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»رمز«
مناسب برای پایه های ششم و باالتر

حوزه های درسی: ریاضی، بازی های فکری
امین هاشمی- معلم

برای این بازی فقط به چند تکه کوچک کاغذ نیاز داریم! 
ــی  ــویم. کاف ــیم می ش ــروه تقس ــه دو گ ــتیم و ب ــر هس ــار نف چه

ــم.  ــی بدانی ــا چیزهای ــورد عدده ــت در م اس
قــرار اســت افــراد هــر گــروه بــا هــم فکــر 
ــه؟  ــاره چ ــد. درب ــم بگیرن ــد و تصمی کنن
و  رمزنــگاری  بــرای  روش  یــک  دربــاره 
رمزگشــایی اعــداد. اول ببینیــم بــازی 

اســت. چه جــوری 
ــور شــروع می شــود کــه بــه  بــازی این ط
یــک نفــر از جمــع، عــددی ســه رقمی 
گفتــه می شــود، طوری کــه همگروهــی
عــدد  او  آن وقــت  نفهمــد.   اش 
عــدد  و  می دهــد  تغییــر  را  ســه رقمی 
اعــام  بلنــد  را  تغییرداده شــده 
حرف هــا  براســاس  حــاال  می کنــد. 
شــده،  گرفتــه  کــه  تصمیم هایــی  و 
بــه  توجــه  بــا  بایــد  همگروهــی اش 
عــددی کــه بلنــد اعــام شــده، عــدد 
یــک  کنــم  فکــر  بزنــد.  حــدس  را  اول 

می کنــد: معلــوم  را  بــازی  مثــال 

همگروهــی ام  و  مــن  کنیــد  فــرض 
ــم  ــم و تصمی ــر می کنی ــم فک ــا ه ــارا ب س
می گیریــم هــر عــددی را کــه بــه مــن 
بلنــد  و  کنــم  برعکــس  را  آن  بگوینــد، 

ــم  ــام کن ــن اع ــد 932، م ــن گفتن ــه م ــر ب ــا اگ ــم. مث ــام کن اع
ــوده.  ــه ب ــی چ ــدد اصل ــد ع ــی فهم ــم م ــارا  ه ــت س 239. آن وق
 932 بــه  کــه  می کنــد  برعکــس  را   239 دوبــاره  او  چگونــه؟ 

برســد. 
می رســد  نظــر  بــه  اســت.  خــوب  همه چیــز  این جــا  تــا 
چــرا؟  نــه،  امــا  اســت.  خوبــی  روش  عــدد،  برعکس کــردن 
چــون ایــن کار بایــد ده بــار تکــرار شــود؛ یعنــی 10 عــدد بــه مــن 
می گوینــد، مــن آن هــا را برعکــس می کنــم، و آن وقــت بلنــد 
اعــام می کنــم. ســارا چــه؟ او هــم عــدد را دوبــاره برعکــس 

می کنــد و بلنــد اعــام می کنــد. مثــا:
عدد من: 932

بلند اعام می کنم: 239
سارا بلند اعام می کند: 932

دوباره
عدد بعدی

مثا به من می گویند: 437
من بلند اعام می کنم: 734

سارا بلند اعام می کند: 437
همزمــان اعضــای گــروه مقابــل هــم عددهــای بلنداعام شــده 
ــرده ام  ــام ک ــد اع ــن بلن ــه م ــنوند ک ــا می ش ــنوند. آن ه را می ش
آن هــا  همچنیــن   .932 گفته اســت  بعــدش  ســارا  و   239
ــه  ــدش گفت ــارا بع ــرده ام 734 و س ــام ک ــن اع ــه م ــد ک می فهمن
اســت 437. آن وقــت شــاید بفهمنــد کــه مــن و ســارا با هــم قرار 
ــاش  ــد ت ــا بای ــم. آن ه ــس کنی ــا را برعک ــه عدده ــته ایم ک گذاش
کننــد روش مــن و ســارا را بفهمنــد. و اگــر بتواننــد بفهمنــد بــازی 
ــوری  ــمان را ط ــت روش ــر اس ــس بهت ــود. پ ــا می ش ــع آن ه ــه نف ب

انتخــاب کنیــم کــه گــروه مقابــل نفهمــد.
خیلــی  روشــتان  اگــر  باشــد  یادتــان 
ســخت باشــد هــم خــوب نیســت چــون 
آن وقــت ممکــن اســت همــه چیــز بــا 

هــم قاطــی شــود.
تکــرار  مقابــل  گــروه  بــرای  کار  ایــن 
می شــود و مــن و ســارا هــم بایــد تــاش 

را بفهمیــم.  کنیــم روش آن هــا 
اگــر بــازی را دوســت داشــتید، بــه جــای 
3 رقــم بــا 4 رقــم، و حتــی 5 رقــم آن را 

ــد.  ــه دهی ادام
رمزنــگاری و  بــه ایــن کار مــی گوینــد 

. رمزگشــایی
ــا  ــد پیام ه ــی کنن ــعی م ــرات س در مخاب
را جــوری بفرســتند کــه ســایر آدم هایــی 
بشــنوند،  را  پیــام  اســت  ممکــن  کــه 
این کــه  بــرای  روشــی  نفهمنــد.  را  آن 
ــی  ــد؛ یعن ــد بفهم ــده را بفهم ــط گیرن فق

فرســتنده.  همگروهــی 
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