
 

 راز حساب به جب

 1است افتهیمیقسمت اول: جبر حساب تعم

 میمفاه ازو  دهیچیساده، به پ میدارد: از مفاه یعیطب یساختار یامدرسه اتیاضیر یبرنامه

 نیترچون مهم ؛تواند باشدینم نیاز ا ری. غکندیرشد م مجرد و مصنوع میملموس به مفاه

 یریادگی یرا برا شانیهاگام نیتا اولکند  تیو هدا آموزان را کمکاست که  دانش نیکارکردش ا

رشد  دهیچیاز ساده به پ خشیدر طول تار ،هم یاضیکه دانش ر میفراموش نکن ؛بردارند یاضیر

است.کرده 

گیری دهای ناالزمی وجود دارد که یا، گسست2ایسفانه در روند تکامل ریاضیات مدرسهأمت

آموزان از ایست که دانشاین گسست، ترس و دلهره یجهکند. یک نتیآموزان را مختل میدانش

ب به جبر در ریاضیات مدرسه وجود دارد. در اینجا یادگیری جبر دارند. موضوع این نوشته، گسستی است که در عبور از موضوع حسا

همان  "جبر"و  شودهای با بسط متناهی و اعداد کسری مربوط میمباحثی است که به اعداد صحیح، اعشاری "حساب"منظور از 

دهای ریاضی، مانند اعداد گنگ، استفاده گسترده از نما را ضوعاتیوم و ای وجود دارداست که در ریاضیات مدرسه ایمقدماتیجبر 

ترِ جبری مانند توابع نمایی و به مفاهیم پیچیدهدر اینجا . شود، شامل میی درجه دوممعادالت خطی یک یا دو متغیره و معادله

کاری  (را ببینید (انتشار دستدر و وو ) (2016b، وو )(2008اشمید و وو )) هاایچندجملهی لگاریتمی، یا عملیات جبری بر رو

پردازیم. اجازه دهید به جای اینکه وقتمان را صرف ای، یعنی تعمیم و تجرید میدر عوض به دو شاخصه مهم ریاضیات مدرسه ؛نداریم

 ها در مسیر بحث، آشکار خواهد شد.قیق این واژهتعریف دقیق مفاهیم اخیر کنیم، بحث را ادامه دهیم. مفهوم د

در این لحظه خواننده برداشت  تماالًاست. اح یافتهحسابِ تعمیمواقع، همان  ای درپیام اصلی این نوشته این است که جبر مدرسه

چیست. فته یاعمیمحسابِ تدهم منظور از تا حد امکان توضیح می ،متن یدر ادامهدارد.  حسابِ تعمیم یافتهخودش را از عبارت 

شود که ای طوری تدریس میطور معمول ریاضیات مدرسهه با محاسبات دقیق بر روی اعداد مشخص و معلوم سروکار دارد. ب حساب

 یا 67 − 151دست آوردن جواب درست ه به این معنی که ب ؛استهانجام دادن تمرین ،آموزان در ریاضیغه اصلی دانشدغد
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ریاضیات به معنی واقعی با  انآموزاولین برخورد دانش ،جبردنبال چیزی ورای جواب نیستند. اما ه ده است و براضی کنن برایشان

شود که بعد از خواسته می انآموزاز دانش جبربینند. در را می ات[ریاضی] "تصویر اصلی"مایی از ت و تازه اینجاست که شِ اس کلمه

شود این محاسبه ا اینکه آیا میاین محاسبه، حالت خاصی از یک  قانون عمومی است یا نه؛ یانجام هر محاسبه، به این فکر کند که آیا 

به خوبی کارش را انجام  حسابآموزی که در حوزه های آن بهتر درک شود؟ حاال دانشد ویژگیتر دید تا شایای گستردهرا در زمینه

واقع چرا باید به این  آماده کند. دریافته حساب تعمیم ا برایخودش رباید  چراداد و از نتیجه راضی بود، باید توجیه شود که می

 فتد؟ادردسر بی

ال داشته باشد. اما ؤهموار کند، باید جوابی برای این ساز )حوزه( حساب به جبر  را انآموزای که بخواهد گذار دانشهر برنامه درسی

 داد؟  سؤالتوان به این چه جوابی می

                                                           
 .9 نوشت شماره، ویکیاست افتهی میحساب تعم قسمت اول: جبر از حساب به جبر،(، 1397ماه دی) هانگ، وو 1

 تشکر کنم. های ارزشمندشپیشنهادو از امیر اصغری برای  هاتصحیحو  هابحث ه خاطرس بری فرانسیلاز مایلم *
 ت.ایاضیمربوط است نه به خود ر کایدر آمر یامدرسه اتیاضیر یدرس یبرنامه به گسست ،ما یکه اشاره میکن دیکأت دیبا 2

 

 ووهسی هانگ 

 97ماه دی

 نوشت(شده برای ویکی)نوشته 



حاصل جمع متناهی جمله از یک سری هندسی و دیگری  مسئلهکنیم: یکی جبری را بررسی می مسئله، دو لسؤابرای پاسخ به این 

 گویمپیشاپیش میتر شود. هم مشخص یافتهحساب تعمیمماهیت  ،یم که در خالل این بحثحل یک معادله از درجه یک. امیدوار

این مقدار ریاضی برای  ؛ امای از این دست مرسوم نیستدر مقاالتبا اینکه  بردارد رو مقداری محاسبات دقیق ریاضی دربحث پیش

 های آموزش ریاضی، ماهیت ریاضی دارد.لب بحثتوان از این واقعیت فرار کرد که قپیشبرد بحث ضروری است. همچنین نمی

 .مجاز است(ین حساب ه از ماش)استفاد دست آورده را بعبارت زیر ایم حاصل فرض کنید از یک کالس هشتمی خواسته

1 + 3 + 32 + ⋯ + 310 

خیلی خاص محاسباتی است؟ یا اینکه  مسئلهیک  مسئلهاست و تمام. ولی آیا این  88573گوید حاصل این جمع به ما می حساب

ها آورد؟ هشتمیی از یک قانون عمومی به حساب ئرا جز مسئلهتوان راه حل این شبیه به آن وجود دارد؟ آیا می مسئلهگروهی  مثالً

دانند ها میاند. )فرض کنیم آنهم جمع شده با 3های متوالی عدد ود در این جمع شوند: توانموج ساختاریا الگو اید متوجه تدا باب

، 10را نه تنها تا توان  3های عدد توان حاصل جمع توانرسد این است که می(. اولین چیزی که به ذهن می 3  =13و   1  =03که 

ت به سؤاالهای عددهای دیگر نه؟ همین که این ؟ چرا توان3های عدد بعد، چرا توان دیگری حساب کرد.  تا هر توان طبیعی بلکه

 تادانیم چند است را که نمیعددی  های متوالیجمع توانخواهیم حاصلایم. میرا پشت سر گذاشته حسابرسد، یعنی ذهن می

کند. حتی قبل از اینکه شروع به یچ کمکی به ما نمیا اعداد مشخص هحساب و کتاب ب .یمدانیم چند است حساب کنتوانی که نمی

دانیم چند نمیکه عددی های متوالی جمع توانحاصلاست ) کلیقدر  شویم: عبارتی که اینتر روبرو میای مهممسئلهحل کنیم، با 
کالس  توانیم بها میق بیان کنیم؟ اینجو در عین حال دقی ترخالصه یطور به شکله( را چدانیم چند استنمی، تا توانی که است

ای را بیان کنند. کلیی مسئلهطور چنین هها بگوییم که ریاضیدانان قدیم بیش از هزار سال درگیر این موضوع بودند که چهشتمی

د . با این دستاورها را بیان کنندتگونه عبار میالدی، باالخره روشی کارا پیدا کردند تا با کمک نمادها، این 1600تا اینکه حدود 

1 جمعحاصلکنیم: به این شکل مطرح میرا  مسئلهریاضی،  + 𝑟 + 𝑟2 + ⋯ +  𝑟𝑛−1 + 𝑟𝑛 وقتی که مرا بیابی 𝑟  و𝑛  عددهای

𝑛) دلخواه ∈ ℕ) خاصیت  داریم، مسئلهمشخص، تنها ابزاری که برای حل این  صرفنظر کردن از کار با اعداد معلوم وبا  .باشند

 اعدادهمه دانیم برای که می پذیری ضرب نسبت به جمع استجمع و ضرب و نیز خاصیت توزیعجابجایی دو عمل ی و پذیرشرکت

کند تا شاید برای اولین بار ها کمک میبه کالس هشتمی مسئلهن اند یا مجهول. ایکند که آن اعداد معلومدرست است، و فرقی نمی

 ببرند. های جمع و ضرب پیبه اهمیت قوانینِ عملگر

باشد که مرحله به مرحله پیش برویم و ابتدا حاصل جمع   کلی کنیم، شاید بهتر مسئلهبه جای اینکه مدت طوالنی را صرف این 

1 + 3 + 32 + ⋯ +  مسئلهعددِ مشخص و معلوم است و بنابراین شبیه یک  25جمع م. این عبارت، حاصلرا حساب کنی 324

ها نیاز دارد، ای بیش از توانِ کالس هشتمیصبر و حوصلهبه ، با دست خالیاین محاسبات  انجاما که اما از آنج متداول است.حسابِ 

این است که کل این  مسئلهم. یک راه پرداختن به این نیاز داریم تا آن را حل کنی حسابهای متداولِ مهارت به چیزی بیش ازپس 

درنگ از مزایای این گذاریم. بیمی 𝑆چند است، با این حال نام آن را  ن عدد دقیقاًم ایدانیعبارت را به صورت یک عدد ببینیم؛ نمی

بایست ات قدیمی نیستیم که میما دیگر درگیر محاسب ،شویم. این یک قدم بسیار مهم است چون با این کارمند مینمادگذاری بهره

به عنوان  𝑆 تیم. حاال محاسباتمان را بافرمی به قدم پیش کردیم و قدمجواب هر عملیات را به صورت عددی مشخص محاسبه می

ضرب کنیم. با کمک خاصیت  𝑆را در  3است، انگار بد نیست  3های متوالی عدد جمع توان 𝑆بریم. از آنجا که پیش میعدد یک 

 یم: آید. داردست میه ب 𝑆به خود خیلی شبیه بینیم که عبارتی پذیری )ضرب نسبت به جمع( میوزیعت

3𝑆 = 3 × 1 + 3 × 3 + 3 × 32 + ⋯ + 3 × 323 + 3 × 324 = 3 + 32 + 33 … + 324 + 325 



= (1 + 3 + 32 + ⋯ + 324) − 1 + 325 = (𝑆 − 1) + 325 

 بنابراین 

3𝑆 = 𝑆 + 325 − 1     (1) 

 ریم:و دا میکنیاضافه م یدو طرف تساوبه  ار (𝑆−) آن ینهیچند است، قر قاًیدق 𝑆 مقدار میبدان نکهیبدون ا بازهم

(−𝑆) + 3𝑆 = (−𝑆) + 𝑆 + 325 − 1 

 :میکنی( استفاده میریپذعی)توز یپخش تیاز خاص یسمت چپ تساو در

(−𝑆) + 3𝑆 = (−1 + 3)𝑆 = 2𝑆 

 ب:یترت نیا به

𝑆 =
1
2

(325 − 1)    (2) 

𝑆  آوریم:را به دست میحاصل  حساب نیبا کمک ماش و =  نیکه ا میشو ادآوریها یبه کالس هشتم دیبا. 423,644,304,721

 .دست آمده ب ادیز یِسختجواب بدون 

 تیاعداد مشخص، با افزودن استدالل و به رسم یورانه بر روانجام محاسبات کورک یکه به جا یبود: جواب تفکر مجردثمره   نیاول نیا

دله معاکه  𝑆 در 3ضرب کردن  دهیمثال ا یدست آمده است. براهب یدر انجام محاسبه با اعداد در حالت کل یعتزاان یشناختن الگوها

 اساساً  3عدد  یمتوال یهاحاصل جمع توانت گرفت که أاز آنجا نش دهیبود. ا دهیمهم و پرفا ،ییداد، به اندازه جوابِ نها جهی( را نت1)

 مطلقاً  م،یله انجام دادئحل مس یکه برا یکارمعنا  کیشوند. به یتکرار م ناًیاکثر جمالت، ع د وکنینم یچندان رییضرب تغ نیبعد از ا

جمع  نیحال با کمک قوان نِی. در عمیا( انجام ندادهتنها اعداد واعداد ) یبر رو یحساب اتیبه جز انجام عمل یب است. چون کارساح

دهد یمثال نشان م نیا م.یاهانجام داد افتهیمیحساب تعم. پس در واقع ما میاهاعداد نامعلوم انجام داد یرا بر رو اتیعمل نیو ضرب، ا

 یِمعمول یهالهئدر مس یحت م،یتر کنیکل یشناخت الگوهادر  یو سع میعداد مشخص فراتر بگذارا از محاسبه با اکه اگر قدم ر

1 صلحاو  میبرگرد یله اصلئآورد. به مس میدست خواههب یشتریب جینتا ،یمحاسبات + 𝑟 + 𝑟2 + ⋯ +  𝑟𝑛−1 + 𝑟𝑛 یرا برا 

𝒓  و 𝒏 دلخواه (𝒏 ∈ ℕ) رگا .میدست آورهب   𝑟 = 𝑛 باشد، حاصل عبارت1 + به بعد  نیا ندارد. پس از یتیله جذابئاست و مس 1

𝑟 میفرض کن ≠  نیگزیجا 𝑛 را با 24و توان  𝑟 را با 3شود که اگر عدد یم دهید م،یاست. اگر استدالل قبل را با دقت مرور کن 1

𝑟 همه استدالل جمله به جمله درست خواهد بود. پس هرگاه م،یکن ≠  د:باش یعیدلخواه و طب یعدد𝑛  دلخواه و یددع 1

1 + 𝑟 + 𝑟2 + ⋯ +  𝑟𝑛−1 + 𝑟𝑛  =
𝑟𝑛+1 − 1

𝑟 − 1
      (3) 

از فرمول   ی( حالت خاص2. رابطه )میدار یدنباله هندس کیجمله از  یمع متناهجحاصلمحاسبه  یاست که برا یاهمان رابطه نیا

𝑟که  ی( است وقت3) = 𝑛و  3 =  م:یدست آوره را ب ریجمع ز دییایب م،یرا بهتر بچش میتعم نیطعم ا نکهیا یبرا باشد. 24

1 +
1
2

+
1
22 + ⋯ +

1
227 +

1
228 

𝑟 که ی( است، وقت3) یصل جمع، سمت چپ تساوحا نیا =
1

2
𝑛و   =   نینابراب .28
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 اینه. آ ایاست  یاضیتر در ریقانون عموم کیاز  یبخش یتساو نیا ایکه آ میاز خودمان بپرس میتوانی( م3) یدرباره تساو حاال

دست آوردن ه ب یکه برا یاست، به شرط نیکه چن یبه راست م؟یرا بهتر درک کنتا آن  مینیتر ببعیوس نهیزم کیآن را در  میتوانیم

𝑥)ها اتحاد مشهوری. کالس هشتممیاستفاده کن یاز تور بزرگتر« ترعیسو ینهیزم» نیا − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2 ا ر

نشان دهند  ،یریپذعیتوز تیخاص نِیها خواست که به عنوان تمرتوان از آنیدرست است. م 𝑦و  𝑥 ارهر مقد یکه براشناسند یم

 :تدرست اس 𝑦 و 𝑥 و هر عدد 𝑛 یعیهر مقدار طب یبرا ریز یتساو

(𝑥 − 𝑦)(𝑥𝑛 + 𝑥𝑛−1𝑦 + 𝑥𝑛−2𝑦2 + ⋯ + 𝑥𝑦𝑛−1 + 𝑦𝑛) = 𝑥𝑛+1 − 𝑦𝑛+1         (4) 

𝑥) یتساو حاال − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2میدهیکه قرار م ی( است وقت4) یاز تساو ی، حالت خاص 𝑛 = ( 3) یتساو یحت .1

𝑥 دهیم راراست ق ی( است، کاف4) یاز تساو یهم حالت خاص = 𝑟  ،𝑦 = 𝑟و  1 ≠  ی( که مجموع متناه3رابطه ) بیترت نیبه ا. 1

𝑥) یآشنا یکرد با تساو دایدهد، ارتباط پیست مده را ب یجمله دنباله هندس − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) = 𝑥2 − 𝑦2تازه اول داستان  نیو ا

که است  ینه )عدد اول عدد هیاست  اول یبزرگ نیابه  ی. سخت بتوان گفت عدددیریرا درنظر بگ 64،339،280،491 عدد. است

357 است با برابرعدد  نیاست(. ا ریپذبخش کیفقط بر خودش و  −  میآن استفاده کن یرا برا (4) یتساو میتوانیم یعنی نیا و 47

64,339,280,491 = 357 − 47 = 31 × (356 + 355 × 4 + ⋯ + 35 × 45 + 46) 

 حیاعداد صح 𝑦 و 𝑥 توان نشان داد که اگریم ب،یترت نی! به همستیاول ن جهیاست و در نت ریپذبخش 31عدد ما بر  یعنی نیا و

𝑥 باشند و مثبت − 𝑦 > 𝑛ای ، بر1 ≥ 𝑥𝑛، عدد 1 − 𝑦𝑛 م؛یحساب هست ریکه ما همچنان درگ دی. توجه کنستیاول ن چگاهیه 

 یدنباله کیجمله از  یتعداد در هنگام محاسبات، جمعِ میتعم انجامِو  رشیاعداد و درک، پذ یبا استفاده از نمادها به جا یول

 ،میاز قدرت تعم را ییهامثال نیچنباید شود. یمرکب بودن اعداد مربوط م ایاول  نییتع یمسئله(، به 4) یبه کمک تساو ،یهندس

 د.دادر کالس هشتم مورد توجه قرار 

 شبردیدر پ یجبر هم نقش مهم خیدر تارکه  یحل معادله است. موضوع د،یآیم جبر مهم به شمار یکه در برنامه درس یگرید موضوع

4𝑥ی . معادله خطعلم داشته است نیا + 1 = 2𝑥 − و  میریگینظر م در ریرا متغ 𝑥 ،یادر جبر مدرسه . معموالًدیریرا درنظر بگ 3

 :میکنیحل م رامعادله  ر،یز یبا انجام کارها

(2𝑥−) ل: مرحله او  + 4𝑥 + 1 = (−2𝑥) + 2𝑥 − 3 

2𝑥 مرحله دوم:  + 1 = −3 

2𝑥 مرحله سوم:  + 1 + (−1) = −3 + (−1) 

2𝑥  مرحله چهارم:  = −4 

𝑥 :مرحله پنجم  = −2 

مثال مرحله اول را  ی. براندارد ییمعنا چیپنج مرحله ه نیاشود که یم دقت مشخص یاست، اما با کم ی، جواب درست-2 جواب

4𝑥 دو مقدار مییبگو میتوانیکند، چگونه میم رییغتاست که  یمقدار 𝑥 که یی. از آنجادیریدرنظر بگ + 2𝑥 و 1 − که هر کدام با  3



که خودش چیزی ) 2𝑥− مقدار پس از اضافه کردن دو نیکه ا مییبگو میتوانی؟ و چطور م3برابرند مکنند، با هیم رییتغ 𝑥 رییتغ

 ی، در هر دو طرف تساو2به مرحله  1عبور از مرحله  یبرامانند؟ در واقع یاست( به هر کدام، همچنان با هم برابر م ریمتغ یمقدار

 لجمالت شام یدر هر طرف تساو. میضرب نسبت به جمع استفاده کرد یریپذعیتوز تیخاص زیجمع و ن یریپذشرکت تیاز خاص

𝑥  ها برای آنداد درست بود. کجا اع یبرا نیقوان نیاند، اما آنجا اخوانده در حسابرا  نیقوان نیاآموزان دانش. میرا با هم جمع کرد

از محاسبه با اعداد  یناگهان رییتغ نی؟ اهم استفاده کرد ریمتغ یارهامقد یرا برا نیقوان نیتوان ایم توضیح داده شده است که

استدالل  قهیطر قرار است اتیاضیکند. ر جادیا یآموزان ناسازگارمشخص، به محاسبه با اعداد نامعلوم، ممکن است در درک دانش

  ؟نندیبیمرا که تکرار آنچه  ر کردن واز بَ ای اموزدیآموزان بکردن را به دانش

آموز از حساب به جبر گسست طور در گذر دانشهچ یامدرسه اتیاضیدهد ریاست که نشان م بسیاری یهامثالاز  یکیمورد،  نیا

ادامه کار،  یبرا ،کردیرو نیآورد. ایرا وسط م «رهایمتغ» یه پادر آموزش جبر است ک یکردیرو یمقصر اصل نجایا در .کندیم جادیا

حساب  دهیتوان با کمک ایرا م ریناپذهیتوج گسستِ نیاشتند. اشود که در حساب کاربرد دیم ییهاتیاستفاده از خاصء به سو ریگزنا
 .داصالح کر ریبه صورت ز ،افتهیمیتعم

4𝑥له . معادستیچ« معادله» کیکه  میمشخص کن دیبا اول + 1 = 2𝑥 −  𝑥 چون یعدد ای: آمیدار یالؤس معناست که نیبه ا  3

4𝑥وجود دارد که  + 1 = 2𝑥 − 4𝑥را جواب معادله  یعدد نی؟ چن3 + 1 = 2𝑥 − از  یحرف چیکه ه دی. دقت کنمینام یم 3

کنم یم دیکأوجود دارد. ت یعدد نیچن مینحل معادله، فرض ک ی. برامیعددها سروکار دار بااست و تنها  امدهین انیبه م «ریمتغ»

2𝑥 دو عدد یتساو میپس دارعدد است.  کی نجایا 𝑥 که − 4𝑥 و  3 +  یپ در یپ یها، گزاره5تا  1و مراحل  میکنیم یرا بررس1

4𝑥معادله  اگر: میرسیم جهینت نیآخر به ا در از مرحله قبل. یمنطق یاجهیمورد اعداد است و هر کدام نت در + 1 = 2𝑥 − 3 

 در معادله دیموضوع با نیاثبات ا یمعادله است. بلکه برا نیجواب ا -2 دیگویبه ما نم نیا ت.سا -2جواب،  نیداشته باشد، ا یجواب

𝑥  تایعملبه عنوان  5تا  1تمام مراحل  بیترت نیبا هم برابر هستند. به ا یدو طرف تساو که واقعاً مینیو بب میکن نیگزیجا -2را با 

. پس حل معادله )همان طور که میدار نانیها اطمآن یکه از درست یاتیلاست. عم حیلوم قابل توضنامع ایاعداد معلوم  یبر رو یحساب

 .است افتهیمیحساب تعماز  ی( بخشیامشخص شد هر نوع معادله

( 2016b) وو 3.1موضوع بخش  نیدر ا شتریب حیتوض یبرا) اردوجود ند «4یریمتغ» چیراه حل، ه نیکنم که در ایم دیکأهم ت باز

 د(.ینیرا بب

جبر همان حساب  نیاست: ا افتهیمیحساب تعمهمان  یاجبرمدرسه میگویقبل مشخص کرده باشد که چرا م حاتیتوض دوارمیام

 انیفاصله م جاند تابگن یارا در حساب مدرسه دیتجر ندیهرجا که امکانش هست، فرآ یستیبا یمجردتر. برنامه درس یاست در سطح

نکته است  نیتر ااست. از همه مهم دیتجر یهااز گام یکی، باشد فراهم تشیادها هرجا که موقعاز نم ادهحساب و جبر کم شود. استف

است. استنتاج بنا شده  هیپا ( بری)در هر سطح اتیاضیو روزمره در حساب بدل شود، چرا که ساختار ر یجار یکه استننتاج به کار

است  یاحساب و جبر مدرسه نیوجود آمدن گسست به علت ب هاازیشنین پیدر برآورده کردن ا 5کایمعمول آمر یشکست برنامه درس

                                                           
4𝑥صورت  نیمثال صفر باشد؛ در ا یتواند برایکند، میم رییغت 𝑥 مثال چون یبرا 3 + 1 = 2𝑥و  1 − 3 = 1 جهیو در نت 3− − 3!! 
نخواهند  یازیها درست کار کنند، نآموزش داده شوند که با نماد یاآموزان به گونهنقطه، سر خط! اگر دانش ست،ین یاضیمفهوم ر کی ریکنم که متغیم دیتاک 4

 (.1.1، بخش 2016bوو ) ستیچ «ریمتغ»باشند که  نیکه نگران اداشت 
چه  میتصم نیا یجهینت نکهیا .استفاده کنند (Common Coreی )مشترک یدرس یبرنامه تالش خواهند کرد که از کایمدارس آمر شتری، ب8102از سال  5

 ت.سیخواهد بود هنوز معلوم ن



 چگونهحساب را  پرداخت که میخواه امر نی، به ا10نوشت یکی، ورساند. در قسمت دومیم بیجبر آس یریادگیگسست به  نیو ا

 م.یبهتر درس ده
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