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

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ‐ ،اﻧﻮاع ﮐﺴﺮﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،و  ‐ ...زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺒﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ! ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺴﺮﻫﺎ اﻧﺪﮐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻮارت ﻫﺎ ) (quartsو ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎ ) (gallonsرا ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ‐ ﮐﻮارت
و ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺮ دو از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ‐  ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ واﺣﺪ ﯾﺴﺎﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻮرد
ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺴﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺳﻮم و ﯾ ﺷﺸﻢ را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮﮐ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺴﺮﻫﺎ:

 .1ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﻪ دارای ﻣﺨﺮج ﯾﺴﺎﻧ ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﭼﻮﻧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺴﺮﻫﺎ در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﺷﺪ.
 .2ﺻﻮرﺗﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺨﺮج ﻫﺎ را ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗ ﺑﺬارﯾﺪ.
 .3اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ را ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﺎل :ﺟﯿﻢ ) (Jimدﯾﺮوز ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و اﻣﺮوز  45دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮد .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺟﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎﺗ ﮐﻪ ﺟﯿﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﺷﻮد:

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺴﺮﻫﺎی

و

 ،و  45دﻗﯿﻘﻪ ﻣ ﺷﻮد

از ﯾ ﺳﺎﻋﺖ.

را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﺎﺳﺒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺻﻮرﺗﻬﺎ و ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺨﺮج ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻌﻨ ،4 ﻣﻀﺮﺑ از ﻣﺨﺮج ﮐﻮﭼﺘﺮ ﯾﻌﻨ 2 ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺴﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ  4ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺮ
ﺿﺮب ﮐﺮدن آن در

را ﺑﺎ

ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺳﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ:

ﺟﯿﻢ

از ﯾ ﺳﺎﻋﺖ )ﯾﺎ  1ﺳﺎﻋﺖ و  15دﻗﯿﻘﻪ( ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل :ﺟﯿﻦ ) (Janeﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش

از ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ  Humane Societyو

از ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ داد .ﭼﻘﺪر از ﭘﻮﻟﺶ

ﺑﺮای ارث ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣ رﺳﺪ؟

ﮐﺴﺮﻫﺎی

و

ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺴﺮ  4/7ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ 8/14

ﯾﺎ  12/21ﯾﺎ  16/28و  ...ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺮ  1/3ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ  2/6ﯾﺎ  3/9ﯾﺎ  4/12ﯾﺎ  5/15ﯾﺎ  6/18ﯾﺎ  7/21و  ...ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﺗ ﻃﻮل ﺑﺸﺪ ﺗﺎ ﯾ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﭙﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ  12/21و  7/21ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ:

ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻬﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺟﯿﻦ ﻣ رﺳﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻬﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺟﯿﻦ از داراﯾ ﻫﺎی ﺟﯿﻦ  2/21ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮب ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب را
ﺑﻪ ﯾ ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﺎم ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

 .1ﺗﻤﺎﻣ اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺻﻮرﺗﻬﺎ را در ﯾﺪﯾﺮ و ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ را ﻧﯿﺰ در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ.
 .3اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ را ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﺎل :ﻓﺮد ) (Fredﻣﻘﺪار  2/3از  3/4ﯾ ﺟﻌﺒﻪ آب ﻧﺒﺎت را ﺧﻮرد .او ﭼﻘﺪر آب ﻧﺒﺎت ﺧﻮرده اﺳﺖ؟

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد  6/12از آب ﻧﺒﺎت ﻫﺎ را ﺧﻮرده اﺳﺖ .ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج اﯾﻦ ﮐﺴﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺮ  6ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ آن
را ﺳﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ  1/2ﻣ رﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ﻓﺮد ﻧﺼﻒ آب ﻧﺒﺎﺗﻬﺎ را ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﺳﺎدی ) (Sadieﺑﻪ اﻧﺪازه  10 2/3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﯾ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ) (1 1/2ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺮد .او ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻘﻮق
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

ﺳﺎدی ﺑﺎﺑﺖ  16ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺮخ ﺳﺎﻋﺘ ﺣﻘﻮق ﺿﺮب ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮﻗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠﻂ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ :ﺳﺎده ﮐﺮدن ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﺎزد .اﻋﺪاد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﻧﺪ ،و در
ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺿﺮب ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ( ،ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب ،دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺳﺎزﯾﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ روش دﯾﺮی ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺴﺄﻟﻪ آب ﻧﺒﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮد ) (Fredدارﯾﻢ :ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺒﺎرت

ﯾ

ﻋﺪد  2در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اول و ﯾ ﻋﺪد  4در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ دوم دارد .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ  2و  4در ﮐﺴﺮﻫﺎی ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب اﺳﺖ .ﺿﺮب ﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﭘﺬﯾﺮ ) (commutativeﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﻄﻮر در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  2و  4درﯾ ﮐﺴﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ  2و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ دوﻣﯿﻦ ﻣﺨﺮج در  2ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻞ زﯾﺮ در ﻣ آورد:

ﺣﺎﻻ در

ﯾ 3 در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ اول و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾ 3 در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ دوم دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ  3ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﮐﺴﺮﻫﺎ را

ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾ 1/2 ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ رﺳﯿﺪﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ آب ﻧﺒﺎﺗﻬﺎی ﻓﺮد ،ﻫﺮ دو روش ﯾﻌﻨ اﺑﺘﺪا اﻧﺠﺎم ﺿﺮب و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﻫﺎ ،ﯾﺎ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺿﺮب ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺜﺎل :اﯾﻦ دو ﮐﺴﺮ را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:
ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اول و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ دوم ﻫﺮ دو ﺑﺮ  180ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ اول و ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ دوم ﻫﺮدو ﺑﺮ  11ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ:

ﺣﺎﻻ ﺿﺮب ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ دﯾﺪﯾﺪ ،ﺳﺎده ﮐﺮدن ﮐﺴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ،ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﮐﺮد.
ﻫﺸﺪار :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ در ﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎی اﺻﻠ را ﮐﺎﻫﺶ دادﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮﻫﺎ را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﺪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ اﻣﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺿﺮب ،ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی

ﻣﺸﺘﺮک را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﯾ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺟﻤﻊ و ﺿﺮب ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺧﺎص دارﻧﺪ .ﯾ وﯾﮋﮔ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ
ﮐﺎرآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ و ﺿﺮب را ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از ﯾ ﮐﺴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﭼﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﮐﺴﺮ را ﯾﺠﺎ در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ .وﺿﻌﯿﺘ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ در ﻣﻮاﻗﻌ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾ ﺗﺨﻔﯿﻒ را
ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ دﯾﺮی ﺑﺮ روی ﯾ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻣﺜﺎل :اﯾﻦ ﮐﺴﺮﻫﺎ را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:
اﮔﺮ اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ 15 .و  75ﻫﺮ دو ﺑﺮ  15ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ 21 ،و  49ﻫﺮ دو ﺑﺮ  7ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و
 16و  24ﻫﺮ دو ﺑﺮ  8ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ:

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﺎل :اﯾﻦ ﮐﺴﺮﻫﺎ را در ﯾﺪﯾﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﺪ:
اﺑﺘﺪا ،اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮ  3و  2ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ:

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾ ﭘﺎی ) (pieﻣ ﺑﺎﺷﺪ! ﯾﻌﻨ ،ﭘﺎی را ﺑﻪ ﺗﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دور ﻣﯿﺰ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﺳﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﺗﻨﯿ ﺿﺮب ﮐﺴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ دوم ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻨﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺴﺮﻫﺎ:

 .1ﺗﻤﺎﻣ اﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﮐﺴﺮ دوم را واروﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج آن را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﺿﺮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .4ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﺪ.

ﻧﺎت ﻓﻨ :ﻣﻌﻮس ﯾ ﮐﺴﺮ" ،ﮐﺴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ" ) (reciprocalآن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣ اﻋﺪاد ﺣﻘﯿﻘ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء  0دارای ﮐﺴﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
) (reciprocalﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﯾ ﻋﺪد در ﮐﺴﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  6 1/2ﭘﻮﻧﺪ ) (poundsﮔﻮﺷﺖ راﺳﺘﻪ اﺳﺘﯿ (sirloin steak) ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ  3/4ﭘﻮﻧﺪ وزن دارﻧﺪ،
ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟
اﺑﺘﺪا ،ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠﻂ را ﺑﻪ ﯾ ﮐﺴﺮﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺮ دوم را ﻣﻌﻮس ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﺿﺮب ﺗﺒﺪل ﮐﻨﯿﺪ:

ﺣﺎﻻ ﮐﺴﺮﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺿﺮب را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﯾ ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

داﺷﺘﻦ  8 2/3ﺗﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  8ﺗﻪ دارﯾﺪ ﮐﻪ وزن ﻫﺮﮐﺪام  3/4ﭘﻮﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وزﻧﺶ ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ) .اﯾﻦ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎداش آﺷﭙﺰ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻪ ﻣﺎرﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ!(

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزﺷﺎه راﯾﺎن ﺧﻮش آﻣﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﯿﻨ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮش آﻣﻮز :
http://khoshamoz.ir/index.php/post4572

