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تکنیک های





مقدمه
جمع و تفريق جزء چهار عمل اصلي در محاسبات رياضي مي باشند. به نظر 

بعضي ها جمع كردن راحت تر از تفريق كردن است.
موضوع��ي كه به عنوان ي��ك معلم رياضي با آن مواجه ب��ودم اين بود كه؛ 
بسياري از شاگردانم كه در مقطع متوسطه مشغول به تحصيل بودند و نيز 
بسياري از دانشجوياني كه خود را براي آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكتري 
آماده مي كردند، علي رغم داش��تن دانش بسيار زياد در زمينه هاي مختلف 
رياضي، در مواجهه با يك جمع و يا يك تفريق س��اده )كه آن را در اولين 
سال هاي دوران ابتدايي فرا گرفته  بودند( دچار اشتباه محاسباتي مي شدند.

اين مشكل به علّت عدم دقت و تمركز اين عزيزان و هم چنين انجام دادن 
همه ي محاسبات با ماشين حساب براي آن ها پديد مي آيد.

بله، ذهن ما هم مانند جس��م ما نيازمند ورزش مي باش��د و وقتي كه مدت 
زيادي از ذهنمان در زمينه ي محاسبات كمك نگيريم و همه ي محاسبات را با 
ماشين حساب انجام دهيم، ذهنمان دچار تنبلي مفرط در اين زمينه مي شود 
به نحوي كه حتي براي حل ساده ترين موارد هم با مشكل روبه رو مي شود.

در اين كتاب سعي كرده ام مجموعه ي كاملي از نكات و تكنيك هاي موجود 
در اين زمينه را براي عالقمندان تهيه كنم تا در مواجهه با محاسبات شامل 

جمع و تفريق، آن ها را با لذت و دقت فراوانی انجام دهند.

MBM درباره ی ریاضیات سریع 
MBM مخف��ف )Mostafa Bagheri,s Math methods( می باش��د و 
يادگار سنت حسنه ای اس��ت كه تجربيات دو دهه آموزش، تحقيق و تدريس 
رياضيات از مقطع ابتدايی تا كارشناس��ی ارشد اين حقير در معتبرترين مراكز 
آموزشی كش��ور را دربرمی گيرد. لذا در شكل  گيری آن، تمامی دانش آموزان و 

رازی که بر غیـر نگفتیـم و نگـوییم
ـرم راز است با دوست بگویم که او مح



دانشجويان محترمی كه در طی سال های گذشته در خدمتشان بوده ام، 
نقش به س��زايی داشته اند و جا دارد آرزوی قلبی خود را برای موّفقّيت و 

شادكامی آن ها تقديم حضورشان نمايم.  
رياضيات سريع MBM شامل سه بخش اصلی با عناوين زير می باشد: 

3 هنر درست انديشيدن  2 هنر حل مسأله   1 هنر محاسبه  
و هركدام از بخش ها شامل 10 تا 24 شاخه بوده كه می تواند در رشد، خالقيت 
و پ��رورش ذه��ن دانش پژوهان از 9 تا 99 س��ال، نقش بس��يار مفيد، مؤثر و 

چشمگيری ايفا نمايد. 

 ریاضیات سریع MBM چگونه به وجود آمد؟ 
همان گونه كه مس��تحضريد،  دانش آموزان و دانشجويان در طی دوران مختلف 
تحصيلی با آزمون های مختلفی روبه رو می شوند. بعضی از اين آزمون ها از درجه 
اهمّيت بس��يار بااليي برخوردارند؛ به نحوی كه می توانند سرنوشت افراد را به 
طور كل��ی دگرگون نمايند. از جمله ي آن ها می توان آزمون های تيزهوش��ان، 
المپياد، كنكور سراس��ری و آزمون های كارشناسی ارش��د و دكتری را نام برد 
كه موفقيت در آن ها می تواند بستر مناسبی را برای ادامه ی مسير تحصيلی تا 

قله های موّفقّيت فراهم نمايد. 
موّفقّيت در آزمون های علمی بر 2 پايه ی اساسی استوار است: 

1 داشتن دانش كافی و توانايی حل مسأله
2 سرعت عمل 

فكر به وجودآمدن رياضيات سريع MBM در ذهن من، برای پاسخ گويی 
به اين دو نياز اساسی شكل گرفت: 

- بخش های هنر حل مس��أله و هنر درست  انديشيدن، برای باالبردن 
توانايی حل مسأله در دانش آموزان و دانشجويان.

- بخ��ش هنر محاس��به، برای باالبردن س��رعت عم��ل و دقت در 
محاسبات.  



 هنر محاسبه ي MBM چگونه شکل گرفت؟
پش��توانه های من جهت تدوين يك برنامه ی آموزشی ايده آل و منحصر به فرد، 
با هدف باالبردن س��رعت و دقت محاسبات دانش آموزان و دانشجويان، قريب 
به دو دهه مطالعه و تفكر و بيش از هزاران س��اعت آموزش به بيش از چندين 
هزار دانش آموز و دانشجو )از دانش  آموزان بسيار ضعيف تا دانشجويان نخبه و 
تيزهوش( بوده است. در اين زمينه سعی كردم تمامی منابع موجود و نوشته های 
اس��اتيد اين فن را به دقت مطالعه و جمع آوری نموده و آن ها را در كالس های 
درس با ش��اگردانم مطرح نمايم. در بين نوش��ته ها و آثار مختلف، بيش��تر از 
كتاب های آقاي��ان ادوارد جوليوس، جري لوكاس و بي��ل هندلي بهره برده ام.

هم چني��ن چند مطلب جالب از كارهاي آقايان تراختنبرگ و ودا بس��يار مورد 
توجه من قرار گرفت. بقيه ي مطالب نيز جملگي از اكتشافات خودم بوده كه به 

مجموعه اضافه گرديده است.

 هنر محاسبه ي MBM شامل چه بخش هایي است؟
هنر محاسبه ي MBM شامل 10 بخش مي باشد:

2 تقسيم سريع 1 ضرب سريع 
4 جذر سريع 3 جمع و تفريق سريع 

6 مثلثات سريع 5 ضرب سريع با كالس باالتر 
8 تخمين سريع 7 لگاريتم سريع 

MBM 10 سوپرمغزهاي 9 كوچك تر، بزرگ تر يا مساوي 

MBM فواید یادگیري ریاضیات سریع 
رياضيات سريع MBM شامل تكنيك هاي ساده و مفيدي است كه با استفاده 
از آن ها قادر خواهيد بود استعداد رياضي خود را به طور چشمگير و باورنكردني 

افزايش دهيد؛ حتي اگر در درس رياضي از همه ي درس ها ضعيف تر باشيد.
مطالب رياضيات سريع MBM به گونه اي است كه مستقيماً به برنامه ي درسي 
هيچ سالي مربوط نمي شود و كليه ي افراد مي توانند به راحتي آن ها را يادگرفته 

و به خوبي از آن ها استفاده كنند.



يادگيري اين تكنيك ها به ش��ما كمك خواهد كرد كه سرعت محاسبات 
خود را به طور چش��مگيري باال ببريد و اش��تباهات محاس��باتي خود را به 
حداقل برسانيد. اس��تفاده از تكنيك هاي رياضيات سريع MBM در كالس 
درس و امتحانات به شما كمك مي كند كه از ديگر رقباي خود، بسيار سريع تر 
عمل كنيد و به راحتي آنان را پشت سر بگذاريد. هم چنين استفاده از آن ها در 
زندگي روزمره به عنوان بهترين ورزش هاي فكري و نرمش هاي ذهني، توانايي 

پردازش ذهن شما را باال مي برد.

 این مجموعه كتاب ها براي چه كس�اني نوشته شده است و بهترین 
راه استفاده از آن چیست؟

مخاطبي��ن م��ن در اي��ن مجموعه كتاب ه��ا، همه ي اف��راد عالقمن��د از 9 تا 
99 س��ال مي باش��ند. لذا در نگارش آن س��عي كرده ام مطالب را به ساده ترين 
ش��كل ممكن بيان كن��م. هم چني��ن از تجربيات خ��ود در زمين��ه ي آموزش 
اين مطالب، بس��يار بهره برده ام و س��عي كرده ام س��ؤاالتي كه در اين زمينه در 
ذهن خوانندگان مختلف ش��كل مي گي��رد را با مثال هاي متنوع، پاس��خ دهم.

تمامي روش هاي ارائه ش��ده در اين مجموعه كتاب ها به عنوان يك پيشنهاد به 
شما عرضه شده اند. لذا تكنيك هايي كه به نظر شما شايد سخت يا دشوار باشند 
را در نگاه اول ناديده بگيريد و ابتدا تكنيك هايي كه برايتان ساده تر هستند را ياد 
بگيريد. به مرور كه ذهنتان با اين روش ها آشنا شود، تكنيك هايي كه در ابتدا به 
نظرتان سخت و غيرقابل استفاده مي آمد، كم كم برايتان خوشايند خواهند شد.

بعد از يادگيري تكنيك ها، حتماً مس��ائل و تمرينات مربوطه را حل كنيد تا بر 
تكنيك ها مسلط شويد. 

ابتدا تمرينات دستگرمي و سپس تمرينات پرورش فكري را حل كنيد.
پیشنهاد اكید بنده اين است كه ریاضیات سریع را با ضرب و تقسيم سريع 
ش�روع كنید و س��پس با جمع و تفريق، جذر، ضرب سريع با كالس  باالتر، 
مثلثات و لگاريتم سريع ادامه دهيد و كتاب هاي تخمين سريع، كوچك تر، 
بزرگ تر يا مس��اوي و س��وپرمغزهاي MBM را در مرحله ي آخر يادگيري 
قرار دهيد. به عقيده ي من، يك خواننده ي متوس��ط بدون احساس فشار 



يا بدون انجام كار طاقت فرس�ا، مي توان�د توانایي هاي خود را در زمینه ي 
محاسبات به میزان چشمگیري افزایش دهد.

انتظار من اين است كه خوانندگان جوان پس از مطالعه ي اين سري كتاب ها، 
لذتي نو در رياضيات بيابند و به اهميت رياضي در زندگي روزمره پي ببرند. از 
من كاري ساخته نيست مگر آنكه به شما كمك كنم تا در اين فن، استاد شويد.

سخني با مدیران، معلمان و اساتید دانشگاه:
تجربه ي سال ها تدريس و مشاوره، مرا قاطعانه به اين باور رسانده است؛ افرادي 
ك��ه به دنبال ورزش مي روند و آن ها كه به رياضيات روي مي آورند، از يك نوع 
انگيزه برخوردارند. اين انگيزه از لذتي سرچش��مه مي گيرد كه در نتيجه ي توانا 
شدن به انجام كاري برجسته كه پيش از آن نامحتمل و ناممكن شمرده مي شد، 
به فرد دست مي دهد. لذتي كه در هنگام شكستن ركورد شخصي، نصيب شناگر 
يا دونده اي مي ش��ود اساس��اً از همان نوعي است كه دانش آموزان يا دانشجويان 
پس از موّفقّيت در حل مس��أله اي دش��وار، حس مي كنند. هرگاه دانش آموز يا 
دانش��جويي يك بار چنين لذتي را حس كند، سخت تر خواهد كوشيد تا دوباره 
طعم خوش آن را بچش��د. كالس ها و كارگاه هاي آموزشي MBM هم اكنون در 
معتبرترين مراكز آموزش��ي و در مدارس نمونه و آموزش��گاه هاي برتر كشور به 
عنوان يك درس فوق برنامه مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. مجموعه كتاب هاي 
آموزش��ي MBM كه در پيش روي ش��ما اس��ت، به گونه اي نوشته شده اند كه 
به راحتي قابل يادگيري مي باش��ند. چنانچه عالقمند به تدريس اين نكات در 
حاشيه ي كالس هاي درسي خود مي باشيد مي توانيد با گذاشتن پيغام در آدرس 
پست الكترونيكي hamrah.m@gmail.com با من در ارتباط باشيد. سعي 
خواهم كرد تجربيات خود را جهت تشكيل و چگونگي برگزاري كالس ها براي 
رده هاي س��ني 9 تا 99 س��ال، در اختيار شما قرار دهم. هم چنين تمرينات 
بس��يار زيادي به صورت جزوه، جهت كار در كالس و كار در منزل، طراحي 
كرده ام كه در صورت نياز، به صورت رايگان جهت اس��تفاده در كالس هاي 

درس، در اختيارتان قرار خواهم داد.
كافي اس��ت چندتا از اين تكنيك ها را به ش��اگردان خود آموزش دهيد 



تا به نتايج ش��گفت آور آن ها در جذب دانش آموزان و دانش��جويان به رياضيات 
پي ببريد و چنانچه چند محاس��به ي دش��وار را به طور ذهني در كالس انجام 
دهيد، خواهيد ديد كه چگونه مورد توجه قرار مي گيريد. هم چنين خواهشمندم 
  Info@MehroMah.ir نظرات ارزش��مند خود را به نش��انی الكترونيك��ی

ارسال و يا از طريق SMS به سامانه ی 300072120 اعالم فرماييد.
سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش
که چـو بنـده کـم تر افتد به مبـارکی غالمـي

 تقدیر و تشکر
جای مسرت خاطر است كه يك بار ديگر مراتب حق شناسی خود را از استقبال 
گرمی كه هم از جانب مديران و معلمان مدارس و هم از جانب اساتيد دانشگاه ها 

و گروه های آموزشی از اين مجموعه به عمل آمده، ابراز دارم. 
از دوس��تان ارجمندم؛ جناب آقای دكتر علی عبدالعالی به واس��طه ی نظرات 
سازنده شان و آقايان مهندس محمد ابوطالب مدير ارجمند موسسه ي توسعه ی 
آموزش ه��ای نوين، مهن�دس علی رحیمی مدير مؤسس��ه ي علمی خبرگان، 
دكتر علی هنرمند مدير مركز رويش اس��تعدادهای ج��وان )قياس( و همكار 
عزي��زم آقای عل�ی لغوی در مركز مطالعات و پژوهش خانه ی هوش پارس��يان 
به واس��طه ی همكاری های صميمانه در س��اليان اخير، بس��يار سپاس��گزارم.

هم چنين از جن��اب آقای احمد اختیاری مدير محترم انتش��ارات مهروماه به 
واسطه ی ُحس��ن نظر و حمايت های بی دريغشان كمال تشكر را دارم. زحمت 
تاي��پ بر عهده ي خانم ويدا قلی زاده و زحم��ت صفحه آرايی زيبای كتاب های 
ضرب س��ريع و جمع و تفريق س��ريع، برعهده ی آقای سيدمحسن خضری و 
كتاب های تقسيم سريع و جذر سريع برعهده ی آقای رسول قشقايی بوده است. 
هم چنين مدير هنری اين مجموعه كتا ب ها آقای محسن فرهادی و سركار خانم 
س��ميه جباری مدير توليد انتشارات و سركار خانم فريده محمدی مدير مالی 
انتش��ارات مهروماه با زحمات خود برای ش��كل گيری اين سري كتاب ها،  بنده 
را بس��يار مورد لطف قرار داده اند. ويراس��تاری علمی اين مجموعه بر عهده ي 



سركار خانم مينا نظری بوده است كه زحمات ايشان بی اغراق كم تر از زحمت 
تأليف كتاب ها نبوده است. بهترين آرزوها را برای تك تك اين عزيزان از درگاه 

حق تعالی خواستارم و به تك تك شان از صميم قلب، خسته نباشيد مي گويم.
شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم
که به همت عزیزان برسم به نیک نامی

اكنون كه اين كتاب را به پايان رس��انده ام، حداقل مزدی كه از اين كار انتظار 
دارم آن اس��ت كه اندكی از لّذتی كه درنتيجه ی آموزش و نگارش آن، نصيب 
من ش��ده و ذره ای از ش��ور و هيجانی كه هنگام مطالعه، اختراع و اكتشاف آن 

داشته ام، نصيب خوانندگان محترم شود. 
با تقدیم احترام 
مصطفی باقری

با كسب اجازه از ساحت مقدس امام زمان )عج(
اين اثر را تقديم مي كنم به:

دو فرشته ي عزيز و دوست داشتني
پدر بزرگوار و مادر گرامي ام

و هم چنين تك تك اعضاي خانواده ام،
كه اي�ن مجموعه، بدون لطف خدا و صبر و تحمل 

اين عزيزان هرگز پديد نمي آمد.
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فصل اول

می دونم كه خوشبختانه اغلب شما با جمع كردن، رابطه ی خوبی دارید. 
در این كتاب می خوام شما رو با روش هایی آشنا كنم كه بتونید تا حد 
امکان س�ریع تر از بقیه این كارو انجام بدید. برای اینکه بتونید به این 
توانایی دس�ت پیدا كنید، شما را با تکنیک های متنوعی آشنا می كنم 
كه هر كدام از آن ها در جای خود می تونن خیلی به ش�ما كمک كنن، 

پس آماده باشید.!
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تکنیک تفریق سریع به کمک جمع با انتخاب عدد مرجع
روانش��ناس ها آدم های جالبی هس��تند. اونا معتقدن که از خود تو بهتر 
می فهمند که تو چی میگی! چون میگن ذهن آدم از دو قسمت تشکیل 

می شه یه بخش خودآگاه و یه بخش ناخودآگاه.
بعدش میگن این حرفی که زدی از ناخودآگاه تو اومده بیرون.

بعد میگیم این ناخودآگاه ما دقیقاً کجای ماست؟ که میگن توی ذهن 
شما. بعد میگیم خوب این ناخودآگاه از کجا اومده؟

میگن از گذش��ته های تو. تازه بعضی موقع ها از اون هم جلوتر میرن و 
میگن بخش��ی از این ناخودآگاه از قبل از اینکه دنیا بیاین شکل گرفته! 
خالصه اگه چند ساعت باهاشون باشید هم چین این کودک درونتون رو 
میارن جلوی چشتون که خودتون حیرون بمونید. حاال من به این چیزا 
کاری ن��دارم ولی اینو فهمیدم که نمی دونم چرا تو ناخودآگاه همه ی ما 
این موضوع وجود داره که جمع کردن از تفریق کردن آسون تره! هر چند 
من به این موضوع خیلی اعتقاد ندارم ولی توی خیلی جاها می ش��ه از 
همین ناخودآگاهمون استفاده کنیم و تفریق ها را به کمک جمع کردن 
حساب کنیم. این روش خیلی جاها، خیلی خوب جواب میده. مخصوصاً 
جاهایی که می خوایم دو عددی رو از هم کم کنیم که در دو طرف یک 
عدد خوش تیپ مثل 100 یا 200 یا 500 یا مثل آن ها )همه ی مضارب 

10، 100، 1000، ... رو شامل می شه( قرار داشته باشند.
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دنباله ها و مجموع دنباله هاي متناهي و نامتناهي در رياضي از جايگاه 
بسيار ويژه اي برخوردارند. در اين فصل، فرمول هايي براي محاسبه ي 

مجموع هاي مهم و متداول را برايتان بازگو كرده ام.

فصل دوم
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تکنیک تفریق از اعدادی با صفرهایی در سمت راست
تا حاال دقت کردید چه مصیبتی می کشیم وقتی می خوایم همین جوری 
ی��ک عدد رو از یک عدد دیگه کم کنیم و اون عدد دیگه چند تا صفر 

کله گنده در سمت راست خودش داره؟ براتون یه مثال بزنم:
فرض کنید می خواهید عدد 1724 رو از عدد 3000 کم کنید. ببینید 

بشر چه عذابی می کشه؟
اول که میاد 4 رو از صفر کم کنه که نمی شه. باید از بغلی قرض بگیره. 
عدد بغلی اش هم که صفر، پس باید از بغلی قرض بگیره، 10 تا بده به 
سمت راستی بعد این 10 تا رو باید یکیشو کم بکنه بشه 9 تا، 10 تا 

به سمت راستیش اضافه کنه بعد باز .............
خالصه آقا داستان داریم تا بخوایم به جواب برسیم، ببینید.

− / / /3 0 0 0
1 7 2 4
1 2 7 6

2 10
9
10
9
10

  

اما االن بهتون میگم که هر موقع از این به بعد خواستید یک عددی رو 
از یک عدد دیگه که مضرب 10، 100 یا 1000 و ... اس��ت )که یعنی 
راس��تش چندتا صفر داره( کم کنید، الزم نیس��ت اصاًل این همه خط 

خطی کنید و وقت تلف کنید.
من بهتون میگم چی کار کنید.
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چون بحث  دنباله ها را برایتان باز کرده ام، همین جوری به طور خودجوش! 
به نظرم رس�ید بد نیس�ت موضوع تصاعدهای عددی و هندسی را هم 

برایتان به صورت مختصر بازگو کنم، فقط باید به 2 نکته دقت کنید.
1  از اینج�ا به بعد را فقط برای عالقه مندانی نوش�ته ام که در مقطع   

متوسطه یا باالتر، مشغول تحصیل هستند.
2  در کتاب های درسی جدید دبیرستان به جای تصاعدهای حسابی   

و هندسی از لفظ دنباله های حسابی و هندسی استفاده شده است، من 
هم همین را ترجیح داده ام.

فصل سوم



فصل چهارم

اين فصل شامل تمرين هايي براي عالقمنداني است كه مي خواهند بر 
تكنيك هاي ارائه شده در فصل هاي دوم و سوم مسلط شوند. پس اگر 
فصل هاي دوم و سوم را مطالعه كرده ايد و تكنيك هاي آن را خوب ياد 

گرفته ايد، شروع كنيد و تمرينات اين فصل را با دقت حل كنيد. 



چهل درصد ریاضیات تخیل است،
چهل درصد خالقیت!!!چهل درصد آن اثبات و 



نودو نه درصد عرق ریختننبوغ عبارت است از یک درصد الهام و 
توماس ادیسون
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