دوم و سومكامپيوتر 
 

 ساعت 5/3مدت آزمون:  
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 پرسش نامه 
دانيم كه  اند. مي ضلعي منتظم (درساحل) قرار گرفته 100هاي  شهر به صورت رأس 100اي  شكل  اي دايره در جزيره -1

اند. با تحقيقات انجام شده فهميديم كه  گذاري شده شماره 100تا  1هاي ساعت از  اين شهرها به ترتيب در جهت عقربه

ي ا (دقت كنيد كه شهرها به صورت دايره 2تا 1شهر بعديش جاده دارد. يعني به شهرهاي 2به شهر شماره

عددي بزرگتر از  2تا  1قرار دارد. يعني هرگاه در عبارت يكماند يعني بعد از شهر صدم، شهر  قرار گرفته
 اُم شده؟ 30ديديم از آن صد واحد كم ميكنيم) حال بگوييد كه چند جاده وارد شهر    100

1 (25    2 (24         3 (15                4 (14                    5 (10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و «+» از اين رشته انتخاب كند كه تعداد  6اي به طول خواهد بازه داريم. حامد مي »–«و «+» از  12اي به طول  رشته -2
تايي ابتدايي برابر است. در چند حالت او  12ي  هاي رشته» –«و «+» هايش برابر باشند. مي دانيم كه تعداد» –«

 را انتخاب كند؟ 6اين بازه به طول  تواند نمي

1 (12
6                         2 (6

3
2

                  3 (26                 4 (6
4

2
 ) صفر5                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار دهيم، به شرطي كه  29تا  1هاي  سبد با شماره 29ها را در  خواهيم آن داريم و مي 30تا  2هاي  توپ با شماره 29 -3
 ن پذير است؟شماره توپ در هر سبد بر شماره سبد بخشپذير باشد. اين كار به چند حالت امكا

1 (7                              2 (8                3 (9                  4 (10                    5 (15 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفري كه در نظر بگيريم دقيق دو دوست  2و هر  نفر دوست است 3نفر حضور دارند؛ هر فرد با  nدر جمعي،  -4
 تواند باشد؟ كدام يك از اعداد زير ميمشترك دارند .

1 (1386                         2 (1387                       3 (1388            4 (1389                 5 (1390 

  



 

٢ 

سال دوم و سوم كامپيوترالمپياد  
برنامه ي زنده ي تئاتر را به مدرسه  داده است. در هر برنامه گروهي از  5سازمان آموزش و پرورش اجازه ي انجام   -5

خواهيم  ز اجرا كنندگان نمره مي دهند. ميدانش آموزان به اجراي نمايش مي پردازند و بقيه دانش آموزان به هر كدام ا
دانش آموزان چقدر مي تواند  ديگر نمره داده باشد. حداكثر تعدادهر دانش آموز حداقل يك بار به هر دانش آموز 

 ؟باشد

1 (6    2(7   3(9   4(10  5(11 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13يك جدول -6 خواهيم اين  ي پايين سمت چپ آن در گوشه؛ يك اسب ايستاده است؛ مي داريم كه در خانه 13
) و به جاي بار قرار گيرد هاي جدول را طي كند (دقيقاً روي هر خانه يك ي خانه  كه همه طوري اسب را حركت دهيم به

نج اسب در هر حركت يك خانه در جهت پذير است؟ (مثل بازي شطر اين كار به چند طريق امكان ي خود باز گردد اوليه
 طي مي كند تا به خانه ي بعدي برسد) -يا برعكس -افقي و دو خانه در جهت عمودي 

 460) 5                  459) 4                     169) 3                             13) 2                           ) صفر1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،هاي زير مجموعه -7 ، 2، 1ي از مجموعه 1 2 وجود دارند كه يكسان نيستند و دو به دو با هم  10
 تواند باشد؟ كدام يك از اعدادمي اشتراك دارند.

1 (400                           2 (600                           3 (820                     4 (993                  5 (1024 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانيم كه اگر از  ها يك طرفه هستند. مي اند. جاده شهر است كه با يكسري جاده به هم وصل شده كشوري داراي  -8
 هاي زير صحيح است؟ توانيم به آن شهر برگرديم. كدام يك از گزينه ي خارج شويم ، ديگر نميشهر

   توانيم از آن خارج شويم. ) شهري وجود دارد كه نمي1

 ها رفت. ي شهر توان از آن، به همه ) شهري وجود دارد كه مي2

 توان به هر شهري رفت ) از هر شهري مي3

 2و  1هاي  ) گزينه4

 3و 2و 1هاي  گزينه) 5



 

٣ 

 پرسش نامه 
ها در يك صف قرار بگيرند و  دانيم كه قرار است اين زنداني زنداني در زندان، محكوم به مرگ هستند؛ مي 9-2012

بيند و فقط رنگ كاله نفرات جلو رو  ها گذاشته شود؛ هر فرد رنگ كاله خود را نمي كالهي به رنگ آبي يا قرمز بر سر آن
پرسد كه رنگ كالهش چه رنگي است؟ اگر فرد  كند و از فرد مي بان شروع مي ف زندانبيند! از ته ص داند و  مي مي

فهمند كه طرف كشته شده  شود (بقيه هم مي شود و اگر غلط جواب دهد، همانجا كشته مي درست جواب دهد آزاد مي
ذارند؛ فرض كنيد همه به توانند با هم قرارهايي بگ ها قبل از به صف شدن و بر سر كردن كاله مي است)؛ حال زنداني

ترين كشته را در مجموع بدهند (يعني مرگ خودشان مهم نيست) شما بگوييد اگر زندانيها با  فكر اين هستند كه كم
شنوند؛ يعني  هم قبل از مراسم بهترين قرار را بگذارند؛ حداكثر چند نفر خواهند مرد؟( دقت كنيد صداي هم را مي

 دانند) ها را مي جواب قبلي

 نفر 2011) 5  نفر 1006) 4  نفر 1005) 3   نفر 2) 2  نفر 1 )1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها، چند است؟  هاي اين مستطيل نظر بگيريد، مجموع مساحت درهاي متمايز را  در شكل مقابل، تمام مستطيل -10

1 (200  2 (130   3 (100 

4 (209  5 (319 
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سال دوم و سوم كامپيوترالمپياد  
دانيم كه مردم محلي( كساني كه سارق نبودند) هيچ وقت  اند، مي نفر مظنون دستگير شده 7در يك سرقت،  -11

 هاي زير از مظنونين بدست آمده است: ي پليس، جواب گويند، در تحقيقِ اداره كنند و دروغ نمي اشتباه نمي

 ديده است. نفر اول،نفرات دوم، سوم و ششم را در حين سرقت

 نفر دوم، نفر پنجم را در حين ارتكاب جرم ديده است.

 نفر سوم، نفرات پنجم، ششم و هفتم را در حين سرقت ديده است.

 ام را در حين سرقت ديده است. نفر چهارم، نفرات سوم و پنج

 نفر پنجم، نفرات اول، دوم ، چهارم و هفتم را در حين سرقت ديده است.

 و سوم را در حين سرقت ديده است.نفر ششم، نفرات اول 

 نفر هفتم، نفرات سوم، چهارم و پنجم را در حين سرقت ديده است.

 در كل، حداقل چند دزد حتماً خواهيم داشت؟

 دزد 6) 5  دزد 5) 4  دزد 4) 3   دزد 3) 2    دزد 2) 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود  0رقم  5رقم متوالي، دقيقاً  30تشكيل شده است، بين هر  1و  0حرفي داريم كه از ارقام  100ي  يك رشته -12
 دارد، اين رشته چند حالت دارد؟

1 (100
5 30 270  2 (30

5 270  3 (5 270 4 (30
5  5 (2100 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1600علي كوچولو يك جدول -13 ي باال راست آن  دارد. او يك خط مستقيم از پايين چپ جدول به گوشه 1560
اي  امين خانه 1550كند.  هايي كه خط از آن رد شده را رنگ مي ي پايين چپ به ترتيب خانه كشيده و با شروع از گوشه

 كند در چه مختصاتي قرار دارد؟  كه او رنگ مي

1 (820 780   2 (800 780  3 (795 775  

4 (795 776   5 (796 775 
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 پرسش نامه 
1012در يك جنگل كه به شكل يك جدول -14 خانه مسدود شده.  2012درخت وجود دارد يعني  2012است،  1012

راني مستطيلي است كه  خواهيم يك پيست اتوموبيل  راني در اين جنگل درست كنيم. يك پيست اتوموبيل حال مي
خواهيم محيط اين مستطيل بيشينه شود. در  در درونش درختي وجود ندارد. (به شكل نگاه كنيد) و البته ما مي

 توان بدست آورد چقدر است؟  لت بيشترين محيطي كه ميبدترين حا

1 (2024   2 (2012  3 (2026 

4 (2010   5 (2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حداقل چقدر باشد تا  اند. ها با جاده يك طرفه به هم وصل شده تا از آن شهر وجود دارد كه 13در كشوري  -15
 2ها راهي با حداكثر  تواند پايتخت باشد به شرطي كه به تمام شهر ي برگزينيم. يك شهر ميتبتوانيم شهري را به پايتخ

تواند  جاده داشته باشد و از تمام شهرهاي ديگر هم راهي با حداكثر دو جاده به پايتخت باشد.(بين دو شهر يكسان نمي
 داشته باشد حتي در جهت عكس) ي متفاوت وجود دو جاده

1 (155   2 (77   3 (156   4 (12  5 (78 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند و از نقطه صفر كار خود را  قورباغه در حال پرش بر روي محور اعداد است. او فقط به سمت جلو حركت مي -16
ي  ها يك عقيده تواند هر تعداد خانه به سمت جلو بپرد. قورباغه رساند. او مي به پايان مي 101و در شروع كرده است 

 برسد؟ 101تواند به  ه چند طريق ميپرند. حساب كنيد او ب نمي 5و  3، 2كه روي اعداد مضرب  مسخره دارند و آن اين

1(26 25  2 (225   3 (226   4 (26 25
2  5 (26 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته شده است طوري كه در هر رديف تمام عددها باهم  5تا  1يكي از اعداد  5*5خانه از يك جدول هر در -17
قطر متفاوت باشد و جدول نسبت به قطر اصلي خود متقارن باشد. كداميك از نمايشهاي زير مي تواند نمايش اعداد 

 ؟اصلي از باال به پايين باشد

 5و3و3و2و1)5 2و2و2و2و1) 4  2و2و2و1و1) 3     1و1و1و1و1) 2  4و2و5و3و1)1

  



 

٦ 

سال دوم و سوم كامپيوترالمپياد  
دربازي شطرنج مهره ي سرباز فقط رو به باال حركت مي كند اما اگر مهره اي در سمت مايل رو به باال مقابلش باشد -18

مي تواند آن را بزند و به جاي آن قرار بگيرد ضمن اينكه حركت اول را مي تواند به دلخواه دو حركت رو به باال يا يك 
 به باال داشته باشد. حركت رو

 

 

 و تبديل به وزير شود؟  برسد به خانه ي  به چند طريق در صفحه ي شطرنج زير ممكن است سرباز از خانه ي 

 

 

 

 

 

1 (64   2(32   3(68   4(69  5 (78 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوج ممكن  6تا است (اين  6كنار هم  قرار دارد تعداد زوج عالمتهاي  عالمت  8و  عالمت  9دور دايره اي -19
 ؟كنار هم چقدر مي تواند باشد  يا   تعداد زوج عالمتهاي  داست با هم مشتركاتي داشته باشن

 9يا  7)5  6)4   7يا  5)3   4) 2   4يا   3) 1

  

   
   
   

        
        
        
        
        
        
        
        



 

٧ 

 پرسش نامه 
 محل خالي در جدول زير چه عددي مي تواند باشد ؟ -20

2 3 4 15 12 

3 4 5 28 20 

4 5 6 45 30 

5 6 7 66 42 

6 7 8 ? 56 

 

1 (77   2(63    3 (81   4(91  5 (64 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسك به صورت شكل زير به طنابي بسته شده اند. با اولين شليك طناب به دو طناب  (نه  7در يك شهربازي -21
ديسك هر طناب مي لزوماً مساوي) تبديل مي شود بعد از آن شليك كننده فقط مجاز به شليك به طرف پايين ترين 

 ؟ت تمام ديسك ها را هدف قرار دهد باشد. به چند طريق يك شليك كننده ممكن اس

 

1 (35   2 (21   3(20   4(64  5(32 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چند جمله وجود دارد ؟ 6در بسط كامل چند جمله اي  -22

1(21   2(15   3 (28   4(35  5(64 

 



 

٨ 

سال دوم و سوم كامپيوترالمپياد  
7 جدول يك  – 23 3را به چند طريق مي توان با كاشي هاي   3  فرش كرد؟1

1 (6    2(7      3(8   4(9  5(10 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به چند ناحيه تقسيم خواهند كرد؟ حداكثرخط ديگر صفحه را  2يك دايره و يك مثلث دو خط موازي و  -24
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جدول زير با عددهاي صحيح پر شده است در هر گام مي توان هريك از عددهاي يك سطر يا يك ستون را يك  -25
 ؟مام عددهاي آن با هم مساوي باشد چند باشد تا بتوان به جدولي رسيد كه ت واحد اضافه كرد عدد 
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س مربع , مربع را به مثلثهايي ه ايم و سپس توسط اين نقاط و رئونقطه ي دلخواه در نظر گرفت 10داخل يك مربع  -26
 افراز كرده ايم طوري كه هر ده نقطه در اين مثلث بندي استفاده شوند. در شكل حاصل چند مثلث وجود خواهد 

 داشت ؟
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6يك مكعب  -27 6 مكعب به ضلع واحد تشكيل شده است. سطح خارجي مكعب را رنگ  216داريم كه از   6
 ؟داقل يك وجه رنگ شده داشته باشندآميزي مي كنيم.  چند مكعب واحد خواهيم داشت كه ح
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 پرسش نامه 
نفر از سفيد پوستان توسط سرخ پوستان  66در جنگهاي ميان سرخ پوستان و سفيد پوستان در قاره ي آمريكا  -28

آپاچي دستگير شده اند و دور يك حلقه قرار گرفته اند. افراد دور حلقه از نفر اول يكي درميان كشته مي شوند (يعني 
نفر اول و سوم و ....) و اين كار بصورت گردشي ادامه پيدا مي كند تا تنها يك نفر باقي بماند و نفر آخر براي نشان 

 ن حس انسان دوستي آزاد مي شود. به اين ترتيب نفر چندم آزاد خواهد شد؟داد

  66) نفر 5   64) نفر 4     32) نفر 3  ) نفر چهارم 2  ) نفر دوم 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته  3و  5و  1به ترتيب  4و 2و  6در وجوه روبروي روي يك تاس به صورت زير عددهايي نوشته شده است  -29
 .شده است

 

 

 به خانه ي تاس را بر روي شكل زير قرار مي دهيم و با قل دادن آن سعي مي كنيم با كوتاهترين مسير از خانه ي 
 .برسيم

 

 

همان خانه مي نويسيم. به اين ترتيب حداكثر مجموع هر وجهي از تاس كه روي يك خانه قرار مي گيرد عدد آن را در 
 عددهايي كه روي خانه هاي اين جدول نوشته مي شود چند خواهد بود؟
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باهم شروع به دست دادن مي كنند هر دونفر ممكن است حداكثر يك روز صبح برخي دانش آموزان يك كالس  -30
تخته مي نويسد كداميك از  يك بار با هم دست بدهند و سپس هر كس تعداد دفعات دست دادن خود را روي

 هاي زير مي تواند اعداد نوشته شده روي تخته باشد؟ دنباله
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