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

ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ(Scientific Notation) 

ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ (Scientific Notation) ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻧﺎرش اﻋﺪاد ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ و ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن اﻋﺪاد را ﺳﺎده ﺗﺮ
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ،ﺑﻪ ﺷﻞ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب دو ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﯾ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ) (decimalﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮ از  1ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از  10ﻧﯿﺰ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد
اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺼﻞ  11را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
ﯾ ﻣﻀﺮب از ده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮان دار ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮردش ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را دادﯾﻢ(

ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ

در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮﻧ ﻧﺎرش اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ:

 .1ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺷﻞ اﻋﺸﺎری ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد ﺧﻮدش اﻋﺸﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺪد  360,000,000را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﺑﺘﺪا آن را ﺑﻪ ﺷﻞ اﻋﺸﺎری ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

 .2ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﯾ ﻋﺪد ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  1و  10ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ رﻗﻢ ﻏﯿﺮ از ﺻﻔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻔﺮ ﻗﺒﻞ از
ﻋﺪد ) (leading zerosو ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻋﺸﺎر ) (trailing zerosرا ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﻋﺪد  ، 360,000,000.0ﻓﻘﻂ ﻋﺪد  3ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را  8ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ
دﻫﯿﻢ ،دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻋﺸﺎر را ﺣﺬف ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪد  3.6ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ:

 .3اﯾﻦ ﻋﺪد ﺟﺪﯾﺪ را در  10ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری در ﻣﺮﺣﻠﮥ  2ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را  8ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪد  10ﺑﻪ ﺗﻮان  8ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ:

 .4اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﮥ  2ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ داده اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔ ﻻزم ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
360,000,000 = 3.6 . 108

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﯾ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺴﺎﻧ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺪد  0.00006113را ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ
ﻣﻌﺎدل آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

 .1ﻋﺪد  0.00006113را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺸﺎری ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ )از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺪد اﻋﺸﺎری اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ(.

 .2ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ  0.00006113ﺑﻪ ﯾ ﻋﺪد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  1و  10ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺻﻔﺮﻫﺎی
ﻗﺒﻞ از ﻋﺪد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ:

 .3از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ داده اﯾﺪ ،ﻋﺪد ﺟﺪﯾﺪ را در ﻋﺪد  10ﺑﻪ ﺗﻮان  5ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:

 .4از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ داده اﯾﺪ ،ﯾ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔ ﮐﻨﺎر ﺗﻮان ﺑﺬارﯾﺪ:

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
6.113 . 10–5

= 0.00006113

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ در ﻧﺎرش اﻋﺪاد ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در ﯾ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺜﺎل دارﯾﻢ:

ﭼﺮا ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺪد  4,500ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ،ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدی را در ﻋﺪد  1ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﻋﺪد اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺻﺤﯿﺢ دارﯾﻢ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  4,500ﺑﺎ ﯾ 0 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ  10ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﺼﻞ  7را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﭘﺲ
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺪد  10را ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﯿﺮﯾﺪ:

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  4,500ﺑﺎ دو  0ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮ  100ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  100را ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﯿﺮﯾﺪ:

در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،ﺷﻤﺎ ﯾ 0 دﯾﺮ از اﻧﺘﻬﺎی  45ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﺪ و آن را ﺑﻌﺪ از  1ﻗﺮار دادﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ دﯾﺮ  0دﯾﺮی ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺮدن
ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ اﻟﻮ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ:

آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ داده اﯾﺪ و آن را در ﻋﺪد  10ﺿﺮب ﮐﺮده اﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و آن را در ﻋﺪد  0.1ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ آن را دو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ و در ﻋﺪد  0.01ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ و در ﻋﺪد  0.001ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺪد  4,500ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﮐﻪ در ﻣﻀﺮﺑ از ده ﺿﺮب
ﮔﺮدد ،دارﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،در ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ،ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  1و  10ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺷﺎل زﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد:

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ  1,000را ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮان دار آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد  0ﻫﺎی  1,000را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﻮاﻧ از 10
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

اﺛﺮ ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ داده اﯾﺪ و  10را ﺑﻪ ﺗﻮان  3رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه در
ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣ اﻋﺪاد ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ.

درک ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔ(order of magnitude) 

ﯾ ﺳﻮال ﺧﻮب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾ ﻋﺪد ﺑﯿﻦ  1و  10اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ "ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔ ."ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺰرﮔ (order of magnitude) ﯾ روش ﺳﺎده ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎده و آﺳﺎن اﻋﺪاد ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔ ﯾ ﻋﺪد ،ﺗﻮان
آن ﻋﺪد در ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:

ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎ  10آﻏﺎز ﺷﻮد اﻣﺎ از  100ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دارای "ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔ 1 "ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎ  100آﻏﺎز ﺷﻮد اﻣﺎ از  1,000ﮐﻮﭼﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،دارای ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔ 2 ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮب ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ

ﺿﺮب ﮐﺮدن اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﺮب ﮐﺮدن ﻣﻀﺮب ﻫﺎی ده ﺳﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﭼﻮﻧ ﺿﺮب دو ﻋﺪد در ﺷﻞ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ:

 .1دو ﻗﺴﻤﺖ اﻋﺸﺎری اﻋﺪاد را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دو ﻋﺪد زﯾﺮ را در ﻫﻢ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:

ﺿﺮب ﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﭘﺬﯾﺮ ) (commutativeﻣ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺼﻞ  4را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻋﺪاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ .و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی ) ،(associative propertyاﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻮﻧ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی اﻋﺪاد در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺿﺮب را ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

ﺣﺎﻻ آﻧﭽﯿﺰی را ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار دارد ‐  ‐ 4.3 . 2را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻗﺴﻤﺖ اﻋﺸﺎری ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:

 .2دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮان دار را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﻮان ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ  1و  2را ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ ﺿﺮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 .4اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﺸﺎری ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  10ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  10ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺗﻮان  10را ﺑﺎ ﻋﺪد
 1ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  8.6از  10ﮐﻮﭼﺘﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد  8,600,000,000,000ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎت ﻓﻨ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ از اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻮﭼﺘﺮ از  10اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دو ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری را
در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻫﻤﻮاره ﻋﺪدی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮ از  100ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﮥ  ،4ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﻮردی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﺑﯿﺶ از  1ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﯾﻦ روش در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﯾ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ اﻋﺪاد ﻣﻨﻔ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ درﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺴﺎﻟﻪ زﯾﺮ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ:

 .1ﻗﺴﻤﺖ اﻋﺸﺎری را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:

 .2ﺣﺎﻻ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮان دار اﻋﺪاد را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

 .3ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮﺑ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮاﺣﻞ  1و  2ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:

 .4از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  54.18ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  10ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﯿﺰ اﻋﺸﺎری را ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و  1را ﺑﻪ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺗﻮﺟﻪ :اﯾﻦ ﻋﺪد در ﺷﻞ اﻋﺸﺎری اش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.0005418ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻋﺪاد ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ و ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،واﻗﻌﺎً ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﺪ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎر را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﯿﻨ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﻮز :
http://khoshamoz.ir/index.php/post4449

