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سکه های بورون- جواب سوال )قسمت اول(
امین هاشمی – معلم

حوزه درسی:  ریاضی
مناسب برای پایه های هشتم به بعد

کــه  فهمیده ایــد  احتمــاال  باشــید،  کــرده  فکــر  خــوب  اگــر 
این کــه  مثــا  دارد.  اعــداد  بخش پذیــری  بــه  ربطــی  جــواب 
بــا ســکه های 5 بورونــی و  10 بورونــی نمی تــوان بســتنی 53 
ــن  ــم، ای ــرکاری کنی ــه ه ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــد ب ــی خری بورون
ســکه ها فقــط مضــارب 5 را تولیــد می کننــد. اگــر بــا 2 بورونــی 
ــارب 2  ــط مض ــم فق ــا ه ــه، این ه ــه؟ بل ــازیم چ ــی بس و 6 بورون
مقســوم علیه  ســکه  نــوع  دو  اگــر  انــگار  می کننــد.  تولیــد  را 
ــم  ــت نمی توانی ــند، هیچ وق ــته باش ــر از 1 داش ــترکی بزرگ ت مش
همــه اعــداد را تولیــد کنیــم. پــس حــاال کــه ســکه ها بایــد 
 3 و   2 بــا  اســت،   3 و   2 جــواب  اولیــن  باشــند،   ۱ از  بزرگتــر 
ــی 6  ــدر 3 یعن ــر از 2 ضرب ــه بزرگ ت ــددی را ک ــر ع ــم ه می توانی

ــم: ــد کنی ــت تولی اس
3 + 3 = 6

3 + 2 + 2 = 7
3 + 3 + 2 = 8

...
ــرد؟  ــد ک ــداد را تولی ــه اع ــوان هم ــا 2 و 3 می ت ــط ب ــا فق ــا آی ام
خیــر، بــا 3 و 4 هــم می تــوان چنیــن کــرد )اگــر خودتــان ماننــد 
ــه  ــه هم ــد ک ــید، می بینی ــداد را بنویس ــوع اع ــال 2 و 3 مجم مث
اعــداد بزرگ تــر از 3 ضربــدر 4 یعنــی 12 را می تــوان تولیــد 
کــرد. امــا اعــداد کمتــر از 12 چــه؟(. اصــا بــا هــر دو عــددی کــه 

ــام داد.  ــن کار را انج ــوان ای ــند می ت ــم اول باش ــه ه ــبت ب نس
ــن  ــای ممک ــا ج ــکه ها ت ــدی: س ــرط بع ــراغ ش ــم س ــاال می روی ح
ــد.  ــد کنن ــاالی 50 را تولی ــدد ب ــر ع ــد ه ــند و بتوانن ــزرگ باش ب
حــاال کافــی اســت دو عــدد پیــدا کنیــم کــه نســبت بــه هــم اول 
ــاالی 50  ــه ب ــه ک ــند و هرچ ــزرگ باش ــن ب ــای ممک ــا ج ــند، ت باش

ــد.  ــد کنن ــت را تولی اس
ــبت  ــه نس ــددی ک ــه دو ع ــد ک ــدا کنی ــی پی ــد فرمول ــا می توانی آی
بــه هــم اول انــد را بگیــرد و بگویــد از کجــا بــه بعــد ایــن دو عــدد 

می تواننــد همــه اعــداد را تولیــد کننــد؟
آیا اصا چنین فرمولی وجود دارد؟

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت

http://t.me/baztabschool
http://t.me/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
mailto:baztabschool%40info.ir?subject=
http://www.baztabschool.ir 
http://www.baztabschool.ir 

