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قابل توجه نویسندگان و مترجمان:
 مقاله هایى كه براى درج در مجله  مى فرستید، باید با اهداف این مجله مرتبط باشد و قباًل در جاى دیگرى چاپ نشده باشد. اهداف مجله عبارتند از:  گسترش فرهنگ ریاضى؛   افزایش دانش عمومى و تقویت مهارت هاى دانش آموزان در 
راستاى برنامة درسى؛  توسعة تفکر و خالقیت؛  توجه به استدالل ریاضى و منطق حاكم بر آن؛  توجه به فرهنگ و تمدن ایرانى و اسالمى در بستر فرهنگ ریاضى جهانى؛  توجه به كاربرد ریاضى در زندگى و علوم و فن آورى ؛  تقویت 
باورها و ارزش هاى دینى، اخالقى و علمى.  مقاله هاى ترجمه شده باید با متن اصلى همخوانى داشته باشد و متن اصلى نیز همراه آن باشد. چنان چه مقاله ر ا خالصه مى كنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله  یك خط در 
میان، در یك روى كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها مى توانند با نرم افزار word و بر روى CD یا فالپى و یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.   نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسى درست باشد و در 
انتخاب واژه هاى علمى و فنى دقت الزم مبذول شود.   محل قرار دادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  مقاله باید داراى چکیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.  كلمات 
حاوى مفاهیم نمایه )كلیدواژه ها( از متن استخراج و روى صفحه اى جداگانه نوشته شوند.  مقاله باید داراى تیتر اصلى، تیترهاى فرعى در متن و سوتیتر باشد.  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله هاى رسیده آزاد است. 

 مقاالت دریافتى بازگردانده نمى شوند.  آراى مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأى و نظر مسئوالن مجله نیست.
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ایجاد  دید!  خطاى  توضیح جلد: 
سه بعدى  فضاى  از  مسطح  تجسم 

با رنگ آمیزى.
)anamorphic art(
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اولین ش��ماره از دوره جدید مجلة رش��د برهان راهنمایی، با نام جدیدِ »رشد برهان ریاضی متوسطه  اول« در دستان 

ش��ما اس��ت.این تغییر نام به دلیل تغییراتی است که در نظام آموزشی و مقاطع تحصیلی داده شده است. اکنون دو گروه از 

دانش آموزان مخاطب این مجله هستند: گروه اول، دانش آموزانی که در سال سوم راهنمایی درس می خوانند و در واقع 

آخرین دانش آموزاِن دوره تحصیلی راهنمایی هس��تند و با خروج آن ها از این دوره، دیگر دانش آموز راهنمایی نخواهیم 

داش��ت! گروه دوم دانش آموزان سال اوِل دوره اول متوس��طه، یعنی پایة هفتم هستند. این دانش آموزان، اولین 

دانش آموزانی هس��تند که پس از تغییر مقاطع تحصیلی، محصل این پایه ش��ده اند! بنابراین امسال، هم »اولین« ها 

خواننده مجلة ما هستند و هم »آخرین«ها!

طی دو دوره آینده، تنها دانش آموزان دو پایة تحصیلی مجلة ما را خواهند خواند. ولی سه سال دیگر، یعنی سال تحصیلِی 

94-95، بازهم دانش آموزان س��ه پایة تحصیلِی متوس��طة  اول )یعنی سال های هفتم و هشتم و نهم( مخاطب ما 

خواهند شد.

در ای��ن تغییر نظام آموزش��ی، عالوه ب��ر تغییراتی در نام های پایه ه��ا و مقاطع تحصیلی، در برنامة درس��ی و در نتیجه، در 

محتوای کتاب های درس��ی نیز تغییراتی اعمال ش��ده اس��ت. این موضوع، بر محتوای مطالب و مقاالت مجلة ما که یک 

مجلة موضوعی مربوط به ریاضیات اس��ت نیز تأثیر می گذارد. گرچه انتظار نمی رود که مجلة برهان، مانند یک کتاب کمک آموزش��ی 

عمل کند، ولی قطعاً موضوعات مطرح شده در آن باید به گونه  ای باشند که دانش آموزان مخاطب آن بتوانند با استفاده از 

دانش ریاضی که در آموزش رسمی مدرسه کسب کرده اند، بیشترین استفاده را از مطالب آن ببرند.

یک��ی از موضوع��ات درس��ی که پس از تغیی��رات، در محتوای کتاب های ریاضی پایه های شش��م و هفتم وارد ش��ده 

است، »احتمال« است. پیش از این، دانش  آموزان ایرانی با موضوع احتمال برای نخستین بار و به طور رسمی، 

در ریاضی دوم دبیرس��تان آش��نا می شدند. این درحالی است که احتمال و پیشامدهای تصادفی و موضوعات مرتبط با آنها، 

در لحظه لحظة زندگی ما وجود دارند: ش��انس برنده ش��دن در یک مس��ابقه؛ احتمال پذیرفته شدن در یک آزمون؛ شانس 

پیدا کردن اکر؛ احتمال وقوع حوادث و تصادفات و آتش سوزی و ....؛ و موضوعاتی از این دست را همه روزه بارها و بارها 

می ش��نویم و با آنها س��ر و اکر داریم. اکنون که این اتفاق خوب افتاده است که دانش آموزان ایرانی با »احتمال« در 

س��نین خیلی پایین تری آشنا ش��وند، هیئت تحریریة برهان نیز در هر شماره از این دوره از انتشار مجله، الاقل یک مقاله 

را به این موضوع اختصاص داده است تا دانش آموزان آن را بهتر درک و لمس کنند.

در سرمقالة شماره های آینده نیز درباره سایر بخش های مجله با شما سخن خواهم گفت.

سردبیر

تغییرات نظام آموزشی و 
مخاطبین مجله
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همه چرخ ها كه گرد نیستند!
كلیدواژه ها: چرخ، دایره، چرخ هاي گرد، چرخ هاي غیر گرد، رسم شکل، پرگار

1. خیلي جاها به چرخ برمي خورید.
وقتي یاد بازي هاي كودكي تان مي افتید،

وقتي در راه مدرسه اید؛
و یا وقتي به شغل آیندة خود فکر مي كنید.

ــور خود  ــا فقط دور مح ــي از چرخ ه بعض
ــوند، مثل  ــد، جابه جا هم مي ش مي چرخن

دوچرخه.
چرخ جلوي دوچرخه هم دور 
محور خود مي چرخد و هم جهت 
تغییر  ــیله فرمان  بوس حركت اش 
مي كند اّما چرخ عقِب دوچرخه 
ــت نمي چرخد  ــپ یا راس به چ
بلکه با تغییر جهت چرخ جلو، 
به این سو )چپ( یا آن سو )راست( 
ــود. در اتومبیل ها  كشیده مي ش
ــه همین منوال  نیز وضع ب

است. 

ــور آنها ثابت  ــوند، اما مح ــا هم جابه جا مي ش ــي از چرخ ه بعض
نشده است، مثل چرخ هایي كه از آنها در غلتك ها استفاده مي شود. 
ــده اند. یکي چرخ ها و دیگري یك  ــکیل ش غلتك ها از دو بخش تش
ــطِح صاف كه روي چرخ ها قرار گرفته اما به آنها وصل نمي شود.  س

این سطح صاف روي چرخ ها مي غلتد.

همان طور كه مي بینید به وسیلة چرخ هایي كه حركت مي كنند 
مي توان اشیاي سنگین را جابه جا كرد.

ــما هم حتماً تا به حال سوار بعضي از وسیله هاي نقلیة  2. ش
چرخ دار مثل اتومبیل یا دوچرخه شده اید.

وقتي روي صندلِي وسیلة نقلیه نشسته اید و وسیلة نقلیه 
در حال حركت است، شما هم همراه با وسیلة نقلیه به جلو 
ــیلة نقلیه تان  ــا عقب( حركت مي كنید. گاهي هم كه وس )ی
روي سطحي ناصاف حركت مي كند، به باال و پایین حركت 
ــت انداز نیفتید،  ــانس بیاورید و توي دس مي كنید؛ اما اگر ش
ــه یادتان باشد كه  دیگر به باال و پایین نخواهید رفت! همیش
ــید، چون گردي چرخ ها  باید قدرداِن گرد بودِن چرخ ها باش

باعث باال و پایین نرفتنتان مي شود. مي پرسید چرا؟
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ــده فکر كنید سوار این   اصاًل بیایید براي چند لحظه هم كه ش
ماشین شده اید و در خیابان در حال حركتید:

. .

تعجب نکنید! فقط كمربند ایمني خود را محکم ببندید، چون 
ممکن است به باال پرت شوید!

. . . . . .

ــدید؟ حاال كمي هم تصور كنید  ــته ش از چرخ هاي مربعي خس
سوار این ماشین هستید؟

. .
ــکل هر چقدر هم كه بچرخند، پهنایشان  چرخ هاي دایره اي ش

ثابت مي ماند. پهناي چرخ به اندازة قطر دایره است.

اما پهناي چرخ هاي مربعي، با چرخیدن، كم و زیاد مي شود.

... . .

به همین دلیل است كه وقتي سوار ماشیني با چرخ هاي مربعي 
هستید و روي سطحي صاف حركت مي كنید، باال و پایین مي شوید.

ــاي ثابت دارد،  ــکلي كه پهن ــا فکر مي كنند تنها ش 3. خیلي ه
ــما هم جزو این دسته افرادید، خیلي زود دست  دایره است. اگر ش
ــوید. شکل زیر را روي یك تکه مقواي ضخیم ببرید و بعد  به كار ش
ــعي كنید آن را بین دو سطح صاف مثاًل زمین و خط كش، غلت  س

بدهید.

ــما هم مي توانید این شکل را با هر اندازه اي كه خواستید، به  ش
طور دقیق بکشید. مراحل رسم این شکل را در زیر مي بینید.

ــم كنید؛ و اضالع آن را از دو  1( یك مثلث با اضالع دلخواه رس
طرف كمي امتداد دهید.

. .

.A

B

C

2( سوزن پرگار خود را روي نقطة A قرار دهید و با هر شعاعي 
 P ــتید، كماني بزنید كه امتداد دو ضلع مثلث را در نقاط كه خواس
ــعي كنید شعاع انتخابي تان خیلي كوچك  و Q قطع كند. )البته س

نباشد تا بعداً دچار مشکل نشوید.(

. .

.
A

B

C

Q

P

ــوزن پرگار را روي C قرار دهید و دهانة پرگار را به  3( حاال س
اندازة CQ باز كنید و كماني بزنید كه یك سر آن همان Q باشد و 
سر دیگر آن، نقطة R، محل برخورد كمان با امتداد ضلِع BC باشد.

. .

.A

B

C

Q

P

.

.

.

R

ــعاِع BR بزنید تا امتداد ضلع  4( این بار كماني به مركز B و ش
AB را در S قطع كند.

پهن��ا  ای��ن 
ثابت است

کم
ی 

هنا
پ

اد
زی

ی 
هنا

پ

)شكل1(

)شكل2(

)شكل3(
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. .

.A

B

C

Q

P

.

.

.

R

S

5( حاال نوبت كماني به مركز شعاِع AS است كه ضلع AC را 
در T قطع كند.

. .

.A

B

C

Q

P

.

.

.

.
ــعاع CT كه امتداد BC را در  6( و بعد كماني به مركز C و ش

U قطع كند.

. .

.A

B

C

Q

P

.

.

.

R

S

U
T

7( در آخر هم كماني به مركز B و شعاع BU بزنید كه امتداد 
ضلع AB را در همان نقطة P قطع خواهد كرد.

)از كجا معلوم؟(

. .

.A

B

C

Q

P

.

.

.

R

S

u

T

اگر آخرین كمان امتداد AB را در همان نقطة P قطع نمي كرد، 
ــد. اكنون چه طور مي توان مطمئن بود  شکل بسته اي ایجاد نمي ش
كه همیشه آخرین كمان و اولین كمان امتداد ضلع AB را در یك 
ــم  ــترك )P( قطع خواهند كرد؟ اصاًل كمان هایي كه رس نقطة مش
ــدند، داراي شعاع هاي متفاوت بودند؛ پس از كجا معلوم است  مي ش
ــکل  پهناي ثابتي دارد؟ در بخش 4 به این سؤال ها پاسخ  كه این ش

مي دهیم. این بخش را هر وقت حوصله داشتید با دقت بخوانید.
ــم این شکل را با یك مثال  4. بیایید یك بار دیگر مراحل رس
ــالِع مثلِث اولیه 7cm و  ــي كنیم. مثاًل فرض كنید طول اض بررس

5cm و 10cm باشد و شعاع اولین كمان، 3cm باشد. بنابراین

. .

.
A

B

C

Q

P

33

5

7

10

ــا را روي پاره خط هاي  ــن اندازه ه ــکل )2( و ای ــراغ ش بروید س
متناظر بنویسید.

ــعاع  ــب ش ــن ترتی ــه ای ــن    و ب بنابرای
ــن  بنابرای و  ــس    پ ــت.  اس  13cm ــدي  بع ــان  كم
ــید(.  ــکل )3( بنویس  )این اندازه ها را روي ش
ــکل  ــه همین ترتیــب  . )انــــدازه ها را روي ش حاال ب

)شكل7()شكل4(

)شكل8(

)شكل5(

)شكل6(

T
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ــن  ــورت   بنـابرای ــن ص ــید.( در ای )4( بنویس
 ؛ پس  )اندازه ها را روي شکل هاي 

)5( و )6( بنویسید(.

ــه از قبل معلوم  ــاال داریم  و همان طور ك ح
ــعاع 11  ــن كمان به مركز B و ش ــود  . بنابرای ب
ــکلي كه به این روش  از همان نقطة P مي گذرد و به این ترتیب ش
ایجاد مي شود، شکلي بسته خواهد بود. البته با هر اندازة دیگري هم 
كه شروع كنید، این اتفاق مي افتد )امتحان كنید( در واقع اگر طول 
اضالع مثلث را c، b، a در نظر بگیریم و طول اولین كمان، d باشد، 
مي توان با كمي جمع و تفریق ماننِد مثاِل عددي قبل نشان داد كه 
اندازة BU و BP با هم برابر است و شکل، بسته است. عالوه بر این، 
ــکل ثابت است. مثاًل  ــان داد كه پهناي این ش به راحتي مي توان نش
پهناي شکلي كه در مثال قبل مطرح شد، 14 است. وقتي شکلي را 
 14cm ــطح صاف غلت مي دهیم، فاصلة دوسطح همواره بین دو س
باقي مي ماند. مي پرسید چرا؟ وقتي كمان PQ روي یك سطح غلت 

مي خورد، روي سطح دیگر، كمان ST غلت خواهد خورد. 

. .

.A

B

C

Q

P

.

.

.

R

S

u

T

3
3

5

6
6

7

10

1
1

 A هردو كمان هایي به مركز PQ و ST ،همان طور كه مي بینید
ــعاع هاي 11 و 3 هستند. بنابراین   و ش
ــر  ــر پاره خط دیگري كه از A بگذرد و دو س ــالوه بر این طول ه ع
ــود. بنابراین وقتي  ــد، 14cm خواهد ب ــن دو كمان باش آن روي ای
ــطح غلت مي خورد،  ــکل از نقطة P تا Q روي یك س ــي از ش بخش
ــطح دیگر غلت  ــا T روي س ــکل از نقطة S ت ــش دیگري از ش بخ
ــت 14cm خواهد بود. ضمناً  ــطح به طور ثاب خورده و فاصلة دو س
ــت. بعد از آن نوبت به كمان هاي QR و   محور چرخش نقطة A اس
ــد كه هردو حول محور C مي چرخند و باز هم مجموع  TU مي رس
ــت. در آخر هم كمان هاي  RS و  شعاع هاي آنها  اس
ــطح غلت مي خورند كه محورشان B بوده و مجموع  UP روي دو س
ــول یك غلت  ــت. بنابراین در ط ــان   اس شعاع هایش
ــکل به طور ثابت  ــل، محور چرخش تغییر مي كند. اما ارتفاع ش كام
ــت. به دلیِل ثابت نبودن محور چرخش، اگر بخواهیم با  14cm اس
ــتفاده از چرخي به این شکل جابه جا شویم و باال و پایین نرویم،  اس

مي توانیم از غلتك استفاده كنیم.
چه احساسي دارید؟

ــتند. در واقع شما  5. چرخ هایي كه ارتفاع ثابت دارند، كم نیس
ــتفاده از تعدادي خط متقاطع این  ــه با اس خودتان مي توانید همیش
ــتفاده از سه خط متقاطع  ــازید. مثال قبل هم با اس ــکل ها را بس ش

ساخته شد.

)شكل9(
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ــتند كه هیچ  ــرض كنید تعدادي خط در صفحه هس ــن بار ف ای
ــان با هم موازي نبوده و دو به دو همدیگر را قطع كرده اند.  دوتایش

دست به كار شوید.

d

d

d
d

ابتدا یکي از خط ها )مثاًل d( را انتخاب كنید. d با اولین خطي 
كه در سمت راست این خط قرار دارد )'d( یك نقطة مشترك دارد.  
ــد،  ــعاع دلخواه كه خیلي هم كوچك نباش ــه مركز این نقطه و ش ب
ــر دیگر آن روي 'd باشد.  ــر آن روي d و س كماني بزنید كه یك س
ــمت  ــتي كه س ــروع كنید. اولین خط راس حاال دوباره از خط 'd ش
ــت )یعني ''d( یك نقطة مشترك با 'd دارد. به مركز  ــت 'd اس راس
این نقطه كماني بزنید كه ابتداي آن همان انتهاي كمان قبلي باشد 
ــد. این كار را آن قدر تکرار كنید تا بعد  ــر دیگر آن روي ''d باش و س
ــید. حاال شما یك چرخ  ــته برس ــکل بس از 3600 حركت، به یك ش

طراحي كرده اید كه گرد نیست!

d

d

d

تمرين 1. با استفاده از روشي كه گفته شد و با استفاده از ستارة 
زیر كه از خطوط متقاطع تشکیل شده است یك چرخ بسازید.

ــم  ــتفاده از خطوط متقاطعي كه خودتان رس تمرين 2. با اس
ــد، چرخ هاي عجیب و غریب )!( طراحي كنید و براي مجله  مي كنی

بفرستید.
ــتفاده از خطوط متقاطعي كه همگي همدیگر  تمرين 3. با اس
ــترك قطع كرده اند، یك چرخ بسازید. این چرخ  را در یك نقطة مش

برایتان آشنا نیست؟
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ریاضیات و مدرسه
a2
a+b

ــري« مربوط به زماني  ــه پیدایش »عدد كس ــاید بتوان گفت ك ش
ــر در اندازه گیري هاي خود )طول، حجم، جرم، زمان و  مي شود كه بش
ــتن واحد اندازه گیري شد و این  ...( براي اعالم دقیق تر مجبور به شکس
مفهوم، یعني كسر یا شکستن، به مرور زمان به مفهوم كلي تر آن یعني 
حاصل تقسیم دو عدد صحیح و همچنین »نسبت« دو مقدار، گسترش 
ــري را در  یافت. در این جا یادآوري مي كنم كه اگر صورت و مخرج كس
ــیم كنیم، كسر  عددي به جز صفر ضرب یا بر عددي به جز صفر تقس

حاصل با كسر اول برابر خواهد بود؛ براي مثال:

ــوع را در قالب یك مثال ادامه مي دهیم. هر خودروي  این موض

سواري داراي چهار چرخ است و نسبت تعداد خودرو به تعداد چرخ 
برابر 1 به 4 یا  است. قسمت هاي خالي جدول زیر را كامل كنید:

ــخ  ــوال زیر پاس ــس از تکمیل خانه هاي خالي جدول به دو س پ
دهید:

الف( چه چیزي تغییر مي كند؟
ب( چه چیزي ثابت است؟

ی ثابت است؟
چیز

چه 
كلیدواژه ها: كسر، تناسب مستقیم، تناسب معکوس
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ــان مي دهد كه چگونه مي توانیم به كمك چوب  ــکل زیر نش ش
كبریت مثلث بسازیم:

جدول زیر را به كمك شکل تکمیل كنید.

ــتید آیا مي توانید  با توجه به مقادیري كه اكنون در جدول نوش
بگویید چه چیزي تغییر مي كند و چه چیزي ثابت است؟

ــخ داده اید، در مثال اول تعداد خودرو و تعداد  همان طور كه پاس
ــدن یکي، انتظار داریم دیگري هم  چرخ تغییر مي كند و با اضافه ش

اضافه شود. اما ردیف سوم جدول یعني كسر نسبت، ثابت است. به 

تعداد خودرو 
تعداد چرخ

ــاوي كسرها، نسبت   عبارت دیگر، با توجه به تس

ثابت است؛ یعني:

به همین صورت در مثال دوم، با اضافه شدن تعداد چوب كبریت ها 
ــود و مي بینیم كه تعداد  ــداد مثلث ها هم اضافه ش ــار داریم تع انتظ
ــوم، یعني  ــداد چوب كبریت تغییر مي كند. اما ردیف س ــث و تع مثل
نسبت تعداد مثلث به تعداد چوب كبریت، ثابت است كه این موضوع 

از كسرهاي مساوي نتیجه مي شود. به عبارت دیگر داریم:

ــیم دو مقدار كه تغییر نکند، به آن دو  ــرهاي نسبت یا تقس كس
ــوط به اطالعات این گونه  ــب« گویند و به جدول مرب مقدار »متناس

مقادیر، »جدول تناسب« مي گوییم.
ــیم(، به  ــبت )تقس ــبت ها با توجه به رابطة نس ــه نس در این گون

ی ثابت است؟
چیز

چه 

تعداد مثلث4321

تعداد چوب كبريت3663

 =  =
 

نسبت تعداد مثلث به 
تعداد چوب كبریت
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ــکل مستقیم تغییر مي كنند، »تناسب مستقیم«  مقادیري كه به ش
ــدار دوم نیز به  ــى با افزایش یك مقدار، مق ــود. یعن نیز گفته مي ش
ــبت افزایش مى یابد و با كاهش یك مقدار، مقدار دوم نیز  همان نس

به همان نسبت كاهش پیدا مى كند.
ــال خودرو و چرخ، هرچه تعداد خودرو تغییر كند )اضافه  در مث
ــود(، اما در هر حال كسر نسبت تعداد خودرو به تعداد  یا كم مي ش
ــه جزء و نوشتن  ــائلي با داشتن س ــت. در چنین مس چرخ ثابت اس

رابطة نسبت ها مي توان جزء چهارم را محاسبه كرد.

ــورت تغییر مي دهیم كه  ــال چوب كبریت را بدین ص ــك مث این
ــه كنیم تا مثلث  ــه حداقل چوب را اضاف ــم در هر مرحل مي خواهی

جدیدي ساخته شود. به شکل زیر توجه كنید:

ــمت هاي  ــیده ایم. قس جدول مربوط به این مثال را در زیر كش
خالي جدول را تکمیل كنید.

ــود،  ــاهده مي ش در این مثال همان طور كه از اعداد جدول مش
تعداد مثلث و تعداد چوب كبریت به طور مستقیم تغییر مي كند. از 
طرف دیگر كسر نسبت )ردیف سوم جدول( نیز تغییر مي كند؛ ولى:

ــتقیم تغییر مي كند،  در این گونه مثال ها كه مقادیر به طور مس
ــر نسبت ها ثابت )مساوي( نیست، نسبت ها متناسب نیستند  اما كس

و چنین جدولي، جدول تناسب نیست.
فرض كنیم سه نقاش ساختماني را در مدت 8 روز رنگ بزنند. 
ــود، انتظار دارید تعداد روزهاي كار چگونه  اگر تعداد كارگران كم ش
ــود، چه تغییري باید در  تغییر كند؟ اگر بخواهیم كار زودتر تمام ش

تعداد كارگران بدهیم؟

جدول زیر مربوط به كار نقاشي ساختمان است.

كل كار)روز(24242424242424

نفر )تعداد كارگر(241821263

روز124312248

در این جدول چه چیزي تغییر مي كند؟ چه چیزي ثابت است؟
ــداد كارگر )نفر( و هم تعداد روز  همان طور كه مي بینید هم تع
تغییر مي كند، با این تفاوت كه وقتي » نفر« افزایش مي یابد، »روز« 
ــش پیدا مي كند. در این صورت مي گوییم دو عدد با هم داراي  كاه
»رابطة معکوس« هستند. چه چیزي در این جدول تغییر مي كند؟ 

اعداد ستون را مقایسه كنید.
اولین چیزي كه ثابت مانده، زمان انجام كل كار است كه تغییر 

caمقدار اول

xbمقدار دوم

نسبت دو مقدار

تعداد مثلث4321

تعداد چوب كبریت11953

كسر نسبت
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ــت. از طرف دیگر، حاصل ضرب نفر در روز ثابت است؛ به  نکرده اس
عبارت دیگر:

3×8=6×4=24×2=24×1=8×3=.....

ــتقیم ندارد و از  ــائل كه تغییر مقادیر رابطة مس در این گونه مس
طرفى حاصل ضرب مقادیر با هم برابر است، با یك تناسب معکوس 

مواجه هستیم. 
به مثال زیر توجه كنید:

یك اسکناس 10000 توماني برابر دو اسکناس 5000 توماني و 
ــکناس 1000 توماني و صد اسکناس 100 توماني و دویست  ده اس

اسکناس 50 توماني است؛ یعني:

1×10000=2×5000=10×1000=20×500=100×100=200×50

همان طور كه مي بینید، جدا از مقدار و واحد اسکناس، آنچه ثابت 
مي ماند ارزش )حاصل ضرب تعداد در واحد( است.

به مثال دیگري توجه كنید:
ــازند. 6 كارگر در چند روز  ــه روز 5 میز را مي س 4 كارگر در س

10 میز را مي سازند؟

نفر64

x3روز

كار)تعداد میز(105

ــتقیم  در این مثال و با توجه به جدول، رابطة بین نفر و كار مس
ــت. آنچه در  ــا كار و روز معکوس اس ــر و روز و ی ــن نف ــة بی و رابط

ــه در واقع تعداد  ــت. ك روز × نفر اس
كار

این جدول ثابت مي ماند، 

روزهاى الزم براى انجام ساخت یك میز است. 

بنابراین مي توان نوشت:

ــاختمان كار را  ــي س )در واقع در این مثال مانند مثال كار نقاش
ثابت مي كنیم!«

ــکناس 10000 توماني  ــه اس ــوع ب ــن موض ــوان آخری ــه عن ب
برمي گردیم. ابتدا انواع حالت هایي را مي نویسیم كه این اسکناس را 

مي توان خرد كرد:
1×10000=1×5000+5×1000

1×10000=5×1000+10×500

ــت و  در واقع در این مثال ارزش كل )10000 تومان( ثابت اس
در سمت راست مجموع حاصل ضرب تعداد اسکناس ها و ارزش باید 

با سمت چپ برابر باشد.
حال به این مثال توجه كنید:

ــد. پس از دو روز 4  ــام مي دهن ــر كاري را در 6 روز انج 4 كارگ
كارگر اضافه شدند. كار چند روزه تمام مي شود؟

4  ×  6  =  4  ×  2  +  8  ×  x
روز   نفر   روز   نفر    روز   نفر

ــود. چهار كارگر اول در دو  كل كار در 6×4 نفر روز تمام مي ش
ــر روز كار انجام مي دهند. در آخر باید دید 8 كارگر در  روز 2×4 نف
ــام مى دهند به طوري كه رابطة  ــد روز معادل 8x روز كار را انج چن
باال برقرار باشد. با حل معادله به جواب x=2 روز مي رسیم و متوجه 

مي شویم كل كار در 4 روز انجام مي گیرد.
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شگفتی عدد

كلیدواژه ها: خاصیت هاي اعداد، استدالل هاي جبري، بسط اعشاري اعداد

ــیم یا عملیات دیگري از  ــویم كه یك عدد، در ضرب یا تقس گاهي در كتاب ها، مجالت یا وب گاه ها، با موضوعاتي نظیر این مواجه مي ش
حساب، از خود ویژگي هاي عجیبي نشان مي دهد؛ مثاًل:

* حاصل ضرب عدد 19 در یك عدد طبیعِي n رقمي با n رقم تکرارِي a ، عددى n+2 رقمى به صورت زیر است:
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مثِل:

باور نمي كنید؟ خوب بنشینید و ضرب 
كنید!

ــن موضوع  ــار كه ای ــم اولین ب من ه
ــد چند تا  ــردم. بع ــاور نمي ك ــدم، ب را دی
ــام دادم؛ چند تا هم با  ــتي انج ضرب دس
ــن خاصیت  ــاب. دیدم كه ای ماشین حس

جالب و عجیب، واقعاً برقرار است:

اما چرا؟
براي این كه بفهمیم چرا این خاصیت 

براي 19 برقرار است، باید كمي جبر بدانیم و 
كمي با عبارت ها ي جبري كار كنیم.عدد 19 را به صورت 1-20 و بسط اعشاري عدد n رقمِي   را به صورِت

در نظر مي گیریم و این دو عبارت را در هم ضرب مي كنیم. با استفاده از خاصیت پخشي )توزیع پذیري( داریم:

كه بسط دهي عدد زیر است:

پس دلیل این خاصیت جالب، مشخص شد!
از این پس، هرگاه با چنین خاصیت هایي از اعداد مواجه شدید،  سعي كنید دلیل درستي آن را نیز پیدا كنید.

تا
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ساعت های آشپزباشی
ری

طا
ده 

زا
یم 
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ریاضیات و مدرسه
a2
a+b

ــرزمیني خیلي دور، به  در زمان هاي خیلي دور، در س
جز دارایي افراد، شغل و لوازم شغل آنها هم به فرزندانشان 
به ارث مي رسید. در آن سرزمین، ارثیة شغلي آشپز دربار، 
ــیلة اندازه گیري، دفترچه پر  ــك دفترچه بود و چند وس ی
ــراي پختن  ــپزي ب ــتورهاي خیلي دقیق آش ــود از دس ب
غذاهاي خاص. وسیله هاي اندازه گیري هم شامل تعدادي 
پیمانه بود براي اندازه گیري مواد غذایي و دو ساعت شني 
ــاي گوناگون. اخیراً  ــري زمان پخت غذاه ــراي اندازه گی ب
ــوم، یکي از نوادگان این خانواده،  ــي هفتاد و س آشپزباش
ــورش هدیه  ــلطنتي كش ارثیة خانوادگي اش را به موزة س

كرده است.
مسئولین موزه، از آشپزباشي خواستند دفترچه را به 
ــان پخت غذاها  ــي كند. او از زم ــاده تري بازنویس زبان س
ــید زمان پخت هر غذایي را بر حسب  ــروع كرد و كوش ش
ــد  ــروع به كار كرد، متوجه ش ــه پیدا كند. وقتي ش دقیق
ــني كوچك تر، 6 دقیقه و دیگري 8 دقیقه را  ــاعت ش س
ــاعت 6 دقیقه اي،  اندازه مي گیرد. در متن دفترچه، به س
ــاعت  ــاعت 8 دقیقه اي، »س ــاعت كوچیکه«، و به س »س
ــده بود. قسمت هایي از دفترچه و بخشي  بزرگه« گفته ش
ــبة زمان پخت غذاهاي  ــي براي محاس از تالش آشپزباش
ــمت ها را  ــت. او بعضي از قس ــه در ادامه آمده اس دفترچ
ــلطنتي، محاسبة زمان این  ــت. موزة س فراموش كرده اس

قسمت ها را به شما واگذار مي كند!

... تخم مرغ ها را به آب جوش بینداز. همان موقع ساعت 
کوچیکه را آغاز کن، تمام که ش��د، دوباره برش گردان. دوباره 

که تمام شد، تخم مرغ ها را سریع از آب خارج کن ....

كلیدواژه ها: الگوریتم، ساعت شني

یك ساعت شني از دو محفظة متصل به هم و 
مقداري شن داخل آنها تشكیل شده است. شكل 
پایین، زمان آغاز به كار یك ساعت شني را نشان 
مي دهد: در این زمان تمام شن ساعت شني، داخل 
محفظة باالیي است. زماني كه تمام شن به محفظة 
پاییني منتقل شود، كار ساعت شني تمام مي شود.



دورة نوزدهم، شمارة 1، پاییز 1392
متوسطه اول

15

ــاعت  ــي كار س آشپزباش�ي: وقت
ــروع بشود، 6 دقیقه طول  كوچیکه ش
ــد تا كارش تمام شود. وقتي  مي كش
دوباره برش بگردانیم، 6 دقیقة دیگر 
ــد تا كارش تمام شود.  طول مي كش
این ها با هم مي شود 12 دقیقه. پس 
ــردن تخم مرغ ها 12 دقیقه  آب پز ك

وقت مي برده است.

آب  ظ��رف  ب��ه  را  برن��ج   ....
ج��وش اضاف��ه کن. هم��ان موقع 

س��اعت بزرگه را آغاز کن. تمام که ش��د 
دوباره س��اعت بزرگه را آغ��از کن. وقتي آن 
هم تمام شد، آب برنج را در آبکش بگیر ...

س�ؤال 1. با توجه به كادر باال، آشپز سلطنتي چه مدت 
وقت صرف جوشاندن برنج مي كرده است؟

... ه��ر دو س��اعت را با هم آغ��از کن. همان 
موق��ع که س��اعت کوچیکه تمام ش��د، ماه��ي را به 

روغن داغ بین��داز. وقتي س��اعت بزرگه هم 
تم��ام ش��د، دوباره س��اعت بزرگ��ه را آغاز 

ک��ن. به مح��ض اینکه س��اعت بزرگه 
دوباره تمام شد، ماهي را برگردان 

تا سمت دیگر آن هم سرخ شود.

آشپزباشي: هر دو 
ساعت با هم شروع به 
ــد. زماني  كار مي كنن
ــاعت كوچیکه  كه س
تمــــام  ــارش  كــ
دقیقه   6 ــود،  مي ش
كار  ــته. چون  گذش
ــه در 8  ــاعت بزرگ س
ــود،  ــه تمام مي ش دقیق
ــني كه در محفظة  پس ش
ــه مانده،  ــاعت بزرگ باالیي س
ــد تا پایین  2 دقیقه طول مي كش

بریزد و تمام شود.

ــا توجه به كادر باال، آشپزهاي  سؤال 2. ب
ــرخ  ــلطنتي طرف اول ماهي ها را چند دقیقه س س

مي كرده اند؟

.... ه��ر دو س��اعت را ب��ا هم آغاز 
کن. وقتي س��اعت کوچیک��ه تمام 
ش��د، دوباره ب��رش گردان. 
وقت��ي س��اعت بزرگ��ه تمام 
ه��م  را  آن  ش��د، 
ساعت  وقتي  برگردان. 
کوچیکه براي بار دوم 
تمام ش��د، گوشت را 
جوش  روغ��ن  ب��ه 
بینداز. وقتي س��اعت 
بزرگه هم تمام شد، 
گوش��ت را از روغن 

بگیر.
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سؤال 3. با توجه به دستور كادر باال نعنا چند دقیقه در روغن 
سرخ مى شده است؟

سؤال 4. آشپزباشي پس از بازنویسي دفترچه متوجه شد، زمان 
پخت تمام غذاها بر حسب دقیقه عددي زوج بوده است. چرا با این دو 

ساعت شني نمي توان زمان هاي فرد دقیقه اي را اندازه گرفت؟

ــني،  ــاعت ش ــي فکر مي كند با این دو س س�ؤال 5. آشپزباش
مي توان بر حسب دقیقه هر زمان زوجي را اندازه گرفت. به او راهي 
پیشنهاد كنید تا بتواند از دو ساعت شني اش، 20، 28 و 26 دقیقه 

را اندازه بگیرد.

آشپزباش�ي: هر دو ساعت با هم شروع به كار مي كنند. زماني 
كه ساعت كوچیکه براي دومین بار كارش تمام مي شود، 12 دقیقه 
ــته است. در این مدت، یك بار ساعت بزرگه كارش تمام شده  گذش
ــت كه براي  ــه از این 12 دقیقه زماني بوده اس ــت. پس 8 دقیق اس
ــته بودیم و 4 دقیة دیگرش به مدت  ــاعت بزرگه را گذاش بار اول س
ــن هاي ساعت بزرگه پایین  ــود كه در بار دوم ش زماني مربوط مي ش
مي ریخته اند. یعني از زماني كه كار ساعت كوچیکه براي دومین بار 
ــد تا كار ساعت بزرگه تمام  ــده، 4=4-8 دقیقه طول مي كش تمام ش
شود. پس آشپزهاي سلطنتي گوشت را 4 دقیقه سرخ مي كرده اند.

.... هر دو ساعت را با هم آغاز کن. همان موقع که ساعت 
کوچیکه تمام شد، نعناع را به روغن اضافه کن. به محض اینکه 

ساعت بزرگه هم تمام شد، ظرف نعناع را از اجاق بردار 
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ــه نوبت تاس  ــد. آن ها ب ــازى بودن ــغول ب ــتاره مش ــارا و س س
مى انداختند و مهره شان را با توجه به عدد روى تاس روى صفحه ى 

بازى حركت مى دادند.
بیشتر تاس هاى ستاره،  بود.

سارا گفت: »به نظر مى رسد اشکالى در كار است!«
ستاره گفت: »به نظر من هم عجیب است؛ هیچ وقت این جورى 

نشده بود.«
ــاز هم این جورى  ــا آزمایش كنیم و ببینیم ب ــارا گفت: » بی س

مى شود.«
آن ها 30 بار تاس انداختند و نتایج آن را ثبت كردند:

7 بار    5 بار    6 بار     
5 بار    4 بار    3 بار 

ــان جالب آمد و همین آزمایش را چند بار دیگر  نتایج به نظرش
ــتند. بعد براى هر30 بارى  هم تکرار كردند و نتایج را مانند باال نوش
كه تاس را پرتاب كردند، نمودارى كشیدند. در این نمودارها، ارتفاع 
ــخص مى كند كه آن عدد تاس چند بار آمده است.  ــتون مش هر س

نمودار 30 بار اول این طور شد:

در نمودار بعد، نتایج 30 بار دوم مشخص شده است:
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این یکى، نمودار نتایج 30 بار سوم است:
 

نمودارى كه براى نتایج 30 بارچهارم رسم كردند، به این شکل 
درآمد:
 

در 30 بار پنجم، شکل نمودار این طور شد:

ــتاره براى نتایج 30 بار ششم كشیدند،  ــارا و س نمودارى كه س
این است:

 

آن ها نگاهى به نمودارها انداختند. 
سارا گفت: »در 30 بار ششم 10 بار  آمده است. این خیلى 

عجیب است. در 30 بار دوم  هم 9 بار  آمده است.«
ــن 180 بارى كه تاس ریختیم،  ــتاره گفت: »بیا ببینیم در ای س
ــت. 31 بار  آمده است، 27 بار  هریك از عددهاچند بارآمده اس
ــار  ،30 بار  و 28 بار   . خیلى  ــار  ، 31 ب   33 ب
ــت. تعداد آمدن هر عدد در 180 بار انداختن تاس خیلى  جالب اس
ــت. بگذار نمودارش را رسم كنم« و نمودار  ــده اس به هم نزدیك ش

زیر را كشید:
 

ــر من به هم نزدیك  ــت: »31، 27، 33، ... . نه! به نظ ــارا گف س
نیستند!«

ستاره گفت: »منظورم نسبت به تعداد كل آزمایش هاست!«
ستاره با كمك سارا حساب كرد كه در این 180 بار پرتاب تاس، 
هر عدد به چه نسبتى آمده است. یعنى هریك از عددهاى 31، 27، 
ــیم كرد. البته براى راحت شدن  33، 31، 30 و 28 را بر 180 تقس
ــبه، از ماشین حساب استفاده كرد. حاصل این تقسیم ها، این  محاس

شد )بچه ها عددها را تا سه رقم اعشار نوشتند(:
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172/ 0نسبت آمدن   

15/ 0نسبت آمدن 

183/ 0نسبت آمدن 

172/ 0نسبت آمدن 

166/ 0نسبت آمدن 

155/ 0نسبت آمدن  

ــگاه  ــدول ن ــه ج ــارا ب س
ــت  ــت: »بله درس ــرد و گف ك
ــبت ها خیلى به هم  گفتى! نس
ــبت   ــد. مثاًل نس نزدیك ان
ــط 0/006  ــبت  فق و نس

تفاوت دارند.«
ــتاره گفت: »من گمان  س
مى كنم ممکن است تاس چند 
ــر هم   بیاید  ــت س بار پش
ــار آزمایش، فقط  ــا در 30 ب ی
ــد؛ اما  ــان ده یك عدد را نش
وقتى تعداد آزمایش ها را زیاد 
ــبت تعداد آمدن  مى كنیم، نس
ــه كل تعداد،  ــه ى عددها ب هم
كم كم به هم نزدیك مى شود.«
تعداد  »اگر  ــید:  پرس سارا 
تاس انداختن ها را خیلى زیاد 
ــون بار  ــاًل 30 میلی كنیم، مث

تاس بیندازیم آیا هر عدد 5 میلیون بار مى آید؟«
ستاره گفت: »تقریبا 5 میلیون! ممکن است یك عدد 4563786 

بار و یك عدد دیگر 5609812 بار دیده شود!«
ــت هر 30 میلیون بار    ــارا گفت: »یعنى هیچ ممکن نیس س

بیاید؟«
ستاره گفت: »هر بار كه تاس مى اندازیم، ممکن است  بیاید. 
ــرى روى این كه دفعه یا دفعات  ــه این بار  بیاید، هیچ تأثی اینک
ــت حتى هر 30 میلیون  بعد چه عددى بیاید ندارد. پس ممکن اس

بار هم  بیاید!«
ــت.  ــت، اما خیلى بعید اس ــت: »پس غیر ممکن نیس ــارا گف س
ــش مى آید كه این طور  ــه خیلى خیلى كم پی ــت ك منظورم این اس

ــداد زیادى  آوردیم هم  ــود. ما هر دو در یك بازى، وقتى تع ش
ــه در بازى هاى قبلى  ــا توجه به تجربه اى ك ــب كردیم؛ چون ب تعج

داشتیم این اتفاق در نظرمان بعید بود.«
بچه ها باز هم به آزمایش و گفتگو دربارة شانس و احتمال ادامه 

دادند.
 . . .

سارا نگاهى به ستاره كرد و گفت: »ستاره! آیا این كارى كه ما امروز 
ــانس فکر  انجام دادیم، كارى ریاضى بود؟ یعنى ریاضى دان ها هم به ش
مى كنند؟ آیا ریاضى دانان هم آزمایش هایى شبیه آزمایش هاى ما انجام 

مى دهند و تجربیاتى مانند تجربه هاى امروز ما دارند؟«
ــه نظرم  ــت: »ب ــتاره گف س
ریاضى دان ها هم به این موضوعات 
فکر مى كنند. ما هم ریاضى دانیم! 

اما ریاضى دان تجربى!"
آنچه در این جا با بازگویى 
تجربه ى سارا و ستاره بیان شد 
مبحثى با عنوان احتمال تجربى 
ــت كه در كتاب هاى ریاضى  اس
جدیدالتألیف دوره ى دبستان به 
آن پرداخته شده است. احتمال 
ریاضى مبحث دیگرى است كه 
ــطه  ــاى دورة متوس در كتاب ه
ــماره  هاى  ــت و در ش ــده اس آم
بعدى مجله و در همین ستون 

دربارة آن خواهیم نوشت.

پى نوشت:
ــن مقاله،  ــان دربارة ای ــنهادهاى خوبش ــه رجایى بابت پیش ــم محدث از خان

سپاسگزاریم.
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ریاضیات و مدرسه
a2
a+b

بازی نقشه ستارگان
ــا از  ــتاره در 10 ت ــتارگان«،10 س ــه س ــازي »نقش در ب
ــده اند! در بعضي از خانه هاي  خانه هاي جدولي 7×7 پنهان ش
ــتاره عددي نوشته شده است. به كمك این عددها باید  بي س
ــتاره ها را پیدا كنید. قبل از این كه بگوییم این عددها  همة س

چه هستند، باید معناي كلمة »همسایه« را توضیح دهیم:
ــه به یکدیگر  ــه از روي ضلع یا از گوش ــه اي را ك دو خان

متصل اند، »همسایه« مي نامیم.
ــك از خانه هاي  ــة الف با هری ــدول زیر، خان ــاًل در ج مث
ــت و با هیچ خانة دیگري، جز آنها  هاشورخورده همسایه اس

همسایه نیست.

الف

ــایه دارند، اما همه  ــدول، 8 تا همس ــتر خانه هاي ج بیش
چنین نیستند. مثاًل چهار تا خانه اي كه در گوشه هاي جدول 

قرار دارند، هریك فقط 3 تا همسایه دارند.
ــان دهندة تعداد  ــدول، نش ــتارة ج ــر خانة بي س عدد ه
»همسایه«هاي ستاره دار آن خانه است. مثاًل اگر در خانه اي 
ــه در 3 تا از  ــت ك ــه این معني اس ــد، ب ــته باش عدد 3 نوش

همسایه هاي این خانه، ستاره پنهان شده است.
ــده  ــتاره اي در خانه اي كه عدد دارد، پنهان نش ــچ س هی
ــه اي هیچ عددي  ــایة خان ــا اگر در خانه هاي همس ــت. ام اس
ــت در آن خانه ستاره پنهان شده  ــد، باز هم ممکن اس نباش

باشد!

ــتاره دار  ــود كه بتوانیم همة خانه هاي س معما وقتي حل مي ش
ــوري طراحي  ــتي! جدول هاي بازي ط ــم. راس ــدول را پیدا كنی ج
ــب شروع  ــوند. فقط باید از جاي مناس ــوند كه حتماً حل بش مي ش

كنید و در ادامه هم به سراغ خانه هاي مناسب بروید.
ــه آورده ایم، همة جدول ها 7×7  ــي كه  در این مقال در معماهای
ــده اند. اما در بعضي  ــتاره پنهان ش ــتند و در هر جدول 10 س هس
معماهاي این بازي، اندازة جدول و تعداد ستاره ها عددهاي دیگرى 

مى تواند باشد.
مثال. معما:

221
32

22
1122

21221
2
111

پاسخ:

221
32

22

1122
21221
2

111

كلیدواژه ها: بازى هاى ریاضى، بازى نقشة ستارگان، بازى مین روب
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مسئله ها
ــده است.  ــخص ش 1. در هریك از جدول هاي زیر، خانه اي مش
مشخص كنید در كدام همسایه هاي این خانه، ستاره اي پنهان شده 

است؟

12
212
1003

22
0

321
000

022
232

131
221

11

221
10

2. معماهاي زیر را حل كنید.

01
2

2201
22

11033

2
0121

ــده اند. ستاره هاي باقي مانده را  3. معماهاي زیر تا نیمه حل ش
پیدا كنید.

0

2220

01

020

13

142
14

22

1243
12

00023
01111
12
201

12
33

13
101

12202
11
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بازی نقشه ستارگان با رایانه
ــة ستاره ها بسیار شبیه یك بازي رایانه اي است به نام  بازي نقش
»مین روب«. البته بازي مین روب، بعضي از عددهاي راهنما در ابتدا 
ــخص مي شوند. ضمناً به جاي این كه  ــده اند و به تدریج مش داده نش
ــده است،  ــتاره ها را پیدا كنید، باید در جدولي كه مین گذاري ش س
ــخص كنید، اما استدالل هایي كه براي حل معما الزم  مین ها را مش
است، تفاوت چنداني با استدالل هاي بازي »نقشة ستاره ها« ندارد.

ــتم عامل ویندوز  ــه اي كه سیس ــن روب روي هر رایان ــازي می ب
ــد، خودبه خود نصب است. براي پیدا كردن بازي، دكمة  داشته باش
»Start« را بزنید. سپس در فهرست »All Programs« فهرست 
»Games« را انتخاب كنید و »Minesweeper« را اجرا كنید.

ــال 2001 عده اي اعالم كردند كه  ــت بدانید كه در س جالب اس
به نظرشان، بازي مین روب ممکن است باعث ناراحتي كساني شود 
ــازي مناطق  ــه به دلیل انفجار مین صدمه دیده اند یا براي پاك س ك
ــخه هاي  ــد. به همین دلیل، در نس ــده تالش مي كنن مین گذاري ش
ــود دارد كه در بازي به جاي مین،  ــر ویندوز، این امکان وج جدیدت

گل قرار گیرد و گل ها را پیدا كنید.
***

حقیقتی جالب درباره بازی
ــتارگان، حقیقت ریاضي جالبي وجود دارد! در  ــة س دربارة نقش

این قسمت مي خواهیم دربارة این حقیقت جالب صحبت كنیم.
جدول زیر را در نظر بگیرید:
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3 3 32 2
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3 2

1
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1
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ــبیه جدول هاي بازي نقشة ستارگان پر شده است.  این جدول، ش
ــتاره دارند و در هر خانه اي كه ستاره ندارد،  یعني بعضي خانه هایش س
تعداد ستاره هاي اطرافش نوشته شده است. البته در معماهاي این بازي 
ــده اند، اما در این  ــته ش معموالً تعداد كمتري از عددهاي جدول نوش

جدول همة عددهاي خانه هاي بي ستاره نوشته شده اند.
بیایید در این جدول دو تغییر را ایجاد كنیم:

ــتاره اي هست، خالي  * هر خانه اي از جدول باال را كه در آن س
مي كنیم.

ــت،  ــتاره اي نیس ــه اي از جدول باال كه در آن س ــر خان * در ه
ستاره اي مي گذاریم.

با این كار، به چنین جدولي مي رسیم:

   
   

  
  

 
 


 







ــتاره هاى خانه هاى همسایه در این جدول را هم  بیایید تعداد س
در خانه هاي خالي بنویسیم:
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533
4

8
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این جدول را »برعکس« جدول اصلي مي نامیم.

ــت با  ــال باال، حاصل جمع عددهاي جدول اصلي برابر اس در مث
ــت با 75!  75. حاصل جمع عددهاي برعکس این جدول هم برابر اس
ــي و حاصل جمع عددهاي  ــي حاصل جمع عددهاي جدول اصل یعن
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برعکس آن، برابرند. آیا در مورد هر جدول دیگري چنین است؟
بله!

ــت با  ــر جدول بازي برابر اس قضی�ه: حاصل جمع عددهاي ه
حاصل جمع عددهاي برعکس آن جدول!

اثبات این قضیه را بعد از حل جدول هاى زیر بخوانید.

***
باز هم نقشه ستارگان!

1
12
3

1

1

3
2

1
2

3

در اینجا، اثبات قضیه اى را كه گفته شد، مى بینید:

ــتاره دار با هر همسایة  اثبات: در جدول اصلي، بین هر خانة س
خالي اش، پاره خط كوچکي مي گذاریم. در مورد مثالي كه دیدیم، به 

چنین شکلي مي رسیم:

ــود،  ــتاره وارد مي ش تعداد پاره خط هایي كه به هر خانة بدون س
ــي تعداد  ــت. یعن ــایه اش اس ــتاره هاي همس ــاً همان تعداد س دقیق
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پاره خط هاي هر خانة بدون ستاره برابر است با عدد آن خانه.
پس تعداد كل پاره خط هاي جدول برابر است با حاصل جمع 

عددهاي آن.
ــم  ــدول را برعکس مي كنیم، و دوباره پاره خط ها را رس حاال ج
ــت دوباره پاره خط ها را رسم  ــاید هم نه! الزم نیس مي كنیم ... یا ش
ــتند! هر  ــان پاره خط هاي جدول اصلي هس ــا هم ــم! پاره خط ه كنی
خانه اي كه خالي بوده حاال ستاره دار شده و هر خانه اي كه ستاره دار 

بوده، خالي شده است اما:
* اگر بین دو خانه در جدول اصلي پاره خط وجود داشته است، 

در برعکس آن هم باید وجود داشته باشد.
ــت، در  ــن دو خانه در جدول اصلي پاره خط نبوده اس * اگر بی

برعکس آن هم نباید باشد.
در مورد مثال باال، جدول برعکس چنین مي شود:

ــس تعداد پاره خط ها در جدول برعکس با تعداد پاره خط ها در  پ
جدول اصلي برابر است. یعني حاصل جمع عددهاي جدول اصلي با 

 .جدول برعکس، برابر است. اثبات تمام شد

ــکل هایى دیگر  ــتارگان ممکن است ش ــة س جدول بازى نقش
ــد. مثاًل خانه هاى جدول ممکن است شش ضلعى  هم داشته باش

ــند: باش

در این صورت، هیچ خانه اى بیشتر از 6 همسایه ندارد:

ــن جدول هایى نیز  ــد، در مورد چنی ــه اى كه گفته ش ــا قضی آی
ــش ضلعى  ــت؟ یعنى جمع اعداد جدول با خانه هاى ش ــت اس درس
باال و جمع اعداد جدول برعکس آن، یکسان است؟ برعکس جدول 

باال این است:

در هر دو جدول، حاصل جمع اعداد برابر است با 23.
ــان اثبات را  ــت. هم ــورد این جدول هم برقرار اس ــه در م قضی
ــه باید از چنین  ــت ك ــم تکرار كنیم، و تنها تفاوت این اس مى توانی

شکلى استفاده كنیم:

ــکل  ــت؛ ش ــت اس ــت، این قضیه در هر جدولى درس در حقیق
خانه هاى جدول هر چه مى خواهد باشد!

منابع
http://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeper-)video-game(
http://www.cut-the-knot.org/arithmetic/combinatorics/
Minesweeper.shtml
www.spiritmag.com/fun/pdf/tentaizu.pdf
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اسم ـ فامیل 
بازی در كالس ریاضی!

ــتي آماده مي كردیم با  ــتیم و هر كدام فهرس ــل« یکي از بازي هاي مورد عالقه مان بود. دور هم مي نشس ــمـ  فامی ــه كه بودیم، »اس بچ
عنوان هاي اسم، فامیل، میوه، حیوان، شهر و .... بعد یکي از ما حرفي را انتخاب مي كرد و همه سعي مي كردیم همة ستون هاي یك ردیف 
ــید.  ــد، پر كنیم. هركس زودتر ردیف را كامل مي كرد، خبر مي داد و وقت بقیه هم به پایان مي رس ــروع مي ش را با كلماتي كه با آن حرف ش
كلماتمان را با هم مقایسه مي كردیم. هر كلمه اي كه با یکي یا چند تا از دوستانمان مشترك بود، 5 امتیاز و هر كلمه اي كه متفاوت با بقیه 

بود 10 امتیاز مي گرفت. امتیازاتمان را جمع مي زدیم و با یك حرف دیگر بازي را ادامه مي دادیم.
ــاس همین بازي و به ابتکار خانم مریم یونسي، دبیر خوش ذوق دورة راهنمایي در استان  ــمـ  فامیل در كالس ریاضي« بر اس »بازي اس

قم طراحي شده است. دور هم بنشینید، بازي كنید و لذت ببرید.

مي توانید یك نمونه جدول پرشده را در زیر ببینید.

عدد 
اول

عدد 
مركب

مضرب 
3

مجذور 
كامل

كسر كوچكتر مكعب كامل
از واحد

نام یك عالمت، شكل هندسي
اصطالح یا ابزار

چهار مجهوليچهارضلعي4913=49173 414245چ

دستگاه مختصات، دایره216=2200200122563د
درجه، دوران

پرگار، پایهپاره خط512=53505152983پ

نقاله، نسبتنقطه یا نیم خط9261=97999213ن

ساده كردنسهمي یا سه ضلعي343=3130303673س

شیب خط، شعاع یا شش ضلعي64000=671666443ش
شاخص، آمار

هکتار یا هم مخرجهرم1000=8181024103هفته�

میلیون م
و سه

میلیون میلیون
و دو

مکعِب هفتمجذوِر هفت
یا

 منفي هشت
)-2(3=-8

مقسوم علیه، مربع یا مستطیل
مضرب، منفرجه، 
محاطي، مركز، 
متمم، مکمل، 
محیط، مساحت
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ریاضیات و استدالل

مانا در جست وجوی حقیقت
ادعاهایی درباره همه چیز 

ــر ادعایي كرد، آن  ــي ه ــت كه هر كس مانا از آن آدم هایي نیس
ــز! مثاًل همین  ــم ادعاهایي بزرگ دربارة همه چی ــرد؛ آن ه را بپذی
ــا خوش حالي اعالم كرد كه  ــتان مانا ب ــد روز پیش یکي از دوس چن
ــف اول او كه خیلي هم دور از  ــف جدید كرده است. كش دو تا كش
ــید این بود: »مربِع هر ع�دد به جز صفر و  ــن به نظر نمي رس ذه
ــت مانا  ــف دوم دوس یك، از خوِد عدد بزرگ تر اس�ت.« اما كش
ــید تا مانا معني آن  ــة عجیب و غریبي بود كه كمي طول كش جمل
را بفهمد: »حاصل جمع هر س�ه تا عدد طبیعِي پشت سر هم، 
بر عدد وس�ط بخش پذیر اس�ت.« این دو تا جمله طوري نوشته 
ــاي ریاضي مي انداخت. اما مانا  ــده بودند كه مانا را به یاد كتاب ه ش
ــز را در مي آورد و به این راحتي ها  ــه قول خودش باید تِه همه چی ب
ــرد؛ حتي جمله هاي ریاضي را! بنابراین  هر جمله اي را قبول نمي ك
ــتش خواست توضیح دهد كه چگونه به این دو كشف بزرگ  از دوس

رسیده است.
دوست مانا براي این كه مانا را در مورد درستِي این جمله ها قانع 

كند، شروع كرد به مثال زدن:
ــة اول: »مربِع هر عدد به جز صفر و یك، از خوِد عدد  جمل

بزرگ تر است.«
ــدد 7 را در نظر بگیر. مربِع 7 یعني 72 ، برابر با 49  مث�ال 1. ع

است. 49 هم كه از 7 بیشتر است.
مثال 2. عدد 12 را در نظر بگیر. 144=122 و  .

مثال3. براي عدد 200 هم داریم: 40000=2002 و 
ــت مانا گفت: »البته 1=12 و 0=02 به خاطر همین، این دو  دوس

تا عدد را از بقیة عددها مستثنا كردم.«

او سپس چند مثال هم براي كشف دوم خود ارائه كرد:
جملة دوم: »حاصل جمع هر س�ه عدد طبیعِي پش�ت سر 

هم، بر عدد وسط بخش پذیر است.«
مثال 1. سه عدد طبیعي پشت سر هم 7، 8 و 9 را با هم جمع 
ــط )یعني 8(  كن: 24=9+8+7. حاصل جمع )یعني 24( بر عدد وس

بخش پذیر است؛ چون: 8×3=24.
ــت )چون:  مثال 2. 63=22+21+20 و 63 بر 21 بخش پذیر اس

.)63=21×3
ــر 145 بخش پذیر  مث�ال 3. 435=146+145+144 و 435 ب

است. )چون: 3×145=435(.
ــع كند كه  ــت او را قان ــا مي خواس ــا این مثال ه ــت مانا ب دوس
ــتش  ــف هاي دوس ــت اند. هرچند كه مانا از كش ــف هایش درس كش
ــتن چنین دوست  ــتر به خاطر داش ــش آمده بود و حاال بیش خوش
ــتي كشف هاي او در  خالقي به خودش افتخار مي كرد، هنوز از درس
ــود. بنابراین گفت: »نتایج جالبي  ــده ب مورد همة اعداد مطمئن نش
ــد كه این  ــه مثال مطمئن ش ــود با س ــتند. ولي چه طور مي ش هس

جمله ها همیشه درست اند؟«
ــت كه هنوز به درستِي جمله ها شك داشته باشد.  مانا حق داش
جملة اول مي گفت: »مربع هر عدد به جز صفر و یك ...«؛ یعني 
این جمله داشت دربارة تمام اعداد )به جز صفر و یك( ادعا مي كرد، 
ــه تا عدِد 7 و 12 و 200 ! جملة دوم هم همین طور بود:  نه فقط س
»حاصل جمع هر س�ه تا عدد طبیعي متوال�ي ...« دربارة همة 
عددهاي طبیعي حرف مي زد نه فقط مثال هایي كه دوست مانا زده 
بود. البته مانا ته دلش نسبت به جملة اول كمي مطمئن تر بود، ولي 

كلیدواژه ها: استدالل ریاضى، همه، هر، مثال نقض
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ــعبده بازي شبیه بودند. به خاطر همین مانا براي اطمینان بیشتر از  ــتر به یك ش ــت مانا براي جملة دوم زد، براي او بیش مثال هایي كه دوس
درستِي جمالت، شروع كرد به آزمودن مثال هاي بیشتر. براي این كار او جدولي تنظیم كرد تا مثال هاي خود را در آن بنویسد.

ــعي كرد مثال هاي  ــت. بنابراین س در مورد جملة اول مانا با خودش فکر كرد كه این جمله دربارة هر عدد یعني دربارة تمام اعداد اس
متنوع تري بزند و فقط از اعداد طبیعى استفاده نکند.

با مثال آخر، مانا كه خیلي تعجب كرده بود، دست از كار كشید. چون عددي )به جز صفر و یك( پیدا كرده بود كه مربع آن از خودش 
ــند كه مربعشان بزرگ تر از خودش است، اما بعضي اعداد مثل  هم هستند كه مربعشان  ــاید خیلي از عددها باش بزرگ تر نبود. بنابراین ش
ــت نیست. چون این جمله دربارة »تمام اعداد به جز صفر و  ــت. مانا حاال با اطمینان مي گفت كه جملة اول درس ــان اس كوچك تر از خودش

.

از كجا مطمئني كه همیشه 
)یعني براي همة اعداد 

طبیعي!( همین طور است؟« 
آن ها پاسخ قانع كننده اي 

نداشتند. بنابراین باید 
تالش مي كردند به چرایي 
درستي این اعا فكر كنند 

و در پي یافتن دلیلي 
قانع كننده براي درستِي 

این ادعا باشند

آیا مربع عدد از خودش بزرگ تر است؟مقایسة عدد با مربع آنمربع عدد انتخابيعدد انتخابي

بله25/ 6 = 52 /2/52

بله49=2)7-(7-

بله

خیر

ادعاي اول: »مربع هر عدد به جز صفر و یك، از خوِد عدد بزرگ تر است.«
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آیا حاصل جمع سه عدد بر عدد وسط بخش پذیر است؟عدد وسطحاصل جمع آن هاسه عدد طبیعي پشت سر هم

بله )چون 3×57=171(17157=5856+57+58، 57، 56

بله )چون 3×1003=3003(30031001=1002100+1001+1002، 1001، 1000

ادعاي دوم: »حاصل جمع هر سه تا عدد طبیِع پشت سر هم، بر عدد وسط بخش پذیر است.«

ــت«، اما حقیقت این است كه مثال هایي، مثل  ، هستند كه این ادعا در مورد  ــان اس ــان بزرگ تر از خودش یك«، ادعا مي كند كه »مربعش
آن ها صحت ندارد. به چنین مثال هایي كه درستِي یك جمله را نقض مي كنند، »مثال نقض« گفته مي شود. مانا با یافتن یك مثال 
ــه مربِع هر عدد به جز صفر و یك، از خوِد  ــان داد كه نمي توان با اطمینان گفت ك ــراي ادعاي اول، آن ادعا را رد كرد. یعني نش ــض ب نق

عدد بزرگ تر است.
ــف اولش درست از آن در نیامده است، به قول خودش حالش گرفته شد! اما او حاال مي دانست  ــت مانا حاال كه فهمیده بود كش دوس
كه وقتي جمله اي دربارة همه چیز )مثاًل دربارة اعدادي كه تمام شدني نیستند( ادعا مي كند، نمي توان با آزمودن چند مثال 
از درس�تِي آن جمله مطمئن ش�د؛ چون ممكن است مثال هایي باشند كه از چش�م ما پنهان مانده باشند و آن جمله را نقض 

كنند! با این حساب حاال دوست مانا نگران كشف دوم خود بود كه نکند آن هم، به وسیلة مثالي كه او نمي داند چیست، نقض شود!
مانا و دوستش دست به كار شدند تا مثال هاي بیشتري را براي جملة دوم بیازمایند و براي راحتي در محاسبات خود از ماشین حساب 

استفاده كردند.

ــوید و جدول باال را با مثال هاي  ــده اند. شما هم مي توانید دست به كار ش ــته نش ــتري زدند كه در این جا نوش آن ها هم مثال هاي بیش
خودتان كامل كنید. مثال بزنید و سعي كنید مثال نقضي براي درستِي این ادعا بیابید. یعني سه عدد طبیعي پشت سر هم پیدا كنید كه 

مجموعشان بر عدد وسط بخش پذیر نباشد.
مانا و دوستش هرچه مثال مي زدند، آن مثال ها كشف دوم را تأیید مي كردند؛ یعني پاسخ آن ها در ستون چهارم جدول باال براي تمام 
ــتر مي شد، اما چون این كشف دربارة تمام اعداد طبیعي  ــتِي این كشف بیش ــبت به درس مثال ها »بله« بود. رفته رفته اطمینان آن ها نس
ادعا مي كرد و آن ها نمي توانستند تمام اعداد طبیعي را بررسي كنند، با این كار هیچ وقت نمي توانستند مطمئن شوند كه این جمله درست 
است. در واقع براي جمله اي كه دربارة همه چیز )مثاًل دربارة همة اعداد طبیعي یا اعدادي كه تعداد آن ها تمام شدني نیست( ادعا مي كرد، 
مثال هایي تأییدكنندة ادعا هرچه قدر هم كه تعدادشان زیاد باشد، نمي توانند دلیلي بر درستي جمله باشند. به قول مانا »شاید هنوز مثالي 

هست كه ما امتحانش نکرده ایم و این ادعا در مورد آن مثال درست نیست.«
ــتان آن ها و شما هم اگر بنشینید و مدام مثال بزنید، هیچ وقت نخواهید توانست همة مثال هاي ممكن را  ــتش و تمام دوس مانا و دوس

امتحان كنید.
ــف اطمینان بیشتري پیدا مي كردند؛ اما اگر كسي از آن ها  ــبت به درستي این كش ــتش رفته رفته نس همان طور كه گفتیم، مانا و دوس
مي پرسید:          »از كجا مطمئني كه همیشه )یعني براي همة اعداد طبیعي!( همین طور است؟« آن ها پاسخ قانع كننده اي نداشتند. بنابراین باید 

تالش مي كردند به چرایي درستي این اعا فکر كنند و در پي یافتن دلیلي قانع كننده براي درستِي این ادعا باشند.
مانا پیشنهاد كرد به جاي این كه به مثال هایي فکر كنند كه هیچ گاه تمامي ندارند، به این فکر كنند كه وقتي سه عدد متوالي را با هم 
ــود. آن ها با بررسي مثال هاي متفاوت حدس  ــط بخش پذیر مي ش جمع مي كنند، چه اتفاقي مي افتد كه حاصل جمع آن ها حتماً بر عدد وس
ــه برابر عدد وسط است. مانا و دوستش مي دانستند كه عدد اول همیشه یکي كمتر از عدد وسط  ــه مجموع این اعداد س مي زدند كه همیش
ــوم با هم جمع مي شوند، مثل این  ــط است. آن ها به این نتیجه رسیدند كه وقتي عدد اول و س ــوم یکي بیشتر از عدد وس ــت و عدد س اس
مي ماند كه عدد وسط را با خودش جمع كرده باشند. مثاًل اگر عدد وسط 12 باشد، عدد اول 11 یعني 1-12 و عدد سوم 13 یعني 12+1 

است و مجموع سه عدد را مي توان به این شکل نوشت:
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بنابراین مجموع این اعداد بر 12 بخش پذیر است.
ــان دادند؛ اما آن ها آگاه  ــه عدد متوالي مي افتد، در یك مثالي خاص با اعداد 11، 12 و 13 نش ــتش اتفاقي را كه در جمع س مانا و دوس
بودند كه براي اعداد دیگر هم مي توانند همین كار را انجام دهند. اگر عدد وسط را با a نمایش دهیم، عدد اول a-1 و عدد سوم a+1 است 

و مجموع آن ها را مي توان به شکل زیر نوشت:
)a-1(+)a(+)a+1( = a+a+a=3×a

بنابراین مجموع این سه عدد بر a بخش پذیر است و به این ترتیب حدس جدیدشان هم درست است. یعني این حاصل جمع، با سه برابر 
عدد وسط برابر است. مانا و دوستش حاال دیگر مطمئن بودند كه كشف دوم دوست مانا براي هر سه عدد طبیعي متوالي درست است.
تالش مانا و دوستش، تالشي بود براي بررسى درستِي جمالتي كه دربارة همه چیز ادعا مي كنند. البته منظور از همه چیز، چیزهایي 
است كه تمام شدني نیستند. مثل »همة اعداد طبیعي«، »همة اعداد به جز صفر و یك«، »همة مربع ها«، »هر متوازي االضالع«، »تمام 
ــِي درستي یا نادرستِي ادعاهایي دربارة همه چیز، شروع خوبي است.  ــاقین« و یا »اعداد زوج«. مثال زدن براي بررس مثلث هاي متساوي الس
اگر طي این مثال ها، مثالي پیدا شد كه آن ادعا در موردش درست نبود، یعني یك مثال نقض، مي توان با قاطعیت گفت كه این اعا درست 
ــد، نباید مطمئن بود كه مثال نقضي وجود ندارد و این ادعا درست است. براي اطمینان از درستِي یك  ــت. اما اگر مثال نقضي پیدا نش نیس
ــف دوم  ــتش براي كش ــد، مانند دلیلي كه مانا و دوس ادعا باید حتماً براي آن دلیل قانع كننده اي آورد؛ دلیلي كه براي همه چیز دلیل باش
ــتِي ادعا، نمي توان دربارة درستي  ــد و نه دلیلي براي درس آوردند. اما اگر در ادعاهایي دربارة همه چیز، نه مثالي براي نقض ادعا پیدا ش

یا نادرستِي ادعا نظر داد و همچنان بایدد در جست وجوي حقیقت تالش كرد!

مثال زدن براي بررسِي درستي یا 
نادرستِي ادعاهایي دربارة همه چیز، 

شروع خوبي است. اگر طي این مثال ها، 
مثالي پیدا شد كه آن ادعا در موردش 

درست نبود، یعني یك مثال نقض، 
مي توان با قاطعیت گفت كه این اعا 

درست نیست. اما اگر مثال نقضي پیدا 
نشد، نباید مطمئن بود كه مثال نقضي 

وجود ندارد و این ادعا درست است. 
براي اطمینان از درستِي یك ادعا باید 

حتمًا براي آن دلیل قانع كننده اي آورد؛ 
دلیلي كه براي همه چیز دلیل باشد

 او حاال مي دانست كه وقتي جمله اي دربارة همه چیز )مثاًل دربارة اعدادي كه تمام 
شدني نیستند( ادعا مي كند، نمي توان با آزمودن چند مثال از درستِي آن جمله 

مطمئن شد؛ چون ممكن است مثال هایي باشند كه از چشم ما پنهان مانده باشند 
و آن جمله را نقض كنند!



عی
سا

ی 
نام

ن 
سی

ح

ریاضیات و کاربرد

چرخیدن شبح ها و 
ساعت خانه ننه بزرگ!

كلیدواژه ها: ساعت، عقربه هاي ساعت، ثانیه شمار، دقیقه شمار، ساعت شمار، محیط دایره، مسافت، سرعت

ــواي دیگري  ــون حال و ه خانة ننه ج
ــات روز و بعضي  ــي از اوق ــن خیل دارد. م
ــب ها را در آنجا مي گذرانم. روزي نیست  ش
كه به ننه جون سر نزنم. یك شب كه كمي 
بیمار بودم، ننه جون برایم آش درست كرده 
ــاً هوا تاریك  ــود. آش را كه خوردم تقریب ب
ــاعت بعد، ننه جون یك  ــده بود، چند س ش
لحاف و تشك برایم پهن كردو گفت پسرم 
ــتراحت كن تا زودتر حالت  برو بخواب و اس
خوب شود. نیمه هاي شب بود كه احساس 
ــابي درد  ــرم حس كردم كمي تب دارم، س
مي كرد. خیس عرق شده بودم. هر صدایي 
ــنیدم.  را بلندتر از آن چیزي كه بود مي ش
ــك و تاك  ــا صداي تی ــي از آن صداه یک
ــاعت قدیمي خانة مادربزرگ بود. اتاقي  س
كه در آن خوابیده بودم حسابي تاریك بود. 
ــدم. یك لحظه  لحظه به لحظه داغ تر مي ش
به نظرم آمد كه با آهنگ موزون تیك تاك 
ــیاهي خمیده خمیده  ساعت، شبح هاي س
به دنبال هم دور اتاق چرخ مي زدند. خیلي 
ــه یك مرتبه بلند  ــیده بودم تا جایي ك ترس
فریاد زدم. ننه بزرگم بیچاره با صداي فریاد 
ــت زده به سمت من  من از جا پرید و وحش

ــابي تب كرده ام. به  ــد كه حس ــن كرد. متوجه ش آمد. چراغ را روش
ــرعت چند تا قرص تب بر و یك لیوان آب خنك برایم آورد و به  س

من داد. من هم خوردم و چند دقیقه بعد 
ــب مادربزرگ  ــدم. آن ش كمي خنك ش
ــرم نشست تا خوابم برد.  آن قدر باالي س
ــدم ماجراي  ــه از خواب بلند ش صبح ك
ــبح ها  ــاعت و چرخیدن ش تیك تاك س
ــردم. اولش خیلي  ــف ك ــش تعری را برای
ــب تب  ــي خندید و گفت: »تو دیش خیل
ــبحي در كار نبوده.  شدیدي داشتي، ش
ــاعت قدیمي هم یادگار پدربزرگ  آن س
ــتر از  ــون گفت كه بیش ــت«. ننه ج توس
ــال از عمر این ساعت مکانیکي و  صد س
ــذرد و پدربزرگم، از پدرش  كوكي مي گ
ــماعیل كه در  به ارث برده بود. دایي اس
ــه اي نشسته بود و صحبت هاي من  گوش
و مادربزرگ را مي شنید،  با خنده رو به 
ــاعت  ــن كرد و گفت: »مي دوني كه س م
ــاعت  ــي ادامه داد: »س ــت؟« دای چیس
ــراي اندازه گیري  ــت كه ب ــیله اي اس وس
ــود.  ــتفاده مي ش و تعیین زمان از آن اس
این وسیله از قدیمي ترین اختراعات بشر 
ــماعیل كه متوجه شده  است.« دایي اس
بود من خیلي با عالقه به صحبت هایش 
گوش مي دهم بیشتر توضیح داد و گفت: 
ــاعت هاي آفتابي، آبي، سایه اي، شمعي و شني  »اولین ساعت ها، س
ــاعت هاي مکانیکي و دیجیتالي هم ساخته شدند.  بوده اند. كم كم س

  دورة نوزدهم، شمارة 1، پاییز 1392
متوسطه اول

30



دورة هجدهم، شمارة 4، تابستان 1392
راهنمايي

31 دورة نوزدهم، شمارة 1، پاییز 1392
متوسطه اول

31

ــاعت هاي  در قرن حاضر س
ــازار آمده اند.« دایي  ــي هم به ب اتم
ــماعیل ادامه داد: »قدیمي ترین ساعت ها  اس
حدود شش قرن قبل از میالد توسط بابلي ها 

ــدند، بابلي ها مى دانستند كه  ــاخته ش س
ــداد 1 و 2 و 3 و 4 و  ــه اع ــدد 60 ب ع

و   20 و  و 15  و 12   10 و   6 و   5
ــت؛  ــیم اس ــل تقس 30 و 60 قاب

ــه در  ــدد 60 را پای ــذا ع و ل گرفتند  ــر  نظ
ــاعت  س ــیم بندي  تقس ر مبناي  ا ــر ق

ــیم بندي  تقس هم چنین  ــد.  ــره دادن ی دا
ــي  مضرب ــه  ك ــه  درج  360 ــه  ز ب ا

60 است، از كارهاي بابلیان است«. بعد 

از صحبت هاي دایي اسماعیل، من دوباره 
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ــتر به آن نگاه كردم. ساعت دیواري  ــراغ ساعت رفتم و بیش به س
ــش مدرجي كه  ــت. با خط ك ــکل دایره اس خانة مادربزرگ به ش
داشتم طول هر سه عقربة آن را اندازه گرفتم. طول عقربة ساعت 
ــمار و ثانیه شمار آن  ــانتي متر، طول عقربة دقیق ش شمارش 8 س
ــة مادربزرگم این  ــانتي متر بود. طبق گفت ــه ترتیب 10 و 12 س ب
ــال بود كه كار مي كرد. به این فکر كردم  ــاعت حدود 100 س س
ــمار این  ــمار و ثانیه ش ــمار، دقیقه ش كه نوك عقربه هاي ساعت ش
ــت كه، هریك به ترتیب، محیط دایره هایي  ــاعت 100 سال اس س
ــعاع 8 و 10و 12 سانتي متر را دور مي زنند. از خودم سؤال  به ش
ــافتي را  ــال چه مس كردم كه نوِك این عقربه ها طي این 100 س
ــط دایره اي به  ــؤال ابتدا محی ــخ به این س پیموده اند؟ براي پاس

ــبه كردم: ــانتي متر را محاس ــعاع 8 س ش
2×8×3/14=50/24

ــاب كردم كه عقربة ساعت شمار در هر 12 ساعت  در ادامه حس
محیط دایره اي به مسافت 50/24 را طي مي كند و در هر شبانه روز 
ــرعت حركت  ــافت را مي پیماید. به بیاني دیگر س 2 مرتبه این مس

عقربة ساعت شمار 100/48 سانتي متر در 24 ساعت است:
50/24×2=100/48

و در یك سال یا 365 روز:
100/48×365=36675/2

و در 100 سال این عقربه مسافتي حدود:
36675/2×100=3667520

3667520 سانتي متر را رفته است.

مي دانیم كه هر متر برابر با 100 سانتي متر است؛ بنابراین نوِك 
این عقربه در این 100 سال به اندازة

3667520÷100=36675/20

ــاب این كه هر كیلومتر  ــت. و با حس 36675/20 متر را چرخیده اس

1000 متر است، مي شود:

36675/20÷1000=36/67520

ــراغ عقربة  ــال! بعد رفتم س ــر در 100 س ــى حدود36 كیلومت یعن
ــانتي متر،  ــاب كردم كه نوِك این عقربه چند س ــمار و حس دقیقه ش

چند متر و چند كیلومتر را در این 100 سال چرخیده است!
ــت. بنابراین با  ــانتي متر اس ــمار 10 س ــة دقیقه ش ــول عقرب ط
ــباتي شبیه آنچه كه دیدید، نوِك این عقربه در هر دور كامل  محاس
ــعاع 10 سانتي متر را طي مي كند و سرعت آن  محیط دایره اي به ش

62/8 سانتي متر در یك ساعت است:
2×3/14×10=62/8

یعني محیط 62/8 را در یك ساعت یا 60 دقیقه مى پیماید: 

62/8×1=62/8
و در 24 ساعت:

62/8×24=1507/2
و در یك سال یا 365 روز:

1507/2×365=550128
و در 100 سال:

550128×100=55012800 
ــافتي معادل  ــانتي متر مس ــا طول 10 س ــمار ب عقربة دقیقه ش
ــت! یعنى 550128 متر و  ــانتي متر را چرخیده اس 55012800 س

یا 550/128 كیلومتر
ــافت را در بین عقربه هاي  ــترین مس ــت كه بیش ناگفته پیداس
ــاعت  ــمار مي پیماید. چرا كه در هر س ــاعت، نوِك عقربة ثانیه ش س
ــمار 1 دور، و عقربة  ــمار 1/12 دور، عقربة دقیقه ش عقربة ساعت ش
ثانیه شمار 60 دور مي گردد. بنابراین نوِك عقربة ثانیه شمار به طول 
ــانتي متر در هر دور محیط دایره اي به شعاع 12 سانتي متر را  12 س
دور مي زند و سرعت این عقربه 75/36 سانتي متر در 60 ثانیه است.

2×3/14×12=75/36
پس در هر دقیقه 1 دور یعني 75/36 سانتي متر را مي پیماید،

و در یك ساعت 60 دور یعني
75/36×60=4521/6

و در 24 ساعت:
4521/6×24=108518/4 

و در یك سال
108518/4×365=39609216 

و در 100 سال
39609216×100=3960921600 

ــدود 3960921600  ــافتي در ح ــمار مس ــوِك عقربة ثانیه ش ن
ــر را  ــا 39609/216 كیلومت ــر و ی ــا 39609216 مت ــانتي متر ی س

چرخیده است!
39609 كیلومتر مي دانید چه فاصله اي است؟

براي فهم این عدد بهتر است فاصله اي را كه بهتر درك مي كنید 
معرفي كنم: محیط كرة زمین 39944 كیلومتر است.

ــاني مي توان  ــا 39609 كیلومتر به آس ــة این فاصله ب با مقایس
ــمار ساعت خانة ننه جون در این 100  فهمید كه نوِك عقربة ثانیه ش
سال تقریباً یك دور كامل محیط كرة زمین را طي كرده است! شاید 
ــب با تیك و تاكش و دعوت از شبح ها  ــاعت بیچاره در آن ش این س
ــال  ــفرهایي را در این 100 س ــته به ما بفهماند كه چه س مي خواس

كرده كه ما یا خواب بوده ایم و یا بي توجه از كنار آن گذشته ایم.



دورة نوزدهم، شمارة 1، پاییز 1392
متوسطه اول

33

را
ن آ

چم
ده 

پی
س

ی، 
ند

ه پ
هر

ز
می

را
 به

ضا
مر

غال
از 

س 
عك

كدام پاسخ 
درست است؟

گزارش دیدار با دانش آموزان مدرسه راهنمایی 
باقرالعلوم شهر ری

روز سه ش�نبه 1 اردیبهش�ت 1392؛ به نمایندگى از سوى مجلة برهان راهنمایى )متوس�طه )1((، مهمان مدرسة باقرالعلوم شهر رى 
بودیم و س�اعتى را با چند تن از دانش آموزان كالس دوم راهنمایى این مدرس�ه گذراندیم: محمدحسین اسحاقى، على محمدزاده اصل، 
رضا نوروزى فرد، امیرحس�ین ش�هبازى، س�امان الهى، محمد رمضانى، امیر محمد س�رایى، پوریا مهرابى، محم�د كیانى، على هاللى و 
محمدعلى ُدرده. با هم س�خن گفتیم، مس�ئله حل كردیم و پیرامون اس�تدالل ها و توصیه هایى كه آن ها براى حل مس�ئله ها داش�تند 
گفت وگو كردیم. در این جا اولین گزارش این بحث و گفت وگو آمده است. گزارش دیگرى هم آماده شده است كه در شمارة بعدى مجله 

خواهد آمد.
ــئلة دو گزینه اى برده بودیم و طرحى از یك بازى  ــت مس براى آنکه باب گفت وگو با دانش آموزان را باز كنیم، با خودمان هش

كه در خالل آن، هم این مسئله ها حل مى شد و هم بحث و تبادل نظر صورت مى گرفت.
بازى به این شکل بود:

مسئلة شمارة ............

الف( .....         ب( ......

گزینة ) ب (گزینة ) الف (

• یك دیوار به گزینة »الف« و دیوار مقابل آن به گزینة »ب« اختصاص داشت.	
• پاكتى حاوى چند كارت به هریك از دانش آموزان دادیم كه روى كارت، شمارة یك مسئله نوشته شده بود.	
• مسئله ها یکى پس از دیگرى مطرح مى شدند و شمارة مسئله و دو گزینة آن روى تخته نوشته مى شد.	
• ــار دانش آموزان قرار 	 ــت در اختی ــئله فرصتى براى حل آن به صورت فردى و انتخاب گزینة درس ــرح هر مس ــس از ط پ

مى گرفت.

???ریاضیات و مسئله ?

گزارش
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• ــمارة كارت هایش را نگاه مى كرد: آنگاه، 	 ــان این فرصت، هركس بدون آنکه دیگران كارت هایش را ببینند، ش ــس از پای پ
ــده را نداشت، دانش آموز كنار دیوار مربوط به گزینه اى كه فكر مى كرده  ــمارة مسئله طرح ش اگر كارت مربوط به ش

پاسخ درست مسئله است مى ایستاد.
• ــده را داشت، كنار دیوار مقابل گزینه اى كه فكر مى كرده پاسخ درست 	 ــمارة مسئله طرح ش اگر كارت مربوط به ش

است مى ایستاد.
بدین ترتیب مثاًل بعد از طرح مسئلة شمارة 1 بچه ها به این صورت كنار دیوارها ایستاده بودند:

ــت بودن گزینه اى كه كنار دیوار  ــه فرصتى در اختیار بچه ها قرار مى گرفت تا دلیل یا توجیه خود را براى درس ــن مرحل در ای
مربوط به آن ایستاده اند، بیان كنند. البته چون قرار نبود كسى بفهمد كه مثاًل انتخاب واقعى دانش آموز A گزینة »ب« بوده 

است نه »الف«، او باید سعى مى كرد كه همان گزینة الف را توجیه كند! 
در این فرصت و با شنیدن دالیل دیگران، برخى از بچه ها نظرشان را تغییر مى دادند و جایشان را عوض مى كردند. مثاًل پس 

از طرح بحث دربارة مسئلة 1، بچه ها به این صورت كنار دیوارها ایستاده بودند:

☺
☺☺ ☺ ☺☺☺ ☺

      مسئلة شمارة )1(

الف(              ب(

گزینة ) ب (گزینة ) الف (

به نظر من 
گزینه )ب( 
درست است

به نظر من گزینه )الف( 
درست است اماچون 

كارت شماره 1 در پاكتم 
بود اینجا ایستاده ام

به نظر من گزینه )ب( 
درست است اماچون 

كارت شماره 1 در پاكتم 
بوداینجا ایستاده ام

به نظر من گزینه )ب( 
درست است اماچون 

كارت شماره 1 در پاكتم 
بوداینجا ایستاده ام

به نظر من 
گزینه )ب( 
درست است

به نظر من 
گزینه )الف( 
درست است به نظر من 

گزینه )الف( 
درست است

H
G

BE
F

A
C D
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• در پایان از دانش آموزان مى خواستیم كارت هایشان را نشان دهند. پاسخ درست اعالم مى شد و دانش آموزانى كه گزینة 	
درست را انتخاب كرده بودند، از برهان شکالت مى گرفتند. سپس بازى حل مسئله با طرح مسئلة بعدى ادامه مى یافت.

مثاًل در مورد مسئلة )1( فقط دانش آموز )D( شکالت نگرفت! چرا؟

☺
☺☺ ☺ ☺☺☺ ☺

مسئلة شمارة )1(

الف(              ب(

گزینة ) ب (گزینة ) الف (

نظرم عوض شده گزینة
) ب( درست است

نظرم عوض شد. گزینه 
)ب( درست است. اما 

چون كارت شمارة )1( را 
دارم ، آمدم این طرف

H
G C

E F D
B A

☺
☺☺ ☺ ☺☺☺ ☺

مسئلة شمارة )1(

الف(              ب(

گزینة ) ب (گزینة ) الف (

H
G C

E F D
B A

گزینة درست
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ــتاده  ــان مى گفتند، محمدزاده كه در )ب( ایس ــئلة 7، در فرصتى كه دانش آموزان باید دالیل خود را براى انتخابش براى مس
ــتاده است، ولى  ــته و باید در گزینة غلط مى ایس ــت«. بعداً فهمیدیم كه او كارت 7 را داش بود، دلیل آورد: »چون 48 زوج اس

چون باید درستى همان گزینة غلط را توجیه مى كرد، ناچار شده بود دلیل نامرتبطى بیاورد!
ــاید به این دلیل كه ماهیت سؤال قدرى  ــتاده بود. دلیلى كه آورد، در واقع براى الف بود نه براى ب! ش س�رایى در )ب( ایس
پیچیده بود: كدام عدد نمى تواند ...، پس باید عددى كه بیان مى شد، عددى مى بود كه نسبت تعداد اعداد فرد نبود. از طرف 
دیگر، اگر كارت 7 را داشتیم، در واقع باید جایى مى ایستادیم كه نسبت تعداد اعداد فرد به كل اعداد بود. این كمى، اوضاع 

را پیچیده مى كرد!
به همین دلیل، ُدرده اصاًل گزینه ها را نمى پذیرفت. او مى گفت هر دو درست است، چون اصاًل نسبت اعداد فرد به كل اعداد، 

50 درصد است. با مثاِل 3، 2، 1، و نسبِت   ، فوراً به اشتباهش پى برد.

ــئله ها از میان مسئله هاى مسابقة ریاضى  ــدند، در ادامه آورده ایم. بیشتر این مس ــئله هایى كه در این گفت وگو مطرح ش مس
كانگورو انتخاب شده اند.

1. كدام بزرگ تر است؟
ب(  الف(       

2. مى دانیم:  مقدار  كدام است؟
ب( 99 الف( 55           
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3. نسبت جرم نمك به آب در یك محلول آب نمك 5 به 25 است. جرم نمك در یك كیلوگرم از این محلول را بر حسب 
گرم به دست آورده ایم. عدد به دست آمده عددى صحیح ...

ب( نیست الف( است           

4. كوچك ترین عددى كه حاصل ضرب رقم هاى آن برابر 24 است، حاصل جمع رقم هایش برابر است با:
ب( 10 الف( 11         

ــه تیلة سیاه ریخته ایم. تیله ها را یکى  ــفید، چهار تیلة سبز و س ــه تیلة آبى، دو تیلة س ــه دو تیلة قرمز، س 5. در یك كیس
ــه در مى آوریم و كنار مى گذاریم. اگر بخواهیم مطمئن باشیم كه دست كم  ــه، از كیس یکى و بدون نگاه كردن به داخل كیس

دو تیلة هم رنگ بیرون آورده شده اند، حداقل چند تیله باید از كیسه بیرون بیاوریم؟
الف( 10      ب( 6      

6. كدام عدد نمى تواند میانگین تعداد بچه هاى پنج خانواده باشد؟
الف( 2/4      ب( 2/5      

7. چند عدد طبیعى متوالى نوشته ایم. كدام عدد نمى تواند درصد تعداد عددهاى فردى كه نوشته ایم نسبت به تعداد كل 
عددهاى نوشته شده باشد؟

ب( 48 الف( 45           
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شعبده های ریاضی 
آقای شّبده چی
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ریاضیات و سرگرمی

ــبده چي آشنا  ــتة برهان، با آقاي ش ــماره هاي سال گذش در ش
شدید. از زبان خودش شنیدیم كه گفت: »من شعبده بازي مي كنم، 
اما نه از این شعبده بازي هاي پیش پا افتاده و ساده! شعبده هاي من، 
ــماره هاي امسال هم چنان قرار  شعبده هاي ریاضي هستند!«. در ش
ــعبده هاي ریاضي او را  ــت با آقاي شّبده چي همراه باشیم، ش اس

بینیم و سعي كنیم رازشان را كشف كنیم.

ــعبده باز معروف در یك مهماني حاضر  آقاي ش�ّبده چي، ش
ــعبده هاي ریاضي  ــتند او در اجراي ش ــده بود. مهمان ها مي دانس ش
ــمه اي از  ــتند چش ــس از او خواس ــارت دارد. پ ــرگرم كننده مه س

مهارت هاي باورنکردني اش را نشان دهد.
ــعبدة  آقاي ش�ّبده چي گفت: »با كمال میل! در خدمتم. ش
ــت: یکي از شما باید عددي دو رقمي انتخاب  ــب از این قرار اس امش
ــاند و  ــا به من نگوید چه عددي، آن عدد را به توان 3 برس ــد، ام كن
حاصل را به من بگوید. من فوراً مي گویم چه عددي را انتخاب كرده 

است! مي توانید از این ماشین حساب هم استفاده كنید.«
ــاب  یکي از حاضران عدد 23را انتخاب كرد. آن را با ماشین حس

به توان 3 رساند؛ یعني حاصل 23×23×23 را پیدا كرد:
23×23×23=12167

و عدد 12167 را به آقاي شّبده چي گفت. آقاي شّبده چي 
سرفه اي كرد و گفت: »عدد شما 23 بوده است!«

چند بار دیگر هم این كار تکرار شد و هر بار آقاي شّبده چي 
ــي از حاضران گفت: »خب كاري  ــعبده بازي اش موفق بود. یک در ش
ــما عددهاي دورقمي به توان 3 را قباًل حساب كرده اید  ندارد كه! ش

و آن ها را حفظ كرده اید!«
ــاي شّبده چي پاسخ داد: »عجب! یعني حافظة من این قدر  آق
ــد باید خیلي خیلي خوش حال باشم،  خوب است؟ اگر این طور باش
ــته ام حدود 40 عدد پنج رقمي و 50 عدد  چون در این صورت توانس
ــم مي خورم كه من  ــش رقمي را حفظ كنم! به جان بچه هایم قس ش

این همه عدد را حفظ نکرده ام.«
ــدند كه آقاي ش�ّبده چي عبارت »این همه  و همه متوجه ش
ــر در نیاوردند كه منظورش از این  عدد« را با تأكید بیان كرد، اما س

تأكید چه بوده است.
یکي دیگر از حاضران رو كرد به ش�ّبده چي و گفت: »راستي 
آقاي شّبده چي! آیا شما برعکس همین كار را هم مي توانید انجام 
دهید؟ یعني اگر عددي دورقمي به شما بدهیم، مي توانید به همین 

سرعت آن را به توان 3 برسانید؟«
شّبده چي به جاي پاسخ به این پرسش، با صداي بلند گفت: 

»به به! شام هم كه حاضر شد! چه قدر به موقع!«
***

كلیدواژه ها: سرگرمى هاى ریاضى، شعبده هاى ریاضى
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ــعبده را اجرا كنید؟ آیا مي توانید در زماني كمتر از 10 ثانیه بگویید چه عدد دورقمي اي را اگر به توان 3  ــما هم مي توانید این ش آیا ش
برسانیم، حاصل مي شود 328509؟

در ادامه، دو راهنمایي آورده ایم كه شاید به شما در یافتن راز این شعبده كمك كنند.
ــي ندارد كه روش  ــگان را پیدا كند. پس لزوم ــي، دو رقم دارد! آقاي ش�ّبده چي باید یکان و ده ــر عدد دورقم راهنمای�ي 1. ه

شّبده چي براي پیدا كردن یکان، همان روش یافتن دهگان باشد.

راهنمایي 2. در جدول زیر، چند عدد دورقمي انتخاب كرده ایم و به توان 3 رسانده ایم. شاید توجه به این جدول و آوردن مثال هایي 
دیگر، براي یافتن راز شعبده بازي مفید باشد.

1011121314151617181920212223عدد

عدد به 
توان 3

1000133117282197274433754096491358326859800092611064812167

كی می تونه حل كنه؟
ــت و آن ها را با  ــیب و پرتقال داش ــه خانه اش رفته بودند. مامان  بزرگ ظرفي پر از س ــاي مامان بزرگ ب ــة نوه ه ــد هم 1. روز اول عی
دست هاي خودش تقسیم كرد. البته او توجه نمي كرد كه به هریك چند تا سیب مي دهد و چند تا پرتقال، ولي به نوه ها تعداد مساوي 
ــیب ها و   همة پرتقال ها بود. مامان بزرگ  ــت. سهم او از میوه هاي ظرف   همة س ــید. علي یکي از نوه هاي مامان بزرگ اس میوه رس

چند تا نوه دارد؟ چرا؟

ــتاده ایم و هرقدر بخواهیم مي توانیم با استفاده از این  ــیر آب ایس ــطل داریم: یکي 5 لیتري و دیگري 3 لیتري. در كنار ش 2. دو س
شیر، آب برداریم. مي خواهیم در یکي از این دو ظرف، دقیقاً 4 لیتر آب داشته باشیم. چه طور این كار را بکنیم؟

ــرعت مدرسه، رتبه هاي اول تا چهارم به مریم، مهدیه، سارا و الهام رسید. جمع رتبه هاي مریم، مهدیه  ــابقات دوي س 3. در مس
و الهام برابر 6 شد. جمع رتبه هاي مهدیه و سارا هم برابر 6 شد. ضمناً رتبة مهدیه از رتبة مریم باالتر بود. رتبة هریك از این چهار نفر 

چه بود؟ چرا؟

 A 4. در شکل زیر، مربعي به ضلع 4 و مربعي به ضلع 6 مي بینید. نقطة
مركز مربع بزرگ تر است. مساحت قسمت مشترك این دو مربع را بیابید.

پاسخ مسئله ها را حداكثر تا آخر فصل پاییز به آدرس مجله بفرستید. 
پس از آن مى توانید پاسخ صحیح را در سایت مجله بیابید.

6
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پرونده شخصی حل مسئله 
)تقارن(

كلیدواژه ها: حل مسئله، راهبردهاى حل مسئله، تقارن

دی
رو

رما
ی گ

سد
ر ا

عف
ج

 اشاره
در ش�ماره هاى گذش�ته، با ارائة مسئله هایي نحوة تشكیل پروندة ش�خصي حل مسئله را توضیح دادیم. در این 

شماره این موضوع را با تأكید بر یكي از موضوعات هندسي به نام تقارن بررسي مي كنیم.

بهره گيري از تقارن در حل مسئله
ــنا شدیم. مي خواهیم  در كالس پنجم ابتدایي با تقارن آش
ــد، چگونه  ــته باش ــئله اي تقارن وجود داش ببینیم اگر در مس
ــتفاده كنیم.  ــئله اس ــم از این ویژگي در حل آن مس مي توانی
بگذارید با ارائة یك مسئله، موضوع را مورد بررسي قرار دهیم.

ــکل زیر به چند  مس�ئلة 1. با دنبال كردن پیکان ها در ش
طریق مي توانیم عدد 1393 را به دست آوریم؟

1 
3 3 

9 9 
3 3 3 

9 
3 

ــت  ــئله مي بایس ــد براي حل این مس حل: به نظر مي رس
ــداد عددهاي 1393 را  ــا را دنبال كنیم و تع تك تك پیکان ه

بشماریم. آیا مي توانیم شمارش را كمتر كنیم؟
ــاهده مي كنیم، جهت حركت پیکان ها و  همان طور كه مش

نمایش آن ها داراي تقارن است.

1 
3 3 

9 9 
3 3 3 

9 
3 

ــه تعداد  ــان را مي دهد ك ــا این اطمین ــکل به م تقارن ش
ــکل با هم برابر است. حاال به شمارش  1393ها در دو نیمة ش

یك نیمه مي پردازیم. )شکل صفحه مقابل(
در نیمة سمت راست، 4 تا 1393 وجود دارد. پس 8=2×4، 

یعني 8 تا 1393 در كل به دست مي آید.
ــري از تقارن مقدار كار الزم و زمان مورد نیاز براي  بهره گی
ــده  ــئلة حل ش ــیدن به جواب را كاهش مي دهد و در مس رس
ــید، حل 2  ــر مي كند. اگر موافق باش ــمارش را كمت خطاي ش
ــئلة 3 را قباًل در شمارة 63  ــئلة دیگر را بررسي كنیم. مس مس

)بهار 91( در سؤاالت مسابقة ریاضي استرالیا دیده بودیم.

ریاضیات و مسئله ??? ?
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مسئلة 2. تعداد كوتاه ترین مسیرهایي كه براي رسیدن از 
ــه رأس B با گذر از روي لبه هاي مکعب وجود دارد،  رأس A ب

چند تاست؟

A

B

حل: در این مسئله نیز مي خواهیم از تقارن استفاده كنیم، 
بنابراین شکل را به دو قسمت تقسیم مي كنیم. چون مکعب از 
ــکیل شده، پس هر نیمه سه وجه دارد كه در شکل  6 وجه تش

زیر نشان داده شده است.

1

23
1

1

3 2+

B

A

همان طور كه در شکل مشاهده مي كنیم، سه مسیر وجود 

دارد؛ بنابراین 6=2×3، 6 مسیر مختلف از نقطة A به B وجود 
دارد.

مسئلة 3. كتایون مي خواهد با استفاده از یك زبان جدید، 
ــتان طنز بنویسد. شکل حروف الفباي زبان جدیدش،  یك داس
ــل مي كنند،  ــه را به هم وص ــه پاره خط كه 4 نقط ــا از س تنه
ــه هاي یك مربع اند  ــت. این چهار نقطه گوش تشکیل شده اس
ــل مي كند. در هریك از  ــر پاره خط 2 نقطه را به هم متص و ه
ــکل پاره خط ها طوري است كه بدون برداشتن مداد  حروف، ش
ــه نمونه از این  ــم كرد. س ــذ، مي توان آن ها را رس از روي كاغ

حروف در شکل زیر نمایش داده شده است.

ــته  كتایون در الفباي جدید خود، چند حرف مي تواند داش
باشد؟

ــتند دقت  ــة مربع هس ــه اي كه در گوش ــه 4 نقط ح�ل: ب
ــت. پس  ــع داراي 4 خط تقارن اس ــم مرب ــم. مي دانی مي كنی
ــمارش تك تك حروف، از تقارن براي حل  مي توانیم به جاي ش
ــئله كمك بگیریم. با توجه به شرایط مسئله تنها چهار  این مس

حرف ممکن مي توان ساخت:

ــت كه تقارن هاي  هر كدام از حرف ها داراي تقارن نیز هس
آن نیز خود، حرف محسوب مي شوند؛ بنابراین 16=4×4 حرف 

داریم.
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معرفی کتاب

معّماهاي 
الگوریتمي

دكتر محمد قدسي 
مهندس یاشار گنجعلي

انتشارات فاطمي،
 چاپ سوم، 1391

8000 تومان

به خصوص كه نویسندگان كتاب در مقدمه 
ــاره كرده اند كه آن را براي دانش آموزان  اش
ــركت در  ــد به ش ــه عالقه من ــته اند ك نوش

المپیادهاي رایانه هستند.
ــا ببینیم محتواي كتاب »معماهاي  و ام

الگوریتمي« چیست؟
ــم از واژه هاي كلیدي در  كلمة الگوریت
ــت كه در  ــوش علم كامپیوتر یا رایانه اس آم
ــما باید  ــئله ش آن معموالً براي حل هر مس
ــه كنید؛ بر  ــل الگوریتمي« تهی یك »راه ح
ــاي دیگر  ــائل عادي در درس ه خالف مس
ــد فرمول از پیش  ــه معموالً با یك یا چن ك
تعیین شده، آن ها را حل مي كنید. پس بهتر 
است بگوییم »راه حل الگوریتمي« یا »تفکر 
الگوریتمي« خودبه خود معّماگونه است و به 
ــا زیاد ـ هوش و خالقیت و  مقداري ـ كم ی
ابتکار نیاز دارد. همین امر البته باعث جاذبة 

این گونه مسائل مي شود.
ــاي الگوریتمي« حاوي  ــاب »معماه كت
ــئله یا معماي الگوریتمي است كه  73 مس
همه به صورت »داستان« بیان شده است و 
همین »ویژگي برجسته« است كه بي تردید 
ــاب، حتي اگر  ــدن این كت ــما را به خوان ش
ــائل جواب دهید،  ــد به معّماها یا مس نتوانی
ــد. در واقع همین كه  ــب و جذب مي كن جل
ــه صورت  ــراي پیچیده را ب ــما یك ماج ش
داستان بخوانید، بدون این كه بخواهید راز و 
ــز آن ماجرا را بدانید، به تنهایي مي تواند  رم
ــد. كتاب موردنظر از  جالب و برانگیزنده باش
ــیار مناسب است. ضمن این كه  این نظر بس
ــیاري از واژه ها و  ــما هنگام مطالعه با بس ش
ــنا  اصالحات علمي، ادبي، فني و .... هم آش

مي شوید.
ــما دانش آموزان  ــة نگارنده به ش توصی
ــز كه این كتاب را تهیه خواهید كرد در  عزی

این مورد چند چیز است:
ــعي كنید داستان ها را  در مرحلة اول س

بخوانید و از آن ها لذت ببرید.

ــئوالن  ــاي الگوریتمي« را مس »معماه
ــنهاد  محترم مجله براي معرفي به من پیش
كردند و هنگامي كه آن را از نظر گذراندم و 
ــمت هایي از آن را خواندم، تعجب كردم  قس
ــاب تا چه  ــیدم كه این كت ــودم پرس و از خ
ــما  ــد مي تواند براي دانش آموزان مثل ش ح
ــرا در آن  ــد؛ زی ــتفاده باش مفید و قابل اس
ــائل یا معماهایي هست كه در سطحي  مس
ــوزان دورة  ــر از عموم دانش آم ــیار باالت بس
اول متوسطه )یا شماها كه هنوز سال سوم 
ــرار دارد. به هر  راهنمایي را مي گذرانید( ق
حال با مرور بیشتر در كتاب، در مجموع به 
این نتیجه رسیدیم كه كتاب مفیدي است؛ 

در مرحلة بعد تالش كنید چند مسئله 
از ساده ترین مسائل یا معّماها را حل كنید؛ 
حتي با استفاده از راهنمایي آن ها در بخش 

دوم كتاب.
در سومین مرحله، از معلم ریاضي خود 
ــائل ریاضي  ــنایان خود كه به مس ــا از آش ی
عالقه مند هستند بخواهید، تعداد اندكي از 
این مسئله ها را براي حل، به شما پیشنهاد 

دهند.
ــد براي  ــه داری ــاب را نگ ــره، كت و باالخ
ــال هایي كه احتماالً در  ــال هاي آینده؛ س س
آزمون هاي المپیاد شركت خواهید كرد، حتي 
براي زماني كه دانشجو خواهید شد و چه بسا 
به رشته اي وارد شوید كه با مسائل این كتاب 
ارتباط دارد. این كتاب همواره براي شما جالب 
ــود. در پایان دو  ــد ب ــتني خواه و دوست داش
مسئلة 64 و 67 از كتاب معماهاي الگوریتمي 
را كه به نظر من ساده ترین مسائل كتاب است، 
براي شما مي آورم تا با كتاب آشنایي بیشتري 

پیدا كنید:

64. درون كیسه اي در یك اتاق تاریك 
ــوپ آبي وجود دارد.  24 توپ قرمز و 24 ت
ــود و دست درون  ــخصي ورد اتاق مي ش ش
ــا كاماًل مثل  ــد )البته توپ ه ــه مي كن كیس
ــوند(. این شخص  هم اند و دیده هم نمي ش
ــه بیرون  ــل چند توپ را باید از كیس حداق
ــوپ هم رنگ  ــود 2 ت ــاورد تا مطمئن ش بی

برداشته است؟

ــکه در اختیار  ــد 20 س ــرض كنی 67. ف
دارید كه بعضي از آن ها تقلبي و بعضي واقعي 
هستند. وزن هر سکه واقعي بین 11 تا 11/1 
گرم و وزن هر سکة تقلبي بین 10/6 تا 10/7 
گرم است. آیا مي توانید به كمك یك »ترازوي 
ــخیص دهید  یك كفه اي« با 15 بار توزین تش
كه كدام یك از سکه ها واقعي و كدام یك تقلبي 

است؟ چگونه؟
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كلیدواژه ها: مسابقة ریاضي استرالیا

سؤال هاى مسابقه ریاضی استرالیا 
)پایه دوم و سوم راهنمایی( 12 مرداد 1391 

پرسش هاي 1 تا 10 هر كدام 
3 امتياز دارند.

ــدام  ــارت 102+1+2-99 ك ــل عب 1. حاص
است؟

پ( 198 الف( 0      ب( 100 
ث( 202 ت( 200 

2. اندازة زاویة Q چند درجه است؟

P

Q

R55 45◦ ◦

پ( 60 الف( 40      ب( 55 
ت( 80       ث( 90

ــاعت '9:45 صبح تا '3:10  ــروز از س 3. دی
ــاران بارید. چه مدت بارش  بعدازظهر ب

باران طول كشیده است؟
الف( 3 ساعت و 25 دقیقه
ب( 3 ساعت و 35 دقیقه
پ( 5 ساعت و 25 دقیقه
ت( 6 ساعت و 25 دقیقه
ث( 6 ساعت و 35 دقیقه

ــت؟      اس ــدام  ك ــر  زی ــارت  عب ــل  4. حاص
؟=3/1×8

ب( 16/8   الف( 11/1   
ث( 24/8 پ( 8/31    ت( 24/1 

ــض 9/45دالري، یك  5. براي پرداخت قب
ــد. چه قدر  ــکناس 20 دالري داده ای اس

باید پس بگیرید؟
ب( 10/45 دالر الف( 10/55 دالر  
ت( 9/55 دالر پ( 11/55 دالر 

ث( 10/65 دالر

6.   عددي 48 است. آن عدد كدام است؟
پ( 64 الف( 54      ب( 60 

ت( 80      ث( 84

7. كدام گزینه به عدد 100 نزدیك تر است؟
ب( 98+3/011 الف( 99+2/01 
ت( 101-1/01 پ( 98+4/0111 

ث( 102-2/011

ــکل باال  ــاي داخلي در ش ــام زاویه ه 8. تم
ــتند و اندازة اضالع بر حسب  قائمه هس
متر نوشته شده است. محیط این شکل 

چند متر است؟

8

8

6

7

16

الف( 45         ب( 60  پ( 34
ت( 90        ث( نمي توان محاسبه كرد.

ــودكان مهدكودكي،  ــر  جمعیت ك 9. اگ
ــر و بقیه دختر باشند، نسبت تعداد  پس

پسران به دختران چه قدر است؟

پ(  الف(         ب(  

ت(        ث( 

ــیم كنیم كه  ــه عددي تقس ــر چ 10. 6 را ب

حاصل تقسیم  باشد؟
پ(  الف( 18      ب(   

45ت( 2      ث( 9
حة 

صف
در 

خ 
اس

پ
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راز شعبـده
روش یافتن رقم یكان: 

• ــد، 	 ــددي یکي از ارقام 0، 1، 4، 5، 6 و 9 باش ــر یکان ع اگ
آن گاه یکان مکعبش برابر همان رقم است.

• اگر یکان عددي 2 باشد، آن گاه یکان مکعب آن عدد برابر 	
8 است.

• اگر یکان عددي 3 باشد، آن گاه یکان مکعب آن عدد برابر 	
7 است.

• اگر یکان عددي 7 باشد، آن گاه یکان مکعب آن عدد برابر 	
3 است.

• اگر یکان عددي 8 باشد، آن گاه یکان مکعب آن عدد برابر 	
2 است.

براي راحتي مي توان از جدول زیر استفاده كرد:

یکان عددیکان مکعب عدد
0→0

1→1
4→4
5→5
6→6
9→9

رقم هاي كه یکانشان تغییر مي كند:

یکان عددیکان مکعب عدد
8→2
2→8
7→3
3→7

روش یافتن رقم دهگان:
ــد،آن عد حداقل برابر  ــده 1 باش اگر رقم دهگان عدد انتخاب ش
10 است و از 20 كمتر است. پس مکعبش حداقل برابر 103، یعنى 

1000 است و از 203 ، یعنى 8000 كمتر است.

ــده 2 باشد، آن عدد حداقل برابر  اگر رقم دهگان عدد انتخاب ش
ــت و از 30 كمتر است. پس مکعبش حداقل برابر 203 است  20 اس

و از 303 كمتر است.
ــز چنین حرف هایي مي توانیم بزنیم.  در مورد بقیة دهگان ها نی
ــم مکعب عد، بین  ــت ببینی ــس براي پیدا كردن دهگان كافي اس پ

كدام یك از دو عدد زیر قرار دارد:
1003 ،903 ،803 ،703 ،603 ،503 ،403 ،303 ،203 ،103

با استفاده از جدول زیر، كار راحت مي شود:

دهگان عددمکعب عدد

1از 1000 كوچك تر نیست، ولي از 8000 كوچك تر است.

2از 8000 كوچك تر نیست، ولي از 27000 كوچك تر است.

3از 27000 كوچك تر نیست، ولي از 64000 كوچك تر است.

4از 64000 كوچك تر نیست، ولي از 125000 كوچك تر است.

5از 125000 كوچك تر نیست، ولي از 216000 كوچك تر است.

6از 216000 كوچك تر نیست، ولي از 343000 كوچك تر است.

7از 343000 كوچك تر نیست، ولي از 512000 كوچك تر است.

8از 512000 كوچك تر نیست، ولي از 729000 كوچك تر است.

ــد، یکان عدد برابر  ــب عدد برابر 300763 باش مث�ال: اگر مکع
است با 7. ضمناً دهگانش برابر است با 6، زیرا 300763 از 216000 

كوچك تر نیست، ولي از 343000 كوچك تر است.

ریاضیات و سرگرمی

  از صفحه هاى 38و 39 همین شماره 
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1. ت
2. ت
3. پ
4. ث

5. الف
6. ت

7. با توجه به این كه:
الف( 10/01=99+2/01

ب( 101/011=98+3/011
پ( 101/0111=97+4/0111

ت( 99/99=101-1/01
ث( 99/989=102-2/011

ــت كه كمترین  پس نزدیك ترین عدد به 100، گزینة »ت« اس
اختالف را با عدد 100 دارد.

ــتطیل زیر حاصل  ــا حركت دادِن پاره خط ها، مس 8. ب؛ زیرا ب
مي شود كه اضالع آن 16 و 14 متر است و لذا محیط آن، 

60= )16+14(×2 متر است.

8

8

7

6

16

ــران به كل جمعیت،  است. پس از هر  ــبت پس 9. پ؛ زیرا نس
ــر هستند. یعني نسبت پسران  9 نفر، 4=5-9 نفر دختر و 5 نفر پس

به دختران  است.

10. الف؛ زیرا

پاسخ سؤال هاى 
مسابقه ریاضی 

استرالیا
)از صفحه 43(

8
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فعالیت1: ساخت وسائل تزیینی با استفاده 
از اشكال و روابط ریاضی توسط دانش آموزان 

اهداف :
1- ایجاد ارتباط میان درس ریاضى و سایر دروس ) هنر و ...(؛

2- پرورش خالقیت ها و مهارت هاى فردى؛
3- ترمیم و ایجاد نگرش جدید دانش آموزان به درس ریاضى؛

4- استفاده از اشکال و روابط ریاضى در زندگى روز مره به طور 
ملموس و عینى؛

5- آموزش فرهنگ صرفه جویى؛ 
6- كار و توجه به فعالیت هاى دستى.

ــد با توجه به اشکال  ــته ش در این فعالیت از دانش آموزان خواس
ــد، تجهیزات و  ــال در درس ریاضى آموخته ان ــط كه تا به ح و رواب
ــایل تزیینى مانند دستبند ،انگشتر، گردنبند، تل و گوشواره و...  وس
ــد كه این كار با استفاده از وسایل  تهیه كنند . البته توضیح داده ش
ــیار كم هزینه و حتى غیر قابل استفاده صورت گیرد.  و امکانات بس
آنها از وسایلى مانند كاغذ و مقوا و طلق هاى رنگى و مهره هاى رنگى 

و سیم و ابر ومداد و ماژیك رنگى و... استفاده كردند.

گزارشی از فعــــــــالیتهای انجام شده در كالس 
ریاضی سال تحصیـــــلی 92- 1391

مدارس راهنمایی دخترانه حضرت زینب )س( و 
آلومتک
ناحیه یک آموزش و پرورش استان قزوین

ارسال گزارش: ناهید نجفی فرد  -  معصومه 
بیرانوند



دورة نوزدهم، شمارة 1، پاییز 1392
متوسطه اول

47

گزارشی از فعــــــــالیتهای انجام شده در كالس 
ریاضی سال تحصیـــــلی 92- 1391

فعالیت 2: طراحی اسم با استفاده از اشكال واعداد ریاضی

اهداف :
 1- ایجاد ارتباط میان درس ریاضى و سایر دروس ) هنر و ...(؛

2- پرورش خالقیت ها وقوه تفکر؛
3- تلطیف فضاى درس ریاضى؛

4- استفاده از اشکال و روابط ریاضى در زندگى روز مره به طور ملموس و عینى؛
5- آشنایى با طراحى آرم شركت ها.

در این فعالیت از دانش آموزان خواسته شد با استفاده از اشکال و روابط، طراحى اسم كوچکشان را انجام دهند.
البته توضیح داده شد كه اسامى طراحى شده باید در عین سادگى، به سهولت قابل خواندن باشند.

گزارش
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فعالیت 3: طراحی و اجرای بازی و ریاضی

اهداف:
1- پرورش خالقیت وقوة تفکر؛
2- تلطیف فضاى درس ریاضى؛

ــتفاده از اشکال و روابط ریاضى در زندگى روز مره به طور  3- اس
ملموس و عینى؛

4- توجه به كار و سرمایة ایرانى؛
5- افزایش اعتمادبه نفس؛

6- پرورش روحیة كار گروهى و مشاركت فکرى.
در این فعالیت از دانش آموزان خواسته شد یك بازى و ریاضى 
را به صورت گروهى طراحى كنند. دانش آموزان در یك فرصت یك 
ــف پرداختند و طى این  ــى روش ها و طرح هاى مختل ماهه به بررس
ــورت با دبیر مربوطه، نواقص كارهایشان را برطرف  مدت ضمن مش
ــیار جالب و دیدنى بود. هر گروه نحوة بازى  كردند. تنوع بازى ها بس
ــدند.  ــرگرم ش خود را در كالس آموزش داده و با بازى هاى خود س
ــان را در كار ارائه مى دادند. به این  ــراد هر گروه ایده ها و نظراتش اف
ــدند .بچه ها در  ــنا ش ــازى آش ترتیب دانش آموزان با اصول بازى س
ــتفاده  ــتى نیز اس ــى بازى ها از تزئینات هنرى و كارهاى دس طراح
ــده براى هر بازى در یك برگة راهنما ارائه  كردند. قوانین طراحى ش

شده بود. آنها در طراحى قوانین نهایت دقت را داشتند.

فعالیت 4: هفت سین ریاضی

اهداف: 
1- تلطیف فضاى آموزش ریاضى؛  

2-  پیوند طبیعت و ریاضى؛ 
3-  آماده سازى تفکر دانش آموزان در نگاهى جدید به ریاضى 

ــر گروه در  ــد. ه ــورت گروهى اجرا ش ــت به ص ــن فعالی ای
ــه رقابت  ــا یکدیگر ب ــى ب ــکال هندس ــتفاده از ظروف با اش اس

ــد.  پرداختن
ــم ریاضى و بهار  ــز در انتخاب نام گروه از مفاهی ــى نی برخ
ــتفاده كرده بودند. این نمایشگاه در یکى از چهارشنبه هاى  اس
ــرت  ــك و حض ــگاه آلومت ــاه در دو آموزش ــفند م ــى اس پایان
ــتقبال قرار گرفت. تعدادى  زینب )س( برگزار گردید و مورد اس
ــگاه  ــتان نیز از این نمایش ــوزش و پرورش اس ــئولین آم از مس
ــده  بازدید به عمل آوردند. در پایان، گروه هاى برتر معرفى ش

ــد. و جوایزى به آنها داده ش


