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چهاررددمین کاررسوقق بزررگگ رریاضیاتت 

(ددووررهه یی مهرگانن) 
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 ددبیرستانن شهید ااژژهه اایی یک ااصفهانن (ددووررهه ااوولل)
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به نکاتت ززیر توجه کنید! 

ااوولل اازز همه حوااستونن باشه مشخصاتتونن رروو باالیی همه برگه ها بنویسید چونن برگه یی بدوونن ااسم صحیح نمیشه! •

 اامتحانن اازز ددووتا بخش تشکیل شدهه، بخش ااوولل سوااالیی کوتاهه پاسخ وو بخش بعد سوااالیی تشریحی. براایی بخش ااوولل یه •

پاسخ نامه یی کاددرر بندیی شدهه بهتونن ددااددهه میشه که باید جواابب هر سواالل رروو تویی کاددرر خوددشش بنویسید وو نوشتن جواابب 

خاررجج کاددرر هیییچ نمرهه اایی ندااررهه. براایی بخش ددوومم باید جواابب کامل همرااهه با ررااهه حلّّتونن رروو تویی پاسخنامه ها بنویسید. 

ددقت کنید که تویی ااین بخش جواابب هر سواالل باید تویی یه پاسخ نامه یی جداا باشه! 

 تویی بخش ددوومم جواابب آآخر هیچ نمرهه اایی ندااررهه وو باید حتمن ررااهتونن رروو بنویسید! •

 تمامم سوااالتت رروو بخونید ممکنه سواالل با نمرهه یی بیشتر براایی شما آآسونن تر باشه! •

 ااگه ااوولل اامتحانن به چیزیی نرسیدید ناررااحت نباشید، ووقت ززیاددهه! •



کوتاهه پاسخ                                                                                                                                                                       

مسئله ١۱: ددووستی هیئت مدیرهه                                                                                                (۵ اامتیازز) 

گرووهی ددززدد به سرپرستی ناررووتو تصمیم به ددززددیی اازز بانک بزررگگ شهر کونوهاگا گرفتند. ددرر اابتداا آآنها به ددنبالل طرااحی 

نقشه ددززددیی خودد بوددند. آآنها فهمیدند که هیئت مدیرهه یی بانک ١۱١۱ نفر اازز بزررگانن شهر هستند که هرکداامم یک شماررهه اازز ١۱ تا 

١۱١۱ ددااررند. ددرر جلساتی که آآنها برگزاارر می کرددند نفر شماررهه یک، یک ددووست ددرر میانن جمع، نفر شماررهه ٢۲، ٢۲ ددووست ددررمیانن 

جمع وو … نفر شماررهه ١۱٠۰، ١۱٠۰ ددووست ددرر میانن جمع ددااررند. آآنها می خوااستند بداانند نفر ١۱١۱اامم چند ددووست ددرر میانن جمع 

دداارردد. 

به آآنها ددرر یافتن تعداادد ددووست هایی نفر ١۱١۱ اامم کمک کنید. 
!

مسئله ٢۲: تقسیم بندیی                                                                                                            (۵ اامتیازز) 

براایی طرااحی نقشه آآنها باید صفحه کاغذ رراا بوسیله یی خط هایی ررااست به قسمت هایی مختلف تقسیم می کرددند (نه 

لزوومن مستطیل وو نه لزوومن بزررگگ وو نه لزوومن براابر) تا هر قسمت نمادد مرحله اایی اازز نقشه باشد. 

ناررووتو می خوااست بدااند که باید حدااقل چند خط ررااست بکشد تا صفحه براایی طرااحی نقشه آآماددهه شودد. با توجه با ااین 

که نقشه یی آآنها ۵۶ مرحله ددااشت، حدااقل چند خط براایی آآماددهه کرددنن کاغذ الززمم ااست؟ 

!
مسئله ٣۳: مشکل سوخت                                                                                                        (۵ اامتیازز) 

کاکاشی که قبلن معلم ناررووتو بودد، ددرر حالل حاضر ددرر شهر کونوهاگا یک رراانندهه وواانت ااست وو با وواانت خودد بارر جابجا می 

کند. 

یک ررووزز که ااوو براایی حمل بارر، خاررجج اازز شهر ررفته بودد ددرر نزددیکی پمپ بنزین میانن ررااهی مترووکه اایی بنزین وواانتش تمامم 

شد. ااوو به ززحمت ماشین رراا به پمپ بنزین ررساند وو ددرر آآنجا ۵ بشکه ١۱٠۰٠۰ لیتریی بنزین ددید. 

ااوو با کمی تالشش فهمید که باکک بنزین وواانتش ١۱٠۰٠۰ لیتر جا دداارردد وو حدااکثر یک بشکه ١۱٠۰٠۰ لیتریی می توااند پشت وواانت 

سواارر کند. وو با هر لیتر بنزین ١۱کیلومتر میتوااند جلو بروودد. 

به نظر شما ااوو حدااکثر چند کیلومتر میتوااند جلو بروودد؟ 
ررااهنمایی: کاکاشی می توااند بشکه رراا ددرر میانن ررااهه جایی ززمین بگذاارردد وو نوبت بعد که به آآنجا میرسد اازز بنزین ددااخل آآنن ااستفاددهه کند. - !!!!!!!!!!
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تشریحی 

مسئله ۴: ددوورر ددوورر                                                                                                                (١۱٢۲ اامتیازز) 

بعد اازز ااتمامم نقشه یی ددززددیی ناررووتو وو گرووهش طبق نقشه، یک بعد اازز پاییزیی به بانک مورردد نظر حمله کرددند. بعد اازز ااین 

که بانک رراا کامل خالی کرددند متوجه شدند پلیس ددرر حالل حرکت به سمت بانک ااست وو به سرعت پا به فراارر گذااشتند، ااما 

ددیر شدهه بودد وو پلیس ها آآنها رراا ددیدند وو به تعقیب آآنها پرددااختند. 

ناررووتو به گرووهش ددستورر دداادد براایی فراارر اازز ددست پلیس ها به پاررکک بگریزند. 

با توجه به قواانین مسخرهه یی شهر کونوهاگا پلیس ها فقط به ددنبالل کیسه پولل ها بوددند وو  ااگر آآنراا پیداا می کرددند کارریی با 

مجرمین ندااشتند. وولی ناررووتو وو یارراانش تصمیم به شکست ندااشتند براایی همین تصمیم گرفتند پلیس ها رراا گیج کنند تا 

نفهمند کیسه پولل ها ددست کیست. ددرر ااین لحظه ناررووتو با ااستفاددهه اازز هوشش وو ذذکاووتت خودد نقشه اایی هوشمنداانه طرااحی 

کردد. 

ااوو به ۵ نفر اازز یارراانش گفت با سرعت ١۱٠۰ ددوورر ددرر ساعت با فاصله یی براابر اازز یکدیگر ددرر جهت حرکت عقربه هایی 

ساعت ددوورر میداانی که ددرر مقابلشانن بودد بچرخند وو ددرر هر لحظه ااگر کیسه پولل ددستشانن بودد وو ددرر کنارر یکی اازز ااعضایی گرووهه 

قراارر گرفتند کیسه رراا به ااوو بدهند. خودد ااوو هم که کیسه ددستش بودد اازز کنارر فردد ااوولل شرووعع کردد وو ددرر اابتداا طبق قانونن کیسه رراا به 

ااوو دداادد وو با سرعت ۵ ددوورر ددرر ساعت ددرر خالفف جهت حرکت عقربه هایی ساعت شرووعع به حرکت کردد. 

پلیس ها با ددیدنن ااین صحنه بسیارر گیج شدهه بوددند وو نمیتواانستند تشخیص ددهند کیسه ددست چه کسی ااست 

بعد اازز گذشت ۵ ساعت، ناررووتو وو یارراانش اازز حرکت اایستاند وو پلیس ها نتواانستند بفهمند کیسه ددست کیست. به نظر 

شما کیسه ددست چه کسی بوددهه ااست؟ ددلیل خودد رراا بیانن کنید. 

!
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مسئله ۵: بادداامم خورریی                                                                                                          (٢۲٠۰ اامتیازز) 

کاکاشی بعد اازز سفر پر ماجراایی خودد تواانست به شهر برگردددد وو به خانه برگشت. ووقتی به خانه ررسید ددید فرززنداانش 

(ساسکه، ساکورراا وو هاکو) ددوورر یک میز گردد ددرر حالل باززیی کرددنن با تعدااددیی بادداامم هستند. باززیی آآنها به ااین شکل بودد که هر 

کس تعدااددیی بادداامم دداارردد وو هر بارر که نوبتش باشد ااگر تعداادد بادداامم هایش ززووجج باشد بادداامم ها رراا به مقداارر مساوویی بین ددوو نفر 

ددیگر تقسیم می کند وو ااگر تعداادد بادداامم ها فردد بودد یکی رراا می خورردد وو بقیه رراا بین ددوو نفر ددیگر به طورر مساوویی تقسیم می کند. 

سپس نوبت به نفر سمت ررااستی ااوو می ررسد.کاکاشی بعد اازز کمی ددقت فهمید که آآنها بیش اازز سه بادداامم ددااررند، همه یی بادداامم 

ها ددست ساسکه ااست وو نوبت ااووست باززیی کند. 
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کاکاشی که سرنوشت بادداامم ها براایش بسیارر مهم بودد ددوو سواالل مهم ددااشت که شما باید به آآنها پاسخ ددهید: 

االف⁃‑‐ آآیا ممکن ااست هیچ بادداامی خوررددهه نشودد؟ (١۱٠۰ اامتیازز) 

بب⁃‑‐ آآیا ممکن ااست همه یی بادداامم ها خوررددهه شوند؟ (١۱٠۰ اامتیازز) 

کاکاشی بعد اازز فکر کرددنن به ااین مسائل وو نرسیدنن به جواابب تصمیم گرفت کمی قدمم بزند، به همین خاطر سواارر وواانتش 

شد وو به سمت پاررکک محله ررفت. 

!
اادداامه ددااستانن:  

ناررووتو وو یارراانش بعد اازز سر کارر گذااشتن پلیس ها اازز پاررکک فراارر کرددند. آآنها ددرر حالل ددوویدنن بوددند وو پلیس ها هر لحظه به 

آآنها نزددیک تر می شدند. ناگهانن یکی اازز یارراانن ناررووتو یک وواانت ددرر حالل حرکت ددید. آآنها جلویی وواانت رراا گرفتند وو مجبوررشش 

کرددند آآنها رراا فراارریی ددهد. ااما ززمانی که ناررووتو سواارر وواانت شد ااحساسس کردد رراانندهه بسیارر آآشنا ااست. بعد اازز کمی تامل فهمید 

رراانندهه همانن مربی قدیمی ااوو یعنی کاکاشی ااست. ناررووتو وو کاکاشی که ددرر حالل ااحواالل پرسی بوددند ناگهانن حس کرددند تنها 

شدهه ااند وو یارراانن ناررووتو به همرااهه کیسه پولل ها فراارر کرددهه ااند ااما تا آآمدند به خودد بجنبند ددیگر تنها نبوددند وو پلیس ها به آآنها 

ررسیدهه بوددند. 

پلیس ها ناررووتو وو کاکاشی رراا به جرمم سرقت اازز بانک ستگیر کرددند وولی چونن ززنداانن شهر ددرر حالل باززساززیی بودد آآنها رراا ددرر 

ددوو ااتاقق متفاووتت یک کاررگاهه ززنداانی کرددند. 

!
مسئله ۶: پیامم ررسانی سخت                                                                                                (١۱۶ اامتیازز) 

ناررووتو وو کاکاشی ددرر ددوو ااتاقق ررووبروویی هم قراارر گرفته بوددند. ناررووتو میخوااست مکانن مخفی شدنن یارراانش رراا به کاکاشی 

بگوید ااما نمیخوااست نگهبانن ززنداانن متوجه مکانن آآنها شودد. براایی همین تصمیم گرفت نامه اایی براایی کاکاشی بنویسد وو ددرر آآنن 

همه جزئیاتت رراا توضیح ددهد. پس اازز نوشتن نامه اازز نگهبانن خوااست آآنراا به کاکاشی بدهد. نگهبانن قبولل کردد وولی گفت هر 

چیزیی به من بدهی من تمامم نوشته هایی آآنراا میخواانم. ناررووتو مایوسس شد وو به فکر فروو ررفت. ناگهانن با ددیدنن قفل وو کلید 

هایی که ددرر ااطراافف ااوو وو کاکاشی بودد وو جعبه اایی که ددرر کنارر ااتاقش اافتاددهه بودد ررااهه حلی به ذذهنش ررسید که بدوونن ااین که نگهبانن 

به محتواایی نامه ددسترسی ددااشته باشد نامه رراا براایی کاکاشی بفرستد. براایی همین جلویی پنجرهه ررفت وو شرووعع به توضیح ددااددنن 

ررووشش براایی کاکاشی کردد. 

به نظر شما آآنها اازز چه ررووشی می تواانند ااستفاددهه کنند؟  
!(ددقت کنید نگهبانن به محتواایی صندووقق قفل شدهه ااگر کلیدشش رراا ندااشته باشد ددسترسی نداارردد، همچنین نگهبانن به ااتاقق ها وواارردد نمی شودد.) 

مسئله ٧۷: ااعداامم جذاابب                                                                                                        (١۱۴ اامتیازز) 

بعد اازز برگزاارریی جلساتت متعددد ددااددگاهه، ناررووتو وو کاکاشی به جرمم ددززددیی اازز بانک به ااعداامم کالهی محکومم شدند. 

ااین ااعداامم به ااین شکل بودد که رروویی سر ناررووتو وو کاکاشی ددوو کالهه قراارر می ددهند که هریک قرمز یا آآبی ااست (می تواانند 

همرنگ باشند) وو گوشش هایی آآنها رراا کامل می بندند. بعد اازز ااین که آآنن ددوو، کالهه یکدیگر رراا ددیدند آآنها رراا به ددوو مکانن جداا اازز 

هم می برند وو اازز هرکس می خوااهند ررنگ کالهش رراا حدسس بزند وو هرکس ررنگ کالهش رراا ااشتباهه حدسس ززددهه باشد رراا می 
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کشند وو هرکس ززندهه بماند آآززاادد می شودد. (همچنین ددرر مرحله اایی که ناررووتو وو کاکاشی یکدیگر رراا می بینند ااگر هر کداامم اازز آآنها 

حرکت ااضافه اایی ⁃‑‐اازز جمله حرفف ززددنن یا تکانن ددااددنن ااعضایی بدنن⁃‑‐ اانجامم ددهند هرددوو رراا می کشند.) 

بعد اازز شنیدنن حکم، ناررووتو که نمیخوااست یارراانن سابقش (که پولل ها رراا ددززددیدهه بوددند) بتواانند به ررااحتی اازز پولل ها 

ااستفاددهه کنند به ددنبالل ررووشی بودد که بوسیله یی آآنن ااوو یا کاکاشی، حتمن ززندهه بمانند (بتواانند ررنگ کالهشانن رراا ددررست حدسس 

بزنند)  

به کمک ااوو بشتابید وو ررووشی پیشنهادد ددهید. 

!

۴


