
 اشکال اوپراتوری

ولی نگران نباش  خب رسیدی به فصلی که ته نداره ...در واقع سر و ته نداره 

 piece of cakeیه جوری برات خالصه اش میکنم که بشه 

  آقاااا من باید دنبال رابطه ی یه مشت عدد باشم که تو یه سری شکل

عوض نوشته شدن ... همون اوپراتور و دنباله ی خودمونه قیافه اش 

 شده فقط.

  دایره یا شکل هایی که به قسمت های مساوی رو به روی هم تقسیم

شدن یا با شروع از کوچکترین عدد دنباله تشکیل میدن چه منطقی چه 

غیر منطقی ... یا قطاع های روبرو با هم اوپراتورن .... حواسم جمعه دو 

برعکس کردن/جمع رقمی دیدیم به همه حاالت غیر منطقی یعنی 

 فک کنم. ارقم/ضرب ارقام و توان ارقام 

  یه حالتی هم هس میان مثال جمع نصفش با نصف دیگه برابر میشه خب

مثالجمع یکی در  این چرت و پرت محضه ولی مجبورم یادشبگیرم ...

میون خونه ها با همدیگه برابر باشه ...یا نیم دایره ی باالیی با پایینی 

 .. حق اش نیس برم طراحو نصف کنم خدایی؟یا هر نصف دیگه .

 وزنه چهارتایی های تعادلی  –رفیقای چهارتایی 

  تا عدد دیدی در کل اول تعادل و چک کن ببین چه بالیی سر  ۴اقاااااااا

دوتاش بیاری میتونی دوتای دیگه رو بسازی یا این که فور اگزمپل 

 ضرب دوتاش با جمع دوتاش برابر باشه ....



 ا عزیزم اینارو سطری ستونی و ضربدری چک میکنم خب ... و اقااااااا

معموال ه تو نگاه اول دیده میشن ...منم مثل بقیه بچه های کالس چشم 

بصیرتم فعال شده حتی برعکس مرعکس بنویسه هم تشخیص میدم 

 بس که خفنم )زیر نویس: بعد بگین هوش بده(

  کلی میزنم ... میتونه فدا سرم میرم تعادل حاال دوتا دوتا تعادل نخورد

 همشون مثال جمعشون ثابت باشه یا یه الگوی منظم بسازه.

  ببین برای بار سوم دارم میگم بهت اگه عامل مشترک داشتن چه اعداد

چه ازقامشون اول ضربو چک کن)چیزی که خیلی تو سواال دیدم این بود 

شرایط که مثال ضرب چنتاشون میشد توان کاملی از اون یکی طور( ... 

نارو چک کن ... از اینا که به نتیجه وتفریق و تقسیم و داشتن اول ا

 نرسیدی برمیگردی به جمع و تحویلش میگیری. 

  جمع مظلومه ... من خیلی بهش اهمیت نمیدم ولی اکثر وقتا اونه که به

 دادم میرسه

 ت و یه پای دستا باهم ...پاها باهم ... یه دس دوتا :آدمکای اوپراتری

 م سعی میکنم کله اش رو بسازم.یا همجهت میگیرمخالف 

  آقاااااااااااااااااااااااا چشم بصیرت داشته باش میتونه ارقام یه عدد رو

بشکونه تو خونه های مختلف بذاره...اصال تو همین آدمکه میتونه یکان رو 

 بذاره دست راستی دهگان و بذاره چپی مثال.



 ی به توان فک کن...یعنی جواب خیلی  بزرگ جون هرکی که دوسش دار

باید با خودم بگم شیماجون این دوتا طفل معصومو چیکار کنم به جواب 

 نزدیک تر میشم ..توان ضرب یا جمع ...

 (این صدبار )عامل مشترک داشتن  ینتقدم تشخیص با ضربه ... یع 

  هرم های اعداد با این که ظاهر خیلی گوگولی ای دارن میتونن در باطن

 خیلی وحشی باشن ... سه تا حالت داره 

 یا از سطر پایه دو به دو اوپراتور میدن 

 یا سطرها تو یه تعادلی هستن 

 .یا  هر سطر یک عدد واحد خونده میشه 

  چه ببین تو دو رقمیها اگه جواب به عددات نزدیک بود چه مقدارش

 مدلش اول جمع/تفریق بعد برو سراغ دیجیت عسلم

  ... جدول های پرسی ... اول باید ببینم از کدوم ور دارن فشرده میشن

ونده خب مر طیه ساینو از رو مرحله آخر میفهمم...مثالمرحله اخر 

مشخصه اینو از باال و پایین فشارش دادن بدبختو که این ریختی 

 ور .....و الگوریتم حاکم بر جدولو بیابشده...حاال بزن تو کار اوپرات

 آقااااا یه چنتا حالت میتونه پیش بیاد :دنباله ها تو اشکال:

  شکل ها مثل هم باشن و لینکهای واصل هم یکی باشن .... اگر رو کمان

وتا شکلو بهم وصل میکنن( عدد و عملگر بنویسه که میشه د )لینک ها که

سوال اول ابتدایی ... اگه فقط عملگر باشه یعنی عدد همشون یکیه ...اگه 



ه کر هم عدد رو همشون یکیه ... این لخت خالی باشه یعنی هم عملگ

تصمیم بگیرم ضرب بنویسم یا جمع و توان هم که دیگه اظهر من 

 د معلوم  شروع می کنم.... بین دوتا عد الشمسه

  خب حاال فرض میکنم رسیدم به حالتی که شکل اینا و  لینک ها یکی

 :حالت پیش میاد ۴نیس اینجور وقتا 

 اوپراتور هنگام ورود به شکل 

 اوپراتور هنگام خروج از شکل 

 اودراتور با تعداد اضالاع شکل 

 اوپراتور با تعداد و تنوع خطوط واصل 

  ثل هم باهم نیستتن ... اینجوری در نظر داشته لزوما شکل های م آقاااا

باش که طراح سوالت مثل خالق باب اسفنجی تو حالت طبیعی نیس 

 موقع طرح سوال

  شیمااااا دختر قشنگم یه جا حس کردی باید عددتو برعکس کنی به

 خودت اعتماد کن و انجامش بده حتما .

 ید دو مرحله شا ذرانجام میدی ول نکن ساده ازش نگ ات ریاضیلییه عم

 مثال بعدش باید برعکسش کنی یا جمع ارقام بزنی. های

 عدد بزرگا جمع/تفریق کوچیکا ضرب 

  نشین منو نگاه کن برو تجزیه کنبود جواب قابل تجزیه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


