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وه ىاورنامرف شمند
، فرمانرواى توانمند كشور قضيعبيه در خزانه
ى خودامير	ابن الخوض


بسـتـه را كـه در گـوشـه
اى
نشسته بود و شادان و خندان دوازده جعبه
ى در
ردي2 شده بودند، تماشا مى
كرد؛ جعبه
هاى پر از شمش
هاى زر، حاوى
ماليات
هايى كه دوازده نماينده
ى ويژه از دوازده استـان كـشـور گـردآورى
كرده بودند. روى هر جعبه، نام استان و نام نماينده
ى ويژه يادداشت شده
بود. هر شمش يك كيلوگرم وزن داشت و جعبه
ها كه بيشتر آن
ها پر بودند،

مبلغ هنگفتى را نشان مى
دادند.
در اين بين، دربانان امير؛ مرد ژنده
پوشى را به درون آوردند. مرد
با ديدن امير، خود را پيش پاى وى انداخت، دست
هاى خود را بـلـنـد

كرد. فريادى از شادى برآورد و گفت:
ـ اى امير، آمده
ام تا موضوع مهمى را به اطالعت برسانم.

ـ گوش مى
كنم، بگو.
ـ من كارگر يكى از نمايندگان تو بوده
ام. آمده
ام تـا تـو را از خـيـانـت
بزرگى كه اين نماينده نسبت به تو روا داشته است، آگاه كنم. او از هر
يك
از شمش
هايى كه براى تو آورده، از راه ساييدن آن
ها، مقدارى را كم كرده
است. من يكى از كارگرانى بودم كه مى
بايست با كهنه پارچه
هاى مويـيـن
زبر، هر شمش را بساييم تا از آن چيزى نزديك به سى
گرم زر به
دست آيد.

ما اغفال شده بوديم. بعد كه فهميدم، نزد تو آمدم تا حقيقت را بگويم.
امير، خشمناك و غران پرسيد:

ـ كى تو را به اين كار وا
داشته بود؟ سوگند به خدا كه سر از تنش جدا
خواهد شد و تو هم پاداش گرانبهايى دريافت خواهى كرد.

ـ فرستاده
ى تو به استان…
مرد ژنده
پوش بيش از اين نتوانست چيزى بگويد. كاردى كه كسى
ناشناش پرتاب كرده بود، در پشت او فرو رفت. مرد نقش بر زمين شد

و جان به جان
آفرين تسليم كرد.
امير ابن
الخوض رياضيات و بويژه مسـألـه
هـاى سـرگـرم
كـنـنـده و
انديشه
برانگيز رياضى را دوست مى
داشت. از پيشامدهايى كه با آن
هـا
روبه
رو مى
شد، يك مسأله مى
ساخت و از فرزند بزرگش مى
خواست
تا درباره
اش بينديشد و آن را حل كند. از اين راه، هم او را با شـيـوه
ى
كشوردارى آشنا مى
كرد و هم
انديشه
اش را پرورش مى
داد. در
اين
باره

هم به فرزندش چنين گفت:
ـ فرزندم، آنچه را گذشت، ديدى، اكنون براى شناسايى نماينده
ى

خيانت
كار چه راهى را پيشنهاد مى
كنى؟
ـ موضوع خيلى ساده است. هر جعبه يك برچسـب دارد كـه روى
آن، هم نام استان و هم نام نماينده
ى ويژه
ى آن، يادداشت شده است.
كافى است كه از هر جعبه يك شمش را بيرون آورده و وزن كرد تا معلوم
شود در كدام جعبه شمش
ها سبك
ترند. شايد هم شمش
هاى چند جعبه

دست
كارى شده باشند. با اين شيوه همه
ى آن
ها شناخته مى
شوند.
ـ بر آن
چه گفتى، ايرادى وارد نيست، اما فرض را بر اين مى
گذاريم
كه در يازده جعبه شمش
ها همه سالم و يك
كيلو
گرمى
اند و تنـهـا در يـك
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آشنايى با
شدمجله�هاى ر
آشنايى با
شدمجله�هاى ر

مـانشـى سـازات كمـك�آمـوزسط دفـتـر انـتـشـارشـد تـومجـلـه�هـاى ر
شش�وپرورت آموزارابسته بـه وزشى ونامه�ريزى آمـوزهش�وبـرپژو

ند:تهيه و منتشر مى�شو

ه در هر سـال شمـار٨ت ماهنـامـه و (به صور مجالت دانـش�آمـوزى  �
ند)تحصيلى منتشر مى�شو

ه�ىان آمادگى و پايه�ى اول دوراى دانش�آموز (بر            كدشد كور ✦
ابتدايى)

مم و ســوان پايه�هــاى دواى دانــش�آموز(بر           آموزشد نور ✦
ه�ى ابتدايى)                                   دور

ه�ىم و پنجم دوران پايه�هاى چهاراى دانش�آموز  �(بر  شد دانش�آموزر ✦
ابتدايى)

اهنمـايى تحصيـلى).ه�ى ران دوراى دانش�آموز     (بر         انجوشد نور ✦
سـطه).ه�ى متوان دوراى دانش�آموز(بر            انشد جور ✦

ه در هـر سـال شـمـار٨ت ماهـنـامـه و (بـه صــور         مىمـجـالت عـمـو
ند)تحصيلى منتشر مى�شو

اهنمـايى تحصيـلـى،ش رشد آموزش ابتــدايى، رشد آمـوزر ✦
سهشد مديريت مدردا، رسه فرشد مدرشى، رلوژى آموزشد تكنور
شد معلم (دو هفته�نامه)ر

ه شمار٤ت فصلنامه و  �(به صور     مجالت تخصصى
ند)در سال منتشر مى�شو

اهنمايـىه�ى ران دوراى دانش�آموزاهنمايى (مجله رياضـى بـرهان رشد برر ✦
ه�ىان دوراى دانش�آموزسطه (مجله رياضى برهان متوشد برتحصيلى)، ر

ششد آموزف اسالمى، رش معارشد آموزآن، رش قرشد آموزسطه)، رمتو
ششد آموزسه، رشد مشاور مـدر، رش هنرشد آمـوزسى، رزبان و ادب فار

شدش تـاريـخ، رشد آمـوزم اجتمـاعـى، رش علـوشد آمـوزتربيـت�بـدنـى، ر
ششد آمـوزش رياضى، رشد آمـوزش زبان، رشد آمـوزافيا، رش جغـرآموز

ششد آموزش زيست�شناسى، رشد آموزش شيمـى، رشد آموزفيزيك، ر
فه�اى�حرش فنى�وشد آموزمين�شناسى، رز

ان و كادران، معلمان، مديرگاراى آموزمى و تخصصى برشد عمومجالت ر
شته�هاى دبيرىاكز تربيت�معلم و رس، دانشجويان مرايى مداراجر

ند.شناسان تعليم و تربيت تهيه و منتشر مى�شودانشگاه�ها و كار

٤ه انشهر شـمـالـى ـ سـاخـتـمـان شـمـاران، خيابـان ايـرنشـانـى: تـهـر◆ 
شىات كمك�آموز ـ دفتر انتشار٢٦٨ش�ـ پالك ش�وپرورآموز
٨٨٨٣٩١٨٦تلفن و نمابر ◆ 
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 گرم سبك
تر از يك كيلوگـرم٣٠جعبه، هر
يك از شمش
ها بـه انـدازه
ى 
است. حال فرزندم، بگو ببينم كه چگونه مى
شود تـنـهـا بـا يـك
بـار وزن

كردن، جعبه
ى شمش
هاى سبك
تر را شناسايى كرد؟
فرزند امير به فكر فرو
رفت. ديگران هم كه حاضر بودند، سكوت
كرده بودند و هر
كس در ذهـن خـودش راه
حـلـى را بـررسـى مـى
كـرد.
سرانجام وزير بزرگ از امير خواست تا همـه
ى حـاضـران را از راه
حـل

مسأله آگاه سازد و امير چنين توضيح داد:
* * *

(خواننده گرامى، در اين هنگام بايد مجله را ببنديد و براى حل مسأله
انديشه
ى خود را به كار اندازيد.)

اگر شمش
هاى همه
ى جعبه
ها هـم
وزن بـاشـنـد، يـعـنـى هـر
كـدام
يك
كيلو
گرم باشد، هر تعداد از آن
ها را به هرجور كه در كـفـه
ى تـرازو
بگذارند، وزن حاصل چند كيلو
گرم كامل خواهد بود؛ اما اگر يكـى از

 گرم وزن داشته باشد، وزنى كه ترازو٩٧٠ً شمش
ها سبك
تر باشد، مثال
 گرم كمتر از چند كيلوگرم كامل خواهد٣٠نشان خواهد داد، به اندازه
ى 

 گرمى، سه٩٧٠بود، و چنان
چه در بين شمش
ها دو شمش سبك
تر، 
شمش سبك
تر،…، يا اين
كه دوازده شمش سبك
تر وجود داشته باشد،

 گرم، …، يا٩٠ گرم، ٦٠وزنى كه ترازو نشان خواهد داد، به اندازه
ى 
 گرم از چند كيلوگرم كامل كمتر خواهد بود. از جعبه
ى يكم يـك٣٦٠

شمش، از جعبه
ى دوم دو شمش، از جعبه
ى سوم سه شمش، …، و
سرانجام از جعبه
ى دوازدهم، دوازده شمش برمى
داريم و همه را با هم
در كفه
ى ترازو مى
گذاريم و معلوم مى
كنيم وزن آن
ها روى هم از چند

 بخش شود،٣٠كيلوگرم كامل چند گرم كمتر است. اين چند گرم كه بر 
شماره
ى جعبه
ى با شمش
هاى سبك
تر به دست خواهد آمد.

٧٧دستور امير را عمل كردند. شمش
هايى كه در ترازو گذاشته بودند 
 گرم مى
خواست تا چند كيلوگرم٢١٠ گرم وزن داشتند كه ٧٩٠كيلوگرم و 

 به دست آمد. روى جعبه
ى٧ عدد ٣٠ بر عدد ٢١٠كامل شود. از تقسيم 
هفتم نام فاروق بن
خشيب به چشم مى
خورد. فـرداى آن روز، سـر از تـن

جدا شده
ى فاروق
بن خشيب بر باالى دروازه
ى شهر آويزان بود.
 مجموعـه از چـيـزهـاىn در حالـت كـلـى اگـر يادداشت مـتـرجـم:

n   جعبه شامل گلوله
هاى هم
سان داشته باشيم كه در nً همانند، مثال −1

b و b و در يك جعبه
ى ديگر هر گلوله به وزن aجعبه هر گلوله به وزن 

 باشد، تنها با يك
بار وزن كردن مى
توان جعبه
ى شامـلaكمى كمتر از 
n تا ١گلوله
هاى سبك
تر را شناسايى كـرد: جـعـبـه
هـا بـه
تـرتـيـب، از 

شماره
گذارى مى
شوند. از جعبه
ى يكم يك گلوله، از جعبه
ى دوم دو

ام، nگلوله، از جعبه
ى سوم سه گلوله، … و سرانجام از جـعـبـه
ى n

گلوله برمى
داريم و همه
ى گلوله
هاى برداشته شده را با هم وزن مى
كنيم.
با توجه به فرمول

  
1+ 2 + 3 + 4+L+n = n(n +1)

وزن گلوله
هاى برداشته شده برابر خواهد شد با:2

  

n(n +1)a
2

− k

 باشد،b بر k خارج
قسمت تقسيم q است و اگر b مضربى از kكه 
 همان جعبه
ى با گلوله
هاى سبك
تر خواهد بود.qجعبه
ى شماره
ى 

اتجم: عبدالحسين مصحفى. انتشـاره
هاى رياضى. مترارفته از كتاب داستانوگربر
١٣٧٨ل  چاپ او٢٦ادامه در صفحه ى سه.مدر

ايط:شر
استى، بهخوان مجلـه دراى هر عنوبه از  ريال٣٠٫٠٠٠اريز مبلـغ و. ١

ت بانك تجار٣٩٦٦٢٠٠٠ه+ى ت على+الحساب به حساب شمارصور
كت افستجه شر در و٣٩٥خه+حصار) كد مايش (سراه آزشعبه سه ر

اكگ تكميل شده اشتراه برسيد بانكى به همرسال اصل ر ار.٢

............................................................................ نام مجله :  ✦

............... ..............................................گى:ادنام و نام�خانو  ✦

.......................................................................... لد:تاريخ تو  ✦

............................................................... ان تحصيالت:ميز  ✦

...................................................................................  تلفن: ✦

نشانى كامل پستى:  ✦
..........................ستان: شهر....................................     استان: 

.................................................................................خيابان: 

..............................................................................................

.............................كدپستى: ........................                            پالك: 

..................................................................اريز شده:مبلغ و  ✦

................................................سيد بانكى:ه و تاريخ رشمار ✦ 

ت پست پيشتازاستى به صورخوآيا مايل به دريافت مجله در ✦ 
                 خير هستيد؟ بله 

امضا:

١٦٥٩٥٫١١١ان ـ صندوق پستى                                           نشـانى: تهـر
www.roshdmag.irنتى:                                                           نشانى اينتر

Email:info@roshdmag.irنيك:                                      پست الكترو

٧٧٣٣٦٦٥٦ ـ ٧٧٣٣٥١١٠كين:                                            امور مشتر☎
٨٨٣٠١٤٨٢  ـ ٨٨٨٣٩٢٣٢شد:                               مجالت ر پيام�گير ☎

يادآورى:
دن نشانى، بر عـهـدهانا و كامل نـبـوت خوگشت مجلـه در صـور هزينه بـر ✦

ك است.مشتر
اك مى+باشد.گ اشترصول برمان واك مجله از ز مبناى شروع اشتر ✦
سال كنيد (تصويراك جداگانه تكميل و ارگ اشتران مجله براى هر عنو بر ✦

د قبول است)اك نيز مورگ اشتربر

گ اشتربر
اك مجله�هاى ر

شد

گ اشتربر
اك مجله�هاى ر

شد


