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مدرس :مهندس رضا باغدار
اعذاد صحیح:

اٍلَیت اًجام عولیات ریاضی :
 .1پزاًتش :داخلی تز
 .2تَاى ٍ جذر (تَاى باالتز ،جذر داخلی تز)
 .3ضزب ٍ تقسین ( چپ بِ راست)
 .4جوع ٍ تفزیق
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 .1کَچکتزیي عذد صحیح هٌفی یک رقوی چٌذ است؟
 .2بیي  207 ٍ -31چٌذ عذد صحیح ٍجَد دارد؟

قزیٌِ یک عذد ًسبت بِ عذد دیگز:
فاصلِ قزیٌِ ّز عذد تا هبذأ بزابز است با فاصلِ آى عذد تا هبذأ .یعٌی هبذأ هختصات درست ٍسط دٍ عذدی کِ قزیٌِ ّن ّستٌذ
قزار گزفتِ است(هحل آیٌِ) .اس ایي ًکتِ هیتَاى بزای یافتي قزیٌِ عذد ًسبت بِ عذدی غیز اس صفز ًیش استفادُ کزد.
 .3قزیٌِ عذد ً -2سبت بِ  4چٌذ است؟
 .4قزیٌِ ً -5سبت بِ چِ عذدی بزابز  13است؟

 .5کَچکتزیي هقذار صحیح  xبِ طَری کِ عبارت سیز عذدی صحیح باضذ ،چٌذ است؟

ً .6صف عذدی اس خَدش بشرگتز است در ایي صَرت ......................................................................................
 .7کَچکتزیي عذد صحیح بشرگتز اس  -90کِ بز  3بخصپذیز باضذ ،چٌذ است؟
 .8چٌذ عذد ٍجَد دارد کِ فاصلِ آىّا اس  -7دٍ بزابز فاصلِ آىّا اس  2باضذ؟ آیا هی تَاًیذ ایي اعذاد را بیابیذ.
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 .9حاصل ضزب سِ عذد صحیح ،هٌفی است .اگز حاصل جوع حاصل ضزب دٍ بِ دٍی آىّا هٌفی باضذ ،اس ایي سِ عذد ،چٌذ
عذد هثبت ٍ چٌذ عذد هٌفی است؟

جوعّای طَیل:
در جوع ّایی کِ هقذار ثابتی ّز عذد با عذد قبلی فاصلِ دارد هثل جوع اعذاد طبیعی اس  1تا :100
سِ گام سادُ بزای رسیذى بِ پاسخ دارین:
 -1حاصل جوع عذد اٍل ٍ آخز
 -2تعذاد اعذاد بزای بِ دست آٍردى تعذاد حاصل جوع ّا
 -3هحاسبِ ًصف حاصلضزب گامّای اٍل ٍ آخز
بزای هحاسبِ تعذاد اعذاد ٍقتی کِ یک هقذار ثابتی بِ ّز عذد اضافِ هیضَد کافی است اس فزهَل سیز استفادُ کٌین:

هجوَع اعذاد طبیعی اس  1تا  nبزابز است با:

هجوَع  nعذد فزد هتَالی ضزٍع اس :1
هجوَع  nعذد فزد هتَالی ضزٍع اس :2
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4-8+3-40+5-41+...+104
راُ اٍل)

راُ دٍم)

اعذاد گَیاّ :ز عذدی کِ بتَاى بِ صَرت کسزی بیاى کزد کِ صَرت ٍ هخزج آى عذد صحیح بَدُ ٍ هخزج کسز صفز ًباضذ یک
عذد گَیا است .در جوع ٍ تفزیق اعذاد کسزی بایذ ابتذا هخزج ّا یکی ضَد ٍ در ضزب کسزّا تا جایی کِ اهکاى دارد ابتذا صَرت
ٍ هخزج را سادُ هیکٌین بعذ عول ضزب را اًجام هیدّین .در تقسین کسزّا ًیش کسز بعذ اس تقسین را هعکَس کزدُ ٍ تقسین را بِ
ضزب تبذیل هیکٌین.
کسز هَلذ (ساسًذُ) عذد اعطاری هختَم :اگز کسز را آًقذر سادُ کٌین کِ صَرت ٍ هخزج دیگز سادُ ًطَد(صَرت ٍ هخزج ًسبت
بِ ّن اٍل باضٌذ ٍ ).اس تجشیِ هخزج کسز صزفا ضوارًذُّای اٍل  2یا  5بِ دست آیذ آى کسز هَلذ عذد اعطاری هختَم است.
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ًکتِ تکویلی) فقط اعذاد اعطاری هختَم ٍ هتٌاٍب جش اعذاد گَیا ّستٌذ.
ًکتِ :عذدّای طبیعی ،حسابی ٍ صحیح جشء اعذاد گَیا هحسَب هی ضًَذ.
کسزّای هساٍی اس ضزب صَرت ٍ هخزج کسزّا در عذدی غیز صفز بِ دست هی آیٌذ.

4

3

15
21

150

3

5
3

25

فصل اول ریاضی هشتم تکمیلی – پاییز 97

RezaBaghdar.ir

شنبه و دوشنبه  17:30الی 19

09124860788

مدرس :مهندس رضا باغدار

ًکتِ) در ضزب ٍ تقسین ّا تَجِ بِ عالهت ّا اٍلیي گام حل است .اگز تعذاد هٌفی ّا ،سٍج باضذ حاصل هثبت ٍ در غیز ایي صَرت
حاصل هٌفی است.

در جوع ٍ تفزیق اعذاد کسزی ،حتوا بایذ هخزجْا یکی باضذ ،اگز عذد هخلَط داضتین هی تَاًین بذٍى تبذیل بِ عذد کسزی حاصل
را هحاسبِ کٌین.

در ضزب کسزّا ،هی تَاى عذد صَرت ّز کسز را با عذد ّز هخزجی سادُ کزد .فقط بایذ توام اعذاد هخلَط قبال بِ عذد کسزی
تبذیل ضذُ باضٌذ.

هعکَس یک عذد :حاصل تقسین یک بز آى عذد هیباضذ ٍ عذدی است کِ صَرت ٍ هخزج آى با ّن جابجا ضذُ است.
5

فصل اول ریاضی هشتم تکمیلی – پاییز 97

RezaBaghdar.ir

شنبه و دوشنبه  17:30الی 19

09124860788

مدرس :مهندس رضا باغدار

ًکتِ) صفز تٌْا عذدی است کِ هعکَس ًذارد؛ چَى کسزی کِ هخزج آى صفز باضذ ،تعزیف ًطذُ است.

6

فصل اول ریاضی هشتم تکمیلی – پاییز 97

RezaBaghdar.ir

شنبه و دوشنبه  17:30الی 19

09124860788

مدرس :مهندس رضا باغدار

کسرّای تلسکَپی :سادُ سازی هجوَػی از تؼذادی کسر از طریق تبذیل ّر کسر بِ تفاضل دٍ کسر دیگر.
کلیذ بحث:

با استفادُ از ایي ًکتِ سادُ بسیاری از حاصل جوغ ّای ًظام هٌذ در دستِ کسرّای تلسکَپی قرار هیگیرًذ.
حالت اٍل) صَرت توام کسرّا برابر اختالف هخرج کسرّا باشذ.

حالت دٍم) اختالف حاصلضربْای هخرج کسرّا هقذار ثابتی کِ بیشتر از یک است ٍ صَرت توام کسرّا برابر ٍاحذ:
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حالت سَم) صَرت کسرّا برابر اختالف اػذاد ضرب شذُ در هخرج ًباشذ.

حالت چْارم) برای تبذیل شذى کسر بِ یکی از سِ حالت قبل ،الزم است تغییراتی در کسرّا ایجاد کٌین.

کسرّای تلسکَپی ًَع دٍم)
اگر بتَاى صَرت را بِ صَرت حاصل جوغ ػَاهل هخرج ًَشت با کسر تلسکَپی ًَع دٍم هَاجِ ّستین .در ػبارت ّای هربَط بِ
کسرّای ًَع دٍم غالبا ػالهت بیي کسرّا یک در هیاى هٌفی ٍ هثبت هی شَد.
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