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چه  کیس یم خواهد به 
سینما برود؟ 

امین هاشمی – معلم 
فکــری-  بازی هــای  ریاضــی-  درســی:  حوزه هــای 

مســاله  حــل  اســتراتژی های 
مناسب  برای پایه های هشتم و باالتر 

می توانیــد از هرکســی بــرای ایــن بــازی دعــوت کنیــد. حتــی مــی 
توانیــد بــا پــدر و مادرتــان هــم بــازی کنیــد.

ایــن بــازی چهــار نفــر مــی خواهــد. اگــر تعدادتــان زیــاد اســت 
ــای  ــه ج ــت ب ــوید و آن وق ــروه ش ــار گ ــد چه ــر! می توانی ــه بهت چ
ــری  ــان همفک ــا همگروهی هایت ــد، ب ــر کنی ــری فک ــه تک نف این ک

کنیــد و تصمیــم بگیریــد.
شــکل بــازی بــه ایــن صــورت اســت کــه نفــرات دو بــه دو روبروی 

هــم می نشــینند.
مثال من و سارا و پویا و فرزانه می خواهیم بازی کنیم.

من جلوی سارا می نشینم و پویا جلوی فرزانه. 
ــم. آن  ــان می ُبری ــرای خودم ــک ب ــذ کوچ ــه کاغ ــدام ده تک هرک

ــود: ــروع می ش ــادگی ش ــن س ــه همی ــازی ب ــت ب وق
»آیا می خواهید با نفر جلویی تان به سینما بروید؟«

در تکــه کاغــذ اول جــواب را طــوری می نویســیم کــه کســی 
متوجــه نشــود: آری یــا خیــر.

اگر هر دو بگویند »آری«، هر دو 4 امتیاز می گیرند.
اگر هر دو بگویند »خیر«، هر دو 2 امتیاز می گیرند.

ــت  ــه گفته اس ــر، آن ک ــد خی ــری بگوی ــد آری و دیگ ــی بگوی ــر یک اگ
»خیــر« 5 امتیــاز و کســی که گفته اســت »آری« صفــر امتیــاز 

می گیــرد. 
حاال برگه ها را باز کنید و امتیازها را بشمارید.

دهیــد،  پاســخ  ســوال  همیــن  بــه  دوبــاره  دوم:  مرحلــه 

ــا  ــد و امتیازه ــاز کنی ــا را ب ــد برگه ه ــد و بع ــی نبین ــه کس طوری ک
بشــمارید. را 

ده بــار ایــن کار را تکــرار کنیــد. برنــده کســی اســت کــه بیشــترین 
امتیاز را داشــته باشــد.

ــازی  ــر ب ــه دیگ ــاره ده مرحل ــد، و دوب ــوض کنی ــا را ع ــاال یاره ح
ــد. کنی

حاال به نظر شما بهترین روش بازی کدام است؟
آدم باید همیشه بگوید »آری«؟

یا همیشه بگوید »نه«؟
یا اصال گاهی باید بگوید »آری« و گاهی بگوید »نه«؟

بایــد  وقت هایــی  چــه  و  بگوییــم  آری  بایــد  وقت هایــی  چــه 
بگوییــم نــه؟

یادتــان باشــد هــدف بــازی ایــن اســت کــه بیشــترین امتیــاز را 
بــه دســت آوریــد. 
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