
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدماتيكامپيوتر 
 

 ساعت 5/3مدت آزمون:  



 

١ 
 

 پرسش نامه 
قرار دهيم، به  29تا  1هاي  سبد با شماره 29ها را در  خواهيم آن داريم و مي 30تا  2هاي  توپ با شماره  1-29

 شرطي كه شماره توپ در هر سبد بر شماره سبد بخشپذير باشد. اين كار به چند حالت امكان پذير است؟

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13يك جدول -2 خواهيم  مي ،، يك اسب ايستاده استي پايين سمت چپ آن در گوشه خانه داريم كه در 13
) و به بار قرار گيرد هاي جدول را طي كند (دقيقاً روي هر خانه يك ي خانه  كه همه طوري اين اسب را حركت دهيم به

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

 460) 5                    459) 4             169) 3                     13) 2                 صفر) 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانيم كه  ها يك طرفه هستند. مي اند. جاده شهر است كه با يكسري جاده به هم وصل شده كشوري داراي  -3
 هاي زير صحيح است؟ توانيم به آن شهر برگرديم. كدام يك از گزينه اگر از شهري خارج شويم ، ديگر نمي

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

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

 توان به هر شهري رفت ) از هر شهري مي3

 2و  1هاي  ) گزينه4

 3و 2و 1هاي  ) گزينه5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها، چند  مستطيل هاي اين هاي متمايز را در در نظر بگيريد، مجموع مساحت در شكل مقابل، تمام مستطيل -4
 است؟ 

1 (200   2 (130   3 (100 

4 (209   5 (319 

  



 

٢ 
 

 المپياد كامپيوتر مقدماتي
1012در يك جنگل كه به شكل يك جدول -5 خانه مسدود  2012درخت وجود دارد يعني  2012است،  1012

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

 توان بدست آورد چقدر است؟  شود. در بدترين حالت بيشترين محيطي كه مي

1 (2024   2 (2012   3 (2026 

4( 2010   5 (2020 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حداقل چقدر باشد تا  اند. ها با جاده يك طرفه به هم وصل شده تا از آن شهر وجود دارد كه 5در كشوري  -6
ها راهي با  تواند پايتخت باشد به شرطي كه به تمام شهر بتوانيم شهري را به پايتخي برگزينيم. يك شهر مي

ي متفاوت وجود داشته باشد حتي در جهت  تواند دو جاده جاده داشته باشد.(بين دو شهر يكسان نمي 2حداكثر 
 عكس)

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند و از نقطه صفر كار خود را  قورباغه در حال پرش بر روي محور اعداد است. او فقط به سمت جلو حركت مي -7
ي  ها يك عقيده قورباغهتواند هر تعداد خانه به سمت جلو بپرد.  رساند. او مي به پايان مي 101شروع كرده است و در 
 101تواند به  ه چند طريق ميپرند. حساب كنيد او ب نمي 5و  3، 2كه روي اعداد مضرب  مسخره دارند و آن اين

 ؟برسد

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته شده است طوري كه در هر رديف تمام عددها باهم  5تا  1يكي از اعداد  5×5از يك جدول خانه هر در  -8
متفاوت باشد و جدول نسبت به قطر اصلي خود متقارن باشد. كداميك از نمايشهاي زير مي تواند نمايش اعداد 

 ؟قطر اصلي از باال به پايين باشد 

  2و2و2و1و1) 3  1و1و1و1و1) 2  4و2و5و3و1)1

 5و3و3و2و1)5  2و2و2و2و1) 4



 

٣ 
 

 پرسش نامه 
دربازي شطرنج مهره ي سرباز فقط رو به باال حركت مي كند اما اگر مهره اي در سمت مايل رو به باال مقابلش  -9

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

 

 

 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 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوج  6تا است (اين  6كنار هم  قرار دارد تعداد زوج عالمتهاي  عالمت  8و  عالمت  9دور دايره اي  -10
 ؟كنار هم چقدر مي تواند باشد  يا   تعداد زوج عالمتهاي  )دممكن است با هم مشتركاتي داشته باشن

 9يا  7)5  6)4  7يا  5)3   4) 2   4يا   3) 1
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 المپياد كامپيوتر مقدماتي
 محل خالي در جدول زير چه عددي مي تواند باشد ؟ -11

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 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 جدول يك  – 12 3را به چند طريق مي توان با كاشي هاي   3  فرش كرد؟1

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س نيستند.  تعداد نواحي كه داخل اين ضلعي را رسم كرده ايم و هيچ سه قطري همر 6تمام قطرهاي يك  -13
 هفت ضلعي تشكيل خواهد شد چقدر است :

1(24   2(25   3(26   4(27  5(28 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به چند ناحيه تقسيم خواهند كرد؟ حداكثرخط ديگر صفحه را  2يك دايره و يك مثلث دو خط موازي و -14

1(27   2(28   3(30   4(32  5(45 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س مربع , مربع را به نقاط و رئو ه ايم و سپس توسط ايننقطه ي دلخواه در نظر گرفت 10داخل يك مربع -15
مثلثهايي افراز كرده ايم طوري كه هر ده نقطه در اين مثلث بندي استفاده شوند. در شكل حاصل چند مثلث وجود 

 خواهد داشت ؟

1(17   2(18   3(22   4 (23  5(24 



 

٥ 
 

 پرسش نامه 
6يك مكعب -16 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

1 (91   2 (152   3 (144   4(132  5(121 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفر از سفيد پوستان توسط سرخ  66جنگهاي ميان سرخ پوستان و سفيد پوستان در قاره ي آمريكا در  -17
پوستان آپاچي دستگير شده اند و دور يك حلقه قرار گرفته اند. افراد دور حلقه از نفر اول يكي درميان كشته مي 

كند تا تنها يك نفر باقي بماند و نفر  شوند (يعني نفر اول و سوم و ....) و اين كار بصورت گردشي ادامه پيدا مي
 آخر براي نشان دادن حس انسان دوستي آزاد مي شود. به اين ترتيب نفر چندم آزاد خواهد شد؟

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته  3و  5و  1به ترتيب  4و 2و  6روي يك تاس به صورت زير عددهايي نوشته شده است در وجوه روبروي  -18
 .شده است

 

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

 

 

تاس كه روي يك خانه قرار مي گيرد عدد آن را در همان خانه مي نويسيم. به اين ترتيب حداكثر هر وجهي از 
 مجموع عددهايي كه روي خانه هاي اين جدول نوشته مي شود چند خواهد بود؟

1(31   2(30   3(29   4(28   5(27 

  

   B 
    
    
A    



 

٦ 
 

 المپياد كامپيوتر مقدماتي
كنند هر دونفر ممكن است يك روز صبح برخي دانش آموزان يك كالس باهم شروع به دست دادن مي  -19

حداكثر يك بار با هم دست بدهند و سپس هر كس تعداد دفعات دست دادن خود را روي تخته مي نويسد 
 كداميك از دنباله هاي زير مي تواند اعداد نوشته شده روي تخته باشد؟

  5و5و5و3و3و2و2)3  6و6و6و6و4و3و0و0)2  4و3و2و1و0) 1

 5و5و3و3و2و2) 5  5و5و5و4و4و1و0)4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنباله اي از اعداد طبيعي داريم كه هر عدد آن مجموع تمام اعداد قبلي است. عدد هفتم اين دنباله كداميك  -20
 از اعداد زير مي تواند باشد؟

1(1023     2(160     3 (28   4 (511    5 (48 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروع به حركت  تعدادي از نقاط به صورت شكل زير به هم مربوط هستند. شخصي مي خواهد از نقطه ي  -21
 كند و از هر نقطه حداكثر يك بار عبور كند. با اين كار حداقل چند نقطه ي طي نشده باقي خواهد ماند؟

 

1(1   2(2    3(3  4(4  5(5 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

79در يك جدول  -22 هاي  يك خانه را مناسب مي گويند اگر با حذف آن خانه بتوان بقيه جدول را با كاشي 13
2  فرش كرد. در اين جدول چند خانه ي مناسب وجود دارد؟  1

1 (512   2(513    3(514  4(1026  5(1027 



 

٧ 
 

 پرسش نامه 
8جدوليكدر-23 ؟يافتميتوان3در2ابعادبامستطيلچند8

1 (60    2(40   3(84   4 (92  5 (81 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كارد: لوبيا، ذرت، كلم، كدو و نخود. او در هر سال دقيقاً سه محصول بر  يك كشاورز، پنج نوع محصول مي -24
 كارد. :      اساس قوانين زير مي

 كارد. اگر ذرت بكارد حتماً لوبيا هم مي 

 كند. هيچ دو سال متوالي، كلم كشت نميدر  

 كند. هاي سال قبل را دوباره كشت نمي در هر سال بيش از يكي از محصول 

 يك از تركيبات زير را بايد بكارد؟ اگر او در سال اول لوبيا، ذرت وكلم بكارد، در سال نهم كدام

 كلم، كدو، نخود) 4  ) كلم، ذرت، لوبيا3  ) نخود، كلم، لوبيا2  ) نخود، ذرت، لوبيا1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيمم شود. عالمت ضرب را به جمع تبديل كنيم، بطوري كه مقدار آن مي 6خواهيم در عبارت زير سه تا از  مي -25

5 6 4 3 2 7 8 

 ؟چقدر خواهد بود. در اين صورت حداقل مقدار 

 شود و سپس اعمال جمع)  كه ابتدا اعمال ضرب انجام مي(توجه كنيد 

1 (60   2 (79   3 (69   4 (64  5 (62 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به ترتيب زير با  وهاي  رو را در نظر بگيريد. دو نفر به نام چهار نقطه روبه -26

 كند و پس از آن يك در ميان به نوبت بازي  شروع به بازي مي كنند. ابتدا  مي  هم بازي

خط  اند يك پاره ي دلخواه كه تا كنون به هم وصل نشده كنند. هر يك از دو بازيكن در نوبت خودش بين دو نقطه مي
هاي زير  يك از گزينه كدامكشد. اولين كسي كه باعث ايجاد يك مثلث در شكل بشود بازنده است.  راست مي

 درست است؟

 تواند هميشه برنده باشد. مي ) 2   تواند هميشه برنده باشد. مي ) 1

 كدام از بازيكنان استراتژي برد ندارند. ) هيچ4  تواند طوري بازي كند كه بازنده نباشد مي ) 3



 

٨ 
 

 المپياد كامپيوتر مقدماتي
٪در يك جنگ  -27 ٪از جنگجويان يك چشم،  70 ٪يك گوش،  80 ٪و  يك دست 75 عضو  4    ٪يك پا و  85

 كدام است؟ اند. كمترين مقدار ممكن براي  ذكر شده را از دست داده

1 (5   2 (10   3 (15   4 (20  5(25 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر چنان تقسيم كرد كه همگي متمايز باشند. كمترين  مستطيل كوچك 10توان به  را مي 5يك مستطيل  -28
 كدام است؟ مقدار 

1 (9   2 (10   3 (11              4 (12  5 (13 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، به طوري كه هر دو كميته حداقل در  ي علمي تشكيل داده كميته آموز فعال در يك كالس  شش دانش -29
ي ديگري تشكيل دهيد كه با تمام  توانيد كميته آيا مي«ها در پاسخ به اين سؤال كه  اند. آن يك عضو مشترك

 چقدر است؟ حداكثر مقدار » بله« پاسخ دادند» و مشترك داشته باشد؟هاي قبلي عض كميته

1 (16   2 (15   3 (31   4 (32  5 (8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي تقسيم  ايم. در هر مرحله دو عدد را با هم جمع و باقيمانده را روي تخته سياه نوشته 1،  2، ....، 1375اعداد  -30
عمل را تا هنگامي كه تنها يك عدد بماند ادامه نويسيم. و اين  ها مي به جاي آن 13ها را بر  حاصل جمع آن

 دهيم. عدد نهايي چيست؟ مي

1 (1   2 (2                      3 (3    4 (11  5 (12 

 

 

 

 


