مُرُبُعُعددُرقمُآحادهُ5
(كتبها د .علي عثمان -في مجلة ومضات في الرياضيات العدد العاشر( 4102صفحة))5-2

كل عدد رقم آحاده  5هو من الصورة  .10a+5لذلك فإن مربعه من الصورة (10a+5)2
(10a+5)2=100a2+2×10a×5+25
=100a2+100a+25
=100×(a2+a)+25
=100×a(a+1)+25
لذلك فإن العدد يبدو على الصورةa(a+1)×100+25 :
أي أنه من هذه الصورة :

a  a  1 25

حيث أن رقم اآلحاد = 5ورقم العشرات= 2وباقي أرقام العدد هي أرقام العدد ).a(a+1
مثالً العدد  535هو من الصورة  ،10a+5حيث أن  .a=13رقم آحاد العدد  (135)2هو  5ورقم
عشراته هو  ,2وباقي أرقام العدد هي أرقام العدد  13×(13+1)=182لذلك فإن
 (135)2=18225وفعالً عند حساب  (135)2نجد أنه يساوي .52225
م ث ُا العدددد  .225هددو مددن الصددورة  10a+5حيددث أن  ،a=22رقددم آحدداد  (225)2هددو  5ورقددم
عشراته هو  2وبداقي أرقدام العددد هدي أرقدام العددد  .505=22×23لدذلك فدإن(225)2=50625
وعند الفحص نتأكد من صحة الجواب.
أسئلة:
 .1احسب ،حسب نفس الفكرة ،مربّع كل واحد من األعداد.555 , 355, 555 :
 .2هل العدد  1555551235555هو مربّع تام؟
الجواب :كال .ألن رقم آحاده  5فلدو كدان مربعًدا تا ًمدا لكدان مربّعًدا لعددد مدن الصدورة .10a+5
لكدن مربدع عدددد مدن هدذه الصددورة يجدب أن يكدون رقددم عشدراته  .2لدذلك فددإن هدذا العددد لدديس
مربعًا تا ًما ألن رقم عشراته  5وليس .2
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استنتاج :كل عدد رقم آحاده  5ورقم عشراته يختلف عن  2ليس مربعًدا تا ًمدا .يكيدف اسدتنتجنا
ذلك؟!).
 .1هل العدد  525هو مربع تام؟
جواب :نعم هو مربع العدد 25

ي.)5=3×2

 .2هل العدد  3025هو مربع تا ّم؟
جواب :نعم هو مربع العدد 55

يألن .)30=5×5

 .3هل العدد  5525هو مربع تام؟
جواب :نعم هو مربّع العدد 55يالن )55=2×5
 .4هل العدد  55025هو مربع تا ّم؟
الح ث  :نبحددث عددن عددددين حاصددل

ددرب ا  .550نجددد العددددين  25و .25لددذلك فددالجواب

إيجابي .هذا العدد هو مربع العدد .255
 .5هل العدد  5815825325هو مربّع تا ّم؟
الجواب :كال .ألن العدد  58158253ال يساوي حاصل

رب عددين متتاليين .يل اذا؟!)

 .6هل العدد  5255555225هو مربع تا ّم.
جوابّ :
كال .ألن العدد  52555552ال يساوي حاصل
م حظة :رقم آحاد حاصل

رب عددين متتاليين .يل اذا؟!).

رب عددين متتاليين هو أحد األرقام  .0,2,5يبرهن!).

استنتاج :كل عدد رقم آحاده  5ورقم عشراته  2ورقم مئاته من بين األرقدام 5,3,8,5,5,2,1
ليس مربعًا تا ّمًا.
 .7هل ي كن االستنتاج بأن كل عدد رقم آحداده  5ورقدم عشدراته  2ورقدم مئاتده  0أو  2أو  5هدو
مربع تام؟.
م حظة :العدد  225مربع تام = . (15)2العدد  5225مربع تام ييساوي.) (35)2
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العدد  55525مربع تام ييساوي .)(125)2لكن العدد  5525ليس مربعًدا تا ًمدا يألن العددد 55
ال يساوي حاصل
يسدداوي حاصددل

رب عدددين متتدالين) .العددد  5025لديس مربعًدا تا ًمدا يألن العددد  50ال
ددرب عددددين متتددالين) .لكددن العدددد  5225هددو مربددع تددام ,

(9×8=72

) .7225=852وا ح أن ال الحظة جاءت لتبيّن لنا أن جواب السداا السدابه هدو سدلبي .أي
أن االستنتاج ال ذكور فيه غير م كن.
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