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   1 صفحه

 

 النه ی کبوتری:صل ا -

 باکس یادداشت نکات

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 بعضی از آن ها با هم دست دادند. نفر حاضر شدند و  111التحصیالن دبیرستان تیزهوشان  در گرد همایی فارغ  : 1آموزشی مثال 

نفر یافت می شود که تعداد دست  2ثابت کنید در بین این افراد حداقل  نفری بیش از یک بار باهم دست ندادند. ( 2)بدیهی است که هیچ 

 باهم برابر باشد.ن دادنشا

 یادداشت نکات سوالباکس       

 

 

 

 

حیوان می توان  5حداقل » رنگ مختلف می باشند . ثابت کنید  4در وسفند وجود دارد. که گاو و گ 33در یک مزرعه  : 2آموزشی مثال 

  «نوع و یک رنگ باشند. یافت که از یک
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 سواالت النه ی کبوتری :انواع  

 اسامی افراد و  : مساِئل مربوط به تولد 1تیپ 

 نفر را در یک اتاق جمع کنیم حداقل جند نفر وجود دارد که روز تولد یکسانی داشته باشند؟ 363: اگر  1تست 

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

 

 

 

نفر  2: چند نفر از دانش آموزان دبستان شهید مالباقری شهرستان ملکان را انتخاب کنیم تا مطمئن شویم که بین آن ها حتما حداقل  2تست 

 وز هفته متولد شدند؟در یک ر

1 )3                    2 )8                     3 )13                       4)14 

 

 

 

 

حداقل جند نفر می توان یافت ود دارد . در این کالس جدانش آموز و 33: در کال س ششم دبستان شهید مالباقری شهرستان ملکان  3تست 

 که حرف اول اسم آن ها یکسان باشد؟

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

 

 

 

 : کیسه و اجزای آن 2یپ ت

مهره ی سبز داریم . حداقل چند مهره باید خارج کنیم تا مطمئن باشیم حداقل یک  4مهره ی سیاه و  2مهره ی سفید ،  6 در ظرفی:  4تست 

 6( 4            11( 3                9( 2          8( 1  د دارد؟ن مهره های خارج شده وحومهره ی سبز بی
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ها حداقل باید جند مهره را خارج مهره ی سبز وجود دارد . بدون دیدن مهره  4مهره ی آبی و  9مهره ی قرمز ،  6در کیسه ای :  5تست 

 اشیم یک مهره ی قرمز برداشته ایم؟کنیم تا مطمئن ب

1)6            2)11                    3 )13                     4)14 

 

 

 

بدون نگاه کردن آن ها را بیرون می اندازد . حداقل چند توپ سبز وجود دارد. شخصی  2توپ سیاه و  8، توپ سفید  3در کیسه ای :  6تست 

 توپ از یک رنگ بیرون آورده است؟ 3توپ باید از کیسه بیرون بکشد تا مطمئن شود 

1)3           2)5                3)3                  4)9                 5)11 

 

 

 

تا آبی هستند . من بدون نگاه  8تا خاکستری و  11تا کرم ،  9تای آن ها قهوه ای ،  12لنگه جوراب وجود دارد .  41: در کشوی من  3تست 

 لنگه جوراب همرنگ برداشته ام؟ 2حداقل باید جند لنگه جوراب بردارم تا مطمعن شوم جوراب ها  کردن به

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

 

 

 

ست کش سیاه که همه هم اندازه اند به صورت درهم درون جعبه ای ریخته شده اند . و جعبه : ده جفت دستکش قهوه ای و ده جفت د 8تست 

 دستکش از این جعبه را باید برداریم تا مطمعن شویم یک حفت دستکش از یک رنگ را        در اتاقی کامال تاریک قرار دارد . حداقل جند لنگه

 ایم؟برداشته 

1 )31                    2)21                   3 )11                      4)11                         5 )3 
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ند تیله ی آبی رنگ دارد و به طور تصادفی آن ها را بیرون می آورد او حداقل چ 8و تیله ی قرمز رنگ  12حمیدرضا در جعبه اش :  9تست 

 تیله باید بیرون بیاورد تا مطمعن شود :

 تیله ی قرمز رنگ پشت سرهم بیرون آمده است؟ 2: الف 

 تیله ی آبی رنگ پشت سرهم بیرون آمده باشد؟ 2: ب 

 

 

 

 

 

 : متفرقه  3تیپ 

نوبت ببرد ،برنده ی مسابقه است . در هیچ نوبتی تساوی نداریم . بعد از  4دو تیم بسکتبال باهم مسابقه می دهند .اولین تیمی که :  11تست 

 لوم می شود ؟برنده حتما معچند بازی 

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

 

 

 

یک دستگاه آدامس دارای آدامس های قرمز ، سبز ، زرد و بنفش است . شما نمی توانید رنگ آدامسی را که می گیرید انتخاب :  11تست 

 آدامس هم رنگ ذاشته باشد )مهم نیست چه رنگی باشد.(  3ست . محمد عارف می خواهد تومان ا 51هر آدامس کنید. قیمت 

 گرفته است؟آدامس همرنگ  3ن شود حداقل چند تومان الزم دارد تا مطمعاو 

1 )451                  2 )441                 3)  421                  4 )411                 5 )381 

 

 

 

 آقائیرحمان 

 ریاضیات و هوش تیزهوشانمدرس 


