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 مند به ریاضیآموزان علاقهویژه دانش

 کوشیار ؛ جایی برای یادگیری!



  

 به نام خدا

 

جایی برای یادگیری !  ؛کوشیار  

www.kooshyarlearn.ir 

instagram : @kooshyarlearn 

telegram_admin : @kooshyar_admin 

 

 درسنامه و ویدئوی آموزشی

المپیادهای علمیهای ویژه برای شرکت در آموزش  

استعدادهای درخشانمباحث خاص تدریس شده در مدارس   

 رایگان یا با کمترین هزینه

کوشیاراکنون در وبسایت هم  

http://www.kooshyarlearn.ir/
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 نکات ریاضی تکمیلی مدارس استعدادهای درخشان 

  نهمپایه   

 رایگان 

  25حل تشریحی صفحه   

 هاموضوع : مجموعه 

  را به آیدی تلگرام زیر بفرستیدنظرات خود  

 @kooshyar_admin 

 صفحه ما را در اینستاگرام فالو کنید 

 @kooshyarlearn 

 

 ! یا حتی سرنوشت سازیک تذکر مهم و 

خوانید به طور متوسط یک تا دو سال فرصت دارید تا خود را برای آموزانی که این متن را میشما دانش

 کنید.شرکت در المپیادهای علمی آماده 

و  مسیر شناختشود، بیش از هوش عجیب و غریب احتیاج به المپیادهای علمی بر خلاف آنچه که تصور می

 شود و به سبب همین یک فرصتای است که اکثراً از آن غفلت میدارند. این نکته پیگری مستمرو  تمرین

 رود. طلایی به سادگی از بین می

سه مورد نامبرده شده ) شناخت ، تمرین و پیگیری ( دارد. برای های مدونی را برای هر کوشیار برنامه

ها و همچنین استفاده از ی آناستفاده از توضیحات پیرامون المپیادها، دیدن زوایای پنهان و پشت پرده

 به سایت ما سر بزنید!  روزانهمناسب،  منابع آموزشی

 براین سعی کنید :گیرد، بنااین منابع و توضیحات به مرور در سایت قرار می

 با پرسیدن سوالات و ابهامات خود از طریق تلگرام ما را یاری کنید. اولاً

در امور فوق برنامه خلأهای موجود را به ثانیاً با گزارش امکانات مدارس خود ) دولتی ، سمپاد ، غیردولتی ( 

 ما بگویید

 !ت خود ما را در خدمات رسانی بهتر یاری کنیداثالثاً با پیشنهاد

 کوشیار جایی برای یادگیری!
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 :  سوال

 

  پاسخ :

  عدد داریم.    60الف( 

 

345 245 235 234 145 135 134 125 124 123 
354 254 253 243 154 153 143 152 142 132 

435 425 325 324 415 315 314 215 214 213 
453 452 352 342 451 351 341 251 241 231 
534 524 523 423 514 513 413 512 412 312 

543 542 532 432 541 531 431 521 421 321 

 

 

 

 (ب

{1,2,3}, {1,2,4}, {1,2,5}, {1,3,4}, {1,3,5}, {1,4,5}, {2,3,4}, {2,3,5}, {2,4,5}, {3,4,5} 
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 :  سوال

 

  پاسخ : 

 ها چه در مسابقه و چه در مجموعه مهم نیست.ب خانمچرا که ترتی ،درست است (الف

 که در تشکیل صف مهم است.ها ترتیب مهم نیست در حالی نادرست است. چرا که در زیرمجموعه (ب

رقم  5بنابراین برای انتخاب سه رقم از    ( 9و7و5و3و1 ). رقم فرد داریم 5 دانیم کلاً میدرست است.  (ج

 مسئله شبیه قسمت الف است.

 ،این سه رقم باید در یک صف سه تایی قرار بگیرند و یک عدد سه رقمی بسازند به ازای هر انتخاب از طرفی

هم برابر جواب قسمت ب است. پس تعداد کل حالات برابر حاصل ضرب قسمت الف در حالات تعداد که این 

 جواب قسمت ب است.
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 :  سوال

 

  : پاسخ

 !شمار نیستندد و بیمحدود هستنرقم داشته باشند. پس  9توانند بیش از عداد نمیاین ا (الف

) رقمی افزایشی ساخت.   nمیتوان یک عدد   M عضوی از   nی به ازای هر زیر مجموعهدرست است.  (ب

 عنیی 𝑛(𝐴) .پس این تعداد برابر تعداد کل اعداد افزایشی است )از یک بزرگتر باشد nاگر 

𝑛 ازای ه ب =  مجموعه یک عضوی داریم. 9نیز    1

 هم تهی است.زیرمجموعهیک 

 به تعداد زیر هستند  Mهای توان گفت زیر مجموعهمیپس 

 

𝑛(𝐴) + 9 + 1 = 𝑛(𝐴) + 10 

 

 مادگی برای المپیاد ریاضیآبرای ( درسنامه اول )بسته ترکیبیات استفاده از موقع برای  بهترین

انید توو به راحتی می ایدشنا شدهآشمارش ا با مقدمات ترکیبیات در قسمت بیحالا شم !الان است

 !وارد فضای ترکیبیات شوید

  !توانید از در صفحه اصلی وبسایت کوشیار بیابیدبسته را میاین 


