E¤lencelik...

ep ciddi matematik yapacak de¤iliz ya! Arada bir de e¤lenmek gerekir.

H

1. Dört tane 7 ve bir tane 1’le, sadece dört ifllemi kullanarak (toplama, ç›karma, çarpma, bölme) 100 yazabilir misiniz?
fiu çözüm yanl›flt›r: 177 ! 77 = 100. Çünkü burada, “bir rakam› bir baflka rakam›n yan›na koymak” gibi yasal olmayan
bir ifllem yap›l›yor.
Ayn› nedenden 1(7!7)(7!7) = 100 çözümü de kabul edilmez.
‹ster inan›n ister inanmay›n sorunun bir çözümü var. Hilesiz, hurdas›z... Ve sadece toplama ve çarpmay› kullanarak...
2. Dört 6’yla ve ilkö¤retimde ö¤renilen ifllemleri kullanarak
64 yazabilir misiniz?
3. ‹ki çocuk ayn› gün, ayn› saat, ayn› anda, ayn› anadan (ve
babadan) do¤mufllar. Ama ikiz de¤iller. Bu nas›l oluyor?
4. Bir köprüden dört kifli toplam 17 dakikada geçmeli.
Köprüyü biri 1, biri 2, biri 5, biri de 10 dakikada geçebiliyor.
Köprü pek sa¤lam de¤il, ayn› anda sadece iki kifli geçebiliyor.
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Ve gece... Bir cep lambas›na ihtiyaç var ve sadece bir cep lambalar› var. Yani birinin cep lambas›n› geri getirmesi gerekiyor.
Toplam 17 dakikada (geri dönüflleri de sayarak elbet) köprüyü
nas›l geçerler?
5. Bir odadas›n›z ve odada 20 cm derinli¤inde bir delik var.
Deli¤e pingpong topu kaçm›fl. Eliniz deli¤e s›¤m›yor. Topu nas›l al›rs›n›z? Yan›n›zdan hiçbir ayg›t yok.
6. 81 yüzükten biri di¤erlerinden hafif. ‹ki kefeli bir teraziyle ve toplam dört tart›da hafif olan› nas›l bulursunuz?
7. Bir mutfakta, su borusu bir duvardan girip öbür duvardan ç›k›yor. Borunun içinden bir yöne do¤ru su ak›yor, ama
suyun hangi yöne akt›¤›n› bilmiyorsunuz. Boruyu k›rmadan,
kesip biçmeden suyun hangi yöne akt›¤›n› nas›l bulursunuz?
Çözümler
1. 49’u elde etmek kolay: 7 × 7 = 49. Buna 1 eklersek 50
olur. fiimdi ikiyle çarpabilseydik ne güzel olurdu. 2’yi de elde
edebiliriz:
(7 + 7)/7 = 2
Demek ki,
100 = [(7 + 7)/7] × (7 × 7 + 1)
‹yi güzel de, dört tane de¤il, befl tane 7 kulland›k. Bu befl
7’yi dörde indirebilir miyiz? Evet!
100 = [(7 + 7)/7] × (7 × 7 + ") = (7 + 7) × [(7 × 7 + ")/7]
= (7 + 7) × (7 + "/7).
Oldu! Dört 7 ve bir 1’le 100 yazd›k.
2. Bu soru yukardakinden çok daha kolay (ve daha az güzel):
64 = 26 = [(6 + 6)/6]6
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3. Üçüzlerin ikisiymifller de ondan!..
4. Biraz düflününce çözüm oldukça kolay bulunuyor. Dikkat etmemiz gereken noktalar:
a. 5 ve 10 dakikada geçebilenler köprüyü ayn› anda geçmeliler. Yoksa 15 dakika kullanm›fl oluruz ve yeterli zaman›m›z
kalmaz.
b. Ne 5 ne de 10 geri dönebilir. Çünkü 5 ve 10’u (birlikte)
on dakikada geçirdik; geriye yedi dakika kal›r; 5 ya da 10’dan
birinin geri dönebilmesi için çok zaman gerekiyor.
Bu iki bilgiden, birinci yolculu¤u 1 ve 2’nin yapmas› gerekti¤i anlafl›l›r. Öyle yapal›m: 1 ve 2’yi yollayal›m. 1 ve 2 tam iki
dakikada karfl›ya geçtiler. fiimdi ikisinden birinin cep lambas›n› geri getirmesi gerekiyor. Hangisi getirsin? Hangisi olursa olsun, önemli de¤il. Diyelim cep lambas›n› 1 geri getirdi. Üç dakika etti flimdilik. fiimdi 5 ve 10 köprüyü geçsinler. (Bu son
flanslar›, flimdi geçmezlerse bir daha hiç geçemezler.) Toplam
on üç dakika etti. 2, lambay› geri getirsin. Toplam on befl dakika etti. fiimdi 1 ve 2 köprüyü geçsinler. Toplam on yedi dakika etti ve herkes köprüyü geçti.
5. Çiflimizin gelmesini bekleriz ve deli¤e ifleriz...
6. 81 = 34 eflitli¤ini kullanaca¤›z. 81 yüzü¤ü 27’flerlik
3 gruba ay›ral›m. Bu gruplardan ikisini karfl›laflt›ral›m.
Biri hafif ç›karsa o grupla çal›flal›m art›k. ‹kisi de ayn› ç›karsa, karfl›laflt›rmad›¤›m›z
grubu ele alal›m. Bu birinci
tart›yd›. fiimdi hafif ç›kan
grubun 27 yüzü¤ünü 9’ar
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yüzüklük 3 gruba ay›ral›m ve bu flekilde devam edelim. Dört
tart›da (asl›nda karfl›laflt›rmada) hafif olan yüzük bulunacakt›r.
7. Su borusunu ›s›tal›m ve ›s›tt›¤›m›z yerin sa¤›n› ve solunu
kontrol edelim. Hangisi daha s›caksa, su o tarafa do¤ru ak›yordur, çünkü ›s›nan boru suyu ›s›t›r, akan s›cak su da akt›¤› yönü ›s›t›r.
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