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سال ها از سفر شازده کوچولو به زمین و اخترک های دیگر می گذشت .خیلی دلش میخواست تا در روزهای پایانی سال به کهکشان راه
سمپادی برود و تعطیالت را در آن جا سپری کند .بنابرین اخترک ب 612-را با بره و گلش تنها گذاشت و سفرش را آغاز کرد...

-1دوستان تازه ( 26امتیاز)
اولین اخترکی که به آن برخورد " ،سمپارد" بود .اهالی آن جا پنج نفر به نام های سمپادک  ،سمپادف  ،سمپادوس  ،سمپادیش و
سمپادیکا بودند ..از آن جایی که این ساکنین اخترک بسیار مهمان نواز و مهربان بودند  ،شازده کوچولو تصمیم گرفت یک ماه در آن جا
بماند! در این مدت آن ها لباس هایی با رنگ های مختلف می پوشیدند .هر کدام از این افراد حداکثر ده لباس دارند و هیچ دو نفری
تعداد لباس یکسان ندارند .یکی از آن ها تنها یک لباس خیلی خوب دارد و هر روز همان را می پوشد .بقیه ی آن ها کمد های لباسشان
را بین خود میچرخاندند تا بتوانند همه به یک ترتیب لباس ها را بپوشند ( به عنوان مثال  :زرد – آبی  -قرمز  ،زرد – آبی  -قرمز ،
 )...از آن جایی که شازده کوچولو میخواست در این سفرش همه ی خاطراتش را بنویسد  ،روز آخر که میخواست اخترک را ترک کند
نگاهی به نوشته های  30روز گذشته انداخت و دید راجع به لباس هایشان این ها را نوشته است:
روز اول  :سمپادک خاکستری  ،سمپادف و سمپادوس قرمز  ،سمپادیش سبز و سمپادیکا زرد پوشیده بودند.
روز یازدهم :دونفرشان قرمز  ،یکی بنفش  ،یکی خاکستری ،و یکی سفید پوشیده بود.
روز نوزدهم  :سمپادیش سبز  ،سمپادیکا زرد  ،و سه تای دیگر قرمز پوشیده بودند
سمپادیش در روز بیست و دوم زرد و روز بیست و سوم سفید پوشیده بود.
و روز سی و یکم داشت اخترک را ترک می کرد متوجه شد همه همان لباس های روز اولشان را پوشیده اند .روز یازدهم کدام شخص
بنفش پوشیده بود؟

 -2در راه ( 24امتیاز)
بعد از ترک سمپارد  ،شازده کوچولو و دوست جدیدش سمپادک  ،در اخترکی که سمپادیخ نام داشت فرود آمدند .اهالی سمپادیخ همه در
تکاپوی برگزاری مراسم سال نو بودند  .آنها رفتند و به خانه ای رسیدند .کسی را دیدند که روبروی در نشسته و غرق در افکار خود بود!.
وقتی شازده کوچولو را دید گفت« :سالم! من سمپیرد هستم! میتونی به من کمک کنی؟» شازده کوچولو دید که او یک دایره  ،یک قوطی
رنگ آبی و یک قوطی رنگ قرمز داشت .چند بار محیط آن را رنگ کرد  ،یک مثلث در آن کشید و بعد رنگها را پاک کرد و دوباره یک
جور دیگر رنگش کرد .از او پرسید« :چهکار میکنی؟» گفت« :تو فکر میکنی اگر محیط دایره را با دو رنگ به دلخواه رنگ کنم ،همیشه مثلث
متساوی الساقینی با رئوس هم رنگ وجود دارد؟من هم کمی فکر کردم اما به نتیجهای نرسیدم…» شازده کوچولو به فکر فرو رفت .شما
چه فکر میکنید؟
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بعد از اینکه آن ها به سمپیرد کمک کردند  ،سمپیرد به عنوان قدردانی دو بلیت سفر به اخترک گریت سمپادین که مرکز حکومت کهکشان
بود تهیه کنند و تعطیالت را در آنجا بگذرانند .چند روز بعد از گشتن در گریت سمپادین  ،یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدند فهمیدند
که به کهکشان راه سمپادی حمله شده است و دشمن میخواهد آن را نابود کنند .سمپادینو که از طرف سمپاد خان(پادشاه کهکشان) به عنوان
فرماندهی جنگ تعیین شده بود ،از شازده کوچولو خواست چند روز دیگر هم در اخترک بماند و در حل مسائلی که برایشان پیش آمده بود به
آنها کمک کند.
شازده کوچولو که از اهالی سمپادین خوشش آمده بود ،تصمیم گرفت برای کمک به آنها چند روز دیگر هم در آن اخترک بماند( .شما هم
میخواهید جلوی نابودی سمپادین را بگیرید؟! پس دست به کار شوید!!)

 -3همسایه ها یاری کنند( 25امتیاز)
در همسایگی سمپادین دو اخترک دوست و همسایه "کارسوقیه " و "مهرگانیه" وجود دارند که هر دو مایل به همکاری با سمپادین هستند.
سمپادینو میخواهد چند وسیلهی جنگی از یکی از این اخترکها قرض بگیرد .زمان رفت و برگشت از سمپادین به کارسوقیه  3111ثانیه و
رفت و برگشت از سمپادین به مهرگانیه  1714ثانیه طول میکشد .اهالی وقت زیادی ندارند و باید سریعتر اخترکی را انتخاب کنند که
انتقال وسایل از آن کمتر طول بکشد .به آنها کمک کنید تا اخترک مناسب را انتخاب کنند!

 -4عملیات نجات پادشاه سمپادخان!( 27امتیاز)
خبر رسید که سمپاد خان را هم گروگان گرفتند و با خود به اخترک شهاب سیاه بردند .سمپادینو شازده کوچولو و سمپادک را مامور کرد تا
سمپاد خان را نجات دهند .پس راه افتادند و به اخترک دشمن رفتند .یک قلعه ی بزرگ آن جا بود که در ورودی قلعه به وسیله ی یک رمز
قفل شده بود! برای عبور از در باید آن رمز را که فقط یک  7داشت حل میکردند .رمزی به شکل زیر روی در قرار گرفته بود .شازده
کوچولو و سمپادک از شما برای حل این رمز کمک خواستهاند! پس سریعتر ارقام مناسب را به جای ستارهها قرار دهید و در نجات
سمپادخان همکاری کنید!
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 -5بازی برای آزادی ( 22امتیاز)
باالخره به هر زحمتی که بود وارد قلعه شدند .وقتی وارد شدند دیدند سمپادخان به همراه 1396نفر از افراد دشمن (مجموعا  1397نفر) دور
یک دایره ایستادهاند و قرار است یک بازی انجام دهند .اگر سمپادخان برنده شود آزاد میشود اما اگر ببازد خبری از آزادی نیست .بازی
به این صورت است که این  1397نفر ،به ترتیب از نفر اول شروع می کنند و یک  ،دو و سه می گویند .هر کس که عدد دو و یا سه را
بگوید از بازی خارج میشود تا در نهایت یک نفر باقی بماند و برنده باشد! شازده کوچولو و سمپادک میخواهند مکانی را پیدا کنند که اگر
سمپادخان آنجا بایستد برنده شود .به نظر شما سمپادخان برای برنده شدن باید نفر چندم در این دایره بایستد؟

 -6نقشه جنگ( 26امتیاز)
پس از آنکه شازده کوچولو و سمپادک و سمپادخان موفق به خروج از قلعه شدند و به سمپادین بازگشتند که به سمپادینو کمک کنند
تانقشهی دقیقی برای پیروز شدن در جنگ طراحی کند .برای اینکار ،در اولین قدم باید سربازهایشان را در سطح اخترک تقسیم کنند.
آنها میدانند که هرچه تعداد دستههای سربازان بیشتر باشد بهتر است .برای تقسیم اخترک به بخشهای مختلف ،آن ها دو دایرهی
شفاف دارند که هر کدام توسط سه شعاع با زاویه  120درجه به سه قسمت برابر تقسیم شده اند .میخواهند این دو دایره را به طوری روی
هم قرار دهند که تعداد قسمتهای به وجود آمده بیشتر شود .مثال در شکل زیر ،نقشهی اخترک به  11قسمت توسط دایرهها تقسیم
شدهاست .حاال شما بگویید با تعیین وضعیت این دو دایره صفحه را حداکثر به چند قسمت می توان تقسیم کرد؟ (فقط تعداد قسمت های
داخل دایرهها مهم است).
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