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روش حیرت انگیز 
ضرب اعداد 

بدون ماشین حساب
كلیدواژه ها: ضرب اعداد

ــیوة فوق العاده ای برای  ــما دوستان را با ش تصمیم دارم ش
انجام عمل ضرب در ریاضیات آشنا کنم.

ــادر خواهید بود تمام اعداد  ــیوه ق پس از یاد گرفتن این ش
ــی و چه چندرقمی،  ــه بزرگ و چه کوچک، چه تک رقم را، چ
ــخ آن ها را به راحتی  ــه راحتی در یکدیگر ضرب کنید و پاس ب
ــتفاده از ماشین حساب پیدا کنید. برای این کار هم  و بدون اس

فقط کافی است چند تا خط ناقابل رسم کنید و تمام!
ــوار است، بنابراین  ــیار دش توضیح این روش با جمالت بس

اجازه بدهید کار خود را با تصویر شروع کنیم.
ــیار ساده  ــما در نظر گرفته ام، بس اولین مثالی که برای ش
است. عدد 21 را در 13 ضرب کرده ایم. مراحل انجام ضرب به 

صورت زیر بوده است:

2113= 273
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273

اول، عدد 21 از 2 و 1 تشکیل شده است. پس ابتدا 2 خط 
در باال و 1 خط در پایین آن به صورت افقی رسم می کنیم.

دوم، عدد 13 از 1 و 3 تشکیل شده است. پس ابتدا 1 خط 
و سپس 3 خط به نحوی رسم می کنیم که خط هایی را که قباًل 

به صورت افقی رسم کرده بودیم، قطع کنند.
سوم، به ترتیب از چپ به راست ابتدا در رأس مستطیل سپس 
ــت، تعداد نقطه هایی را که  ــمت راس در قطر آن و بعد در رأس س
ــماریم و ارقام به  ــا در آن ها یکدیگر را قطع کرده اند، می ش خط ه
دست آمده را به همان ترتیب از چپ به راست به عنوان صدگان، 

دهگان و یکان عدد قرار می دهیم تا به پاسخ برسیم. 
ــت، ولی اجازه بدهید با دو رقم  ــیار ساده اس روش کار بس
ــر آن را تکرار کنیم. این بار قصد داریم عدد 123 را در  بزرگ ت

321 ضرب کنیم:

123321= 39483
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این بار با باال رفتن ارقام کار کمی سخت تر شد. روش دقیقًا 
مثل قبل است، با این تفاوت که این بار به جز قطر مستطیل، 
دو قسمت دیگر هم می باید شمرده شوند که برایتان دور آن ها 
ــیده ام. اما یک نکته وجود دارد: اگر تعداد نقطه هایی  خط کش
ــه می بینید، باید  ــود، همان طور ک ــمارید دورقمی ش که می ش

دهگان آن را به رقم قبلی بسپارید؛ دقیقًا مثل جمع عادی.
ــا اینجا اعدادی که در هم ضرب کردیم، دارای ارقام برابر  ت
ــی بودند. اگر  ــی یا هردو دو رقم ــه رقم بودند. یعنی هردو س
ــود؟ اجازه بدهید این حالت را هم با  ــد چه می ش این طور نباش

یک مثال با هم بررسی کنیم:

20432= 6528

2
4
1

6

6]4+1[28

ــت: اول این که  ــب، در این مثال دو نکته وجود داش خ
ــر تعداد ارقام دو عددی که در هم ضرب می کنیم برابر  اگ
ــد، چه کار کنیم. دوم این که اگر در عددمان رقم 0  نباش
وجود داشته باشد،  ضرب به چه شکل صورت می پذیرد. 
اگر توجه کرده باشید، دو دایره در شکل وجود دارد. اگر 
ــت، در آن دو نقطه  ــن عدد، رقم صفر وجود نداش در ای
هم خطوط با یکدیگر برخورد می کردند و دو تا از ارقام 
ــخ را در اختیار ما می گذاشتند. به هر حال نکتة  پاس
مهم این است که جای خالی آن ها را نباید فراموش 

کنید، وگرنه محاسبات غلط از آب در می آیند.

یک مثال دیگر در مود اعدادصفردار را با 
هم بررسی می کنیم:

73230= 16790
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ــوزش این  ــا برای آم ــر می کنم مثال ه فک
ــما هم  ــدر کافی گویا بوده اند و ش روش به ق
ــتید و با  ــوزان دقیق و متفکری هس دانش آم

دیدن این مثال ها، روش را یاد گرفته اید.
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