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ثٝ اخشٕبع ٔدٕٛػٝ اػذاد قجیؼی ، لزیٙٝ اػذاد قجیؼی ٚ ػذد غفز ٔدٕٛػٝ اػذاد غطیص $ػذد 

 ٘طبٖ ٔی دٞٙذ.  Zٔدٕٛػٝ را ثب ضزف ٞبی ػالٔز دار# ٌفشٝ ٔیطٛد. ایٗ 

 

 ٔطٛر ٔدٕٛػٝ اػذاد غطیص ثٝ غٛرر ٔمبثُ ٔی ثبضذ :

 

.اس ػذدٞبی غطیص ػالٔز دار ثزای ثیبٖ ٚؾؼیز دٔبی ٞٛا $ٌزٔب ٚ سزٔب# ، ػٕك ٚ ارسفبع سٔیٗ 

 ٘سجز ثٝ سكص دریب اسشفبدٜ ٔی ضٛد.
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 مسیٓ ٔی ضٛ٘ذ : دس ٘شیدٝ ٔی ٌیزیٓ اػذاد غطیص ػالٔز دار ثٝ سٝ دسشٝ س 

 

 : در ٔدٕٛػٝ اػذاد غطیص وٛزىشزیٗ ٚ ثشرٌشزیٗ ػؿٛ ٘ب ٔطخع ٔی ثبضذ. 1٘ىشٝ 

: دلز وٙیذ وٝ ػذد غفز ٘ٝ ٔثجز اسز ٚ ٘ٝ ٔٙفی. ایٗ ػذد ٔجذا ٔطٛر اػذاد غطیص ٔی  4٘ىشٝ 

 ثبضذ.

خبی ٘ٛضشٗ : ٍٞٙبْ ٘ٛضشٗ اػذاد غطیص ٔثجز ، اغّت ػالٔز ػذد را ٕ٘ی ٘ٛیسیٓ. ٔثال ثٝ  3٘ىشٝ 

 . 6+  2# ٔی ٘ٛیسیٓ 6+# + $+2# ٚ ثٝ خبی $7+# ٔی ٘ٛیسیٓ $7ػذد $

 : َثٝ ػٙٛاٖ ٔثب 

ثشرٌشزیٗ ػؿٛ ٘ب ٔطخع اسز ٚ وٛزىشزیٗ ػؿٛ ،  }1،4،3...،{در ٔدٕٛػٝ اػذاد غطیص ٔثجز 

 # اسز.1آٖ ػذد $

ثشرٌشزیٗ  ، وٛزىشزیٗ ػؿٛ ٘ب ٔطخع اسز ٚ }،...-3،-4،-1{یب در ٔدٕٛػٝ اػذاد غطیص ٔٙفی 

 # اسز.-1ػؿٛ ػذد $
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 لزیٙٝ اػذاد غطیص 

ثزای لزیٙٝ وزدٖ اػذاد غطیص وبفی اسز وٝ دطز ػذد ٔزثٛقٝ $سٕز زخ ػذد# ػالٔز ٔٙفی 

## ٘طبٖ -را اؾبفٝ ٕ٘ٛدٜ ، در ایٗ غٛرر ػالٔز ػذد ٔزثٛقٝ سغییز ٔی یبثذ. ػالٔز ٔٙفی $$

 دٞٙذٜ لزیٙٝ اسز.

## را -# را ثذسز آٚریٓ ، ثزای ایٙىبر ػالٔز ٔٙفی $$-7ذد $ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ : ٔیخٛاٞیٓ لزیٙٝ ػ

 -#-7$ = +7دطز ػذد لزار ٔی دٞیٓ ، ثٝ غٛرر رٚثزٚ : 

  ٘طٜٛ ٕ٘بیص ػذدٞبی غطیص ػالٔز دار رٚی ٔطٛر 

ثزای ایٙىٝ ثشٛا٘یٓ ػذدٞبی غطیص ػالٔز دار را رٚیٓ ٔطٛر ٕ٘بیص دٞیٓ ، اثشذا رٚی ٔطٛر اس 

وبر خٛد را آغبس ٔیىٙیٓ. ثٝ ایٗ غٛرر وٝ اٌز ػذد ٔٛرد ٘ظز ٔب ٔٙفی ٘مكٝ غفز $ ٘مكٝ ضزٚع# 

ثٛد، اس ٘مكٝ غفز ثٝ سٕز زخ ٔطٛر ضزوز ٔیىٙیٓ ٚ اٌز ػذد ٔٛرد ٘ظز ٔب ٔثجز ثٛد، اس ٘مكٝ 

 غفز ثٝ سٕز راسز ٔطٛر ضزوز ٔیىٙیٓ.

ٙىٝ ػذد ٔب ٔٙفی # در ٔطٛر سیز ، ثب سٛخٝ ثٝ ای-3ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ : در ضىُ سیز ثزای ٕ٘بیص ػذد $

 ٚاضذ ثٝ سٕز زخ ٔطٛر ضزوز ٔیىٙیٓ. 3اسز ، اس ٘مكٝ غفز ثٝ ا٘ذاسٜ 

+# در ٔطٛر سیز ، ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ػذد ٔب ٔثجز اسز ، اس ٘مكٝ غفز 2ٕٞسٙیٗ ثزای ٕ٘بیص ػذد $

 ٚاضذ ثٝ سٕز راسز ٔطٛر ضزوز ٔیىٙیٓ. 2ثٝ ا٘ذاسٜ 

 

ضزٚع ٔب اس ٘مكٝ غفز ٘جٛد ، ثٙبثز ایٗ در رٚی ٔطٛر : اٌز در رٚی ٔطٛر اػذاد غطیص ٘مكٝ  2٘ىشٝ

 ػّٕیبر خٕغ ٚ سفزیك غٛرر ٔیٍیزد.
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$ثبس ٞٓ اضبرٜ ٔیىٙٓ : اٌز ثٝ سٕز راسز ٔطٛر ضزوز وٙیٓ ثٝ سؼذاد ٚاضذ ٞبی ضزوشٕبٖ 

ػّٕیبر اؾبفٝ وزدٖ $سیبد وزدٖ# را داریٓ ٚ اٌز ثٝ سٕز زخ ٔطٛر ضزوز وٙیٓ ثٝ سؼذاد 

 ػّٕیبر وبسشٗ $وٓ وزدٖ# داریٓ.#ٚاضذ ٞبی ضزوشٕبٖ 

ٚاضذ ثٝ سٕز راسز ضزوز وزدٜ ایٓ  3ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ : در ضىُ سیز ٔب اس ٘مكٝ غفز ثٝ ا٘ذاسٜ 

ٚاضذ ثٝ سٕز زخ  7+# ثٝ ا٘ذاسٜ 3+# را ٘طبٖ دادٜ ایٓ. سذس ٔب اس ٕٞیٗ ٘مكٝ $3دس ٔب ػذد $

 # سٛلف وزدٜ ایٓ.-2ضزوز وزدٜ ایٓ ٚ در ٘مكٝ $

 # ضذٜ اسز.-2# خٕغ ٕ٘ٛدٜ ٚ ضبغُ ػذد $-7+# را ثب ػذد $3$ در ٚالغ ػذد

 ضبَ ٔیشٛاٖ خّٕٝ ثبال را ثٝ غٛرر ریبؾی ٘ٛضز :

$2-# =  $7-$ + #3#+ 

 

 : خٕغ ٞز ػذد ثب غفز ، ثزاثز ثب خٛد آٖ ػذد ٔیطٛد.  5. ٘ىشٝ 
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ػّٕیبر خٕغ ٚ  . سٕزیٗ : ثب سٛخٝ ثٝ ضىُ سیز سٛؾیص دٞیذ زٝ اسفبلی افشبدٜ ؟ آیب ٔی سٛا٘یذ

 سفزیك آٖ را ثٙٛیسیذ.

 

. سٕزیٗ : ثب سٛخٝ ثٝ اػذاد ٘ٛضشٝ ٚ ٘ٛع ػّٕیبر ثیٗ آٟ٘ب $خٕغ یب سفزیك# ، ایٗ خٕغ ٚ سفزیك را 

 رٚی ٔطٛر ٘طبٖ دٞیذ.

=?  $6$ + #+2-# 

 

  #ٔمبیسٝ ثیٗ اػذاد غطیص ػالٔز دار $وذاْ وٛزىشز ٚ وذاْ ثشرٌشز؟ 

 ػالٔز دار ، ثبیذ ثٝ ٘ىبر سیز سٛخٝ ٕ٘ٛد :ثزای ٔمبیسٝ ثیٗ ػذدٞبی غطیص 

+# 2اػذاد غطیص ٔثجز ٕٞیطٝ ثشرٌشز اس اػذاد غطیص ٔٙفی ٞسشٙذ، ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ػذد $ -1

 # اسز.-6ثشرٌشز اس ػذد $

ػذد غفز ٕٞیطٝ اس اػذاد غطیص ٔٙفی ثشرٌشز ٚ اس اػذاد غطیص ٔثجز وٛزىشز ٔی ثبضذ.  -4

 +# اس غفز ثشرٌشز اسز.5، یب ػذد $ # ثشرٌشز اسز-3ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ غفز اس $

در ٔمبیسٝ ثیٗ اػذاد غطیص ٞٓ ػالٔز ٔثجز ثبیسشی ثٝ خٛد ػذد دلز ٕ٘ٛد. ثٝ ػٙٛاٖ  -3

 +# اسز.3+# ٕٞیطٝ ثشرٌشز اس ػذد $7ٔثبَ ػذد $
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در ٔمبیسٝ ثیٗ اػذاد غطیص ٞٓ ػالٔز ٔٙفی ثبیسشی ثیطشز ثٝ ػالٔز ٔٙفی سٛخٝ وزد، ثٝ  -2

 8اس  9# ثشرٌشز اسز، اِجشٝ درسز اسز وٝ ػذد -9ػذد $ # اس-8ایٗ غٛرر وٝ ػذد $

 وٕشز درٚؽ ٌفشٝ اسز. $اٚ٘ی وٝ وٕشز درٚؽ ثٍٝ آدْ ثشرٌیٝ!# 8ثشرٌشز اسز ِٚی ػذد 

 . سٕزیٗ : اػذاد غطیص ػالٔز دار سیز را ثب ٞٓ ٔمبیسٝ وٙیذ.

 

  خٕغ ٚ سفزیك اػذاد غطیص 

 ز سٛخٝ ٕ٘ٛد : ثزای خٕغ ٚ سفزیك اػذاد غطیص ثبیسشی ثٝ ٘ىبر سی

اٌز دٚ ػذد ػالٔز دار ٔٛرد ٘ظز ثب یىذیٍز ٞٓ ػالٔز ثبضٙذ $یب ٞز دٚ ٔثجز ٚ یب ٞز دٚ  -1

+# ٚ 5ٔٙفی# ، آٖ دٚ ػذد را ثب ٕٞذیٍز خٕغ ٔی وٙیٓ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ضبغُ دٚ ػذد $

 # .-13# ٔیطٛد $-9# ٚ $-2+# ، یب ضبغُ دٚ ػذد $11+# ٔیطٛد $6$

  ٔثجز ثبضٙذ، ضبغُ خٕغ آٟ٘ب ٔثُ خٕغ دٚ ػذد قجیؼی اسز. : اٌز ٞز دٚ ػذد 1٘شیدٝ 

: اٌز ٞز دٚ ػذد ٔٙفی ثبضٙذ، ضبغُ خٕغ آٟ٘ب ٔثُ خٕغ دٚ ػذد قجیؼی اسز.  4٘شیدٝ 

  أب خٛاة ػالٔز ٔٙفی دارد.

 

اٌز دٚ ػذد ػالٔز دار ٔٛرد ٘ظز ثب یىذیٍز ٞٓ ػالٔز ٘جٛد٘ذ $یؼٙی یىی اس آٟ٘ب ٔثجز ٚ  -4

، ػالٔز ػذد ثشرٌشز را ٘ٛضشٝ ٚ سذس آٖ دٚ ػذد را اس ٞٓ وٓ ٔیىٙیٓ. دیٍزی ٔٙفی ثبضذ# 

+# را ثذسز آٚریٓ ، ثزای ایٗ وبر 9# ٚ $-7ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔیخٛاٞیٓ ضبغُ دٚ ػذد $

ٚ  9وٝ + $ٔثجز# اسز# ٚ سذس دٚ ػذد  9ػالٔز ػذد ثشرٌشز را ٘ٛضشٝ $یؼٙی ػالٔز ػذد 

 +# اسز.4ٗ غٛرر خٛاة $، در ای4را اس ٞٓ وٓ ٔیىٙیٓ وٝ ٔیطٛد  7
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: اٌز در خٕغ دٚ ػذد غطیص یىی ٔثجز ٚ دیٍزی ٔٙفی ثبضذ ٚ ثذٖٚ در ٘ظز  3٘شیدٝ 

ٌزفشٗ ػالٔز ٞب ػذد ٔثجز ثیطشز ثبضذ، ثزای خٛاة دٚ ػذد را اس ٞٓ وٓ ٚ ػالٔز ٔثجز 

  را لزار ٔی دٞیٓ.

ثبضذ ٚ ثذٖٚ در ٘ظز : اٌز در خٕغ دٚ ػذد غطیص یىی ٔثجز ٚ دیٍزی ٔٙفی  2٘شیدٝ 

ٌزفشٗ ػالٔز ٞب ػذد ٔٙفی ثیطشز ثبضذ، ثزای خٛاة دٚ ػذد را اس ٞٓ وٓ ٚ ػالٔز ٔٙفی 

  را لزار ٔی دٞیٓ.
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 . ِكفب ثٝ ٔثبَ ٞبی سیز دلز ٕ٘بییذ.

 

 . سٕزیٗ : ضبغُ خٕغ ٚ سفزیك ٞبی سیز را ثذسز آٚریذ.

 = $2-$ + #45- # 

 =115 – 85 

 =55- $32-$ + #65-#- $25#+ 

درخٝ اس ضٟز وزد سزدسز  9درخٝ سیز غفز اسز ، اردثیُ  3. سٕزیٗ : دٔبی ٞٛای ضٟز وزد 

 اسز ، دٔبی ٞٛای اردثیُ زٙذ درخٝ اسز؟
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. سٕزیٗ : در ٔثّث سیز ، ػذد رٚی ٞز ؾّغ اس ٔدٕٛع دٚ راس ٞبی ٔدبٚر ؾّغ ثذسز ٔی 

 آیذ ، خبٞبی خبِی را وبُٔ وٙیذ.

 

 

 ٚ سفزیك اػذاد غطیص زٙذ خبغیز ٟٔٓ اس خٕغ 

 خٕغ اػذاد غطیص دارای خبغیز خب ثدبیی $سؼٛیؽ دذیزی# ٔی ثبضذ. -1

 

 
 

 ضبغُ خٕغ ٞز ػذد غطیص ثب لزیٙٝ اش ثزاثز ثب غفز اسز. -4
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 لزیٙٝ ٔدٕٛع دٚ ػذد ثب ٔدٕٛع لزیٙٝ ٞبی آٖ دٚ ػذد ٔسبٚی اسز. -3

 

 
 

 خٕغ اػذاد غطیص دارای خبغیز ضزوز دذیزی اسز. -2

 

 
 

ثٝ غٛرر سیز اسز : $در والس ثطث  زٙذ رلٕیضشی  زیك اػذاد دٚ رلٕی ٚخٕغ ٚ سف -5

 ٕ٘بییذ #
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  ؾزة اػذاد غطیص 

ثزای ؾزة دٚ ػذد غطیص ٕٞب٘ٙذ ؾزة دٚ ػذد قجیؼی ػُٕ ٔیىٙیٓ ، ثب ایٗ سفبٚر وٝ ثبیسشی 

 ػالٔز ضبغُ ؾزة را ٘یش ٔطخع وٙیٓ.

 ثٝ دٚ ٔثبَ سیز سٛخٝ وٙیٗ : 

 

ؾزة دٚ ػذد ٞٓ ػالٔز $ ٔثجز در ٔثجز یب ٔٙفی در ٔٙفی # ٕٞیطٝ یه  ٘ىشٝ ثسیبر ٟٔٓ : ضبغُ

ػذد ٔثجز اسز ٚ ضبغُ ؾزة دٚ ػذد غیز ٞٓ ػالٔز $ٔثجز در ٔٙفی یب ٔٙفی در ٔثجز# ٕٞیطٝ 

 یه ػذد ٔٙفی اسز.

 

 زٙذ خبغیز ٟٔٓ اس ؾزة اػذاد غطیص 

 ؾزة اػذاد غطیص دارای خبغیز خبثدبیی $سؼٛیؽ دذیزی# اسز. -1

 

 
 

 اػذاد غطیص دارای خبغیز ضزوز دذیزی اسز. ؾزة -4
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ؾزة اػذاد غطیص دارای خبغیز سٛسیغ دذیزی ؾزة ٘سجز ثٝ ػُٕ خٕغ ٚ یب سفزیك  -3

 ٔی ثبضذ. 

 

 
 

 ضبغُ ؾزة ٞز ػذد غطیص در ٔؼىٛسص ثزاثز ثب ٔمذار یه اسز. -2

 

 
 

 # اسز.-1ضبغُ ؾزة ٞز ػذد غطیص در لزیٙٝ ٔؼىٛسص ثزاثز ثب $ -5

 

 
 

 اد غطیصسمسیٓ اػذ 

در سمسیٓ اػذاد غطیص ٕٞب٘ٙذ ؾزة اػذاد غطیص اثشذا سؼییٗ ػالٔز ٔیىٙیٓ ، سذس غزف ٘ظز اس 

 ػالٔز ٞب دٚ ػذد را ثز ٞٓ سمسیٓ ٔیىٙیٓ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ داریٓ : 
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. سٕزیٗ : ضبغُ ؾزة ػذد ٞبی رٚی راس ٞبی ٔثّث ، رٚی ٞز ؾّغ ٘ٛضشٝ ضذٜ اسز. خبٞبی 

 خبِی را وبُٔ وٙیذ. 

 

 # ثبضذ.-14+# ٚ ضبغُ ؾزة آٟ٘ب $2. سٕزیٗ : اِف # دٚ ػذد دیذا وٙیذ وٝ ٔدٕٛع آٟ٘ب $

 

 +# ثبضذ.42# ٚ ضبغُ ؾزة آٟ٘ب $-11ة # دٚ ػذد دیذا وٙیذ وٝ ٔدٕٛع آٟ٘ب $                

 

   ضٛد ٚ ضبغُ خٕغ آٟ٘ب وٕشزیٗ       42ج # دٚ ػذد دیذا وٙیذ وٝ ضبغُ ؾزة آٟ٘ب                 

 ٔمذار ٕٔىٗ ثبضذ.                      

 

 

درخٝ  14درخٝ ٚ ضذاوثز آٖ  8. سٕزیٗ : در ضٟز ٕٞذاٖ در یه ضجب٘ٝ رٚس دبییشی ضذالُ دٔب 

 ٔی ثبضذ. ٔیبٍ٘یٗ دٔب زٙذ درخٝ اسز؟ 
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 # زٝ ٔمذاری اسز؟ 6 - 6÷  3×  4+  1. سٕزیٗ : ضبغُ ػجبرر $ 

 

را وبُٔ وٙیذ $خذَٚ اَٚ ثزای ػّٕیبر خٕغ ٚ سفزیك  . سٕزیٗ : خبٞبی خبِی در خذاَٚ سیز

 اسز ٚ خذَٚ دْٚ ثزای ػّٕیبر ؾزة ٚ سمسیٓ ٔی ثبضذ# : 

 

 

 

 

 

 


