ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ راﻫﺒﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ از وﺑﺴﺎﯾﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻔﺘﻢ )اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺗﺎﺳﺎ(



اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮوف ﻧﻘﻄﻪ دار »چ« و »ت« ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ روي ﻫﻢ  18ﺣﺮف »چ« و »ت« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺣﺮوف درون ﻣﺘﻦ  40ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف »چ« و ﭼﻨﺪ ﺣﺮف »ت« در ﻣﺘﻦ ﻣﻔﺮوض وﺟﻮد دارد؟



اﮔﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  5ﭘﺎرچ و  4ﻟﯿﻮان ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  3ﭘﺎرچ و  10ﻟﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ  .ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﺎرچ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان اﺳﺖ؟



ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  2ﮐﺎﺳﻪ 3 ،ﻟﯿﻮان و ﯾﮏ ﭘﺎرچ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  6ﻟﯿﻮان 1 ،ﮐﺎﺳﻪ و  1ﭘﺎرچ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  2ﭘﺎرچ  1 ،ﮐﺎﺳﻪ و  1ﻟﯿﻮان
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  1ﻟﯿﻮان  250ﺳﯽ ﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭘﺎرچ و ﮐﺎﺳﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.



ﺗﻌﺪادي ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﻢ اﻧﺪازه و ﻫﻢ وزن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ اﮔﺮ  5ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪ  Aو  4ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪ  Bﻗﺮار دﻫﯿﻢ  ،وزن
دو ﮐﯿﺴﻪ  Aو  Bروي ﻫﻢ  36ﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي  Aو  Bﭼﻪ اﻧﺪازه وزن دارﻧﺪ؟



ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻨﺪوق دار ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .او در ﻃﺒﻘﻪي وﺳﻂ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روز در آﺧﺮ وﻗﺖ
اداري ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ  3ﻃﺒﻔﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ از
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ،ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ .در آﺧﺮ  ،ده ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪ و از در ﺧﺮوﺟﯽ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ دارد.



ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان  3داﯾﺮه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ؟
)ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺗﮑﺮاري را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ(.



در ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ »ﻋﻠﯽ اﯾﻨﺎ« ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اش ﻗﺮار دارد  13درﺧﺖ وﺟﻮد دارد .اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻋﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮش ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ روي ﻫﺮ درﺧﺖ ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﭻ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ زد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اوﻟﯿﻦ درﺧﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ  .وﻗﺘﯽ ﻇﻬﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ روي ﻫﺮ ﺳﻪ درﺧﺖ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽزد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اوﻟﯿﻦ درﺧﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﺪ،



ﺑﻬﻤﻦ ،ﮐﻤﺎل ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺣﻤﯿﺪ ،آرش و رﺿﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن آرش  7ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻬﻤﻦ
 12ﻣﺘﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از رﺿﺎ ﺑﻮد .آرش  5ﻣﺘﺮ از ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ  3ﻣﺘﺮ از رﺿﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺎل از ﻧﻔﺮ اول و آﺧﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازه ﺑﻮد .اﻟﻒ -ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ب -اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
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ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ درﺧﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ؟

