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 كوشا و آينده�سازان ايران اسالمى. به همه�ى شما كه با برنامـه�ريـزىِسالم به همه�ى شما دانش�آموزان
دقيق و عمل به آن، در راه تحصيل علم و دانش زحمت مى�كشـيـد و ان�شـاءاهللا در ايـن راه مـوفـق و مـؤيـد

خواهيد بود.
راستى عزيزان دانش�آموز، شما در برنامه�ريزى�هاى خود براى مطالعه و يادگيرى دروس در خـارج از

 اين�كه چگونه رياضى را مطالعه كنيد وًمدرسه، به نوع درس خواندن براى هر كتاب هم توجه كرده�ايد؟ مثال
يا ادبيات را با چه شيوه�اى بخوانيد؟

دوا العلم بالكتابه.» يعنى با نوشتن، علم را به بند بكشيد.ّدر حديثى از پيامبر اكرم (ص) آمده است: «قي
اين حديث گهربار اشاره به علم خاصى ندارد. و به تعبير امروزى، يك�بار نوشتن معادل است با چندين�بار
خواندن. به�خصوص در درس رياضى، اگر فقط به خواندن و مطالعه�ى شفاهى اكتفا كنيـد، نـمـى�تـوانـيـد
توانايى�هاى الزم را براى حل مسئله پيدا كنيد. سفارش من به�عنوان يك معلم رياضى كه رشته�ى تحصيلى�ام
نيز رياضى بوده، به همه�ى شما عزيزان عالقه�مند به دانش رياضى كه «مادر علوم» ناميـده شـده، عـمـل بـه

 پيامبر اعظم(ص) است. اگر مى�خواهيد رياضى را خوب بفهميد وِهمين روايت نورانى و بسيار كاربردى
 وقتى مى�خواهيد خودتان را براى يكًتوانايى شما در حل مسئله افزايش يابد، رياضيات را بنويسيد. مثـال

 صفحه پيش�نويس بايد نوشته باشيد تا با اطمينان ادعا١٥ صفحه�اى رياضى آماده كنيد، حداقل ∞٢امتحان 
كنيد، براى آزمون آماده�ايد. شايد تجربه كرده� باشيد، گاهى اوقات كه مى�خواهيد كلمه�اى يا جمله�اى كوتاه
را به خاطر بسپاريد، كافى است آن را چندبار بنويسيد و بالفاصله آن كلمه در ذهنتان جاى مى�گيـرد و آن را

 به راحتى به ياد مى�آوريد.ًبعدا
فرض كنيد مى�خواهيد راه�حل مسئله�اى را ياد بگيريد. ابتدا صورت آن را به دقت به خاطر  بسپاريـد؛
اين�كه چه معلوماتى به شما داده و چه مجهوالتى از شما مى�خواهد. وقتى راه�حل در ذهنتان قرار گرفـت،
بالفاصله آن را روى كاغذ بنويسيد و هر كجا
كه مطلبى را فراموش كرديد، با مطالعه�ى آن

 مطالب شبيه به آن، دوبارهِمطلب و يادآورى
به حل مسـئـلـه بـرگـرديـد و حـل آن را از اول
بنويسيد تا اين�كـه بـه انـتـهـاى حـل بـرسـيـد و
مجهوالتى را كه مسئله از شـمـا طـلـب كـرده

 اين عمل باعث مى�شـودًبود، بيابيد. مطمئنا
تا حل آن مسئله را ديگر از  ياد نبريد.

°bOAJÐ bMÐ tÐ «— v{U¹— Uð bO1¹uMÐ
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با نمودار درختى عددها آشنا شده�ايد. مى�دانيد كه به كمك 
اين نمودار مى�توانيم بفهميم مقسوم�عليه�هاى اول عدد مورد نظر ما،
چه عددهايى هستند. هم�چنين مى�بينيم كه عدد ما، از حاصل�ضرب

 را تجزيه�ى∞٣٦ اگر عدد ًچه عددهاى اولى به�دست مى�آيد. مـثـال
)، مى�فهميم:١درختى كنيم (شكل 

  360= 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5

                                                                          = 23 × 32 × 5

در ادامه�ى اين مقاله قصد داريم درستى يكى از روابط رياضـى
كه توسط آن، كوچك�ترين مضرب مشترك دو عـدد (ك.م.م) بـه
وسيله�ى بزرگ�ترين مقسوم�عليه مشترك آن دو عدد به دست مى�آيد،
را با كمك نمودار درختى بررسى كنيم. اين رابطه همان رابـطـه�اى
است كه در كتاب رياضى اول راهنمايى معرفى شده است؛ يعنى:

                                   حاصل ضرب آن دو عدد
 دو عدد = ــــــــــــــــــــــــــــِك.م.م

 آن دو عددِ                                      ب.م.م

نخست با هم ببينيم كه چگونه با اسـتـفـاده از نـمـودار درخـتـى
اعداد، مى�توان بزرگ�ترين مقسوم�عليه مـشـتـرك و كـوچـك�تـريـن

 و١٨مضرب مشترك آن�ها را پيدا كرد. با عددهاى كوچكـى مـثـل 
 شروع مى�كنيم. هم به صورت ذهنى و هم با استفـاده از سـايـر٢٧

 نـوشـتـن مـجـمـوعـه�هـاىِراه�حـل�هـايـى كـه يـاد گـرفـتـه�ايـم (مـثـل
، يا تقسيم متوالى، و يا روش نردبانـى)٢٧ و ١٨مقسوم�عليه�هـاى 

 است؛٩، عدد ٢٧ و ١٨مى�بينيم كه بزرگ�ترين مقسوم�عليه مشترك 
يعنى:

  18∏27 = 9

حال بياييد نمودار درختى اين عددها را با دقت بيش�ترى بررسى
 را ببينيد.٢كنيم. شكل 

 مى�بينيد، در نـمـودار هـر دو عـدد،٢همان�طور كه در شـكـل 
 نوشته شده است. پس٣ميوه�هايى وجود دارند كه روى آن�ها عدد 

 و١٨، مقسوم�عليه هر دو عدد، يعنى مقسوم�عليه مشترك اعداد ٣
 است. اما ما به دنبال بزرگ�ترين مقسوم�عليه مـشـتـرك ايـن دو٢٧

عدد هستيم. بنابراين همه�ى ميوه�هايى را كه در نمودارهاى درختى
هر دو عدد مشترك هستند، مى�يابيم و آن�ها را در هم ضرب مى�كنيم

 پيدا شود.٢٧ و ١٨تا بزرگ�ترين مقسوم�عليه مشترك 

 و ميوه�هاى٢٧ و ١٨. نمودارهاى درختى اعداد ٢شكل 
شبيه به�هم در هر دو نمودار.

∞٣٦. نمودار درختى عدد ١شكل 
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 مشاهده مى�كنيد، هر دو نمودار، دو٢همان�طور كه در شكل 
  ديگر هم دارد كه٣، يك  ٢٧  مثل هم دارند. (نمودار ٣تا ميوه�ى  

، در هر دو نمودار،٢٧   در نمودار ٣ ندارد. پس سومين  ١٨نمودار 
، بزرگ�ترين مقسوم�عليه مشترك٣×٣=٩مشترك نيست.) بنابراين 

 است؛ يعنى همان عددى كه از راه�هاى ديـگـر نـيـز پـيـدا٢٧ و ١٨
كرديم.

حال دو عدد ديگر در نظر مى�گيريم و هميـن مـراحـل را بـراى
).٣ (شكل ٣٦ و ∞٩عددهاى  آن�ها تكرار مى�كنيم:

، دو٣٦ و ∞٩ميوه�هاى مشترك در دو نمودار درختى عددهاى 
   است؛ پس:٢   و يك   ٣تا   

  90∏ 36 = 3 × 3 × 2 = 18

از روش تقسيم متوالى، درستى عدد به دست آمده را بررسـى
مى�كنيم:

ب.م.م 
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نيا دادعا ىـتخرد ىاهرادوـمن رد كرتشم ىـاه�هويم زا هداـفتسا
؛دـرب راك�هب زـين ددع ود زا شيب ىاـرب ار نآ ناوت�ىم هك دراد ار ـتيزم
ىتح اي ددع جنپ اي راهچ ـاي هس كرتشم�هيلع موسقم ـنيرت�گرزب ىنعي
ـميسقت شور هك�ـىلاحرد .درك اديپ تعـرس هب ناوت�ىم زين ار ـرت�شيب
نتفـاي ىارب طـقف و دنراـدن ار تيـلباق نيا ،ـىنابدـرن شور اي ىلاـوتم

زا هدـافـتسا ،رگيد فـرط زا .دنـتسه هداـفتسا لبـاق ددع ود ِم.م.ب
كرتشم هيلع موسقم نيرت�گرزب نتفاي ىارب اه�هيلع�موسقم ى�هعومجم

تسا نكمم هك ارچ( .تساطخرپ و ريگ�نامز رايسب ىشور ،ددع دنچ
)!ميزادنيب اج ار نامرظن دروم ىاهددع ىاه�هيلع�موسقم زا ىضعب

�،٣٦بياييد با هم بزرگ�ترين مقسوم�عليه مشترك چـهـار عـدد 
 را با استفاده از نمودارهاى درختى آن�ها پيدا كنيم∞٩ و �٨٤، ∞٦

 مثل هم٣ و يك ٢با توجه به شكل، در هر چهار نمودار، يك 
است. پس:

  36∏60∏84∏90= 2 × 3 = 6

اينك نوبت آن است كه ببينيم از روى نمودار درختـى اعـداد،
كوچك�ترين مضرب مشترك آن�ها چگونه به�دست مى�آيد؟ باز هـم

).٢ را در نظر مى�گيريم (شكل ٢٧ و ١٨عددهاى 
هميشه حاصل�ضرب دو عدد، مضرب مشـتـركـى آن دو عـدد

است؛ زيرا بر هر دوى آن�ها بخش�پذير است:
١٨×٢٧=٤٨٦

٤٨٦÷١٨=٢٧
٤٨٦÷٢٧=١٨

 و٣٦ و ∞٩. نمودارهاى درختى اعداد ٣شكل 
ميوه�هاى مشترك در هر دو نمودار.

�٨٤، ∞�٦، ٣٦. نمودارهاى درختى عددهاى ٤شكل 
 و ميوه�هاى مشترك در هر چهار نمودار.∞٩و 

استفاده از ميوه�هاى مشترك در
نمودارهاى درختى اعداد اين مزيت
را دارد كه مى�توان آن را براى بيش
از دو عدد نيز به�كار برد؛ يعنى
بزرگ�ترين مقسوم عليه�مشترك سه
يا چهار يا پنج عدد يا حتى بيش�تر
را نيز مى�توان به سرعت پيدا كرد
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 كوچك�ترين مضرب مشتـرك آن دو عـددًاما اين عدد، الزامـا
 را با١٨×٢٧، اگر حاصل�ضـرب ٢٧ و ١٨ در مورد ًنيست. مثـال

استفاده از تجزيه�ى درختى اين دو عدد بـاز كـنـيـم و بـا دقـت بـه آن
بنگريم، خواهيم ديد:

    
18 × 27 = 2 × 3 × 3

18
1 24 34 × 3 × 3 × 3

27
1 24 34

                                                              
        × 3 × 3

276 74 84

    
162 = 2 × 3 × 3

18
1 24 34

                                                                       
             × 3

276 74 84

    
54 = 2 × 3 × 3

18
1 24 34

 از اين حاصل�ضرب، عدد كوچك�ترى٣ با حذف يك ًكه مثال
١٨ است، ولى هم�چنان هم�مضرب ٤٨٦به�دست مى�آيد كه ثلـث 

)١٨ (يعنى ٢×٣×٣؛ زيرا در دل خود، هم ٢٧است و هم�مضرب 
) را.٢٧ (يعنى ٣×٣×٣را دارد و هم 

اما اين عدد، هنوز بزرگ است و مى�توان مـضـرب مـشـتـرك
 پيدا كرد. اگر گفتيد اين�بـار٢٧ و ١٨، بـراى ١٦٢كوچك�ترى از 

٣ بدهيم؟ بله درست است: باز هـم يـك ١٦٢بايد چه تغييـرى در 
 كه٥٤ مى�كنيم. حـاال عـدد ١٦٢ديگر از حاصل�ضرب مربوط بـه 

٢×٣×٣ نيز در دل خود هـم ٥٤ است به دست مى�آيـد. ١٦٢ثلث 
) را.٢٧ (يعنى ٣×٣×٣) را دارد و هم ١٨(يعنى 

 و درواقـع٢٧ و ١٨ هـنـوز هـم مـضـرب مــشــتــرك ٥٤پـس 
 است؛ زيرا با حذف هريك٢٧و ١٨كوچك�ترين مضرب مشترك 

١٨، عدد حاصل يا بر ٥٤=٢×٣×٣×٣از عامل�ها از حاصل�ضرب 
 بخش�پذير نيست٢٧ را حذف كنيم) يا بر ٢بخش�پذير نيست (اگر 

 را حذف كنيم) يا بر هيچ كدام! (اگر بيش از يك عدد حذف٣(اگر 
كنيم). پس:

    18C27 = 2 × 3 × 3 × 3 = 54

چه انجام داديم، مثل يك فيـلـم بـا خب، يك بار ديگـر بـه آن
 مى�نگريم:١سرعت آهسته

 را٢٧ و ١٨حـاصـل�ضـرب دو عــدد 
به�دست آورديم:

١٨×٢٧=٢×٣×٣×٣×٣×٣

ايـن عـدد، كـوچـك�تـريـن مــضــرب
 نيست؛ زيـرا مـى�تـوان٢٧ و ١٨مشـتـرك 

عددهاى كوچك�تـرى يـافـت كـه مـضـرب
مشترك اين دو عدد باشند.

براى يـافـتـن كـوچـك�تـريـن مـضـرب
، از حـاصـل�ضـرب آن٢٧ و ١٨مشـتـرك 

دو، تا جايى كه بتوانيم، عددهاى اضافه را
حذف مى�كنـيـم، بـه�طـورى كـه عـددهـاى

 را در٣×٣×٣ و ٢×٣×٣باقى�مانده هنـوز 
 را حذف٣×٣دل خود داشته باشند. پـس 

مى�كنيم.

  

18 × 27
9

= 2 × 3 × 3 × 3 × /3 × /3
/3 × /3

  = 2 × 3 × 3 × 3

  = 54

٢٧ و ١٨ ِ ك.م.مًايـن عـدد حـتــمــا
 را دارد و١٨است، زيـرا در دل خـود هـم 

 حذف هريك از اعـدادً را و ضمـنـا٢٧هم 
باقى�مانده از ايـن حـاصـل�ضـرب مـوجـب

 بخش�پـذيـر١٨مى�شود عدد جـديـد يـا بـر 
. پس مضـرب مـشـتـرك٢٧نبـاشـد يـا بـر 

 نـمـى�تـوان٢٧ و ١٨كـوچـك�تـرى بــراى 
يافت!
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 و١٨ضرب  سومين تصوير فيلم را دوباره نگاه كنيد: حاصـل
 چه بود؟! خوب٣×٣ تقسيم كرديم. ايـن ٩، يعنـى ٣×٣ را بر ٢٧

فكر كنيد! بله درست است! اين�ها ميوه�هاى مشترك در دو نمودار
. مثل اين�كه بـه٢٧ و ١٨ ِ بودند؛ يعنـى ب.م.م٢٧ و ١٨درختـى 

هدفمان�ـ يعنى بررسى درستى رابطه�ى ـ نزديك شديم. حتى بيـش
از آن، به نوعى دليل درستى اين رابطه را مشاهده كرديم!

                     حاصل�ضرب
ك.م.م= ـــــــــــــــــ

                         ب.م.م
پس فيلم را با يك تصوير ديگر ادامه مى�دهيم و «پايان» فيلم را

پس از آن مى�گذاريم:

اگـر بـخـواهـيــم ك.م.م دو عــدد را
بيابيم، نخست مى�توانيم آن دو عـدد را در
هم ضرب كنيم تا يك مضرب مـشـتـرك از

دست آيد. ولى اين مضرب، آن دو عدد به
هميشه ك.م.م نيست. حال اين حـاصـل
ضرب را تا حد امكان كوچك مـى�كـنـيـم،
به�طورى كه هنـوز در دل خـود، عـددهـاى
مورد نظر ما را داشته باشد. براى ايـن كـار
همه�ى عامل�هـاى مـشـتـرك در دو عـدد را
مى�يابيم (يعنى ب.م.م آن دو عدد را) و از

حاصل�ضرب، حذف مى�كنيم؛ پس:
                            حاصل�ضرب

       ك.م.م= ـــــــــــــــــ
                                ب.م.م

 و٣٦بياييد اين موضوع را روى اعداد مثال بعدى�مان، يعـنـى 
).٣ نيز بررسى كنيم (شكل ∞٩

قسمت مشترك در تجزيه�ى دو عدد

    
90× 36 = 3 × 3 × 2 × 5

90
1 244 344 × 3 × 3 × 2 × 2

36
1 24 34

 از١٨=٣×٣×٢حال با يك�بار حذف قسمت مشترك، يعـنـى 
∞٩حاصل�ضرب فوق، عددى حاصل مـى�شـود كـه هـنـوز هـم بـر 

، ولى ديگر نمى�تـوان عـددى را از آن٣٦بخش�پذير است و هم بـر 
حذف كرد:

                                                                           
                        

366 744 844

    
5 × 3 × 3 × 2 × 2

90
1 244 344

يعنى:

    
90C 36 = 90× 36

90∏ 36
= 5 × 3 × 3 × 2 × 2 = 180

و اما آخرين كالم. اين مقاله را با يك پرسش خاتمه مى�دهم:
«آيا مى�توان با استفاده از نمودار درختى اعداد و تجـزيـه�ى آن�هـا
به عددهاى اول، ك.م.م سه يا چهار يا تعـداد بـيـشـتـرى از اعـداد را

به�دست آورد؟»
روى آن فكر كنيد و منتظر پاسخ آن در شماره�ى آينده باشيد.

پى�نوشت
1. Slow Motion
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 سرگرمكوت و سرهنگ فالرپ، ستوان پولور ناوبان دوم  
خستگى در كردن در رستوران «سفينه�ى فضـايـى بـيـگـل» بـودنـد.
پولوركه به شعبده�بازى و معما به ويژه معماهاى «زيرك به دام�انداز»
عالقه�ى زيادى داشت، يك عدد كبريت تاشو از جيـبـش در آورد و
در حالى�كه به ليوان آب روى ميز اشاره مى�كرد، گفت: «شايد باور
نكنيد، اما من مى�توانم يك چوب�كبريت را روشن كـنـم و آن را در

زير آب داخل ليوان در حال اشتعال نگه دارم.»
فالرپ زير لب، با لحنى حاكى از ناباورى، گفت: «بـاشـد،
من كه باورم نمى�شود، اما ببينم چه�طور مى�توانى اين كار را بكنى.»
پولور چوب كبريتى را آتش زد و سپس ليوان آب را بلند كرد و
كبريت فروزان را زير آن گرفت. فالرپ يك بار ديگر، ولى با صداى

بلند، ناباورى خود را نشان داد.
پولور چوب�كبريت ديگرى برداشت و گفت: «حال يك معماى

حسابى ديگر! من شرط مى�بندم كه شما نمى�توانيد اين چوب�كبريت
را از فاصله�ى يك مترى باالى ميز طورى رها كـنـيـد كـه روى يـك

لبه�اش روى ميز قرار گيرد.»
كوت گفت: «پاسخ اين يكى را مى�دانم.»

 خم كرد و ازVچوب�كبريت را گرفت، آن را به شكـل حـرف 
باالى ميز رها كرد.
 جرئتش را از دست نداده بود، سكه�ى كوچكىًپولور كه ظاهرا

 سنتى قرن بيستم بود، از جيب در∞١ به اندازه�ى سكه�هاىًرا تقريبا
آورد و خطاب به آنان گفت: «اين يكى را چه مى�گوييد؟ سكه را از
ارتفاع شش سانتى�مترى طورى رها كنيد كه روى يك لبه�اش راست

روى ميز بايستد.»
فالرپ و كوت در حالى�كه نوشابه�هاى گلى رنگ مريخى خود
را مزه�مزه مى�كردند، در انديشه فرو رفتند. وقتى از يـافـتـن پـاسـخ
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آب درون ليوان فرو برد. سـپـس درمانده شدند، پولور سكـه را در
سكه�ى تر را روى سطح بيرونى قسمت باالى ليوان چسباند و آن را
رها كرد. چون سكه تر بود، به جدار بيرونى ليوان چسبيد و در همين
حالت قائم به طرف پايين لغزيد و با لبه، روى ميز قرار گرفت. اين

بار فالرپ و كوت هر دو از اظهار رضايت خوددارى نكردند.
كوت رو به پولور كرد و گفت: «حال نوبت من است كـه يـك

چشمه به تو نشان دهم.»
او چهار چوب�كبريت انتخاب كرد و آن�ها را طورى روى ميـز

گيال ـچيد كه يك ليوان پايه�دار  درست شود. سـپـس يـك حـبـه�ى 
 را كه روى ميز بود برداشت و آن را مانند شكل، درون ليوان١زيت

گذاشت.
پولور پرسيد: «خب، معما چيست؟»

كوت پاسخ داد: «بسيار ساده است. از تو مـى�خـواهـم كـه بـا
جابه�جا كردن تنها دو عدد چوب�كبريت، يك ليوان پـايـه�دار ديـگـر

 در بيرون آن قرار گيـرد. لـيـوانگيال زيـتطورى درست كـنـى كـه 
مثل ليوان پايه�دارى باشد كه اول درست كردم؛ منتهاً پايه�دار بايد عينا

 اولى هم�جهت باشد.»ِالزم نيست كه با گيالس

 را بردارى و آن را در بيرون ليوان بگذارى.»گيالزيت
بگذار براى روشن شدن مسئله آن را به اين شكل بازگو كـنـم:
«تنها دو عدد از چوب كبريت�ها را چنان جابه�جا كن كه يـك لـيـوان
پايه�دار به همان اندازه و همان شكل ليوان پايه�دار نخست تشـكـيـل

 در خارج آن واقع شود. لـيـوانگيال زيتشود؛ با اين تـفـاوت كـه 
تواند به شكل يكى از چهار ليوان نشان داده شـده پايه�دار جديد مى

در تصوير سمت راست باشد.»
* * *

اين معماى بسيار خوبى است. و مى�توانيد آن را براى دوستان
خود مطرح كنيد. از مشكل بودن آن در شگفت خواهيد شد، اما در
صورت به�كار انداختن فكر خود مى�توانيد پيش از مراجعه به پاسخ،

به سرعت آن را حل كنيد.

* * *
پى�نوشت

. گيال زيت به نوعى ميوه�ى ريز قهوه�اى گفته مى�شود كه از پيوند زدن درخت گيالس و١
زيتون به دست مى�آيد. اين گياه پيوندى نخستين�بار در مريخ به عمل آمد و طولى نكشيد كه

مصرف ميوه�ى آن در غذاى عصرانه�ى مريخيان متداول شد!

~OÐò ÈÅtMOHÝ —œ ÈbMÐÅ◊dý ÈULF/ aÝUÄ  åq

فالرپ و پولور هيچ يك نتوانستند مسئله را حل كنند. وقتى
كوت چگونگى تغيير مكان چوب�كبريت�ها را نشان داد، پولور

از خشم غريد و با ك� دست به پيشانى خود زد و گفت: «عجيب 
است! چرا اين به فكر من نرسيد؟»

فالرپ گفـت: «خـب مـعـلـوم اسـت، چـون تـو خـرفـت
هستى.»

پولور گفت: «خيال مى�كنم كه براى حل معما مجاز نيستم بـه
 دست بزنم.»گيال زيت

كوت در جواب گفت: «همين�طور است. چون در غـيـر ايـن
صورت بى آن�كه چوب كبريتى را تـكـان بـدهـى، تـنـهـا مـى�تـوانـى



 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  π

«قسمت اول»
v

¹
«e

�
«Å

g
�«

œ

XýcÖdÝ

XÝËœ ÈÅÁdL�

°°vM²ý«b�

براى شناختن صفر به�عنوان يك عدد، اعداد مثـبـت را كـه  
مبين اشياى موجود هستند از چپ به راست مى�نويسيم و اعداد منفى
را كه مبين اشياى غايب هستند، از طرف راست به چپ به ترتـيـب
كنار آن مى�نويسيم. البته همه با اين ترتيب نوشتن اعداد آشنا هستيم.
براى مثال دماسنج، به همين ترتيب درجه�بندى شده است. اعـداد
مثبت درجه�هاى باالى صفر و اعداد منفى درجه�هاى پايين صفـر را

نشان مى�دهند:
    L, −5,  − 4,  − 3,  − 2,  −1,  0,  +1,  + 2,  + 3,  + 4,  + 5,L

به اين ترتيب، هر عدد منفى يا مثبت از عدد قبلى خود يك واحد
بيش�تر است. يعنى آن�ها به فاصله�ى يك واحد از مرتب شده�انـد.

+ دو١- و ١اگر صفر را عدد به حساب آوريم، براى مثال فاصله�ى 
برابر فاصله�ى بين اعداد متوالى ديگر است. بنابراين واضـح اسـت

+ دو عدد متوالى نيستند و صفر بين آن�هاست. بدين�معنى١- و ١كه 
٨ درجه زير صفر باشد و تـا ظـهـر ٥كه اگر درجه�ى هـوا در صـبـح 

 درجه باالى صفر است. ولى٣درجه گرم شود، ظهر درجه�ى هوا 
در محاسبه�ى تاريخ (مانند: قبل از ميالد مسيح و پس از آن) به اين

-) به دنيا٥ قبل از ميالد (٥ترتيب نيست. يعنى اگر بچه�اى در سال 
+)٤ بعد از ميالد مسيح (٤ سالگى، در سال ٨آمده باشد، در سن 

+).٣خواهد بود، نه (
براى درك بيش�تر اين مطلب به مقايسه�ى درجـه�ى حـرارت و

تاريخ به شرح زير توجه كنيد:
درجه�ى حرارت:

    −5o  − 4o  − 3o  − 2o  −1o

−6 74444 84444
0o +1o  + 2o  + 3o

+6 744 844

تاريخ:

    
1 2  3  41 24 34     

    
5  4  3  2  11 24 34

                                                                          
بعد از ميالد          قبل از ميالد

بنابراين نتيجه مى�گيريم كه براى بـيـان اعـداد مـنـفـى و مـثـبـت
نمى�توان از تاريخ ميالدى استفاده كرد. زيرا تاريخ بر سلسله�ى اعداد

.تاريخ، سال صفر وجود نداردصحيح قابل انطباق نيست و در 
در ميان اعداد يا ارقام، صفر منحصر�به�فرد است؛ چون نه مثبت
است و نه منفى. اعداد بعد از صفر را «اعداد طبيعى» مى�خوانيـم،

ÈuÝu� vL�U¼ U{—bL×� bOÝ
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زيرا به�وسيله�ى آن�هـا مـى�تـوان اشـيـا را
شمرد. ولـى صـفـر را نـمـى�تـوان عـدد
دانست؛ چرا كه چيزى را با آن نمى�توان

شمرد!
عدد صفر جزو اعـداد صـحـيـح بـه
حساب مى�آيد. البـتـه اعـداد يـا مـثـبـت
هستند و يا منفى، ولى صفر نـه مـثـبـت
است و نه منفى. لذا مى�گوييم: «صفر

خنثى است.»
در مقابل سؤال «چند؟»، هريك از
عددها مى�توانند جواب باشند، ولى در
مورد صفر مشكل بزرگى پيش مى�آيد.
وقتى شما اين مقاله را مطالعه مى�كنيد،
چند نفر داخل اتاق شما نشسته�اند؟ وقتى
شما اين مقاله را مطالعه مى�كنيد، چنـد

فيل داخل اتاق وجود دارد؟
جواب سؤال اول ممكن است يك
يا دو يا سه نفر باشد و حداقل پاسخ يك
است؛ چون خود شما در اتاق هستيد.

اما جواب سؤال دوم به احتمال قوى صفر است. يعنى تعداد فيل�هاى
 شبيه يك و دو و سـهًداخل اتاق شما صفر است؛ صفرى كه كامـال

است. ولى اگر صفر عدد باشد، ممكن است خـوانـنـدگـان سـؤال
كنند، پس عدد چيست؟

ما بدين حقيقت واقفيم كه مجموعه�ها داراى وجـه مـشـتـركـى
هستند، حتى اگر عناصر آن�ها به هم ربطى نداشته باشنـد. بـيـن دو
كوه و و دو پرنده شباهت وجود دارد، اگرچه شباهتى بين پـرنـده و
كوه نيست. اين شباهت بين هر دو شىء وجود دارد. و اين مطلب
كه براى ما واضح است، براى اجداد ما واضح نبود. آن�ها بين يك
قرقاول و دو قرقاول فرق قائل بودند. يـك روز و دو روز را از هـم

 را دو٢جدا مى�دانستند. ولى آن�چه كش� شـده آن اسـت كـه عـدد 
 عنصر از هر چيزى باشد،٢شىء در يك مجموعه مى�دانند كه شامل 

خصوص اين امر مهم نيست كه عناصر مـجـمـوعـه چـيـسـت؛ و به
انسان، فيل، فنجان، كوه يا درخت. اين مجمـوعـه�هـا بـا تـمـامـى
مجموعه�هاى نظيرشان در اين وجه مشترك هستند كه همـه شـامـل

يك جفت عنصرند.

 عدد٣ و �٢، ١وقتى ما مى�گوييم 
هستند، مقصود آن است كه آن�هـا بـه
همه�ى مجموعه�هايى كه شـامـل يـك
عنصر و يا مجموعه�هايـى كـه شـامـل
يك جفت شىء و يا سه شىء باشند،

اطالق مى�شوند.
بـا تـوجــه بــه ايــن مــطــالــب،
مجموعه�اى با تعداد اعضاى صفر نيز
وجود دارد و آن مجموعه�اى است كه
شامل هيچ عضوى نباشد. مى�دانيـم
مجموعه�اى كه هيچ عـضـوى نـداشـتـه

. بهباشد را مجموعه�ى تهى مى�نامند
عبارت ديگر، همان�طور كه يك، دو
و سه، تعداد عضوهاى مجموعه�هاى
يك، دو و سه عضوى است، صـفـر
هم تعداد عضوهاى مجموعه�ى تهـى
است. در هر صورت، اختالفى بين
مجموعه�ى تهى و ساير مجموعه�ها از
نظر تـعـداد عـضـوهـاى آن�هـا وجـود

دارد.
همان�طور كه كليه�ى اعداد نمايش بى�نهايت مجموعـه اسـت،
صفر هم مبين يك مجموعه است؛ آن هم مجموعه�ى تهى. و مهم
نيست كه اين مجموعه�ى تهى، خالى از آدم، فيل، كوه يـا درخـت

باشد. خود آن يك مجموعه است.
مطلب جالب ديگرى كه در مطالعه�ى صفر پـيـش مـى�آيـد، آن
است كه هر عدد منحصر به فرد است. يعنى عدد يك عدد دو نيست
و عدد دو هم عدد سه نيست. ولى منحصر به فرد بودن صفر قدرى
تفاوت دارد! صفر تنها عددى است كه بر همه�ى اعداد قابل قسمت
است و تنها عددى است كه هيچ عددى بر آن قابل قسمت نيست. به

.صفر حالت خاصى بين اعداد داردخاطر همين دو خاصيت است كه 
به�طور خالصه، صفر، اين آخرين و اولين رقم، به علت داشتن
خصوصياتى جزو اعداد مى�تواند باشد؛ ولى عددى كه سواى اعداد

ديگر، ويژگى�هاى جالب و مخصوص به خود دارد.
به�كارگيرى صفر و يك، در زمينه�ى علمى�ـ جدا از مسائل فنى
رايانه�ـ تحولى به�وجود آورد كه نه�تنها در خـارج سـاخـتـن رايـانـه از

هر عدد منحصر به فرد است. يعنى عدد
يك عدد دو نيست و عدد دو هم عدد سه
نيست. ولى منحصر به فرد بودن صفر
قدرى تفاوت دارد! صفر تنها عددى
است كه بر همه�ى اعداد قابل قسمت
است و تنها عددى است كه هيچ عددى
بر آن قابل قسمت نيست
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بن�بست هولـنـاك خـود مـؤثـر
واقـع شـد، بـلـكـه روى تـمـام
زمينه�هاى علمى و فنى تا زمان
حال اثر بنيادى فراوان گذاشت
و انسان را قادر به تسخير فضـا

و اعماق درياها ساخت.
ريشه�ى اين تحول علمـى
را بايـد در مـقـالـه�ى كـوتـاهـى

 نوشتـه١پروفسور شانـون به قلم ١٩٣٨جست�و�جو كرد كه در سـال 
شده بود. عنوان اين مقاله چنين بود: «تحليلى رمزى از مـدارهـا و
متغيرهاى الكتريكى.» چكيده�ى اين مقاله�ـ به زبان ساده�ـ چنين بود
كه اگر ما براى خواندن و  نوشتن اعداد از پايه�ى دهدهـى اسـتـفـاده
مى�كنيم، به آن دليل است كه از نظر تاريخى، ده انگشت دست�هاى
ما، چنين ترتيب ذهنى را براى ما به�وجود آورده است. اگر اختاپوس
يا جانور هشت�پاى دريايى مى�خـواسـت بـراى خـود يـك دسـتـگـاه

 پايه�ى هشت را براى خود برمى�گـزيـد،ًعددنويسى بيافريند، طبعـا
اگر خود ما به جاى آن�كه از انگشت�هاى دست براى شمارش سـود

از خود دست�ها  استفاده مى�كرديـم، پـايـه�ى عـددنـويـسـى مـاببريـم، 
پايه�ى دودويى مى�بود.

پس چه دليلى دارد كه مبناى محاسبات رياضى مربوط به بـرق
را بر پايه�ى عدد ده قرار دهيم؟ حال آن كـه بـرق دو دسـت بـيـش�تـر
ندارد. آن هم دست�هايى كه انگشت ندارند؛ دست�هايى به نام�هاى
مثبت و منفى. هـر المـپ دو حـالـت بـيـش�تـر نـدارد: «روشـن» و
«خاموش». پس مبناى محاسبات رياضى در الكتريسيته بـايـد يـك
مبناى دودويى باشد، نه دهدهى. يك عدد در پايه�ى دو كه تنها داراى
دو رقم بيش�تر نباشد: صفر و يك. مى�توانيم صفر را براى حالـت

منفى و يك را براى حالـت مـثـبـت
برق در نظر بگيريم. صفر يعنى «نه»

و يك يعنى «آرى».
شانون، اين دانشمند بـزرگ،
در اين مقاله�ى شگفت (بـه تـوسـط
صفر و يك) علمى را بنياد نهاد كـه
امـروز بـه نـام «تــئــورى ريــاضــى
ارتباطات» موسوم است. پـيـش از

 نيز به چنين مبنايى توجه كرده بود، اما نظرگاه ايناليت�نيتزشانون، 
دو با هم تفاوت داشت. اليب�نيتز با نگاهى حاكى از عالقه و احترام
به اعداد دودويى مى�نگريست و مى�پنداشت كه صفر و يك نشانه�هايى
از دنيا و خدا هستند، اما شانون به مـقـتـضـاى روزگـارى كـه در آن

مى�زيست، از زاويه�ى ديگرى به صفر و يك توجه كرد.
در هر صورت، بشر پـس از تـوجـه بـه هـويـت صـفـر و يـك و
به�كارگيرى آنان در زمينه�هاى علمى، به اوج ترقى و پيشرفت خـود
يعنى اختـراع رايـانـه و مـاشـيـن�هـاى مـحـاسـبـه�گـر دسـت يـافـت؛
دستگاه�هايى فوق�العاده دقيق، با سرعت باال و با حجم كم. بديهى

زمينه�ى هر اختراع و اكتشافى تنها يك توجه موشكافانه بودهاست كه 
. بنابراين بدون شك توجه بـيـش�تـر بـه مـسـائـل اطـراف مـا،اسـت

دست�يابى به ناشناخته�ها را دربرخواهد داشت.

پى�نوشت
1. shanonon

منابع
. مجله�ى رياضى يكان.١

. كتاب اصول اساسى كامپيوتر، تألي� نصرت�الله عليمى.٢

اليب�نيتز با نگاهى حاكى از عالقه و احترام به اعداد
دودويى مى�نگريست و مى�پنداشت كه صفر و يك
نشانه�هايى از دنيا و خدا هستند، اما شانون به
مقتضاى روزگارى كه در آن مى�زيست، از زاويه�ى
ديگرى به صفر و يك توجه كرد
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پيش از شروع قسمت دوم روش دو ستونى، به يك ويژگى 
، چه نتيجه�اى مى�گيريد؟B=C و A=Bاشاره مى�كنيم: فرض كنيد: 

 است. حاال اگر بخواهيدA=Cبه راحتى مى�توان نتيجه گرفت كـه 
اين سه گزاره را داخل يك جدول دو ستونى قرار بدهيد، براى ايـن
نتيجه�گيرى خود بايد «ويژگى واسطه» را به�عنوان دليل بنويـسـيـد؛

 است.Cو A واسطه�اى براى تساوى Bزيرا در اين نتيجه�گيرى 

‰U¦/±

BÔCدر شكل مقابل:  = Ĉ ،F̂ = EÔF و CO=FOثابـت .
.BC=EFكنيد: 

گزاره
١ .A=B

٢ .B=C

٣.A=C

دليل
. فرض١
. فرض٢
.ويژگى واسطه٣

qŠ

 ÈÅtKŠd/±

ناـشن لكش ىور ار نآ تـايضرف ،ـهلئـسم لح عورش زا ـلبق
.ميهد�ىم

ابتدا زاويه�هـا و پـاره�خـط�هـاى بـرابـر را روى شـكـل عـالمـت
BÔCمى�زنيم:  = Ĉ ،F̂ = EÔF و CO=FO.

ÈËbN� U³3
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قضيه�ى زاويه�هاى متمم را به عهده�ى شما مى�گذاريم.

گزاره
١ .BÔC = Ĉ

٢ .F̂ = EÔF

٣.EÔF = BÔC

٤ .Ĉ = F̂

٥ .EOF
∆

= BOC
∆

٦…………….

دليل
. فرض١
. فرض٢
٣………….
. ويژگى ……٤
. قضيه�ى ……٥
٦…………… .

ÈÅtKŠd/≤

BÔC فرض: = Ĉ ،F̂ = EÔF و CO=FO.
∫rJŠ BC=EF.

ÈÅtKŠd/≥

 كافىEF و BCدر اين مسئله براى اثبات برابـرى دو پـاره�خـط 
 برابرند. ابتدا جدول زيرEOF و BOCاست ثابت كنيم، دو مثلث 

را كامل كنيد.

qLJ/ ÈU¼Åt¹Ë«“ ÈÅtOCD  U³Ł«

دقت كنيد در اثبات باال از يك اصل استفاده كرديم! اصـول در
هندسه به اثبات احتياجى ندارند، زيرا آن�قدر ساده و قابل قبول هستند
كه ديگر اثباتى براى آن�ها الزم نيست. البته تعداد اصول بسيـار كـم
است. پس دو اصلى را كه از اين به بعد مى�توانيد در اثبات�هاى خود

استفاده كنيد، در اين�جا مى�آوريم:

∫ÈËU1ð —œ o¹dHð qF«.دو تساوى را مى�توان از هم كم كرد 
A = B

− C = D

A − C = B − D

∫qLJ/ ÈU¹«Ë“ ÈÅtOCD.مكمل�هاى دو زاويه�ى برابر، برابرند 
∫rL²/ ÈU¹«Ë“ ÈÅtOCD.متمم�هاى دو زاويه�ى برابر، برابرند 

 و١�Aمعناى قضيه�ى زواياى مكمل آن است كه اگر دو زاويه�ى 
١�Bزواياى مكمل اين دو زاويه با يكديگر برابرند.ً برابر باشند، حتما 

گزاره
١ .Â = B̂

٢ .  Â1=B̂1

٣.Â −Â1= B̂ −B̂1

٤ .  Â2 = B̂2

دليل
. تــعــريـــ� زاويـــه�ى١

 درجه)∞١٨نيم�صفحه (
. فرض٢
.اصل تفريق در تساوى٣

(در واقـع در ايـن�جـا خـط
دوم را از خـــط اول كــــم

مى�كنيم)
. مرحله�ى باال٤

گزاره
١.  Â1 = B̂1

٢.  Â2 = B̂2

دليل
. فرض١
. قضيه�ى زواياى مكمل٢

مى�دانيم كه در هندسه همواره قضيه�ها را بايد اثبات كرد. پس
قضيه�ى زاويه�هاى مكمل را به صورت زير اثبات مى�كنيم و اثبـات

A

B
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 دو تساوى را مى�توان با هم جمع كرد.اصل جمع در تساوى:
A = B

+ C = D

A + C = B + D

مسئله�هاى زير را براى تمرين بيش�تر حل كنيد.رسم شكل براى
حل آن�ها بسيار مهم است.

 ÈÅtK¾1/ ±

 نـصـ� مـى�كـنــد، ولــىR را در نـقـطــه�ى BQ ،PAفـرض: 
PA≠BQ.B و Q در دو طرف PA .هستتنـد S و Cبه ترتيـب روى 

PR و AR :قرار دارند، به نحـوى كـه RS=RC ،PA⊥BC )يعنى
PA و BC بــر هــم عـــمـــودنـــد)، و PA⊥QS:هــم�چــنـــيـــن .

QP̂R = BÂR.
 را نــصــ� مــى�كــنــد وBQ پـاره�خــط PAثــابــت كــنــيــد: 

PQ̂S = AB̂C .)«!اين مسئله دو حكم دارد

Å ÈÅtK¾1/ ≤

HR̂E :را طورى رسم كنيد كه RH=RE .M و Kدو نقطه�ى 
R (يعنى R-H-M هستند، به نحوى كه داريم: HR̂Eروى اضالع 

E و K (يعنى R-E-K به ترتيب روى يك خط قرار دارند) و M و Hو 

T يكديگر را در HK و EM به ترتيب روى يك خط هستـنـد). Rو 

ER̂Tقطع مى كنند و:  = HR̂T :ثابت كنيد.KTE
∆

= MTH
∆.

 ÈÅtK¾1/ ≥

P-T-Q قطع مى�كنند و داريم:  T يكديگر را در RS و PQ: فرض

.PQ⊥SQ و RT=QT ،RS⊥PR به نحوى كه R-T-Sو 
Ŝثابت كنيد:  = P̂.

ÈÅtK¾1/ ¥

ŷ، و PS=WS ،PH=WHثابت كنيـد اگـر در شـكـل:  = x̂،
.SH⊥PWآن�گاه: 

معناى قضيه�ى زواياى مكمل آن است كه اگر دو
 زواياى مكمل اينً برابر باشند، حتما١�B و ١�Aزاويه�ى 

دو زاويه با يكديگر برابرند

x
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خوانندگان پى�گير مجله مى�دانند در واژه�نامـه�ى ريـاضـى، بـه
معرفى كلمه�هايى مى�پردازيم كه در رياضى چند معنى دارند. براى
فهميدن معنى آن�ها، بايد به متـن و مـوضـوعـى كـه مـى�خـوانـيـم يـا
مى�شنويم، بيشتر توجه داشته باشـيـم. در ايـن شـمـاره، واژه�هـاى

«طول» و «عرض» را بررسى مى�كنيم. به متن زير دقت كنيد:
 سانتى�متر روى صفـحـه�ى٣ و به عـرض ٤ طولمستطيلـى بـه 

كاغذى مى�كشيم. اين صفحه، داراى دستگاه مخـتـصـات اسـت.
 و به عـرض٢ طـوليكى از گوشه�هاى مـسـتـطـيـل در نـقـطـه�اى بـه 

 سانتى�متر، اين نقطه را٦ طول-  قرار مى�گيرد. با پاره�خطى به ١/٥ 
سانتى�مـتـر٥ شعـاع آن، طول به مركز دايره�اى وصل مى�كـنـيـم كـه 

 و ٨ و عرض مختصات مركز اين دايره به ترتيب طول است. 
  
−1

1
2

، يك مستطيل ديگرطولاست. با استفاده از اين پاره�خط و محور 
 سانتى�متر رسم مى�كنيم…١/٥ سانتى�متر و به عرض ٦ طول به 

همان�طور كه مى�بينيد، از واژه�ى «طول» در اين متـن، بـارهـا
استفاده شده و معناى برخى باهم يكى و برخى با يكديگر  متفـاوت
است. اكنون متن باال را به معنى�هاى كلمه�هاى طول، بازنـويـسـى

مى�كنيم. شما نيز به ما كمك كنيد:

 سانتى�متر و ضلع كوچكش٤، ضلع بزرگ آنمستطيلى را كه 
  سانتى�متر است، روى صفحه�ى كاغذى مى�كشيم. اين صفحه،٣

داراى دستگاه مختصات است. يكى از گوشه�هاى اين مستطـيـل،
 و مختصه�ى دومش٢ آن، مختصه�ى اولدر نقطه�اى قرار مى�گيرد كه 

 سانتى�متر اسـت، ايـن٦آن اندازه�ى - است. با پاره�خطـى كـه ١/٥
٥ شعاع آن، اندازه�ى نقطه را به مركز دايره�اى وصل مى�كـنـيـم كـه 

 و مختصه�ى دوم مركز اين دايره،مختصه�ى اول سانتى�متر است. 

   و ٨به ترتيب 
  
−1

1
2

،محور افقى است. با استفاده از اين پاره�خط و 

 سانتى�متر و ضـلـع٦آن ضلع�بـزرگ مستطيل ديگرى مى�كشـيـم كـه 
 سانتى�متر است…١/٥كوچكش 

 اين متن را بكشيد تا معنى آن را بهتر متوجهِاكنون بكوشيد شكل
شويد.

همان�طور كه ديديد، كلمه�ى «طول» در متن باال، چهار معنى
متفاوت داشت:

 ضلع بزرگ�تر در يك مستطيل؛�
 اندازه�ى يك پاره�خط؛�
 مختصه�ى اول در دستگاه مختصات؛�

÷dŽ Ë ‰uÞ
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 محور افقى در دستگاه مختصات.�
البته با كمى دقت متوجه مى�شويم كه معانى اول و دوم، هر دو
به اندازه�ى پاره�خط مرتبط مى�شوند و معانى سوم و چهارم نيـز هـر
دو در مورد دستگاه مختصات هستند. عالوه بر اين�ها، در حوزه�ى
جغرافى نيز  از كلمه�ى «طول» جغرافيايى استفاده مى�شود؛ به معنى

نص��النهارى كه از منطقه�ى موردنظر مى�گذرد.

مشابه همين بحث براى كلمه�ى «عرض» وجود دارد. اين كلمه
نيز داراى معنى�هاى متفاوتى است:

 ضلع كوچك�تر در يك مستطيل؛�
 كلفتى يك شكل؛�
 مختصه�ى دوم در دستگاه مختصات؛�
 محور عمودى در دستگاه مختصات؛�
 عرض جغرافيايى (كه نشان�دهنده�ى مدار گذرا از نقطه�ى موردنظر�

است).

حال نوبت شماست كه متنـى بـنـويـسـيـد و بـكـوشـيـد در آن از
كلمه�هاى طول و عرض، با معنى�هاى متفاوت آن�ها استفاده كنيد.

دقت كنيد متن شما بايد درست و دقيق باشد!

نص��النهارها روى كره�ى زمين

مدارها روى كره�ى زمين
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محاسبات روى اعداد و به�طور كلى چهار عمل اصلى، يعنى  
جمع، منها، ضرب و تقسيم، در رياضيات، فيزيك و سـايـر عـلـوم
نقش مهمى دارند و اگرچه امروزه به كمك ماشين�حساب، رايانـه و
يا حتى گوشى�هاى همراه مى�توان اين اعمـال را انـجـام داد، ولـى

هنوز هم محاسبات روى كاغذ جاى خاص خود را دارند.
در اين مقاله سعى شده است راه�هايى ارائه شود تا محاسبات
رياضى، سريع�تر و راحت��تر انـجـام شـونـد. دلـيـل عـلـمـى انـجـام
مـحـاسـبـات زيـر، فـرمـول�هـايـى در عـبـارت�هـاى جـبـرى اسـت كـه در
دوره�ى دبيرستان مى�توانند بررسى شوند. قبل از شروع بـحـث و بـه

 را انجام مى�دهيم.٩٥×٩٨عنوان مقدمه، ضرب دو عدد 
٩٥- را پايـيـن ٥ كوچك�تر اسـت. پـس ∞∞١ واحد از �٥، ٩٥

 كوچك�تر اسـت،∞∞١، دو واحد از ٩٨مى�نويسيم. به�طور مشابه 
- را پايين آن مى�نويسيم. نكته�ى جالب اين�جاست كه مجموع٢پس 

95  قطرى دو عدد يكى اسـت؛ يـعـنـى  − 2 = 98   و 93 − 5 = 93.
 است. سپس∞∞٩٣ ضرب مى�كنيم. حاصـل ∞∞١ را در ٩٣اكنون 

∞∞٩٣) را با ∞١+- ضرب مى�كنيم و حاصل آن يعـنـى (٢- را در ٥

 به�دست آيد.∞٩٣١جمع مى�كنيم تا جواب نهايى 

  

95 × 98 =
−5    − 2

9300

+10

9310

روش باال را مى�توانيم با تغييرات مختصرى روى اعداد  ديگر
نيز به كار بريم؛ حتى اعداد خيلى بزرگ. در ادامه، مراحل انـجـام
اين كار را توضيح مى�دهيم و در هر قسمت تمريناتى آورده�ايـم. از
شما مى�خواهيم آن�ها را انجام دهيد تا اين روش را به خوبى به خاطر

بسپاريد.
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 دقت كنيد. اين اعداد نزديك عدد٩٥×٩٦ يا ٩٢×٩٩به ضرب 
 را∞∞١ مهم نيست). بنابـرايـن ∞∞١ هستند (مقدار نزديكى بـه ∞∞١

به�عنوان عدد پايه انتخاب مى�كنيم و سمت چپ آن�ها مى�نويسيـم.
 دارند، زيـر آن�هـا∞∞١اكنون ميزان اختالفـى را كـه ايـن دو عـدد از 

 يك واحد از٩٩ هشت واحد و �٩٢، ٩٢×٩٩ در ًمى�نويسيم. مثال
- را مى�نويسيم. اكنون از چهار١- و ٨ كمترند، پس زير آن�ها ∞∞١

عدد نوشته شده، دو عدد را به�صورت قطرى با هم جمع مى�كنيم:
-١=٩١ مى�شـود: ٩١- كه حاصل هر كـدام ٨ با ٩٩- يـا ١ با ٩٢
. اكنون حاصل اين عدد را در عدد پايه ضرب مى�كنيم:٩٩-٨=٩٢

- را در١- و ٨. سپس دو عدد پايـيـنـى، يـعـنـى ٩١×∞∞١=∞∞٩١
يكديگر ضرب مى�كنيم و چون هر دو هم عالمت هستنـد، جـواب

 را با∞∞٩١-). در پايان كافى است ٨-)×(١+=(٨مثبت مى�شود: 
.∞∞٩١+٨=٨∞٩١+ جمع كنيم تا جواب نهايى به�دست آيد: ٨

  

100  92 × 99 =
      − 8    −1

9100

+8

9108

 نوشته شـده اسـت. مـحـاسـبـات٨٥×٩٣همـيـن روش بـراى 
مقدماتى حذف شده�اند، زيرا انجام آن�ها به نوشتن نيازى ندارد.

  

100  85 × 96 =
     −15   − 4

8100

+60

8160

 انتخاب مى�كنيم و∞∞∞١، عدد پايه را ٩٩٨×٩٧٣براى ضرب 
همين روش را به�كار مى�بريم:

  

1000  998 × 973 =
       − 2   −17

971000

+34

971034

همان�طور كه مى�بينيد، محاسبات در اين�جا مانند ضرب عـدد
دو�رقمى در دو رقمى است. پس قدرت اين محاسبات را مى�تـوان

به�راحتى درك كرد. براى تمرين، محاسبات زير را انجام دهيد:
 (ال�٩٧×٨٩ (ب        ٨٥×٩٥ (پ       ٩٨٩×٩٩٥

 (ت٨٩٨×٢∞٩

ÂËœ gaÐ

t¹UÄ œbŽ “« d²AOÐ œ«bŽ« »d{ 

∞∞١ را در نظر بگيريـد. عـدد پـايـه هـمـان ١١٢×٧∞١ضـرب 

∞∞١ واحـد از ٧ واحـد و ١٢ بـه�تـرتـيـب ٧∞١ و ١١٢اسـت، ولـى 

بيشترند. پس مانند قبل محاسبات را انجام مى�دهيم، ولى اختالف
 با عالمت مثبت و باالى آن�ها مى�نويسيم.∞∞١ را از ٧∞١ و ١١٢

  

       + 7     +12

100    107 ×112 =11900

+84

11984

باز هم مجموع اعداد قطرى يكسان است:
∞∞١ و حاصل را در عدد پايه يعنى ١١٢+٧=٧∞١+١٢=١١٩

+ ضرب مى�كنيم و حاصل آن،٧+ را در ١٢ضرب مى�كنيم. سپس 
 كه∞∞١١٩+٨٤=١١٩٨٤ جمع مى�كنيـم: ∞∞١١٩+ را با ٨٤يعنى 

اين جواب نهايى است.
به�طور مشابه، ضرب�هاى زير با حذف اعمـال اضـافـه انـجـام

شده�اند:

  

       +15     +15

100    115 ×115 =13000

+225

13225

�   
  

       + 6     + 4

100    106 ×104 =11000

+24

11024

  

       + 25     + 9

1000    1025 ×1009 =1034000

+225

1034225

براى تمرين ضرب�هاى زير را انجام دهيد:
 (ث١∞١×٥∞١ (ج         ١١١٢ (چ         ١∞١١×٢∞∞١

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 را به�عنوان عدد پايه انـتـخـاب∞∞١، اگـر ٩٣×٥∞١در ضرب 
٩٣- را پايين ٧ كمتر است. پس بايد ∞∞١ هفت واحد از ٩٣كنيم، 

+ را٥ بيشتر است. پس بايد ∞∞١ پنج واحد از ٥∞١بنويسيم، ولى 
 بنويسيم. اكنون مانند قسمت�هاى قبل مى�توانيم ضرب٥∞١باالى 

را انجام دهيم:

  

             + 5

100    93 ×105 =
−7

9800

−35

9765

٩٣+٥ و ٥∞١-٧دقت كنيد كه باز هم جمع اعداد قطرى، يعنى 
+ برابر٥- و ٧برابر است. تنها تفاوت اين است كه ضرب دو عدد 

 كم شود.∞∞٩٨- است و بايد از ٣٥با 

چند نمونه�ى ديگر اين ضرب�ها را ببينيد:

  

          + 27

10      9 × 37 =
 −1

360

−27

333

           
  

  + 35

100    135 × 98 =
                − 2

13300

−70

13230

  

                     + 25

1000      983 ×1025 =
−17

1008000

−495

1007605

براى تمرين، ضرب�هاى زير را انجام دهيد:
 (ح٩٧×٩∞١ (خ           ١٢٣×٩٩ (د         ٧∞١١×٩٩٨

Â—UNÇ gaÐ

t¹UÄ œbŽ d¼ ÊœdÐ —U�ÅtÐ UÐ œ«bŽ« »d{

 در نظر∞٢ بهتر است عدد پايه را ١٩×١٦در ضرب اعدادى مانند 
 هستند. درحقيقت،∞١ نزديك�تر از ∞٢بگيريم، چرا كه اين اعداد به 

بهتر است عدد پايه را نزديك�ترين عدد به دو عدد آمده در حاصل�ضرب
 باشد.∞∞١ يا ∞١ بهتر است اين عدد مضرب ًبگيريم و ترجيحا

در زير چند نمونه از ضرب�هاى متفاوت را مشاهده مى�كنيد:

  

20      19 ×16 =
      −1  − 4

300

+4

304

  

       + 3   +11

20      23 × 31= 680

+33

713

 —œ Êœd?� »d{ È«dÐ t²J�≤∞∫براى ضرب كردن يك عـدد 
 ضرب كنيد.∞١ و سپس عدد حاصل را در ٢، ابتدا آن را در ∞٢در 

 ضرب شده است. براى∞٢ در ١٥در اولين حاصل�ضرب نمونه، 
) و سپس حاصـل١٥×٢=∞٣ ضرب كرده�ايـم (٢ را در ١٥اين�كـار 

).∞٣×∞١=∞∞٣ ضرب كرده�ايم (∞١ را در ∞٣آن، يعنى 
 —œ Êœd� »d{ È«dÐ t²J�µ∞∫براى اين�كار عدد مورد نظر را 

 ضرب كنيد.∞∞١ تقسيم و سپس آن را در ٢به 

  

50      46 × 48 =
      − 4   − 2

2200

+8

2208

 ضرب شود. پس ابتدا آن را∞٥ بايد در ٤٤در مثال فوق، عدد 
 ضـرب مـى�كــنــيــم∞∞١) و سـپــس آن را در ٤٤÷٢=٢٢نـصــ� (

). براى تمرين، حاصل�ضرب�هاى زير را با به�كار٢٢×∞∞١=∞∞٢٢(
 (و يا هر عدد ديگر) انجام دهيد:∞٢ و ∞٥٥بردن اعداد پايه�ى 

 (ذ٤٧×٩٣ (ر               ١٧×٣٢ (ز              ٧٣×٤٩
 (ژ٤٩٢×٥٢٤

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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بدون ضرب كردن هم مى�توانيم درستى يا غلـط بـودن جـواب
ضرب دو عدد را بررسى كنيم. روش اين كار بسيـار سـاده اسـت.

 فـرض كـنـيـد مـى�خـواهـيـم درسـتـى يـا غـلـط بــودن ضــربًمـثـال
 را بررسى كنيم. بايد از هر دو طرف تساوى به يك١٣×١٤=١٨٢

عدد برسيم و اين اعداد را با يكديگر مقايسه كنيـم. اگـر ايـن اعـداد
مـسـاوى بـاشـنـد، ضـرب، درسـت انـجـام شـده اسـت و در غـيــر

اين�صورت خير.
، مجموع١٣از سمت چپ تساوى شروع مى�كنيـم. در عـدد 

 نـيـز داريــم:١٤. بــراى ١+٣=٤ارقـام را بـه�دسـت مــى�آوريــم: 
.٤×٥=∞٢. اكنون اين دو عدد را در هم ضرب مى�كنيم: ١+٤=٥

چون اين عدد دو��رقمى است، باز هـم مـجـمـوع ارقـام را بـه�دسـت
 عدد نهايى سمت چپ تساوى است.٢ و ٢+∞=٢مى�آوريم: 

همين كار را براى عدد سمت راست تساوى انجام مى�دهيـم:
. پس عدد نهايى سمت١+١=٢ نيز داريم: ١١ و در ١+٨+٢=١١

 است. چون اعداد نهايى سمت چپ و راست تساوى٢راست نيز 
با يكديگر برابرند، پس ضرب درست انجام شده است.

 را بررسى مى�كنيم.٤٥٦×٨٣١=٣٦٨٩٣٦اكنون ضرب 

  

  456    ×      831          = 368936

     ↓                ↓                       ↓
4 + 5 + 6    8 + 3 +1    3 + 6 + 8 + 9 + 3 + 6

     ↓                ↓                       ↓
    15              12                    35

     ↓                ↓                       ↓
    6                 3                       8

             ↓
     6 × 3 = 18

             ↓
        1+ 8 = 9

 هستند و با يكـديـگـر٨ و ٩در ضرب زير، چون اعداد نهـايـى 
مساوى نيستند، ضرب انجام شده غلط است. درحقيقت:

٤٥٦×٨٣١=٣٧٨٩٣٦
براى تمرين، درستى يا غلط بودن ضرب�هاى زيـر را بـررسـى

كنيد:
 (س٩٣×٤٧=٤٣٧١ (ش          ٣٧٢×٥٣=١٩٦١٦

 (ص٧٥∞١×٣٤٢=∞٣٦٧٦٥

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  ≤∞



d
M

¼
 Ë

  
UO

{
U¹

—

Ë tÝbM¼

ÈU¼UMÐ X/d/

va¹—Uð

  U¼ÅÁ˛«Ë bOK�

نقش�هاى هندسى، رسم و معمارى، هـنـدسـه و هـنـر، مـسـجـد
جامع ورامين

t/bI/

نقوش هندسى ايرانى، از سه نظر اهـمـيـت دارنـد: ايـن آثـار هـم
نر بيان شده�اند و بيننده را مجذوب مى�كنند، وُديد هستند، به زبان ه

در جهان ارزش بااليى دارند. از سوى ديگر، آثار به�جا مانده از دست
سـازه�هـاى هـنـرمـنـدان نـقــشــگــر ايــرانــى در قــالــب آجــركــارى�هــا،

گچ�برى�ها، كاشى�كارى�ها، آينه�كارى�ها و… سرشار
از تصور و تخيل هستند كه با به�كارگيرى اصول
هـنـدسـه در خـلـق آن�هـا، جـذابـيـت آثـارشـان دو
چندان شده است. به�طورى كه با قرار گرفتن
در مقابل اين آثار و يا وارد شدن به مكان�هاى
تزئـيـن شـده بـا آن�هـا بـه فـرد احـسـاس آرامـش

عرفانى و غرور ملى دست مى�دهد.

در اين مقاله كاربرد علم هـنـدسـه در آجـركـارى يـكـى از بـنـاهـاى
ـ مذهبى، يعنى «مسجد جامع ورامين» بررسى شده باشكوه تاريخى 

است.

sO/«—Ë l/Uł b−1/

مسجد مهم�ترين فضاى معمارى در سرزمين�هاى اسالمى است
كه عالوه بر كاركرد دينى، همواره از نقش اجتماعى ـ سياسـى نـيـز

ÊUH¹d� sO�ŠdO�« Ë bLŠ«
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برخوردار بوده است. اهميت نقش و كاركرد دينى، اجـتـمـاعـى و
سياسى مسجد موجب شده است تا معماران و برخى از هنرمـنـدان
در همه�ى دوره�هاى تاريخى، تالش خود را در راه خـلـق فـضـايـى
مناسب و شايسته براى عبادت صرف كنند. از اين�رو، مساجد هـر

نر آن دوره به شـمـارُدوره را مى�توان نمونه�ى اعالى مـعـمـارى و ه
آورد.

سلطان مـحـمـدبناى مسجد جامع وراميـن در زمـان سـلـطـنـت 
، بهابوسعيد بهـادرخـان آغاز و در عهد جانشين و پسـر او، خدابنده

٦٦ در ٤٣پايان رسيد. نقشه�ى مسجد به�صورت مستطيلى به ابعاد 
متر با طرح چهار ايوانى است كه داراى سردر رفيع و زيبا، صحن،
ايوان، رواق، گنبدخانه و شبستان است. تمام اين بنا با آجرهايى به

 سانتى�متر ساخته شده و از گچ�برى، آجركارى٤/٥×٢٢×٢٢ابعاد 
و كاشى�كارى براى تزئينات آن استفاده شده است. اين بنا، در گذر
زمان تحت تأثير عوامل گوناگون تخريب شده است؛ به�طورى كـه

مـادام ژان در بازديدى كه ناصرالدين�شاه قاجـاردر دوره�ى سلطنـت 
 از اين بنا داشته است، در سفرنامه�ى خـود تـحـت عـنـوانديوالفـوا

«ايران، كلده و شوش» چنين نقل مى�كند:
«… در موقع ورود، هوا فـوق�الـعـاده گـرم شـده بـود. پـس از
تعارفات معموله و كمى استراحت به تماشاى مسجد جامع رفتيم.
اين بنا در قديم بسيار عالى و باشكوه بوده، ولى اكـنـون ويـرانـه�اى
بيش نيست و مؤمنين هم از ترس فرود آمدن طاق براى عـبـادت بـه
آن�جا نمى�روند. بنابراين سياحت آن مانعى ندارد و هركس مى�تواند
آزادانه و بدون اشكال به تماشاى اين خـرابـه بـپـردازد. زمـيـن�هـاى
اطراف آن خارستانى شده كه عبور از آن�ها خالى از اشكال نيست…»

يكى از هدف�هاى مهم مرمت و بازسازى آثار باستانى، و حفظ
و احياى بناها و فضاهاى تاريخى ايـن اسـت كـه مـردم بـا بـرخـى از
تجليات فرهنگ و تمدن كهنشان آشنا شوند. در اين راستا، آگاهى
از علم هندسه و اصول مرتبط با آن مى�تواند به مرمت كار براى كش�
اصول هندسى به كار رفته در بنا و نقوش هندسى آن كمك كند تا بر
اساس آن به بازسازى نقوش و… بنا بپردازد. در ادامـه چـگـونـگـى
كش� نظم هندسى بخشى از آجركارى بناى مسجد جامع ورامـيـن

بيان شده است.
كافى است كه با دقت به تصويرهاى بنا نگاه كنيد تا به چگونگى
اين نظم پى ببريد. البته ضرورت دارد كه خاطر�نشان سازم، تصور
و تخيل هنرمندان ميهن ما در كـاشـى�كـارى�هـا، آجـركـارى�هـا و…
شگفت�آور است.. اغلب نقش�هاى اين آثار، تقلـيـد از طـبـيـعـت
نيستند و اين واقعيت، نوآفرينى و تصور و تخـيـل بـسـيـار بـا ارزش
هنرمندان و معماران اين سرزمين را نشان مى�دهد. بنابراين، بـايـد
بگويم كه هندسه�دان، قوه�ى تخيل و تصور خود را بـا اسـتـدالل بـه
نمايش مى�گذارد، اما هنرمند نقش�آفرين، تصور و تخيل خود را با
احساس همراه مى�سازد و به نمايش مى�گـذارد. لـذا بـه�كـارگـيـرى
اصول هندسه در برابر تصور و تخيل به�كار رفته در اثر بسيار ناچيـز

است.
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 سانتى�متر٥٫١٩ وسط يك صفحه�ى كاغذ سفيد، مربعى به ضلع �
رسم كنيد.

 سانتى�متر روى هـر�١ و ١�،�٢٥٫٢�،�٢٥٫٢ نقاطى به فاصله�هاى �
ضلع آن مشخص سازيد.

 به هم وصل كنيد.٨ تا ١ نقاط را مانند شكل�هاى �
 خطوط اضافى را پاك كنيد تا شكل نهايى به�دست آيد.�

rÝ— ÈÅÁu×�

١cmcm ٢٥٫٢
cm ٥٫١٩
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٢شكل ١شكل 

٤شكل ٣شكل 
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 مى�دانيم كه اگر دو محور عمود بر هم، با مبدأ مشتـرك در 
صفحه رسم كنيم، هر نقطه�ى واقع در صفحه را مى�توان توسط دو
مقدار كه يكى نشان�دهنده�ى طول آن نقطه و ديگرى عرض آن نقطه

است، مشخص كرد.
 را به چهار١اين دو محور در واقع صفحه�ى مختصات دكارتى

ناحيه تقسيم مى�كنند كه عالمت طول و عرض هر نقطه در هر يك از
 مشخص شده است.١اين چهار ناحيه يا چهار ربع در شكل 

براى مثال در ناحيه�ى اول، هر نقطه داراى طول و عرض مثبت
است، و يا در ناحيه�ى چهارم، طول هر نقطـه مـثـبـت و عـرض آن

منفى است.
گاهى در صفحه�ى دكارتى به نقاطى برمى�خوريم كه بين طـول

xو عرض آن�ها رابطه�ى خاصى برقرار است. به�عبارت ديگر، بين 

 را حدسy مى�توان x رابطه�اى برقرار است كه با داشتن مختص yو 
 را داشته باشيم، مى�توانيم توسطyزد يا برعكس. اگر عرض نقطه�ى 

ً را به راحتى به�دسـت آوريـم. مـثـالxآن رابطه�، طول نقطـه يـعـنـى 
ما بگويند بين مختصات مجموعه�ى نقاطى از صفحه� رابطه�ىاگر  به 
y= _ xبرقرار است، آيا مى�توانيم اين مجموعه�ى نقاط را بيابـيـم؟ 

جواب مثبت است. رابطه�ى باال به ما مى�گويد، نقاطى مـوردنـظـر

است كه طول هر كدام قرينه�ى عرض آن�هاسـت و يـا عـرض آن�هـا
قرينه� طولشان است.

آيا نقاط زير جزو اين مجموعه نقاط از صفحه هستند؟
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چند نقطه�ى ديگر مى�توانيد بنويسيد كه بين طول و عرض آن�ها
راE و  A ،B ،C ،D برقرار باشد؟ حال اگر نقاط y= _ xرابطه�ى 

)، مشاهـده٢روى محورهاى مختصات رسم كنيم (مطابق شـكـل 
مى�شود كه همگى آن�ها روى يك امتداد هستند و مى�توان خطى رسم
كرد كه از همه�ى آن�ها عبور كند. اگر اين خـط را رسـم كـنـيـم، در

).٣ را رسم كرده�ايم (شكل  y = _ xحقيقت نمودار خط 
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 گفته مى�شود.L  معادله�ى  خط y= _ xبه رابطه�ى 

، اگر دو نـقـطـه�ى ٤بـا تـوجـه بـه شـكـل . ١مـثـال
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 حاصـلL1   را به هم وصل كنيم و امتـداد دهـيـم، خـط 

مى�شود (توجه داريد كه از دو نقطه� فقط يك خط راست مى�گذرد).
 را باy و xكافى است رابطه�ى بـيـن L1  براى نوشتن معادلـه�ى خـط 

 به�دست آوريم.B و Aتوجه به مختصات دو نقطه�ى 
x  همان�طور كه مشاهده مى�كنيد، در هر دو نقطه همواره = 2y

يا 
  
y = 1

2
x در واقع، معادلـه�ى خـط .  L1را به�دست آورده�ايـم كـه 

عبارت است از:  
  
y = 1

2
x

B و A در هر يك از حالت�هاى زير مختصـات نـقـاط تمريـن:

 را به نحوى تكميل كنيد كهC مختصات نقطه�ى ًداده شده�اند. اوال
 معادله�ى خطى را كه از سـهً از آن سه نقطه عبور كند. ثـانـيـاLخط 

 عبور مى�كند، به�دست آوريد.  C و A ،Bنقطه�ى 
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تا اين�جا مشاهده شد كه:
ال�) اگر دو نقطه از يك خط معلوم باشد، با اتصـال آن�هـا بـه
يكديگر توسط يك پاره�خط و امتداد آن پاره�خط و امتداد آن پاره�خط
از طرفين، به خطى كه از آن دو نقطه مى�گذرد و يا نمودار خط دست

پيدا كرده�ايم.
ب) اگر رابطه�ى بين طول و عرض نقاط واقع روى يك خط را
معلوم كنند، به راحتى مى�توان با مشخص كردن مختصات دو نقطه

 روى خط، طبق آن�چه در قسمت (ال�) گفته شد،ِاز مجموعه نقاط
 با توجه به مختصاتy و xخط را رسم كرد. البته گاهى رابطه�ى بين 

نقاط داده شده به�دست مى�آيد (مانند تمرين قبل) و گاهى نيز رابطه�ى
 يا به�عبارت ديگر معادله�ى خط به ما داده مى�شود؛ ماننـدy و xبين 

مثال زير.
 به�صورت L معادله�ى خط .٢مثال 

  
y = 1

3
x.مفروض است 

اين خط را روى محورهاى مختصات رسم كنيد.
بنابر آن�چه در قسمت (ال�) گفته شد، براى رسم خـط بـه دو
نقطه از اين خط نياز داريم و براى يافتن مختصات دو نقطه� از خط،

 وxبا توجه به معادله�ى خط كه رابطه�ى بين 
yدر همه�ى نقـاط واقـع روى  

خـط را بـراى مـا مــشــخــص
 مقدارxمى�كند، كافى است به 

 قرارxبدهيم (عددى به�جـاى 
 حاصل شود.yدهيم) تا مقدارى براى 
اگر در معـادلـه�ى

  
y = 1

3
xقـرار ،

 حـاصــل١=y، مــقــدار:٣=xدهـيــم:

مى�شود. لذا نقطه�ى 
  
A =

3

1






 يك نقطه

،٣_ = xاز اين خط است. و اگر قرار دهيم 

٣شكل 

٤شكل 

  y=-x
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 را در∞=x حاصل مى�شود. البته مى�توانستيـم مـقـدار١_ =yمقـدار 

حاصل مى�شود؛ يعنى نقطه�ى∞=y  معادله� قرار دهيم تا 
  
O =

0

0






 كه

مبدأ مختصات را نشان مى�دهد. حال پس از تعيين نقاط حاصل روى
صفحه�ى مختصات، آن�ها را به هم وصل مى�كنيم و امتداد مى�دهيم.

 همان�طور كه مشاهده كرديد، اگر معادله�ى يك.١نكته�ى مهم 
∞=y مقدار ∞=x باشد، همواره بـا قـرار دادن y=axخط به�صـورت 

 از نقطـهًحاصل مى�شود. به�عبارت ديگر، تمام اين خطوط حـتـمـا

  
O =

0

0






، يعنى مبدأ مختصات عبور مى�كنند. لذا از اين پس اگر با

معادله�ى خطى به�صورت فوق مواجه شديم كه رسم آن از ما خواسته
شده بود، با خيال راحت مى�گوييم آن خط از مبدأ مختصات عبـور
مى�كند. پس كافى است فقط مختصات يك نقطه�ى ديگر از خط را
مطابق آن�چه در مثال قبل ديديد، بيابيم و مبدأ  مختـصـات را بـه آن

نقطه وصل كنيم و امتداد دهيم.
 سؤال خواهيد كرد: اگر خطى از مبدأ مختصـات عـبـورًحتمـا

نكند، آيا براى رسم آن نيز مى�توان از روش قبل، يعنى استـفـاده از
مختصات دو نقطه استفاده كرد يا خير؟

جواب مثبت است. يعنى در هر حالـت بـراى رسـم يـك خـط
مى�توان با يـافـتـن دو نـقـطـه از آن، خـط مـوردنـظـر را رسـم كـرد.
بدين�ترتيب كه دو نقطه را به هم وصل مى�كنيم و از دو طرف امتداد

مى�دهيم. به مثال ديگرى توجه كنيد:
y   بـه�صـورت L معـادلـه�ى خـط .٣مـثـال  = 2x −  مفـروض4

است.ابتدا جدول زير را تكميل كنيد. سپس نمودار اين خط را روى
صفحه�ى مختصات دكارتى بكشيد.

 صفر قـرارxمالحظه مى�كنيد كه اگر در معادله�ى خط به جـاى 
A- به�دست مى�آيد. حال اگر اين نقـطـه را ٤ مقدار yدهيم، بـراى 

بنامـيـم، داريـم 
  
A =

0

−4






 صفـرy. از طرف ديگر، اگـر بـه�جـاى 

  بناميـمB حاصل مى�شود و اگر اين نقطـه را ٢=xبگذاريم، مقـدار 

خواهيم داشـت: 
  
B =

2

0






. همين دو نقطه براى رسم خـط كـافـى

هستند. اكنون مشاهده خواهيد كرد كه اين خط و در حالت كـلـى،
yهر خطى كه معادله�ى آن به شكـل  = ax + bباشد، از مبدأ عبور 

ها را قطع مى�كند.yها و xنمى�كند و همواره دو محور 

ها واقعx همان�طور كه مى�دانيد، هر نقطه روى محور .٢نكته�ى مهم 
باشد، فاصله�اش تا مبدأ مختصات، طول نقطه�ى موردنظر است و همواره

ها واقع باشد،yعرضش صفر است. هم�چنين، اگر نقطه�اى روى محـور 
فاصله�اش تا مبدأ، همان عرض نقطه و طولش صفر خواهد بود. به شكل

زير توجه كنيد.

  
y =

1

3
x

  y = 2x − 4
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حال با توجه به شكل و نكته�ى فوق، مختصـات نـقـاط زيـر را
تكميل كنيد:

  
B =

2





 ، 
  
A =

1





  
D =

1






 ، 
  
C =

0






  
F =

0





 ، 
  
E =

2






  
J =

0






 ، 
  
I =

−1





  
H =

−2






 ، 
  
G =

0





 به مـعـادلـه�ى L هـرگـاه بـخـواهـيـم نـمـودار خـط .٣نـتـيـجـه�ى مـهـم 
y = ax + bرا رسم كنيم، با توجه به نكته�ى قبل و با دانسـتـن آن�كـه ايـن 

خط هر دو محور را قطع مى�كند، كافى است محل برخورد خط با دو محور
x و yرا به�دست آوريم و آن را رسم كنيم. از طرف ديگر مى�دانيم، مـحـل 

ها قرار دارد وxها نقطه�اى است كه روى محور x با محـور Lبرخورد خط 
همواره عرض آن صفر است. لذا براى يافتن مختصات اين نقطه كافى است

y  در معادله�ى خط قرار دهيم:  = x كه مقدار 0 = −b
a

 حاصل مى�شود.

ها نقطه�اى است كه طولyهم�چنين، محل برخورد اين خط با محور 
آن صفر است. لذا براى يافتن مختصان اين نقطه كافى است در معـادلـه�ى

x  خط قرار دهيم:  = y=b كه مقدار  0

حاصـل مـى�شـود. پـس 
  
A =

0

b






مختصات محـل بـرخـورد خـط بـا
هـــا و نـــقـــطــــه�ىyمـــحـــور 

  

B =
−b
a
0













 مـحـل

برخورد خط با محور
x.ها خواهد بود

 معادله�ى خـط.٤مثـال 
L بــه�صـــورت   y = 3x + 2

داده شده است. اين خـط را
رسم كنيد.

محل برخورد با محور عرض�ها

  
→ x = 0⇒ y = 2 ⇒ A =

0

2






 اگر

محل برخورد با محور طول�ها

  

→ y = 0⇒ x = − 2
3

⇒ B = − 2
3

0













 اگر

بنابراين:

- و محور٢ محور طول�ها را در نقطه�اى به طول L خط .٥مثال 
- قطع مى�كند. اين خط را پس از٣عرض�ها را در نقطه�اى به عرض 

مشخص كردن دو نقطه رسم كنيد.

درباره�ى وضعيت دو خط نسبت به هم (موازى يا متقـاطـع) و
نيز اين�كه آيا با داشتن دو نقطه از خط مى�توان معادله�ى خط را نوشت
و يا حالت�هاى ديگر براى نوشتن معادله�ى خط و انواع ديگر خط،

در مقاله�اى جداگانه در شماره�ى آينده بحث خواهيم كرد.

پى�نوشت
، رياضى�دان فرانسوى، آن را براى نقاط مختل� در نظر گرفتدكارت. چون اولين�بار ١

و از روش محورهاى مختصات استفاده كرد، صفحه�ى مخـتـصـات دكـارتـى بـه يـاد وى

نام�گذارى شده است.
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به اين مربع نگاه كنيد. آيا مى�تـوان بـيـن اعـداد آن در خـانـه�هـا
 خانه دارد، نمونه�اى٩ خانه�اى كه ٣×٣خاصيتى را يافت؟ اين مربع 

از يك مربع وفقى است. مى�دانيم مجموع اعداد در هر مربع وفقى
از رابطه�ى زير محاسبه مى�شود:

)n (تعداد خانه�هاى مربع وفقى است 
  
S = n(n +1)

2

 را قرار مى�دهيم:٩ عدد nبنابراين در اين فرمول به جاى 

  

9(9 +1)
2

= 90
2

= 45

 مى�شود.١٥ تقسيم كنيم، حاصل عدد ٣ را بر ٤٥اگر 
 است.١٥پس مجموع اعداد در هر ردي�، ستون و قطر 

ør¹“U1Ð vI�Ë ÈU¼ÅlÐd/ t�u~Ç

دستور ساختن مربع�هاى وفقى با خانـه�هـاى فـرد
 خانه�اى٧×٧ خانه�اى، ٥×٥ خانه�اى، ٣×٣يعنى 

و مانند آن�ها را در اين�جا بيان مى�كنيـم. ابـتـدا
٣×٣براى روشن شدن مطلب، يك مـربـع 

خانه�اى مى�سازيم و به اين ترتيب عمـل
مى�كنيم:

)١ را در خانه�ى وسط سطر اول قرار مى�دهيم. (شكل ١. عدد ١

٢
٧
٦

٩
٥
١

٤
٣
٨

١

١شكل 

o−M-« È“U³N� tO�—

dO�ÅV−Ž “«

t
�u

Ö
  
t

�u
Ö
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. حال به طور قطرى حركت مى�كنيم. جهت حركت در شكل٢
 با پيكان نشان داده شده است. با اين حركت، به خانه�اى مى�رويم٢

كه در سطر باال و ستون بعدى كه در سمت راست آخرين عددى كه
 را٣ را در اين خانه مى�نويسيم و ٢نوشته�ايم، واقع است. حال عدد 

در سومين خانه و به همين ترتيب ادامه مى�دهيم.
. اگر حركت قطرى، ما را به خارج از مربع ببرد، به خانه�اى٣

كه در آخرين سطر يا ستون واقع است، سقوط كنيد و عدد بعدى را
 ـ ال�، جهت حركت (سقوط) بـا٣در آن خانه بنويسيد. در شكل 

پيكان نشان داده شده است. براى آن�كه بتوان به راحتى خـانـه�هـا را
يافت، مى�توان چنين تصور كرد كه مربع به شكل اسـتـوانـه درآمـده

 ـ ب).٢باشد (شكل 

 به طور قطرى به سمت راست حركت مى�كنيم،١وقتى از عدد 
 ـ ال�). بنابراين مربع را به٢خود را بيرون از مربع مى�بينيم (شكل 

شكل استوانه�اى تصور مى�كنيم كه سروته آن بـه هـم رسـيـده بـاشـد
ـ ب و شكل ٢(شكل  ـ ب). بدين ترتيب، همان�طور كه در شكل٣   

 را٢ ـ ب ديده مى�شود، خانه�ى بعدى به دست مى�آيد. حال عدد ٢
در اين خانه مى�نويسيم. دوباره به�طور قطرى حركت مى�كنيم و باز

 ـ ال�).٣هم خود را خارج از مربع مى�بينيم (شكل 
 براى يافتن خانه�ى بعدى چنين تصور مى�كنيم كه مربع به شكل
استوانه�اى درآمده باشد كه دو پهلوى آن به هم رسيده باشند. در اين

 ـ ب٣وقت خانه�ى بعدى ظاهر مى�شود؛ همان�طور كه در شـكـل 
 را در اين خانه مى�نويسيم.٣ديده مى�شود. حال عدد 

. به همين روش پر كردن خانه�ها را ادامه مى�دهيم تا وقتى به٤
. اين وضع پس٤ پر شده باشد؛ مانند شكل ًخانه�اى برسيم كه قبال

  حركت٥ خانه�اى و پس از هر ٣×٣از هر سه حركت در مربع�هاى 
 خانه�اى و غيره روى مى�دهد. وقتى چنين وضعى٥×٥در مربع�هاى 

پيش آمد، عدد بعدى را در خانه�ى زير آخرين خانه�ى پر شده بنويسيد
) و عمل پر كردن خانه�ها را ادامه دهيد. سپس امتحان كنيد،٥(شكل 

ببينيد جمع اعداد سطر، ستون و قطرهاى اين مربع يكى است.

 خانه�اى زير را پر كنيد، به قسمـى٥×٥حال بكوشيد كه مربـع 
:)٦كه جمع اعداد هر سطر، ستون و قطر يكى شود (شكل 

٢شكل 

٣شكل 

ال|

ب

بال|

٤شكل 

٦شكل 

٥شكل 
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اعدادى كه به اصطالح «سقوط كرده�اند»، اعداد بالفاصله پس
 و …). جمع اعداد سطر، ستون�١١، ٦ هستند (٥از مضرب�هاى 

، چه عددى است؟٦و قطرهاى مربع شكل 
 ضرب كنيد. چه عددى به٥خانه�ى وسط اين مربع را در عدد 

دست مى�آوريد؟ در مورد قطرها، وقتى از سمت چپ پايين به سمت
٥×٥ خانـه�اى و ٣×٣راست باال حركت مى�كنيـم، در مـربـع�هـاى 

خانه�اى چه نكته�اى جلب توجه مى�كند؟
 خانه�اى متفاوت كه فـقـط٥×٥فكر مى�كنيد چند مربـع وفـقـى 

 در آن�ها به كار رفته است، وجود دارد؟٢٥ ، … و �٣، �٢، ١اعداد 
 ميليون است.١٣پاسخ اين سؤال عددى بزرگ�تر از 

 خانه�اى، جمع اعداد در هر سـطـر،٣×٣در يك مربع وفـقـى 
ستون و قطر برابر است با:

  

1
3

× 9 ×10
2

= 15

 خانه�اى جمع اعـداد در هـر سـطـر،٥×٥در يك مربـع وفـقـى 
ستون، قطر برابر است با:

  

1
5

× 25 × 26
2

= 65

بدون رسم مربع، بگوييد جمع اعداد هر سطر، ستون، قـطـر
 خانه�اى چند است؟٧×٧در يك مربع وفقى 

 خانه�اى چه عددى در خانه�ى وسـط ايـن١١×١١در يك مربع 
مربع ظاهر مى�شود؟

١در هر يك از مثال�هاى باال از اعدادى استفاده كـرديـم كـه از 
 واحد افزايش مى�يابند. ولى مى�توان بـا١شروع مى�شوند و هر بار 

هر عدد صحيح و يا گويايى شروع كرد و هر افزايشى را به كار برد؛
به شرطى كه اين افزايش براى همه�ى اعداد رعايت شود.

منابع
1. Eric W. Weisstein, Magic Square at MathWorld.
2. Magic Squares at Convergence
3. W. S. Andrews, Magic Squares and Cubes. (New York: Dover, 1960),
originally printed in 1917.
4. John Lee Fults, Magic Squares. (La Salle, Illinois: Open Court, 1974).
5. Magic Squares of Order 4,5,6 and some theory
6. Magic Square Museum: the first Second Life museum about Magic
Square. Vulcano (89, 35, 25)

شـشجمه�ى بهروز بيضايى. به كـو. اوبالكر، اريك. در جهان رياضيات. تـر٧
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 ∫Â“ô q¹UÝË  تايى به شرح زير:١٢يك برگه براى ثبت امتيازات و سه دسته كارت 
 سانتى�متر) در سه رنگ متفاوت تهيه كنيد. شرح هر دسته كارت را روى يكى از٥×٣ به ابعاد ًكارت�هايى با اندازه�هاى مساوى (مثال

رنگ�ها بنويسيد تا پس از يك دور بازى، كارت�هاى هر دسته را به سادگى بتوانيد از هم تفكيك كنيد.

v¹ULM¼«— ‰Ë« Ê«“u/¬Åg�«œ È«dÐ

كارت�هاى دسته�ى اول:
AB=١cm

AB=٢cm

AB=٣cm

AB=٤cm

AB=٥cm

AB=٦cm

AB=٧cm

AB=٨cm

AB=٩cm

AB=١∞cm

AB=١١cm

AB=١٢cm

كارت�هاى دسته�ى دوم:
BC=١cm

BC=٣cm

BC=٥cm

BC=٧cm

BC=٩cm

BC=١١cm

BC=١٣cm

BC=١٥cm

°٣∞ = A

°٦∞ = A

°٩∞ = A

°١٢∞ = A

كارت�هاى دسته�ى سوم:
AC=١cm

AC=٤cm

AC=٧cm

AC=١∞cm

°١٣٥ = B
X

°١٢∞ = B

°١∞∞ = B

°٩∞ = B

°٧٥ = B

°٦∞ = B

°٤٥ = B

°٣∞ = B

“U1Ð YK¦/

ÈbMÄ Ád¼“
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±Æر بزنيد و جداگانه به پشـت روى مـيـز قـرارُ هر دسته كـارت را ب
دهيد. دو طرف ميز بنشينيد و بازيكن اول را با قرعه انتخاب و

به نوبت بازى كنيد.
≤Æهر كدام در نوبت خود يك كارت از هر دسته برداريد. كارت�ها 

را به بازيكن مقابل نشان ندهيد.
≥Æ.دو دقيقه فرصت داريد تا كارت�ها را بررسى كنيد 
اگر با اطالعات نوشته شده روى سه كارت مى�توانستيد يك مثلث �

 امتياز٥رسم كنيد، كارت�ها را به بازيكن مقابل نشان دهيـد، 
براى خود ثبت كنيد و هر كارت را به پشت زير كارت�هاى هم

 ،٧cm=AB اطـالعــات ًرنـگ خـودش قـرار دهـيـد. (مــثــال
BC=١٣cmو  ° B=براى رسم يك مثلث در حالت دو ضلع∞∞١ 

و زاويه�ى بين كافى است.)
پيش از نشان دادن كارت�ها به بازيكن مقابل خوب فكـر كـنـيـد؛ �

چون اگر اشتباه كرده باشيد و بازيكن مقابل بتواند نشان دهد كه
با اطالعات داده شده نمى�توان مثلثى رسم كرد، نوبتتـان را از

دست مى�دهيد و بايد بدون ثبت امتياز، هر كارت را به پـشـت
 با اطالعاتًزير كارت�هاى هم رنگ خودش قرار دهيد. (مثال

AB=٧cm ، BC=١٣cm و  AC=١cmنمى�توان مثلثى رسم  
كرد! چرا؟)

اگر پيش از نشان دادن كارت�ها به بازيكن مقابل تشخيص داديـد �
كه با اطالعات نوشته شده روى سه كارت نمى�توان مثلثى رسم
كرد، مى�توانيد يكى از كارت�ها را عوض كنيد. كارت موردنظر
را به پشت زير كارت�هاى هم رنگ خودش قرار دهيد و از روى
همان دسته، كارت ديگرى برداريد. بدين ترتيب يك امتياز از

 امتيازى كه قرار است در اين مرحله به دست آوريد را از دست٥
مى�دهيد. سه بار مى�توانيد در ازاى از دست�دادن يـك امـتـيـاز
براى هر تعويض، يكى از كارت�هايتان را عوض كنيد. اگر باز
هم اطالعات براى رسم مثلث كافى نبود، نوبتتان را از دسـت
مى�دهيد و بايد بدون ثبت امتياز، همه�ى كارت�ها را به پـشـت

زير كارت�هاى هم رنگ خودشان قرار دهيد.
¥Æ برسد.∞٣ برنده�ى بازى كسى است كه زودتر به امتياز 
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 كاغذ، خودكار و يك ماشين حسابوسايل الزم:

È“UÐ Õdý

±Æ.به نوبت بازى كنيد 
≤Æدر هر نوبت يك عدد سه يا چهار رقمى انتخـاب و آن را اعـالم 

كنيد. با استفاده از ماشين حساب جذرش را بيابيد و با تقريب
كمتر از يك قطع كنيد، اما حاصل به دست آمده را به بازيـكـن

 را انتخاب و اعالم∞١٣٥ شما عدد ًمقابل نشان ندهيد. (مثـال
مى�كنيد، و مى�دانيد كه حاصل جذر آن با تقريب كمتـر از يـك

 است.)٣٦
≥ Æبازيكن مقابل بايد حاصل جذر اين عدد را با تقريب كمتر از يك

حدس بزند. او كه بايد در مدت يك دقيقه اولـيـن حـدسـش را
اعالم كند، ماشين حساب در اختيار ندارد، اما مى�تواند از كاغذ

 بازيكن مقابل حدس مى�زند كـهًو خودكار استفاده كند. (مثال
 است و ايـن٣٥ به طور تقريبـى عـدد ∞١٣٥حاصل جذر عـدد 

عدد را اعالم مى�كند. همان�طور كه مشاهده مى�كنيد، حـدس

v¹ULM¼«— ÂËœ Ê«“u/¬Åg�«œ È«dÐ

اعالم شده خيلى به عدد مورد نظر نزديك است. فكر مى�كنيد
بازيكن مقابل چگونه حدود پاسخ را يافته است؟)

¥Æاگر عدد اعالم شده درست نباشد، يك امتياز براى خود منظور 
كنيد و با استفاده از ماشين حساب مجذور عدد اعالم شده توسط
بازيكن مقابل را بيابيد و آن را بگوييد. (يعنى در اين مرحـلـه،

 را اعالم مى�كنيد و يك امتياز براى خود٣٥×٣٥=١٢٢٥عدد 
 چه كمكى به١٢٢٥در نظر مى�گيريد. فكر مى�كنيد اعالم عدد 

بازيكن مقابل مى�كند؟)
µ  Æبازى به همين ترتيب با حدس زدن�هاى مكـرر تـا رسـيـدن بـه 

پاسخ درست ادامه مى�يابد. بازيكن مقابل با حدس زدن پاسخ
 امتياز كسب مى�كند.∞١درست 

∂ Æحاال نوبت عوض مى�شود. ماشين حساب را به بازيكن مقابل 
بدهيد و بكوشيد حاصل جذر عددى را كه اعالم مى�كـنـد، بـا

تقريب كمتر از يك حدس بزنيد.
∑ Æ عدد انتخاب كرد، بازى تمام است.٥ پس از آن�كه هر بازيكن 

مجموع امتيازات را بشماريد و  برنده را تعيين كنيد.

vLD— Ëœ —cł
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∫Â“ô q¹UÝËكاغذ و خودكار 

È“UÐ Õdý

در اين قسمت دو بازى را معرفى مـى�كـنـيـم. در هـر دو بـازى
بازيكنان از يك نقطه حركت را آغاز مى�كنند و بـه نـوبـت بـا انـجـام
حركت�هاى بعدى به سمت هدف مى�روند. هدف هر بازى در نـام

آن مشخص شده است.

±Æ”dÐ dHF tÐ 

،∞∞٢ابتدا بازيكنى را برگزينيد. او بايد با نوشتن عددى كوچك�تر از 
بازى را شروع كند. پس از آن به نوبت بازى را ادامه دهيد و در

 را  (بسته به توافق) انـتـخـاب∞٤ تا ٨هر حركت، عددى بـيـن 
كنيد و آن را از عدد نوشته شده كم كنيد. برنده�ى بازى كـسـى

است كه به عدد صفر برسد!
 كم مى�شود)، كدام٤٤ تا ٦ به نظر شما در بازى زير (عددى بين �

بازيكن برنده است؟
١٥ ➪ ١٤٤ ➪ ١٢٣ ➪ ٩٦ ➪ ٥٢ ➪ ٤٨∞

 چند بار بازى كنيد و بكوشيد راهبرد مناسبى براى برد در اين بازى�
بيابيد.

v¹ULM¼«— ÂuÝ Ê«“u/¬Åg�«œ È«dÐ

 پس از چند بار بازى مى�توانيد محدوده�ى انتخاب عدد را تغيـيـر�
دهيد.

≤Æ tÐ ≥∞”dÐ bMHÝ« 

ابتدا بازيكنى برگزينيد. اين بازيكن با نوشتن تاريخ يك روز در ماه
فروردين بازى را شروع مى�كند. پس از آن بـه نـوبـت بـازى را
ادامه دهيد. در هر حركت بايد فقط روز يا ماه تـاريـخ نـوشـتـه
شده را تغيير دهيد. مى�توانيد تاريخ را هر چند روز و يا هر چند
ماه كه مى�خواهيد به جلو ببريد، اما نمـى�تـوانـيـد بـه روزهـا يـا
ماه�هاى گذشته برگرديد. برنده�ى بازى كسى است كه تاريخ را

 روزه∞٣ اسفند برساند. (در آغاز بازى همه�ى ماه�هـا را ∞٣به 
در نظر بگيريد.)

 بازنده مى�شويد؟ً با گفتن چه روزهايى در ماه اسفند حتما�
 چه روزى در ماه بهمن را بايد انتخاب كنيد، تا برنده شويد؟�
 به بازى زير دقت كنيد. برنده�ى بازى در هر حركت چه تاريخى�

را انتخاب كرده است؟
 ➪ ١/∞٢ ➪ ٢/∞٢ ➪ ٢٣/٢ ➪ ٢٣/٥ ➪ ٢٩/٥ ➪ ٢٩/١١

١١/∞٣ ➪ ١٢/∞٣
 حركت�ها را به عقب برگرديد و سعى كنيد راهبرد مناسبى بـراى�

برد بيابيد. اگر نفر اول بازى باشيد، بايد چه روزى از فروردين
را در آغاز بازى انتخاب كنيد؟

 اين دو بازى چه شباهتى با هم دارند؟�

”dÐ ·b¼ tÐ
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ÈbLŠ« s�Š

آقاى شيرفروش، در مغازه�اش سيستم جـالـبـى بـراىاحمـد 
فروش شير دارد. او از ظرف�هايى استفاده مى�كند كه حجم�هاى آن�ها

 ليتر حجم١ارتباط خاصى با يك�ديگر دارند. كوچك�ترين ظرف او 
 ليتـر٣دارد. حجم ظرف بعدى سه برابر حجم ظرف اول، يـعـنـى 

 ليتر حجم دارد؛ يعنى سـه�بـرابـر ظـرف٩است. و ظرف بعـدى 
 احمدآقاِ مى�توانيد حدس بزنيد ظرف بعدىًقبلى. حتما

چند ليتر حجم دارد! بـلـه درسـت اسـت. سـه
 ليتر.٢٧برابر ظرف قبلى يعنى 

احمدآقا دو نكته� را در استـفـاده
از اين ظرف�ها رعايت مى�كـنـد.

نكته�ى اول اين�كه موقع فروش
 ظرف را پر مى�كندًشير حتما

و ظروف را به�طور نـصـ�
و نيمه به كار نمى�برد. يعنى
اگـر كـسـى دو لـيـتـر شـيــر

بـخــواهــد او 
  

2
3

٣ ظــرف 
ليترى را پرنمى�كـنـد، چـون

كه روى ظرف�ها درجه�بـنـدى
وجود ندارد. براى اين� كار دوبار

 ليترى استفـاده مـى�كـنـد.١از ظرف 
نكته�ى مهم ديگرى كه رعايت مى�كند،

∞١صرفه�جويى در زمان است. هربار 

ثانيه طول مى�كشد تا احمدآقا ظرفـى را
پر و خالى كند (حجم ظرف تـأثـيـرى در

زمان ندارد). او به تجربه ياد گرفته است

طورى از پيمانه�ها (ظرف�ها) استفاده كند كه براى يك حجم خاص
تعداد دفعات كمترى پيمانه�ها را پر و خالى  كند. به اين�صورت، او

 خود و مشتريانش صرفه�جويى مى�كند.ِدر وقت

g
�«

œ
 

v
¹
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 شيري تازه به مغازه�ى احمدآقا رفته و در ص�ِروزى براى خريد
ايستاده بودم. پيرزنى چهار ليتر شير مى�خواست. احمدآقا يك�بـار

 ليترى�اش را پر شير كرد و در١ ليترى و يك�بار پيمانه�ى ٣پيمانه�ى 
 ليتـر شـيـر∞٢ه�ى پيرزن ريخت. كـارگـرى هـم كـه نـوبـتـش بـود ّدب

 ليتـرى و٩درخواست كرد. احمدآقا بدون درنگ دوبار پـيـمـانـه�ى 
 ليترى را پر از شير كـرد و در ظـرف آن مـشـتـرى١دوبار پيـمـانـه�ى 
 ليتر شير∞٥اد (شيرينى�پز) بود كه ّ قناصغرآقـا  بعد ِريخت. مشترى

مى�خواست. سعى كردم قبل از آن�كه احمدآقا دست�بـه�كـار شـود،
حدس بزنم از پيمانه�ها چه�طور استفاده مى�كند.

 ليترى استفاده خواهد كـرد٢٧ از پيمانه�ى ًمعلوم بود كه حتمـا
 ليتر بيش�تر مى�شود. پـس فـقـط∞٥ ليتـر از ٢٧ولى چندبار؟ دو تـا 

 ليتر ديگر را بايد٢٣ ليترى استفاده مى�كنـد. ٢٧يك�بار از پيمانه�ى 
 ليترى و دوبار از پيمانه�ى٣پيمانه كند. مى�تواند هفت�بار از پيمانه�ى 

نام مشترى

پيرزن

آقاى كارگر

اصغرآقا

على�آقا

عباس�آقا

         مهنازخانم

ميزان سفارش

٤

٢∞

٥∞

١٢

٢٦

٢٧

 ليترى١پيمانه�ى 

١

٢

٢

 ليترى٣پيمانه�ى 

١

∞

١

 ليترى٩پيمانه�ى 

∞

٢

٢

 ليترى٢٧پيمانه�ى 

∞

∞

١

 ليترى استفاده كند. ولى اين كار خيلى طول مى�كشد. (تا جايـى١
كه مى�شود بايد از پيمانه�هاى بزرگ�تر استفاده كند. بنابراين به�جاى

 ليترى را به�كار ببرد، يك�بار از پـيـمـانـه�ى٣اين�كه سه�بار پيمـانـه�ى 
 ليتـرى٩ليترى بهره مى�جويد.) او مى�توانـد دوبـار از پـيـمـانـه�ى ٩

استفاده كند كه با اين كار هجده ليتر ديگر را پيمانه كرده است كه بـا
 ليتر كه براى پيمـانـه٥ ليتر و مى�مانـد ٤٥ ليتر قبلى مـى�شـود ٢٧آن 

١ليترى و دوبار پيمـانـه�ى ٣كردن آن هم مى�تواند يك�بار پيمـانـه�ى 
ليترى را به�كار گـيـرد. در جـدول زيـر سـفـارش�هـاى ديـگـر را هـم
مى�بينيد. خودتان نحوه�ى پيمانه�كردن احمدآقـا را حـدس بـزنـيـد و

جدول را كامل كنيد.
مهنازخانم بيش�تر از عباس�آقا شير مى�خواست، ولى احمدآقا
در زمان كمترى شير او را پيمانه كرد. اين برايم خيلى جالب بود.به

نظر شما چرا اين اتفاق افتاده است؟
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 دقيقه، از يك پل معلق عبور كنند. پل فقط تحمل١٧ آقاى «آهسته»، آقاى «معمولى»، آقاى «سريع» و آقاى «فوق�سريع» بايد در 
 چراغ�قوه موجود است.١وزن دو نفر را دارد. در ضمن هوا تاريك و فقط 

 چراغ�قوه را همراه ببرند. طول پل هم بيشتر از آن است كه بتوانند با پرتاب كردن،ًهر دو نفر يا يك نفرى كه از پل عبور كنند، بايد حتما
 به آن طرف حملش كنند. سرعت هر نفر با بقيه فرق دارد و هر دو نفرى كه با هم از پل عبـورًچراغ را به يكديگر برسانند؛ يعنى بايد حتمـا

مى�كنند، بايد با سرعت نفر كندتر حركت كنند.
 دقيقه.١ دقيقه و آقاى فوق سريع در ٢ دقيقه، آقاى سريع در ٥ دقيقه از پل عبور مى�كنند. آقاى معمولى در ∞١آقاى آهسته در 

 دقيقه، همگى از پل عبور كرده باشند؟١٧اين چهار نفر چه�طور بايد عمل كنند تا در مدت زمان 

 عدد سكه داريم كه يكى از آن�ها تقلبى است. وزن سكه�ى١٢
تقلبى با وزن ساير سكه�ها فرق دارد و ما نمى�دانيم كه سكه�ى تقلبى
سبك�تر از بقيه است يا سنگين�تر. اما با سه بار وزن كردن سكه�ها با
يك ترازوى دو�كفه�اى، مى�توانيم بفهميم كدام سكه تقلبـى اسـت.

حاال شما توضيح دهيد كه اين كار چگونه صورت مى�گيرد؟

ÈÅtH� —œ v³KIð ÈÅtJÝ
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اول آقاى فوق سريع با آقاى سريع از پل مى�گذرند كه  ٢  دقيقه به
طول مى�انجامد.

سپس آقاى فوق سريع چراغ�قوه را برمى�گرداند كه اين عمل  ١
دقيقه طول مى�كشد.

بعد آقاى آهسته و آقاى معمولى از پل عبور مى�كنند كه  ١∞  دقيقه
طول مى�كشد.

بعد آقاى سريع چراغ قـوه را بـرمـى�گـردانـد كـه  ٢  دقيقـه طـول
مى�كشد.

در انتها، آقاى فوق سريع و آقاى سريع در مدت زمان  ٢  دقيقه
از پل عبور مى�كنند. مجموع مدت زمان�هاى باال  ١٧  دقيقه مى�شود.

°°vFD«Ë ÈË“«dð ÈÅtH� —œ v³KIð ÈÅtJÝ

سكه�ها را به سه گروه چهارتايى تقسيم مى�كنيم:
) ١ ٢ و  ٣ و  ٤ و  ) ،( ٥ ٦ و  ٧ و  ٨ و  ) و ( ٩ ١٠ و  ١١ و  ١٢ و  (

گروه�هاى اول و دوم را در دو كفه قرار مى�دهيم.
حالت اول: ١ اگر گروه اول ( ٢ و  ٣ و  ٤ و  ) و گروه دوم ( ٥ ٦ و 

و  ٧ ٨ و  ) هم�وزن بودند، معلوم مى�شود سـكـه�ى غـيـر هـم�وزن در
گروه سوم ( ٩ ١٠ و  ١١ و  ١٢ و  ) قرار دارد.

) ١ ٢ و  ) از گروه اول را در كـفـه�ى چـپ و ( ١٠ ٩ و  ) از گـروه
سوم را در كفه�ى راست مى�گذاريم. اگر هم�وزن نبودنـد،  ٩ ١٠ يا 

سكه�هاى مورد نظر هستند. زيرا  ١ ٢ و   سكه�هاى سالم هستند.
در غير اين صورت، سكه�ى مورد نظر يكى از دو سكه�ى  ١١  و

١٢  است. حال بايد با يك�بار توزين، سكه را بيابيم. به اين منظور،
يكى از سكه�ها را با يكى از سكه�هاى گروه اول وزن مى�كنيم. اگـر
هم�وزن نبودند، پس سـكـه�ى مـورد نـظـر هـمـيـن سـكـه و در غـيـر

اين�صورت سكه�ى ديگر است.
حالت دوم: ١ اگر دو گروه  ٢ و   هم�وزن نبودند، فرض مى�كنيم

كفه�ى سمت راست ( ١ ٢ و  ٣ و  ٤ و  ) سنگين�تر از كفه�ى سمت چپ
) ٥ ٦ و  ٧ و  ٨ و  ) باشد. ما از كفه�ى سمت راست دو سكه را خارج

مى�كنيم. هم�چنين يكى از سكه�هاى كفه�ى راست را در كفه�ى چپ
و دو تا از سكه�هاى كفه�ى چپ را در كفه�ى راست مى�گذاريم.

يعنى حاال دو دسته براى وزن كردن داريم: ( ١ ٥ و  ٦ و  ) و ( ٢
و  ٧ ٨ و  ). يك دسته را هم فعال ً ٣ كنار مى�گذاريم ( ٤ و  .(

دو دسته�ى اول را وزن مى�كنيم. يكى از حالت�هاى ال�، ب
يا ج رخ خواهد داد:

ال�) اگر كفه�ها به تعادل برسند، سكه�ى غير�هم�وزن بـيـن دو
سكه�ى خارج شده ( ٣ ٤ و  ) قرار دارد و قطعا ً  اين سكه از ساير سكه�ها

سنگين�تر است. (چون هر دو از كفه�ى سمت راست كه سنگين�تـر
بوده است، برداشته شده�اند). با مـقـايـسـه�ى وزن ايـن دو سـكـه،

سكه�ى سنگين�تر را پيدا مى�كنيم.
ب) اگر كفه�ى سمت چپ سنگين�تر باشد، سكه�ى مورد نظـر

بين سه سكه�ى جابه�جا شده قرار دارد؛ يعنى بيـن  ٥  ،� ٦ ٢ و   (چون
كفه�ى سنگيـن�تـر جـابـه�جـا شـده اسـت). از آن�جـا كـه دو سـكـه از

سكه�هاى جابه�جا شده، يعنى  ٥ ٦ و   در كفه�ى سمت راست (كفه�ى
سبك�تر) هستند، پس اگر سكه�ى غير�هم�وزن يكى از اين دو سكـه
باشد، بايد از ساير سكه�ها سبك�تر باشد. وزن اين�دو را با هم مقايسه
مى�كنيم، هركدام كه سبك�تر باشد، سكه�ى مورد نظر اسـت. اگـر

هم�وزن باشند، سكه�ى سوم يعنى  ٢ ، سكه�ى مورد نظر است.
ج) اگر كفه�ى سمت راست سنگين�تر باشد، پس سكه�ى مورد
نظر بين سه سكه�ى جابه�جا نشده و خارج نشده است. يعنى يكى از

سكه�هـاى ( ١  ،� ٧ ٨ و  ). از آن�جا كه دو تا از اين سكه�ها در كـفـه�ى
سمت چپ (كفه�ى سبك�تر) هستند، وزن آن�ها را با هم مقايـسـه و
سكه�ى سبك�تر را انتخاب مى�كنيم. اگر هم�وزن بـودنـد، سـكـه�ى

سوم سكه�ى مورد نظر است.

U¼ÅaÝUÄ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UHDHÎ°bO�«œdÖdÐ «— t×HF 



 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  ¥∞

bOM� dJ� vIDM/ vL�

ø°X1O� ULF/ ÈÅÁbM¹uÖ

  «واژه�ى منطق به معناى سخن گفتن است.بـه طـور كـلـى 
منطق به دانشى گفته مى�شود كه به كمك قاعده�ها و قانون�هايى،فكر
را هدايت مى�كند تا گمراه نشودو اشتباه نكند.مـنـطـق بـه مـا نـشـان
مى�دهد كه چگونه بايد براى رسيدن به حـقـيـقـت و دورى كـردن از
اشتباه دليل بياوريم (استدالل كنيم). بنابراين، مى�توان گفت منطق
علمى است كه قانون�هاى استدالل را مطالعه مى�كند.از اين گذشته،
منطق را «هنر فكر كردن» نيز ناميـده�انـد. در ريـاضـيـات فـكـرهـاى
گوناگون را به هم مربوط مى�كنيم تا به حقيقت برسـيـم. امـروزه از
منطق رياضى در علومى مانند مهندسى برق، رايانه، زبان�شناسى و

عصب�شناسى بهره مى�گيرند.
براى درك و فهم اين معنا به هيچ آموزشى در زمينـه�ى مـنـطـق
قديم و جديد (نمادى) يا هيچ دانش خاصى نياز نيـسـت. الزمـه�ى
پاسخ�گويى به آن، داشتن انديشه�اى جست�وجوگر و ذهنى منطقـى
است. براى پرهيز از وسوسه�ى مراجعه�ى زود هنگام بـه راه�حـل،
نويسنده رهنمودى سودمند براى دست�يابـى آسـان بـه پـاسـخ آورده

است.»

كمى منطقى فكر كنيد وبگوييد گوينده زن است يا مرد؟!
 پزشك و پرستار١٦ كاركنان تحصيل�كرده�ى بيمارستان مـا را 

تشكيل مى�دهند. خود من نيز يكى از آنان هسـتـم. آن�چـه در ادامـه
مى�خوانيد، اطالعاتى كلى است كه من درباره�ى جنسيت و عده�ى
پزشكان و پرستاران بيمارستان به شما مى�دهم. حال اگر مرا مشمول

اين اطالعات بدانيد يا ندانيد، تفاوتى نمى�كند:
. عده�ى پرستاران از پزشكان بيش�تر است.١
. عده�ى پزشكان مرد از پرستاران زن بيش�تر است.٢
. عده�ى پرستاران مرد از پرستاران زن بيش�تر است.٣
. در ميان اين كاركنان دست كم يك پزشك زن هست.٤

به نظر شما جنسيت و شغل گوينده�ى اين سخنان چيست؟
براى آسان شدن حل معما، نخست عده�ى پرستارانرهنمود:  

مرد، پرستاران زن، پزشكان مرد و پزشكان زن را مشخص كنيد و
سپس ببينيد كه كدام يك از اين�ها گوينده�ى معماست تا هيچ تناقضى

در چهار جمله�ى باال پيش نيايد.
* * *
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با توجه به اطالعات رديـ��هـاى  ١ ٤ و   و نيز با توجـه بـه
عده�ى كل پزشكان و پرستاران ( ١٦  نفر)، نتيجه مى�گيريم كه

عده�ى پرستاران نه نفر يا بيش�تر از نه نفر و عده�ى پزشكان مرد
شش نفر يا كمتر از شش نفر است. بنابر جملـه�ى رديـ�  ٢،

تقسيم عده�ى پرستاران برحسب جنسيت، بايد به گونه�اى باشد
كه عده�ى مردان كمتر از شش نفر باشد. با توجه به جمـلـه�ى

ردي�  ٣  مى�دانيم كه عده�ى پرستان زن كمتر از پرستاران مرد
است. بنابراين، عده�ى پرستاران مرد بايد بيش از چهار نـفـر
باشد. چون عده�ى پرستاران مرد كمتر از شـش و بـيـش�تـر از

چهار نفر است، پرستاران مرد بايد دقيقا ً  پنج نفر باشند.
بنابراين، عده�ى پرستاران، اعم از پنج مرد و چهار زن،
نبايد بيش�تر از نه نفر باشد. همين�طور، عده�ى پزشكان مـرد
نبايد كمتر از شش نفر باشد. پس بايد فـقـط يـك پـزشـك زن

باشد تا همه�ى كاركنان،  ١٦  نفر بشوند.
حاصل استنتاج�ها و دانسته�هاى ما تاكنون چنين است:

پرستاران مرد =  ٥  نفر
پرستاران زن =  ٤  نفر
پزشكان مرد =  ٦  نفر

پزشك زن =  ١  نفر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همه�ى كاركنان =  ١٦  نفر
حال براى اين�كه دريابيم كه راوى اين مـعـمـا چـه كـسـى
است، به استداللى كه در پى مى�آيد توجه كنيد: اگر پـزشـك ِ
مردى گوينده�ى معما باشد و ضمن بيان چهار جمله�ى گفـتـه

شده، خود را از جمع كاركنان مستثنا كند، جمله�ى ردي�  ٢
متناقض مى�شود. اگر پرستا ِ ر مردى خود را از جمع كاركنان
مستثنا كند، جمله�ى رديـ�  ٣ ِ متناقض مى�شود. اگر پزشك

زنى خود را از جمع كاركنان مستثنا كند، جـمـلـه�ى رديـ�  ٤
متناقض مى�شود. اما اگر پرستار ِ   زنى راوى اين معما باشد و

خود را جزو پرستاران به حساب نياورد، هيـچ يـك از چـهـار
جمله�ى گفته شده متناقض نمى�شود. پس گوينده�ى معما زن

و پرستار است.

براى مطالعه�ى اين پاسخ صفحه را برگردانيد!
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كاغذى به شكل مثلث متساوى�االضالع را از روى يكى از  
ارتفاع�هاى آن تا مى�زنيم و روى يك كاغذ ديـگـر قـرار مـى�دهـيـم؛

به�صورت شكل زير:

ÊU²ÝdOÐœ Ë v¹ULM¼«— ÈÅtÝbM¼ Ë v{U¹— rKF/

 وسطD در نقطه�ى BHC و BACثابت كنيد، نيم�ساز زاويه�هاى 
BC.يكديگر را قطع مى�كنند 

برهان:
يك شكل سه�بـعـدى داريـم.  AB

∆
C  در يك صفحه و مـثـلـث

BH
∆

C  در صفحه�ى زيرين قرار دارد. چون كاغذ متساوى�االضالع
بود:  AB=AC .

درنتيجـه،  AB
∆

C  متساوى�الساقين است. مى�دانيم در مثـلـث
متساوى�الساقين، نيم�ساز زاويه�ى رأس، بر ميانه�ى قاعده منـطـبـق
است. در مثلث متساوى�االضالع نيز، ارتفاع و ميانه بر هم منطبق

هستنـد. درنـتـيـجـه،  AD  هم ارتفاع و هم مـيـانـه اسـت؛ يـعـنـى:
BD=CD .

پس مثلث  BHC  متساوى�الساقين است و نيم�ساز زاويه�ى رأس
از وسط قاعده مى�گذرد و به عبارت ديگر، دو نيم�ساز در نـقـطـه�ى

وسط قاعده�ى  BC  به�هم مى�رسند.
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اشاره
 در شماره�ى گذشته�ى برهان، با 

مسابقه�ى رياضى استراليـا آشـنـا شـديـم و
 بـراى پـايــه�ى اول٨∞∞٢سـؤال�هـاى سـال� 

راهـنـمـايـى را ديــديــم. در ايــن شــمــاره،
 براى پـايـه�ى اول٧∞∞٢سؤال�هـاى سـال 

راهنمايى را مى�بينيد.

«—¬ÅsLÇ ÁbOáÝ ÈÅtLłdð
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±Æرقم نامعلوم در جمع زير چيست؟ 

  
2 6 + 497 = 703

∞ال�) 

١ ب) 
٣ پ) 
٧ت) 
٩ ث) 

≤Æكدام�يك از عددهاى زير، از همه بزرگ�تر است؟ 
ال�) سى�صدم

ب) سيزده�صدم
پ) سه�دهم

ت) سى�ويك�صدم
ث) سه�صد م

≥Æ ،كتايون وقتى داشت از شهر به سمت درياچه رانندگى مى�كـرد
به تابلوى زير رسيد:

يك�ساعت بعد، او تابلويى را ديد كه نشان مى�داد، فقـط
كيلومتر ديگر تا درياچه فاصله دارد. او چه�قدر از شهـر٥

دور شده است؟
km∞٥ال�) 

km∞٨ب) 

١٢٥kmپ) 

km∞٣ت) 

٦٥kmث) 

¥Æشكل سايـه خـوردهِ در كدام يك از شكل�هاى زير، سـه�هـشـتـم 
است؟

µÆ ،يك كالس در سه�شنبه�ى گذشته�، درس�هاى رياضى، عـلـوم
زبان و هنر داشت. نسبت زمان اين درس�ها در نمودار دايره�اى

زير نشان داده شده است.

كدام�يك از  جمله�هاى زير درست است؟
ال�) زمان علوم از زمان هنر بيشتر بوده است.
ب) زمان علوم از زمان زبان بيشتر بوده است.

پ) زمان علوم و زبان، بيش از نص� كل زمان بوده است.
ت) زمان هنر و رياضى بيش از نص� كل زمان بوده است.

ث) زمان رياضى و هنر باهم برابر بوده است.

∂Æ  برابر است با:١٤-٨÷٢+٢×٣مقدار عبارت 
١٦ال�) 

١٥ب) 
٣٦پ) 
٩ت) 
٤ث) 

علوم

رياضى

هنر

زبان

 tÇU¹—œ∏∞km dN�µ∞km

ب)ال�)

ث)ت)پ)
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∑Æ ،درصد از دانشجويان، دختر هستند.∞٦ در كالس يك دانشكده
 در اين كالس وجود داشتهنمى�تواندكدام�يك از تركيب�هاى زير 

باشد؟
 دختر٩ پسر و ٦ال�) 

 دختر١٥ پسر و ∞١ب) 
 دختر∞١ پسر و ١٥پ) 
 دختر١٨ پسر و ١٢ت) 
 پسر٨ دختر و ١٢ث) 

∏Æ بعـدازظـهـر٣:∞∞ االن سـاعـت 
 ساعت ديـگـر چـه∞∞١اسـت. 

ساعتى است؟
 صبح٧:∞∞ال�) 

 صبح٣:∞∞ب) 
 بعدازظهر٧:∞∞پ) 
 بعدازظهر٣:∞∞ت) 
 بعدازظهر١١:∞∞ث) 

πÆ  يكى تشكيل٣ ده�تايى و ٤كدام�يك از اعداد زير از يك صدتايى و 
شده است؟

٤١٣ال�) 
١٤٣ب) 
٣٤١پ) 
٤٣∞١ت) 
١٣٤ث) 

±∞Æ  ،يال دارد. قاعده�ى اين هرم چه شكلى است؟١٢يك هرم 
ال�) يك مثلث

ب) يك مربع
پ) يك پنج�ضلعى

ت) يك شش�ضلعى
ث) يك هشت�ضلعى

±±Æ  تا١ توپ داريم كه روى آن�ها از شماره�ى ∞٢درون يك كيسه 
 نوشته شده است. از درون اين كيـسـه، يـك تـوپ بـيـرون∞٢

مـى�آوريـم. كـدام يـك از اتـفـاق�هـاى زيــر
محتمل�تر است؟

 بيرون بيايد.١ال�) توپ شماره�ى 
ب) توپى با شماره�ى فرد بيرون بيايد.

 روى آن بيرون٢پ) توپى با رقم 
بيايد.

 بيرون بيايد.∞١ يا ٩ت) توپ 
 بيـرون∞٢ث) توپ شـمـاره�ى 

بيايد.

±≤Æشادى يك شكالت بزرگ مستطيل�شكل دارد كه از قطعه�هاى 
تايى است.٨ ردي� ٦مربعى�شكل تشكيل شده و شامل 

شادى تمام قطعه�هاى خارجى (بيرونى) را خورده است.
چه كسرى از شكالت باقى مانده است؟

ال�)
  

1
4

ب) 
  

1
3

پ)
  

1
2

ت) 
  

2
3

ث) 
  

3
4

±≥Æ است.٤×٤ صفحه�ى يك بازى، چهارخانه و 
٤ و �٣، �٢، ١وقتى بازى تمام مى�شود، هر يك از اعداد 

 و نيز در هر٤×٤ اين چهارخانه�ى ِدر هر ردي� و هر ستون
 كوچك�تـر گـوشـه�اى ظـاهـر مـى�شـود. اگـر٢×٢مـربـع 

صفحه�ى بازى كامل شود، مجمـوع اعـداد داخـل چـهـار
 چيست؟٤×٤مربع گوشه�ى صفحه�ى 

١٣ال�) 
١١ب) 
١٥پ) 
١٢ت) 
∞١ث) 

شكالت

 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  ¥µ



 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  ¥∂

±¥Æ نفر٤٢ دانش�آموز صورت گرفـت، ∞٥ در نظرسنجى كـه از 
 نفر گفتند كرفـس٣٧اعالم كردند كه اسفناج دوست ندارند، 

 نفر گفتند كه نه اسفناج دوست دارند و نه٣١دوست ندارند و 
كرفس. چند دانش��آموز هم اسفناج دوست دارند و هم كرفس؟

٦ال�) 
٥ب) 
٤پ) 
٣ث) 
٢ت) 

±µÆخانم اكبرى مشخصات پالك اتومبيل خود را كه از سه حرف 
M ،X و P آمده،٣ و �٢، ١ تشكيل شده و بعد از آن سه رقم 

فراموش كرده است. حداكثر تعداد تركيب�هاى ممكـن بـراى
پالك اتومبيل كه او بايد در ميان آن�ها پالك اتومـبـيـل خـود را

جست�وجو كند، چندتاست؟
٦ال�) 

١٢ب) 
٣٦پ) 
٥٤ت) 
٨١ث) 

±∂Æ ،ردي�٣ كمد كوچك قرار دارد كـه در ∞٣ در كالس احمـد 
 شماره خورده�اند. شماره�ها∞٣ تا ١تايى چيده شده�اند و از ∞١

از گوشه�ى چپ باال شروع مى�شوند و از چپ به راست و باال
به پايين ادامه مى�يابند تا در گوشه�ى راست و پايين تمام شوند.

كمدهاى كدام�يك از اين دو دانش�آموز، كنـار يـكـديـگـر قـرار
دارند؟

ال�) احمد و سعيد
ب) مسعود و اصغر

پ) سعيد و اصغر
ت) محمود و احمد
ث) احمد و مسعود

±∑Æ مربع هم�اندازه ساخته شده است كه١٥ يك شبكه�ى سيمى از 
آن را در شكل زير مى�بينيد:

 است.٧ شماره�ى كمد احمد، �
 كمد سعيد در زير كمد احمد و دوتا به سمت چپ قرار دارد.�
تا بيشتر از شماره�ى كمد سعيد است.٦ شماره�ى كمد مسعود، �
 كمد محمود دو ردي� باالتر از كمد مسعود است.�
 كمد اصغر نسبت به كمد مسعود، پنج تا راست�تر و يكى پايين�تر�

است.

 سانتى�متر باشد، طول همه�ى سيم�هاى ايـن∞٢اگر طول اين شبكه 
شبكه روى هم چند سانتى�متر است؟

١٤٤ال�) 
∞١٥ب) 

١٥٢پ) 
١٦٤ت) 
∞١٧ث) 

±∏Æ،بزرگ�ترين عدد اول دورقمى كه رقم�هايش نيز عدد اول باشند 
كدام است؟

٧٣ال�) 
٧٧ب) 
٨٣پ) 
٩١ت) 
٩٧ث) 

±πÆ  متر را به�صورتى٤ و �٣، �٢، ١چهار مستطيل با عرض�هـاى 
كه در شكل مى�بينيد، كنار هم چيده�ايم تا سطح مستطيل شكل

متر بسازيم و يك مستطيـل١٢ متـر در ٨بزرگ�ترى به� صورت 
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كوچك�تر(قسمت هاشورخورده در شكل) در داخلـش ايـجـاد
بشود. مساحت مستطيل داخلى چه�قدر است؟

١٢ال�) 
١٦ب) 
١٨پ) 
∞٢ت) 

٢٤ث) 

≤∞Æ هنگامى كه كتاب رياضى جديدى را كه خريده بودم باز كردم 
تا به آن نگاهى بيندازم، مجموع شماره�هاى دوصفـحـه�اى كـه

 بود. شماره�ى صفحه ى بعدى چيست؟٣١٧باز شد، 
١٥٨ال�) 

١٥٩ب) 
∞١٦پ) 

٢٦١ت) 
٣٢٨ث) 

≤±Æ يك قطعه كاغذ را از روى خط وسط آن تا زديم و بعد دوباره 
آن را (مانند شكل زير) تا كرديم و طبـق شـكـل سـوم، از روى
نقطه�چين آن را برش داديم. اگر كاغذ را باز كنيم، كدام�يك از

شكل�هاى زير حاصل مى�شود؟

≤≤Æمى�دانيم بهاره، ترانه، شراره، افسانه، سعـيـده، حـمـيـده و 
ساله و٦ساله، ٥سالـه، ٤ساله، ٣ساله، ٢سالـه، ١وحيده، 

ساله هستند. ولى نمى�دانيم هر عدد سن به كدام�يك از آن�ها٧
تعلق دارد. سن افسانه، سه�برابر سن ترانه است. شراره چهار
سال از سعيده بزرگ�تر است. حميده از بهاره و بهاره از وحيده
بزرگ�تر است، ولى مجموع سن بهاره و وحيده از سن حميده

بيشتر است. بهاره چند سال دارد؟
٢ال�) 

٣ب) 
٤پ) 
٥ت) 
٦ث) 

≤≥Æ  براى ساختن دو عدد دورقمى استفاده٤ و �٣، �٢، ١ از ارقام 
كرده�ايم. اگر اين دو عدد را درهم ضرب كنيـم، بـزرگ�تـريـن

حاصل�ضرب ممكن برابر است با:
٣∞٩ال�) 

٩٤٣ب) 
٢∞١٣پ) 
١٣١٢ت) 
١٣٣٦ث) 

≤¥Æ مستطـيـل PQRSاز سه مستطيل هـم�انـدازه�ى كـوچـك�تـر ،
سانتى�متر مربع است.∞١٥تشكيل شده و مساحت آن 

T T T

T

T

ث)

ب)ال�)

ت)پ)

P

S

Q

R
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اندازه�ى ضلع كوچك�تر يكى از اين مستطـيـل�هـاى كـوچـك چـنـد
سانتى�متر است؟

٥ال�) 

ب)
  
7

1
2

∞١پ) 

ت) 
  
12

1
2

١٥ث) 

≤µ Æ  وجود دارد كه در شرايط∞∞٩چند عدد سه�رقمى بزرگ�تر از 
زير صدق مى�كند:

 باشد.١٤ مجموع ارقام آن، �
 هر سه رقم آن متفاوت باشد.�
 رقم دهگان آن، فرد  باشد.�

٢ال�) 
٣ب) 
٤پ) 
٥ت) 
٦ث) 

≤∂Æمعلمى براى تعـدادى از دانـش�آمـوزان خـود، چـهـار كـالس 
فوق�العاده�ى رياضى، تاريخ، زبان و علوم مى�گذارد.

 سه دانش�آموز در هر كالس حضور دارند.ً دقيقا�
 هر جفت از دانش�آموزان كه به اين كالس�ها مى�رونـد، حـداقـل�

يك كالس فوق�العاده�ى مشترك دارند.
حداكثر تعداد دانش�آموزانى كه به اين كالس�ها مى�روند،

چند نفر است؟

≤∑Æ P،Q  ،R و  Sشهرهايى هستـنـد كـه بـا جـاده�اى يـكـطـرفـه 
به�صورت شكل زير، به هم مرتبط شده�اند:

اگر مجاز باشيم از هر جاده فقط يك�بار عبور كنيم، ولـى
اجازه داشته� باشيم از يك شهر بيش از يك�بار بـگـذريـم،

 وجود دارد؟S به Pچند مسير متفاوت از 

≤∏Æ شكل زير پنج روش متفاوت براى كندن چهار تمبر متصل به 
هم از يك برگه�ى تمبر را نشان مى�دهد.

به چند روش ديگر مى�توان از چنين برگه�اى چهـار تـمـبـر
متصل به هم را جدا كرد؟

≤πÆسارا يك عدد دورقمى پيدا كرده است كه وقتى آن را در خودش 
ضرب مى�كند، عددى به�دست مى�آيد كه با همان عدد دورقمى
تمام مى�شود. مجموع همه�ى عددهايى كه چنـيـن خـاصـيـتـى

دارند، چه�قدر است؟

≥∞Æ واحدى از يك ديوار را مـى�تـوان بـا٤ واحـد در ٣ يك سطـح 
 واحدى پوشاند. شكل زير دو روش براى اين٢ در ١آجرهاى 

كار را نشان مى�دهد. به چند روش متفاوت مى�توان اين كار را
انجام داد؟

 بخوانيد.٣١پاسخ سؤال�هاى مسابقه�ى رياضى استراليا را در صفحه�ى 

پى�نوشت
اهنمـايـى* معلم ريـاضـى ر

ان تهر٢منطقه�ى 



 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  ¥π



 È Á—UL� ¨r¼œe�UÄ È Á—Ëœ≤ ÊU²��“ ¨±≥∏∏

v¹ULM¼«—

  µ∞


