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»حــل مســئله« را زیــاد می شــنوید. ایــن روزهــا عبارِت 
معلم های ریاضی از شما انتظار دارند که »مسئله حل 

کنید« هــر درس جدیدی که تدریس می کننــد، برایش یک 
عالمه مســئله می دهند. حتی در بعضی از کتاب های درســی ریاضی 

ابتدایی تان، هرچند صفحه، بخشــی با عنوان  »حل مسئله« داشته اید و در 

پایة هفتم نیز فصلی از کتاب درسی به »حل مسئله« اختصاص دارد. مسئله حل 

کردن جزء جدانشــدنی از ریاضیات است. ریاضی دان ها درواقع مسئله حل کن های 

خوبی هستند که هرگاه مسئله ای را حل می کنند، دانش ریاضی گسترش می یابد. 

خیلی ها معتقدند که یک شهروند موفق در جامعه نیز درواقع کسی است که مسائل 

پیش روی خود را نســبت به دیگران بهتر حل می کند و به قول خودمان، »از پَِس 

مســائل زندگی بهتر بَر می آید.« به هر حال مسئله، مسئله است؛ چه مسئلة حل  

نشــدة یک ریاضی دان و چه یک مســئلة پیچیده در زندگی واقعی! من در اینجا 

کاری به این ندارم که چه کار کنم تا بهتر مســائل را حل کنم، روش حل مســئله 

چیســت و از این قبیل حرف ها. آنچه قصد دارم در این یادداشت درباره اش حرف 

بزنم این اســت که: »چرا خوب است که گاهی بعضی مسائل را از راه های متفاوت 

حل کنیم؟« در دورة قبلی مجله، یعنی هشت شماره ای که سال تحصیلی گذشته 

چاپ شــد ـ و شما در ســایت roshdmag.ir می توانید به بایگانی آن دست پیدا 

کنیدـ  در هر شــماره مطلبی داشتیم با عنوان »یک مسئله، چند راه حل«. در آن 

مطالب، راه حل یک مسئله از راه های متفاوت بیان می شد. بعضی از راه ها و روش ها 

نادرست بودند و بعضی درست. بعضی ها ظاهر خیلی متفاوت داشتند، ولی همگی 

درســت بودند و به یک پاسخ منجر می شدند. دیدن راه حل های متنوع یک مسئله 

به ما کمک می کند، از جنبه های گوناگون به موضوع مســئله نگاه کنیم و درواقع 

جنبه های متفاوت آن موضوع را ببینیم. گاهی همیشه فقط توجهمان به جنبه های 

ظاهری یک موضوع جلب می شــود و خیلی از جنبه های دیگر آن از دید ما پنهان 

می مانند. دیدن این راه حل های متفاوت به ما یاد می دهد که جنبه های جدیدی در 

بعضی از موضوعات ببینیم. عالوه بر این ها، بعضی از راه حل های جدید به استفاده 

از ارتباط موضوع مســئله با ســایر مفهوم ها در ریاضیات نیاز دارد. این امر خود به 

درک عمیق تر مفاهیم کمک می کند. چرا که هرچه ما ارتباط یک مفهوم با ســایر 

مفهوم ها را بیشتر بدانیم، خود آن مفهوم را بهتر می شناسیم و از آن بهتر می توانیم 

استفاده کنیم. و باالخره اینکه خیلی وقت ها پیش می آید که راه حل مسئله ای اصاًل 

به ذهن ما نمی آید و واقعًا نمی دانیم چگونه باید به آن مســئله فکر کنیم. در این 

مواقع ممکن اســت آن راه حل های متفاوت که از جنبه هاي دیگر به موضوع نگاه 

کرده بودند یا موضوع را با ســایر مفاهیم مرتبــط کرده بودند، به کار آیند و روش 

مناسبی برای حمله به آن مســئله پیش روی ما بگذارند. در این شماره از مجلة 

»رشــد برهان« نیز در یکی از مطالب ستون »ریاضیات و مدرسه« برای شمردن 

تعداد قطرهای یک چندضلعی، چندین راه حل ارائه شده است. آن ها را ببینید 

و شباهت ها و تفاوت های آن ها را بررسی کنید. هر راه حل چه جنبه ای از 
موضوع را برای شــما آشکار کرده است؟ هر راه حل آن موضوع را با 

چه مفاهیم دیگری که می شناختید، مرتبط کرده است؟ آیا 
قابل بررسی و حل کردن باشد؟مســئله ای به خاطر می آورید که از همین جنبه ها 

موفق باشید/ سردبیر

یادداشت سردبیر
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بهزاد اسالمی مسلّم
بهزاد اسالمی مسّلم

گاهی با حقایق ریاضی طوری رفتار می کنیم که انگار شاه کلیدی 

هستند که همة قفل ها را باز می کنند یا آچارفرانسه ای هستند 

که به هر پیچی می خورند! مثــاًل این جمالت از کتاب ریاضی 
نهم را ببینید:

به طور کلی جذر عددهایی که مربع کامل نیستند، گنگ است؛ 

، ... )عددهایی ماننــد 1، 4، 9، 16 و.... مربع   ، مانند 
کامل هستند(.

خب دیگر، انگار راه برای نوشتن عددهای گنگ باز شده است! 

یک عدد که مربع کامل نیست برمی داریم، باالی سرش رادیکال 

می گذاریم تا عددی گنگ درست شود. خیلی راحت است دیگر، 

این طور نیست؟ مثاًل اگر بخواهیم هفت تا عدد گنگ بین 

و بنویسیم، ُخب این ها بهترین گزینه ها هستند:

متأسفانه خبر بدی برایتان دارم: یکی از این هفت عدد گویاست! 
نگاه کنید:

عددهــای رادیکالــی دیگری هم وجــود دارند کــه برخالف 

ظاهرشــان، گویا هستند؛ مثاًل  و  و حتی 

! تساوي هاي زیر را ببینید:

حاال وقت آن است که سه مورد را توضیح بدهم:

مورد اول: دوباره این جمله ها را ببینید:

به طور کلی جذر عددهایی که مربع کامل نیستند، گنگ است؛ 

، ... )عددهایی ماننــد 1، 4، 9، 16 و... مربع   ، ماننــد 
کامل هستند.(

در اینجا منظور کتاب از »عدد«، فقط »عدد طبیعی« است. به 

همین دلیل، نباید از این جمله ها درمورد عددهای دیگر استفاده 

کنیم. آچارفرانسه نیست که! همان طور که دیدید، 6/25 مربع 

کامل نیست، اما رادیکالش گویاست.

مورد دوم: با این حال، آن جمله های کتاب درسی می توانند به 

ما کمک کنند. مثاًل االن توضیح می دهم که چرا  گنگ 

است. این محاسبه را ببینید:

عدد 15 عددی طبیعی است، اما مربع کامل نیست. پس طبق 

حرف کتاب،  گنگ است. پس نمایش اعشاریش نامختوم 

و غیرمتناوب است. وقتی آن را بر 10 تقسیم کنیم، فقط جای 

ممیزش تغییر می کند. پس نمایش اعشاری  هم نامختوم و 

غیرمتناوب است. پس  گنگ است. نتیجة همة این حرف ها 

چیست؟ اینکه  گنگ است!

دیدید؟ اســتفادة بجا از حقایق ریاضی، کمک های بزرگی به ما 
می کند.

مورد ســوم: من این عددهای رادیکالــی خوش خط وخال و 

گول زننده و گویا را این طوری درســت کــردم: یک عدد گویا 

انتخاب کردم، آن را به توان 2 رســاندم، بعد حاصل را گذاشتم 

زیر رادیــکال! یعنی کاماًل برعکس جــذر گرفتن عمل کردم. 

مثاًل اول 4/7×4/7 را حســاب کردم که شد 22/09. حاال دیگر 

! مطمئن بودم که 

ریاضیات و مدرسه
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جعفر اسدي گرمارودي

قـطـرها را
 با روش من
 بـشـمـار!

یك مسئله و چند راه حل

تعداد قطرهاي يك چندضلعي چندتاست؟
اگر تعداد اضالع چندضلعي زیاد باشد، شمردن تعداد قطرها کار 

ساده اي نخواهد بود!
پس شاید بد نباشــد به دنبال الگو یا رابطه اي باشیم که تعداد 
قطرهاي هــر nضلعي را به ما بدهد. در ادامة این مطلب تالش 

مي کنیم از راه هاي متفاوت چنین رابطه اي را بیابیم.

روش اول
کار خــود را بــا بررســي حالت هاي خــاص، یعني مثلث، 

چهارضلعي، پنج ضلعي و...، آغاز مي کنیم.
اما قبل از بررسي، ضروري است توضیحاتي دربارة چگونگي 

شمارش قطرها بدهم:

تفكر نظام دار
رأس هاي چندضلعي براي ایجاد نظم فکري در بررسي اي که 
قصد داریم انجام دهیم، نقش حیاتي دارند. درواقع ما تعداد 
قطرهایي را که از هر رأس مي توان رسم کرد، مي شماریم و 
بعد، به کمک آن، تعداد همة قطرهاي آن چندضلعي را پیدا 

مي کنیم.            

همان طور که در شــکل مي بینیــد، در پنج ضلعي از رأس 
مشخص شده، فقط دو قطر مي توان رسم کرد. این موضوع 
بــراي هر رأس پنج ضلعي برقرار اســت. زیرا از هر رأس، به 
خودش و دو رأس کناري اش نمي توان قطري رســم کرد و 
پنج ضلعــي، کاًل پنــج رأس دارد. بنابراین از رأس موردنظر 
فقط به دو رأس دیگر )2=3-5( مي توان دو قطر وصل کرد.

اکنون آماده هستیم که الگوي قطرها را بررسي کنیم.

كشف الگو: مثلث
از آنجا که قطر رأس هاي غیرمجاور را به هم وصل 

مي کند، مثلث نمي تواند قطري داشته باشد.
در واقع از هر رأس، 0=3-3 قطر رسم مي شود!

0+0+0=0

كشف الگو: چهارضلعي
از هریک از رأس هاي سبز و قرمز رنگ فقط یک قطر 
مي توان رسم کرد. از هریک از رأس هاي آبي و بنفش 
نیز یک قطر مي توان رســم کرد. ولي این قطرها قباًل 
از ســمت رأس هاي سبز و قرمز رسم شده اند و نباید 
دوباره شمرده شــوند. پس از رأس هاي آبي و بنفش، 

قطر جدیدي نمي توان رسم کرد.
1+1+0+0=2

و همین کار را براي شش ضلعي انجام مي دهیم:

3+3+2+1+0+0=9

ریاضیات ومدرسه
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كشف الگو: پنج ضلعي
با توجه به توضیحات داده شــده براي چهارضلعي، 
تعداد قطرهاي غیرتکراري را که مي توان از هر رأس 

رسم کرد، در کنارش نوشته ایم:
2+2+1+0+0=5
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روش دوم
این بار سعي مي کنیم با شیوة دیگري قطرها را بشماریم و الگوي 

دیگري به دست  آوریم. باز از یک پنج ضلعي کمک مي گیریم. 

از هر رأس قطرها را رسم مي کنیم، حتي اگر تکراري باشند. از 
هر رأسي 2=3-5 قطر مي توانیم رسم کنیم. بنابراین کاًل تعداد 

قطرهاي پنج ضلعي برابر است با:

)تقسیم بر 2 به دلیل آن است که
 هر قطر، دو بار شمرده شده است.(

به طور کلي براي nضلعي تعداد قطرها برابر است با:

مثاًل تعداد قطرهاي ده ضلعي از ایــن روش، باز هم برابر با 35 
خواهد بود:

روش سوم
باز هم به کمک یک پنج ضلعي سعي مي کنیم الگوي 
دیگري به دســت آوریم. با این تفاوت که در این روش 

فقط رأس ها را مي کشیم:

حاال اگر عبارت هاي جمع را بررسي کنیم، مي بینیم که 
در شمارش قطرها از یک رأس شروع کردیم که دو عدد 
اول با هم برابر بودند و بعد از آن، یکي یکي کم شد تا 
به یک رسید. همیشه هم قطرهایي که از دو رأس آخر 

مي گذرند، قباًل شمرده شده اند.
 بنابراین براي nضلعي داریم:

(n-3)+(n-3)+(n-4)+...+ 1+0+0=
و براي مثال، براي ده ضلعي داریم:

مي خواهیم تمــام پاره خط هایي را که این پنج  
رأس، دو ســر آن ها خواهند بود، رســم کنیم؛ 
حتــي اگر تکراري باشــند. یا حتــي اگر جزو 

ضلع هاي پنج ضلعي اصلي باشند.
از روي شــکل دیده مي شــود که از هر رأس 

مي توان چهار پاره خط رسم کرد. پس:

 = کل پاره خط ها

)تقسیم بر 2 براي این است که هر پاره خط دو مرتبه 
شمرده شده است.(

اما از این 10 پاره خط 5تاي آن ها ضلع است. پس:
5=5-10=تعداد قطرها

و به طور کلي براي nضلعي داریم:

تعداد قطرهاي ده ضلعي را از این روش نیز محاسبه کنید. آیا باز 
هم 35 قطر مي شود؟

)10-3(+)10-3(+)10-4(+...+1+0+0=7+7+6+5+...+1+0+0=35

تعداد قطر هاي رسم شده از هر رأس

هر قطر دو بار
 محاسبه شده است

تعداد اضالع

تعداد اضالع 

تعداد پاره خط هاي 
رسم شده از هر رأس

تعداد 
رأس

هر پاره خط دو بار شمرده شده است

سخن آخر. با سه روش مختلف، تعداد قطرهاي یک nضلعي 
را شمردیم. توجه کنید که عدد به دست آمده از هر سه روش، 

یکي است. آیا مي توانید دلیل این موضوع را بگویید؟

ریاضیات و مدرسه

4

4

4

4

4
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هوشمند حسن نیا

5- منفی است يا مثبت؟

معلوم است ديگر! 
5- منفی است.

اينكه سؤال ندارد!

در مورِد )4-(- هم 
چیزی می توانی 

بگويی؟ منفی است 
يا مثبت؟

باز هم كاری ندارد!
می دانیم كه )4-(- با 4 برابر است.

پس )4-(- مثبت است.

حاال اين يكی...
))1-(-(- منفی است يا مثبت؟

خب!
)1-(- كه با 1 برابر است. پس 

))1-(-(- هم با 1- برابر است. پس 
))1-(-(- عددی منفی است.

x- چطور؟ منفی 
است يا مثبت؟

معلوم است ديگر! 
منفی است. چون 
عالمِت منفی دارد.

اما... شك كردم!
نمی دانیم x چند است. حاال چه كار 

كنیم؟
 x يعنی قرينة -x فقط می دانیم كه
نسبت به مبدأ. بیايید مثال بزنیم. 

مثال زدن همیشه به ذهنمان كمك 
می كند.

اگر x برابر با 3 باشد، x- می شود قرينة 3 
يعنی 3- پس منفی است.

اگر x برابر با 40 باشد، x- می شود قرينة 40 
يعنی 40- پس منفی است.

اگر x برابر با 0 باشد، x- می شود 0 پس نه 
منفی است و نه مثبت است.

اگر x برابر با 2- باشد، x- می شود قرينة 
2- يعنی 2 پس مثبت است.

اگر x برابر با 33- باشد، x- می شود قرينة 
33- يعنی 33 پس مثبت است.

ریاضیات ومدرسه
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اگر x مثبت باشد، x- حتماً منفی است.

اگر x برابر با صفر باشد، x- هم صفر می شود.
در اين صورت x- نه مثبت است و نه منفی.

 -x .منفی باشد، باز هم اوضاع مشخص است x اگر
حتماً مثبت است.

در x- يك عالمت »-« ديده می شود، اما انگار از 
روی عالمِت »-«، نبايد در مورِد مثبت و منفی بودِن 

x- قضاوت كرد!

اگر x برابر با 1 باشد، )x-(- می شود
 قرينة قرينة 1 كه همان 1 است. پس مثبت است.

اگر x برابر با 20 باشد، )x-(- می شود قرينة 
قرينة 20 كه همان 20 است. پس مثبت است.

اگر x برابر با 0 باشد، )x-(- می شود 0 پس نه 
منفی است و نه مثبت است.

اگر x برابر با 4- باشد، )x-(- می شود قرينة 
قرينة 4- كه همان 4- است. پس منفی است.

اگر x برابر با 50 باشد، )x-(- می شود قرينة 
قرينة 50- كه همان 50- است.

 پس منفی است.

 -)-x( عددی منفی است. پس -x ،مثبت باشد x اگر
مثبت است.

اگر x برابر با صفر باشد، x- هم صفر می شود. بنابراين 
)x-(- هم صفر می شود. در اين صورت )x-(- نه 

مثبت است و نه منفی.
 -)-x( عددي مثبت است. پس -x ،منفی باشد x اگر

حتماً عددی منفی است.

در كالس های رياضی زياد ديده می شود 
كه دانش آموزان در جواب اينكه x- مثبت 

است يا منفی، به سرعت می گويند كه 
»معلوم است ديگر! منفی است. چون 

عالمت منفی دارد.«
احتماالً االن متوجه ايد كه اشتباه آن ها 

چیست.
تفاوت x با 2 و 4 وصفر و 13- و... در اين 

است كه ما اطالعات كاملی از x در اختیار 
نداريم. ما فقط می دانیم كه x يك عدد 

است، ولی نمی دانیم مثبت است يا منفی 
است.

تا زمانی كه ندانیم x چند است، نمی توانیم 
در مورد اينكه x- منفی است يا مثبت، 

قضاوت درستی داشته باشیم.
تا زمانی كه ندانیم x چند است، نمی توانیم 

 در مورد اينكه 
)x-(- منفی است يا مثبت، قضاوت 

درستی داشته باشیم.

و يك سؤال برای فكر كردن:
يك نفر ادعا می كند كه »درست است كه 

ما نمی دانیم x مثبت است يا منفی، ولی 
من می توانم بگويم كه مطمئناً x×x منفی 

نیست!«
خوب فكر كنید و ببینید با او موافقید يا نه.

يادتان نرود كه مثال زدن همیشه به 
ذهنمان كمك می كند كه ايده های خوبی 

پیدا كنیم!

)x-(- منفی است يا مثبت؟

باز هم نمی دانیم x چند است. فقط می دانیم كه 
)x-(- يعنی قرينة قرينة x نسبت به مبدأ. كه 

می شود....

ریاضیات و مدرسه
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هریک از ما می توانیم نقشــی در اقتصاد خانواده داشته باشیم؛ 
نقشی مؤثر و مفید. یکی از مسائل پیش  رو در اقتصاد خانواده، 
»درآمد« آن خانواده اســت. تو هم می توانی به افزایش درآمد 

خانوادة خود کمک کنی؛ کمکی هرچند کوچک!
درآمد: مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصول یا 
ارائة خدمات خود به دست می آورند. درواقع، درآمد منابع کسب 

شدة ناشی از فروش کاال یا ارائة خدمات است.
هزينه: دارایی مصرف شده برای کسب درآمد است.

به زبان ســاده، بــرای اینکه بتوانیم کاالیــی تولید یا خدماتی 
ارائه کنیم تا درآمدی به دســت آوریم، باید موادی تهیه کنیم 
یا بابت چیزهایی که الزم داریم، پولی بپردازیم. این پول هزینه 
است. اختالفات بین هزینه ها و درآمد، سود یا زیان آن فعالیت 

اقتصادی را تعیین می کند.
سود: اگر هزینه ها از درآمد کمتر باشند، زمانی که مبلغ هزینه 
را از درآمــد کــم می کنیم، عددی مثبت به دســت می آید که 

»سود« نام دارد.
زيان )ضرر(: اگر هزینه ها از درآمد بیشتر باشند، تفاضل هزینه 

از درآمد، عددی منفی می شود که »زیان« نام دارد.

سپیده چمن آرا

درآمدزايی با تخم مرغ رنگی
چند روزی بیشــتر تا عید نوروز نمانده. با فروش تخم مرغ های 
رنگی و زیبا می توانید درآمدزایی داشــته باشید. برای این کار 

باید بدانید:
 چه ابزار و موادی الزم است؟

 از هر وسیله یا ماده، چقدر الزم است؟
 هزینه ها چقدر است؟ )چقدر سرمایة اولیه الزم داریم؟(

 قیمت فروش هر تخم مرغ را چقدر تعیین کنیم؟
اکنون دست به کار شوید:

1. مواد اولیه: چه الزم است؟
در برگة مقابل، فهرســت ابزار و مواد مورد نیاز را بنویسید. من 
تعدادی از آن ها را نوشــته ام. شما فهرست را باتوجه  به طرح و 

برنامه ای که برای تزئین تخم مرغ ها دارید، کامل کنید.

فهرست مواد اوليه:
ـ تخم مرغ

ـ رنگ گواش
ـ قلم مو

ـ چسب مايع
ـ كاموا رنگی

ـ پولک
ـ ...
ـ ...
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ریاضیات وکاربرد

فهرست مواد اولیه

مقدارنامردیف

1 شانهتخم مرغ1

1 بسته 6 رنگرنگ گواش2

2 عددقلم مو3

1 عددچسب مایع4

...کاموا رنگی5

...پولک6

7......

......

2. مواد اولیه: چقدر الزم است؟
قصد دارید چند تا تخم مرغ رنگ کنید؟ باتوجه  به تعداد تخم مرغ، 
مقــدار هریک از مواد اولیة الزم را برآورد کنید. توجه کنید که 
ابــزاری مانند قلم مو، چه بخواهید یک تخم مرغ رنگ کنید چه 
صدتا، به هرحال الاقل یک عدد الزم است. به استهالک )خراب 
شدن( ابزارهایی مانند قلم مو در استفادة زیاد )مثاًل رنگ کردن 

تعداد زیادی تخم مرغ( نیز توجه کنید.
فهرســت روی کاغذ را به جدولی تبدیل می کنیم. شــما آن را 

کامل کنید:

فکر می کنید اکنون باید چه ستونی به جدول خود اضافه کنیم؟

3. هزينه ها )سرماية اولیه(
اکنون باید ببینیم چقدر سرمایه بگذاریم تا مواد و ابزارهای الزم 
را تهیه کنیم. با اضافه کردن ستون »هزینه ها«، جدول را کامل 

می کنیم:

توجه کنید کــه اگر از ته کامواهای رنگی مــادر یا مادربزرگ 
برای کار خود اســتفاده کنید، یا به  جای پولک، کاغذهای رنگی 
تبلیغات را که هر روز در حیاط خانه تان می اندازند، خرد کنید 
و به کار ببرید، در هزینه های خود صرفه جویی کرده اید. این کار 

به سود بیشتر کمک می کند.
یادتان نرود در انتهای جدول، مجموع کل هزینه ها را به دســت 
آورید. این عدد به شــما می گوید که چقدر سرمایة اولیه الزم 

دارید.

4. برآورد هزينه های هر تخم مرغ

فهرست مواد اوليه
شرحهزينه )تومان(مقدارنامرديف

110000 شانهتخم مرغ1

رنگ 2
گواش

1 بستة
 6 رنگی

...

...2 عددقلم مو3

.........چسب مايع4

.........كاموا رنگی5

.........پولک6

7............

...............

مجموع كل هزينه ها

شاید بد نباشد پیش از تعیین قیمت 
هر تخم مرغ، برآوردی از هزینة تمام 
شدة یک تخم مرغ داشته باشید. برای 

این کار باید چه کنید؟
این عدد به شــما چه می گوید؟ این 

عدد چه کمکی به شما می کند؟

قيمت تمام شدة هر
 تخم مرغ:

....... = ــــ         .....
30       

)ميانگين هزينة پرداخت شده 
برای يک تخم مرغ(

توجه کنیــد که با افزایش تعداد تخم مرغ هــا، بعضی هزینه ها 
سرشــکن می شــوند و هزینة تمام شــدة یک تخم مرغ کمتر 

می شود. می دانید کدام هزینه ها این چنین هستند؟
افزایش تعداد تخم مرغ هایی که رنگ می کنید به نفع شماست یا 

به ضرر شما؟ چرا؟

5. تعیین سود
دیدیم که سود اختالف هزینه ها و فروش است. قصد دارید روی 
هر تخم مرغ چقدر ســود ببرید؟ اگر این مقدار سود ببرید، هر 
تخم مرغ را چقدر باید بفروشــید؟ آیا با این قیمت، تخم مرغ ها 

خریدار دارند؟
الاقل چند تخم مرغ باید بفروشید تا هزینه ها سربه سر شوند؟

)یعنی هزینه ها با درآمد برابر شود و نه ضرر کنید، نه سود(

6. برای اینکه مطمئن باشید همة تخم مرغ ها به فروش می روند 
و تخم مرغی روی دســتتان نمی ماند، چــه تمهیدی دارید؟ در 

کدام یک از ریاضیات استفاده می کنید؟ آن را در زیر بنویسید:

                                  قيمت فروش هر تخم مرغ = 
هزينة هر تخم مرغ + سود هر تخم مرغ

ــــــــــــــــــــــــ = تعدادی كه بايد بفروشم تا ضرر نکنم        كل هزينه ها
قيمت فروش هر تخم مرغ
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آمنه ابراهیم زاده طاری
سپیده چمن آرا
عكاس: اعظم الريجانی

از بچگــی می ديدم عمه جان 
برای دوختن لباس اندازه هايی 
آن  از  استفاده  با  و  می گرفت 
می بريد  را  پارچــه  اندازه ها، 
و لباس می دوخت. همیشــه 
دوســت داشــتم بدانم چه 
ارتباطی بیــن اين اندازه ها و 
شــكل لباس ها هست. چند 
وقت پیش برای گرفتن جواب 
اين سؤال به خانة عمه رفتیم. 
او هم برای ما از نحوة دوختن 

چند نوع دامن گفت.
گفت وگوی مــا دربارة ارتباط 
ِكلوش  دامن های  دوخت  بین 
و تَرک با رياضیات را در ادامه 

می خوانید:



11
دوره22/شماره6
اسـفـند ماه1395

ریاضیات وکاربرد

 برهــان: برای دوختن دامن كلــوش پارچه رو به چه 
شكلی می بُريد؟

 عمه: ســه نوع دامن کلــوش داریم: نیم کلــوش، کلوش و 
دوکلوش. الگوی دامن نیم کلوش شــبیه یک چهارم )ربع( دایره 
اســت، الگوی دامن کلوش شــبیه یک نیم دایره و الگوی دامن 
دوکلوش شــبیه یک دایرة کامل. درواقع بــرای هرکدام از این 
دامن ها باید دو دایرة هم مرکز بکشــیم. یک دایره )یا نیم دایره 
یا یک چهارم دایره( برای دور کمر و یکی هم برای پایین دامن.

 اين دايره ها را با چه ابزاری رســم می كنید؟ از پرگار 
كه نمی شود استفاده كرد؟ آيا اول دايره ها را روی كاغذ 

می كشید؟
 نه، برای دامن کلوش روی کاغذ الگو نمی کشیم. برای درست 
کردن دایره ها روی پارچة دامن هم دو روش داریم: در روش اول 
از متر شبیه پرگار استفاده مي کنیم. یک سر متر را روی مرکز 
دایره ثابت می کنیم. بعد ســر دیگر متر را می چرخانیم و هر بار 

به اندازة شعاع دایره روی پارچه عالمت می زنیم.
در روش دوم، برای بریدن یک دایرة کامل، اول پارچه را از طول 
و سپس از عرض تا می کنیم. )شکل 4( بعد عرض و طول پارچه 
را روی هــم تا می کنیم و در آخر یک بــار دیگر هم پارچه را از 
گوشه ای که قرار است مرکز دایره باشد، تا می کنیم )شکل 5(. 

به اندازة شــعاع با قیچی برش کوچکی روی پارچه های تا شده 
می زنیم )شکل 6(. قسمتی از پارچه را باز می کنیم و به اندازه ای 
که بــرش زده ایم، دوباره برش می زنیم )شــکل 7(. این کار را 
آن قدر ادامه می دهیم تا دایره کامل شود. برای بریدن نیم دایره 

و ربع دایره هم همین روش را به کار می بریم.

 شــعاع دايره ها برای هركدام از دامن های كلوش چه 
ارتباطی به اندازه های دامن دارد؟

 شــعاع دایرة کوچک تر در دامن دوکلوش  دور باسن فرد 

اســت، در دامن کلوش  و در دامن نیم کلوش  دور باسن. 

شعاع دایرة بزرگ هم برابر است با شعاع دایرة کوچک به اضافة 
قد دامن.

 محیط دايره های كوچك در هركدام از اين دامن ها بايد 
برابر دور كمر فرد باشد، درست است؟

 بله.

شكل 6شكل 7

شكل 4

شكل 5

شكل 1. الگوی
 دامن نیم کلوش

شكل2. الگوی
 دامن کلوش

شكل 3. الگوی
 دامن دو کلوش
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،  يا  دور   چه طور مطمئن هستیم اگر شعاع را 

باسن بگیريم، محیط دايره برابر دور كمر می شود؟
 این عددها تجربی به دســت آمده اند و معموالً محیط دایره با 
دور کمر برابر می شود. ولی بعد از اینکه پارچه را بریدیم، یک بار 
محیط دایرة باالیــی را اندازه می گیریم و اگر کم تر از دور کمر 
بود، یکی دو ســانتی متر پایین تر می رویــم و دوباره می بریم تا 

دامن تنگ نشود.

 حاال چرا شــعاع دايرة كوچك در دامن كلوش، نصف 
شعاع دايرة كوچك در دامن دوكلوش است؟

 چون در کلوش دور کمر باید برابر نصف محیط دایره باشــد، 
ولی در دوکلوش دور کمر باید برابر محیط دایرة کامل باشــد. 
پس شــعاع دایره در دوکلوش باید نصف شعاع دایره در کلوش 

باشد. 

 و در نیم كلوش شعاع دايره بايد دوبرابر شعاع دايره در 
دامن كلوش باشد، بله؟

 بله.

 در مورد دامن هــای تَرک چه طور؟ الگوی اين دامن ها 
چه شكلی است و فرق بین دامن های 4 ترک، 6 ترک و 

8 ترک در چیست؟
 بــرای دوختن دامن های ترک، اول بایــد الگو را روی کاغذ 
بکشیم و بعد با استفاده از الگو، پارچه را ببریم. دامن 4 ترک از 
4 تکه پارچه درست می شــود، دامن 6 ترک از 6 تکه پارچه و 

دامن 8 ترک هم از 8 تکه پارچه.
برای کشــیدن الگوی دامن 4 ترک، اول باید یک مســتطیل 

بکشیم. عرض مســتطیل برابر  دور باسن و طول مستطیل 

برابــر قد دامن اســت. بعد از باالی مســتطیل،  دور کمر را 

روی عرض مســتطیل و در وسط آن عالمت می زنیم. یعنی  

دور کمر دقیقاً وســط ضلع باالیی اســت و از دو طرف به یک 
اندازه فاصله دارد. از طول مستطیل به اندازة بلندی باسن پایین 
می آییم و به نقاط مربوط به دور کمر وصل می کنیم؛  مثل شکل 8.

حاال بسته به اینکه می خواهیم دامن چه قدر گشاد یا تنگ باشد، 
دو مثلث متساوی الساقین هم اندازه به دو طرف شکل 8 اضافه 
می کنیم )شــکل 9( حاال باید 4 تا از این الگوها را روی پارچه 

بگذاریم و ببریم و آن ها را به هم بدوزیم.

ک
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 چرا ايــن مثلث ها كه بــه الگو اضافه شــدند بايد 
متساوی الساقین باشند؟ مثاًل اگر قائم الزاويه بودند چه 

می شد؟
 اگر قائم الزاویه باشــند کناره های هر تکه از قد دامن بلندتر 
می شــدند و وقتی دامن را می پوشــیم، ظاهر زیبایی نخواهد 

داشت. انگار کنار دامن آویزان باشد!

 الگوی دامن 6 ترک و 8 ترک چطور؟
 شــبیه همین الگو هستند، فقط عرض مستطیل به جای  

دور باســن، باید  یا  دور باسن باشد تا وقتی تکه ها به هم 

دوخته شدند، دامن اندازه باشد؛ نه تنگ باشد و نه گشاد.

 پس از باالی مستطیل هم بايد طولی به اندازة  يا  

دور كمر را در وســط عرض مستطیل جدا كنیم. درست 
است؟
 بله.

 ممنون عمه جان. امروز به بســیاری از سؤال هايی كه 
سال ها توی ذهنم بود، پاسخ داده شد

 و ديدم شما هم چقدر زياد
 از رياضیات استفاده می كنید.
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معرفي کتاب

دانش آموزان عزیز، کتابی که در اینجا به شــما معرفی می کنیم در حوزة »تاریخ علم ریاضی« اســت. البد شما 
می دانید تاریخ علم چیست و چه ارزشی دارد؟ بله، تاریخ علم سرگذشت چگونگی پیدایش نظریات، دیدگاه ها، 
قوانین و اصول علم است. این نکته را هم بگویم که هیچ دانشمندی در کار خود موفق نخواهد شد، مگر اینکه 

تاریخ علم رشتة تخصصی خود را بداند.
غیاث الدين جمشید كاشانی از ستاره های درخشان علم ریاضی و نجوم در عصر تیموریان )700 سال پیش( 
است که در جوانی از کاشان به سمرقند رفت. در آنجا به دربار اُلُغ بیگـ  نوة تیمور گوركانی، معروف به »تیمور 

لنگ« راه یافت و در ساختن رصدخانة بزرگ سمرقند با دانشمندان دیگر همکاری کرد.
غیاث الدین متأسفانه در 42 سالگی در سمرقند به مرگی نامعلوم درگذشت و جهان اسالمی یکی از چهره های 

برجستة ریاضی و نجوم خود را از دست داد.
کتاب غیاث الدین جمشــید کاشانی شرح زندگی علمی و خدمات این منجم بزرگ است. کتاب دو بخش دارد: 
آشــنایی با استاد و در کالس درس. بخش اول جنبة تاریخی دارد و بخش دوم جنبة علمی و محاسباتی. ضمناً 
سه دانشــمند ریاضی دان دیگر هم به طور خالصه در کتاب معرفی شده اند که عبارت اند از: ابوالحسن نََسوی 

)اهل نسا در خراسان(، كوشیار گیالنی )اهل گیالن( و محمدبن ايوب طبری )اهل آمل(.
ایــن کتاب ویژة دانش آموزان عالقه مند به تاریخ ریاضیات و نجوم اســت، اما مــا به معلمان ریاضي هم توصیه 
مي کنیم برای بیان گوشــه ای از تاریخچة علم ریاضیات و نجوم در تمدن اســالمی و نیز نشان دادن چگونگی 
محاســبات ریاضی در قدیم، از این کتاب در کالس خود اســتفاده کنند. همچنیــن می توانند این کتاب را به 

دانش آموزان کوشا و ساعی خود جایزه دهند. 
در پایان خاطرنشان می سازیم که »غیاث الدین جمشید کاشاني« یک کتاب از مجموعة چند جلدی »در کالس 
درس دانشمندان« است که در »انتشارات مدرسه« به  چاپ رسیده است. سه کتاب دیگر این مجموعه عبارت اند 
از: »در کالس درس ابن هیثم«؛ »در کالس درس بیرونی«؛ » در کالس درس بوزجانی«. در اینجا می توانید روی 
جلد و کتاب شناســی یکی دیگر از این کتاب ها را که دربارة محمدبن موسی خوارزمی است، مشاهده کنید. 

امید که بتوانید هر چهار کتاب را بخوانید.

غیاث الدين جمشید كاشانی
نگارش:  حسن ساالری
انتشارات مدرسه
چاپ اول: 1391،
 65000 ريال

در كالس درس خوارزمی
نگارش:  حسن ساالری

انتشارات مدرسه
چاپ اول: 1390، 

45000 ريال

جعفر ربّانيکتـابمعرفي
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محدثه كشاورز اصالني

این پازل یک مربع 6 در 6 است:

به جز خط هاي کم رنگ، که یک جدول 6 در 6 درست کرده اند، 
در جــدول 1 تعدادي خط پررنگ وجود دارد. خط هاي پررنگ 
فضایي را مي ســازند که به آن ها »جعبــه« مي گوییم. جعبه ها 

ممکن است شامل یک مربع باشند یا بیشتر.
به جعبه اي که شامل دو مربع است، جعبة دومربعي مي گوییم. 
مربع هاي یک جعبة دومربعي باید از 1 تا 2 پر شوند. مربع هاي 
یک جعبة سه مربعي باید از 1 تا 3 پر شوند و همین طور تا آخر. 

مربع هاي یک جعبة nمربعي باید با اعداد 1 تا n پر شوند.
 مربع هــاي مجاور هم )چه به صورت افقــي یا عمودي و چه 
به صورت اریب(، نباید هم عدد باشند. ضمناً مهم نیست که این 

مربع ها در یک جعبه باشند یا نباشند.
مثاًل در اولین گام، براي پر کردن خانه هاي خالي، در خانه هاي 
بنفش نمي توانیم عدد 1 را قرار دهیم. و همچنین در خانه هاي 

آبي  نمي توانیم عدد 4 را بگذاریم.

بعد از این مرحله، جدول 2 به شــکل 
جدول 3 درمي آید.

3. در ایــن جعبة افقي، به خاطر 
در  بــاال،  در  عــدد 5  وجــود 
نمي توان  نارنجي رنگ  خانه هاي 
عدد 5 را قــرار داد. پس در این 
جعبه جاي عدد 5 پیدا مي شود، 
چون فقط یک جا براي آن باقي 

مي ماند.

1. وجود عدد 1 نشان 
مي دهد کــه در مربع 
نمي توان  بنفش رنــگ 
عــدد 1 را قرار داد. اما 
در این جعبه سه مربع 
باقي  دیگــر  آبي رنگ 
مي مانند که مي شــود 
در آن ها عدد 1 را قرار 
دهیم، امــا نمي توانیم 
مطمئــن باشــیم که 
کــدام مربــع جاي 1 
است. پس اینجا شروع 
خوبي بــراي حل پازل 

نیست.

2. در این جعبــه 2مربعي اعداد 1 و 
2 باید قرار بگیرند. با توجه به عدد 2 
که از قبل نوشــته شده، در خانه هاي 
ســبزرنگ نمي توان عــدد 2 را قرار 
داد. پــس جــاي 1 و 2 در این جعبة 
دومربعي پیدا شد و اینجا براي شروع 

حل پازل مناسب است.

2. با توجه به جاي عدد 3 در این جعبه، 
در خانه هاي آبي رنگ نمي توان عدد 3 
را قرار داد. پس دوباره فقط یک جا براي 
3 باقي مي ماند. یعنــي باالترین مربع 

جاي 3 است.

1. یــک عــدد 4 در ایــن جعبة 
که  مي شــود  باعث  »+شــکل« 
نارنجي رنگ  نتوانیم در خانه هاي 
عدد 4 را بگذاریم. پس در جعبة 
یک جا  فقط  کناري اش  +شــکل 

براي 4 باقي مي ماند.
بعد از معلوم شدن جاي 4، جاي 
دو عــدد 1 و 5 معلوم مي شــود، 
چون 1 در جعبة دومربعي کناري 

وجود دارد.

ریاضیات وبازي

 SUGURU )1(

مرحلة اول:
جدول 1

مرحلة دوم:
جدول 2

مرحلة سوم:
جدول 3

3. با توجــه به عــدد 5، در خانه هاي 
ســبزرنگ نمي توان عدد 5 را قرار داد. 
پــس براي عــدد 5 در این جعبه فقط 

یک جا باقي مي ماند.
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حاال جدول به صورت جدول 4 درمي آید.

حاال به صورت جدول 5 درمي آید.

1. با توجه به عدد 5 اي که در پایین این جعبه است، مربع هاي 
آبي رنگ نمي توانند 5 باشــند. پس فقط یک جا براي عدد 5 در 

این جعبه باقي مي ماند.
2. با توجه به عدد 4 در جعبة باال، در این جعبة افقي، خانه هاي 
نارنجي رنگ نمي توانند شــامل 4 باشند. پس فقط یک جا براي 

4 باقي مي ماند.
3. با توجه به عدد 2، در خانه هاي سبزرنگ نمي توان عدد 2 را 

قرار داد. پس جاي 2 هم در این جعبه معلوم شد.
4. بــا توجه به عدد 1 در جعبة کناري، در خانه هاي بنفش رنگ 
نمي توان عدد 1 را قــرار داد. پس جاي 1 در این جعبه معلوم 

شد.

1. بــا توجه بــه 2اي که در جعبه پایین اســت، خانه هاي آبي 
نمي توانند 2 باشند. پس جاي 2 پیدا مي شود.

2. در خانه هــاي نارنجي رنگ، عدد 1 را نمي توان قرار داد. پس 
جاي عدد 1 پیدا شد. )چرا؟!(

بعد از معلوم شدن جاي 1، با توجه به عدد 2 جعبة باالیي، جاي 
عدد 2 هم پیدا مي شود. در نهایت جاي عدد 3 هم پیدا مي شود.

3. جاي 2 و 4 در این جعبه پیدا مي شود. )چرا؟!(
4. بعد از پیدا شدن جاي عدد 2 در جعبة باالیي )در مرحلة 2( 
در این جعبه نمي توان در خانه هاي سبزرنگ عدد 2 را قرار داد. 

پس تنها یک جا براي عدد 2 باقي مي ماند.
بعد از آن جاي عدد 1 هم در این جعبه معلوم مي شود. )چرا؟( 
بعد از پیدا شــدن جاي عدد 1، جاي 3 و 4 هم معلوم مي شود. 

)چرا؟(

ریاضیات وبازي

مرحلة پنجم:
جدول 5

مرحلة چهارم:
جدول 4
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و در آخرین مرحله به جدول 6 مي رسیم.

و در نهایت جدول به صورت جدول 7 حل مي شود

1. حاال جاي 2 و 3 در این جعبه معلوم مي شود.
2. در ایــن جعبه باید اعداد 1، 3 و 4 را قرار دهیم. در خانة ٭ 
نه عدد 4 مي تواند قــرار بگیرد و نه عدد 1. پس باید عدد 3 را 

در این خانه بگذاریم.
3. با معلوم شــدن جاي 3 در مرحلة قبل، جاي 1 و 3 در این 

جعبه معلوم مي شود.

اکنون شما پازل هاي زیر را حل کنید.

ریاضیات وبازي

مرحلة ششم:
جدول 6

جدول 7

 SUGURU )2(

 SUGURU )4(

 SUGURU )3(
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ریاضیات  وتاریخ

نويسنده: حسام سبحاني طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

نويسنده: حسام سبحانی طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

بعد از تالش های فی پی ها
 در مصر و يونان، نوبت به يك 

دانشمند ايرانی رسید كه حرف های 
مهمی دربارة دور كمر اجداد من 

)عدد پی( بزند.
او كسی نبود 

جز غیاث الدين جمشید 
كاشاپی! كه باز هم آدم ها
 اسمش را عوض كردند و

 گذاشتند كاشانی. 

برای ردگم كنی، يك شهر هم ساختند به 
اسم كاشان كه مثالً جمشید در كاشان به دنیا آمده!

كاشاپی اولین كسی بود كه
 موفق شد، عدد پی را تا 

16 رقم اعشار درست بگويد.

3/14159265358979323

وقتی جمشید
 به دنیا آمد، پدرش 

پزشك بود. اما 
كسی نمی داند  
وقتی جمشید  
به دنیا آمد، آن 

پزشك پدرش بود 
يا نه. چرا؟ چون 
پشتش به تصوير 

بود.

جمشید از 
همان كودكی 
عالقه ای به 

شغل پدر نشان 
 چه ستارةنمی داد.

 َقَشن...

حاكم دوران كودكی جمشید، 
برای خودش آتش پاره ای بود:

او كاًل سربه هوا بود.

آی ی ی !

بزرگ تر هم كه شد، 
شروعكرد به سوءاستفاده 

از وسايل پدر.
جمشید! اين 

گوشی كجاست؟

 پدر، به صدای 
ستاره ها گوش 

می دهم!

بعضی ها می گويند آدم بوده و اسمش تیمور لنگ. بعضی ها هم می گويند فی پی بوده و اسمش 
فیمور لَنگ.

من كه می گويم آدم بوده و به دنبال سوزاندن نشانه های ما.
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ریاضیات  وتاریخ

پدر جمشید هرچه سعی كرد او را 
پزشك كند، نشد كه نشد...

وقتی 18 ساله شد،
به جای آنكه مثل آدم های 

امروزی كنكور بدهد، خسوف 
را رصد كرد.اين هم يك نشانة

ديگه از فی پی بودن 
جمشید!

و وقتی 19 ساله شد، 
به جای آنكه جزوة 

هم دانشگاهی هايش را كپی 
ماء«  كند، كتاب »ُسلَّمُ السَّ
)نردبام آسمان( را نوشت.

چه غم 
سوزناكی!

كاًل پدر شما 
سوزان بود.

حاكم كه بشوم، قبرش را با 
همة بچه هايش می سوزانم!

نمی دانم چرا بابا
 اين سردارهايش را 

نسوزاند! 

من فكر می كنم 
تیمور آدم بود و 

شاهرخ فی پی! البته 
اين طوري هم جور 

در نمی ياد!

رابطة شاهرخ و پدرش شبیه رابطة 
جمشید و پدرش بود. همان طور 
كه جمشید عالقه ای به ادامة راه 

پدر نداشت، شاهرخ هم هرچه پدر 
سوزاند، آباد كرد!

نقاشی ستاره ها را 
كشیده ام. ببین چه 

قشنگ است!

چه در دست داری؟

 نوشتن اين كتاب هم زمان 
شد با مرگ تیمور لنگ!

بخت با جمشید و 
كاًل ايران يار بود 

كه شاهرخ، فرزند 
دانش دوست و 

هنردوست تیمور، 
حاكم شد.

همسر او يك 
بانوی ايرانی به نام 
گوهرشاد بود كه 
نفوذ بسیاری در 
شاهرخ داشت.

اين جناب لَنگ عالقة خاصی به سوزاندن 
هرنوع كتاب و كاغذی داشت.
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ریاضیات  وتاریخ

 و فرارود كه سمرقند را شامل 
 كاش يك جايی همین باشد، از برای محمد تراقای.

نزديكی ها نصیبم می كردی. 
من نشانی فرارود ندانم.

عموجان، 
از بغل در سكینه خاتون

 مستقیم برو. آن هنگام كه 
كنتراست آسمان و خورشید 
چشم نواز گشت، بپیچ  چپ. 

به اندازة ضلع مربعی به 
محیط 20200 كه بشماری،

 به مقصد رسیده ای.

بعد شاهرخ 
فرمانروايانش را 

معین كرد.

و اين چنین محمد به علم 
و هنر عالقه مند شد.

چهار هزار 
و هفتصد و 
پنجاه و دو!

او كه ملقب به اُلُغ بیگ )شاهزادة بزرگ( شده بود، عالقة 
ويژه ای به هم نشینی با دانشمندان و هنرمندان داشت.

می خواهم رصدخانه ای در سمرقند بنا 
كنم. چه كسانی را پیشنهاد می دهید؟

علی قوشچی.

قاضی زادة 
رومی.

 معین الدين 
كاشانی.

 همساية 
معین اين ها، 
غیاث الدين.

 همان كه كتاب زيج 
خاقانی را چند سال پیش

 به شما هديه كرد.

الغ بیگ غیاث الدين را 
كاپیتان رصدخانه كرد.
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ریاضیات  وتاریخ

ادامة داستان در شمارة بعد...

غیاث الدين و همكارانش هفت سال تمام 
به ساخت رصدخانه مشغول بودند.

 باالخره به
 آرزويم رسیدم. چه 
ستاره ها اينجا رصد 

كنیم.

غیاث الدين، 
تابلو را نگاه كن.

 جانش را ما كنديم، به اسم ايشان درآمد.

پدر هم از بی معرفتی  شاهان و 
فرمانروايان برايش می نوشت 
و او را از نزديكی به الغ بیگ 

برحذر می داشت.

غیاث الدين كم كم به الغ بیگ محل 
نمی داد. اما مشكل اين بود كه به 
ظاهر محل نمی داد. كاًل زياد به 

حرف پدرش گوش نمی كرد.

و اين چنین شد كه غیاث الدين... به طرز 
مشكوكی در 42 سالگی مرحوم شد. معمايی 

كه هنوز هم برای مورخان حل نشده.

البته جز من. چون من 
مطمئنم كه اون يك 

فی پی بوده و به دستور 
آدم ها كشته شده.

روش محاسبة عدد پی توسط كاشانی

كاشانی در مقدمة »رسالة محیطیه« می گويد: ارشمیدس ثابت كرده بود كه محیط دايره از سه  برابر 

قطرش به اندازه ای بین  قطر و  قطر بزرگ تر است. ارشمیدس اين بازة تقريب را كه برابر 

 قطر است، با محاسبة محیط يك 96 ضلعی محیط بر دايره و يك 96 ضلعی محاط 
بر دايره يافته بود.

كاشانی به درستی پی برده بود كه خطای اين تقريب عدد بزرگی است. اگر فرض كنیم قطر دايرة مورد 
نظر 497 متر باشد، اين محاسبه يك متر خطا خواهد داشت. بنابراين، كاشانی دايره ای را در نظر گرفت 
كه قطرش 600 هزار برابر قطر زمین باشد. سپس تعداد ضلع های چندضلعی محیط و محاط دايره را به 

 اندازه ای تعیین كرد كه تفاوت محیط آن و محیط دايره 
به اندازة يك تار مو نرسد.

به اين ترتیب، تعداد ضلع های چندضلعی عدد 805306368 به دست آمد. طول ضلع آن را يافت و با 
شیوه ای مشابه ارشمیدس توانست بادقت بسیار باالتری دوبرابر عدد پی را بیابد.

2π=6/2831853071795865

غیاث الدين در اين سال ها 
پیوسته برای پدر نامه می نوشت 

و از خوشی ها و سختی های 
روزگارش در سمرقند می گفت.

سطح اين سازه هم به دقت 
درجه بندی شده بود. و 

البته كه اينجا دقت باالی 
محاسبة عدد پی خیلی به 

درد غیاث الدين خورد.

غیاث الدين از »سدس فخری« به عنوان ابزار اصلی 
ساخت رصدخانه استفاده كرد؛ بخشی از دايره ای به 
شعاع 40 متر كه بخشی از آن زير سطح زمین بود. 
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سپیده چمن آرا / محمود داورزني

جدول زیر را در نظر بگیرید.

در بعضی از ردیف ها و یا ستون هاي آن ممکن است عددی 
بیش از یک بار تکرار شــده باشد. قانون بازی این است که 
باید اعداد تکراری این جدول را ســایه بزنیم، به طوری که 
هر عدد باقی مانده )ســایه نخورده( در هر ســطر و ستون 
تنها یک بار دیده شود. عالوه براین کار، باید جدول به دست 
آمده به گونه ای باشد که مربع های سایه زده، کنار هم )افقی 
یا عمودی( قرار نگیرند. البته اگر به صورت قطری کنار هم 
باشــند، ایرادی ندارد. همچنین باید بتوانید بین مربع های 
ســایه نزده با حرکت های چپ، راســت، باال یا پایین، تمام 

مربع های سایه نزده را طی کنید.

من معماي جدول 1 را این طوري حل کردم.

1. اول این دو تا 4 در ردیف اول توجهم را جلب کرد. ولي هرچه 
فکر کردم، نتوانستم دلیلي پیدا کنم که مطمئن باشم کدام یک 

باید خط بخورد!

2. بعد این دو تا 3 در ردیف ســوم توجهم را جلب کرد: این 3 
نمي توانــد خط بخورد، چون در دو طرفش در ســتون دوم، دو 
تا 4 هســت که هرکدام را خط بزنیــم. به این خانة خط خورده 

مي چسبد. پس این 3 خط مي خورد.

ریاضیات وبازي

 H
ITO

R
I )1(
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8. تا اینجا جدول این شــکلي شده و تنها عددهاي تکراري، دو 
تا 2 در ســتون وسط اســت: اگر این 2 را خط بزنیم، خانه هاي 
قسمت باالیي جدول از خانه هاي قسمت پایین جدا مي شوند و 
این با آخرین شــرط معما، سازگار نیست. پس این یکي 2 خط 

مي خورد و معما حل مي شود.

4. همین طور حال این دو تا 
4 در ســتون سوم توجهم را 
جلب کــرد: این 4 نمي تواند 
خط بخورد، چــون آن وقت 
عدد 1 بین سه تا خانة سیاه 
شده گیر مي افتد و به سایر 
خانه ها راهي ندارد. پس این 

4 خط مي خورد.

3. بالفاصلــه این دو تا 5 در 
ســتون اول توجهم را جلب 
کرد: ایــن 5 نمي تواند خط 
بخورد، زیرا به یک خانة سیاه 
دیگر مي چسبد. پس این  5 

خط مي خورد.

5. حــاال دوباره مي توانم بروم ســراغ دو تا 4 در ردیف اول: این 
یکي نمي تواند خط بخورد، زیرا خانة 5 بین سه تا خانة سیاه گیر 

مي افتد. پس این یکي خط مي خورد.

6. حاال این دو تا 2 در ستون چهارم 
توجهــم را جلــب کــرد: این 2که 
نمي تواند خط بخورد، چون به خانة 
سیاه مي چسبد. پس این یکي خط 

مي خورد.
7. بالفاصله به این دو تا 4 دیگر در 
ســتون آخر توجه کردم: این 4 که 
نمي تواند خط بخــورد )اگر گفتي 
چرا؟( پس این یکي خط مي خورد.

ریاضیات وبازي

هر جدول مانند جدول باال، 
دارد  جواب  یک  همیشــه 
که باید بــا دالیل منطقی 
به دســت آید، بــه عبارت 
دیگر، حدس زدن و به طور 
اتفاقــی اعداد تکــراری را 
سایه زدن، لزوماً شما را به  

جواب نمی رساند.
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محدثه كشاورز اصالنی

شرح بازی
این یک بازی دو نفره است. برای انجام آن به یک صفحه کاغذ و یک مداد احتیاج دارید. روی صفحه کاغذتان 

این محور اعداد از 0 تا 20 را بکشید.

این جدول را هم برای خودتان یک گوشة کاغذ بکشید.

ریاضیات وبازي
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هر بازیکن در نوبت خود باید دو عدد 
از عددهای جدول را انتخاب کند و آن ها 

را در هم ضرب یا بر هم تقسیم کند. سپس 
عددی را که به دست آمده است، روی محور خط 

بزند. بازیکن بعدی هم باید همین کار را انجام 
دهد و روی عدد به دست آمده را به روش 

دیگری خط بزند )به طوری که معلوم 
باشد، هر عددی را چه کسی 

خط زده است.(

روش بازی

برندة بازی

هر کسی که در نوبت 
خودش دو عددی را انتخاب 

کند که جوابشان یک عدد صحیح 
نباشد، یا عدد صحیحی باشد که روی 
محور نباشد، نوبتش را از دست داده 

است و رقیبش می تواند دو عدد 
انتخاب کند.

برندة بازی کسی است 
که بتواند چهار عدد را طوری خط 

بزند که هیچ کدام از عددهای بین آن ها را 
رقیبش خط نزده باشد. مثاًل اگر شما عددهای 

18، 15، 12 و 9 را خط زده باشید و دوست شما 
هیچ عدد دیگری از 9 تا 18 را خط نزده باشد، 

شــــــمــــــا 
بـــــــرنـــده 

هـــستیـد!

ریاضیات وبازي
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 آمنه ابراهیم زاده طاری

کی می تونه حل کنه؟!
کــه رنگ نشــده اند، برابرنــد. مکعب بزرگ تر از چند مکعب کوچک ســاخته شــده اســت؟تقســیم می کنیم. تعداد وجه هایی از مکعب هاي کوچک که رنگ شــده اند، با تعداد وجه هایي بزرگ تــر را کامــاًل رنــگ کرده ایم. بعــد از رنگ کردن، مکعــب را به مکعب هــای کوچک تر 1 بــا اســتفاده از تعدادی مکعــب کوچــک، مکعبی ســاخته ایم. ســطح بیرونی مکعب 

22 کیلوگرم برنج فروخته شده است. در این روز چند بسته برنج به فروش رفته است؟2 فروشگاهی برنج را در بسته های 3 و 5 کیلویی می فروشد. در این فروشگاه در طول یک روز، 
هر ســه ضلع مثلث با هم برابرند. روی سه تا از این اعداد را پوشانده ایم. عدد دایره ای که با »؟« 3 هر یک از اعداد 1 تا 9 را روی دایره های شکل زیر نوشته ایم، طوری که مجموع اعداد روی 

مشخص شده، چند است؟

150، حدس نفر ســوم 152 و حدس نفر چهارم 131 اســت. چند آب نبات داخل شیشه بوده واقعی آب نبات ها نزدیک تر باشــد، برنده می شــود. حدس نفر اول مسابقه 135، حدس نفر دوم کســی باید حدس بزند، چند آب نبات داخل شیشــه وجود دارد و هر کسی که عددش به تعداد 4 معلمی با یک شیشه آب نبات به کالس می رود و مسابقه ای بین بچه ها ترتیب می دهد: هر 
است؟

ریاضیات  ومسئله
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پروژه های
 جئوجبرایي!

روي مـحـوررسم اعداد رادیكالي 
ارقام بي شمار

اعــداد گنگ همیشــه مفرح و ســرگرم کننده اند، زیــرا ارقام 
اعشارشــان تمامــي ندارد و در این بي شــمار رقــم، همه چیز 
پیدا مي شــود! یکي از تفریح هاي ذهني من این است که یک 
 عدد گنــگ انتخاب کنم و با نرم افزارهایــي مثل »Maple« یا 
»Mathematica«، ارقام آن عدد را تا هزاران رقم محاسبه کنم 
و در آن شــمارة شناس نامه یا شــمارة تلفن خودم را بیابم، یا 

شمارة تلفن دوستم را پیدا کنم و برایش هدیه بفرستم!
برنامه ها و نرم افزارهاي زیادي هســتند که شما نیز مي توانید با 
آن هــا این بازي را انجام دهید. مثالً شــما مي توانید در صفحة 
اینترنتي زیر، عدد π را تا یک میلیون رقم اعشار مشاهده کنید.
(http://www.piday.org/million/)

بنابراین ما مجبوریم در نوشــتن اعداد گنگ همیشه از تقریب 
استفاده کنیم. مثاًل وقتي مي گوییم عدد π برابر است با 3/14 آن 
را تا دو رقم اعشار بیان کرده ایم و میلیون ها و بلکه بي شمار رقم 
اعشار دیگر این عدد را نادیده گرفته ایم. یعني عدد π تقريباً با 
3/14 برابر است و ما هیچ گاه امکان بیان دقیق عدد π را نداریم.
همین مطلب سبب شده است بعضي از بچه ها فکر کنند، حاال 
که نمي شود یک عدد گنگ را دقیقاً بیان کرد. روي محور اعداد 
هــم نمي توان دقیقاً جاي آن را معلوم کرد! اتفاقاً همین که نام 
این اعداد »گنگ« اســت هم به این گمانه کمک مي کند. خود 
من از جمله کســاني بودم که فکر مي کنند، اعداد گنگ اعداد 
مبهمي هستند و معلوم نیست چه هستند و روي محور کجایند!

ترسیم رازآلود
امــا اکنون همة مــا به خوبي مي دانیــم، با اســتفاده از رابطة 
فیثاغــورس به راحتي مي توانیم عدد گنگــي مثل  را روي 

محور اعداد نشان دهیم.

 سیدمهدی بشارت

مثلثي که در شــکل 1 مشاهده مي شــود، قائم الزاویه است و 
هر ضلع زاویة قائمه آن 1 واحد اســت. پــس وتر آن از رابطة 
فیثاغورس به دست مي آید. سپس با پرگار وتر AC را روي محور 
اعداد مي خوابانیم. یعني ســوزن پرگار را روي A مي گذاریم و 
دهانة پرگار را به اندازة وتر AC باز مي کنیم و کمان مي زنیم تا 
محــور را در نقطة E قطع کند. بدین ترتیب نقطة E دقیقاً   

را نشان مي دهد.
با شــما موافقم، باورش خیلي سخت است. عددي که بي شمار 
رقم اعشــار دارد و براي نوشــتن آن هــزاران صفحه نیز کافي 
نیست، جایگاهش یک نقطة مشخص روي محور باشد؛ نقطه اي 

به اندازة سر سوزن یا خیلي خیلي کوچک تر!
هرچه در ترســیم دقیق تر باشیم، نقطة E با دقت بیشتري  
را نشــان مي دهد. یعني اگر محورها دقیقاً بر هم عمود باشند، 
واحدها کاماًل مساوي باشــند و ابزارمان دقیق باشد، آن گاه ما 
همان قدر اطمینان داریم که نقطة E عدد  را نشان مي دهد 

که مطمئن هستیم نقطة A عدد 1 را نمایش مي دهد.

ریاضیات ومدرسه

شكل 1
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به مدد رايانه
رســم دقیق  با »خط کش و پرگار« بسیار ارزشمند است، 
ولي امروزه نرم افزارهاي رایانه اي به ما کمک مي کنند تا بتوانیم 

به سادگي ولي با دقت زیاد این رسم را انجام دهیم.
یکي از این نرم افزارها »جئوجبرا« است. نرم افزاري رایگان که از 
سایت خودش به نام »geogebra.org« به راحتي دانلود مي شود. 
صفحة ورودي این برنامه مانند صفحه اي اســت که در شکل 2 

مي بینید.

مراحل رسم 
1. با استفاده از آیکون         مثلث ABC را رسم کنید. وتر این 

مثلث  است.
 AC و شــعاع A 2. با اســتفاده از آیکون       دایره اي به مرکز

رسم کنید.
3. نقطة برخورد دایره با محور xها،  را روي محور نشــان 

مي دهد. )چرا؟(
براي انتخاب این نقطه نخست روي مثلث کوچک گوشة آیکون           
---  کلیک کنید، تا یک منو باز شــود. ســپس آیکون        را 

انتخاب کنید.

جاي شکل 3

حاال یک بار روي دایره و یک بار هم روي محور xها کلیک کنید. 
 D ها را در دو نقطه قطع مي کند، دو نقطةx چــون دایره محور
و E ایجاد مي شــود. یکي از این دو نقطه  و دیگري  

را نمایش مي دهد.
مشــاهده مي کنید که در این نرم افزار، هر شــیئي که رســم 

مي کنید، مقدار جبري آن در پنجرة سمت چپ نمایان مي شود؛ 
مانند مختصات نقاط و اندازة پاره خط ها.

 اگــر با چرخاندن قرقرة موس بزرگ نمایــي این تصویر را زیاد 
کنید، جایگاه نقطة E را که با تقریب دو رقم اعشار 1/41 است، 

بهتر مشاهده مي کنید.

جاي شکل 4

رسم 
اگــر یک ضلع مثلث قائم الزاویه اي  و ضلع دیگر 1 باشــد، 

طبق فیثاغورس وتر آن  خواهد شد.

بنابراین کافي است در 
همان شکل قبل روي 

وتر  یک مثلث
 قائم الزاویه جدید

 بنا کنید؛ مانند شکل 5.

حاال مراحل این کار را در جئوجبرا دنبال مي کنیم:
براي اینکه شکلمان خلوت شود، دایره را پاک کنید. یعني دایره 
را انتخاب کنید و دکمة »Delete« را فشــار دهید. مشــاهده 
مي کنید که نقاط D و E نیز حذف مي شــوند، چون وابسته به 

آن دایره بودند.

ریاضیات ومدرسه

شكل 2

شكل 4

شكل 3

شكل 5

شكل 6
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1. در این نرم افزار آیکون         نقش گونیا را ایفا مي کند. روي 
آن کلیک کنید. آن گاه ابتدا روي نقطة C و سپس روي پاره خط 
AC کلیک کنید. مطابق شــکل 7 خطي از نقطة C بر پاره خط 

AC عمود رسم مي شود.

2. حاال باید روي این خط 1 واحد جدا کنیم. به این منظور باید 
دایره اي به مرکز C و شعاع 1 رسم کنیم.

از منوي دایره ها دومین آیکون، یعني      را انتخاب کنید. روي 
نقطة C کلیک کنید. پنجره اي باز مي شــود و شــعاع دایره را 

مي پرسد. عدد 1 را وارد کنید.

3. نقطة تقاطع خط و دایره را با آیکون         مشخص کنید. سپس 
 AD را با اســتفاده از آیکون         رسم کنید. وتر ACD مثلث
برابر با  خواهد بود. براي خلوت شدن شکل مي توانید خط و 
دایره را مخفي کنید. به این منظور روي هرکدام »راست کلیک« 
کنیــد و »Show Object« را کلیک کنید. مواظب باشید كه 
آن ها را حذف نكنید، چون تمام اشیاي وابسته به آن ها 

نیز حذف مي شوند.

4. در آخرین مرحله باید وتر  را روي محور بخوابانید. باید از 
آیکون   --   استفاده کنید. ابتدا روي A و سپس روي D کلیک 
کنید. آن گاه نقاط تقاطع این دایره با محور xها را با استفاده از 

آیکون        پیدا کنید.

نقاط E و F به ترتیب  و  را نشان مي دهند. )چرا؟(

نمودار حلزوني
،  و...،   ، براي رســم رادیکال هاي بعدي، همچون 
همان مراحل رســم  را مي توان دنبال کرد. به این ترتیب 

جذر هر عدد طبیعي را مي توان رسم کرد.
اگر این فرایند را ادامه دهیم، نموداري به دست مي آید که به آن 

»نمودار حلزوني« گفته مي شود.
در نمودار حلزوني زیباي شکل 12، اعداد رادیکالي تا  قابل 

مشاهده هستند.

يادداشت: حجم انبوهي
 از فایل هاي ساخته شده با

 نرم افزار جئوجبرا در صفحة
 »geogebra.org/materials/«

در دسترس عموم قرار دارد.
از آن جمله مي توانید فایل

 نمودار حلزوني را مشاهده کنید:

http://www.geogebra.org/m/h9RG6QXt

ریاضیات ومدرسه

شكل 11

شكل 9

شكل 8

شكل 10شكل 7

شكل 12
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 دوست داشتنی منماشین حساب

بچه تر که بودم، وقتی می خواستم شماره های تلفن 
دوستانم یا فامیل هایمان را حفظ کنم، سعی می کردم 

ارتباطی بین ارقام پیدا کنم. یکی از این شماره ها 
221122 بود. خب این یکی از بهترین شماره هایی 
است که دیده ام و به یادسپردنش هم به نظر سخت 

نمی رسد. چرا که عدد 221122 متقارن است. یعنی 
فرق نمی کند که ارقام این عدد را از چپ به راست 

بخوانیم یا از راست به چپ.
یادم می آید یک بار که داشتم ارقامش را بررسی 

می کردم، به ذهنم رسید که این شماره را از وسط دو 
قسمت کنم: 221 و 122. بعد این دو عدد را جمع 

کردم... وااااااااای خدای من چه جالب! 343 که خودش 
دوباره یک عدد متقارن است. خیلی هیجان زده شدم. 
یک عدد سه رقمی دیگر نوشتم: 421. قرینة این عدد 

می شد 124. این بار جمع این دو عدد می شد 545. 
دوباره یک عدد متقارن دیگر.

به نظرم رسید که باید این موضوع برای هر عدد دیگری 
هم درست باشد که... ناگهان تلفن خانه به صدا درآمد. 
اما من به جای اینکه گوشی تلفن را بردارم، میخکوب 

ارقام شمارة تلفن شده بودم: 682286. یک عدد 
متقارن دیگر... اما خب...

همیشه همة حدس های ما درست از آب 
درنمی آيند!

286+682=968
حاصل جمع، اصاًل متقارن نیست.

حتماً برای شما هم مشخص است که چرا این اتفاق 
افتاده. جمع ارقام دوم از 10 بیشتر شده و بنابراین 

شـمـاره تـلـفن مـتـقارن
ریاضیات ومدرسه
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شراره تقي دستجردی

جمع ارقام سوم از جمع ارقام اول 
یکی بیشتر می شود.

سال ها گذشته است و من حاال 
می دانم که حدسم اگرچه دقیقاً 

درست نبوده، اما شاید تقریباً درست 
بوده است! حتماً تعجب کردید که 

چرا می گویم تقریباً.
خب بیایید این کار را ادامه بدهیم؛ 

یعنی با عدد به دست آمده همین 
آزمایش را تکرار کنیم.

فقط یادتان باشد که دوست خوبمان 
ماشین حساب می تواند محاسبات را 

خیلی سریع تر انجام بدهد.
869+968=1837

7381+1837=9218
8129+9218=17347

74371+17347=80708
باالخره بعد از پنج بار تالش به یک عدد 

متقارن دیگر رسیدیم. جالب است، 
مگر نه؟

دوستان خوبم از شما می خواهم که با 
ماشین حسابتان با اعداد دیگری این 
آزمایش را انجام بدهید و ببینید که 
آیا شما هم در آخر می توانید به یک 
عدد متقارن برسید یا نه. اگر مثالی 

پیدا کردید که این خاصیت را نداشت، 
حتماً برای ما بفرستید و اگر هم دلیلی 

دارید که فکر می کنید همیشه بعد از 
یک یا چند مرحله به یک عدد متقارن 

می رسیم، حتماً برای ما بنویسید.
با آرزوی شادی برای شما.

شـمـاره تـلـفن مـتـقارن
ریاضیات ومدرسه
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پاسخ 
آمنه ابراهیم زاده طاریکی می تونه حل کنه؟!

پاسخ 
پازلي فكر کنید

از صفحة 17مجله

1 پاسخ: 8 تا.
راه حل: اگر طول هر ضلع مکعــب بزرگ تر nبرابر طول ضلع 
مکعب های کوچک باشد، تعداد وجه های رنگی نصف تعداد کل 

وجه های مکعب های کوچک است.
n3 مکعب کوچک داریم و هرکدام 6 وجه دارند. پس کل وجه ها 

برابر 6n3 و نصف آن ها برابر 3n3 است. همین طور مکعب بزرگ 
6 وجه دارد و هر وجه آن شــامل n2 وجه از مکعب های کوچک 

است. پس 6n2 وجه رنگ شده است. بنابراین:
6n2=3n3

یعنــی n=2 و حجم مکعب بــزرگ 8 برابر حجــم هر یک از 
مکعب های کوچک است.

2 پاسخ: 6 بسته.
راه حل: تنها حالت ممکن این است که در این روز دو بستة 5 

کیلویی و چهار بستة 3 کیلویی برنج فروخته شده باشد.

3 پاسخ: 8
راه حل: اگر عدد روی دایره ها را مانند شــکل نام گذاری کنیم، 

6+a+4+3=6+5+b+9                     :داریم

پــس: a+ 13= b+ 20 . یعنــی: a=b+ 7 .  از بین اعداد 1، 8 و 2 
که در دایره ها دیده نمی شوند، تنها حالت ممکن این است که  

.b=1  و a=8

4 پاسخ: 142 آب نبات.
راه حل: 

 تعداد آب نبات ها به 135نزدیک تر اســت تا به 150. پس این 
تعداد بین 135 تا 142 اســت. )142 عدد وسط 135 و 150 
اســت(.  تعداد آب نبات ها به 152 نزدیک تر است تا به 131. 
پس این تعداد بین 142 تا 152 اســت. )142 عدد وسط 131 

تا 152 است(. پس تعداد آب نبات ها فقط می تواند 142 باشد.
در ایــن حالت عدد نفر اول 7 تا، عدد نفــر دوم 8 تا، عدد نفر 
ســوم 10 تا و عدد نفر چهارم 11 تا با تعداد واقعی آب نبات ها 

فاصله دارد.

ریاضیات  ومسئله

 SUGURU )2(  SUGURU )4( SUGURU )3(
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بچه هــا کنجکاو بودنــد تا ببینند که عمو ریاضی امشــب چه 
برنامه ای برایشان دارد و من زیاد منتظرشان نگذاشتم:

ـ بچه ها امشــب می خواهم با یک بازی تازه سورپرایزتان کنم! 
می خواهم تغییر سبک بدهم و بروم سراغ بازی های منطقی که 

اتفاقاً خودمم عالقة خاصی به آن ها دارم.
سیاوش گفت: »عمو یعنی ریاضی را گذاشتی کنار؟!«

ـ نــه عزیــزم، منطق و ریاضــی ارتباط نزدیکی بــا هم دارند، 
به طوری که خیلی ها منطق را مقدمه و ابزار ریاضیات می دانند. 
به هرحال منطق، ابزار استدالل است و بدون استدالل نمی شود 
به سراغ ریاضی رفت. ریاضیات آن طور که خیلی ها تصور می کنند، 
تنها محاسبه کردن و معادله حل کردن نیست. ریاضیات یعنی 
ایجاد تفکر منطقی و اصولی برای حل مسئله های گوناگونی که 

برای ما پیش می آیند.
سهراب گفت: »ما امســال توی کتــاب ریاضی مان چیزهایی 

راجع به استدالل و منطق داریم.«
ـ بله توی کتاب ریاضی نهم مقدماتی از استدالل و منطق آمده 
که توجه به آن ها می تواند برایتان مفید باشــد. ولی برای اینکه 
موضوع برایتان جالب تر بشود، می خواهم یک بازی یا شاید هم 

نمایشی برایتان اجرا کنم که هم جاذبه دارد و هم جایزه.
مهرداد گفت: »آخ جان! جایزه، چی به ما می دهی عمو!«

گرميریاضیات وسر

گفتم: »به تو چیزی نمی رسد، چون باید بیایی نقش بازی کنی!«
و بعد ادامه دادم: »مهرداد و سجاد بیایند آن اتاق پیش من!«

سه تایی رفتیم به اتاق و دور از نگاه بچه ها آن ها را برای نمایش، 
توجیــه و آماده کردم. کمی بعد ســه نفــری روبه روی بچه ها 
ایســتادیم و من رو به آن ها گفتــم: »همان طور که می بینید، 
مهرداد و ســجاد هر دو دســت راستشــان را رو به باال مشت 
کرده اند و توی مشت یکی شــان یک اسکناس 10هزار تومانی 
هست که من به او داده ام. در ضمن قرار گذاشته ایم که یکی شان 
)که به شما نمی گویم کدامشان( به هر سؤالی جواب دروغ بدهد 
و آن یکی به هر سؤالی جواب راست بدهد. حاال هرکس بتواند با 
پرسیدن یک سؤال و فقط یک سؤال از یکی از آن ها،که جوابش 
بله یا نه باشد، بگوید اسکناس دست کدامشان است، اسکناس 

مال او می شود! البته باید دلیل ادعاي خود را نیز بگوید!«
بچه ها با خنده و هیجان شــروع به همهمه کردند و کمی بعد 
علی فریاد زد: »عمو پیدا کردم، کاری ندارد! از سجاد می پرسم:  
تو سجادی یا نه؟ اگر بگوید آره، می فهمم راست گو اوست و اگر 

بگوید نه، می فهمم دروغ گوست.«
سجاد خودش با خنده گفت: »خب که چی! 10هزار تومانی چی 

می شود؟ دیگر سؤالی نمی توانی بپرسی...«
و من ادامه دادم: »بله راست می گوید. اگر از اول بدانی که 

هوشنگ شرقی



مثاًل او راست گوست، می توانی از او بپرسی: آیا اسکناس دست 
توست؟ ولی تو که این را نمی دانی. دو تا سؤال هم که نمی توانی 

بپرسی!«
رضا با خنده گفت: »پس معلوم شد که او راست گوست. چون 

گفتید که راست می گوید. حاال من ازش می پرسم...«
حرفش را قطع کردم و گفتم: »سوءاستفاده نکن! توضیحی که 
داد درســت بود. البته نباید وارد بحث می شد، اما از این به بعد 
هر سؤالی که از او بپرسید، ممکن است جوابش راست یا دروغ 

باشد و شما چیزی در این مورد نمی دانید.«
فرهاد گفت: »فهمیدم عمو، از سجاد می پرسم آیا اسکناس 

دست توست؟«
گفتم: »اوالً چرا فقط از سجاد می پرسید؟ می توانید از 
مهرداد هم بپرســید. ثانیاً این هم فایده ندارد. فرض 
کنیم سجاد راست گو باشد و اسکناس هم دست او 

باشد، چه جوابی به این سؤال می دهد؟«
فرهاد فوراً گفت: »می گوید بله.«

ـ آفرین! درســت اســت. حاال فرض کن ســجاد 
دروغ گو باشــد و اسکناس دســتش نباشد، چه 

جوابی می دهد؟
این بار با کمی مکث گفت: »باز هم می گوید بله!«

گفتــم: »خیلی خب، پس اگر بگوید بله، نمی توانی 
بفهمی اسکناس دستش هست یا نه، درست است؟«

گفت: »آره، ولی اگر بگوید نه چه طور؟«
ـ باز هم چیزی نمی توانی بفهمی. ممکن است راست گفته 

باشد و اسکناس دست او نباشد و ممکن است هم دروغ گفته 
باشد و اسکناس دستش باشد! پس بیشتر فکر کنید!

این بار تقریباً همه ساکت شدند و فقط بعضی ها دوبه دو به آرامی 
با هم بحث مي کردند.

حل معما
یک ربع ساعت نگذشته بود که سهراب با خوش حالی فریاد زد: 

»عمو جایزه را بردم!«
و من گفتم: »پس خودت سؤالت را بپرس.«

او رو به سجاد گفت: »آیا اسکناس توی مشت دروغ گوست؟!«
سجاد کمی فکر کرد و گفت: »بله.«

ســهراب به ســمت مهرداد رفت و گفت: »مشــتت را باز کن و 
اسکناس را بده بیاید!«

مهــرداد با خنده رو به من کرد و منتظر واکنش من شــد. من 
گفتم: »درود بر تو ســهراب، مهرداد اســکناس را به او بده!« و 
ادامه دادم: »خب ســهراب، دربــارة روش کارت هم به بچه ها 

توضیح می دهی؟«

سهراب 
به طرف تخته 
وایت برد رفت 

و رو به بچه ها 
»ببینید  گفت: 

بچه هــا، چهــار 
حالت بیشتر نداریم« و این ها را نوشت:

1. سجاد راســت گو و مهرداد دروغ گو و اسکناس دست سجاد 
است./ 2. ســجاد دروغ گو و مهرداد راست گو و اسکناس دست 
سجاد است./ 3. ســجاد راست گو و مهرداد دروغ گو و اسکناس 
دســت مهرداد است. /4. ســجاد دروغ گو و مهرداد راست گو و 

اسکناس دست مهرداد است.
ـ خب اگر اســکناس دست سجاد و او راست گو باشد، در جواب 
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به سؤال من ـ آیا اسکناس تو مشت دروغگوست؟ ـ چه جوابی 
می دهد؟

بچه ها یک صدا گفتند: »می گوید نه.«
ـ کاماًل درســت است، چون اســکناس دست خودش است که 
راست گوســت، و نه دســت مهرداد که دروغ گوســت و او هم 
راســتش را می گوید. حاال فرض کنید ســجاد دروغ گو باشد و 
اسکناس هم توی دستش باشــد. حاال چه جوابی به آن سؤال 

می دهد؟
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بچه هــا کمی فکر کردند و بعد یکی یکــی گفتند: »باز هم 
می گوید نه!«

ـ آفرین، چون این بار واقعاً پاســخ ســؤال من بله است 
)چون اسکناس دست ســجاد دروغ گوست(. اما چون 
او دروغ گوســت، می گوید نه! پس اگر اسکناس دست 
سجاد باشد، همیشه به این سؤال پاسخ نه می دهد. اما 
اگر اسکناس دست مهرداد باشد، سجاد )چه راست گو 
باشــد و چه دروغ گو( همیشه به این سؤال پاسخ بله 
می دهد. این را خودتان می توانید با دقت در حالت های 
سوم و چهارم نتیجه بگیرید. پس وقتی سجاد به 
سؤال من پاسخ بله داد، فوراً فهمیدم اسکناس 

دست خودش نیست و دست مهرداد است!
بچه ها سهراب را با اشارة من تشویق کردند 
و او اســکناس را در جیبش گذاشت و سر 
جایش نشســت. ترانه دختــرم که طبق 
معمول کنار من نشســته بود، گفت: »بابا 
نمی شد سؤال دیگه ای پرسید؟ مثاًل بپرسیم: 

آیا اسکناس توی دست راست گوست؟«
گفتم: »آفرین این سؤال هم کار مي کند و اگر 
تجزیه وتحلیل کنید، می بینید که هرکس که از 
او این سؤال را بپرسید )سجاد یا مهرداد(، دروغ گو 
باشد یا راست گو، همیشه اگر اسکناس همراهش باشد، 
به این ســؤال جواب بله می دهد و اگر نباشــد جواب نه 
می دهد. ولی حاال یک سؤال دیگر. می توانید بگویید کدام 

یکی از این دو نفر راست گو و کدامشان دروغ گوست؟«
ســهراب فوراً گفت: »نه عمو، فقط با این یک ســؤال که 
کردم، نمی شــود فهمید. مگر اینکه یک ســؤال دیگر هم 

بپرسم. مثاًل همان سؤال علی: آیا تو سجادی؟«
و رضا گفت: »می توانیم بپرسیم آیا االن شب است؟«

گفتــم: »بله خیلی ســاده اســت، ولــی اگر آن ها را به اســم 
نمی شــناختید، چطور؟ بگذارید بیشــتر توضیح بدهم. یعنی 
می دانستید که آن ها مهرداد و سجادند که یکی راست گو و یکی 
دروغ گوست و نمی دانستید کدامشان مهرداد و کدامشان سجاد 
است و می خواستید بدانید مثاًل سجاد راست گو یا دروغ گوست، 

آیا باز هم این طور به جواب می رسیدید؟«
این بار بچه ها به سکوتی طوالنی فرو رفتند و من گفتم: »به این 
موضوع بیشتر فکر کنید. این سؤال را ماه بعد جواب می دهیم. 
امــا یک برنامة فوق العــاده هم برایتــان دارم که قول می دهم 

حسابی جا بخورید. االن چیزی در موردش نمی گویم.«
با صدای دعوت صاحب خانه صحبــت را تمام کردیم و همگی 

به سمت سفرة شام رفتیم.
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زهره پندی

پرده اول: گره زدن نوار كاغذی 

یک کاموا یا بند کفش را آرام گره بزنید. گره معمولی مثل این.
 

 گره را خیلی سفت نکنید. به گره ای که زده اید نگاه کنید.
حاال یک نوار کاغذی بردارید و سعی کنید همین گره را با کاغذ 

درست کنید.
 

گره را خیلی با دقت تا جایی که به کاغذ آســیبی نرسد، سفت 
کنید.

ادامه نوار را از هر دو طرف ببرید و فقط گره را نگه دارید.
  

گره شما چه شکلی است؟
آیا می توانید مطمئن باشید که پنج ضلعی تشکیل شده، منتظم 

است؟

پرده دوم: باز كردن گره كاغذی

گره را آرام باز کنید و روی خط های تا را پر رنگ کنید. 

نوار را روی خِط تاهــا تا کنید و با تازدن دوباره پنج ضلعی تان 
را بسازید. 

همه پاره خط هایی را که ضلع های پنج ضلعی را تشکیل می دهند، 
پر رنگ کنید.

دوباره نوار را بازکنید.

گرميریاضیات وسر
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تای نوار را باز کنید.

به شکل زیر نگاه کنید.

زاویــه 1 و 2 با توجه به موازی بودن لبه های نوار و مورب بودن 
خط تا با هم برابرند.

زاویه هــای 1 و 3 هــم با هم برابرند چون با تــا زدن روی هم 
افتاده اند.

پس دو زاویه مثلث با هم مســاویند و مثلث متساوی الساقین 
است.

پرده آخر: بررسي تساوي ضلع هاي پنج ضلعي
بررسی تساوی ضلع های پنج ضلعی با توجه به اثباتی که در پرده 
قبلی آمد، شدنی ولی طوالنی است. این اثبات را به شما واگذار 

می کنیم. اثباتتان را برای ما بفرستید.
مجلــه برهان متوســطه اول به کوتاه ترین اثباتــی که تا پایان 
تابســتان 1396 به پست الکترونیکی مجله ارسال شود، جایزه 

می دهد. 

کدام ضلع ها روی هم قرار می گیرند و با هم مســاویند. آن ها را  
مثل هم نام گذاری کنید.

یک گره دیگر هم بســازید و همه زاویه های پنج ضلعی را روی 
آن مشخص کنید و زاویه های مساوی را مثل هم شماره گذاری 

کنید.

پرده سوم: بررسی تساوی زاويه های پنج ضلعی:
به آخرین شکل خوب نگاه کنید. با توجه به موازی بودن لبه های 
نوار کاغذی و مورب بودن خط تا می توانیم بفهمیم که زاویه 1 
و 2 با هم مساویند. )به همین ترتیب می توان تساوی زاویه های 
دیگر چندضلعی را هم ثابت کرد. البته اثبات تساوی زاویه هاي 

4 و 5 با دیگر زاویه ها بیشتر کار می برد.(

پرده چهارم: فالش بك و بررسی فقط يك تا در نوار 
كاغذی

یک نوار کاغذی دیگر بردارید و آن را مثل شکل زیر، فقط یک 
تا بزنید.

مثلثی را که از روی هم قرار گرفتن دو الیه نوار تشکیل شده با 
پر رنگ کردن ضلع ها مشخص کنید.

گرميریاضیات وسر
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محبوبه رمضانی، حمید قراكوزلی

پیش از این بیان کردیم که فقط یک چندوجهی منتظم وجود 
دارد که هر یک از وجه های آن می تواند یک پنج ضلعی منتظم 
باشد و آن، 12وجهی منتظم است. برای ساختن یک 12وجهی 
منتظم با اســتفاده از کش و نی، ابتدا تعدادی نی با اندازه های 
یکســان برش می دهیم. )آیا می توانید بگویید چند تا نی الزم 
اســت؟( پنج نی را از یک کش عبور می دهیم و سپس ابتدا و 
انتهای کش را می کشــیم و به هم گره می زنیم. در این صورت 

یک پنج ضلعی خواهیم داشت.
در ادامــه روی هر ضلع این پنج ضلعــی، پنج ضلعی دیگری بنا 
می کنیم، به طوری که در پنج گوشة پنج ضلعی اولیه کنج هایی 

متشکل از سه پنج ضلعی ایجاد شود )شکل هاي 1 و2(.

در ادامه بین هر دو پنج ضلعی مجاور، پنج ضلعی دیگری به این 
ترتیــب ایجاد کنید که دو ضلع را داریم و ســه ضلع دیگر را با 

استفاده از کش و نی به آن اضافه کنید )شکل 3(.

ایــن کار را ادامه دهید به طوری که پنــج تا پنج ضلعی دیگر به 
شکل اضافه شــوند. )شکل هاي 4 و 5 و 6 و 7(. در این صورت 

یک 12وجهی خواهیم داشت )شکل 8(.

گرميریاضیات وسر
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اما چندوجهی ایجادشده پایدار نیست،  زیرا با توجه به ابزار به کار 
برده شده، زوایا در محل اتصاالت قابل تغییر هستند. پس باید 
کاری کنیم که این زوایا ثابت بمانند. یعنی در هر کنج سه زاویة  
ْ 108 )زاویة هر پنج ضلعی منتظم( داشته باشیم. ما دو روش را 

به شما پیشنهاد می کنیم:

روش اول: از هر رأس یک پنج ضلعی دو قطر خارج می شــود. 
نی هایــی با اندازة قطرهای پنج ضلعی بــرش و کش را از آن ها 
عبــور می دهیم و در هر وجه دو قطر آن را با کش به رأس های 
پنج ضلعی متصل می کنیم. در این صورت هر وجه به سه مثلث 
تقسیم می شود که می دانید مثلث یک شکل پایدار است و باعث 

پایداری کل شکل خواهد شد.

روش دوم: با اســتفاده از طلق، 12 پنج ضلع منتظم به اندازة 
پنج ضلعی هایی که با نی و کش ساخته اید، برش دهید و هرکدام 
از آن ها را به یک وجه این دوازده وجهی بچســبانید. که در این  
صورت شکلی زیبا خواهید داشت و می توانید از آن به عنوان یک 

حباب چراغ خواب یا لوستر نیز استفاده کنید. )چگونه؟(

گرميریاضیات وسر
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در این شماره یک بازی مخصوص به شما معرفی می کنیم. برای دیدن آن به سایت 
»http://www.mathgoodies.com«

 مراجعه کنید. در قســمت باالی صفحه »games« را انتخاب کنید. در این قسمت یک جدول 
از بازی های ریاضی باز می شود.

Factor Tree Game 1
در این بازی باید برای اعدادی که به شما داده می شود، نمودار درختی رسم کنید. به این صورت 
که در مربع سفید یک شمارندة اول آن عدد را می نویسید و دکمة »enter« را می زنید. نمودار 
وارد شاخة بعدی درخت می شود. این کار را ادامه دهید تا همة شمارنده های اول را پیدا کنید.

Integer Football 2
در این بازی یک محور اعداد وجود دارد و به شما جمالتی می گوید که طبق آن باید بازیکن را 

روی محور جابه جا کنید.
همچنین در این سایت می توانید پازل های جذابی در قسمت »Puzzles« پیدا و حل کنید. 

زهرا صباغی

معرفي سایت


