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 جمع اعداد متوالی

 ، خوبید؟سالم حال شما چطوره

به کار  برای اين کهمعلم آنها و  که يک روز توی کالس نشسته بود آموزی به نام کارل گوِسيک داستان هست در مورد دانش
 ها خواست مجموع اعداد يک تا صد را محاسبه کنند.اوناز  )مزاحم استراحتش نشوند(باشند ها هم سرگرمو بچه همشغول ش شخود

ه )همون استراحتش شروع کن ور شو کار خود جمع و جور کنهقبل از اين که معلم بتواند همه وسايل و دفتر و کتاب خود را کامل 
رگبار اين شروع و  هسوال بپرس )همون می خواهد خودمون( دخوااو می، کارل دست خود را باال گرفت، دبیر با تصور اين که رو(

 .ه، گفت: سوال نداريم، محاسبه کنید، سوالم کاماًل مشخصسواالی دانش آموزان بشه

 : آقا سوال ندارم.جواب دادکارل در 

 خوای بری بیرون؟معلم: تازه اومدی سر کالس می

 کارل: نه آقا

 ته؟معلم: پس چ

 خوام بگم.کارل: آقا جواب رو می

 !!!!!!!معلم پوزخندی زد و گفت: برووووووووووووووو

 و بعد با حالت تمسخرآمیزی گفت: هیچی ديگه دانشمند کم داشتیم که خدا رو شکر پیدا کرديم! 

 ،کردکارل کمی خجالت کشید ولی هیجان کشف جواب آنقدر او را به ذوق آورده بود که اين خجالت او را از پاسخ دادن منصرف نمی
ید رس، معلم با حالتی که به نظر میهتوانست اين شور و هیجان را ناديده بگیراش مشخص بود که کسی نمیهیجان آنقدر در چهره

 خواهد پسرک را ساکت کند و آماده است که بعد از جواب او متلکی گل درشت به او بندازد گفت: خب بگو، آقای پروفسور.فقط می

ی و با حرص حوصلهبیکند، کرد دارد زمانش را تلف میچون احساس می  و روی يک پا تکیه داده بود و يک دستش را به کمر زده بود
ون ، معلم ابتدا بدبه چشمان کارل زل زده بود و منتظر جواب غلط کارل شد. کارل بی توجه به اين حالت معلم گفت: پنج هزار و پنجاه

ها حس کردند که جواب غلط نیست، معلم در ، بچهحالت متفکر به خود گرفتهم برد و  هايش را دراين که حرکت کند کمی اخم
ماشین حساب وارد  تواعداد را  هتوناما نه با اين سرعت حتی نمی ه؟، شايد ماشین حساب دار هممکن طورکرد چذهنش داشت فکر می

 .بگیرم ونسته ، بايد مچش رود، حتمًا جواب را از قبل مینهک

 فیس به کارل گفت: بیا حلش کن ببینم. کارل پای تخته رفت و در ابتدا اين را نوشت ی پوکراينجا معلم با لحن

...       1 2 3 4 5 98 99 100  

خواهیم حاصل جمع اين عبارت را به دست بیاوريم درست است؟ و بدون اين که منتظر جواب شود ادامه داد خب اول و گفت: ما می
 .تخته نوشت شماريم چند تا عدد داريم و پایمی
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 ...

د اعد ت

       

100

1 2 3 4 5 98 99 100 

 نويسم.بینید صد تا عدد داريم. مکثی کرد و ادامه داد من صد تا عدد ديگر میکارل: همان طور که می

 
...

...

د اعد ت

ر گ صدعدددي

       

       

100

1 2 3 4 5 98 99 100
100 99 98 97 96 3 2 1

 

ل: تر از دفعه قبکرد کمی بیشاند. دوباره مکثی یه هستند که از آخر به اول نوشته شدهد اولاعدابینید صد عدد دوم همان کارل: می
 ام درسته؟ی اين اعداد را با هم جمع بزنم انگار دوبار اعداد يک تا صد را جمع کردهخب اگر من همه

ها کرد و منتظر تأيید آنها ماند، سه چهار نفر با سر حرف او را تأيید کردند اما او انگار به اين تعداد راضی نبود. دوباره نگاهی به بچه
  اينجا دو سری اعداد يک تا نوشته شده ها ببینید بچهگفت: 

...

...

د اعد ت

ر گ صدعدددي

       

       

100

1 2 3 4 5 98 99 100
100 99 98 97 96 3 2 1

 

خواهیم )يعنی يک سری مجموع اعداد اگر اينها را با هم جمع کنیم دو سری عدد يک تا صد را جمع کرديم و دو برابر جوابی را که می
 د: درسته؟. بعد با لحنی جدی، سوالی و محکم پرسیيک تا صد( به دست آورديم

 اين بار حدود نصف کالس حرف او را با اشاره سر تأيید کردند و يکی دو نفر هم با لحنی بانمک اما همراه گفتند: درسته.

ا هها تااينجای کار را فهمیده بودند کاماًل راضی بود. بعد ادامه داد: بچهشد، او از اين که بچهرضايت نسبی در صورت کارل ديده می
 کند؟ها را با هم جمع کنم، در جواب آخر فرقی میرا دوتا دوتا جمع کنم، بعد حاصل جمع اگر من اعداد

گفت مثل اين که اين دفعه بیشترشان نفهمیدند. کارل نفس عمیقی کشید و در حد سه ثانیه سکوت کرد و معلوم ها به او مینگاه بچه
 عدد زير را جمع کنیم: 6خواهیم می یگم، فرض کنیدبود در حال فکر کردن است، بعد گفت: منظورم رو با يه مثال م

, , , , ,1 2 3 4 5 6  

 .                                                           تک آنها را با هم جمع کنمتوانم تکمی

اول يک را با دو عدد جمع کنم.                                                                              1 2 3 4 5 6 3 3 4 5 6  

                                                                                    عدد جمع کنم.  3را  3بعد        3 3 4 5 6 6 4 5 6  

جمع کنم.                                                                                                  4را با  6بعد      6 4 5 6 10 5 6   

                                                                                                       جمع کنم.  5را با  01بعد    10 5 6 15 6  

          جمع کنم.                                                                                                  6را با  05و در آخر  15 6 21  
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 شود.می 10بینید حاصل برابر همان طور که می

 جمع کنم. 6را با  5و  4را با  3، 1را با  0توانم اعداد را دو به دو با هم جمع کنم، يعنی مثاًل يک راه ديگر هم دارد. می

 

 

 

 جمع کنم. حاال اين سه عدد را با هم

    3 7 11 10 11 21  

 ها را با هم جمع کنیم درسته؟پس ايرادی ندارد در جمع اعداد را دو به دو با هم جمع کنیم بعد حاصل

ند خب خواستند بگويشد فهمید مطلب برايشان غیرعادی بوده سر خود را تکان دادند، انگار میای که میها به نشانه تأيید و قیافهبچه
 چه؟ که

توانم در اين جمع اعداد را دو به دو با هم جمع کنم و اين حاصل جمع را با هم جمع کنم تا جواب به کارل ادامه داد پس من می
 دست آيد.

...

...

       

        

1 2 3 4 5 98 99 100
100 99 98 97 96 3 2 1

  

کنیم دومین عدد هر رديف کنیم اولین عدد رديف اول را با اولین عدد رديف دوم جمع میهای جفت اين گونه عمل میبرای انتخاب
 دهیم.با هم و سومین عددها را با هم تا انتها همین کار را ادامه میرا 

 

 

 

 

 

ها صدتاست چون هر 010دانیم که تعداد اين . می( است010ها عدد )ی اين جمعکنید حاصل همهکارل: همان طور که مشاهده می
 دارد.صد عدد قرار رديف 

...

...

...

د اعد صدت

       

       

101

1 2 3 4 5 98 99 100
100 99 98 97 96 3 2 1
101 101 101 101 101 101 101 101

  

1+0 4+3 6+5 

00 3 7 
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 شود.پس اگر بخواهیم آنها را جمع کنیم به اين صورت می

 100  010تا عدد  011حاصل جمع  101

 .است 011تا  0حاصل جمع دو سری اعداد  01011است اين عدد يعنی  01011که حاصل آن

                                                                                       ...

...

         


         

1 2 3 4 97 98 99 100
100 99 98 97 4 3 2 1

  

 خواستیم، يعنی نصف اين عددما در مسئله فقط حاصل يک سری را می


10100 5050
2

  

 5151شود پس حاصل جمع می

رفته بود، از باز به خود گنیشخند کنايه آمیز روی لبانش کاماًل از بین رفته بود و به جای آن حالت نیمه لختی به تابلو نگاه کرد،معلم 
داند مرحله به مرحله آن درست بوده ولی هنوز جواب باريد، انگار که استدالل را فهمیده و میهايش تعجب همراه با گیجی میچشم

 ی از معلم نداشتند.های کالس هم دست کمرا هضم نکرده بود. بچه

 زير را به دست آوريد. هایخب حاال شما با توجه به اين استدالل، حاصل جمع

...        5 6 7 8 96 97 98 99  

 

 

...        15 16 17 18 96 97 98 99 

 

 

...     30 34 38 42 70 

 

 =حاصل جمع کل01011 سری اول
 سری دوم
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