


مسئله حّل راھربدھای

 

گفت و گو

 

است؟! تیزهوشان مدرسۀ اینجا واقعاً :١ معلم

است؟ افتاده اتفاق :٢ معلم

کنم؟ چه نم فهمند، ریاض که بچه هایی با ول هستند باهوش بچه ها از خیل :١ معلم

مدارا! :٢ معلم

شوند؟! ریاض دان دانش آموزانم همۀ م خواهم نم کنم. شوخ اصال من :١ معلم

نه؟ یا برآیم کار این پس از م توانم نم دانم

بتوانیم که ریاض دانیم ما ر م آقا م کرد] ترک را جمع و برم خاست جا از که [درحال :٣ معلم

! وحش گیاه مثل م شود. ساخته خودش ریاض دان کنیم؟! تربیت ریاض دان

است! گل خانه ای گیاهانِ پرورش ما هنر نهایت

نم فهمند؟ را ریاض درس چیست؟ ل مش :٢ معلم

م بینند، را مسئله وقت کنند. حل را مسئله ها نیستند بلد دانش آموزان از بعض  :١ معلم

نم کنند! حرکت هیچ و م زنند زل م شوند؛ هیپنوتیزم انگار

نند؟ ب باید کار چه شما نظر به :٢ معلم

کنند. استفاده اول فصل مسئلۀ حل روش های از باید :١ معلم

بچه ها همۀ شود، داده درس خوب اول فصل اگر که است این شما نظر پس :٢ معلم

کنند. حل را ریاض مسائل به خوبی م توانند
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دقیقاً. بله. :١ معلم

منظور اگر ول م شوند؛ حل روش ها این با مسئله  ها از خیل که است درست :٢ معلم

فکر روش حدّاقل تا بیاموزد را روش ها این باید دانش آموز که است این شما

کالس کم کار بچه های از نم خواهم موافقم؛ شما با بنده یرد، ب یاد را کردن

دارم. سؤال ول کنم، دفاع

بفرمایید! :١ معلم

چیست؟ مسئله» حل «روش آموزش از هدف م دانید :٢ معلم

دهیم. آموزش را کردن فکر بچه ها به اینکه :١ معلم

چه؟ ر دی دارم؛ قبول نیز بنده بودید؛ فرموده را مطلب این :٢ معلم

کنند. حل را مسائل همۀ بیاموزند آموزان دانش اینکه :١ معلم

نیستم! موافق شما با موضوع این در :٢ معلم

چرا؟ :١ معلم

داد! یاد را مسئله حل روش های همۀ نم توان :٢ معلم

عاقل مخاطب اگر البتّه داد. یاد م توان را جوابش دارد. جواب مسئله  هر چرا؟ :١ معلم

باشد!

آن گفت م توان باشد، با هوش مخاطب و کرد حل را مسئله بتوان اگر بله. :٢ معلم

به تا کرد معرف را روش هایی م توان آیا ول است؛ شده حل ونه چ مسئله

شوند؟ حل مسائل همۀ آنها کم

داد. انجام را کار این م توان بنده نظر به بله... :١ معلم

نه! هم ریاض دان ها همۀ نظر به نه! من نظر به :٢ معلم

است؟ ناکارآمد کال درس کتاب اول فصل پس چرا؟ :١ معلم
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روش اول فصل م کنید. نادرست استفادۀ فصل این از که اینجاست شما اشتباه :٢ معلم

مناسب فصل این را. مسائل همۀ نه م دهد؛ یاد را مسائل از بعض به کردن فکر

را مسئله حل روش م تواند خودش نخبه دانش آموز نیست. نخبه دانش آموزان

فصل این در شده گفته روش های از م توانند دانش آموزان ر دی اما کند. پیدا

تقلید نخبه دانش آموزان از مسائل حل در م توانند حت آنها یرند. ب کم

کنند.

تقلید؟! :١ معلم

م کند، بازی فوتبال خوب کس وقت مثال بشر. ر دی کارهای از خیل مثل :٢ معلم

خوب کس وقت کنند. بازی فوتبال خوب بتوانند تا م کنند تقلید او از بقیه

انسان ها بزنند. حرف خوب بتوانند تا م کنند تقلید او از بقیه م زند، حرف

بزند، حرف آنها مانند کنند. تقلید ران، دی خوب کارهای از که عالقه مندند

کنند. فکر آنها مانند و کنند زندگ آ نها مانند

است درست دارید. کوچ اشتباه ی شما اما دارم؛ قبول را شما حرف این :١ معلم

بقیۀ االن اما کرده اند؛ کشف را ریاض جالب راه حل های باهوش انسان های که

هم بنده کنند. حل را ریاض  مسائل راه حل ها آن با که آموخته اند انسان ها

بدهم. یاد دانش آموزانم به را روش ها آن دارم وظیفه  ، ریاض معلّم ی به عنوان

کنم. ریاض دان را شاگردانم که دارم وظیفه

مسائل حل روش های و ریاض مفاهیم دادن یاد ، ریاض معلّم ی وظیفۀ البتّه :٢ معلم

بدهد. یاد را مسائل حل روش های همۀ نم تواند معلّم ی اما است؛ ریاض

م دهیم. یاد را روش ها همۀ و م کنیم صرف زمان ماه ی چیست؟ شما منظور :١ معلم

سال! ی نشد اگر ماه. دو نشد، اگر

هیچ وقت چون دهیم. انجام را کار این نم توانیم هیچ وقت نیست! درست نه، :٢ معلم

پیدا جدید ریاض دان ی همیشه نم شوند. کشف مسئله حل روش های همۀ
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هنوز که هستند زیادی روش های م کند. خلق را جدیدی روش که م شود

نشده اند! کشف

م دانید؟ کجا از :١ معلم

دارد. وجود ریاضیات در زیادی نشدۀ حل مسائل هنوز که آن جایی از :٢ معلم

واقعاً؟ :١ معلم

کنید، تربیت ریاض دان م خواهید که ریاض معلّم ی به عنوان شما یعن :٢ معلم

جست وجو اینترنت در است کاف نشده اند؟! حل هنوز جالبی مسائل چه نم دانید

.«Unsolved problem in math» کنید:

خوبی! حل راه چه ! ا تعجب] [با :١ معلم

دارد، را خودش خاص ضرب آهنگ مسئله، هر

. موسیق قطعۀ ی مثل درست

یری، ب را ضرب آهنگ آن وقت هر

. م فهم را مسئله آن مفهوم کلّیت

. بهمن کیهان ترجمۀ پروفسور، و خدمتکار اوگاوا، یوکو
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مسئله ها

است. شده انتخاب ریاض  »١ «خالقیت کتاب از زیر راه حل و مسئله .١

روی خرگوش ها و مرغ ها این دارد. خانگ خرگوش چند و مرغ چند دهقان مسئله:

دارد؟ خرگوش چند و مرغ چند دهقان این دارند.٢ پا ١۴٠ و سر ۵٠ هم،

هر یرند: ب قرار غریبی وضع در م کند، مجبور را خود جانوران دهقان، راه حل:

غریب، تصور این با خود. عقبی دوپای روی خرگوش هر و است ایستاده پا ی روی مرغ

م توان را ٧٠ عدد داشت. خواهند شرکت عدد، ٧٠ یعن پاها، همۀ نصف درست

به حساب دوبار را خرگوش هر و ی بار مرغ هر به شرط که گرفت، نظر در سرها به عنوان

کنیم، کم را ۵٠ یعن خرگوش  ها، و مرغ ها کل تعداد ٧٠ عدد از اگر بنابراین، بیاوریم.

با: است برابر خرگوش ها، تعداد یعن م آید؛ به دست خرگوش ها تعداد

٧٠ ´ ۵٠ “ ٢٠

مرغ. ٣٠ البته، و

دهید. ارائه مسئله این برای ری دی راه حل کنید سع باال، راه حل خواندن از بعد

.۶٠ صفحۀ ، فاطم انتشارات شهریاری، پرویز ترجمۀ ، ریاض خالقیت پولیا، ١جرج

است. شده گرفته نظر در پا عنوان به خرگوش دست های مسئله این در کنید ٢دقت
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نوشت: آن از کوچ تر طبیع اعداد مجموع به صورت را ۴ عدد م توان روش چهار به .٢

۴ “ ١ ` ١ ` ١ ` ١,

۴ “ ١ ` ١ ` ٢,

۴ “ ١ ` ٣,

۴ “ ٢ ` ٢.

طبیع اعداد مجموع به صورت م توان روش چند به را ۶ و ۵ ،٣ اعداد از هری

بنویسید. را ن مم حالت های همۀ نوشت؟ خودشان از کوچ تر

کنید. کشف زیر وی ال برای قانون .٣

١, ١١, ٢١, ١٢١١, ١١١٢٢١, ٣١٢٢١١, ١٣١١٢٢٢١, . . . .

   

نشوید! نگران نشدید، قانون این کشف به موفق اگر

به نام روبه رو)، (تصویر معاصر انگلیس معروف ریاض دان

این با بار اولین برای وقت ،(John Conway) کانوی جان

حل را آن نتوانست تفکر ساعت ها از بعد کرد، برخورد و ال

او به را و ال قانون دوستانش از ی اینکه از بعد اما کند؛

و ال قانون کشف برای الزم اطالعات پی برد کانوی گفت،

بشمارد!» ٣ عدد تا باشد بلد فقط نفر «ی که: است این

ببینید. را زیر ل ش ساخت. م توان مربع ٣ حداکثر مربع، ٢ با پروژه. .۴

کنید. رسم را مربوطه ل ش ساخت؟ م توان مربع چند حداکثر مربع، ٣ با الف)

ارسال را خود نتایج «www.webmath.ir» به مراجعه با چطور؟ مربع ۵ یا ۴ با ب)

کنید.
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