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 در یک آلبوِم عکس، .1

   ا( 

  ب( 

ش و برادَرش در سمِت  عکس وجوددارد. روِی هر عکس سه فرد حضوردارند: یک مرد در وسِط آن، پسَرش در سمِت چپَ 

ها متفاوت  ها چیست، با فرِض این که تماِم مردهاِی وسِط عکس ِی ممکِن تعداِد افراِد متفاوت روِی عکس ش. کمینه راستَ 

 روِز یکم( –کالِس نهم باشند؟ )

 

ای که هر سطر، ستون یا قطر  شوند؛ به گونه شترنج گذاشته هاِی یک تخته توانند روِی خانه هایی که می ترین تعداد پیاده بزرگ .2

 روِز دوم( –باشد، چیست؟ )کالِس نهم  داشته  تعداِد زوجِی پیاده

 

شود:  می ها باهوش و برخی خنگ هستند. از هر فرد پرسیده اند. برخی از آن سی نفر از یک شرکت دوِر یک میز نشسته .3

دهد؛ حال آن که یک فرِد  می ِی سمِت راسِت شما یک مرِد باهوش است یا خنگ؟". یک مرِد باهوش درست پاسخ سایه "هم

  ِی مقداِر صحیِح  خنگ در شرکت وجوددارد. بیشینه  تر از  یشکنید که ناب دهد. فرض می خنگ درست یا نادرست پاسخ

 روِز یکم( –داد، چیست؟ )کالِس دهم  ها بتوان یک مرِد باهوش در شرکت تشخیص واره با دانستِن پاسخ براِی آن که هم

 

دارکرد؛  مربِع واحد را نشان   چیست؛ براِی آن که بتوان  ِی  است. بیشینه شده مربِع واحد تقسیم   به   یک مربع با ضلِع  .4

دار  کم یک مربِع نشان تر نیست، شامِل دستِ  کم  ای که هر مستطیل با اضالِع روِی خطوِط مشبک و مساحتی که از  به گونه

 روِز دوم( –ش باشد؟ )کالِس دهم  در درونَ 

 

http://www.combinatorics.vcp.ir/
http://www.combinatorics.vcp.ir/


شود،  تقسیم 1مثلِث منتظم با ضلِع    به    با شرِط زیر وجوددارد: اگر یک مثلِث منتظم با ضلعِ   دهید عدِد طبیعِی  نشان .5

  هاِی یک مثلِث منتظم ها رأس تایی از آن کرد که هیچ سه نقطه انتخاب      ها بتوان  هاِی این مثلث گاه در میاِن رأس آن

 روِز یکم( –نباشند. )کالِس یازدهم 

 

عدِد   گاه  باشد، آن  شود: اگر عدِد نخسِت سطر  می نجاماند. عمِل زیر ا شده به ترتیبی در یک سطر نوشته 1993تا  1اعداد  .6

روِز  –شود. )کالِس یازدهم  در نخستین مکان پدیدارمی 1دهید پس از تعدادی عمل عدِد  شوند. نشان می نخسِت سطر وارون

 دوم(

 

کننده درست  ای که هر دو شرکت شد؛ به گونه  ها )دو به دو( انجام کننده، مسابقات در جفت شرکت  در یک تورنمنِت تنیس با  .7

 روِز دوم( –هایی این ممکن است؟ )کالِس یازدهم  دیگر قرارگرفتند. براِی چه  روِی یک مسابقه روبه  یک
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کن بازِی زیر  تا. دو بازی311تا و یکی با 211کبریت، یکی با  111سه کپه کبریت روِی میز وجوددارد: یکی با  .1

هاِی  دارد و هر یک از کپه ها را برمی ش یکی از کپه کن در نوبتَ  یک بازی کنند و  می ها به نوبت بازی دهند: آن می انجام را 

بازد. چه کسی استراتژیِ  دهد، می کنی که نتواند یک حرکِت مجاز انجام کند. بازی می ِی ناتهی تقسیم مانده را به دو کپه باقی

 روِز یکم( –برد دارد؟ )کالِس نهم 

رسذ. احتواالً در هتيِ اًگلیسی  ضذ. ضوٌاً ایي پزسص بسیار سادُ بِ ًظز هی رٍسِ یکن ّن دادُ –*ایي پزسص در کالسِ دّن 

 است. ّز حال پزسص بِ صَرتِ باال در هتيِ اًگلیسی آهذُ است. ٍلی بِ ضذُ سَال اضتباُ تایپ

 

رنگ از جمِع فواصِل  نقاِط هم  کنید جمِع فواصِل بیِن جفت اند. ثابت شده ِی قرمز داده نقطه  ِی آبی و  نقطه  روِی یک خط  .2

 روِز یکم( –کند. )کالِس نهم  رنگ تجاوزنمی بیِن جفت نقاِط ناهم

 

، طبِق قانوِن       ِی مستطیلِی  هاِی یک تخته ، یک به یک روِی خانه1111تا  1شده با اعداِد  گذاری هایی شماره کارت .3

کنید  باید در آن قرارگیرد. ثابت    آزاد باشد، آنگاه کارِت   ِی شامِل کارِت  ِی بعدِی خانه شوند: اگر خانه می زیر گذاشته

 روِز دوم( –یست. )کالِس نهم از نصِف یک میلیون ن  هاِی ممکن بیش تعداِد آرایش

 

با اضالِع روِی خطوِط     است. براِی هر مربِع  شده هاِی واحدی با دو دسته از خطوِط موازی تقسیم یک صفحه به مربع .4

گیریم.  در تماس هستند، درنظرمی    هاِی واحِد آن که از درون با مرِز مربِع  ِی مربع ِی آن را مجموعه کننده، "تنه" تقسیم

 51هایی از  کننده با تنه شده با اضالع روِی خطوِط تقسیم داده        کنید تنها یک راه براِی پوشاندِن یک مربِع  ثابت

 روِز دوم( –( وجوددارد. )کالِس نهم        مربع )نه لزوماً مشمول در مربِع 

 

که  ساقینیال هاِی متساوی تعداِد مثلثکنید  اند. ثابت شده و بقیه با آبی رنگ رأس با قرمز  ضلعِی منتظم،     در یک  .5

 روِز یکم( –ندارد. )کالِس دهم  رنگ هستند به آرایِش رئوِس قرمز بستگی شان هم هایِ  رأس

 



ِی  بیشینهش دارد.  هایَ  کالسی سانی دوست در میاِن هم ها تعداِد یک شاگرد در یک کالس وجوددارند و هر یک از آن 31 .6

توان گفت  خواند، چیست )براِ هر دو شاکر می می ش درس ممکِن تعداِد شاگردهایی که هر یک از آن بیش از اکثریِت دوستانَ 

 روِز دوم( –خواند(؟ )کالِس دهم  می تر درس یک بیش کدام

 

ضلعی را    س از رأ   توان  دهید می . نشان      اند که  شده نقطه انتخاب  ضلعِی کوژ 111دروِن یک  .7

روِز  –شده باشد. )کالِس یازدهم  ها شامِل تماِم نقاِط انتخاب شده با این رأس ضلعِی کوِژ ساخته  ای که  برگزید؛ به گونه

 یکم(

 

توانند  ها می است. آن شده است. دو شکل شامِل متناهی مربع داده شده ِی نامتناهی نوشته هاِی یک شبکه اعداِد حقیقی روِی مربع .8

شود، جمِع  داده دانیم که هرگاه شکِل یکم انتقال شوند. می شبکه منطبق ّایِ هزبعبر  البتِ اگزیابند،  هرجایی روِی شبکه انتقال

ای که جمِع اعدادی که  شود؛ به گونه داده تواند انتقال کنید شکِل دوم می دهد، مثبت است. ثابت می اعدادی که پوشش

 روِز دوم( –باشد. )کالِس یازدهم  دهد، مثبت می پوشش

 

تنها حرکاِت   کِن  دهند. بازی می حرکت          شترنِج  به نوبت یک اسب را روِی یک تخته    هاِی  کن بازی .9

تنها حرکاِت عمودی   کِن  رود, حال آن که بازی ای که اسب به یک سطِر مجاور می دهد؛ یعنی به گونه می افقی انجام

تواند به  دهد. اسب نمی می گذارد و حرکِت یکم را انجام خواه می اسب را روِی یک مربِع دل  کِن  دهد. ابتدا بازی می انجام

 –یک استراتژِی برد دارد. )کالِس یازدهم   کِن  کنید بازی کند. ثابت حرکت است، شده یک مربع که قبالً در طوِل بازی دیده

 روِز دوم(
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سان باشد؟  یک    ای که جمِع اعداد در هر مربِع  شود؛ به گونه نوشته    ِی  توانند در یک تخته می 81تا  1آیا اعداِد  .1

 روِز یکم( –)کالِس نهم 

 

دهد. هرگاه که او یک سنگ را  می ها حرکت ها را پشِت سِر هم بیِن جعبه سه جعبه از سنگ وجوددارد. "زیزیفوس" سنگ .2

ای که سنگ در آن  هاِی جعبه دهد که برابر با تفاضِل بیِن تعداِد سنگ دهد، "زئوس" به او تعدادی سکه می می حرکت

شود(. اگر این تفاضل منفی  شده حساب نمی داده ِی حرکت د، است )سکهش ای که سنگ از آن برداشته جعبه هٌْایِقرارگرفت 

کند، زئوِس بخشنده به او  گرداند )اگر زیزیفوس نتواند پرداخت ِی متناظر به زئوس برمی بود، زیزیفوس به اندازه

ِی ممکِن  شان قرارگرفتند. بیشینه هاِی ابتداییِ  ها در جعبه کند. پس از مدتی تماِم سنگ کند و بعداً پرداخت دهد تا حرکت می اجازه

 روِز دوم( –پوِل زیزیفوس در آن لحظه چیست؟ )کالِس نهم 

 

دانیم جمِع تماِم اعداد در تخته مثبت است.  است. می شده نوشته          ِی  هاِی یک تخته در خانه -1و  1اعداد  .3

کم  شان دستِ  هاِی تقاطعِ  شده در خانه مِع اعداِد نوشتهای که ج ستون برگزید؛ به گونه 1111سطر و  1111توان  دهید می نشان

 روِز دوم( –باشد. )کالِس نهم  1111

 است. رٍسِ دٍم ّن آهذُ –*ایي پزسص در کالسِ دّن 

 

کند و صندلِی  می گرد حرکت رود. پس از هر بار، او در جهِت ساعت صندلی می  به یک چرخ و فلک با بار   یک پسر  .4

گذرد، طوِل آن  ها می هایی که او در هر حرکت از آن چرخد. تعداِد صندلی ِی کامِل نمی و نیز یک دایره گیرد دیگری را می

هاِی  حرکت، طول    تواند روِی هر صندلی بنشیند و او در طوِل تماِم  هایی، او می شود. براِی چه  می حرکت نامیده

 روِز دوم( –متفاوت بسازد؟ )کالِس یازدهم 
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توان دو کمیته پیداکرد که  کنید می اند. ثابت داده نفری را تشکیل 81ِی  کمیته 16111نماینده وجوددارد که  1611"دوما" در  .1

 باشند. تر از چهار عضِو مشترک داشته ناکم

 

  بیعِی ها برابر است و براِی هر عدِد ط هاِی سکه در کپه دانیم که جمِع وزن دو کپه از سکه روِی یک میز وجوددارد. می .2

ِی دوم  تر از کپه ِی یکم نابیش تر در کپه ِی سنگین سکه  هاِی  کند، جمِع وزن ای تجاوزنمی هاِی هیچ کپه که از تعداِد سکه

  با یک سکه از وزِن   تر از  اگر هر سکه )در هر دو کپه(، از وزِن ناکم  دهید براِی هر عدِد طبیعِی  است. نشان

 تر از دومی نخواهدبود. یکم سنگینِی  شود، کپه گزین جای

 

با برداشتِن یکی از چهار مربِع     شده با یک مربِع  ترومینو )شکلی ساخته –تواند با ال  می    چکِر  آیا یک تخته .3

 شود؟ ترومینو پوشانده –سانی ال  ای که هر مریع از تخته با تعداِد یک شود؛ به گونه ( در چندین الیه پوشانده   اِی  گوشه

 

توان هر  هاِی درست دارد. می است که مرکِز هر یک مختص شده خوان گذاشته مختصات چهار پیش روِی یک صفحه .4

خواه  خواِن دل کنید هر دو پیش جا کرد. ثابت به خواِن دیگر جا ِی مراکِز دو پیش کننده خوان را با یک برداِر متصل پیش

 د.شون ای از حرکات بر هم منطبق توانند با دنباله می

 

ِی  ها را فهمید. کمینه عدد پرسید و ترتیِب آن 51توان در مورِد هر  اند. می شده به ترتیبی نامعلوم نوشته 111تا  1اعداِد  .5

 عدد چیست؟ 111هاِی مورِد نیاز براِی پیداکردِن ترتیِب تماِم  پرسش
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ای که جمِع  شوند؛ به گونه توانند( نوشته دوِر یک دایره نمیکٌیذ  ثابتچنین  توانند در یک خط )هم می 16تا  1دهید اعداِد  نشان .1

 هر دو عدِد مجاور یک مربِع کامل باشد.

 

 7ِی او،  هاِی بالفاصله دستی هاِی بالفاصله و پایین کارمند دارد. براِی هر کارمند، جمِع تعداِد باالدستی 51111یک شرکت  .2

اش )در  هاِی بالفاصله هایی از آن را به هر یک از باالدستی کرد و کپی مادهاست. یک دوشنبه، هر کارمند یک سفارش آ

شده در روِز قبل را به تماِم  هاِی گرفته هایی از تماِم سفارش صورِت وجود(، داد. پس از آن هر روز، هر کارمند کپی

شد که  دارد. فهمیده می خود نگه دهد؛ در غیر این صورت آن را پیشِ  اش، اگر وجود داشت، می هاِی بالفاصله دستی پایین

 کارمند وجوددارند که باالدستِی بالفاصله ندارند. 97کم  دهید دستِ  نشد. نشان جمعه، هیچ سفارشی داده

دستیِ بالفاصلِ، فزدی است کِ  تز باضذ ٍ هٌظَر اس پاییي ش یکی بیص *هٌظَر اس باالدستیِ بالفاصلِ، فزدی است کِ هقامَ

 باضذ.تز  ش یکی کن هقامَ

 

است که در   شده ا( در مکزیکوسیتی، براِی محدودکردِن رونِد ترافیک، براِی هر اتومبیِل شخصی، دو روز از هفته مشخص .3

اتومبیل در هر روز  11کم  خواهند از دستِ  کند. یک خانواده می هاِی شهر حرکت تواند در خیابان ها اتومبیل نمی آن

 باشند چیست؛ اگر بتوانند براِی هر اتومبیل، روزهایی را محدودکنند. هایی که باید داشته یلِی تعداِد اتومب کنند. کمینه استفاده

ای  کند. خانواده می کند، اما پلیس روزها را انتخاب ب( قانون به "محدودکردِن هر اتومبیل به تنها یک روز در هفته" تغییرمی

خواه، یکی از آن دو  کند و پلیس به طوِر دل ومبیل دو روز انتخابای که خانواده براِی هر ات دهد؛ به گونه می به پلیس رشوه

ماشین  11شوند هر روز به  نیازدارند تا موفق  هایی که خانواده ِی تعداِد اتومبیل روز را براِی اتومبیل محدودکند. اکنون کمینه

 باشند، چیست؟ یابی داشته دست

 

کنند. بازی وقتی  می کن به نوبت یک عدد از تخته پاک است. دو بازی  هشد نوشته 1111تا  1سیاه اعداِد از  روِی یک تخته .4

پذیر باشد؛ در غیِر این صورت  بخش 3برد اگر جمِع این اعداد بر  کِن یکم می بمانند: بازی یابد که دو عدد باقی می پایان

 کن یک استراتژِی برد دارد؟ برد. کدام بازی کِن دوم می بازی



 

دانیم که یک کسِر اعشارِی  ها )ِی متناهی( از ارقام ممنوع است. می تعدادی متناهی از دنباله ها، در سرزمیِن روبات .5

دهید یک کسِر اعشارِی نامتاهِی متناوب وجوددارد که  ِی ممنوع نیست. نشان نامتناهی وجوددارد که شامِل هیچ زیردنباله

 ِی ممنوع نیست. شامِل هیچ زیردنباله

 

،    ای اند که براِی هر دو حزِب )نه لزوماً متفاوت(  هاِی داراِی اشتراِک متفاوت به گونه ای از حزب اعضاِی کنگره .6

 نیز یک حزب است.    ،    دهید براِی هر دو حزِب  نیز یک حزب است. نشان    مکمِل 

 

دهد و روِی سِر هر  می خردمندان را در یک خط آرایش شود: شاه می ا( داورِی "انجمِن خردمندان" به صورِت زیر انجام .7

ش را ببیند، اما کالِه خوَدش و  هاِی خردمنداِن جلویَ  تواند رنگِ کاله گذارد. هر خردمند می خردمند یک کالِه سفید یا سیاه می

ر خردمند یک رنگ بیند. سپس یکی پس از دیگری )به ترتیِب انتخابِی خوِدشان(، ه ش را نمی کالِه خردمنداِن جلویَ 

 کشد. اند، می نزده شان را درست حدس زند. پس از آن، شاه آن خردمندانی را که رنگِ کالهِ  می حدس

ِی تعداِد  باشند. کمینه ها را داشته ِی تعداِد کشته گیرند که کمینه می کنند و تصمیم می دیگر را مالقات روِز بعد خردمندان هم

 مانند، چیست؟ می اً زندهخردمندانی که در این حالت مطمئن

ِی تعداِد خردمندانی که مطمئناً  کند: سفید، سیاه و قرمز. جاال کمینه ها استفاده ب( شاه قصددارد سه رنگ براِی کاله

 مانند، چیست؟ می زنده

 

دارند و  آموِز دیگر در کالس اسِم او را شود چند دانش می آموز پرسیده آموز است. از هر دانش دانش 33یک کالس شامِل  .8

آموز در کالس  دهید که دو دانش رخ دادند. نشان 11تا  1ها، تماِم اعداِد  شد در بیِن پاسخ چند نفر فامیلِی او را دارند. فهمیده

 سان وجوددارد. با اسم و فامیلِی یک

 

ِی  ندارند. کمینه  تر از  ای که هیچ دو عدِد مجاور جمِع کم اند؛ به گونه یافته آرایش      در یک جدوِل  111تا  1اعداد  .9

 را براِی این که این کار ممکن باشد، بیابید.  مقداِر 

 



است )ممکن  شده شده با اعداِد درست، چند سنگ قرارداده دار هایی نشان  روِی یک نواِر نامتناهی )از هر دو جهت( از مربع .11

 دهیم: می ِی یک مربع بیش از یک سنگ باشد(. ما یک دنباله از حرکاِت ماننِد زیر انجاماست رو

 .   و گذاشتِن یک سنگ روِی مربِع   و     هاِی  ( برداشتِن یک سنگ از هر یک از مربع1

 .   و     هاِی  و گذاشتِن یک سنگ روِی هر یک از مربع  ( برداشتِن دو سنگ از مربِع 2

چنین  شود و هم تواند انجام رسد که در آن هیچ حرکِت دیگر نمی کنید هر دنباله از این حرکات سرانجام به موقعیتی می ثابت

 ندارد. ِی حرکات بستگی این موقعیِت پایانی به دنباله

 

ه ما )در فضا( بدوِن خودبرخوردی ب  است. یک چندضلعِی بسته شده هاِی واحد تقسیم به مکعب      یک مکعِب  .11

هاِی واحدی که  کنند. وجوِه مکعب می است که اضالِع آن مراکِز دو مکعِب واحِد مشترک در یک وجه را به هم وصل شده داده

شوند؛  توانند با دو رنگ، رنگ هاِی واحد می هاِی مکعب کنید که یال شوند. ثابت می کنند، "برجسته" نامیده می چندضلعی را قطع

که هر وجِه نابرجسته تعداِد زوجی یال   باشد؛ در حالی داشته  هاِی هر رنگ رجسته تعداِد فردی از یالای که هر وجِه ب به گونه

 باشد. از هر رنگ داشته

 

ای  اند؛ به گونه قرارگرفته    اعداِد درسِت فرد هستند، در ابتدا دومینوهاِی     که     ِی مستطیلِی  در یک شبکه .12

پوشانند. مجاز است که یک دومینو را به در  در یک گوشه از شبکه می    جز یک مربِع به ضبکِ را که درست تماِم 

توانیم  دهید با یک دنباله از این حرکات، می شود. نشان می امتداِد یک مربِع خالی بلغزانیم؛ که به موجِب آن مربعِی دیگر خالی

 کنیم. ِی دیگر از مستطیل را خالی هر گوشه
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زند و  دارد و نوِع آن را حدس می نوِع متفاوت است. وانیا یک کارت از دسته برمی 13کارت از  52کارت شامِل  یک دسته .1

واره یک نوع را حدس بزند که  دهید اگر وانیا هم شود. نشان کند تا دسته خالی تکرارمی ایي کار راگذارد. او  آن را کنارمی

 زد. خواهد بار درست حدس 13کم  واره دستِ  مانده دارد، او هم یتر از هر نوِع دیگر، کارِت باق ناکم

 

نقطه روِی یکی از  9شده، دو دایره وجوددارند که هر یک از  ِی داده نقطه 9است. براِی هر  شده نقطه در صفحه داده     .2

 ها قراردارند. ه روِی یکی از دایرهشد ای که هر یک از نقاِط داده دهید دو دایره وجوددارند؛ به گونه ها قراردارد. نشان دایره

 

ِی  ای که مجموعه کرد؛ به گونه توان یک نقطه پاک ِی متناهی از نقاِط دروِن صفحه، می دهید که از هر مجموعه نشان .3

ِی متناهی  ِی اصلی افرازشود. )قطِر یک مجموعه تر از مجموعه مانده بتواند به دو زیرمجموعه، هر یک با قطِر کوچک باقی

 ِی بیِن دو نقطه در مجموعه است.( ِی فاصله قاط، بیشینهاز ن

 

ِی  حافظه 5نویس به نوبت از هر یک از  اند. دو برنامه شده ذخیره            ِی یک رایانه، اعداِد  حافظه 1999در  .4

ِی  ویِس مقصر باید هزینهن شکند و برنامه ای یک عدِد منفی پیداکرد، رایانه می کنند. اگر هر حافظه می کم ٍاحذمتفاوت، یک 

 باشد که او امنیِت مالی دارد و چگونه؟ تواند مطمئن نویس می تعمیر را بدهد. کدام برنامه

 

ِی  گیرد. براِی هر کارِت دسته شود و باالِی دومی قرارمی می دارند. یکی برزده  کارت 36سان، هر یک  کارِت یک دو دسته .5

 شماریم. جمِع این اعداد چیست؟ ِی دوم را می ارِت متناظر در دستههاِی بیِن آن و ک باالیی، تعداِد کارت

 

کنیم  وجوددارد. میتوانیم هر خانه را انتخاب 1و در بقیه  1ِی آن  خانه    ( داریم که در      )    یک جدوِل  .6

هاِی  توانیم تماِم خانه ، آیا میکنیم. با این فرآیند ش اضافه هاِی دیگر در سطر و ستونَ  و یکی از آن بکاهیم و یکی به خانه

 جدول را برابر کنیم؟ 

 



مربعی که با  6ای که براِی هر یک از  بیابید؛ به گونه    را در یک جدوِل  9تا  1کردِن اعداد از  هاِی توزیع تماِم روش .7

 باشند. سان داشته  هاِی مربع جمِع یک گیرند، اعداِد در گوشه می هاِی جدول شکل خانه

 

باشد، هر  کم نیمی از گوسفندها را داشته ها دستِ  شان دارند. اگر یکی از آن گوسفند در میانِ  128ها،  از چوپانیک گروه  .8

گوسفند داشتند، یک نفر یک گوسفند  64دزدد. اگر دو چوپان هر یک  چوپاِن دیگر به تعداِد گوسفندهایی که دارد، از او می

 کند. می کنید یک چوپان با تماِم گوسفندها تمام دهد. ثابت ها رخ از دزدی کنسد هفت دور گیرد. فرض از یکی از آن دو می

 

هاِی مجاور را  است )هر تیغه یک جفت از مکعب شده هاِی واحدی، تقسیم با تیغه به مکعب  یک مکعب با طوِل ضلِع  .9

ِی مکعب بدوِن  ر مکعب، بتوان به رویهای که از ه شود؛ به گونه تواند برداشته هایی که می ِی تعداِد تیغه کند(. کمینه جدامی

 گذر از یک تیغه رسید، چیست؟

 

کنید  انتخاب            توانید یک زیرمجموعه از  کنم. شما می می ، شامِل خوِدشان، انتخاب144تا  1من یک عدد از  .11

دالر خواهد ارزید و یک پاسِخ "خیر"  2و از من بپرسید که آیا عدِد من در این زیرمجموعه هست یا نه. یک پاسِخ "بله" 

 کنید، چیست؟ می باشید عدِد من را پیدا ِی مقداِر پولی که شما نیازخواهیدداشت تا مطمئن ارزد. کمینه دالر می 1تنها 

 

خِط واحد متعلق به  کشیم. یک پاره تناهی، ما یک چندضلعی  با اضالِع متعلق به خطوِط مشبک میشترنِج نام روِی یک تخته .11

  شود. گیرید  می است، رنگ  محیط با سیاه یا سفید، طبق آن که آن با یک مربِع سیاه یا سفید در دروِن چندضلعی در تماس

هاِی سفیِد دروِن  هاِی سیاِه دروِن چندضلعی و مربع هاِی سفید، مربع خط هاِی سیاه، پاره خط به ترتیب تعداِد پاره  و   و   و 

 .          دهید  چندضلعی باشند. نشان

 

ای که یک مسیر از هر مربع به  هاِی مجاوِر جداشده با دیوار است؛ به گونه با برخی از مربع    ِی  یک شکنج یک تخته .12

ِی پیاده  شوند و یک مهره می داده پایینیا  باال، راست، چپگذرد. دستوراِت  یهر مربِع دیگر وجوددارد که از یک دیوار نم

اگر حرکِت او با یک دیوار یا یک یال از تخته سد نشود؛ در غیِر این  البتِکند ؛ می یک مربع در جهِت متناظِر حرکت

دهد که او  ورات( و آن را به شیطان میِی متناهی از دست نویسد )یک دنباله می  شود. خدا یک برنامه نمی انجام حزکتصورت 



باشد بدوِن بستگی به آن   تواند مطمئن دهد. آیا خدا می هاِی آن قرارمی سازد و پیاده را روِی یکی از مربع سپس یک شکنج می

 گیرد؟ دهد، پیاده روِی هر مربع از تخته قرارمی می چه شیطان انجام

 

از  هطتزیسازد. سپس  شده براِی یک مشترِی بداخالق می گذاری رهِی شما حلقه    یک جواهرساز، یک زنجیر از  .13

ها را بازکند. این  ِی تعداِد حلقه ای که جواهرساز باید بیشینه ها را تغییردهد؛ به گونه خواهد که ترتیِب حلقه جواهرساز می

 ، چند حلقه خواهدبود؟تعذاد

 

عضو است    ِی برجسته شامِل  " هستند. هر زیرمجموعهشده، "برجسته ِی داده هایی مشخص از یک مجموعه زیرمجموعه .14

عضو، یا شامِل هیچ        تر از  شده با کم ِی داده دانیم که یک زیرمجموعه یک عدِد درسِت مثبِت ثابت است. می  که 

تماِم دهید که  ِی آن یک عضِو مشترک دارند. نشان هاِی برجسته ِی برجسته نیست؛ یا تماِم زیرمجموعه زیرمجموعه

 هاِی برجسته یک عضِو مشترک دارند. زیرمجموعه

 

شود. آیا ممکن  یابد یا مجذور می می افزایش 1ِی  اندو هر دقیقه، هر عدد یا به اندازه شده روِی یک تخته نوشته 98و  19اعداِد  .15

 است اعداد در زمانی برابر شوند؟

 

شود اگر هر  می " نامیده ک چنین آرایشی "موفقاست. ی   یا    شامِل               ِی  هر مربِع یک تخته .16

 هاِی موفق را بیابید. باشد( باشد. تعداِد آرایش شده داشته ش )مربعی که یک ضلِع مشترک با مربِع داده هایَ  سایه عدد ضرِب هم

 

است )در هر دو جهت(. هر شهر  شهر در روسیه وجوددارند، هر یک به سه شهِر دیگر با خطوِط هوایی متصل 1998 .17

دوتایی   شهر را ببندد که هیچ 211خواهد  می    رسی باشد.  ای از پروازها قابِل دست تواند از هر شهِر دیگر با دنباله می

ای که هر شهِر آزاد بتواند از هر  شود؛ به گونه تواند انجام ید که این کار میده نباشند. نشان با یک خِط هوایی به هم وصل

 رسی باشد. گذرد، قابِل دست ای از پروازهایی که تنها از شهرهاِی آزاد می شهِر آزاِد دیگر با دنباله

 



با اعدادی      هاِی یک مستطیِل )ثابِت( این شرط را دارد که اگر مربع    هاِی  شده با مربع یک شکِل ساخته .18

شود؛ به  داده ها مثبت است، شکل بتواند روِی یک مستطیل )ممکن است پس از دوران(، جای پرشوند که جمِع تماِم آن

ش روِی مستطیل  هایَ  ای قراربگیرد که مربع تواند به گونه باشند )شکل نمی شده هم جمِع مثبت داشته ای که اعداِد پوشانده گونه

ای که هر  قراربگیرد؛ به گونه    توانند روِی یک مستطیِل  هایی می کنید تعدادی از چنین شکل . ثابتباشند( قرارنگرفته

 شود. ها پوشانده سانی از شکل مربع با تعداِد یک
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که     قراردارد )به عبارِت دیگر، براِی هر جفت از اعداِد درسِت     ای پیچیده از دومینوهاِی  در یک جعبه مجموعه .1

کن به نوبت یک دومینو از  روِی دیگری وجوددارد(. دو بازی  روِی یک مربع و   ، یک دومینو با        

ای که دومینوهاِی  گونه کنند؛ به می کننند و آن را به یک انتهاِی یک زنجیره )ِی مستقیم( روِی میز اضافه می جعبه انتخاب

دهد(. نخستین  کِن یکم ممکن است هر دومینویی را حرکت هاِی مجاوِرشان دارند )بازی سان در مربع مجاور اعداِد یک

 کالِس هشتم( –برد؟ )دوِر چهارم  کنی با بازِی درست می بازد. چه بازی نباشد، می کنی که قادر به حرکت بازی

 

هاِی متوالی در یک رأِس تنها به هم  ای که هر جفت از مربع شود؛ به گونه می ساخته 1ِل مربع به طو 54یک زنجیره از  .2

ِی بیرونِی یک مکعِب  رو وصل است. آیا ممکن است رویه هاِی روبه اش در رأس سایه وصل هستند و هر مربع به دو هم

 کالِس هشتم( –شود؟ )دوِر چهارم  با این زنجیره پوشانده      

 

ای که هر دو عدِد درسِت مجاور  است؛ به گونه شده ، نوشته   که   تا  1یره تماِم اعداِد درسِت مثبت از دوِر یک دا .3

 -را براِی آن که این ممکن باشد، بیابید. )دوِر چهارم   ترین  شان دارند. کوچک دهیِ  کم یک رقِم مشترک در نمایِش ده دستِ 

 کالِس نهم(

 

داِر باال، پایین، چپ یا راست  از آن یک نشاِن جهت    ِی  است، در هر خانه    ِی  یک "شکنج" شامِل یک شبکه .4

است و سپس  چپ نشسته –راست، خروجِی شکنج است. یک مهره روِی مربِع پایین  –است. یاِل باالیِی مربِع باال  شده نوشته

کند. سپس جهِت دروِن  می جهت حرکت کند. در هر تغییر، مهره یک مربع در سویِ  می ای از تغییرات، حرکت در دنباله

دار به سوِی خارِج تخته باشد )و از  چرخد. اگر نشاِن جهت گرد می ساعت    بود،  کرده مربعی که مهره از آن حرکت

کند.  می کنید دیر یا زود مهره شکنج را ترک چرخد. ثابت گرد می ساعت    ماند و نشان  جا می خروجی نگذرد(، مهره آن

 کالِس نهم( –م )دوِر چهار

 

مربِع صلیبی شامِل یک مربع از  -5ای که هر  شود؛ به گونه می رنگ، رنگ 5ِی نامتناهی با یکی از  هر مربع از یک شبکه .5

 کالِس نهم( –نیز شامِل یک مربع از هر رنگ است. )دوِر چهارم     دهید که هر مستطیِل  هر رنگ است. نشان



 - ّایِ کَچک،  ضَد. بزایِ  هی خاًِ یا هزبع هتصل بِ ّن، تطکیل  ضکلی است کِ اس  "هزبعی -n"یا  "ای خاًِ -n"*یک 

 است: ضذُ ّا ًَضتِ ای خاًِ - اًذ. در سیز ًامِ بزخی اس  گذاری کزدُ ّا را ًام ای خاًِ

 (                ایِ هستقین ) خاًِ -سِ 

 

  

  (         ایِ ال ) خاًِ-سِ 

 

 (                  ایِ هستقین ) خاًِ -چْار 

 

 (                ایِ هزبعی ) خاًِ -چْار

  

 (           ایِ ال ) خاًِ -چْار     

 

 (                  ایِ هستقین ) خاًِ -پٌج      

 



 

 (               ایِ صلیبی ) خاًِ پٌج 

 



است. از  شده صفحه نیستند(، داده خط نیستند و هیچ چهارتایی هم ای هم نقطه  نقطه در فضا در موقعیِت عمومی )هیچ سه   .6

شده  نقطه در فضا، یکی از صفحاِت کشیده    دهید براِی هر  است.  نشان شده ها یک صفحه کشیده تایی از آن میاِن هر سه

 کالِس دهم( –گذرد. )دوِر چهارم  یک از این نقاط نمی وجوددارد که از هیچ

 

جعبه     ِی رأی در یکی از  نویسد. هر برگه کاندیدا را می  ِی رأی ناِم  دهنده در یک انتخابات روِی یک برگه هر رأی .7

ِی رأی، یکی در  برگه    ِی رأی است و براِی هر  کم یک برگه عبه شامِل دستِ شود. پس از انتخابات هر ج می داده جای

کم یک جعبه، یک نام وجوددارد  دهید براِی دستِ  است. نشان شده ها نوشته هر جعبه، یک نام وجوددارد که روِی تماِم این برگه

 کالِس دهم( -است. )دوِر چهارم  شده هاِی جعبه نوشته که روِی تماِم برگه

 

آموزان وجوددارد؛  کم نصِف دانش دهید یک گروه از دستِ  کم یک دختر دوست است. نشان در یک کالس، هر پسر با دستِ  .8

 کالِس یازدهم( –ای که هر پسر در گروه با تعداِد فردی از دخترها در گروه دوست باشد. )دوِر چهارم  به گونه

 

هایی از  دهید که یک خانه وجوددارد که خانه شود. نشان می گبا یکی از چهار رنگ، رن      هر خانه از یک مربِع  .9

کالِس  –ش دارد )نه لزوماً مجاور با آن(. )دوِر چهارم  سان در جهِت باال، جهِت پایین، جهِت چپ و جهِت راستَ  رنگِ یک

 یازدهم(

 

و  1111111تا  1ِش یک عدد از شوند. یک حرکِت مجاز شامِل گزین توانند با سیاه یا سفید رنگ می 1111111تا  1اعداِد  .11

ای از  عوض کردِن رنگِ آن عدد و هر عدِد نسبت به آن اول است. در ابتدا تماِم اعداد سیاه هستند. آیا ممکن است دنباله

 کالِس نهم( –شود که پس از آن تماِم اعداد سفید شوند؟ )دوِر پنجم  حرکات ساخته



 

است.  شده ، کشیده1ِی مثلثی با طوِل ضلِع  ا اضالعی متعلق به یک شبکهب  االضالع با طوِل ضلِع  یک مثلِث متساوی .11

دار یک  خِط نشان ای که هیچ سه پاره دار شوند؛ به گونه هاِی شبکه رو یا دروِن مثلث که بتوانند نشان خط ِی تعداِد پاره بیشینه

 کالِس نهم(  –مثلث نسازند، چیست؟ )دوِر پنجم 

 

"واسیا" و  ّایِ با ًاماند. دیوانگانی  شده ها با یک سیم به هم وصل فن دارد که هر دوتایی از آنتل 2111ِی گرد با  یک تخته .12

برد؛ در حالی که پتیا یک یا سه سیم  واره یک سیم را می کند(، هم می برند: واسیا )که اول حرکت ها را می "پتیا" به نوبت سیم

 –برد؟ )دوِر پنجم  بازد. چه کسی با بازِی درست، می ن ببرد، میبرد. نخستین نفری که آخرین سیم را از یک تلف را می

 کالِس نهم(

 

شان تصادفی است، به نوبت یک  که ترتیِب بازیِ       کِن  اند. سه بازی شده ِی خالی روِی یک میز قرارداده سه کاسه .13

در   در دومین یا سومین و   ذارد، تواند یک مهره در یکمین یا دومین کاسه بگ می  گذارند.  مهره در یک کاسه می

توانند  می  و   دهید  بازد. نشان بگذارد، می  را در یک کاسه  امین مهره1999کنی که  سومین یا یکمین. نخستین بازی

 کالِس دهم( -خواهدباخت. )دوِر پنجم   باشند  کنند تا مطمئن کاری هم

 

ِی مشمول در مربع، در ابتدا شامِل یک  خانه   است. هر یک از  شده چکِر نامتناهی کشیده روِی یک تخته    یک مربِع  .14

ِی مجاور )افقی یا عمودی( به یک مربِع خالی است؛  مهره است. یک حرکت شامِل پریدِن یک مهره از روِی یک مهره

شود؛ هرگاه در پایان، حرکِت دیگری  می باله از حرکات تمامشود. یک دن می شود، برداشته می ای که از روِی آن پریده مهره

کم  دهید دستِ  ممکن نباشد. نشان
  

 
 کالِس دهم( –شد. )دوِر پنجم  خواهد حرکت انجام 

 

دهید که  دیگر را بشناسند. نشان ها هم نفر پیداکرد که هر دوتا از آن 5توان  نفر، می 9نفر، در میاِن هر  12در یک گروه از  .15

 کالِس دهم( –شناسند. )دوِر پنجم  دیگر را می ها هم ر در گروه وجوددارند که هر دوتا از آننف 6

 

 ارز هستند: دهید دو عبارِت زیر هم است. نشان شده در صفحه به ما داده         سه چندضلعِی کوِژ  .16



(i)  کند. نمی هر سه چندضلعِی را قطع  هیچ خِط 

(ii)  در طرِف    ای که  کند؛ به گونه نمی ها را قطع وجوددارد که هیچ یک از چندضلعی   خِط ، یک        براِی

 باشد. از دو چندضلعِی دیگر قرارداشته   مقابِل 
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ای  کند و هیج دو جاده می ها وجوددارد؛ که هر جاده دو شهر را به هم وصل ای از جاده تعدادی شهر در یک ایالت و مجموعه .1

کنید یک مسیِر  شود. ثابت می جاده از هر شهر خارج 3کم  دانیم که دستِ  کنند. می نمی سان از شهرها را وصل یک جفِت یک

شود( وجوددارد؛ به  جا آغازمی یابد که نخستین جاده از آن می اده، جایی پایاندوری )که آن، یک مسیر است که آخرین ج

 پذیر نباشد.  بخش 3هاِی دروِن مسیر بر  ای که تعداِد جاده گونه

 

، گیرید  داند. براِی هر سنگِ  هاِی متفاوت دارند. "اُلگ" وزِن هر سنگ را می سان هستند، وزن پنج سنگ که به ظاهر یک .2

      دارد هر سه سنگِ  ها را بفهمد. او اجازه هاِی سنگ است که ترتیِب وزن وزِن آن باشد. "دیمیتری" درتالش     

دهد.  می ؟". الگ با "بله" یا "خیر" پاسخ              را برگزیند و از الگ بپرسد :"آیا این درست است که 

 باال ُنه پرسش بفهمد؟ ها را در دستِ  تواند ترتیِب وزنه آیا دیمیتری می

 

ای هستند. پنج قطِر  هاِی شبکه ها نقطه س ِی مختصات باشد. هر یک از رأ ضلعِی کوژ روِز صفحه یک پنج      گیرید  .3

ِی  تر شامِل یک نقطه ضلعِی کوچک کنید که این پنج دهند. ثابت می را شکل           ضلعِی کوِژ  یک پنج      

 ش است. روِی مرَزش یا درونَ ای  شبکه

 

باال یک چکر روِی هر  با دستِ       ِی  هاِی یک تخته سفید روِی برخی از مربع تعذادی چکزِچکِر سیاه و  تعذادی .4

داریم. سپس ما هر چکِر  سان با چکری سفید است، برمی مربع، وجوددارند. ابتدا، ما هر چکِر سیاهی که در ستوِن یک

چکر از آن    باال  کنید رنگی وجوددارد که دستِ  داریم. ثابت سان با چکری سفید است، برمی یکسیاهی که در سطری 

 مانده باشد. رنگ باقی

 

توانیم دوتا  ، ما می شده از  ای که براِی هر سه عضِو متفاوِت داده ِی متناهی از اعداِد حقیقی است؛ به گونه یک مجموعه   .5

 باشد، چیست؟ تواند داشته می  ِی تعداِد عضوهایی که  باشد. بیشینه  شان نیز متعلق به  عِ کنیم که جم ها را انتخاب از آن

 



هاِی مربعی موجود است که روِی یک میِز مستطیلی، با اضالِع موازِی اضالِع میز  ِی متناهی از کارت یک مجموعه .6

ها هستند که  هاِی متفاوت، دوتا از آن ارت از رنگک  شود. براِی هر  می رنگ، رنگ  اند. هر کارت با یکی از  قرارگرفته

میخ،      توانند با  هاِی آن می کنید رنگی وجوددارد که تماِم کارت شوند. ثابت توانند با یک میخ، روِی میز پانچ می

 شوند. پانچ

 

از هر رنگ در خانه  25ای که درست  شود؛ به گونه می رنگ، رنگ 4با یکی از         ِی  هر خانه از یک تخته .7

ای که  ای که چهار خانه توان دو ستون و دو سطر برگزید؛ به گونه کنید که می هر سطر و در هر ستون وجوددارد. ثابت

 باشد. شده هستند، با چهار رنگِ متفاوت، رنگ  ها متقاطع آن

 

باشد که بتواند به  ژ( وجودداشتهای )نه ضرورتاً کو ضلعی ای که  را پیداکنید؛ به گونه  ترین عدِد درسِت فرِد  کوچک .8

 پوشانی ندارند، افرازشود. شان هم هایی که درونِ  االضالع متوازی

 

کنید  کند. ثابت می خِط دیگر را قطع پاره  کم   ِها دست خط اند. هر یک از پاره دار شده خط روِی یک خط نشان پاره      .9

 کند. می هاِی دیگر را قطع خط ها تماِم پاره خط یکی از این پاره

 

ِی  سان دارند و سه سکه ِی تقلبی وزِن یک ها ِی تقلبی وجوددارد. هر دوِی سکه سکه 2اند،   سکه که به ظاهر شبیه 5در میاِن  .11

تر  تر یا کم ِی تقلبی بیش دانیم وزِن هر سکه سان ندارند، اما نمی نج سکه وزِن یکسان دارند. هر پ واقعِی دیگر نیز وزن یک

ِی واقعی را بیابید و  کم یک سکه  ِهاِی مورد نیاز براِی یافتِن دست کردن ِی تعداِد وزن ِی واقعی است. کمینه از وزِن هر سکه

ِی راست را  ِی چپ منهاِی وزِن اشیاِی دروِن کفه کفه دهید. )ترازو وزِن اشیاِی درونِ  می دهید چگونه آن را انجام شرح

 دهد.( می نشان

 

با       و       هاِی  بتواند به مربع    ای که هر مربِع  را بیابید؛ به گونه  ترین عدِد درسِت  کوچک .11

 ها در افراز. افرازشود؛ با استفاده از هر دو نوع از مربع

 



دار به هم وصل هستند. براِی هر شهِر  با یک خِط هوایِی جهت ضْزّاشهر در یک کشور وجوددارد، برخی از جفت  2111 .12

تعداِد      است. گیرید  1124، ... یا 16، 8، 4، 2، 1دار، برابر با  با یک پرواِز جهت  ، تعداِد شهرهاِی متصل به  

     براِی تماِم      کنید جمِع  ( با دسِت باال یک شهِر واسطه باشد. ثابت با به سایِر شهرها )متفاوت   مسیرهاِی از 

 باشد. 11111تواند برابر  شهر نمی

 

خواهیم دو توده از توپ با تعداِد برابری  گرمی است. می 9.9گرمی و هزار توِپ  11یک توده از توپ شامِل هزار توِپ  .13

هاِی مورِد نیاز براِی انجاِم آن چیست؟ )ترازو  کردن ِی تعداِد وزن ت جداکنیم. کمینهها اما با مجموِع وزِن متفاو توپ در آن

 دهد.( می ِی راست را نشان ِی چپ منهاِی وزِن اشیاِی دروِن کفه وزِن اشیاِی دروِن کفه

 

است.  414سفید هاِی سیاه و  است. تفاوِت بیِن تعداِد خانه شده با سیاه یا سفید رنگ        هر خانه از یک میِز  .14

 هاِی سفید است. وجوددارد که شامِل تعداِد فردی از خانه    کنید مربعی  ثابت

 

است یا درست یک جاده وصل  ای وصل نکرده شهر در یک کشور وجوددارد و هر جفت از شهرها را یا جاده 2111 .15

جاده در مسیر است.  2یا  1هر در پایاِن ای که هر ش هاست؛ به گونه است. یک "مسیِر دوری" یک مسیِر ناتهی از جاده کرده

گذرند و شامِل تعداِد فردی جاده هستند.  مسیِر دوری وجوددارد که هر دو از این شهر می  باال  براِی هر شهر، دستِ 

سان با یک  ای که هیچ دو شهری از جمهورِی یک شود؛ به گونه جمهوری تقسیم     تواند به  کنید که کشور می ثابت

 ه هم وصل نباشند.جاده ب

 

تصاعِد  یکزمان رنگِ هر سه خانه در  داریم هم است. ما اجازه شده با سیاه یا سفید رنگ        هر یک از اعداِد  .16

 توانیم تماِم اعداد را سفید کنیم؟ واره می هم  کنیم. براِی چه اعداِد  حسابی را عوض









4223

الضالع با طوِل ضلِع واحد توسِط  مثلِث متساوی 111شده به  االضالِع شکسته متساوییک هدِف تیراندازی شامِل یک مثلِث  .1

هاِی  کند: او یکی از مثلث می سه مجموعه از خطوِط موازی است. یک تیرانداز به شکِل زیر پشِت سِر هم به هدف شلیک

زند. او ممکن  رک با آن دارد را میهاِی کوچک که یک ضلِع مشت گیرد و سپس آن مثلث یا یکی از مثلث می کوچک را هدف

ها را درست پنج بار  باشد آن تواند مطمئن هایی که او می ترین تعداِد مثلث است تیراندازی را در هر زمانی متوقف کند. بیش

 است، چیست؟ زده

 

ای که  برگزید؛ به گونه ضلعی را هاِی پنج توان چهارتا از رأس کنید می است. ثابت شده ضلعِی کوژ داده دو نقطه دروِن یک پنج .2

 باشد.  دهند، شامِل هر دو نقطه می ها شکل ای که آن چهارضلعی

 

شان روِی خطوط قراردارند اما  هایی که اضالعِ  ِی ممکِن تعداِد مثلث اند. بیشینه شده سه مجموعه از ده خِط موازی کشیده .3

 کند، چیست؟ نمی یک از خطوط را قطع شان هیچ درونِ 

 

شود اگر بتوان بیِن هر دو مربِع دروِن  می متصل" نامیده –"رخ  ِ ًاهتٌاّیچکر هاِی دروِن یک تخته مربعای از  مجموعه .4

است بیِن دو مربِع متفاوت )اما نه لزوماً   مجموعه با متناهی حرکِت ماننِد یک رخ )که یک حرکِت ماننِد یک رخ، حرکتی

تواند  مربع می 111متصل از  –ِی رخ  کنید هر مجموعه د. ثابتمجاور( که در یک سطر یا ستون قراردارند است(، سفرکر

 باشند. ای که دو مربِع در هر جفت، در یک سطر یا ستون قرارداشته مربع افرازشود؛ به گونه به پنجاه جفت

 

  از از صفحه شامِل نامتناهی نقطه     از نقاِط صفحه این شرط را دارد که هیچ مربِع   ِی نامتناهِی  یک مجموعه .5

 باشد.                 ،  در   ِی دیگِر  وجوددارند که براِی هر نقطه  از     ِی  کنید دو نقطه است. ثابت

 

دو متفاوت برگزید؛ به  ِی دوبه زیرمجموعه 4توان  دو متفاوت، می عدِد سه رقمِی دوبه 117کنید براِی هر مجموعه از  ثابت .6

 هر زیرمجموعه برابر باشد. ای که جمِع اعداد در گونه

 



شود.  می رنگ، رنگ 999رس نیستند. هر قطر با یکی از  است که در آن هیچ سه قطری هم شده ضلعی به ما داده2111یک  .7

هاِی مثلث رویِ  نیست رأس باشند. )الزم ش روِی قطرهایی از یک رنگ قرارداشته کنید یک مثلث وجوددارد که اضالعَ  ثابت

 ی باشند.(ضلع2111هاِی  رأی

 

بیِن هر دو ،        است. براِی  ارزد، در یک سطر خوابانده کوپه می 3یا  2، 1سکه که هر یک  2111"یوری"  .8

ای  کوپه – 3ِی  سکه  تواند درست  هایی یوری می است. برای چه  سکه نشسته  کم  ای، دستِ   کوپه –  ِی  سکه

 باشد؟ خوابانده

 

تاِی دیگر وجوددارد    نفری، یک فرد در میاِن   نفر این شرط را دارد که براِی هر گروِه      یک شرکت از  .9

  شناسد. )اگر یک فرِد  کنید فردی در شرکت وجوددارد که هر فرِد دیگر را می شناسد. ثابت که هر فرد در گروه را می

 شناسد.( را می  نیز   گاه  را بشناسد، آن  یک فرِد 

 

کنید که اشتراِک  دو متفاوت است. ثابت ِی دوبه ِی بسته بازه 111از یک خط اجتماِع              ِی  جموعههر زیرم .11

 خط است.( ِی تنها یا یک پاره ِی بسته یک نقطه است. )یک بازه ِی بسته بازه 9911تر از  مجموعه، اجتماِع نابیش 111این 

 

ای که براِی هر دو  است؛ به گونه کرده هایی به هم وصل شهرها را در جفت طرفه برخی از هاِی یک در یک کشور، جاده .11

شهر در کشور  111دانیم که درست  گذرد. می وجوددارد که از شهِر تکراری نمی  به   ، یک مسیِر یکتا از    شهِر 

ای که اگر یک شهِر  خت؛ به گونهِی جدید سا طرفه ِی یک جاده 51توان  کنید که می ِی خروجی دارند. ثابت درست یک جاده

 شود، باز هم بتوان از هر شهر به هر شهِر دیگر سفرکرد. تنها بسته

 

ای که هر مربع شامِل یک عدد است. براِی  است؛ به گونه شده نوشته    ِی  یک بار در یک شبکه         هر عدِد  .12

است. اگر جمِع  شده تر به مرکِز مربِع دیگر کشیده شامِل عدِد بزرگشده در شبکه، یک بردار از مرکِز مربِع  هر دو مربِع داده

 صفر است.  شده کنید که جمِع بردارهاِی کشیده اعداِد در هر سطر یا ستون در شبکه برابرباشد، ثابت

 



چندضلعِی  ( براِی هرiاست: ) شده هاِی زیر داده هاِی کوژ در صفحه با شرط از چندضلعی      ِی متناهِی  دو مجموعه .13

( هر یک از دو مجموعه iiباشند؛ ) ِی مشترک داشته ، دو چندضلعی نقطه  شده از  و هر چندضلعِی داده   شده از  داده

ها در هر دو مجموعه را  کنید که یک خط وجوددارد که تماِم چندضلعی هاِی متفاوت باشد. ثابت شامِل یک جفت از چندضلعی

 کند. می قطع

 

امتیازدارد    امین پرسش  دادن دارند. یک پاسِخ درست براِی  پرسش براِی پاسخ  ِی انتخابی  کنندگاِن یک مسابقه شرکت .14

کننده، کِل امتیاز او مجموِع  گیرد. براِی هر شرکت یک عدِد درسِت مثبت است. هر پاسِخ نادرست صفر امتیاز می   که 

شد و   شد و امتیازگذاری است. پس از آن که آزمون نوشته کرده هاِی درست دریافت امتیازهایی است که او براِی پاسخ

           کنندگان، اعداِد  ای از شرکت شده هاِی داده شد، "یوری" ادعاکرد که با هر پاسخ کنندگان معلوم هاِی شرکت رتبه

 کنندگان در این مسابقه چیست؟  ِی تعداِد شرکت سازند. بیشینهبندِی دیگری را ب ای که رتبه شوند؛ به گونه توانند تغییرداده می

 

هاِی دوطرفه به هم وصل هستند. دو شهر که با یک  هایی با جاده شهر، برخی از شهرها در جفت 2111در یک کشور از  .15

شهِر دیگر شهری با هر  کم یک شهِر دیگر مجاور است و هیچ نامیم. هر شهر با دستِ  جاده وصل هستند را "مجاور" می

از  کن یکی( )دستِنیست، با برخی   شود اکر هر شهر که در  می از شهرها "مسلط" نامیده  ِی  مجاور نیست. یک مجموعه

تواند به  کنید که کشور می شهر است. ثابت  کم شامِل  ِی مسلط دستِ  دانیم که هر مجموعه مجاور باشد. می  شهرهاِی 

 ای که هیچ دو شهری در یک جمهوری مجاور نباشند. گونه شود؛ به جمهوری تقسیم       
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ای که براِی هر مربع، سه  شوند؛ به گونه نوشته          ِی  هاِی یک تخته توانند در مربع می      تا  1آیا اعداِد  .1

 روِز یکم( –ها، ضرِب دوتاِی دیگر باشد؟ )کالِس نهم  باشند که یکی از آن ش وجودداشته عدد در اجتماِع سطر و ستونَ 

 

از اژدها با یک   یک "اژدها" شامِل تعدادی سر و تعدادی گردن است که هر گردن به دو سر وصل است. وقتی یک سِر  .2

هایی که  را به تماِم گردن  کنند که سِر  هاِی جدیدی رشدمی شوند، اما گردن ناپدیدمی  هاِی سِر  شود، تماِم گردن شمشیر زده

کردِن آن به دو قسمت که به هم وصل نیستند،  کند. "هرکول" یک اژدها را با تقسیم وصل نبودند، وصل می  به 

ضربه   تر از  گردن را با نابیش 111را بیابید؛ براِی آن که هرکول بتواند هر اژدها با   ِی  دهد. کمینه می شکست

 روِز یکم( –دهد. )کالِس نهم  شکست

 

دو  هاِی دوبه کنید دوتا از فاصله کنند. ثابت دیگر را تهدیدنمی هشت رخ وجوددارد. هیچ دوتایی یکشترنج  روِی یک تخته .3

روِز  –هاست. )کالِس نهم  هاِی آن ِی بیِن مرکزهاِی خانه ِی بین دو رخ، فاصله سان هستند. فاصله ها، یک متفاوِت بیِن رخ

 دوم(

 

است.  شده ، به ما داده  تا  1شده با اعداِد  گذاری کارت شماره   از ِی آبی و یک دسته  خانه    ِی قرمز و  یک خانه .4

داریم که  است. در هر حرکت، ما اجازه شده داده خواه آرایش است و در ترتیبی دل ِی قرمز نشسته  در ابتدا، دسته روِی خانه

تر از  ذاریم که روِی آن عدِد کارِت باال بزرگِی دیگر بگ ها را برداریم و آن را باالِی یک خانه باالترین کارِت یکی از دسته

ها را روِی  واره بتوان تماِم کارت که هم چیست؛ براِی آن  ِی  است. بیشینه شده داده  ِی خالی بگذاریم.  است یا در یک خانه 1

 روِز دوم( –کرد. )کالِس نهم  ِی آبی جمع یک خانه

 ضذ. رٍسِ دٍم ّن دادُ –*ایي پزسص در کالسِ دّن 

 

ای که اگر تماِم  هایی به هم وصل هستند؛ به گونه شهر در یک کشوِر پادشاهی وجوددارد. برخی از شهرها با جاده 2112 .5

ها  شوند، هنوز بتوان بیِن هر دو شهر سفرکرد. هر سال، شاه یک دور بدوِن خودبرخوردی از جاده هاِی یک شهر بسته جاده



کنید در آن  نماند. ثابت بندد. پس از چند سال، هیچ دور بدوِن خودبرخوردی باقی هاِی دور را می جاده گزیند و تمامِ  برمی

 روِز یکم( –شود. )کالِس دهم  می ها خارج شهر وجوددارد که درست یک جاده از هر یک از آن 2112کم  هنگام دستِ 

 

ِی برخورِد دو خط از یک   یی موازی نیستند و هر نقطهاست؛ هیچ دوتا شده روِی یک صفحه متناهی خِط آبی و قرمز داده .6

روِز  –گذرند. )کالِس دهم  ِی تنها می کنید تماِم خطوط از یک نقطه رنگ، روِی خطی دیگر با رنگِ دیگر قراردارد. ثابت

 دوم(

 ضذ. رٍسِ دٍم ّن دادُ –*ایي پزسص در کالسِ یاسدّن 

 

گاِه مختصاِت قائم )یا دو محور و  ها یک دست تایی از آن کنید براِی هر سه اند. فرض شده تعدادی نقطه روِی یک صفحه داده .7

گاِه  کنید یک دست باشند. ثابت هاِی صحیح داشته مختص  شود( وجوددارد که در آن این سه نقطه یک طوِل واحد تعریف می

 روِز یکم( –هاِی صحیح دارند. )کالِس یازدهم  شده مختص نقاِط داده مختصاِت قائم وجوددارد که در آن تمامِ 

 

ای که درست  اند؛ به گونه شده طرفه به هم وصل ها با یک خیاباِن یک مربع  چند مربع در یک شهر وجوددارد. برخی از جفت .8

ای که هیچ دو مربعی در  به گونه شود؛ شهرک تقسیم 1114تواند به  دهید شهر می شود. نشان می دو خیابان از هر مربع خارج

باشند )از یکی به دیگری یا   هاِی بیِن دو شهرک در یک جهت نباشند و تماِم خیابان یک شهرک با یک خیابان به هم وصل

 روِز یکم( –بالعکس(. )کالِس یازدهم 
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  کم  خِط سفید دستِ  کنید که هر پاره اند. فرض شده خِط سیاه داده پاره     خِط سفید و  پاره     روِی یک خط  .1

خِط سیاه وجوددارد که تماِم  کنید یک پاره کند. ثابت خط سفید را قطع پاره  کم  خط سیاه دستِ  خِط سیاه و هر پاره پاره

 کند. می هاِی سیاه را قطع خط خِط سفید وجوددارد که تماِم پاره کند و یک پاره می هاِی سفید را قطع خط پاره

 

ها با یک خیابان یا یک خِط هوایی به هم وصل هستند. یک توریست  شهر در یک کشور وجوددارد. هر دوتا از آن   .2

تواند  کنید او می کند و به شهری که سفر را از آن آغازکرده، بازگردد. ثابت خواهد هر شهر را درست یک بار مالقات می

 کند.  باال یک بار عوض ای که نوِع سفر را دستِ  گزیند و مسیر را بسازد؛ به گونهیک شهِر آغازین بر

 

کنید که هر  اند. فرض شده روِی یک صفحه داده  االضالِع  از نقاط و یک مثلِث متساوی  ِی متناهِی  یک مجموعه .3

  کنید تماِم  شود. ثابت ش پوشانده هایَ  قالو انت  تواند با دو شکل از  عضو، می 9تر از  با نابیش  از    ِی  زیرمجموعه

 شود. ش پوشانده هایَ  و انتقال  تواند با دو شکل از  می

 

ای که براِی تماِم اعداِد صحیِح  شود؛ به گونه شترنِج نامتناهی یک عدد نوشته آیا ممکن است در هر خانه از یک تخته .4

 پذیر باشد؟ بخش    بر     ، جمِع اعداد در هر مستطیِل        

 

،      شترنِج  در یک تخته          ای که براِی هر آرایِش اعداِد  را بیابید؛ به گونه  ترین عدِد طبیعِی  بزرگ .5

 باشند. متفاوت  ِی  کم به اندازه باشد که دستِ  دو عدد در یک سطر یا یک ستون وجودداشته

 

است و  شده نوشته  است که در یکی حرِف  شده ِی کافی بزرگ، داده به هر یک از "آنا" و "بورا" یک نواِر کاغذِی به اندازه .6

ِی  ها )نه لزوماً یکی پس از دیگری(، در چپ یا راسِت کلمه است. هر دقیقه، یکی از آن شده نوشته  در دیگری حرِف 

ِی روِی نواِر  توان کلمه بود که می خواهیم کنید روِز بعد، مطمئن نویسد. ثابت شده در نواِر دیگر را می ِی نوشته نواَرش، کلمه

 شود.  ِی مقلوب ساخته د تا یک کلمهکر شان را عوض "آنا" را به دو قسمت برید و جایِ 

 



کم دو جاده به هم  ها با جاده به هم وصل هستند. هر چهار شهر با دستِ  شهر در یک کشور وجوددارد. برخی از آن 111 .7

کنید دو شهر وجوددارند؛ به  کنید مسیری وجودندارد که از هر شهر، درست یک بار بگذرد. ثابت وصل هستند. فرض

 ها وصل باشد. کم یکی از آن ِر دیگر به دستِ ای که هر شه گونه
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اند.  شده که به موجِب آن تماِم سه رنگ استفاده  است؛ شده با یکی از سه رنگ، رنگ  ای از یک صفحه ِی شبکه هر نقطه .1

روِز  –باشد. )کالِس نهم  هاِی متفاوت داشته دو رنگ ش دوبه الزاویة پیداکرد که سه رأسَ  توان یک مثلِث قائم دهید می نشان

 یکم(

 است. ّن آهذُرٍسِ یکن  –ٍ کالسِ یاسدّن یکن  رٍسِ –*ایي پزسص در کالسِ دّن 

 

ها سفیدند و تعداِد  دانم که برخی از توپ جعبه وجوددارد و در هر جعبه یک توپ هست. من می 2114روِی یک میز،  .2

کم یک توِپ  ها دستِ  کنم و بپرسم آیا در جعبه خواه انتخاب ِی دل توانم دو جعبه هاِی سفید زوج است. در هر دفعه، من می توپ

ها توِپ سفید  کنم که در آن توانم دو جعبه را مشخص ها من می عداِد پرسشای از ت . پس از چه کمینهیا ًِسفید هست 

 روِز یکم( –باشد؟ )کالِس نهم  قرارداشته

 

  است، به هم وصل شده ها با یک سیم که با یکی از چهار رنگ، رنگ تلفن قراردارد؛ هر دوتا از این تلفن 2114ای  در قفسه .3

هاِی  ای که در میاِن سیم کرد؛ به گونه واره چند تلفن انتخاب توان هم ارد. آیا میکم یک سیم وجودد هستند. از هر رنگ دستِ 

 روِز دوم( –باشد؟ )کالِس نهم  رنگِ وجودداشته 3ها درست  دوِی بیِن آن دوبه

 

تر  یا کوچک اش سایه تر از دو هم اند که هر عدد بزرگ شده داده دوِر یک دایره با این ویژگی آرایش 111تا  1اعداِد طبیعی از  .4

کنید، شرِط باال، هنوز  شود، اگر شما آن جفت را پاک می سایه "خوب" نامیده اش است. یک جفت از اعداِد هم سایه از دو هم

 روِز دوم( –هاِی خوب چیست؟ )کالِس نهم  ِی ممکِن تعداِد جفت معتبر باشد. کمینه

 

جاده  511به هم وصل هستند. از هر شهر درست  طرفه شهر دارد و هر دو شهر با یک خیاباِن یک 1111یک کشور  .5

شهر است،  1111از  ضْز 668یابد. یک جمهورِی مستقل که شامِل  می جاده پایان 511شود و در هر شهر درست  می شروع

رسی  توان از هر شهر از این جمهوری به هر شهِر دیگر از جمهوری دست کنید می کند. ثابت خودش را از کشور آزاد می

 روِز دوم( –که مجبور به ترِک جمهوری باشد. )کالِس دهم  بدوِن آن داشت،

 



بار،  9را، هر یک  2114تا  1ِی جدول اعداِد  خانه       ستون دارد. در  2114سطر و  9ِی مستطیلی  یک آرایه .6

باشد.  داشته تا تفاوت3باال   ِسان هستند، دست دهیم که دو عدد که در ستوِن یک می را به این گونه انجام کاردهیم و این  می جای

 روِز یکم( –ِی ممکِن جمِع تماِم اعداد در سطِر یکم را بیابید. )کالِس یازدهم  کمینه

 

خط از صفحه باشد و دو  دو ناهم ، بردار دوبه   که    ای متناهی وجودندارد که شامِل بیش از  کنید مجموعه ثابت .7

 باشد: ویژگِی زیر را داشته

ای که  برداِر دیگر از این مجموعه وجوددارند؛ به گونه    واره  خواه از این مجموعه، هم برداِر دل   ( براِی هر1

 بردار برابر با برداِر صفر باشد.     جمِع این 

ین ای که جمِع ا برداِر دیگر از این مجموعه وجوددارند؛ به گونه  واره  خواه از این مجموعه، هم برداِر دل  ( براِی هر 2

 بردار برابر با برداِر صفر باشد.   

 روِز دوم( –)کالِس یازدهم 

 

ای که یک خِط هوایی  در یک کشور چند شهر وجوددارد؛ برخی از این شهرها با خطوِط هوایی به هم وصل هستند؛ به گونه .8

شرکِت هواپیمایی   ی از کند و دو جهِت پرواز ممکن هستند. هر خِط هوایی متعلق به یک می درست دو شهر را به هم وصل

توان تماِم شهرها  دهید می ِی پایانِی مشترک دارند. نشان واره یک نقطه دو خِط هوایی از یک شرکِت هواپیمایی هم و نیساست؛ 

نباشند.  دیگر وصل  سان هرگز با یک خِط هوایی به هم ای که دو شهر از گروِه یک گروه افرازکرد؛ به گونه    را به 

 روِز دوم( –ازدهم )کالِس ی
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ِی مجاور در  تواند دو خانه واره می آیا "اُلگ" هم گذارد. می      ِی  هاِی یک تخته را در خانه    تا  1"لشا" اعداِد از  .1

 روِز یکم( –پذیر باشد؟ )کالِس نهم  بخش 4کند که جمِع اعداِد آن بر  ضلع یا رأس انتخاب

 

در   شده توانیم براِی هر سه کارت، ترتیِب اعداِد نوشته اند. ما می شده ها اعداِد متفاوت نوشته اند؛ در آن شده کارت، داده 365 .2

 روِز یکم( –پرسش بیابیم؟ )کالِس نهم  2111کارت را در  365است که ترتیِب تماِم  واره ممکن ها را بپرسیم. آیا هم آن

 

توانآنکنید می از هر کشور، دوِر یک دایره هستند. ثابت کشور، دوتا 51نفر از  111 .3 به را به2ها افرازکرد؛ گروه

 روِز دوم( –وطنوهیچسهنفِرمتوالیدردایره،دریکگروهنباشند.)کالِسنهمایکههیچدوهمگونه

کشور، چهارتا از هر کشور هستنذ و بایذ این  25ز است؛ با این تفاوت که افراد ا روزِ دوم هم آمذه –*این پرسش در کالسِ یازدهم 

 وطن و هیچ دو نفرِ متوالی در یک گروه نباشنذ. دسته افرازکنیذ که هیچ دو هم 4افراد را در 

 

توان یک عدد  دهید می است. نشان 1ستون   اعداِد حقیقِی مثبت داریم که جمِع اعداد در هر یک از     ِی  در یک آرایه .4

باال  شده در هر سطر دستِ  کرد که جمِع اعداِد انتخاب در هر ستون انتخاب
   

 
 روِز یکم( –باشد. )کالِس دهم  

 

             توان سه اندیِس  اند. با یک پرسش، می شده داده              عدِد متفاوِت  2115 .5

ها را بیابید که لزوماً تماِم اعداِد  ِی تعداِد پرسش را فهمید )البته بدوِن ترتیب(. کمینه           ِی  کرد و مجموعه انتخاب

 روِز یکم( –را بفهمیم. )کالِس دهم    

 است. روزِ یکم هم آمذه –*این پرسش در کالسِ یازدهم 

 

 شذه انتخاب ستونِ  سطر یا هم هاِی هم هاِی خانه ِی تعداِد جفت ایم. کمینه انتخاب کرده    شترنِج  خانه روِی یک تخته 16 .6

 روِز دوم( –چیست؟ )کالِس دهم 

 



ِی  شدند. هر خانه ها با سیاه رنگ است. یک تعداِد متناهی از خانه هایی )به روِش معمول( افرازشده ِی سفید به خانه یک صفحه .7

ای  کرد؛ به گونه ِی سفید را با سبز یا قرمز رنگ توان هر خانه کنید می سفیِد مجاور دارد. ثابت یِ  ( خانه4یا  2، 1سیاه زوج )

 باشد. داشته مجاورسبِز هایِ  خانههاِی قرمز مجاور و  سانی از خانه ِی سیاه تعداِد یک که هر خانه
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ای که هر یال از  کشیم؛ به گونه ِی بسته بدوِن خودبرخوردی می است. یک خِط شکسته شده داده      شترنِج  یک تخته .1

کند. اگر این خِط شکسته نسبت  می شترنج را به هم وصل اور از تختهِی مج خط باشد که مراکز دو خانه خِط شکسته یک پاره

 روِز یکم( –است. )کالِس نهم      شکسته  خطِ دهیدطوِلاینگاهنشاناشد،آنبشترنجقرینهبه قطِر تخته

 شذ. روزِ یکم هم داده –*این پرسش برایِ کالسِ دهم 

 

کند. پس از آن،  می رنگ، رنگ 17نقطه را با  2116اند. "آلباتروس" این  شده نقطه روِی این دایره داده 2116یک دایره و  .2

سان  ای که نقاِط پایانِی هر وتر رنگِ یک کند؛ به گونه می "فرانکینفیوتر" برخی از نقاط را با وترهایی به هم وصل

ِی پایانی(. به این وسیله، فرانکینفیوتر قصددارد تا جاِی  باشند )حتی نقطه شترک نداشتهِی م باشند و دو وتِر متفاوت نقطه داشته

ِی ممکِن تعداِد وترهایی که  ممکن وترهاِی زیادی بکشد، در حالی که آلباتروس در تالش است تا مانِع او شود. بیشینه

 روِز یکم( –تواند بکشد، چیست؟ )کالِس نهم  واره می فرانکینفیوتر هم

 شذ. روزِ یکم هم داده –*این پرسش برایِ کالسِ دهم 

 

دهند:  می کن بازِی زیر را انجام است. دو بازی شده داده ( برش   های  به دومینو )مستطیل        شترنِج  یک تخته .3

بازد  کن می اند(. یک بازی چسباند )که با یک یاِل برشی جداشده ِی مجاور را به هم می کن دو خانه در هر نوبت، یک بازی

باشد که هیچ یالی را  بند شود؛ یعنی بین هر دو خانه یک مسیر وجودداشته هم        شترنِج  ش، تخته اگر پس از نوبتَ 

 روِز دوم( –ش؟ )کالِس نهم  کننده یا حریفَ  کِن شروع کن استراتژِی برد دارد، بازی کند. کدام بازی نمی قطع

 

توان  دهید که می است. نشان شده خواه فرش ( به روِش دل   ی مستطیِل با دومینو )یعن          یک مربِع  .4

باال دوتا  دستِ   سان باشد و هر دومینوی  ای که تعداِد دومینوهاِی هر رنگ یک کرد؛ به گونه دومینوها را با سه رنگ، رنگ

ک خانه از یک دومینو یک ضلِع مشترک شوند اگر ی می باشد. دو دومینو "مجاور" نامیده داشته  سان با  مجاور با رنگِ یک

 روِز دوم( –باشد. )کالِس دهم  با یک خانه از دیگری داشته

 



ای با آبی  ِی شبکه نقطه      هاِی مشبک، تماِم  گرفته با یک شبکه از مربع شکل      روِی یک مستطیِل  .5

خط بیِن  کند و یک پاره ِی آبی را قرمز می کن دو نقطه دهند: در هر گام، یک بازی می اند. دو نفر بازِی زیر را انجام شده رنگ

نی شوند، تا زما می ها به این روش کشیده خط کنند(. پاره دیگر را قطع توانند هم هاِی متفاوت می خط کشد )پاره آن دو نقطه می

را    خِط  دهد؛ یعنی هر پاره می ها را جهت خط کِن یکم تماِم پاره شوند. در این لحظه، بازی که تماِم نقاِط آبی، با قرمز رنگ

⃗⃗⃗⃗  گیرد و آن را با یکی از دو برداِر  می ⃗⃗⃗⃗  یا  ⃗  شده  هاِی کشیده خط شود تماِم پاره کِن یکم موفق کند. اگر بازی گزین می جای ⃗ 

کِن دوم  برد؛ در غیِر این صورت بازی گاه او می شود، آن  ⃗ ای که جمِع تماِم بردارهاِی حاصل  گونه  کند؛ بهدار  را جهت

 روِز یکم( –برد. کدام بازیکن یک استراتژِی برد دارد؟ )کالِس یازدهم  می

 

دهید  اردوگاه دارد. نشاندوست در میاِن افراِد دیگِر  111باال  و دستِ  51کم  در یک اردوگاِه توریستی، هر فرد دستِ  .6

21باشندوهرفردرنگِ متفاوت داشته 1331باال(  ها )دستِ  ای که پیراهن داد؛ به گونه توان یک پیراهن به هر فرد هدیه می

 روِز دوم( –باشند. )کالِس یازدهم  هاِی متفاوت داشته رنگ ها آندوِیهاِیدوبهباشدکهتماِمپیراهندوستداشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4229

است. با یک حرکت،  شده بار نوشته  اند، هر عدد یک شده نوشته      هاِی یک جدوِل  در خانه          اعداِد  .1

بسازد   حرکت، یک جدول 35باال  تواند پس از دستِ  کنید او می ای را جابجاکند. ثابت تواند اعداِد دروِن هر دو خانه می "نظر"

 ِی مجاور )با ضلع(، مرکب باشد. )کالِس هشتم، روِز یکم( که در آن جمِع اعداِد هر دو خانه

 

دهند. یک دایره روِی تخته  بازی زیر را نمایش شعبده -ابر  یاَرش "آمایاک" قصددارند "آریوتیون" و دست به نامِیک جادوگر  .2

ها را  کنند، پس از آن آمایاک یکی از آن می نقطه روِی این دایره مشخص 2117شود. تماشاگران  می در اتاق کشیده

دهید  دارد. توضیح شده به آن تعلق ِی پاک دهد که نقطه می دایره نشان آید و یک نیم کند. سپس آریوتیون به اتاق می می پاک

 روِز یکم( –دهند. )کالِس هشتم  بازی را نمایش شعبده –توانند این ابر  چگونه آریوتیون و آمایاک می

 

است یا با  شده (. کشیدِن یک قطر که کشیده   کشند ) ضلعِی منتظم را می      کن به نوبت، قطرهاِی یک  دو بازی .3

کسی استراتژیِ  بازد. چه کنی که حرکِت مجاز ندارد، می ددارد، ممنوع است. بازیشده برخور تعداِد فردی از قطرهاِی کشیده

 روِز یکم( –برد دارد؟ )کالِس نهم 

 

ای که  کرد؛ به گونه توان یک عدد از هر رأس پاک کنید می است. ثابت شده ضلعِی کوژ، دو عدد نوشته   در هر رأِس یک  .4

 روِز دوم( –باشند. )کالِس نهم  فاوتمانده در هر دو رأِس مجاور مت اعداِد باقی

 ضذ. رٍسِ دٍم ّن دادُ –*ایي پزسص در کالسِ یاسدّن 

 

    نواِر  243ِی بیرونِی این مکعب با  است. پوسته شده هاِی واحد تقسیم به مربع      وجوِه یک مکعِب  .5

 روِز یکم( –هاِی خمیده فرد است. )کالِس دهم  کنید تعداِد نوار است. ثابت شده پوشانده

 

رقم   از   دهند. یک تماشاگر روِی یک تخته یک دنباله می ِی تأثیرگذاِر دیگر را نمایش "آریوتیون" و "آمایاک" یک شعبده .6

آید و هردو عدد )و  کند. سپس آروتیون می می نویسد. آمایاک دو رقِم مجاور را با یک دیسکِ سیاه پنهان دهی( می )ده

 روِز یکم( –دهند؟ )کالِس دهم  توانند یک شعبده نمایش ها می ای آن ترین  براِی چه کمگوید.  شان( را می ترتیبِ 



 ضذ. رٍسِ یکن ّن دادُ –*ایي پزسص در کالسِ یاسدّن 

 

تر  شود، اگر طوِل آن ناکم می است. یک بردار از این مجموعه "بلند" نامیده شده برداِر فرضی داده    یک مجموعه از  .7

گاه جمِع تماِم بردارها صفر است.  کنید اگر هر بردار بلند باشد،  آن از طوِل جمِع دیگر بردارها در این مجموعه باشد. ثابت

 روِز دوم( –)کالِس دهم 

 

  هاِی  آمیزی از یال دارند. یک رنگ 3ِی  ها درجه و دیگر رأس 5ِی  از آن درجه  است. رأِس  شده داده  یک چندوجهِی  .8

هاِی خوب  آمیزی باشند. تعداِد رنگ هاِی متفاوت داشته ، تمام سه یاِل آن رنگ شود اگر براِی هر رأس جز  می "خوب" نامیده

سان  ، یک از  با شروعارد که در آن سه یاِل متوالی آمیزِی خوب وجودد کنید یک رنگ پذیر نیست. ثابت بخش 5بر 

 روِز دوم( –باشند. )کالِس دهم  شده رنگ

 

یال      باال  (، دستِ      رأس )  است. براِی هر مجموعه از  شده رأس داده  یک گراِف بدوِن جهت با  .9

شوند؛ به  ، رنگ توانند با دو رنگ ها می کنید که یال کنند. ثابت می هاِی این مجموعه را به هم وصل وجوددارند که رأس

 –باشد. )کالِس یازدهم  داشته  هاِی چندگانه هایی از هردو رنگ باشد. گراف ممکن است یال ای که هر دور شامِل یال گونه

 روِز دوم(
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دادن یک شاه از یکی به  ِی تعداِد حرکاِت مورِد نیاز براِی حرکت شترنِج نامتناهی، کمینه ِی یک تخته ِی بیِن دوخانه فاصله .1

اند.چندخانهوجوددارندشدهازتختهانتخاب111دوِیبرابرباهاِیدوبهبافاصلهشود.سهخانهمی دیگری در نظر گرفته

 روِز دوم( –باشند؟ )کالِس نهم  داشته 51ِینهفاصلهکهازهریکازآنسهخا

 

این ترتیب سه ترازوِی  است. به هم شده است، داده  تر از بقیه ها تقلبی و سبک سان، که یکی از آن ِی ظاهراً یک سکه     .2

دهد(، داریم.  می حویلهاِی نابرابر با وضعیِت واقعی ت است )و خروجی ها شکسته ساِن بدوِن وزنه که یکی از آن ظاهراً یک

 روِز دوم( –توزین پیداکنیم؟ )کالِس نهم      ِی تقلبی را در  توانیم سکه می  چگونه

 

ای که اعداد  اند؛ به گونه شده داده آرایش  در تخته        اند. اعداِد  دار شده نشان  تا  1با     ِی  هاِی یک تخته ستون .3

ش  تر از نشاِن ستونَ  را "خوب" گوییم اگر عدِد دروِن آن بزرگ  هستند. یک خانه  تفاوتدو م ستون دوبه ّزدر هر سطر و 

 –ِی خوب باشد؟ )کالِس دهم  سانی خانه هایی یک آرایش وجوددارد که در آن هر سطر شامِل تعداِد یک باشد. براِی چه 

 روِز یکم(

 

کنید که هر دو مستطیل  اند. فرض شده ِی کارتزین چند مستطیل با اضالِع موازی با محورهاِی مختصات، کشیده روِی صفحه .4

ای که  توان یک خِط افقی و یک خِط عمودی کشید؛ به گونه دهید می شوند. نشان داده بتوانند با یک خِط افقی یا عمودی برش

 روِز دوم( –شود. )کالِس دهم  ط بریدهکم یکی از این دو خ هر مستطیل با دستِ 

 

به   دهند. برنامه می کن درست یک بازی انجام کنند. هر دو بازی می باز شرکت شترنج     در یک تورنمنِت شترنج،  .5

کردن در یک مسابقه، در  کن پس از شرکت شوند و هر بازی ای در یک زمان برگزارنمی ای است که هیچ دو مسابقه گونه

کرده، در  ِی افتتاحیه بازی کنانی که در مسابقه کنید یکی از بازی ِی )متوالی( بعدی حضور ندارد. ثابت مسابقه  کم  دستِ 

 روِز دوم( –خواهدکرد. )کالِس یازدهم  ِی اختتامیه هم بازی مسابقه
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 4است   ست. در هر حرکت، مجازا شده ها یک سکه پنهان اند. زیِر یکی از فنجان شده داده فنجان دوِر یک دایره آرایش   .1

گردند و سکه به  شان بازمی ها به جایِ  ها را فهمید. پس از آن، فنجان کرد و بودِن یا نبودِن سکه زیِر این فنجان فنجان انتخاب

چیست؟ که سرانجام بفهمیم سکه کجاست،  هاِی مورِد نیاز براِی آن ِی تعداِد حرکت رود. کمینه سایه می ِی هم یکی از دو خانه

 روِز یکم( –)کالِس نهم 

 

کرد اگر بدانیم که هر رنگ تعداِد نامتناهی عدِد صحیح را  رنگ، رنگ     توان اعداِد صحیِح مثبت را با  آیا می .2

ها برابر با سومی باشد؟  اند را پیداکرد که ضرِب دوتا از آن شده کند و نتوان سه عدد که با سه رنگِ متفاوت رنگ می رنگ

 روِز دوم( – )کالِس نهم

 

کند؛ به  می شترنج حرکت گیریم. رخی روِی تخته شترنج را ماننِد یک حصار درنظرمی هر هشت مربِع روِی قطِر یک تخته .3

ها  هایی که رخ از آن رود )مربع هاِی حصار هم نمی رود و روِی مربع از یک بار نمی ای که روِی هر مربع بیش گونه

پرد چیست؟  ِی تعداد دفعاتی که رخ از حصار می شود(. بیشینه نمی رفته، پنداشته  روِی آن که  ِی یک مربع گذرد به منزله می

 روِز دوم( –)کالِس نهم 

 

توان  باشند، می دیگر نشسته وجوددارند. اگر دو عدد بعد از یک 111تر از  عدِد صحیِح نامنفی نابزرگ 2119دوِر یک دایره  .4

ای که بتوان تماِم  چیست؛ به گونه  ِی  داد. کمینه توان انجام بار می  باال  کار را دستِ داد. این  تا افزایش1ها را  هردوِی آن

 روِز یکم( –اعداِد دوِر دایره را برابر ساخت؟ )کالِس دهم 

 

یا دو رأِس        وجوددارد که   کنید یک رأِس  است. ثابت شده داده      و تناظِر   یک درخِت متناهِی  .5

 روِز دوم( –. )کالِس دهم       و        وجوددارند که     مجاوِر 

 

کنند. در هر شهر،  دیگر را تنها در شهرها مالقات می ها هم اند. جاده شده در یک کشور، برخی از شهرها با جاده به هم وصل .6

شهرهاِی دیگر روِی آن هاِی آغازشده در این شهر و گذرنده از تماِم  ترین طوِل جاده یک تابلو وجوددارد که کم

گردند(.  توانند از برخی از شهرها بیش از یک بار بگذرند و لزوماً به شهِر آغازین بازنمی ها می است )راه شده نوشته



روِز  –بار از دیگری باشند. )کالِس یازدهم  1.5تر از  تر یا کوچک توانند بزرگ خواه در تابلوها نمی عدِد دل 2کنید  ثابت

 یکم(

 

کن یک بازی  است. دو بازی شده داده           هاِی صحیح با شرِط  با مختص      از نقاِط   ِی  وعهیک مجم .7

ش  ها یک نقطه در حرکِت نخستَ  دهند. یکی از آن می شان انجام ها را در نوبتِ  ترین حرکت دهند و به می انجام

دار نشده است و آن را  کند که نشان دار می هنده، یک نقطه نشاند کِن حرکت کند. پس از آن، در هر حرکت، بازی می دار  نشان

هاِی این خِط شکسته  کشند. باید طوِل یال ِی بسته می ها خِط شکسته کند. بنابراین، آن می ِی قبلی وصل دارشده ِی نشان به نقطه

 –استراتژِی برد دارد؟ )کالِس یازدهم بازد. چه کسی یک  دهد، می کنی که نتواند یک حرکت انجام اکیداً افزایشی باشد. بازی

 روِز یکم(

ًسبت بِ هبذأِ دستگاُِ  دارضذُ ّایِ ًطاى طِیِ هتقارى با یکی اس ًق دارکزدىِ یک ًقطِ ضَد : ًطاى بایذ گفتِ * ایي ضزط ّن

 هختصات هجاس ًیست.

 

دار  کند را نشان ها را تهدیدمی کم یک رخ آن هایی که دستِ  وجوددارد. تماِم مربع      شترنِج  رخ روِی یک تخته   .8

ای که  چیست؛ به گونه  ِی مقداِر  شود(. بیشینه کنیم مربعی که رخ روِی آن است نیز توسِط رخ تهدیدمی می کنیم )فرض می

یک از  کم یک مربع توسِط هیچ شترنج، دستِ  باشد: پس از برداشتِن هر رخ از تخته رخ با شرِط زیر وجودداشته  آرایشی از 

 روِز دوم( –مانده تهدیدنشود. )کالِس یازدهم  هاِی باقی رخ

 *ضکلِ بیاىِ پزسص بِ صَرتِ باال درست ًیست. ضکل درست:

دار  کٌذ را ًطاى ّا را تْذیذهی کن یک رخ آى ّایی کِ دستِ هزبعٍجَددارد. توامِ       ضتزًجِ  رخ رٍیِ یک تختِ  

ای کِ  چیست؛ بِ گًَِ  یِ هقذارِ  ضَد(. بیطیٌِ کٌین هزبعی کِ رخ رٍیِ آى است ًیش تَسطِ رخ تْذیذهی هی کٌین )فزض هی

تَسطِ  دار ًطاىکن یک هزبعِ  ضتزًج، دستِ باضذ: پس اس بزداضتيِ ّز رخ اس تختِ رخ با ضزطِ سیز ٍجَدداضتِ  آرایطی اس 

 هاًذُ تْذیذًطَد. ّایِ باقی یک اس رخ ّیچ
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 4ای که هر یک  شدند؛ به گونه بچه داده 6ها به  است. آن شده مداد از هر رنگ داده 6رنگِ متفاوت و  4مداِد متفاوت از  24 .1

ها  ِی رنگ ای که مطمئن باشید مدادهایی از همه ید؛ به گونهکن توانید تصادفاً انتخاب هایی که می ِی تعداِد بچه مداد گرفتند. کمینه

 روِز یکم( –دارید، چیست؟ )کالِس نهم 

 بچِ ٍجَددارد. 11تا اس ّز رًگ ٍ 11هذاد،  41ضذ؛ با ایي تفاٍت کِ  رٍسِ یکن ّن دادُ –*ایي پزسص بزایِ کالسِ دّن 

 

ِی متوالی  نقطه 4واره  توانید هم کنید می اند. ثابت شده داده نقطه روِی یک دایره نسبت 111خواه به  عدِد حقیقِی متفاوِت دل 111 .2

شده به نقاِط  داده تر از جمِع دو عدِد نسبت واره بزرگ شده به نقاِط بیرونی هم داده ای که جمِع دو عدِد نسبت کنید؛ به گونه انتخاب

 روِز یکم( –د. )کالِس نهم درونی باش

 ضذ. رٍسِ یکن ّن دادُ –*ایي پزسص در کالسِ دّن 

 

ها باید براِی  گرم وزن دارد. سیب 25کیلوگرم وجوددارد. هر سیب ناکمتر از  11سیب روِی یک میز با مجموِع وزِن  111 .3

ای که هر  دهید؛ به گونه نید آن را انجامتوا کنید می گرم بگیرد. ثابت 111ای که هر بچه  شوند؛ به گونه داده بچه برش 111

 روِز یکم( –باشد. )کالِس نهم  گرم وزن داشته 25قطعه ناکمتر از 

 

شیطانک، یک کاله دارد، قرمز روِی درون و آبی روِی بیرون یا برعکس. یک شیطانک با یک کاله که  1111هر یک از  .4

تواند  انک با یک کاله که بیروِن آن آبی است، تنها میبگوید و یک شیط تواند دروغ بیروِن آن قرمز است، تنها می

به هر شیطانکِ دیگر گفت :"بیروِن کالِه تو قرمز است". در طوِل روز، برخی از   بگوید. یک روز هر شیطانک راست

بار در تواند آن را بیش از یک  ها در طوِل روز برگرداندند )یک شیطانک می شان را در برخی زمان هایِ  ها کاله شیطانک

 روِز دوم( –شوند، را بیابید. )کالِس نهم  می ها برگردانده ِی ممکِن تعداِد دفعاتی که کاله دهد(. کمینه روز انجام

 

توانیم به  ِی مستقیم به هم وصل هستند. از هر شهر می هاِی شهرها با خطوِط هوایِی دوطرفه در یک کشور برخی از جفت .5

دانیم که اگر هر مسیِر دوری )یعنی شهرهاِی شروع و  ا یک پرواز نباشد(. میهر شهِر دیگر سفرکنیم )ممکن است ب

گاه  سان هستند( را درنظربگیریم، شامِل تعداِد فردی پرواز باشد و اگر تماِم پروازهاِی این مسیر را ببندیم، آن ش یک پایانَ 



ناحیه  4توانیم تماِم کشور را به  کنید می نیم. ثابتای که نتوانیم از یکی به دیگری پروازک بتوانیم دو شهر پیداکنیم؛ به گونه

 روِز دهم( –کند. )کالِس دهم  هاِی مختلف را وصل ای که هر پرواز شهرهایی از ناحیه کنیم؛ به گونه تقسیم

 

هاِی دیگر  در تماِم خانه –هاِی یکی از قطرها و یک نشاِن  در خانه  نشاِن   ،    که     روِی یک نموداِر  .6

واره پس از  کنید هم تغییردهید. ثابت  به    و از  –به   هاِی یک سطر یا یک ستون را از  توانید تماِم نشان اردارند. میقر

 روِز یکم( –تر مثبت خواهیدداشت. )کالِس یازدهم  یا بیش  متناهی عمل، 

 

اتاق وجوددارد )دو نفر در هر اتاق(. براِی هر  256آموز و  دانش 512موضوع،  9روزی،  ِی شبانه در یک مدرسه  .7

مند است. هر  آموز به آن عالقه ها وجوددارد که دانش موضوع( از موضوع 9ای از  آموز یک مجموعه )زیرمجموعه دانش

شود؛ به  تواند دوِر یک دایره قرارداده کنید تماِم مدرسه می تها دارد. ثاب ِی متفاوت از موضوع آموز یک مجموعه دانش

آموزها که کناِر هم  ها از دانش باشند و آن جفت  باشند که کناِر هم قرارگرفته ها دو نفر داشته اتاقی ای که هر جفت از هم گونه

آموِز دیگر به  به تماِم موضوعاتی که دانش آموز باشند: یکی از دو دانش اند، هم اتاقی نباشند و شرِط زیررا هم داشته ایستاده

اتاقی ّستٌذ، بایذ  تَجِ کٌیذ کِ دٍ ًفز کِ ّنباشد.  تر داشته باشد و نیز درست یک موضوِع بیش داشته دارد، عالقه ها عالقه آن

 روِز دوم( –)کالِس یازدهم  هجاٍر باضٌذ.

 کزد: تَاى هطزح ِ ضکلِ سیز ّن هی*ضکلِ بیاىِ پزسص بِ صَرتِ باال کوی ًاهفَْم است. پزسص را ب

تَاى ایي  دّیذ هی است. ًطاى خَاُ افزاسضذُ یِ دٍتایی بِ صَرتِ دل دستِ 256بِ           یِ  ّایِ هجوَعِ سیزهجوَعِ

ّستٌذ، هجاٍر باضٌذ ٍ ّز دٍ   کِ در یک دستِ  ای کِ ّز دٍ سیزهجوَعِ ّا را دٍرِ یک دایزُ چیذ، بِ گًَِ سیزهجوَعِ

 .باضٌذ داضتِ 1سیزهجوَعِ کِ در یک دستِ ًیستٌذ، ٍلی هجاٍرًذ، تفاضل هتقارىِ 
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ای که هر  کشد؛ به گونه دهد و قطرهاِی آن را می می است. پیتر کشیدن را ادامه شده ضلعِی کوژ روِی تخته کشیده2111یک  .1

تواند بکشد، چیست؟  ِی تعداِد قطرهایی که پیتر می کند. بیشینه شده را قطع تر از یکی از قطرهاِی کشیده قطِر جدیِد، نابیش

 روِز یکم( –)کالِس نهم 

 

ای را "خوب" گویید اگر تعداِد زوجی  وجوددارد. خانه        ِی  هاِی یک تخته خوان در برخی از خانه تعدادی پیش .2

 روِز دوم( –تواند درست یک خانه خوب باشد؟ )کالِس نهم  باشد. آیا می داشته  هاِی مجاور با ضلع خوان در خانه پیش

 

و هر دو ستون،   دانیم براِی هر سطِر  است. می شده و ده ستون، یک رقم نوشته سطر  ِی یک جدول با  در هر خانه .3

کنید  شود. ثابت داده باشد تنها وقتی که آن با دو ستون تقاطع داشته  توانیدیکسطرپیداکنیدکهارقاِممتفاوتیباوارهمیهم

 روِز یکم( –. )کالِس دهم      

 

پذیر  رنگ – 2،  ای که  شود؛ به گونه تقسیم    گراِف  2تواند به  می گزافکنید  ثابتپذیر نیست.  رنگ – 3  گراِف  .4

 روِز دوم( –پذیر نباشد. )کالِس دهم  رنگ – 1،  نباشد و 

 

توان یک خانه در هر  کنید می است. ثابت شکل از سه خانه افرازشده –هاِی گوشه  به شکل          ِی  یک تخته .5

 –باشند. )کالِس دهم  دار داشته هاِی نشان سانی از خانه ای که هر سطر و هر ستون تعداِد یک دارکرد؛ به گونه شکل را نشان

 روِز دوم(

 تزٍهیٌَ است. –ضکل اس سِ خاًِ ّواى ال  –ّایِ گَضِ  *هٌظَر اس ضکل

 

 3دارند و براِی هر موضوع، درست  موضوع عالقه 1شان به درست  مند، جفتِ  مند وجوددارد. هر دو دانش انشد 999 .6

مند  ای که هر دانش کرد؛ به گونه موضوع انتخاب 251توان  کنید می دارند. ثابت مند وجوددارند که به آن موضوع عالقه دانش

 روِز یکم( –ازدهم باشد. )کالِس ی داشته موضوع عالقه 1باال  به دستِ 

 



کند  کنند. چند شهر در جاده وجوددارد. هر اتومبیل با یک سرعِت ثابت از شهرها عبورمی می ده اتومبیل در یک جاده حرکت .7

هاِی متفاوت  هاِی متفاوت ممکن است سرعت کند )اتومبیل می و با یک سرعِت ثابِت متفاوت بیروِن شهرها حرکت

وجوددارند؛ به   نقطه 2کنید  بگیرند. ثابت توانند در نقاط سبقت ها نمی جاده وجوددارد. اتومبیل نقطه رویِ  2111باشند(.  داشته

 روِز یکم( –کنند. )کالِس یازدهم  سان عبورمی ها از این نقاط با ترتیِب یک ای که اتومبیل گونه

 

تواند  دار، می کن نوبت کند. بازی می دهند. پیتر شروع می سنگ روِی میز وجوددارد. پیتر و واسیا یک بازی انجام   از   بیش .8

کنید  بردارد(. ثابت  سنگ 1کم  کن باید دستِ  سنگ بردارد )البته بازی 1یا   ، یا مضربی از  تر از  هر عدِد اوِل کم بِ تعذادِ

 روِز دوم( –گ را بردارد )صرِف نظر از استراتژِی واسیا(. )کالِس یازدهم تواند آخرین سن واره می پیتر هم

 


