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مشاهده ها و مکاشفه ها!  
چرا منطبق اند؟ 
ارتباطات بی سیم به کمک روش های دودی! 

 لقمه نان و پنیر و پس انداز ...
 خدمتکار و پروفسور

 شعبده های رياضی آقای شبّده چی



امیر حسین اصغری همهچیزتغییرمیکند،ولییکچیزهایمهمیثابتمیماند!

سالم. من نادر گمنام 

هستم عضو کوچکی 

از خانواده ای بزرگ که 

تاریخ را برای شام زنده 

نگه می دارد. ریاضی دان 

امروز ما امیدعلی شهنی 

کرم زاده به تعبیری از 

هامن دوران دبستان 

ریاضی دان بوده است!

مسجد سلیامن سال 1333
امید علی پرس همسایه فردا 

امتحان ریاضی داره. خواسته 

اگه وقت داری بری کمکش.

اهواز دانشگاه شهید چمران سال 1392
البته بیشرت ریاضیات دوره دبستان، 

مدل جمع و تفریق کن بود.

حتی هندسه هم بیشرت 

محاسبه بود.

اوضاع به همین شکل بود تا دوره دبیرستان و 

معلمی به نام آقای گیتی زاده، او ما را تشویق 

به کار جدی در ریاضیات می کرد.

آیا می توان با 

ارتفاع های این مثلث 

یک مثلث ساخت؟

یکی از ارتفاع ها انقدر درازه 

که اون دو تا ارتفاع دیگه 

منی تونن باهاش یه مثلث 

درست کنن! می بینی؟ طول 

اضالع را نداریم ولی می تونیم 

یه حرف درست بزنیم.

درسته! ببین اگه طول طناب حامر 

کوتاه باشه، منی تونه یه مثلث درست 

کنه و گرسنه می مونه

حاال یه مثلث متساوی الساقین در نظر بگیر که قاعده اش 

کوتاه و ساق هایش خیلی دراز باشه.

عجب! 

هر بار قاعده تغییر می کنه، 

ارتفاع داره تغییر می کنه ولی یه چیزی 

ثابته و اون مساحته. چیزی که ثابته، 

مهّمه!

هامن سال در خانه

کاغذ رو این وری 

نگاه می کردی 

قاعده و ارتفاعش 

می شد این.

هامن سال کالس درس آقای گیتی زاده

ُخب بچه ها! می خوام بدونم مساحت 

این مثلث چیه!

سه پاره خط داریم و می خواهیم ببینیم می توان 

با آن ها یک مثلث ساخت یا نه؟

این یعنی ارتفاع ها  را برداریم و سعی 

کنیم با آن ها یک مثلث بسازیم. توجه 

کنید، نه  اندازه ای داریم نه چیزی! 
آهان! این به داستان آن حامر 

گرسنه مربوط نیست؟

اون وری نگاه 

می کردی، می شد این.

و اون  یکی وری 

می شد این.

ارتفاع سبز ضلع سبز= ارتفاع قرمز ضلع قرمز = ارتفاع آبیضلع آبی  

اون موقع خودم تازه کالس سوم دبستان بودم و راستش 

به خاطر رشایط نه چندان خوب مالی خانوادگی، تنها 

اسباب بازی ام کاغذ بود و تنها بازی ام حل مسئله روی 

کاغذها و البته درس دادن به بچه های همسایه!
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ایجاد  دید!  خطاى  توضیح جلد: 
سه بعدى  فضاى  از  مسطح  تجسم 

با رنگ آمیزى.
)anamorphic art(



یادداشت سردبیر
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شماره ای دیگر از رشد برهان ریاضی )متوسطه اول( در دستان شماست. هیئت تحریریة برهان 

در این ش��ماره نیز مطالبی را در اختیار ش��ما قرار داده اس��ت که عالوه براین که در راس��تای برنامه درسی 

و کتابهای ریاضی ش��ما هس��تند، به مهارت های حل مسئله در ش��ما و افزایش قدرت تفکر و تحلیل شما 

نیز کمک می کنند. این موضوع همیش��ه جزو اهداف اصلی و اساس��ی مجله بوده است. چرا که اعتقاد داریم 

توانایی حل مسئله و تفکر و تحلیل، الزمة زندگی در قرن بیست و یکم است و نوجوانان ما که آینده سازاِن 

کش��ور ما هستند، باید از همین س��نین به این ابزارها و مهارت ها مجهز شوند تا در آینده، موفق تر و مؤثرتر 

باشند.

در این راس��تا، از دوره ة گذش��ته، یعنی دوره ة هجدهم مجله، ستون »ریاضیات و استدالل« در این 

مجله باز ش��د. در چهار ش��ماره ة سال قبل سعی کردیم در زمینة مس��ائلی که به مسائل »راستگو – دروغگو« 

مشهور هستند، با روش استدالل کردن و بررسی درستی – نادرستی جمالت، بیشتر آشنا شویم. درواقع با 

فرض این که هر جمله ای یا می تواند درست باشد و یا نادرست، در بررسی درستی – نادرستی هر جمله 

باید اصولی را رعایت کنیم که عقل س��لیم آنها را پذیرفته اس��ت و به حوزه ای از دانش به نام »منطق 

ریاضی« مربوط می ش��ود. ستون ریاضیات و اس��تدالل سعی دارد با زبان بسیار ساده و اکربردی، شما 

نوجوانان را با منطق ریاضی آش��نا س��ازد. منطق ریاضی از بس��یاری جنبه ها به منطق روزمره ة زندگی 

ما نیز ش��باهت دارد. از این رو هم آش��نا شدن با آن سخت نیست و هم آشنا شدن با آن به تحلیل 

مسائل دور و برمان نیز کمک می کند.

در این دوره از مجله، »مانا در جستجوی حقیقت« شما را با منطق ریاضی و استدالل آشنا می سازد. 

خانم لیال خسروش��اهی –نویسنده ة این مجموعه از مطالب- مانا را که هم می تواند یک دختر نوجوان ایرانی 

باشد و هم یک پسر نوجوان، چنین معرفی می کند:

"مان��ا در جس��تجوی حقیقت" ماجراه��ای نوجوانی کنجاکو اس��ت که برای یافت��ن حقیقت تالش 

می کن��د. مانا در برخورد با ادعاهای ریاضی ش��تاب زده عمل نمی کند، بلکه س��عی دارد با آوردن دالیل 

اکفی، از درس��تی یا نادرس��تی آن ادعا مطمئن شود. مانا به شما نش��ان می دهد که وقتی در ریاضی با 

یک جمله روبه رو می شوید، برای بررسی درستی یا نادرستی آن، چه راهی را پشت سر بگذارید و برای 

قانع کردن خود و دیگران، چگونه عمل کنید.

در شماره های بعدی مجله، شما را با بخش هایی دیگر از این مجله ، بیشتر آشنا خواهم کرد.



مشاهدههاومكاشفهها!
مشاهدههايیدربارۀمسئلهایبامزه

كلیدواژه ها: مسئله، مشاهده، مکاشفه، استدالل

مسئله
ــئله صحبت  مي خواهیم دربارة این مس

كنیم:
ــخصي پنج عدد انتخاب كرده است.  ش
این عددها را جفت جفت با هم جمع كرده 
ــده  ــل جمع ها برابر این ده عدد ش و حاص

است:
15 ،13 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0

ــخص انتخاب  پنج عددي را كه این ش
كرده است، بیابید.

ــي توضیح  ــئله را با مثال ــد مس بگذاری
ــدد 7-، 6-، 2، 4/3، 2  ــم؛ مثاًل پنج ع دهی
را در نظر بگیرید. این عددها را جفت جفت 

جمع كنیم:

پس این ده عدد به دست مي آیند:
6/3 ،4 ،6/3 ،-4 ،-1/7 ،-4 ،-5 ،-2/7 ،-5 ،-13

اما در مسئلة ما، ده عدد 
ــخص شده اند. پس  دیگر مش
ــئلة ما، پنج عدد  ــخ مس پاس
ــت.  7-، 6-، 2، 4/3، 2 نیس

پس چه عددهایي است؟
در  ــه  ك ــد  كنی ــه  توج
ــه  ــئله، از این ك ــورت مس ص
ــا منفي  ــد ی ــا مثبت ان عدده
ــت، و  ــده اس حرفي زده نش
این  ــم  نمي دانی ــور  همین ط
اعداد صحیح اند یا نه، و حتي 
ــت كه نباید  ــده اس گفته نش
ــن »آن پنج عدد«، عددي  بی

تکراري باشد.

ــکات و ویژگي هاي جالب و  ــئله، مي توانیم به ن ــي مس با بررس
مفیدي دربارة آن پنج عدد پي ببریم كه یافتن آن عددها را آسان تر 

مي كنند. بیایید این نکات و ویژگي ها را »مشاهده« بنامیم.
ــئله  ــاهده هاي ما را بخوانید، خودتان به مس ــل از این كه مش قب
ــاهده هایتان را بنویسید، و سعي كنید به كمك آنها  فکر كنید و مش

مسئله را حل كنید.
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مشاهده ها
و اما مشاهده هاي ما؛ اگر بعضي از این مشاهده ها را 
كنار هم بگذاریم، با اطمینان مي توانیم »آن پنج عدد« 
ــاهده ها، بگردید و بگویید  را بیابیم. بعد از خواندن مش
ــم »آن پنج عدد« را پیدا  ــاهده ها مي توانی با كدام مش

كنیم. در انتهاي مقاله، به این سؤال پاسخ داده ایم.
ــاهده هاي ما چرا درست است؟ شما  هریك از مش

بگویید. البته ما هم دالیل خودمان را مي نویسیم.
ــاهده ها به یکدیگر  دقت كنید كه بعضي مش
ــي  ــت وقت ــن اس ــاًل ممک ــد. مث مربوط ان
ــه  ــم ك ــل بیاوری ــم دلی مي خواهی
ــت است، از  ــاهدة 4 درس مش
مشاهدة 3 كمك بگیریم، 
ــاهدة 5 البته  یا از مش
نباید استدالل هاي 
ــته  دوري1 داش
مثاًل  باشیم، 
ــد  ی نبا



ــاهدة 4 از مشاهدة 5 كمك بگیریم  ــتي مش همزمان براي اثبات درس
و برعکس براي اثبات  درستي مشاهدة 5 از مشاهدة 4 استفاده كنیم!

ــاهده ها هرجا گفته ایم »آن پنج عدد«، منظورمان »آن  در مش
پنج عدد«ي است كه در مسئله به دنبالشانیم و هرجا گفته ایم »آن 
ده عدد«، منظورمان عددهاي داده شده در مسئله، یعني 0، 2، 4، 

6، 8، 9، 11، 13، 15 است.
مشاهده 1. حاصل جمع »آن پنج عدد« برابر است با 18.

مشاهده 2. بین »آن پنج عدد«، عدد تکراري وجود ندارد.
ــددي و قرینة آن عدد  ــج عدد«، ع مش�اهده 3. بین »آن پن

وجود دارند.
مشاهدة 4. عدد صفر هیچ یك از »آن پنج عدد« نیست.

ــك عدد منفي  ــن »آن پنج عدد«، فقط ی مش�اهدة 5. در بی
وجود دارد و چهار عدد دیگر، مثبت اند.

مشاهدة 6. هریك از »آن پنج عدد«، عددي صحیح است.
مشاهدة 7. هیچ یك از »آن پنج عدد«، از 14 بزرگ تر نیست.
ــدد«، از 14- كوچك تر  ــك از »آن پنج ع مش�اهدة 8. هیچ ی

نیست.
مشاهدة 9. چهارتا از »آن پنج عدد«، فردند و عدد دیگر زوج 

است.
مش�اهده 10. عدد منفي اي كه در بین »آن پنج عدد«، وجود 

دارد، فرد است.2
مش�اهدة 11. عددهاي فرد در بین »آن پنج عدد«، چهار عدد 

فرد پشت سر هم هستند.

اثبات مشاهده ها
اكنون درستي مشاهده ها را ثابت مي كنیم.

مشاهده 1. حاصل جمع »آن پنج عدد« برابر است با 18.
ابتدا ثابت مي كنیم كه حاصل جمع »آن ده عدد«، برابر است با 

چهار برابر حاصل جمع »آن پنج عدد«.
ــند، حاصل جمع  ــات. اگر »آن ده عدد« e، d، c، b، a باش اثب

جفت جفت آنها این ده عدد مي شود:

ــدد را جمع مي زنیم.  ــا تركیبي دیگر(. این ده ع ــاید ب )البته ش
حاصل را اگر ساده كنیم، مي توانیم به این شکل بنویسیم:

.a+b+c+d+e كه مساوي است با چهار برابر

ــت با چهار  خالصه اینکه، جاصل جمع »آن ده عدد«، برابر اس
برابر حاصل جمع »آن پنج عدد«.

ــتفاده مي كنیم: حاصل جمع ده  حاال از آنچه ثابت كرده ایم، اس
ــت با 72. پس حاصل  عدد 0، 2، 4، 6، 8، 9، 11، 13، 15 برابر اس
ــده اند برابر است با 4÷72 كه  جمع »آن پنج عدد«ي كه انتخاب ش

مساوي است با 18.

مش�اهده 2. بین »آن پن�ج عدد«، عدد تك�راري وجود 
ندارد.

ــدد«، d، c، b، a و d بودند. پس بین  ــرض كنید »آن پنج ع ف
حاصل جمع ها، باید هریك از b+d، a+d و c+d تکرار مي شدند. اما  
ــت. پس بین  ــده اس در بین »»آن ده عدد««، فقط عدد 4 تکرار ش

»آن پنج عدد«، عدد تکراري وجود ندارد.

مشاهده 3. بین »آن پنج عدد«، عددي و قرینة آن عدد 
وجود دارند.

در بین »آن ده عدد«، صفر وجود دارد. صفر برابر حاصل جمع 
ــددي با قرینه اش. بنابر  ــت، و نیز حاصل جمع هر ع دو تا صفر اس
مشاهدة 2، دو تا صفر در بین »آن پنج عدد« وجود ندارد. پس در 

بین »آن پنج عدد«، عددي و قرینه اش وجود دارند.

مشاهدة 4. عدد صفر هیچ یك از »آن پنج عدد« نیست.
بنابر  مشاهدة 3، حتماً عددي منفي بین »آن پنج عدد« وجود 
ــدد« مي بود،  آنگاه  ــر از »آن پنج ع ــدد صفر یکي دیگ ــر ع دارد. اگ
حاصل جمعش با آن عدد منفي، عددي منفي مي شد. اما بین »آن 
ــدارد. پس صفر در بین »آن  ــدد«، هیچ عدد منفي اي وجود ن ده ع

پنج عدد« نیست.

مشاهدة 5. در بین »آن پنج عدد«، فقط یك عدد منفي 
وجود دارد و چهار عدد دیگر، مثبت اند.

ــاهدة 3، بین »آن پنج عدد« عددي منفي وجود دارد.  بنابر مش
ــل جمع این  ــت، حاص ــي دیگري هم وجود مي داش ــر عدد منف اگ
ــن »آن ده عدد«،  ــد. اما در بی ــدد منفي، عددي منفي مي ش دو ع
ــدارد. پس در بین »آن پنج عدد« فقط  ــچ عدد منفي اي وجود ن هی
ــدد دیگر هم بنابر  ــدد منفي وجود دارد. هیچ یك از چهار ع یك ع
ــاهدة 4، صفر نیستند. پس از بین »آن پنج عدد«، یکي منفي و  مش

چهار تا مثبت است.
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مش�اهدة 6. هری�ك از »آن پنج عدد«، ع�ددي صحیح 
است.

ــج عدد«، یا صحیح  ــه مي كنیم كه هریك از »آن پن ــدا توج ابت
است یا به صورت w/5 است.

براي راحتي، از اثبات دقیق صرف نظر مي كنیم، و با مثال روشن 
مي كنیم كه اثبات دقیق چطور باید بیان شود.

ــود، آنگاه هریك  ــا برابر 3/439 ب ــر یکي از عدده مث�ال. اگ
ــکل w/561 مي بودند؛ زیرا  ــر، باید به ش ــه عدد مثبت دیگ از س
بنابر فرض مسئله، مي دانیم كه حاصل جمع جفت جفت »آن پنج 
ــت عددهایي صحیح شوند و در نتیجه حاصل جمع  عدد« قرار اس
ــود. اما حاصل جمع هیچ  ــك با 3/439 باید عددي صحیح ش هری
ــکل w/561، عددي صحیح نمي شود، كه  جفت عدد مثبتي به ش

ــئله تناقض دارد. با فرض مس
ــتداللي مشابه معلوم مي شود كه اگر مثاًل عدد  همین طور، با اس
5/913- بین »آن پنج عدد« مي بود، هریك از چهار عدد دیگر )كه 
ــکل w/913 مي بودند، كه جمع هیچ  مي دانیم مثبت اند( باید به ش

جفت عدد مثبت به این شکل، عددي صحیح نمي شود.
اگر عددهایمان بعد از ممیز رقم هاي دیگري هم داشته 
ــند، همین مشکالت پیش مي آید مگر آن كه همگي به  باش

شکل w/5 باشند.
ــد، متوجه  ــاره بخوانی ــاال را دوب ب ــتدالل  ــر اس اگ
w در بین »آن  ــکل 5/ ــر عددي به ش ــوید كه اگ مي ش
w باشند. ــد، همگي آنها باید به شکل 5/ پنج عدد« باش
ــت دلیل بیاورید كه جمع یك عدد منفي  ــخت نیس س
ــکل w/5 هیچ گاه  ــکل w/5 با چهار عدد مثبت به ش به ش
ــود؛ در حالي كه بنابر مشاهدة 1، باید  عددي صحیح نمي ش

برابر 18 شود.

مش�اهدة 7. هیچ ی�ك از »آن پنج ع�دد«، از 14 
بزرگ تر نیست.

ــدد«، صحیح  ــاهدة 6، هریك از »آن پنج ع ــر مش بناب
ــت. بزرگ ترین این اعداد را m بنامید. بزرگ ترین عدد  اس
ــن »آن پنج عدد«، n در نظر بگیرید. با  ــد از m را در بی بع
ــاهدة 5، این عدد هم مثبت است. m+n برابر  توجه به مش
ــر 15. اگر جمع دو  ــت؟ براب ــك از »آن ده عدد« اس كدام ی
عدد، صحیح مثبت برابر 15 شود، نتیجه مي گیریم هیچ یك 

از آنها از 14 بزرگ تر نیست.

مشاهدة 8. هیچ یك از »آن پنج عدد«، از 14- كوچك تر 
نیست.

ــج عدد«، از 14  ــترین عدد بین »آن پن ــاهدة 7، بیش بنابر مش
ــد،  ــج عدد« از 14- كمتر باش ــت. اگر یکي از »آن پن ــتر نیس بیش
ــد. اما در بین »آن  حاصل جمع این دو عدد، عددي منفي خواهد ش
ده عدد«، عددي منفي وجود ندارد. پس هیچ یك از »آن پنج عدد« 

از 14- كمتر نیست.

مشاهدة 9. چهارتا از »آن پنج عدد«، فردند و عدد دیگر 
زوج است.

ــدد«، عددهایي  ــه »آن پنج ع ــم ك ــاهدة 6، مي دانی ــر مش بناب
ــي مي كنیم، كه »آن  ــد. اكنون حالت هاي مختلف را بررس صحیح ان

پنج عدد« ما از نظر فرد و زوج بودن، چگونه اند:
* پنج تا زوج

ــتند؛ زیرا هر دو تا عدد زوجي  ــج عدد« ما این گونه نیس »آن پن
را كه با هم جمع مي كنیم، حاصل زوج مي شود اما در بین »آن ده 

عدد«، تعدادي عدد فرد هم داریم.
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* پنج تا فرد
ــرا هردو عدد فردي را كه  ــتند؛ زی »آن پنج عدد« این گونه نیس
ــود اما در بین »آن ده عدد«،  ــا هم جمع كنیم، حاصل زوج مي ش ب

تعدادي عدد فرد هم داریم.
ــي دیگر هم مي شد استدالل كرد: حاصل جمع پنج عدد  به روش
ــاهدة 1، حاصل جمع »آن پنج  ــت اما بنابر مش فرد، عددي فرد اس

عدد« برابر 18 شده است كه عددي زوج است.
* سه تا فرد و دو تا زوج

ــد، حاصل جمع همة  ــدد« چنین مي بودن ــر »آن پنج ع اگ
 ،1 ــاهدة  بنابر مش ــه  ــد، در حالي ك ــرد مي ش ــا عددي ف آنه
ــت كه عددي  ــده اس حاصل جمع »آن پنج عدد« برابر 18 ش

ــت. زوج اس
* سه تا زوج و دو تا فرد

اگر »آن پنج عدد« چنین مي بودند، در بین »آن ده عدد« باید 
چهار عدد زوج مي داشتیم؛ )زیرا حاصل جمع دو عدد فرد با هم زوج 
ــود، و حاصل جمع دو عدد زوج با هم نیز زوج مي شود(. اما در  مي ش

بین »آن ده عدد«، شش عدد زوج داریم.

* چهار تا زوج و یكي فرد
ــع همة آنها  ــن مي بودند، حاصل جم ــر »آن پنج عدد« چنی اگ
ــاهدة 1، حاصل جمع این  ــد، درحالي كه بنابر مش عددي فرد مي ش

»آن پنج عدد« برابر 18 شده است كه عددي زوج است.
* چهار تا فرد و یكي زوج

ــت  »آن پنج عدد« چنین اند؛ زیرا ثابت كردیم بقیة حاالت درس
نیستند.

مش�اهده 10. ع�دد منفي اي كه در بی�ن »آن پنج عدد«، 
وجود دارد، فرد است.

ــاهدة 3، عددي منفي و قرینه اش در بین »آن پنج عدد«  بنابر مش
ــد.  وجود دارد. اگر آن عدد منفي زوج مي بود، قرینه اش هم زوج مي ش
ــتیم؛ بنابر  ــن »آن پنج عدد« مي داش ــت كم دو عدد زوج بی پس دس

مشاهدة  9، فقط یك عدد زوج داریم. پس آن عدد منفي فرد است.

مش�اهدة 11. عددهاي فرد در بین »آن پنج عدد«، چهار 
عدد فرد پشت سر هم هستند.

ــا از »آن پنج عدد« فردند و عدد  ــاهدة 9، چها ت بنابر مش
ــت. عددهاي فرد در بین »آن ده عدد« )یعني  دیگر زوج اس
ــط  ــرهم اند. فق ــرد پشت س ــدد ف ــار ع 9، 11، 13 و 15( چه
ــود.  ــع عددي فرد با عددي زوج، عددي فرد مي ش حاصل جم
پس هریك از 9، 11، 13 و 15 به این شکل حاصل مي شوند 
ــج عدد با پنجمین  ــي از چهار عدد فرد در بین آن پن ــه یک ك
عدد )كه زوج است( جمع مي شود. پس عددهاي فرد در بین 

ــتند. ــر هم هس ــت س »آن پنج عدد«، چهار عدد فرد پش

سخن آخر
ــي از این  ــتفاده از بعض ــاًل گفتیم، با اس ــور كه قب همان ط
ــه راحتي پیدا كنیم:  ــاهده ها مي توانیم »آن پنج عدد« را ب مش

مشاهده هاي 5، 9، 10 و 11.
راستي، مسئلة این مقاله را از این صفحة اینترنتي پیدا كردیم:
http://nrich.maths.org/481

پي نوشت ها
ــة »این را كه از قبل  ــتدالل هاي دوري،»توضیحى دربارة مقال ــارة اس 1. درب

مى دانستیم«« را در رشد برهان ریاضي راهنمایى، شمارة 60 بخوانید.
ــتة زوج و  ــح منفي هم، مانند عددهاي طبیعي به دو دس ــاي صحی 2. عدده

فرد تقسیم مي شوند.
1-، 3-، 5-، 7- فردند و 2-، 4-، 6-، 8- زوج اند.
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تقــــارندر
چندضلعیهایمنتظم

1. در این جا چندضلعي هاي منتظم به ترتیب از سه ضلعي تا ده ضلعي رسم شده اند.

هر كدام از این چندضلعي ها چند خط تقارن دارند؟
آیا الگویي در تعداد خط هاي تقارن یك چندضلعى منتظم وجود دارد؟

كلیدواژه ها: چندضلعي هاي منتظم، تقارن، خط تقارن

دی
 پن

ره
زه

ریاضیات و مدرسه
a2
a+b
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2. همان چندضلعي هاي باال را در جدولي مانند جدول زیر در نظر بگیرید.
روي  از  را  ــا  چندضلعي ه از  ــي  یک
ــي از خطوط  ــاي تقارنش روي یک خط ه
ــر مي اندازیم.  تقارن یك چندضلعي دیگ
را  ــده  ایجادش ــکل  ش ــارن  تق ــوط  خط
ــة متناظر با آن در  ــماریم و در خان مي ش
ــکل زیر  جدول قرار مي دهیم؛ مثاًل در ش
چهارضلعي از روي یکي از خطوط تقارنش 

روي شش ضلعي قرار گرفته است.

چهارضلعي، 4 خط تقارن و شش ضلعي، 6 خط تقارن دارد؛ اما شکل به دست آمده تنها 2 خط تقارن دارد. عدد 2 را در خانة متناظر 
با آن در جدول قرار داده ایم:

جدول را كامل كنید.
ــاهده  ــه الگوهایي در جدول مش چ

مي كنید؟
به مقالة آمادگي براي به كارگیري 
Excel در انج�ام پروژه هاي ریاضي 
ــماره از  )هفتمین تالش( در همین ش
ــباهتي میان  مجله مراجعه كنید. چه ش
ــدول ب.م.م مي بینید؟  این جدول و ج
ــت؟  ــباهت چیس ــود این ش ــل وج دلی
پاسختان را به نشاني الکترونیکي مجله 

بفرستید.

شکل زیرى

شکل رویى

شکل زیرى

شکل رویى

2
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چرامنطبقاند؟
كلیدواژه ها: انطباق مثلث ها، رسم مثلث ها، آموزش هندسه، حل مسئله

ــولخت« و »خادخود« مدت هاست كه با هم در  ــور »ش دو كش
جنگ اند. شولخت ها مي گویند شولخت بزرگ به دست خادخود 
ــت و خادخودها ادعا مي كنند، خادخود اول را  ــته شده اس اول كش
ــولخت بزرگ كشته است. كینه و درگیري به جایي رسیده است  ش

كه خادخودها مي خواهند راه آب و غذا را بر شولخت ها ببندند.
تعدادي از بچه هاي شولخت و خادخود با هم سایتي باز كرده اند 
ــته اند مبني بر اینکه شولخت بزرگ و  ــایت گذاش ــنادي در س و اس
ــندة  ــح در آخرین ماه هاي بیماري كش ــانة صل خادخود اول به نش
ــیار بزرگ مثلث شکل یکسان  ــولخت بزرگ با هم دو سنگ بس ش

بریده اند و خادخود سنگ خود را به كشورش برده است.
ــولختي با یك بچه خادخودي  این مکالمة اینترنتي یك بچه ش

است:
خادخود: من سنگ خادخود اول را در موزه مان پیدا كردم.

ش�ولخت: جداً؟! من و پدرم هم سنگ مثلث شکلي را حوالي 
ــولخت بزرگ دیده ایم؟ عکس سنگ موزه را در سایت بگذار  قصر ش

تا ببینم بر سنگ من منطبق مي شود یا نه.
ــنگ خیلي بزرگ  خادخود: چطور؟ س
ــود.  ــك مي ش ــس آن كوچ ــت و عک اس
چه طور مي خواهي آن ها را بر هم منطبق 

كني؟
شولخت: راست مي گویي. خب بگذار ببینم .... آهان 
ما دو سال پیش خواندیم دو مثلث با داشتن دو زاویه و ضلع 
ــه و ضلع بین مثلِث  ــوند. دو زاوی ــان بر هم منطبق مي ش بین یکس

ش
من

اد
ش

ار
را 
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موزه را به من بگو.
خادخ�ود: مطمئني؟ اندازه گرفتن این هایي كه مي گویي براي 
یك سنگ بزرگ آن هم در موزه خیلي سخت است. بي فایده نباشد؟ 
معلم هندسة ما گفته قضاوت بي دلیل ممکن است نتیجة اشتباهي 

داشته باشد؛ مثاًل این ضلع 4 سانتي متري را ببین:

B C4

این هم دو زاویه مجاور 79 و 100 درجه

100° 79 °

4
از كجا بدانم این دو خط به هم مي رسند؟ اگر نرسند كه مثلثي 
درست نمي شود كه تو بتواني با سنگ حوالي قصر منطبقش كني.

شولخت: اي بابا! خب دو ضلع و زاویة بین را بگو. در این حالت 
هم پارسال خواندیم كه تنها یك مثلث درست مي شود.

خادخود: یعني اگر AB=4 و A=300 و AC=3 باشد فقط یك 
مثلث رسم مي شود؟ این االن زاویه 300 درجه.

30°

 دو ضلع آن را هم مشخص مي كنم. 

4
3A

B

C
30°

ــود؟ شاید از C به  ــم مي ش من از كجا بدانم فقط یك مثلث رس
B دو خط وصل شود.

شولخت: باشد؛ شاید من درس هاي دو سال پیش از یادم رفته. 
اینکه دیگر توي كتاب پارسال بود. برو یك ارتفاع مثلث را رسم كن. 
ــود. وتر و زاویة تند هر  ــن كار دو مثلث قائم الزاویه دیده مي ش با ای

مثلث قائم الزاویه را اندازه بگیر و به من بگو.
ــد؟ اگر A=900 و  ــرا این ها به درد مي خورن خادخ�ود: آخر چ
ــود؟ این  ــم مي ش ــد، چرا فقط یك مثلث رس BC=4 و B=300 باش

.BC از
B C4

این هم از زاویة 300.

 

B C4
30°

ــود، دو مثلث تشکیل  ــم ش اگر دو عمود از C به ضلع دیگر رس
مي شود.

B C4
30°

شولخت: نمي دانم اصاًل تو چرا این قدر دنبال دلیل مي گردي؟ 
مگر همه چیز دلیل دارد؟

ــه به ما گفته اند جز  ــال در هندس خادخود: همه چیز نه. امس
چند قانون كه همه آن ها را مي پذیرند باقي چیزها دلیل مي خواهند. 

ولي قانون ها را هنوز نگفته اند.
ــاید  ــم چه قانون هایي الزم داریم. ش ش�ولخت: خب بیا ببینی
پیدایشان كردیم. یکي اینکه از B و C تنها یك خط مي گذرد. این 

طوري با داشتن »ض ز ض« تنها یك مثلث رسم مي شود.

4
3A

B

C
30°

خادخود: و شاید بتوانیم این قانون را هم بگذاریم كه با داشتن 
ــه خط داریم. این  ــه تنها یك عمود از نقطه ب ــك خط و یك نقط ی
ــکل وتر و یك زاویة تند هم حل مي شود. ولي مشکل  طوري مش

ز ض ز را چه طور حل كنیم؟
شولخت: نمي دانم. یعني براي آن هم قانون بگذاریم؟ چه قانوني؟ 
بگذار نگاهي به كتابم بیندازم، آها این جا ثابت كرده اگر دو خط موازي 

باشند، مجموع زوایاي متبادل داخلي 180 درجه مي شود.
خادخود: خوب است. پس كافي است كه مجموع دو زاویة داده شده 
ــد. در این صورت حتماً دو خط موازي  در ز ض ز كمتر از 180 درجه باش

نبوده اند! یعني در یك نقطه به هم مي رسند و مثلث تشکیل مي شود.
شولخت: خب حاال خیالت راحت شد؟ پس برو ویژگي هایي را 

كه گفته ام اندازه بگیر.

پى نوشت:
ــوم راهنمایى تحصیل  ــال در سال س ــت كه امس  این متن، از زبان دانش آموزانى اس
ــت و با موضوعات آن،  ــتفاده اس مى كنند. البته براى دانش آموزان پایة هفتم هم، قابل اس

یکى ـ دو ماه دیگر آشنا خواهند شد.



کوتاهترينفاصلهبیندونقطهخط
راستاست...البتهگاهیهمنیست!

كلیدواژه ها: آموزش هندسه، كوتاه ترین فاصله

ممکن است وقتى عبارت »كوتاه ترین فاصله بین دو نقطه« 
را مى خوانید، این جمله را به یاد بیاورید:

كوتاه ترین فاصله بین دو نقطه، خط راس�ت بین آن 
دو نقطه است.

ــیر  ــکل 1 براى رفتن از نقطة 1 به نقطة 2، مس مثاًل در ش
نقطه چین و مسیر خط چین از مسیر دیگر طوالنى تر هستند.

ــى براى حركت روى  ــاال در موقعیت هایى كه مانع جملة ب
خط راست وجود نداشته باشد درست است. یعنى در واقع این 
ــت. اما در بعضى مسئله ها،  ــت اس موضوع، در یك صفحه درس
كوتاه ترین فاصله بین دو نقطه خط راست نیست! تا حاال چند 
ــنیده ام كه این گونه اند. بیایید  ــئله دیده ام یا از دیگران ش مس

چند تا از آن ها را با هم حل كنیم.

ــت. در نقطة 1  ــکل 2 شکل یك مکعب اس مس�ئله 1. ش
عنکبوتى ایستاده است و در نقطة 2 مگسى دارد چرت مى زند. 
ــه ممکن روى جعبه  ــد از كوتاه ترین فاصل ــوت مى خواه عنکب
ــیرى باید  ــد. عنکبوت از چه مس حركت كند و به مگس برس

برود؟

ــت بین نقاط 1 و 2  ــئله خط راس ــخ این مس راه حل: پاس
ــت و نمى تواند داخلش  ــوت روى جعبه اس ــت، زیرا عنکب نیس
شود. اما حتى اگر مى توانست به داخل جعبه برود، باز هم فقط 
مى توانست روى دیوارهاى جعبه حركت كند؛ چون عنکبوت ها 

پرواز نمى كنند!

ــت  ــتیم با مقوا مکعب درس ــه یاد دارید كه اگر مى خواس ب
كنیم، شکل 3 را روى مقوا رسم مى كردیم.
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براى درست شدن مکعب باید لبه ها را چسب مى زدیم. اما 
بیایید مکعب را درست نکنیم! به جاى آن، نقاط 1 و 2 را روى 

شکل ها مشخص مى كنیم.

ــاال مى توانید بگویید كه كوتاه ترین فاصلة بین نقطه هاى  ح
1 و 2 چیست: خط راست!

ــکیل  ــم مى كنیم و مکعب را تش ــت را رس ــس خط راس پ
مى دهیم تا مسیر عنکبوت مشخص شود.

ــتفاده از قضیة تالس، مى توانیم ثابت كنیم كه  نكته: با اس
مسیرى كه رسم كرده ایم، دقیقاً از وسط ضلع مکعب مى گذرد.

ــکل 7( جلوى  ــتوانه اى )مانند ش ــتونى اس مس�ئلة 2. س
ــه اى مى خواهد از نقطة 1 به  ــاختمانى بلند قرار دارد. مورچ س

نقطة 2 برسد )نقطة 1 در جلوى ستون و نقطة 2 پشت ستون 
است.( مورچه چه مسیرى را طى كند تا طول مسیر، كمترین 

مقدار باشد؟

ــت بین نقاط 1 و 2 نیست، چون  ــخ خط راس راه حل: پاس
ــت بین این دو نقطه از داخل ستون مى گذرد! راه حل  خط راس
ــئلة 1 است. اگر بخواهید  ــئله خیلى شبیه راه حل مس این مس
ــت كنید، چه شکلى روى مقوا  ــتونى استوانه اى با مقوا درس س

رسم مى كنید؟

مسئلة 3. در نقطة 1 ایستاده ایم. ناگهان متوجه مى شویم 
ــریع با سطل به  ــعله ور است. باید س ــى ش كه در نقطة 2 آتش
كنار رودخانه برویم، آب برداریم و به نقطة 2 برویم تا آتش را 
خاموش كنیم. كوتاه ترین مسیر را براى این كار مشخص كنید.

ــه آب برداریم. پس  ــیرمان باید از رودخان راه حل: در مس
ــاحل رودخانه مى رسیم. این  ــیر، به س حتماً در نقطه اى از مس
ــة 3 دقیقاً  ــا نمى دانیم نقط ــة 3 بنامید. البته م ــه را نقط نقط

كجاست. باید جاى نقطة 3 را مشخص كنیم.

1

2
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رسم كنیم.

مس�ئلة 4. قرار است بین دو نقطة 1 و 2 جاده اى احداث 
ــود. اما رودخانه اى در مسیر بین این دو نقطه وجود دارد و  ش
باید براى عبور از رودخانه، پلى ساخته شود. عرض رودخانه در 

همه جا یکسان است و دو كنارة رودخانه خط هایى راست اند.

ــد هردوى این  ــاى احداث جاده بای ــراى كاهش هزینه ه ب
شرط ها برقرار باشند:

ــد )یعنى پل بر  ش�رط اول: طول پل تا حد امکان كم باش
دو طرف رودخانه عمود باشد(.

ش�رط دوم: حاصل جمع طول جاده و طول پل، كمترین 
مقدار ممکن باشد.

ــه، جاده و پل را رسم كنید طورى كه شرط هاى  روى نقش
اول و دوم برقرار باشند.

راه حل: مانند مسئلة قبل، جاده هاى دو طرف پل باید خط 
.راست باشند.

.

1

2

جاده

جاده

پل

ــت  ــیر از 3 به 2 باید خط راس ــیر از 1 به 3 و نیز مس مس
باشد، زیرا هیچ محدودیتى براى حركت روى خط راست وجود 

ندارد.

ــبت به كنارة رودخانه رسم مى كنیم و  قرینة نقطة 1 را نس
آن را نقطه 4 مى نامیم. طول پاره خط 1 به 3 با طول پاره خط 

4 به 3 برابر است.

ــپس  حاال به جاى این كه از 1 به كنارة رودخانه برویم و س
ــه مى خواهیم از نقطة 4  ــه 2 برویم، مى توانیم فرض كنیم ك ب

بدون هیچ محدودیتى به نقطة 2 برویم!
ــة 4 به نقطة 2، خط  ــیر براى رفتن از نقط كوتاه ترین مس
ــت است. پس خط راست را رسم مى كنیم تا جاى درست  راس

نقطة 3 را بیابیم.

ــیر از 1 به كنارة رودخانه و بعد به 2 را  حاال مى توانیم مس

1
2

3

1
2

3

1
2

3

4

1
2

3

4

1
2

3
كنارة رودخانه

كنارة رودخانه

كنارة رودخانه

كنارة رودخانه

.

.

1

2

رودخانه

جاده

.

.
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پس كافى است دو سر پل را مشخص كنیم. براى این كار، 
ترسیمى مانند شکل زیر انجام مى دهیم.

ــکل پل را به نقطة 2 منتقل كرده ایم. به  ــکل باال، ش در ش
ــم  ــر، پاره خطى موازى پل و به طول آن از 2 رس ــارت دیگ عب
كرده ایم و نقطة 5 را یافته ایم. سپس از 5 به 3 پاره خطى رسم 

كرده ایم.
ــوان ثابت كرد كه چهارضلعى حاصل، متوازى االضالع  مى ت
ــت. نتیجه  ــه 2 تا 4 با فاصلة 3 تا 5 برابر اس ــت. پس فاصل اس
ــیر  1 2 با طول مس  5  3 ــیر 1 مى گیریم طول مس
4  2 برابر است. پس طول 1 3  5  برابر   3

است با مجموع طول جاده ها. 
ــد.  ــر و ته پل كجا باید باش ــخص مى كنیم كه س حاال مش
ــیر 1 3  5  كمترین  ــد كه مس نقطة 3 باید جایى باش
ــته باشد. یعنى نقطة 3 باید روى پاره خط 1 به 5  طول را داش

قرار داشته باشد.

ــم خط عمود  ــد. نقطة 4 با رس پس جاى نقطة 3 معلوم ش
ــیر احداث جاده و پل به شکل زیر  مشخص مى شود. پس مس

است.

نكته: از حل این مسئله نتیجه مى گیریم براى كوتاه شدن 
مسیر، دو جاده باید با هم موازى باشند.

مسئلة 5: در شکل 20، جعبه اى به شکل مکعب مستطیل 
مى بینید. در نقطة A عنکبوتى قرار دارد و در نقطة B مگسى 
ــت. عنکبوت مى خواهد از كوتاه ترین فاصلة ممکن  نشسته اس
ــد. از چه مسیرى باید  روى جعبه حركت كند و به مگس برس

برود؟

ــك از مربع هاى كوچك  ــکل 20 طول هری توضیح: در ش
برابر 1 سانتى متر است؛ یعنى:

ــت و  ــانتى متر اس ــة عنکبوت از كف جعبه برابر 1 س فاصل
ــپ جعبه، 6  ــت و چ ــمت هاى راس ــك از س ــوت از هری عنکب

سانتى متر فاصله دارد.
فاصلة مگس از سقف جعبه برابر 1 سانتى متر است و مگس 
از هریك از سمت هاى راست و چپ جعبه، 6 سانتى متر فاصله 

دارد.
ــئلة 1  راه ح�ل: بیایید ببینیم مى توانیم همان راه حل مس
ــتطیل شکل باال را  را به كار ببریم یا نه. مى خواهیم مکعب مس
ــکل زیر را روى مقوا رسم  ــتفاده از مقوا درست كنیم. ش با اس
مى كنیم، نقاط A و B را مشخص مى كنیم و خط راستى رسم 

مى كنیم كه از آن دو بگذرد.

طول این مسیر برابر است با:
11+30+1=42
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ــئله هنوز حل نشده  ــد، مس بر خالف آن چه به نظر مى رس
ــم مى توانیم  ــتطیل را به روش هایى دیگر ه ــت! مکعب مس اس

درست كنیم. شکل هاى زیر را ببینید.

ــد! اما كوتاه ترین  ــکل هاى دیگرى هم وجود دارن و تازه ش
ــکل آخر دیده مى شود. براى  ــت كه در ش ــیر، مسیرى اس مس
ــم  ــکل آخر دو پاره خط رس ــیر، در ش ــبة طول این مس محاس

مى كنیم تا مثلثى قائم الزاویه تشکیل شود.

با استفاده از قضیة فیثاغورس، معلوم مى شود طول پاره خط 
AB در این شکل، برابر 40 است.

ــتفاده از این شکل، مکعب مستطیل را  حاال مى توانیم با اس
تشکیل دهیم و كوتاه ترین مسیر را روى آن ببینیم.

مسیر عجیبى است، نه؟

ــئلة 1، روش هاى متفاوت رسم  پرس�ش: آیا در مورد مس
ــر ایجاد نمى كند؟  ــیرهایى با طول كمت مکعب روى مقوا، مس

شما بررسى كنید!

پى نوشت 
ــنا  ــتر آش ــوم راهنمایى بیش ــال س با قضیة تالس و قضیة فیثاغورس، در س

مى شوید.
منابع

1. http://www.cut - the- knot.org/Curriculum/Geometry/BuildingBridge.
shtml
2. http://www.puzzles.com/puzzleplayground/spiderRide/SpiderRide.
htm
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شانسواحتمال)2(

چهارمینپرتاب
كلیدواژه ها: شانس، احتمال، احتمال ریاضى، احتمال تجربى، استقالل پیشامدها 

ــغول بازى بودند. هر كدام به نوبت سکه  سارا و ستاره مش
ــان را در صفحة بازى  مى انداختند و با توجه به نتیجه، مهره ش
ــکه رو مى آمد، دو خانه به جلو حركت  حركت مى دادند! اگر س
ــت مى آمد، یك خانه به عقب. هركس هم  مى كردند و اگر پش
كه سکه اش رو مى آمد، جایزه داشت؛ یعنى باز هم نوبت او بود 

كه سکه را پرتاب كند. سارا سه بار پیاپى رو آورد!

سارا گفت: »فکر مى كنى االن كه سکه را بیندازم، سکه رو 
مى آید یا پشت؟«

ــتاره گفت: »نمى دانم! ما تا همین حاال  س
ــکه انداخته ایم. گاهى رو  بیشتر از 100 بار س

مى آید، گاهى پشت!«
سارا گفت: »با این حال، به نظر 

ــت كه بار بعدى كه  من بعید اس
سکه را مى اندازم، پشت بیاورم. 
ــم گل كرده  ــرم شانس ــه نظ ب

است.«
ستاره با او موافق نبود: »اما 
ــت كه رو  به نظر من بعید اس
ــکه ات دیگر  بیاورى! چون س
ــهم رو آوردنش تمام شده  س

است!«
ــکه را انداخت و این  سارا یك بار دیگر س

بار هم رو آمد!
سار گفت: »دیدى راست گفتم؟!«

ــتاره گفت: »با یك بار آزمایش كه معلوم نمى شود  س

لم
س

ی م
الم

س
د ا

زا
 به

ی،
ند

ه پ
هر

ز
ریاضیات و مدرسه

a2
a+b

ــت! تازه، من هم كه نگفتم حتماً رو  ــت بوده اس حرف تو درس
ــد بار آزمایش  ــت. اصاًل بیا چن ــد. فقط گفتم بعید اس نمى آی

كنیم.«
سارا پرسید: »چه طور مى توانیم آزمایش كنیم؟«

ستاره گفت: »آها! مى توانیم سه بار سکه اى را بیندازیم. اگر 
هر سه بار رو آمد، نتیجة چهارمین پرتاب را ثبت مى كنیم، اما 
اگر حتى یکى از سه پرتاب رو نیامد، از اول شروع مى كنیم.«

ــارا و ستاره به كمك هم چند بار آزمایش را انجام دادند  س
ــتند.  و نتیجة همة پرتاب ها را در جدولى مانند جدول 1 نوش
ــتند »ر« و هروقت پشت  ــکه رو آمد، نوش هروقت كه س

آمد، نوشتند »پ«.



  دورة نوزدهم، شمارة 2، زمستان 1392
متوسطه اول

18

جدول 1. نتایج 30 بار آزمایش
پرتاب چهارمپرتاب اول، دوم، سومشمارة آزمایش

ر پ پ1
رر ر ر2

ر ر پ3

ر پ پ4
پ پ پ 5
پ ر ر6

پ ر پ7
ر ر پ8
ر پ ر9
پ ر ر10
پ ر ر11
پ ر پ12
پر ر ر13

ر پ ر14
رر ر ر 15
پ پ پ16
ر پ ر17
پر ر ر 18

ر پ ر19
پر ر ر 20
پ پ ر21
ر پ پ22
پ ر پ23
ر پ ر24
رر ر ر25
ر پ ر26
پ پ ر27
پ ر پ28
ر پ پ29
پ ر ر30

ــارا به ستاره گفت: »از این  بعد از انجام 30 بار آزمایش، س
ــاب اول رو آمد و نتیجة پرتاب  ــه پرت ــار فقط 6 بار هر س 30 ب

ــرم باید بارها آزمایش را تکرار  ــارم به دردمان خورد! به نظ چه
كنیم. بیا از چند نفر كمك بگیریم.«

ستاره هم موافق بود و آن ها آزمایششان را در كالس براى 
ــکارى چهار نفر از  ــح دادند و با هم ــان توضی هم كالسى هایش
ــکه اى  ــان آزمایش را بارها انجام دادند. به هریك س دوستانش
دادند و آن ها آزمایش را آن قدر ادامه دادند كه در 50 آزمایش 
هر سه پرتاب اول رو آمد. آن ها مجبور شدند 365 بار آزمایش 
ــن 50 آزمایش در  ــد! نتیجة پرتاب چهارم در ای ــرار كنن را تک

جدول 2 آمده است.
جدول 2. نتیجة پرتاب چهارم

پرتاب چهارمشمارة آزمایش
ر2
پ13
ر15
پ18
پ20
ر25
پ42

پ57
پ62
پ66
ر73
پ74
ر80
ر89
پ94
ر97
ر123

پ128

ر131
پ144
ر149
پ152
ر155
پ161
پ162

پ174
ر175
ر179
پ182
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پ185
ر193
پ201
پ228
ر230
پ242
ر248
پ261
پ265
پ269
ر277
ر281
ر290
ر300
ر304
پ311
پ318
پ341
ر347
ر354
ر356

بچه ها با اطالعات جدول 2 محاسباتى كردند:

• ــت آمد؛ یعنى در 	 ــطر اول جدول، 7 بار پش در 10 س
70٪ موارد.

• ــت آمد؛ یعنى 	 ــطر اول جدول 2، 11 بار پش در 20 س
در 55٪ موارد.

• ــطر اول جدول، 16 بار پشت آمد؛ یعنى در 	 در 30 س
تقریباً 53٪ موارد.

• ــطر اول جدول، 22 بار پشت آمد؛ یعنى در 	 در 40 س
55٪ مورد.

• در 50 سطر اول جدول )یعنى در كل جدول(، 26 ابر 	
پشت آمد؛ یعنى در 52٪ مورد.

ــبت تعداد پشت ها به  ــید كه كم كم، نس به نظر بچه ها رس
تعداد آزمایش ها با سه بار رو، به 50 درصد نزدیك مى شود.

ــى  ــن كار را بکنیم: هركس ــت: »حاال بیایید ای ــتاره گف س

ــکه اش را چندین بار پرتاب كند و حساب كند نسبت تعداد  س
پشت ها به كل پرتاب ها چه عددى مى شود.«

هریك از بچه ها سکه اش را 50 بار پرتاب كرد. نسبت تعداد 
پشت ها به تعداد كل پرتاب ها برابر این عددها شد:

٪52
٪44
٪56
٪40

٪52
در این آزمایش هم به نظر رسید كه نسبت تعداد پشت ها 

به تعداد آزمایش ها، حدود 50 درصد است.
ــگاه مى كنم، به نظرم  ــن نتیجه ها كه ن ــارا گفت: »به ای س
ــد كه انگار براى سکه فرقى نمى كند كه قبلش سه بار  مى رس

رو آمده باشد یا نه!«
ــارا را تأیید كرد: »بله، در  ــتاره حرف س س

ــش، تقریباً نیمى از پرتاب ها  هر دو آزمای
پشت آمدند.«

ــتاره دربارة پرتاب  ــارا و س س
سکه و پرتاب تاس، جمله هایى 

شنیده بودند، مثل این جمله 
وقتى  اینکه  »احتمال  كه: 
ــود  ــکه اى پرتاب مى ش س
ــا احتم�ال  ــد، ب رو بیای
ــت بیاید، برابر  اینکه پش
است.« یا این جمله كه: 
»احتمال اینکه تاسى 6 
ــه 1 بیاید،  ــد با اینک بیای
ــا قرار  ــت.« آن ه برابر اس

معنى  ــارة  درب ــتند  گذاش
مطالعه،  ــى  جمله های چنین 

فکر و پرس وجو كنند.
ــتون در شمارة  در همین س

بعدى مجله باز هم دربارة بحث هاى 
ستاره و سارا خواهیم نوشت.

تشكر:
و  ــا  راهنمایى ه ــت  باب ــى،  رجای ــه  محدث ــم  خان از 

پیشنهادهایشان طى نگارش این مقاله متشکریم.



ارتباطاتبیسیم
بهکمکروشهای

دودی!
یکی از مشکالت 

اساسی در انتقال داده، در 
شبکه های رایانه ای و مخابراتی، 

وجود »نویز« و خطاهایی است که 
توسط نویزها به وجود می آیند. 

در راستای رفع این گونه مشکالت 
روش هایی مطرح شده اند که 

هدف آن ها تشخیص و تصحیح خطاست. از جمله این روش ها می توان 
به زوجیت »پاریتی«1 برای تشخیص خطا، و روش »همینگ«2 برای 

تصحیح خطا اشاره کرد. در مقاله های پیش رو هدف توضیح این روش ها و 
نحوة عملکرد آن هاست.

در زوجیت با استفاده از یک بیت اضافی، می توان یک بیت خطا را تشخیص داد. در همینگ 
نیز با تعریف فاصلة همینگ و استفاده از بیت های اضافی، کالس های هم ارزی ای تعریف می شوند که 

فاصلة کالس ها حداقل یک بیت است. بنابراین می توان یک بیت خطا را تصحیح کرد.
جزئیات بیشتر این روش ها را می توانید در پیوندهای زیر ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/parity bit
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamming distance

كلیدواژه ها: ارتباطات بى سیم، زوجیت، اطالعات، انتقال داده، چوب هاى رنگى، حاكم ، محاكمه
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سال ها پیش در امپراتورى »برهان« قبیله اى بسیار متمدن وجود داشت. 
این قبیله در یکى از كارخانه هاى خود براى اقوام غیرمتمدن چوب هایى تولید 

مى كرد كه از سوزاندن آن ها دو رنگ قرمز و آبى حاصل مى شد. جاسوسان حاكم 
بزرگ به او خبر داده بودند كه این كارخانه براى به دست آوردن سود بیشتر، كار 

خود را به درستى انجام نمى دهند و در سفارشاتى كه از قبیلة 
ــتى در آن سفارش  دیگر مى گیرد، یك چوب را به نادرس

قرار مى دهد. یعنى یك چوب با رنگ قرمز را به جاى 
ــى و یا یك چوب با رنگ آبى را  چوب با رنگ آب

ــفارش  ــاى یك چوب با رنگ قرمز در س به ج
قرار مى دهد.

ــهور بود،  حاكم بزرگ كه در عدالت مش
ــم آمد و تمامى كاركنان  از این كار به خش
ــه را احضار كرد تا آن ها را محاكمه  كارخان

كند و به سزاى اعمالشان برساند.
ــى كاركنان  ــید و تمام روز محاكمه فرا رس

حضور پیدا كردند. حاكم جاسوسان را نیز خواسته 
ــد. در ابتداى  ــرح دهن ــود تا موضوع را به طور كامل ش ب

ــان خواست ماجرا را توضیح  دادگاه حاكم از یکى از جاسوس
ــان را بدانند. این كار  دهد تا كاركنان علت احضارش

ــم رو به  ــس از آن حاك ــد. پ انجام ش
ــت: »همگى  ــان كرد و گف كاركن
شما متهم هستید و حکم دادگاه 

ــرزمین  ــه به س ــت كه هم ــن اس ای
ــوید. حال  ــوام غیرمتمدن تبعید ش اق

مى توانید از خود دفاع كنید.«
ــاع جلو  ــركت براى دف ــر ش مدی

ــت: »جناب حاكم  آمد و گف
ــدف و نیت ما  بزرگ! ه
ــن كار خیر بود. ما  از ای
با این كار مى خواستیم 

ــه را به فکر  آن قبیل

ــرفتش كمك كنیم.  واداریم و به پیش
ــا در این كار نیز  ــاب حاكم بزرگ! م جن
ــدیم. مأموران ما در آن قبیله، كه  موفق ش
ــهادت  در این جمع حاضرند و مى توانند ش
ــه بعد از مدتى  ــا اطالع دادند ك دهند، به م
ــته است كه به گونه اى از چوب ها استفاده  قبیلة مذكور توانس
ــکلى پیش نیاید. جناب حاكم بزرگ!  كند كه در كارشان مش

نیت ما خیر بوده است!«
حاكم با شنیدن این سخنان اندكى به فکر فرو رفت. چگونه 
ــت این گونه افراد یك قبیله را به فکر واداشت؟ واقعاً  ممکن اس
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ــت، حاكم پایان دادگاه را اعالم كرد و ادامة آن را به روز بعد موكول كرد. در مدت  ــکوت گذش عجیب بود! بعد از مدتى كه در س
ــتان را جویا شوند و صحت حرف هاى مدیر  ــت تا به قبیلة غیر متمدن بروند، داس ــان خود خواس بین دو دادگاه حاكم از جاسوس

را بررسى كنند.
روز بعد دادگاه در موعد مقرر برگزار شد. حاكم كه سخنان را شنیده و متوجه شده بود كه افراد قبیله 
كارشان را به درستى پیش مى برند، كمى آرام شده بود، اما حاضر نبود از خطاى كاركنان آن كارخانه 
بگذرد. بنابراین حکم دادگاه را به گونه اى تغییر داد كه براى دیگران درس عبرتى شود. گفت: »من 
ــکى ندارم، اما روش كارتان نادرست و غیرقانونى است. بنابراین نمى توانم از  ــما ش در نیت خیر ش
ــان بگذرم. پس حکم را این گونه تغییر مى دهم. فردا در طلوع آفتاب، تمامى كاركنان را در  گناهت
ــخص تنها بتواند افراد جلوى خود را  ــهر در یك صف قرار خواهم داد به گونه اى كه هر ش مركز ش
در صف ببیند. سپس باالى سر هر كدام از شما، یکى از چوب هاى خودتان را قرار مى دهم و آن 
ــروع مى كنم و از هركس رنگ دود چوب باالى سرش  را آتش مى زنم. از انتهاى صف ش
ــما باید رنگ دود چوب خود را حدس بزنید. هركس این كار را به  ــم. ش مى پرس
درستى انجام دهد، آزاد خواهد شد و هر كدامتان اشتباه كند، تبعید خواهد 

شد.« و به این ترتیب دادگاه به پایان رسید.
ــه اى بچینند كه  ــتند تا برنام ــه یك روز فرصت داش ــان كارخان كاركن
ــروع  ــوند. همگى در كارخانه گرد هم آمدند و ش كمترین افراد محکوم ش
ــه مى كرد. راه هایى متفاوت را در  ــى ارائ كردند به فکر كردن. هركس روش
ــت: »مى توانیم نصف افراد را  ــه آزمایش كردند. یکى از معاونان گف كارخان
ــگ دود چوب نفر بعدى را  ــب كه، اگر نفر اول رن ــات دهیم. به این ترتی نج
ــتى حدس بزند و  ــگ دود چوب خود را به درس ــر بعدى مى تواند رن ــد،  نف بگوی
ــت با این روش نفر اول نیز نجات  بنابراین حتماً نجات خواهد یافت. البته ممکن اس
ــا هم همکارى كنند، حداقل نصف  ــد. به همین ترتیب افراد اگر دو نفر دو نفر ب ــدا كن پی

كارمندان نجات خواهند یافت.«
ــتر  ــى دیگر از معاونان گفت: »اگر نفر اول رنگى را كه بیش یک
تکرار شده است بگوید، همه مى توانند آن رنگ را بگویند و به این 

ترتیب نیز حداقل نصف افراد نجات پیدا خواهند كرد.«
ــا این كه یکى از  ــى ارائه مى كرد ت ــى روش ــه این ترتیب هركس ب
ــى دارد كه به جز یك نفر، تمامى افراد  كارگران كارخانه اعالم كرد روش
را نجات خواهد داد! آیا شما مى توانید حدس بزنید این شخص 
ــخص با رفتار  ــر دارد؟ آیا بین روش این ش چه فکرى در س
قبیلة غیر متمدن نسبت به استفاده از چوب هاى نادرست، 
ــة این ها كه  ــد؟ از هم ــته باش مى تواند رابطه اى وجود داش
ــما را به فکر  ــتباهى مى تواند ش بگذریم، آیا چوب هاى اش

وادارد؟
ــخص، رفتار قبیلة غیرمتمدن و ادامة  روش این ش
ــماره هاى  ــاى این دو قوم را مى توانید در ش ماجراه

بعدى بخوانید.
پى نوشت ها

1. Parity
2. Hamming
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دي
 پن

ره
زه آمادگیبراىبهکارگیری

Excel
درانجامپروژههاىرياضی
)هفتمینتالش(

ریاضیات و فن آوری

كلیدواژه ها: اكسل، استفاده از ابزار، ب.م.م، تابع، راهنماي استفاده از نرم افزار، الگویابي

ــله مطالب گفتیم، براي آن كه بتوانید از محیط Excel براي انجام پروژه هایتان استفاده  ــماره هاي قبل از این سلس همان طور كه در ش
كنید، الزم است مجموعه نرم افزارهاي Microsoft Office را روي رایانة خود نصب كنید. این مجموعه، شامل تعدادي نرم افزار كاربردي 

است كه یکي از آن ها Microsoft Office Excel است.

help پیش پروژة هفت ـ استفاده از
ــم بتوانید از تجربه هاي قبلي خود  ــا، فایلتان را ذخیره كنید تا در پروژه هاي بعدیتان ه ــمت از پیش پروژه ه ــس از انجام دادن هر قس پ

استفاده كنید. مي توانید نام فایل مربوط به پیش پروژه هاي این شماره را هفتمین تالش بگذارید!
ــنایي اولیه با امکانات نرم افزار Excel و دامنة كاربرد آن در ریاضي مدرسه اي مطرح  ــش پیش پروژه  براي آش ــتون ش تاكنون در این س
كرده ایم. اكنون زمان آن رسیده است كه با زدن دكمة F1 صفحه كلید یا كلیك روي help در منوي باالي صفحه، سري به راهنماي این 

نرم افزار بزنید و براي انجام پروژه هایي كه خودتان تعریف مي كنید، از آن استفاده كنید.
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همچنین مي توانید از كتاب هاي كاغذي یا الکترونیکي راهنماي استفاده از این نرم افزار كه به زبان فارسي نوشته شده اند، استفاده كنید.
ــبیه جدول ضرب،  ــیم. ش فرض كنید مي خواهیم ب.م.م هر دو عدد طبیعي از میان اعداد 1 تا 10 را در جدولي مانند جدول زیر بنویس

یك جدول ب.م.م درست مي كنیم و الگوهایي را كه در آن به وجود مي آید، بررسي كنیم.

از كجا شروع كنیم؟
ــفید عبارت مورد نظر را به انگلیسي وارد كنیم. )GCD معادل  ــمت س ــویم. در قس مي توانیم با زدن دكمة F1 وارد help نرم افزار ش

ب.م.م و خالصه شدة عبارت Greatest Common Divisor به معني بزرگ ترین مقسوم علیه مشترك است.(
ــپس كلیك روي  ــمت Content from this computer و س با كلیك روي پیکان كنار Search و انتخاب Excel Help در قس

Search مي توانیم جست وجو را بدون اتصال به اینترنت انجام دهیم.

پس از آن روي اولین نتیجة یافت شده كلیك مي كنیم و چگونگي استفاده از تابعي را كه ب.م.م دو عدد را به ما مي دهد، مي بینیم.
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ــان مي دهد كه براي یافتن ب.م.م دو عدد مثل 5 و 2 مي توانیم عبارت  ــمت نش ــت. این قس ــمتي از راهنما آمده اس در این جا قس
ــم: ــدول وارد كنی ــة ج ــك خان )GCD)5 ,2= را در ی
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ــت آورده بودیم، براي پر كردن  ــتفاده از تابع GCD و تجربه اي كه در پر كردن جدول در پنجمین تالش به دس حال مي توانیم با اس
جدول مورد نظرمان استفاده كنیم:

ــه خانه هاي بعدي، صحبت  ــرایت آن ب ــمتي از عبارت هنگام س ــالش دربارة قرار دادن عالمت $ براي ثابت كردن قس ــن ت )در پنجمی
كرده ایم(.

ــتفاده از منوي باالي صفحه آن ها را رنگ  ــده، انتخاب مي كنیم و با اس ــته ش اكنون خانه هایي از جدول را كه ب.م.م اعداد در آن ها نوش
مي كنیم.
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اكنون مي توانیم جدول ایجادشده را بهتر ببینیم و الگوهایي را كه در آن مشاهده مي شود، توصیف كنیم:

• چه الگوهايي در جدول ايجاد شده مشاهده مي كنید؟	
• ــباهتي میان این 	 ــماره از مجله )صفحه هاى 8 و 9( مراجعه كنید. چه ش ــئلة تقارن در چندضلعي هاي منتظم در همین ش به مس

ــید و به نشاني  ــختان را بنویس ــت؟ پاس ــباهت چیس ــئله مي بینید؟ دلیل وجود این ش ــت آمده در آن مس جدول و جدول به دس
الکترونیکي مجله بفرستید.

• شما هم یك جدول شبیه این جدول بسازید و در آن ك.م.م هر دو عدد طبیعي از میان اعداد 1 تا 10 را بنویسید. )LCM معادل 	
ك.م.م و خالصه شدة عبارت Least Common Multiple به معني كوچك ترین مضرب مشترك است.(
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لقمه نان و پنیر 
و 

پس انداز چند صد هزار تومنی!
کلیدواژه ها: پول،درآمد،هزینه،تورم،اقتصاد،سرمایه،پسانداز

ل پ��������و
توجیب�����یو
درآمدمنسال
روزی گذش��ته
ت���ومان 3000

بود.امسالبابامبا
توجهبهنرخرس��می

تورمکه25درصداست،
5درصده��مبیش��ترازتورم،

جی��رهومواجبمراباالبردهاس��تو30
درصدبیش��ترازسالگذشتهبهمنپولتوجیبیمیدهد.به

عبارتدیگر:

کهمیشود3900تومان.وبرایاینکهُرندشود،بهجای
روزی3900تومانروزی4000تومانبهمنمیدهد.موضوع
ایناستکهباوجوداینافزایش1000تومانی،هرچهحساب
وکتابمیکنممیبینمکهپارس��الباآن3000توماندخل
وخرجممیزانبودومشکلینداشتم،ولیاگرامسالبخواهم

مثلسالگذشتهخرجکنم،هشتمگرونهماست!
ب��ههمینخاطرآم��دموازبعضیهزینههایمکمکردمو
شایدباورتاننشود،بااینصرفهجوییامسالمقداریپسانداز

همدارم!واقعاًعجیباس��ت.
انگارب��االرفتنتورم
ب��هج��ایضرر
نف��ع ب��ه
منشده

است!
ازجم������له
کارهاییکهامس��ال
ک��ردهام،ایناس��تک��هبرای
تغذیهدرمدرس��ه،لقمةنانوپنیرازخانهمیبرم.
همچنین،صبحهاچنددقیقهزودترازخانهخارجمیش��ومو
تامدرسهپیادهمیروم.بااینکارهمکرایةماشیننمیدهم
وهمپیادهرویوورزشمیکنموبانش��اطسرکالسحاضر
میشوم.بهجایخریدکتابهایمتفرقةدرسیوغیردرسی
همازکتابخانههایمدرس��ه،محلهوشهراستفادهمیکنمو
کتابامانتمیگیرم.روزهایسهش��نبهبهسینمامیرومکه
همبلیتنیمبهااس��توهمسینماخلوتتراست.باپرداخت
مبلغ��یدرهرماهعض��وثابتودائمیکمجموعةورزش��ی
ش��دهاموازاس��تخر،پینگپنگ،والیبال،فوتب��الوامکانات
دیگرآنمجموعهاس��تفادهمیکن��مو....خالصهباعملبه
ای��نبرنامههاحداقلروزی2000تومانپساندازمیکنمکه
درماهمیش��ود60000تومانودرس��المیشود720000

عی
سا

ی 
نام

ن 
سی

ح

ریاضیات و کاربرد

دربارة اقتصاد
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ــت كه مبلغ  تومان؛ درست اس
ــى براى من  ــت، ول باالیى نیس

عالى است!
ــاس و جیرة  ــه كفش، لب ب
توجیبى ام، و به ماشین بابام، 
زندگى مان،  ــل  مح و  ــه  خان
آینده ام  ــگاه  دانش و  مدرسه 
ــم، مى بینم  ــه نگاه مى كن ك
این ها و  ــة  ــگار هم ان ــه  ك
ــز دیگر به یك  هزاران چی
ــط دارند: »پول«؛  كلمه رب
و پول هم در دل كلمه اى 
»اقتصاد«  ــام  ن ــه  ب دیگر 

پنهان شده است. این روزها خیلى از مسائل به پول و اقتصاد 
ارتباط دارند.

پول و اقتصاد چیست؟
ــزات دیگر و یا  ــز طال، نقره، مس و فل ــول قطعه اى از فل پ
اسکناس كاغذى است كه به دستور دولت با توجه به پشتوانة 
ــزى ضرب و چاپ  ــط بانك مرك ــال و یا فلزات گران بها توس ط
ــد و پول بدون  ــتوانه داشته باش ــود. پول حتماً باید پش مى ش

پشتوانه هزار و یك مشکل ایجاد مى كند.
اقتصاد در لغت یعنى میانه روى كردن در هر كار، در میانه 
ــردن، و تعادل دخل و خرج را نگه  ــن به اندازه خرج ك راه رفت
ــتن. همچنین اقتصاد را این گونه تعریف كرده اند: »دانش  داش

رسیدن به خواسته هاى خود با كمترین تالش و هزینه.«
اقتصاد هم فردى و هم جمعى است. اقتصاد در كل جامعه 
ــه براى به  ــى انتخاب مردم و جامع ــوم دانش چگونگ ــه مفه ب
ــور تولید كاال و  ــتخدام منابع كمیاب به منظ ــرى و اس كارگی
ــات و توزیع آن ها میان افراد و گروه هاى گوناگون جامعه  خدم

است و .... بگذریم!
ــوادة خودمان رفتم.  ــراغ خان من براى فهم بهتر اقتصاد س
باباى من كارگر ساده اى است كه بابت هر ماه كار در كارخانه 
ــزار تومان حقوق مى گیرد. خودش مى گوید كه هر ماه  800 ه

ــه كار دریافت مى كند. 800  ــزار تومان هم اضاف حدود 400 ه
هزار به عالوه 400 هزار تومان مى شود یك میلیون و دویست 

هزار تومان كه درآمد ماهانة پدرم است.
ــت هزار تومان منهاى 100 هزار تومان  یك میلیون و دویس

هزینة آب، برق، تلفن و گاز مى شود یك میلیون و صدهزار تومان. 
ــت هزار تومان خرید ماهانة مرغ و گوشت و ماهى  منهاى دویس
مى ماند 900 هزار تومان. منهاى 150 هزار تومان خرید پوشاك، 
ــود 750 هزار  ــش براى ما چهار نفر در هر ماه مى ش ــاس و كف لب
ــیصد هزار تومان دخل و خرج و  تومان. منهاى هر ماه حداقل س
پول توجیبى و تحصیل من و خواهرم، مى ماند 450 هزار تومان. 
حداقل 250 هزار تومان هم بابت میوه، حبوبات، ادویه جات، روغن، 

 برنج و غیره كه كالً مى ماند 200 هزار تومان.
یك شانسى هم كه خانوادة ما آورده، این است كه كرایة خانه 
ــة پدربزرگم زندگى مى كنیم.  ــم و در یك طبقه از خان نمى دهی
خالصه این كه اگر خیلى حساب شده و خوب خرج كنیم، هر ماه 
ــت هزار تومان  ــاید 200 هزار تومان از آن یك میلیون و دویس ش
ــت این یك میلیون  ــان باقى بماند. اگر خانوادة ما مى توانس برایم
ــه را پس انداز كند،  ــان را كنار بگذارد و هم ــت هزار توم و دویس
ــت و اصاًل امکان ندارد.  ــد! ولى این خنده دار اس واقعاً چى مى ش
ــور كه گفتم، خانوادة ما چهار عضو دارد: خودم، خواهرم،  همان ط
پدر و مادرم. هزینة تحصیل، خوراك، لباس، كیف و كفش من و 
ــرم حداقل نیمى از درآمد پدرم را مى گیرد. و با هزینه هاى  خواه
دیگر، اگر مادرم خیلى حساب شده خرج كند، با حسابى كه كردیم 
شاید 200 هزار تومان پس انداز كند. البته همان طور كه گفتم ما 
در خانة قدیمى پدربزرگم زندگى مى كنیم و اجاره اى بابت زندگى 
در خانة پدربزرگ نمى دهیم، وگرنه شاید اگر تمام حقوق پدرم را 
ــتیم یك خانه را اجاره كنیم. بله، درآمد  هم مى دادیم، نمى توانس

پدرم این گونه هزینه مى شود!



كه نقدینگى و پول در دست مردم زیاد و در مقابل، كاال براى 
عرضه كم مى شود، قیمت كاالها و نرخ تورم در كشور افزایش 

مى یابد.
فرض كنید نرخ تورم امسال 25 درصد است. این یعنى به 
صورت میانگین سطح قیمت ها 25 درصد افزایش یافته است. 
ــال گذشته 2000 تومان  ــما س براى مثال، دفترچه اى را كه ش

مى خریدید، امسال باید 2500 تومان بخرید:

البته نمى توان این گونه تصور كرد كه تمام كاالها و خدمات 
ــال گذشته، امسال قیمتشان دقیقاً 25 درصد افزایش یافته  س
ــت. در اقتصاد خیلى از عامل ها دخالت دارند؛ مانند میزان  اس
تولید، واردات،  صادرات، قیمت و میزان نفت صادراتى، تولیدات 

خالص و ناخالص و هزاران عامل دیگر.
ــتر این  ــن توضیح بیش ــدى مجله ضم ــماره هاى بع در ش
ــا ریاضیات  ــى از اقتصاد كه ب ــراغ بخش های اصطالحات به س

ارتباط بیشترى دارند، مى رویم.

درآمد و هزینه چیست؟
ــودى كه از كار، كسب، تجارت،  »درآمد« یعنى بهره و س
ملك دارى، زراعت و غیره به دست مى آید. درآمد باعث افزایش 

دارایى و سرمایه مى شود.
»هزینه« سرمایه و درآمد را كاهش مى دهد. هزینه بهایى 
ــت  ــد كاال و ملزومات زندگى و یا به دس ــت كه بابت خری اس

آوردن خدمات مصرف مى شود.
ــى باال مى روند كه  ــال قیمت ها به مقدار قابل توجه هر س
بخش زیادى از این افزایش مربوط به تورم مى شود. اما »تورم« 

چیست؟
»تورم« در لغت یعنى ورم كردن، پر باد شدن و در اقتصاد 
ــا. در تعریفى دیگر، تورم یعنى  ــى افزایش نامنظم قیمت ه یعن
افزایش سطح عمومى تولید پول، درآمدهاى پولى و در مقابل 
ــتن حجم  ــا. مى توان گفت تورم یعنى داش ــاال رفتن قیمت ه ب
ــکناس هاى بدون پشتوانه در جامعه. زمانى  زیادى از پول و اس
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کیمیتونه
حلکنه؟

1. به جدول ضرب زیر توجه كنید:

1345277921313452779212×

1076022069148106456517998511327

7998511328؟

همان طور كه در جدول مشخص است، حاصل 
7998511327×13452779213

برابر است با: 107602206914810645651.
ــخص  ــما بگویید در خانه اى كه با عالمت »؟« مش حاال ش
ــى حاصل  ــرد. یعن ــرار بگی ــددى باید ق ــت، چه ع ــده اس ش
13452779212×7998511328 را حساب كنید. براى این 

محاسبه از ماشین حساب یا رایانه استفاده نکنید!
راهنمايی: براى یافتن پاسخ، اصاًل الزم نیست عددها را 

در هم ضرب كنید!

2.  مدتى پیش، كارخانة لبنیات در یك آگهى تلویزیونى 
به مردم چنین اعالم كرد:

ــیر را دور نیندازید! آن ها را به  ــتیکى ش »بطرى هاى پالس
ــیر  ــر 4 بطرى خالى، 1 بطرى ش ــد و در ازاى ه ــا بازگردانی م
رایگان از ما دریافت كنید! به این ترتیب هم شما شیر بیشترى 

مى خورید و هم محیط زیست آلوده نمى شود!«
ــتفاده از طرح  ــیر خالى داریم. با اس در خانه 28 بطرى ش
ــیر  ــدون دادن هیچ پولى، چند بطرى ش ــة لبنیات و ب كارخان

مى توانیم بخوریم؟

ــافرت. یك روز بابا  3.  در تعطیالت عید رفته بودیم مس
ــه را فراموش  ــافرت، روزهاى هفت ــت: »وقتى مى آییم مس گف

مى كنم! امروز چه روزى از هفته است؟«
خواهرم سمیرا گفت: »جمعه«، اما خواهر دیگرم ثریا گفت: 

»یکشنبه«.
ــردا چه روزى از هفته  ــت، ف مامان گفت: »اگر این طور اس

است؟«
سمیرا پاسخ داد: »سه شنبه«، اما ثریا گفت: »دوشنبه«.

ــت شما دو تا! اگر این طور است، پس  مامان گفت: »از دس
دیروز چه روزى از هفته بود؟«

سمیرا گفت: »چهارشنبه«، اما ثریا گفت: »پنجشنبه«.
مامان گفت: »هریك از شما فقط یك جواب درست دادید 
ــما بگویید آن روز، چه  و دو جواب دیگرتان غلط بود!« حاال ش

روزى از هفته بود؟

ــى مى بینید. پاره خط هاى AB و  ــکل زیر مکعب 4.  در ش
ــاى مکعب اند. زاویة ABC چند  ــاى دو تا از وجه ه BC قطره

درجه است؟ چرا؟

پاسخ مسائل شمارة قبل را در صفحة 46 همین شماره 
بخوانید.

A

B
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مانادرجستوجویحقیقت

ادعاهايیدربارۀبعضیچیزها
كلیدواژه ها: درستى، نادرستى، دلیل، مثال، بعضى، وجود

ــن آن ها خیلى عالقه دارد.  ــف رابطة بی مانا به اعداد و كش
كوچك تر كه بود، ساعت ها مى نشست و اعداد را جمع و تفریق 
ــف كند. مثاًل در  ــت قوانین جدیدى كش ــعى داش مى كرد و س
ــف كرده بود كه »حاصل جمع هر دو عدد  ــالگى كش هشت س
فرد، عددى زوج است«؛ كشفى كه او را بسیار شگفت زده كرد 
ــتان و فامیل دربارة آن حرف زد و براى  و بارها در جمع دوس
ــما هم دلیلى براى درستِى این  ــتى آن دلیل آورد. )آیا ش درس

ادعاى مانا دارید؟(
ــده، مدام  ــنا ش ــا كه تازگى ها با اعداد اول و مركب آش مان
ــارة آن ها و نیز ارتباط آن ها با  ــعى دارد حقایق جدیدى درب س

اعداد زوج و فرد پیدا كند.
حدس 1 مانا: بعضى از اعداد زوج، اول اند.

حدس 2 مانا: دو عدد فرد مختلف وجود دارند كه مجموع 
آن ها عددى اول است.

حدس 3 مانا: بین اعداد طبیعى دو عدد فرد مختلف پیدا 
مى شوند كه اختالف آن ها عددى اول است.

ح�دس 4 مانا: مجموع هر دو عدد كه یکى زوج و دیگرى 
فرد باشد، عددى اول است.

این ها فقط چهار تا از حدس هایى هستند كه مانا به تازگى 
زده است؛ حدس هایى كه هنوز به كشف تبدیل نشده اند، چون 
مانا هنوز از درستى آن ها مطمئن نیست. در شمارة قبل دیدیم 
ــه مانا حاضر نبود بدون دالیل كاف�ى هر ادعایى را بپذیرد.  ك

ــعى دارد هریك از این حدس ها را اثبات كند  حاال هم مانا س
)یعنى براى درستى آن دلیل بیاورد( و یا رد كند )یعنى نشان 
دهد كه آن حدس نادرست است(. حدس هاى 1 تا 4 را دوباره 
ــت،  ــده اس ــیده ش بخوانید و به كلماتى كه زیر آن ها خط كش

خوب دقت كنید:
حدس 1: بعضى از اعداد زوج، اول اند.

ــف وجود دارند كه مجموع  ح�دس 2: دو عدد فرد مختل
آن ها عددى اول است.

ــرد مختلف پیدا  ح�دس 3: بین اعداد طبیعى دو عدد ف
مى شوند كه اختالف آن ها عددى اول است.

حدس 4: مجموع هر دو عدد كه یکى زوج و دیگرى فرد 
باشد، عددى اول است.

ــدس 4 یك فرق مهم با حدس هاى 1 تا 3 دارد. حدس  ح
ــمارة قبل دیدم كه مانا  ــى درباره هر عدد دارد. در ش 4 ادعای
ــز، به چند مثال  ــد ادعاهایى دربارة همه چی ــه براى تأیی چگون
ــتِى  ــال دلیل قانع كنده اى براى درس ــد و به دنب راضى نمى ش
ــت بودن ادعایى دربارة  ادعا بود. او همچنین براى اینکه نادرس
ــتفاده مى كرد؛ یعنى  ــان دهد، از مثال نقض اس همه چیز را نش
ــده درست  مثالى مى زد كه در مورد آن مثال، ادعاى مطرح ش
نباشد. اما حدس هاى 1 تا 3 ادعاهایى دربارة همه چیز نیستند.

ــدس 1 نمى گوید كه »همة اع�داد زوج، اول اند« بلکه  ح
مى گوید »بعضى از اعداد زوج، اول اند.«
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ــد كه »ه�ر دو عدد ف�رد مختلف،  ــدس 2 نمى گوی ح
ــان عددى اول است«، بلکه مى گوید »دو عدد فرد  مجموعش

مختلف وجود دارند كه مجموع آن ها عددى اول است.«
حدس 3 نمى گوید كه »اختالف هردو عدد فرد مختلف، 
ــت« بلکه مى گوید »بین اعداد طبیعى دو عدد  عددى اول اس
ــالف آن ها عددى اول  ف�رد مختلف پیدا مى ش�وند كه اخت

است.«
ــد كه مى توان  ــاى 1 تا 3 ادعا مى كنن ــك از حدس ه هری
ــان  ــده پیدا كرد. بنابراین براى نش اعدادى را با خواص یادش
ــت عددهایى را  ــتى هریك از این جمالت كافى اس دادن درس
پیدا كنیم كه آن خواص را دارند. در ادامه، تالش هاى مانا براى 

درستى یا نادرستِى هریك از حدس هایش را مى بینیم.
حدس 1. »بعضى از اعداد زوج، اول اند.«

ــیارى وجود دارند  ــا به خوبى مى داند كه اعداد زوج بس مان
كه اول نیستند. مثاًل 254، 72، 14 و 100 اول نیستند؛ چون 
ــان  ــة این اعداد بر 2 بخش پذیرند و بنابراین به جز خودش هم
ــدد زوج 2 فقط دو  ــرى دارند. اما ع ــوم علیه دیگ و یك، مقس
ــت. مانا  ــوم علیه دارد: 1 و 2. بنابران عدد زوج 2 اول اس مقس

حاال عدد زوجى را پیدا كرده است كه اول هم هست. بنابراین 
ــود دارد كه اول  ــا اطمینان بگوید »عدد زوجى وج مى تواند ب
ــت« و یا بگوید »بعضى از اعداد زوج، اول اند«. پس حدس  اس
ــت. مانا عالوه بر این، با دلیلى كه آورده،  ــت اس اول مانا درس

مطمئن است كه »فقط یك عدد زوج، اول هم هست.«
ــف وجود دارند كه مجموع  ح�دس 2. »دو عدد فرد مختل

آن ها عددى اول است.«
ــروع مى كند به مثال زدن. حدس 2 ادعایى  مانا باز هم ش
ــس مانا هم مثال هایش را از  ــارة اعداد فرد مختلف دارد، پ درب

بین اعداد فرد مختلف انتخاب مى كند.

دو عدد فرد 
مختلف

آیا اختالف آن ها اختالف آن ها
عددى اول است؟

خیر؛ 16 اول نیست.16=7+79 و 9
خیر؛ 976 اول نیست.976=841+841135 و 135
خیر؛ 190 اول نیست.190=145+14545 و 45

خیر؛ 2014 اول 2014=2013+20131 و 1
نیست.
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ــته  ــم مى زند كه در جدول نوش ــا مثال هاى دیگرى ه مان
ــما هم در جدول باال مثال بزنید و حدس مانا را  ــده اند. ش نش

امتحان كنید.
ــود دو عدد  ــا مثال هاى زیادى مى زند، اما موفق نمى ش مان
ــد. مانا هنوز  ــان اول باش ــرد مختلف پیدا كند كه مجموعش ف
ــد كه حدس دوم نادرست است و »هیچ  نمى تواند مطمئن باش
ــدارد«. در واقع،  ــرد مختلفى با مجموع اول وجود ن دو عدد ف
هرچند كه مانا مثال هاى بسیارى را امتحان كرده، هنوز ممکن 
ــته باشند كه مانا آنها را  ــت دو عدد فرد مختلف وجود داش اس

بررسى نکرده و مجموعشان اول باشد. نظر شما چیست؟
ــت مى كند و به  ــتر دق ــا به مثال هاى جدول خود بیش مان
ــد. مجموع دو عدد فرد، حتماً عددى زوج  نتیجة جالبى مى رس
ــت و هر عدد زوج بر 1 و 2 و خودش بخش پذیر است. پس  اس
ــوم علیه دارد( بقیة اعداد زوج بیش  به جز عدد 2 )كه دو مقس
از دو مقسوم علیه دارند و اول نیستند. بنابراین مجموع دو عدد 
فرد مختلف نمى تواند عددى اول شود، مگر اینکه حاصل جمع 

گاهى اوقات جمالت دربارة بعضى 
چیزها ادعا مى كنند، یعنى ادعا مى كنند 
كه »چیزى وجود دارد كه فالن خاصیت 
را دارد.«
براى اطمینان از درستى این نوع 
جمالت كافى است یك مثال تأییدكننده 
پیدا كنیم، یعنى مثالى كه آن خاصیت را 
دارد

تأیید جمالتى كه ادعاهایى دربارة همه چیز دارند، 
به دالیل كلِى قانع كننده نیاز دارد و براى رد آن ها یك 
مثال نقض كافى است 

ــد كه  ــود. مانا با كمى تأمل به این نتیجه مى رس ــر با 2 ش براب
ممکن نیست حاصل جمع دو عدد فرد مختلف برابر با 2 شود، 
ــه 1 و 1 اعداد  ــت مى آید ك ــدد 2 فقط از 1+1 به دس ــرا ع زی

مختلفى نیستند و با هم برابر هستند.
ــد كه حدس دوم  ــه این ترتیب مانا به این نتیجه مى رس ب
ــت و »اعداد فرد مختلفى كه مجموعشان عددى  ــت نیس درس

دو عدد فرد 
مختلف

اختالف 
آن ها

آیا اختالف آن ها 
عددی اول 

است؟
بله؛ 2 اول است.2=19-1921 و 21

بله؛ 2 اول است.2=207-209209 و 207
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ــد، وجود ندارد« و به عبارت دیگر »مجموع هیچ دو  اول باش
ــد«. مثال هایى كه  عدد فرد مختلفى نمى تواند عددى اول باش
مانا براى این حدس بررسى كرد، زیاد اما محدود بودند. یعنى 
مثال هاى بسیار دیگرى از اعداد فرد مختلف وجود دارد كه نه 
ــت و نه هیچ یك از شما. اما حاال  ــى كرده اس مانا آن ها را بررس
ــم كه خودش مثال بزند یا  ــت كه هرچه قدر ه مانا مطمئن اس
ــما، چنین اعدادى پیدا نخواهد شد؛ در واقع چنین اعدادى  ش

وجود ندارند!
ــداد طبیعى دو عدد فرد مختلف پیدا  حدس 3. » بین اع

مى شوند كه اختالف آن ها عددى اول است.«
ــى این حدس هم مانند حدس قبل، مانا شروع  براى بررس

كرد به مثال زدن.

دو عدد فرد 
مختلف

آیا اختالف آن ها اختالف آن ها
عددى اول است؟

خیر؛ 16 اول نیست.16=37-3753 و 53
خیر؛ 242 اول نیست.242=159-401401 و 159

خیر؛ 8 اول نیست.8=9-1717 و 9

خیر؛ 2008 اول 2008=5-20132013 و 5
نیست.

ــار مثال، به یاد حدس  ــا پس از امتحان كردن این چه مان
ــل افتاد. در این مورد هم مى توان گفت كه اختالف دو عدد  قب
فرد حتماً عددى زوج است و هر عدد زوج غیر از عدد 2 مركب 
ــته  ــت. یعنى اگر دو عدد فرد بیش از 2 واحد اختالف داش اس
ــد. اما اگر دو  ــند، اختالف آن ها نمى تواند عددى اول باش باش
عدد فرد 2 واحد اختالف داشته باشند چه؟ به این ترتیب مانا 

مثال هاى بعدى را تولید مى كند.

دو عدد فرد 
مختلف

آیا اختالف آن ها اختالف آن ها
عددى اول است؟

بله؛ 2 اول است.2=19-1921 و 21
بله؛ 2 اول است.2=207-209209 و 207

ــف )مثاًل 19 و 21(  ــن ترتیب مانا دو عدد فرد مختل به ای
پیدا كرد كه اختالفشان عددى اول است. بنابراین حدس سوم 
ــوان مطمئن بود كه »دو عدد  ــت از آب در مى آید و مى ت درس

فرد مختلف وجود دارند كه اختالف آن ها عددى اول است.«

ــات جمالت دربارة بعضى چیزها ادعا مى كنند،  گاهى اوق
یعنى ادعا مى كنند كه »چیزى وجود دارد كه فالن خاصیت 
را دارد.« در زیر چند نمونه از این نوع جمله ها كه در ریاضى 

با آن ها برخورد مى كنید، نوشته شده است:
• بعضى از مثلث هاى متساوى الساقین، متساوى االضالع 	

نیز هستند.
• اعداد زوجى وجود دارند كه بر 7 بخش پذیرند.	
• ــود كه از معکوس خودش بزرگ تر 	 كسرى پیدا مى ش

است.
• ــا مجموع 	 ــت كه برابر ب ــددى طبیعى یاف ــوان ع مى ت

مقسوم علیه هاى خودش باشد.
براى اطمینان از درستى این نوع جمالت كافى است یك 
مث�ال تأییدكننده پیدا كنیم، یعنى مثالى كه آن خاصیت را 
دارد. البته گاهى مانند حدس سوم مى توان بیش از یك مثال 
یافت، اگرچه پیدا كردن یك مثال هم براى اثبات درستى این 
ــور كه در حدس دوم دیدیم،  ــت. اما همان ط جمالت كافى اس
براى اینکه نشان دهیم جمله اى كه ادعا مى كند »چیزى وجود 
ــت، مثال زدن  ــه فالن خاصیت را دارد« نادرس�ت اس دارد ك
ــویم  ــت و باید با یك دلیل قانع كننده، مطمئن ش كافى نیس
ــد. باالخره اگر در  ــزى پیدا نخواهد ش ــه هیچ گاه چنین چی ك
ــتِى ادعا  ادعاهایى دربارة بعضى چیزها نه مثال براى درس
ــد و نه دلیلى براى رِد ادعا، نمى توان دربارة درستى یا  پیدا ش
نادرستِى ادعا نظر داد و باید بیشتر به جست وجوى حقیقت 

رفت!
ــم، تأیید جمالتى كه  ــمارة قبل دیدی همان طور كه در ش
ادعاهایى دربارة همه چی�ز دارند، به دالیل كلِى قانع كننده 
ــت. حدس  نیاز دارد و براى رد آن ها یك مثال نقض كافى اس
ــى درستى یا  ــت. مانا بررس چهارم مانا ادعاهایى از این نوع اس

نادرستى این حدس را به شما مى سپارد!

براى اینكه نشان دهیم جمله اى كه ادعا 
مى كند »چیزى وجود دارد كه فالن خاصیت را 
دارد« نادرست است، مثال زدن كافى نیست 
و باید با یك دلیل قانع كننده، مطمئن شویم 
كه هیچ گاه چنین چیزى پیدا نخواهد شد. اگر 
در ادعاهایى دربارة بعضى چیزها نه مثال براى 
درستِى ادعا پیدا شد و نه دلیلى براى رِد ادعا، 
نمى توان دربارة درستى یا نادرستِى ادعا نظر 
داد و باید بیشتر به جست وجوى حقیقت رفت!
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شعبدههایرياضی
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ریاضیات و سرگرمی

كلیدواژه ها: شعبدة ریاضى، اعداد زوج، اعداد فرد، آموزش ریاضى

آقاى شّبده چى داشت در پارك قدم مى زد كه دید تعدادى 
ــتند. دید كه آن ها دو  ــغول بازى گل یا پوچ هس از بچه ها مش
ــده اند؛ اعضاى یك گروه كاغذى را در دستشان پنهان  گروه ش
ــدس مى زدند كه كاغذ در  ــاى گروه مقابل ح مى كنند و اعض
ــت. آقاى شبده چى به آن ها سالم كرد و گفت:  كدام دست اس
ــعبده بازى اى شبیه گل یا پوچ برایتان اجرا  »اجازه مى دهید ش
ــعبده باز ریاضى!« بچه ها  ــعبده باز هستم؛ ش كنم؟ آخر من ش
ــنهاد  ــى ندیده بودند، اما از پیش ــعبده باز ریاض ــا آن زمان ش ت

شّبده چى استقبال كردند.
ــفید دارم و  ــّبده چى گفت: »ببینید، من یه تکه كاغذ س ش
ــته ام: روى  ــیاه. روى هریك هم عددى نوش ــك تکه كاغذ س ی

كاغذ سیاه عدد 6 و روى كاغذ سفید عدد 9.«

ــمم را مى بندم تا  ــن چش ــه داد: »حاال م ــّبده چى ادام ش
ــیاه را در یك دست و كاغذ سفید را در  ــما، كاغذ س یکى از ش
ــت دیگرش بگیرد.« و چشمانش را بست. فرهاد كاغذها را  دس
برداشت. كاغذ سیاه را در دست راست گرفت و كاغذ سفید را 

در دست چپ.

96

ــّبده چى گفت: »خب. حاال عدد كاغذ دست راست را در  ش
ــت دارى، ضرب كن و عدد كاغذ دست  هر عدد فردى كه دوس

چپ را در هر عدد زوجى كه مى خواهى، ضرب كن.«
عدد كاغذ دست چپ فرهاد، 6 بود. او 6 را در 8 ضرب كرد 

و عدد 48 را به دست آورد.

6
ضربدر عددى زوج

ــت فرهاد، 9 بود. او 9 را در 7 ضرب  ــت راس عدد كاغذ دس
كرد و به عدد 63 رسید.

ضربدر عددى فرد9

ــّبده چى گفت: »حاال این حاصل ها را با هم جمع كن و  ش
به من بگو.«

فرهاد 63 را با 48 جمع كرد و با صداى بلند گفت: »111«
ــّبده چى كه همچنان چشمانش بسته بودند، فوراً گفت:  ش

»كاغذ دست راستت سیاه است!«
ــه آقاى شّبده چى درست فهمیده بود و بچه ها  مثل همیش
ــدند. شّبده چى گفت: »پس یاد گرفتید چه باید  هیجان زده ش
ــر كاغذ را در یکى از  ــمانم را مى بندم. بعد ه بکنید؟ من چش
ــت راست را در عددى  ــت هایتان بگیرید و عدد كاغذ دس دس
ــددى زوج ضرب كنید و  ــت چپ را در ع فرد و عدد كاغذ دس
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حاصل ها را با هم جمع كنید. حاصل جمع را به من بگویید تا 
بگویم كاغذ دست راستتان چه رنگى است!«

ــار نتیجه را  ــرا كرد و هر ب ــعبده را اج ــّبده چى بارها ش ش
ــدم!« و به  ــال فریاد زد: »فهمی ــا این كه دانی ــت گفت. ت درس
ــّبده چى گفت: »آفرین! راز  آقاى شّبده چى توضیحاتى داد. ش
ــت كه گفتى. اما این شعبده ادامه دارد!  این شعبده همین اس
ــعبده را با دو كاغذ دیگر برایتان انجام  این بار، دقیقاً همان ش
ــم، با این كاغذها« و دو كاغذ از جیبش درآورد كه یکى  مى ده
سیاه بود و روى آن نوشته شده بود 14، و دیگرى سفید بود و 

روى آن نوشته شده بود 12.

شّبده چى گفت: »باز هم عدد دست چپ را در عددى زوج 
ــت راست را در عددى فرد ضرب كنید،  ضرب كنید، عدد دس
ــپس عددى را كه به دست  و حاصل ها را با هم جمع كنید. س

مى آورید، به من بگویید.«
ــّبده چى باز هم در كارش كاماًل موفق بود! آیا مى توانید  ش

راز این دو شعبده را كشف كنید؟

منابع
1. http://www.cut - the
2. knot.org/arithmetic/rapid/TwoNumbers.shtml
3. http://www.mathcircles.org/files/parityproblems - pdf

راهنماییها:
ــعبده ها چند مثال بزنیم. هر بار  بیایید دربارة هریك از ش
ــاب كنیم  ــت بگیریم و حاصل ضرب ها را حس كاغذها را در دس
ــه ویژگى اى در  ــع كنیم. ببینیم چ ــا را با هم جم ــد آن ه و بع
ــبده چى به كمك آن ها،  حاصل جمع ها وجود دارد كه آقاى ش
ــالم مى كند. در جدول هاى 1 و 2  ــتى اع رنگ كاغذ را به درس

این كار انجام شده است.

جدول 1. شعبدة اول

دست چپعدد زوجدست راستعدد فردحاصل

331946
8739106
285179226
1179966
1147689
186136129
12056109
1089669

جدول 2. شعبدة دوم

دست چپعدد زوجدست راستعدد فردحاصل

62114412
1623141012
50217142212
198914612
196712814
32413121214
2005121014
192912614
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رازشعبدهها
اولینشعبده

ــداد زوج و فرد نهفته  ــعبده در ویژگى هاى اع راز اولین ش
است.

• اگر حاصل جمعى كه به دست مى آید عددى فرد 	
باشد، كاغذ دست راست سفید است.ا

• گر حاصل جمعى كه به دست مى آید عددى زوج 	
باشد، كاغذ دست راست سیاه است.
چرا این طور است؟ در ادامه توضیح مى دهیم.

حاصل ضرب مربوط به دست چپ همیشه عددى زوج است، 
ــیاه! زیرا عدد روى  ــفید باشد چه س ــت چپ كاغذ س چه در دس
كاغذ دست چپ، در عددى زوج ضرب مى شود و حاصل ضرب هر 

عددى )چه فرد و چه زوج( در عددى زوج، زوج مى شود:

ضربدر عددى زوج = عددى زوج9

ضربدر عددى زوج = عددى زوج6

دربارة حاصل ضرب مربوط به دست راست چه طور؟
• اگر كاغذ دست راست سفید باشد، حاصل ضرب مربوط 	

به دست راست، عددى فرد مى شود. زیرا 9 عددى فرد 
است و حاصل ضرب دو عدد فرد، حتماً فرد است:

ضربدر عددى فرد = عددى فرد9

ــود.  در این حالت، حاصل جمع مورد نظر عددى فرد مى ش
زیرا حاصل جمع عددى فرد با عددى زوج، فرد مى شود.

• اگر كاغذ دست راست سیاه باشد، حاصل ضرب مربوط 	
ــود. زیرا 6 عددى  ــت راست، عددى زوج مى ش به دس
ــت و حاصل ضرب عددى زوج در عددى فرد،  زوج اس

حتماً زوج است.

6
ضربدر عددى فرد = عددى زوج

ــت. زیرا  ــع موردنظر زوج اس ــت، حاصل جم ــن حال در ای
حاصل جمع دو عدد زوج، زوج مى شود.

دومینشعبده:
این شعبده كمى پیچیده تر است:

• اگر حاصل جمعى كه به دس�ت مى آید مضرب 4 	
باشد، كاغذ دست راست سفید است.

• اگر حاصل جمعى كه به دس�ت مى آید مضرب 4 	
نباشد، كاغذ دست راست سیاه است.

دلیل این حقیقت را در ادامه مى خوانید.
حاصل ضرب مربوط به دست چپ همیشه مضرب 4 است، 
ــت چپ كاغذ سفید باشد چه سیاه. زیرا عدد روى  چه در دس
كاغذ دست چپ، در عددى زوج ضرب مى شود و حاصل ضرب 

دو عدد زوج، حتماً مضرب 4 مى شود:

ضربدر عددى زوج = عددى مضرب 144

ضربدر عددى زوج = عددى مضرب 124

دربارة حاصل ضرب مربوط به دست راست چه طور؟
• ــد، حاصل ضرب 	 ــفید باش ــت س ــت راس اگر كاغذ دس

ــود. زیرا 12  ــت راست مضرب 4 مى ش مربوط به دس
ــن عددى در هر  ــت و حاصل ضرب چنی مضرب 4 اس

عددى، حتماً مضرب 4 است:

ضربدر عددى فرد = عددى مضرب 124

ــود. زیرا  ــرب 4 مى ش ــر، مض ــع موردنظ ــس حاصل جم پ
ــت، مضرب 4  ــه هریك مضرب 4 اس ــع دو عدد ك حاصل جم

خواهد بود.
• اگر كاغذ دست راست سیاه باشد، حاصل ضرب مربوط 	

ــت، عددى مضرب 4 نمى شود. زیرا در  ــت راس به دس
این حاصل ضرب فقط یك عامل 2 وجود دارد.

ضربدر عددى فرد = عددى غیر مضرب 124

ــود.  ــن حالت، حاصل جمع موردنظر مضرب 4 نمى ش در ای
ــت با عددى كه مضرب 4  ــرا اگر عددى را كه مضرب 4 اس زی

نیست جمع كنیم، حاصل مضرب 4 نخواهد بود.
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پروندۀشخصی
حلمسئله

كلیدواژه ها: حل مسئله، راهبرد حل مسئله، معادله

اشاره
در این شماره، چهارمین و آخرین بخش از پروندة شخصي 

حل مسئله بررسي مي شود.

ــي، آگهي زیر  مس��ئلة1.در یك فروشگاه لوازم ورزش
نصب شده است. قیمت یك توپ چقدر است1؟

 =24000

 =9000

حلمسئلة1. در این مسئله چه چیزي به حل مسئله 
مي تواند كمك كند؟ قیمت یك توپ و یك راكت بیشتر كمك 
مي كند یا قیمت سه توپ و دو راكت؟ یا هردو؟ به نظر مي رسد 
مي توانیم قیمت یك توپ و یك راكت را در قیمت سه توپ و 
دو راكت به كار ببریم ولي نمي توانیم عکس آن را انجام دهیم. 
ــي تبلیغاتي تغییراتي ایجاد مي كنیم تا یك توپ و یك  در آگه

راكت كنار هم قرار بگیرند.

24000 تومان = 

نمایش مسئله به این صورت در ذهن ما چه تلنگري ایجاد 

دي
رو

رما
ي گ

سد
ر ا

عف
ج

???ریاضیات و مسئله ?

چهارمو
بخش

پايانی
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مي كند؟ آیا مي توانیم یك توپ و یك راكت را حذف كنیم و با 
توجه به این حذف، قیمت یك توپ و یك راكت را از 24000 
ــخ این سؤال  ــکل هاي زیر، پاس تومان كم كنیم؟ با توجه به ش

»بله« است.
تومان 24000-9000=  

تومان 15000= 

تومان 15000-9000= 

تومان 6000= 
موافق اید براي این شیوة حل كردن مسئله نامي بگذاریم؟ 
ــرد فکر مي كنیم به معرفي و حل  ــه به نام این راهب هم چنان ك

مسئلة 2 نیز مي پردازیم.

مس��ئلة2. ترازوهاي اول و دوم تراز شده اند. چند مربع 
در ترازوي سوم بگذاریم كه آن هم تراز شود؟

?  

ــئلة قبلي، حل این  حلمس��ئلة2. با توجه به حل مس
ــاده تر مي آید. دو ترازو داده شده است. شاید  مسئله به نظر س

سؤاالتي مانند سؤاالت زیر در ذهن ما ایجاد شود:
ـ تفاوت ترازوي اول و دوم چیست؟

ـ چگونه بین این دو ترازو ارتباط ایجاد كنیم؟
ـ چگونه مي توانیم از ترازوي اول به ترازوي دوم برسیم؟

ــکل هاي  ــل، مي توانیم با حذف كردن ش ــئلة قب مانند مس
ــب، به سؤاالت باال پاسخ دهیم و در نتیجه مسئله را حل  مناس
ــکل هاي هندسي  كنیم. دو ترازو را كنار هم قرار مي دهیم و ش

مشترك را از دو طرف حذف مي كنیم.

ترازو به حالت زیر تبدیل مي شود:

ــوم قرار  ــت. در ترازوي س و این یعني هر  برابر دو  اس
ــت نسبت به ترازوي دوم یك  حذف شود، پس دو  نیز  اس

از سمت دیگر ترازو حذف مي كنیم.

ــوم به چهار مربع نیاز  ــدن ترازوي س بنابراین براي تراز ش
داریم.

راستى، نام مناسبى براى این راهبرد یافتید؟

ــر داریم. هر  ــکل هاي زی مس��ئلة3. پنج جعبه مانند ش
ــه روي آنها حروف  ــت ك ــامل یك یا چند كارت اس ــه ش جعب
ــت. علي مي خواهد كارت هایي را از  ــته شده اس مختلفي نوش
درون جعبه ها بردارد؛ به طوري كه در هر جعبه فقط یك كارت 
ــته شده روي كارت هاي باقي مانده در  باقي بماند و حروف نوش
ــمارة 5  ــند. چه كارتي در جعبة ش جعبه ها با هم متفاوت باش

باقي مي ماند؟
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حلمسئلة3. مي خواهیم با حذف كارت هاي جعبه هاي 
ــئلة قبلي به پاسخ برسیم. به نظر  مختلف، مانند روش دو مس
ــما براي حذف كارت هاي اضافي در هر جعبه، ابتدا به سراغ  ش

كدام جعبه برویم؟
ــویم  بعد از نیم نگاهي به كارت هاي جعبه ها، متوجه مي ش

ــت پس كارت هاي W در  ــمارة W ،4 اس تنها كارت جعبة ش
جعبة دیگر باید برداشته )یا حذف( شوند.

A

3

B W

1

B A

W R

2

W

4

R A

O W

W

5

ــدند. با  ــخص ش ــن كارت هاي جعبه هاي 1 و 4 مش بنابرای
ــمارة B ،1 است مي توانیم  توجه به این كه تنها كارت جعبة ش

كارت هاي B را در جعبه هاي دیگر حذف كنیم.

B A

R

2

A B

3

R A

O

B

5

ــمارة 3 كارت A، و سپس با  با ادامة این روند در جعبة ش
 R ــایر جعبه ها، در جعبة شمارة 2 كارت حذف كارت A در س
و باالخره در جعبة شمارة 5 كارت O مي ماند كه پاسخ مسئلة 
3 است. البته این مسئله داراي راه حل كوتاه تري هم هست كه 

آن را به شما واگذار مي كنم.
راستي هنوز دارید به نام گذاري این راهبرد و روند حل این 
ــاید گفتن جمله اي از نیوتن در  ــئله فکر مي كنید؟ ش سه مس
ــد. »مثال ها از قانون ها زیباترند2«. امیدوارم  اینجا مناسب باش
ــما زیبایي حل مسئله را  ــه مثال توانسته باشم به ش با این س
ــان داده باشم و نکتة آخر این كه، نام گذاري براي نظم دهي  نش
به فرآیند حل مسئله كمك شایاني مي كند اما اندیشه و قدرت 
ــتر  ــئله هاي مختلف، بیش ــما در برخورد با مس عمل گرایي ش

راه گشاست.

پي نوشت ها
1. مسئلة 1 با تشکیل دو معادله و دو مجهول نیز حل مي شود.

2. جملة نیوتن در كتاب خالقیت ریاضي نوشته جورج پولیا آمده است.

B
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»خدمتکار و پروفسور« با همه ی 
کتاب هایی که ما در اینجا به ش��ما 
معرفی کردی��م فرق می کن��د. این 
کتاب نه دربارة یک موضوع ریاضی 
اس��ت ن��ه مجموع��ه ای از مس��ائل 
ریاض��ی.  »خدمتکار و پروفس��ور« 
یک داس��تان اس��ت، داس��تانی که 
یک��ی از ش��خصیت های اصل��ی آن 
ی��ک پروفس��ور ریاضی اس��ت. این 
پروفسور به همان اندازه واقعی است 
که ش��خصیت یک داس��تان تخیلی 
می تواند واقعی باشد. یعنی اگر شما 
مثاًل در اینترنت اسم اش را جستجو 
کنید، یا اصاًل ریاضی دانی به  آن اسم 
پی��دا نمی کنید یا اگر هم پیدا کنید 
ریاضی دان این رمان نیست. عالوه بر 
این، »خدمتکار و پروفسور« داستان 
حت��ی ی��ک آدم  »معمول��ی« هم 
نیس��ت! بر اثر یک تصادف، حافظة 
پروفسور هر هش��تاد دقیقه یک  بار 
خالی می ش��ود. این یعنی، س��ر هر 
هشتاد دقیقه همة دنیا برای او از نو 
متولد می ش��ود. با این حساب،  اصاًل 
ما چرا باید این داس��تان را به ش��ما 

معرفی کنیم؟ راس��تش اگر قرار به معرفی یک داستان 
تخیلی بود،  خود م��ن ترجیح می دادم مثاًل هری پاتر را 

به شما معرفی کنم! 
خب، »خدمتکار و پروفس��ور« دو ش��خصیت دیگر 
ه��م دارد. همان طور که می توان از عنوان کتاب حدس 
زد، یکی از آنها خدمتکاِر پروفس��ور اس��ت. ش��خصیت 
دوم )یا سوم(،  پس��ر خدمتکار است که کم و بیش هم 
سن شماست. داستان حول و حوش این سه شخصیت 

نویسنده: یوکو اوگاوا
مترجم: کیهان بهمنی

نشر آموت
چاپ اول؛ زمستان 1391

قیمت: 100000 ریال

می گردد و به دلیل عشق پروفسور 
ب��ه ریاضی��ات، ه��م خدمت��کار و 
پس��رش، و هم خواننده  های کتاب 
ب��ا مس��ائلی روبه رو می ش��وند که 
برای آنها جالب و اثر گذار اس��ت. با 
خواندن کتاب، هم درگیر اتفاقاتی 
می ش��ویم که برای شخصیت های 
داس��تان پیش می آید و جنبه های 
عاطف��ی آن، به قدر کاف��ی آن را 
ج��ذاب و خواندن��ی کرده اس��ت، 
ه��م درگیر مس��ائل و حقایقی در 
پروفسور  نگاه  هم چنین  ریاضیات. 
ب��ه ریاضیات و توصی��ف او از آن، 
که البه الی صحبت های داس��تان 
گنجانده شده، جالب هستند. حتی 
روش پروفسور در یاد دادن حقایق 
ریاض��ی ب��ه خدمتکار و پس��رش 
و عالقه من��دی آنها ب��ه ریاضی به 
دلیل همین ش��یوه، یکی دیگر از 
جنبه های خواندنی داس��تان است 
به طوری ک��ه در نیوی��ورک تایمز 
دربارة آن چنین نوش��ته اند: »اگر 
هم��ة م��ا ریاضی��ات را از چنی��ن 
معلمی یاد می گرفتیم، حاال خیلی 

آدم های باهوش تری بودیم.«
به هرحال، این داس��تان به اندازة کافی خوش خوان هست 

و مهم نیست که خوانندة آن چه قدر با ریاضیات آشنا باشد.

هر مسئله ضربآهنگ خاص خودش را دارد، درست 
مثل یک قطعة موسیقی. هر وقت آن ضربآهنگ را بگیری، 
کلیت مفهوم آن مسئله را می فهمی. اینجاست که 
می توانی بفهمی دام مسئله کجا انتظارت را می کشد.

ری
صغ

ن ا
سی

رح
می

ا

معرفی کتاب

خدمتكاروپروفسور
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اطمینانداريد؟

گزارشديداربادانشآموزانمدرسهراهنمايیباقرالعلومشهرری

???ریاضیات و مسئله ?

گزارش

روز سه ش�نبه 10 اردیبهشت 1392؛ به نمایندگى از س�وى مجلة برهان راهنمایى )متوسطه )1((، مهمان مدرسة باقرالعلوم شهر رى 
بودیم و ساعتى را با چند تن از دانش آموزان كالس دوم راهنمایى این مدرسه گذراندیم، با هم مسئله حل كردیم و پیرامون استدالل ها 
و توصیه هایى كه آن ها براى حل مسئله ها ارائه مى دادند، گفت وگو كردیم. اولین گزارش این بحث و گفت وگو در شمارة قبلى مجله آمده 

است. در اینجا گزارش دوم این دیدار را مى خوانید.
براى آنکه باب گفت وگو را ادامه دهیم، با خودمان هشت مسئلة پنج گزینه اى برده بودیم و طرحى براى حل مسئله به صورت 
گروهى. مسئله ها را در اختیار گروه هاى چهار پنج نفره قرار دادیم و از آن ها خواستیم دربارة هر مسئله با هم گفت و گو كنند و 
بر سر درستى یك گزینه به توافق برسند. البته طبیعى بود كه همة اعضاى گروه روى همة پاسخ ها توافق نداشته باشند. سپس 

از آن ها خواستیم جدولى مانند جدول زیر را پر كنند.

می
را

 به
ضا

مر
غال

س: 
عک
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جدول 1. درصد اطمینان اعضاى گروه به درستى پاسخ

روه
ى گ

ضا
اع

 شمارة سؤال      گزینة درست

درصد اطمینان

جدول براى دو تا از سؤال ها پر شده است:

جدول 2. جدول تکمیل شده براى دو سؤال

1100%20%50%80%0%
100%100%50%70%100%

پ
ABCDE

ت2

روه
ى گ

ضا
اع

 شمارة سؤال      گزینة درست

درصد اطمینان

ــك از اعضاى گروه با توجه  ــرار بود در پایان، امتیاز هر ی ق
ــده، محاسبه شود. براى هر مسئله  به درصد اطمینان ثبت ش
ــخ و 10 امتیاز  ــت بودن پاس 10 امتیاز مثبت در صورت درس
ــت بودن پاسخ در نظر گرفته شده بود.  منفى در صورت نادرس

ــب  ولى هر یك از اعضاى گروه امتیاز مثبت یا منفى را متناس
ــا درصد اطمینانى كه ثبت كرده بود، دریافت مى كرد. مثاًل با  ب
توجه به جدول 2 ، جدول 3 كه امتیازات اعضاى گروه را براى 

سؤال هاى 1 و 2 نشان مى دهد، به دست آمد.

جدول 3. امتیازات اعضاى گروه براى سؤال هاى 1 و 2

1-10-2-5-80
+10+10+5+7+10

نادرست
درست

ABCDE

2

گروه
اعضاى 

ل     
مارة سؤا

 ش

ى پاسخ
 نادرست

ى و
 درست

پس از آنکه همة گروه ها مسئله ها را حل كردند و امتیازات 
ــد، دور هم نشستیم و دربارة  ــخص ش اعضاى همة گروه ها مش
ــتى پاسخ مان مطمئن  این مطلب كه چگونه مى توانیم از درس
شویم، گفت و گو كردیم؛ به خصوص زمانى كه در گروه مشغول 
ــروه با نظر ما  ــایر اعضاى گ ــتیم و نظرات س ــئله هس حل مس
ــان،  ــتى پاسخ هایش ــت و دالیل دیگران براى درس متفاوت اس
ــود ما براى  ــد كه دالیل خ ــدر منطقى به نظر مى رس همان ق
ــتى پاسخمان! بعضى بچه ها » استفاده از پاسخ و احتمال  درس
ــى براى اطمینان یافتن از درستى پاسخ  ــتى آن« را روش درس
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ــتى  ــى درس ابراز كرده اند و عده اى هم » تکرار راه حل و بررس
مراحل آن« را. 

پس از آن، كمى هم دربارة این كه بیشتر چه وقت هایى ممکن 
است در حل یك مسئله اشتباه كنیم، گفت و گو كردیم.در پایان 

دریافتیم، بیشتر در این موردها ممکن است اشتباه كنیم:
 وقتى سؤال را اشتباه متوجه شده باشیم؛

 در جمله سؤال » است« و » نیست« آمده باشد؛
 متن سؤال را نفهمیده باشیم؛

 صورت سؤال را خوب درك نکرده باشیم؛
 و ...

ــن گفت و گو در اختیار  ــئله هایى را كه در ای در این جا مس
ــئله ها از میان  ــن مس ــم. ای ــتیم، آورده ای ــوزان گذاش دانش آم

مسئله هاى » مسابقة ریاضى كانگورو« انتخاب شده اند.
ــیاه كردن سه تا از مربع هاى سفید  1.  كاوه مى خواهد با س
ــکل زیر، مستطیلى 1 × 3 بسازد. این مستطیل جدید نباید  ش
ــتطیل سیاه تماس داشته باشد.  در هیچ نقطه اى با مربع و مس

او چند جا براى درست كردن چنین مستطیلى دارد؟

ب( 5    الف( 4 
ت( 7  پ( 6  

ث( 8

 d مقدار . c =350 و b =400 ، a = 550 ،ــکل زیر 2. در ش
كدام است؟

ب( 1050    الف( 1000 
ت( 0 125  پ( 1200 

ث( 1300

ــا 5 و طول هر ضلع آن  ــت ب 3. محیط ذوزنقه اى برابر اس
عددى طبیعى است. دو زاویة كوچك تر ذوزنقه چند درجه اند؟

ب( 600 و 600 الف( 300 و 300  
پ( 450 و 450      ت( 300 و 600       ث( 450 و 900

ــردن روى خط ها به  ــکل زیر را نمى توان با تا ك 4. كدام ش
مکعب تبدیل كرد؟

ب( الف(   

ت( پ(   

ث(

ــور طول ها و  ــتطیل ABCD پایین مح ــکل، مس 5. در ش
ــرار دارد و ضلع هایش با محورها  ــت محور عرض ها ق طرف راس
 D و C ، B ، A ــة ــة مختصات هر چهار نقط ــد، و هم موازى ان
ــتند. به ازاى هر كدام از ین چها نقطه، نسبت  عدد صحیح هس
عرض به طول را حساب مى كنیم. در كدام نقطه كمترین مقدار 

به دست مى آید؟

C )پ   B )ب   A الف( 
ث( به مستطیل بستگى دارد.   D )ت

ــان همان  6. همة عددهاى مثبت چهار رقمى را كه رقم هایش
ــته ایم.  ــتند، از كوچك به بزرگ نوش ــدد 2013 هس ــاى ع رقم ه

بزرگ ترین اختالف دو عدد كنار هم كدام است؟

پ( 693 ب(703   الف( 702 
ث( 198 ت( 793 

ــکل دیده مى شود، قطرهاى چهار خانة   7. همان طور كه در ش
ــا از مربع هاى كوچك برخورد نمى كنند. قطرهاى  ــا 24 ت 8 × 6، ب
چهار خانة 10× 6  با چند تا از مربع هاى كوچك آن برخورد نمى كنند؟

ب( 29  الف( 28 
ت( 31  پ( 30 

ث( 32

a b
d

c
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ــید روى یك مربع4 × 4، تعدادى مکعب به ضلع  8 . جمش
1، چیده است. در شکل زیر، تعداد مکعب هاى روى هم گذاشته 
ــت به  ــید از پش ــان داده ایم. اگر جمش ــده در هر مربع را نش ش

مکعب ها نگاه كند، چه مى بیند؟

ب( الف(     

ت( پ(    

ث(

4 2 3 2
3 3 1 2
2 1 3 1
1 2 1 2

ــه خانه اش  ــاى مامان بزرگ ب ــة نوه ه ــد هم 1. روز اول عی
رفتند. او ظرفى پر از سیب و پرتقال آورد و آن ها را بین نوه ها 
تقسیم كرد. البته او توجه نمى كرد كه به هریك چند تا سیب 
ــاوى میوه رسید.  مى دهد و چند تا پرتقال. به نوه ها تعداد مس
ــهم او از میوه هاى  ــت. س على یکى از نوه هاى مامان بزرگ اس
ــا بود. مامان بزرگ  ــیب ها و  همة پرتقال ه ظرف،   همة س

چند تا نوه دارد؟ چرا؟

راه حل: مادربزرگ 9 نوه دارد. همان طور كه مى دانید،  
از    بیشتر است. حاال به این دو نکته توجه كنید:

نکتة 1. سهم على از میوه هاى ظرف، از    همة سیب ها و  
ــة پرتقال ها كمتر بود. پس على كمتر از   كل میوه ها    هم

را داشت.

نكتة 2. سهم على از میوه هاى ظرف، از  همة سیب ها 
ــتر از  كل  ــود. پس على بیش ــتر ب ــة پرتقال ها بیش و  هم

میوه ها را داشت.
ــت. پس اگر 5 میوه وجود  ــاوى اس ــهم نوه ها با هم مس س
ــوه وجود  ــود. اگر 6 می ــك میوه ها ب ــهم هری ــت، س مى داش
ــه هریك  میوه ها بود، و به همین ترتیب. یعنى  مى داشت، س

سهم هر نفر، كسرى است كه صورتش 1 است.

ــهم على عددى بین  و    است. چه كسرى صورتش  س

1 است و بین  و     است؟ كسر ِ . یعنى تعداد نوه ها برابر 

است با 9.

پاسخ
»کیمیتونهحلکنه؟« پشت

جلو
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ــطل داریم: یکى 5 لیترى و دیگرى 3 لیترى. در  2. دو س
ــتاده ایم و هرقدر بخواهیم مى توانیم از این  ــیر آب ایس كنار ش
ــیر آب برداریم. مى خواهیم در ظرف 5 لیترى دقیقاً 4 لیتر  ش

آب داشته باشیم. چه طور این كار را بکنیم؟

راه ح�ل: ظرف 3 لیترى را پر آب مى كنیم و در ظرف 5 
لیترى خالى مى كنیم. دوباره ظرف 3 لیترى را پر آب مى كنیم 
و از آن به قدرى آب در ظرف 5 لیترى مى ریزیم تا لبریز شود. 
حاال در ظرف 3 لیترى دقیقاً 1 لیتر آب هست. ظرف 5 لیترى 
ــر را در ظرف مى ریزیم. حاال با  ــى مى كنیم و این 1 لیت را خال
ــن 1 لیتر اضافه  ــرف 3 لیترى، 3 لیتر آب به ای ــتفاده از ظ اس

مى كنیم. پس در ظرف 5 لیترى، 4 لیتر آب داریم.

ــت. راه حل دیگرى هم  ــئله نیس البته این تنها راه حل مس
وجود دارد:

ظرف 5 لیترى را پر مى كنیم و سپس با آن ظرف 3 لیترى 
ــز مى كنیم. ظرف 3 لیترى را خالى مى كنیم. در  را از آب لبری
ظرف 5 لیترى، 2 لیتر آب باقى مانده است. آن را در ظرف 3 
ــاره ظرف 5 لیترى را از آب پر مى كنیم.  لیترى مى ریزیم. دوب
از آن به قدرى آب در ظرف 3 لیترى مى ریزیم كه لبریز شود. 

حاال در ظرف 5 لیترى، 4 لیتر آب وجود دارد.

ــه، رتبه هاى اول تا  ــرعت مدرس ــابقات دوى س 3. در مس
ــید. جمع رتبه هاى  ــارا و الهام رس ــارم به مریم، مهدیه، س چه
ــد. جمع رتبه هاى مهدیه و سارا  مریم، مهدیه و الهام برابر 6 ش
هم برابر 6 شد. ضمناً رتبة مهدیه از رتبة مریم باالتر بود. رتبة 

هریك از این چهار نفر چه بود؟ چرا؟
ــام اول، مهدیه دوم، مریم  راه ح�ل: رتبه ها چنین اند: اله

سوم، سارا چهارم.
ــت، عدد  ــى رتبه اش باالتر اس ــد كه وقتى كس ــه كنی توج

رتبه اش كمتر است! مثاًل رتبة اول از رتبة دوم باالتر است.
ــئله گفته شد، نتیجه مى گیریم كه  با توجه به آنچه در مس
مریم + مهدیه + الهام = مهدیه + سارا. این تساوى به این معنى 

است كه مریم + الهام = سارا.
ــد ببینیم كدام حالت  ــت یا 4. بای ــارا یا 3 اس پس رتبة س
درست است. توضیح مى دهیم چرا رتبة سارا 3 نمى تواند باشد:

اگر رتبة سارا 3 باشد، چون: مریم + الهام = سارا، پس رتبة 
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ــت و دیگرى 1. پس رتبة مهدیه  مریم و رتبة الهام یکى 2 اس
4 است. اما قرار بود رتبة مهدیه از رتبة مریم باالتر باشد و در 

این حالت چنین نیست. پس این حالت درست نیست.
ــت. چون مریم + الهام = سارا، نتیجه  ــارا 4 اس پس رتبة س
ــت و دیگرى 3.  ــم رتبة مریم و رتبة الهام یکى 1 اس مى گیری
ــم رتبة مهدیه از رتبة مریم  ــت. مى دانی پس رتبة مهدیه 2 اس
ــت. چون رتبة مهدیه 2 است پس رتبة مریم 3 است.  باالتر اس

در نتیجه رتبة الهام 1 است.

ــع 4 و مربعى به ضلع 6  ــر، مربعى به ضل ــکل زی 4. در ش
مى بینید. نقطة A مركز مربع بزرگ تر است.

مساحت قسمت مشترك را بیابید.

ــاحت قسمت مشترك برابر است با 9. مانند  راه حل: مس
شکل زیر، از نقطة عمودى بر ضلع مربع بزرگ رسم مى كنیم:

A

حاال به شکل هاى زیر توجه كنید:
ــاحت مربع بزرگ  ــاحت قسمت رنگ شده  مس یعنى مس
است. به بیان دقیق تر، مى توانیم ثابت كنیم دو مثلث سیاه رنگ 
ــاوى اند و در كنار هم، مربعى به  ــکل هاى باال با هم مس در ش

ضلع 3 تشکیل مى دهند.
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تصویرگر: سام سلماسی

ادامه از صفحه 2 جلد

* پی نوشت: جبر غیر جا به جایی

و این یعنی ...

مساحت = )نوشته داخل دفرت(
و این یعنی ...

عجب ریاضی دان جالبی و 

عجب معلم عجیبی! این هامن 

است که من می خواهم!

سال 1346 دانشگاه تهران، دانشکده 

ریاضی، کالس درس پروفسور هشرتودی
و این یعنی می شه با معکوس ارتفاع های مثلث 

یه مثلث دیگه ساخت.

و مهم تر، این یعنی نتایج ریاضی به هم 

مربوطند. آدم می تونه خودش فکر کنه 

و نتایج جدید بسازه و در آن زمان این 

برای من یعنی مسیر زندگی آینده ام!

مسائل در بدنه ریاضی 

مثل رگ ها در بدن انسان 

هستند که به قلب و مغز 

خون می رسانند.

سال 1350، انگلستان، دانشگاه اکسرت، دفرت 

پروفسور دیوید ریس

آقای امید علی شهنی کرم زاده، شاگرد اول 

دانشگاه تهران و فارغ التحصیل ممتاز 

ریاضی سال 1348 در کشور؛

دانشگاه تهران، سال 1348، 

مراسم فارغ التحصیلی

خوشحامل به اطالع برسانم که ایشان برای ادامه تحصیل به 

انگلستان خواهد رفت.

توی جرب جا به جایی، با جا به جا کردن، نتیجه تغییر 

منی کند، مثل جمع. توی جرب نا جا به جایی، با 

جا به جا کردن، نتایج تغییر می کند، مثل تفریق.

این درست مثل این بود که من می خواستم 

تفریق کار کنم و استاد راهنامم می گفت من 

فقط جمع بلدم!

و این برای کسی که با کشف چیزهایی که تغییر 

منی کنند به ریاضی عالقمند شد، چیز عجیبیه؟!

Noncommutativ
e

Algebra*

و البته من آن را انتخاب کردم چون آن جا هم 

چیزهایی هستند که تغییر منی کنند عالوه بر این 

خب! حاال که پیش دکرت کرم زاده نیستم، اجازه یادت باشه که نتایج ریاضی به هم مربوطند.

دهید یک نتیجه دیگر هم بگیرم: در زندگی دکرت 

کرم زاده، مثل همه ما، خیلی چیزها تغییر کرد 

و خواهد کرد. ولی دو چیز مهم همیشه ثابت 

بوده! عشق او به ریاضیات و ایران!

و البته عشق او 

به تدریس ... 

گفتم دوتا؟ خب 

اعداد از اون 

چیزهایی اند که 

تغییر می کنند!

ممنون از این 

نتیجه گیری!

برای من مایه افتخار است که چهره 

ماندگار ریاضیات کشور را معرفی 

کنم: دکرت امید علی شهنی کرم زاده
و اجازه دهید اضافه کنم به کمک همه این ها و 

بچه های همسایه، معلمی را آموختید و همه این ها 

با هم به این جا رسید که ...

با گیتی زاده مزه 

سال 1384، تهرانریاضی را چشیدم
با هشرتودی 

زیبایی های ریاضی 

را دیدم

از ریس معنی 

تخصص در ریاضیات 

را آموختم

این ها که گفتید، 

یعنی چی؟

ببین امید! تو اگه بخوای 

جرب نا جا به جایی کار 

کنی، من منی تونم زیاد 

کمکت کنم، چون من جرب 

جا به جایی کار می کنم.

و این یعنی اگر یه مثلث داشته باشم می تونم با رضب کردن اضالع اون در یک عدد 

ثابت، یه مثلث بسازم که شبیه اون باشه و اضالعش معکوس طول ارتفاع های اون باشه.

ادامه در صفحه 3 جلد



عالقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی زیر تحویل دهند و یا از طریق پست ارسال کنند.
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، جنب فروشگاه انتشارات مدرسه، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 طبقه اول، دبیرخانه جشنواره عکس رشد.  صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره مراجعه یا با شماره تلفن های 88839232 و 88490414-021تماس بگیرید.

یا مصور     
  مقررات جشنواره:

1. شركت همة عكاسان در اين جشنواره، آزاد است.
2. آثار ارس�الی فقط به صورت »تک عكس« پذيرفته می ش�ود و هر عكاس می تواند با ارس�ال ۷عكس در هر يک از 

موضوع ها )جمعاً 21 عكس( در جشنواره شركت كند.
 www.roshdmag.ir3. آث�ار باي�د با حجم كمت�ر از 4۰۰ كیلوبايت بر روی وب گاه جش�نواره به نش�انی

بارگذاری شوند.
4. در صورت راه يابي عكس به نمايشگاه، ارسال عكس با اندازه اصلي ضروری است.

5. در صورت عدم امكان ارسال از طريق وب گاه، عالقه مندان می توانند نسبت به ارسال آثار با 
لوح فشرده به نشانی جشنواره اقدام نمايند.

6. اصالح رنگ، كنتراست، تیرگی و روشنی، كراپ در عكس ها در حدی كه اصالت عكس 
را تغییر ندهد، قابل قبول است. 

۷. ض�روری اس�ت ه�ر عكاس نام، ن�ام خانوادگی، ش�ماره تماس ، نش�انی محل 
سكونت، پست الكترونیكی ، عنوان عكس، محل و تاريخ عكاسی هر عكس را 

به طور كامل مطابق با برگة فراخوان تكمیل و به همراه آثار ارسال كند.
8. ارسال اثر توسط عكاس و شركت در جشنواره، به منزله اعالم مالكیت 
معنوی عكس هاست. در صورت اثبات خالف اين امر در هر مرحله ای، 

عواقب حقوقی و جزايی آن به عهدة شركت كننده است.
9. به آثاري كه پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
1۰. ارسال آثار به معنای پذيرش همة مقررات جشنواره 
است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده 

به عهده برگزاركننده است.
11. از عكس ه�اي راه يافت�ه ب�ه جش�نواره، در 
نشريات رش�د، وابس�ته به دفتر انتشارات و 

تكنولوژی آموزشی استفاده خواهد شد.
12. آثار راه يافته به نمايش�گاه به صورت 
ل�وح فش�رده ي�ا كتابچ�ه ، در اختی�ار 

بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت.
Cd  .13  و dvd ه�اي ارس�ال ش�ده 
عودت داده نمي شود و پس از پايان 

داوري معدوم مي شود.

م�وض�وع:
گرايش آموزش وپرورش

 مدارس هوشمند، ، يادگیری مشاركتی، 
يادگیری فعال، معماری مدرسه، گرافیک محیطی 

مدرسه، كتابخانه كالسی، كتابخانه آموزشگاهی، 
كتاب و كتاب خوانی در مدرسه و خارج از مدرسه، جشن 

شكوفه ها، جشن عبادت، مدارس ماندگار، كارگروهی ، اردوهای 
جهادی، مدارس چندپايه، عشايری و روستايی، زنگ تفريح، نماز و 

نمازخانه ، جشن ها و مراسم، آغاز سال تحصیلی، حجاب در مدارس و ... .

گرايش ايران، سرزمین پرگهر
زندگی اقوام ايرانی، عشاير ايران، سبک زندگی ايرانی � اسالمی، معماری در 

ايران، آثار و ابنیه تاريخی، آداب و سنن، خانواده، مفاخر، جشن ها و عزاداری ها، 
تفرج گاه ها، پارک های ملی و محلی، زيست بوم های ايرانی، جلوه های زندگی امروز، 

جوانان و نوجوانان ايرانی، چهره های ايرانی، لباس های محلی اقوام، 
كار و زندگی و ... .

گرايش»حماسة سیاسی، حماسة اقتصادی«
شركت در انتخابات، راهپیمايی ها، نماز جمعه، فعالیت  اقتصادی  و ...

گرايش دانش آموزی با موضوع »آزاد«
اين بخش به دانش آموزان )13 تا 18 ساله( با »موضوع آزاد« تعلق خواهد داشت.

• جوايز برگزيدگان
گرايش آموزش وپرورش

• نفر اول: لوح تقدير، تنديس جشنواره
 و سی میلیون ريال جايزه نقدی؛

• نفر دوم: لوح تقدير، تنديس 
جشنواره و بیست و پنج 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، 

تنديس جشنواره 
و بیست میلیون 

ريال جايزه 
نقدی.

• دو گرايش ديگر:
• نف�ر اول: لوح تقدير، 

و  جش�نواره  تندي�س 
بیس�ت و پن�ج میلی�ون 
ريال جايزه نقدی؛

تقدي�ر،  ل�وح  دوم:  نف�ر   •
تنديس جش�نواره و بیست 

میلیون ريال جايزه نقدی؛
• نفر سوم: لوح تقدير، تنديس 

جشنواره و پانزده میلیون ريال 
جايزه نقدی.

• بخش دانش آموزی
در بخ�ش دانش آموزی، به 5 نفر، هر كدام 

پانزده میلیون ريال، جايزه داده خواهد شد.

امتیازها:
1. عكس هاي 

برگزيده 
به صورت 

نمايشگاهي در 
معرض ديد عموم قرار 

خواهد گرفت و برای 
آن ها گواهي شركت در 

نمايشگاه صادر مي شود.
2. به هر يک از آثار راه يافته به 

نمايشگاه مبلغ 5۰۰۰۰۰ ريال به عنوان حق 
التالیف پرداخت خواهد شد.

3 تیرماه 1393    • انتخاب و داوری آثار: مرداد ماه 1393    • افتتاح نمايشگاه و اهدای جوايز:  مهرماه 1393
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی




