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سکه های بورون- جواب سوال )قسمت دوم(
امین هاشمی – معلم

حوزه درسی:  ریاضی
مناسب برای پایه های هشتم به بعد

ــه  ــبت ب ــه نس ــدادی ک ــاب اع ــا انتخ ــه ب ــم ک ــا فهمیدی ــا این ج ت
ــداد  ــه اع ــم هم ــا 3 و 4، می توانی ــد 2 و 3 ی ــد، مانن ــم اول ان ه
ــر از  ــکه هایی بزرگ ت ــا س ــا آی ــم. ام ــد کنی ــر از 50 را تولی بزرگ ت
ــه  ــم )ک ــا 5 و 8 ه ــا ب ــا مث ــم؟ آی ــاب کنی ــم انتخ 3 و 4 می توانی
ــاالی  ــای ب ــه قیمت ه ــم هم ــد( می توانی ــم اول ان ــه ه ــبت ب نس
50 بــورون را تولیــد کنیــم؟ بــا 11 و 20 چطــور؟ )11 و 20 هــم 

ــتند(. ــم اول هس ــه ه ــبت ب نس
ــم.  ــی کنی ــان 5 و 8 را بررس ــد هم بیایی
همــه  می شــود  کــه  داریــد  قبــول 
معلــوم  کــرد؟  تولیــد  را   5 مضــارب 
بــرای  پــس   ...  ،20  ،15  ،10  ،5 اســت. 
تولیــد اعــدادی کــه باقیمانده شــان 
بــر 5 صفــر اســت مشــکلی نداریــم. 
اعــداد دیگــر چطــور؟ مثــا اعــدادی 
ــت؟  ــک اس ــر 5 ی ــان ب ــه باقیمانده ش ک
یــا دو اســت؟ یــا ســه اســت؟ یــا چهــار 

ــت؟ اس
را  دیگــر«  »اعــداد  بیاییــد  اول 
دســته بندی کنیــم. اعــدادی کــه بــه 
مســتقیم  و  نیســتند  بخش پذیــر   5
تولیــد  بورونــی   5 ســکه های  بــا 

دســته اند: چهــار  نمی شــوند، 
یا باقیمانده شان بر 5 یک است،

یا دو،
یا سه، 

یا چهار.
خــب حــاال می تــوان حــدس زد کــه بــا کمــک 8 و ضرایبــش 

می توانیــم ایــن چهــار دســته را بســازیم:
8*1 می شود 8 که باقیمانده اش بر 5 سه است

8*2 می شود 16 که باقیمانده اش بر 5 یک است
8*3 می شود 24 که باقیمانده اش بر 5 چهار است و 

8*4 می شود 32 که باقیمانده اش بر 5 دو است
حاال، 

هــر عــدد کــه باقیمانــده اش بــر 5 یــک اســت را بــا تعــدادی 5 و 
ســه تــا 8 می ســازیم

هــر عــدد کــه باقیمانــده اش بــر 5 دو اســت را بــا تعــدادی 5 و 
ــازیم ــک 8 می س ی

هــر عــدد کــه باقیمانــده اش بــر 5 ســه اســت را بــا تعــدادی 5 و 
چهــار تــا 8 می ســازیم

هــر عــدد کــه باقیمانــده اش بــر 5 چهــار اســت را بــا تعــدادی 5 
ــازیم ــا 8 می س و دو ت

]چرا؟[
ــد  ــه بع ــا 8 ب ــه از 4 ت ــویم ک ــن ش ــم مطمئ ــوری می توانی و این ط

ــازیم.  ــددی را بس ــر ع ــم ه می توانی
انجــام   7 و   6 بــا  مثــا  را  کار  ایــن  می توانیــد  خودتــان  حــاال 
دهیــد، یــا بــا 11 و 20 یــا بــا هــر دو عــدد دیگــری کــه نســبت بــه 
ــر – 1(  ــدد کوچک ت ــه از )ع ــد ک ــه بگیری ــتند و نتیج ــم اول هس ه
* )عــدد بزرگ تــر( بــه بعــد همــه اعــداد را می توانیــد بســازید. 
انتخــاب  را  عــدد  دو  کــدام  حــاال 
کنیــم کــه در فرمــول )عــدد کوچکتــر 
بتواننــد  بزرگ تــر(  )عــدد   *  )1  –
بــه  را   50 از  بزرگ تــر  اعــداد  همــه 
تــا  هــم  خودشــان  و  بدهنــد  مــا 
حــد امــکان بــزرگ باشــند؛ یعنــی 
بــزرگ  امــکان  حــد  تــا  جمعشــان 

باشــد؟
49 و 2.

می شود؟ 
معلوم است که می شود. 

اما جواب بهتری هم هست.
51 و 2

چرا؟ 
بــا  تــوان  مــی  را   50 خــود  چــون 
تعــدادی 2 ســاخت. و از 51 بــه بعــد 
را هــم می تــوان بــا 51 و 2 ســاخت 

)طبــق فرمولــی کــه بــه آن رســیدیم(. 
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