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جوابمعمایوزنهها
امین هاشمی

مناسب برای پایه های ششم و باالتر
حوزه های درسی:  ریاضی

ــد دو  ــد، و بع ــیم کن ــاوی( تقس ــای مس ــداد وزنه ه ــا تع ــاوی )ب ــمت مس ــه دو قس ــا را ب ــب وزنه ه ــه خ ــد ک ــن آدم برس ــه ذه ــاید اول ب ش
ــه  ــت ک ــته ای اس ــبک تر در دس ــه س ــد وزن ــت. بع ــنگین تر اس ــری س ــبک تر و دیگ ــی س ــا یک ــت حتم ــد. آن وق ــم وزن کن ــا ه ــمت را ب قس
ســبک تر اســت. حــاال دســته ســبک تر را بــه دو قســمت تقســیم می کنیــم و آن دو را بــا هــم مقایســه می کنیــم و ... و همیــن طــور ادامــه 

می دهیــم تــا در آخــر دو وزنــه باقــی بمانــد، آن هــا را بــا هــم وزن می کنیــم  تــا در نهایــت وزنــه ســبک پیــدا شــود.

امــا، راه حــل نهایــی مســئله ایــن نیســت. بیاییــد جــور دیگــری بــه مســئله نــگاه کنیــم. اگــر ســه تــا وزنــه داشــته باشــیم چنــد بــار بایــد 
ــنگین تر  ــبک تر و »ب« س ــر »آ« س ــم. اگ ــا »آ« و »ب« را وزن می کنی ــم. مث ــای »آ« و »ب« و »ج« را داری ــد وزنه ه ــرض کنی ــم؟ ف وزن کنی
ــاوی  ــم مس ــا ه ــه ب ــی ک ــد حالت ــور. می مان ــم همین ط ــد ه ــبک تر باش ــر »ب« س ــی »آ«. اگ ــود، یعن ــدا می ش ــبک تر پی ــه س ــه وزن ــود ک ب
ــبک تر  ــه س ــا »ج« وزن ــس حتم ــاوی اند، پ ــه »آ« و »ب« مس ــاال ک ــت؟ ح ــه نیس ــبک تر از بقی ــه س ــک وزن ــر ی ــه؟ مگ ــت چ ــتند. آن وق هس

اســت.
ــم  ــردن بفهمی ــار وزن ک ــا یک ب ــم ب ــم، می توانی ــیم کنی ــته تقس ــه دس ــه س ــه را ب ــداد وزن ــر تع ــر ه ــت اگ ــوان گف ــب می ت ــن ترتی ــه همی ب
کــه وزنــه ســبک تر در کــدام دســته اســت. پــس پایــه فکرکــردن مــا می توانــد تقســیم بــه ســه دســته باشــد تــا تقســیم بــه دو دســته. 
ــه تایی و  ــه تایی و س ــا س ــم. مث ــیمش کنی ــته تقس ــه دس ــه س ــم ب ــیم، می توانی ــته باش ــه داش ــر ده وزن ــه اگ ــت ک ــود گف ــوری می ش این ط

ــم. ــم وزن می کنی ــا ه ــه تایی ها را ب ــد س ــی. بع چهارتای
ــود  ــر می ش ــردن دیگ ــار وزن ک ــا یک ب ــس ب ــت. پ ــه تایی اس ــته ای س ــبک تر در دس ــه س ــت وزن ــود، آن وق ــبک تر ب ــته ها س ــی از دس ــر یک اگ
ــور  ــر این ط ــت. و اگ ــی اس ــته چهارتای ــبک تر در دس ــه س ــد، وزن ــاوی بودن ــه تایی مس ــته س ــر دو دس ــا اگ ــرد. ام ــدا ک ــبک تر را پی ــه س وزن
باشــد بــا دو بــار وزن کــردن دیگــر، وزنــه ســبک تر پیــدا مــی شــود )یعنــی در مجمــوع ســه بار وزن کــردن(. پــس بــرای ده وزنــه حداکثــر 

ســه بار وزن کــردن می خواهیــم.
ــم وزن  ــا ه ــش تایی ها را ب ــا. و ش ــت مث ــش و هش ــش و ش ــیم می ٰکنیم:ش ــته تقس ــه دس ــه س ــم ب ــاز ه ــور؟ ب ــه چط ــت وزن ــرای بیس ب
می کنیــم. در بدتریــن حالــت، وزنــه در دســته هشــت تایی اســت. و آن وقــت در دســته هشــت تایی هــم بــا دو بــار وزن کــردن می تــوان 

بــه وزنــه ســبک تر رســید. پــس بــرای بیســت وزنــه هــم ســه بار وزن کــردن الزم اســت.
بیست  وشــش.  و  بیســت وهفت  و  بیســت وهفت  داریــم:  دســته  ســه  چطــور؟  بــار.  چهــار  فقــط  وزنــه  هشــتاد  بــرای  و 
بیســت وهفت تایی ها را بــا هــم وزن می کنیــم. در بدتریــن حالــت وزنــه در یکــی از دســته های بیســت وهفت تایی  اســت. حــاال 
بیســت وهفت را بــه ســه دســته نه تایــی تقســیم می کنیــم. بعــد نــه را بــه دســته های ســه تایی، و در نهایــت بــا یک بــار وزن کــردن ســه 

وزنــه، بــه وزنــه ســبک تر می رســیم. 
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