Zekâ Oyunlar› A¤›

nternet ortam›nda bu kitab›n okurlar›n› ilgilendirebilecek
bir a¤ kuruldu: Zekâ Oyunlar› A¤›. E¤er internet’e erifliminiz varsa, hiçbir ücret ödemeden bu a¤a üye olabilir, sorulan sorular› okuyabilir, tart›flmalara kat›labilir ve kendi sorular›n›z› baflkalar›na sorabilirsiniz.
Afla¤›da a¤da sorulan yüzlerce soru aras›ndan pek seçmeden birkaç örnek verece¤im. fiunu da ekleyeyim ki sorular üstüne düflünmedim. Aralar›nda daha önceden bildi¤im bir ikisi
d›fl›nda, hiçbiri hakk›nda bir fikrim yok. Bu sorular› vermekteki amac›m, okurlara a¤› tan›tmak.
Sorulardan kimi oldukça matematiksel, kimi de sadece hinlik
ve cinlik gerektiriyor. Ben büyük bir zevk alarak sorular› okuyorum. Görülece¤i üzere son derece sevecen ve arkadaflça bir ortam.
Daha fazla bilgi zekaoyunlari-owner@egroups.com e-adresinden elde edilebilir.
‹flte sorulardan örnekler:
Sadece saatiniz var. Ve güneflin dünyaya uzakl›¤›n› biliyorsunuz. Güneflin çap›n› yaklafl›k olarak nas›l bulabilirsiniz? (Bu
soru, gerçekten denenerek ortaya ç›km›flt›r.)
Say› dizileri do¤al olarak revaçta. ‹flte a¤da sorulan birkaç
say› dizisi:

‹

91

5 26 11 52 21
?
2 5 8 14 25
?
1 2 12 22 122
?
2 6 5 6
2
0
?
1 4 9 10 19 24 31 40 51 64 79 90 ?
6 kibrit kullanarak 8 eflkenar üçgen elde ediniz.
Selamlar herkese,
Yaklafl›k 2,5 saattir bu sorunun cevab›n› bulmaya çal›fl›yorum.
Art›k onur meselesi haline getirdim!!! Bilen ya da bulabilen varsa
ve cevab› yollarsa çok sevinirim. fiimdiden teflekkürler, Ebru
Bir düzleme öyle yedi nokta yerlefltirin ki, bu 7 noktadan
rastgele 3’ünü seçince en az ikisinin aras› bir birim olsun.
‹ki tane 1 ve istedi¤iniz matematiksel sembolü kullanarak 6
elde edin.
‹mkâns›z gibi görünüyor ama de¤il.
[Bir sonraki mesajda soruyu soran aç›klama getiriyor:]
Arkadafllar 2 tane 1’den 6 elde ederken sadece matematiksel sembolleri kullanabilirsiniz demifltim. Sinus ve benzerleri
fonksiyondur. Bunlar› kullanmak do¤ru olsayd› x = 1 iken y =
6 olan bir fonksiyon tan›mlard›k ve bir tane 1’den 6 elde ederdik. Bu soruyu çözen olursa kendisine gerçekten en büyük hayranl›k duygular›m› sunaca¤›m.
Geçen yüzy›la ait bir bilmece, cevab› sorunun içinde gizli,
bakal›m mant›k hatas›n› bulabilecek misiniz?
1938 y›l›nda ‹ngiltere’de bir cenaze törenindeyiz. General,
mezar bafl›nda, ölenin ard›ndan bir konuflma yap›yor ve flöyle
diyor:
- Bugün aram›zdan ayr›lan John Miller, Birinci Dünya Savafl›’nda say›s›z kahramanl›klarla ‹ngiltere’ye büyük hizmetler
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vermiflti. Kendisini hep sayg›yla anaca¤›z.
Generalin bu konuflmas›nda bir mant›k hatas› var, bakal›m
kaç›nc› okuyuflta fark edeceksiniz.
Bilinen bir soru vard›r. Bir karenin 4 kenar›nda birer kaplumba¤a var. Herbiri sa¤›ndakine do¤ru yürüyor ve en sonunda karenin tam ortas›nda karfl›lafl›rlar. Bir böce¤in ald›g› mesafe karenin bir kenar› kadard›r. Ben burada bir böceg›n ald›¤›
yolun denklemini soruyorum. (Polar kordinatlarda düflünürseniz daha kolay olur san›r›m.)
Daha önce sorulduysa herkesten özür dilerim.
4 tane 7 ve 1 tane 1 kullanarak 100 say›s›na nas›l ulaflabiliriz?
Not: Bilinen bir çözümü var. Önemli olan ikinci bir çözüm
daha bulmak. Herkese sevgiler...
Arkadafllar biraz da matematik sorusu çözmeye çal›flal›m:

Haydi kolay gelsin! Baya¤› sizi zorlayacak gibi!
Listeye yeni kat›ld›m. Ben de size bir soru gönderiyorum.
Kolay gelsin.
Bir adam her gün ifle ayn› saatte gidiyor. Evi bir adada. fioförü evinden al›p limana kadar götürüyor. Limanda adam arabas›ndan inip vapurla karfl›ya geçiyor. ‹flten ç›k›nca vapura binip karfl›ya geçiyor. fioförü onu orada bekliyor, arabas›na binip evine gidiyor. Adam y›llard›r hiç saat sektirmeden bu flekilde ifle gidip geliyor. Bir gün iflten 1 saat erken ç›k›yor. Vapura
binip karfl›ya geçiyor. Tabii ki floför henüz gelmemifl. Evine
do¤ru yürümeye bafll›yor. Yolun bir yerinde arabas›yla karfl›lafl›yor ve arabas›na binip yolun kalan›n› arabayla tamaml›yor.
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Evine her zamankinden 20 dakika önce gidiyor.
Adam kaç dakika yürümüfltür?
Merhaba arkadafllar, ben
Nadire. Klübe yeni üye oldum ve
ald›¤›m tüm maillerden çok zevk
ald›m. Umar›m sizler de zevk
al›rs›n›z:
SORU 1: Bir k›y›da bir keçi,
bir lahana, iki kurt ve bir köpek
var. Kay›kç› kay›¤a ya iki hayvan veya bir hayvan ve lahana
alabiliyor. Kurt keçi veya köpekle, keçi köpek veya lahanayla
yaln›z b›rak›lam›yor. Bunlar›
karfl›ya nas›l gecirirsiniz?
SORU2: (Kvant’dan) “Usta at›c›lar” klübünde ›ska geçmenin cezas› klüpten at›lmakt›. Birinci yar›flç› 80 puan ald›. ‹kinci yar›flç› 60 puan yapabildi. Üçüncü yar›flç› birinci ve ikincinin
ald›¤› puanlar›n aritmetik ortalamas›, dördüncü yar›flç› ilk üç
yar›flç›n›n ald›¤› puanlar›n aritmetik ortalamas›, beflinci yar›flç›
ilk dört yar›flç›n›n ald›¤› puanlar›n aritmetik ortalamas›,... yüzüncü yar›flç› ilk 99 yar›flç›n›n ald›¤› puanlar›n aritmetik ortalamas› kadar puan ald›. 100. yar›flç›n›n puan› kaçt›?
Bir sütçünün elinde 7 ve 11 litrelik iki kap var. Sütçü bu iki
kab› kullanarak 1, 2, ..., 11 litrelik ölçümler yapabilir mi? Cevab›n›z evet ise, nas›l yapar?
Sütçü sorusu flu flekilde genellifltirilirse cevab›n›z ne olur?
11 ve 7 litrelik kaplar yerine A ve B litrelik kaplar olsun. A
ve B asal say› ve aralar›nda flu ba¤›nt› var: 2B > A > B. Bu durumda 1, 2, 3,... , A litrelik ölçümler yap›labilir mi?
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Bir soru: Frank Morgan diye bi eleman›n, adresi:
http://www.maa.org ...
2000 y›l›:
2000 = 398 + 399 + 400 + 401 + 402
fleklinde ard›fl›k tamsay›lar›n toplam› fleklinde yaz›labilir. 2001
y›l› ise:
2001 = 1000 + 1001
fleklinde yaz›labilir. Gerçekten de yeni biny›lda bir y›l hariç
2000’den 2999’a kadar her y›l, ard›fl›k say›lar›n toplam› fleklinde
yaz›labilir. Hangi y›l ard›fl›k say›lar›n toplam› olarak yaz›lamaz?
Bu soruyu önce kâ¤›t kalem kullanmadan cevab› tahmin etmeye çal›fl›n.
Dünyay› ekvator çizgisinden geçecek bir iple saral›m. Ama
ip biraz uzun gelsin, afla¤› yukar› 10 metre arts›n ve ipi ekvatorun etraf›nda düzgün flekilde yayal›m yani daire biçimini bozmas›n, bu çevrenin ekvatora biraz bol gelece¤i aç›kt›r. ‹pin bütün dünya çevresince yerden yüksekli¤i ne olur? Mesela bir sinek bu aral›ktan geçebilir mi?
Bu soruyu büyük ihtimal duymuflsunuzdur.
Bir ihtiyar adam›n hiç çocu¤u yoktur, ölümünden az önce
develerinin üç arkadafl›na miras olarak da¤›t›lmas›n› söyledi.
En iyi arkadafl› bütün develerin yar›s›n›, ikinci arkadafl› dörtte
birini, üçüncü de beflte birini alacakt›.
Adam›n ölümünden sonra üç arkadafl› anlaflamad›lar. Çünkü develerin say›s› 19’du. Bir deveyi kesip biçmeden adil bir flekilde develeri da¤›tabilir misiniz?
Düz bir masa üzerinde ayn› madeni paradan bol miktarda bulunuyor. En az say›da para kullanarak öyle bir yerlefltirme yap›n›z ki, her para tam olarak üç paraya de¤iyor olsun. (Paralar yatay biçimde duracak. Üstüste koymak, dik tutmak vb. yok.)
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Çözüm için ‹ngilizce bilmeniz gerekmiyor...
January
2
February
3
March
1
April
2
May
1
June
1
July
0
August
?
September
5
October
4
November
4
December
5
Soru: a) Herhangi bir dikdörtgeni karelere ay›rman›z› istiyoruz, yaln›z karelerin hepsi farkl› olacak. Bunu minimum kaç
kare ile baflarabilirsiniz?
b) Ayn› soru kareyi farkl› karelere ay›rmak için sorulursa
cevap kaçt›r? Not: Bu sorular›n cevaplar› 20 y›l öncenin bir kitab›nda 9 ve 24 olarak verilmiflti, bunlar› çizip nete
(http://www.geocities.com/SoHo/Museum/7562/qts/dogal.html) koydum. Ama o kitapta bunun gelifltirilebilece¤i yaz›l›yd›, kan›mca da gelifltirilmifltir. Bu konuda bilgisi olanlar
bana yazabilirlerse sevinirim.
Ilgili bir soru da benden: Bir küpün farkl› boyutlarda sonlu say›da küpe ayr›lamayaca¤›n› kan›tlayabilir misiniz?
Ahmet 13’üncü sokakta oturmaktad›r. Evinin numaras›
13-1300 aras›ndad›r. Mehmet numaray› ö¤renmek ister.
Mehmet sorar: “Evinin numaras› 500’den küçük mü?”
Ahmet cevap verir ama yalan söyler.
Mehmet sorar: “Evinin numaras› bir tamsay›n›n karesi mi?”
Ahmet cevap verir ama yalan söyler.
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Mehmet sorar: “Evinin numaras› bir tamsay›n›n küpü mü?”
Ahmet cevap verir ve do¤ruyu söyler.
Mehmet der ki : “E¤er evinin numaras›n›n ikinci basama¤›n›n 1 olup olmad›¤›n› söylersen sana say›y› söylerim”
Ahmet cevap verir ve Mehmet say›y› söyler ama Mehmet
yan›lm›flt›r.
Ahmet’in evinin numaras› kaçt›r?
‹yi flanslar.
Bütün tamsay›lar›n yüzde kaç›n›n içinde en az›ndan bir kere 3 rakam› kullan›lmaktad›r?
52 kartl›k standard bir iskambil desteniz var. Bu kartlarla
asistan›n›z›n da yard›m›yla seyircilerinize küçük bir numara yapacaks›n›z. Seyircilerden birisi iyice kar›flm›fl deste içinden rastgele befl kart› asistan›n›za verecek. Asistan da bu befl karttan birini seçerek cebine koyacak ve di¤er dört kart› istedi¤i s›rada
tek tek size gösterecek. Siz de cebindeki son kart›n ne oldu¤unu fl›p diye söyleyivereceksiniz. Asistan ile aran›zda kartlar›
gösterece¤i s›ra d›fl›nda önceden belirlenmifl bir flifre (mimikler,
el hareketleri, vb) olmamal›. Bu numaray› yapmak için nas›l bir
yöntem izlemelisiniz?
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Elinizdeki kübü b›çak darbeleriyle dilimlere ay›rman›z isteniyor. Ancak bir flart ile... Kesme ifllemi her defas›nda kübün
tam 3 köflesinden geçmeli. Ne az ne fazla. Olas› bütün kesimler tamamland›¤›nda küp kaç parçaya ayr›lm›fl olur?
Her haftasonu otomobiliniz ile flehird›fl›ndaki ailenizin yan›na
gidiyorsunuz. Her defas›nda ayn› saatte yola ç›kt›¤›n›z zaman saatte 100 km h›zla sürdü¤ünüzde saat 13,00’te, 150 km h›zla sürdü¤ünüzde ise 11,00’de var›yorsunuz. Tam 12,00’de ailenizin yan›nda olmak için hangi h›zla gitmelisiniz. (125 de¤il!)
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