
  دورة نوزدهم، شمارة 4، تابستان 1393
متوسطه اول

26

بــــازی 
بپرس و به 
گنـــــج 
بــــــرس

کلیدواژه ها: بازی دونفره، هندسة تاکسی

ش��کل 1 نقشة شهری اس��ت که بازی نقش��ة گنج در آن 
انجام می ش��ود. نقشة این شهر خیلی منظم است: خیابان های 
آن خط��وط افقی یا  عمودی هس��تند؛ همان خط هایی که در 

نقشه رسم شده اند.

مانن��د هر ش��هر دیگری، تقاط��ع خیابان ها در این ش��هر 
»چهارراه« نامیده می شوند. )شکل 2(.

. ..

همان طور که گفتیم، نقش��ة این ش��هر خیلی منظم است: 
فاصل��ة هر خیابان افقی تا خیابان افقی بعدی دقیقًا 1 کیلومتر 
است. همین طور، فاصلة هر خیابان عمودی تا خیابان عمودی 
بعدی هم دقیقًا 1 کیلومتر است. پس وقتی در خیابانی حرکت 
کنی��م، از چهارراه��ی به چهارراه بعد دقیق��ًا 1 کیلومتر فاصله 

است. )شکل 3(.

1 کیلومتر1 کیلومتر1 کیلومتر

1 کیلومتر

1 کیلومتر

1 کیلومتر

اگر ش��خصی با اتومبیل در این ش��هر حرکت کند، فقط از 
خیابان ها می تواند عبور کند. پس هیچ یک از حرکت های شکل 

4 امکان پذیر نیست.

اما حرکت های شکل 5 امکان پذیرند.
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فاصلةتاکسیای!
دو چهارراه مثل A و B در این شهر در نظر بگیرید. )شکل 
6( می خواهیم با خودرو از A به B برویم. همان طور که گفتیم، 
حتمًا باید از خیابان ها عبور کنیم. از A به B مسیرهای زیادی 
وجود دارند، اما بعضی از آن ها کمترین طول ممکن را دارند. به 

این مسیرها بین A و B در شکل 6 توجه کنید.

طول هر یک از مسیرهای 1، 3 و 4 برابر 9 کیلومتر است و 
ــیری با طول کمتر از 9 کیلومتر است و هیچ مسیری  هیچ مس

با طول کمتر از 9 کیلومتر بین A و B وجود ندارد.
کمتری��ن ط��ول مس��یر بی��ن دو نقط��ه را »فاصل��ة 

تاکسی ای بین آن دو نقطه« می نامند.
 B و A مثاًل در شکل های باال فاصلة تاکسی ای بین

برابر است با 9 کیلومتر.

وامابازی
و اما بازی! بازی نقشة گنج، دو نفره است. نفر اول گنجی را 
در یکی از چهارراه های شهر پنهان می کند. نفر دوم باید جای 

گنج را روی نقشة شهر پیدا کند.
ــهر را عالمت  برای این کار، نفر دوم یکی از چهارراه های ش
ــپس از نفر اول می پرسد که »فاصلة تاکسی ای گنج  می زند. س
تا این چهارراه چند کیلومتر است؟« نفر اول باید به این سؤال 

پاسخ درست بدهد.
ــت می زند و از نفر اول  ــر دوم دوباره چهارراهی را عالم نف
ــد که »فاصلة تاکسی ای گنج تا این یکی چهارراه چند  می پرس
ــت؟« و نفر اول باز هم پاسخ درست می دهد. بازی  کیلومتر اس
ــدا کند. تعداد  ــر دوم گنج را پی ــی ادامه می یابد که نف ــا وقت ت

سؤال های نفر دوم، امتیاز نفر اول است!
ــتباه حدس بزند،  ضمنًا هر بار که نفر دوم محل گنج را اش
ــود و نفر دوم دوباره می تواند  یک امتیاز به نفر اول اضافه می ش

برای یافتن گنج تالش کند.
در ادامة بازی، نفر اول و نفر دوم جایشان را عوض می کنند: 
نفر دوم گنج را پنهان می کند و نفر اول سؤال می پرسد،  و بقیة 

بازی مثل قبل است.
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بگذارید نمونه ای از بازی را بررسی کنیم:
ــارراه A پنهان  ــکل 7 در چه ــة ش نفر اول گنج را در نقش
کرده است. البته نفر دوم از جای گنج خبر ندارد. حاال نفر دوم 
چهارراه B را عالمت می زند و می پرسد »فاصلة تاکسی ای گنج 

تا چهارراه B چند کیلومتر است؟«

..
A

B

پاسخ نفر اول چیست؟ بله. پاسخ می دهد: »7 کیلومتر.«
حاال نفر دوم دوباره چهارراهی را انتخاب می کند )در شکل 
ــد: »فاصلة تاکسی ای این چهارراه تا  8، چهارراه C( و می پرس

محل گنج چند کیلومتر است؟«

این دفعه پاسخ نفر اول این است: »4 کیلومتر.«
ــؤال دیگر هم بپرسد و یک بار  ــه س فرض کنید نفر دوم س
جای گنج را اشتباه حدس بزند و در حدس بعدی گنج را پیدا 

کند. در این صورت امتیاز نفر اول برابر است با 6.

بازی
»بپرسو
بهگنجبرس!«
بارایانه

ــته بیان کردیم، فقط یکی از مراحل بازی  آنچه در این نوش
است. مراحل بعدی هم جالب اند. برای بازی کردن این مرحله 

و بقیة مراحل، به نشانی اینترنتی زیر بروید:
   http://nrich.maths.org/6288

مسئلهها
ــج را در یکی از  ــئله ها، نفر اول گن ــن مس ــک از ای در هری
ــت. البته فقط بخشی از نقشه نشان  چهارراه ها پنهان کرده اس

داده شده است.

ــد:  ــارراه B را عالمت می زند و می پرس ــر دوم چه 1. نف
»فاصلة تاکسی ای گنج تا چهارراه B چند کیلومتر است؟« نفر 
اول پاسخ می دهد: »4 کیلومتر.« در شکل بعضی از چهارراه ها 
ــخص کرده ایم. بگویید با همین مقدار اطالعات، گنج در  را مش

کدام ها ممکن است باشد و در کدام ها غیرممکن است باشد.
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محل گنج!
نفر دوم خبر ندارد 

گنج این جاست!
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