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    بحث های داغ،
    تابستان داغ تر

دوستان نوجوان من؛

این روزها بحث جام جهانی بس��یار داغ اس��ت. هر جا می رویم سخن از فوتبال است و لگ های 

زده و لگ ه��ای خ��ورده و جدول تیم ها و امتیازات آنها و این ک��ه کدام تیم در جدول باال می آید و کدام 

تی��م حذف می ش��ود و ..."جام جهانی فوتبال با طعم حل مس��ئله" به ش��ما نش��ان می دهد ک��ه چگونه از 

استراتژی های حل مسئله که تا کنون آموخته  اید استفاده کنید تا بتوانید به سؤاالتی که در رابطه با امتیازات 

تیم ها برایتان مطرح می شود  پاسخ درست بدهید.

از س��وی دیگر ، بحث روزهای داغ تابس��تان اس��ت و این که چگونه از اوقات فراغت اس��تفاده کنیم. 

ش��اید پیش از این هم درباره این موضوع باهم س��خن گفته باشیم. ولی این بار از زاویه ای دیگر به 

آن می نگرم. شاید بعضی ها فکر کنند که برای پر کردن اوقات فراغت, حتماً باید به الکسی بروند. اما هیچ 

فک��ر کرده ای��د که "فکر کردن"  و در واقع فکر را ورزش دادن نیز می توان��د یکی از برنامه  های اوقات فراغت 

باش��د؟ ستون های "ریاضیات و بازی" و "ریاضیات و س��رگرمی" که از ستون های ثابت این دو-سه 

سال مجلة برهان بوده اند، با هدف تهیة خوراک مناسب برای فکر شما نوشته  و آماده شده اند. در ستون 

"ریاضیات و بازی"، همیش��ه  پس از معرفی یک بازی، چند مس��ئله در باره آن بازی نیز مطرح ش��ده 

اس��ت تا ش��ما به آن بازی از زاویه  های دیگری نیز بنگرید و زمینه  ای برای تفکر ش��ما فراهم ش��ود. 

آقای ش��بّده چی هم که ش��عبده هایی را به شما معرفی می کند که با کمی تفکر درباره آنها، می توانید به راز 

آن پی ببرید. اگر دوست داشتید که بخشی از اوقات فراغتتان در تابستان را با فکرورزی و تفکر بگذرانید و به 

ش��ماره های قبلی ما دسترسی نداشتید، س��ری به  وب اگه ما بزنید. آرشیو شماره های قبل را آنجا پیدا 

می کنید. راس��تی، در وب اگه مجله، لینک هایی از وب اگه هایی که بازی های فکری مناس��ب برای 

شما دارند نیز گذاشته شده است. امیدوارم تابستان خوبی در پیش داشته باشید.

سردبیر


