
 تِ ًام خذاًٍذ تخطٌذُ ی هْزتاى 

ضیَُ ّای گًَاگًَی تِ فزسًذاى هسالِ ّا  را تِ خَتی حل کٌٌذ تایذ اس  داًص اهَساى یا  تزای ایٌکِ

کثَتز رٍی ضاخِ ی درختی ًطستِ تَدًذ یک  72اًجام داد . هثال :  یا ایفای ًقص ٍیژُ رٍش ًوایص 

تا اس آى ّا پزٍاس کزدًذ ٍ رفتٌذ . چٌذ کثَتز دیگز رٍی  6تا اس آى ّا پزٍاس کزدًذ ٍ تار دیگز  9تار  

 ضاخِ ی درخت ّستٌذ .

هْزُ یا ّز چیش دیگز را در پٌجزُ یا جای ًسثتا تاال هی گذارین ٍ تزای آى یک  72تزای ایي هسالِ ها 

هْزُ ّواى کثَتز ّا ّستٌذ  72هی گَیین ایي  داستاى هی گَیین یا یک ًوایص اجزا هی کٌین هثال

کثَتز 6تا اس هْزُ ّا را کٌار هی گذارین ٍ ّویي کار را تزای   9کثَتز پزٍاس هی کٌٌذ ٍ  9حاال ایي  

فزسًذهاى کثَتزّای تاقی هاًذُ را یکی یکی هی ضوارد ٍ داًص آهَس یا دیگز ّن اًجام هی دّین 

در ًظز تگیزد ٍ تِ  27یک عذد دیگز هثال  72هی خَاّین کِ تِ جای   اٍحاال اس جَاب را هی گَیذ 

جای کثَتز ّا یک چیش دیگز هثال سیة در ًظز تگیزد ٍ حاال خَدش یک داستاى تساسد یا یک ًوایص 

اجزا کٌذ ) ّن تزای جوع ٍ ّن تزای تفزیق ( ٍ تذیي طزیق تایذ اى قذر داستاى یا ًوایص اجزا کٌذ 

الثتِ رٍاى خَاًی جولِ ّا ّن  سالِ تزخَرد کزد فَرا هفَْ م اى هسالِ را تفْوذ .کِ ّزگاُ تِ یک ه

ًقص هْوی دارد ٍ اگز فزسًذهاى در رٍخَاًی جولِ ّا هطکل داضتِ تاضذ کوتز هی تَاًذ هفَْم هسالِ 

ای ایه کً بر 66  - 72هثال :     ;  در هسالِ ّا حاال هی رسین تِ تفزیق یا جوع ّای تشرگتز ّا را تذاًذ .

 6دي تایی َ  6رابداود یعىی در ذٌه اَ  32َ  66بً راحتی جُاب ایه مىٍا را بگُید باید ابتدا مفٍُم عدد  

دي  3ویس ٌمیه طُر . حال می گُید  32َ برای عدد (  6َ یک  6وقش بستً باشد ) وً یک  66یکی برای 

یکی  5یکی بر می داریم می شُد  6را ویس از  یکی 2دي تایی َ  4دي تایی برمی داریم می شُد  6تایی را از 

یکی باقی می ماود کً اگر مفٍُم عدد را خُب یاد گرفتً باشد بً راحتی َ یا با کمی فکر  5دي تایی َ  4. حاال 

در کالش اَل مفٍُم اعداد را درست یاد وگرفتً  مانتاکید می کىم اگر داوش امُز یا فرزود  45کردن می گُید 

َ برای ایه کً اعداد را با مفٍُم آن ی دَم بً خصُص در مسالً ٌا با مشکل رَبرَ می شُد باشد در پایً 

تا حدَدی تمریىاتی را  وُشتً  برای ایه کار یاد بگیرد بً اوجام تمریىات زیاد ی در آن خصُص ویاز دارد کً
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