
 

 

 انفراديسواالت 
 

 .برابر باشد 2015هاي مثبت  علیه هاي مثبت آن با تعداد مقسوم علیه ترین عدد چهار رقمی را بیابید که تعداد مقسوم کوچک .1
5عدد :راه حل 13 31 2015   تنهـا  . علیه مثبـت اسـت   مقسوم 8سه عدد اول متمایز است و بنابراین داراي  ضرب حاصل

5از اعدادهاي دیگر  نوع 13 31   ضرب مکعب یک عـدد اول بـا عـدد اولـی      حاصل: علیه مثبت دارند عبارتند از مقسوم 8که

عـدد چهـار   . هـا را نـدارد   ، هیچ یک از ایـن شـکل  1000ترین عدد چهار رقمی، یعنی  کوچک. دیگر و توان هفتم یک عدد اول

 .جواب مسئله است 1001بنابراین . است 13، 11، 7ول متمایز، یعنی ضرب سه عدد ا است که حاصل 1001رقمی بعدي 

1آموز خواسته شده است که سه عدد از اولین بیست و یک عدد صحیح مثبت، یعنی از هر دانش .2 2 3 21( , , , ..., ، را حذف (
امل دو عدد متوالی است و هیچ آموز ش سه عدد حذف شده توسط هر دانش. مانده را حساب کند کند و مجموع هیجده عدد باقی

را به عنوان جوابشان  212توانند به درستی عدد  آموز می حداکثر چند دانش. اند آموزي سه عدد یکسانی را حذف نکرده دو دانش
 به دست آورند؟

ــل ــش  :راه ح ــر دان ــراي ه ــدد   ب ــتی ع ــه درس ــه ب ــوزي ک ــر   212آم ــده براب ــداد حــذف ش ــوع اع ــه دســت آورد، مجم  را ب

( ... )1 2 21 212 19     ــت ــی   . اسـ ــده مـ ــذف شـ ــدد حـ ــه عـ ــین سـ ــوالی بـ ــدد متـ ــک از   دو عـ ــر یـ ــد هـ توانـ

)هــاي زوج , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 طــور یکتــایی تعیــین  باشــد و عــدد ســوم بــه 9

)دست آمده، تایی به سه 8در بین این . شود می , , )6 7 بنابراین . حذف شود در آن باید دوبار 6چون عدد . غیرقابل قبول است 6

 .را به دست آورند 212توانند به درستی عدد  آموز می دانش 7حداکثر 

3. ABCD یک نرده، . یک خانه مستطیلی استAB  را بهE 80کند و متصل میBE m یک نرده، . استBC  را
70CFکند و وصل می Fبه  mیک نرده، . باشدمیCD به  راG 50کند و وصل میDG m . ،یک نردهAD  را به
H 90کند و وصل میAH m .هاي گذرنده از  نردهG  وE   به مـوازاتAD   و گذرنـده ازH  وF    بـه مـوازاتAB 

هاي  مجموع محیط. اند اي مستطیلی شامل چهار باغچه مستطیل شکل، دور خانه ایجاد کرده اند و نقشه ساخته شده
 چند است؟ mمحیط خانه بر حسب . است 2016mچهار باغچه برابر

 
 و همچنین برابر با 1008هاي چهار باغچه برابر  مجموع نصف محیط: راه حل

(AH AB BE) (BE BC CF) (CF CD DG) (DG DA AH)           

 :توان به صورت زیر بازنویسی کرد است و این عبارت را می



 

 

(AB BC CD DA) (AH BE CF DG) AB BC CD DA ( )m2 2 90 80 70 50              
 

m1008و از اینجا محیط خانه برابر 2 290 428   است. 

هـر  . شـود  یک جامعه مشخص به تعدادي سازمان تقسیم شده است، و هر سازمان به تعدادي انجمن تقسیم می .4
هاي هـر گـروه،    هتعداد باشگا. شود شود و هر گروه به تعدادي باشگاه تقسیم می انجمن به تعدادي گروه تقسیم می

جامعـه داراي  . تر از یک هستند هاي هر سازمان همه عددي یکسان بزرگ هاي هر انجمن و تعداد انجمن تعداد گروه
 161اگر در مجموع . همچنین هر سازمان و انجمن و گروه و باشگاه نیز هر یک داراي رییس هستند. یک رییس است

 ر جامعه وجود دارد؟موقعیت ریاست موجود باشد، چه تعداد سازمان د
 2هاي هر سازمان همه برابر  هاي هر انجمن و تعداد  انجمن هاي هر گروه و تعداد گروه اگر عدد مشترك تعداد باشگاه: راه حل

2باشد، آنگاه 31 2 2 2 15    اگر این عدد مشـترك برابـر سـه باشـد، تعـداد      . موقعیت ریاست در هر سازمان وجود دارد

2شود اي ریاست میه موقعیت 31 3 3 3 40    .هاي ریاست در هر  اگر این عدد مشترك برابر چهار باشد، تعداد موقعیت

2شود سازمان می 31 4 4 4 85   161اي از علیـه  هاي ریاسـت در هـر سـازمان بایـد، مقسـوم      ، تعداد موقعیت 1 160  

160\ها برابر شترك باید برابر سه باشد و تعداد سازمانبنابراین عدد م. باشد 4 4 شود می. 

بطـري،   3باید بعد از تولید  Aماشین . تواند یک بطري در هر دقیقه تولید کند می Bو  Aهاي  هر یک از ماشین .5
حداقل زمان ممکن . تراحت کندبطري، یک دقیقه و نیم اس 5باید بعد از تولید  Bیک دقیقه استراحت کند و ماشین 
 بطري تولید کنند چقدر ا ست؟ 2015براي این که این دو ماشین روي هم 

دقیقـه ماشـین    52پس هر . کند بطري تولید می 10دقیقه  13در هر  Bبطري و ماشین  3دقیقه  4در هر  Aماشین : راه حل

A ،39  بطري و ماشینB ،40 39کنـد و روي هـم   بطري تولید می 40 79     حـاال دقـت کنیـد    . کننـد  بطـري تولیـد مـی

2015که 25 79 40   52بنابراین بعد از 25  دقیقـه دیگـر    25بعـد از  . بطري دیگـر تولیـد شـود    40دقیقه هنوز باید

بطـري   Aدر دقیقـه آخـر ماشـین    . کنـد  بطري دیگر تولید مـی  B ،20بطري دیگر تولید کرده است و ماشین  A ،19ماشین 

25بنابراین دو ماشین حـداقل . کند استراحت می Bکند و ماشین  آخري را تولید می 52 26 1326       دقیقـه بـراي تولیـد

 .بطري نیاز دارند 2015

1شش رقم .6 2 3 4 5 6, , , , رقمـی اسـتفاده   براي ساختن یک عدد تک رقمی، یک عدد دو رقمی، یک عـدد سـه    ,
مجموع عدد تـک رقمـی و   . هر رقم باید دقیقاً یکبار استفاده شود و همه شش رقم نیز باید استفاده شوند. شوند می

 .مجموع این سه عدد را بیابید. است 358و مجموع عدد دو رقمی و عدد سه رقمی برابر  47عدد دو رقمی برابر 
5رقمی حداکثر برابر مجموع عدد تک رقمی و رقم یکان عدد دو: راه حل 6 11  از آن جایی که رقم یکـان مجمـوع   . است

بنابراین رقم دهگان عدد دو رقمی . باشد 7است، پس مجموع عدد تک رقمی و یکان عدد دو رقمی باید دقیقا برابر  7دو عدد 

بیشـتر   358کـه مجمـوع از   بـراي ایـن  . باشـد  3، رقم صدگان عدد سه رقمی بایـد  358براي رسیدن به مجموع . است 4برابر 



 

 

)بنابراین مجمـوع مـورد نظـر برابـر    . باشد 1نشود، رقم دهگان عدد سه رقمی باید  )310 40 2 5 6 363      در . اسـت

,حقیقت این سه عدد باید  ,5 42  . باشند 316

20BEطوري است که ABCDاز مربعBCروي ضلعEي نقطه .7 cm 28وCE cm .Pاي روي قطعه  نقطه
BDکمترین مقدار ممکن براي . استPE PCبرحسبcmقدر است؟  چه 

 
AFطوري در نظر بگیرید که ABرا روي F نقطه: راه حل CE . 

 
PEبه کمـک نامسـاوي مثلـث    . متقارن یکدیگر هستندBDنسبت به Eو Fبنابراین  PC PC PF CF     بنـابراین

 : قرار داشته باشد و این مقدار برابر است باCFروي Pدهد که  کمترین مقدار وقتی رخ می

CF BC BF cm2 2 2 220 48 52     

ترین عـدد   است و سه برابر کوچک 36تر از  ترین عدد کوچک اعداد صحیح مثبت متمایز، بزرگ در یک گروه از .8

2ترین عدد برابر  کوچک. است
 حداکثر چند عدد در این گروه از اعداد وجود دارد؟ . میانگین گروه است3

تـرین عـدد را تـا     اعداد ممکن در این گروه، باید این بـزرگ  براي داشتن بیشترین. است 3ترین عدد مضربی از  بزرگ: راه حل

در ایـن صـورت   . اسـت  33عـدد   36تـر از   کوچـک  3تـرین عـدد مضـرب     بـزرگ . جایی که ممکن است بزرگ انتخاب کنـیم 

2و میانگین گروه برابر 11ترین عدد  کوچک 3311 3 2 بـا در نظـر گـرفتن    . بنابراین تعداد اعضاي این گروه زوج است. است

,عدد در گروه برابر 6ترین  و میانگین گروه، کوچک 11اعداد بین   همه , , , ,11 12 13 14 15 ایـن اعـداد روي   . هسـتند 16

33تر از میانگین گروه یعنی  تا کم 18هم رفته 
33ي  ، به اندازه33از طرف دیگر . هستند2

حال . بیشتر از میانگین گروه است2



 

 

33دقت کنید که تعادل  318 2 2 بنابراین حداکثر تعداد . ، برقرار شود18تواند با اضافه کردن یک عدد دیگر، یعنی  تنها می

 . است 8اعداد گروه 

تعـداد  . دهـد  شان مـی هاي واحد را ن ستون از مکعب 9ي ساخته شده توسط  شکل زیر نماي باالیی از یک سازه .9
اي از پـایین بـه    ها بدون هیچ فاصله در هر ستون مکعب. ها روي آن نوشته شده است هاي هر ستون از مکعب مکعب

1سطح خارجی سازه، شامل نه مربع . اند باال روي هم قرار گرفته 1هـاي   تعداد کل مربع. اند در کف شکل، رنگ شده
1 1اند، چند است؟  که رنگ شده 

 
2در نگاه از روبرو : راه حل 8 9 7 5 31       1در نگـاه از کنـار   . شـود  مربـع دیـده مـی 8 9 4 22      مکعـب دیـده

1هــاي بنــابراین تعــداد کــل وجــه. شــود مــی 1مربــع کــف ســازه، برابــر  9کــردن  تــوانیم ببینــیم، بــا حســاب کــه مــا مــی

( )2 9 31 22 124    1به عالوه یک وجه. است 1 1تایی و یک وجه  6از هر مکعب در ستون 1 مکعـب   6از هر یک از

بنـابراین  . شـوند  اي از روبرو و کنار دیده نمیه ها مستقیم در نگاه هر چند این مکعب. شوند تایی نیز رنگ می8پایینی درستون 

124مجموع خواسته شده برابر  12 136 است . 

مقادیر ممکن براي   مجموع همه. است 2015چهار عدد سه رقمی یکسان است و مجموع این چهار عدد  هاي رقممجموع  .10
 چند است؟ ) ن استکه براي هر چهار عدد یکسا(جمع ارقام هر یک از این چهار عدد 

جایی که هر یک از این چهار عدد همـان مجمـوع ارقـام را دارد،     از آن. است 8، برابر  9در تقسیم بر  2015باقیمانده : راه حل

مانـده ایـن   بنـابراین بـاقی  . باشـد  2نیز یکسان است و این باقیمانده مشـترك بایـد برابـر     9ها در تقسیم بر  آن  ماندهپس باقی

تواند باشد، چون جمع چهار عـدد سـه رقمـی بـا چنـین       نمی 2این مجموع ارقام . باشد 2باید  9مشترك نیز بر  مجموع ارقام

ما باید نشان دهیم چـرا  . باشد 20یا  11تواند  بنابراین مجموع ارقام تنها می. شود می 2015تر از  مجموع ارقامی خیلی کوچک

تـرین   ، بـزرگ  11براي داشتن مجمـوع ارقـام   . دد با شرایط مسئله باشندتوانند مجموع ارقام چهار ع می 20و  11هر دو عدد 

2015ي  ، به انـدازه 2015هنوز با . را در نظر بگیرید 920، یعنی 11عدد سه رقمی با مجموع  920 1095   فاصـله داریـم .

1095را در نظر بگیرید به  560حاال  560 535    535حـاال  . برسـیم  2015 تا نیاز داریـم تـا بـه 380 155  .  بنـابراین

920 560 380 155 2015    دست آوردن مجموع ارقام  براي به. هستند 11و مجموع ارقام  2015چهار عدد با مجموع

ــک 20 ــا کوچـ ــام     ، بـ ــوع ارقـ ــا مجمـ ــدد بـ ــرین عـ ــی  20تـ ــروع مـ ــیم شـ ــروع از  . کنـ ــا شـ ــداد   4و  3، 2بـ ــه اعـ بـ



 

 

299 389 479 848 2015   هاي ممکن دیگري از اعـداد نیـز وجـود     دقت کنید که در هر دو حالت ترکیب. رسیم می

 . دارند

 31: جواب 

عدد دوم عددي دو رقمی با ارقامی متمایز . هاي یکسان است عدد اول عددي دو رقمی با رقم. سه عدد صحیح مثبت داریم .11
عدد سوم عددي یک رقمی است و تک رقمش برابر رقم دهگان عدد دوم  .است و رقم یکانش با رقم یکان عدد اول یکسان است

توان چنین اعداد صحیح مثبتی را ارائه  به چند طریق مختلف می. همچنین دقیقاً دو تا از این سه عدد، عدد اول هستند. است
 کرد؟ 

. توانـد اول باشـد   عدد دوم دیگـر نمـی   حاال اگر عدد سوم نیز اول باشد،. ابتدا فرض کنید اولین عدد، عددي اول است: راه حل

ولـی عـدد   . باشـد  5یا  2تواند  اعدادي اول نیستند، عدد سوم می 21و  51جایی که  از آن. باشد 11اولین عدد باید لزوماً برابر 

. تحاال فرض کنید عدد سوم اول نباشـد بنـابراین عـدد دوم اول اسـ    . شوند اول می 31و  71تواند باشد چون  نمی 7یا  3سوم 

اول  81و  91تواند باشـد، چـون    نمی 8،  9ولی عدد سوم . اول هستند 41و  61باشد، چون  4و  6توان  بنابراین عدد سوم می

 . نیستند

 . جا به چهار روش می توانیم این اعداد را انتخاب کنیم تا این

اگـر  . طور خاصی، عدد سـوم اول اسـت   به. بنابراین دو عدد دیگر اول هستند. حاالل فرض کنید اولین عدد، عددي اول نیست

دقت کنید کـه عـدد دوم   . (باشد 37باشد، عدد دوم باید  3اگر عدد سوم . باشد 29یا  23تواند  باشد، عدد دوم می 2عدد سوم 

باشد،  7اگر عدد سوم . باشد 59یا  53تواند  باشد، عدد دوم می 5اگر عدد سوم ) عددي اول است 11تواند باشد چون  نمی 31

روش  11روش دیگر نیز براي انتخاب این سه عدد داریـم در نتیجـه در کـل بـه      7بنابراین . باشد 79یا  73تواند  د دوم میعد

 . توان چنین سه عددي را انتخاب کرد می

شود و  تقسیم می 3همان عدد بر . شوند مانده ذخیره میشود و خارج قسمت و باقی تقسیم می 5یک عدد صحیح مثبت بر  .12
یکسان باشند و فقط ترتیب متفاوتی داشته   اگر اعداد ذخیره شده در دو مرحله. شوند مانده ذخیره میخارج قسمت و باقیمجدداً 

 . باشند، حاصلضرب همه مقادیر ممکن براي عدد اصلی را بیابید
-اولـین خـارج  . اسـت  0یـا   1یا  2یا  3یا  4مانده برابر دومین خارج قسمت برابر با اولین باقیمانده است و اولین باقی: راه حل

بنابراین این دو تقسیم در حقیقت معـادل نوشـتن   . است 0یا  1یا  2مانده است و دومین باقیمانده قسمت برابر با دومین باقی

3ترتیب در یک جدول  به 14تا  0اعداد  5ه در شکل زیر طور ک همان. ، ابتدا به صورت سطري و بعد به صورت ستونی است

 : شود دیده می

 



 

 

صفر جواب قابـل قبـولی نیسـت، چـون مثبـت      . هستند 0و  7،  14تنها اعداد که در هر دو جدول باال موقعیت یکسانی دارند 

7بنابراین حاصلضرب خواسته شده برابر . نیست 14 98 است . 

2AEطوري انتخاب شده است کـه  ABCDاز مستطیل ABروي ضلع Eي نقطه .13 EB وZ میـانی ضـلع     نقطـه

BCاست .NوM  نقاط وسـطDZوDE اگـر مسـاحت مثلـث   . هسـتندEMN،25cm     باشـد، مسـاحت پـنج ضـلعی

MEBZN 2را بر حسبcmحساب کنید . 

 
]از نماد : راه حل  .کنیم براي نشان دادن مساحت استفاده می[

 
EMجایی که  از آن DM وZN DNداریم : 

[DEZ] [DEN] [MEN] cm22 4 20   

BEکه  از طرفی با توجه به این
BA

1
3 وBZ

BC
1
2داریم : 

[BEZ]
[ABCD]

1 1 1 1
2 3 2 12    

[ADE]به طور مشابه 
[ABCD]

1
3 و[CDZ]

[ABCD]
1
4 . 

[DEZ]بنابراین 
[ABCD]

1 1 1 11 3 4 12 3     بنابراین[ABCD] cm23 20 60   . 

[BEZ]پس cm25 و[MEBZN] [BEZ] [MEN] [NEZ] cm220    



 

 

1توان  به چند طریق می .14 2 3 12, , , .... که مجموع اعداد هر گروه مضرب  تایی تقسیم کرد به طوري را به چهار گروه سه,
 باشد؟  3

 . قرار دهیدAرا در کالس 3،  6،  9، 12پذیرند، یعنی  بخش 3اعدادي را که بر : راه حل

اعدادي را که یکی کمتر از مضـارب  . قرار دهیدBا در کالسر 1و  4،  7،  10هستند،  3اعدادي را که یکی بیشتر از مضارب 

ابتدا دقت کنید که در هر گروه یا باید همه اعـداد از یـک کـالس    . قرار دهیدCرا در کالس  2و  5،  8، 11هستند، یعنی  3

 . خاب شودانتخاب شوند یا از هر کالس دقیقاً یک عدد انت

را در یـک دسـته   Aهر یک از اعداد کـالس . هایی را در نظر بگیرید که در هر گروه عددي از هر کالس وجود دارد ابتدا حالت

4توان به این چهار گروه به  را میBحال اعداد کالس. قرار دهید و چهار گروه ایجاد کنید 3 2 1    بـه  . حالت اضـافه کـرد

24بنـابراین بـه   . ها اضافه کرد توان به این گروه روش می 24را نیز به Cطور مشابه، اعداد کالس 24 576   روش مختلـف

 . ها را ساخت توان این گروه می

گـر همـواره بایـد یـک گـروه داشـته باشـیم کـه اعـدادش از سـه کـالس            هـاي دی  شـود کـه در حالـت    به سادگی دیـده مـی  

,Aمختلــف B,Cبــه . شــود مانــده در ســه کــالس تشــکیل مــی شــوند و ســه گــروه دیگــر از ســه عــدد بــاقی انتخــاب مــی

4 4 4 64  پـس تعـداد   . شوند دیگر نیز مشخص میهاي  توان گروه اول را انتخاب کرد و بعد از آن گروه روش مختلف می

576ها برابر  کل حالت 64 640 است . 

1یک عدد از  .15 2 3 19, , , .... 1پیرو عدد دومی از , 2 3 19, , , واحـد   18تا  10شود هرگاه یا عدد دوم  گفته می...
ــا عـــدد اول  ــا  1بیشـــتر از عـــدد اول باشـــد یـ ــابراین . از عـــدد دوم باشـــد واحـــد بیشـــتر 9تـ پیـــرو اعـــداد  6بنـ

16 17 18 19 1 2 3 4 5, , , , , , ,  . است,
,توان سه عدد بین  مختلف می  به چند شیوه , , ... ,1 2 3 به طوري که اولی پیرو دومـی باشـد، دومـی پیـرو     . انتخاب کرد19

 سومی باشد و همچنین اولی پیرو سومی باشد؟ 

,اگر اعداد : راه حل , , ...,1 2 3 . اش اسـت  عـدد قبلـی   9گاه هر عدد پیـرو دقیقـاً    ترتیب دور یک دایره بنویسیم، آن را به19

بـا توجـه بـه    . عدد قبلی از عدد اول انتخاب شـوند  9تواند باشد و عدد دوم و سوم باید از  عدد می 19حاال عدد اول هر یک از 

,باشد، عدد سوم هـر یـک از    5 است، اگر عدد دوم 6تقارن، فرض کنید عدد اول  , , , , , ,4 3 2 1 19 18 17 توانـد   مـی 16

 . گزینه 8یعنی . باشد

بنـابراین  ... انتخـاب و بـه همـین ترتیـب      7شود، یعنـی   هاي ممکن براي عدد سوم یکی کمتر می باشد، گزینه 4اگر عدد دوم 

)ها برابر  تایی تعداد کل سه )19 8 7 6 5 4 3 2 1 684        است . 



 

 

 

 ت تیمیسواال
 

گذاري کنید که در هر سطر،  طوري عالمت "X"ها را با تا از این مربع9. اند ها سایه زده شده در جدول زیر، بعضی از مربع .1
3هر ستون و هر زیرمربع 3  هاي سـایه   مربع. گذاري شده وجود داشته باشد ، یک مربع عالمت»دو خط«مشخص شده با

 .گذاري کرد توان عالمت خورده را نمی

 
نیـز   E8.تنها مربع سایه نخورده در سـطر خـودش اسـت    B5تنها مربع سایه نخورده در ستون خودش است و A1:راه حل

 .تنها مربع سایه نخورده در زیر مربع خودش است

تنهـا مربـع از    C7را نیز عالمـت بـزنیم و حـاال    H9شویم مجبور می E8با عالمت زدن. باید عالمت زده شوندها  ي این همه

امـا دیگـر هـیچ    . را نیز عالمت بـزنیم  D6را عالمت بزنیم، باید F2حال اگر. توانیم آن را عالمت بزنیم است که می Cستون

 حـال . را از زیر مربع پـایین و وسـط جـدول عالمـت بـزنیم      D3بنابراین ما باید. توانیم عالمت بزنیم را نمی Iمربعی از ستون

 .باشد G6بنابراین آخرین عالمت لزوماً باید در. را عالمت بزنیم F4و بعد از آن I2باید

 
 .شود شکل کامل شده در باال سمت راست دیده می



 

 

14ي کاغذي یک صفحه .2 23 1هاي اي به مربع طوط شبکهخ  به وسیله 1 خواهیم قطعات مربعی  ما می. تقسیم شده است
 توانیم به دست آوریم چقدر است؟ بیشترین تعداد قطعات مربعی که می. اي ببریم هاي مختلف از روي خطوط شبکه با اندازه

پـذیر   مثالی ارایه دهید که نشـان دهـد جـواب شـما امکـان     ترین مقدار ممکن است و  ثابت کنید که عدد به دست آمده بزرگ

 .است

 
14است که از385عدد طبیعی برابر 10کامل اولین هاي مجموع مربع :حل راه 23 322  9پـس حـداکثر   . تـر اسـت   بزرگ 

 .توان به دست آورد قطعه می

8از آنجایی که  7 14 هاي با اضالع ، مربع, ,9 8 14هاي مختلفی از مستطیل باید ستون 7 23 از آنجـایی  . را اشغال کنند

9که  8 7 23  8توانیم بـه دسـت بیـاوریم برابـر      بنابراین بیشترین تعداد قطعاتی که می. ، چنین چیزي غیرممکن است 

14ي کاغذي ما است که حتی اگر قطعه 15 پذیر است شود، امکان طوري که در شکل زیر دیده می نیز باشد، همان. 

 

گیرد و در بیشتر مواقع یک کارت جدید  هر ورودي دو کارت به عنوان ورودي می. یک ماشین با پنج ورودي مختلف داریم .3
دسـت آمـده از    خروجـی بـه  . ها اعداد صحیح مثبت نوشـته شـده اسـت    ي کارت روي همه. کند به عنوان خروجی تولید می

,هاي بخش , ,    اگر تفاضل یا نسبت، عددي . ضرب، تفاضل و مجموع دو کارت ورودي است به ترتیب برابر نسبت، حاصل
آید، عددي است که از نوشتن دومین  جی سه بیرون میعددي که از خرو. شود اي تولید نمی صحیح و مثبت نباشد، هیچ خروجی

 .شود عدد ورودي بالفاصله پس از اولین عدد ورودي ساخته می
هـاي   همه کـارت . است 210باشند، خروجی  2و  10 ها است و یا اگر ورودي 102باشند، خروجی، 10و  2ها  مثالً، اگر ورودي

، بـا  2015، روشی ارایه دهید که کارت خروجی بـا عـدد   1و  2با شروع از دو کارت با عددهاي . شوند ورودي نیز پس داده می



 

 

کنیم به عنوان یک عمـل حسـاب    هر بار که ما از یک بخش ماشین استفاده می. بار استفاده از ماشین، به دست آید 5حداکثر 

 .شود می

 .را تولید کنند 2015توانند  عمل می 5هاي زیر با  هر یک از دنباله: حل راه

, , , ,2 1 3 3 2 5 5 3 15 15 5 20 20 15 2015          

خرگوش اول . اند هاي ثابت و متفاوت در حال حرکت بیست خرگوش بر روي یک مسیر یکسان و در یک جهت با سرعت .4
12نقطه شروع را در  ي شروع را  ی نقطههاي دیگر یک دقیقه بعد از خرگوش قبل و هر یک از خرگوش. کند ظهر ترك می :00

دقیقه بعد از شروع حرکت به  3خرگوش سوم . رسد دقیقه بعد از شروع حرکت به خرگوش اول می 2خرگوش دوم . کند ترك می
. رسد ام می19دقیقه بعد از شروع حرکت به خرگوش  20بنابراین خرگوش بیستم، . این الگو ادامه دارد. رسد خرگوش دوم می

12چند دقیقه بعد از ساعت   رسد؟ خرگوش بیستم به خرگوش اول می:00
12:خرگوش دوم در : حل راه 12:کند و  در  شروع به حرکت می 01  پس تا اینجـا خرگـوش دوم  . رسد به خرگوش اول می 03

3بنـابراین سـرعت خرگـوش دوم    . حرکت کرده است دقیقه 3دقیقه حرکت کرده است، در حالی که خرگوش اول  2 
برابـر   2

12:خرگوش سوم در . سرعت خرگوش اول است 12:کند و در  شروع به حرکت می 02 خرگوش . رسد به خرگوش دوم می05

4بنابراین سـرعت خرگـوش سـوم    . دقیقه حرکت کرده است 4ش دوم دقیقه حرکت کرده است، در حالی که خرگو 3سوم 
3 

5به طور مشابه سرعت خرگوش چهارم . برابر سرعت خرگوش دوم است
و سرعت خرگوش . برابر سرعت خرگوش سوم است 4

ــنجم  6پ
ــ   5 ــوش چه ــرعت خرگ ــر س ــر   براب ــا آخ ــب ت ــین ترتی ــه هم ــت، و ب ــتم   . ارم اس ــوش بیس ــرعت خرگ ــابراین س بن

...3 4 5 21 21
2 3 4 20 2     12:خرگوش بیستم در ساعت . برابر سرعت خرگوش اول است کند و در  شروع به حرکت می19

بنـابراین خرگـوش بیسـتم در    . تدقیقه حرکـت کـرده اسـ    21دقیقه حرکت کرده است در حالی که خرگوش اول  2، 12:21

:12  .رسد به خرگوش اول می 21

هاي مجاورشان مماس هستند و مراکزشان  ي جلویی بر دایره چهار دایره. دهد را نشان می 1cmشکل زیر ده دایره به شعاع  .5
اش کشید  ي باالیی بین باالترین نقاط دو دایره سطر جلویی پشتی، نیم دایرههاي  براي هر یک از دایره. بر روي یک خط قرار دارد

 .حساب کنید 2cmي جلویی را به حسب  دایره 4مساحت ناحیه حاصل از حذف . شده است

 
3.توانید فرض کنید  می 14. 



 

 

2ها مربعی  یک از آنبر هر . دایره ناقص وجود دارد 6 :حل راه 2 محیط کنید. 

 
ي پایینی مربع اسـت   ي باالیی مربع که جز دایره ناقص نیست، هم مساحت با قسمتی از نیمه حال دقت کنید قسمتی از نیمه

پـس مسـاحت خواسـته شـده     . اسـت  cm22هـاي نـاقص برابـر    بنابراین مساحت هر یک از دایره. ي ناقص هست که در دایره

cm22برابر 6 12  است. 

 .اند نامگذاري شده 6تا  1هاي  یک باشگاه تنیس داراي شش بازیکن است که با  شماره .6
 :اند هاي زیر را داشته پنج دستیار مربی توصیه. ها براي شرکت در یک تورنمنت  انتخاب شوند تا از آن 3قرار است 

4 5 3 6 5 6 2 5 1 3" , " , " , " , " , " , " , " , " , " 
هـاي هـر    سرمربی هر دو بازیکن توصیه شده توسط یکی از دستیاران را نادیده گرفت و دقیقا یک بازیکن از توصیه

 اند؟ کدام دو بازیکن انتخاب شده. کدام از چهار دستیار دیگر را انتخاب کرد
 3بار، بازیکنان شـماره   دقیقاً یک 4و  2، 1از بازیکنان شماره  هر یک. اند از ده توصیه انجام شده، چهار تا پذیرفته شده: حل راه

از . 4و  2، 1بـه همـراه یکـی از     5اند یـا   انتخاب شده 6، 3بنابراین یا . اند دقیقاً سه بار توصیه شده 5دوبار و بازیکن شماره  6و

هـاي انجـام شـده     بنابراین توصیه. ب شوندتوانند انتخا ها نمی هر دوي آن. اند توسط یک دستیار توصیه شده 3و  6آنجایی که 

ي دستیارهاي اول، سوم و چهارم انتخـاب   براساس توصیه 5شود که  نتیجه می. شود توسط دستیار دوم کامالً نادیده گرفته می

 . شوند انتخاب می 1و  5ي دستیار پنجم انتخاب و بازیکن  و بازیکن دیگر براساس توصیه. شوند می

9خواهیم اعداد می .7 8 7 6 5 4 3 2, , , , , , که جمع دو عدد در هر گروه، عددي  طوري را به چهار گروه دوتایی تقسیم کنیم به ,
 توان این اعداد  را به چهار گروه دوتایی تقسیم کرد؟ به چند روش مختلف می. اول شود

در  7یـا   5توانـد بـا    تنها می 6که دقت کنید. به وضوح هر گروه دوتایی باید شامل یک عدد فرد و یک عدد زوج باشد:  حل راه

 7و9را در یک طرف در نظر بگیرید و  8، 4، 2حال اعداد . در یک گروه قرار دارند 6و  5ابتدا فرض کنید . یک گروه قرار گیرد

یـک   در 7توانند بـا   نمی 2و  8که   تواند با هر یک از اعداد فرد جفت شود، در حالی می 4دقت کنید که . را در طرف دیگر 3و 

 .توان به دو صورت مختلف ساخت در یک گروه قرار گیرد و گروه دیگر را می 7باید با  4بنابراین . گروه دوتایی قرار بگیرند

,اعداد  .در یک گروه قرار بگیرد 7با  6حال فرض کنید  ,2 4 . را در طـرف دیگـر   5،3، 9را در یک طـرف در نظـر بگیریـد و     8

در یـک گـروه قـرار     5تواند بـا   نمی 4توانند با هر عدد فردي در یک گروه قرار بگیرند، در حالی که  می 2و  8ید حال دقت کن

. تـوان سـاخت   دو گروه دیگر نیز به دو صـورت مختلـف مـی   . را انتخاب کرد 4توان هم گروهی  بنابراین به دو شکل می. بگیرد

2:ها برابر است با بنابراین تعداد کل حالت 2 2 6  . 



 

 

 

8. E اي داخل مثلث  نقطهABC که طوري است بهAE BE BC  020وABE CBE    .اندازهCAE  را
 .    بر حسب درجه پیدا کنید

 

CBDرا طوري در نظر بگیرید که Dنقطه : حل راه 020  وBC CD . 

 

ABDچـون  BA=BOبنـابراین  . انـد  نهشت هم AEB ،DCBهاي دقت کنید که مثلث 060 ،A BC


االضـالع   متسـاوي  

ــت ــون . اســــ ــین چــــ ــه   ACو  BA=AD و  BC=CDهمچنــــ ــاز زاویــــ ــت، BADنیمســــ اســــ

CAE:بنابراین CAB EBA 0 0 030 20 10      

بار به کار رفته باشد و مجموع هر دو رقم مجاور در آن  در آن دقیقاً یک 9تا  1ترین عددي رابیابید که هر یک از ارقام  بزرگ .9
 .باشد 11یا  7یا  5مضربی از 

اسـت، بـه    11یـا   7یا  5د بینید که درآن هر دو رقمی که مجموعشان مضربی از اعدا را می 9تا  1در نمودار زیر ارقام : حل راه

چنـین مسـیرهایی را   ( راس گـراف بگـذرد    9ي  ما به دنبال مسیري در ایـن گـراف هسـتیم کـه از همـه     . اند هم متصل شده

رقمـی در نظـر بگیـریم،     9و اگر ارقام را با ترتیب ظاهر شدنشان در مسیر، به عنوان یک عـدد  ) نامیم مسیرهاي هملیتونی می

را  1بـه   9و  5بـه   9هـاي   برویم و یـال  6شروع کنیم و بعد به  9به وضوح باید با . ممکن را دارا باشداین عدد بیشترین مقدار 

حذف  1به  6و  5به  6هاي  برویم ، یال 8به  6حاال اگر از . ها دیگر قابل استفاده نیستند دقت کنید که این یال. نادیده بگیریم

. مانـد و ایـن غیـر ممکـن اسـت      باقی می 1ماند و تنها یک یال متصل به  می باقی 5بنابراین تنها یک یال متصل به . شوند می

بـه   6بـرویم، از   8به  6بنابراین به جاي اینکه از . باید به عنوان رقم آخر یا رأس آخر مسیر استفاده شوند 1و  5چون هر دوي 



 

 

بایـد آخـرین رقـم بـه کـار       1از آنجایی که . برویم 7 و بعد از آن به 8توانیم به  حاال می. رویم می 2رویم و بعداً اجباراً به  می 5

 .است 965287341رقمی ممکن  9به پایان برسد و در نتیجه بیشترین عدد  1و  4، 3رفته در مسیر باشد، مسیر باید با 

 

ضرب ارقام عدد جدید سه برابـر   اگر هر یک از ارقام را یکی زیاد کنیم، حاصل. نیست 9یک عدد سه رقمی شامل رقم  .10
 چند عدد با چنین ویژگی وجود دارد؟. شود ضرب ارقام عدد اولیه می حاصل
 . باشد 9یا  6یا  3ضرب ارقام عدد جدید مضرب سه است، یکی از ارقام جدید باید  جایی که حاصل از آن: حل راه

رقام عـدد جدیـد نیـز باشـد،     باید یکی از ا 5اما . است 5است؛ بنابراین یکی از ارقام قدیمی  6یکی از ارقام جدید  :حالت اول

6با توجه به اینکه. باشد 4بنابراین یکی از ارقام قدیمی نیز باید  5 1 35 4 2
  


آخرین رقم جدیـد بایـد دو برابـر آخـرین رقـم       

هـایی وجـود    شش عدد با چنـین ویژگـی  . هستند 1و  2قدیمی باشد و بنابراین رقم جدید و رقم قدیمی متناظرش به ترتیب 

 :دارند، یعنی

, , , , ,145 154 415 451 514 541 

9باشد چون  8است؛ پس باید یکی از ارقام قدیمی  9یکی از ارقام جدید  :حالت دوم 3 3   یـا   3دومین رقم قدیمی بایـد

9 امـا . باشـد  7است و اجباراً آخرین رقـم قـدیمی نیـز بایـد      7باشد، عدد جدید متناظرش  6اگر . باشد 6 8 7 3 38 7 6 2
   
 

 

 .باشد 3پذیر نیست و رقم قدیمی دوم باید  بنابراین چنین حالتی امکان

9با توجه به اینکه 4 3
8 3 2
 


 : عدد وجود دارد 6بنابراین در این حالت نیز . باشند 1و  2هاي جدید و قدیمی باید  ، آخرین رقم

, , , , ,138 183 318 381 813 831 

ضـرب دو رقـم جدیـد دیگـر      همچنین حاصل. باشد 2است؛ پس یکی از ارقام قدیمی باید  3یکی از ارقام جدید  :الت سومح

3جایی که از آن. ضرب دو رقم قدیمی دیگر باشد برابر حاصل 2باید  2 32 1
 


 2تـر از   ، هـر یـک از ارقـام جدیـد بایـد بـزرگ       

4به اینکهاز طرف دیگر، باتوجه . باشند 4 3 33 3 2
  
 

3حـاال . دیگر داشته باشیم 3، اجباراً باید حداقل یک رقم  3 3 32 2 4
  


 .

 :که سه عدد با این شرایط وجود دارد. باشد 4بنابراین آخرین رقم جدید باید 



 

 

 223و  232و  322

6و در نهایت 6 3 15   ئله وجود داردعدد با شرایط مس. 
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