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مجموع اعداد در سطر و ستون و قطر

فصل اول: مربع وفقی

درسنامه
، اعداد 1 تا 9 را طوری قرار می دهیم که مجموع اعداد در سطرها، ستون ها و قطرها مقداری ثابت باشد. نکات زیر  3 3× داخل یک مربع 

درمورد این مربع برقرار است: 
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1. میانگین اعداد 1 تا 9 برابر عدد 5 می شود که این عدد دقیقاً در مربع وسط قرار می گیرد. 

2. مجموع اعداد در سطرها و ستون ها و قطرها، سه برابر میانگین است )چون ضلع مربع 3 تایی است(. 

 3 5 15× = : oõ¤ » ·¼Tw » oõw nj jHkøH Ì¼µ\¶  

 نکته: قدیمی ها اعتقاد داشتند، مربع جادویی واقعاً خاصیت جادویی و طلسم شکنی دارد و از آن در دفع بیماری ها و درمان سحر و 

جادو و ... استفاده می کردند. 

پرسش های چهار گزینه ای

5 قرار می دهیم. عددی که در مربع وسطی قرار می گیرد، چند است؟ .11 5× اعداد 1 تا 25 را در یک مربع 

1 )4  25 )3   13 )2   12 )1

اعداد 11 تا 19 را طوری در مربع مقابل قرار می دهیم که مجموع اعداد در سطرها و ستون ها و قطرها یکی باشد. در این  صورت .21
مجموع اعداد بخش رنگی کدام است؟ 

45 )2   60 )1

     30 )4   75 )3

مربع مقابل یک مربع وفقی )جادویی( است که فقط چند عدد آن مشخص شده است. عدد * چه عددی است؟ .31

7 )2   5 )117

13

11

*

 6 )4   9 )3

اگر جدول مقابل را کامل کنیم به طوری که مجموع اعداد در سطرها و ستون ها و قطرها یکی باشد، کدام عدد در جدول به کار .41
نمی رود؟ 

12 )2   11 )1
6

7

8 4  5 )4   3 )3
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در جدول روبه رو اعداد به شکلی نوشته شده است که مجموع اعداد در هر ستون، هر قطر و هر سطر این مربع با هم مساوی اند. .51

متأسفانه تمام این عددها به جز 4 عددی که در شکل نشان داده ایم، پاک شده اند. در خانه ای که با عالمت * مشخص شده است، 
چه عددی قرار داشته است؟

18 )2   22 )1
12* 10

146

 24 )4   20 )3

3 مقابل، اعداد صحیح را طوری قرار داده ایم که مجموع اعداد در هر 3 سطر و هر ستون و هر دو قطر برابرند. با .61 3×  در مربع 
توجه به اعداد داده شده، مجموع اعداد در هر سطر چقدر است؟ 

21 )2   18 )1
514

13  27 )4   24 )3

 اعداد 1 تا 25 را در یک مربع  قرار می دهیم به طوری که مجموع اعداد در هر ستون و قطر عددی یکسان باشد. در این صورت .71
مجموع اعداد بخش رنگی چقدر است؟ 

143 )2   130 )1

 113 )4   117 )3

4 است که اعداد 1 تا 16 را .81 4× مربع وفقی مرتبة زوج کمی با مربع وفقی مرتبة فرد تفاوت دارد. شکل مقابل، یک مربع وفقی 
در آن قرار داده ایم. به جای )؟(، چه عددی باید قرار دهیم؟ 

14 )2   13 )1
10

2*
11

12
1 15 ؟4

 5 )4   16 )3
 چند است؟ .91 در سؤال قبلی، عدد 

3 )4  13 )3  5 )2  7 )1

 می خواهیم اعداد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 را در پنج خانة شکل مقابل طوری قرار دهیم که مجموع سه عدد افقی با مجموع سه  .101
عدد عمودی، یکسان باشد. کدام عددها می توانند در خانة وسطی قرار گیرند؟ 

2( 5 و 3 1( 7 و 3  

4( 5 و 4  3( 7 و 4  

 در جدول مقابل اگر جای دو عدد را با هم عوض کنیم، حاصل جمع سه سطر افقی برابر می شود. آن دو عدد کدام است؟ .111

2( 16 و 4 122( 22 و 4  

23 4

16 8

12

152711

4( 12 و 15  3( 4 و 11  

 به ترتیب چقدر است؟  .121  و  در مربع جادویی مقابل، مجموع همة اعداد سطرها و ستون ها و قطرها برابرند. مقادیر 
)المپیاد ریاضی(   

2( 5  و 9 1( 1 و 13  
9

5

8

16

4

7 12
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4( 4 و 13  3( 1 و 11  



آزمـون هـای هـوش و خـالقیـت

4

4 زیر، اگر جای دو خانه را عوض کنیم، تبدیل به مربع جادویی مرتبة زوج می شود. مجموع این دو عدد کدام .131 4×  در جدول 
است؟ 

32 )2   38 )18

13

9

10

1

15 2

6

127

14

4

3 16

5

11

 24 )4   28 )3

اعداد 2014، 2015، 2016، 2017 و 2018 را در جدول طوری قرار می دهیم که مجموع اعداد سطر با مجموع اعداد ستون برابر .141
باشد، در این حالت، حداکثر مجموع اعداد سطر کدام است؟ 

6049 )2   6048 )1

 6050 )4   6047 )3

اعداد 1 و 1 و 2 و 3 و 3 و 4 و 4  و 6  و 8 را طوری در جدول مقابل قرار داده ایم که حاصل ضرب هر سطر یا ستون برابر باشند، .151
مجموع دو عدد بخش رنگی چند است؟ 

 12 )2   14 )1
1

2

1  8 )4   10 )3
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فصل دوم: اصل النه کبوتری

درسنامه
این اصل در کتاب های دبیرستان مطرح شده و بخشی از درس های پایه های باالتر است ولی ...

ولی چون جای طرح سؤاالت خالقیتی دارد و تدریس آن بسیار ساده است )گرچه سؤاالت خوبی قابل طرح است( در پایه های پایین تر 

به عنوان بخشی از هوش و خالقیت مطرح می شود. گویا اعتقاد دارند بچه های خالق نیازی ندارند که این بخش به آنان تدریس شود و 

باید بدون گرفتن درس خاصی، سؤاالت این بخش را با خالقیت و فکر خود حل کنند!!

 اگر 4 کبوتر و فقط 3 النه داشته باشیم، با اطمینان می گوییم حداقل یک النه هست که شامل بیش از یک کبوتر باشد! 

الهنهها

همان طور که می بینید، در بدترین حالت که هر کبوتر به یک النه برود، کبوتر چهارم مجبور است وارد النة یک کبوتر دیگر شود! 

 مثال: از یک کالس 30 نفره، چند نفر را انتخاب کنیم تا مطمئن شویم حداقل 2 نفر ماه تولد یکسان دارند؟ 

پاسخ: 

اگر 12 نفر را انتخاب کنیم، امکان دارد هر کس در یک ماه متفاوت از بقیه متولد شده باشد ولی با انتخاب 13 نفر، صد در صد مطمئن 

می شویم حداقل 2 نفر ماه تولد یکسان دارند. 

پرسش های چهار گزینه ای

چند نفر از دانش آموزان یک مدرسه را انتخاب کنیم تا مطمئن شویم که بین آن ها حتمًا حداقل دو نفر در یک روز هفته متولد شدند؟ .11

4( 14 نفر 3( 13 نفر  2( 8 نفر  1( 7 نفر 

در گروهی از میهمانان هر 5 نفر دلخواه را که انتخاب کنیم، حداکثر 3 نفر عینک دارند. اگر 19 نفر میهمان داشته باشیم، چند .21
نفر بدون عینک هستند؟ 

19 )4  18 )3  17 )2  16 )1
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در کیسه ای 6 مهرۀ قرمز، 9 مهرۀ سفید و 4 مهرۀ سبز وجود دارد. بدون دیدن مهره ها حداقل باید چند مهره را خارج کنیم تا .31
مطمئن باشیم یک مهرۀ قرمز برداشته ایم؟ 

14 )4  13 )3  10 )2  6 )1

در جعبة کارت های بازی، 4 رنگ متفاوت وجود دارد؛ 11 کارت آبی، 3 کارت قرمز، 5 کارت سبز و 2 کارت زرد. در تاریکی بدون .41

دیدن کارت ها، حداقل چند کارت برداریم تا مطمئن شویم 4 کارت همرنگ برداشته ایم؟ 

15 )4  14 )3  13 )2  12 )1

اتاق شده ایم. حس المسه هم .51 اتاقی 6 توپ هندبال و 13 توپ بسکتبال و 5 توپ فوتسال وجود دارد. در تاریکی وارد  در 

نداریم! )شاید هم توپ های ورزش های مختلف را نمی شناسیم!( حداقل چند توپ برداریم تا مطمئن شویم برای هر سه ورزش، 

توپ برداشته ایم؟ 

12 )4  20 )3  11 )2  21 )1

در کیسة جوراب های سارا فقط 2 رنگ جوراب وجود دارد؛ 10 لنگه سیاه و 10 لنگه سفید. لنگه های راست و چپ نیز یکسان .61

هستند. اگر سارا یک جفت جوراب همرنگ بخواهد، حداقل باید چند لنگه جوراب خارج کند؟ 

3 )4  6 )3  21 )2  11 )1

جوراب های آرش فقط در دو رنگ است؛ 10 جفت جوراب سفید )یعنی 20 لنگه( و 10 جفت جوراب سیاه )این ها هم 20 لنگه(. .71
ولی لنگة راست و چپ جوراب های آرش متفاوت است. 

آرش یک جفت جوراب همرنگ می خواهد، چند لنگه بردارد؟ 

31 )4  21 )3  11 )2  3 )1

در سبدی 6 شلیل، 9 آلو و 7 هلو وجود دارد. حداکثر چند میوه برداریم )بدون دیدن آن ها( که مطمئن شویم از هر میوه، .81
حداقل یکی داخل سبد مانده است؟ 

17 )4  11 )3  5 )2  3 )1

در جعبه ای 6 پرتقال، 4 نارنگی و 7 لیموشیرین وجود دارد. می خواهیم 3 پرتقال یا 2 نارنگی یا 4 لیموشیرین داشته باشیم. .91
حداقل چند میوه برداریم؟ 

10 )4  7 )3  11 )2  6 )1

در نشست سران 30 کشور اروپایی و آمریکایی، می دانیم از هر 5 نفری که به تصادف انتخاب شوند، حداقل 3 نفر دروغگو .101

هستند. حداکثر چند نفر از 30 نفر راستگو هستند؟ 

12 )4  4 )3  3 )2  2 )1

از بین اعداد 1 تا 10 حداقل چند عدد را )به طور تصادفی( در هم ضرب کنیم، تا حاصل ضرب بر عدد 3 بخش پذیر باشد؟ .111

2( چهار عدد  1( سه عدد   

4( هشت عدد 3( پنج عدد   
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در جمع دانش آموزان یک مدرسه می خواهیم تعدادی را به تصادف انتخاب کنیم و مطمئن باشیم در بین نفرات انتخـاب شده، .121

حداقل 3 نفر ماه تولد یکسان دارند. حداقل باید چند نفر را انتخاب کنیم؟ 

36 )4  25 )3  15 )2  14 )1

در کیسه ای 12 لنگه جوراب یکسان شامل 2 تا مشکی و 4 تا سفید و بقیه سرمه ای داریم. دست کم چند لنگه جوراب باید با .131
چشمان بسته از کیسه بیرون کشید تا حتمًا یک جفت جوراب سرمه ای در کیسه پیدا شود؟ 

4 )4  5 )3  7 )2  8 )1

در جعبه ای 100 گلوله ریخته شده است. هر یک از گلوله ها یا سفید است یا سیاه. اگر دست کم یکی از گلوله ها سفید باشد و .141
از هر دو گلوله ای که انتخاب شوند، دست کم یکی سیاه باشد، چند تا گلوله سفید و چند تا سیاه هستند؟ 

2( 51 سفید ـ 49 سیاه  1( 50 سفید ـ 50 سیاه   

4( 99 سیاه ـ 1 سفید 3( 99 سفید ـ 1 سیاه  

در کیسه ای 8 توپ قرمز، 11 توپ سبز و 6 توپ سفید وجود دارد. اگر با چشمان بسته بخواهیم تعدادی توپ را از کیسه خارج .151
کنیم، دست کم چند توپ برداریم تا مطمئن شویم دو توپ ناهمرنگ برداشته ایم؟

13 )4  12 )3  7 )2  9 )1
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فصل سوم: شمارش شکل ها

درسنامه
1 را می شماریم، سپس مربع ها به ضلع 2، سپس به ضلع 3 و ... 1× برای شمردن تعداد مربع ها، ابتدا مربع های 

 4 4× اگر شکل اصلی مربع باشد، مثاًل در یک مربع 

تا3تا
  4 4× مربع های به ضلع 1: 4 ردیف هستند که در هر ردیف 4 تا وجود دارد، پس تعداد کل برابر است با: 

 3 3× مربع های به ضلع 2: 3 ردیف 3 تایی که می شود 

 2 2× مربع های به ضلع 3: 2 ردیف 2 تایی که می شود 

  1 1× مربع های به ضلع 4: 1 ردیف یکی که می شود 

[Íµ ¨® جمع کل  = × + × + × + × =4 4 3 3 2 2 1 1 30  

:)4 6× اگر شکل اصلی مستطیل باشد، مشابه فوق عمل می کنیم و به رابطة زیر می رسیم )در یک مستطیل 

 ( ) ( ) ( ) ( )4 6 3 5 2 4 1 3
24 15 8 3 50
× + × + × + × =
+ + + =

 

پرسش های چهار گزینه ای

2 می توان شمرد؟.11 2× در شکل مقابل چند مربع 

 28 )2   24 )1

 26 )4   30 )3

در شکل روبه رو چند مربع در اندازه های مختلف می توان شمرد؟.21

 95 )2   100 )1

 91 )4   90 )3

در شکل مقابل چند مربع می توان شمرد؟.31

89 )1

 90 )2

81 )3

 80 )4
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بدون اینکه خطوط اضافه ای رسم کنیم، تعداد مربع ها را می شماریم. کدام گزینه مقدار درست را نشان می دهد؟.41

24 )1

 25 )2

26 )3

  27 )4

تعداد مثلث های شکل مقابل چندتاست؟.51

 39 )2   35 )1

 48 )4   50 )3

تعداد مربع ها در شکل زیر چندتاست؟.61

26 )1

 25 )2

24 )3

 22 )4

در شکل مقابل چند مربع می توان شمرد که شامل بخش رنگی باشد؟.71

7 )1

 8 )2

12 )3

 15 )4

در شکل روبه رو چندتا 6 ضلعی منتظم می توان شمرد؟.81

19 )1

 25 )2

26 )3

 27 )4

در شکل روبه رو چند مربع قابل شمردن است؟.91

91 )1

71 )2

70 )3

 64 )4
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)مشابه تیزهوشان(.101 در شکل روبه رو چند مستطیل قابل شمردن است؟ 

6 )1

7 )2

8 )3

 9 )4

2 قابل شمردن است؟.111 1× در شکل روبه رو، چند مستطیل 

38 )1

 39 )2

40 )3

 41 )4

در شکل روبه رو، خط های اریب را نیز رسم کرده ایم. در اینجا چند مربع می توان شمرد؟.121

69 )1

 72 )2

74 )3

 75 )4

در یک نوار افقی که با 10 مربع هم اندازه ساخته شده است، به طور کلی چند مستطیل می توان شمرد؟ )هر مربع نیز نوعی .131
مستطیل است.(

55 )4  45 )3  35 )2  24 )1

با رسم 2 مربع می توان تعداد بیشتری مربع نمایش داد )در شکل مقابل 3 مربع نشان داده ایم(. در این صورت با رسم 3 مربع .141
در اندازه های متفاوت حداکثر چند مربع می توان نشان داد؟

 5 )2   4 )1

 8 )4   6 )3

در یک صفحة شطرنجی، چند مربع وجود دارد که مساحت بخش سفید با مساحت بخش سیاه برابر باشد؟.151

84 )2   81 )1

102 )4   72 )3
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فصل چهارم: تعداد مسیرها 

درسنامه
یکی از مسائل مهم، محاسبة تعداد حالت های رسیدن از یک نقطه به نقطة دیگر است. به طور کلی نمونه ای از این مسائل در المپیادهای 

کامپیوتر و ریاضی در مقاطع باالتر مطرح می شود ولی انواعی از آن ها وجود دارد که با کمی خالقیت قابل حل هستند و روش فرمولی و 

محاسباتی پیچیده ندارند. در این بخش، نمونه های خالقانه و هوشمندانه ای از این تیپ پرسش ها را آورده ایم. مهم ترین آن ها نمونة زیر 

است:

 مثال: می خواهیم با حرکت از روی اضالع در شکل زیر، از نقطة A به B برسیم، به طوری که از کوتاه ترین مسیر حرکت کنیم. این 

کار به چند روش امکان پذیر است؟

A

B

حل:1کوتاه ترین مسیر یعنی آنکه فقط در جهت راست و باال حرکت کنیم. تعداد مسیرهای رسیدن به هر نقطه را مشخص می کنیم. مثاًل 

C

E

D

1

1

2

A 1

برای رسیدن به D یک راه و برای رسیدن به C دو راه وجود دارد.  

2 و... 1 3+ = چون از E نمی توان به C رفت )از ابتدا گفتیم جهت حرکت به راست و باال باشد( برای رسیدن به E نیز 3 راه وجود دارد: 

   

A

B

1

1 3 6 10

1 1 1 1

5 10 5 15=+2 3 4
تعداد کل مسیرها

و شکل به این ترتیب کامل می شود: 

پرسش های چهار گزینه ای

در شکل مقابل می خواهیم از روی خطوط حرکت کنیم و از A به B برویم. اگر فقط مجاز به حرکت در جهت باال و راست باشیم، .11
چند روش وجود دارد؟

 45 )2   35 )1

B

A

 30 )4   32 )3

در شکل روبه رو به چند روش می توان از A به B رفت به شرطی که از نقطة C بگذریم و از کوتاه ترین مسیر استفاده کنیم؟.21
35 )1
 40 )2
45 )3

C

B

A  50 )4
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مورچه ای می خواهد از روی خطوط حرکت کند و از A به B برود. اگر بخواهد از کوتاه ترین مسیر استفاده کند، چند روش برای .31
طی مسیر او وجود دارد؟

111 )1

112 )2

113 )3

B

A
 114 )4

مربع های رنگ شده بلوک های ساختمانی یک شهرک هستند که بین آن ها مسیرهایی وجود دارد. سارا می خواهد از نقطة S به .41
آموزشگاه زبان در نقطة A برود و از کوتاه ترین مسیر هم استفاده کند. او می خواهد هر روز مسیری انتخاب کند که با مسیر روز 

قبل متفاوت باشد. تا چند روز متوالی می تواند چنین شرایطی را ادامه دهد؟

18 )1

 20 )2

24 )3

A

S
 35 )4

در شکل مقابل، شبکه ای از راه ها را می بینید که در برخی موارد راهی وجود ندارد )به دالیل مختلف مثل سیل، زلزله و...(. علی .51

می خواهد با مدادش مسیرهایی را روی این نقشه رسم کند تا با طی حداکثر 9 واحد طول )ضلع هر مربع کوچک 1 است( از A به 
B برود. چند مسیر مختلف می تواند رسم کند؟

 26 )2   28 )1

B

A

 24 )4   25 )3

این شکل، کمی عجیب تر است ولی مسئله همان است. تعداد مسیرها از A به B در کوتاه ترین طول طی شده، چندتاست؟.61

91 )1

 72 )2

81 )3

A

B

 98 )4

شکل مقابل با رشته های مفتول ساخته شده است. مورچه ای می خواهد از گوشة مکعب و با حرکت از روی یال ها از کوتاه ترین .71
مسیر به لکة عسل برسد که در نقطة B است. چند روش برای او وجود دارد؟

12 )1

14 )2

15 )3

B

A

B

                                            10 )4
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در شکل مقابل از برخی قطرها هم می توان حرکت کرد )قطرهایی که رسم شده است( ولی بدانید و .81
آگاه باشید که حرکت به چپ و پایین مجاز نیست! تعداد مسیرهای ممکن حداکثر چند است؟

 36 )2   28 )1

B

A

 42 )4   32 )3
91.

A B C

در شکل زیر می خواهیم از A به C برویم و برگردیم. به چند حالت می توان این کار را انجام داد؟ 

36 )4  18 )3  12 )2  6 )1
B رفت .101 به   A از  به چند روش می توان  بودن مسیر(.  یعنی یک طرفه  )فلش ها  نقشة خیابان های یک شهر است  زیر  شکل 

)المپیاد آفریقای جنوبی( به طوری که هیچ مسیری را تکراری حرکت نکرد؟  

8 )2   10 )1
B

A  5 )4   7 )3

)المپیاد ریاضی(.111 از M به N به چند روش می توان رسید؟ )هیچ مسیری تکراری نیست.( 

M

N

 12 )4  8 )3  6 )2  4 )1

در شکل زیر، فلش ها به معنی یک طرفه بودن مسیر است. در این  صورت چند مسیر از )آ( به )ب( وجود دارد؟   .121
)المپیاد مقدماتی کامپیوتر(

 

 32 )2   8 )1

آب  13 )4   16 )3

در شکل روبه رو مسیر بین سه شهر A و B و C را نشان داده ایم. برخی مسیرها یک طرفه اند .131
که عالمت فلش دارند. به چند طریق می توان از A به C رفت و برگشت؟

A B C

 52 )4  48 )3  42 )2  36 )1

به شرطی که از روی خطوط حرکت کنیم، به چند طریق می توانیم از A به B برویم؟ .141

A

B

  8 )4  7 )3  5 )2  6 )1

اتاق های مربع شکلی ساخته شده است که هر 4 دیوار اتاق َدر دارد و شخص می  تواند از اتاقی .151
به اتاق مجاور وارد شود. اگر سامان در اتاق رنگی ایستاده باشد، برای رسیدن به اتاق رنگی دیگر، 

چند حالت مختلف وجود دارد )به طوری که کوتاه ترین مسیر را برود(؟

33 )2   32 )1

S

F

 36 )4   35 )3
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فصل پنجم: توزین

درسنامه
این نوع سؤاالت از معماهای قدیمی شب نشینی ها در فرهنگ ماست. قدیمی ها شب های طوالنی چله 

را دور کرسی با طرح معماها و... می گذراندند، مثل این سؤال: 18 سکة طال داریم که یکی از آن ها 

تقلبی است و می دانیم سبک تر از بقیه است. حداقل با چندبار توزین )با ترازوی دوکفه ای( می توان 

سکة تقلبی را پیدا کرد؟

معموالً آنچه به ذهن همه می رسد آن است که سکه ها به 2 بخش تقسیم و مقایسه شوند! با این روش 

با یک بار وزن کردن به 9 سکه می رسیم ولی روش بهتر آن است که آن ها را به 3 دسته تقسیم کنیم:

و دوتا را با هم مقایسه کنیم، اگر مساوی باشند سکة تقلبی بین 6 تایی است که کنار گذاشته بودیم 

و اگر مساوی نباشند، دستة سبک تر را انتخاب می کنیم. یعنی در هر صورت با یک بار توزین به 6 

سکه می رسیم و با توزین دوم به همین شکل به 2 سکه می رسیم و درنهایت در دفعة سوم وزن کردن، 

سکة تقلبی پیدا می شود. پس:

 نکته: برای پیدا کردن سکه تقلبی در مسئلة توزین همیشه سعی می کنیم سکه ها به 3 دسته تقسیم شوند که حداقل 2 دسته تعداد 

برابر داشته باشند.

پرسش های چهار گزینه ای

21 مهرۀ رنگی داریم که فقط جرم یکی از آن ها با بقیه متفاوت است و از همه سبک تر است )سایر مهره ها هم وزن اند(. با یک .11
ترازوی دوکفه ای خیلی دقیق و با چندبار توزین می توان مهرۀ سبک را پیدا کرد؟

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

کیسه ای طال یافته ایم که 3000  سکه درون آن است )من و این همه خوشبختی محاله!( ولی یکی از سکه ها )فقط یکی( تقلبی .21
است و وزن آن از بقیه سنگین تر است. با حداقل چندبار وزن کردن با یک ترازوی دوکفه ای، سکة تقلبی پیدا می شود؟

9 )4  8 )3  7 )2  10 )1

6 6

1

6

618

2 2

2

2

26

1 1

3

1
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سه گلوله با وزن های مختلف داریم. می خواهیم آن ها را از سبک ترین به سنگین ترین مرتب کنیم. با یک ترازوی دو کفه ای .31
حداقل چندبار توزین الزم است تا گلوله ها مرتب شوند؟

6 )4  4 )3  3 )2  2 )1

10 کیسه داریم که داخل هر کدام 100 سکة یکسان وجود دارد. یکی از کیسه ها تمام سکه هایش 9 گرمی است ولی بقیة سکه ها .41

همگی 10 گرمی هستند. یک ترازوی دیجیتالی داریم که هر وزنی را اندازه می گیرد. با حداقل چندبار وزن کردن می توان کیسة 
شامل سکه های تقلبی را پیدا کرد؟

5 )4  4 )3  3 )2  1 )1

37 سکة یکسان و یک شکل در اختیار داریم. یکی از سکه ها تقلبی است. با یک ترازوی دوکفه ای حداقل چندبار وزن کنیم تا .51
معلوم شود سکة تقلبی سبک تر است یا سنگین تر؟ )یعنی فقط تشخیص سنگینی و سبکی سکه هدف است نه پیدا کردن آن.(

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

اگر بتوان وزنه ها را در دو کفة ترازو قرار داد با وزنه های 1، 3، 9 و 27 کیلوگرم که از هرکدام فقط یکی داریم، چند وزن مختلف .61
را می توان اندازه گرفت؟

40 )4  36 )3  27 )2  24 )1

32 نفر در مسابقات یک حذفی شرکت کرده اند. )مسابقة یک حذفی یعنی در هر مسابقه، بازنده .71
حذف می شود و برنده به دور بعد می رود و مساوی هم وجود ندارد(. حداقل چند مسابقه انجام شود 

تا قهرمان مشخص شود؟

 32 )4  31 )3  17 )2  16 )1

4 سکة هم اندازه و هم شکل داریم که یکی از آن ها تقلبی است ولی نمی دانیم سکة تقلبی سنگین تر است یا سبک تر. حداقل .81
با چندبار توزین با یک ترازوی دوکفه ای می توان سکة تقلبی را پیدا کرد؟

4( 4 بار 3( 3 بار  2( 2 بار  1( 1 بار 

80 سکه داده شده اند. غیر از یک سکه که از بقیه سبک تر است، بقیه  هم وزن اند. دست کم با چند بار وزن کردن با یک ترازوی .91
دوکفه ای می توان سکة سبک تر را شناخت؟

6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

می خواهیم 4 دانش آموز را به ترتیب وزن از کم به زیاد مرتب کنیم. با یک ترازوی دوکفه ای! با دست کم چندبار توزین می توان .101

این 4 نفر را مرتب کرد؟

8 )4  6 )3  5 )2  4 )1

هفت سکة یکسان داریم که 5 تا اصل و 2 تا تقلبی اند و از بقیه سبک ترند. با حداقل چندبار توزین می توان سه سکة اصل را .111
جدا کرد؟

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
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سارا در یک مسابقة تلویزیونی، عددی 3 رقمی انتخاب کرده است و ساغر باید با طرح پرسش هایی که پاسخ آن ها فقط بله .121
ـ خیر است به عدد موردنظر برسد. حداقل چند سؤال بپرسد تا مطمئن شویم به پاسخ می رسد؟

13 )4  11 )3  10 )2  9 )1

با کدام یک از دسته وزنه های زیر برحسب کیلوگرم، نمی توان از 1 تا 10 کیلوگرم را با ترازوی دوکفه ای وزن کرد؟ )به شرطی .131
که در دو کفة ترازو بتوان وزنه قرار داد.(

4( 2 و 3 و 6 3( 1 و 3 و 6  2( 2 و 3 و 7  1( 1 و 3 و 7 

با یک ترازوی .141 را  به تعداد دلخواه موجود است. می خواهیم 22 کیلوگرم  از هر کدام  1، 4، 3 و 5 کیلویی داریم.  وزنه های 
دوکفه ای وزن کنیم. کمترین تعداد وزنة موردنیاز چندتاست؟

7 )4  6 )3  5 )2  4 )1

با وزنه های 5، 10 و 25 کیلوگرمی به چند طریق می توان یک وزنة 50 کیلوگرمی را وزن کرد؟ .151
دو شرط الزم است: یکی اینکه وزنه ها در یک کفة ترازو هستند. دوم آنکه هر تعداد بخواهید از هر وزنه داریم.

12 )4  9 )3  8 )2  10 )1
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فصل ششم: تجسم دو بعدی )1(

درسنامه
سؤاالت این بخش دربارة شکل های دوبعدی، چینش آن ها، پر کردن شکل، پازل های دوبعدی و... است. این نوع سؤاالت در گذشته، در 

مسابقات روبوکاپ یا المپیاد مقدماتی کامپیوتر استفاده می شد. نمونه هایی نیز در آزمون های تیزهوشان مورد استفاده قرار گرفته است. 

جدیداً بحث هایی به عنوان کاشی کاری و ... نیز بر همین مبنا به کتاب های درسی اضافه شده است.

 مثال: می خواهیم داخل برخی خانه ها مهره قرار دهیم، به طوری که هر خانه یا خودش مهره دار باشد یا با یک خانة مهره دار همسایه 

باشد )یعنی یک ضلع مشترک داشته باشد(. حداقل چند مهره نیاز است؟

 6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

حل:1گزینة 1: حل این پرسش ها خیلی توضیح متنی جالبی نخواهد داشت. باید با چشمان باز پاسخ را ببینید و با جواب خودتان 

کنید. مقایسه 

پرسش های چهار گزینه ای

در شکل زیر می خواهیم برخی خانه ها را رنگ بزنیم به طوری که هر خانه یا خودش رنگی باشد یا خانة مجاورش )اگر دو خانه  .11
در یک ضلع مشترک باشند، مجاور محسوب می شوند(. در این صورت حداقل چند خانه رنگ شود؟

 5 )2   4 )1

 7 )4   6 )3
با کدام یک از کاشی های زیر نمی توان کف یک اتاق مستطیل شکل را پوشاند؟.21

 )4   )3   )2   )1

4 می توان یک مربع را پوشاند؟ )هیچ فضایی خالی نباشد و هیچ دو مربعی روی هم قرار نگیرند.(.31 6× با حداقل چند مستطیل 

6 )4  8 )3  12 )2  24 )1

حداکثر چند شکل مانند  را می توان در صفحة مشبک مقابل قرار داد، به طوری که هیچ کدام روی هم قرار نگیرند؟.41

3 )1

4 )2

5 )3

 6 )4
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ضلعی .51  6 یک  درست  به طوری که  بپوشاند،  داده شده  نشان   2 شکل  در  که  قطعاتی  از  قطعه   6 با  را   1 شکل  می خواهد  سارا 
پوشیده نشده در آن باقی بماند. او به چند طریق می تواند این کار را انجام بدهد؟

(2)(1) شکلشکل
1 )4  2 )3  32 )2  42 )1

1 می توان قرار داد، به طوری که هیچ کاشی ای شکسته نشود و روی هم نیز قرار نگیرد؟.61 3× 5 حداکثر چند کاشی  5× در یک اتاق 

5 )1

 6 )2

7 )3

 8 )4

در یک صفحة شطرنجی، کاشی ها را به 4 شکل می توان نشان داد: .71

در تصویر مقابل، x نشانة کدام کاشی فوق است؟

BA C D

 A )1

B )2

 C )3

x

 D )4
کدام شکل زیر، توسط تعدادی از شکل مقابل به طور کامل قابل پوشش نیست؟.81

 )4   )3   )2   )1

کدام شکل را نمی توان به 4 قسمت مساوی با هم و مشابه با شکل اصلی تقسیم کرد؟.91

 )4   )3   )2   )1

4 که یک خانة گوشه اش خالی .101 4× 7 و صفحة  5×  ،3 5×  ،6 4×  ،3 4× فرض کنید صفحات مشبک 
است )شکل مقابل( در دست است.

چندتا از این 5 صفحه را می توان با کاشی هایی به شکل  فرش کرد؟ )هیچ دو کاشی روی هم قرار نگیرد و هیچ کدام نشکند.(
4( یکی 3( 2 تا  2( 3 تا  1( 5 تا 
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2 را موکت کنیم. موکت حداقل به چند قسمت تقسیم می شود؟ .111 12× ابعاد  به  اتاقی   3 8× ابعاد  به  با موکتی  می خواهیم 
)تیزهوشان(  

3

8

موکت(

2

12

اتاق(

6 )4  4 )3  3 )2  2 )1

می خواهیم به کمک موزائیک های یکسان، اتاق های مختلفی را فرش کنیم. کدام موزائیک برای اتاقش مناسب انتخاب شده است؟.121

(1) (2) (3)

 8 8× 2( نوع )2( برای اتاق    6 6× 1( نوع )1( برای اتاق 

 8 8× 4( نوع )3( برای اتاق    6 6× 3( نوع )3( برای اتاق 

5 قرار داد، به طوری که شکل ها روی هم نیفتد و نتوان شکل .131 5× حداقل چه تعداد از شکل  را می توان در یک جدول 
دیگری از این نوع را در این جدول قرار داد؟ )چرخاندن شکل یا پشت و رو کردن شکل مجاز است.(

3 )1

4 )2

5 )3

 6 )4

7 با موزائیک هایی به شکل زیر فرش کنیم، کدام جمله درست است؟.141 47× اگر بخواهیم زمین مستطیل شکلی را به ابعاد 

الف ب( ج( د(
1( با هر یک از شکل های )الف(، )ب(، )ج( و )د( به تنهایی می توان این کار را انجام داد.

2( با هر یک از شکل های )الف(، )ج( و )د( می توان به تنهایی این کار را انجام داد.

3( با کمک شکل های )الف( و )د( با هم می توان این کار را انجام داد و به تنهایی با هیچ شکلی امکان پذیر نیست.

4( با شکل های )ج( و )ب( با هم می توان این کار را انجام داد.

1 کاشی کاری کنیم. شکل مقابل، یک روش را نشان می دهد. چند راه دیگر .151 2× 3 را با کاشی های  4× می خواهیم یک اتاق
برای کاشی کاری این اتاق وجود دارد؟

11 )2   10 )1

 8 )4   9 )3
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فصل هفتم: تجسم دو بعدی )2(

درسنامه
سؤاالت تجسم سطح، بسیار متنوع است و تعداد آن ها در آزمون های ورودی خیلی زیاد است بنابراین ترجیح دادیم این مبحث را در دو 

بخش 15تایی بیاوریم. پازل ها، پرکردن شکل، کاشی کاری و ... از تست های این قسمت هستند. حرف دیگری نزنیم! ابتدا نکتة زیر را 

ببینید بعد بروید سراغ تست ها. موفق باشید.

 نکته: مستطیلی به طول و عرض دلخواه موجود است. کوچک ترین مربعی که بتوان با این مستطیل ها کاماًل پوشاند باید اندازة ضلع 

آن کوچک ترین عددی باشد که بر طول و عرض مستطیل بخش پذیر است. مثاًل اگر اضالع مستطیل 4 و 6 باشد، ضلع مربع باید حداقل 
12 × 12
4 × 6

12 باشد )12 کوچک ترین عددی است که هم بر 6 و هم بر 4 بخش پذیر است( تعداد مستطیل ها نیز برابر است با:  6 = 

پرسش های چهار گزینه ای

با قرار دادن یکی از قطعات زیر در کنار قطعه ای که در شکل مقابل مشاهده می کنید، می توان یک مستطیل ساخت. این قطعه .11
کدام است؟

 )4   )3   )2   )1

4 مشبک قرار دهیم، به طوری که هیچ بلوکی .21 5× تعدادی بلوک به شکل  داریم که می خواهیم آن ها را در یک صفحة 
نشکند و یا روی هم قرار نگیرد. حداکثر تعداد بلوک هایی که می توان در این صفحه قرار داد چندتاست؟

3 )1

4 )2

5 )3

 6 )4


