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بعضا است. شده بیان مختلف های بندی صورت با مختلف منابع در آید، م ادامه در که معمایی
دارند. را مساله این حل توانایی افراد ٢درصد تنها کنند م ادعا و دهند م نسبت انیشتین به را آن طراح
برای بیشتر و نکرده طراح هوش تست برای را معما این انیشتین دارند باور نویسان حاشیه از ای عده
چند هر است. کرده بیان شوند راهنمایشان استاد خواستند م او از که دانشجویان دست از یافتن رهایی
کردن حل مهم باشد، که چه هر معما ی ریشه باشند. درست ها داستان این از ی هیچ رسد نم نظر به

دیری! زیبای مساله هر مانند درست است. آن

حقایق •

دارند. قرار مختلف رنگ پنج به ردیف ی در خانه پنج .١
کند. م زندگ بقیه با متفاوت ملیت با نفر ی خانه هر در .٢

از و کشند م سیار خاص برند از نوشند، م نوشیدن خاص نوع ها خانه صاحب از ی هر .٣
کنند. م داری نگه خانگ حیوان ی

ندارند. مشترک عالقه مورد نوشیدن یا سیار برند ،خانگ حیوان ای خانه صاحب دو هیچ .۴
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ها سرنخ •

کند. م زندگ قرمز خانه در بریتانیایی .١
کند. م داری نگه س ی از سوئدی .٢

است. چای دانمارک ی عالقه مورد نوشیدن .٣
دارد. قرار سفید خانه چپ سمت در سبز خانه .۴

دارد. دوست قهوه سبز خانه ساکن .۵
است. پرنده کشد م مال پال سیار که کس خانگ حیوان .۶

کشد. م هیل دان رنگ سبز خانه صاحب .٧
نوشد. م شیر است، ساکن وسط ی خانه در که مردی .٨

کند. م زندگ اول ی خانه در نروژی .٩
کند. م زندگ کند، م داری نگه گربه که کس مجاور کشد م بلند که کس .١٠
دارد. سونت کشد م هیل دان که کس کنار کند م داری نگه اسب که کس .١١

نوشد. م هم آبجو کشد، م کمل که کس .١٢

کشد. م مارلبرو آلمان .١٣
دارد. سونت رنگ آبی ی خانه کنار نروژی .١۴

نوشد. م آب که است فردی ی همسایه کشد، م بلند که کس .١۵

دارد؟ ماه اش خانه در کس چه که است این سوال

اطالعات کردن مرتب برای ابتدا خود نویسنده است. دشوار امری سوال شرایط داشتن نگه ذهن در پاسخ
خانه ی دهنده نشان آن ردیف هر که کرد رسم جدول باشد، مساله حل برای استفاده قابل که نحوی به
مساله حل به کم چندان اطالعات نمایش نحوه این ول شد. م نوشته آن در خانه، هر مشخصات و بود
و داشت جدول رسم برای مناسبی ابزار او چند هر کرد. م ایجاد آشفتگ جدول در تغییر کم و کرد نم

نبود. کاف این هم باز ول کند، عوض را ها خانه جای توانست م راحت به

مشخصه از ی با متناظر آن راس هر که گرفت نظر در راس ٢۵ نموداری او موفق نا تالش این از پس
راس پنج سیار، برند برای راس پنج افراد، ملیت برای راس پنج ها، خانه رنگ برای راس پنج بود. ها
در «بریتانیایی که این دادن نشان برای او داد. قرار ها حیوان برای راس پنج نهایت در و ها نوشیدن برای
برای کرد. رسم رنگ قرمز خانه و بریتانیایی راس دو بین دار جهت یال ی کند» م زندگ رنگ قرمز خانه
مختص ترتیب به پایین به باال از که ردیف پنج در را ها راس او تر مسلط دید داشتن و نمودار شدن تر جمع
طول حدودی تا کرد سع ترتیب این به کرد. رسم شد م سیار و خانگ حیوان ،نوشیدن ملیت، رنگ، به

اند. خانه ی های ویژگ نشانگر ستون ی رئوس کند. کمتر را ها یال تقاطع تعداد و
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رسم دایره دو با را آن است ثابت راس ی مان که این دادن نشان برای او نمودار تکمیل ی ادامه در
ترتیب با هم را ها خانه ترتیب کرد. استفاده طرفه دو های یال از مجاورت رابطه دادن نشان برای کرد،
قرار رنگ سفید خانه چپ سمت در سبز خانه که این و آبی خانه جای گرفتن نظر در با کرد. جور ها رنگ
دست به نمودار های یال اگر آید. م دست به رنگ زرد و قرمز های خانه برای هایی محدودیت دارد،
مجاور دوستون در سویه دو های یال و ستون ی در تنها سویه ی های یال که نشاند طوری بتوان را آمده
به را زیر نمودار و کرد عمل را این تالش و حدس با نویسنده ایم. کرده پیدا مساله برای مدل ی باشند،

آورد. دست

قرمز

بریتانیایی

دان هیل

سوئدی

س

دانمارک

چای

سبزسفید

قهوه

زرد

شیر

نروژی

بلند

گربه اسب

آبی

پرنده

پال مال

آب

ماه

آلمان

مارلبرو کمل

آبجو

سوال این ول است. نظر مد آلمان فرد و است شده پیدا جواب آید م بر نمودار از که طور همان
وجود مدل چند اگر که این و ساخت؟ مساله برای مدل ی توان م روش این به تنها آیا که شود م مطرح

است؟ ماه آلمان خانگ حیوان ها آن ی همه در آیا دارد،
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نگارش از پیروی به (جدول است سوال برای دیر مدل ی زیر جدول است. خیر اول سوال پاسخ
واگذار خواننده به دوم سوال بررس است. بله دوم سوال پاسخ است). شده نوشته چپ به راست از فارس
ای برنامه که صورت این به گرفت، کم دوم سوال به دادن پاسخ برای کامپیوتر از توان م شود. م
هدف چند هر کند. بررس ها مشخصه های جایشت ی همه در را سوال شرایط بودن صادق که نوشت

کرد. حل نویس برنامه کم به شد، م نیز را معما خود ول نیست، این سوال

۵ خانه ۴ خانه خانه٣ خانه٢ خانه١

سفید سبز قرمز آبی زرد

سوئدی آلمان بریتانیایی دانمارک نروژی

آبجو قهوه شیر چای آب

س ماه پرنده اسب گربه

کمل مارلبرو مال پال بلند هیل دان
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