چ ه کیس یمخواهد به
سینما برود؟

امین هاشمی – معلم
حوزههــای درســی :ریاضــی-
اســتراتژیهای حــل مســاله
مناسب برای پایههای هشتم و باالتر

بازیهــای

فکــری-

میتوانیــد 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
چــه بهتــر! میتوانیــد چهــار گــروه شــوید و آنوقــت بــه جــای
اینکــه تکنفــری فکــر کنیــد ،بــا همگروهیهایتــان همفکــری
کنیــد و تصمیــم بگیریــد.
شــکل بــازی بــه ایــن صــورت اســت کــه نفــرات دو بــه دو روبروی
هــم مینشــینند.
مثال من و سارا و پویا و فرزانه میخواهیم بازی کنیم.
من جلوی سارا مینشینم و پویا جلوی فرزانه.
هرکــدام ده تکــه کاغــذ کوچــک بــرای خودمــان می ُبریــم .آن
وقــت بــازی بــه همیــن ســادگی شــروع میشــود:
«آیا میخواهید با نفر جلوییتان به سینما بروید؟»
در تکــه کاغــذ اول جــواب را طــوری مینویســیم کــه کســی
متوجــه نشــود :آری یــا خیــر.
اگر هر دو بگویند «آری» ،هر دو  4امتیاز میگیرند.
اگر هر دو بگویند «خیر» ،هر دو  2امتیاز میگیرند.
اگــر یکــی بگویــد آری و دیگــری بگویــد خیــر ،آنکــه گفتهاســت
«خیــر»  5امتیــاز و کســیکه گفتهاســت «آری» صفــر امتیــاز
میگیــرد.
حاال برگهها را باز کنید و امتیازها را بشمارید.
مرحلــه دوم :دوبــاره بــه همیــن ســوال پاســخ دهیــد،

طوریکــه کســی نبینــد و بعــد برگههــا را بــاز کنیــد و امتیازهــا
را بشــمارید.
ده بــار ایــن کار را تکــرار کنیــد .برنــده کســی اســت کــه بیشــترین
امتیاز را داشــته باشــد.
حــاال یارهــا را عــوض کنیــد ،و دوبــاره ده مرحلــه دیگــر بــازی
کنیــد.
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»؟
چــه وقتهایــی بایــد آری بگوییــم و چــه وقتهایــی بایــد
بگوییــم نــه؟
یادتــان باشــد هــدف بــازی ایــن اســت کــه بیشــترین امتیــاز را
بــه دســت آوریــد.
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