
 جمع سریع    +
می خواهیم با آموزش چند تکینک سااادد در بد دساار آ ردا  وای  االیج ع،   ،ت  ساارعر بیااا ر   یدا در این بخش 

کنیم در این ر ش  دید با د  عام  سرعر   دقر سر کار داریم  تو د داش د باشید کد فرض ما در اراید   این مطالب آا 

 اسر کد ش،ا با مفاهیم ا لید  ،ت کردا آشنا هس ید.

 :قمیجمع اعداد یک ر

 باشد  مانند  د ل زیر: 01د  عدد را مک،  گویند هرگاد حا    ،ت آنها عدد مکمل: 

8 + 2 6 + 4 5 + 5 3 + 8 1 + 9 

9 + 1 7 + 3 5 + 5 4 + 6 2 + 8 
در نظر می گیریم در  ااورتی کد عدد خ م می شااود  01در  ،ت د  عدد اب دا ا لین عدد را با عدد  کد  ،ت آا بد 

از شااا،ا  7+9د م دادد دادد شااادد بترگ ر بودند دنهالد   آا را بد  وای اهاااافد کنیم بد عنواا مرال اگر  ،ت 

 خواس د شد در ذهن اا بد این  ورت ع،  کنید.

7 + 9 = (9 + 0) + 6 = 06 

 

 2 4   5  6 5  4 1 

 6 9  3 7  9 7  3 8 

 1 8  2 8  5 3  6 5 

 8 5  6 1  8 8  3 1 

 4 3  4 6  5 9  5 8 

 8 5  9 2  2 0  9 4 

 7 4  4 9  8 6  4 3 

 6 6  8 6  6 4  9 6 

 3 9  2 7  3 6  6 9 

 3 8  0 8  8 2  3 0 

 



 جمع عدد یک رقمی با عدد دو رقمی:

خ م می شود بیابید  01برا  این کار کافی اسر  ،ت عدد د  رق،ی را با یک عدد یک رق،ی کد  وای آا بد مضربی از 

 سپس دنهالد عدد د م را بد ا  حا   اهافد کنید. مرال :

77 + 8 = (77 + 3) + 7  = 61 + 7 = 67 

 

 

 5 45  8 23  4 54  6 34 

 7 54  2 75  8 42  3 67 

 9 34  7 34  2 65  8 33 

 2 65  0 65  5 74  3 23 

 9 23  4 44  0 45  6 75 

 2 54  2 29  1 76  4 45 

 8 23  8 54  2 27  9 24 

 4 65  3 85  8 18  2 98 

 9 34  7 23  6 27  7 68 

 7 75  3 51  3 38  3 35 

 4 24  6 74  5 29  8 67 

 9 16  4 63  9 94  3 37 

 8 73  8 65  4 88  9 29 

 6 34  4 22  8 34  4 93 

 3 76  8 38  3 25  7 57 

 5 35  2 82  5 63  4 35 



 می با یکدیگر:جمع دو عدد دو رق

 :انجام کار بد  ورت زیر اسررا  یدا کنید  ر ش  67+  75ض کنید می خواهید  وای فر

67 + 75 = (67 + 71) + 5 = 007 + 5 = 009 

 ،ت می کنیم )این ع،لیات در ذهن  ورت می  71را با  67شکس یم اب دا  5   71ه،انطور کد دیدید عدد د م را بد عدد 

را در کنار  وای  7یعنی  67. سپس یکاا عدد 00 ،ت می کنیم کد می شود  6را با  7گیرد   در این  ،ت از س،ر چپ 

 ،ت می کنیم.  5یعنی  75می نویسیم   سپس  وای را با یکاا عدد 

 74 48  59 64  17 58  43 21 

 26 91  40 24  42 25  84 23 

 27 84  82 18  38 86  37 54 

 29 49  50 94  58 45  63 26 

 73 71  61 38  59 27  27 35 

 72 37  48 63  59 83  37 96 

 87 78  50 83  38 58  53 34 

 17 79  14 74  29 18  74 75 

 28 83  49 28  39 94  15 34 

 22 27  91 93  76 38  52 65 

 84 87  58 86  41 84  47 76 

 57 84  74 34  15 58  84 15 

 19 74  47 61  83 53  27 86 

 94 53  84 73  37 94  44 34 

 76 67  63 48  41 36  63 71 

 83 38  15 79  49 69  17 49 

 32 23  54 18  29 39  65 95 

 24 42  73 85  84 41  23 34 

 45 54  38 37  73 21  43 76 

 



 تصاعد حسابی صعودی: 

عداد با یک کل،د   تصاعد بد معنی  عود کردا می باشد    منظور از یک تصاعد حسابی  عود  آا اسر کد ا

مقدار معین زیاد می شوند برا   ،ت کردا اعداد  از این قهی  ر ش ها   دس ورات ماخصی   ود دارد کد 

معر ف ترین آا ها را گا س بد دسر آ رد  در این قس،ر می خواهیم ش،ا را با قوانین سادد ا  در ر ش ها  

ا قه  از ه،د این ها با چند ن،وند از تصاعد ها  بد دسر آ ردا  وای ها  این گوند از تصاعد ها آشنا کنیم. ام

 حسابی آشنا شوید.

 : تصاعد حسابی اعداد فرد 3   7   9   00...   

 76   .………………   3   2   0 : تصاعد حسابی از یک تا یک عدد طهیعی د  رق،ی

 مجموع اعداد فرد از عدد یک تا یک عدد فرد دو رقمی:

 رق،ی اهافد کنید.عدد یک را بد عدد فرد د   -0

  وای حا   را بد د  تقسیم کنید. -2

 حا   را بد تواا د  برسانید حا   مج،وع اعداد فرد از یک تا آا عدد د  رق،ی گف د شدد در مرحلد ا ل می باشد. -3

 حا   عهارت زیر را بیابید: مثال:

0 + 3 + …………… + 79 = ??? 

 (81 ،ت می کنیم.) 0را با  79عدد  -0

 (51مرحلد یک را بد د  تقسیم می کنیم.)  وای -2

 (0611حا   را بد تواا د  می رسانیم تا حا   خواس د شود.) -3

 0611 وای : 

 مجموع همه ی اعداد بین دو عدد انتخابی:

 ان خای کنید.)ملد دی ی برا  ان خای تعداد ارقام عدد   ود ندارد( 21د  عدد ک، ر از  -0

  ،ت کنید.این د  عدد را با یکدیگر  -2

 این د  عدد را از یکدیگر کم کنید   بد حا   عدد یک را اهافد کنید. -3

( هری کنید.  وای بد دسر آمدد مج،وع 2( را در نصف عدد بد دسر آمدد از مرحلد )3دسر آمدد از مرحلد ) دعدد ب -5

 ه،د اعداد بین د  عدد ان خابی ش،ا می باشد.

 مثال : 

 می باشند. 08   5ان خابی ش،ا فرض کنید د  عدد  -0

 ) ،ت د  عدد( 5+  08=  22 -2

 )تفاه  د  عدد   سپس  ،ت کردا با یک( 05+  0=  07   08 – 5=  05 -3



 هری کردیم( 07( یعنی 3را در عدد بد دسر آمدد از مرحلد) 00یعنی  22)نصف عدد  00 ×07=  067 -5

 مجموع همه اعداد از یک تا یک عدد دو رقمی:

 ک عدد د  رق،ی ان خای کنید.)ملد دیصف تی در ان خای عدد   ود ندارد(ی -0

 نصف عدد د  رق،ی را در عدد بعد  عدد مرحلد یک هری کنید. -2

  وای بد دسر آمدد مج،وع ه،د اعداد از یک تا آا عدد د  رق،ی را نااا می دهد. -3

 مثال: 

 باشد. 35اگر عدد د  رق،ی ش،ا  -0

 هری می کنیم. 37را در  06یعنی  35می شود. نصف عدد  37عدد بعد از آا  -2

07×37 = 797 

 می باشد. 797 وای این مج،وع  -3

 تصاعد هندسی:

 گاد در یک تصاعد هر عدد مضربی از یک نسهر ثابر باشد بد این رش د از اعداد تصاعد هندسی گویند.هر 

  2: تصاعد هندسی با نسهر  9   08   36.....   

 5: تصاعد هندسی با نسهر  7   21   81......   

 :2مجموع یک تصاعد هندسی با نسبت 

 از د سر خود بخواهید یک عدد را ان خای کند. -0

از ا  بخواهید کد عدد مورد نظرش را د  برابر کند  بد طور  کد یک سر  از آخرین اعداد بد دسر آیند کد هر کدام د   -2

 آخرین عدد بد دسر آمدد را ش،ا بگویید.برابر عدد قهلی خود باشند. در ه،ن 

 حال از ا  بخواهید آیا می تواند خیلی سریت مج،وع این اعداد را بد ش،ا بگوید؟ -3

 ش،ا می توانید سریت تر از ماشین حسای  وای این مج،وع را بگویید. -5

 ا لین عدد می شود. ((د  برابر آخرین عدد منها  )  وای آا )

 مثال: 

 باشد. 32 خابی د سر ش،ا اگر عدد ان -0

 32   65   028   276   702سر  اعداد  کد ا  می نویسد بد شک  مقاب  اسر.  -2

 ( می شود:32( منها  ا لین عدد )یعنی 702د  برابر آخرین عدد )یعنی  -3

2 × 702 = 0125 ==> 0125− 32 = 0125 − 31 − 2 = 995 − 2 = 992 

 می شود. 992بنابراین مج،وع این سر  از اعداد  -5

 



 :4مجموع یک تصاعد هندسی با نسبت 

 از د سر خود بخواهید یک عدد را ان خای کند. -0

از ا  بخواهید کد عدد مورد نظرش را چهار برابر کند  بد طور  کد یک سر  از اعداد بد دسر آیند کد هر کدام چهار برابر  -2

 وید.عددقهلی خود باشند. در ه،ن ه،د این ها  آخرین عدد بد دسر آمدد را بگ

 آیا می تواند خیلی سریت مج،وع این اعداد را بد ش،ا بگوید؟حال از ا  بخواهید  -3

 ش،ا می توانید خیلی سریت تر از ماشین حسای  وای این مج،وع را بگویید. -5

 می باشد. (( 3 وای آا )) چهار برابر آخرین عدد منها  ا لین عدد تقسیم بر 

 مثال: 

 باشد. 7ش،ا اگر عدد ان خابی د سر  -0

 0281   321   81   21   7سر  این اعداد بد ترتیب مقاب  خواهد بود:  -2

 ( می شود:7( منها  ا لین عدد )0281چهار برابر آخرین عدد ) -3

(5 × 0281) − 7 = 5111 + 811 + 321 − 7 = 7021 − 7 = 7007 

÷ 7007می شود:  3تقسیم این عدد بر  -5 3 = 0717 

 0717بنابرین مج،وع این سر  می شود: 

 

 مثال عددی بزنید و حاصل را به دست آورید. 011د نکات گفته شده در این فصل عرین : برای تصاتم

 طرز یود حشی در هر حد منحصر به یوشه ...
 للی دلگه شی  آدی اوشه ...
 للی دلگه  رزولی آدی حنه ...

 للی دلگه به تحصی  ادامه آدی د  ...
 للی دلگه به یودش آدی رسه ...

 تراآه های غدگین گوش مید  ... للی مدام
 للی دلگه از یودش، علد لادگاری آدی گیر  ....

 للی محبه آدی حنه ...
 للی دلگه محبه آدی اشلر  ...

 و .....
 سالگی دفن می شوآد... 03سالگی میدیرآد و در  03النگوآه اسه حه احثر  دما در 

  آوشته اائولوحوئلیو برآد   از  ادبی سال
 + سالگی دفن شوی!!!!533+ سالگی بدیری و در 5333تو دوسه یوبم در  امیدوارم حه



 )بدون استفاده از جدول ضرب( ضرب×
 :11ضرب هر عدد در روش 

در این ر ش اب دا رقم یکاا را از ساا،ر راساار نوشاا د   هر رقم را با رقم ماقه   ،ت کردد   می نویساایم   در ان ها رقم 

شد رقم یکاا را نوش د  01بیا ر یا مسا    01اگر در حین  ،ت کردا مج،وع د  رقم از اب دا  س،ر چپ را می نویسیم   

   یک  احد بد  ،ت د  رقم بعد  اهافد می کنیم.

37262 × 00 = 387882 
37678 × 00 = 392238 

7862 × 00 = 65582 

 )) رقم را د  برابر کن کن   با ه،ساید راسر  ،ت کن (( :12روش ضرب هر عدد در 
1 9 3 6 7 3 5 2 9 × 02 

0  0 2 3 8 5  0  0 5 8            
 

 

ه،انگوند کد در مرال باال مااهدد می کنید هر رقم را د  برابر کردد ایم   سپس  وای بد دسر آمدد را با رقم س،ر 

 راسر آا  ،ت کردد ایم این ع،  را تا آخر برا  بد دسر آ ردا ک   وای انجام دادد ایم.

 0- 9  نگد می داریم(برا  مرحلد بعد را می نویسیم   یک را  8) 08بد اهافد  فر می شود  08 -2 .08می شود  2هربدر 

 0- 2  را با یک ماندد از  03.)03می باشد می شود  9کد  2بد عال د رقم س،ر راسر عدد  5 -2 .5می شود  2هربدر

 مرحلد بعد نگد می داریم( را می نویسیم   یک را برا  5   05مرحلد قه   ،ت می کنیم می شود 

..... 

..... 

می باشد. برا  هری کردا کافی اسر بد  02تقریها شهید هری  09  ...   07  05  03ر ش هری کلید   اعداد در  نکته :

یکاا مضر ی فید اعداد نگاد کنیم. آا گاد هر رقم )مضر ی( را در یکاا هری کنیم   حا   را با رقم س،ر راسر آا 

 بد عنواا مرال: ،ت کنیم 

 : ))رقم را چهار برابر کن با ه،ساید  ،ت کن((05هری   ((: ))رقم را سد برابر کن با ه،ساید  ،ت کن03هری 

 : ))رقم را  نج برابر کن با ه،ساید  ،ت کن((   ........07هری 

 

 من از یوش باوری  آما محبه  سه و  و حردم  حور می دزدآددر  ن شدری حه مرداآش عصا از 

 



 

 07 135872  00 1680672 

 07 13287  00 12357 

 08 185622  00 12538 

 08 158263  02 137673 

 08 193280  02 198378 

 09 1873239  02 138729 

 09 1739212  03 1582293 

 09 1737201  03 1387237 

 01 1382137  03 138530 

 00 137709  05 193575 

 02 1275897  05 136093 

 03 10973973  05 10038757 

 05 10031575  07 12362387 

 07 173293  07 123876 

 06 159738  07 102358 

 07 1515882  06 163957 

 08 15998133  06 135813 

 09 179373  06 132773 

 21 151513  07 1935767 

 

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید. 01تا  01مثال از ضرب اعداد چند رقمی در اعداد بین  011تمرین : 

 )) در س،ر راسر عدد  یک  فر قرار دهید.((: 10 در عدد ضرب هرروش 

17386387673 × 01 =  73863876731 

 :6روش ضرب هر عدد در 

اگر ز ج اسر چیت  نیفتایید. سپس حا   را با نصف ه،ساید  ،ت کن.)کسر ها را با آا  ،ت کن.  7)) اگر رقم فرد اسر 

 را در  ورت   ود حذف کن( ((

 قه  از این کد دس ور باال را بد کار بهریم نیاز بد این اسر کد اب دا با مفاهی،ی آشنا باشیم.

 ند.(( در اعداد طهیعی رقم ز ج گوی 8   6   5   2   1بد رقم ها  )) ارقام ز ج: 

 (( در اعداد طهیعی رقم فرد گویند. 9   7   7   3   0بد رقم ها  )) ارقام فرد: 



ز ج نصف رقم یک عدد طهیعی بد دسار می آید. در ارقام  2عدد  اسار کد از تقسایم هر رقم بر نصاف رقم: 

ف ن قس،ر  لیج  وای اسر اما در ارقام فرد نصف رقم یک عدد اعاار  اسر. در این  ا منظور از نصف کردا در نظر گر

اسر   لذا قس،ر اعاار  در نظر گرف د ن،ی شود. بد ه،ین دلی  اسر کد در قس،ر آخر  راح ا آمدد اسر کد کسر ها 

را در  اورت   ود حذف کن  چوا هر عدد اعااار  ن،اد  کسار  دارد. بنابراین ما از قسا،ر اعاار   رف نظر می کنیم. 

  د کنید.برا  آشنایی بیا ر بد مرال زیر تو

 
1  5  9  2  7  3  3  8  7   × 6
2  9  7  6   5   1   3   0   1            

 

 7  دهگاا را برا   0را نوش د    1فرد اسر(   چوا س،ر راسر آا عدد  نیسر  7. )زیرا 01می شاود  7بد عال د

 مرحلد بعد نگد می داریم.

  7یت  بد آا اهااافد ن،ی کنیم. در کنار این رقم عدد می رساایم. این رقم ز ج اساار  بنابراین چ 8اکنوا بد رقم 

می شود    01 ،ت می کنیم  وای  2را با  8. عدد 2  ود دارد کد نصاف آا بد ا در نظر گرف ن اعااار می شاود 

 0می نویسیم    8را زیر رقم  0می رسایم   عدد  00این عدد را با رقم یک ماندد از قه   ،ت می کنیم کد بد عدد 

 را برا  مرحلد بعد نگد می داریم.دهگاا آا 

  را با  8می شود.  8 ،ت شود کد  وای نهایی  7فرد اسار بنابرین باید با  3می رساد. رقم  3حال نوبر بد رقم

می شود  5بد عال د  8. لذا عدد 5می شود  8اسر  ،ت می کنیم. نصف  8نصف رقم س،ر راسر آا عدد کد 

 دهگاا را برا  مرحلد بعد نگد می داریم. 0را می نویسیم    3. عدد 03 کد با یک باقی ماندد از قه  می شود 02

 ............. 

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 6مثال از ضرب اعداد چند رقمی در  عدد  011تمرین : 

 ،ت کن  با نصف ه،ساید  ،ت  7))رقم را د  برابر کن. اگر رقم فرد اسار با  :7روش ضررب هر عدد در 

 کن.((

خواندا دساا ور باال دچار اشاا هاد گردید کد اگر رق،ی را د  برابر کنیم  وای ز ج می شااود. بنابراین قساا،ر بعد  شاااید با 

  ،ت کن چد معنایی دارد؟ 7دس ور کد می گوید اگر رقم فرد اسر با 

ین مطلب آا اسار کد )) اگر رقم ا الی کد آا را د  برابر کردد اید فرد باشد ند این کد د  برابر عدد فرد اسر.(( منظور از ا

 را بد دسر آ رد. بد مرال زیر تو د کنید: 7بنابریاا با ذکر این نک د می تواا  وای هری هر عدد در 

1  3  8  6  7  8  0    ×    7
 2   7  1   6   1  6  7               

 

  چوا در  7 ،ت می کنیم می شود  7را با  2چوا عدد یک فرد می باشد   2یک را د  برابر می کنیم می شود عدد  

 را می نویسیم )دقیقا زیر عدد یک( 7اسر عدد  7س،ر راسر یک عدد  قرار ندارد  وای نهایی 



  اسر نیاز  بد  ،ت کردا با  ز ج 8. چوا 06اسار. آا را د  برابر می کنیم می شود  8اکنوا نوبر رقم

را با نصف رقم س،ر راسر آا )یعنی یک( کد نصف آا  فر می شود  ،ت می کنیم  06نیسر. اکنوا  وای  7

 نوش د   یک دهگاا  را برا  مرحلد بعد  نگد می داریم. 8را زیر رقم  6می شود    06کد حا   

  فرد اسر  7  چوا عدد  01برابر می کنیم می شود  را د  7می رساد کد عدد  فرد اسر. عدد  7حال نوبر بد عدد

می باشد  ،ت می کنیم  5کد  8را با نصف عدد  07. حال نصف عدد 07 ،ت می کنیم می شود  7را با  01 وای 

را زیر  1اسر. کد  21دهگاا مرحلد قه  را نیت داریم  س  وای نهایی  0  ه،انطور کد می دانیم عدد . 09می شود 

 دهگاا را برا  مرحلد بعد  نگد می داریم. 2نوش د    7رقم 

 .................... 

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 7مثال از ضرب اعداد چند رقمی در  عدد  011تمرین : 

 با آا   ،ت کن(( 7)) نصف ه،ساید راسر را بنویس   اگر عدد فرد بود یک  :5روش ضرب در عدد 

نیت با مفهوم ه،سااید سار کار داریم. این مقدار ه،اا نصاف عدد بد ا در نظر گرف ن اعااار اسر.  س از  در این  ا

 ،ت می کنیم مرال زیر ر ش کار را بد  7این کار در  ااورتی کد رق،ی کد در مل   وای قرار دارد فرد بود حا اا  را با 

 درس ی نااا می دهد.

1  9  7  6  1  7  2       ×     7
5  8  8  1  2  6  1                   

 

  ز ج  2نگاد می کنیم  لی با آا کار  نداریم. زیرا ا ال  2کار را از س،ر راسر مضر ی شر ع می کنیم بد عدد

رق،ی   ود  2مل  نوش ن  وای را بد ما نااا می دهد. بنابراین چوا در س،ر راسر  2اسار   ثانیا رقم 

 می نویسیم. 2نصف آا نیت  فر اسر کد رقم  فر را دقیقا زیر  ندارد یا در  اقت  فر فرض می شود.

   ( 2)یعنی  7را باید با نصاف رقم س،ر راسر  7فرد اسار بنابریاا عدد  7می ر یم رقم  7اکنوا بد سارا

 می نویسیم. 7را زیر  6کد  وای  6می شود  7کد یک می شود  ،ت کنیم. یک بد عال د 

   .2کد رقم س،ر راسر آا اسر می شود  7فر ز ج اسر   نصف عدد اکنوا نوبر بد رقم  افر می رسد .

 را در زیر  فر بد عنواا  وای نهایی می نویسیم. 2عدد 

 ................. 

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 5مثال از ضرب اعداد چند رقمی در  عدد  011تمرین : 

 : 9روش ضرب در عدد 

 ین نوع هری سد مرحلد  ورت می گیرد:برا  انجام ا

 

 



 کم می گردد. 01رقم یکاا عدد مضر ی از  مرحلد ا ل:

کم می کنیم   ن یجد را با رقم س،ر راسر هر کدام  9از رقم دهگاا مضار ی تا آخرین رقم مضر ی را از مرحلد د م: 

  ،ت کن.

 از آخرین رقم س،ر چپ مضر ی یکی کم می شود. مرحلد سوم:

 زیر دقر کنید:بد مرال 

1  3  1  2  6  9  8  8  6  7      ×   9
2  7  2  5  2  8  9  8  1  3               

 

  می نویسیم. 7. این عدد را در  ایین 3کم می کنیم می شود  01را از  7مرحلد ا ل: عدد 

  کم می شوند   ن یجد با رقم س،ر راسر  9)آخرین رقم عدد مضار ی( از  3تا رقم  6مرحلد د م: اکنوا از رقم

 هر یک از این ارقام  ،ت می شوند. 

  قرار دارد  ،ت  6کد سا،ر راسر  7بد دسار می آید. این رقم  وای با رقم  3کم می شاود  وای  9از  6عدد

 نوش د می شود   یک دهگاا را برا  مرحلد بعد  نگد می داریم. 6را زیر  1می شود کد  01می شود    وای نهایی 

   ماندد از  0  در نهایر با  7می شود  6با عدد  0بدسر می آید.  0کم می شود    وای  9اسر کد از  8رقم بعد

 د دارد .نوش د می شود.  این کار تا رقم سد مضر ی ادام 8نیت در زیر رقم . این عدد 8مرحلد قه  می شود 

  می  2می رسد. از این رقم یکی کم می کنیم   بد عدد  3مرحلد ساوم: اکنوا نوبر بد آخرین رقم مضر ی یعنی

را دقیقا زیر رقم  افر مضار ی می نویسیم.  فر مضر ی مل   وای را بد ما نااا می دهد  لی  2رسایم. این 

 آخرین رقم نیسر.

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 9عدد   مثال از ضرب اعداد چند رقمی در 011تمرین : 

 :8 عدد روش ضرب در

دارد. با این تفا ت کد د  برابر کردا نیت بد آا اهاافد می شود   در  9این شایود از هاری شاهاهر زیاد  بد هاری کردا در 

تر با مراح  کار مرال آ ردد شدد ش،ا را با مرحلد آخر بد  ا  آا کد یکی کم کنیم د  تا کم می کنیم. برا  آشانایی بیش 

 این ر ش آشنا می سازد.

 بکاهید   د  برابر کنید. 01از مرحلد ا ل: 

 بکاهید  د  برابر کنید  سپس با ه،ساید  ،ت کنید. 9از مرحلد د م: 

 از رقم س،ر چپ مضر ی د  تا کم کنید.مرحلد سوم: 

1 8  3  2  5  0  6  ×   8
6  6  7  9  3  2  8             

 

 



  :کد زیر عدد مضاار ی می  8می شااود  2هااربدر  5.    5کم می کنیم   می شااود  01را از  6مرحلد ا ل

 نویسیم.

  کم می شوند   سپس  وای ها د  برابر گردیدد   با ارقام  9ه،گی بد ترتیب از  8   3  2  5  0مرحلد د م: ارقام

 ها  بد دسر آمدد بد ترتیب نوش د می شوند. س،ر راسر هر کدام از آنها  ،ت می شوند    وای

  می باشد کد دقیقا زیر  6تا کم می شود    وای نهایی  2می رسد. از این رقم  8: اکنوا نوبر بد عدد سوممرحلد

 رقم  فر نوش د می شود.

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 8مثال از ضرب اعداد چند رقمی در  عدد  011تمرین : 

  :4 در عددروش ضرب 

 دارد. مراح  انجام کار در زیر آمدد اسر. 9   8این شیود از هری نیت شهاهر زیاد  بد هری کردا اعداد 

  ،ت کنید. 7بکاهید  اگر رقم فرد اسر با  01از  مرحلد ا ل : 

 اگر رقم فرد اسر. 7ه،ساید  ،ت کنید. بد عال د بکاهید   با نصف  9: از د ممرحلد 

 نصف رقم س،ر چپ مضری را بگیرید   یکی از آا کم کنید.مرحلد سوم: 

1  3   7  7  6  8  3  7  0  7   × 5
  0   7    0   1  7  3  5  8  6  8            

 

  :ت می  7بنابراین  وای را با فرد اسااار  7. چوا عدد 3کم می کنیم می شاااود  01را از  7عدد مرحلد ا ل، 

 می نویسیم. 7را زیر  8. عدد 8می شود  7بد عال د  3کنیم. یعنی 

  :کم می کنیم   مقادیر بد دساار آمدد را با نصااف  9را از  3  ....   8  3  7  0در این مرحلد اعداد مرحلد د م

  ،ت می شود. 7کد ارقام فرد با رقم راسر آا ها  ،ت می کنیم. در عین حال بد این نک د نیت تو د داریم 

  :( در نظر می گیریم نصف این عدد  یک می 3در این مرحلد آخرین رقم مضر ی را )در این مرال مرحلد ساوم

شااود کد یکی از آا کم می کنیم می شااود  اافر. این عدد را با یک باقی ماندد از مرحلد قه   ،ت می کنیم   در 

 زیر رقم  فر )مل   وای( می نویسیم. نهایر بد عدد یک می رسیم   آا را در

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 4مثال از ضرب اعداد چند رقمی در  عدد  011تمرین : 

 :3روش ضرب در عدد 

 دارد کد بد شک  زیر انجام می گیرد. 5این شیود از هری شهاهر زیاد  بد هری در 

  ،ت کن. 7ابر کنید اگر رقم فرد اسر با بکاهید د  بر 01از مرحلد ا ل: 

  ،ت کن   سپس از نصف ه،ساید  ،ت کن. 7بکاهید. د  برابر کنید. اگر رقم فرد اسر با  9از مرحلد د م: 

 تا از آا کم کن. 2نصف رقم س،ر چپ مضر ی را بگیر   مرحلد سوم: 



 1  8  3  1  5  7  6  3    ×   3
2   5   9   0  3  6  8  9              

 

 

 بزنید و آنها را ذهنی جواب دهید و روی کاغذ بنویسید. 3مثال از ضرب اعداد چند رقمی در  عدد  011تمرین : 

 ))  وای این هری ه،اا عدد مضر ی می شود. (( روش ضرب در عدد یک:

1  7  2  0  5  7  2    × 0
7  2  0  5  7  2       

 

  فر می شود. (())  وای این هری  روش ضرب در عدد صفر:

1  9  8  6  7  5  2    × 1
1

 

 

 نکته ای برای بزرگساالن:
آشنا شدید شاید سوال کنید کد این دس ورات چگوند می تواند در بد  1 – 09اکنوا کد با دسا ورات مخ لفی در هاری اعداد 

 خاطر سپردا  د ل هری برا  د رد   اب دایی بد کار ر ند؟

بد  9را بد یک دانش آموز اب دایی یاد بدهید. می دانید هری هر عدد در  9هری اعداد در فرض کنید شا،ا می خواهید  د ل 

 مرحلد نیاز دارد. 3

 کم می شود. 01رقم یکاا عدد مضر ی از مرحلد ا ل: 

کم می شوند   ن یجد با ارقام س،ر راسر هر کدام  9مرحلد میانی: ار رقم دهگاا مضر ی تا آخریم رقم مضر ی ارقام از 

  ،ت می شوند.

 مرحلد آخر: از آخرین رقم س،ر چپ مضر ی یکی کم می شود.

اما در هااری اعداد یک رق،ی در یک رق،ی نیاز  بد مرحلد میانی نداریم. بنابریاا مرحلد ا ل   آخر را بد کودآ آموزش می 

 دهیم.

 

 ضرب اعداد دو رقم در یک رقم: 

ع ارقام با در نظر گرف ن ارزش مکانی می نویسایم   سپس با انجام برا  این ع،  ه،وارد عدد د  رق،ی را بصاورت مج،و

 د  هری مع،ولی حا   را با  ،ت یا تفریق حا لضری ها بدسر آ ردیم.

37 × 8 = (31 + 7) ×  8 = 296 

88 × 7 = (7 × 8) × 00 = 76 × 00 = 606 

83 × 6 = (81 + 3) × 6 = 598 
75 × 7 = (71 + 5) × 7 = 708 

77 × 6 = (71 + 7) × 6 = 352 
39 × 8 = (51 − 0) × 8 = 302 

 



 

 3 168  7 162 

 5 177  7 127 

 6 182  3 125 

 8 156  8 133 

 3 128  6 178 

 8 139  7 129 

 7 172  7 153 

 8 137  5 197 

 5 137  3 130 

 8 139  9 157 

 0 197  6 133 

 9 109  5 107 

 5 175  7 187 

 8 129  8 176 

 5 138  2 158 

 7 182  5 157 

 3 133  0 181 

 7 173  6 173 

 3 173  9 197 

 

 یک عدد دو رقمی در حالت کلی: 2توان 

رق،ی را می گوییم. کد بد نوعی بد هری د  رقم در یک رقم تهدی   2رساندا یک عدد  2در این قس،ر ر شی برا  تواا 

 رقم قاب  ملاسهد اسر. 3اعداد بترگ ر برا  اعداد بترگ ر نیت مانند می شود کد با تسلط بد هری 

در این ر  عدد مورد نظر را گرد می کنیم   سپس مقدار  را کد بد عدد اهافد یا از آا کم می کنیم از عدد د م کم یا بد آا 

 بد حا لضری اهافد می کنیم. رساندد   حا   را 2اهافد می کنیم   مقدار اهافد یا کم شدد را از عدد ا لی بد تواا 

28 × 28 = (31 × 26) + (2 × 2) = 781 + 5 =  785 

37 × 37 = (51 × 35) + (3 × 3) = 0361+ 9 = 0369 

82 × 82 = (85 × 81) + (2 × 2) = 6721 + 5 = 6725 

 

 تمرین : توان دو تمام اعداد دو رقمی را به صورت ذهنی به دست آورده و روی کاغذ بنویسید.

 

 



 باشد: 5یک عدد دو رقمی که یکان آن  2توان 

را  لو  آا می  27می کنیم   در دهگاا هری می کنیم   سپس عدد در این حالر بد یکی از دهگاا ها یک  احد اهافد 

 نویسیم.

37 × 37 = 0227                      (3 × (3 + 0)) = 02 → 0227 =   وای

87 × 87 = 7227                    (8 × (8 + 0)) = 72 → 7227 =   وای

 توان دو یک عدد سه رقمی: 

 اعداد سد رق،ی را نیت با گرد کردا  دگاا ملاسهد می کنیم. 2رق،ی تواا  2اعداد  2تواا  س از تسلط بر 

283 × 283 = (311 × 266) + (07 × 07) = 79811+ 289 = 81189 

852 × 852 = (811 × 885) + (52 × 52) = 717211 + 0765 = 718965 

 عدد سه رقمی را به صورت ذهنی به دست آورده و روی کاغذ بنویسید. 011تمرین : توان دو 

 قمی های متفاوت: ضرب دو ر

برا  هری د  عدد د  رق،ی یکی از د  رق،ی ها را بصورت مج،وع ارقامش با اح سای ارزش مکانی آنها می نویسیم   

عدد د  رق،ی را در آا د  عدد یک رق،ی هری کردد حا   را بس د بد عالمر  ،ت یا تفریق می کنیم   حا لضری را 

 بدسر می آ ریم.

58 × 62 = (71 − 2) × 62 = (71 × 62) − (2 × 62) = 3011− 025 = 2976 

83 × 76 = 83 × (71 + 6) = (83 × 71) + (83 × 6) = 5071 + 598 = 5658 

82 × 67 = (81 + 2) × 67 = (81 × 67) + (2 × 67) = 7361 + 035 = 7595 

87 × 37 = (81 + 7) × 37 = (81 × 37) + (7 × 37) = 3961+ 087 = 3057 

72 × 32 = (7 × 32) × 00 = 225 × 00 = 2565 
79 × 85 = (81 − 0) × 85 = (81 × 85) − (0 × 85) = 6721 − 85 = 6636 

 می باشد مفید اسر. 21از  نک د: این ر ش مع،وال برا  اعداد کد اخ الف آنها ک، ر

 

 57 36  62 56 

 76 85  59 75 

 77 07  70 38 

 63 76  77 85 

 03 37  37 09 

 22 57  80 95 

 77 96  59 78 

 76 77  72 73 

 30 36  63 79 

 66 75  39 23 

 71 32  70 51 



 بخش پذیری ساده و شیوه های نوین در بخش پذیری:

 بخش  ذیر اسر کد یکاا آنها ز ج باشد. 2اعداد  بر 

 بخش  ذیر باشد. 3بخش  ذیر اسر کد مج،وع ارقام آنها بر  3اعداد  بر 

 باشد. 7یا  1بخش  ذیر اسر کد یکاا آا  7اعداد  بر 

 بخش  ذیر باشد. 9بخش  ذیر اسر کد مج،وع ارقام آنها بر  9اعداد  بر 

 بخش  ذیر باشد. 3  هم بر  2بخش  ذیر اسر کد هم بر  6اعداد  بر 

 بخش  ذیر باشد. 7  هم بر  2بخش  ذیر اسر کد هم بر  07اعداد  بر 

 بخش  ذیر باشد. 9  هم بر  2بخش  ذیر اسر کد هم بر  08اعداد  بر 

 باشد. بخش  ذیر 9  هم بر  7بخش  ذیر اسر کد هم بر  57اعداد  بر 

 یاف ن کاربرد نک د باالیی با ش،ا خواندد   عتیت می باشد   ما فقط بد ح  یک مرال برا  این بخش اک فا می کنیم.

مرال: اگر اعداد  داش د باشیم کد بد هیچ یک از اعداد فوق بخش  ذیر نهاشد با تو د بد خواص فوق می توانیم نتدیک 

ماندد را ملاسهد کنی،و خارج قس،ر با تو د بد مضاری شناخ د شدد ملاسهد ترین مضری آا عدد را  یدا کنیم   باقی 

 می شود   با تو د بد باقی ماندد می تواا اعاار تقسیم را ملاسهد کرد.

8762÷ 57 

 بخش  ذیر باشد طهق مراح  قه   ،ت نهایی آا را ملاسهد می کنیم. 9چوا باید بر 

8 + 7 + 6 + 2 = 23 → 2 + 3 = 7 

 نتدیک ترین مضری:

8762 − 7 = 8777 

 بدسر آید. 7 احد کم می کنیم تا ا لین مضری  9 احد   9

8777 − 9 = 8758 
8758 − 9 = 8739 

8739 − 9 = 9831 

 (57)مضری  9   7نتدیک ترین مضری 

8762 − 8731 = 32 
8731÷ 57 = 095 
32 ÷ 57 = 1/70 ̅     
                   
                                                             8762 ÷ 57 = 1/70 ̅ 
32 ÷ 57 = 65 ÷ 91 = 7/0 ̅ × 1/0 = 70 ̅
 

 

 



کتابچه بعدی
 مثلثاتو  معادالتتست های  حل فوق سریع و ذهنی 

1° 31° 57° 61° 91°

Sin √1
2

√0
2

√2
2

√3
2

√5
2

Cos √5
2

√3
2

√2
2

√0
2

√1
2

رم
 

زد و پ ر
 

راپ ا اگر ز
ده ای مس

 نسی رده ای م
 

ولی دل پ ه پ ای ی ر

الی لب  
 
و گلدان  خ رهچ  ی نج 

رک  
 
اطرات  پ

 
 خ

 
چوزده ای مپ ر از




