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یادداشت سردبیر

»هندســه« يكــي از شــاخه هاي مهم علم رياضي اســت. در هندســه، 
شــكل ها بررسي مي شــوند و خاصيت هاي آن ها و ارتباط هايي كه بين 
اين خاصيت ها وجود دارد، كشــف و از آن ها اســتفاده مي شــود. در 
هندســه، نقطه كوچك ترين جزء تشكيل دهندة شكل هاست. از به 
هم چســبيدن اين نقطه هاي كوچك، خط ها، صفحه ها و رويه ها، 
و حجم ها ســاخته مي شوند. نمي دانم آيا تاكنون در كالس رياضي 
دربارة اين موضوع صحبت شــده است كه نقطة واقعِي واقعي، هيچ 
اندازه اي نــدارد؟ مي دانيد اين حرف يعني چي؟ يعني هيچ چيزي 
ندارد كه قابل اندازه گرفتن باشــد. نه طول دارد، نه سطح دارد، نه 
حجم دارد و نه هيچ چيز ديگر! ممكن است براي اينكه شما حسي از 
نقطه به دســت آورده باشيد، به شما گفته باشند كه »نقطه از برخورد 
نوك يك مداد خيلي خيلي نوك تيز روي يك كاغذ به دست مي آيد.« ولي 
امروزه مي دانيم كه اگر همين اثر برخورد را زير يك ميكروســكوپ بگذاريم، 
اندازه اي دارد و شكلي و در واقع از تعداد خيلي خيلي خيلي خيلي زيادي نقطة 
واقعي تشــكيل شده اســت! همين موضوع دربارة خط و صفحه هم وجود دارد. يك 
خِط واقعي از كنار هم قرار گرفتن تعداد بسيار بسيار زياد نقطه ها تشكيل شده است كه طول 
بسيار بسيار بلندي دارد، ولي هيچ ضخامتي ندارد! تنها قطعات محدود از يك خط، داراي اندازة »طول« هستند كه با واحدهايي 
مثل متر و سانتي متر اندازه گيري مي شوند. يك پاره خط واقعي، فقط از يك جهت قابل اندازه گيري است: طول آن. ضخامت آن 

صفر است!

صفحة واقعي كه اوضاعش پيچيده تر مي شــود. باز هم از كنار هم قرار گرفتِن تعداد بســيار بســيار زيادي نقطه ها، صفحه هايي 
تشــكيل مي شــود كه از دو جهت، تا هرجا كه تصور كنيد ادامه دارند، ولي هيچ ضخامتي ندارند. بخش هايي از روي صفحه را 
مي توان با شــكل هايي مثل دايره، مثلث و... محدود كرد كه داراي مساحت محدود و قابل اندازه گيري است. خب، اين وضعيت 
شكل هاي واقعي در هندسه است. ولي از همين هندسه، براي بررسي فضاي پيرامون ما و شكل هايي كه اشياي اطراف ما دارند، 

استفاده مي شود. اين وسط هميشه چند سؤال جدي وجود دارد:
 آيا اصاًل نقطة واقعي وجود دارد؟

 آيا خط، يا صفحه ها و رويه هاي واقعي در اين دنيا وجود دارند؟
 چه طور ممكن است، نقطه هايي كه هيچ اندازه اي ندارند، كنار هم طوري قرار گيرند كه پاره خط يا سطح هاي قابل اندازه گيري 
به وجود آورند؟ و باالخره، اين فكر ممكن است به ذهن برسد كه: »حتي اگر يك جايي، نقطه، خط و صفحة واقعي وجود داشته 
باشــند، با توجه به اينكه اشياي دور و بر ما حتي در ريزترين ابعادشان، مثل اتم ها، الكترون ها و ذرات نانو، اندازه هايي دارند كه 
با ابزارهاي پيشرفتة امروزي قابل اندازه گيري و تعيين هستند، پس، هيچ وقت در دور و بر خودمان نقطه و خط و صفحة واقعي 
نخواهيم داشــت.« و شــايد با اين صحبت ها و فكرها به اين نتيجه برسيم كه: »اين هندسه، اصاًل به درد بررسي دنياي اطراف، 

نمي خورد و هيچ كاربردي ندارد!« 
ولي واقعيت اين اســت كه اين طور نيســت! اين هندسه كه در مدرســه مي خوانيم و رياضي دان ها هم قرن هاست روي آن كار 
كرده اند، با تمام محدوديت هايي كه خودش دارد )مثاًل اينكه هندسة اقليدسي فقط دربارة فضاهاي بدون انحنا است، در حالي كه 
فضــاي واقعي كيهان، انحنا دارد( و محدوديت هايي كه دنياي اطراف ما دارد )مثاًل اينكه خط و نقطة واقعي واقعي در اطراف ما 
وجود ندارد و هنوز با حواس ما درك نشــده است(، براي مدل ســازي تمام شكل هاي اطراف ما و فضاي بي كران كيهان، )البته 
به كمك شاخه هاي ديگري از علم رياضي( كاماًل قابل استفاده است. به عالوه، هم اطالعات مفيدي در اختيار دانشمندان علوم 
كيهان شناســي قرار مي دهد و هم در حد زندگي روزمره، صنايع، مهندســي و ... به كار رفته است و مي رود. اگر دوست داريد با 
كاربردهاي هندسه در زندگي و دور و برتان بيشتر آشنا شويد، مطالب مربوط به »كاشي كاري« را در اين دوره و مطالب ستون 
»رياضيات و كاربرد« و »رياضيات و هنر« دورة گذشتة مجله را كه در آرشيو مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir موجودند، 
ببينيد.                      سردبير
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ریاضیات و مدرسه

جعفر اسدی گرمارودی

اشاره
طي ســه سال گذشــته، مقاالت متعددی 

كه ارتبــاط ورزش با ریاضیات را نشــان 
مجله چاپ  این  در  مي دادند، 
ستارة  دو  رقابت  است.  شده 
رونالدو  فوتبال،  روزهای  این 
بهترین  معرفي  و  مســی،  و 
بازیکن جهان در ســال 2016 
بهانه ای شد كه در این شماره 
به این دو بازیکــن بپردازیم. 
این مناظرة  بازیکن در  این دو 
ُكری   یکدیگر  بــراي  فرضی، 
نهفته  ریاضیات  به  مي خوانند. 

در این مناظره، توجه كنید.
با ســالم خدمت دوستان  مجری: 
عزيز، رقابت بين رونالدو و مسی در 
تيم های »بارسلونا« و »رئال مادريد« 
امســال نيز مثل سال گذشته ديده 
می شــود. بعــد از معرفــی بهترين 
بازيكن جهان در سال 2016 فرصتی 
شد تا مناظره اي بين اين دو ترتيب 

بدهيم.
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رونالدو: سالم. بهترين بازيكن جهان معرفی شد و بايد ببينيم 
امســال در نهايت تيم های رئال و بارسلونا در جام های مختلف 
چه مقام هايی كسب خواهند كرد. ولی در مجموع، سال گذشته 
برای من ســال خوبی بود، به خصــوص قهرمانی جام ملت های 

اروپا.
مسی: سالم. برای من هم ســال خوبی بود. در جام ملت های 

آمريكا دوم شديم، ولی می توانستيم اول هم بشويم.
رونالدو: اگر از موفقيت های مسی در سال گذشته يك نمودار 
ستونی رسم كنيم، ستون مربوط به نايب قهرمانی از همه باالتر 

خواهد بود.

مجری: البته دوم شــدن مســی به همراه تيم ملی و بارسلونا 
فقط مربوط به ســال گذشته نيست. مثاًل نايب قهرمانی در جام 

جهانی 2014.
مسی: آقای مجری!

مجری: البته دوم شــدن خودش يك موفقيت 
بزرگ محسوب می شود.

بعدش  چرا  نمی دانــم  فقط  رونالدو: 
اشك می ريزند!

مسی: خوب اســت بعد از بازی 
می ريزيم، نه دقيقة 20!

رونالدو: فينال بود. از دســت 
دادنش گريه نداشت؟!

مسی: اگــر گل دقيقة پايانی ايسلند به اتريش نبود، 
پرتغال با كسب 3 امتياز، فقط 3 امتياز از گروهش 
دوم می شد و در سمت ديگر جدول حذفی قرار 

می گرفت و ديگر خبری از قهرمانی نبود.1
رونالدو: اگر از روند پيشرفت تيم ما يك نمودار 
خط شكسته رسم شود، پيشرفت ما در هر بازی 

نســبت به بازی قبل مشخص خواهد شد. ما 
هر تيمی را مثل فرانسه، شكست می داديم.

مسی: اتفاقاً بازی فينال و تك بازی پرتغال 
با يك تيم مدعی2 موجب قهرمانی پرتغال شد.

مجری: چطور؟ نمی فهمم چه ربطی دارد؟
مسی: رونالدو خيلی از آمار و نمودار صحبت كرد. 
من می خواهم با يك الگوی رياضی نشــان بدهم 

كه اگر پرتغــال در آن طرف جدول بود، حتماً 
حذف می شد.

می خواهی  رياضــی!  الگوی  رونالدو: 
جان نــش و مریم میرزاخانی 

را هــم بگوييم كــه بيايند؟! 
حــاال الگويــت را بگو. 

كــه  فوتبــال  در 
دومی،  هميشه 

يد  شـــــــا
رياضی ات...
هر  مسی: 
تيمــی كه 
تيم  يــك 
را  مدعــی 
مرحلة  در 

فــــی  حذ
در  بــــرده، 

مرحلــة بعــد 
به  جدول  طبق 

ریاضیات ومدرسه
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يك تيم مدعی ديگر برخورد داشــته و باخته است. آقای 
مجری می شود جدول را نشان بدهيد؟

مجری: بله، می توانيد جدول را ببينيد. البته ســمتی را 
می بينيد كه تيم های مدعی قرار دارند.

مســی: مثاًل در مرحلة يك هشــتم نهايی، 
ايســلند در مقابل انگلســتان )يكی از 
تيم های مدعی( پيروز شــد، ولی در 
مرحلة بعد، يعنی يك چهارم نهايی، 
در برابر مدعی ديگر يعنی فرانسه 
شكست خورد و حذف شد. اين 
الگــو برای تيم هــای آلمان، 
ايتاليا و فرانســه نيز اتفاق 

افتاد.
اگر پرتغال يك مرحله 
فرانســه  به  زودتر 
در  مي خــــورد، 

مرحلة بعدي حذف مي شد.
رونالدو: نمی دانم كجا شنيدم كه آقای شّبده چی3 گفته: »الگو 
خطرناك است.« حتی اگر به آمار توجه كنيم، می بينيم كه در 
ســال های اخير، پرتغال در برابر فرانســه تا قبل از فينال يورو 

2016، بُردی نداشته است.
مجری: اين مناظره برای من كه خيلی جالب بود!

مسی: چطور؟
مجری: فكر نمی كردم از فوتبال و رقابتی كه بين شــما دو نفر 
وجود دارد، چنين مصاحبه ای با نمودار، الگو و جدول مسابقات 

شكل بگيرد. در هر صورت از شما ممنون هستيم.
مسی: خواهش می كنم، ممنون از شما.

رونالدو: من هم از شما سپاس گزارم.
پینوشتها:

1. پرتغال در جام ملت های اروپا در گروهش ســوم شــد. در حالی که اگر دوم 
می شــد، در ســمتی قرار می گرفت که مدعیان قهرمانی قرار داشتند. پرتغال با 
سوم شدنش در سمتی از جدول قرار گرفت که هیچ تیم مدعی وجود نداشت.

2. در هر رشتة ورزشی، با توجه به سوابق تیم ها، بعضی از آن ها به عنوان مدعی 
شــناخته می شــوند. در فوتبال اروپا، تیم های آلمان، ایتالیا، فرانسه، پرتغال و 

اسپانیا از تیم های شناخته شده و مدعی در جام ملت های اروپا 2016 بودند.
3. شخصیت مطالب شماره هاي گذشتة مجلة برهان متوسطه اول.

يك چهارم نهايييك هشتم نهايي

نيمه نهايي

فينال 

ریاضیات و مدرسه
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آمنه ابراهیم زاده طاري
بهزاد اسالمي مسّلم

b 5 به جاي
a 3 به جاي

62

ریاضیات ومدرسه

خسته شــدیم! هزارتا تمرین حل كردیم كه »عبارت هاي جبري زیر را ساده كنید!« خب این كار چه فایده اي 
دارد؟ چرا باید این همه وقت بگذاریم و این كار را یاد بگیریم و تمرین كنیم؟

كاماًل به شما حق مي دهیم كه این سؤال ها را بپرسید. به همين دليل سعي مي كنيم در ادامه پاسخي قانع كننده به اين 
سؤال بدهيم كه چرا ساده كردن عبارت هاي جبري كاري ارزشمند و مفيد است.

قبل از هر كاري، دو كلمه دربارة ساده كردن عبارت هاي جبري بگوييم. با يك مثال بحث را جلو مي بريم:
عبارت جبري 3a+7b-5a-3b+6b+6a مثل هر عبارت جبري ديگري، شبيه يك دستگاه يا ماشين است. 

مي توانیم به این ماشین بگوییم به جاي a و b چه عددهایي قرار دهد.
ماشین این كار را مي كند و مقدار عبارت جبري را به ما مي دهد.

مثاًل اگر به ماشین بگوییم به جاي a و b عددهاي 3 و 5 را قرار دهد، 
ماشین به ما عدِد 62 را مي دهد.

اگر عبارت جبري را ساده كنیم، به عبارت 4a+10b مي رسیم. 
درواقع ماشین ساد ه تري درست كرده ایم كه دقیقاً عین

ماشین قبلي كار مي كند و اگربه این ماشین، عددهاي 3 و 5 را به جاي
 a و b قرار دهد، به همان عدد 62 مي رسد.

يك وقت خيال نكنيد فقط در مورد a=3 و b=5 عين ماشين قبلي كار مي كند ها! هر دو عدد ديگري هم كه جاي a و b قرار 
دهيم، عددي كه دو ماشين به ما مي دهند يكسان است.

حاال با سه مسئله سعي مي كنيم به سؤال هاي شما در ابتداي مقاله پاسخ دهيم.

مسئلة یك. به عبارت جبري زير توجه كنيد:
365x-95y-201x+142y-46y-102x-63x

در اين عبارت، به جاي x عدد 1395 را قرار دهيد و به جاي y عدد 1396 را بگذاريد. مقدار عبارت چند مي شود؟

حتماً قبول داريد كه پاسخ دادن به اين مسئله وقت گير است و بايد كلي محاسبه بكنيم. چه كنيم كه ساده تر به پاسخ برسيم؟
راهش اين است: »ساده كردن عبارت جبري مان.« وقتي آن را ساده كنيم، به عبارت y-x مي رسيم. يعني به ماشيني كه عين 

ماشين مسئله كار مي كند، اما ساده تر است. حاال شما بگوييد پاسخ مسئلة يك چيست؟! 

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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پاسخ ها: مسئلة 1: 1؛          مسئلة 2: 2-؛    
c=99 ،b=98 ،a=10 :3  مسئلة              

مسئلة دو. دوستم برايم اين معما را تعريف كرد:
»عددي در نظر گرفته ام. 
آن را در 5 ضرب كردم.

به حاصل 7 تا اضافه كردم.
به نتيجه عددم را اضافه كردم.

جواب را با 9 جمع كردم.
به نتيجه، دوبرابر عددم را اضافه كردم.

حاصل برابر صفر شد!
اگر گفتي عددم چند بوده است!«

به من كمك كنيد معما را حل كنم.

عدد دوستم را x در نظر مي گيريم. حاال مي توانيم توضيحات معما را با معادله اي مشخص كنيم:
5x+7+x+9+2x=0

 8x+16 چه بد! حل كردن اين معادله ســخت اســت. اما صبر كنيد... عبارت جبري معادله مان را ســاده مي كنيم و به عبارت
مي رسيم. ماشين هاي 5x+7+x+9+2x و 8x+16 دقيقاً مثل هم كار مي كنند. يعني اگر به جاي x عددي بگذاريم و مقدار يكي 
صفر شــود، مقدار ديگري هم حتماً صفر مي شود. چه خوب! پس كافي است معادلة 8x+16=0 را حل كنيم. حل اين معادله هم 

كه ديگر كاري ندارد!

مسئلة سه. عبارت جبري زير را ببينيد:
7c+5a-3b-12a+12b-2a-8b-4c

به جاي b ،a و c فقط اجازه داريم عددهاي دورقمي متفاوت قرار دهيم. يعني b ،a و c نبايد با هم برابر باشند.
چه عددهايي جاي آن ها بگذاريم كه مقدار عددي اين عبارت جبري، بيشترين مقدار ممكن شود؟

شــايد صورت مســئله كمي سخت باشد. پس كمي توضيح مي دهيم. اگر به جاي b ،a و c به ترتيب عددهاي 10، 15 و 70 را 
قرار دهيم، حاصل اين عبارت جبري مي شود 135.

آيا مي توانيم عددهاي بهتري هم انتخاب كنيم؟ يعني عددهايي كه باعث شوند مقدار عبارت جبري ما بيشتر از اين هم بشود.
پاسخ دادن به مسئلة سه به همين شكلي كه هست، خيلي سخت است. چه كنيم؟ ُخب، ساده اش كنيم!

با ســاده كردن عبارت جبري مســئلة سه، به عبارت 9a+b+3c- مي رسيم. حاال مســئله آسان تر شده است! چرا؟ چون 
 دقيقاً همان ســه عددي كه باعث شوند عبارت 9a+b+3c- بيشترين مقدار شود، همان سه عددي هستند كه عبارت

 -9a+b+3c 7 را به بيشــترين مقدارش مي رسانند. پس حاال قرار است در عبارتc+5a-3b-12a+12b-2a-8b-4c
به جاي a و b و c عددهاي دورقمِي متفاوت بگذاريم. ضمناً مي خواهيم حاصل تا حد امكان عددي بزرگ شود.

راهنمایي :  ترجيح مي دهيد به جاي a عددي كوچك بگذاريد يا بزرگ؟
 در مورد b و c چطور؟ بزرگ يا كوچك؟

 ترجيح مي دهيد عدد b بزرگ تر باشد يا c؟
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آقای بنیامین الهوتی معلم رياضی اســت؛ يك معلم رياضی 
كه همواره دوست دارد دانش آموزانش با عالقه و انگيزه رياضی 
ـ به خصوص هندســهـ  را بخوانند؛ نــه از روی اجبار يا به دليل 
حرف هــای ديگران. او خودش در رشــتة مهندســی عمرانـ  
گرايش نقشــه برداری ـ در دانشــگاه تحصيل كرده است، ولی 
اكنون مهندســی را كنار گذاشته و دوباره به رياضی بازگشته و 

دبير رياضی شده است.
آقای الهوتی دربارة نقشه برداری می گويد:

»در رشتة نقشــه برداری بايد به هر نقطه روی زمين مختصات 
داد و موقعيت نقاط را نسبت به هم معلوم كرد. بايد هندسة هر 
ســازه را روی زمين مشخص ســاخت. وقتی كه پشت دوربين 
نقشه برداری می ايســتادم، تازه می فهميدم كه آن هندسه كه 
 در مدرســه می خوانديم، به چه كار می آيد و آن مســئله ها كه

هــر از گاهی از آن ها فرار می كرديم، چه كاربردهايی دارند. اگر 
هندســه نبود، هيچ پل، جاده، سد، زيرگذر، روگذر، كانال و هر 

سازه ای كه از آن ها استفاده می كنيم هم نبود. فكر می كنم كه 
همين دليل براي ضرورت آموزش هندسه كافی باشد.«

او برای آنكــه يادگيری هندســه را بــرای دانش آموزان خود 
شيرين تر كند، از حس خودش پشت دوربين نقشه برداری ايده 
گرفته اســت: »يادم آمد كه روی زمين بود كه به هندسه بيش 
از پيش عالقه مند شــدم. بايد به دنبال راهی می گشتم كه اين 
راه های ترســيم روی زمين قدرت خود را نشــان بدهند. اينجا 
بود كه ايدة كارگاه هندسه در ذهنم متولد شد. دانش آموزان را 
به گروه های متفاوت تقســيم كردم. سپس اين مراحل را برای 
كارگاه هندسه طراحی كردم و در روزهای بعد در حياط مدرسه 

اين ايده را اجرا كرديم.«

گام اول: طرح یك مسئلة هندسی
»يكی از مسائلی كه برای اين قسمت در نظر گرفتم، رسم يك 
شــش ضلعی منتظم بود. چگونه می توان با داشتن دو رأس از 
يك شــش ضلعی منتظم چهار رأس ديگر از اين شش ضلعی 

را پيدا كرد؟«

گام دوم: حل مسئله توسط دانش آموزان 
روی كاغذ

»دانش آمــوزان تنها با اســتفاده از راســت كش 
)استفاده از خط كش بدون قسمت مدرج آن( و 
پرگار بايد اين مسئله را  حل می كردند. استفاده 

   تنظیم: سپیده چمن آرا

گــــــزارش
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از نقاله، گونيا و ســاير وسايل اندازه گيری مجاز نبود. مزيت اين 
روش آن بود كه بايد از ويژگی های شكل های هندسی استفاده 
می كردند، با كاربرد اين ويژگی ها آشنا می شدند و از آن ها ايده 

می گرفتند.
در مورد اين مســئله، اينكه هر شــش ضلعی منتظم از شــش 
مثلث متســاوی االضالع تشكيل شده اســت، برای بسياری از 

دانش آموزان الهام بخش بود.«

گام سوم: طرح مسئله روی زمین
»بايد آن مســئلة هندسی روی زمين شبيه سازی می شد. جای 
نقطه روی كاغذ را ميــخ روی زمين می گرفت. جای پرگار هم 
ريســمان و گچ به دست می گرفتند. دو نقطه روی زمين به هر 
گروه داده شد كه همان دو رأس يك شش ضلعی منتظم بودند. 
حال دانش آموزان تنها با استفاده از چكش، ميخ، نخ، گچ و كاتر 
)بدون استفاده از متر( بايد چهار رأس ديگر اين شش ضلعی را 

روی زمين پيدا می كردند.«

گام چهــارم: كار عملی دانش آمــوزان با توجه به 
ایده های خودشان

»دانش آموزان دست به كار شدند و ايده های خود را عملی كردند 
و چهار رأس ديگر اين شكل را روی زمين پياده كردند.«

گام پنجم: متركشــی، محاســبة میــزان خطا و 
رتبه بندی گروه ها براساس میزان خطاها

»به كمك بعضی از دانش آموزان به متركشــی كارهای بچه ها 
پرداختيم.

بچه ها بی صبرانه مشتاق شنيدن نتايج بودند. در نهايت يكی از 
گروه ها در كمال ناباوری تنها با مجموع خطای 2 سانتی متر در 
طول ضلع های اين شــش ضلعی منتظم، توانست مقام اول اين 
رقابت را كسب كند. توجه كنيد كه در ابعاد بزرگ، 2 سانتی متر 

در كِل محيط شش ضلعی، خطای قابل قبولی است.

اولين جلســة كارگاه هندسه به پايان رســيد. در اين روز 
من و بچه ها از هندسه لذت برديم و دانش آموزان با ديدی 

متفاوت به خانه هايشان برگشتند.«

گــــــزارش
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»گچ بري« را مي توان یکي از هنرهاي وابســته به هنر معماري 
دانســت و همان طور كه از نامش پیداســت، مادة اصلي به كار 
رفته در آن گچ است. گچ به دلیل داشتن خاصیت شکل پذیري، 
چسبندگي، رنگ مطلوب، كاربرد آسان، فراواني و ارزاني، كاربرد 
زیادي در هنرهــاي تزئیني دارد. موضوعي كه در این گزارش به 
آن مي پردازیم، طرح )یا نقشه( هندسي به كار رفته توسط گچ كار 
است. به این منظور با اوستا حسین برمکي وارد گفت وگو شدیم. 
او دو طرح گچ بري دور المپ روي ســقف را كه تمام شده بود، به 
من نشان داد. )شکل هاي1 و2(. مبناي سؤال هایم را طرح شکل 

2 قرار دادم.

 برهان: اولین كار براي ایجاد چنین طرحي چیه؟
 اوســتا حسین: ســقفي كه طرح گچ بري روي آن شكل 
مي گيرد، مستطيل است. مركزش توسط برق كار براي قرار دادن 

روشنايي )معموالً لوستر( آماده شده است.

 برق كار مركز سقف اتاق را چطور پیدا مي كند؟
 وسط دو طول مستطيل سقف را ريسمان مي زند )منظور از 

ريســمان زدن رسم يك خط است(. وسط دو عرض سقف اتاق 
را هم همين طور. محل تقاطع اين دو خط مركز مستطيل است.

)مركز سقف اتاق را در شكل 3 ببينيد.(
پي نوشت برهان: مركز مستطيل با رسم دو قطر مستطيل هم 

به دست مي آيد.

 ُخب؛ با فرض این كه برق كار این كار را به درستي انجام 
داده، بعد چه كار مي كنید؟

 حول اين المپ، يك مستطيل ايجاد مي كنم.

 به موازات طول و عرض اتاق؟
 بله.

 اندازة ابعاد مستطیل را چطور تعیین مي كنید؟
 براي سقفي به اندازة 20 مترمربع، طرح دور المپ را حدود 
0/8 مترمربــع در نظر مي گيرم و بــراي طرحي كه حدوداً 40 
مترمربع است، ابعاد 1/2 و 1 متري را در نظر گرفتم )شكل 3(.

گزارش و عکس: جعفر اسدي گرمارودي

شکل 1 

1 متر

1/2 متر

شکل 3
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 یعني مساحت طرح حدوداً 1/2 مترمربع خواهد بود. 
ولي چرا این اندازه ها؟

 براساس تجربه اين اندازه ها را تعيين مي كنيم كه مستطيل 
ايجاد شده نسبت به سقف نه زياد بزرگ به نظر برسد و نه زياد 

كوچك.

 بعدش؟
 وســط دو طــول و دو عرض را تعيين مي كنيــم. به مركز 
وســط عرض ها دو نيم دايره به شــعاع 40 سانتي متر به سمت 
بيرون مستطيل رسم مي كنيم )شكل 4(. به مركز مستطيل نيز 
دايره اي به شعاع 30 ســانتي متر رسم مي كنيم. شعاع دايره را 
طوري انتخاب مي كنيم كه دايرة مركز مستطيل كوچك نباشد 
و از طــرف ديگر، زياد بزرگ هم نباشــد تا المپ هاي طرح در 

فضاي نامناسب قرار بگيرند )المپ هاي شكل 1 را ببنيد(.

 دایره ها را چطور رسم مي كنید؟
 به كمك پرگارهاي گچ بري.

 فکر مي كنم نوبت ایجاد كمان ها در دو طول مستطیل 
باشد...

 بلــه. محل كمان با فاصلة 10 ســانتي متر از وســط طول 
مســتطيل كه تعيين كرده بودم، شــروع مي شــود و تا رأس 
مســتطيل ادامه دارد )شــكل 5(. چهار تا از اين كمان ها رسم 

مي كنم.

 این كمان ها نیم دایره نیستند، درست است؟
 مركز كمان ها بيرون مستطيل هستند. اگر نيم دايره باشند، 

زيبايي طرح از بين مي رود.

 اوستا حسین، به تقارن در كارهایتان دقت كردید؟
 نه، حواسم نبود.

 ادامة كار به هنر اوســتا در اســتفاده از گچ مربوط 
مي شود كه خارج از بحث این گزارش است. از اینکه به 

سؤال هاي ما پاسخ دادید، سپاس گزارم.
 خواهش مي كنم.

اكنون دوستان من، شما روش ترسيم طرح گچ بري  شكل 1 را 
برايم در اينجا بنويسيد. 

شکل 2 

شکل 4

شکل 5
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خرید كدام كیف باصرفه تر است؟
تعيين اينكه يك خريد باصرفه چيســت، به عوامل زيادی بستگی دارد. بگذاريد با همان مورد 
»كيف« موضوع را كمی بازتر كنم. يك مجموعه از مالك ها برای خريد كيف مدرسه، می تواند 
شكل، اندازه، و كارامدی آن باشد. اينكه مثاًل به شكل كوله پشتی باشد يا دسته داشته باشد، به 
قدر كافی برای كتاب های مدرسه جا داشته باشد، برای انواع لوازم التحرير يا ساير لوازم ضروری 

و مورد نياز مدرسه جيب های مناسب داشته باشد و از اين قبيل موارد.
يك مجموعه مالك ديگر می تواند جنس كيف و كيفيت دوخت آن؛ كلفتی پارچة استفاده شده در كيف، 

استحكام نخ هايی كه با آن كيف دوخته شده، استحكام خود كيف و از اين قبيل موارد باشد.
مالك ديگری كه شــايد در وهلة اول بســياری از ما آن را در نظر می گيريم، قيمت جنس است. برای من و شماِی 
خريدار، جنس ارزان تر ُخب به صرفه تر به نظر می رســد. اما ممكن اســت كيفی ارزان باشــد ولی كوچك باشد، يا 
پارچه اش نازك باشــد، يا تعداد جيب های كمتری داشته باشد، يا اصاًل رنگش مناسب مدرسه نباشد! می بينيد كه 

انتخاب جنسی برای يك خريد باصرفه، به عوامل متعددی بستگی دارد.

بیایید شاخص تعریف كنیم!
برای اجناســی مانند كيف و كفش و لباس، كه مالك های مشــابهی برای انتخاب آن ها وجود 
ـــــــقيمت ، شاخصی برای باصرفه  بودِن خريد تعيين كرد.

دارد، شايد بتوان با استفاده از نسبِت  كيفيت
برای تشــكيل اين نســبت، بايد به جای صورت و مخرج آن، يعنی قیمت و كیفیت، عدد 

بگذاريم. عدد قيمت كه معلوم است. ولی برای تعيين كيفيت يك جنس چه عددی بگذاريم؟
همان طــور كه ديديم، مالك های خريد متفاوت اند و لذا »كيفيت« نيز برای افراد مختلف معنای متفاوتی 
دارد. من دوام يك كيف را مالك كيفيت آن انتخاب می كنم و دوام آن را براساس مدت زمانی كه سالم می ماند و 

از آن می توان به خوبی استفاده كرد، تعيين می كنم.

ساخت ایران

وقتی می خواهید خرید كنید،تولید ملی
مثاًل یك كیف مدرسه بخرید،

چگونه تصمیم می گیرید كه چه كیفی بخرید؟
خرید كدام كیف برای شما »باصرفه تر« است؟

سپیده چمن آرا
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من كيفی به مبلغ 56000 تومان خريدم كه يك سال برايم كار كرد. دوستم كيفی به مبلغ 120000 تومان 
خريد و دو سال از آن استفاده كرد. خريد كدام يك از ما به صرفه تر بوده است؟

جنس ایرانی یا جنس خارجی؟ مسئله این است!
در خريد اجناس خارجی، طرف داران اين اجناس ادعا می كنند كه كيفيت جنس به قيمت آن می ارزد. معنی 
اين جمله بايد مشــخص شود. اگر منظور اين باشد كه با وجود اينكه بهای بيشتری برای خريد اين اجناس 
می پردازيم، ولی كار بيشتری از اين اجناس می كشيم و دوام آن ها بيشتر است )در مورد اجناسي مثل كيف، 

ـــــــقيمت كه در باال معرفی كردم، می توانيم درستی اين ادعا را بررسی كنيم.
كفش و لباس(، پس با َكسِر كيفيت

مثال من و دوســتم كه نمونه ای از خريد جنس ايرانی ارزان تر )ولی با كيفيت نسبتاً خوب( و جنس خارجی 
گران تر )و با كيفيت ظاهراً بهتر( بود، نشان می دهد كه خيلی وقت ها، اگر جنس ايرانی نيز از كيفيت نسبتاً 
خوبی برخوردار باشــد، واقعاً نمی صرفد كه جنس خارجی خريداری كنيم؛ هرچند كه به نظر برســد دوام آن 
جنس بيشتر است. مگر اينكه همة جنس های ايرانی از نظر دوام و كيفيت واقعاً بد باشند، كه هم من و هم 

شما می دانيم كه اين طور نيست!
در خريد جنس های كشــورهايی همچون چين، گاهی وضع برعكس اســت. اين اجناس به دليل آنكه توسط 
كارگر ارزان و با مواد اولية ارزان و بی كيفيت توليد مي شوند، ارزان تر از اجناس ايرانی موجود در بازار هستند. 

در اين حالت نيز بايد ديد كه آيا خريد جنس ارزان چينی به صرفه تر از خريد جنس ايرانی است؟

اكنون شما بگویید آیا خرید جنس چینی
 به صرفه است؟!

كفش چینی: قیمت 28000 تومان
دوام: 6 ماه

كفش ایرانی: قیمت 82000 تومان
دوام: بیش از دو سال!

6ــــــــــ28000 ؟    24ــــــــــ82000   

12ــــــــ56000 
من: 

)مخرج كسر را به »ماه« نوشتم!(
24ــــــــــ120000

دوستم: 

12ــــــــ56000 24ــــــــــ120000 > 
12ــــــــــ60000 = 

1ــــــــ56000 
من: 

)مخرج كسر را به »سال« نوشتم.(

2ــــــــــ120000
دوستم: 

2ــــــــــ120000 > 56000  =60000

من  خریــد  پس 
به صـــرفه تر بوده 
پول  اســت، چون 
زمان  در  كمتــری 

مشابه داده ام. یا:
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هـنـر
دوران

در مطالب قبلی كه در شماره هاي 83 و 85 چاپ شدند، 
الگوهای كاشی كاری متناوب  سه شیوه برای ســاخت 

معرفی شد:
1. ساخت الگو به كمك انتقال؛
2. ساخت الگو به كمك دوران؛
3. ساخت الگو به كمك تقارن.

در آنجا، به روش ساخت به كمك انتـقال پرداخته شد. 
در اين مقاله به روش ســاخت به كمك دوران می پردازيم. قباًل 
با »هندسة پس زمينه در كاشی كاری« آشنا شده ايم. برای روش 
دوران هم به اين هندسه نياز داريم، ولی همة الگوها از اين روش 
به دست نمی آيند. در اصل در پس زمينه هايی به كار می آيند كه 
اين شــرط را داشته باشند: »دو كاشــی مجاور را بتوان با يك 
دوران حول يكی از رأس های مشتركشان بر هم منطبق كرد«.

مثاًل در هندسة پس زمينة زير كه از مثلث های متساوی االضالع 
تشكيل شده است، مثلث های ABC و ACD با دوران 60ْ حول 

نقطة A بر يكديگر منطبق می شوند.

ســعی داريم روش دوران را در هندسه های پس زمينة زير ياد 
بگيريم:

 با مربع ها؛
 با مثلث های متساوی االضالع.

ابتدا كاشی كاری به كمك دوران با هندسة پس زمينة مربعی را 
بررسی می كنيم.

1. يك مربع را در نظر می گيريم.

2. يك منحنی )يا خط شكسته( از A به B رسم می كنيم.

3. منحنی رســم شــده را حول نقطة A به انــدازة 90ْ دوران 
می دهيم.

4. يك منحنی ديگر از B به C رسم می كنيم.

5. منحنی رســم شــده را حول نقطة C به انــدازة 90ْ دوران 
می دهيم.

 D و C ،B ،A 6. اكنون يك كاشــی جديد داريم كه رأس های
در آن مشخص شده اند.

7. با كاشــی به دســت  آمده، می توان يك الگوی كاشی كاری 
درســت كرد. روش چيدن آن ها به اين شــكل است كه ابتدا 
يك كاشــی را قرار می دهيم. ســپس هر كاشی را به اندازة 90ْ 
حول يكی از رأس ها دوران می دهيم. دقت كنيد كه هيچ جايی 
»خالی«1 نمی ماند و در هيچ جايی »هم پوشانی«2 وجود ندارد.

كیان كریمی خراسانی
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اكنون كاشی كاری به كمك دوران با هندسة پس  زمينة مثلثی 
)متساوی االضالع( را بررسی می كنيم.

1. يك مثلث متساوی االضالع را در نظر می گيريم.

2. يك منحنی )يا خط شكسته( از A به B رسم می كنيم.

3. منحنی رســم شــده را حول نقطة A به انــدازة 60ْ دوران 
می دهيم.

4. نقطة وسط ضلع BC را پيدا می كنيم و آن را M می ناميم.

5. يك منحنی از B به M رسم می كنيم.

6. قرينة منحنی رسم شده را نسبت به نقطة M رسم می كنيم.

7. اكنون يك كاشــی جديد داريم كه رأس های B ،A و C در 
آن مشخص شده اند.

8. با كاشــی به دســت آمده می توان يك الگوی كاشی كاری 
درست كرد. روش چيدن آن ها به اين شكل است كه ابتدا يك 
كاشــی را قرار می دهيم. سپس هر كاشی را به اندازة 60ْ حول 
يكی از رأس ها دوران می دهيم. دقت كنيد كه هيچ جايی خالی 

نمی ماند و در هيچ جايی هم پوشانی وجود ندارد.

در شــكل های زير، نمونه های زيبايی از كاشــی كاری به كمك 
دوران را می بينيد.

پینوشتها

1. Gap / 2. Overlap

60ْ
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آروین سهامی
دانشآموزپایةهشتم،دبيرستان
انرژیاتمیاميرآبادشمالی،تهران

چند وقت پيش برای سفر چمدانی خريدم. اين چمدان قابليت 
رمزگذاری داشــت، رمز آن به صورت 3 عدد بود كه اگر هر سه 
عدد را در جای درست خود می گذاشتم، در چمدان باز می شد، 
مــن نحوة تغيير رمز چمدان را از فروشــنده ياد گرفتم و از آن 
موقع به بعد، فكر و ذكرم شده بود انتخاب رمزی برای چمدان 

كه كسی نتواند آن را حدس بزند.
دفعة اول چون عدد مورد عالقه ام 5 بود، رمز را 555 گذاشــتم، 
و ســپس چمدان را به مادرم دادم تــا آن را باز كند و رمز مرا 
حدس بزند. مادرم هــم به طور ناباورانه ای، در همان تالش اول 
رمز را حدس زد! بنابراين با خودم فكر كردم كه بهتر است يك 
رمز شانسی انتخاب كنم. ولی بعد به اين نتيجه رسيدم كه رمز 
شانسی فايده ای ندارد، زيرا ممكن است آن را فراموش كنم. پس 

كمی فكر كردم و بعد به اين نتيجه رسيدم:
ابتدا كلمه ای، مثاًل نامتان را در نظر بگيريد. سپس آن را به سه 
حرف خالصه كنيد )برای مثال، ســه حرف اول اسمتان(، مثاًل 

چون نام من آروین است، اين گونه عمل كردم:
ArvinA-R-V  

حال برای تمام حرف ها عددی در نظر بگيريد:

به جای هر يك از حرف های انتخاب شده، عدد می گذاريم:
A- R- V :0-17-21

اما از آنجا كــه اعداد دو رقمی )در مثــال، مانند 17 و 21( را 
نمی توان در رمزی سه رقمی گنجاند، با مشكلی روبه رو می شويم 

كه به اين صورت حل می شود:

عدد مــورد عالقه تان را در نظر بگيريــد )این عدد باید بین 
1 تا 10 باشــد(. اعداد دو رقمی باال را بر آن تقســيم كنيد و 
باقی مانده را به دســت آوريد، سپس باقی مانده را به جای عدد 

اصلی بگذاريد.

برای مثال:
عدد مورد عالقه = 5

17      عدد باقی مانده در تقسیم 17 بر 5 )عدد مورد عالقه(=2
21      عدد باقی مانده در تقسیم 21 بر 5 )عدد مورد عالقه(=1

0 -2 -1 = A -R-V پس

به ايــن ترتيب می توان از يك كلمه عددهای كاماًل شــخصی 
ساخت، زيرا عدد مورد عالقة شما مال خود شماست و می تواند 
با افراد ديگر تفاوت داشــته باشد. در ضمن، كلمة مورد انتخاب 

شما نيز مخصوص شماست.
گرچه ما در اينجا با ســه رقم رمز ســاختيم، اما می توان با اين 
روش و به همين ســادگی با n رقم نيز همين كار را كرد. قطعاً 
رمزهايی به شــدت پيچيده تر از اين شيوة رمزگذاری نيز وجود 
دارند، اما اكثر آن ها به درد كارهای روزمره نمی خورند و همين 
سادگی است كه باعث مناسب بودن اين رمز می شود. به طوری 
كه هرگاه رمزتان را از ياد ببريد، می توانيد دوباره با همين شيوه 

آن را بازيابی كنيد. روش های ديگری نيز برای اين كار هست:
از آنجا كه عدد رمز شما، با عدد رمز بعضي از حرف های ديگر نيز 
يكســان است، می توان با به خاطر داشن هر يك از اين كلمات، 
 U-W-V ،P-R-Q ،K-M-L با A-R-V رمز را بازيابی كرد. مثاًل
F-H-G،  برابر است، پس هرگاه هر يك از اين مجموعه حروف 

را به ياد داشته باشيد، می توانيد رمز مورد نظر را هم بيابيد.

H=7G=6F=5E=4D=3C=2B=1A=0

P=15O=14N=13M=12L=11K=10J=9I=8

X=23W=22V=21U=20T=19S=18R=17Q=16

Z=25Y=24

000
9

1

9

1

9

1
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 آمنه ابراهیم زاده طاری

کی می تونه حل کنه؟!
مربع به هم تبديل مي شوند، يك حالت در نظر بگيريد.اين كار را انجام دهيم؟ حالت هايي را كه با دوران دادن رنــگ قرمز و آبي رنگ كنيم. به چند حالت مي توانيم 1 مي خواهيم خانه هــاي مربع زير را با يكي از دو 

100=9  8   7   6  5   4   3  2  1منها كاري كنيم كه تساوي زير برقرار باشد:2 مي توانيم با اضافه كردن هفت عالمت به عالوه يا 
100=9+78+6+5+4-3+2+1نگاه كنيد:

كنيد، طوري كه باز هم تساوي برقرار باشد.حاال به جاي هفت عالمت، از ســه عالمت اســتفاده 

سرعت كاميون چند كيلومتر در ساعت است؟مي دهد كه از دو طرف به يك شكل خوانده مي شود. دو ســاعت بعد دوباره كيلومترشمار عددي را نشان خيلي طول مي كشد تا دوباره اين اتفاق بيفتد.« ولي عدد از دو طرف به يك شكل خوانده مي شود. حتمًا نشــان مي دهد. راننده با خود فكــر مي كند: »اين 3 كيلومترشــمار يك كاميون عدد 15951 را 

17 دقت كنيد. اولين عدد مركب كه روي اين قطر زير ايجاد شــود. به قطر مربوط به اعداد 11، 13 و عدد قبلي اضافه كرده ايم تا مارپيچي شــبيه شكل بار مربعي كنار مربع قبلي كشيده ايم و يك عدد به 4 روي مربعــي، عدد 11 را نوشــته ايم. بعد هر 
مي نويسيم، چند است؟
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نویسنده: حسام سبحاني طهرانی
تصویرگر: سام سلماسي

در شمارة قبل
 دیدی كه این آقای شّبده چی مزاحم

 آمد و خیلی ها را نسبت به حرف های من 
دربارة پی پولیس )به قول شما آدم ها پرسپولیس یا 

تخت جمشید( به شك انداخت. اما حاال
 آمده ام سراغ فی پولیس )به قول شما آدم ها، 

آكروپولیس( با كلی مستندات. مطمئنم 
این دفعه شکست می خورد!

فی پولیس )شهر فی( كه آدم ها به آن آكروپولیس )شهر لبه( می گویند، از 
سال های خیلی دور محل زندگی فی پی ها بود. 

اما تقریباً 100 سال پس از ساخت 
پی پولیس در ایران، فی پی های یونانی حسودی كردند

 و آن ها هم فی پولیس را كامل تر كردند؛ این بار
 با كلی فی اضافه.

چند معمار و در رأس آن ها 
فی دیاس )عجیبه كه اسم این 
را آدم ها عوض نکردند( كلی 
بنا و مجسمه به این شهر
 فی افزودند.

و مهم ترین آن ها معبد 
»پارتنون« بود.

بود كــه فی دیاس  پدربزرگــم معتقد 
راز نســبت طالیی )فی( را در پارتنون 
می دانســت، اما به كســی نگفت. ولي 
پدرشوهر  دخترعموی  شــوهر  باجناق 
عمه ام معتقد بود كه او همین طور حسی 
و تجربی به این ابعاد رسیده. من كه حق 
را به پدربزرگــم می دهم. باید حق را به 

فامیل نزدیك داد!

چون در زمان حیات
 فی دیاس هیچ كس نرفت صاف

 و پوست كنده ماجرا را از او بپرسد، 

در آكادمی
 پی التون، بحث های علمی 

مهمی دربارة فلسفه، منطق، 
ریاضی و به ویژه هندسه 

می شد.

مثل آموزشگاه های كنکور
 امروزی آدم ها نبود كه گزینه ها

 را مهندسی معکوس
 می كنند!

بعد از مرگش  پی التون
 )كه از سر دشمنی با فی پی ها بعضی
 آدم ها اسمش را پالتو و بعضی دیگر

 افالتون گذاشتند(، در آموزشگاهش به 
سراغ این راز رفت.

نویسنده: حسام سبحانی طهرانی
تصویرگر: سام سلماسي

تااز
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ریاضیات   وتاریخ

یکی از مهم ترین شاگردان پی التون، 
ائودوكسوس بود كه در جوانی به آتن آمد 

تا وارد آكادمی شود. الزم هم نبود
 كنکور بدهد.

چون آكادمي خوابگاه نداشت و 
ائودوكسوس هم توان گرفتن هتل 

نداشت، در كلبة كوچکي كنار بندر كه از 
آكادمي هم دور بود، زندگي مي كرد.

و حتي پول اتوبوس في آرتي هم 
نداشت.

همین ها باعث شد كه مغز ائودوكسوس 
تصمیم به فرار بگیرد.

البته در آنجا ائودوكسوس و مغزش كلي چیز یاد 
گرفتند.

و برگشت به یونان و آموزشگاه 
زد و كارش گرفت. حاال به خاطر 

سوادش بود یا تیپش نمي دانم.
 

؟؟؟؟
 !!!!

!!!!
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ریاضیات   وتاریخ

او تصمیم گرفت نزد استادش پي التون 
برود.

با خود چه سوغات آورده اي، 
 گز آردي!ائودوكسوس؟

 باقلواي حاج 
كاهن!

 نسبت طالیي!

باقلوا دست كیه؟ 
من نخوردم!

آردش رو كه
 نباید بخوري!

آردش 
خوشمزه تره!

حاال كسي مي تواند
 بگوید چه نسبتي a و b را كه 
بخش هاي كوچك و بزرگ خط 

هستند، به هم مي پیوندد؟

این نماي پارتنون است؛ 
یك مستطیل كه طولش قطر 
یك نیم دایره است و عرضش 

ضلع مربعي است كه در 
نیم دایره محاط شده.

 با دو مقدار مهم روبه رو 
هستیم: یکي ضلع مربع )b( و دیگري
 قطر نیم دایره كه شامل یك قسمت

 بلند )b( و دو قسمت كوتاه )a( است.
 اندازة )a( چه قدر است؟

شعاع نیم دایره منهاي 

ــ1 ضلع مربع.
2

بگذارید راهنمایي تان كنم.
 از زاویه باالیي مربع، به دو سر قطر دایره 

وصل مي كنم. حاال چه مي بینید؟

یك مثلث قائم الزاویه! خطوطي 
كه از هر نقطه روي محیط دایره 
به دو سر قطر رسم شود، زاویة 

قائمه مي سازد.

داخل این مثلث 
قائم الزاویة بزرگ، دو 

مثلث قائم الزاویة دیگر 
هست.

ضلع مربع، 
هم ضلع دو مثلث 
قائم الزاویة كوچك 
است و هم ارتفاع
 مثلث بزرگ.
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ادامة داستان در شمارة بعد...

فکر نمي كنم دیگر در مورد
 حضور ما در مصر و یونان شکي باقي مانده
 باشد. اما دوباره مي خواهم برگردم به ایران؛

 این بار با مستندات بیشتر!

همان طور كه استادم سقراط نشان في را به دیاس داد 
تا اكنون او را في دیاس یاد كنیم، من نیز نشان في را به 

ائودوكسوس مي دهم.

في ائودوكسوس! 

البته آدم ها این بار 
زرنگي كردند و توي 
كتاب هاي تاریخ في 
را از نام ائودوكسوس 

انداختند.

یافتن b تکلیف فردایتان 
است!

تو آردتو 
بخور!

 چطوري؟

 a حاال اگر به جاي
قرار دهیم یك، b دقیقاً با َقِد ما 

یعني عدد في برابر مي شود.

 ائودوكسوس، پس 
منظورت از سوغاتی 
آوردن َقِدمان چه بود؟

 این یعنی نسبت قسمت كوچك به 
قسمت بزرگ مثل قسمت بزرگ است 

به كل پاره خط!

وقتي دو مثلث متشابه اند،
اضالع نظیر به نظیرآن ها با هم متناسب 

مي شوند. در نتیجه، نسبت ضلع كوچك زاویة قائمة 
مثلث S به ضلع بزرگ زاویة قائمه اش برابر است با 

نسبت ضلع كوچك زاویة قائمه به ضلع بزرگ 
.M زاویة قائمة مثلث

 نه، این تکلیف 
فرداي بچه هاست.

سه مثلث متشابه اند. 
آقا اثباتش هم 

بکنیم؟
حاال این مثلث ها را از بزرگ به كوچك 
M ،L و S مي نامیم. چه رابطه اي بین 

این سه مثلث مي بینید؟

 این تشابه اصالً 
به چه دردي 

مي خورد؟

في ائودوكسوس! !

پي التون این تناسب را كه درمجسمه هاي
 اینجا هم بسیار دیده مي شود، »قسمت« 

نامید و بعدها به آن»قسمت طالیي« و
 »نسبت طالیي« گفتند.

اَه ه ه!
اي بابااا!
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 هر پازل فوتُشيكي از خانه هايي تشكيل شده كه بين بعضي از 
آن ها، عالمت هايي هست. 

 همة خانه های اين پازل بايد با اعدادی بين 1 تا 4 پر شوند.
 هر عددی در هر ردیف و هر ستون فقط بايد يك بار تكرار 

شود.
 رابطه های> )»بزرگ تر است از«( و > )»كوچك تر است از«( 

رابطة بين خانه های كنار هم را نشان می دهد.
 هر پازل فقط يك جواب درست دارد و می توانيد آن را بدون 

حدس زدن حل كنيد.

محدثه كشاورز اصالنی

1. در اين رديف، خانة آخر نمی تواند 1 باشد، چون در ستونش 
1 دارد. خانه های اول و ســوم هم نمی توانند يك باشند، چون 
بايد از خانة مقابلشان بزرگ تر باشند و 1 از همه كوچك تر است. 

پس تنها گزينه ای كه می ماند خانة * است.

2. در اين ســتون دو خانة بااليی 
نمی تواننــد 1 باشــند،  چون در 
رديفشــان 1 داشــته اند.  بين دو 
خانه ای هم كه می مانند، طبيعی 
اســت كه 1 بايد در خانة * قرار 

بگيرد.

3. با توجه بــه اينكه در 
هــر رديف و هر ســتون 
هر عدد فقط بايد يك بار 
تكرار شود، پس اين خانه 
آخرين خانه ای اســت كه 
بايد در آن عــدد 1 قرار 

بگيرد.

ریاضیات وبازي

 FUTOSHIKI )1(

براي اين كه ببيني من اين پازل را چگونه حل كردم، مراحل زير 
را دنبال كن. توضيحات هر مرحله را به ترتيب شماره ها بخوان.

مرحلة اول

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



1. در اين رديف خانه های اول و ســوم بايد از خانة مقابلشــان 
بزرگ تر باشــند. چون جای 1 ها معلوم شــده و عدد 2 فقط از 
1 بزرگ تر است، پس نمی تواند در اين خانه ها قرار بگيرد. تنها 

جای ممكن برای 2 در اين رديف خانة * است.

در زير تعدادی پازل حل نشــده برای تو آورده ايم. اگر دوســت 
داري پازل هاي بيشــتري حل كني، صفحــة 27 را هم ببين. 
هم چنين مي تواني به ســايت www.krazydad.com مراجعه 

كني. معلوم  با   .2
جای  شدن 
ايــن  در   2
 ، ن ســتو
و   3 جــای 
4 هم معلوم 

می شود.

3. در ايــن رديــف 
و  اول  خانه هــای 
دوم بايــد از خانــة 
كوچك تر  مقابلشان 
عدد  پس  باشــند، 
اين  نمی تواند در   4
بگيرد.  قرار  خانه ها 
پس بايد در خانة * 

قرار بگيرد.

4. با معلوم شــدن 
در   4 عــدد  جای 
رديف دوم و سوم، 
در ايــن رديف هم 
تنها جــای ممكن 
برای عدد 4، خانة 

** است.

5. آخرين خانه ای 
كه عدد 4 بايد در 
بگيرد،  قــرار  آن 
هميــن خانــه * 

است.

 2 جــای   .2
اين رديف  در 

خالی است.

 3 جای   .1
اين  در  هم 
رديف خالی 

است.

3. جــای 2 و 3 بــا توجه به 
عالمت در اين ســتون معلوم 

است.

4. در آخرين مرحله، خانه هاي 
خالي در ايــن دو رديف خالی 
هم اعداد مناسب را می گذاريم.
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ریاضیات وبازي

مرحلة دوم

مرحلة سوم

 FUTOSHIKI )2(

 FUTOSHIKI )3(



در پــازل 1، ســطرهاي اول، دوم و پنجم را فقط به صورت زير 
می توان كامل كرد.

با اين كار ستون دوم  و ستون چهارم  نيز كامل شده 

است. اكنون می توانيم ستون اول و پنجم را نيز كامل كنيم. 

محمود داورزنی

تصوير زير را نگاه كنيد.

به نظر شما، عددهايی كه پايين هر ستون و كنار هر سطر نوشته 
شده اند، چه ارتباطی با ستون يا سطر مربوطه دارند؟

همان طور كه ممكن اســت حدس زده باشيد، عددهای پايين 
هر ستون )يا سطر( تعداد مربع های سياه شده در آن ستون )يا 
سطر( اســت. مثاًل زير ستون دوم )از چپ( عدد 4 نوشته شده 
و در همين ســتون، 4 مربع سياه شده وجود دارد. يا زير ستون 

هفتم، عددهايی به صورت  نوشته شده اند كه نشان  مي دهد 

كه در اين ستون از باال به پايين به ترتيب، 3، 2 و 1 خانه سياه 
شده اند و بين آن ها حداقل يك مربع سفيد وجود دارد.

اكنون فرض كنيد همة خانه های اين جدول، ســفيد باشند و 
فقط عددهای كنار هر سطر و پايين هر ستون داده شده باشند. 
آيا می توانيد با همين قانون، مربع ها را سياه كنيد تا تصوير اوليه 

مشخص شود؟
اكنــون كه قانون بــازی را ياد گرفتيد، الزم اســت بدانيد كه 
اين گونه جدول ها هميشــه يك جواب دارند. يعنی نمی توان با 
حدس و گمان و بدون در نظر گرفتن سطر يا ستون های ديگر، 

به ســرعت جدول را پر كرد. برای پــر كردن اين جدول عجله 
نكنيد. بياييد با هم پازل زير را حل كنيم.

24
دوره22/شماره5
بـهمن مـاه1395

ریاضیات وبازي
 H

A
N

JI
E 

)1(



سطر چهارم بايد با 1 و 1 پر شود كه اين كار خودبه خود انجام 

شده است و فقط بايد سطر سوم )1( و ستون سوم  را كامل 

كنيم. بايد يك مربع را در ســطر سوم سايه بزنيم و با اين كار 

ســتون نيز به صورت  درمی آيد. اين كار با سايه زدن مربع 

وسط انجام می شود. 

و همان طور كه می بينيد، پازل، كامل شده است.

اكنون نوبت شماســت كه پازل زير را با رعايت قانون بازی حل 
كنيد.

با كمی دقت بيشتر، پازل بعدي نيز حل مي شود.
صفحة 27 را نيز ببين.
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 FUTOSHIKI در زير تعدادی پــازل
حل نشــده آورده ايم. توجــه كنيد كه در 
پازل های با ابعاد بزرگ تراز 4، قوانين بازی 
دقيقاً همان اســت، فقط اعدادی كه بايد 
استفاده كنيم تغيير می كنند. مثاًل در مورد 
پازل های 5 در 5، بايد از اعداد 1 تا 5 برای 

پر كردن پازل استفاده كنيم.

در پازل زیر، خانه هاي سفید را طوري سیاه كن كه تعداد خانه هاي سیاه در هر سطر و 
هر ستون، با عددهاي نوشته شده كنار آن سطر یا باالي آن ستون برابر باشد.
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این یکی از صفحه های كتاب ریاضی هشتم است. شاید 
شما هم در حل این مسئله ها به دردسر افتاده باشید.

كار در كالس
در هر شكل، بردار c را برحسب بردارهای a و b بنويسيد.

شكل1 خيلی ساده است و همه می دانند كه جوابش  

می شود. ولی دو شكل ديگر چندان ساده نيستند.
اول برويم سراغ شكل3. می خواهيم بدانيم بردار c مجموع چند 
برابر a و چند برابر b است. دو محور سياه، نظير همان محورهای 
مختصات در شــكل1 هستند و بردار نيســتند! بايد بردار c را 
روی ايــن دو راســتا تجزيه كنيم. يعنی از ســر بردار c موازی 
هركدام از محورهای ســياه خطی رسم كنيم تا متوازی االضالع 
مورد نظرمان تشكيل شــود. خب زود باشيد، خط كش و مداد 

برداريد و موازی بكشيد.

می بينيد كه مشكالتی وجود دارند:
اول اينكه وقتی از ســر c خطی موازی بردار b رسم می كنيم، 
محور پايينی را قطع نمی كند. اشــكالی ندارد، خودمان محور 

پايين را ادامه می دهيم.

بُـردارهـای
 جئوجبرایی

طول بردار سبزرنگ a برابر 2/5 است تا نقطة تقاطع هم 9 واحد 
است و می دانيم:

9÷2/5=3/6

پس:                    
حاال برويم ســراغ شــكل 2. باز هم بايد بردار c را روی امتداد 
بردارهای a و b تجزيه كنيم. خودمان امتداد بردارهای ســبز را 
رسم می كنيم! محور ســياه را من رسم كردم و آن يكی را هم 

ادامه دادم.

باز هم يك مشــكل! وقتی از سر c موازی بردار b می كشيم، از 
كادر شــطرنجی كتاب بيرون می زند! خب برای اينكه بتوانيم 
مشكل را حل كنيم، بايد با ابزارهای دقيق شكل را رسم كنيم.

پس می بینید كه كار با بردارها دقت ترســیمی زیادی 
می خواهد. برای همین است كه درس بردار برگة شطرنجی 
الزم دارد و دقت زیادی در اندازه گیری و موازی كشیدن. 
به همين دليل خيلــی وقت ها بچه ها حوصلة اين همه دقت را 

ندارند و با اين درس خيلی حال نمی كنند!
به مدد رایانه

من پيشنهاد خوبی برای شــما دارم: با نرم افزاری كار كنيد كه 
هم دقت الزم را دارد، هم كار با آن لذت بخش است، هم خيلی 

چيزهای ديگر!
احتماالً اسم آن را شنيده ايد: »جئوجبرا.«

فعاًل همين قدر بگويم كه يك نرم افزار كاماًل رايگان اســت و از 
سايت خودش به نام »geogebra.org« به راحتی دانلود می شود.

جمع جئوجبرایی دو بردار
برای اينكه بتوانيم با اين نرم افزار كار كنيم، مســئلة خودمان را 
كنار می گذاريم و از جاهای آســان تر شــروع می كنيم؛ از رسم 

پروژه های
 جئوجبرایي!
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شکل 2 شکل 3شکل 1

بُـردارهـای
 جئوجبرایی

 سیدمهدی بشارت



 AC موازی بردار B متوازی االضالع درست كنيم. يعنی از نقطة
و از نقطة C هم موازی بردار AB خطی بكشيم.

بياييد قبل از ادامة كار زبان برنامه را فارسی كنيم )شكل 8(.
مواظب باشيد، چيز ديگری را نزنيد؛ شايد بيفتيد وسط آفريقا! 

حاال بهتر شد. فقط همه چيز از راست به چپ شد!

كشــيدن خط های موازی روی كاغذ دردســر است، ولی اينجا 
به آســانی انجام می شود. مثلث گوشة آيكون       را كه بزنيد، 
منويی باز می شــود كه دومين مورد آن برای كشيدن خط های 

موازی است.

يك مزيت جئوجبرا اين است كه ماوس را روی هر آيكونی نگه 
داريــد، توضيحات الزم را می دهد. ببينيد برای خط موازی چه 

گفته است؟ )شكل 9(
يعنی كافی اســت شما روی نقطة C و سپس بردار AB كليك 
كنيد تا يكی از دو خط موازی كه می خواســتيد، رســم شود 

)شكل 10(.

آن يكی را هم رسم 
كنيد. حــاال محل 
برخورد اين دو خط 
»نقطة  آيكون  با  را 
تقاطع« به دســت 

آوريد )شكل 11(.

جمع بردارها. برنامه را كه باز می كنيد، صفحه ای كه در شكل 4 
می بينيد، باز می شود.

با اين دكمه ها )شكل 5( می شود خطوط شطرنجی و محورهای 
مختصات را آورد يا بُرد.

گوشــة هر آيكون مثلث كوچكی هســت كه با كليك روی آن 
»منو« باز می شود. بردار را از اينجا انتخاب كنيد )شكل 6(.

مطابق شكل 7، دو بردار بكشيد كه از يك نقطه شروع شوند.

چه جالب! در ستون ســمت چپ، هم مختصات نقطه ها و هم 
مختصات بردارها نوشــته شده اســت. البته كمی با مختصاتی 
كه ما می نويسيم فرق دارد. ما مختصات بردار را داخل كروشه 

می نويسيم، ولی اينجا داخل پرانتز است و اشكالی هم ندارد.
حاال چطور جمع بزنيم؟ شما می دانيد كه برای اين كار بايد يك 
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رسيديم به آخر كار و بردار AD جواب ماست )شكل 12(.

تمام لذت كار اينجاســت كه شــما فقط يك حالت را رســم 
نكرده ايد، بلكه با تغيير دادن نقاط B و C می توانيد جمع هر دو 
برداری را كه خواســتيد به دست آوريد. برای اين كار اول بايد 

روی آيكون جابه جايی        كليك كنيد.

برگرديم به مسئلة شــكل 2. داشتيم اين مسئلة كتاب را حل 
می كرديم كه به مشــكالتی برخورديم. وقتی خط های موازی 
را می كشــيديم از كادر مــی زد بيرون و... برای رســم دقيق تر 
می خواهيم به سراغ جئوجبرا برويم. بياييد قدم هايی را كه بايد 

طی كنيم، بشماريم.
قدم اول: رسم بردارهای b ،a و c./ قدم دوم: رسم امتداد بردار 
a و b و تجزية بردار c روی اين امتدادها / قدم سوم: تشخيص 
اينكه هركدام از اين مؤلفه های تجزيه شــدة بردار c چند برابر 

بردارهای a و b هستند.

قدم اول
بردار a را رسم كنيد. چون طول بردار b برابر با 0/5 است، قرقرة 
ماوس را آن قدر بچرخانيد تا بزرگ نمايی صفحه در حدی بشود 
كه فاصلة خطوط شطرنجی 0/5 واحد بشود. البته با استفاده از 
آيكون بزرگ نمايی          هم می شد اين كار را كرد. اكنون بردار 
b را از نقطة شروع بردار a رسم كنيد و دوباره اندازة تصوير را به 

حالت اول برگردانيد. بردار c را هم از همان نقطه شروع كنيد.

احتماالً بردارهای شما به نام هايی كه می خواهيد نيستند. روی 
هر بردار راست كليك كنيد و با گزينة »تغيير نام« آن ها را b ،a و 

c بناميد.
همچنيــن می توانيد رنگ بردارها را تغيير دهيد. وقتی روی هر 
بردار كليك می كنيد، باالی صفحة ترســيم آيكون هايی ظاهر 
می شــوند كه به كمك آن ها می توان رنگ و ضخامت هر شكل 
را تغيير داد. بردارهايتان را كمی ضخيم كنيد. اگر نقاط دو سر 
بردارهــا خيلی بزرگ اند، می توانيــد آن ها را هم كوچك كنيد. 
پيشنهاد می كنم محورهای مختصات را پنهان كنيد، چون قرار 

است روی محورهای ديگری تجزيه كنيم.

قدم دوم
با اســتفاده از آيكون        خط های گذرنده از دو سر بردارهای 
a و b را رســم می كنيم. حاال بردار c را روی اين دو خط تجزيه 
 a خطی موازی بردار c می كنيم )شــكل 15(. يعنی از سر بردار
می كشــيم تا يكی از اين دو خط را قطع كند. همان طور كه از 
قبل می دانيد، بايد از آيكون        اســتفاده كنيم. خط موازی 
بردار b را هم می كشــيم تا آن يكی را قطع كند. اين خط ها را 

خط چين و نقاط تقاطعشان را با         معلوم می كنيم.
اگر اســامی نقطه ها يا بردارها جاهايی خوبی نيســتند، آيكون 

جابه جايی        را انتخاب كنيد و اسامی را جابه جا كنيد.

قدم سوم
حاال بايد تشــخيص دهيم AF چند برابر بردار a است. با كمی 
دقت متوجه می شويم  برابر است. راه ديگر تشخيص نسبت 
AF به a اين اســت كه در نوار ورود )پايين پايين!( تايپ كنيد: 
AF/AB و دكمــة »Enter« را بزنيد. آن وقــت عدد 3/25 در 
پنجرة عبارات جبری ظاهر می شود. چون AF در خالف جهت 
a است، بايد به آن عالمت منفی بدهيم. معلوم است كه AE هم 

پنج برابر AC است. با اين حساب خواهيم داشت: 

خب، اين كار هم به آخر رســيد. باز هم شما اكنون ابزاری در 
دست داريد كه با آن می توانيد، هر مسئله ای شبيه اين مسئله را 

حل كنيد و بردار c را برحسب بردارهای a و b بنويسيد. 

ریاضیات ومدرسه

شکل 12

شکل 13

شکل 15

شکل 14



ماشین حساب
 دوست داشتنی من

قباًل هم گفته بودم كــه وقتی بچه تر بودم، يكی از 
تفريحاتم با ماشين حساب، جمع چندين و چندبارة 
يك عدد بــا خودش يا يــك عدد ديگر بــود. اما 
دليلش! خوب من آدم نســبتاً تنبلی هســتم و اين 
يكی از ســاده ترين آزمايش هايی بود كه می شد با 
ماشين حســاب انجام داد. چرا كه به جز بار اول كه 
بايد دكمة جمع را بزنم، برای دفعه های بعدی فقط 
كافی بود هر بار دكمة مساوی را می زدم و اين طوری 

سرعت انجام آزمايشم خيلی زياد می شد.
اگر دوســت داريد، شما هم امتحان كنيد: مثاًل ابتدا 
عدد 3 را وارد كنيد. بعد دكمة + و بعد دوباره عدد 3. 
حاال دكمة مساوی را بزنيد و از اين به بعد هر بار فقط 
دكمة مســاوی را بزنيد. نتايجی كه هر بار در صفحة 

نمايش نشان داده می شود، به اين صورت است:
... ،18 ،15 ،12 ،9 ،6

خب طبق معمول دوست داشتم يكان های عددهای 
توليد شده را بررسی كنم.

در مطالب قبلی »ماشين حساب دوست داشتنی من«، 
ديديد كه وقتی يك عدد را با 5 يا 2 جمع می كنيد، 
يكان هــا مرتباً تغيير می كنند؛ اما هميشــه عددهای 
خاصی هستند. برای مثال، پس از چند بار جمع كردن 
عــدد 5 با عدد 3 ديدم كه يكان ها هميشــه يكی در 
ميان 3 و 8 هستند. يا پس از چندين بار جمع كردن 
عدد 2 با عدد 4 ديدم كه يكان ها هميشــه 6، 8، 0، 2 

و 4 هستند.
خب حاال از شــما می خواهم كه ماشين حساب هايتان 
را بياوريد تا با هم چند آزمايش انجام بدهيم و شــما 
بتوانيد به سؤال هايی كه در ادامه خواهم پرسيد، پاسخ 

دهيد.
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 شراره تقي دستجردی

ســؤال 1. عدد 3 را در نظر بگيريد. به  نظر شما عدد 3 با 
چه عددهايی، وقتی كه چندين بار جمع شــود، می تواند 
عددهايی را توليد كند كه رقم هاي يكانشان، همة رقم هاي 

از 0 تا 9 را داشته باشد؟

توضیح بیشــتر: با توجه به آنچه كه گفته شد، برای 
مثال شــما می دانيد كه آن عدد نمی تواند 5 باشد، زيرا 
عددهايی كه توليد می شوند، به ترتيب برابر هستند با:

3+5=8
8+5=13

13+5=18
18+5=23
23+5=28

...
بنابراين رقم هاي يكان اعداد به دســت آمده فقط 

8 و 3 هستند.

سؤال 2. اين بار عدد 14 را در نظر بگيريد. اين 
بار چه عددهايی هســتند كه وقتی با عدد 14، 
چنديــن و چند بار جمع می شــوند، می توانند 
عددهايی را توليد كنند كه رقم های يكان آن ها 

همة رقم های 0 تا 9 را شامل بشود؟

سؤال 3. آيا می توانيد بگوييد به طور كلی چه 
عددهايی با چه عددهای ديگری اگر چندين 
و چند بار جمع بشــوند، ايــن اتفاق برای 

يكان های عددهای توليد شده می افتد؟
دوســتان خوبم منتظر جواب های شــما 
هســتيم تا راه حل های درست شما را به 
اســم خودتان در مجله منتشر كنيم. با 

آرزوی شادی برای شما. 
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ریاضیات  ومسئله

پاسخ 
آمنه ابراهیم زاده طاریکی می تونه حل کنه؟!

پاسخ 
پازلي فكر کنید

از صفحه های 23و  26مجله

1 پاسخ: 6 تا

2 پاسخ: 
123-45-67+89=100

3 پاسخ: 55 كيلومتر بر ساعت
راه حل: دفعة بعد كه عدد كيلومترشــمار از دو طرف به يك 
شــكل خوانده شــود، عدد 16061 خواهد بود. در اين فاصله، 

كاميون 15951-16061=110 كيلومتر راه طي كرده است.
پس سرعت كاميون 55 كيلومتر بر ساعت است.

4 پاسخ: 121
راه حل: روي اين قطر اعداد زير به ترتيب نوشته مي شوند:

11 ،13 ،17 ،23 ،31 ،...
اختالف هر دو عدد پشت سر هم روي اين قطر، هر بار 2 واحد 

بيشتر مي شود. پس ادامة اعداد به اين شكل است:
31 ،41 ،53 ،67 ،83 ،101 ،121

 FUTOSHIKI )2(

 FUTOSHIKI )3(

 FUTOSHIKI )4(

 FUTOSHIKI )5(

 FUTOSHIKI )6(  FUTOSHIKI )7(  FUTOSHIKI )8(



آن شــب باز هم بچه ها در يك مهماني ديگــر، دور هم جمع 
شــده بودند و همه چشم انتظار شــعبده بازي ديگري از »عمو 
رياضي«شــان بودند. من هم رو به جمع و خيره به چشــمان 

مشتاق آن ها ايستاده بودم.
ـ خب بچه ها، كي ماجراي دو هفته پيش رو كه براي آخرين بار 

دور هم بوديم، يادشه؟
سهراب بــا لبخند گفت: »عمو من يادمه و روي اون موضوعي 
كه گفتين هم فكر كردم و حاضرم االن شــعبده بازيمو شــروع 

كنم!«
گفتم: »عجب! آفرين پس بيا جلو و شروع كن«.

ســهراب به سرعت جلو آمد و رو به بچه ها گفت: »خب بچه ها، 
سريع تر يه برگ كاغذ و يه خودكار آماده كنيد«.

بچه ها هم به سرعت دستور او را اجرا كردند. بعد ادامه داد: »يه 
عدد ســه رقمي دلخواه روي كاغذ بنويسيد كه همة رقم هاش 

تكراري نباشند«.
و بچه ها شروع به نوشتن كردند. كمي بعد سهراب گفت: »حاال 
مقلوب اين عدد رو بنويســيد و اين دو عدد رو از هم كم كنيد. 

هوشنگ شرقي

مثاًل اگــه 325 رو انتخاب كرديد، بايد 523 رو ازش كم كنيد: 
».523-325

بچه ها ســرگرم كار شــدند و كمي بعد، سهراب رو به علي كه 
جلو نشســته بود گفت: »علي، رقم يكان عددي كه به دســت 

اومد، چيه؟«
و علي گفت: »هفت.«

سهراب فوري گفت: »جواب مي شه 297!«
علي با تعجب گفت: »درسته، از كجا فهميدي؟!«

ســهراب بدون اينكه جواب او را بدهــد، رو به سیاوش گفت: 
»مال تو چي، رقم يكان عددي كه آخر به دست آوردي چيه؟«
او گفت: دو و سهراب گفت: »پس حاصل تفريقت مي شه 792!«
و سياوش با ســر تأييد كرد. به همين ترتيب سهراب در ميان 
تعجب همه، توانســت حاصل تفريق دو عــدد را در مورد همة 
بچه ها به درستي بگويد. بچه ها از سهراب خواستند روش كارش 

را توضيح دهد.
ســهراب با خنده گفت: »كاري نداره. من بعد از ســفارش عمو 
تو جلســة قبل، رفتم خونه و عددهاي ســه رقمي زيادي رو از 
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مقلوبشون كم كردم و نتيجه رو ديدم؛ مثل اين نمونه ها.«
و روي تختة وايت بردي كه روي ديوار بود، اين ها را نوشت:

8  3  2  -
ــــــــــــ    8  3  2
5  9  4    

6  2  3  -
ــــــــــــ    6  2  3
2  9  7    

5  9  1  -
ــــــــــــ    5  9  1
3  9  6    

و ادامه داد: »همون طور كه مي بينيد، هميشــه رقم وســط 9 
مي شــه و جمع دو رقم ديگه هم 9 مي شه! پس وقتي شما رقم 
يــكان رو مي گيد، من اون رو از 9 كــم مي كنم و رقم صدگان 
رو پيدا مي كنم. رقم دهگان هم هميشــه 9 مي شــه! به همين 

سادگي!«
پرسيدم: »دليلش رو هم مي دوني؟« و او گفت نمي داند. گفتم: 
»خب در مورد دليلش شايد بعداً چيزهايي بهتون گفتم. اما حاال 

بذاريد به شعبده بازي امشب برسيم كه خيلي جالبه.«
تاس ســفيدرنگي از جيبم درآوردم و ادامه دادم: »براي كارم به 

يه تاس ديگه هم نياز دارم.«
و محسن، پسر صاحب خانه، دويد و رفت و كمي بعد با يك عدد 
تاس سياه رنگ برگشت. تاس را از او گرفتم و بعد هر دو تاس را 
به علي دادم و رفتم گوشة سالن روي يك صندلي نشستم و از 
همان جا گفتم: »خب علي همون جا جلوي چشم همه، تاس ها 
رو بريز روي ميز. معلومه كه من از اينجا نمي تونم اونارو ببينم.«

علي اين كار را كرد و گفت: »خب عمو حاال چي كار كنم؟« 
گفتم: »به تاس ها دست نزن. فقط روي كاغذت در حضور بچه ها 
عملياتي رو كه مي گم انجام بده و دقت كن كه اشــتباه نشــه: 
عددهــاي روي دو تاس رو با هم جمع كن و حاصل جمع رو در 

دو ضرب كن.«
كمي صبر كــردم تا علي كارش را انجام دهد و بعد ادامه دادم: 
»حاال عدد روي تاس سفيد رو در 18 ضرب كن و حاصل ضرب 

رو با عدد قبلي جمع كن.«
كمي بعد علي گفت: »انجام شد!«

و بچه ها درستي كار را تأييد كردند. گفتم: »خب جواب چيه؟«
همه با هم گفتند: »84!«

بعــد من گفتم: »علي جان! تاس ســفيد رو بــردار و عدد اون 
طرفش رو كه روي ميزه و ديده نمي شه، ببين!«

علــي اين كار را كــرد. من گفتم: 
»عدد سه نيست؟«

و علي گفت: »درسته عمو!« 
و مــن ادامه دادم: »حاال 

تاس ســياه رو بردار و 
عدد زيرشو نگاه كن. 

ببين پنج نيست؟«
و بــاز بچه ها فرياد 
»درســته،  زدند: 
و  عمــو!«  آفرين 
تشــويقم  همگي 
كردنــد و گفتند: 
»راهش چيه عمو! 
فهميدي،  كجا  از 
به ما هم ياد بده!«

و  كار  روش 
ریاضي  منطق 
با  شعبده بازي 

تاس ها
ـ ببينيــد بچه هــا، 

فــرض كنيــد عدد 
روي تاس ســفيد رو 

با حرف a و براي تاس 
ســياه با حرف b نمايش 

بديم. خب ما a رو با b جمع 
كرديم و حاصل رو در دو ضرب 

كرديم و بعد با 18a جمع كرديم. 
ببينيم نتيجه چي مي شه )روي تخته 

نوشتم(:

2)a+b(+ 18a=2a+ 2b+ 18a=20a+ 2b 
=2)10a+b(
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مساوي 2ab مي شه.
يعني دو برابر يه عدد دورقمي كه رقم دهگانش عدد روي تاس 
ســفيد و رقم يكانش عدد روي تاس ســياهه! پس وقتي شما 
جواب آخرو كه 84 بود به من گفتيد، من اونو نصف كردم و به 
عدد 42 رســيدم. پس عدد روي تاس سفيد، چهار و عدد روي 

تاس سياه، دو مي شه!
در اينجــا، ترانه دخترم به آرامي گفت: »اما چطوري عددهاي 

زير تاس ها رو گفتيد؟!«
ـ اونــم كاري نداره! اگه با دقت به تاس هــا نگاه كنيد، متوجه 
مي شــيد كه عددهاي هر دو وجه روبه رو، در هر تاس هميشه 
مجموعشون 7 مي شه. يعني يك و شيش روبه روي هم هستند 
و همين طور تا آخر. پس وقتي عددهاي رويي چهار و دو باشند، 

عددهاي زيري سه و پنج هستند. جالبه، نه؟!
بچه ها خنديدند و دوباره با كف زدن تشويقم كردند. بعد سهراب 
گفت: »راستي عمو، نمي خوايد دربارة دليل درستي حدس من 

در مورد عددهاي سه رقمي بگيد؟«
گفتم: »حاال كه وقت شامه! زياد توضيح نمي دم، اما روي تخته 
با زبون رياضي مي نويســم. خودتــون كمي دقت كنيد متوجه 

مي شيد!« و اين ها را روي تختة  وايت برد نوشتم:

و

ـ پس رقم وسط هميشه 9 و مجموع دو رقم اول
و سوم نيز هميشه 9 مي شه...

و به سرعت به طرف ميز شام دويدم!

                      b-1+10=b+9
↑                 

(a-1)      (b-1)     (10+c)
↑          ↑           ↑    

 a            b             c 
  -  c            b              a___________________

    (a-c-1)       9    (10+c-a)

a-c-1+10+c-a = 9

بعد رو به بچه ها گفتم: »خب اين 10a+b شما رو 
ياد چيزي نمي اندازه؟«

بچه ها كمــي پچ پچ كردنــد و چيزي 
نگفتند. من ادامه دادم:  »خب يه كمي 
راهنماييتون كنم. وقتي مي نويســيم 
پنجاه و شش )و روي تخته نوشتم: 56( 
ايــن رقم هاي 5 و 6 چه ربطي با مقدار 

56 دارند؟«
همه گفتنــد: »رقم هاي يكان و 

دهگان هستند!«
من گفتــم: »خب آره، 

ولي غير از اون!«
ســهراب گفت: »56 
برابره با 10 تا 5 و 6 

تا 1.«
ـ آفرين! مثل اين ها:  
... و 5+7×10=75 و 
83=10×8+3
خــب حاال مي تونيــد بگيد 

10a+b با چي برابره؟
و ســهراب فوري گفت: 
»آره عمو، يعني عدد 
دو رقمــي كه رقم 
و   a دهگانــش 
 b رقــم يكانش

باشد!«
آفريــن،  ـ 
درســته. من 
 ab عدد رو با
نشون مي دهم 
 a كه البتــه با
  (a×b)bضرب در
بنابراين  داره!  فرق 
آخــر  حاصل جمــع 
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در اين شــكل يك معكب كلمبــوس را مي بينيد. آيا مي دانيد 
مي توانيد اين مكعب را بدون استفاده از چسب، و فقط با كاغذ 

و تا بسازيد؟

اين ها چند نمونه از سازه هايي هستند كه مي توانيد با اين مكعب 
جالب درست كنيد.

پيــش از ديدن راه درســت كردن اين مكعــب، خودتان براي 
ساختن آن تالش كنيد.

يك راه خوب براي درست كردن مكعب كلمبوس اين است كه 
ابتدا يك مكعب ســاده )بدون چسب( بسازيد و سپس با تغيير 

بخش هايي از آن، يك مكعب كلمبوس درست كنيد.

ساخت یك مکعب ساده
 1. يك تكه كاغذ مربع شــكل برداريد. خط وسط مربع را با تا 

زدن پيدا كنيد.

 2. با دو تا، دو ضلع روبه روي مربع را روي خط وسط بيندازيد. 
خط تاها را مرتب و عميق ايجاد كنيد.

 3. دو تاي قبلي را باز كنيد. خط وســط ديگر مربع را هم با 
تا مشخص كنيد.

 4. با دو تا، دو ضلع ديگر مربع را هم روي خط وســط مربع 
بيندازيد.

 5. از روي خط تاهاي مرحلة 2، دو زاوية قائمه بسازيد. 
 6. اين شــكل را خواهيد داشت. حاال شش تا از سازة شكل 

6 درست كنيد.

 7. دو تا از اين سازه ها را اين جوري كنار هم بگذاريد.
 8. سومي را هم اين جوري با دست كنار هم بگذاريد.

 داوود معصومي مهوار

گرميریاضیات وسر
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 9. سه سازه را مانند شكل در هم فرو كنيد.

 10. سه ســازة ديگر را يكي يكي، مانند همين سه تا، اضافه 
كنيد تا مكعب كامل درست شود.

ساخت مکعب كلمبوس
اكنون براي درســت كردن مكعب كلمبوس سه تا از سازه هاي 
شــكل 6 را برداريد و مرحله هاي 11 تا 15 را روي آن ها انجام 

دهيد.

 11. مانند شكل، يك تا را باز كنيد و يكي را ببنديد.
 12. اين شكل را خواهيد داشت.

 13. گوشة باال سمت چپ را در راستاي يك زاوية 45 درجه 
تا بزنيد.

 14. تايي را كه در مرحلة 13 درســت كرده ايد، به سمت تو 
برگردانيد.

 15. تاها را باز كنيد. ســازة جديد آماده است. سه تا از اين ها 
درست كنيد.

 16. دو تا از ســازه هاي شــمارة 15 را مطابق شكل 16 كنار 
هم قرار دهيد.

 17. ســومي را هم مطابق شــكل 17 با دست كنار ديگران 
بگذاريد.

 18. سه سازه را مانند شكل در هم فرو كنيد.

 19. به همان روشي كه در ساخت مكعب ساده به كار برديد، 
سه سازة سادة ديگر )شكل 6( را به اين ها اضافه كنيد و مكعب 

كلمبوس خود را كامل كنيد.

منبع
http://www.ghadam.com
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ابتدا تعدادی نی به اندازة يكســان برش بزنيد. برای ســاخت 
هشــت وجهی منتظم ابتدا با عبور دادن كــش از نی ها و گره 
زدن دو سر كش يك مربع بسازيد. اين مربع درواقع مقطعي از 
چهاروجهي اســت. سپس روی دو ضلع متقارن مربع دو مثلث 
ايجاد كنيد و نوك مثلث ها را به هم برسانيد و به كمك يك تكه 

كش آن ها را به صورتی كه در شكل )1( می بينيد، گره بزنيد.

محبوبه رمضانی، حمید قرا كوزلی

در شمارة قبل به این مطلب اشاره كردیم كه تعداد چندوجهی های منتظم محدود است و فقط با مثلث متساوی االضالع، 
مربع و پنج ضلعی منتظم می توان آن ها را ساخت. چندوجهی های منتظمی كه می توان با مثلث متساوی االضالع بنا 
كرد، عبارت اند از: چهاروجهی منتظم، هشت وجهی منتظم و بیست وجهی منتظم كه البته در مورد چهاروجهی منتظم 

در شماره قبل صحبت كردیم. در این قسمت می خواهیم به ساخت هشت وجهی و بیست وجهی منتظم بپردازیم.

در ادامه برای بار دوم، روی دو ضلع مقابل مربع دو مثلث ديگر 
بسازيد و سپس نوك مثلث ها را به هم برسانيد و گره بزنيد؛ به 
صورتی كه در شــكل هاي 3 تــا 6 می بينيد. به اين ترتيب يك 

هشت وجهی منتظم زيبا و پايدار خواهيد داشت )شكل 2(.

گرميریاضیات وسر
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برای ســاخت بيست وجهی منتظم باز هم تعدادی نی به اندازة 
يكســان ببريد. با عبور دادن كش از نی ها، دو كنج جداگانه، به 
طوری كه هر كنج از پنج مثلث متساوی االضالع تشكيل شود، 

ايجاد كنيد )شكل 7(.

گرميریاضیات وسر

روی اضالع بيرونی يكی از كنج ها پنج مثلث متســاوی االضالع 
)مانند شكل 8( بنا كنيد.

حال نوك هر دو مثلث مجاور را به هم نزديك كرده و به هر دو 
گوشة مجاور يك كنج باقی مانده از شكل 7 برسانيد و با استفاده 

از كش گره بزنيد؛ مانند شكل 9.
با ادامة اين كار يك بيســت وجهی منتظم زيبا و پايدار خواهيد 
داشت )شــكل 10(. شكل فضايی ايجاد شــده را به زمين، به 
ســمت يكديگر يا به اين طرف و آن طرف پرتاب كنيد. خواهيد 
ديد هيچ تغييری در شــكل آن ايجاد نخواهد شــد. اين يعنی 
شكل شــما از استحكام خوبی برخوردار است. اين استحكام به 
خاطــر تغيير نكردن زاويه ها در كنج هاســت و اين مطلب هم 

مديون شكل مثلث است.

910

8 7

3 5 6 
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معرفي سایت

دوستان عزيز، سايت »www.hoodamath.com« جزو بهترين سايت های بازی رياضی است. شما با مراجعه به اين سايت 
می توانيد در همة بخش های رياضی، بازی های هيجان انگيز و جذابی را پيدا كنيد. ما در اينجا سه بازی از بازی های مناسب 
 »high school games« برای دورة متوسطة اول را معرفی می كنيم. هنگامی كه وارد سايت می شويد، می توانيد با انتخاب

وارد اين بازی ها شويد.

Slope intercept surround .1
روی صفحة مختصات يك قسمت آبی وجود دارد كه به وسيلة دو خط محدود شده است. شما بايد معادلة اين دو خط را 

پيدا كنيد تا بتوانيد امتياز بگيريد.

Target SOE .2
دو معادله در يك دستگاه به شما داده می شود. بايد دستگاه معادالت را حل كنيد و مقادير مجهول را به دست آوريد. برای 

حل دستگاه می توانيد با حركت ماوس در پايين معادله ها، محاسبات خود را انجام دهيد. نيازی به كاغذ و قلم نداريد.

Transformation golf .3
در صفحة مختصات دو گوی به رنگ های سفيد و سياه وجود دارند. شما بايد با انتقال، دوران و يا بازتاب، گوی سفيد را 

روی گوی سياه قرار دهيد.

 زهرا صباغي

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



  

 
 

 درسنامه ها و جزوه هاي دروس رياضيات

 دانلود نمونه سواالت امتحانات رياضي

 نمونه سواالت و پاسخنامه كنكور

 دانلود نرم افزارهاي رياضيات

 و...

 www.riazisara.ir     سايت ويژه رياضيات

  :سایت ریاضی سرا در تلگرامکانال 
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