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معمایوزنهها
امین هاشمی

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

10  تــا وزنــه داریــم کــه همه شــان شــبیه همدیگــر هســتند امــا یکــی از آن هــا 
ــبک تر از  ــی س ــد و یک ــا هم وزن ان ــای آن ه ــی ۹ت ــت؛ یعن ــبک تر اس ــه س از بقی
بقیــه اســت. وزنــه ســبک تر را از ظاهــرش نمی شــود تشــخیص داد و فقــط 
می تــوان از روی وزنــش تشــخیص داد. بــرای ایــن کار یــک تــرازوی دو 
کفــه ای داریــم. اگــر دو وزنــه را روی دو کفــه تــرازو بگذاریــم، کفــه ای کــه وزنــه 
ســنگین تر رویــش اســت پاییــن می آیــد، و آن یکــی کفــه باالتــر مــی رود. اگــر 

ــم  ــه ه ــد وزن ــه چن ــر کف ــود روی ه ــه می ش ــد ک ــتان باش ــد. حواس ــرار می گیرن ــاوی ق ــی مس ــا در ارتفاع ــند، کفه ه ــاوی باش ــا مس وزنه ه
ــبک تر روی آن  ــه س ــه وزن ــه ای ک ــت کف ــت. آن وق ــری گذاش ــه روی دیگ ــار وزن ــه و چه ــک کف ــه روی ی ــار وزن ــوان چه ــا می ت ــت. مث گذاش
اســت باالتــر مــی رود. حــاال بایــد راهــی را پیــدا کنیــد کــه بــا حداقــل تعــداد اســتفاده از وزنــه بتوانیــم وزنــه ســبک تر را پیــدا کنیــم. بــا 

ــم؟ ــدا کنی ــبک تر را پی ــه س ــم وزن ــردن می توانی ــار وزن ک ــد ب چن
سوال: اگر 20 تا وزنه بود و یکی از آن ها سبک تر بود چه؟ چند بار وزن کردن نیاز است؟

سوال: اگر 80 تا وزنه بود و یکی سبک تر بود چه؟
سوال: آیا می توانید فرمولی کلی پیدا کنید برای وقتی که n وزنه داریم و یکی سبک تر است؟ 
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