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1. علــي بعــد از ســفر پرماجــراي »زيرزميــن عددهــاي اول«، احمــد را بــه خانه شــان دعــوت كــرد.

مادر علي يك ظرف نان آورد كه داخل آن  4 نان تست »2 تا سفيد و 2 تا قهوه اي« بود و رويش با يك پارچه پوشيده شده بود.

2. علي، يك تكه نان 
قهوه اي به من بده.

4. من اين مسئله را بعد از 
اينكه خوردمش حل مي كنم!

3. احمد 
مشغول كشيدن غذا شد، از علي 
پرسيد: اگر پارچة روي نان ها را كنار 

نزده بودي، بايد چند تا نان برمي داشتي 
تا مطمئن شوي كه يكي از آن ها به طور 

حتم نان قهوه اي است؟

6. به محض اينكه 
علي به خواب رفت، شروع به ديدن 

صحنه هاي »زيرزمين عددهاي اول« كرد.
حاال كه دهانت بوي سير گرفته است، 

محكوم شده اي تا در اين سلول 
به حل مسئلة رياضي 
كه دوستت گفت 

فكر كني. 5. آن شب وقتي علي آمادة 
خواب مي شد: من نبايد امشب 

روي سيب زميني ها سس سير 
مي ريختم. فكر كنم امشب 

هم كابوس ببينم.

7. آن مسئله راه حل ندارد. 
مي توانم عذرخواهي كنم؟! 8. فقط يك 

شانس به تو مي دهم! مي تواني با 
اين چشم بند چشم هايت را ببندي.

در »زيرزمين عددهاي اول«، 50 
سنگ زمرد و 50 سنگ مرواريد 

در تاريكي قرار داشتند. به 
من بگو چند تا سنگ بايد 

برداري تا مطمئن شوي 
حداقل 2 تا از آن ها 

سنگ زمرد 
است؟

9. علي در مورد 
اين مسئلة سخت تر فكر 

كرد و شروع به نشان دادن راه 
حل خود كرد ...

بيا تو سرباز، مسئله حل شد.

10. زنگ ساعت، خواب 
آشفتة علي را كه داشت 
مسئله را حل مي كرد و 
توضيح مي داد، به هم 

ريخت و علي را بيدار كرد.
آخ، نه! جواب چه بود؟

بدون نگاه كردن به نان ها، علي چند تا نان بايد بردارد تا مطمئن شود كه به طور حتم 2 تا 
از آن ها قهوه اي است؛ اگر از هر كدام از نان هاي سفيد و قهوه اي 100 تا داشته باشيم؟

  شماره 32/118صفحهدوره بـيـست وششـــــم
              35000 ريـــــــــــــال ســــــــــــــــــــال 1399



بــراي مشــاهدة 
ســاخت  مراحل 
زيبا  حجــم  اين 
رمزينــه مقابل را 

اسكن كنيد. 

براي ساخت اين حجم زيبا از 6 برگ كاغذ 7×7 سانتي متر و 12 برگ كاغذ 3/5×7 سانتي متر استفاده شده است. 
در اين حجم زيبا تعدادي از شكل هاي هندسي مانند مربع، مثلث و مستطيل را مي توانيد ببينيد. 

كاغذوتا

پریحاجیخانیهشت وجهی وصله دار

احمد، علي، هادي از »زيرزمين عددهاي 
اول« فرار كرده و به سرعت خودشان را به رودخانه رسانده اند. 

هر كدام از آن ها يك كيســه سنگ قيمتي از زيرزمين برداشته اند. كيسة 
كدام يك از آن ها با ارز ش تر است؟ علی: من يك كيلو زمرد برداشتم! احمد: من يك 

كيلو مرواريد برداشتم! هادی: من يك كيلو ياقوت برداشتم!

مروارید

100 گرم
250000 تومان

250 گرم
500000 تومان

500 گرم
1500000 تومان

زمردیاقوت
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︣دار﹨︀ی  ︣د︋﹫︣︋  ︀ددا︫️︨ 
۲ /﹩︻︀︨ ﹩﹞︀﹡ ﹟﹫︧ /﹩﹎︡﹡ز

﹥ دا︨︐︀ن ﹨︀ی ر︀︲﹩؛  ر︀︲﹫︀ت و ﹝︨︡ر
︐︡﹜︀ل ﹨︀ی ﹝︪︀﹨︡ه ای/ داود ﹝︺︭﹢﹝﹩ ﹝﹢ار/ ۳ ︨ا
︣ق  ﹫﹛ ﹨︀ی︋   ︨﹤﹋ ﹩﹚﹎ُ ﹤﹚︧﹞ ︀ت و﹫︲︀ر

 ﹟﹫︧ ،︡ی︣ ﹝﹢ازی زد﹡︡!/ ﹁︀︵﹞﹥ ﹝︺﹫﹟ ا﹜︡﹠﹩، ︗﹙︀ل︨ 
 ۶ /﹩﹝︣ ﹋

︣ا︋︣ در ﹋﹀﹥ ﹨︀ی   ،﹤﹚︧﹞ ﹈﹠︡ راه ﹏؛ ﹎﹢ی ﹨︀ی ﹡︀︋
︣ا︋︣/ ︗︺﹀︣ ا︨︡ی ﹎︣﹝︀رودی/ ۸ ︋
۲۴ /﹩﹚﹫﹚︗ ︀﹚﹫﹛ /﹤︊︨︀﹞ ︢ت﹛

︣ای ך ا︔︣ ﹝︀﹡︡﹎︀ر  ﹫︀﹫︡ ﹋﹞﹩ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫﹛؛︋  ︣د︋  ر︀︲﹫︀ت و ﹋︀︋ر
︧︣و داودی/ ۱۰ ︀︡ ﹋︀ر ﹋﹠﹫﹛؟/︠  ﹆︡ر︋ 

︐﹩!/ ﹇︀︨﹛ ︧﹫﹟ ﹇﹠︊︣ی/ ۱۲ ﹥ ده ﹡﹀︣ ﹡﹀︨︣ ﹫︀م را︋   ︎﹟︣ا﹡﹩ ﹡﹫︧︐﹩ ا﹎︣ ا ا
را︀﹡︩ ا︋︣ی/ ژ﹝︀ ︗﹢ا﹨︣ی ︎﹢ر/ ۱۴

︀﹇︣ی/ ۳۰ ︣ا︋  ﹫︪︐︣/ ز﹨  ︋︩﹛﹢  ︎،︩﹫  ︋︩︊﹫  ︫﹤﹋ ︣﹨
 ︤︣ان (︎︣و ا ﹩︲︀︀رِ آ﹝﹢زش ر︣  ︣ان؛︫  دا﹡︀ن ﹝︺︀︮︣ ا ﹩︲︀ر ︀ت و ︑︀ر﹫︲︀ر

︣︀ری)/ ر︲︀ ﹫︡ری ﹇︤﹜︖﹥/ ۱۶ ︫
ر︀︲﹩ دا﹡︀ن/ ا ︡﹝︀﹁︶ ︎﹢ر/ ۱۸

︣دی/ ۲۰ ︣اره ︑﹆﹩ د︨︐︖ ﹫﹠﹢﹋﹫﹢ در د﹨﹊︡ۀ ︻︖︀︉/ ﹝﹆︡اد ﹇︀ری،︫  ر︀︲﹫︀ت و ﹝﹠︴﹅︎ 
﹩ و دو روز ﹝︊﹛ در ۳۶۵ روز!/ ︻︊︀س  ︣﹝﹩ ﹨︀ی ︻︡دی؛ ︮︡ و︨  ﹎︣ ر︀︲﹫︀ت و ︋︀زی︨ 

﹇﹙︺﹥ ︎﹢ر ا﹇︡م/ ۲۲
۲۵ /﹩︗︤د ﹟﹫︧︡﹝﹞ /︣از و︗﹢د ︣ای ا︋  ︋﹩︐ ️ و﹎﹢ ﹁︮︣ ﹀﹎

︧︣و داودی/ ۲۸ ︣﹝﹩ ز︣ز﹝﹫﹟ ︻︡د﹨︀ی اول/︠  ﹎︣ ر︀︲﹫︀ت و︨ 
︣﹝﹩ ﹨︀ی ︻︡دی/ ︻︊︀س ﹇﹙︺﹥ ︎﹢ر ا﹇︡م/ ۳۲ ﹎︣ ︨
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﹩﹡︀ ﹩،︑﹙﹫﹙﹩ و ا︵﹙︀ع ︨ر ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ آ﹝﹢︫ز
دورۂ اول متوسطه

۴

مدیر مسئول: محمدابراهیم محمدی
سردبیر: حسین نامی ساعی

شورای برنامه ریزی: جعفر اسدی گرمارودی، حمیدرضا امیری، 
رضا حیدری قزلجه، خسرو داودی، محمدرضا سیدصالحی، عباس 

قلعه پوراقدم، داود معصومی مهوار
مدیر  داخلی: پری  حاجی خانی
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ا﹜︣﹞﹟ ا﹜︣﹫﹛︋︧ـــ﹛ اهللا

️ و︫︪ـــــ﹛ ﹞︀ره ﹀︮۳۲/۱۱۸﹥دوره ︋ـ﹫ـ︧  ︫ 
              ۳۵۰۰۰ رـــــــــــــ︀ل ︨ــــــــــــــــــــ︀ل ۱۳۹۹

دی ٩٩
︎﹠︖﹛  و﹜︀دت ︱︣ت ︻﹫︧﹩ ﹝︧﹫ (ع)

﹙︀︀ی  ︣ات︋  ︩ ا︔ ︣ ز﹜︤﹜﹥ و ﹋︀﹨ ︣︋ا                      روز ا﹞﹠﹩ در︋ 
﹩︺﹫︊︵

﹢ادآ﹝﹢زی  ︨️ ︱﹡ ﹏﹫﹊︪︑ ︣وز﹛︀  ︨ ﹜︐﹀﹨
️︀﹛و ︀  ︋️ ︭﹫︣ت و ﹝﹫︓︀ق ا﹝ ﹡ ﹜ روز︋ 

︀ل ٢٠٢١ ﹝﹫﹙︀دی دوازد﹨﹛  آ︾︀ز︨ 
﹩﹡︀﹝﹫﹚ ︣دار ﹇︀︨﹛︨  ︀دت︨   ︫ ﹜﹨︤د ﹫︨

︣دم ﹇﹛ ﹡﹢زد﹨﹛ ﹇﹫︀م ﹝
︀ه ﹝︺︡وم ︣ار︫  ﹁ ﹜︪︫ و ️ ︧﹫︋

︣ا (س) ︀دت ︱︣ت ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨  ︫﹜︐︪﹨ و ️ ︧﹫︋

︀﹫﹚︻ ︣ت ﹁︀︵﹞﹥ ︨﹙︀م اهللا︱
︤﹎﹩ از  ﹫﹎︀ ︣ای︎  ︠︡ای ︑︺︀﹜﹩ ا﹞︀ن را︋ 

︣ای دوری از  ︣ار داد و ﹡﹞︀ز را︋  ︫︣ك ﹇
﹢د︠﹢ا﹨﹩. ﹩، ج ۱، ص ۲۵۸» ︑﹊︊ّ︣ و︠  «ا︐︖︀ج ︵︊︨︣

︡﹫﹛﹢︑ ︩ ︗ :︀ل ︫︺︀ر︨ 

اللّهم صل علی محمد و آل محمد

تصويرگر جلد: حسين يوزباشی
از  ﹊ــ﹩  در   ۱۳۰۵ آذر  دوم  ︣︀ری  ︫ــ ︎︣وــ︤ 
ــ﹥ د﹡﹫ــ︀ آ﹝︡ و  ︣﹝ــ︀ن︋  ︣ــ﹟ ﹝﹙﹥ ﹨ــ︀ی ﹋ ︑︣ ﹫﹆﹁
از  ︎︣وــ︤  داد.  د︨ــ️  از  ﹋﹢د﹋ــ﹩  در  را  ︎ــ︡رش 
︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی ︠︀﹡﹢اده  ︣ای ︑︃﹝﹫﹟ ﹨ ۱۲ ︨ــ︀﹜﹍﹩ ︋
️ ﹝︀﹜﹩، ﹋﹢زه ﹎ــ︣ی،  ︪ــ ﹠︀ــ﹩،︠  ︣د.︋  ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋ــ
راه آ﹨ــ﹟  در  ﹋︀ر  و  ︣ا﹡ــ﹩  ︀و﹎ ︀ه ︋︀ز﹋﹠ــ﹩، 
︫ــ︽﹏ ﹨︀﹩ ︋ــ﹢د ﹋ــ﹥ در آن دوره ︋ــ﹥ آن ﹨ــ︀ 

 ...️ ︣د︠ا ︎
︮﹀ـ﹦ ۱۶ و ۱۷ را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹫︡.



︣دار﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ︋
سالم دوستان خوبم. حتماً شما هم مثل ما خیلی از دست و شر کرونا 
خسته شده اید. کرونا روزگار را بر همۀ ما تلخ کرده است. آرزو می کنیم 
که ان شاءاهللا هرچه زودتر شر آن کم شود. بچه ها از خودتان بگویید 
و تعریف کنید در این دوران خوب نوجوانى تان چه می کنید؟... یادم 
هست زمانی که دانش آموز کالس هشتم بودم، یک روز زمستانی بعد 
از زنگ آخر، ماشین مدیر مدرسه در چند قدمی مدرسه در برف گیر 
کرده بود. هرچه گاز می داد و دنده عوض می کرد، از برف در نمی آمد. 
تا اینکه من و چند تا از بچه ها به دادش رسیدیم و کمکش کردیم و 
با هم ماشــینش را هل دادیم و از برف درآوردیمش. بعدها در درس 
بردارها متوجه شــدم که ما یک کار برداري انجام داده بودیم. برآیند 
نیروهایی که ما به ماشین آقاي مدیر وارد کرده بودیم، برآیندي بود 
از بردارهاي هم جهت با نیروهایی که یکدیگر را تقویت می کردند و به 

اندازه اي بود که خیلی راحت ماشین را از برف در آورد. .
باز هم یادم می آید در یک مســابقۀ طناب کشی که زنگ ورزش در 
مدرسه برگزار شد، از میان دو تیمی که طناب را به دو سوي مختلف 
می کشیدند، هیچ کدام برنده نشــدند. علتش آن بود که هر تیم اثر 
نیروي تیم دیگر را خنثا می کرد و طناب به هیچ ســویی نمی رفت؛ 
برآینــد اثر بردارها صفر بود.  همراهان خوبم، دنیایی که ما درون آن 
قرار داریم، پر از بردارهایی است از خوبی ها و بدي ها، فضائل و رذایل، 
و غیره ... نکته این است که ما در انتخاب ها مجبور نیستیم و می توانیم 
بــا اختیار انتخاب کنیم. اما چطور و کدام را انتخاب کنیم، تا حاصل 

خوبی داشته باشد؟
 بياييم با عينك رياضي نگاه كنيم

 فــرض کنیم در فضایی برداري قرار داریــم. فضایی پر از بردارهاي 
جهــت دار با جهت و اندازه هاي متفاوت رو به ســوي جهت مثبت و 
یــا منفی محورهاي مختصات. با مبدأ، مقصد و اندازه اي معین، قرار 
اســت در یک مســابقه ما تعدادي از این بردارها را انتخاب کنیم و 
حاصل انتخاب هایمان را به دست آوریم. برنده کسى است که حاصل 
بردارهایش مثبت تر باشد، اما مسابقه شرط و مرحله هایى دارد. شرط 
اولش این اســت که تعداد مشــخصی بردار را انتخاب کنیم و شرط 
دوم خود دو مرحله دارد: مرحلۀ اول آنکه به شــکل کامالً تصادفی 
انتخاب کنیم و در مرحلۀ دوم می توانیم انتخابی با اختیار، حساب شده 
و هوشمندانه داشــته باشیم. خب فرض کنید که با رعایت شرط ها 

هر دو صورت را انجــام دادیم و انتخاب کردیم. حاال انتخاب هاي 
تصادفی و انتخاب هاي هوشــمندانۀ خود را کنار هم 

می گذاریم و جمع بردارهاي مرحله هاى اول و 
دوم را حساب می کنیم. می دانیم، نتیجه 

اگر مثبت و هر چه بزرگ تر باشد، 
می گیریم.  باالتــري  امتیاز 

مسلّم است، برآیند بردارهایی که هوشمندانه انتخاب کرده ایم، بسیار 
بهتر و باالتر از بردارهایی است که تصادفی به دست آمده اند. مثالً اگر 
قرار بود من پنج بردار را به صورت تصادفی یا هوشمندانه انتخاب کنم، 
انتخاب تصادفی ام این  بردارها بودند که برآیند آن ها بردار  می شود.

اما در انتخاب هوشمندانه پنج برداري را که انتخاب کرده بودم، این  
بردارها بودند:

که برآیند آن بردار زیر شد.

البته شــاید درك فضاي برداري براي بعضی از شــما کمی سخت 
باشــد. مثال دیگري می زنم. فرض کنید درون جعبه اي کارت هایی 
از عددهــاى صحیح 100- تا 100 داریم. شــما باید 10 کارت را 
انتخاب کنید. نتیجۀ انتخاب هرچه مثبت تر و بیشــتر باشد، امتیاز 
شــما باالتر خواهد بود. باز هم مثل انتخاب بردارها در مرحلۀ اول به 
صورت تصادفی انتخاب می کنید و در مرحلۀ دوم هوشمندانه. خب 
انتخاب تصادفی من این ها بودند: 7، 5-، 80-، 30، 95-، 37، 25، 0، 
63- و 27- که حاصل این انتخاب تصادفی 171- می شود. انتخاب 
هوشــمندانۀ من هم عددهاى 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 
99، و100 هســتند که حاصل آن 955 می شود. خب مسلم است 
هر انتخاب هوشمندانه اي که پشت سر آن تفکر و تعقل باشد، نتیجۀ 
خوبی دارد. انســان موجودي است خداجو، خردمند، مختار، متفکر، 
سعادت جو، حقیقت جو، کمال جو، با استعدادهاي متنوع و ...  حاصل 
و برآیند تمام زندگی ما یک بردار اســت. پس 
بردارهایی را انتخاب کنیم که در هر لحظه 
برآیند آن ها هم افزایی داشته باشد و 
مجموع برآیندشان سعادت ما را 

به همراه داشته باشد.
پیروز و ســربلند 

باشید.

 حسین نامی ساعی

یادداشــــت
سردبـــــیـر
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ا︨︐︡﹜︀ل ﹨︀ی 
﹝︪︀﹨ــــــ︡ه ای

دا︨︐︀ن ﹨︀ی ر︀︲﹩  داود معصومی مهوار

من: اميدوارم امروز بتوانيم بخش ويژه ای از استدالل در رياضيات 
را بفهميم. من تکليف های شما را خوانده ام و استدالل های شما 
را ديده ام. می خواهيم برخی از آن ها را بررسی کنيم. برای شروع 

يک نفر صورت مسئلة تکليفتان را بخواند.
سحر: نقطة P که درون مربع ABCD جای دارد از سه رأس 
اين مربع فاصله هايی به اندازه های ۱، ۲ و ۳ دارد. آيا ممکن است 

که مساحت اين مربع ۸ واحد مربع باشد؟
نرگس: من عين صورت مســئله را به ياد دارم. نقطة P درون 
مربع ABCD جای دارد و فاصله های آن از رأس های B، A و 
C به ترتيب برابر ۱، ۲ و ۳ هستند. آيا ممکن است که مساحت 

اين مربع ۸ واحد مربع باشد؟
من: بيان ســحر و نرگس از صورت يکســان نيســت... (مکث 

می کنم).
آيســودا: البد می خواهيد از آن مثال هــای عجيب و غريب 

بياوريم و نشان دهيم که اين دو بيان معنی های مختلفی دارند.
من: راستش قبًال شما اين کار را کرده ايد. من در نوشته هايتان 
ديــده ام. از طــرف ديگر توجه کنيد که ممکن اســت کســی 
به درســتی يا نادرســتی، يک معنا از يک بيان را بفهمد. خب 
شايد واقعًا آن بيان معناهای ديگری هم داشته باشد و ديگران 
معناهای ديگر را دريافته باشند. چرا هر کسی بايد فکر کند که 
دريافت خودش درست است و دريافت ديگران عجيب و غريب 
است؟ حاال من از يکی دو نفر می خواهم که بيايند و پاسخ اين 
مســئله را همان گونه که قبًال نوشته اند، برای همه بازگو کنند. 

پريسا شما بيا و بگو.
پريسا: مــن اول مربعی به مساحت ۸ واحد مربع کشيدم. اين 
کار ساده است. کافی است مربعی بکشيم که طول قطرهای آن 

برابر با ٤ باشد.
شكل ١ را ببينيد:

ریـاضیــات و 
مدرســـــه
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نقطة P بايد روی هر ســه تای اين دايره ها باشد ولی 
مشاهده می کنيم که اين ســه دايره نقطة مشترکی 
ندارند پس مســاحت مربع ABCD نمی تواند برابر 

با ۸ باشد.
 P من: می بينيد؟ نرگس بی دليل ادعا نکرد که نقطة
وجود دارد. او كوشيد استدالل کند که چنين نقطه ای 
وجود ندارد. اما باز هم يکی از اشــتباهات آيســودا را 
تکرار کرد. در واقع آيسودا و نرگس هيچ کدام دربارة 
مربعی که مسئله گفته است، صحبت نکردند. از ليال 

می خواهم که بيايد و نظر خود را بگويد.
زهرا: شما گفتيد که «نرگس كوشيد استدالل کند» 
آيا گفته های او ايرادی داشت که آن ها را «تالش برای 

استدالل» تعبير کرديد؟
من: بله. خيلی خوب شــروع کرد و دايره ها را کشيد، 
ولــی در پايان گفت «مشــاهده می کنيم که ســه 
دايره نقطة مشــترکی ندارند.» همــان طور که خود 
نرگس گفت، اين مشــاهده است نه استدالل. گاهی 
مشــاهده هاي ما نادرســت از آب در می آيند، اگرچه 
ممکن اســت کسی استداللش هم نادرست از آب در 
بيايد. به هر حال در آينده بيشتر در اين باره گفت وگو 

و بررسی خواهيم کرد.
ليال: من هم با همان روش پريسا مربعی کشيدم که 
مساحتش برابر ۸ واحد مربع باشد، ولی نام گذاری من 

برای مربع جور ديگری بود. (شکل ٤)

 DCE ،BDE ،ABE پس هر يک از مثلث های
و CAE قائم الزاويه و متساوی الســاقين هستند و 
طول ســاق آن ها نيز ۲ واحد است. پس هر کدام 
مســاحتی برابر با ۲ واحد مربع دارند و مســاحت 
مربــع برابر با ۸ خواهد بود. از اينجا به بعد هم کار 
ساده بود. نقطة P را به فاصلة ۱، ۲ و ۳ از B ،A و 

C انتخاب کردم. (شکل ٢)

من: کسان ديگری هم همين استدالل را داشتند. 
حــاال از نرگــس می خواهم که بيايد و اســتدالل 

خودش را بگويد.
نرگس: من هم همان مثلث را کشــيدم ولی برای 
پيدا کردن P دقيق تر کار کردم. به مرکز A دايره ای 
به شــعاع ۱ واحد کشيدم. نقطة P حتمًا بايد روی 
اين دايره باشــد. به همين ترتيب دايره ای به مرکز 
B و شــعاع ۲ واحد کشيدم و نيز دايره ای به مرکز 

C و شعاع ۳ واحد کشيدم. (شکل ٣)

۴ ﹏ ︫
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و متوجه چيز عجيبی شدم. در مثلث PAC، مجموع 
طول دو ضلع AP و PC از طول AC بزرگتر نيست، 
بلکه با آن برابر است! اين شدنی نيست و محال است 
که خط مســتقيم به اندازة خط شکسته طول داشته 
باشــد. بنابراين تنها حالت ممکن اين است که مثلث 
PAC وجود نداشــته باشد. يعنی نقطة P روی قطر 
AC جای گرفته باشــد. ولی اين هم مشکل ديگری 

پيش می آورد. (شکل ٥)

در اين حالت وتر مثلــث قائم الزاوية PBE دو واحد 
طول دارد و ضلع قائمة BE نيز دو واحد طول دارد و 
اين شدنی نيست. مگر اينکه اين مثلث قائم الزاويه نيز 
 E خود نقطة P واقعًا وجود نداشته باشد. يعنی نقطة
باشد. در اين صورت طول PB می تواند دو واحد باشد، 
 PA ولی مشکالت ديگری پيش می آيند و طول های
و PC نيز دو واحد خواهند شد. پس نتيجه گرفتم که 
مساحت مربع ABCD نمی تواند ۸ واحد مربع باشد.

من: بچه ها توجه کنيد که نام گذاری درســت مربع 
همين اســت که ليال انجام داده است. دليل درستی 
آن نيز يک قرارداد رياضی اســت. طبق اين قرارداد، 
هر دو رأســی که در نام چندضلعی کنار هم هستند، 
بايد نام دو رأس يک ضلع باشند. چنان که می بينيم، 
در نام ABCD دو رأس B و C کنار هم هســتند، 
ولی در شــکل پريسا اين دو رأس نام يک ضلع مربع 
نيســتند، بلکه نام دو رأس يکی از قطرها هستند. در 
رياضيات چنين قرارهايی گذاشته اند تا ساده تر بتوانند 
شــکل منظور خود را به درستی بيان کنند و انتقال 

معناها درست و دقيق انجام بشود.
نرگس: يعنی تنها ايراد من رعايت نکردن اين قرارداد 
است؟ و اگر اين قرارداد نبود، کار من مشکل نداشت؟

من: بله، اگر چنين قراردادی نبود، کار شما اين مشکل 
را نداشت. ولی شما مشاهده و استدالل را يکی گرفتی 

و اين هنوز مشکل است و بايد فکری برای آن کرد.
زهرا: ســال پيــش آموزگار مــا دربــارة نام گذاری 
چندضلعی ها و اهميت ترتيب رأس ها به ما گفته بود، 
ولی فکر نمی کرديم حتمًا بايد آن را رعايت کنيم. فکر 

می کرديم که بهتر است رعايت شود.
من: اين قرارداد حتمًا بايد رعايت بشــود. از اين پس 
در نوشــته های کتاب درســی هم دقت کنيد. شايد 
اگر کتاب درســی به اين قرارداد اشاره می کرد بهتر 
بود، ولی خواهيد ديد که کتاب درســی هم دقيقًا آن 
را رعايــت می کند. مهم تر اينکــه رياضيات و منطق 
قراردادهای ديگری نيز دارند که برای دقت و درستی 
انتقال معناها قرارداد شده اند. شايد در وقت مناسبی 

به برخی از آن ها نيز اشاره کنيم.
اعظم: ولی من به درســتی استدالل ليال شک دارم. 
 P مســئله خواسته بود که ۱، ۲ و ۳ بودن فاصله های
از B ،A و C را فــرض بگيريم و ۸ واحد مربع بودن 
مساحت ABCD را بررسی کنيم. در صورتی که کار 
ليال و ديگران درســت عکس ايــن مطلب بود. يعنی 
مســاحت مربع ABCD را ۸ واحد مربع گرفتند و 
۱، ۲ و ۳ بودن فاصله های P از B ،A و C را بررسی 
کردند. يعنی در واقع وجود نقطة P را بررسی کردند، 

نه ۸ واحد مربع بودن مساحت ABCD را.
من: اعظم موضوع دقيقــی را يادآوری می کند. واقعًا 
بچه ها همان کاری را کرده اند که اعظم گفت و اين کار 
گاهی نادرســت است. بهتر است هميشه مانند اعظم 
فکر کنيد و صورت مســئله را دســتخوش تغييرات 
پايه ای نکنيد، مگر اينکه برای کارتان دليلی داشــته 
باشــيد. اينجا هم دليلی وجــود دارد؛ اگر چه ليال و 
ديگران آن دليل را نگفتند. کمی فکر کنيد و ببينيد 

آن دليل را پيدا می کنيد؟
ليال (پس از کمی مکث): فکر کنم فهميدم. تنها يک 
مربع با مســاحت ۸ واحد مربــع وجود دارد و همين 
را بايــد به عنوان دليل می آورديــم. اگر چند مربع با 
اين مساحت وجود می داشت آنچه به عنوان استدالل 

گفته بوديم، ناقص می بود.
من: درســت می گويــی. اگرچه ممکن اســت کمی 

پيچيده به نظر بيايد.
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 فاطمه معین الدینی  جالل سرحدی  حسين كريمی

روزهايي با آســمان آبي و شب هاي پرستارة روستاي «حسن آباد» 
زبان زد عام و خاص بود. باريكة آبي نيز كه از دل ســنگ هاي كوه 
كنار روستا جاري بود و اهالي، نوشيدن آن را براي حفظ سالمتي 

ضروري مي دانستند، بر زيبايي طبيعت روستا افزوده بود.
در كنار روســتا زمين چمن زاري بود كه بچه ها براي بازي به آنجا 
مي رفتند. جمعه صبح، طبق روال گذشته، بچه ها براي بازي به آن 
زمين رفتنــد و يوسف كه دروازه بان خوبي بود، درون دروازه قرار 
گرفت. زمان زيادي از بازي نگذشته بود كه توپي به سمت دروازه 
شــوت شد و بدون هيچ عكس العملي از طرف يوسف، توپ از بين 
دو تيرك دروازه گذشته و گلي به حساب تيم مقابل ثبت شد. گل 
خوردن يوسف عجيب نبود، ولي عكس العمل نشان ندادن او همه 
را حيرت زده كرد. يوســف به آسمان نگاه مي كرد و مات و مبهوت، 

سر به باال خشكش زده بود. 
ناصر: چي شده يوسف؟ بشقاب پرنده ديدي؟ چرا خشكت زده؟! 

يوســف: به آن چهار ســيم برق و به آن توپ نگاه كنيد؛ عجيب 
است! 

ناصر: آن توپ عجيب نيست، توپي كه از دروازه گذشت و تو هيچ 
واكنشي نشان ندادي عجيب است. 

يوسف: ما كه هر جمعه صبح براي بازي به اينجا مي آييم، چرا تا 
به حال به اين مسئله فكر نكرده ايم؟!

علي: كدام مسئله؟ اين سيم ها كه هميشه اينجا بودند و آن توپ 
نشانگر هم كه هميشــه بوده، چه چيز جديدي پيش آمده است؟ 
تازه امروز جمعه است و مدرسه تعطيل. فقط بايد به فكر بازي بود!

توپ با ضربة نســبتًا شديدي به يوســف خورد و او تلوتلو خوران، 
به پشــت سرش نگاه كرد و ديد معلم رياضي مدرسه شان كه براي 
آوردن آب پاي كوه رفته بود، توپ گذر كرده از بين دو تيرك دروازه 

را برگردانده و به سمت بچه ها شوت كرده است. 
علي: آقا، يوسف فكر مي كند اينجا كالس درس است. به سيم هاي 
برق و آن توپ نگاه مي كند و مدام مي گويد عجيب اســت، عجيب 

است. 

معلم: يوسف چي شده، مشكل كجاست؟
يوســف: آقا معلم، به آن چهار سيم برق كه موازي هم هستند و 
به آن توپ نگاه كنيد، اگر آن توپ را يك نقطه در نظر بگيريم، آيا 
مي توانيم يك مربع بكشيم كه يكي از رأس هايش همان نقطه باشد 

و سه رأس ديگرش روي سه سيم ديگر؟
آقا معلم ظرف هاي آب را زمين گذاشت و از جيبش قلم و كاغذي 
در آورد و شــكل ١ را كشيد و پرســيد: «منظور تو چنين چيزي 

است؟»

يوسف: دقيقًا بله. مي شود مربعي رسم كرد؟ چگونه؟
علي و ناصر و بقية بچه ها دور يوســف و آقا معلم جمع شــدند تا 

ببينند كه آيا واقعًا چنين مربعي را مي توان رسم كرد؟
معلم: اول بياييد تصور كنيم كه چهار خط موازي به طور متوالي به 
فاصلة يكسان از هم واقع باشند و توپ را نقطة A در نظر بگيريم. 

(شكل ٢)

 ،ABD جواب مسئله باشد، آن گاه بايد مثلث ABCD اگر مربع
مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين باشد. پس بهتر است كه مسئلة 

يوسف را به مسئلة زير تبديل كنيم: 
مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين ABD را چنان رسم كنيد كه 
 dتا ٢ dواقع باشد و فاصلة ١ dروي ٣ D و dروي ٢ B و dروي ١ A

برابر با فاصلة d٢ تا d٣ باشد. 
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علي: حاال اگر فاصلة بين دو خط متوالي يكسان نبود، چه كنيم؟
ناصر: خب معلوم اســت ديگر، آن موقع مســئله جواب ندارد و 

نمي شود مربع رسم كرد. بايد برويم ادامة توپ بازي. 
همه زدند زير خنده، ولي آقا معلم گفت: «چرا، مي شود. كافي است 

كه يك شرط را لحاظ كنيم.»
يوسف: در رســم مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين ABD هيچ 
نيــازي به برابري فاصلة d٢ تا d٣ با فاصلة d١ تا d٢ نبود. پس مهم 
نيســت كه فاصلة d١، d٢ و d٣ از يكديگر چقدر باشد. اما آن موقع 
ديگر نمي توان گفت امتداد AO به اندازة خودش، خط d٤ را قطع 

مي كند. 
 dبرابر با فاصلة ١ dتا ٤ dمعلم: كامًال درست است. اما اگر فاصلة ٣
تا d٢ باشد، به همان روش مربع قابل رسم خواهد بود. (شكل ٨) و 

در غير اين صورت مسئله جواب نخواهد داشت. 

علي: اگر فاصلة بين d٢ و d٣ مهم نباشــد، پس ممكن است صفر 
هم بشود، يعني اگر d٢ و d٣ بر هم منطبق باشند، باز هم مي توان 

مربع رسم كرد؟
معلم: بله، مي شــود مربع را رسم كنيم. در واقع ضلع هاي مربع با 

45 خواهند ساخت. (شکل ٩) خط هاي d١ و d٤ زاوية 

ˆ ˆ ˆ ˆA A C C1 2 1 2 45    

آقا معلم ظرف هاي آب را برداشت تا راه بيفتد كه ناصر گفت: «آقا تا 
يوسف اين حل ها را مرتب و پاك نويس كند، شما دروازه بان باشيد، 
كمي از بازي مانده اســت. بعد با هــم مي رويم و ما هم در آوردن 

ظرف هاي آب به شما كمك مي كنيم.»

علي: خب چطور رسم كنيم؟
معلم: نمي دانم بايد كمي فكر كنيم. عجله نكنيد. 

ناصر: اگر قرار باشــد مثلث ABD قائم الزاويه و متساوي الساقين 
باشد (شكل ٣)، پس بايد دو مثلث قائم الزاوية ADH و ABH١ با 

هم برابر شوند (به دليل برابري وتر زاويه هاي حاده):

و
ˆD̂ A ˆ ˆˆ ˆD A A Bˆ ˆA A

    
  

1 1
1 2 1 1

1 2

90
90





يوســف: يا به عبارت ديگر بايد دو مثلــث قائم الزاوية ADH و 
´ABH با هم برابر شوند (شكل ٥).

معلم: خب اين كه ايدة بسيار خوبي است. بياييم از A بر d٢ عمود 
H بناميم (شكل ٦). دايره اي به مركز A و به  كنيم و پاي عمود را́ 
شعاع ´AH رسم مي كنيم تا d١ را در H قطع كند. از H مماسي 
بر دايره رسم مي كنيم تا d٣ را در D قطع كند، عمود رسم شده از 
A بر AD،  را در B قطع خواهد كرد. مثلث ABD قائم الزاوية 

متساوي الساقين خواهد بود. 

ناصر: حاال مربع را چگونه رسم کنيم؟
معلم: وســط BD را O در نظر می گيريــم و AO را به اندازة 
خــودش امتداد مي دهيم تا d٤ را در C قطع كند. ABCD مربع 

مورد نظر يوسف خواهد بود. (شکل ٧)

ریـاضیــات و 
مســـــئله

٧
دوره ۲۶. شماره ۴

۳ ﹏ ︫

۴ ﹏ ︫

۵ ﹏ ︫

۶ ﹏ ︫

۷ ﹏ ︫

۸ ﹏ ︫

۹ ﹏ ︫



 جعفر اسدی گرمارودی

︣ ︣︋ا ︣﹎ـــــ﹢ی ﹨︀ی ﹡ــ︀︋ ︣︋ا در ﹋ـ﹀ـــــــ﹥ ﹨︀ی ︋ــ

حل: قبل از بررسي راه حل ها، از ترازوي اول نتيجه مي گيريم كه 
گوي سفيد وزني كمتر از گوي مشكي دارد. همچنين، ترازو به 
معناي تساوي دو طرف است كه از اين موضوع براي ارائة راه حل 

استفاده مي كنيم. 

 مسئله: در شکل، دو ترازو را با 
گوي هاي سفید هم وزن، گوي هاي 
مشکی هم وزن و دو وزنۀ 3٠ و 6 

گرمی تراز کرده ایم. 
وزن هر گوي ســفید و هر گوي 

مشکی را به دست آورید. 

﹏ ︡راه﹠ ،﹤﹚︧﹞ ך

 راه حل اول: جاگذاري
با توجه به اينكه در ترازوي اول، معادل وزن دو گوي مشــكي را داريم، مي توانيم به جاي دو گوي مشــكي وزن معادل آن، يعني 

«٦٠+ èè» را قرار دهيم. 
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 راه حل دوم: جمع كردن كفه هاي ترازو
دو كفة سمت چپ را با هم و دو كفة سمت راست دو ترازو را با هم جمع مي كنيم. 

 

با توجه به شرايط مسئله، با حدس هاي مناسب و منطقي مي توانيم راه حل را ادامه دهيم. از آنجا كه گوي سفيد كمتر از گوي مشكي 
وزن دارد، بنابراين با در نظر گرفتن وزن حداقلي براي گوي سفيد، گوي مشكي وزني بين ۹ تا ۱۲ گرم خواهد داشت. بنابراين فقط 

وزن ۱۰ و ۱۱ گرم مناسب خواهد بود كه اين دو مورد را بررسي مي كنيم.

اما با قرار دادن اين دو عدد در هر كدام از دو ترازو،تساوي يا تراز رخ نخواهد داد. اما با بررسي é =۱۱ و è =۸، تراز در دو ترازو 
برقرار خواهد شد. 

 راه حل سوم: جمع كردن كفه هاي ترازو به طريقي ديگر
دو كفة ترازو را به صورت ضربدري با هم جمع مي كنيم. يعني كفة چپ ترازوي اول با كفة راســت ترازوي دوم و به همين ترتيب 

براي دو كفة ديگر. بنابراين: 

 راه حل چهارم: دو معادله، دو مجهول (مخصوص نهمي ها)
مي توانيم به جاي گوي مشــكي از x و به جاي گوي ســفيد از y استفاده كنيم و معادله هاي زير را تشكيل دهيم و آن ها را ساده تر 

كنيم: 
ترازوي اول x y x y x y        2 2 6 3 طرفین 3

تقسیم بر 2  
ترازوي دوم x y x x y      3 30 2 30  

دو معادلة به دست آمده را به روش دو معادله و دو مجهول حل مي كنيم. 

xــــــــــــــــــــــ y
x y
x x y

 
 
    

3
2 30

3 33 11 4

يادآوری: مي توانستيم از ابتدا از x و y استفاده كنيم، اما به منظور واقعي تر بودن مسئله و استفادة بهينه از ترازو براي مفهوم معادله، 
براي سه راه حل اول اين كار انجام نشد.  
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︣ای ך ا︔︣ ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︀︡ ﹋︀ر ﹋﹠﹫﹛؟︋  خسرو داودی﹆︡ر︋ 

 کمی فکر کنیم
یکی از آثــار ماندگار فرهنگ و ادبیات معاصر ما «لغت نامۀ دهخدا» 
است که با کوشش بسیار و تالش فراوان مرحوم علی اکبر دهخدا 
خلق شــد و پس از فوت ایشــان آقاي دکتر محمد معین آن را به 
پایان رســاندند. این لغت نامه 24000 صفحه دارد و معناي بیش از 
200000 واژه در مدت زمان 40 سال تهیه و تولید شده است. بیایید 
کمی در مورد این عددها فکر کنیــم. 24000 صفحه یعنی 120 
جلد کتاب 200 صفحه اي. یک کتاب 200 صفحه اي با جلد سخت 
(مقواي ضخیم) به طور تقریبی 3 سانتی متر عرض دارد. یعنی اگر این 

120 جلد را کنار هم بگذاریم، خواهیم داشت: 
سانتی متر 36٠=3×12٠

و اگر عرض یک طبقۀ قفســۀ کتاب را 120 سانتی متر فرض کنیم، 
خواهیم داشت:                                       طبقه 3= 12٠÷36٠

یعنی به 3 طبقه قفسۀ کتاب احتیاج داریم تا همۀ جلدهاى لغت نامۀ 
دهخدا را در کنار هم ببینیم. این را گفتم تا از نظر کّمی اهمیت این 

اثر را تا حدي درك کرده باشید. 

 بیایید محاسبه کنیم
اما نوشتن رمان یا داستانى 200 صفحه اي چقدر طول می کشد؟ 
بــراي مثال، یــک داســتان نویس حرفه اي در مدت یک ســال 
می تواند یک داســتان 200 صفحه اي را با حدود روزي 5 ساعت 
کار بنویسد. به این ترتیب اگر روزي 10 ساعت کار کند، 60 سال 
طول می کشــد تا 120 جلد داستان بنویسد! شما فکر می کنید 
که نوشــتن یک داستان ســخت تر و وقت گیرتر است یا نوشتن 

لغت نامه؟
البته هر کاري ســختی و دشواري خودش را دارد، اما خلق یک 
داستان کارى فردي است و به توانایی، هنر، خالقیت و ابتکار آن 
فرد بســیار وابسته اســت. حاال براي اینکه کمی با  فرایند تولید 
اثرى مثل لغت نامه آشــنا شوید، فهرست وار به برخی از کارهاى 

آن اشاره می کنم:
به هر لغت اصلی که در مورد معناي آن در لغت نامه توضیح داده 
می شــود، «مدخل» می گویند. مدخل یعنی محل داخل شدن یا 
وارد شــدن. پس شــما وقتی دنبال معناي یک واژه در لغت نامه 
می گردید، به یک نقطۀ شروع یا همان مدخل ها نیاز دارید. براي 
تولید یک لغت نامه ابتدا باید مدخل ها را شناسایی کرد. این کارى 
پژوهشی و بسیار زمان بر اســت، چون واژه ها به مرور زمان تغییر 
می کنند. بسیاري از واژه ها که در گذشته استفاده می شدند، امروز 
دیگر کاربرد ندارند و بسیاري واژه هاى جدید به زبان اضافه شده اند. 
با مشخص شدن یک مدخل باید ریشۀ آن واژه، هم خانواده ها، معانی 

متفاوت آن در موقعیت هاي مختلف، کلمه هایی که از آن مشــتق 
و ســاخته می شوند، و بســیاري موارد دیگر را از البه الي متن هاي 
گوناگون و از میان شغل هاي مختلف جست وجو کرد. حتی در مورد 
اینکه آن واژه چگونه تلفظ و یا نوشــته می شود، باید پژوهش کرد و 
در موارد زیادي در این خصوص اختالف نظر هست. به این هم اضافه 
کنیــد که بعضی از واژه ها مربوط به لهجه هاي متفاوت اند  و ممکن 
اســت در اقوام مختلف معنا، تلفظ و کاربرد متفاوتی داشته باشند.  
فکر نکنید که همۀ این کارها را شخصی مثل دهخدا به تنهایی انجام 
داده اســت. تدوین لغت نامه اى با این وسعت یک کار گروهی است 
و افراد زیادي با تخصص ها و توانایی هاي متنوع همکاري می کنند. 
اما بپردازیم به شــخص آقاي علی اکبر دهخدا. ایشان براى لغت نامه 
حداقل 10 ساعت در روز کار مفید انجام مى دادند. فرض کنید که 

ایشان 365 روز سال را بدون وقفه کار کرده باشند:
                                ساعت 365٠= ساعت 1٠× روز 365
ساعت 146٠٠٠= 365٠ × سال 4٠

︀﹫︡﹋﹞ـ﹩  ﹁﹊ـــــــ︣ ﹋﹠﹫﹛︋﹫
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یعنی در مدت 40 ســال حدود 146000 ســاعت به تنهایی کار 
کرده اند. یادتان باشد که این مقدار فقط کار یک نفر است و فراموش 
نکنیم که تدوین لغت نامه کارى گروهی اســت و ایشان سرپرست 
این کار بودند. تازه عمر ایشــان براي اتمام کار کفایت نکرد و دکتر 
محمد معین در نهایت کار را جمع کردند. نقل است که وقتی یکى 
از بستگان بسیار نزدیک آقاي علی اکبر دهخدا فوت کردند، ایشان به 
مراسم تشییع هم نرفتند و گفتند که می ترسم از کار تدوین لغت نامه 
بــاز بمانم و نتوانم این کار را تمــام کنم. یعنی این مقدار جدیت و 
وقت گذاري براي خلق یک اثر ماندگار حیرت آور و درس آموز است. 

بیایید در مــورد خودمان فکر کنیم. در طول یک ســال 52 روز 
جمعه و 26 روز تعطیلی داریم و به طور متوسط می توان فرض کرد 
که 65 روز از سال به تعطیالت بگذرد. فرض کنیم که ما روزي 8 
ساعت به طور متمرکز روي یک کار وقت بگذاریم و در 40 سال از 

عمر خود، با جدیت یک کار را دنبال کنیم:
روز 365= یک سال
روزهاي غیرتعطیل   ٣٠٠= 365-65
ساعت کار مفید در یک سال24٠٠= ساعت 8 × روز ٣٠٠
ساعت 96٠٠٠= سال 4٠× ساعت 24٠٠

منظور از کار جدي، دنبال کردن یک موضوع یا حرفه یا حتی یک 
هنر است. یعنی با کار مداوم 40 ساله، در حدود 96000 ساعت 

زمان صرف خواهیم کرد. 

 بیشتر فکر کنیم
در پژوهش انجام شــده روي افرادى که در یک رشــته یا زمینۀ 
خــاص صاحب نظر و متخصص بودند، به این نتیجه رســیدند که 
براي متخصص شدن در یک حرفه، علم و یا هنر، حدود 100 هزار 
ساعت کار نیازمندیم. به عبارت دیگر، اگر کسی براي زمینۀ مورد 
عالقۀ خود حدود 100 هزار ســاعت وقت بگذارد،  به طور حتم در 
آن مورد متخصص خواهد شد، حرفی براي گفتن خواهد داشت و 
می تواند از خود آثار ماندگارى خلق کند. براي مثال، اگر کسی به 
خوانندگی عالقــه دارد و البته زمینۀ الزم از نظر تارهاي صوتی و 
طنین صداي جذاب را در حد اولیه و مورد نیاز داشته باشد و 100 
هزار ســاعت هم وقت بگذارد، می تواند خواننده اى ماندگار شود. با 
محاسبۀ باال نشان دادیم که هر سال باید حداقل 300 روز و روزي 
8 ساعت با جدیت آن کار را دنبال کند و بعد از 40 سال به نتیجۀ 
فوق العاده دست یابد. آیا به نظر شما انجام این کار دشوار است؟ آیا 
شــما می توانید این مقدار کار را به طور مداوم در یک زمینۀ خاص 
و مورد عالقۀ خود انجام دهید؟ بیایید در مورد خودتان بیشتر فکر 
کنید. شما چه آرمان و آرزویی براي خودتان دارید؟ دوست دارید 
در آینده چه کاره شوید؟ چه شغلی داشته باشید؟ آیا در ذهن شما 
هدف هاي بزرگ و متعالی وجود دارند یا هدف هاى معمولی؟ مثًال 
بعضی ممکن اســت بگویند آرزوي من این اســت که پول داشته 
باشــم و خوش بگذرانم! یا همین که شغلی معمولی داشته باشم 
که امورات زندگی ام بگذرد، کافی است! شاید بعضی ها هم اصًال به 
این چیزها فکــر نکرده اند و فکر هم نمی کنند! یعنی خوش خوش 
هستند!  به هر حال روي سخن من با کسانی است که در ذهنشان 
آرزوهاي بزرگ دارند. می خواهند در آینده فرد مهم و تأثیرگذارى 
باشــند و از خودشان اثرى ماندگار خلق کنند. مى خواهند در یک 
زمینه متخصص باشند، حرفی براي گفتن داشته باشند، و در رشتۀ 
تخصصی خود نفر اول باشــند. بین دانش آموزانی که این متن را 
می خوانند، به طور حتم چنین افرادي پیدا می شوند. شاید یکی از 
آن افراد شــما باشید. بله با شما هستم! شما هم می توانید تصمیم  
بگیرید. اگر می خواهید پزشک شوید، آرزوهاي بزرگ کنید. بگویید: 
می خواهم پزشــک متخصصى باشــم که در دنیا روي من حساب 
کنند. می خواهم دانشــمندى در زمینۀ فیزیک هســته اي باشم. 
می خواهم طراح خودرو باشم که تمام کارخانه هاي خودروسازي به 
دنبال استخدام من باشند. می خواهم از خودم اثرى ماندگار خلق 
کنم.  اگر این تصمیم را گرفتید فراموش نکنید که رسیدن به آن 
چقدر زحمت دارد. باید 100 هزار ساعت کار جدي و مفید انجام 
دهید. البته نبوغ، اســتعدادهاي خاص، توانایی هاي ویژه و از همه 
مهم تر، قدرت تشخیص راه درست، و انتخاب رشته هاي تحصیلی 
مناسب، شغل مناسب و زمینه هاي رشد، از جمله مدرسه و دانشگاه 
مناســب، می توانند سرعت حرکت را زیاد کنند و زمان 100 هزار 
ســاعت و یا عمر 40 ســاله را کاهش دهند. پس آرزوهاي بزرگ 
داشــته باشید، تصمیم بگیرید، راه درســت را انتخاب کنید و در 
این مسیر با جدیت و به طور مداوم تالش کنید. خداوند هم کمک 

می کند و به عمر و تالش شما برکت می دهد تا موفق باشید!
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مجموعه
در رياضی با مفهوم «مجموعه» آشنا شده ايد. به زبان ساده، برای 
اينکــه يک مجموعه را تعريف کنيم، ابتدا يک ويژگی را تعريف 
می کنيم و ســپس هر چه را که دارای آن ويژگی است، در آن 

مجموعه قرار می دهيم. 
مجموعة حيوانات پستان دار گوشت خوار استان تهران: {خرس 
قهوه ای، پلنگ، سياه گوش، گربه پاالس، يوزپلنگ، گرگ، کفتار، 

کاراکال، گربه وحشی، شغال، روباه، راسو، سمور سنگی}
مجموعة حيوانات پســتان دار گوشت خوار دريای خزر: { فوک 

خزر}

مجموعه ها می توانند تعداد اعضای متفاوت داشــته باشد. اگر از 
شما بخواهم مجموعه ای مثال بزنيد، می توانيد صدها مجموعه با 
ويژگی های مختلف بيان کنيد. اين مجموعه ها شامل عددها در 
رياضی، کتاب های متفاوت، دسته ای از فيلم ها، انواع خودروها، و 
هزاران مجموعة ديگر می تواند باشد. اگر بنا باشد کتاب های خود 
را در يک مجموعه تعريف کنيد، دسته بندی شما چه عنوان هايی 
خواهد داشت؟ اگر ترتيب اعضای يک مجموعه جابه جا شود، آن 

مجموعه تغيير نمی کند. 

زيرمجموعه
به بخشی از اعضای يک مجموعه، زيرمجموعه می گويند؛ برای 

مثال: 

{٢،٤،٦،٨}= B مجموعة عددهای زوج بين ١تا١٠ 
{٦}=A مجموعة عددهای زوج بخش پذير بر ٣ بين ١ تا ١٠ 

A: می گوييم A زيرمجموعة B است .  B
مجموعه هــا ويژگــی اساســی در رياضيات هســتند. گرچه 
به خودی خود بسيار بی معنی به نظر می رسند، اما وقتی آن ها را 
در موقعيت های متفاوت به کار می بريم، به عنصر بسيار قدرتمند 

رياضيات تبديل می شوند. 
مجموعه ها می توانند شامل انواع اطالعات و داده ها باشند. امروزه 
با توليد انبوه اطالعات مواجه هستيم. دسته بندی و عنوان بندی 
داده ها ما را در اســتخراج دانش و تحليل موضوع ها راهنمايی 

خواهد کرد. مبنای رياضی دسته بندی، مجموعه ها هستند. 
حال ســؤال اين اســت که در مجموعه ها اطالعات کجا ذخيره 
می شــوند؟ پاسخ اين ســؤال حافظة يارانه است؛ حافظة رايانه 

︎ــ︨︀ در ا︋︣﹨︀︨️!را︀﹡︩ ا︋︣ی
 ژما جواهری پور



محل ذخيره و جمع آوری اين اطالعات است. اجازه بدهيد مثالی 
بزنم: در شــبکة شاد مجموعه های متفاوتی وجود دارند. کالس 
درس شــما در فضای مجازی يک مجموعه است که ويژگی آن 

دانش آموزان کالس « الف» پاية نهم مدرسة «ب» است.
 

در تصوير باال چگونگی تشکيل مجموعة هم کالس هايتان را در 
شبکة شاد مالحظه می کنيد. 

حال می رسيم به اطالعاتی که در اين مجموعه مبادله می شوند. 
صدها فيلم آموزشــی و محتوای علمی در مجموعة شما وجود 
دارند که اين اطالعات زيرمجموعه هايی را شامل می شوند؛ مثل 

مجموعة اطالعات آموزش رياضی.
در درس مجموعه ها، اشــتراک و تفاضل را ياد گرفتيد. اگر بنا 
باشد محتوای آموزشی کالس خود و ساير کالس های نهم را به 

اشتراک بگذاريد، از چه روشی استفاده می کنيد؟ 
دنيای مجازی برای به اشــتراک گذاشتن اطالعات يک راه حل 

پيشنهاد داده است که در ادامه با آن آشنا می شويد.  

رايانش ابری
به زبان ســاده رايانش ابری عبارت اســت از ذخيره ســازی و 
دســتيابی به اطالعات و برنامه هــا در اينترنت به جای حافظة 
رايانة شــخصی. ايدة اصلی رايانش ابری اين است که از طريق 
اينترنت از سخت افزار و نرم افزارهايی استفاده می کنيم که آن ها 

را نخريده ايم، بلکه به نوعی اجاره کرده ايم. 
وقتی شــما فيلمی را از شبکة شــاد دريافت می کنيد، فيلم را 

روی حافظــة تلفن همراه خود داريد و اگر فيلم را 
پاک کنيد، با مراجعه به گروه خود امکان دريافت 
مجدد فيلم وجود دارد. فيلم آموزشی کجا ذخيره 

شده است؟ 
اين فيلم ها يا روی حافظه های بزرگ (ســرورها)، 
و يا در يک ابر اطالعاتی ذخيره شــده اند. به خاطر 
داريــد که گفتيم: می توانيــد کتاب های کتابخانة 
شخصی تان را در مجموعه های متفاوت، مثل علمی، 
تاريخی و داستانی طبقه بندی  کنيد و در قفسه ها 
قرار دهيد. حال اگر آن ها را با برچسب مشخصات 
خود به کتابخانة عمومی شهرتان به امانت بسپاريد، 
می توانيد به جای خريد قفســة کتاب برای خانه، 
مبلغی به عنوان اجارة محل نگهداری، به کتابخانة 

عمومی شهر بپردازيد. 
 اين يک مثال بســيار ساده از مفهوم رايانش ابری 
است. برای حفظ اطالعات و دسترسی آسان به آن 
در فضای رايانش ابری، بايد فايل ها را عنوان بندی 

و نام گذاری کنيد. 
 

با وجود مزايای رايانش ابری برای ذخيره ســازی اطالعات، اين 
امکان چالش بزرگی دارد که وابسته بودن آن به اينترنت است. 

از اين پــس اگر اطالعاتی را بارگذاری و يــا دريافت می کنيد، 
به اين بينديشــيد که چه عنوان از مجموعة اطالعات را در ابر 

اطالعاتی دنيا مبادله می کنيد.  
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︣ان  ا ﹩︲︀︀ِر آ﹝﹢زش ر︫︣
 دکتر رضا حیدری قزلجه، استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران

 تصویرگر: حمید خلوتی
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︡رش را در ﹋﹢د﹋﹩  ﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡ و︎  ︣﹝︀ن︋  ﹞ ﹟︣﹙﹥ ﹨︀ی ﹋ ︑︣ ︣︀ری دوم آذر ۱۳۰۵ در ﹊﹩ از ﹁﹆﹫   ︫︤︣و  ︎.۱
 ،﹩﹛︀﹞ ️ ︪ــ ﹠︀ــ﹩،︠  ︣د.︋  ︀﹡ــ﹢اده ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋ــ ︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی︠  ︣ای ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹨ ــ ــ︀﹜﹍﹩︋  ︣وــ︤ از ۱۲︨  از د︨ــ️ داد.︎ 
︣دا︠️. و︲︹  ︣ا﹡﹩ و ﹋︀ر در راه آ﹨﹟ ︫︽﹏ ﹨︀﹩ ︋﹢د ﹋﹥ در آن دوره ︋﹥ آن ﹨︀ ︎ ︀ه ︋︀ز﹋﹠﹩، ﹎︀و ،زه ﹎︣ی﹢﹋
 ︀ ︣د.︋  ﹫︡ا ﹡﹞﹩ ﹋ ﹢ردن︎  ︣ای︠  ﹢دش ﹎︀﹨﹩ ︑﹊﹥ ﹡︀﹡﹩ ﹨﹛︋  ﹥ ﹎﹀︐ـ﹦︠  ﹢د ﹋﹥︋   ︋️ــ ﹥ ﹇︡ری︨  ز﹡︡﹎﹩ ︫ــ︀ن︋ 

︪︀ن را ادا﹝﹥ د﹨﹠︡. ︙﹥ ﹨︀︩ د︨ر ︣ار دا︫️ ﹋﹥︋  ︀ن ا︮ و︗﹢د ا﹟، ﹝︀د︫ر

︣ای ﹝﹆︡﹝︀︑﹩  ︨ ︩ ︐︀ن و دا﹡ ︣︀ری دورۀ ا︋︐︡ا﹩، د︋﹫︨︣   ︫︤︣و  ︎.۲
︣ان ر﹁️  ︑ ﹤︋ ۱۳۲۳ ︣داد ︣د اول ︫ــ︡. در ︠ ــ︀﹎ ︣﹝︀ن ︠﹢ا﹡︡ و︫  را در ﹋
︣ان ︋﹥ ︑︭﹫﹏ ادا﹝﹥ د﹨︡ ا﹝︀ ︋︀ ך ﹝︪ــ﹊﹏ ︗︡ی  ︑ در دا﹡︪ــ﹍︀ه ︀︑
ــ﹢د. ﹢ن ﹨ــ﹛ ر︀︲﹫︀ت را دو︨ــ️ دا︫ــ️ و ﹨﹛ اد︋﹫ــ︀ت را.  ︵ــ︣ف︋ 
︣د و ︑︭﹞﹫﹞︩ را  ــ︣ ا﹟ دو را﹨﹩ ر︀︲﹫ــ︀ت را ا﹡︐︀ب ﹋ــ ︣ا﹡︖︀م︨  ︨ــ

!﹩︲︀︪︡ۀ ر﹡ ﹏ ﹏︀︧﹞ ی﹢  ︨﹤  ︋︩﹫  ︎:️﹁︣ ﹎

ــ︀ ﹝︪ــ﹊﹙︀ت و  ︐︀ــ️ و در ز﹝ــ︀ن ︑︭﹫ــ﹏︋  ︣︀ری در︎  ــ  ︫.۳
 ﹩﹚﹞︀︻ ︀﹨ ﹩︐︨ ﹟﹫﹝﹨ ا︗﹥ ︫︡ و﹢﹞ ا︨ــ︐﹥ ای﹢︠︀﹡ ︉︀︭﹞
︀ل  ︺︡ از ﹡﹥︨  ︀ل،︋  ﹥ ︗︀ی ︀ر︨  ︣︀ری ﹝︡ر﹋︩ را︋   ︋﹢د ﹋﹥︫ 
ــ️ و ︑︀رــך ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹛،  ︣د. ا﹝ــ︀ در ﹨﹞ــ︀ن دوره ﹨ــ︀ی︨  ︋﹍﹫ــ
︣ا﹡︧ــ﹥ ﹝︧﹙︳  ︀ن ﹁ ﹥ ︋ز ︥و﹨︩ را ﹋﹠︀ر ﹡﹍︢ا︫ــ️. او︋  ﹝︴︀﹜︺﹥ و︎ 
﹢دآ﹝ــ﹢ز و از  ﹥ ︵ــ﹢ر︠  ــ︀ن رو︨ــ﹩ را ﹡﹫ــ︤ در ﹝ــ︡ت ۹ ﹝ــ︀ه،︋  ︋ــ﹢د؛ ︋ز
﹥ ︑︃﹜﹫︿ و  ︣﹁ــ️ و از ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن، د︨ــ️︋  ︣ا ﹎ روی ــך ﹋︐ــ︀ب ﹁ــ
 ️﹁︀را در ﹩︲︀ر ﹩︨︀﹠ ︀ل ۱۳۳۲، ﹝︡رک ﹋︀︫ر ︑︣︗﹞﹥ زد. در︨ 
︣ان  ︑ ﹤ ︀ل ۱۳۳۳︋  ﹢د و در︨  ︣از آ﹝﹢ز﹎︀ر︋  ﹫ ــ︀ل در︫  ︣د. ך︨  ﹋
 ︦︡ر︑ ﹤ ــ︡ و︋  ــ﹞︀ً د︋﹫︫︣  ︀ ﹊﹛ وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ر ︣﹎︪ــ️ و︋  ︋
︀ل در  ﹫︪︐︣ از ۵۰︨  ︣دا︠️. او︋   ︎︣ــ  ︫﹟ــ︐︀ن ﹨︀ی ا در د︋﹫︨︣
︣ای ︻︀﹜ــ﹩ و دا﹡︪ــ﹊︡ۀ ﹁﹠﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه  ︩ ︨ــ ــ︐︀ن ﹨︀، دا﹡ د︋﹫︨︣

︣د. ﹋ ︦︣ان ︑︡ر ︑

︣ای د︡ن  ︋
 ﹤﹠︤ ︨︀︎، ر﹝

﹝﹆︀︋﹏ را 
ا︨﹊﹟ ﹋﹠﹫︡.



ریـاضیــات و 
تاریــــــخ

١٧
دوره ۲۶. شماره ۴

 ︭︣﹠﹞ ﹩︲︀ر ﹤  ︋︀﹠︑ ۶.﹝﹢︲﹢ع ﹋︀ر و ﹁︺︀﹜﹫️ او
﹨ــ﹛  ا︠ــ﹙︀ق  و  اد︋﹫ــ︀ت  ﹨﹠ــ︣،  ﹁﹙︧ــ﹀﹥،  و  ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د 

︣︀ری ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹡﹆ــ︩ ﹝︀﹡︡﹎︀ر او  ︫ــ ︤︡واژه ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ︎︣و﹫﹚﹋
﹥ د︨ــ️ آ﹝︡ه ا︨ــ️.   ︋﹜﹚︻ ﹟و ﹎︧ــ︐︣ش ا ︕د﹜﹫﹏ ︑︣و ﹤ ︣ان،︋  ا ﹩︲︀در ر

︣دن ︻﹙﹛ در  ︉ ﹡ــ︀م دا﹡︪ــ﹍︀ه و ﹡︊﹥ ﹨︀ اــ︡ۀ ︑︣و︕ و ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ﹋ــ ︀ ــ﹩ از ا︨ــ︐︀دان︮  ︣︠︋
︥ه  ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی و﹢︑ ︡︀ ︣ا ﹋﹥︋   ך ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡؛︤د ﹡ ﹤︴﹫ ﹟ا ﹤ ️ ︫︀ن ﹡﹫︧️ و︋  ﹢﹛او
ــ︀ده و   ︨﹩﹡︀﹫  ︋︀ ﹫︙﹫︡ۀ ︻﹙﹞﹩ را︋  ︐﹢ا﹡﹠︡ ך ﹝︴﹙︉︎  ︀︫ــ﹠︡ ︑︀︋  و ﹢︮﹙ـ﹦ ز︀دی دا︫ــ︐﹥︋ 
︣دم  ︐﹥ ای ﹝︓﹏ ر︀︲﹩ ﹋﹥ ︑︭﹢ر ︻﹞﹢م ﹝ ︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︴︣ح ﹋﹠﹠︡؛ آن ﹨﹛ در ︫ر ︋ ﹜﹁ ﹏︋︀﹇
︣︀ری ﹊﹩ از  ــ  ︫︤︣و ︣ه ا︨ــ️.︎  ﹥ دور از ز﹡︡﹎﹩ روز﹝ ︣د و︋  از ﹝︀﹨﹫ــ️ آن، ﹝﹀︀﹨﹫ــ﹛ ﹝︖ــ
︣ای ا﹟ ﹋︀ر ﹎︢ا︫ــ️ و در وا﹇︹ ﹠︡ ﹡︧ــ﹏ از  ︤ر﹎﹩ از ز﹡︡﹎﹩ اش را︋   ︋︩ ــ﹢د ﹋ــ﹥︋  ︣ادی︋  ا﹁ــ

﹢د را از د﹡﹫︀ی ر︡﹞ ﹩︲︀﹢ن ا︪︀ن ﹨︧︐﹠︡.  ︠﹜﹁ ︀﹞ ﹦ـ︺﹞︀︗
﹢ارز﹝﹩،  ︀﹥ ﹎︢اری ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩︠  ﹢د.︎  ︀︠️ ﹡︀د﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹁︺︀ل︋  ︣︀ری در︨  ــ  ︫.۷
﹠﹫︀د  ︣ا﹡ـ﹦ ﹝︣︗︀ن، ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︣︗︀ن،︋  ــ︐︀ن د︠︐ ﹢ارز﹝﹩، د︋﹫︨︣ ︣ا﹡ـ﹦︠  ︧ــ ــ︐︀ن︎  د︋﹫︨︣
﹢ارز﹝﹩، ا﹡︐︪ــ︀رات ︑﹢﹋︀ و ﹝︪ــ︀ر﹋️ در ︑︃︨ــ﹫︦  ︣︀ری، ا﹡︐︪ــ︀رات︠  ــ  ︫︤︣و  ︎﹩﹍﹠﹨︣﹁
﹢د﹡︡ ﹋﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡︖︀م   ︋﹩︀﹨ـ﹦ ︻︀﹜﹩ ︻﹙﹢م اراک (دا﹡︪﹍︀ه اراک ﹋﹠﹢﹡﹩)، از ﹋︀ر ﹝︨︡ر

داد.

﹫︪︐︣ از ۲۰۰ ︗﹙︡ ﹋︐︀ب ︑︃﹜﹫﹀﹩ و ︑︣︗﹞﹥ ای  ﹢دش،︋  ﹢دآ﹝﹢ز︠  ︀ ﹨﹞︀ن روش︠  ﹥ دور از ﹡︷︀م دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و︋  ︣︀ری︋    ︫.۴
ــ︀ده،  ﹫︀﹡﹩ روان و︨   ︋︀  ︋︩︀﹨ ︣ا﹡﹩ ا︨ــ️. ﹋︐︀ب ︧ــ﹠︡﹎︀ن و ﹝︐︣︗﹞︀ن ا﹢﹡ ﹟︣ ︣﹋︀ر︑ ــ﹥ ︀د﹎︀ر ﹎︢ا︫ــ️ و ﹜︢ا از︎  ــ﹢د︋  از︠ 
︣د و از ﹁﹆︣ ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ﹝︺﹙﹛، ﹋︐︀ب و  ︣اب ﹋ ــ﹫ ︣ان︨  آ﹝﹢زان را در ا ︩ ﹩ ﹡︷﹫ــ︣ از ﹝﹢︲﹢ع ﹨︀، ︡﹠﹟ ﹡︧ــ﹏ از دا﹡ ــ︀ ︑﹠﹢︻ــ﹩︋  و︋ 
 ︒︊﹞ آ﹝﹢زش ،﹩ ︣د و آ﹝﹢زش ر︀︲﹫︀ت، ﹋︐︀ب ﹨︀ی د︨ر ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹡︖︀ت داد؛ ﹋︐︀ب ﹨︀﹩ در ز﹝﹫﹠ـ﹦ ︑︀ر، ﹁﹙︧﹀﹥، ﹋︀︋ر
 ِך، ︑︀ر︤ ︣﹝﹩ در ر︀︲﹫︀ت، ر﹝︀ن، ﹁﹫ ﹎︣ ︀ده، ﹝︀︧﹏ ر︀︲﹩ و ا﹜﹞︍﹫︀د﹨︀،︨  ︀ن︨  ﹥ ︋ز ︀︠﹥ ای از ر︀︲﹫︀ت، ر︀︲﹫︀ت︋   ︫︀
︉ ا﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹋︐︀ب «︫﹞︀ ﹨﹛  ︩ آ﹝﹢زان دورۀ اول ﹝︐﹢︨︴﹥ ﹝﹠︀︨ ︣ای دا﹡ ︣ه. از ︗﹞﹙﹥ ﹋︐︀ب ﹨︀ی او ﹋﹥ ︋ ﹡︖﹢م و ︾﹫

︣د. ﹥» ا︫︀ره ﹋ ︀︫﹫︡» از «ا﹡︐︪︀رات ﹝︨︡ر ﹢د ﹝﹢﹁﹅︋   ︠﹩︲︀ا﹡﹫︡ در درس ر﹢︑ ﹩﹞
︣︀ت زــ︀دی ﹨ــ﹛ ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝﹢﹁﹆︪ــ︀ن را ﹝︡ــ﹢ن ︑﹙︀ش ﹨︀ی او ﹨︧ــ︐﹠︡. ا﹡︐︪ــ︀ر  ۵. ﹡︪ــ
︣د︋﹫︣ی ﹝︖﹙ـ﹦ دا﹡︪﹞﹠︡ از ︗﹞﹙﹥  ــ ︀ ر︀︲﹫︀ت و︨   ︋﹩︀﹠︧ــ︐︀، آ︫ــ﹫ ن﹢ ﹩︑︀︣ ﹡︪ــ
︣﹨︀ن ﹨﹞﹊︀ری ﹝︡اوم دا︫️ و   ︋﹩︲︀ر ︡ ︀ ﹝︖﹙ـ﹦ ︫ر ﹋︀ر﹨︀ی او︨️. او ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 
︣︀ری ︑︃︨﹫︦    ︫﹤﹋ ﹩︑︀︣ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ﹡︪ ﹠﹫︀ن ﹎︢اران آن ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د.︋  از︋ 
︣ای ︑︣و︕ ︻﹙ــ﹢م ر︀︲﹫︀ت  ــ  ︋﹩﹀﹫︮﹢︑ ﹩︑︀︣ ﹫︪ــ︐︣ ﹡︪ــ ︣د،︋  ــ︀ در آن ﹨ــ︀ ﹋︀ر ﹋
︣دن اــ﹟ ︻﹙ــ﹛  ︋﹢د﹡ــ︡ و در ﹨﹞﹍︀﹡ــ﹩ ﹋ــ

﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ دا︫︐﹠︡.

 ﹩︲︀︀ری ر︐﹁︣ای ا ︣ان، در︀﹁️ د﹋︐ ی ا﹡︖﹞﹟ آ︔︀ر و ﹝﹀︀︠︣ ﹝﹙﹩ ا﹢ ︣اوان ا﹡︡: در︀﹁️ ﹡︪︀ن در︗ـ﹦ ך ︻﹙﹞﹩، ﹋︧︉ ﹡︪︀ن ا﹁︐︀ر ﹝﹙﹩ از︨  ۸. ا﹁︐︀رات او ﹁
︣ان.  ا ﹩︲︀︣ان از ︨﹢ی ا﹡︖﹞﹟ ر دان ز﹡︡ۀ ا ﹩︲︀ر ﹟︣ ︑︣ ︐ـ﹦ آ﹝﹢زش ر︀︲﹩، و ﹋︧︉ ︻﹠﹢ان ︋ ︣ۀ ﹝︀﹡︡﹎︀ر در ︫ر  ︡ه ︫︡ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان︤ ﹎︣ ︣﹝︀ن، ︋ از دا﹡︪﹍︀ه ﹋
﹥ ︻﹙️ ﹝︪﹊﹏ ︑﹠﹀︧﹩ ز﹡︡﹎﹩   ︋،۱۳۹۱ ️︪︊و در ۲۲ ارد ﹩﹍﹛︀ ︣ا﹡︖︀م در ۸۶︨  ︦ از ך ︻﹞︣ ﹝︺﹙﹞﹩ ﹁﹊﹢را﹡﹥،︨  ︣ان،︎  ︑ ︀ن ﹨︀ی︐ ﹠︀ِس د︋﹫︨︣ ︫︣  ِ︨︣ ا﹟ د︋﹫

.︡﹠︐︧﹨ ︀﹞ ︀ ︣اوان او︋  ︡رود ﹎﹀️، ا﹝︀ آ︔︀ر ﹁ را︋ 
︣د. ︨︍︦ ︋︀  ︣︀ری: از دو︨️ ︠﹢د ︋﹢ا﹨﹫︡ ך ︻︡د ︋︀ ︑︺︡اد ار﹇︀م د﹜﹢اه در ﹡︷︣ ︋﹍﹫ ︫ از ︑︣︗﹞﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀د ﹩︲︀︪ـ﹦ ر︡﹡از ﹋︐︀ب ا ﹩︲︀ך ︋︀زی ر .۹
 ،﹏︲︀﹀︑ ﹟و ۹ را از ا ︣﹀  ︮︤︗ ﹤ ﹥ د︨️ آورد. ︀ل ︑﹀︀︲﹏ ا﹟ دو ︻︡د را ︧︀ب ﹋﹠︡ و ך ر﹇﹛︋  ︀ ﹨﹞︀ن ︑︺︡اد ر﹇﹛︋  ︣دن ر﹇﹛ ﹨︀ی آن، ︻︡د د﹍︣ی︋  ﹋ ︀︗ ﹤︋︀︗

︀︫﹫︡ ر﹇﹛ ︢ف ︫︡ه را  ︀︡ ﹇︀در︋   ︋︀﹝  ︫.︡﹢﹍  ︋︀﹝  ︫﹤ ﹆﹫ـ﹦ ر﹇﹛ ﹨︀ را︋  ﹞︀ ︢ف ﹋﹠︡ و ﹝︖﹞﹢ع︋   ︫﹤ ︋︡ون ﹎﹀︐﹟︋ 
︡ه از ︑﹀︀︲﹏  ﹢دش ﹋﹛ ﹋﹠﹫︡، ر﹇﹛ ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹥︫   ︠﹤ ︣﹟ ﹝︱︣ب ۹︋  ︤دך ︑ ︤﹡﹫︡: ا﹎︣ ا﹟ ﹝︖﹞﹢ع را از ﹡ ︡س︋ 

︣د.  ﹢ا﹨︡ ﹋ ️ زده︠  ﹀﹍ ﹢ا﹨︡ آ﹝︡ ﹋﹥ ﹝︴﹞﹠︀ً دو︨︐︐︀ن را︫  ︋﹥ د︨️︠ 
︣دن ر﹇﹛ ﹨︀ی آن، ︻︡د ۵۳۸۰۲  ﹋ ︀︗ ﹤︋︀︗ ︀ ︀︫ــ︡ ﹋﹥︋  ﹝︓﹙︀ً ﹁︣ض ﹋﹠﹫︡ ︻︡د ﹝﹢رد ﹡︷︣ دو︨ــ︐︐︀ن ۲۵۰۳۸︋ 

︡. ︀ل ا﹎︣ او ر﹇﹛ ۷  ﹢ا﹨︫︡  ︣ا︋︣ ۲۸۷۶۴︠   ︋(۵۳۸۰۲-۲۵۰۳۸ ﹩﹠︺) ︀﹨ آن ﹏︲︀﹀︑ .︫︡︀  ︋﹤︐︠︀ را︨ 
ــ﹞︀ ا︻﹙︀م ﹋﹠︡،   ︫﹤ ــ︀︣ ر﹇﹛ ﹨︀  ،(۲+۸+۶+۴= ۲۰)︺﹠﹩ ۲۰ را︋  را از ا ﹏︲︀﹀︑ ﹟︢ف ﹋﹠︡ و ﹝︖﹞﹢ع︨ 

︣دن ا﹟ ﹝︖﹞﹢ع از ۲۷ ﹋﹥ او﹜﹫﹟ ﹝︱︣ب ۹ ︋︺︡ از ۲۰ ا︨️، ر﹇﹛ ︢ف ︫︡ه از  ︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ﹋﹛ ﹋
 !︡﹫﹡︀ ︨︣ ﹥ ا︔︊︀ت︋  ﹢د را︋  ﹥ دو︨︐︐︀ن ا︻﹙︀م ﹋﹠﹫︡ و ︗︀دو﹎︣ی︠   ︋﹩︐ ﹥ د︨ر ︑﹀︀︲﹏، ︺﹠﹩ ۷ را︋ 

 ︒ ﹢د در ا﹟ ﹝﹢رد︋  ︀ دو︨ــ︐︀ن︠  ﹥ آن ︋﹫﹠︪︡ــ﹫︡ و︋  ــ️ ا︨ــ️؟︋  ︣ا ا﹟ روش د︨ر  ︀ن︑︣ ︷﹡ ﹤︋
 .︡ ﹫﹠﹋

﹝﹠︊︹ ا︮﹙﹩
ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛(۱۳۹۳).  ︧ــ﹫﹠﹩،  ︎ــ﹢ر 
︎︦ از ﹏ ︨ــ︀ل (ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹥ ا︨︐︀د 
 .︣︗︀﹞ ︀ری). ا﹡︐︪ــ︀رات︣ ــ︤ ︫ــ︎︣و

︣ان. ︑



فيثاغورس (۴۹۵-۵۷٠ ق م)
فیثاغورس نامى است که با گذشت 2500 سال، هنوز از سکه 
نیفتاده است. زیرا این نام با قضیۀ فیثاغورس در هندسه پیوند 

خورده است که هر دانش آموز دبیرستانى آن را مى خواند. 
فیثاغورس یونانى بود. به مصر، بابل و ایران سفر کرد و گفته اند 
همراه با داریوش هخامنشى به پارس هم سفر کرده و تخت 
 جمشید را نیز دیده بوده است. فیثاغورس اهل فلسفه، حکمت 

و نجوم بود. 
قضیۀ فیثاغورس مى گوید: در هــر مثلث قائم الزاویه، مربع وتر 

برابر با مجموع مربع هاى دو ضلع دیگر است؛ یعنى
a b c 2 2 2

 آیا شما مى توانید این قضیه را اثبات کنید؟

قاضی زادة رومی، صالح الدين (۸۴۰-۷۶۶هـ ق)
قاضــى زادة رومى، از ریاضى دانان و اختر شناســان نامدار عصر 
تیموریان بود. او در شــهر «بورسه» (بورساى امروز) در ترکیۀ 
امروز که آن زمان پایتخت عثمانیان بود، متولد شــد. به همین 
سبب به رومى مشهور شــده است. وى چندى در زادگاه خود 
نزد شمس الدین محمد فنارى علوم زمان خود را تحصیل کرد 
و چون مایل بود بیشــتر بیاموزد، اســتادش به او توصیه کرد 
که به ماوراء النهر (ترکســتان) برود که در آن زمان ســرزمین 
دانشــمند پرور بود. پس به سمرقند رفت و خود را به الغ بیگ، 

پادشاه تیمورى معرفى کرد. 
الغ بیگ که خود دانشمند بود، او را به ریاست مدرسۀ سمرقند 
و همکارى با غیاث الدین جمشید کاشانى، رئیس رصد خانۀ 
غیاث الدین  قتل  از  پس  قاضى زاده  کرد.  منصوب  سمرقند، 
در  او  جانشین  شد.  انجام  بدخواهان  سعایت  به  که  جمشید، 
رصد خانه شد و تا پایان عمر به این کار علمى ادامه داد. سرانجام 
هم در همین شهر درگذشت. آثار زیادى از وى باقى مانده است؛ 
بر  حاشیه  حساب،  در  رساله  نجوم،  در  تذکره  شرح  جمله:  از 
تحریر  اقلیدس، رساله در هیئت، و شرحى بر رسالۀ چغمینى 

در هیئت.

احمد حافظ پور دانش آموزان عزیز! از دورة قبل، دفتر تازه اي را گشــوده ایم تا 
شما را با برخی از بزرگ ترین ریاضی دانان ایران و جهان آشنا کنیم. 
این معرفی بهانه اى خواهد بود که شــما در هر شماره تعدادي از این 
چهره ها را به اختصار بشناسید. از آنجا که پاره اي از این ریاضی دانان 
به مباحثی فراتر از ریاضیات دبیرستانی پرداخته اند که درك آن ها 
براي شما مشکل است، ما می کوشیم جنبه هاي ساده تر زندگی آنان را 

براي شما بازگو کنیم. 

ى ی چ ر بر ىى رررر وووووو یییییی رررررررر ررررر سسسس ی چریر ر بر رر سسسس ی یر
ر هیئتدر هیئت.
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قرباني، ابوالقاسم (۱۳۸۰-۱۲۹۰ ش)
ابوالقاســم قربانی از ریاضی دانان و معلمان برجستۀ ایران، و نویسنده اي ادیب و عالم به تاریخ 
ریاضیات بود. در تهران متولد شد و در دانش سراي عالی به تحصیل ریاضی پرداخت. سال هاي 
طوالنی در مدرســه و ســپس دانشــگاه تدریس کرد و با همکارى حسن صفاري، کتاب هاي 
بسیاري، (47 عنوان) براي مدرسه ها در رشتۀ ریاضی نوشت. او پژوهشگري برجسته در تاریخ 
ریاضیات اسالمی بود و نام بسیاري از ریاضی دانان مسلمان را زنده کرد. مهم ترین اثرش کتاب 
«زندگی ریاضی دانان دورة اســالمی» است که به انگلیسی نیز ترجمه شده است. از دیگر آثار 
ارزشــمند قربانی کتاب هاي «کاشانی نامه»، «بیرونی نامه»، «بوزجانی نامه» و «تحقیق در آثار 
ابوریحان بیرونی» است که هر چهار کتاب طی دو دهه (در سال هاي 1350، 1353، 1371 و 
1372) برندة کتاب سال شد. «انجمن ریاضی ایران» جایزه اي به نام ابوالقاسم قربانی دارد که 

به بهترین مقاله در زمینۀ تاریخ ریاضیات اهدا می شود. 

قوشچی، مالعلی (۸۷۹-۸۱۰ هـ ق) 
نام او على بن محمد  سمرقندى، معروف به «مالعلى  قوشچى» بود و در سمرقند به دنیا آمد. او 
نیز مانند قاضى زادة رومى از دانشمندان ریاضى دان و منجم دربار الغ بیگ و شاگرد قاضى زاده 
بود. شغل پدرش قوشچى بود؛ یعنى مسئول نگهدارى قوش ها (باز هاى شکارى). از این رو به 
این نام مشهور شد. قوشچى به درجه اى از علم و لیاقت رسید که توانست زیج  الغ بیگ- یعنى 
جدول هاى نجومى- را که غیاث الدین جمشــید و قاضى زاده نتوانســته بودند تمام کنند، به 
اتمام برســاند. وى پس از مرگ الغ بیگ به زیارت حج و ســپس به تبریز رفت و در آنجا به 
حضور اوزون حسن رسید. اوزون حسن به وى مأموریت داد به استانبول (قسطنطنیه) برود 
که تازه فتح شــده بود و پیامش را بــه سلطان محمد عثمانى برساند. این مأموریت سبب 
شــد که مالعلى قوشچى بقیۀ عمر خود را در استانبول به تحقیق، تدریس و تألیف بگذراند. 
سرانجام نیز در آن شهر درگذشت و در کنار قبر ابوایوب انصارى، صحابى پیامبر، به خاك 

سپرده شد.

کاشانی، غياث الدين جمشيد (۸۳۲-۷۹۰ هـ ق) 
غیاث الدین جمشید در کاشان به دنیا آمد. پدربزرگش طبیب و پدرش مردى دانشمند 
و آشــنا به علم نجوم بود. خودش نیز نزد پــدر ریاضى و نجوم آموخت و در جوانى به 
درجۀ باالیى از این دانش رســید. غیاث الدین 18 ساله بود که قاضى زادة رومى گذرش 
به کاشــان افتاد، با غیاث الدین و پدرش مالقات کــرد و غیاث الدین را براى همکارى 
خود مردى شایســته دید. به همین دلیل وقتى به سمرقند رسید، به الغ بیگ گفت تا 
غیاث  الدین را به ســمرقند فرا بخواند. الغ بیگ نیز پذیرفت و غیاث الدین را به سمرقند 

دعوت کرد و او را به ریاست رصد خانه اش منصوب کرد. 
غیاث الدیــن عمر کوتاهى داشــت، اما در همان مدت کمى کــه در رصد خانه خدمت 
کرد، آثار ماندگارى از خود به جا گذاشت. عدد پى (π) را با دقت زیاد محاسبه کرد و 
سینوس زاویۀ یک درجه را با روشى بى سابقه به دست آورد. از همه مهم تر زیج  الغ بیگ 
را تدوین کرد که البته بعد از مرگش به دست مالعلى قوشچى کامل شد. غیاث الدین به 
توطئۀ حاسدان و مخالفان در 42 سالگى به فرمان الغ بیگ به قتل رسید و در سمرقند 

به خاك سپرده شد. 

ر ب ی و ریس یق ب بول ر ر رو ب ی و ریس یق ب بول ر ر
ىبى پیامبر، به خاك  اار کنار قبرر کنار قبر ابوایوب انصارىابوایوب انصارى، صحا پیامبر، به خاك ، صححا
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در سه قسمت قبل خواندیم 
کــه پینوکیــو در دهکدة 
عجایب توانســت ســه معماى 
منطقى را حل کنــد. این معماها 
از آنجا پیش آمدند که اهالى دهکده 
یا همیشــه دروغ مى گویند یا همیشه 
راست و نه هر دو. در نتیجه پینوکیو هر بار 
باید تشخیص مى داد که هر یک از افرادى که 
مى بیند از چه نوعى هســتند: راست گو یا دروغ گو. 
پینوکیو که از حل معماهاى ایجاد شده، خوشش آمده 
بود، فکر کرد به گشــت و گذار در این دهکده ادامه دهد تا با 
چالش هاى جدیدى روبه رو شود. در همین هنگام، دو خانم کوتولۀ 
جوان هم سان نظرش را جلب کردند که یکى از آن ها عینک داشت 
و دیگرى نه. پینوکیو دوست داشت بداند: آیا دوقلوهاى این دهکده 
از یک نوع هستند؟ به همین دلیل، به طرف آن ها رفت تا در مورد 

راست گو یا دروغ گو بودنشان از آن ها بپرسد.
پینوکیو: سالم خانم هاى جوان. روزتان بخیر. عذرخواهى مى کنم 
که وقت شما را مى گیرم. مى خواهم بدانم کدام یک از شما راست گو 

و کدام یک دروغ گو هستید؟
خانم عینک پوش: اگر من راست گو باشم، آن گاه خواهر من نیز 

راست گوست.
پس از آنکه خانم عینک پوش این جمله را گفت، به همراه خواهرش 
به راهشــان ادامه دادند. پینوکیو فورى دفترچۀ یادداشتش را باز 
کرد و جملۀ خانم عینک پوش را در آن نوشــت. پس از کمى تأمل 
فکر کرد باید هر دو راست گو باشند. اما به یاد معماى کوتوله هاى 
چکمه پوش افتاد. در برخوردش با آن کوتوله ها، نتوانســته بود نوع 
کوتولۀ چکمه زرد را مشــخص کند. براى همیــن با خودش فکر 
کرد بهتر اســت بقیۀ حالت ها را هم به دقت بررسى کند. شاید این 
بار نیز حالت هاى دیگرى امکان پذیر باشــند و نتوان به طور قطع 
مشــخص کرد که این خواهرها از چه نوعى هســتند. بنابراین باز 
هم پیشنهادى را که فرشتۀ مهربان به او داده بود، به کار گرفت و 

در د﹨﹊︡ۀ ︻︖︀︉︎ــ﹫ـــــــــــ﹠ــــــــ﹢﹋ــــــ﹫ـــــ﹢ 
حالت هاى متفاوت را در جدول 1 نوشت:

پینوکیو توانســت دو حالت اول را بررســى کند، اما نمى دانست 
حالت هاى ســوم و چهارم چه مى شوند. درواقع نمى دانست زمانى 
که قسمت اول جمله دروغ باشد، یعنى خانم عینک پوش دروغ گو 
باشــد، چه اتفاقى مى افتد. هر چه بیشتر فکر مى کرد، بیشتر گیج 

مى شد که ناگهان فرشتۀ مهربان روبه رویش ظاهر شد.
پینوکیو: اوه. خداى من! فرشتۀ مهربان، چقدر خوب که به کمکم 

آمدى!
فرشتۀ مهربان: پینوکیو جان، خیلى خوشحالم که توانستى سه 
معماى قبلى را حل کنى. مطمئن هســتم از پس این یکى هم بر 

مى آیى. به من خوب گوش کن!
پینوکیو: بله. حتماً.

فرشتۀ مهربان: پینوکیو جان، فرض کن که من به تو این جمله 
را بگویم: «اگر تو بتوانى معماهاى منطقى این دهکده را حل کنى، 
من تو را انســان خواهم کرد.» حاال بیا همۀ حالت هاى مختلف را 

بررسى کنیم و ببینیم چه زمانى جملۀ من درست است!
پینوکیو: خوب اگر من معماها را حل کنم و شما هم مرا به انسان 
تبدیل کنید، شما به قول خودتان عمل کرده اید و راست گفته اید. 
اما اگر من معماها را حل کنم و شما من را به انسان تبدیل نکنید، 
شــما دروغ گفته اید. این مانند دو حالتى است که براى خانم هاى 

جوان هم سان در دفترچه ام بررسى کردم.
فرشتۀ مهربان: بسیار خب. حاال فرض کن که تو نتوانى معماهاى 
منطقى این دهکده را حل کنى، ولى من از سر لطف، تو را به انسان 

تبدیل کنم. در این صورت آیا دروغ گفته ام؟
پینوکیو: نه! شــما در مورد اینکه اگر من از پس معماها برنیایم 

چیزى نگفته اید، پس هر کارى مى توانید بکنید.
فرشتۀ مهربان: آفرین. درست است. اگر تو نتوانى معماهاى این 
دهکده را حل کنى، من، چه تو را به انسان تبدیل کنم، چه نکنم، 
بــه تو دروغ نگفته ام. ُخب حاال در مورد دو حالت دیگرى که براى 

خانم عینک پوش باقى مانده است، چه مى گویى؟
این آخرین جمله اى بود که فرشتۀ مهربان گفت. او دوباره ناپدید 
شــده بود. اما پینوکیــو دیگر به 
فرشــتۀ مهربان نیاز نداشــت. او 
توانست جدولش را کامل کند و با 
کمى فکر تشخیص دهد، هر کدام 
از خواهرهاى هم سان، از چه نوعى 

هستند.
ادامه دارد ...

مقداد قاری، شـراره تـقی دستـجــردی
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خانم عینک پوش
راست گو

راست گو

دروغ گو

دروغ گو

خواهر خانم عینک پوش
راست گو

دروغ گو

راست گو

دروغ گو

اگر خانم عینک پوش راست گو باشد، آن گاه خواهرش هم راست گوست.
راست 

دروغ

︗︡ول ۱



 دو حالت دیگر جدول 1 را خودتان پر کنید. 
 هر یک از خواهرهاى هم سان از چه نوعى هستند؟ 

در شــماره هاى قبل با ســه نوع از گزاره هاى مرکب آشــنا شدیم: 
گزاره هاى نقیض، گزاره هــاى حاصل از ترکیب عطفى و گزاره هاى 
حاصل از ترکیب فصلى دو گزاره. در این داستان، نوع مهم دیگرى از 
گزاره هاى مرکب، یعنى گزاره هاى شرطى را شناختیم. گزاره هاى 
شرطى اغلب به صورت «اگر ...، آن گاه ...» هستند. در منطق، گزارة 
 ،A نشان مى دهیم و به گزارة A→B را با نماد «B آن گاه A اگر»
مقدم شرط و به گزاره B، تالى شرط مى گوییم. مى خواهیم بررسى 
کنیم: ارزش هر یک از گزاره هاى A و B چه ارتباطى با ارزش گزارة 
A→B دارد؟ ســعى کنید به کمک مثال فرشتۀ مهربان، خودتان 
 B و A جــدول 2 را کامل کنید. براى این کار فــرض کنید گزارة

نشان دهندة جمله هاى زیر باشند:
معماهاى  پینوکیــو   :A گزارة 

دهکده را حل مى کند. 
گزارة B: فرشتۀ مهربان، پینوکیو 

را انسان مى کند. 

همان طور که حدس زده اید، ارزش گزاره هاى شــرطى تنها زمانى 
0 اســت که ارزش گــزارة مقدم 1 و ارزش گزارة تالى 0 باشــد. 
در منطق مى گوییم در حالت هاى ســوم و چهارم گزارة شرطى به 
انتفاى مقدم درست است. کلمۀ انتفا به معنى نفى شدن است و 
همان طور که مى بینید، در حالت هاى سوم و چهارم جدول، ارزش 
گزارة مقدم، صفر است. همچنین مى توان رابطۀ V(p) و V(q) با 

V(p→q) را به صورت ریاضى بیان کرد.
V(p→q)=۱-V(p)-(V(p)×V(q))

 تــالش کنید عبارت ریاضى دیگرى براى بیان ارتباط V(p) و 
V(q) با V(p→q) پیدا کنید.

اکنون آماده اید که به معماى چهارم پینوکیو برگردیم. فرض کنید: 
«p: خانم عینک پوش راست گو است» و «q: خواهر خانم عینک پوش 
راســت گو اســت». در این صورت، جملۀ «اگــر خانم عینک پوش 
راست گو باشــد، آن گاه خواهرش راست گو است» تنها زمانى دروغ 

است که ارزش p برابر با صفر و ارزش q برابر با یک باشد.
حاال اگر فکر مى کنید با این اطالعات نمى توان به طور قطع مشخص 
کرد هر کدام از این دو خواهر از چه نوعى هستند، نشان مى دهد شما 
اصــل مهم اهالى این دهکده را فراموش کرده اید: اهالى دهکده یا 

همیشه دروغ مى گویند یا همیشه راست و نه هر دو. 
پس باید آن حالتى را از جدول انتخاب کنید که نوع گزارة شرطى که 
در ستون سوم آمده (از نظر راست یا دروغ بودن) با نوع گزارة خانم 
عینک پوش (از نظر راست گو یا دروغ گو بودن) مطابقت داشته باشد؛ 
یعنى هر دو خواهر حتماً از یک نوع هستند و آن هم از نوع راست گو. 
حاال که با چهار نوع مهم از گزاره هاى مرکب، یعنى نقیض و ترکیبات 
عطفى و فصلى و شرطى آشنا شده اید، خوب است به ذکر دو مفهوم 

مهم بپردازیم. به مثال ستون مقابل دقت کنید:

جذر عــدد 81 عددى اول 
p :است

جــذر عدد 81 عــددى اول 
p :نیست

جذر عدد 81 عددى اول است و 
جذر عدد 81 عددى اول نیســت: 

p˄ p
جذر عدد 81 عددى اول است یا جذر 

p˅ p :عدد 81 عددى اول نیست
همان طور که مى بینیــد، ارزش ترکیب 

عطفى دو گزارة p و p برابر 0 و ارزش 
ترکیب فصلى این دو گزاره برابر 1 مى شود. 

 به جاى گزارة اول گزارة «امروز چهارشــنبه 
است» را امتحان کنید.

 در حالت کلى، در مورد ترکیب عطفى و ترکیب 
فصلى یک گزاره و نقیضش چه مى توان گفت؟
مشاهده کردید که گزارة p هر چه باشد، داریم:

V(p˅ p)=1 و V(p˄ p)=0
˄p، گزاره هــاى دروغ نما و به  p بــه گزاره هایى ماننــد

˅p، گزاره هاى راست نما مى گوییم.  p گزاره هایى مانند
به عنــوان مثال هایى دیگر، گزاره هاى p→p و p˄q→p و 
 (p→ p)˄( راست نما هســتند و گزاره هاى p→p˅q

و (p→p) دروغ نما هستند. (چرا؟). p→p) 
 آیــا مى توانید گزاره هاى راســت نما و دروغ نماى دیگرى 

مثال بزنید؟
 گزاره هاى دروغ نمــا را گزاره هاى دروغ گــو و گزاره هاى 
راست نما را گزاره هاى راســت گو نیز مى نامند. آیا مى توانید 
ارتباطى میان ایــن نام گذارى با اهالى دهکدة داســتان ما 

بیابید؟ 

ریـاضیــات و 
منطــــــق

٢١
دوره ۲۶. شماره ۴

V(A)

1

1

0

0

V(B)

1

0

1

0

V(A→B)

?

?

?

 ? ︗︡ول۲



 عباس قلعه پوراقدم

امروز که این مطلب را براى شــما عزیزان مى نویسم، هیجدهم 
خرداد ســال هزار و ســیصد و نود و نه، مصادف با هفتم  ژوئن 
ســال دو هزار و بیست است. تاریخ این روز در کشورمان ایران 
به صورت عددى 1399/3/18، یــا به طور خالصه تر 99/3/18 
نوشته مى شــود. در واقع شکل کلى نوشتن تاریخ ایام در ایران 
به صورت روز/ ماه/ســال اســت. حال به ســراغ تاریخ میالدى 
امروز مى رویم. شاید با ماه هاى میالدى آشنایى کمترى داشته 
باشید. به این خاطر اجازه دهید ابتدا به عنوان یادآورى، ماه هاى 
میالدى را به ترتیب با ذکر تعداد روزهایشان بیان کنم: 1. ژانویه 
(31روز)؛ 2. فوریه (28روز و در ســال هاى کبیسه 29روز)؛ 3. 
مارس (31روز)؛ 4. آوریــل (30روز)؛ 5. مه (31روز)؛ 6. ژوئن 
(30روز)؛ 7. ژوئیه (31روز)؛ 8. اوت (31روز)؛ 9. سپتامبر(30 
روز)؛ 10. اکتبــر (31روز)؛ 11.نوامبر (30روز)؛ 12. دســامبر 
(31روز). براى نمایش تاریخ میالدى به صورت عددى اغلب از 

دو مدل زیر استفاده مى شود:
۱ مدل انگلیسى بریتانیایى: در این مدل از سمت چپ 
ابتدا عدد مربوط به روز نوشــته مى شــود. سپس عدد ماه و در 
آخر عدد ســال؛ به طور خالصه سال/ ماه/ روز. بنابراین با توجه 
به اینکه ژوئن ششمین ماه میالدى است، تاریخ هفتم ژوئن دو 
هزار و بیست در این مدل به صورت 7/6/2020 خواهد بود. در 

اغلب کشورهاى جهان از این مدل استفاده مى شود.
مدل انگلیسى آمریکایى: ایاالت متحدة آمریکا از جمله  ۲

معدود کشورهایى است که از این مدل استفاده مى کند. در این 
مدل تاریخ نویســى عدد مربوط به ماه در آغاز نوشته مى شود. 
ســپس عدد روز و در پایان عدد ســال را مى نویســند؛ به طور 
خالصه: ســال/ روز/ ماه. بنابراین در کشور آمریکا تاریخ هفتم 

ژوئن دو هزار و بیست به شکل 6/7/2020 نوشته مى شود.

 نوبت شــما: تاریخ تولد خود را بر حسب تاریخ میالدى 
پیــدا کنید و آن را در دو مدل بریتانیایى و آمریکایى به صورت 

عددى نمایش دهید. 
حال فرض کنید بخواهیم تاریخ ششــم ژوئیۀ دو هزار و بیست 
را نمایش دهیم. این تاریخ در سیســتم انگلیسى بریتانیایى، با 
توجه به اینکه ژوئیه هفتمین ماه میالدى است، به شکل عددى 
6/7/2020 و در سیســتم آمریکایى به صــورت 7/6/2020 
نوشــته مى شــود. اگر این تاریخ را با مثال قبلى مقایسه کنید، 
متوجه خواهید شد که نمایش ششــم ژوئیۀ دو هزار و بیست 
در سیســتم بریتانیایى با نمایش هفتم ژوئن دو هزار و بیست 
در سیستم آمریکایى یکسان اســت و برعکس، نمایش آن در 
مدل آمریکایى با نمایش هفتم ژوئن دو هزار و بیســت در مدل 

بریتانیایى همانند است. 
حاال فرض کنید که نمى دانیم تاریخ 7/2020/ 6 در کدام سیستم 
نوشــته  شده است. از کجا باید بدانیم که این تاریخ هفتم ژوئن 
یا ششم ژوئیۀ دو هزار و بیست را نشان مى دهد؟ بله! نمى توان 

︮︡ و ︨﹩ و دو روز ﹝︊﹛ در ۳۶۵ روز! 
︣﹝﹩ ﹨︀ی ︻︡دی؛ ﹎︣ ︨
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تشخیص داد. در واقع معلوم نبودن سیستم تاریخ نویسى باعث 
نوعى اشتباه مى شود و ابهام ایجاد مى کند. بنابراین اگر سیستم 
مشــخص نباشــد و ندانیم که این تاریخ مربوط به کدام کشور 
است و آن کشور از کدام مدل براى نوشتن تاریخ روزها استفاده 
مى کند، برخى تاریخ ها مانند 7/2020/ 6 یا 7/6/2020 مبهم 
خواهند بود. حال مثالى دیگر مى آورم تا بهتر متوجه شوید. به 

جدولى که در ادامه مى آید توجه کنید:

همان طور که از جدول مشخص است، تاریخ هاى 4/7/1971 و 
7/4/1971 نیز در صورت مشخص نبودن سیستمى که در آن 
نوشــته شده اند، مبهم هستند. حال مى خواهم دربارة  این ابهام 

یک مسئلۀ ریاضى را که در کتابى دیده ام، برایتان مطرح کنم.
مســئله: اگر ندانیم که یک تاریخ میالدى در کدام یک از دو  
سیستم بریتانیایى یا آمریکایى نوشته شده است، در طول یک 
ســال چند روز وجود دارند که تاریخ مربــوط به آن ها براى ما 
مبهم خواهد بود؟ به عبارت دیگر، با تاریخ یک روز دیگر اشتباه 

گرفته مى شود؟
حل: براى اینکه حل این مســئله را بهتر متوجه شوید، از شما 
مى خواهــم که جدول زیر را مطالعه و جاهــاى خالى آن را پر 

کنید.

همان طور که از جدول مشــخص اســت، در صورت مشخص 
نبودن سیستم استفاده شده، تاریخ هاى دهم ژانویه و یکم اکتبر 
نیز مبهم خواهند بود. اگر جاهاى خالى جدول را به درستى پر 
کرده باشید، متوجه خواهید شد که تاریخ هاى یازدهم اکتبر و 
دهم نوامبر نیز از تاریخ هاى مبهم هســتند. حال به ردیف سوم 
جدول توجه کنید. ژوئن ششمین ماه میالدى است، بنابراین در 
نمایش عددى ششم ژوئن، عددهاى ماه و روز یکسان خواهند 
بود. این تاریخ مبهم به حساب نمى آید چون هرکدام از شش ها 
را روز به حساب بیاوریم و دیگرى را ماه، باز تاریخ مورد نظر به 

یک روز اشاره مى کند.
به سراغ سطر چهارم جدول برویم. سپتامبر نهمین ماه میالدى 
اســت، پس عدد مربوط به ماه برابــر 9 خواهد بود. چون عدد 
ماه بیشــتر از 12 نمى تواند باشد، بنابراین مشخص است که در 
نمایــش عددى 18/9/2013 یــا 9/18/2013، عدد 18به  روز 
اشاره مى کند و حتى اگر سیستم اســتفاده شده را ندانیم، باز 
این تاریخ ها مبهم نیســتند. به عبارت دیگر مى توانیم خودمان 
تشــخیص دهیم کــه 18/9/2013 در سیســتم بریتانیایى و 
9/18/2013 در سیســتم آمریکایى نوشته شده است. حال به 
 پرسش هاى زیر پاسخ دهید تا به سراغ حل مسئله برویم:

1. آیا مى توان تشــخیص داد که تاریخ میالدى 2/8/1990 در 
کدام سیستم نوشته شده است؟ چرا؟

2. اگر سیســتم تاریخ نویسى براى ما مشــخص نباشد، تاریخ 
3/7/1983مى تواند مربوط به کدام دو روز از سال1983 باشد؟

3. آیا تاریخ 7/7/2003 یک تاریخ مبهم به حســاب مى آید؟ 
چرا ؟

4. آیا تاریخ 2/14/2003 یک تاریخ مبهم به حســاب مى آید؟ 
چرا؟ اگر پاسخ شما مثبت است، دلیل بیاورید و اگر پاسخ منفى 
است، بگویید این تاریخ در کدام سیستم نوشته شده است و به 

کدام روز از سال اشاره مى کند؟
5. تاریــخ 18/4/2007 یــک تاریخ مبهم نیســت. این تاریخ 
درکدام سیستم نوشته شده است و به کدام روز از سال 2007 

اشاره مى کند؟

حل: در هر ماه یــک روز وجود دارد کــه عددهاى مربوط به  
روز و ماه یکســان هســتند. این روزها عبارت اند از: یکم ژانویه 
(1/1)؛ دوم فوریه (2/2)؛ ســوم مــارس (3/3)؛ چهارم آوریل 
(4/4)؛ پنجم مه (5/5)؛ ششــم ژوئن (6/6)؛ هفتم ژوئیه (7/7)؛ 
هشــتم اوت (8/8)؛ نهم سپتامبر (9/9)؛ دهم اکتبر (10/10)؛ 
یازدهم نوامبر (11/11)؛ دوازدهم دسامبر (12/12). بنابراین در 
طول یک ســال، دوازده روز وجــود دارند که عدد روز و ماه در 
آن ها یکسان است. این روزها مبهم به حساب نمى آیند، زیرا اگر 
جاى ماه و روز عوض شود، تغییرى ایجاد نمى شود. براى مثال، 
نهم ســپتامبر هزار و نهصد و نود و هشــت در هر دو سیستم 
به صورت 9/9/1998 نوشته مى شود. همچنین، تاریخ هایى که 
شــمارة روز آن ها از 12 بیشتر اســت، مبهم نیستند. زیرا عدد 
ماه نمى تواند بیشتر از 12 باشــد. مثًال 19/10/1980 نمایش 
نوزدهم اکتبر هزار و نهصد و هشتاد در سیستم بریتانیایى است 
و نمى تواند نمایش تاریخ هیچ روز دیگرى در سیستم آمریکایى 
باشــد. بنابراین در هر ماه به تعداد 11=1-12 روز مبهم وجود 
خواهد داشت که در کل در طول یک سال که دوازده ماه است، 

برابر 132=11×12 روز مى شود.
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﹤︊︨︀﹞ ︢ت﹛
۱ معلم شیمى براى ترکیب ماده اى، به 3 لیتر از آن نیاز داشت. اما فقط دو ظرف 4 و 5 لیترى 

در آزمایشــگاه موجود بودند. احمد گفت: نگران نباشــید، من با همین دو ظرف مى توانم سه لیتر از آن 
ماده را در اختیار شما بگذارم! او چطور این کار را انجام داد؟

۲ ساعت دیوارى پدربزرگ سر هر ساعت به تعداد همان ساعت زنگ مى زند (مثًال در ساعت4، چهار 
بار زنگ مى زند). اما ســر نیم ساعت فقط یک زنگ مى زند. (مثًال در ساعت هاى 3:30 و 4:30 فقط یک 

بار زنگ مى زند.)
از ساعت 12 ظهر تا 7 عصر، چند صداى زنگ شنیده خواهد شد؟

 H ،J، L ، M ۳ در اینجــا، چهار تصویر متفاوت از یک مکعب کاغذى را مالحظه مى کنید که حرف هاى
O، و S روى وجه هاى آن نوشته شده اند. 

اگر این مکعب را روى زمین پهن کنیم، به این شکل خواهد بود:

به جاى عالمت هاى سؤال چه حرف هایى قرار مى گیرند؟ زاویۀ چرخش این حرف ها نسبت به حرف هاى دیگر چگونه 
خواهد بود؟  

J

MS
M

JL
L HOJ

SO

ریـاضیــات و 
مســـــئله
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لــيــال جـليـلی



︣از و︗﹢د ︣ای ا︋ ︋ ﹩︐ ︣︮﹁

 فکر و ایدة ســاخت وسیله اى به نام «مثلث نگار» 
چگونه شکل گرفت؟

پریماه: این پروژه اى بود که در کالس پژوهش ریاضى انجام 
شــد. ما در کالس خودمان امــکان فعالیت هاى متفاوتى را 
داشتیم که از میان آن ها ساخت وسیله را انتخاب کردیم. من 
وســیله اى داشتم که از دو خط کش و یک نقاله درست شده 
بود و از آن در درس ریاضى استفاده مى کردم. کلنجار رفتن 
با همین وسیله مرا ترغیب کرد مثلث نگار بسازم. درواقع آن 

وسیله یک خط کش متحرك بود.
 پریماه چرا ساخت وسیله را انتخاب کردى و سراغ 

کارهاى پژوهشى دیگر نرفتى؟
پریماه: همین خط کش ما را ترغیب کرد، به فکر ســاخت 

وســیلۀ تازه اى باشیم. با مشــورت به این نتیجه رسیدیم که 
مثلث نگار درست کنیم.

 چرا ســراغ تحقیق روى زندگى یک دانشــمند 
ریاضیدان نرفتید، یا مثًال ساخت بیضى نگار را انتخاب 

نکردید؟
پریماه: گروه کار عملى را به کار پژوهشى و تحقیقى ترجیح 
داد. بیضى نگار هم قبًال ساخته شده بود. بنابراین سعى کردیم 
دنبال ساخت وسیله اى باشیم که با آن بتوان چندضلعى هاى 

متفاوت ساخت. خط کش من خودش دو ضلع داشت.

 سارا شما یک گروه هستید. اعضاى این گروه چطور  

مدرسه هفته اى 6٠ دقیقه براى دانش آموزان خود کالسى ترتیب داده بود تا دانش آموزان به پرورش مهارت هاى مورد نیاز زیر 
نظر یک معلم بپردازند. ایجاد بسترى براى تجربۀ صفر تا صد یک کار تیمى، تمرین برنامه ریزى و زمان بندى و پیش بینى امور 
غیرمترقبه، ایجاد موقعیت هاى واقعى براى پرورش مسئولیت پذیرى در راستاى تعهدات انتخاب شده توسط شخص، پرورش 
مهارت انتقاد شنیدن و انتقاد کردن، افزایش مهارت دفاع از فعالیت هاى انجام شده و ارائۀ گزارش، از جمله مسیرهاى رسیدن 
به این هدف بودند. آن سال مسئولیت این کالس با فرخنده متین آرا بود که مدرك کارشناسى  ارشد ریاضیات محض با گرایش 
جبر داشــت. اسم کالس را هم «پژوهش ریاضى» گذاشــتند. اما ایجاد عالقه به ریاضى هدف ثانویه بود. بچه ها در این کالس 
مى توانستند روى زندگى نامۀ یک ریاضى دان تحقیق کنند، دالیل شکل گیرى یک فعالیت ریاضى مثل کسر یا شبیه آن را بیابند، 
و یا یک وسیله بسازند. حتى امکان پژوهش هاى دیگر هم وجود داشت. دو دانش آموز پایۀ هشتم، یعنى سارا موسوى نیا و پریماه 
پنجه شاهى در قالب یک فعالیت گروهى تصمیم گرفتند «مثلث نگار» بسازند. آنان در کنار فعالیت هاى درسى خود، با راهنمایى و 
مشورت گرفتن از معلم کالس پژوهش ریاضى، موفق به ساخت این وسیله شدند. متن گفت وگو با این دانش آموزان «دبیرستان 

مهدا» منطقۀ 3 تهران و دبیر کالس پژوهش ریاضى آنان پیش روى شماست.

︡﹠︐︠︀ ︩ آ﹝﹢زی ﹋﹥ ﹝︓﹙︒ ﹡ـ﹍︀ر︨  ︀ دو دا﹡ ﹎﹀️ و﹎﹢︋ 
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گفــــــت و
گـــــــــو

 محمدحسين ديزجی
 عكاس: ابراهیم سیسان



این  براى  را  یکدیگــر 
کار پیدا کردند و با هم 

شروع به کار کردند؟
ســارا: ما در پایۀ هشتم 

هم کالسى بودیم و در کالس 
پژوهش ریاضى تصمیم به کار مشترك گرفتیم.

 تقســیم کار چگونه شکل گرفت و هر کسى چه 
وظیفه اى داشت؟

پریماه: ســارا تلق مورد نیاز را تهیه کرد و من هم پیگیر 
چاپ و تهیۀ ماکت کار بودم. اما در مورد طراحى با هم فکر 
مى کردیم و نظرات خودمان را با هم در میان مى گذاشتیم.

 پریماه براى این کار چقدر وقت گذاشتید؟
تحصیلى  ســال  طول  در  ما  پریماه: 
و در کالس پژوهــش ریاضــی 
افــکار و ایده هــاى خودمان را 
باهم در میان می گذاشــتیم و 
پیشرفت هایمان هم گروهی بود. 
حتى قصد داشتیم این وسیله را 
به عنــوان اختراع براى خودمان 
ثبت کنیم و مدل بهترى از آن 

را بسازیم.
متین آرا: پریماه جان اگر یادت 
باشه، در مدتى که کار مثلث نگار 
را در دست داشــتید، تقریباً همۀ 
ایام دربــاره اش فکر مى کردید. حتى خوب یادم هســت، 
شما و سارا در ساعات تفریح ماکت مثلث نگار را در دست 
داشتید، بدان فکر مى کردید و مراحل پیشرفت کار را با من 
در میان مى گذاشــتید. اگر یادتان باشد، از لحظۀ انتخاب 
ایده تا تولید وسیلۀ اصلى، سه ماه آبان، آذر و دى روى آن 
فکر مى کردید و حتى تا خرداد هم که زمان تحویل پروژه 

بود، باز روى طرح نهایى کار کردید.

 آیا قبل از این کار گروهى، ســابقۀ کار به صورت 
تیمى را داشتید؟

پریماه: این اولین تجربۀ گروهى من بود.
سارا: من در کالس ششم براى طرح جابرابن حیان با یک 
گروه جاروبرقى درســت کردیم. البته همۀ ما در مدرســه 
گاهى بــراى بعضى درس ها کارهاى گروهــى انجام داده 

بودیم.

 انجام این پروژه چه تأثیرى روى عالقۀ شــما به 
درس ریاضى و رشــتۀ ریاضى گذاشت. همچنین، 

و  کار  این  جریان  در 
پژوهشــى،  کارهاى 
چیزهاى  چه  شــما 
دیگرى یاد گرفتید؟

با  کار  نسبت  به  پریماه: 
جئوجبــرا، عالقۀ چندانى به وجود نیاورد. جئوجبرا برنامۀ 
جالبى بود که به درك بهتر هندسه و رسم کمک مى کرد. 
ما با استفاده از آن مى توانستیم خط کش و نقالۀ ایده المان 

را بسازیم و چاپ کنیم.
سارا: من از اول به ریاضى عالقه داشتم. این کار تجربه اى 

بود براى کار گروهى، کار با رایانه و ...
متیــن آرا: تدریس نرم افــزار جئوجبرا فــاز دوم کالس 
پژوهــش ریاضى بود که از دى ماه تــا خردادماه به بچه ها 

آموزش داده شد.

 کالس پژوهــش ریاضى چه تأثیرى روى شــما 
در زمینۀ ریاضیات و اصــوالً عالقه به مطالعه و کار 

پژوهشى گذاشت؟
ســارا: دیدن پژوهش هاى بچه ها و حتى پروژة خودمان 
باعث شد تا من به این نتیجه برسم که ریاضى بخش هاى 
جالبى دارد؛ اهرام ثالثه، مغالطه هاى ریاضى، عدد طالیى و 

فیبوناچى، مثلث خیام ـ پاسکال و مانند این ها.

 پریماه شما بگو. مثلث نگار دقیقاً چه کارى انجام 
مى تواند  وسایلى  یا  وســیله  چه  جاى  به  مى دهد، 
کارایى داشته باشد، و به کدام موضوع درسى کمک 

مى کند؟
پریماه: در مثلثات پایۀ هشتم، به:
1. رسم راحت تر و دقیق تر مثلث،

2. تدریس بهتر و راحت تر،
3. درك بهتر دانش آموز با به دست گرفتن این ابزار،

4. رســم مثلث به هر پنــج روش (ض ض ض، ض ز ض، 
ز ض ز، و ز، و ض)،

5. و صرفه جویى در زمان،
کمک مى کند.

 سارا شما بگو. براى ســاخت این وسیله از چه 
منابعى براى مطالعه بهــره گرفتید و با چه افرادى 

مشورت کردید؟
سارا: در کتاب هاي ریاضی اصول اولیه را جست وجو کردیم 
و براي الگوي خط کش و نقاله جهت تولید ماکت کاغذي از 
اینترنت کمک گرفتیم. براي پیاده کردن کارایی هاي مورد 
نظرمان از پیشــنهادات خانم متین آرا بهره مند شدیم و در 

نهایت طرح ها را روي تلق اجرا کردیم. 

گفــــــت و
گـــــــــو
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 بعد از ســاخت مثلث نگار عکس العمل مسئوالن 
مدرسه و دیگر هم کالسى هاى شما چه بود؟

پریماه: در نمایشــگاهى که مربوط به پژوهش بود، شرکت 
کردیم و براى ارائۀ کار به منطقه رفتیم. نمایشــگاه مدرســه 
فرصتى بود تا بچه ها بتوانند با کارهاى پژوهشى هم آشنا شوند.

متین آرا: البته من به عنوان دبیر پژوهش ریاضى و خانم دکتر 
وزیرى به عنوان دبیر هندســه، از طرح بچه ها بسیار استقبال 
کردیم و از بچه ها خواســتیم، به مطالعاتشان تا نتیجۀ نهایى 

ادامه دهند.

 چقدر آزمایش و خطا کردید تا ســرانجام به این 
نتیجه رسیدید که مثلث نگار شما کامل و دقیق عمل 

مى کند؟
پریماه: ابتدا با کاغذ، ماکت ابتدایى ساختیم. سپس خط کش 
و نقالــه را در اندازه هاى متفاوت به کمــک دکمه قابلمه اى 
امتحان کردیم. بعــد از نتیجه گیرى، همان ایدة کاغذى را با 

تلق روى کار آوردیم.

 سارا شما بگو. گاه انسان در طول کارهاى عملى و یا 
علمى بعد از چند بار تالش به نتیجه نمى رسد و ممکن 
است احساس پشــیمانى کند. اگر شما چنین حسى 
داشتید، برایمان بگویید و اینکه چطور بر آن حس غلبه 

کردید؟
ســارا: بله یک بار، اما هنگامى که ایدة جدیدى به ذهنمان 
رسید، کار را ادامه دادیم. در اتصال نقاله و خط کش و حرکت 

نقاله روى خط کش، ایدة ما ایجاد ریل روى آن بود.

 امروز به ریاضیات چقدر عالقه مند هستید؟
پریماه: من هندسه را به دلیل کاربرد فضایى آن دوست دارم.

سارا: من هم نهشتى را به دلیل اینکه به استدالل برمى گردد، 
با عالقه دنبال مى کنم. البته به جبر هم عالقه دارم.

 پریماه شــما بگو. اگر شما به جاى سه خط کش که 
با آن مثلث نگار درست کرده اید، چهار یا پنج خط کش 
داشتید، چه اتفاقى مى افتاد و چه کارى مى توانستید 

انجام دهید؟
پریماه: بــا افزودن خط کش ها و نقاله شــکل هاى متفاوتى 
مى توان رســم کرد. بــراى مثال، با چهــار خط کش و نقاله 
انواع چهارضلعى، از جمله مربع، مســتطیل، لوزى، ذوزنقه، 

متوازى االضالع و ... را مى توان کشید.
متین آرا: آیا چنین امکانى وجود دارد که مثًال با پنج خط کش 
وسیله اى ساخت که با آن هم سه ضلعى، هم چهارضلعى، و هم 

پنج ضلعى قابل رسم باشد؟
سارا: امتحان نکردیم، ولى احتماالً مى شود.

متیــن آرا: احتماالً وجود 5 خط کش براى بســته بندى و 
حمل ونقل مشکل ایجاد نمى کند؟

پریماه: من ماکت کاغذى ســاختم. باید آن را هم ساخت 
و امتحان کرد و اگر اشــکالى داشت، آن وقت اشکال را رفع 

مى کنیم.

 ســؤال آخر. فرض کنید به جاى خط کش جامد 
که قابلیت انحنا و خم شــدن ندارد، شما از ماده اى 
مثًال  که  مى ســاختید  ضلعى ساز  پنج  یا  مثلث نگار 
مانند خمیر قابل انحنا بود و شکل ها از حالت سطح به 
حالت شکل هاى فضایى هم تبدیل مى شدند. در این 
وضعیت چــه اتفاق هایى ممکن بود و در ریاضیات به 

کجا مى رسیدیم؟
پریماه: کاغذ و یا تخته مســطح است و مثلث نگار روى این 

ســطوح مثلــث دوبعدى 
مى کشــد. اگــر بخواهیم 
طــورى  را  مثلث نــگار 
طراحى کنیم کــه بتوان 
کشید،  ســه بعدى  مثلث 
شــاید بتــوان بــا اتصال 
خط کش و نقاله هاى دیگر، 
مثلث نــگارى بــا قابلیت 
رسم سه بعدى تولید کرد. 
در مورد خمیر قابل انحنا 

نظرى ندارم.

بــا  کــه  مــا  صحبــت 
دانش آموزان تمام شــد، هنوز سؤالى در ذهنم باقى بود که 
باید پاسخ آن را از دبیر کالس پژوهش ریاضى مى گرفتم. از 
ایشــان پرسیدم: «از نظر شما، خروجى و نتیجۀ این کالس 
بعد از یک ســال تحصیلى براى دانش آموزان چه بود و چه 

دستاوردى براى آنان داشت؟»
پاســخ داد: «بچه ها در این کالس فرصــت ابراز وجود پیدا 
مى کنند. آنان دوســت دارند توانایى خــود را به خانواده و 
دوستانشــان نشــان بدهند همچنین بــا تاریخچۀ اختراع 
وسایل معروف مورد استفاده، مانند گونیا، پرگار، شابلون هاى 

هندسى و ... آشنا شدند.»
گفتم: «کالس پژوهش ریاضى همچنان در مدرســۀ شــما 

پابرجاست؟»
گفت: «ما بعد از یک سال این کالس ها را با عنوان انجمن هاى 
علمــى ادامه دادیم و پنج دبیر بــا پنج گرایش علمى آن را 
هم زمان براى هر سه پایه اجرا کردند. شاگردان نیز بر اساس 
عالقۀ خود یکى از رشته هاى علمى را براى پژوهش انتخاب 

کردند.»
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 تصویرگر:علی تقوی خسرو داودیز︣ز﹝﹫﹟ ︻︡د﹨︀ی اول

é آیا مى توانید از نقطۀ شروع در کنار رودخانه به دریچۀ فاضالب (نقطۀ پایان) در سطح خیابان راهى پیدا کنید؟ 
در این ماز ماجراجویان نمى توانند از عددهاى اول عبور کنند، اما مى توانند از عددهایى که مضرب 3، 5 یا 7 باشد، عبور کنند. 

٢٨
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دوره ۲۶. شماره ۴

یک عدد اول، به غیر از یک و خودش، به 
هیچ عدد دیگرى بخش پذیر نیست. 

تونل هاى فاضالب شبیه تخم مرغ ساخته مى شوند. 
این شکل به باال نیامدن فاضالب کمک مى کند.  

اینجا تمام کنید. دریچه ها راه دسترسى 
به شبکۀ فاضالب را فراهم مى کنند. 

۳۵

۱۵ ۵۱

۸۴

۱۳

۸۳ ۲۵ ۴۰

۴۷

۶۹
۱۸

۱۹
۴۵۲۳

۲۸ ۵۷ ۵۳

۳۱

۸۷

۲۶

ز︣ز﹝﹫﹟ ︻︡د﹨︀ی اول
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اینجا شــروع کنید. ماجراجویان در 
خروجى فاضــالب به رودخانــه، دنبال 

سکه ها و سنگ هاى قیمتى هستند.

داخل فاضالب پر از موش هایى است 
که بیمارى ها را پخش مى کنند. 

در فاضالب گازهایى تولید مى شدند که گاهى 
براى روشن کردن چراغ هاى خیابان از آن ها 

استفاده مى کردند.

۶۳ ۷۲

۴۳
۲۹ ۲۴

۳۹

۴۱

۱۱

۱۴
۲۷

۵۴۲۱

۹

۱۲

۴۸

é گنج هاى پادشاهان در ساختمان هاى زیرزمینى عظیم قرار داشتند. همان طور که در روى زمین هم بناها، ساختمان ها و جواهرات 
خود را به نمایش مى گذاشتند. براى اینکه از شیوع بیمارى هاى واگیردار جلوگیرى شود، تونل هاى فاضالب به صورت شبکه اى در 
زیرزمین شــهر درســت مى شد تا فاضالب را به سمت رودخانه هدایت کند. تعدادى از ماجراجویان به دنبال سکه هاى قدیمى و یا 

سنگ هاى قیمتى، این تونل ها و کنارة رودخانه را جست وجو مى کردند. 



 زهرا باقری

عمو ديشب براي مشورت با بابا به خانة ما آمده بود. مقداري پول 
پس انداز كرده بود و تصميم داشت، در بازار بورس سرمايه گذاري 
كند، ولي نمي توانســت تصميم بگيرد كه سهام كدام شركت را 

بخرد تا سود بيشتري داشته باشد. 
بابــا گفت: «در زمان هاي قديم شــرط پيــروزي در جنگ ها و 
مبارزه ها، داشتن شمشير، سپر و كالهخود خوب و مناسب بود. 
ولي امروزه كه پيروزي اقتصادي براي خانواد ه ها مهم شده است، 
داشــتن اطالعات و علم تجارت، حكم همان شمشير و سپر را 
در جنگ دارد. به عمو پيشــنهاد داد، حاال كه پولش نمي رسد 

كه يك شــركت براي خودش داشته باشد، مي تواند سهام يك 
شركت بزرگ را بخرد و در سود و زيان آن شركت سهيم شود.  

ولي موضوع اين بود كه كدام شركت؟! 
بابا براي ما توضيح داد كه محاســبه ها در بازار بورس و سرمايه 
هم از قانون هاي ســادة رياضي پيروي مي كنند. اگر ارزش هر 
سهم يك شركت را بر اســاس زمان داشته باشيم، مي توانيم با 
اســتفاده از آن نقطه ها، معادلة خط را به دست آوريم. بعد براي 
مقايسة ســوددهي ســهام هاي متفاوت معادلة خط آن ها را با 

يكديگر مقايسه كنيم. 

︩﹫︋ ︩ ︊﹫︫ ﹤﹋︣ ﹨
﹫︪ـــــــــ︐ــ︣  ︋ ︩ ︎ــــ﹢﹜
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 a مي دانيم كه ،y=ax+b با اســتفاده از فرمــول معادلة خــط
نشان دهندة شيب خط است. هر خطي كه شيب بيشتري داشته 
باشد، روند رو به رشدتري دارد و در دنياي تجارت به اين معني 

است كه سوددهي بيشتري داشته است. 
تصميم گيري عمو و بابا روي ســهام دو شــركت بود. اطالعات 

:(A شركت) شركت اول به صورت زير بود

 :(B شركت) و اطالعات شركت دوم به صورت زير بود

براي هر دو معادلة خط را به دست آورديم: 
y ax b 

ابتدا براي تاريخ ٩٩/٠٦/١٠ تا ٩٩/٠٦/١٢ داريم: 
A شركت : / /

   
      

10 12
24 869 27 852  

/ a( ) b
/ a( ) b

 
 

24 869 10
27 852 12  / a( ) b

/ a( ) b
     
24 869 10

27 852 ــــــــــــــــــــــ12
/ a a /  2 983 2 1 49

B شركت : / /
   
      

10 12
3 403 3 452

y ax b
/ a( ) b
/ a( ) b

 
 
 

3 403 10
3 452 12  / a( ) b

/ a( ) b
     
3 403 10

3 452 ـــــــــــــــــــــ12
/ a a /  0 049 2 0 0245

پس در بازة ٩٩/٠٦/١٠ تا ٩٩/٠٦/١٢، هر دو شــركت شــيب 
مثبت و سوددهي داشته اند، ولي چون شيب شركت اول خيلي 
بيشتر بوده، يعني پيشرفت اقتصادي بيشتري در آن بازه داشته 

است. 
براي تاريخ ٩٩/٠٦/١٢ تا ٩٩/٠٦/١٦ داريم:

A شركت: / /
   
      

12 16
27 852 30 129

y ax b
/ (a) b
/ (a) b

 
 
 

27 852 12
30 129 16  / (a) b

/ (a) b
     
27 852 12

30 129 ــــــــــــــــــــ16
/ a a /  2 277 4 0 569

B شركت: / /
   
      

12 16
3 452 4 100  

y ax b
/ (a) b
/ (a) b

 
 
 

3 452 12
4 100 16  / (a) b

/ (a) b
     
3 452 12

4 100 ــــــــــــــــــــــ16
/ a a /  0 648 4 0 162

در بازة ٩٩/٠٦/١٢ تا ٩٩/٠٦/١٦ هم هر دو شــركت سوددهي 
داشــته اند و باز هم چون شــيب معادلة خط شركت اول عدد 
بزرگتري نسبت به شركت دوم است، ميزان سوددهي آن بيشتر 

بوده است. 
پس بابا و عمو با هم به اين نتيجه رســيدند كه بهتر است عمو 

روي سهام شركت اول سرمايه گذاري كند. 

دوره ۲۶. شماره ۲
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︣﹝﹩ ﹨︀ی  ﹎︣ ︨
 عباس  قلعه پوراقدم︻︡دی

جدول را طبق توضیحات داده شده 
که  را  خانه هایی  سپس  کنید.  کامل 
به  شده اند،  مشخص  رنگ آمیزي  با 
ترتیبی که در زیر جدول آمده است، 
کنار هم قــرار دهید. عدد 9 رقمی 
حاصل، ســرعت متحرك خاصی را 
بر حسب متر بر ثانیه نشان می دهد. 
شــما باید پس از یافتن این عدد، 
تحقیق کنید و نام متحرك مورد نظر 
جایزه اي  تا  بفرستید  مجله  براي  را 

تقدیمتان شود!
۱ هر عدد طبیعی دســت کم ........... 
۲ سال وفات  تا شمارندة مثبت دارد. 
ریاضی دان معاصر ایرانی و اولین زن برندة 
مدال فیلدز (باالترین نشان رشتۀ ریاضی) 

۳ اگر شعاع دایره اي را سه برابر  بر اســاس تقویم میالدي. 
۴ رقم هاي ششم  کنیم، مساحت آن ............ برابر می شود. 
تا دهم اعشــار عددي که به «نسبت طالیی» موسوم است.  
۶ مجموع  ۵ ســومین عــدد اول بزرگتــر از 1000. 
۷ مجموع 144 رقم ابتدایی از  شــانزده عدد فرد نخست. 
۸ مجموع شمارنده هاي مثبت  رقم هاي اعشاري عدد پی. 

۹ مکعب ســی  عدد 90. 
و ســومین عدد زوج مثبت. 
۱۰ مربع مکعــب عدد 8. 
۱۱ قطــر دایرة اســتوایی 
 ۱۲ زمیــن بــه کیلومتر. 
تعداد زیر مجموعه هاي یک 

 ۱۳ مجموعــۀ 16 عضوي. 
هیجده ساعت و سی و یک 
دقیقه و شش ثانیه می شوند 
اگر   ۱۴ ..................ثانیــه. 
طول ضلع مکعبی را دو برابر 
کنیم، حجم آن ............ برابر 

می شود. 

ریـاضیــات و 
سرگرمــــی
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بــراي مشــاهدة 
ســاخت  مراحل 
زيبا  حجــم  اين 
رمزينــه مقابل را 

اسكن كنيد. 

براي ساخت اين حجم زيبا از 6 برگ كاغذ 7×7 سانتي متر و 12 برگ كاغذ 3/5×7 سانتي متر استفاده شده است. 
در اين حجم زيبا تعدادي از شكل هاي هندسي مانند مربع، مثلث و مستطيل را مي توانيد ببينيد. 

كاغذوتا

پریحاجیخانیهشت وجهی وصله دار

احمد، علي، هادي از »زيرزمين عددهاي 
اول« فرار كرده و به سرعت خودشان را به رودخانه رسانده اند. 

هر كدام از آن ها يك كيســه سنگ قيمتي از زيرزمين برداشته اند. كيسة 
كدام يك از آن ها با ارز ش تر است؟ علی: من يك كيلو زمرد برداشتم! احمد: من يك 

كيلو مرواريد برداشتم! هادی: من يك كيلو ياقوت برداشتم!

مروارید

100 گرم
250000 تومان

250 گرم
500000 تومان

500 گرم
1500000 تومان

زمردیاقوت



نان يا سنگ های قيمتی؟
رياضی دانان معاصر ايران
پرویـــــــــــــز شهریـــــــاری

ماهنامه آموزشی،تحليلی و اطلاع رسانی

�

دورۂاولمتوسطه

4

1. علــي بعــد از ســفر پرماجــراي »زيرزميــن عددهــاي اول«، احمــد را بــه خانه شــان دعــوت كــرد.

مادر علي يك ظرف نان آورد كه داخل آن  4 نان تست »2 تا سفيد و 2 تا قهوه اي« بود و رويش با يك پارچه پوشيده شده بود.

2. علي، يك تكه نان 
قهوه اي به من بده.

4. من اين مسئله را بعد از 
اينكه خوردمش حل مي كنم!

3. احمد 
مشغول كشيدن غذا شد، از علي 
پرسيد: اگر پارچة روي نان ها را كنار 

نزده بودي، بايد چند تا نان برمي داشتي 
تا مطمئن شوي كه يكي از آن ها به طور 

حتم نان قهوه اي است؟

6. به محض اينكه 
علي به خواب رفت، شروع به ديدن 

صحنه هاي »زيرزمين عددهاي اول« كرد.
حاال كه دهانت بوي سير گرفته است، 

محكوم شده اي تا در اين سلول 
به حل مسئلة رياضي 
كه دوستت گفت 

فكر كني. 5. آن شب وقتي علي آمادة 
خواب مي شد: من نبايد امشب 

روي سيب زميني ها سس سير 
مي ريختم. فكر كنم امشب 

هم كابوس ببينم.

7. آن مسئله راه حل ندارد. 
مي توانم عذرخواهي كنم؟! 8. فقط يك 

شانس به تو مي دهم! مي تواني با 
اين چشم بند چشم هايت را ببندي.

در »زيرزمين عددهاي اول«، 50 
سنگ زمرد و 50 سنگ مرواريد 

در تاريكي قرار داشتند. به 
من بگو چند تا سنگ بايد 

برداري تا مطمئن شوي 
حداقل 2 تا از آن ها 

سنگ زمرد 
است؟

9. علي در مورد 
اين مسئلة سخت تر فكر 

كرد و شروع به نشان دادن راه 
حل خود كرد ...

بيا تو سرباز، مسئله حل شد.

10. زنگ ساعت، خواب 
آشفتة علي را كه داشت 
مسئله را حل مي كرد و 
توضيح مي داد، به هم 

ريخت و علي را بيدار كرد.
آخ، نه! جواب چه بود؟

بدون نگاه كردن به نان ها، علي چند تا نان بايد بردارد تا مطمئن شود كه به طور حتم 2 تا 
از آن ها قهوه اي است؛ اگر از هر كدام از نان هاي سفيد و قهوه اي 100 تا داشته باشيم؟
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