
 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 اوپراتور ها

 سالم علکم .. یادت هست اوپراتور چی بود دیگه؟

  یکار میکرد یه ورودی چاوپراتور همون تابع است خب تابع

هاش ور میرفت و تغییرش میداد و میگرفت با عملیات ریاضی با

 وجی به من تحویل میداد.رعنوان خ به

  شیما جان تو اوپراتور دو تا ورودی داریم که اسم هاشون هست

و مولفه ی سوم که در واقع سمت راست  اول و دوممولفه ی 

 نوشته میشه جواب اوپراتوره.

  تیپ اوپراتور داریم ولی قبل این که اونارو  ۴خب میدونم

بنویسم یه سری نکات کلی هس که تو هر چهارتا تیپ صدق 

 :میکنه 

 باید بکنم شده لفه ی اوپراتور حداقل یک بار استفاده ازهر دو مو

)مگه این که اوپراتور )تابع(ثابت باشه که ورودی به از یه رقمش

 هیچ جاش نیست اصال(

 .تقدم عملیات ریاضی و باید حواسم باشه رعایت کنم 

  گزینه ها و بررسی گروهی مولفه ها به سریعتر شدن حل سوالم

 کمک میکنه.

       a    b =  c 
 



  پیدا کردم رو همه اش بایدجواب بده.اگه یه ضابطه 

 تیپ اول:جایگذاری 

  آقاااا تنها کاری که باید بکنم اینه که مولفه های اول رو باهم و

ایکس و ایگرگی چیزی به دست  دوم رو باهم مساوی بذارم یه

 میاد دیگه...اونو تو ضابطه اوپراتور جایگداری میکنم و تمام.

 و دومی بود فالن کار ولی بزرگتر ازامکان داره شرطی باشن مثال اگه ا

 کن

  حاال اگه بر حسب هم تعریف شده باشن باید حواسم بشه هر

 توهمون جایگذاری کنم برعکس نرم مچی ازم خواستنو بر

 ۰۱۱: استاد میگه تا حاال تو ازمون نیومده ولی من دارم واسه تیپ دوم

 رم آماده میشم باید یادبگی

 یکیش هاش دی ووریه که وربهش میگن نصفه نیمه و اینط

متغیره یکیش عدده ... سمت راست هم ترکیب این دوتاست 

من باید این ترکیب رو بسازم ... از الفاظ اولی و دومی هم 

 استفاده میکنم که قاطی نکنم



  یه جاش نکته داش...وقتی دیدم هیچ الگوریتمی نمیتونم

ر باشه بصورت یه عدد کسری ب ۰ نعریف کنم ضریب متغیر اگه

 حسب عدد سمت چپی مینویسمش.

 تیپ سوم:

خودش دو بخشه ... بخش اول اوپراتور عددی عادیه ... بخش دوم 

گویا بهش میگن اوپراتور درونی همون دیجیت خودمون و به زبون 

 ساده تر غیر منطقیا.

موقع که تصمیم گرفتی بری ترکیه و اومدی سر ببین گلم از همون 

کالس هوش همه اش سر کالس استادت داره میگه تناوب ..ویژگی های 

خاص و مشترک ... و فالن و فالن ازونجایی که استادت خیلی کارش 

ویژگی درسته پس حتما یه قضیه ای هست ... اینجا هم باید دنبال 

و مم سریعتر الگوریتبگردیم تا بتونی های مشترک بین مولفه ها

 حدس بزنیم.

  تو این تیپ قدم اول باید تشخیص بدم که اوپراتور معمولیه یا

 درونی ...

 



 درونی معموال این ویژگی هارو داره:
 اعداد عجیب غریب 

 خروجی نسبت به دو مولفه خیلی کوچیکتر باشه 

 هر سه مولفه دو رقمی به شرط عدم وجود جمع 

 اوپراتور تک عدده 

نکته هایی که کمکم میکنه ویژگی های خاص و مشترک رو حاال بذا 

 حدس بزنم و بتونم الگوریتم بسازمو مرور کنم:

  در مورد اعداد تک رقمی )دو رقمی های کوچولو( سریع ضرب و

 . تحت هر شرایطی!جمع باید بیاد تو ذهنم

  اگه خروجی خود جمع و ضرب نشد ولی فاصله ی زیادی هم ازش

و ضریب معموال یا خیلی تابلویه یا  نداش میرم ضریب میدم

... ضرب دومی و سومی یه ضریب کاملی از اولی میسازه/جمع 

 توان میدم قاعدتا فاصله خیلییی زیاد بشه

  اگر ورودی ها دو رقمی باشن قطعا از من ضرب نمیخواد این

 اوپراتور اگه جمع/تفریق نبود صد در صد دیجیته.

 از دومی ها بزرگتر اولی ها مثال همه  خاص میخواد تفریق شرایط

 باشن یا برعکس اینجا اسکل نشی بری جمع بزنی اول تفریق



  خروجی منفی یعنی به احتمال زیاد مرحله ی آخر یه تفریق

 داریم

  اگه تشخیص دادم تفریقه ولی با تفریق عادی نشد باید ضریب

 بدم ... بخوام خروجیم خیلی بزرگتر بشه باید توان بزنم

 خاص میخواد قشنگم...مولفه ها باید بر هم  تقسیم هم شرایط

 بخش پذیر باشن.

  اگه مولفه های اول یا دوم عامل مشترک داشتن سعی کن ازش

 بخش پذیر باشن( ۳استفاده کنی )مثال همه به 

  اگه از بین سه تا مولفه دوتاش باهم یا هر سه عامل مشترک

 داشتن اول ضرب رو چک میکنم )چه معمولی چه دیجیت(

  خروجی ها تجزیه پذیر بودن بزن تو گوشش سریع و تجزیه اگه

 شترک یا توسط اولی و دومی بسازش.کن ... یا به عامل م

  توان پنهان و پس ذهنم داشته باشم   دیدم تو یه جفت ۰عدد

 حتما

 ل باشن سریع بشکنشون و مهمه مولفه های یه ستون توان کا

 برو پایه و توان رو بساز

 و یا یکی از مولفه ها خیلی بزرگتر بود اگه خروجی نسبت به هرد

 )ساده بگم به یه توانی ازشون نزدیک بود( میرم سر وقت توان.



 ای ضرب عدد صفر در میونه.جواب صفر به احتمال حیلی زیاد پ 

  دیجیت هام میتونن دو مرحله ای باشن ... یعنی مثال دومرحله

 ضرب ارقام.

 ود شرایط تفریق تواعداد دو رقمی اول جمع عادی و درصورت وج

رو چک میکنم نشد میرم سراغ رقم هاش ...احتمال داره دو 

آقاااااا مرحله ای باشن.یعنی مثال جمع عادی بعد ضرب ارقام...

باشه اینجا چون مرحله آخر دارم ارقامو توهم ضرب  حواسم

واسه دو رقمی ....یعنی  ۱۰میکنم بزرگترین جوابم نهایتا میشه 

اش کرد....اگه دو مرحله ای جمع باشه هم میشه به تا رقم تجزیه 

یعنی اول جمع عادی بعد جمع ارقام جواب ماکزیمم میتونه جمع 

 ...بیا دیگه چی میخوای.۰۱باشه یعنی  ۹دوتا 

  رقمی پرتکرار ترین حالت یکی در میونه. ۴تو دیجیت های 

  تو دیجیت های سه رقمی اون حالت سخته که دوتا توهم رفتن و

 یادت باشه.

 ندن دیجیت مهمه ...اول نگا کن ببین جوابت مثال دو رقمی بود خو

اعداد دو رقمی ممکن رو اینور بخون نشد بشکون ارقامو جدا 

 ازهم.



  آقااااااااا اعداد آشنا یادت نره پلییییز ... عالوه بر توان موان

فاکتوریل رو هم میتونن قاطی بازی کنن. امان از این نکبت عدد 

۵: 

 می چغر بدبدن دیدی شاید مرحله ی آخر بازم جواب دو رق

 برعکس گرده.

  تو دیجیت ها بعضی وقتا تازه بعد جمع و ضرب ارقام و یا حتی به

سمو شه به اوپراتور عادی.) اون توان رسوندنشون تبدیل می

 یادت بیار یکان به توان دهگان می رسید و فالن..(

 دیگه  امکان داره فقط یه سری ارقام انتخاب بشن...این

 پسوردمحسوب میشه و الگوریتم انتخابیه

  به نکته های ظریف سوال دقت کن ...خصوصا تو سواالی سنگین

مثال یه مربع کامل میبنی ذهنت سریع بره سمت این که شاید 

طراح میخواسته کمکم کنه شایدم رذل بوده میخواسته اذیت کنه 

 البته.

  ه باشه چون هم داشت 5یا  0با جفتی شروع کن که توش یکان

 سریعتره هم ضریب دادنش راحته

 تیپ چهارم



  عمل اصلیو  با توجه به  ۴بودبایداگه بیشتر از یک نوع اوپراتور

شرایط سوال نسبت بدم و گه دایره شد جمع دیگه ستاره 

 نمیتونه جمع باشه.

  اگه چنتا اوپراتور داشته باشیم ولی همشون همشکل باشن اول

عمل اصلی و چک میکنم بعدش با توجه به جواب یا ضریب مید  ۴

 (یا توان ....این بده 
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 پسوردها و کدگذاری

یه کد اولین کدگذاری تناظر یک به یک هستش به این طریق که 

 م و متناظرش رو سمت راست که سه تا ویژگی داره:سمت چپ دار

 ترتیب کدها سمت چپ و راست تناظر رعایت میشه (1

) مضرب هم میتونن  تعداد کدها سمت چپ و راست تناظر برابرن (2

 باشن(

 دیگه متناظر میشه هر کد فقط و فقط با یه کد (3

  معموال اون سواالیی که دو تا ستون در هم دارن تناظر یک به یک

باید با بررسی ویژگی های خاص کدها و من  )گفتم معموال(ان ...

بار تکرار شده دوبار حرف  4)تعداد و نحوه ی تکرارشون: مثال کال 

و کد دیگه ای اینجوری آخره یه بار حرف اول یه بار حرف دوم 

 و یا مثال فقط یکبار اومده و حرف سومه( کدگشایی کنم. نیست

  تناظرهای یک به یک عموما یک طرفه هستن مگه این که هم

 جنس نباشن یا تو روند حل سوال مشخص شه.

  حواسم جمعه که دست طراحو بخونم واسه همین به موردی که ازم

گزینه ها بیشتر دقت میکنم و هر کدی  همین طور سوال کرده و



یدا کردم ازش سواستفاده میکنم و رد گزینه انجام میدم که پ

 حاال یا با بودنش یا نبودنش.

  اگه ستون دوم رو جلوش ننویسه گزینه ها میشن همون ستون

 دوم

 تا کد بهت داده و  4واستو جمع کن اگه دیدی صورت سوال آقاا ح

 رو حذف کنی )پرت(تاگزینه داری اول باید گزینه اضافه 5تو 

 

تا ویژگی تناظر یک به یک رو نداشته باشه 3سوال یکی از  اگهحاال 

باید دنبال وجه تناظر بگردم واسه کدشکنی .. حواسمو جمع میکنم هر 

 !سه مورد میتونه مورد سوال باشه

 :تناظر های اوپراتوری

الگوریتم انتخابی )انتخاب یا حذف یک سری کد به دلیل شرایط 

 انشون باشه(خاصشون گه میتونه تکرار یا صرفا مک

  الگوریتم جابجایی : همان تعداد کد با یه ترتیب دیگه کنار هم

 قرار میگیرن



  به شکل ظاهری کدها توجه کن شیما.. تعداد خطوط صاف و

 خمیده ای که میسازنشون ... تعداد خطوط عمودی و افقی ...

  حتی مکان کدها میتونه سوال باشه مثال اگه حرف اول باشه

 نهفالنه دوم باشه فال

  تکرار و نحوه ی تکرار خیلی مهمه 

  میتونه ترتیبو رعایت نکنه ..یکی دوتا کد مشترک پیدا کنی

 کارت را میفته و میفهمی ترتیبش چجوری بهم ریخته

  کدگذاری های صفر و یک رو مثل المپ روشن و خاموش در

 نظر بگیرکارت راحت تر میشه 

 نسبت به اون  ی ها حواست باشه باید یکی باشه کهتو جابجای

)نباشه هم یکیو مقایسه کنی و بگی چجوری جابجا شده

 انتخاب کن و همه رو نسبت به اون بسنج(

 حروف صداداررو میدونی کدومان دیگه؟ 

  الگوریتم های جابجایی رو همیشه فارسی کنارش بنویس یا

با اعداد بترتیب ... اگه شکلی بود حواست باشه از داخل شکل 

 بیرون بیای باید برعکس عمل کنی.میریم بیرون ...از 

  جون من حواستو جمع کن اونی اوپراتورهای جابجایی رو

 داره که اول شکلکش حذف شده. اولویت



  آقااا میتونه با تعداد کدها هم بهت الگوریتم بده ..مثال تعداد

کدها به توان دو ....سه برابر تعداد صدادار +  کدهای صامت 

 دیگه حواستو جمع کن. و خوندی االن... اوپراتور ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترازو

  اول باید  نگا کن ببینم ازم چی میخواد و برحسب چی؟ )گزینه

( اگه چیزی که دنبالشم به تعداد الزم یا بیشتر مهارو چک کن

وجود داشت همه یه سمت باشن تعدادم همون باشه که دیگه 

کاری نداره...اگه نه باید برعکس کنم و ضریب بدم تا اون تعداد 

 مدنظرم به دست بیاد

 گه با ضرب و برعکس کردن وزنه ی خواسته شده مستقیم به اقا ا

دست نیاد باید برم سراغ روش کلی و عدد دهی به وزنه ها 

...واسه این کار الزم دارم هرچند نوع وزنه داشتم جوری حذف 

کنم که در نهایت دوتاشون بر حسب هم نوشته شن و بعدش 

ا مثلث ت 3به  و جایگذاری ... مثال فرض کن رسیدمعدد بدم 

 تا گیشنیز ....هرکی ضریب اونیکیو میگیره. 5برابره با 

 

  وزنه های هم جهت با هم جمع و وزنه های روبرو با هم ساده

 میشن

 ای دوتا کفه رو باهم عوض کنمنیاز باشه میتونم ج 



  الزم باشه دو طرف یه ترازو رو تو یه عدد ضرب میکنم تا تعداد

 مورد نظرمو بسازم

 که تنهایی تو یه کفه اومده راحت تره...مثال  حذف کردن وزنه ای

تو یه کفه فقط موز دارم ...موزو راحت میشه حذف کرد. )البته که 

سوتی نمیدم با توجه به شرایط مساله و گزینه ها تصمیم 

 (میگیرم کیو حذف کنم کیو نگه دارم

  همه اینا هم رو تک ترازو هم رو مجموعه ترازو ها بعنوان یه

 جواب میده دستگاه معادله

 ترازوهایی که تو تعادل نیستن اکثرا نیاز به روش کلی دارن 

  تو نامساوی ها هم میتونم دو طرف رو باهم ساده کنم به شرطی

 که جهت نامساوی ها یکی باشه

  ترازوهایی که تعدادشون باالست عموما وزنه های خواسته شده

که خب  ساخته میشن یه کوچولو حواس جمع و خالقیت میخواد

 من دارم.

 

  حواسم هست که واسه ایجاد تعادل باید اختالف وزنه های دو

 02و  61طرف صفر باشه ... یعنی کال با اختالف کار دارم مثال بین 



بخوام به تعادل برسم باید دوتا از سنگینه بردارم بذارم رو 

 سبکه.

  عاقالنه اس هرچی دارم و نصف نصف بذارم تو کفه ها و وزن کنم

 کفه دارم...چون دوتا 

  ترازوهای اهرمی مثل االکلنگ میمونن... فاصله وزنه از مرکز

 تعادل ترازو رو هم قاطی بازی میکنم ... یعنی :

  و این که اگه وزن وزنه ها مشخص نباشه به تعداد کفه ها ربطش

 میدم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واسه تعادل از کدوم استفاده نمیشه؟ 

61-02-02-33-33-26-24 



 جدول ها

  این جدوال میتونن ضرب و جمع عادی باشن که فقط کافیه معادله ها رو بنویسم و

دستگاه حل کنم ... سعی میکنم مثل ترازو باهاشون برخورد کنم که آسونتر شه 

 برام..

 تقسیم  که عامل مشترک دارن رو بهم و جدول های ضرب معموال دوتا عبارتت

بر حسب اونیکی نوشته میشه میشه و یکی یکیشون حذف  میکنم و مثل ترازو

 معادله بعدی که دارم جایگذاری میکنم و تمام. بعدش تو

 تو معادالت باشه ... من زمانی حق دارم یه عبارت  رآقاااا حواست به ریشه ی صف

 ال صفر بودنشون رو هم در نظر بگیرم.مرو از طرفین یه معادله ساده کنم که احت

 دول های اوپراتوریج

 ون اوپراتورهاست ...چپ ترین ستون میشه مولفه اول ...باالترین سطر عین هم

و ستون هم که میشه خروجی اون دوتا  سطرمیشه مولفه دوم و محل تالقی هر

 ضابطه اوپراتور رو. مینویسم bو   aحسب مولفه. پس بر 

  اگه تو جدولم خط تیره دیدم یعنی اون جدول شرطیه )زوج و فرد .. توان کامل

 ... صحیح یا اعشاری بودن جواب و ...(مثبت و منفی بودن بودن ... 

  اگه تو جدولم فقط دو نوع المان بود این پسورده .... مثال اینطوریه که اگه هردوتا

 عدد زوج بودن ستاره میذارم ... یکی زوج یکی فرد مربع.

  .. ثال هر دوماین زوج و فرد بودن میتونه عملگرهای متفاوت هم ایجاد کنه دخترم 

 فرد ضرب میشن و ..

  جدولهای بازی با اعداد که سطر یا ستون نتیجه دارن ...همیشه از سمت چپ/باال

 رب داره یا تفریق یا جمع.ضشروع کن بخون عددهارو ... ببین شرایط 



 شکنه تو خونه های مختلف یه جدول یبعضی وقتا هم رقم های یه عدد رو م

رو دیدم و  ۵۲۱۱تو یه جدول بهم میخوره  ۱و  ۵۲۱...دیگه خدایی حالم از 

 نفهمیدم منظورش چیه بهتره خیلی اروم از یوس کنار بکشم 

  تایی ها هم که مثل وزنه تعادلی ان ... یا دوبه دو جواب یا تعادل  ۴جدول

یسازن یا این که سطر یا ستون در تعادله ... ببین گلم وقتی مثال تصمیم م

بشمر حاال واستا ببین تا خونه رو  ری بری از سمت چپ جمع سهطسجمع گرفتی 

ربطی به  چهارمی داره یا نه اگه نه حاال چهارمی رو هم اضافه کن که دوباره کاری 

 برات نشه با یه تیر دوتا نشون میزنی یعنی.

  تا بود یا تعادل کلی هست یا سطر  ۴اقاااا اگه تعداد سطر و ستون ها بیشتر از

ویژگی خاص دارن یا هم که  یاستون نتیجه داره که معموال عددهاش بزرگترن یا

انتخابی داره و مثال به صورت قطری میره انتخاب  طراح اسکلم کرده فقط الگوریتم

  میکنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 دنباله یعنی چی؟

یه سری عدد که پشت سر هم چیده شدن حاال یا رابطه ی ریاضی بینشون 

هست )دنباله ی منطقی(یا این که ویژگی مشترک دارن)دنباله منطقی /غیر 

 منطقی(

 

  شناسایی اعداد آشناست  قدم صفرم 

  قدم بعدی تشخیص این که دنباله منطقیه یا نه .. اگه سیر افزایشی

متناوب و قابل حدس بود منطقیه پس سریع برو کمان  کاهشی جمالت

قیه و باید جمله ها رو تک به تک بررسی کنی. طبکش اگه نه که غیرمن

همینجا دقت کن اگه ویژگی مشترک داشتن دیگه کمان ممان نکش ... 

باشن..توان  3تک به تک بررسی کن ..مثال همشون غیر اولی مضرب 

 شن خالصه.کامل باشن ...تو یه چی مشترک با

  جمله ی اول مهمترین جمله ی دنباله است و باید حتما تو محاسبات

 ازش استفاده شه! حق نداری بذاریش کنار!

  ذات دنباله های منطقی متناوبه ... یعنی هم جمله هاش ..هم کم و زیاد

شدن هاش حتی اعداد روی کمان هاش)مثال همشون زیاد میشن یا 

 ه ... همه چیشو شامل میشه.همشون توان کاملن(...ذاته دیگ

  خب قشنگم حاال که تشخیص دادی دنباله ات منطقیه برو روابط متناوبی

که میبینی و بنویس )متناوب یعنی بیشتر از یه بار اومده( و تقدم 



عملگرهای ریاضی و در نظر بگیر اول ضرب)یا ضریب نزدیک( رو چک کن  

 بعدش برو سراغ جمع و تفریق.

 جمله های ریز دنباله شروع نکن جیزن...گمراهت میکنن. لطفااااااااااا از 

  خب همون اول کار که داری اعداد رو کمان هارو مینویسی به جمله های

مع ارقام/ضرب ستفاده ای ازونا شده مثال جقبلی نگاه کن شاید یه ا

یا هم که خیلی  ارقام/یکان/دهگان/توان های یکان و دهگان و ... (

 ثل:ویژگی تابلویی دارن م

 اعداد متوالی 

 اعداد فرد/زوج 

 اعداد اول 

 توان کامل اعداد 

 ضرایب یک عدد 

  اعداد با فاصله ی یکسان 

 

 از رو قبلی هم ساخته نشد و شترک نداشتن و ب حاال اگه ویژگی مخ

روی کمان ها هم به تو الگوریتم خاصی نداد باید بری سراغ پله ای 

ها کمان بکشی و بررسی  ها ... یعنی یه دور دیگه روی اعداد رو کمان

 ها  از از سر.



  این از منطقیا .... اومدیم و همون اول فهمیدی منطقی نیست ... چیکا

 میکنی؟

 یا ویژگی مشترک داره که اون تکلیفش مشخصه 

  تا حالت زیر پیش میاد 3یا یکی از 

  برعکس کردن ارقام )اکثرا برا دو رقمی هاست ... عددای چغر بد بدن

کن شاید به یه دردی و ازین قبیل و برعکس  33و  14و  41مثل 

 بخورن... توان دوی برعکس ببینی نزنی شیم آن یو(

  جمع/تفریق یا ضرب/تقسیم ارقام یه الگوی مشخص بهت بده )دنباله

 شروع میشن( 44یا  41هایی که با 

 نه های تعادلیوز 

 

 :دنباله ی فیبوناچی و شبه فیبوناچی 

1         1        2       3          5         8      13        21      ….. 

  اعداد روی کمان ها بدون در نظر گرفتن کمان اول همان اعداد خود دنباله

 یا اوپراتور ترکیبی از جمله های خود دنباله هستن.

 

  یکی)چنتا( در میون :دنباله های 

 بیشتر از یه عالمت سوال داشته باشه 

 سیر افزایشی کاهشی سینوسی داشته باشه 



 )دوتا عدد بغل هم مثل هم باشن )به شرط عدم تناوب ضرب 

 

  شیما یادت باشه تناوب رو همه جا رعایت کن...یه کمان بشه ضرب بقیه

 ه.د تکرار شجمع یعنی داری اشتبا میزنی..ضرب حداقل یکبار دیگه بای

  همیشه حواست باشه تا آخرین کمان رو چک کن که تو تله ی تستی

 نیفتی.

 .مثل توابع دنباله ی ثابت هم میتونیم داشته باشیم 

 

 :دنباله های کسری 

 !اول ستونی و بعد سطری چک کن چون سریع به چشم میان معموال 

  تعریفیا رابطه ی سریع بین صورت و مخرج پیدا میکنی یا باید از رو 

سری بری که فقط کافیه فرمول جمع اعدادمتوالی رو بلد باشی ... یا 

 مستقیم خودشه یا با یه فاکتور گرفتنی چیزی تولید میشه.

  سطری ستونی نشد برو تو کار زیگزاگی ...استادت طراح سوال باشه

 همه رو زیگزاگی میده شک نکن.

 

 مثال اینجوری .... عدهارو شبیه به هم کن بعد شروع کن مقایسه کن

ط باشه یکی صحیح یکی کسری ... همه رو ببر تو یه نباشه یکی مخلو



قابل ی لمقیاس که بتونی مقایسه کنی.قاعدتا یه گرم شیما با یه کیلو ع

 مقایسه نیست.

  بعضی وقتا طراح سر به سرت میذاره ... اصال دنباله ریاضی ای درکار

 بگیرش.نیس ... مثل پسورد و تکرار اینا در نظر 

  مسخره بازی جدیدی که دانشگاه هاران داده بود یادت باشه این که خود

 جمله به توان برسه با یه عددی جمع یا تفریق بشه مثال.
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