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1ـ قايق ها و درياچه
شهرهاي A و B در دو انتهاي يك درياچه به فاصله 80 كيلومتر 
از هم قرار دارند. ساعت 8 صبح دو قايق از شهر A به سمت شهر B در 
يك جهت به راه افتادند. يكي با سرعت 15 كيلومتر در ساعت و ديگري 
با سرعت 25 كيلومتر در ساعت. قايق تندتر پس از رسيدن به مقصد 
بيدرنگ در همان مسير با همان سرعت برمي گردد. اين قايق در چه 

ساعتي از كنار قايق كندتر مي گذرد؟
2ـ سن پدر بزرگ

محمود به برادرشـ  احمد مي گويد: مي داني؟ پدر بزرگ سال ها بيشتر 
از عمر متوسط زندگي كرده و شايد ركورد دار عمر در كشور باشد. وقتي 
من سنش را حساب كردم فهميدم سن او 37 برابر مجموع ارقام سنش 
مي باشد. اكنون مي تواني حساب كني سن پدر بزرگ چقدر است؟ احمد 
پس از اندكي اين عدد را به دست آورد. آيا شما هم مي توانيد سن پدر 

بزرگ را حساب كنيد؟
3ـ دايره هاي غلتان

 R دايره هايي با شعاع هاي  و  و  دور دايره اي ثابت با شعاع
مي غلتند و لغزشي بين آنها وجود ندارد. پس از يك بار چرخيدن دور 

دايره، ثابت، هر كدام از دايره ها چندبار دور مركز خودشان غلتيده اند؟
4ـ ضريب درس ها

دانش آموزي از درس رياضي نمره 13، از فيزيك 15 و از ادبيات فارسي 
12 گرفت. معدل نمرات او هم 13/5 محاسبه شد. اگر درسها ضرايب او 

2 و 3 داشته باشند، كدام درس ضريب 3 داشته است؟
5ـ عيدي پدر ثروتمند

مرد ثروتمندي مي خواست به تنها فرزندش عيدي بدهد. پس او را به 
اتاقي برد كه دو قفسة دربسته داشت. بر سر يك قفسه نوشته شده بود: 
«در اين قفسه يك كيلو زر و در قفسة ديگر يك كيلو نقره مي باشد». و بر 
سر قفسه ديگر نوشته شده بود: «در يكي از اين دو قفسه يك كيلو زر و 
در ديگري يك كيلو نقره مي باشد». همچنين پدر به فرزند گفت كه يكي 
از اين نوشته ها راست و ديگري دروغ است. فرزند براي بدست آوردن زر 

كدام يك از قفسه ها را بايد انتخاب كند؟
6ـ عيدي سال بعد

سال بعد پدر و پسر مسئله قبل به همان اتاق قفسه ها مي روند. اين بار 

شهر معما
تدوين: دكتر نريمان اشرفي

به دو نفر كه پاسخ صحيح سؤاالت شهر 
معما را تا بيستم فروردين  ماه به نشاني مجله 
ارسال كنند، به قيد قرعه هديه اي به رسم 

يادبود اهدا خواهد شد.

روي يكي از قفسه ها نوشته: «دست  كم در يكي از اين دو قفسه يك كيلو 
زر وجود دارد» و روي دومي نوشته «نقره در قفسه ديگر است». ولي اين 
بار پدر مي گويد كه اين نوشته ها يا هر دو درست است يا هر دو نادرست 

مي باشند. فرزند كدام قفسه را بايد انتخاب كند؟

پاسخ شهر معماـ  اسفند
1ـ در ازاي دو طرف شاهين را1  و2  مي گيريم، بنا به قانون اهرم ها 
و  دو طرف اين رابطه ها را درهم ضرب مي كنيم 

يا 
2ـ نسبت زمان نوسال با عكس جذر شتاب جاذبه تغيير مي كند پس 
   و چون g165/0 و g= پس   كه برابر 2/46 برابر 

زمان نوسال در كره زمين است.

4ـ ضلع كوچكترين مربع 32 ميلي متر و ضلع مربع هاي بعد از آن هر 
يك برابر آن بوده است.

5ـ 9 صفر از 10 تا 90، دو صفر براي صد و 3 صفر اضافي براي اعداد 
25 و 75 و 50 (يك حساب شده كه مجموعاً 24=10+3+2+9 ده صفر 

هم براي اعداد 5 تا 95 پاسخ 24 صفر است.
6ـ اگر قسط ماه اول را X بگيريم ماه هاي بعد به ترتيب X 2و X 4 و 
X 8و X 16و X 32و X 64مي شود كه مجموع  آن ها X 127 مي شود 
كه چون 635 برابر 127 تقسيم كنيم قسط ماه اول 5 دالر و ماه آخر 

31 دالر مي شود.

R 1+ R 2= R 2 :3ـ پس از بستن سيم در رابطه اي چنين خواهيم داشت
و كه اهم  R 0=1 و اهمR = 1-1 مي باشد. از حل 
و  چون طول  اين دو معادله نتيجه مي شود 

متناسب با مقاومت است پس: 

يعني    =113 (2 π r) π  =0/V12 بگيريم r و اگر شعاع حلقه را
طول قسمت كوتاه تر تقريباً 0/7 شعاع حلقه هاست.

=

پاسخ هاي شما به شهر معما رسيد، سپاسگزاريم
مريم روايتي (تهران)ـ  مخسن جوهري (يزد)ـ  سينا سنجابي (قم)ـ  فرهاد 
ميرزايي (؟)ـ  ارمغان طاهري (اروميه)ـ  ليال اخوي (سمنان)ـ  نيايش مصيبي 

(اراك)ـ  اصغر معلومي (اصفهان)

برندگان شهر معما
محسن جوهري (يزد)

ليال اخوي (سمنان)
هديه اي به رسم يادبود توسط روابط عمومي به نشاني اين عزيزان ارسال 

خواهد شد.


