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بازی اعداد 
امین هاشمی - معلم

مناسب برای پایه های ششم و باالتر
این بازی دو نفره است. هر نفر، فقط یک خودکار می خواهد و یک تکه کاغذ. 

روش بازی خیلی سرراست است:
ــدد  ــه ع ــن س ــتن ای ــرای نوش ــد. ب ــی( بنویس ــای طبیع ــدد )عدده ــه ع ــد س ــر بای ــر نف ه

ــود دارد:  ــاده وج ــون س ــد قان چن
مجموع اعدادی که هر نفر می نویسد باید 6 باشد؛	 
عــدد دوم از عــدد اول کوچک تــر نباشــد )دقــت کنیــد فقــط بایــد کوچک تــر نباشــد 	 

و می توانــد مســاوی باشــد(، و عــدد ســوم هــم از عــدد دوم کوچک تــر نباشــد؛
و البته هر نفر باید اعدادش را طوری بنویسد که طرف مقابل نبیند.	 

در مرحلــه ی بعــد، دو نفــر اعدادشــان را یکــی یکــی مقایســه می کننــد: عددهــای اول بــا 
هــم، عددهــای دوم بــا هــم، و عددهــای ســوم بــا هــم. مثــا اگــر نفــر اول نوشــته باشــد 
ــا 2. و  ــا 1. 2 ب ــود: 2 ب ــوری می ش ــه این ط ــد 1و2و3، مقایس ــته باش ــر دوم نوش 2و2و2 و نف
2 بــا 3. مقایســه اول را نفــر اول می بــرد، مقایســه دوم مســاوی می شــود )هیچ کــس 

ــرد.  ــر دوم می ب ــوم را نف ــه س ــرد(، و مقایس نمی ب
برنــده نهایــی کســی اســت کــه در دو مقایســه پیــروز شــده باشــد. مثــا بیــن دو نفــری کــه 

بــاال گفتیــم، هیچ کســی نمی بــرد. 
بــه نظــر ســاده اســت، یک بــار بــازی را انجــام دهیــد و نتایــج را ببینیــد. دوبــاره انجــام دهیــد. آیــا اعــدادی کــه انتخــاب کرده ایــد فــرق 

کــرد؟
ــدود  ــش مح ــه گزینه های ــد ک ــد بفهم ــازی آدم می توان ــار ب ــد ب ــد از چن ــون بع ــت چ ــذاب نیس ــم ج ــا ه ــوع 6 آن قدره ــا مجم ــازی ب ــا ب ام

اســت.
پــس مجمــوع عددهــا را تغییــر دهیــد؛ مثــا ســه عــدد را جــوری بنویســید کــه مجمــوع اعــداد 8 باشــد. اســتراتژی شــما چــه تغییــری 

کــرده اســت؟
می توانید با مجموع اعداد 10 بازی کنید. یا 12. اصا می توانید همین طور ادامه دهید.

استراتژی کلی شما چیست؟
توصیــه: ســعی کنیــد بــرای هــر مجمــوع عــدد، حداقــل نصــف آن را بــازی کنیــد. مثــا اگــر داریــد بــا مجمــوع اعــداد 14 بــازی می کنیــد، 

7 بــار بــازی کنیــد و بــه تغییــر اســتراتژی خودتــان و طــرف مقابــل دقــت کنیــد.
استراتژی کلی شما چیست؟

آیا اصا می توان استراتژی کلی داشت؟
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