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 باشند؟ 7رقمی وجود دارند که مضربی از  4چند عدد  .1

1 )099 2 )1099 3 )1201 4 )1201 1 )1499 

 باشد؟ 9رقمی وجود دارد که رقم صفر نداشته باشد و مضربی از  4چند عدد  .2

1 )1999 2 )920 3 )1410 4 )2109 1 )103 

کناد و باه کاار نفار او     اند. رئیس بانک در هر نوبت یک صف را به دلخواه انتخاا  میصف مختلف در بانک ایستاده 3در بانک عشقی )!(  .3
 ها رسیدگی کند؟تواند به کار تمام مشتریباشد،  قای رئیس به چند طریق می 4و  2، 3صف به ترتیب  3کند. اگر طو  رسیدگی می

1 )10 2 )112 3 )1410 4 )1219 1 )1410 

)را نوشته است؟ )مثال در عدد  2نوشته است. او مجموعاً چند بار رقم  3را در مبنای  33تا  1احسا  اعداد  .4 ) 320 را نوشاته  2بار رقام  2، 202
 است.(

1 )31 2 )39 3 )39 4 )42 1 )33 

خواهیم یک مهره فیل سفید و یک مهره فیل سیاه را قرار دهیم به طوری که همدیگر را تهدید نکنند. ایا  کاار باه چناد می 3×3در یک جدو   .3
ی خاناهکند. ]به عنوا  مثاا  اگار فیال در طریق مختلف ممک  است؟ )جدو  قابلیت چرخش ندارد!( فیل در شطرنج به صورت اریب تهدید می

 کند![های هاشورخورده را تهدید میعالمت زده شده باشد تمامی خانه

1 )14 2 )40 

3 )31 4 )12 

1 )92 

هاای برویم به طوری که فقط مجاز باشایم در جهت DCبه یک نقطه روی ضلع  ABتوانیم در جدو  زیر از یک نقطه روی ضلع به چند طریق می .6
 راست و باال حرکت کنیم؟

1 )412 2 )04 

3 )110 4 )419 

1 )331 

ی رگاه هر عضو    از تعداد اعضای    بزرگتر باشد. به عناوا  مثاا  زیرمجموعاهگوییم هی ناتهی را چاق مییک زیرمجموعه .7 , ,4 5 یاک  6

ی چاق است ولی زیرمجموعه , ,2 3 ی چاق نیست. مجموعه 5 , , , ... ,1 2 3  ی چاق دارد؟چند زیرمجموعه 8

1 )11 2 )32 3 )33 4 )31 1 )41 

کادام از های ساطر بااالیی باا هی کادام از خاناه میزی کرد به طوری کاه هی رنگ، رنگ 3رو را با های جدو  روبهتوا  خانهبه چند طریق می .8
 ؟باشندهای سطر پایینی همرنگ نخانه

1 )14 2 )32 

3 )01 4 )40 

1 )112 

ی مجاور عددی فرد باشد )دو خانه مجاورند زیر قرار داد به طوری که جمع هر دو خانه 3×3را در جدو   1و ... و  9توا  اعداد به چند طریق می .9
 اگر ضلع مشترک داشته باشند(؟

1 )1009 2 )1919 

3 )1104 4 )21029 

 کدام( هیچ1

 تواند داشته باشد؟دهد. منوی هفتگی رستورا  چند حالت مختلف مینوع غذای مختلف ارائه می 6دونالد در هفته رستورا  مش  .11

1 )9! 2! )1  ×1  ×9 3! )9  ×3 4 )76 1 )67 

کنیم. ایا  کاار را    های خاموش را روش  مایحله، یکی از المپالمپ خاموش در یک ردیف، به ترتیب پشت سر هم قرار دارند. در هر مر 11 .11
های روش ، المپ خاموش قارار گاه بی  المپها را روش  کنیم که هی خواهیم به ترتیبی المپها روش  شوند. میدهیم تا تمام المپقدر انجام می

تاوا  ترتیبای بارای روشا  دوم نیز حتماً روش  باشد. به چند طریاق میهای او  و سوم روش  باشند المپ نداشته باشد. به عنوا  مثا  اگر المپ
 ها ارائه داد، به طوری که شرط مذکور حفظ شود؟کرد  المپ

1 )129 2 )112 3 )1924 4 )1949 1 )49329 

A C

B D
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 دهند:اشکا  و  رمی  بازی زیر را با هم انجام می .12

دارد. کسای باازی را ریزه را از روی میاز برمایسانگ 2و یا  1ام به نوبت و به دلخواه خود ریزه روی میز قرار دارد. اشکا  و  رمی  هر کدعدد سنگ 17
ها به بهتاری  شاکل ممکا  ی بازی چه کسی است؟ )با فرض ای  که هر دوی   ای باقی نمانده باشد. برندهریزهبرد که پس از حرکت او دیگر سنگمی

 باشد(کنند و بازی با حرکت اشکا  شروع شده بازی می
  ( آرمین2  اشکان( 1

 ( احتمال برد اشکان بیشتر است ولی قطعیت ندارد4  توان تعیین کرد( نمی3

 ( احتمال برد آرمین بیشتر است ولی قطعیت ندارد1

ز و باخات صافر امتیاا 1امتیاز هر مسااوی  2دهند. هر برد اند. هر دو تیم یک بار با هم مسابقه میتیم شرکت کرده 11ی فوتبا  در یک مسابقه .13
 تواند باشد؟اند چقدر میهای متوالی را کسب کردهامتیاز دارد. حداکثر اختالف امتیاز برای دو تیم که رتبه

1 )0 2 )19 3 )12 4 )11 1 )10 

  پار حاداقل دو ها گل بگذاریم به طوری که بی  هار دو گلاداتا از گلدا  4خواهیم درو  دقیقاً ایم. میگلدا  خالی را در یک ردیف چیده 13 .14
 توانیم ای  کار را انجام دهیم؟گلدا  خالی وجود داشته باشد. به چند طریق می

1 )94 2 )121 3 )31 4 )149 1 )1311 

fیک تابع از اعداد صحیح و مثبت به اعداد صحیح و مثبت باشد که  fاگر  .13 (n ) f (n) 1  و f f (n) n )fمقدار  3  چقدر است؟ 9(

1 )0 2 )19 3 )12 4 )11 1 )10 

تقسایم  3یاا  2تبدیل کنیم. در هر مرحله مجازیم عددی که تا ای  مرحله به دست  مده را بار  1را طی چند مرحله به عدد  72خواهیم عدد می .16
 کنیم. ای  کار به چند طریق ممک  است؟

1 )1 2 )1 3 )19 4 )12 1 )11 

های شکل زیر قرار داد به طوری که عدد هر دایره از دو عددی که در باالی    قارار را بدو  تکرار در دایره 9تا  1توا  اعداد به چند طریق می .17
 تر باشد؟دارد کم

1 )11 2 )01 

3 )440 4 )001 

1 )312009 

 (13348های    از چپ به راست صعودی باشد؟ )مثالً رقمی وجود دارد به طوری که رقم 3 چند عدد .18

1 )1209 2 )1201 3 )11129 4 )1329 1 )1403 

توانند با هم دست بدهند باه طاوری نفر به چند طریق می 6کند. ای  کشور در یک جلسه دیدار  3 قای دکتر ظریف قرار است با وزرای خارجه  .19
 وزرا با تعدادی زوج دست داده باشند؟ )صفر نیز زوج است!( که هر یک از

1 )211 2 )112 3 )929 4 )924 1 )1219 

نشساته اسات.  1ای روی سانگ شاماره اند. قورباغهگذاری شدهشماره 7تا  1قطعه سنگ وجود دارد که از چپ به راست با اعداد  7ای در برکه .21
سنگ جلوتر بپرد. به چناد طریاق ممکا  اسات  iتواند حداکثر تا باشد می iاغه روی سنگ شماره ای است که اگر قوربها به گونهی سنگفاصله

 برود؟ 7قورباغه بدو  برگشت  به سمت چپ، به سنگ شماره 

1 )19 2 )11 3 )12 4 )13 1 )14 

روند. به چند طریق ممک  است بعد از میاند. در هر مرحله هر کدام به طور مستقل یک واحد به چپ یا راست ایستاده Xدو نفر روی مبدأ محور  .21
 مرحله هر دو نفر در یک امکا  باشند؟ 3

1 )99 2 )129 3 )109 4 )212 1 )211 

 باشد، چقدر است؟ 13ها برابر با رقمی که مجموع ارقام    3تعداد اعداد  .22

1 )10 2 )121 3 )93 4 )09 1 )131 

ای نصب است که در هر لحظه سارعت    برابار اسات باا کیلومتری از مقصد خود قرار دارد. روی ای  ماشی  وسیله 111ی خودرویی در فاصله .23

kmمانده تا مقصدش. مثالً در شروع حرکت سارعت    ی باقیفاصله
h

30ی ای کاه در فاصالهو در لحظاه 100 از مقصاد اسات سارعتش  2

km
h

30  رسد؟است! ای  خودرو پس از چه مدتی به مقصد می 2

  رسد ( به مقصد نمی3 ساعت  0( 2  ساعت 2( 1

 ساعت 19( 1 رسد( پس از زمانی بسیار طوالنی به مقصد می4
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 2گوییم. هر رأس دیگر ایا  گاراف صافر یاا می Aرا فرزندا  رأس  Cو  Bی    و رأس ریشه Aرو یک درخت باینری است. رأس شکل روبه .24
وی هر رأس از اعاداد نوشاته را روی رئوس ای  درخت نوشت به طوری که عدد نوشته شده ر 11تا  1توا  اعداد نفرزند دارد. به چند حالت می

 تر باشد؟شده روی رئوس فرزندش کوچک

1 )19209 2 )11129 

3 )49329 4 )11049 

1 )1329 

جا کنیم که به یکای از ای  رئوس را طوری جابه خواهیم اعداد نوشته شده رویاند. میرو، روی رئوس نوشته شدهرا به ترتیب روبه 11تا  1اعداد  .23
توانیم عدد نوشته شده روی هر رأس را با یکای از فرزنادانش عاوض کنایم. حاالت مطلو  سؤا  قبل تبدیل شود. برای ای  کار در هر مرحله می

 ها برسانیم برابر است با:کمتری  تعداد مراحل برای ای  که بتوانیم درخت را به یکی از وضعیت

1 )3  

2 )4 

3 )1  

4 )1 

1 )9 

 

  پاسخ دهید. 31تا  26با توجه به توضیحات زیر به سؤاالت 
تری  مسایر بای  ایا  های کوتاهی دو رأس برابر است با تعداد یا در یک گراف فاصله

اسات.  2برابر  dو  aی بی  دو رأس دو رأس، به عنوا  مثا  در گراف شکل مقابل فاصله
 ی  فاصله در گراف را قطر گراف گوییم.بیشتر

 رو که به گراف پترس  معروف است، طو  قطر گراف چقدر است؟در گراف روبه .26

1 )1 2 )2 

3 )3 4 )4 

1 )1 

کنیم. مجموع اعاداد یادداشات شاده در کاغاذ چقادر کاغذ یادداشت میی    دو رأس را در یک در گراف سؤا  قبل برای هر دو رأس فاصله .27
 است؟

1 )19 2 )91 3)09 4 )02 1 )190 

 ها ظاهر شده باشد؟های گراف مسأله باال را انتخا  کرد به طوری که هر رأس در انتهای یکی از یا توا  تعدادی از یا به چند طریق می .28

1 )4 2 )1 3 )0 4 )12 1 )11 

ها در یک رقم اختالف داشته باشند های نظیر   ایم و هر دو رأس که دنباله، یک رأس در صفحه قرار داده1تایی از صفر و  11ر دنباله به ازای ه .29
  ید؟کنیم. با رسم ای  گراف چند یا  )پاره خط( به وجود میبا یا  به هم وصل می

1 )102 2 )
102 10 3 )

92 10 4 )
92 45 1 )

102 45 

 ی هر دو رأس را یادداشت کنیم، مجموع اعداد یادداشت شده برابر کدام گزینه است؟در گراف تعریف شده در سؤا  قبل اگر فاصله .31

1 )
1010 2 2 )

910 2 3 )
1010 4 4 )

910 4 1 )104 
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