به نام او

دبیرخاهن امور ژپوهشی اداره استعداداهی ردخشان استان اصفهان

پانردهمین دوره

کارسوقمهرگان
دانش آموز گرامی لطفا قبل از شروع به نکات زیر توجه کنید:
)1چند تا نفس عمیق بکشید و با آرامش به سواالت جواب بدید
)2ابتدا نام  ،نام خانوادگی  ،نام مرکز خود را در روی هر برگه پاسخ نامه بنویسید
)3تعداد سواالت  5عدد و وقت امتحان  4و نیم ساعت (03:8تا )3:می باشد
)4ممکن است در ابتدا کار جوابی برای سواالت پیدا مکنید.نگران نشوید و بیشتر فکر کنید.
)5جواب هر سوال را در یک برگه جداگانه بنویسید و سعی کنید جواب های خود را با خط خوانا بنویسید
)6جواباتون حتما با راه حل و دلیل باشه.اگر به جوابی نهایی نرسیدید راه حلتون (و ایده هایی برای حل
سوال) میتونه نمره داشته باشه

آزمون مرحله اول
تاریخ آزمون  :جمعه 1393/9/14
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در اواسط دهه  0391میالدی نام یک هنرمند هلندی به نام موریس اشر به سر زبون ها افتاده بود . . .
به همین خاطر پادشاه سرزمین قوسراک او رو به دربار خودش دعوت کرد تا چهره ی او رو نقاشی کنه .. .

روز اول (ورود مقتدرانه)

 5امتیاز

در قدیم خیلی از پادشاه ها سوال هایی طرح میکردن و به کسی که درست جواب میداد جایزه میدادند . . .
در جمعی از ریاضیدانان  ،پادشاه قوسراک این سوال را مطرح کرد « :من  3عدد کوچکتر از  011در ذهن دارم (مانند  Xو  Yو  ) Zکه هرکه بگوید آنهاا چیسات باه
او جاااایزه میااادهم  .باااراا اینکاااه کار اااان آساااان شاااود شاااما میتوانیاااد  3عااادد داهاااواه مانناااد  aو  bو  cباااه مااان بدهیاااد و مااان ا ااا ع اااارت
) (a×X)+(b×Y)+(c×Zرا به شما میدهم  . . .ال کدامتان میتوانید اعداد من را بگویید  ». . .مثال اگر اعداد پادشاه  2 ، 0و  3باشاد و ماا اعادا  5 ، 4و
 6را به او بدهیم او به ما عدد  32را میدهد ()32=01+01+4
که ناگهان کسی وارد االر شد و گفت « :من  ،موریس اشر »
به نظر ان اشر چگونه میتواند اعداد پادشاه را بفهمد ؟) یعنی اشر چه اعدادا ( 3عدد) به پادشاه بدهد ا با حلی جواب پادشاه بتواند اعداد پادشاه را بفهمد(

روز دوم (مهمانی بزرگان)

 01امتیاز

به مناس ت ورود اشر پادشاه مهمانی بزرگی برگزار کرد که در آن از  24نفر از سران کشور دعوت کرد.هرکدام از مهمانان هنگامی که به ساان
مراسم وارد میشد کت خود را روا اواین گیره ا چوب ا اسی از سمت راست که خاای بود آویزان میکرد (چوب ا اسی دقیقا  24گیره
دارد).هنگامی که مهمانی موم شد مهمانان  ،نه ازوما به همان ر ی ی که وارد شده بودند  ،هرکدام از سمت چپ اواین کتی که برایشان
نگ ن ود را پوشیدند و از ساان خارج شدند.اگر فردا کت مناسب خود را پیدا نمیکرد  ،بدون کت از ساان خارج میشد.
آیا امکان دارد  9نفر از مهمانان کت خود را پوشیده باشند و  1مهمان هم بدون کت از ساان خارج شده باشند ؟
روز سوم ( خرید در بازار)

 21امیتاز

اشر براا خرید اوازم خود به مغازه ا رنگ فروشی میرود  . . .روا میز مغازه دار یک رازوا دو کفه اا و کلی وزنه وجود داره . . .اشر
به او میگوید  « :مگر چه چیزا میهواهی وزن کنی که این همه وزنه دارا » مغازه دار پاسخ میدهد که «:من با این رازو کاالهایی را وزن میکنم
که هر کدام وزنشان عددا است ط یعی بین  1ا ( 011کیلوگرم) اا ته روش من براا وزن کرن به این گونه است که هر دفعه وزنه ها را
کارسوُقِ مه ِرگــان
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در یک طرف رازو و جنس مورد نظرم را در طرف دیگر قرار میدهم (فقط  0جنس)
اشر به او پاسخ داد خب  . . .و با عداد وزنه هاا کمترا هم میتوانی این کار را بکنی . . .
ااف) ال شما کمترین عداد وزنه اا که میتوانید (به همراه وزن هر وزنه)را به مغازه دار پیشنهاد دهید به طورا که مغازه دار بتواند اجناس
خود را بدون مشک وزن کند . . .
ب) همان سوال ق را پاسخ دهید  ،اما این بار فرض کنید وزنه را در هر دو کفه رازو میتوانیم قرار دهیم .
روز چهارم ( کریم هنرمندان)

 25امتیاز

پادشاه پس از ا مام کار اشر میگوید که در نزدیکی کشور قوسراک یک مجمع ااجزایر(جایی که عدادا جزیره نزدیک به هم وجود دار) وجود دارد
که در آن  0393جزیره وجود دارد.و میهواهد یکی از آن ها را به اشر پاداش بدهد و ما بقی را بفروشد . . .اما در این مجموعه جزایر مااک
هر جزیره  ،از نزدیکترین جزیره به خود جاسوسی میکند و آن را دید میزند.
ال از آنجایی که اشر کارهاا هنرا بسیار دارد و دوست ندارد طرح هاا او او برود و کسی ب یند  ،آیا میتواند جزیره اا انتهاب کند که
هیچکس از اون جاسوسی نکند و نتواند ابلو هاا او را ب ینید ؟ آیا این چنین جزیره اا وجود دارد ؟
روز آخر (اثر مشترک)

 41امتیاز

اشر و دوستان هنرمندش یک گروه هنرا  01نفرا شکی دادند.افراد این گروه براا نشان دادن کارها به یکدیگر ااز محمواه ا پستی استفاده
میکنند.محمواه ها معموال در یک روز به افراد میرسد وای گاهی چند روز طول میکشد ا به مقصد برسد.این محمواه ها از طریق نها اداره پست
مح به مقصد میرسد وای به دای اهمیت نظامی گاهی محمواه ها از طرف دوات بازرسی میشوند به این ورت که گاهی یک بازرس از
طرف دوات به منطقه می آید و نامه هاا موجود در اداره پست را میهواند و برمیگردد.
ال اثر مشترک گروه بدین نحو است که هر فرد قسمتی از آن را نقاشی میکند و هنگامی اثر او میرود که فردا همه ا قسمت ها را در
اختیار داشته باشد (و یا دیده باشد) ا بتواند اثر را بازسازا و جع کند.این بدان معنا است که اگر بازرس تی  06که از نقاشی هاا  06نفر را
داشته باشد  ،اثر او نمیرد.
ال این گروه میهواهند این اثر ها را طورا براا همدیگر بفرستند که اوال این اثر وسط بازرس اداره پست او نرود و دوما همه  01نفر
کام شده ا اثر را داشته باشند
کـارسوُقِ مهرِگــان
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مثال در یک گروه دو نفرا هرگاه  Aاثر خود را به  Bارسال کند و  Bفقط پس از دریافت محمواه  Aبراا او محمواه رو بفرستد در هیچ احظه

مثال در یک گروه دو نفرا هرگاه  Aاثر خود را به  Bارسال کند و  Bفقط پس از دریافت محمواه  Aبراا او محمواه رو بفرستد در هیچ احظه
اا هر دو محمواه  Aو  Bدر اداره ا پست نهواهد بود و در نتیجه بازرس با یک بار بازرسی محمواه ها هرگز نمیتواند اثر را او دهد
در این گروه  01نفرا میتوان یک نفر را به عنوان شروع کننده ا ارسال پیام ها عیین کرد و ضمنا هیچکسی نمیتواند روا ابلو خود نوشته
اا بنویسد وای میتواند ابلو سفید را به فرد داهواهی بفرستد( ابلو سفید  ،با اثر فرد متفاوت است)
ااف )با فرض اینکه بازرس هر ماه فقط یک بار به اداره پست خواهد آمد  ،میهواهیم روشی براا ارسال محمواه ها طرا ی کنیم که اگر
محمواه ها در یک روز به مقصد برسند در کمترین عداد روز ممکن منتق شوند..یعنی در انتهاهر کس  06اثر از بقیه اعضا گروه دریافت کرده
باشد بدون اینکه ا تمال فاش شدن اثر مشترک وجود داشته باشد اما روش شما ن اید به اینکه محمواه ها در یک روز به مقصد میرسند بستگی
داشته باشد (ینی اگر مثال بعضی از محمواه ها بیش از یک روز طول بکشند ا به مقصد برسند باز هم روش شما درست باشد و فقط عداد روز
هاا انتقال غییر کند).در این اات سعی کنید هر کس کمترین عداد ممکن محمواه را ارسال کند (  01محمواه )
ب) ال همان مسئله ق را

کنید منتها با این شرط که در یک ماه بازرس  2بار به اداره پست می آید ( مام شرایط دیگر قسمت اول

در این قسمت برقرار است )
موریس کرنلس اشر در  ۷۱ژوئن  ۷۱۸۱در لی واردن مرکز ایالت فریسالند در بخش شمالی هلند پا به دنیا نهاد .او دورهی دبیرستان و بیشتر جوانیش
را در آنجا گذراند .وی از سال  ۷۸۷۸تا  ۷۸۱۱تحت نظر جسورن موسکویتا در هارلم به تحصیل در رشتهی گرافیک پرداخت.
او به خاطر آثار ملهم از ریاضی خود در جهان مشهور است .این هنرمند میتوانست با نقاشیهای خود سازههایی ترسیم نماید که به نظر غیرممکن
میرسیدند و به نوعی مفهوم بینهایت را تداعی میکردند.
یکی از مشهورترین آثار او به نام «دستانی که نقاشی میکنند» است.
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