
 

 معما از افراد مشهور

 گرد آوری : فاطمه شعیبی

 

 

  



 

  معماهای انیشتین

 : خرسمعمای اول 

 

شخصی در يكی از سر زمین های غربی با خرسی مواجه شد.در حالی كه هر دو ترسیده بودند شروع به 

 .سمت شمالفرار كردند.خرس به سمت غرب و مرد به 

در نقطه ای مرد ناگهان ايستاد و تفنگش را به طرف جنوب نشانه رفت و خرس را مورد هدف قرار 

 .داد

 به نظر شما خرس چه رنگی داشته؟

بار سريعتر از مرد به سمت 41/3شايد اين نكته به شما در رسیدن به جواب كمك كند.اگر خرس 

شلیك كند.گرچه برای به غنیمت بردن خرس او مجبور غرب بدود.مرد میتواند به راحتی از جلو به او 

 .خواهد بود به جنوب برود
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 همسايه هادوم :  معمای

در محله ای رديفی از پنج خانه وجود دارد.هر كدام از خانه ها دارای رنگ خاصی هستند.افرادی كه در 

خاصی نگه داری  اين خانه ها زندگی می كنند نیز از پنج ملیت متفاوت هستند.هر كدام از حیوان

 .میكنند سیگارهای متفاوتیم ی كشند و به نوشیدنی های متفاوتی عالقه مند هستند

  

 .مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می كند4.

 سوئدی سگ در خانه نگاه می دارد2.

 .مرد دانماركی چای می نوشد 3. 

 .خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد. 1

 .قهوه می نوشد صاحب خانه سبز5.

 .می كشد پرنده پرورش میدهدpall mall شخصی كه سیگار6.

 .می كشد dunhill صاحب خانه زرد سیگار7.

 .مردی كه در خانه وسطی زندگی میك ند شیر می نوشد8.



 .مرد نروژی در اولین خانه زندگی میك ند9.

 .زندگی می كندمیكشد در كنار مردی كه گربه نگه می دارد  blends مردی كه سیگار41.

 .میكشد زندگی می كند dunhill مردی كه از اسب نگه داری میكند كنار مردی كه44.

 .میكشد آبجو می نوشد   blue master مردی كه سیگار42.

 .میك شد  prince مرد المانی سیگار43.

 .مرد نروژی كنار خانه آبی زندگی می كند41.

 .دارد كه آب می نوشدمیكشد همسايه ای  blends مردی كه سیگار45.

 سؤال اين است كه چه كسی ماهی پرورش می دهد؟

 

 

 

 

 

 



 میهمانیمعمای سوم  : 

  

هشت زوج زن و مرد در يك میهمانی با يك ديگر مالقات كردند كه به يكديگر كتاب امانت 

 هركدام ا.هستند مشترك اتوموبیل يك و مشترك شغل مشترك خانوادگی نام بدهند.زوجها دارای 

 .پسندند می را خاصی رنگ

 :به عالوه ما از موارد زير نیز با خبر هستیم

  

 .دانیال بلك و شوهرش به عنوان دست فروش كار می كنند4.

متعلق به زوجی است كه رنگ قرمز را دوست دارند و اتوموبیل آنها فیات  "سگ آبی"كتاب 2.

 .است

 .يان و ويكتوريا رنگ قهوه ای را دوست دارند3.

 .هوريكز و همسرش هانا سفید را می پسندنداستن 1.

 .جنی اسمیت و شوهرش سرايدار هستند و اتوموبیل آنها وارتبرگ است5.



 .را امانت گرفتند "پدر بزرگ ژورف "مونیكا و الكساندر كتاب 6.

را برای امانت  "mulatka Gabriella"ماتیو و همسرش رنگ صورتی را دوست دارند و كتاب7.

 .ده انددادن با خود آور

 .ايرن و اتو حسابدار هستند8.

 .توسط كسانی كه ترابانت می راندند به امانت برده شد"ما پنج نفر بوديم "كتاب 9.

 .را همراه خود آورده اند "shed stoat" سرماك ها هردوخدمتكار هستند و كتاب41.

 .رفته اندرا امانت گ "خانم و آقای كوريل هردو پزشك هستند و كتاب قاضی اسلو واكو44.

 .پول و همسرش رنگ سبز را دوست دارند42.

 .پسندند می ورونیكا و شوهرش آبی را 43.

 .را آورده اند و اتوموبیل آنها زيگولی است "قاضی اسلو واكو"ريك و همسرش كتاب 41.

را  "multaka Gabriela"را آورده اند و به جای آن كتاب "dame commissar" يك زوج كتاب45.

 .بردندبه امانت 

 .زوجی كه اتو موبیل آنها داسیا است رنگ بنفش را دوست دارند46.



 .را امانت گرفتند "dame commissare"زوجی كه معلم هستند كتاب47.

 .اتوموبیل زوج كشاورز موسكويك است48.

 .را آورده اند "پدر بزرگ ژوزف"پامال و شوهرش رنو دارند و كتاب 49.

 .امانت گرفتند به اند آورده زاك ه آقا و خانم پامال و شوهرش كتابی را ك 21.

 .را امانت گرفته اند "كمدی مدرن "روبرت و همسرش زرد را دوست دارند و كتاب 24.

 .آقا و خانم اسواين مغازه دار هستند22.

 .متعلق به زوجی است كه اتومو بیل اآنها اسكودا است "كمدی مدرن"كتاب 23.

 .اطالعاتمربوط به هر خانواده را استخراج كنیداكنون با توجه به اين شرايط 

 

 

 

 

 

 

 



 كشتی هاچهارم :  معمای

  

 .حركت میكند و بار آن قهوه است 6كشتی يونانی ساعت 4. 

 .كشتی وسطی دود كش سیاه دارد2. 

 .حركت میكند 9كشتی اسپانیايی ساعت 3.

 .داردكشتی فرانسوی با دود كش آبی سمت چپ كشتی با بار قهوه قرار  1.

 .كشتی كه به مارسل می رود سمت راست كشتی است كه كاكائو حمل می كند 5.

 .كشتی برزيلی به سمت مانیل میرود6.

 .كنار كشتی برنج كشتی ای قرار دارد كه دود كش آن سبز است 7.

 .حركت می كند 5كشتی ای كه به ژنو می رود ساعت 8. 

 .راست كشتی است كه به مارسل میرودحركت میكند سمت  9كشتی اسپانیايی كه ساعت  9.

 .كشتی با دودكش قرمز به هامبورگ می رود 41.

 .حركت میكند كشتی با دود كش سفید قرار دارد 7كنار كشتی كه ساعت 44.



 .كشتی كه در كنار قرار دارد ذرت حمل می كند 42.

 .حركت می كند 7كشتی با دود كش سیاه ساعت 43. 

 .كنار كشتی برنج است كشتی كه ذرت حمل می كند 41.

 .حركت می كند 6 ساعت است  كشتی ای كه مقصدش هامبورگ 45.

 .با اين شرايط اطالعات مربوط به زمان حركت كشتیها و نحوه بارگیری آن ها را مشخص كنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باغبان هاپنجم  معمای

دهند.میوه)سیب, گالبی, زرد پنج دوست كنار يكديگر باغ دارند.در اين باغ ها سه نوع بذر پرورش می 

 )آلو, گیالس( سبزی جات)پیاز, هويج, كلم, كدو( و گل )رز, الله, زنبق ومیخك

  

  .محصول مختلف پرورش میدهند 42آنها مجموعا . 4

  .محصول دارد 1هر كس دقیقا 2. 

  .هر محصول در يك باغچه قرار دارد 3.

  .باشدباغچه موجود می  1فقط يك محصول هست كه در . 1

  .فقط در يك باغچه سه نوع بذر كشت شده 5

 . شته شدهكا بذر نوع يك فقط فقط در يك باغ .6

 .گالبی ها فقط در باغ اول و باغ آخر وجود دارند. 7

  .باغ پل در وسط قرار دارد و لی در آن زنبقی نیست8. 

  .كسی كه میخك پرورش میدهد ديگر سبزيجات نمی كارد9. 



  .دارد كلم پرورش نمی دهدكسی كه رز . 41

  .كسی كه زرد آلو دارد كلم و كدو هم می كارد. 44

  .اولین باغچه سیب هم دارد. 42

  .فقط ذز دو باغچه گیالس وجود دارد. 43

  .در باغ سام پیاز و گیالس هست. 41

  .لوك فقط دو نوع میوه پرورش می دهد. 45

  .فقط در دو باغ الله كشت می شود. 46

  .باغ سیب دارديك  47.

  .فقط در يك باغ كه كنار باغ ريك است كلم كشت میشود48. 

  .باغ سام در دو انتها قرار ندارد 49.

  .هنك نه سبزی می كارد و نه میخك21.

 .پل سه نوع سبزی دارد. 24

 .محصوالت هر كدام از باغبان ها را مشخص كنید



 

 تا(: میوه, سبزی, گل 3توضیح: انواع بذر)

 تا(: سیب, گالبی, زرد آلو, گیالس, پیاز, هويج, كلم, كدو 42حصول )انواع م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دكتر حسابی معمای

  

 .سه نفر برای خريد ساعتی به يك ساعت فروشی مراجعه میكنند

  

 هزار تومن پرداخت میكنند 41هزار تومان بوده و هر كدام نفری  31قیمت ساعت 

 …تا آن ساعت را خريداری كنند

  

 ،هزار تومان بوده 25بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگويد قیمت ساعت 

  

 .هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان 5اين 

  

 ، هزار تومان را برای خود بر میدارد 2شاگرد 

  

 )هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. )نفری هزار تومان 3و 

  



 .میشود 27برابر  9×3هزار تومان پرداخت كرده اند . كه  9حال هر كدام از آنها نفری 

  

 تومان 29هزار تومان كه پیش شاگرد است میشود  2اين مبلغ به عالوه آن 

  

 هزار تومان باقیمانده كجاست ؟

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بیل گیتس برای استخدام در مايكروسافتی معما 

  

 .دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند

  

 .دام يك در دارند ولی هیچكدام پنجره.ندارندك هر

  

درهايشان كه بسته باشد درون اتاقها كامال تاريك است. در يك اتاق سه چراغ برق به توانهای 

 وات و در اتاق ديگر سه كلید برق مثل هم وجود دارد. 421و  441، 411

  

كدام چراغ راروشن میكند) مثال نمیدانیم آيا كلید وسطی مربوط است به نمیدانیم كدام كلید  ما

چراغ وسطی يا به چراغهای ديگر اما بطور قطع میدانیم كه هر كدام از كلید ها يكی از چراغها را 

 .( روشن میكند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم
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معلوم كنید كه هر كلید مربوط به كدام چراغ است. برای اينكار و در شروع، شما بايد در اتاق  شما

 .كلیدها باشید و كار را از آنجا شروع كنید

  

ا را روشن و خاموش كنید. اما شما تنها هستید و شما میتوانید هر چند مرتبه كه بخواهید كلیده

توانید از كسی كمك بگیريد و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه نداريد و  نمی

مهمتر از همه اينكه شما حق نداريد بیش از يكبار وارد اتاق چراغها شويد و وقتیكه وارد شديد و 

 .دا وارد آن اتاق بشويدبیرون آمديد، ديگر نمیتوانید مجد

  

مهندس يكی را برای شركتش  411طراحی كرد تا از بین  2112اين معما را بیل گیتس در سال 

 .انتخاب كند

 

 حال بفرمايید كه هر كلید كدام چراغ را روشن می كند؟
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  خرسجواب معمای 

تمام اين داستان در قطب شمال اتفاق افتاده.وقتی مرد شلیك كرده بايد دقیقا در نقطه قطب قرار 

 .داشته باشد.از اينجا مشخص میشود كه خرس تنها میتواند سفید باشد

 

 

 همسايه ها

  حیوان       نوشیدنی             سیگار         رنگ         ملیت 

  گربه                آّب               dunhill          زرد           نروژ 

  اسب             چای                blend          آبی     دانمارك 

  پرنده              شیر             pallmall        قرمز     انگلیس 

  ماهی             قهوه               prince         سبز        آلمان 

  سگ              آبجو       Blue master      سفید       سوئد 

 

 



 :معمای كشتی هاجواب 

 .كشتی فرانسوی بار چای دارد

 .كشتی ای كه برنج حمل می كند دودكش سفید دارد

 

 

 :معمای باغبان هاجواب 

 .يكی از كسانی كه گیالس می كارد هنك است

 .سام پیاز هم می كارد

 

 

 

 

 

 



  دكتر حسابی معمای جواب

معما تا جايی كه شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است 

 تومان پرداخته اند كه  9111میگیرن در واقع نفری  4111اما مشكل اينجا وجود داره كه وقتی نفری 

 !!!!تومان 29111میشه  2111و +  27111= 3×9111

  

 2+25جمع كرد و درواقع بايد آنها رو از هم كم كرد.) 2رو با  27اشتباه همین جاست كه نبايد 

 (27تومان پول شاگرد =

  

تومان پول دادند كه سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها  31111يعنی سه نفر 

ر تومان رو بابت پول ساعت هزا 25111تومان رو شاگرد برداشته و  2111تومان دادند كه  27111

 پرداخته اند. 

 

 

 



 بیل گیتس برای استخدام در مايكروسافتی معما  جواب

 

يكی از كلید ها را روشن كنید و يكی دو دقیقه بعد آنرا خاموش نمايید. حاال كلید ديگری را روشن 

و به اتاق چراغها برويد. چراغی كه روشن است مربوط است به كلید دوم. دو چراغ ديگر را لمس  كنید

كنید، آنكه گرم است مربوط است به كلید اول و البته آنكه سرد است مربوط است به كلید سوم 

 .است

  

ما كه اگر شما نتوانستید اين معما را حل كنید يقینا به اين دلیل بوده است كه به فیزيك مع

همانا حرارت تولید شده در چراغها است توجه نداشتید و فكر خود را متمركز بر تناظر چراغها و كلیدها 

 .نموديد، راه حلی كه هرگز شما را به جواب نخواهد رساند

  

 

توان چراغها هم هیچ ربطی به حل معما ندارد. آنها را فقط برای گمراه كردن شما در معما گنجانده 

 .شده است
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 انیشتین دوم معمای راه حل راهنمای 

 

 ( :راه حل)معما را به صورت مرحله به مرحله حل می كنیم

مرد نروژی،  ، مردی كه در خانه وسطی زندگی میكند، شیر می نوشد ) 9 و 8 ) با استفاده از موارد.4

 .مرد نروژی كنار خانه آبی زندگی می كند می كند،در اولین خانه زندگی 

            
 

 نروژی      

   

 آبی

 

  

 شیر

  

5 1 3 2 4 

 

صاحبخانه ) 5و مورد (خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد (1)با استفاده از مورد2.

 .خانه سبز، قهوه می نوشد

 .راست آن سفید و نشیدنی قهوه داشته باشدرنگ سبز بايد در خانه ای باشدكه سمت *

http://onlyriaziat.blogfa.com/post-4.aspx


    

 نروژی

 سبز سفید

 

 آبی

 

 

 شیر قهوه

  

 

 د.مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می كن ) 4 (با استفاده از مورد3.

 .خانه ای كه هم مرد انگلیسی و هم رنگ قرمز باشد فقط خانه ی وسط است*

  Dunhill خانه نروژی می دهیم وصاحب خانه زرد، سیگارحال فقط رنگ زرد باقی مانده و به *

 (7می كشد)مورد

  

 انگلیسی

 

 نروژی

 زرد    آبی قرمز    سبز سفید

 

 شیر  قهوه

  

    
 Dunhill 

 



می  Dunhill مردی كه اسب نگهداری می كند، كنار مردی كه سیگار) 44(با استفاده از مورد1.

 .كشد زندگی می كند

 2 ) مرد دانماركی چای می نوشد( مرد دانماركی بايد در يكی ازخانه های 3توجه به مورد با  الف(

 .باشد5يا 

می كشد، آب میوه می نوشد بايد در  Blue Master ( مردی كه سیگار 42با توجه به مورد)  ب(

 .باشد 5يا  2 يكی از خانه های

يا  1يا  2 بايد در يكی از خانه های ،كشدمی  Prince ( مرد آلمانی سیگار 43با توجه به مورد)   ج(

 .باشد5

با آبمیوه هر  Blue Master مرد دانماركی با چای و مردی كه سیگار : نتیجه از الف ، ب و ج

نمی تواند در يكی از  Prince باشند. پس مرد آلمانی با سیگار 5يا  2كدام بايد در يكی از خانه های 

  .است 1باشدپس در خانه  5يا  2خانه های 

 

 



 

 انگلیسی آلمانی

 

 نروژی

 زرد   آبی   قرمز  سبز سفید

 

 شیر   قهوه

  

 
prince 

  
 Dunhil 

   

 اسب

 

 

 .مرد سوئدی، يك سگ داردتنها خانه ی باقی برای او خانه پنجم است ) 2 (با توجه به مورد 5.

 (3 ) توجه به شماره است كه در خانه دوم قرار می گیردو با دانمار كی تنها ملیت باقی مانده*

 .مرد دانماركی چای می نوشد

 .می كشد، آب میوه می نوشد Blue Master مردی كه سیگار) 42 (با توجه به شماره*

 نروژی دانماركی انگلیسی آلمانی سوئدی

 زرد آبی قرمز سبز سفید

 چای شیر قهوه آب میوه

 



Blue Master prince 
  

dunhil 

 سگ

  

 اسب

 

 

می كشد در خانه دوم است و همسايه ای دارد كه آب می  Blends مردی كه سیگار) 45  (مورد6.

 .در خانه اول است نوشد

 .می كشد پرنده پرورش می دهدتنها خانه سوم است Pall Mall شخصی كه سیگار )  6)مورد *

 .كندمی كشد در كنار مردی كه گربه نگه می دارد زندگی می  Blends مردی كه سیگار) 41 (مورد*

 نروژی دانماركی انگلیسی آلمانی سوئدی

 زرد آبی قرمز سبز سفید

 آب چای شیر قهوه آب میوه

Blue Master prince Pall Mall Blends dunhil 

 سگ

 

 گربه اسب پرنده

 



 كدامیك از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟

 .آلمانی است تنها خانه باقی مانده*

 نروژی دانماركی انگلیسی آلمانی سوئدی

 زرد آبی قرمز سبز سفید

 آب چای شیر قهوه آب میوه

Blue Master prince Pall Mall Blends dunhi 

 گربه اسب پرنده ماهی سگ

 

 پاسخ: آلمانی
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