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چند روز پیش جایی رفته بودم. دوستان و فامیل دور هم جمع بودیم. 
یکی از دوستان معرکه گرفته بود و هر دو تا عددی که به او می گفتیم، به سرعت در هم ضرب 

می کرد و حاصل ضرب آن ها را می گفت. یاد چند سال پیش افتادم. در یکي از برنامه های تلویزیون، آقایی همین کار 
را می کرد؛ ضرب، تقسیم، جذر، مخرج مشترک و... . خالصه کلی از محاسبه های ریاضی را ذهنی و سریع انجام می داد. 

یادم هست آن زمان تبی بین پدر و مادرها افتاد که معلم ها هم این محاسبه ها را به بچه ها یاد بدهند تا ریاضیات آن ها قوی 
شود! یا بچه هایشان را به کالس هایی ببرند که این قبیل محاسبه ها را به آن ها یاد می دادند. فکر می کنم هنوز هم عده ای دنبال 
این کارها هستند. حتی کتاب هایی نیز در این مورد چاپ شده است! من آن موقع امیدوار بودم ـ و هنوز هم هستم ـ که تب این 
کارها فروکش کند و پدر و مادرها بفهمند که با محاسبة ذهنی و محاسبه های سریع ریاضی، ریاضی فرزندانشان تقویت نمی شود!

واقعیت این است که محاسبه، چه روی کاغذ و چه در ذهن، تنها بخش خیلی خیلی کوچکی از ریاضیات است که به اعداد مربوط 
می شود. به جز محاسبه ها، موضوع های زیاد دیگری هم هستند که به انواع عددها مربوط می شوند. عالوه بر آن، در دنیای ریاضیات 

به جز عددها، مفاهیم بسیار دیگری نیز وجود دارند که موضوعات بسیاری با آن ها مرتبط اند. هر قدر هم که در انجام یک محاسبه، چه 
به صورت ذهنی چه روی کاغذ، تبّحر به دست آوریم و سرعت عمل کسب کنیم، در همة جنبه های متنوع ریاضیات مهارت به دست 
نمی آوریم. ریاضیاتی که ما نیاز داریم، هم محاسبه دارد، هم شناخت درست مفاهیم را دارد، هم کمی استدالل دارد، هم فهمیدِن 

روابط بین موضوعات مختلف در آن هست، و... خالصه با دو تا محاسبة ضرب، چند تا محاسبة توان و یکی دو تا هم محاسبة تقسیم، 
کار ما راه نمی افتد! اما بگذارید تیشه به ریشة محاسبه های ریاضی نزنم و با هم ببینیم که اگر کسی به انجام این قبیل محاسبه ها  نیز 

عالقه مند بود، چگونه می تواند به کمک آن، توانایی های بیشتری را در خود تقویت کند. برای انجام یک عملیات مثاًل ضرب، شما 
باید قانون هایی را بدانید. این قانون ها درواقع از خاصیت های متفاوتی مانند ارزش مکانی عددها، بسط دهدهی عددها، تعریف ضرب 

و خاصیت  پخشي ضرب نسبت به جمع به دست می آیند. بنابراین اگر شما بدانید که آن قانون چگونه به دست آمده است، هم 
می توانید آن را راحت تر به خاطر بسپارید، هم می توانید برای حالت های خاص عددها، مثاًل عددهایی که یکان 1 دارند، یا موارد 
مشابه دیگر، قانون هایی ابداع کنید؛ هم اینکه اگر جایی قانون جدیدی دیدید، می توانید درستی یا نادرستی آن را بررسی کنید. 

این توانایی ها، توانایی های مهمی در ریاضیات هستند. یادم می آید در دورة گذشتة مجلة برهان متوسطة اول، داستان های 
»پویا و عمو تراختنبرگ« دربارة تعدادی از همین قانون های محاسبة ذهنی بود و در آن داستان ها نویسنده تالش کرده 

بود، دلیل درستی هر قانون را نیز نشان بدهد تا خواننده، عالوه بر آشنایی با محاسبه های ذهنی، توانمندی های 
دیگری نیز به دست آورد. اگر عالقه مند بودید که این مطالب را نیز ببینید، به آرشیو مجله در نشاني اینترنتی

  »www.roshdmag.ir« مراجعه کنید.

توانمند باشید/ سردبیر

یادداشت سردبیر
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بهزاد اسالمي مسّلم

 براي اينكه عبارت هاي جبري را بهتر بشناسیم
در عبــارت جبــري x2-2x+1 به جاي x مي توانیــم عددهاي 
متفاوتي بگذاریم. من خودم چند عدد جاي x گذاشتم و حاصل 

در هیچ موردي کمتر از صفر نشد! ببینید:

آیا اگر عددي به جز عددهاي باال به جاي x بگذارم، ممکن است 
حاصل منفي شود؟ یا ویژگي x2-2x+1 این است که حاصل آن، 

حتماً یا صفر مي شود یا مثبت؟
اتحــاد مربع دوجمله اي را بلدید؟ پس مي توانید به ســؤال باال 

پاسخ دهید! نگاه کنید:
x2-2x+1=(x-1)2

در عبارت x-1(2( هر عددي که دوست دارید، جاي x بگذارید. 
در آخِر محاســبه، حاصل را به توان 2 مي رسانیم. پس حاصل 

منفي نمي شود )چون مجذور هیچ عددي، منفي نمي شود(.
پــس فهمیدیم که ویژگي x2-2x+1 این اســت که حاصل آن، 

حتماً صفر یا مثبت مي شود.

 براي اينكه معادله ها را حل كنیم
اتحــاد جملــة مشــترک را بلدید؟ پــس مي توانیــد معادلة 

x2+3x-10=0 را حل کنید!
اول تجزیه کنیم:

x2+3x-10=(x+5)(x-2)

.(x+5)(x-2)=0 پس .x2+3x-10=0 به ما گفته شده که
ضرب دو عدد در چه صورت برابر صفر مي شود؟ وقتي که یکي 
از آن ها صفر باشد. پس x-2=0 یا x-5=0. در نتیجه x یا 2 است 

یا 5. این دو عدد، جواب معادله مان هستند.

 براي اينكه راحت تر محاسبه كنیم
عبارت a3+3a2+2a را در نظر بگیرید. اگر به جاي a عدد عجیب 
1/000973- را قرار دهیم، حاصل چه نوع عددي است: مثبت، 

صفر یا منفي؟
تجزیه و اتحاد جملة  مشترک را بلدید؟ پس هیچ نگران نباشید! 

به جاي نگراني، نگاه کنید:
a3+3a2+2a

=a(a2+3a+2)
=a(a+2)(a+1)

حاال بــراي راحتي از عبارت آخر اســتفاده مي کنیم. وقتي در 
a(a+2) (a+1) به جاي a بگذاریم 1/000973-، وضعیت این طور 

مي شود:
a  که همان عدد 1/000973- است و منفي است.

a+2  مثبت است.
a+1  منفي است.

حاال در مورد حاصل ضرب این ســه عــدد مي توانیم به راحتي 
قضاوت کنیم: a(a+2) (a+1)  مثبت مي شــود. یعني اگر به جاي 

a بگذاریم 1/000973-، حاصل  a3+3a2+2a  مثبت مي شود.

 براي اينكه حقايق رياضي را كشف و اثبات كنیم
در عبارت جبري n3-n به جاي n عددهاي طبیعي متفاوتي قرار 

مي  دهیم:

همان طور که در جدول باال مي بینید، عددهاي 0، 6، 24، 60 و 
120 را براي مقدار عددي عبارت جبري به دست آورده ایم. این 
عددها همه بر 3 بخش پذیرنــد. آیا این ویژگي به ازاي هر عدد 
طبیعي دیگر هم که به جاي n قرار گیرد، برقرار است؟ مثاًل اگر 
در عبارت n3-n، به جاي n عدد 1396 هم قرار دهیم، باز حاصل  

عبارت جبري n3-n بر 3 بخش پذیر مي شود؟
تجزیــه و اتحاد مزدوج را بلدید؟ پس براي پاســخ دادن به این 

سؤال چیزي کم ندارید! ببینید:

  n3-n = n(n2-1) = n(n-1)(n+1)

پس n3-n برابر است با ضرب سه عدد پشت سر هم. این عددها 
.n+1 و n ،n-1 :عبارت اند از

از هر ســه عدد طبیعي پشــت ســر هم، یکــي از آن ها بر 3 
بخش پذیر است. پس حتماً یکي از سه عدد n ،n-1 و n+1 بر 3 
بخش پذیر است. پس حاصل ضربشان هم بر 3 بخش پذیر است. 
یعني n(n-1)(n+1) بر 3 بخش پذیر است. در نتیجه n3-n بر 3 

بخش پذیر است.

-5101x

36810x2-2x+1

54321n

120602460n3-n

ریاضیات و مدرسه
از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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جعفر اسدي گرمارودي

گاهي برای شــناخت بهتر برخی از پدیده ها، الزم اســت علوم 
مختلف به کمک یکدیگر بیایند. در ژنتیک، »احتمال« به توصیف 
چگونگی انتقال صفات ارثی کمــک می کند تا پیش بینی های 
الزم بــه عمل آید. براي اینکــه کاربرد احتمال در این زمینه را 
ببینیم، بدون وارد شــدن به مباحث تخصصی ژنتیک، به ذکر 

یک آزمایش سادة ژنتیکی می پردازیم.
هــر موجودی دارای ویژگی های ظاهــری مانند رنگ مو، رنگ 
چشــم و... اســت. در برخی از این ویژگی ها امکان دارد فرزند 
به پدر و مادر خود شــبیه باشــد و در برخی دیگر ممکن است 
 کوچک ترین شــباهتی بین آن ها وجود نداشــته باشــد. برای 
روشن شدن این موضوع به بررسی رنگ بدن موش می پردازیم.

در شکل  ها سه نوع موش را مشاهده می کنیم.

با این توضیحات در مورد رنگ موش ها، می خواهیم پیش بینی 
کنیم، فرزند دو موش مادر و پدر با رنگ سیاه ناخالص چه رنگی 

خواهد شد و احتمال هر رنگ را نیز به دست آوریم.

 )BB( وقتی موشــی دارای ژن سیاه خالص
است، يعنی از پدر سیاه بودن )B( و از مادر 

نیز سیاه بودن )B( را به ارث برده است.

 )bb( وقتی موشی دارای ژن قهوه ای خالص
اســت، يعنی از پدر قهوه ای بودن )b( و از 
مادر نیز قهــو ه ای بودن )b( را به ارث برده 

است. 

 )Bb( وقتی موشی دارای ژن سیاه ناخالص
اســت، يعنی از يكی، يا پدر يا مادر، سیاه 
بودن )B( و از ديگری قهوه ای بودن )b( را 
به ارث برده است كه سیاه صفت غالب1 بوده 

است. 

ریاضیات ومدرسه

سیاه ناخالص )Bb( )مادر(

سیاه ناخالص )Bb( )پدر(

بناي يادبود 
براي 

موش هايي 
كه در 

تحقیقات 
ژنتیك از

 بین رفته اند
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مادر

bB

BbBB

B

پدر

bbbB

b

جدول زیر تمام ترکیبات مختلف از 
پدر و مادر را نمایش می دهد.

 بــا توجه بــه این که جــدول چهار تــا خانــه دارد و با فرض 
هم شــانس بودن هر یــک از خانه ها، احتمال هــر خانه برابر 

یک چهارم خواهد بود:

ــ1 = احتمال نوزاد قهوه ای خالص
4

ــ2 = احتمال نوزاد سیاه ناخالص
4 ــ1 = 

2

ــ1 = احتمال نوزاد سیاه خالص
4

به همیــن ترتیب عــالوه بر رنگ می توانیــم خصوصیات دیگر 
نسل های آیندة هر موجودی را پیش بینی کنیم.

پی نوشت ها:
1. صفت غالب صفتی است که
 در نسل اول ظهور می کند و 
در حضور دیگر صفات مشابه

 خود را نشان می دهد.
2. از همکار خوبم، 

آقاي محمدعلي گیوه چي،
 براي کمک هایشان در نوشتن

 این مطلب، سپاسگزارم.

ریاضیات و مدرسه
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من و آقاي هوشمند حسن نیا- از اعضاي تحریریة مجله- در آذرماه سال گذشته، با دانش آموزان دو مدرسه دیدارهایي داشتیم: 
دبیرســتان دورة اول »فرزانگان كرج« و دبیرســتان دورة اول پســرانة »آيینه« )منطقه 5 تهران(. در این دیدار با دانش آموزان 
کالس هاي مختلف، دربارة مجله گپ زدیم و نظر آن ها را شــنیدیم. این دوســتان، دو یا ســه شــمارة اول از این دوره از مجله به 
دستشــان رسیده بود و قســمت هایي از آن ها را خوانده بودند. حتي آقاي مهدوي خواه، دبیر ریاضي پایة هشتم آیینه، از مطالب 
مجله به خصوص از دست ســازه هاي ریاضي و پروژه هاي جئوجبرایي آن در کالس هاي ریاضي خود اســتفاده مي کرد و بعضي از 

دانش آموزان، این مطالب را به صورت پروژه انجام مي دادند و به دیگر هم کالسي هاي خود ارائه مي کردند.
ابتدا کمي دربارة خود مجله و مطالب آن سه شماره با این دوستان گفت وگو کردیم. سپس از آن ها خواستیم هر پیشنهادي براي 

مجله دارند، بدهند. دوســتان کلي پیشنهاد جالب داشتند. بعضي نظرات حتي با هم متناقض بودند. به هرحال ما از آن ها کلي 
ایده گرفتیم. پیشنهادهاي این دوستان را در ادامه مي خوانید. در مواردي که پیشنهاد دهنده، نام خود را نیز ذکر کرده بود 

)و ما هنگام پیاده کردن فایل صوتي آن را داشتیم(، نام او را هم نوشته ایم:

 کاغذ مجله گالســة نازک بشــود.  ریاضي را در قالب داستان در مجله بیان کنید.  روي جلدها با استفاده از 
شکل هاي هندسي یا اشیاي ریاضي، کار گرافیکي انجام شود )پرنیان و پرنیان - پایة نهم(.  مطالبي مانند رمزنگاري 

که در دورة قبلي بود، مجله را جذاب مي کند )یگانه - پایة نهم(.  براي پشت جلد، از دانستني هايي كه 
براي اين سن جالب تر است استفاده شود، مانند اُريگامي يا مكعب روبیك )سارا و هستي - پاية 

نهم(.  داخل مجله براي آموزش اريگامي يا چیزهايي مشابه آن، يك قسمت هايي باشد كه 
بتوانیم ببريم و از مجله جدا كنیم )گلناز - پاية نهم(. مطالب مجله براي بچه ها جذاب است، 

چون موضوعات را به بیان ساده گفته است. اگر مطالبي مثل هندسة گره ها یا دنبالة فیبوناتچي یا 
نسبت طالیي که براي دانش آموزان جالب است، با زبان ساده بیاید، خوب است.  جدول بگذارید. 

 سودوکوي پنج تایي بگذارید. وقتي خواستم داستان في پي را بخوانم، ترتیب مطالب 
مشخص نبود. براي كمیك ها شماره بگذاريد.  رابطه هاي عددي جالب و جذابي در 

مجله بیاورید.    راه حل هاي جالب مسائل ریاضي و راه هاي تستي را بنویسید )فاطمه - 
پایة نهم(.  دربارة رشته هاي مرتبط با رياضي در مجله اطالعاتي بدهید كه به 

تعیین رشتة نهمي ها كمك كند.  از شکل هاي قشنگ بیشتر استفاده کنید. طنز 
هم بیشتر باشد )باران - پایة هفتم(.  مطـالب خـنـده دار هـم بـگـذاریـد.   از 

کاریکاتور هم استفاده کنید.  از شعر، به خصوص شعر طنز هم استفاده کنید.
 هرچه مجله خوش آب و رنگ تر باشد، براي بچه ها جذاب تر مي شود. 

گزارشي از دیدار با خوانندگان مجله

سپیده چمن آرا

گــــــزارش
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 آموزش اریگامي داشته باشید.  اطالعات مربوط به ریاضي دان ها را بالفاصله در صفحة اول بگذارید، نه پشت جلد، که خوانده شود. 
 چیستان و جدول هاي ساده بگذارید.  براي درس هاي دیگر هم مجله چاپ بشود )پرنیان - پایة هفتم(.  دربارة ارتباط رياضي 
با زيست شناسي نیز مطلب بنويسید.  اگر ادبیات مجله خودماني و محاوره اي باشد، بیشتر جذب آن مي شویم. همچنین دربارة 

کاربردهاي ریاضي بیشتر برایمان بنویسید.  مطالب درسي و علمي را که 
در مدرسه مي خوانیم! بنابراین بهتر است جنبه هاي دیگري از ریاضي 

را در مجله نشــان دهید.  رشته هاي دانشگاهي مرتبط با ریاضي 
را برایمان معرفي کنیــد.   اخبار رياضي، مانند جديدترين 
مسائلي كه رياضي دان ها توانسته اند حل كنند، يا مسابقه ها 
يا جايزه هاي رياضي در مجله بیايد.  مطالب اجتماعي هم 
در آن باشد و از نظر آماري بررســي شود.  دربارة اعداد 
در زبان هاي مختلف، مانند یوناني و این ها بنویســید.  کتاب ها 

یــا فیلم هاي جدید معرفي شــوند و از نظر هنري که با ریاضیات و 
هندســه مرتبط است، بررسي شــوند.  دربارة ساخت فضاپیماها در 

فیلم »جنگ ستارگان« یا مهندسي چیزهایي که در فیلم »هري پاتر« هست، 
بنویســید.  در ابتداي متن هاي مربوط به کتاب درســي، کادري بیاید که تعریف هاي اصلي را یادآوري کند.  یکي از فصل هاي 
کتاب درســي را، گســترده تر و باالتر از سطح کتاب، ولي به اختصار توضیح بدهید.  چیستان مطرح کنید )محمدي - پایة نهم و 
آرش - پایة هفتم(.  در پایان مطالبي که ســؤالي مطرح شده است، آدرس بدهید   پاسخ را ارسال کنیم و برایش جایزه بدهید. 
 در البه الي متن غلط هاي امالیي بگذارید که بگردیم و پیدا کنیم و به این هوا، مطلب را بخوانیم.  بازي و ریاضي بیشتر باشد. 
 دربارة اینکه ریاضي را چگونه بخوانیم و مسائل را چگونه حل کنیم و چگونه ریاضي را بهتر یاد بگیریم، بنویسید )محمد حسین 
منجزي- پایة نهم(.  داســتان هایي که ریاضي دارد، بنویســید )آرین - پایة هشتم(.  بنویسید دانشمندان چگونه به یک فرمول 
رسیدند )سعید - پایة هشتم(.  مطالبي بنویسید که بتوانیم آن ها را آزمایش کنیم و انجام دهیم )مهیار - پایة هشتم(.  دربارة 
فیزیک هم بنویسید )متین - پایة هشتم(.  سؤال درسي با پاسخش بگذارید )سپهر - پایة هشتم(.  انتهاي هر مطلب سؤاالتي 
مطرح کنید )عرب یزدي - پایة هشتم آیینه(.  زندگي ریاضي دان ها و تاریخچة فرمول ها 
را بنویسید )ماني - پایة هشتم(.  بخش معرفي سایت بیشتر باشد.  از عكس خود 
دانش آموزان براي صفحه هاي مجله )مثاًل در حال حل مسئله براي صفحة 
»كي مي تونه«( اســتفاده كنید )آرين حجاري - پاية هشتم(.  مطالب 
شــماره هاي قديم برهان را در كادرهايي البه الي مطالب مجله معرفي 
كنید )سعید - پاية هشتم(.  مطالب مهم را در صفحه هاي وسط مجله 
بگذارید.  تعداد صفحات کمیک بیشتر شود )پرهام، علیرضا - پایة هفتم(. 
 طنز بیشتر شود )محمد- - پایة هفتم(.  زندگي نامة ریاضي دانان برود 
داخل مجله. پشــت مجله دیده نمي شود )آرَون - پایة هفتم(.  پشت 
جلد مطالب فوق برنامه باشــد، مثل نکات تستي )امیرمهدي - پایة 
هفتم(.  دربارة مساحت کرة زمین هم بنویسید )رضا - پایة هفتم(. 
 دربارة ریاضي دان ها بیشتر بنویسید.  دربارة طرز درس خواندن 
هم بنویســید )آرش - پایة هفتم(.  مجله سرگرمي و اطالعات 
عمومي داشته باشد )متین - پایة هفتم(.  مطالب خوب را اول 

مجله بگذارید.

از خانم طیبــه محروقي و آقاي علي اصغر جعفریــان، مدیران این 
مدارس، که اجازه دادند با دانش آموزان گفت وگو کنیم سپاسگزاریم.

گـــــزارش
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ریاضیات وکاربرد

سپیده چمن آرا
آمنه ابراهیم زاده طاری
عكاس: اعظم الريجانی

از بچگی می ديدم كه عمه جان برای دوختن چادر برای 
من و دخترهــای ديگر فامیل اندازه هايی می گیرد و بعد 
با اســتفاده از آن اندازه ها، پارچــه را می برد و چادر را 
می دوزد. همیشه دوست داشتم بدانم چه ارتباطی بین 
آن اندازه ها و شــكل چادر هست. چند وقت پیش برای 
گرفتن جواب اين سؤال به خانة عمه رفتیم. او هم برای 
ما از نحوة دوختن چادر و مقنعه گفت. گفت وگوی ما را 

در ادامه می خوانید.

برهان: عمه جان، اگر بخواهید برای من چادر بدوزيد، چه 
كارهايی بايد بكنید؟

عمه: اول از همه باید قد تو را اندازه بگیرم تا بفهمم چه قدر پارچه 
باید بخریم. افرادی که قدبلندتر هســتند، خب پارچة 
بیشتری برایشان الزم است. بیشتر پارچه های 
چادری عرض 115ـ 110 سانتی متر دارند 
تا عرض 150 ســانتی متر. اگر عرض 
پارچه 150 ســانتي متر باشد، قوارة 

چــادري 3/5 یا 3/75 متر براي افراد قدبلندتر اســت. ولي اگر 
عرض پارچه کمتر باشد، مثاًل 110 یا 115 سانتی متر، 4/5 متر 
و حتی برای افراد بلندقد، 5 متر و نیم یا 5 متر و 75 سانتی متر 

پارچه الزم است. بعد از خرید پارچه باید آن را بُبریم.

برهان: من ديده بودم كه شما پارچه را روی سر دخترها 
می انداختید و می بريديد!

عمه: بله! پارچه را روی ســر شما می اندازم و یک طرف پارچه 
را به اندازة قد شما تنظیم می کنم. طرف دیگر پارچه را آن قدر 
می کشــیم تا صاف روی ســر قرار گیرد و هم اندازة طرف اول، 
عالمت می زنیم. این قِد چادر اســت. منتها پشت چادر بلندتر 

است، زیرا این 18ـ 17 سانتی متر کف سر، به 
قد چادر از پشت اضافه می شود. بنابراین 

اول پارچــه را از طــول دو تا می کنیم 
)شکل 1(. بعد یک طرف آن را 18ـ 17 
سانتی متر تا می زنیم )شکل 2(. بعد هم 

آن را ربع دایره می کنیم )شکل 3(.
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ریاضیات وکاربرد

می بینیــد کــه اگر عرض پارچه کم باشــد، پشــت چادر تکه 
می خورد. اگر بخواهید پشت چادر تکه نخورد، باید عرض پارچه 
را بیشتر بگیرید. معموالً تکة پشت چادر را از قسمت بریده شده 

از کنار پارچه تهیه می کنند )شکل 4(.

تکة پشت چادر این شکل ها را خواهد داشت:

برهان: مقنعه های كلوش كه بعضی از آن ها چانه دار هم 
هستند، خیلی شبیه چادرند، درست است؟ اين مقنعه ها 

هم مثل چادر شبیه نیم دايره هستند.
عمه: بله. با این تفاوت که قبل از برش به جای 18ـ 17 سانت، 
فقط 3 سانت آن را تا می کنیم. دیگر اینکه وقتی پارچه را داریم 
می بریم، تا °45 )نصف ربع دایــره( به اندازة قد مقنعه می بریم. 

°45 بقیه را بلندتر می بُریم تا پشت مقنعه باال نََپرد )شکل 6(.

شكل 3

ل 2
شك

شكل 4

شكل 6شكل 5

ل 1
شك

18cm18cm

طول پارچه
ض پارچه

عر

با دو تا درز متقارن

بدون درز با درز

3cm تاي پارچه

)6
5 c

m
ه )

قنع
د م

ق
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برهان: برای دوختن جلوی مقنعه بايد چكار كنیم؟
عمه: معموالً 30 سانتی متر را باز می گذاریم و بقیه را می دوزیم. 
بعد چانه را هم که یک مثلث متساوی الساقین است )شکل 7(، 
از دو تا ساقش به مقنعه وصل می کنیم. خودبه خود کمی تنگ تر 
می شود. اما اگر نخواهیم چانه بگذاریم، باید کمتر از 30 سانت 

باز بگذاریم: از رستنگاه مو تا زیر چانه.

ــ1
4 راســتی، یک مدل مقنعة دیگر هم هست که درواقع شبیه 

دایره است: مقنعة پُفی یا کله قندی.

برهان: آهان، مثل همین كه سِر ماست؟ خب 
دربارة اندازه ها و شــكل آن هم توضیح 

می دهید؟
کله قندی  مقنعة  نصــف  حتماً.  بله،  عمه: 
)پُفــی( درواقع از داخل یــک مربع بریده 
می شــود و از آن شکلی شــبیه ربع دایره 
درمی آید. ولی راســتش خیلی هم شبیه 

ربع دایره نیست. زیرا تا قطر مربع، مثل 

ــ1 دایره است و از قطر به بعد، یک 
8

منحنی اســت که پشــت مقنعه را 

می سازد و برای اینکه پشت مقنعه 

خیلی باال نََپرد، باید خیلی بلندتر 
باشــد. چون دقت کنید که باالی 
سرتان به قد مقنعه اضافه می شود

اين  برای  پارچه  چقدر  برهان: 
نوع مقنعه الزم است؟

عمه: 90 ســانتی متر پارچه با عرض 
90 ســانتی متر کافی است. البته اگر 

عرض پارچه بیشــتر از 90 سانتی متر 
باشد، خب می شود پشت مقنعه را کمی 

بلندتــر گرفت که خوش حالت تر بایســتد 

)یعنی دیگر داخل یک مربع نمی افتد، داخل مستطیلی نزدیک 
به یک مربع می افتد( و اضافه اش را دور می ریزیم.

برهان: ممنون عمه جان! راســتی چادر من كی آماده 
می شود؟!

شكل 8شكل 7

تاي پارچه
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داوود معصومی مهوار

بیست ســال پیش حاج رحیم مغازة 50 متر مربعی خود در 
خیابان شوش و انبار 210 متر مربعی خود را فروخت، موقعیت 
بهتــری پیش آمده بود تا یک مغازة 50 متر مربعی و انبار 600 
متر مربعی پشت آن را یکجا بخرد. هر دو مغازه در خیابان شوش 
بودند و پالک آن ها حدود 100 شــماره با هم تفاوت داشــت.

قیمت آن ها هم تفاوتی نداشــت. حاج رحیم می توانست 
مغازة جدید را به قیمت 56 میلیون تومان بخرد. اما 

پول فروش انبار 210 متر مربعی او و پس اندازش 
سر جمع 34 میلیون تومان شد، در حالی که انبار 
600 متر مربعی جدید 60 میلیون تومان قیمت 
داشت. یاد مرحوم حاج موسی )که قباًل بسیار با 

هم شراکت داشتند( افتاد و به پسران حاج موسی 
خبر داد. آن هــا هم ملک را دیدند و 26 میلیون تومان 

دادند و ملک خریداری شد. همان موقع حاج رحیم سه دانگ از 
شــش دانگ انبار را به نام پسران مرحوم حاج موسی سند زد و 
به آن ها گفت که کســی از فردا خبر ندارد. باید این کار درست 
انجام شــود تا خدای نکرده حقی از شما ضایع نشود. سند را به 
آن هــا داد و گفت که کم کم 4 میلیون تومان پرداخت کنند تا 

پرداختشان هم مثل سهم سندشان نصف باشد.
االن پس از گذشت 20 سال حاج رحیم می خواهد مغازه و انبار 

را بفروشد و خود را بازنشسته کند. به حاج مرتضی، پسر بزرگ 
مرحوم حاج موســی، خبر داد که اگر می خواهد، او مغازه و سه 
دانگ انبار را بخرد. ولی با گذشت زمان قیمت مغازه و انبار باال 
رفته اســت و حاج مرتضی گفت که نمی تواند بخرد. 20 سال 
پیــش یک متر مربع مغازه کمی بیشــتر از یک میلیون تومان 
قیمت داشــت و هر متر مربع انبار هــم تقریباً 100 هزار 
تومان ارزش داشــت. ولی االن هر دو ترقی کرده اند. 
مغازه متری 40 میلیون تومــان و انبار متری 5 

میلیون تومان ارزش دارد.
اما بشــنوید که حاج مرتضی ساز جدیدی زد و 
گفت به شــرطی رضایت به فــروش می دهد که 
ســهم او از کل ملک محاسبه شود، نه از سه دانگ 
انبار، و در پاســخ به تعجب و پرسش حاج رحیم گفت، 
درســت است که او و برادرش قانوناً سند ســه دانگ از انبار را 
دارند، ولی انصاف این اســت که در کل ملک شریک باشند و از 
ترقی بسیار زیاد مغازه نیز سهم ببرند. او از حاج رحیم خواست 
که همة ملک را بفروشــد و به جای اینکه نیمی از بهای انبار را 
به او بدهد، سهم او و برادرش را از کل ملک محاسبه کند. یعنی 
قیمت 20 سال پیش ملک را که 116 میلیون تومان بوده است، 
مالک بگیرند و ســهم حاج مرتضی و بــرادرش را 26 از 116 
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محاسبه کنند. )راستی نگفته بودم که پسران حاج موسی همان 
26 میلیون را داده بودند و پرداخت دیگری بعد از آن نداشتند.(
خالصه حاج رحیم این درخواســت حاج مرتضی را نپسندید و 
گفت که 20 ســال پیش همین اندازه مغازه را داشــت و برای 
خرید انبار بزرگ تر به آن ها درخواست شراکت داده بود. بر این 
اســاس شراکت آن ها تنها در انبار اســت و سهم شرکاء نیز به 
نســبت 34 از 60 و 26 از 60 مي باشــد. دیگران نیز داستان را 
شــنیدند و برخی هم برای َحَکمیت دعوت شدند و همگی نظر 
حاج رحیم را به انصاف دانستند و ترقی و رشد متری 39 میلیون 
تومان مغازه را حق حاج رحیم اعالم کردند و 
سهم پســران مرحوم حاج موسی را 
منحصر در بهــای فروش انبار و 
به نسبت 26 از 60 دانستند. 
ولی باز هم حــاج مرتضی 
از حــاج رحیم خواســت 
که خــودش کاله خودش 
را قاضی کنــد و حق او و 
برادرش در کل ملک را به 

رسمیت بشناسد.
نقل  ماجــرا  ایــن  خالصــه 
کاســب ها و آشنایان هر دو طرف 
شــده بود تا اینکه حسین، پسر حاج 
رحیم نیــز با پدرش صحبت کرد و از او خواســت که ملک را 
بفروشــد و سهم پسران مرحوم حاج موسی را مطابق نظر خود 
آن ها بپردازد! یعنی 50 متر مغازه را متری 40 میلیون تومان و 
600 متر انبار را نیز متری 5 میلیون تومان بفروشد و کل مبلِغ

 5000=3000+2000=5×600+40×50 

میلیون تومان را بر 116 تقســیم کند و 26 ســهم از این 116 
سهم را به پسران مرحوم حاج موسی بدهد.

حاج رحیم گفت: »چرا باید آن ها را در مال خود و ترقی متری 
39 میلیون تومان مغازه شریک کنم؟ این حق و انصاف نیست! 

آن ها تنها در انبار شــریک من هســتند و من مایلم که قیمت 
کنونی انبار، یعنی 3000 میلیون تومان را به 60 ســهم تقسیم 
کنم و 24 تا از این سهم ها را به آن ها بدهم. تو چرا طرف آن ها 
را می گیری؟! 20 ســال پیش این انبــار را 60 میلیون تومان 
خریدیــم و آن ها هم 26 میلیون تومان از 60 میلیون تومان را 

پرداختند. حقشان همین 26 از 60 است، نه بیشتر!«
حســین پاسخ داد: »حاج آقا من حساب می کنم و شما خودت 
ببین. حاج مرتضی حواســش نیست. این جور که حاج مرتضی 
ســهم می خواهد، پول کمتری به او می رسد. و اگر همان نظر 

شما را قبول کنند، پول بیشتری گیرش می آید.«
حــاج رحیم گفت: »شــوخی می کنی حســین؟ این همه آدم 
شنیده اند و گفته اند که حاج مرتضی نباید چشم به قیمت رشد 
کردة مغازه داشــته باشد و حاج مرتضی هم این همه به همین 
رشــد قیمت مغازه چشم دارد و اصرار می کند که سهمش را از 

کل ملک حساب کنم. این همه آدم حواسشان نیست؟«
حســین گفت: »بله حاج آقا، حواسشان نیست. شما ببین این 

حساب من چه ایرادی دارد؟
قیمت مغازه = 50×40 میلیون = 2000 میلیون
قیمت انبار = 600×5 میلیون = 3000 میلیون

یعنی مغازه دو میلیارد تومان و انبار سه میلیارد تومان می ارزد. 
حاال سهم پسران مرحوم حاج موســی را آن جور که خودشان 
می خواهند حساب می کنم. یعنی همة این 5 میلیارد تومان را 
به 116 ســهم تقسیم می کنم و 26 سهم را برای آن ها در نظر 

می گیرم:

حاال ســهم آن ها را جوری که شما پیشــنهاد داده اید و آن ها 
نپسندیده اند، حساب می کنم:

می بینید حاج آقا؟ طرح شــما به نفعشــان و طرح خودشان به 
ضررشــان است. اگر به حرف شــما گوش کنند، نزدیک 180 

 
اولین چیزی كه 

جلب  را  حسین  نظر 
كرد، اين بــود كه در اين 

20 ســال ترقی قیمت مغازه 
بیشتر از ترقی قیمت انبار بوده 
است. همین موضوع ديد همه 
را تار كــرده بود و همه فكر 

مـی كـردند كـه طــرح 
به  مـرتـضـی  حاج 

نفعش است
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میلیون تومان به نفعشان خواهد شد!«
حاج رحیم گفت: »مطمئن هستی حسین جان؟ البته من راضی 
به ضررشــان نیستم. همین ها را بیا برایشان بگو. خدا را خوش 

نمی آید که ضرر کنند.«
حسین گفت: »چشم  حاج آقا. شما چند نفر معتمدشان و کسانی 
را که قباًل َحَکم بوده اند،  بیاور. همه چیز را روشن می کنیم و...«

اما موضوع برای خود حســین هم جالب بود. اولین چیزی که 
نظر حســین را جلب کرد، این بود که در این 20 سال قیمت 
مغازه حدود متری 39 میلیون تومان و قیمت انبار حدود متری 

4/9 میلیــون تومان باال رفته اســت. گویا ترقی قیمت 
مغازه بیشــتر از ترقی قیمت انبار است. همین 

موضوع دید همه را تــار کرده بود و همه 
فکر می کردند که طــرح حاج مرتضی 

به نفعش اســت. ولی ذهن ریاضی و 
منظم حسین او را وادار کرد که بعد 
از محاســبه و تحقیق، دربارة طرح 
حاج مرتضی قضــاوت کند. پس از 
محاسبه تازه حسین کار خود را آغاز 

کرد. چرا چنین شده بود؟ چرا چنین 
چیــزی از دید همه پنهــان مانده بود؟ 

نخستین چیزی که به ذهن حسین رسید، 
نگاه از زاویه ای دیگر بود. حسین متوجه شد که در 

این 20 ســال قیمت مغازه تقریباً 35/7 برابر، ولی قمیت انبار 
50 برابر شده است.

شما چه فكر می كنید؟ آيا اصل مطلب همین جاست؟ آيا 
ضريب تغییر قیمت )35/7 و 50( را بايد مهم دانست و 
خود مقدار افزايش قیمت )39 میلیون تومان در مقابل 
4/9 میلیون تومان( اهمیت چندانــی ندارد؟ چرا بايد 
اين گونه فكر كنیم؟ از كجا بفهمیم كه عامل مهم و مؤثر 

كدام است؟
حسین خیلی زود فهمید که در این مسئله چیزی به نام عامل 
مهــم و مؤثر وجود ندارد. اهمیــت دادن بیجا به یک عامل ما 
را به اشــتباه می اندازد و ممکن است مانند حاج مرتضی دچار 

پیش بینی و قضاوت ناراست بشویم. حسین عددهای مسئله را 
عوض کرد تا بتواند دیدگاه های جدیدی پیدا کند.

او فرض کرد که مغازه به جای 50 متر مربع یک متر اســت! و 
سپس سرانگشتی حســاب کرد. در این حالت حاج مرتضی در 
600 متر انبار که متری 5 میلیون تومان می ارزد، به نسبت 26 
از 60 ســهیم و شریک است. عدد   خیلی به نصف نزدیک 
اســت. اگرچه قیمت مغازه )متری 40 میلیون تومان( باالست، 
ولی کاًل مغازة یک متری 40 میلیون تومان می ارزد و خود انبار 

3000 میلیون تومان.
چرا باید به ذهن کسی بزند که سهم  

خود را در انبار رها کند و به دنبال سهم 

می بینیــد؟  باشــد؟   

3000 فرق چندانی با 3040 ندارد، 

ولــی  تقریباً برابر نیم اســت و 

 از 0/25 هم کوچک تر است!
حاال شما هم دست به کار شوید. حالت های 
مختلفی را در نظر بگیریــد و در هر حالت دو 
جور )یک بار 26 ســهم از 60 سهم انبار و بار دیگر 26 
ســهم از 116 سهم کل ملک( ســهم حاج مرتضی را محاسبه 
کنید. مثاًل فرض کنید که مســاحت مغازه و انبار برابر باشند. 

حالت های دیگر را با سلیقة خودتان انتخاب کنید.
حسین همین جا به فکر نمودار افتاد. نمودار می تواند حالت های 
زیادی را یک جا به ما نشــان بدهد. او از نمودار خط در صفحة 
مختصات کمک گرفت. مساحت مغازه را به طور ثابت همان 50 
متر در نظر گرفت. پس ارزش مغازه هم درســت برابر 50×40 
میلیون تومان، یعني 2000 میلیون تومان شد. او قیمت انبار را 
همان متری 5 میلیون تومان گرفت. ولی تالش کرد تا مساحت 
انبار را متغیر بگیرد، نه ثابت. خیلی ساده و سرراست ارزش یک 
انبار به مساحت x متر، برابر x حاصلِ ضرب در 5 میلیون تومان 

حسین  
فهمید  زود  خیلی 

اين مســئله  كــه در 
مهم  عامل  نــام  به  چیزی 

و مؤثر وجــود ندارد. اهمیت 
دادن بیجا به يك عامل ما را به 
اشتباه می اندازد و ممكن است 
بشويم.  ناراست  قضاوت  دچار 
او عددهای مسئله را عوض 

بتواندديدگاه های  تا  كرد 
كند پیدا  جديدی 
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اســت. حســین نام محور افقی را محور x گذاشت و نام محور 
عمودی را y و به این ترتیب y )ارزش انبار( را محاســبه کرد و 

نمودار 1 را کشید.

یک انبار 100 متری 500 میلیون تومان و یک انبار 600 متری 
3000 میلیون تومان می ارزد.

در نمودار 2 سهم حاج مرتضی نیز نشان داده شده است.

در یک انبار 200 متری سهم حاج مرتضی کمی کمتر از نصف 
ارزش کل انبار )1000 میلیون تومان( اســت. حاال ارزش کل 

ملک را نشــان می دهیم. پس باید در هــر حالت قیمت مغازه 
)2000 میلیون تومان( را نیز اضافه کنیم )نمودار 3(.

حاال ارزش مغــازه )2000 میلیون تومان( به ارزش انبار اضافه 
شده اســت و ملک شامل مغازه و انبار 100 متر مربعی 2500 
میلیون و ملک شــامل مغازه و انبــار 600 متر مربعی 5000 

میلیون تومان می ارزد.
حاج مرتضی مایل بود که ســهمش از کل ملک محاسبه شود 
و او 26 ســهم از 116 سهم ملک را داشته باشد. سهمش را در 

نمودار 4 ببینید.
اگر انبار ملــک 100 متر مربعی بود، ســهم حاج مرتضی )به 
روش دلخواه خودش( 560/4 میلیون تومان می شد و اگر ملک 
انبار 600 متری داشــته باشد، سهم او )باز هم به روش دلخواه 

خودش( 1120/69 میلیون تومان خواهد بود.
خوب اســت که ســهم حاج مرتضی را چنان کــه حاج رحیم 
پیشــنهاد داده و چنان که خودش می خواسته یکجا و در کنار 

هم ببینیم )نمودار 5(.

نمودار 3

y=5x
+20

00

نمودار 2

نمودار 1
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می بینیــد که در ملکی با انبار 600 متر مربعی پیشــنهاد حاج 
رحیم )رنگ سبز( به نفع حاج مرتضی است. محاسبات حسین 
هم همین را نشان می داد. ولی در ملکی با انبار 100 متر مربعی 
پیشــنهاد حاج رحیم به نفع حاج مرتضی نخواهد بود. در این 

صورت داریم:

= سهم حاج مرتضی به روش خودش × + =
26 )5 100 2000( 560/ 4

116
 

 سهم حاج مرتضی به روش پیشنهادی حاج رحیم

کمک گرفتن از نمودار معادلة خط به ما نشان داد که روش های 
پیشنهادی حاج رحیم و حاج مرتضی، هیچ کدام همواره به نفع  
یکی و به ضرر دیگری نیستند و در صورت ثابت گرفتن مساحت 
مغازه، نفع و ضرر هر یک از آن ها در هر پیشــنهاد، بستگی به 
مساحت انبار دارد و البته در همة محاسبات و نمودارها، ارزش 
هر متر مربع مغازه و هر متر مربع انبار به ترتیب 40 و 5 میلیون 
تومان در نظر گرفته شــد. تغییر ایــن دو عدد نیز تغییراتی در 

نتیجه پدید خواهد آورد.
آخرین نمودار کشیده شده را بررسی و مطالعه کنید. بکوشید تا 
پاسخ این پرسش را بیابید که آیا ممکن است در حالتی محاسبة 
ســهم حاج مرتضی در هر دو روش نتیجه و مقدار یکسانی به 

دست دهد؟

منبع:
www.ghadam.com 

نمودار 5

y=5x
+20

00

نمودار 4

y=5x
+20

00
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ریاضیات وکاربرد

در دو مقالة قبلی)شــماره هاي 75 و 77 مجله(، روش های ساخت 
یک الگوی کاشــی کاری به کمک انتقال و دوران را بیان کردیم. در 
این مقاله می خواهیم به کمک تقارن، یک الگوی کاشی کاری بسازیم.
همانند دو شیوة قبلي، در این شیوه نیز از »هندسة پس زمینه« 
استفاده می کنیم و دو هندسة پس زمینه ای را که بتوان در آن ها 

الگوی کاشی کاری با تقارن را پیاده کرد، معرفی می کنیم:
  مثلث های متساوی الساقین   ذوزنقه های متساوی الساقین

كاشی كاری در هندسة پس زمینة
مـثلث های متـسـاوی السـاقین

 )AC و AB با ساق های( ABC 1.  ابتدا مثلث متساوی الساقین
را در نظر می گیریم.

2. یک منحنی روی ضلع AB و از A  به B رسم می کنیم.

3. منحنی رسم شده را به طور جداگانه در نظر می گیریم. سپس 
آن را نسبت به یک خط موازی BC قرینه می کنیم.

4.  منحنی قرینه شــده را روی ضلع AC منطبق می کنیم )دو 
سِر منحنی بر نقاط A و C منطبق می شوند(.

5. اکنون یک کاشی جدید داریم.

كیان كريمی خراسانی
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ریاضیات وکاربرد

6. به کمــک تقارن و انتقــال، یک الگوی کاشــی کاری پدید 
می آوریم. دقت کنید، دو کاشــی قرمز و سیاه )که باال و پایین 
یکدیگر قرار دارند( از تقارن محوری نسبت به یکدیگر به دست 

می آیند.

كاشی كاری در هندسة پس زمینة
ذوزنـقه های متـساوی السـاقین

1. ابتدا ذوزنقة متساوی الســاقین ABCD )با ســاق های BC و 
AD( را در نظر می گیریم.

2. یک منحنی روی ضلع AD و از A به D رسم می کنیم.

3. منحنی رسم شده را به طور جداگانه 
در نظر می گیریم. سپس آن را نسبت 

به یک خط موازی CD قرینه می کنیم.

4. منحنِی قرینه شده را روی ضلع BC منطبق می کنیم )دو سر 
منحنی بر نقاط B و C منطبق می شوند(.

5. اکنون یک کاشی جدید داریم.

6. به کمــک تقارن و انتقــال، یک الگوی کاشــی کاری پدید 
می آوریم. دقت کنید، دو کاشــی قرمز و سیاه )که باال و پایین 
یکدیگر قرار دارند( از تقارن محوری نسبت به یکدیگر به دست 

می آیند.

در شــکل های زیر، نمونه های زیبایی از کاشــی کاری به کمک 
تقارن را می بینید.
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نويسنده: حسام سبحاني طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

نويسنده: حسام سبحانی طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

از شانس بدش، پدر و مادر 
آدمی زادش مدام با هم دعوا 

داشتند. شايد هم تقصیر 
لئوناردو بوده.

چرا می ذاری روی ديوار 
نقاشی بكشه؟

بچه س ديگه! 
به من چه كه پول نداری 

براش دفتر 
نقاشی بخری!

در يك سالگی، مادرش 
زندگی با پیرو را ترک كرد 
و كمی بعد با مرد ديگری 

ازدواج كرد.

دو ساله بود كه مادرش يك 
دختر به دنیا آورد و حسادت های 

لئوناردو آغاز شد.

فقط پنج سالش بود كه صاحب چهار خواهر 
و برادر ناتنی شد كه رابطه اش با آن ها بسیار 

خط خطانه بود.

مادرش برای جلوگیری از 
خطرات احتمالی بعدی، او را 

بُرد خانة پدرش.

می خواستم بسپرمش به 
پیرو. می ترسم باليی سر 
خودش يا بچه هام بیاره.

 مگه خبر نداری؟ 
پیرو ازدواج كرده 

و رفته به فلورانس. 
بذار اينجا، خودم 
مراقبش هستم.

لئوناردو هر روز با پدربزرگ 
به مزرعه می رفت و آنجا 
حسابی مشغول نقاشی و 

كنجكاوی می شد.

لئوناردو دی سر پیرو دا وينفی )يعنی 
لئوناردو پسر پیرو از روستای وينفی( در 

روستايی نزديك فلورانس به دنیا آمد. همان 
اول با يك نوزاد فی پی تغییر شكل داده 

عوض شد، ولی هیچ كس متوجه اين راز نشد.

امروز می خواهم راز يكی از مهم ترين
 فی پی های دنیا را برايتان كشف كنم؛ كسی كه 

دانشمند، نقاش، مجسمه ساز، معمار، موسیقی دان، 
رياضی دان، مهندس، آناتومیست، زمین شناس، 
جانورشناس، گیاه شناس و چندين شناس ديگر 

بود: لئوناردو داوينفی! 
كه آدم ها به دروغ نامش را داوينچی گذاشتند.

ریاضیات  وتاریخ

 داوینفیاررکسف
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عده ای معتقدند، اگر لئوناردو 
االن به دنیا می آمد، عمراً 
نقاش نمی شد. او دوست 

داشت همه چیز را ثبت كند، 
اما چون دوربین و تلفن همراه 
نبود، ناچار می شد نقاشی كند.

اما او فقط نقاشی نمی كرد، بلكه دل و رودة 
جانور بدبخت را هم بیرون می ريخت. اسم 
باكالسش هست: كالبد شكافی يا تشريح.

در مدرسه كاًل 
مشكل داشت. 

سر كالس رياضی 
كه اصاًل گوش 

نمی كرد و 
حواسش به دنیای 

اطرافش بود.
 شايد چون خیلی جلوتر از 

هم سن وساالش بود و حوصلة اين 
چیزهای پیش پا افتاده را نداشت. كاًل 

هم تناسب خیلی دوست داشت.

سر كالس »بنويسیم« اوضاع بدتر بود و 
همه چیز را چپكی می نوشت. سال ها بعد 
آدم ها فهمیدند كه اين نوعی رمزنگاری 

بوده است.

او نمی خواست كه آدم ها از اكتشافاتش 
سر دربیاورند و تنها فی پی ها متوجه 

يادداشت هايش می شدند.
متأسفانه هیچ آدمی به اين قسمت 

ماجرا اشاره نكرده است.

10 ساله بود كه 
پدرش برای 

ديدنش به وينفی 
آمد. وقتی متوجه 
استعداد عجیب 

لئوناردو شد، 
دست او را گرفت 
و با خودش بُرد به 

فلورانس.

ریاضیات  وتاریخ
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 بابا استاد 
ِدل ِوروكیو تستی 

كار میكنه؟

 نه پسرم، تشريحی كار 
می كنه. تا دلت می خواد، 

تشريح كن.

 استاد، بهتر بود 
اينجا رو بیشتر 
سايه می زديد.

 حاال ديگه شاگردم 
در نقاشی از من استادتره.

 از امروز ديگه نقاشی 
نمی كشم و تنها مجسمه 

می سازم.

بعد از 20 سال تحصیل و تحقیق در فلورانس، 
داوينفِی همه چیزدان راهی میالن شد.

چون میالن همیشه در خطر حملة دشمنان بود، داوينفي 
يك عالمه طرح مهندسی و نظامی برای حفاظت میالن 

كشید، اما...

 اين طرح جديدم دربارة سالح های...

بذار برای بعد! يه 
فكری به حال جشن 

فردا بكن.

مهارتش در كالبدشكافي وهمینطور 
مطالعاتش دربارة رنگ و نور، از داوينفی 

يك نقاش خبره ساخت، به طوری كه باعث 
متحول شدن دل وروكیو در پايان نقاشی 

»غسل تعمید« شد.

تفاوت اصلی لئوناردو با بقیة 
شاگردان اين بود كه عالقة 

خاصی هم به علم داشت و قبل از 
كشیدن هر چیزی، ته و توی آن را 

درمی آورد.

آن وقت ها، برعكس امروز، هنرمندان و پزشكان با 
هم دوست بودند و گروه تشكیل می دادند.

همین جا بود كه استعدادش توی درآوردن دل و 
روده شكوفا شد و طوری تشريح می كرد كه هیچ 

پزشكی نمی توانست.

عالقة لئوناردو 
به تناسب و 
مهارتش در 

كالبدشكافی به 
نقاشی مشهور 

»مرد ويتريوسی« 
منجر شد.

او در يادداشت های رمزآلود اطراف نقاشي 
اشاره كرد كه در اندام آدم ها هم می شود 
نسبت طاليی يا همان عدد فی را ديد. اما 

هیچ كس اين را نفهمید، جز فی پی ها.

ریاضیات  وتاریخ
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ادامة داستان در شمارة بعد...

حاكم میالن بیشتر وقت داوينفی را با طراحی 
جشن ها، نواختن موسیقی

آخر اين همه بی توجهی به داوينفِی مهندس هم شد اين!

هر كو دور ماند از اصل خويش
عاقبت باز جويد روزگار وصل خويش

 و ساخت مجسمه ای از پدرش 
بر روي اسب می گرفت.

مي خواهي بداني چطور يك مســتطیل با نســبت 
طاليی رسم كنیم؟

ابتدا يك مســتطیل رســم می كنیم كه 
)درواقع  باشــد  عرضش  دوبرابر  طولش 

نصف يك مربع است.(

سپس قطر مستطیل را رسم می كنیم.

در آخــر، به عرض مســتطیل، به اندازة 
قطرش اضافه می كنیم.

حاال با تكمیل شكل، يك مستطیل با نسبت 
طاليی داريم.

ریاضیات  وتاریخ

اين جور كه داوينفی خوش خوشان 
حركت می كند، يك ماهی توی راه است. پس 
بقیة قصه را می گذاريم برای شمارة بعدی تا 

دانشمند ما به فلورانس برسد.
يادت نرود آن را بخوانی. شمارة بعدی آخرين 

مطلبی است كه تا پايان عمرت می توانی 
دربارة فی پی ها بخوانی.
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شروع بازی
این یک بازی دو نفره است که برای انجام آن به این چیزها احتیاج دارید:

 یک صفحه کاغذ که روی آن یک محور اعداد از 13- تا 13+ کشیده شده است.  یک مداد  دو عدد تاس  یک لوبیا یا 
نخود یا... به عنوان نشانگر

از بین شــما دو نفر، یکی باید نقش مثبت را بازی کند و دیگری نقش منفی. مثبت همیشــه در جهت مثبت محور اعداد حرکت 
می کند؛ یعنی از چپ به راســت. اما منفی همیشه در جهت منفی محور اعداد حرکت می کند؛ یعنی از راست به چپ. روی محور 

اعداد همان طور که می بینید، یک نشانگر قرار دارد. این نشانگر در ابتدای بازی روی صفر است.

روش بازی
در هر دور بازی کســی که نوبت اوســت، دو تاس را هم زمان می ریزد و اعداد رو آمده را با هم جمع می کند. بعد با توجه به اینکه 
منفی است یا مثبت، نشانگر را به اندازة حاصل جمع به دست آمده حرکت می دهد. حاال نوبت نفر بعدی است که تاس بریزد و باز 

هم به اندازة حاصل جمع اعداد روي تاس، نشانگر را در جهت خودش حرکت دهد.

برندة بازی
اگر نشانگر به عدد 13+ برسد، بازیکن مثبت برندة بازی است و اگر نشانگر به عدد 13- برسد، بازیکن منفی. صفحة بازی ابتدا به 

شکل صفحه مقابل است و نشانگر قرمز روی صفر قرار دارد:

ریاضیات وبازي

سبا دهقان
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من و دوستم بازی می کنیم. من مثبت هستم و دوستم منفی. من تاس می ریزم و اعداد 5 و 2 می آیند. بنابراین من 7 تا در جهت 
مثبت حرکت می کنم. و صفحة بازی این شکلی می شود:

حاال نوبت دوستم است که تاس بریزد. او تاس می ریزد و اعداد 2 و 4 رو می شوند. جمع 2 و 4 مساوی 6 است. دوستم باید از عدد 
7 شروع کند و 6 تا در جهت منفی حرکت کند. بنابراین صفحة بازی این شکلی می شود.

دوباره نوبت من است که تاس بریزم. این بار من خوش شانسم و دو تا 6 رو می شود! من باید 12 تا جلو بروم. بنابراین به 13 می رسم 
و بازی را می برم:

البته ممکن است بازی به این زودی تمام نشود و کش و قوس  ما برای کشیدن نشانگر به سمت خودمان بیشتر ادامه پیدا کند.
اگر چند دست بازی کرده اید، سعی کنید به این سؤاالت فکر کنید:

 به نظر شما بهتر است که شرط برنده شدن در بازی رسیدن نشانگر به عددهای 13 و 13- باشد یا بزرگ تر از 13 و کوچکتر از  
13- هم قبول باشد؟ مثاًل اگر نشانگر روی عدد 5 بود و اعداد تاس من 5 و 4 آمدند، من باید 9 تا جلو بروم که در این صورت به 
عدد 14 می رسم. در شیوة قبلی بازی، من در این حالت برنده نیستم و فقط در صورتی برنده می شوم که نشانگر دقیقاً روی عدد 
13 قرار بگیرد. اما در شیوة جدید، قرار گرفتن نشانگر روی اعداد 13 و بزرگ تر از آن باعث برنده شدن من می شود. به نظر شما در 

کدام یک از این شیوه ها بازی راحت تر است یا زودتر تمام می شود؟
 یک شیوة سومی که می توان برای بازی پیشنهاد داد این است که هرکس بعد از پرتاب تاس می تواند تصمیم بگیرد اعداد رو شده 
را با هم جمع کند، از هم کم کند، در هم ضرب کند یا بر هم تقسیم کند. پس از این تصمیم او می تواند نشانگر را جلو ببرد. به نظر 

شما در این صورت بازی راحت تر می شود یا نه؟
 شما چه شیوه های جدیدی برای بازی پیشنهاد می کنید؟

ریاضیات وبازي
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محدثه كشاورز اصالنی

در این جدول هفت در هفت شــما باید تعدادی کهکشــان را 
رسم کنید.

اما کشیدن این کهکشان ها قوانینی دارد:
1. هر دایرة تو خالی مرکز یک کهکشان است. )یعنی تعداد کل 

کهکشان ها به اندازة تعداد دایره های تو خالی است.(
2. برای رســم کهکشان ها باید نقاطی را که در جدول هستند، 

فقط به صورت افقی یا عمودی به هم وصل کنید.
3. کهکشــان ها نباید یکدیگر را قطع کنند و در پایان باید تمام 

سطح جدول را پر کنند.
4. کهکشــان های شما باید نســبت به مرکز کهکشان متقارن 
باشند. یعنی اگر کهکشــان را 180 درجه بچرخانیم، شکل آن 

فرقی نکند و باز هم شبیه اول باشد.
مثالً شکل 1 را در نظر بگیرید:

اگر آن را 180 درجه بچرخانیم، 
به صورت شکل 2 درمی آید:

که با شکل اول یکی نیست. پس این شکل متقارن نیست.

اما اگر شــکل 3 را 180 درجه بچرخانیم، باز هم شبیه خودش 
است. پس این یک شکل متقارن است.

در مورد شکل 4 چطور؟

اگر آن را 180 درجه بچرخانیم، به صورت شکل 5 درمی آید:

پس این شــکل هم متقارن نیست. خب، حاال برگردیم به سراغ 
پازل کهکشــان ها. برای حل پازل بهتر است از گوشه ها شروع 
کنیم. در این پازل اگر از گوشة پایین سمت چپ شروع کنیم، 

این انتخاب ها را داریم:

کهكشان ها

1

2

3

4

5
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ریاضیات وبازي
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اما از بین آن ها فقط شکل آخر، کهکشانی و متقارن است. به همین 
ترتیب خیلی از کهکشان هاي دیگر را نیز می توانیم رسم کنیم.

حاال در این مرحله باید سه کهکشان
رسم کنیم، به طوری که همه متقارن

باشند، یکدیگر را قطع نکنند 
و کل سطح باقی مانده را بپوشانند.
می توانید این کار را انجام دهید؟
این پازل در نهایت به این شکل

حل می شود:

اگر عالقه مند به حل این نوع پازل ها هستید،
 می توانید نمونه های زیر را امتحان کنید:

 تعــداد بیشــتری از ایــن پازل هــا را می توانیــد در ســایت 
»www.krazydad.com« به صورت رایگان بیابید.
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ریاضیات وبازي
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 SUGURU در زیر تعدادی پازل
حل نشده آورده ایم. به جز خط هاي کم رنگ،

 که یک جدول 6 در 6 درست کرده اند، در هر پازل، 
تعدادي خط پررنگ وجود دارد.  خط هاي پررنگ 
فضایي را مي سازند که به آن ها »جعبه« مي گوییم. 

جعبه ها ممکن است شامل یک مربع باشند یا بیشتر. 
مربع هاي مجاور هم )چه به صورت افقي یا عمودي و 
چه به صورت اریب(، نباید هم عدد باشند. ضمناً مهم 

نیست که این مربع ها  در یک جعبه باشند
 یا نباشند.

در زير، تعدادي پازل حل نشدة GALAXIES آورده ايم. حل كنید و لذت ببريد.

 SUGURU (3) SUGURU (2)

 S
U

G
U

R
U

 (4
)

 SUGURU (1)

 S
U

G
U

R
U

 (5
)

 GALAXIES (5)  GALAXIES (6)

 GALAXIES (7)  GALAXIES (8)

ریاضیات وبازي
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 آمنه ابراهیم زاده طاری

کی می تونه حل کنه؟!
می خواهیم روی هر یک از خانه های شکل زیر، عددی بنویسیم طوری که مجموع 

اعداد هر سه خانة پشت سر هم برابر 1396 بشود. به جای »؟« باید چه عددی بگذاریم؟1 

این مستطیل بر 6 بخش پذیر نیست. اگر بدانیم مساحت این مستطیل 36 سانتی متر مربع 2 اضالع مستطیلی برحسب سانتی متر، اعدادی طبیعی اند. هیچ یک از طول و عرض 
است، محیط آن چقدر است؟

می کند و 51 امتیاز می گیرد. او چند پرتاب انجام داده است؟3 امتیازهای یک صفحة دارت به شکل زیر است. علی چند بار به سمت دارت پرتاب 

251342؟

9

4

ریاضیات  ومسئله
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در قســمت پیش بیان شد که به کمک نمودار حلزونی می توان 
جذر هر عــدد طبیعی را روی محور اعــداد نمایش داد. مانند 
نمودار 1 که  را نشــان می دهد. برای رسم این نمودار، در 

نرم افزار »جئوجبرا«:

1. با ابزار  مثلث قائم الزاویه ABC را می کشیم.
2. به منظور رسم عمودی به اندازة 1 واحد بر ضلع AC، ابتدا با 

ابزار  از نقطة C بر ضلع AC خطی عمود می کنیم.
3. سپس با ابزار  دایره ای به مرکز C و شعاع 1 می کشیم.
4. با ابزار   نقطة تقاطــع دایره و خط عمود )نقطة D( را 

می یابیم.
5. با ابزار  مثلث ACD را رسم می کنیم.

 فراینــد فوق را آن قدر ادامه می دهیــم تا به  یا رادیکال 
مورد نظرمان برسیم.

می بینید که یک مشــکل بزرگ اینجا وجود دارد. برای یافتن 
جای جــذر هر عدد طبیعی روی محور بایــد جذر همة اعداد 
قبلش را رســم کرد! آیا راه دیگری وجود ندارد؟ باز هم از رابطة 

فیثاغورس مدد می گیریم.
فرض کنید می خواهیم  را مشــخص کنیم. آیا می توانیم 
مثلث قائم الزاویه ای رسم کنیم که وتر آن  یا خیلی نزدیک 
 a2+b2 را چنان بیابیم که b و a به آن باشد؟ یعنی اعداد طبیعی

نزدیک ترین عدد به 14 باشد؟
بــه این منظور بزرگ ترین مربع کاملــی را که از 14 کوچک تر 
 b برای تعیین .a=3 است، پیدا می کنیم. این عدد 9 است. پس

. بنابراین: توجه داریم که 

در نتیجه:
a2+b2=32+22=13

پس باید مثلثی قائم الزاویه به اضالع 3 و 2 بســازیم که وتر آن 
 است.

ســپس برای رسیدن به  باید یک طبقه دیگر روی آن بنا 
کنیم.

پروژه های
 جئوجبرایي!

روي مـحـوررسم اعداد رادیكالي 
قسمت دوم سیدمهدی بشارت

نمودار 1

ریاضیات ومدرسه
از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir



29
دوره22/شماره7
فروردین ماه1396

به عنوان یک مثال دیگر به  می پردازیم.
بزرگ ترین مربع کامل کوچک تر از 62، عدد 49 اســت. فاصله 

49 تا 62، برابر با 13 واحد است.
بزرگ تریــن مربع کامل کوچک تر از 13، عدد 9 اســت. فاصله 

58=9+49 تا 62، برابر با 4 واحد است.
بــا توجه به اینکه 4 خودش مربع کامل اســت، می نویســیم: 
22+32+72= 62 اکنــون جــاي  را این گونــه روی محور 

مشخص می کنیم:

نتیجه
برای یافتن جای جذر هــر عدد طبیعی روی محور، باید آن را 

به صورت مجموع مربعات چند عدد نوشت.
از  در مثال های باال برای  از 12+22+32=14، و برای 
22+32+72=62  استفاده کردیم. حاال نوبت شماست. سعی کنید 

 و  را روی محور مشــخص کنیــد. فایل موجود در 
به شما   http://www.geogebra.org/m/jwhMUvnw صفحة 

در رسم رادیکال اعداد طبیعی کمک می کند.

آيا هر عدد گنگی را می تــوان روی محور اعداد 
نمايش داد؟

هر عدد حقیقی، چه گویا باشــد چه گنــگ، یک نقطه کاماًل 
مشخص روی محور اعداد دارد.

مثاًل برای اینکه جای عدد π روی محور مشــخص شود، کافی 
است دایره ای به قطر 1 )شعاع 0/5( را یک دور روی محور اعداد 
 ،π بچرخانیم. محیط دایره برابر است با حاصل ضرب قطردر عدد
پس محیط این دایره، با عدد π برابر می شــود و وقتی یک دور 

کامل روی محور می چرخد، به اندازه عدد π جلو می رود.
برای دیدن پویانمایی 
نمایش عــدد π روی 
محــور، به صفحة زیر 

مراجعه نمایید:
http:///www.geogebra.

org/m/gXz3zRU7

عــدد  هــر  گرچــه 
حقیقــی، چه گنگ و 
چه گویــا، یک نقطه 
محور  روی  مشخصی 
جــای  ولــی  دارد، 
را  اعــداد گنگ  همه 
خط کش  با  نمی توان 
و پرگار مشخص کرد. 
مثاًل اعداد رادیکالی با 
فرجه 3 را نمی توان با 
خط کش و پرگار رسم 
کــرد و روی محــور 

نمایش داد.
در ریاضیــات ثابــت 
می شود که فقط اعداد 
رادیکالی با فرجه 2 یا 
توانی از 2 مثل فرجه 
4 یــا 8 یــا 16 و... با 
خط کش و پرگار قابل 
رســم هستند و دیگر 
اعــداد رادیکالی قابل 

رســم نیستند، گرچه هرکدام نقطه کاماًل مشخصی روی محور 
اعداد دارند.

نمودار2

نمودار 3

ریاضیات ومدرسه

نمودار 4
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 دوست داشتنی منماشین حساب

یــک روز از همون روزهایی که بچه تر بودم، به 
خانة دوستم رفتم تا با هم درس بخوانیم. وقتی 
که می خواستیم مسائل محاسباتی ریاضی را حل 
کنیم، دوســتم گفت: »حیف که ماشین حسابم 
خراب شده، وگرنه االن تند تند همة محاسبات 

رو به کمک ماشین حساب انجام می دادیم.«
من که عاشق ماشین حساب بودم، با خوش حالی 

گفتم: »بیارش ببینم چه اشکالی پیدا کرده.«
وقتی که دکمه های ماشین حساب را بررسی کردم، 
فهمیدم که فقط دکمة شمارة 8 خراب شده است.

خب خیلي هم بد نبود. ما مي توانستیم عددهایي را 
که رقم 8 نداشتند، به راحتي محاسبه کنیم. اما...

راســتش را بخواهید، من خیلی دوست دارم برای 
خودم مســئله های جدید طــرح کنم و در حقیقت 
خــودم را به چالش بکشــم. برای همیــن وقتی به 
مسئله ای رسیدیم که برای حلش باید دو عدد 118 
و 231 را ضرب می کردیم، با خودم فکر کردم چطور 
می توانم بدون اینکه نیاز باشد دکمة 8 را وارد کنم، با 
ماشین حساب حاصل این ضرب را پیدا کنم. آن موقع 
فکر کردم به کمک خاصیت های جمع و ضرب می شود 

راحت این کار را انجام داد:

باز هم رقم 8! حاال چه کار کنیم؟
اگر فکــر کردید که ماشین حســاب های آن زمان مانند 

234×118=234×)120-2(
                              =)234×120(-)234×2(
=28080-468

ریاضیات ومدرسه

محاسبه بـــدون هشت
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شراره تقي دستجردی

ماشین حســاب های امروزی پرانتز داشتند، »سخت« 
در اشــتباهید! بنابراین من دوباره باید تفریق 468 از 
28080 را جــور دیگری حل می کردم )و اگر با خود 
فکر می کنید که: »خب اینکه یک تفریق ساده است 
و حتی بدون ماشین حســاب هم می شود جوابش را 
به راحتی به دست آورد«، باید بگویم که »سخت تر« 
در اشتباهید! چرا که روش فکر کردن و حل مسئله 
برای من جالب بوده و هست، نه رسیدن به جواب(. 
خیلــی هیجان انگیز بود! باید مســئلة تفریق را به 

مسئلة دیگری تبدیل می کردم.
نظر شــما چیســت؟ به جای این تفریق چه چیز 

می توان نوشت که ارقام آن 8 نداشته باشد؟

28080-468= ؟

این اتفاق شروعی بود برای طرح سؤاالت بیشتر 
که دعوت می کنم شــما هم به چند تا از آن ها 
فکر کنید. فقط یادتان نرود که دکمة شمارة  8 

ماشین حسابتان خراب است!
892×908= ؟
118÷32= ؟
64÷138= ؟

لطفــاً راه حل های خالقانة خــود را برای ما 
بفرستید.

با آرزوی شادی برای شما

ریاضیات ومدرسه

محاسبه بـــدون هشت
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پاسخ 
آمنه ابراهیم زاده طاریکی می تونه حل کنه؟!

پاسخ 
پازلي فكر کنید

از صفحه هاي 25 و 26مجله

1 پاسخ: 803
راه حل: اعداد خانه های جدول را مانند شکل زیر نام گذاری می کنیم:

.c=342 342. پس+a+b=a+b+c= 1396 :داریم
.x=1396-)251+342(=803 بنابراین

x251cba342

ریاضیات  ومسئله

2 پاسخ: 26
راه حل: تنها حالت ممکن، مســتطیلی به طول 9 و به 

عرض 4 است.

3 پاسخ: 9
راه حل: تنها حالت ممکن این اســت که 3 بار قسمت 9 
امتیازی و 6 بار به قسمت 4 امتیازی برخورد کرده باشد.
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گرميریاضیات وسر

هوشنگ شرقی

یکی از شــب های آخر اسفندماه بود و بیشتر خانواده ها سرگرم 
خانه تکانی شــب عید بودند. به همین دلیل هم از پیشنهاد من 
برای جمع شدن بچه ها در خانة یکی از آن ها و برگزاری آخرین 

نمایش سال استقبال کردند! )البته به غیر از صاحب خانه!(
وقتی من رسیدم همه آمده بودند و من فوراً وارد اتاق پذیرایی 
شدم و رو به جمع گفتم: »یادتون نرفته که، قرار بود این جلسه 

یه برنامة فوق العاده داشته باشیم!«
و ادامه دادم: »برای امشــب دو تا مهمــون ویژه داریم... بچه ها 

بیایید تو!«
و در میــان تعجب بچه هــا، فرهاد و فرزاد، دو برادر دوقلو که 
بی نهایت شبیه هم و غیرقابل تشخیص بودند، وارد اتاق شدند. 
من گفتم: »بچه ها معرفی می کنم: فرهاد و فرزاد، از شــاگردای 
قدیمی من. هردوشــون االن دانشجوی ســال سوم رشتة برق 

هستند.«

مدت هــا بود که آن ها را ندیده بــودم تا اینکه چند هفتة پیش 
خودشان به من ســر زدند. پرسیدم کدامتان فرهاد و کدامتان 
فرزاد اســت؟ آن ها گفتند خودتان تشخیص بدهید. پرسیدم: 
»چه جوری؟ شــما همون موقع هم قابل تشخیص نبودید، چه 

برسه به حاال!«
گفتنــد: »ما قبل از اومدن با هــم توافق کردیم که فقط پیش 
شما، یکیمون همیشه راست بگه و اون یکی همیشه دروغ بگه. 

»نمی گیم کدوممون راست گو و کدوممون دروغ گوست.«
این موضوع را به بچه ها گفتم و اضافه کردم: »من اونا رو به اینجا 
دعوت کردم تا شما با یک سؤال ساده از یکی از اونا )به دلخواه( 
که جوابش بله یا خیر باشه، تشخیص بدین فرهاد کدومشونه و 

فرزاد کدوم یکی!«
یکی از بچه ها گفت: »اگه یکی رو شناســایی کنیم، خودبه خود 

اون یکی هم شناخته می شه!«
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گفتم: »درسته. اسماشــون رو که می دونیم. اگه مثاًل بفهمیم 
فرهاد کدومشونه، اون یکی هم فرزاده دیگه! خب حاال شما باید 
با یک ســؤال ـ فقط یک سؤال ـ که جوابشم بله یا خیر باشه، 
تشخیص بدید که فرهاد کدوم برادره. یادتون نره، یکی از اونا که 

نمی دونیم کدومشونه، راست گو و اون یکی دروغ گوئه.
بچه ها شروع کردند به همهمه و سهراب از میان جمع با صدای 

بلند گفت: »عمو این مسئله خیلی شبیه معمای ماه قبله!«
گفتم: »درسته، اگه موضوع خوب یادتون باشه، جواب این معما 
رو هم پیدا می کنید. فقط فرقش اینه که اونجا شــما اســمای 
دو نفر رو می دونســتید و نمی دونســتید کدومشون دروغ گو و 

کدومشون راست گوئه، اینجا اسمارو هم نمی دونین!«
کمي بعد سهراب فریاد زد: »یافتم عمو! یافتم!«

راه حل معما
سهراب از جا بلند شد و رو به یکی از دوقلوها گفت: »آیا 
فرهاد دروغ گوئه؟« و او پاسخ داد: »بله.« سهراب گفت: 
»تو فــرزادی و برادرت فرهاده!« و او با لبخند حرفش 

را تأیید کرد.
من بعد از آنکه جمع را به تشــویق ســهراب دعوت 
کردم، از او پرسیدم: »خودت توضیح بده که چرا این 

سؤال رو کردی؟«
سهراب گفت: »ببینید، این شخص که من ازش سؤال 
کردم، چهار حالت داره: یا فرهاده و راســت گوس، یا 
فرهاده و دروغ گوس، یا فرزاده و راست گوس و یا اینکه 
فــرزاده و دروغ گوس. جواب ســؤال رو توی همة این 
حالت ها بررسی کنیم: اگه اون فرهاد باشه و راست گو، 

چه جوابی به سؤال من می ده؟«
چند نفــر از میان جمع گفتند: »معلومه کــه می گه خیر!« و 
سهراب با تأیید سر تکان داد: »درسته. حاال اگه اون فرهاد باشه 
و دروغ گو، به همون سؤال چه جوابی می ده؟« بعد از کمی مکث 

همان ها گفتند: »بازم می گه خیر!« و سهراب ادامه داد: »درسته، 
چون اون دروغ گوس، دروغ گو بودن خودشو تأیید نمی کنه! پس 

می بینید که اگه اون فرهاد باشه، چه دروغ گو 
و چه راست گو، در هر دو حال 

پاسخش به این سؤال 
خیره. اما خیلی 

ه  د ســــا

خودتون می تونید بررســی کنید که اگه اون فرزاد باشــه، چه 
دروغ گو چه راست گو، جوابش به این سؤال بله است.«

علی از میان جمع گفت: »آره، اگه اون فرزاد باشه و راست گو، 

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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معلومــه که فرهاد دروغ گوئه و چون فرزاد راســت می گه، پس 
دروغ گو بودن فرهاد رو تأیید می کنه و...«

و سهراب ادامه داد: »بله و اگه فرزاد باشه و دروغ گو، نتیجه می شه 
که فرهاد راســت گوئه. ولی چون فرزاد دروغ گوئه، اونو به دروغ، 
دروغ گــــو 

معرفی می کنه و می گه بله.«
من گفتم: »پس با این حســاب، به این ســؤال، فرهاد همیشه 
جواب خیر و فرزاد همیشه جواب بله می ده. پس وقتی سهراب 
جواب بله گرفت، فوراً نتیجه گرفت که گوینده باید فرزاد باشه 

و اون یکی فرهاده! خب این یک سؤال خوب بود که این کار رو 
کرد. فکر می کنید سؤاالی دیگه ای هم هستند که بتونند همین 

کارو بکنند؟«
دخترم ترانه که طبق معمول کنارم نشســته بود، گفت: »آره 
بابا حتماً. می شه پرسید: آیا فرزاد دروغ گوئه؟ چون بین فرهاد و 
فرزاد که فرقی نیست. یا اینکه بپرسیم: آیا فرهاد راست گوئه؟ یا 

اینکه آیا فرزاد راست گوئه؟«
گفتم: »آفرین، درسته! ولی تحلیل حالت ها فرق می کنه و باید 
به دقت بررسی بشه که همتون می تونید این کار رو انجام 

بدید.«
ترانــه باز گفت: »بابــا االن فهمیدیم که فرهاد کیه و 
فرزاد کدومه. از کجا می تونیم بفهمیم کدومشــون 

راست گو و کدومشون دروغ گوئه؟«
شقايق، یکــی از دختران فامیل، گفت: »اینکه 
دیگــه کاری نداره. مثاًل از فرهاد بپرس: آیا دو 

ضرب در دو می شه چهار؟«
مــن گفتم: »آره درســته، اما اگــه قبل از 
شناختن اونا و همون اول، به جای شناسایی، 
می خواســتیم بدونیم کی راست گو و کی 
دروغ گوئه چطور؟ آیا می تونید با یه سؤال 
که اونم جوابش بله یا خیر باشه، این کارو 

بکنید؟«
همین موقع صدای صاحب خانه به گوش 
رســید که همه را به صرف شام دعوت 
می کــرد و من بــا عجله گفتــم: »من 
فقط جواب رو می گم، اما بررســی علت 
درســتی اون با خودتون. می تونســتید 
از یکیشــون بپرســید: آیا تو فرهادی؟ و از روی جوابی که اون 
می داد، به راحتی بفهمید که فرهاد دروغ گوئه یا راست گو. البته 
نمی تونســتید هویت هیچ کدومشون رو کشف کنید و اون یک 

سؤال دیگه الزم داشت!«
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 وسايل الزم:
 يك برگه كاغذ مستطیل شكل خط كش قیچی

1. برگه کاغذ را از وسط طول آن تا کنید.

مساحت هر قسمت چه کسری از مساحت کاغذ است؟
2. از دو طرف برگه روی خط تا شــده به اندازة یک چهارم خط 
تا که مساوی عرض کاغذتان است، جدا کنید و عالمت بزنید. از 
جایی که عالمت زده اید، خطی به موازات طول برگه رسم کنید 

و مانند شکل نصف آن را با قیچی ببرید.

3. قســمتی را که برش زده اید به هر دو طرف تا کنید و خط تا 
ایجاد کنید.

4. سپس برگه را باز کنید و قسمت برش خورده را مانند شکل 
به سمت داخل تا کنید.

2

3 4

1
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همان طور که در این شــکل می بینید، پس از انجام مراحل باال 
انگار که یک پله ســاخته شده است. مساحت روی این پله چه 

کسری از مساحت کاغذ است؟

5

7

6

5. در ایــن مرحله دو تا خط دارید. دوباره از دو طرف روی خط 
تا شــده به اندازة یک چهارم خط جدا کنید و عالمت بزنید. از 
جایی که عالمت زده اید، خطی به موازات طول برگه رسم کنید 

و نصف آن را ببرید. مراحل 3 و 4 را هم تکرار کنید.

مساحت روی هرکدام از پله های جدید، چه کسری از مساحت 
کاغذ است؟

6. می توانید این کار را بارها و بارها ادامه دهید.

7. پس از چند بار تکرار با باز کردن برگه کاغذ، کاغذی خواهید 
داشت که فقط یک کاغذ دوبعدی نیست!

8. حاال دور تا دور این کاغذ را روی یک مقوای رنگی بچسبانید 
و یک کارت تبریک زیبا درســت کنید و برای تبریک روز معلم 

به معلمانتان بدهید.

گرميریاضیات وسر
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چندوجهي منتظم، چندوجهي اســت که تمــام وجه هاي آن، 
با هم برابر و به شــکل یک چندضلعي منتظم باشــد. فقط پنج 
نــوع چندوجهی منتظم محــدب داریــم: چهاروجهی منتظم؛ 
شش وجهی منتظم؛ هشت وجهی منتظم؛ دوازده وجهی منتظم 
و بیســت وجهی منتظم. در همة آن ها تمام سطح ها یا به شکل 
مثلث متساوی االضالع هستند، یا مربع یا پنج ضلعی منتظم. همة 
این جســم ها محدب یا کوژ هســتند. یعنی جسم هایی هستند 
بدون گودی. درواقع همة این جســم ها می توانند درون یک کره 
محاط شــوند. یعنی به گونه ای درون کره قرار می گیرند که همة 

گوشه هاي آن ها روی سطح کره باشد.

حال می خواهیم با توجه به اطالعاتی که در شــماره های قبل 
دربارة چندوجهی ها به دســت آوردیم، به سراغ چندوجهی های 
غیرمنتظــم محدب برویــم. نمونه هایی از ایــن چندوجهی ها 
در اطــراف ما وجود دارند؛ مانند توپ چهل تکه. جالب اســت 
بدانیــد که توپ چهل تکه، یک 32 وجهی اســت که 12 وجه 
آن پنج ضلعی منتظم و 20 وجه آن شــش ضلعی منتظم است. 
از آنجا که از زمان های قدیم مرســوم بوده اســت، برای تمامی 
شــیء هایی که از تعدادی شــکل منتظم یا نامنتظم تشکیل 
شــده اند، اصطالح چهل تکه را به کار می بردند، لذا توپ فوتبال 
هم از این قاعده مستثنا نبوده و این نام را به خود گرفته است.

با توجه به اینکه »چندوجهی دارای کنج است« سؤال این است 
که: چرا هیچ کنجی در توپ چهل تکه مشاهده نمی شود؟!

دلیــل آن این اســت کــه در 
°360، وجهــی در هــر کنج 
یــک  و  شــش ضلعی  دو 
پنج ضلعــی منتظــم به کار 
زاویه  هــر  می شــود.  برده 
در هــر کنج برابر اســت با: 
348=108+120+120. درواقع 
ما در هر کنج، نزدیک ترین زاویه به 
°360 را می خواهیم. اگر سه شش ضلعی به کار ببریم، زاویة 360 

درجه را داریم که کنج ایجاد نمی شود.
اگر از سه پنج ضلعی اســتفاده کنیم، زاویة °324=°108×3 را 
داریم که این زاویه به اندازة کافی به °360 نزدیک نیست. پس 

بهترین انتخاب دو شش ضلعی و یک پنج ضلعی است.
با توجه به اینکه هرکدام از وجه ها از جنســی انتخاب می شوند 
که منعطف اســت، با باد کردن توپ چهل تکه زاویه ها در کنج 
بــاز و به °360 نزدیک می شــوند. به همین دلیل ظاهراً کنجی 

دیده نمی شود.

محبوبه رمضاني/حمید قراكوزلي

گرميریاضیات وسر
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طرز ســاخت 32 وجهی غیرمنتظم )اسكلت توپ 
چهل  تكه( با استفاده از كش و نی

ابتدا تعدادی نی به اندازه های یکسان برش می دهیم. سپس با 
عبور دادن کش از پنج قطعه نی و گره زدن ابتدا و انتهای کش، 
یک پنج ضلعی می سازیم. روی هر یک از اضالع این پنج ضلعی، 
یک شــش ضلعی بنا می کنیم. به طوری که در آن پنج کنج که 
هرکدام از یک پنج  ضلعی و دو شــش ضلعی تشکیل شده است، 

ایجاد شود )شکل 1(.

و در گوشه های بیرونی که تعداد آن ها پنج تاست، 5 پنج ضلعی 
درست می کنیم )شکل 2(.

عملیات فوق را دوباره تکرار و شــکل مشــابه دیگری درســت 
می کنیم. حال این دو شــکل را به صورت شکل 3 به هم متصل 
می کنیــم؛ به طوری کــه با هر اتصال، یک شــش ضلعی ایجاد 

می شود.
با ادامة اتصاالت، در نهایت اســکلت توپ چهل تکه را خواهیم 

داشت.

2

1

3
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زهرا صباغی

دوســتان عزیز، در کتاب ریاضی خود با مفهوم احتمال آشنا شده اید. در بخش احتمال کتاب، فعالیت هایی نظیر 
پرتاب کردن سکه، درآوردن گوی های رنگی از کیسه و چرخنده را انجام داده اید. شاید برای شما این سؤال پیش 

آمده باشد که: »اگر این کارها را خیلی بیشتر تکرار کنید، چه اتفاقی می افتد؟ آیا نتایج تغییر می کند؟«
پاسخ دادن به این سؤال  کار سختی نیست. شما می توانید با مراجعه به سایت

http://www.internet4classrooms.com
به راحتی این فعالیت ها را هر چند بار که دوست دارید انجام دهید و نتایج را مشاهده کنید.

به این منظور، پس از ورود به سایت، از منوی باالی صفحه گزینة »grade level help« را انتخاب کنید. سپس در 
 )probability( »منوی سمت چپ، روی »پایة هشتم« کلیک کنید. با ورود به قسمت ریاضیات، »بخش احتمال

را برگزینید. در این قسمت شما می توانید فعالیت موردنظر خود را انتخاب کنید.
 »marbles« می توانید تعداد رنگ های صفحه و یا مقدار آن را انتخاب کنید. بازی ،)spinner( در فعالیت چرخنده

هم مربوط به انتخاب گوی های رنگی است.

ســؤال از احـتمال 
جـواب از ایـنتـرنت

معرفي سایت
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