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سکه های بورون
امین هاشمی – معلم

حوزه درسی:  ریاضی
مناسب برای پایه های هشتم به بعد

روزی پادشــاه برونئــی -کشــور کوچکــی در جنوب آســیا- تصمیم 
می گیــرد کــه واحــد پولــش را عــوض کنــد. او از انــواع مختلــف 

ســکه ها و اســکناس ها خســته 
ــد  ــت واح ــود و می خواس ــده ب ش
اســمش  )کــه  جدیــدش  پــول 
گذاشــت(  خواهــد  »بــورون«  را 
داشــته  ســکه  نــوع  دو  فقــط 
ــک  ــم ی ــط ه ــن. فق ــد؛ همی باش

شــرط دارد:
هــر  ســکه،  نــوع  دو  ایــن  بــا 
جنســی کــه بیشــتر از 50 بــورون 
خریــد.  بتــوان  را  دارد  قیمــت 
آدم هایــی  همــه  از  پادشــاه 
کمکــش  توانســتند  مــی  کــه 
و  کننــد  فکــر  خواســت  کننــد 
ــد  ــکه چن ــوع س ــد آن دو ن بگوین
همــان  یکــی  باشــد.  بورونــی 
 5 ســکه  دو  پیشــنهاد  اوایــل 
امــا  داد.  بورونــی   10 و  بورونــی 
همــه به ســرعت فهمیدنــد کــه 
بســتنی  یــک  نمی تــوان  مثــا 
53 بورونــی را بــا ایــن دو نــوع 
ســکه خریــد )بــه نظــر شــما چــرا 
نمی تــوان ایــن خریــد را انجــام 
این کــه  بــه  کنیــد  فکــر  داد؟ 
بورونــی   5 ســکه های  بــا  چــرا 
را  چیزهــا  خیلــی  بورونــی   10 و 
ــش  ــر جواب ــد. اگ ــوان خری نمی ت

را بفهیمــد، آن وقــت می توانیــد ســوال پادشــاه را خــوب جــواب 
دهیــد(.

دیگــری گفــت کــه بــا ســکه های 1 بورونــی و 2 بورونــی می تــوان 
امــا پادشــاه  بــود.  را خریــد. حرفــش درســت  هــر جنســی 
دوســت نداشــت اصــا ســکه های 1 بورونــی وجــود داشــته 
باشــد. پــس یــک شــرط دیگــر هــم گذاشــت: هــر دو نــوع ســکه 

ــند. ــی باش ــتر از 1 بورون ــد بیش بای
حــاال اگــر شــما بخواهیــد بــه پادشــاه کمــک کنیــد پیشــنهادتان 
پیشــنهاد  پادشــاه  بــه  را  ســکه هایی  نــوع  چــه  چیســت؟ 

کــه  می دهیــد 
اوال هر دوشان از 1 بورونی بیشتر باشند و 

ثانیــا بــا آن هــا بتــوان هــر چیــزی کــه بیشــتر از 50 بــورون قیمت 
دارد را خرید؟

می توانیــد بــا هــم یــا جداجــدا دربــاره اش فکــر کنیــد. اگــر 
جداجــدا فکــر کردیــد، بایــد بگویــم کــه پادشــاه بــه کســی جایزه 
می دهــد کــه اوال دو نــوع ســکه 
بــا شــرایطی کــه گفتــه را پیــدا 
ــکه اش  ــوع س ــا دو ن ــد، و ثانی کن
جواب هــای  بقیــه  از  بزرگ تــر 
ایــن  درســت باشــند. منظــورم 
اســت کــه اگــر دو نفــر دو نــوع 
ســکه متفــاوت پیشــنهاد کردنــد 
را  درســت  شــرایط  دو  هــر  کــه 
دارنــد، پادشــاه بــه کســی جایــزه 
نــوع  دو  جمــع  کــه  می دهــد 

ســکه اش بیشــتر باشــد.
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