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با استفاده از سه رنگ آبی، قرمز و سبز به چند روش می توان خانه هاي شکل زیر را رنگ کرد طوري که خانه هاي مجاور رنگشان متفاوت باشد؟ (هر - 1
رنگ یک خانه را کامل می پوشاند).

96724864

در یک شهرك مسکونی  بلوار اصلی و در هر بلوار بین  تا  خیابان و در هر خیابان بین  تا  کوچه و در هر کوچه بین  تا  خانه قرار دارد. - 2
اختالف تعداد حداقل و حداکثر خانه هایی که این شهرك می تواند داشته باشد، کدام است؟ (هیچ خیابانی بین دو بلوار و هیچ کوچه اي بین دو خیابان و هیچ

 خانه اي بین هیچ دو کوچه اي مشترك نیست.)

56835510

235045010001550

چند عدد  رقمی می توان ساخت، به طوري که هم رقم زوج و هم رقم فرد داشته باشد؟ (تکرار مجاز است.) - 33

673674675676

وجود دارد؟ چند عدد چهار رقمی با ارقام متمایز و فرد، بزرگتر از  - 43000

108849672

1



قفل یک کیف رمزدار، داراي یک کد شامل سه رقم است. اگر بدانیم رقم سمت راست این کد فرد است و رقم وسط کوچک تر از  نیست، در بدترین - 5
حالت ممکن باید چند کد رمز را امتحان کنیم تا در کیف باز شود؟

4

225250270300

در چند عدد سه رقمی، ارقام مجاور، متمایزند؟ - 6

576648729720

A B

C D با توجه به نمودار زیر به چند طریق می توان از  به  رفت و سپس به  برگشت؟ - 7ABA

256128

225289

چند عدد سه رقمی زوج وجود دارد که فقط شامل دو رقم متمایز باشد؟ - 8

108118120123

با ارقام  و  و  و  چند عدد بزرگ تر از  با ارقام متمایز می توان ساخت؟ - 90123200

32301824
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چند عدد سه رقمی بزرگ تر از  و بدون رقم تکراري وجود دارد؟ - 10642

253254255256

چند عدد چهار رقمی وجود دارد که مجموع دو رقم سمت راست آن برابر  و مجموع دو رقم سمت چپ آن برابر  شود؟ - 1197

82747870

می   خواهیم رئوس یک مربع را با رنگ هاي آبی، قرمز و زرد رنگ کنیم؛ به چند طریق می توان این کار را انجام داد به گونه  اي که رأس هایی که به هم - 12
وصل  اند، همرنگ نباشند؟

2412186
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