اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :اﻣﯿﺮ اﻧﺼﺎری

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ده ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮان

ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ (Scientific notation) از ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ده ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اداﻣﮥ ﮐﺎر ،ﮐﻤ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻦ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮان ﻫﺎ ) (exponentsرا ‐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﻓﺼﻞ  4ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدم ‐ ﺗﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﻢ.

ﺷﻤﺎرش ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻫﺎ

اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ رﻗﻢ  1آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در اداﻣﮥ آﻧﻬﺎ  0ﻫﺎﯾ ﻣ آﯾﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  10000 ،1000 ،100 ،10و  ،(...ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮان ﺳﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ده ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب  10در ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺘﻪ :ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﻀﺮﺑ از  10ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ ﻋﺪد ﺗﻮان دار ،ﺗﻌﺪاد  0ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و  10را ﺑﻪ ﺗﻮان آن ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  1,000ﺳﻪ ﺻﻔﺮ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
1,000 = 103

 103ﯾﻌﻨ 10 ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺧﻮدش ﺿﺮب ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
103 = 10 . 10 . 10

ﺟﺪول  14-1ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧ از ﺗﻮان ﻫﺎی ده را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت را داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮان ﻫﺎﯾ از ده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﻣ ﺷﻮد ‐ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد  0ﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ! ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻋﺪد  1ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ‐  ‐ 1,000,000,000,000ﯾ رﻗﻢ  ،1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  12رﻗﻢ  0ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻋﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﺪد ﮔﻮﮔﻮل ) ،(googolﮐﻪ رﻗﻢ  1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺼﺪ رﻗﻢ  0ﺑﻌﺪ از آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾ ﻋﺪد ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪد را
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻋﺪدی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را از اﯾﻦ ﻣﺸﻼت رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . 10100
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﯾ 10 ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﯾ ﻋﺪد ﻣﻨﻔ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻀﺮﺑ از ده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﻨﻔ (negative exponents) ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

اﮔﺮ ﭼﻪ ،اﯾﺪۀ ﺗﻮان ﻣﻨﻔ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن را در ﮐﻨﺎر آﻧﭽﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮان ﻣﺜﺒﺖ ﻣ داﻧﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،و ﺑﻪ آن
ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار  ، 107ﺑﺎ ﯾ رﻗﻢ  1آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺑﻪ

ﺗﻌﺪاد  7ﻣﺮﺗﺒﻪ ،آن ﻋﺪد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺸﺎﺑﻬ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار  ، 10-7ﺑﺎ  1آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  7ﻣﺮﺗﺒﻪ ،آن را ﮐﻮﭼﺘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ:

ﻫﺸﺪار :ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﻨﻔ ﻋﺪد  10ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ،ﯾ 0 ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری و  1دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل10-7 ،
دارای ﺷﺶ  0در اﯾﻦ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﺪاد ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری در ﺷﻞ ﺗﻮان دارش ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﻤﻊ زدن ﺗﻮان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮب

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﯾ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻠ ﺗﻮان دار ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ده اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺿﺮب ﮐﺮدن دو ﻣﻀﺮب ده در ﺷﻞ ﺗﻮان دارﺷﺎن ،ﺗﻮان ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ:

ﺑﺮای درک اﯾﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻞ ﺗﻮان دار ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب ﻣﻌﻤﻮﻟ دو ﻣﺜﺎل اول را در اداﻣﻪ آورده ام ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺜﺎل ﺳﻮم ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ﺷﺪ از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮدﯾﻢ:

در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﮥ ﺿﺮب ،ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ﻋﺪد ده ﺑﻪ ﺷﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  0ﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺑﻨﺮﯾﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮب ﮐﺮدن ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ﻋﺪد ده ﺑﺎ ﺟﻤﻊ زدن ﺗﻮان ﻫﺎﯾﺸﺎن ،در ﻣﻮرد اﻋﺪاد ﻣﻨﻔ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﯿﻨ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﻮز :
http://khoshamoz.ir/index.php/post4447

