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 (پ)

  پيشگفتار
 تيدر مورد وضع يضرور يمطالب ،كتاب هايبه اصل موضوع قبل از پرداختن

   .شوديكشور و اهداف كتاب ارائه م اتياضير يفعل

  كشور در  ياضير تيوضع يدرباره
 ميمر يعني ،كشور نيهرچند فرزندان نخبه ا ،ندارد يحال خوب رانيدر ا اتياضير
بعد از  و شد ياضير لدزيزه فيكه برنده جا استيزن دن نيو اول يرانيا نياول ،يرزاخانيم

معلم و شاگرد دچار اضطراب دومين ايراني برنده اين جايزه است.  كوچر بيركاراو 
با  يكنكورو  يآزمون ،يجنب يهااز كتاب يآموزان با انبوهدانش  .هستند

 ، الوان(سبز، زرد و ...)ازيتا پ ، آس، سيرديكالغ سف بيغر بيعج يهانام
-رو هستند و به اصرار اولياء، آشنايان و همسايگان مجبورند در آزمونرو به 

 ي،نمونه مردم ،زهوشانيتهاي گوناگون ورود به اين يا آن مدرسه فرزانگان، 
 عرفاستاندارد و غالباً خارج از رياالت غسؤشركت كنند و به  ...شاهد و 

چشم و  ،رقابت جزآن بكه در اي ادامه تحصيل دهند پاسخ دهند، تا در مدرسه يآموزش
ها ها به همراه فشار نامعقول خانوادهآزمون نيا .ستين يگريخبر د تيشخص بيتخر چشمي و هم
به  ياواستهناخ اضطراب ،رهگذر نيا در نيسنگ يهانهيتحمل هز وجلوه دادن فرزندانشان  خبهدر ن

و ناهماهنگي در  ياضير يدرس يهامشكالت كتاب ،نهايعالوه بر ا .استكرده قيكل جامعه تزر
آموزان جلوه داده اكثر دانش ياز دروس شاخص در ناكام يكيرا به عنوان  اتياضير آموزش رياضي،

انتخاب رشته  ديسبب افت شد ياضيو علوم ر يمهندس يهارشته النيالتحصفارغ ينامطلوب بودن افق كار .است
آنكه به شغل  ديبه ام ،كننديرا انتخاب م يعلوم تجرب يهاآموزان رشتهشده و اكثر دانش رياخ يهادر سال ياضير

 فارغ يبرا يغافل از آنكه به زود ؛كنند دايپ يابيتعداد اندك آنها دست ينجوم يو درآمدها يدار پزشكنان و آب
  .وجود نخواهد داشت يهم شغل مناسب يرشته پزشك النيالتحص

با  شرفتهيپ يدار است و صنعت و كشاورزيتوسعه پا يهر كشور برا يازهاين ءجز ي،اضيعلوم ر ژهيو به و ،هيعلوم پا
سخاوتمندانه  ارانهي يهعلوم پا بهها ورود نخبه يجهان برا شرفتهيپ ياكثر كشورها ،است سريم يقو هيعلوم پا داشتن

. متأسفانه با تأسيس دانشگاه كننديآنها هموار م يبه مشاغل آبرومند را برا يابيدست يهاو راه دهندياختصاص م
در  هيو شركت ندادن پژوهشگران علوم پا يو كشاورز يدر مراكز صنعت يقاتيعدم وجود بخش تحقفرهنگيان و 

.حال انقراض است كشور در هيعلوم پا يو مهندس يفن يپژوهش يهاطرح



 (ت)

  هداف كتاب ا 
 .نديآيكنار م ياضيدرس ر اب يمختلف دانش آموزان به سخت ليبه دال

هدف  .كنديرا حل نم يبازگو كردن آنها مشكل ومتعدد است  ليدال نيا
 ،راستا نيدر ا .است »ياضيآموزان با ردادن دانش يآشت«كتاب  نيا ياصل

 يهايها و شگفتييبايز ،مناسب يهااز موضوع يبرخ يضمن ارائه و بررس
-يشناسانده م ياضيمتنوع دانش ر يو كاربردها ياضير يهايباز ،ياضير

و فرزندانشان و معلم  ءاياول ،آموزانتعامل دانش يهانهيزم ،در ضمن .شود
ها سبب موضوع برخي يبررس جهينت ود.شيآموزان فراهم مو دانش

ال قرار ؤرا مورد س انيمرب ،آموزاندانش بررسي كننده، بيشتركه  شوديم
 اقياست و با اشت »ليدل«و  »اثبات«دانش آموز به دنبال  ،گريبه عبارت د .باشند جهينت ييدهند و به دنبال چرا

  .فرا دهد گوش جهينت ييحاضر است به چرا )اجبار باه ن(

-است. بازي يمعما و باز ،يشعبده باز ستد،و با داد  ،يارسفبا  ياضيآشكار رريغ قيتلف ،انتخاب شده يهاموضوع
را  ياضيم با استفاده از دانش رأحال تو نيو در ع ،سالم يفكر ه اند رقابتكتاب مطرح شد نيكه در ا ييهاياضير

كه  ،آموز استدانش يكتاب درس ياضير يهااز موضوع »دارجهت« ينيتمر هاياز بررس . برخيدهنديآموزش م
آن را به دفعات  يآموز بررسكه دانش شوديم سببجذاب آن  جهيو نت شوديبه آن پرداخته م ميمستقريبه طور غ

   ).بگذارد انيدر م شليو فام گانيهمسا هايش درو احتماالً با هم سن(تكرار كند  اديز
 .را انتخاب كنند ياضير رشتهكه خودشان  يابه گونهاست،  ياضيبه ر انآموزمند كردن دانشعالقه ،گريهدف د

ارائه  يمناسب ياضيمطالب ر ،دوره متوسطه اول انيتا پا يياول ابتدا ، ازهيپاهر آموزان دانش يبرا ،كتاب نيدر ا
الزم  .باالتر از آن قابل اجرا و استفاده هستند يهاهيپا يبرا يو برخ هيپا كي ياز آنها برا يبرخ ،البته .شده است

با سطح  انيمرب يبلكه برا ستيآموزان ندانش مناسبِ ،زيانگشگفت جياز نتا يبرخ ييبه ذكر است كه اثبات چرا
   .اندآمده تابو در فصل دوم ك اندقابل استفادهديپلم سواد حداقل 

  
  



 (ث)

  مخاطبان كتاب
دوره متوسطه اول است  پاياناول تا  هيآموزان پاكتاب دانش ياصلگرچه مخاطب 

 )،رانيآموزگاران و دب ،انيمرب(توسط آموزشگران  ستييكتاب ابتدا با يمحتوا يول
مطالعه شود  ياضيآموزش ر مندان به عالقهدانشجو معلمان و  ،آموزاندانش ياياول

بادرت به ارائه آن به م آن ياجرا يو نحوه وضوعهر م يو پس از اشراف به محتوا
  .كنند گريهر مخاطب د اي ،آموزاندانش يافرزندان 

مخاطب خود  يراموضوع را به طور واضح ب يبار بررس كي يها الزم است كه مرباز موضوع ياريبس يبررس در
بار انجام  كياز  شيكار را ب نيشود ايالزم م يگاه ،پاسخ دهد ياو به روشن ياالت احتمالسؤدهد و به  حيتوض
 برخي به دنيرس ليكنند تا خودشان دل رها راآموزان باشند و دانش خودار يكم ديمحترم با انيمرب ،البته .دهد
 .بازگو نكنندحاصل را  جهينت ليكنند و فوراً دل شفرا ك جينتا

و به آنها  !دننبرآموزان را از دانش يباز شهيهم انيتوسط دو نفر انجام شود الزم است مرب ديكه با ييهايدر باز
 در كتاب نيا يهايو با تكرار انجام باز مككم ،نيمخاطب اي ،آموزاندانش !را بچشند يروزياجازه دهند كه طعم پ

ارزش اطالعات  نيد و اناستفاده كن ياضياطالعات ر ياز برخ يستيبا يبرنده شدن در هر باز يكه برا يافتخواهند 
 .در نظر آنها باال خواهد برد را ياضير

آموزان دانش ،»يكردن سكه تقلب دايپ« اي »فروش مبرت« اي »فروش ريش«عنوان  امثًال ب ،هااز موضوع يدر برخ
و  ليتخ تيبه تقو نيد و انبه حل مسئله بپرداز ليبا تفكر و تخ يستيكه باس ايتمبر  ،مانهيپ ،ريبدون داشتن ش

است و ارائه كننده ا هيو دورهم هايقابل انجام در مهمان ابكت نيا يهااز موضوع يبرخ .انجامديتفكر آنها م
 .را نشان دهد ياضيبكشد و ارزش دانش ر گرانيبه رخ د هايباز يخود را در برخ يبرتر توانديموضوع م

  

  

  

  

  



 (ج)

  ها موضوع يژگيو
  :كرد ميتقس ريز يهابه دسته توانيكتاب را م نير ادمطرح شده  يهاموضوع

 .دهنديانجام ميا شكلي  ي،نوشتن ،ياضيعمل ر يتعداد نيها مخاطبموضوع نياز ا كيدر هر  محور: نيتمر  -1
 كنديم بياست و او را به انجام مكرر آن ترغ زيانگشگفت ايجذاب ، جالب بمخاط يها غالباً براتيفعال نيا جينتا

 »ياضير يهاچالهاهيس«ها تحت عنوان موضوع نياز ا يبرخ .كنديفكر او را مشغول م جهينت ييچرا تيو در نها
  ].1[اندشناخته شده

 

 از اعداد مثالً  ايدسته يرو عمل كهچند  ها مخاطب با انجام مكررِاز موضوع يدر برخ :اعداد خاصمعرفي   -2
 اتياضيدر ر .كنديكه او را متعجب م رسديم عدد خاصيبه شود يانجام م ،يعياعداد طب يا تمام ياعداد سه رقم

  ).يعدد كاپركار و عدد تاكس (شوديكتاب به چند تا از آنها پرداخته م نيستند و در انيكم  اين اعداد
 
 يهاارسال مرسوله يبرا تمبر نيمتأ ،موجود يهامانهيبا استفاده از پ ريش تريچند ل هيته ):يليتخابتكاري(  -3

  .دسته هستند نيدر زمره ا ،چند سكه مشابه نياز ب يكردن سكه تقلبدايو پ يپست
 
برد  )راهبرد( ياستراتژ يارائه شده است كه هر كدام دارا !ساده ي نفره دو يبازتعدادي   :ياضير-يباز  -4

گرفت و  يشيپ يمخاطبتوان از هر يد مبر يبا اشراف به استراتژ .باشد ايمهبرد  طيهستند به شرط آنكه شرا
 ارا ب هايباز نيآموزان به كرات ادانش كه شوديم سببها يبرنده شدن در باز به يذات قوش .برداو را از  يباز

 ]).2د[اننمونه نيها از اتيبا چوب كبر يباز( دنخود انجام ده نيوالد ايرفقا 

 

 



 

 (چ)
 

   يمورد بررس يهاشرح كامل موضوع
شرح  .شوديم انيب يي)ها(و با مثال يانجام آن به روشن ينحوه ،هر موضوع يضمن معرف ،در فصل اول كتاب
قابل ارائه به  داليلاز  يبرخ .فصل دوم آمده است ، درآن جينتا يهاييو چرا ليو دال ،كامل هر موضوع

وجود  ليكه دل يجينتا يبرا ،ذامعه .قابل فهم است رستانيدر دب ياد عب يهاهيپا در هيبق يآموزان است ولدانش
 كي در شدن روزيپ اي جهينت كيبه  دنيو استدالل قابل قبول علت رس يكاف حيشده با توض يداشته است سع

 شهيچرا هم«يا   »؟شوديم نيچرا چن« نكهيال در مورد اؤدر پاسخ به س انيمرب .داده شودشرح دو نفره  يباز
 نديبگو ياقابل فهم ارائه كنند  ليدل ،»؟است ينفر اول برنده باز شهيچرا هم« اي »؟ميرسيم 1۰89 دعده ب

 »دهند).مي حيتوض تيبرا اي(ديفهم يخواه رستانيدر دب يابعد  يهادر سال«

مطرح  يهااز موضوع يبرخخوبي خواهد شد  شرفتهيپ قيو كشف حقا ليادامه تحص يبرا يازهيخود انگ نيا
كه  ديشما به زور او را در كالس نگه دار نكهيا نه خواهديم »ليدل«آموز از شما است كه دانش نيشده در ا

؛ »است يو پرسشگر يكنجكاو زهيغر يدارا ذاتاًانسان «كه  ديفراموش نكن .ديكن »اثبات«او  يرا برا يمطلب
 جهيكه نت »!شوديآنها كمتر م يپرسشگر« شوديم شتريآموزان در مدرسه بسفانه هر چه حضور دانشأمت

گران و آموزش انيمرب ولياء،مختلف توسط ا نيبه عناو »يگرپرسش«معلمان و سركوب برخي از  طآموزش غل
  .است

 .اندموزان مرتب و ارائه شدهآدانش هيبر حسب پا گرفتهقرار  يمورد بررس يهاالزم به ذكر است كه موضوع 
  .تواند استفاده كنديها مضوعاز مو يشتريباالتر باشد از تعداد بآموز دانش هيهرچه پا

تنفر از  ،آنها انيو مرب ءايآموزان و اولدانش نيب ونديم كردن پضمن محك ،كتاب نيا ياست كه محتوا ديام 
  .چشاندرا به آنها ب يورز ياضير و لذتِ نيريكاهش دهد و طعم ش زيرا ن ياضيو اضطراب ر ياضير
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  : نوشتن اعداد با حروف 1موضوع 
 ي اول ابتدايي استي پايهاين موضوع ويژه

  هاي بعد هم قابل اجرا است.ولي در سال

اعداد با حروف يكي از مواردي است نوشتن 
شود. توجه كه رياضي با ديكته تلفيق مي

نوشتن اسناد رسمي، چك و داريد كه در 
 ارقامبايد مبالغ عددي عالوه با  سفته حتماً

نيز نوشته شوند. بنابراين آموزش  حروفبا 
  نوشتن اعداد با حروف الزم است.

ايم. اين را انتخاب كرده 29فرض كنيد عدد 
كنيم و با حروف دد را به فارسي بيان ميع

  نويسيم:مي

  بيست و نه

به كار  29تعداد حروفي كه براي نوشتن 
به دست آيد.  7شماريم تا عدد برديم را مي

. هفتنويسيم: را با حروف مي 7حاال عدد 
وشتيم. اين عدد با حرف ن 3را با  7عدد 

حرف دارد و هرچه  2كه  دو شودرا با حروف بنويسيم مي 2حرف دارد. اگر  2كه  سهشود حروف نوشته مي
 رسيم. جالب نيست؟ مي 2اين عمل را تكرار كنيم به عدد 

  رسيم؟ امتحان كنيد.مي 2آيا با هر عددي شروع كنيم به 

و با حروف بنويسند حاال از هر يك از دانش آموزان بخواهيد كه يك عدد انتخاب كنند، آن را به فارسي بيان 
هاي به كار رفته را بشمارند و عدد حاصل را با ارقام بنويسند و ... . هركس در نهايت به چه عددي و تعداد حرف

  رسيم؟كنيم به اين عدد يا اعداد ميچرا با هر عددي شروع ميرسد؟ مي

روف مربوط بنويسيم در نهايت يا كردي يا انگليسي بيان و با ح ركيتجالب اين است كه اگر عدد را به زبان 
   رسيم!؟به اعداد متفاوتي مي

  شده است. انجامزبان مختلف چند در  29براي عدد  اين كار صفحه بعددر 

 



 

۳ 
 

  انگليسي كردي تركي فارسي
29  29 29 29 

 Twenty nine بيس و نه ييرمي دُكوز بيست و نه

7  9 6 10 

  Ten شيش دُكوز هفت

3  4 3 3  

 Three سه دُرت  سه

2  3 2 5 

 Five دو اوچ  دو

2  3 2 4 

    Four 

    4 

  

ضمن اهميت دادن به فرهنگ و زبان  هاي مختلف،و با زبان با تكرار اين كار با اعداد مختلف در كالس،
در مورد  شوند كه حتماًآموزان با يك شگفتي مواجه ميدر نهايت دانش هاي متفاوت،آموزان با گويشدانش

  آن از شما سؤال خواهند كرد.رايي چ

  مطالعه كنيد. 28ي به سؤاالت مطرح شده را در صفحه بحث در مورد اين موضوع و پاسخگوي
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  : ارقام زوج و فرد 2موضوع 
  توان انجام داد. ي دوم ابتدايي مياين موضوع را در پايه

خواهيد ديد كه دانش آموزان پس از انجام آن با شعف فراوان 
شود. البته چرايي نتيجه كنند چرا چنين ميشما سؤال مي از

توانيد توان به راحتي براي آنها توضيح كامل داد ولي ميرا نمي
 »در سال هاي بعد دليل آن را برايت خواهند گفت!«بگوييد 

  مطالعه نماييد. 29توانيد در صفحه البته شرح دليل را مي
  

  عدد زير: مثالًيك عدد، با هر تعداد رقم، بنويسيد، 

1354۰2976281897  

هاي زوج آن، عدد زير حاصل هاي فرد اين عدد و تعداد رقمتعداد رقم هاي اين عدد،با شمردن تعداد رقم
  شود:مي
  

  

 
 
  

  شود:هاي زوج نوشته ميهاي فرد و تعداد رقم، تعداد رقم1587هاي عدد مجدداً تعداد رقم
431  

  رسيم:و با تكرار اعمال گفته شده به عدد زير مي
321  

  !؟دهد.تكرار اعمال باال روي اين عدد مجدداً همين عدد را نتيجه مي
داده آموزان بخواهيد هر يك عدد دلخواهي انتخاب كنند و با تكرار اعمال شرح حال از فرزند خود يا از دانش

شده نتيجه را اعالم كنند. جالب اين است كه حتي اگر در شمارش تعداد ارقام عدد و تعداد ارقام زوج و فرد 
چند عدد ديگر انجام شده كه در زير، اين موضوع براي  خواهند رسيد!؟ 321هم اشتباه كنند باز به عدد 

  باشد. 321تواند راهنمايي براي پيدا كردن دليل خاتمه آن به مي
  
  

٧١۵٨
 هاي زوجتعداد رقم

 هاي عددتعداد رقم هاي فردتعداد رقم
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8  9  74  8189172۰۱۰۰348927  
        
1۰1  11۰  211  1789  
        
321  321  321  431  

        
      321  

  اگر از يك عدد هزار رقمي شروع كنيم به سرعت به يك عدد سه رقمي خواهيم رسيد. چرا؟
  رسيم؟ امتحان كنيد.مي 321عدد سه رقمي شروع كنيم به آيا با هر 

  

  : شعبده بازي3موضوع 
براي شروع هاي باالتر قابل اجرا است. سوم ابتدايي و پايه ياين موضوع براي پايه

  (آموزش داده) شود.  يك عدد تعريف مقلوبالزم است نوشتن 

- ترتيب نوشتن ارقام عدد را وارونه مي يعني، .است 841عدد  148مقلوب عدد 
  است. ۰29عدد  29۰و مقلوب  928۰3عدد   3۰829كنيم. مقلوب عدد 

را روي يك تكه كاغذ بنويسيد و كاغذ را تا كنيد و در محلي  1۰89حاال عدد 
هاي (يا فرزندتان) بخواهيد كه يك عدد سه رقمي دلخواه با رقم قرار دهيد. از يك دانش آموز

با  . از او بخواهيد كه اختالف اين عدد را481يكان و صدگان متفاوت بنويسد. مثالً مي نويسد 
  مقلوب آن تعيين كند:

  

  حاال از او بخواهيد كه عدد به دست آمده را با مقلوب آن جمع كند:

  

  كند؟حاال از او بخواهيد كه كاغذي را كه تا زده بوديد بازكند. چه عددي را مالحظه مي

  براي او جالب خواهد بود.بيند كه به دست آورده است! احتماالً همان عددي را مي

  ۴٨١  

١٨۴-  

٢٩٧ 

    ٢٩٧    

   ٧٩٢ +  

  ٨٩۰١   



 

٦ 
 

عدد سه رقمي ديگري تكرار كند. دليل اينكه با شروع از يك عدد سه رقمي از او بخواهيد كه اين اعمال را با 
  مطالعه كنيد. 29رسيد را در صفحه مي 1۰89با ارقام يكان و صدگان متفاوت حتماً به عدد 

   تكرار شده است. 29۰و  892اين فعاليت با اعداد  زيردر 

  

  

  

  

  

  

 

   

  ها : بازي با مهره4موضوع 
ي سوم و باالتر قابل اجرا است. فرض كنيد يك مستطيل به عرض يك و آموزان پايهراي دانشاين موضوع ب

اي به شكل آن دو مهره قرار دارد. مهره 2و  1هاي شماره داريم كه در خانه 4طول يك عدد طبيعي بزرگتر از 
، علت متفاوت هاي متفاوت باشندولي رنگ توانند هر دو به يك شكلها مياي به شكل دايره (مهرهمثلث و مهره

1شكل زير حالت گرفتن آنها به دليل توضيح دادن نحوه اجراي بازي است).  × (با يك  دهد.را نشان مي 12
  تعداد مربع ساخت.) توان مستطيلي با هرمقوا مي

                        
۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

به دهد و نفر دوم مهره ديگر را به دلخواه در مربعي قرار ميرا ها اين بازي دو نفره است. نفر اول يكي از مهره
(دو مهره نبايد در يك مربع قرار گيرند و پريدن از روي مهره بدون  دهدو در خانه ديگري قرار ميبرد جلو مي

است كه در نوبت خود  گردد). كسي در اين بازي بازندههاي قبل بر نميبه خانه ايهيچ مهرهاشكال است، 
  دهد.ها را حركت مياي را حركت دهد. توجه كنيد كه هر نفر در نوبت خود يكي از مهرهنتواند مهره

شويد كه نفر دوم چگونه آيا متوجه ميانجام اين بازي توسط دو نفر در زير نمايش داده شده است.مراحل 
  ها را حركت داده و برنده شده است؟مهره

۰٢٩  

٩٢۰-  

١٩٨ 

٨٩١+  

٨٩۰١  

  ٨٩٢  

٢٩٨-  

۵٩۴   

۴٩۵+  

٨٩۰١  
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  حركت نفر دوم                        

۱۲ ۱۱  ۱۰  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳  ۲  ۱  

  حركت نفر اول                        

۱۲ ۱۱  ۱۰  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳  ۲  ۱  

  نفر دومحركت                         

۱۲ ۱۱  ۱۰  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳  ۲  ۱  

قرار دهد. نفر دوم  12يا  11هاي اي را در يكي از مربعتوجه كنيد كه حاال نفر اول بايد حركت كند و مهره
  تواند حركت كند.آن نفر اول نميدهد و لذا بعد از مانده قرار ميمهره ديگر را در مربع باقي

اي در چه ، صرف نظر از اينكه نفر اول چه مهرهنفر دوممربع)  12ها عددي زوج است(در باال وقتي تعداد مربع
، را چندبار تكرار كنيد بازي. اين برنده شودها) تواند(با جفت جفت در نظر گرفتن مربعمربعي قرار دهد، مي

  اهيد شد.حتماً متوجه حركات الزم خو

به حالت تعداد زوج مربع (مثًال را  بازيتواند مربع، نفر اول مي 15ها فرد باشد، مثالْ براي حالتي كه تعداد مربع
مربع) تبديل كند كه در نتيجه نفر دوم حتماً بازنده خواهد بود. در زير اولين حركت نفر اول نشان داده  14

  شده است.

                              
۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

  حركت نفر اول                              

۱۵  ۱۴  ۱۳  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

1اگر توجه كنيد مثل اينكه در وضعيتي هستيم كه يك مستطيل  × ، 1داريم، با صرفنظر از مربع شماره   14
هاي بعد از دو مهره چون تعداد مربعبايد حركت كند. نفر دوم كه در دو مربع اول آن دو مهره قرار دارد و 

 ۳۰يت را در صفحه زوج است شروع كننده (يعني نفر دوم) حتماً بازنده  و نفر اول برنده است. شرح اين فعال
  مالحظه كنيد.

  

  حركت نفر اول                        

۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳  ۲  ۱ 
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فرد زوج فرد
 زوج

فرد

 فرد
 زوج

 زوج زوج

 زوج زوج

 زوج زوج

 فرد

  1: حدس كوالتس5موضوع 
  ي سوم ابتدايي و باالتر مناسب است.يهاين موضوع براي پا

كنيم از اين عدد، دلخواه انتخاب كنيد، سعي ميهمانند موضوع زوج و فرد، يك عدد 
  عدد ديگري بسازيم.

سه برابر آن را با يك اگر فرد بود  نصف كنيداگر عدد انتخاب شده زوج بود آن را 
  جمع كنيد.

 دهيم.اين عمل را تكرار كنيد و نتيجه را بيان نماييد. اين كار را با چند عدد انجام مي

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                            
1 Collatz conjecture 

 فرد 3
۳ × ۳ + ۱ = ۱۰ 

 زوج
5  فرد

3 × 5 + 1 = 16 
 زوج

 زوج
8

 زوج4
2 

 زوج
1

٧
3 × 7 + 1 = 22 

١١
3 × 11 + 1 = 34 

١٧

3 × 17 + 1 = 52 
26 13 

۳ × ۱۳ + ۱ = ۴۰ 
۰2  

۰١  قبالً انجام شده است! 5 

9 
3 × 9 + 1 = 28 

14
7

 قبالً انجام شده است!
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 زوج زوج زوج

 زوج زوج زوج

 فرد

 فرد

 فرد

 

 

  

  

  

  

 

 

آموز(يا فرزندتان) بخواهيد كه اين اعمال را با دو عدد ز هر دانشا
دو رقمي (يكي زوج و يكي فرد) انجام دهند، البته كمي حوصله 
به خرج دهند. آيا جالب نيست كه با هر عددي شروع كنيم به 

 ”عدد يك“رسيم!؟ هنوز دليلي براي اينكه حتماً به مي 1عدد 
است كه هنوز رد  حدسنشده است، بلكه اين يك  ئهرسيم ارامي

   نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٣ ۳ × ۲۳ + ۱ = ۷۰ 35 

3 × 35 + 1 = 1۰6 53۳ × ۵۳ + ۱ = 16۰۰٨۰4  
قبالً انجام 
 شده است!

3 × 15 + 1 = 46 15 
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  : نوشتن يك عدد به صورت مجموع چند عدد6موضوع 
  عد قابل بررسي است.بسوم به  ياين موضوع از پايه

مجموع چند عدد كوچكتر توان به صورت دانيد كه هر عدد را ميمي
  هاي زير نوشت:توان به صورترا مي 3 عدد از خودش نوشت. مثالً

1+1+1  1+2  2+1  3  

 نرا تعيي 2و  1فقط ارقام هاي نوشتن يك عدد به صورت مجموع خواهيم با يك محدوديت، حالتدر اينجا مي
  دهيم:كنيد. اين كار را براي چند عدد انجام مي

  2:  2  1+1    دو حالت
  3:  1+2  2+1 1+1+1   سه حالت
  4:  +22  +1+21  +1+12  +2+11  +1+1+11  پنج حالت

  

  بنويسيد. 6و  5نوشته شده است، حالت هاي مختلف را براي اعداد  4با دقت به آنچه براي عدد 

  مسئله مشابه آنچه مالحظه كرديد، چنين است.

غير از را، با استفاده از خود عدد و عددهاي كوچكتر از آن  3نوشتن اعداد بزرگتر يا مساوي  يهاحالتتعداد 
  به دست آوريد. مثالً يك

  3:  3   حالتيك
  4:  4  2+2     دو حالت

  5:  5  2+3  3+2  حالت سه
  

   مالحظه كنيد. 30 توضيحات بيشتر را در صفحه 
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  : چيدن سكه ها 7موضوع 
  باالتر مناسب است.و ي چهارم ابتدايي پايهاين موضوع براي 

ريالي  5۰۰ي يا ريال 2۰۰ريالي يا  1۰۰تعدادي سكه همانند(مثالً همه 
 هستند) داريم. 

توان آنها را در يك رديف يا  دو خواهيم بدانيم به چند طريق ميمي
هاي زير تماس داشته باشد(شكلبايستي با دو سكه از رديف پايين  باال رديف قرار داد، البته هر سكه در رديف

 سكه در دو رديف). 5براي قرار دادن 

  

 

  سكه نمايش داده شده است. 4و 3، 2در زير حالت هاي مختلف براي 

 چهار سكه
  
  
  
  
  
  
  
  

  سه حالت

 دو سكه
  
  

  يك حالت
 سه سكه

  
  
  
  

  دو حالت
  

هاي مربوط به يك كه هاشور زده شده و حالت هاييهاي مختلف چهار سكه را با توجه به سكهنحوه رسم حالت
سكه را رسم كنيد. اينكه براي  6سكه و بعد  5هاي مختلف قرار گرفتن و دو سكه به دقت نگاه كنيد و حالت

  مالحظه كنيد. 31جود دارد را در صفحه ، ... سكه چند حالت و8، 7
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  : فرش كردن8موضوع 
  مناسب است. اين موضوع براي پايه ي چهارم و باالتر

فرض كنيد يك راهرو  مستطيل شكل به عرض دو و طول حداقل 
2دو و به تعداد الزم مستطيل  × توان گفت يك ، كه به آن مي1

 آجر يا دومينو داريم. 

ه صورت عمودي يا خواهيم با قرار دادن آجرها در مستطيل بمي
توان مستطيل را فرش كرد. به چند طريق مي افقي تعيين كنيم،

هاي مختلف نشان داده حالت 4يا  3، 2هايي با طول براي مستطيل
   شده اند.

2مستطيل × 4 
  
  
  
  
  

    
  
  

    
 
  

  حالت پنج

2مستطيل × 2  
  
  

  دو حالت

2مستطيل × 3  
  
  
  
  
  
  

  حالت سه

  

2نحوه فرش كردن مستطيل  × را، با توجه به   4
2هاي هاي مربوط به مستطيلحالت × 2  و 2 × به  3

مربوط به  يهاحالتدقت مالحظه كنيد. حاال تعداد 
2هاي مستطيل × 2و   5 × را مشخص كنيد. آيا   6

  دارد؟  7و  6هاي اين موضوع شباهتي با موضوع

   مراجعه كنيد. 32ي براي توضيح كامل به صفحه
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١ ٢

٣

۴

۵۶

٧

٨

  : بازي رسم قطرهاي چندضلعي9موضوع 
كه رسم  چهارم و باالتر مناسب است. الزم به توضيح است ياين بازي براي پايه

  چندضلعي منتظم ساده نيست و براي انجام اين بازي هم ضروري نيست.

يا ...) رسم شده است.  1۰يا  8يا  6يا  4يك چند ضلعي با تعدادي زوج ضلع(مثالً 
اي رسم دهند. هر نفر در نوبت خود قطري از اين چندضلعي را به گونهاين بازي را دو نفر به نوبت انجام مي

نفري بازنده است كه نتواند قطري  قطع نكند.كند كه هيچ قطر قبالً رسم شده را مي
  رسم كند. 

   1-5در شكل رو به رو يك هشت ضلعي رسم شده است. نفر اول قطر 

  را رسم كرده است. 

حاال نوبت نفر دوم است كه يك قطر رسم كند كه اين قطر را قطع نكند. مطابق 
توان قطري رسم كرد كه قطر داريم كه در هر يك مي، كه يك ضلع آن سبز رنگ استشكل دو پنج ضلعي 

  رسم شده را قطع نكند. 

كند. ها رسم كند نفر اول قطري از پنج ضلعي ديگر را رسم مينفر دوم هر قطري كه در يكي از اين پنج ضلعي
شروع  5-1شود و نفر دوم بازنده است! آيا حتماً بايد با رسم قطر پس آخرين قطر توسط نفر اول رسم مي

  كنيم؟

  ان رسم كرد؟توضلعي مي 14يا  12، 1۰به نظر شما چند قطر غيرمتقاطع در يك 

  شود؟نفر اول يا نفر دوم بازنده مييك از  رد ضلع رسم شده باشد، كدامضلعي با تعداد فاگر يك چند

بازي را روي شكل رو به رو انجام دهيد. براي بحث در مورد تعداد قطرهاي 
مراجعه  33صفحه به هر نفر غيرمتقاطع يك چندضلعي و نحوه ي عمل 

  كنيد.
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  2كارثابت كاپرِ  :۰1موضوع 
  ي چهارم و باالتر مناسب است.اين موضوع براي پايه

ترين عددي كه با . بزرگ8۰82يك عدد چهار رقمي، با حداقل دو رقم متفاوت بنويسيد، مثالً 
عدد را با مقلوب آن به دست  . اختالف اين882۰نويسيد، يعني ت را بشتوان نوارقام اين عدد مي

  آوريد.

  

  مجدداً بزرگترين عدد با ارقام عدد حاصل را بنويسيد و اختالف آن را با مقلوبش به دست آوريد. 

   با اين عدد هم همان كارها را انجام دهيد.

  كار نامند.را عدد ثابت كاپرِ  6174عدد 

حاال از هر دانش آموز بخواهيد يك عدد چهار رقمي با حداقل دو رقم متفاوت بنويسد 
و اعمال باال را روي آن انجام دهد و عدد نهايي را گزارش نمايد. چون ممكن است الزم باشد اعمال چندين بار 

 شود. اينكه چرا حتماًبار) بهتر است از ماشين حساب براي تعيين اختالف اعداد استفاده  7تكرار شوند(حداكثر 
  توضيح داده شده است. 34 م در صفحهيرسمي 6174به عدد 

  

  : بازيابي سن 11موضوع 
  ي پنجم و باالتر است.اين فعاليت مناسب پايه

از يك نفر(پدر، مادر، دانش آموز،...) بخواهيد كه عدد سنش 
 ضرب 1443 كند. بعد حاصل را در عدد ضرب 7 عددرا در 

كند. اگر عمليات ضرب را درست انجام داده باشد عدد مربوط 
  به سنش را سه بار در حاصلضرب نهايي مالحظه خواهد كرد!

  سال باشد. 73براي مثال فرض كنيد پدر شما سنش 

73 × 7 = 511 
511 × 1443 = 737373 

                                                            
2 Kaprekar 

 ۰882   

288۰ -  

8532   

 8532   

2358 -  

6174   

 7641   

1467 -  

6174   
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  سال باشد داريم: 12اگر سن فرزند شما 

12 × 7 = 84 
84 × 1443 = 121212 

در دسترس شما هستند(مثالً در يك مهماني يا جلسه دورهمي!) بخواهيد كه اين عمليات حاال از چند نفر كه  
  را انجام دهند و نتيجه را اعالم كنند.

  شود؟ چرا؟تر(حضرت نوح يا ...)  هم جواب درست حاصل ميآيا براي افراد صد ساله و مسن

  كنيد. مالحظه 35را در صفحه پاسخ خود 

  

  : بازي با خط زدن اعداد 12موضوع 
باين عدد مت دوموضوع  نيكنندگان اياست كه بررس نيفرض بر ا است.ششم به بعد  يهيمناسب پا يباز نيا
   .شناسديرا م )نسبت به هم اول(

عدد  يبه جا( در يك رديف و با فاصله بنويسيد.را  12، ... ،2، 1اعداد  .شوديانجام م توسط دو نفر يباز نيا
  .)ديكن اريرا اخت يگريد يعيعدد طب ره ديتوانيم 12

12  11  1۰  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

دو عدد نسبت  نياگر ا .مانديم يعدد باقدو  يبازدور  5پس از  .زنديعدد را خط م كيهر نفر در نوبت خود 
آموز دانش كي ياخود با فرزند را  تيفعال نيا .نفر اول برنده استالّ نفر دوم برنده است و ا دبه هم اول بودن

در نظر جفت اعداد را جفت  :ييراهنما( حركت كند حتماً برنده خواهد بود دانههوشمن اگر نفر دوم .ديانجام ده
  ]).2[ديريبگ

  .ديانجام ده زين ي)عدد فرد دلخواه اي( 13 ، ... ،3، 2 با اعداد يدتوانيرا م تيفعال نيا 

13  12  11  1۰  9  8  7  6  5  4  3  2  

   ؟نفر دوم يابه نظر شما شروع كننده برنده است  

  .ديرا مالحظه كن 36صفحه  تيفعال نيدر ابرد  ياستراتژ نييتع يبرا
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   شياههيوم علقسخط زدن عدد و م يباز :13 موضوع
  است.ششم به بعد ي هيمناسب پا يباز نيا

قسوم و آن عدد و م كنديعدد را انتخاب م كيدر نوبت خود  كنيهر باز .ديسيبنو ،با فاصلهرا  6، ... ، 2، 1اعداد 
 اي( دزنيمانده را خط م يعدد باق نيخربرنده است كه آكني يباز .زنديخط م )در صورت وجود(را  شيهاعليه
را انتخاب  6و نفر اول عدد  ميسيرا بنو 6تا  1مثالً اگر اعداد  ).را ادامه دهد يبازنده است كه نتواند باز يكس

  :ميكند دار

6  5  4  3  2  1       

 5 اي 4 يبرا !شوديو برنده م زنديرا خط م 4 اي 5نفر اول  جهيكه در نت زنديرا خط م 5 اي 4حاال نفر دوم 
  كنيد.ميمالحظه  راتوسط نفر اول  يشروع باز ريدر زنيز عدد 

4  3  2  1  :4  

5  4  3  2  1  :5  

 يباق نيعدد متبا ،زوج يتعداد ، يادو يكه وقت ديكنيمالحظه م 
 نيهم به هم 7 يبرا ايآ .است ازندهب دشروع كن يهركس مانديم

 .ديامتحان كن ؟تواند برنده شودينفر اول م يراحت

  

نفر اول دشوار  يبرنده شدن برا افتيره افتنيتعداد اعداد  شيبا افزا 
 نفر شهيهمكه  شوديثابت م ياستدالل منطقجهت با ه هر ب. شوديم

 را 37و  36 هايصفحه .(شودبرنده  ؟!هوشمندانه يبا باز تواندياول م
  ).ديمالحظه كن
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  عدد شاد  :14موضوع 
   .هفتم و باالتر مناسب است هيپا يبرا تيفعالاين 

 ،رو به رو رهيدن اعداد دور دامبه دست آي به نحوه
آموز ابتدا به دانش .ديتوجه كنچهار،  شروع از عدد

در خودش را عدد  يك كه ضرب دييبگو )فرزندتان(
  . مثالً ميدهيبا توان دوم آن عدد نشان م

 92 = 9 × 9 = 81.   

 اندمدهدست آه ب رهيدا يكه رو ياعداد نيدر ب
عدد  كي ؟چرا .نامنديم شاد عددرا  145عدد 

و مانند آنچه در مورد اعداد  ديدلخواه انتخاب كن
مجموع توان دوم ارقام  ،انجام شده است رهيدور دا

به  ايآ .ديعمل را تكرار كن نياو  ديآن را به دست آور
  ؟ديرسيم 145

 

  .ميكنيشروع م 3با عدد  . ميكنيامتحان م 

3 → 32 = 9 → 92 = 81 → 82 + 12 = 65 → 62 + 52 = 61 → 62 + 12 = 37
دايره

145 
 .است رهيدور دا ياز عددها يكي 37 ديتوجه كن

  كنيم.شروع مي 6حاال با عدد 

۶ → ۳۶ → ۳۲ + ۶۲ = ۹ + ۳۶ = ۴۵ → ۴۲ + ۵۲ = ۴۱ → ۴۲ + ۱۲ = ۱۷ → ۱۲ + ۷۲ = ۵۰ → → ۵۲ + ۰۲ = ۲۵ → ۲۲ + ۵۲ = ۲۹ → ۲۲ + ۹۲ = ۸۵ → ۸۲ + ۵۲ = ۸۹ → ۱۴۵ 

  است. رهيدور دا عددهاياز  يكي 89 ديتوجه كن 

و با تكرار  )رهياعداد دور دا و 6 ،3 از ريغ(د نانتخاب كن يعدد دلخواه كيهر  ديتان بخواهآموزانحاال از دانش
بحث در مورد  ؟رسنديهم م يگريد دعده ب ايآ ؟رسنديم 145حتماً به  ايمالحظه كنند كه آ ،آن چه عمل شد

  د.يكن مطالعه 38در صفحه را  تيفعال نيا
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  : عدد تاكسي 15 ضوعمو

  .باالتر مناسب استو هفتم  هيپا يوضوع برااين م

و كار او تخصص  يسيانگل دانياضير 3يهارد دفري هارولدگاپروفسور 
به  اي نابغهبا استعداد و  يدانشجو هاردي .بود )اعداد هينظر(با اعداد 

روزي هاردي  .بود ضيو هم مر ريداشت كه هم فق 4راموناجاننام 
 .بود يربست يمارستانيراموناجان رفت كه در ب ادتيعبه 

چه  يبا آن آمدكه  يشماره تاكس ديپرس يراموناجان از هارد
   ؟بود

 يپس از كمرامونوجان  .1729 ةكنندكسلعدد گفت  يهارد
عدد  دواست كه برابر با مجموع مكعب  يعدد چهار رقم نيتركوچك .است يجالب اريعدد بس نيا: مل گفتأت

  !آن هم به دو صورت ،است

۱۷۲۹ = ۱۲۳ + ۱۳ = ۱۰۳ + ۹۳ 

   :استبه دست آمده زيعدد باشد ن دو هايمجموع مكعب يمختلف مساو قيطرسه كه به  يعدد نيتركوچك (

87539319 = 4143 + 2553 = 4233 + 2283 = 4363 + 1673 

  ).دارد انهيراو حساب  نيبه ماش ازين عدادا نيكردن ا دايپ يبرا تجوجس
 يم يبه سادگ .وجود دارد ديبا آن آشنا شد 3كه در موضوع  1۰89و عدد  يعدد تاكس نيب يارتباط اًضمن
  كه  ديمالحظه كن ديتوان

۱۰۸۹ = ۹ × ۱۲۱ = ۳۲ × ۱۱۲ 
 1۰89 عددكه  ديتوجه كن .ديمجموع آنها را حساب كنو  ديسيرا بنو 1۰89عدد  يهاهيلعوم قساال تمام مح

  ..........!!كه مجموع آنها برابر است با  عليه استوم قسم 9 يدارا

  از آنها  يتعداد .عدد اول به دست آورد 2۰از  شيتوان بيم 1729ارقام عدد  ضمناً با

7,  17,  ,  97,  71,  …79,  2+9=11,  19, 29  

  .دينيبب 38 ي اعداد اول را در صفحه هيبق

                                                            
3 Godfrey Harold Hardy 
4 Srinivasa Ramanujan 
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  ]1: اعداد خودشيفته[ 16موضوع 
 فيموضوع تعر نيكننده ا ياست كه بررس نيبر افرض  .هفتم به بعد مناسب است ي هيپا يبرا اين موضوع

  .ديكن قيرا تحق ريز يهايابتدا تساو .دانديعدد را م كيمكعب 

13 + 53 + 33 = 153 ,             33 + 73 + 13 = 371 
۳۳ + ۷۳ + ۰۳ = ۳۷۰,             ۴۳ + ۰۳ + ۷۳ = ۴۰۷ 

   .نديگو فتهيخودشاعداد  470 و 371 ،370 ،153به چهار عدد  

ارقام عدد حاصل  سپس مجموع مكعب .ديمكعب آن را به دست آور .ديكنانتخاب  ،9مثالً  ،3مضرب عدد  كي
  .ديعمل را تكرار كن نيو ا ديرا حساب كن

۹۳ = ۷۲۹ → ۷۳ + ۲۳ + ۹۳ = ۱۰۸۰ → ۱۳ + ۸۳ = ۵۱۳ → ۵۳ + ۱۳ + ۳۳ = ۱۵۳ 

  .ميكنيشروع م 3با عدد 

3 → 33 = 27 → 23 + 73 = 8 + 343 = 351 → 33 + 53 + 13 = 153 
را گزارش  ييو مانند باال عمل كند و عدد نها انتخاب 3مضرب  يعددكه  ديآموز خود بخواهدانش يااز فرزند  

  .دينما

را  يينها و عددانتخاب كنند  ...) اي 13 اي 7يا  4 مثالً( كيبه اضافه  3مضرب عدد  كي دياز آنها بخواه حاال
   .گزارش كنند

را گزارش  يينها عددانتخاب كنند و  ...) ،26، 11 ،5مثًال ( اضافه دوبه  3مضرب عدد  كي دياز آنها بخواه بعد
  سيم؟ريم فتهياز چهار عدد خود ش يكيبه  ميشروع كن ياز هر عدد ايآ .كنند

 مطالعه كنيد. 39 جواب را در صفحه 
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(𝑥,𝑦)

   مختصات صفحهحركت در  يباز :17موضوع 

توسط  يباز .هفتم و باالتر مناسب است هيپا يبرا يباز نيا
از نقاط مشخص شده  يكينفر اول  .شوديدو نفر انجام م

 پچبه ضلع مربع  كي يو رو كنديدر صفحه را انتخاب م
 رأسبه  كردن قطر مربع يط قياز طر اي روديم نييبه پا اي
  .روديگر مربع ميد

  

  
  

نشان داده  ،صفحه مختصاتاز مربع  كيبا بزرگ كردن  ،ريمختصات در شكل ز ريينحوه حركت هر نفر و تغ
  :شده است

  

   

  

  

    

 نييكم به پاد كمناز حركات مجاز را انجام ده يكي ،نقطه كيبا شروع از  ،دو نفر يكه وقت شوديمالحظه م
 .برسد م ياست كه به نقطه يبرنده كس .دنشويم تيصفحه هدا

را انجام  بازي  نيبار ا نيد چندنتوانيم ،دانش آموز كيعلم و م ايآموز دو دانش ايمادر و فرزند  اي فرزند پدر و
 ،صرفنظر از حركت طرف مقابل، و چگونه ،شروع كند يااست كه فرد شروع كننده از چه نقطه نيا سؤال .دهند

   ؟شود هحركت كند تا حتماً برند

 .ديحظه كنمال 4۰ي صفحهال را در ؤو پاسخ س تيفعال نيشرح ا
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   )1( تيبا چوب كبر يباز: 18موضوع 
    .و باالتر مناسب است هفتم يهيپا يدونفره برا يباز نيا

در نوبت خود  كنيهر باز كبريت). حداقل چهار چوب( ميدار تيچوب كبر يتعداد 
  دهد. را ادامه  يبازنده است كه نتواند باز يكس .دارديمبر چوب كبريت  3يا  2يا  1

خط  هاتيبه تعداد چوب كبر .توان انجام داديمهم  تيرا بدون چوب كبر يباز نيا
   ).ديقرار ده يگريعالمت د ا(ي ديخط بكش شانيبرداشتن آنها رو يو به جا يدكن سمر يعمود

  :ميبزند دار خطرا  تيچوب كبر 3اگر نفر اول  تيچوب كبر 7 يبرا

 

را خط بزند  تيسه چوب كبر ايدو  اي كياگر نفر دوم است.  حاال نوبت نفر دوم 
   !شوديو برنده م زنديمانده را خط ميباق چوب كبريتِ 1يا  2يا  3، بيبه ترت ،نفر اول

را شروع كند تا حتمًا  يو چگونه بازچوب كبريت نفر اول با چه تعداد  :است نيچن يباز نيال مهم در اؤس
 نيشرح ا .هوشمندانه حتماً برنده شود يچند تا باشد تا نفر دوم با باز ها چوب كبريتتعداد  ايشود و  برنده

  .ديمالحظه كن 4۰االت را در صفحه ؤس نيپاسخ به ا و يباز

 

   تيبا چوب كبر يادامه باز: 19موضوع 

 )بازنده(شرط برنده  .هفتم و باالتر مناسب است هيپا يبرا زين ريدونفره ز يهايباز
   .عنوان شد) 1( تيبا چوب كبر يشدن همان است كه در باز

 نيدر ا ).ندزيخط م(يا  دارديبرم تيسه چوب كبر ايدر نوبت خود دو  كنيهر باز ): 2( تيبا چوب كبر يباز
چهار باشد نفر اول برنده  ايسه  ايها دو بريتك مالحظه كرد كه اگر تعداد چوب توانيم يبه سادگ يباز

   (چرا؟).است

 . )زنديخط م(يا دارديبرم تيچوب كبر 5 اي 3ر نوبت خود د كنيهر باز ): 3( تيبا چوب كبر يباز

  . )زنديخط م اي (دارد يبرم چوب كبريت  4 اي 3 اي 2در نوبت خود  كنيهر باز ):4بازي با چوب كبريت (

برنده خواهد  ،كند ينفر اول چگونه باز نكهيصرف نظر از ا ،نفر دوم ،باشد 7 يا 6ها  تياگر تعداد چوب كبر
  ؟).چرا (شد



 

۲۲ 
 

چوب ...،  اي 8 اي 4يا  2يا  1يعني تيچوب كبر 2از  يدر نوبت خود توان كنيهر باز): 5( تيبا چوب كبر يباز
 دارد(يا خط مي زند). يرا بر م تيكبر

 .تواند برنده شوديهوشمندانه م يباشد نفر دوم با باز  3 بمضر هاچوب كبريتتعداد توان نشان داد كه اگر يم

و از تعداد  ديكن مالحظه 42و  41 هاي هصفحدر  ديتوانيرا م )5( تا )2( چوب كبريتبا  يشرح كامل باز 
   .ديبا خبر شو )نفر دوم(يا برنده شدن نفر اول  يها براتيچوب كبر

  

   رفروشيش :2۰موضوع 

البته با جدول هم  .دارد يو انجام اعمال ذهن ليبه تخ ازين يسادگ عينموضوع در  نيا
هفتم و باالتر ي هيآموزان پادانش يقابل انجام است و برا

  .مناسب است

 كي ليتري، 3 مانهيپ كپر از شير، يمخزن بزرگ  كي
 شرح  .ميردا يظرف بزرگ خال كيو  يترلي 5 مانهيپ

 يو ظرف خال مانهيپدو توان با استفاده از يچگونه م ديده
توجه  .(داد ليبخواهد تحو ريهر مقدار ش يبه هر مشتر

در  !،ريمخزن ش يو حت ظروف،كدام از  چيكه ه ديكن
   يد.)عمل كن ديبا ياضيو محاسبات ر ليو با تخ ستندين ارياخت

  :ميكنيعمل م نيبخواهد چن ريش تريل كي يمشتر كياگر  مثالً

اين ظرف  ،ميزيريم يو در ظرف خال ميكنيرا پر م يتريل 3ظرف  دوبار 
 .خواهد شد ريش تريل 6شامل 

 كيكه  بديهي است ،ميكنيرا پر م يتريل 5 ظرف ، ظرف نيا ريسپس با ش
  .ميدهمي يمشتر ليخواهد ماند كه تحو شير تريل

 5ظرف  :بخواهد ريش ليتر 2 ياگر مشتر
 يتريل 3ظرف بعد و  ميكنيرا پر م يتريل

است  يهيبد ،ميكنيم پرآن  يرهايرا با ش
 يباق يتريل 5 همانيدر پ ريش دو ليتركه 

   !ميدهيم ليتحو يكه به مشتر مانديم



 

۲۳ 
 

 ريش تريهر چند ل ايآ ).مناسب يدر ظرف ريش كردن يخال يعني -عالمت  (ديرا كامل كن ريحاال شما جدول ز
  .نداهامديدر جدول ن ليتري 5و  3مضارب  .ديالحظه كنرا م 43  صفحه ؟چگونه ؟داد ليتحو توانيباشد م ازين

  ليتر شير  ليتري 3پيمانه   ليتري 5پيمانه   ليتر (شير تحويل داده شده )
2 × 3 − 1 × 5 = 1 1- 2  1  
1 × 5 − 1 × 3 = 2 1 1-  2  
3 × 3 − 1 × 5 = 4 1- 3  4  

     7  
      8  

  

  

   فروش تمبر :21موضوع 

فرض  ،تفاوت يبا كم يول 2۰مشابه موضوع 
 3 تمبرهايشعبه از پست فقط  كيدر  ديكن

 نهياگر هز .موجود است يتومان 5و  يتومان
الزم  مبرت ايمرسوالت به تومان باشد آ تپس
توان با ي را مياارسال هر مرسوله يبرا

  توماني تأمين كرد؟ 5و  3تمبرهاي 

  

  

  

  

اي يك يا دو تومان يا چهار تومان باشد امكان ندارد. جدول زير با كمي تأمل واضح است كه اگر هزينه مرسوله
در جدول  5و  3دهد. مضارب توماني را نشان مي 5و  3تأمين آنها با تمبرهاي  وهزينه پست مرسوالت 

  اند.نيامده



 

۲٤ 
 

  

  هزينه پست  توماني 3تعداد تمبر توماني5تعداد تمبر وضعيت تأمين تمبر

  ×  -- --  7  

  1 1 8  

  1  2  11  

  2  1  13  

  1 3 14  
  

توان هاي پست را ميتوان تمبر به ازاي آنها تأمين كرد، بقيه هزينه، كه نمي7، 4، 2، 1هاي آيا به غير از هزينه
آموزان) بخواهيد جدول باال را حاال از فرزندان خود(يا دانشتأمين كرد؟ با جدول باال ظاهراً جواب مثبت است. 

 كنيد. مراجعه 44به صفحه براي شرح كامل ادامه دهند.  2۰و  19، 17، 16براي اعداد 

  

  ت فركتال : ساخ22موضوع 
   .دانش آموزان متوسطه اول مناسب است يموضوع برا نيا

آن مشابه كل شكل  ءكه اعضا شوديگفته م يبه شكل فركتال
 زيگل كلم ن .ها هستندفركتالاز  ييهاها و ابرها نمونهكوه  !است

  .است كتالاز فر يگرينمونه د

  

  

  

  

  

  



 

۲٥ 
 

 د.يسازيرا م 5ينسكيمثلث سرپبه نام  فركتالنمونه از  كي ريدر ز

مثلث شماره وصل كنيد تا و وسط اضالع آن را به هم  ديرسم كن متريسانت 16االضالع به ضلع  يمتساومثلثي 
  د.يكار را انجام ده نيسه مثلث رنگ نشده هم بعد با .ديمثلث را رنگ بزنسپس اين  .حاصل شود 1

  

به نام  يشكل شتريكار به دفعات ب نيا هادام .ديكار را انجام ده نيرنگ نشده هم يهامثلث يرو گريبار د دو 
  مراجعه كنيد. ]3هاي بيشتر به [براي مشاهده و ساخت فركتال .كنديم جاديا ينسكيمثلث سرپ

  

  اثبات  : رد و 23موضوع 
 .نهم مناسب است هيپا آموزاندانش يبرا موضوع نيا

 ؟است ريپذدو بخشبر  يمتوال يعيمجموع هر دو عدد طب ايآ
 يمتوال يعيعدد طب 2كه نه چون مجموع هر  بديهي است

   .ستين ريپذفرد است و بر دو بخش

  ؟است ريپذبخش 3بر  يمتوال يعيطب عدد 3مجموع هر آيا 

آن يد(بزن مثال نقض  في است و اگر جواب من دياوربي ليله است دلب جواباگر  
  ؟است ريبخش پذ 4ر ب يمتوال يعيعدد طب 4مجموع هر  ايآ يد).كن ردرا 

و بخش  يمتوال يعيعدد طب )7 اي 6 ا(يمجموع هر پنج  يسوال باال را برا 
  .ديكن يبررس )7 اي 6 ا(ي 5بودن آن بر  ريپذ

 مالحظه 44صفحه موضوع را در  يكل يشده و بررس رحالت مطؤپاسخ به س 
  .ديكن

                                                            
5 Sierpiński triangle 

 



 

۲٦ 
 

 يكردن سكه تقلب دايپ : 24موضوع 

   .آموزان متوسطه اول و باالتر مناسب استدانش يموضوع برا نيا

 )يتقلبتر(سبك هياز آنها از بق يكيكه  ميمشابه دار كامالً ي سكه يتعداد
با  ميخواهيم .ميهم دار قيو دق يادو كفه يترازو يك ،ضمناً  .است
 ،دفعات استفاده از ترازو نيتركم يا  و)وزن كردن با تراز زين(تو نيكمتر

اگر  .ميكنيم يچند حالت را با هم بررس .ميرا مشخص كن يسكه تقلب
اگر ترازو  .ميدهيسكه قرار م كيه ترازو فدر هر ك ميسكه داشته باش 3
تر را مشخص سبكسكه  ترازو و االّاست  يوم تقلبسسكه  ،ستاديا زانيم
 يسكه تقلب ،ترازو زا استفاده بار كيبا سكه  3 يبرا ،نيبنابرا .كنديم

  .شوديمشخص م

ستاد سكه پنجم يا زانيم ، اگر ترازوميو سكه قرار دههر كفه ترازو داگر در  .ميدارسكه  5كه  ميحاال فرض كن 
 .است يتقلب

طبق  ،واضح است كه .هستند گريددو سكه از  يوزن كمتر يكند كه داراميرا مشخص  ايهسكو ترازو د و االّ 
كه س 9 اي 7اگر  دييحاال شما بگو .افتيرا  يسكه تقلب توانياستفاده از ترازو م گريبار د كيبا ، حالت دو سكه

حداكثر با (سعي كنيد مشخص شود  يتا سكه تقلب مياستفاده كن از ترازو ديحداكثر چند بار با ميداشته باش
  د).يابيرا ب يتقلبدوبار استفاده از ترازو سكه 

كه  ديكن نييتع تعداد دفعاتي را حداكثر  د ويكن يرا بررس ميسكه داشته باش 8۰ اي 23كه  يهايالتحاال ح
  .مشخص شود يتا سكه تقلب دياز ترازو استفاده كن ديبا

 45هر تعداد سكه را در صفحات  يحداكثر تعداد دفعات استفاده از ترازو برا نييموضوع و تع نيشرح كامل ا
 .ديمالحظه كن 46و 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 دومل 
ل  وع رح کا   و
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   نوشتن اعداد با حروف :1درباره موضوع 

اگر  ،مثالً  .ديرسيم يرقم كيعدد  كيبه سرعت به  ديكه شروع كن يا هر عددب ،دياگر به روند كار توجه كن
   :ميدار ديشروع كن 1285367با عدد 

  

   :ريبه صورت ز .ميرا انجام ده يبررس يرقم كياعداد  يبرااست  يكاف ،نيبنابرا

1  2 3 4 5 6 7  8  9  
                  
  نه  هشت  هفت  شش  پنج  چهار  سه  دو  يك
                  

2  2  2  4  3  2  3  3  2  
             
      2   2  2    

 اريبس اعداد و 2۰ و 18 ،17در اعداد  ،مثالً  .ميرسيهم م 4عدد به  2شود كه عالوه بر عدد يمالحظه م 
  ،نيبنابرا .ميرسيم 4به عدد  زين يگريد

  

  

  
  

انجام  9تا  1اعداد  يرو يسيموضوع را در زبان انگل ياگر بررس ،كه در باال گفته شد يقيو به طر ي،به سادگ
  ،مثالً  .ديرسيم 4 عددبه  تماًح ديده

  

باال را انجام  قيتحق توانيم زين يو كرد تركي يهازبان يبرا
فرانسه  ي،مثل عرب ،كامل يهازبان يكه برا رسديبه نظر م .داد

   !؟ديرس يمخواه 4 عدد حتماً به ي،سيو انگل

ها ت مربوط به وجه چكاعبار ،نابه توم الياز ر ي،پول هيپا با تغيير
  شود.مي كوتاه اريها بسسفتهو 

41 يك ميليون و دويست و هشتاد و پنج هزار و سيصد و شصت و هفت 2 شش 6 چهل و يك

 .ميرسيم 4 اي 2عداد ابه  يموضوع در زبان فارس يبا بررس

1 FourOne 4Three3 4 



 

۲۹ 
 

  ارقام زوج و فرد :2 درباره موضوع

 يليخ(با شروع از هر عدد مالحظه شد  ها يطور كه در ادامه بررسهمان 
 .ميرسيم يعدد سه رقم كيبه سرعت به  ي)رقم كي اي يدو رقم ،بزرگ

از  ديبا ايآ .ميانجام ده ياعداد سه رقم يرا برا يبررس پس كافي است
   ؟!ميرا امتحان كن 999تا  1۰۰

از نظر تعداد  يانواع اعداد سه رقم كه ميتوجه كن ستي اكاف. ستيالزم ن
اند مختلف نوشته شده يهاحالت نيا ريدر ز .ارقام فرد و زوج چگونه هستند

  .شوديآنها مالحظه م يرو يبررس جهيو نت

 

  رقم فرد 3  يك رقم زوجدو رقم فرد و يك رقم فرد و دو رقم زوج  سه رقم زوج

3۰3  312  321  33۰  
       
321  321    321  

  ].1،7[ديرسيم 321 دعده ب گريمرحله د كيبا حداكثر  ديرسيم يبه عدد سه رقم يكه وقت ديمالحظه كن 

  

  )1۰89: (عدد 3 درباره موضوع

متفاوت دارند را  صدگانو  انيككه  يراه آن است كه تمام اعداد سه رقم يك
 ييم.را مالحظه نما جهيو نت يمده جامآنها ان يو اعمال گفته شده را رو يمانتخاب كن

و باالتر قابل فهم است به قرار  رستانيدانش آموزان دوره دوم دب يكه برا گريراه د
   :است ريز

𝑎انتخاب شده باشد و  يعدد سه رقم  𝑎 𝑏 𝑐 ديفرض كن > 𝑐.  

 

 

 

 

  

               𝑎                  𝑏 𝑐 - 𝑐                   𝑏 𝑎  [𝑎 − (𝑐 + 1)]    9    [10 + 𝑐 − 𝑎] +  [10 + 𝑐 − 𝑎]   9     [𝑎 − (𝑐 + 1)]   10       8 9
 يكان حاصل تفريق

 مقلوب حاصل تفريق
 صدگان حاصل تفريق
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  ها: بازي با مهره4 رباره موضوعد

از  ردر خاتمه هر دو كنديم يسع كنيكه هر باز ديشويمتوجه م اًمتح ديرا چند بار انجام ده يباز نياگر ا 
در  كهبماند  يدر سمت راست باق زوجدو خانه  تيدر نها تاباشد زوج سمت راست  يخال يهاتعداد خانه يباز
نفر دوم در  ،هاكه در حالت زوج بودن تعداد خانه ديكنيمالحظه م . لذا،كننده بازنده خواهد بودشروع جهينت

 يهاعداد خانهت تو در هر حال ،را 9خانه شماره  يو در دور دوم باز كنديم پررا  6خانه شماره  يدور اول باز
  زوج است.  هابعد از مهره

اگر تعداد و حتمًا نفر دوم برنده است ها زوج باشد اگر تعداد مربع ،كه شرح داده شد يباز يبا نحوه ،نيبنابرا
  .ها فرد باشد و شروع كننده مهره اول را در خانه سوم قرار دهد حتماً برنده خواهد شدمربع

  

  : نوشتن اعداد به صورت مجموع چند عدد 6 درباره موضوع

كنيد كه با توجه كنيد مالحظه مي 2و  1به صورت مجموع اعداد  4نوشتن عدد  يهاحالتاگر با دقت به 
مربوط به عدد  يهاحالت، تمام 3هاي  عدد به حالت 1و افزودن  2هاي مربوط به عدد به حالت 2افزودن عدد 

  داريم: 5آيند. در مورد عدد به دست مي 4

  5:  2+1+2  1+2+2  1+1+1+2     3هاي عدد به حالت 2افزودن 
  1+1+1+1+1 1+1+2+1  1+1+1+2  1+2+1+1  1+2+2    

  

  

  ).3+5(= 8برابر است با  2و  1به صورت مجموع اعداد  5هاي نوشتن عدد بنابراين تعداد حالت

اعداد به دست آمدند در زمره  2و  1هاي نوشتن اعداد به صورت مجموع اعداد اعدادي كه براي تعداد حالت
  هستند. فيبوناچي

شوند و از عدد سوم به بعد دنباله اعداد فيبوناچي با دو عدد يك شروع مي
  هر عدد مساوي مجموع دو عدد قبل آن است. 

1,  1,  2,  3,  5,  8. 13,  21,  34,  55,  89,  144 
 

 

2و  1به صورت مجموع اعداد  4به حالت هاي نوشتن عدد  افزودن يك  



 

۳۱ 
 

الك حلزون و ... مشاهده كرد. ، هاي گياهان مختلف، ميوه كاجتوان در تعداد گلبرگفيبوناچي را مي اعداد
 ] مراجعه كنيد.5براي اطالعات بيشتر به [

  

  

  

  

  ها: چيدن سكه 7درباره موضوع 
سكه در دو  چهار قرار گرفتن حالتهاكه  ديشويمتوجه م ديتوجه كن 9سمت راست صفحه  مستطيلگر به ا 

سكه در  كزير يخر آسكه  ،در سمت راست ،كه ييدسته اول آنها :كرد ميتوان به دو دسته تقسيرا م فيرد
 )به دست آورد دو سكه داريم قرار گرفتن يكه برا يحالت كي از توانيرا م تيوضع نيا( دوم قرار دارد فيرد

توان با قرار دادن يرا م هاحالت نيا(دوم قرار ندارند  فياز ردزير سكه اي  سكه آخركه  ييو دسته دوم آنها
 5 يروند را برا نياگر ا ).سكه به دست آورد 3مربوط به  يهاسكه از حالت نيدر سمت راست آخرسكه  كي

  :ميدار هيمد جامسكه ان

  

  

  

  

  

  

  كنيد.سكه را در يك يا دو رديف مالحظه مي 6هاي مختلف قرار گرفتن با تكرار اين روند، در زير حالت

ار دادن دو سكه در قر
هاي سمت راست حالت

ايسه سكه  

يك قرار دادن 
سكه در سمت 

هاي راست حالت
ايچهار سكه  

هاي قرار حالت
سكه در  5گرفتن 

 يك يا دو رديف 
5=3+2 
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 ياعداد در زمره نيا .حالت وجود دارد )8+13(=21سكه  8 يحالت و برا )5+8(=13 سكه 7 يبرا نيبنابرا
   ].5[هستند فيبوناچي اعداد

  

  

  

  
  

  .به دست آوردتوان با استفاده از اعداد مثلث پاسكال نيز اعداد فيبوناچي را ميدهد كه شكل باال نشان مي

  

   كردن مستطيل: فرش 8درباره موضوع 

2 ليمستط كيكردن شفر يهاحالت گريد كباري ×   :ميكنيرا رسم م 4

  

  

  

  

2مستطيل  يها براتعداد حالت نيبنابرا × . حالت هاي مختلف براي فرش كردن  2+3=5عبارت است از :  4
2يك مستطيل  ×   در زير آورده شده است.  5

ار دادن دو سكه در قر
هاي سمت راست حالت

ايچهار سكه  

يك قرار دادن 
سكه در سمت 

هاي راست حالت
ايپنج سكه  

8=3+5  

آجر به  قرار دادن دو
صورت افقي در كنار 

هاي مستطيل به حالت
 2طول 

قرار دادن يك آجر به 
صورت عمودي در كنار 

هاي مستطيل به حالت
 3طول 
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2كردن يك مستطيل هاي فرشبنابراين، تعداد حالت  × ها، ). همانند چيدن سكه3+5(=8برابر است با   5
2هاي كردن مستطيلفرش حالتهاتوان تعداد مي × 6 ،2 × 2و  7 × و ... را به   8

و  21، 13ها، به ترتيب، دست آورد(بدون اينكه آنها را رسم كنيد). تعداد اين حالت
  ].5هستند(بازهم اعداد فيبوناچي!)[ 34

  

  

  : بازي رسم قطرهاي چندضلعي 9درباره موضوع 

  و  يمرا ثابت نگه دار ضلعيچند  رأس كيكه اگر  شوديمالحظه م يبه سادگ

   و أسر نيحتماً از ا ميهستند انتخاب كن ليمجاور آن را كه متوا ريغ ه رأسس

   شود.قطر غيرمتقاطع رسم مي 3ه رأس ديگر آن س

𝑛)ي محدب داراضلعي  𝑛 كي ،نيبنابرا .ديرو توجه كنه ب دو شكل روبه  − قطر  (3
   .است متقاطعريغ

  واهد بود اضالع زوج باشد تعداد قطرهاي غيرمتقاطع فرد خ اگر تعداد ،نيبنابرا

چون در هر دور  !بازنده است ،كه باشد تيبا هر درجه از هوش و خالق ،و نفر اول
كند يمم كه نفر دوم رس مانديم يباق يك قطرو در انتها  شوديمرسم قطر  دو ياز باز

و نفر اول  شوديمتقاطع آن زوج م ريغ يفرد باشد تعداد قطرها اضالع چندضلعياگر تعداد  .شوديو برنده م
  ؟).چرا(شروع كند در انتها برنده است  طور هر

قرار دادن دو آجر به 
صورت افقي در انتهاي 
حالت هاي مستطيل 

2 × 3  

قرار دادن يك آجر به 
صورت عمودي در 

هاي انتهاي حالت
2مستطيل  × 4  

١ ٢

٣

4 5 

١ ٢

٣

4 5 
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  : عدد كاپرِكار 1۰درباره موضوع 

   ريدر مقاله جالب ز

Yutaka Nishiyama, mysterious number 6174 

، فرايندي موسوم به عمل كاپركار، 7، د. ر. كاپرِكار6واللياز شهر دِ يهند دانياضير 1949در سال  :ميخوانيم
 7در حداكثر  ، اجرا شود،نباشد كساني ارقامشانكه تمام  ي،اعداد چهار رقم يرو يوقت نديفرا نياابداع كرد. 

به كار پركا ندياتكرار فر بار 7اگر بعد از  .نامند نديفرااين  8هسته را 6174عدد  .رسديم 6174 دعده ب مرحله
 ياعداد سه رقم يبرا(ضمناً  .ديااشتباه كرده حتماً يد،خود را تكرار كن اتيو عمل ديبرگرد يددينرس 6174عدد 

  !)ميرسيم 9به  ياعداد دو رقم يو برا ديرس ميخواه 495د دعه ب

  رسيم:مي 9به عدد  ميجمع كنمتواليًا، را  كاپركاراگر ارقام عدد  
6174 → 6 + 1 + 7 + 4 = 18 → 1 + 8 = 9 

495 → 4 + 9 + 5 = 18 → 1 + 8 = 9 
9 → 9 

  

   !شوديم هيتوص زيبه گوگل ن جوعر .دكنيمراجعه  ]6[ مااييشنيتاكااي يبه مقاله آقا شترياطالع ب يبرا

  :6174عدد  گرياص دوخ

6174 = (6 + 1 + 7 + 4) × 243 
6174 = 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 

22 + 32 + 32 + 72 + 72 + 72 = 6174 
  نيست.آموزان در حد دانش ليدل نيالبته ا .ميپرداز يم 6174به عدد  دنيرس حيبعد به توض يدر صفحه 

9 (*)را با شرط a b c d عدد  دينفرض ك ≥ 𝑎 > 𝑏 > 𝑐 > 𝑑 >   :ميدار0

  

  كه در آن  

  

                                                            
6 Devlali 
7 Kaprekar 
8 Kernel  

                   𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 − 𝑑 𝑐 𝑏 𝑎              𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 
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𝐷 = ۱۰ + 𝑑 − 𝑎 𝑎 > 𝑑 چون , 𝐶 = ۱۰ + 𝑐 − ۱ − 𝑏 = ۹ + 𝑐 − 𝑏 𝑏 > 𝑐 − چون ۱ , 𝐵 = 𝑏 − ۱ − 𝑐      𝑏 > 𝑐 چون , 𝐴 = 𝑎 − 𝑑. 
را بتوان با استفاده از چهار رقم اوليه   𝐴 𝐵 𝐶 𝐷شود، اگر عدد تحت فرايند كاپركار تكرار مي 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑عدد 

a ،b ،c ،d هاي عمل كاپركار را با بررسي تركيبات ممكن توان هستهنوشت. لذا مي{𝑎,𝑏,𝑐,𝑑}   و اينكه آيا
!4( 24كنند تحقيق كرد. هر يك از صدق مي (*)آنها در شرط  يك دستگاه   a ،b ،c ،d) تركيب حروف =

  حل كرد. a ،b ،c ،dتوان آن را براي تعيين دهند كه ميچهارمعادله و چهار مجهول مي

 بيترك نيا .كنديمصدق  شرط (*)دارد كه در  حيجواب صح باتيترك نياز ا يكيكه فقط  شودينشان داده م
𝐴𝐵𝐶𝐷عبارت است از  = 𝑏𝑑𝑎𝑐  و جواب𝑑 = 1  ،𝑐 = 4  ،𝑏 = 𝑎 و  6 = جواب  چيه ضمناً  .است7

 6174 ،لذا .شوديباشند حاصل نم يمساو ارقاماز  يكه برخ يباتيحاصل از ترك يهادستگاه يبرا يقابل قبول
 ).ديامتحان كن(عدد كاپركار است  تنها 495هم عدد  ياعداد سه رقم يبراكار چهار رقمي است. رپتنها عدد كا

  

   سن يابيباز:  11رباره موضوع د
هر فرد در  ه سنك جهينت نيبه ا دنيعلت رس نييتع يبرا

عدد سن يك كه  ديتوجه كن ،شوديتكرار م بار  3 ييعدد نها
پس  .شوديضرب م 1443ديگر در عدد و بار  7بار در عدد 

 هيآموز پادانش كي اي رماد ايسن پدر ( يعدد دو رقم كي
  :شوديم ضرب ريدر عدد ز يي)پنجم ابتدا

۷ × ۱۴۴۳ = ۱۰۱۰۱ 
  

شود در حاصل ضرب سه بار تكرار  ضرب 1۰1۰1كه در عدد  يهر عدد دو رقم 
   .خواهد شد

 .شوديحاصل نم جهينت ،باشديا بيشتر! رقم  سه داراين س است كه اگر عدد يهيبد
  :سال باشد 5فرزند شما  سناگر  ،مثالً 

۵ × ۷ = ۳۵                        و  ۳۵ × ۱۴۴۳ = ۵۰۵۰۵ 

               ۱۰۱۰۱ × 𝑎𝑏 𝑏0𝑏0𝑏        + 𝑎0𝑎0𝑎            𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏  
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سال باشد  1۰5 و اگر سن پدر شما !شوديمالحظه مهم  5۰دو تا  يول ديآيبه دست م 5بار  هالبته س كه
  :ميدار

۱۰۵ × ۱۰۱۰۱ = ۱۰۶۰۶۰۵ 

 !شوديم خراجآن استاز  1۰5زحمت به كه  

 

   زدن اعداد: خط 12موضوع درباره 

جفت اعداد را جفت « :گفته شده است يباز نيا ييراهنمادر 
   »ديريدر نظر بگ

اگر  ،نيبنابرا ند.نسبت به هم اول يكه دو عدد متوال ميدانيم
   ميريبگ »در نظر« ريرا به صورت زاعداد 

  )1و  2) و (3و4) و ... و (11و12(

 ياز جفت پرانتزها يكيدو عدد در  تيدر نها .زنديآن را خط مجفت  دوم  رنفي را خط زد اول هر عددنفر 
   !شوديو نفر دوم برنده م ندكه نسبت به هم اول مانديم يباال باق

هم وجود دارد كه با تكرار  يگريد يهاراه ولي آورد يم به ارمغاننفر دوم  يبرا يحتم يروزيپ ،راهبرد نيا
   ).ديامتحان كن( ديآيبه دست م يباز نيا

  ]:8[باز هم نفر دوم برنده است ،باال عمل شود بياگر به همان ترت 13تا  2در مورد اعداد 

  )2و  3و ( )4و  5) و ... و (12و  13(
  

  هايشخط زدن عدد و مقسوم عليه يباز:  13درباره موضوع  
ستدالل منطقب شود يبا باز توانديكه نفر اول م شوديثابت م ريز يا ا نفر  ديكنفرض  ]. 8[هوشمندانه برنده 

عدد  ياگر نفر اول در شروع بازاست.  يروزيراهبرد پ يدارا ،دهد انجامهر بازي كه نفر اول صرف نظر از  ،دوم
در صـــورت (را  شيهاقســوم عليهرا انتخاب و آن عدد و م كياز  ريغ يدوم عدد رنف بزندرا انتخاب و خط  1

ــورت باز دزنيم خط )وجود ــودينفر دوم برنده م ،كند يو در ادامه نفر اول به هر ص ــروع در خوب اگر  .ش ش
شود و همانند باز ،انتخاب كرد يكه نفر دوم در دور اول باز يعدد ي،باز را  منفر دو يتوسط نفر اول انتخاب 

 باطل است. هيو فرض اول ودشيادامه دهد نفر اول برنده م

   .شوديبرنده م را خط بزند حتماً 1اگر نفر اول در مرحله اول عدد  ،7در مورد عدد  
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7  6  5  4  3  2  1  

 يباق 7و 5و دو عدد  زنديرا خط م 3و  6 نفر اول ،در دور دوم ،را خط بزند 2و  4د اعدااگر نفر دوم  ،رايز
  .شوديو برنده م زنندينفر اول خط مرا  ينفر دوم و آخر را يكيكه  مانديم

   .شوديكه چون نفر اول شروع كننده است برنده م ماننديم 7و   5، 4سه عددرا خط بزند  2و  3، 6اگر نفر دوم 

ماند يم يعدد باق را خط مي زند، و چون چهار )2(يا  3 عدد را خط بزند نفر اول )3 ا(ي 2اگر نفر دوم عدد 
  شود(چرا؟).حتماً نفر اول برنده مي نفر دوم استكننده شروعو  ،ستندين ريپذآنها بر هم بخش يدوتا چيكه ه

هم نفر اول  9عدد  يبرا ).ديامتحان كن(را خط بزند  1و  2در مرحله اول اعداد  ديبا نفر اول حتماً 8 ي عددراب
   ).ديامتحان كن (شروع كند كيزدن عدد  يستي با خطبا

نفر  يبرا يشروع باز ظاهراً يتواند برنده شود وليكردن م يبا هوشمندانه باز شهينفر اول هم نكهيبا وجود ا
  .به تعداد اعداد دارد يو بستگ ستياول مشخص ن

   

   ]8[دونفره يهايبازموضوع درباره 
كه پس  ييهايباز است. هستند يو برنده است قابل بررس يروزيراهبرد پ يدو نفره دارا يهر باز ايآ نكهيا

 .ستيآن ن يبرا يابرنده چياز خاتمه آنها ه

 يدوم يآب ياول( كنديمكعب را رنگ م سه يالخود در نوبت  كنيهر باز ريم.مكعب دا كي ديفرض كن :مثال 
   .سازديم ،همرنگ يهااليمكعب را با وجه  كيبار  نيبرنده است كه اول يكنيباز ).قرمز

 يهاليا يدارا يوجه چيه شوديتمام م يباز يوجه مكعب را رنگ كند وقت كياز  اليه س كنياگر هر باز
  .برنده ندارد يباز يعني ،نخواهد بود كرنگي

به  كنيباز كي يبرا يروزيبرقرار نشدن شرط پ يباز يهرگاه در انتها مييگو يارزشدو را  Gزي با :فيتعر
   .او باشد فيمنزله برد حر

   .ميرا دار ريز قضيه يرزشا ود يهايدر رابطه با باز

توان شخص يثابت باشد م يدر هر دور از باز كنيهر باز يهاتعداد حركت يارزش دو  يباز كياگر در  :هيقض
 يو ارزشدمطرح شدند  13و  12 يهادر موضوعكه دونفره  يهايباز .كرد نييرا تع يروزيبرنده و راهبرد پ

 مشخص كرد؟ 16موضوع  يباز يبرا يروزيراهبرد پ توانيم ايآ .هستند
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  : عدد شاد 14درباره موضوع 
كه شروع كنيد در نهايت به عددي با تعداد رقم كمتر با هر تعداد رقم،دهيم كه از هر عدد، نشان ميابتدا 
  ].)1شود[مي 1باشد مجموع مربع ارقام آن  1۰رسيد. (اگر عدد انتخاب شده تواني از مي

است پس مجموع مربع ارقام عدد انتخاب  9ايد. بزرگترين رقم رقمي انتخاب كرده ۱۰۰۰فرض كنيد يك عدد 
۱۰۰۰شده حداكثر برابر است با  × ۹۲ = است. اما مجموع مربع ارقام يك عدد  پنج رقميكه يك عدد  ۸۱۰۰۰

  رقمي حداكثر برابر است با  5

۵ × ۹۲ = ۴۰۵ 
است به سرعت به عددي تعداد ارقام عدد بعدي بستگي به ارقام عدد سه رقمي حاصل دارد ولي آنچه مسلم 

3)رسيم كه حداكثر سه رقمي مي × 81 را، كه به صورت تواني  243تا  2است. لذا، بايستي اعداد   243(=
اگر هر نفر  نفري، 3۰نيستند، آزمايش كنيم، اين كار توسط رايانه قابل انجام است.(البته در يك كالس  1۰از 

  شود!)ثابت مي 1۰عدد انجام دهد  و نتيجه را گزارش كند، ادعاي موضوع  8بررسي اين موضوع را روي 

  

   عدد تاكسي : 15درباره موضوع 

  مثالً  .نوشت ياديتوان اعداد اول زيعدد م نيارقام ا ييو جابجا قيجمع و تفر است با 1729 يتاكسعدد 

1729
⎯مقلوب 9271 → 9721 → ٩١٢٧ → ٢١٧٩ 
1729 → (1 + 7)29 = 829   

1729 → 1(7 + 2)9 = 199  مقلوب⎯ 991
⎯⎯⎯⎯جابجايي ارقام 919 

1729 → 271( عدد اول رقم سه (وارون 172 ⎯⎯⎯⎯⎯جابجايي  ارقام 127 

  

  ؟ آري!ديكن ياگر سع ؟توان ساختيهم م يگرياعداد اول د ايآ
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   فتهياعداد خودش : 16درباره موضوع 

مجموع مكعب ارقام آن حداكثر برابر است با  ديانتخاب كن يرقم 1۰۰۰عدد  كيكه اگر  ميشويابتدا متذكر م
۱۰۰۰ × ۹۳ = حداكثر به  زيعدد ن نياز ا .ميرسيم ،عدد كه حداكثر شش رقم دارد كيبه  يعني  ۷۲۹۰۰۰

6) عدد × 93) = به  ميشروع كن ،هر چقدر بزرگ ي،از هر عدد ،نيبنابرا .است يرقم 4كه  ميرسيم 4974
 1۰۰۰۰۰كمتر از يكه اگر با عدد ميكن قيتحق ديبا ،لذا .م داردقر 4 ركه حداكث ميرسيم ديعده سرعت ب
   .افتديم يچه اتفاق )نباشد 1۰ي از كه توان( ميشروع كن

 يتوان نشان داد كه اگر عدد دلخواهيم 3عدد  براعداد  يريپذبخش تيخاص اده از اتحادها واوالً با استف
𝑟(كه  باشد  𝑟عدد  3 آن بر ميتقس ماندهيانتخاب شود كه باق = مجموع مكعب  ميتقس ماندهيباق )،۲ , ۱ , ۰

اين  ميتقس ماندهياگر باق .ديريرا در نظر بگ abc يرقم سهعدد  ،مثالً  .خواهد بود 𝑟 يمساو 3ارقام آن هم بر 
𝑎)  كهنيبا توجه به ا ،باشد  𝑟 يمساو 3عدد بر  + 𝑏 + 𝑐)3 = [𝑎3 + 𝑏3 + 𝑐3] + 3(a2𝑏 + 𝑎𝑏2 + b2𝑐 + 𝑏𝑐2 + 𝑐2𝑎 + 𝑐𝑎2 + 2𝑎𝑏𝑐) 

𝑎3) ميتقس ماندهيباق  + 𝑏3 + 𝑐3)   ميتقس ماندهيبرابر باق 3بر (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)3  خواهد بود كه  3بر
𝑎 عدد ميتقس ماندهيهمان باق + 𝑏 + 𝑐  شده است 3بر. 

 ماندهيباق ،شوديعدد انتخاب م كي يوقت ،نيبنابرا .توان تكرار كرديهم م ياعداد چهار رقم يروند را برا نيا 
كه از مجموعه مكعب ارقام آن هم به دست  يعدد ميتقس ماندهيهر چه باشد باق ،3بر  ميعدد در تقس نيا
 يموضوع اعداد يدر طول بررس ديشروع كن ستا 3كه مضرب  ياگر با عدد يعني .همان خواهد شد .ديآيم

   .هستند 3كه مضرب  ديآوريبه دست م

 ديخواه 153د دعه ب تيفعال يدر انتها ديكه شروع كن 3هر عدد مضرب با كه  )انهيبا را(شود ينشان داده م
   .ديرس

 ديرا انتخاب كن 25اگر عدد  ،مثالً  .ستين نيچن كيبه اضافه  3مضارب  ياما برا

۲۵ → ۸ + ۱۲۵ → ۱۳۳ → ۱ + ۲۷ + ۲۷ = ۵۵ → ۱۲۵ + ۱۲۵ = ۲۵۰ → ۱۳۳ 
  :شونديختم م 133 ) به۱۰ ي از عددضرب آنها در توانو حاصل( رياعداد ز ،نيانابرب

25      133      55 

  :ميدار نيهمچن 

919 → 93 + 1 + 93 = 1459 → 1 + 64 + 125 + 729 = 919 
 ديخواه رياز اعداد ز يكيبه  ديآن انجام ده يموضوع را رو يو بررس ديانتخاب كن يعيطب ياگر عدد ،نيبنابرا
  :ديرس
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۱, ۱۳۳,  ۱۵۳,  ۳۷۰,  ۳۷۱,  ۴۰۷, ۹۱۹ 
  .دارد انهيبرنامه با را يو اجرا يسينونامهبه مهارت بر ازين ادعا نيا يبررس 

  

   مختصاتي حركت در صفحه يباز : 17درباره موضوع 

   

توسط نفر (4,6)ت شكل مقابل انتخاب نقطه با مختصا در
كه اگر نفر دوم  ديكنيمالحظه م .ديكنياول را مالحظه م

در حركت نفر اول را انجام دهد  بازي عيناز  وردر هر د
و  چيناول با خط نفر  (حركت .رسديم مبه نقطه  تينها

 ،نيبنابرا .)پر نشان داده شده است طخ حركت نفر دوم با
شروع كند و نفر  زوجبا مختصات  اياگر نفر اول با نقطه
را انجام دهد كه نفر  يهمان حركت يدوم در هر دور از باز

  اي نفر اول نقطهحاال اگر  .شوديحتماً برنده م ،اول انجام داده

تواند حتمًا يم ريز حيرا انتخاب كند با توضزوج)  يكي و فرد يكي ايهر دو فرد  ي،عن(ي زوجريبا مختصات غ
 ديقطر مختصات نقطه جد يمختصات فرد باشد حركت رو يتوسط نفر اول دارا ياگر نقطه انتخاب .برنده شود

حتمًا بازنده و كند (بنابر استدالل باال) اي با مختصات زوج شروع ميكه چون نفر دوم با نقطهكنديم زوجرا 
حركت به سمت با مختصات زوج و فرد باشد و  يسط نفر اول داراتو يانتخاب قطهاگر ن . شودينفر اول برنده م

 خواهد شد و چون نفر  زوج ديمختصات نقطه جد )فرد باشد  𝑦اگر ( نييبه سمت پا اي )فرد باشد 𝑥اگر (چپ 
  .حتماً بازنده و نفر اول برنده است كندينقطه شروع م نيدوم با ا

 

   ]2)[1(تيبا چوب كبر يباز : 18درباره موضوع 

چوب  4از مضربي كه با  يكنيكه هر باز دهديداده شد نشان م رحش 21چوب كبريت كه در صفحه  7با  يباز
 4تا متمم آن  دومنفر  چوب كبريت كه بردارد،نفر شروع كننده هر تعداد  ست، زيراشروع كند بازنده ا بريتك

   .شوديو برنده م داردينفر دوم برمها را تيچوب كبر نيآخر تيو در نها !دارديرا برمچوب كبريت 

4𝑘ها تيچوب كبرتعداد اما اگر  .باشد نفر دوم برنده است 4𝑘ها تياگر تعداد چوب كبر ،نيبنابرا + يا   1
4𝑘 + 4𝑘يا   2 +  مضربي بهتعداد آنها را  تيسه چوب كبر ايدو  ،كيبا برداشتن  ،بيبه ترت ،باشد نفر اول 3

   .نفر دوم بازنده خواهد شد جهينت كند كه دريم لياز چهار تبد
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 يهاتيمتمم تعداد چوب كبر ينفر دوم در دور اول باز يشروع كند ول تيچوب كبر 4𝑘 اگر نفر اول با : توجه
 نيبار چن كي ؟).چگونه(تواند برنده شوديبر ندارد باز هم نفر اول م )4عدد  تا(برداشته شده توسط نفر اول را 

4𝑘اگر نفر اول با مثًال  نيهمچن .دييرا مالحظه نما جهيو نت ديعمل كن + شروع كند و در  تيچوب كبر 2
   ).ديامتحان كن(هوشمندانه برنده شود  يبا باز توانديبرندارد نفر دوم مچوب كبريت  2دوره اول 

 .خواهد داشت يشتريب يروزياطالع دارد شانس پ يروزيكه از راهبرد پ يكنيبازبديهي است كه 

 

   تيبا چوب كبر يادامه باز:  19درباره موضوع 
 ريابتدا به جدول ز ،را بردارد چوب كبريت 3 يا 2تواند يدر نوبت خود م كنيبازكه هر  )، 2(در مورد حالت 

  ]:2[ديتوجه كن

تعداد برداشته شده   برنده
  توسط نفر دوم

تعداد برداشته شده   ماندهباقي
  توسط نفر اول

تعداد چوب 
  هاكبريت

  4  3  1    نفر اول
  2  3  3  نفر دوم

  3  2  2  نفر دوم  5
  6  2يا  3  4يا  3  3  نفر دوم

  7  2  5    اول)نفر بنابر سطر دوم جدول(
  8  3  5    )نفر اولبنابر سطر دوم جدول(
  9  3  6    )نفر اولبنابر سطر سوم جدول (

  

5𝑘 اي 5𝑘كه اگر نفر اول با  دهديجدول باال نشان م + - چوبشروع كند و نفر دوم متمم  تيكبرچوب  1
5𝑘كه نفر اول با  يدر صورت .برنده خواهد شدبردارد،  5تا  ،برداشته شده توسط نفر اول را يهاتيكبر + 2 

5𝑘 اي + 5𝑘 اي 3 +  تيكبرچوب 3يا  3 اي 2با برداشتن  ،بيبه ترت ،توانديمكبريت شروع كند چوب 4
5𝑘يا   5𝑘را به حالت  تيوضع +    .خواهد بود ندهبازكبريت چوبتعداد  نيابا درآورد كه نفر دوم با شروع  1

اگر نفر اول با چه تعداد  ديبزنابتدا حدس باال  جدول رينظ يبا رسم جدول)، 4( و )3ي (هايدر مورد باز
 .دياوريب ليخود دل دسح ياست و بعد برا )بازنده ا(يبرنده  اً متحشروع كند  تيكبرچوب

كبريت بردارد. يا ...، چوب 16يا ... يا  2يا  1 يعني 2از  يتواند توانيخود م نوبتدر  كنيهر باز ،)5( يدر باز 
  .ديتوجه كن ريجدول زابتدا به 

  



 

٤۲ 
 

تعداد برداشته برنده
شده توسط 
  نفر دوم

تعداد برداشته   ماندهباقي
شده توسط نفر 

  اول

تعداد 
چوب 
  هاكبريت

  1  1 ۰  --  نفر اول
  2  2 ۰  --  اولنفر 

  3  1يا  2 2يا1 2يا1 نفر دوم
  4  4 ۰ -- نفر اول

  5  2  3    اول)نفر بنابر سطر سوم جدول(
بنابر سطرهاي دوم و چهارم و پنجم 

  )نفر دومجدول(
  6  4يا  2يا  1  2يا  4يا  5  

  7  4 3  نفر اول
  9  8يا  4يا  2يا  1  1يا 5يا7يا8  نفر دوم

  

  زد!؟بايشروع كند م تيكبرچوب  3مضربي از كه اگر نفر اول با  ديآيبه نظر م

، نيبنابرا .فرد باشد ياج وز 𝑠 نكهيحسب ابر است،  2يا  1عدد  3بر  2 ميتقس ماندهيكه باق ديابتدا توجه كن
2 1 + 2(و  2 + 2   هستند(چرا؟) 3مضرب )  1

 يكند نفر دوم با باز يشروع به باز تيكبرچوب3𝑘با كه اگر نفر اول  ميكنيثابت م يقو ياستقرابه حال 
   .دباش يبرنده باز توانديم )شودياثبات مشخص م نيكه در ح( ياهوشمندانه

(فرض نفر دوم برنده باشد ،است شروع كند  3𝑘از كه كمتر  تيكبرچوب 3از  ياگر نفر اول با مضرب فرض كنيد
 چوب كبريت 2 ياگر نفر اول در دور اول باز .شروع كرده است تيكبرچوب3𝑘 نفر اول با  نكيا استقرا) و

2بردارد نفر دوم  2يا  1 داده  حيآنچه در باال توض ربناب ).هركدام كه ممكن باشد( دارديمكبريت برچوب 1
- چوب 3مضربي از  رايز(خواهد بود   3مضرب  يمانده پس از دوره اول بازيباق هاي چوب كبريتشد تعداد 
كه است  يهيبد .نفر دوم برنده خواهد بودستقرا بنا بر فرض او  )برداشته شده استكبريت چوب 3𝑘كبريت از 

3𝑘 با اگر نفر اول  + 3𝑘 يا1 +  نابرب ،بردارد تيكبرچوب 2 اي 1در دوره اول و شروع كند كبريت چوب2
 . برنده خواهد بودقبل قسمت 
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  : شير فروش 2۰درباره موضوع 
بار پيمانه  6ليتر شير طلب كند  18 مثالً ي،مشتر كياگر  رايز ميوشتنرا ن 5و  3مضارب  23جدول صفحه در 
ليتري  5ه مانيپبار  5اهد ليتر شير بخو 25اگر  . ياكنيميم يخالمشتري و در ظرف  كنيمرا پر ميليتري  3

  :است نيشده چن ليجدول تكم. ميزيريم مشتريو در ظرف كنيم را پر مي

 

  ليتر شير  ليتري 3پيمانه   ليتري 5پيمانه   ليتر (شير تحويل داده شده )
2 × 3 − 1 × 5 = 1 1- 2  1  
1 × 5 − 1 × 3 = 2 1 1-  2  
3 × 3 − 1 × 5 = 4 1- 3  4  
2 × 5 − 1 × 3 = 7 2 1-  7  
1 × 5 + 1 × 3 = 8 1 1  8  

 

𝑛و طلب كند  ريش تريل 𝑛 يمشتر كياگر  نكهياما ا  >  ميبه استفاده از رابطه تقس ازين ؟كرد ديچه با 8
𝑛   ديكن . فرضميدار = 3 × 𝑘 + 𝑟,       𝑟 = 𝑟 يا  1 = 2 

 𝑘بعد  ).ميكنيرا مشخص م 𝑘عدد (يعني  ميكنيم نييرا تع 𝑛از عدد   3مضرب  نيشتريب ،به عبارت ساده
از جدول باال  .مياضافه كن ريش تريل  𝑟 ديحاال با ريزيم.ظرف خالي ميو در  ميكنيپر م ار ليتري 3 مانهيپبار 
𝑛  :است نيچن ييجواب نها .ميريگيكمك م ريش تريدو ل اي كي هيته يبرا = 3(𝑘 − 3) + 2 × 5 = 3𝑘 + 1        𝑟 = =   اگر 1 3(𝑘 − 1) + 1 × 5 = 3𝑘 + 2        𝑟 =  اگر 2

   

  

  

  

  

  



 

٤٤ 
 

   فروش تمبر : 21درباره موضوع 

 ميكن نيمأت يتومان 𝑛 ستپ نهيهز نيمتأ يرا برا يتومان 3تعداد تمبر  نيشترياگر ب ،2۰همانند موضوع 
𝑛  اگر  .خواهد بود 2 اي 1 اياز اعداد صفر  يكيمانده يباق = 3𝑘 + 𝑟,      𝑟 =  ,2 يا 1

   ،نيبنابرا .دهدينشان م 𝑟  ريمقاد حسبرا بر  يتومان 3و  يتومان 5 يرهابتعداد تم ريجدول ز

 𝒓 𝒏 توماني3تعداد تمبر توماني 5تعداد تمبر 

۰ 𝑘۰3𝑘 + 𝑟
2  𝑘 − 31    
1  𝑘 − 12    

  

   .كرد نأميتوان تيتومان باشد را نم  7يا  4، 2، 1پست آنها  نهيكه هز يفقط تمبر مرسوالت

   .باالتر مناسب است وششم  هيآموزان پادانش يموضوع برا نيا يبررس

 

   ا اثباتي رد : 23درباره موضوع 

باشد پس  𝑛، ساده است. فرض كنيد عدد وسطي است ريبخشپذ 3بر  سه عدد متوالي مجموع هر  ايآ نكهيا
𝑛)  عدد متوالي به صورت زير خواهد شد: 3جمع  − 1) + 𝑛 + (𝑛 + 1) = 3𝑛 

  است. براي چهارعدد مثال نقض زير را داريم: 3كه حاصل، مضرب 

۱ + ۲ + ۳ + ۴ = ۱۰ 
فرد باشد و عدد   𝑘عدد طبيعي متوالي داشته باشيم و  𝑘بخشپذير نيست. در حالت كلي اگر  4بر  1۰كه 

𝑘بناميم(با فرض  𝑛وسطي را  = 2𝑠 + 𝑛)  ) داريم 1 − 𝑠) + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 + (𝑛 + 1) + ⋯ + (𝑛 + 𝑠) = 𝑘𝑛. 
  كنيم.پذير نيست؟ تحقيق ميبخش 𝑘عدد طبيعي متوالي بر  𝑘زوج باشد مجموع  𝑘آيا اگر 

𝑚  فرض كنيم داريم 𝑚اگر اولين عدد را  + (𝑚 + 1) + ⋯ + (𝑚 + 𝑘 − 1) = 𝑘𝑚 + (1 + 2 + ⋯ + 𝑘 − 1)= 𝑘𝑚 + (𝑘 − 1)𝑘
2  
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)پذير باشد بايد بخش 𝑘عدد بر  𝑘براي اينكه مجموع اين  1)
پذير باشد و اين وقتي امكان دارد بخش 𝑘بر  2

𝑘)  كه  − 1)𝑘
2 = 𝑙𝑘 ⇒ 𝑘 − 1 = 2𝑙 ⇒ 𝑘 = 2𝑙 + 1 

  بخش پذير است؟ آري! 99عدد طبيعي متوالي بر  99حتماً بايد فرد باشد. آيا مجموع هر  𝑘يعني 
 

   يكردن سكه تقلب دايپ:  24 ضوعرباره مود

. ميريبگ اريدر اخت يتقلب شامل سكهسكه  3 ،بار استفاده از ترازو كيبا  ميكنيم سعيكه س 9يا  7در مورد 
ي تقلب تمسكه هف ،ستاديا زانياگر ترازو م .ميدهيسكه قرار م 3ترازو  يفهدر هر كسكه،  7در حالت  ،مثالً 
بار استفاده از ترازو  كيكه با  ميدانيبعد مكند. مشخص ميسكه شامل سكه تقلبي را  3 ترازو و اال است

 سكهاستفاده از ترازو  ربا 2پس در كل با حداكثر  .ميرا مشخص كن يتقلب ، سكهسكه 3 نيا نياز ب يمتوانيم
   .شوديمشخص م يتقلب

كه س  3در  يتقلب سكه ستاديا زانياگر ترازو م .ميدهيم ارقرسكه  3ي ترازو هر كفهدر  زين سكه 9در مورد 
 سكهسكه،  3 نياد. بعد با يك بار استفاده از ترازو از بين كنيمشخص مرا  يسكه تقلب 3، ترازو االاست و  گريد

  .شوديمشخص م يتقلب

 80ها تعداد سكه يوقت .باشد ياز آنها سكه تقلب يكيكه  ديدست آوره بسكه  9 ديكن يسكه سع 23در مورد  
   بيد).ايدر ،ريدر زي، حالت كل يبررسدر علت را ( ديريبگ اريدر اخت يتقلب يسكهسكه شامل 27 ديكن ياست سع

3تر(تقلبي) است و سبك هيآنها از بق از يكيكه  ميكه مشابه دارس 𝑛 ديفرض كنقضيه:  < 𝑛 ≤ 3  
 يتقلب يسكه توانيم ايهكفدو  قيدق يترازو كياستفاده از  ربا 𝑘آنگاه با حداكثر  عددي طبيعي است.  𝑘ه ك

 .را مشخص كرد

𝑘اگر  .]4[است 𝑘 يروبه استقرا اثبات  اثبات:  = عدد است كه نشان  3يا  𝑛  ،2 يعني ،هاتعداد سكه 1
𝑙 يبرا ميكنيرض مف نكيا .را مشخص كرد يتقلب سكه توانيبار استفاده از ترازو م كيبا  ميداد ≥ اگر  1

3 1 < 𝑛 ≤    (فرض استقرا).افتيرا  يسكه تقلب توانياستفاده از ترازو مبار  𝑙حداكثر با  3

3اگر < 𝑛 < 3  اريرا در اخت يتقلب يكه شامل سكهس 3 زوبار استفاده از ترا كيبا  ميكنمي يسع 1
   .ميريگيدو حالت در نظر م .ميريبگ

3اگر  :حالت اول < 𝑛 ≤ 2 × 1 (  2 تعدادبه از ترازو هر كفه باشد در  )فرد(زوج  𝑛آنگاه اگر  3
2( 

سكه   3به ها را، كه شامل سكه تقلبي هستند، تعداد بقيه سكهايستاد  زانياگر ترازو م ميدهيسكه قرار م



 

٤٦ 
 

𝑛(اگر رسانيم. مي 3هايي كه وزن كمتري داشتند به اگر ترازو ميزان نايستاد تعداد سكه، ميرسانيم = 2 ×
2كه  3 = 2، در غير اينصورت   3 < تا تعدادشان  ميكنيكه اضافه مس  2ه سالم ب يهااز سكهو  3
 يكه شامل سكهس 3 بار استفاده از ترازو كيبا  نيبنابرا  ).هم باشد يتقلب يسكه شود كه شامل سكه3
و در مجموع با حداكثر  ،افتيرا  يسكه تقلب توانيم نيتوز  𝑙با حداكثر  قراتكه بنا بر فرض اس ،ميدار يتقلب 𝑙 +   .شوديمشخص م يسكه تقلب نيبار توز 1

2 :حالت دوم × 3 < 𝑛 ≤ 3 سكه  ايستاد زانياگر ترازو م ميدهيسكه قرار م 3 ترازو يدر هر كفه.  1
۰  مانده است كه سكه باقي 𝑚در ي تقلب < 𝑚 ≤  يسكه شامل سكه3 ي سكه به آنبا افزودن تعداد و ۳
است و با  يتقلب يكه شامل سكه شوديكه مشخص مس 3 ستادينا زانياگر ترازو م .ميكنيم دايپ يتقلب

𝑙)و در مجموع با حداكثر  افتيرا  يتقلب يسكه توانياستفاده از ترازو م ربا 𝑙حداكثر  + استفاده از  ربا  (1
  .شوديمشخص م يترازو سكه تقلب

 يدر اثنا يول ،قابل فهم است ياضير ناريدبو دانش آموزان متوسطه دوم  يل باال برادالكه است بديهي است
ترازو چند  هر كفه ازدر  ي،عن(يكه چگونه عمل كرد سهر تعداد مشخص  يبرا يستياثبات مشخص شد كه با

  ).سكه قرار داد
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