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 :حروف تکرار بدون و "combinate" ی کلمه فوحر با.1

 میشود؟ ختم e  به آنها از تا چند نوشت؟ میتوان حرفی 9 ی کلمه چند(الف

 میشود؟ ختم b  به آنها از تا چند نوشت؟ میتوان حرفی 6 ی کلمه چند (ب

 شود؟ ختم "nate" به که نوشت میتوان حرفی 9 ی کلمه چند (پ

 شود؟ شروع "bina" با که نوشت میتوان حرفی 9 ی کلمه چند ت(

 شود؟ ختم e حرف به و شود شروع c  حرف با که نوشت میتوان حرفی 7 ی کلمه چند ث(

 شود؟ ختم صدا بی حرف به و شروع دار صدا حرف با که نوشت میتوان حرفی 9 ی کلمه چندج(

 باشد؟ اول حرف چهار "comb" ی کلمه حروف آنها در که نوشت میتوان حرفی 6 ی کلمه چندچ( 

 باشند؟ هم کنار "nat" ی کلمه حروف آنها در که نوشت میتوان حرفی 9 ی کلمه چندح( 

 

 :تکراری ارقام بدون و 5و4و3و2و1 های رقم با.2

 نوشت؟ میتوان رقمی سه عدد چند)الف

 ؟ نوشت میتوان فرد رقمی چهار عدد چند ب(

 ؟ نوشت میتوان 5 مضرب رقمی پنج عدد چند(پ

 ؟ نوشت میتوان 300 از تر بزرگ رقمی سه عدد چند(ت

 شود؟ ختم زوج رقم به و شروع فرد رقم با که طوری به نوشت میتوان رقمی چهار عدد چند(ث

 باشند؟ هم کنار فرد های رقم و هم کنار زوج های رقم که نوشت میتوان رقمی پنج عدد چند(ج

 باشند؟ هم کنار زوج رقم دو که نوشت میتوان رقمی پنج عدد چند(چ

 نباشند؟ هم کنار فردی رقم دو هیچ که نوشت میتوان رقمی پنج عدد چند)ح

 

 



 :ارقام تکرار بدون و 5و4و3و2و1 های رقم با.3

 نوشت؟ میتوان رقمی پنج عدد چند الف( 

 نوشت؟ میتوان  5 مضرب رقمی پنج عدد چندب(

 باشد؟ 12 مضرب چپ سمت رقم دو که نوشت میتوان رقمی پنج عدد چندپ( 

 نوشت؟ میتوان 2300 از تر بزرگ رقمی چهار عدد چند(ت

 نوشت؟ میتوان 5 رقم فاقد رقمی چهار عدد چند(ث

 نوشت؟ میتوان 4300 از تر کوچک رقمی چهار عدد چند(ج

 

 یکسان حروف که طوری به نوشت میتوان حرفی8  ی چندکلمه "LANGRANGE" ی کلمه حروف با4.

 باشند؟ هم کنار

 از ای کمیته است قرار والیبال پیشکسوت 3 و کشتی پیشکسوت 4فوتبال، پیشکسوت 5 بین از5.

 :هرگاه. داد انجام را کار این میتوان طریق چند به .گردد تشکیل پیشکسوتان

 باشد؟ نفره 3 کمیته(الف

 نباشند؟ ورزشی ی رشته یک از نفری دو هیچ و باشد نفره 3 کمیته(ب

 ؟ باشد داشته فوتبالی پیشکسوت2 دقیقا و باشد نفره4 کمیته(پ

 باشد؟ داشته والیبالی پیشکسوت 2 حداقل و باشد نفره 5 کمیته(ت

 باشد؟ والیبالی 2 و فوتبالی 2 شامل و باشد نفره 4 کمیته(ث

 ؟ باشد داشته والیبالی پیشکسوت یک حداقل و  کشتی پیشکسوت یک و باشد نفره 3 کمیته(ج

 

 


