Översätt av Mahdi Salimi
سوال سه امتیازی
 .1کدام گزینه بزرگترین است؟

 .2احمد چهار قطعه پازل دارد که بشکل

میباشد .او کدامیک از گزینه های زیر را نمی تواند با آنها بسازد؟

 .3چهار عدد کارت بترتیب زیر قراردارند .کدامیک از گزینه های زیر غیر ممکن است اگر فقط بتوان جای دوتا از کارتها را
عوض کرد.

 .4ده جزیره در یک خلیج با دوازده پل بهم وصل میشوند ،شکل صفحه بعد .با بستن چند پل میتوان مسیر بین دو جزیره  Aو B
را بست.

 .5یک تاس بخصوص دارای خالهای  6 ،4 ،3 ،2و  8تایی میباشد .در این تاس ،مجموع اعداد وجوه مقابل یکسان است .عدد
روی وجه ششم چقدر است؟

 .6یک سوم خانه های مستطیل زیر آبی و نصف خانه های کل زرد و بقیه قرمز خواهند بود .تعداد خانه های قرمز رنگ چندتا
است؟

 .7رونیا کاغذی را تا کرده و یک سوراخ روی آن ایجاد میکند .سپس کاغذ را باز کرده و نتیجه به شکل زیر است.
کدام شکل نشان دهنده روش تا کردن کاغذ توسط رونیا میباشد؟

 .8اگر حاصلضرب (نتیجه)  1111X1111=1234321باشد ،کدام گزینه حاصلضرب  1111X2222است؟

 .9هر یک از قفلها با یکی از کلیدهای شکل باز میشوند .اعداد کدهایی هستند که هر قفلی را به کلیدی مربوط میسازد .روی
آخرین کلید چه عددی باید باشد.

 .10پیتر و آلبین مسایل را با سرعت متفاوت حل میکنند .وقتی پیتر دو تا مساله حل میکند ،آلبین  3تا را حل کرده است .آنها روی
هم رفته  30مساله حل میکنند .آلبین چند مساله بیش از پیتر حل کرده است؟

 .11شکل پایین از مکعبهایی به طول  1cmدرست شده است .داوود میخواهد آنرا در جعبه ای قرار دهد .کدامیک از جعبه های
زیر کوچکترین جعبه ممکن برای قرار دادن آن میباشد؟

 .12سارا به یک گشت و گذار پنج روزه در کوهها رفت .او گشت و گذارش را دوشنبه شروع و جمعه به پایان رسانیده و هر روز
دو کیلومتر بیش از روز قبل راهپیمایی کرد .در کل او  70کیلومتر راهپیمایی کرده است.

 .13یک فروشگاه مبلمان دارای مبلهای سه نفره ،دو نفره و تک نفره میباشد .عرض برای نشستن هر نفر همسان است .طول مبل
سه نفره با حساب کردن دو زیر دستی  220cmو برای دو نفره  160cmمیباشد .طول مبل تک نفره چند سانتیمتر میباشد؟

 .14بوریس مقداری یورو و چند چوب جادویی در اختیار دارد .هر چوب یک کار بخصوصی میکند و او فقط میتواند یکبار از هر
یک استفاده کند .با یکی از آنها میتواند یک یورو به چول خود اضافه کند .با بعد میتواند یکی کم بکند و با آخری میتواند
پولهایش را دوبرابر کند.
او به چه ترتیبی چوبهای جادویی را استفاده کند تا مقدار پولش به حداکثر برسد؟

 .15رافائل شکلی را کشیده که ترکیبی از سه مربع است .طول ضلع مربعها بترتیب  4 ،2و  6cmمیباشد .مربع دومی بشکلی قرار
گرفته که یک گوشه اش در وسط مربع کوچک قرار دارد .بهمین ترتیب یک گوشه مربع بزرگ نیز در وسط مربع متوسط
میباشد.

 .16در یک مسابقه ،چهار بازیکن یک تیم هندبال تعداد متفاوتی گل زدند .میا حداقل گل را به ثمر رساند .سه نفر بقیه مجموعا 20
گل زدند.
بیشترین تعداد گل که میا میتوانست بزند چقدر است؟

 .17تصویر اول مربوط به یه کانگورو میباشد .خط چین مانند یک آیینه عمل میکند دو تصویر آینه ای رسم شده است.
در آخرین تصویر – سه گوش تیره – کانگورو به چه شکلی دیده میشود.

 .18اگر اعداد سطر و ستون را جمع ببندیم مانند شکل زیر میشود .کدام گزینه درست است؟

 .19یک سری پازل از دو عدد مکعب خاکستری و یک عدد سفید تشکیل شده .اگر  9قطعه مانند آن داشته باشید ،کدامیک از اشکال
زیر را میتوانید بسازید؟

 .20اعداد  1تا  5را در خانه های شکل زیر طوری بنویسید که:
 از دو عدد کنار هم ،عدد سمت راست بزرگتر است. دو عددی که رویهم قرار میگیرند عددی که در پایین قرار گرفته بزرگتر باشد.به چند روش میشود این کاررا انجام داد؟

 .21هشت عدد کانگورو در یک ردیف قرار دارند .دو کانگورویی که روبه روی هم قرار دارند یکی با پرش از روی دیگری
میتوانند جابجا شوند .این کار تا زمانی که هیچیک رودر روی نباشند ادامه پیدا میکند.
برای این منظور در چند پرش انجام میشود؟

 .22در یک کیسه فقط مهره های قرمز و سبز وجود دارد .اگر ما  5تا مهره برداریم حداقل یکی از آنها قرمز است .اگر شش مهره
برداریم حداقل یکی از آنها سبز است .بیشترین تعداد مهره ممکن موجود در کیسه چقدر است؟

 .23هر یک از سه تا دختربچه عدد مورد عالقه خود را دارد :آنا اعداد زوج را دوست دارد .بیرگیت از اعداد بخش پذیر بر سه و
کارولینا اعداد بخش پذیر بر پنج را دوست دارند .روی یک میز  8تکه کاغذ وجود دارد که روی هرکدام عددی نوشته شده که
بچه ها باید بردارند.
بچه ها یکی یکی کنار میزرفته و از روی میزکاغذ دارای اعداد مورد دلخواه خود را برداشته و برمیگردند .درآخر ،آنا اعداد
 32و  ،52بیرگیتا اعداد  33 ،24و  45و و کارولینا  25 ،20و  35را برمی دارند.
این سه با چه ترتیبی کنار میز رفتند؟

 .24در هر یک از خانه ها ،اعداد طبیعی نوشته شده است.
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