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جزوه  ، Bmin.coضمن عرض خوش آمد جهت حضور شما در پایگاه اینترنتی 

تقدیم حضیییییورتان زدان فارسیییییی  ده سیییییایت اینآموزشیییییی روش یا  پیش دینی در

امید اسیییت دا معا ده د یط معا ی زیر اعتعات خودی را جهت آشییینایی  گردد ومی

 دا انواع روش یا  پیش دینی کسی فرمایید.

الزم ده ذکر است معا ی این جزوه آموزشی ده صورت درداشت مدنایی از متون 

پایگاه اصلی دوده و دا زدان دسیار ساده جهت راحتی شما کاردران گرامی  انگلیسی

 استخراج و در اختیار شما گذاشته شده است.

الزم اسییت دا نتات دسیییار مهمی آشیینا ، جزوه آموزشییی دل از آغاز معا ی اصییلی 

 شوید:

ما یک ضیییییییریی درد در مقادل یر یا  در تمامی پیش دینی  :ضررررررر        (1

پیش دینی موجود است که دا استفاده از آن می توان مدلغ درد )الین(  مو دیت

 کافی است از فرمول میزان درد استفاده کنیم: را محاسده کرد.

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 

که ما نه درنده شییده ایم و نه دازنده و کل مدلغ پیش منظور این اسییت : فسرر   (2

 دینی ده حسای ما داز خواید گشت.

ده مدنا  این است  رود یر گاه اصعتح نصف درد ده کار می: نصف      (3

ست را درده اید. 1یمی از میزان درد که در دند نشما که  شده ا شاره   ده آن ا
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ه داز گرداندده حسییییییای شییییییما  ،و نیمی از میزان درد غ پیش دینیپس کل مدل

 خواید شد.

صف داخت ده کار می رود :  نصف  اخت (4 صعتح ن ده مدنا  این ،یر گاه ا

و نیمی دیگر ده دلغ پیش دینی را از دسییییت داده اید اسییییت که شییییما نیمی ازم

 ما داز گردانده خواید شد.حسای ش

ه دینی دددین مدنا اسیییییت که شیییییما کامل درده اید و کل مدلغ پیش :  کامل     (5

 اضافه مدلغ میزان درد ده حسای شما داز گردانده خواید شد.

 : ددین مدنا است که ما کل مدلغ پیش دینی را از دست داده ایم. کامل  اخت  (6

 

میدل ییا  مختلف پیش دینی را دررسیییییییی ،حیال پس ازفراگیر  این نتیات  -

 میتنیم.
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 X-1-2 وش اول  

از ، کامل درد و کامل داختدر این روش ما درا  پیش دینی خود فقع دو حا ت 

سییییه ضییییریی در نظر گرفته ، ر این روشدرا  یر داز  ددندیا  داال را داریم . 

، تدفادقه فوتدال امتان دارد اتفاق دیاشییده اسییت. درسییت مدادل سییه حا تی که درمسیی

  . (Aدرد تیم  –مساو   – B)درد تیم 

             درصد می داشد. 33شانش درد در این روش ، در نتیجه

در میزان درد خود را ، 1توانیم دا توجه ده فرمول دند  ده راحتی می روشدر این 

 .نیممحاسده کمختلف  این سه حا ت

 ضرایی ده صورت زیر است. Bو  Aتیم دو درا  مثال در داز  دین 

2.40 B 3.20              Draw A                          1.3 

 

 ده مدنا  مساو  است. Drawاصعتح ** 

****************************************************************** 

 داشد: Aاگر پیش دینی انجام گرفته ده رو  درد تیم               

اضافه درد ده  و مدلغ کامل درده ایم شرع را  ،ما نیز Aدر صورت درد تیم  (1

 مدلغ پیش دینی ما ،ده حسای ما داز می گردد.

 ما کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.، Aدر صورت داخت تیم  (2

 کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم. ما، در صورت مساو  دودن نتیجه داز  (3
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 داشد: Bاگر پیش دینی انجام گرفته ده رو  درد تیم               

اضافه درد ده  و مدلغ کامل درده ایم شرع را  ما نیز ، Bدر صورت درد تیم  (1

 مدلغ پیش دینی ما ،ده حسای ما داز می گردد.

 ما کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.، Bدر صورت داخت تیم  (2

 کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم. ما،صورت مساو  دودن نتیجه داز  در  (3

 داشد: Bو  Aتیم  تساو  دین دواگر پیش دینی انجام گرفته ده رو                

 و مدلغ کامل درده ایم شییرع را  ما نیز در صییورتی که داز  مسییاو  شییود ، (1

 اضافه مدلغ پیش دینی ما ،ده حسای ما داز می گردد.درد ده 

ما کل مدلغ پیش دینی را  ،( Bیا  A یا  ) تیمدرد یر کدام ازدر صیییییییورت  (2

 ایم.داخته 

***************************************************************** 

دالر پیش دینی کرده  100مدلغ ،Aدرد تیم مییا دییه رو   اگر مثییال:               

ود را دییه این گونییه میزان درد خ،تیجییه عدط پیش دینی مییا ر م دخوردو ن.دییاشییییییییم

 :محاسده میتنیم

 ( ض        –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

30  =100 × ) 1– 1.30) 
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درده ایم و ده یمراه ،ده عنوان درد پیش دینی دالر  30پس در این شییییییرع دند  ما 

نده دالر ده حسیییییییای ما دازگردا 130موع درمج دالر میزان ریسیییییییک یدنی 100

 .خواید شد

داشییییییییم و دالر پیش دینی کرده  100مدلغ ، Bاگر ما ده رو  درد تیم               

ما ر م دخورد نت جه عدط پیش دینی  ده ،ی حاسییییییی نه م ده این گو میزان درد خود را 

  :میتنیم

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

140  =100 × ) 1– 2.40) 

 

ند   ده ،ده عنوان درد پیش دینی دالر  140ما ،پس در این شیییییییرع د درده ایم و 

دالر دییه حسیییییییییای مییا  240درمجموع  یدنیدالر میزان ریسیییییییییک  100یمراه 

 نده خواید شد.دازگردا

دالر پیش دینی  100مدلغ ، Bو  Aاگر ما ده رو  تسییاو  دین دو تیم              

ه میزان درد خود را ده این گون، یجه عدط پیش دینی ما ر م دخوردکرده داشییییم و نت

 کنیم : محاسده می

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

220  =100 × ) 1– 3.20) 
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ده یمراه  درده ایم و دالر ده عنوان درد پیش دینی 220ما ،پس در این شرع دند  

نده دالر ده حسیییییییای ما دازگردا 320درمجموع یدنی دالر میزان ریسیییییییک  100

  خواید شد.
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 Handicap  وش  وم  

نصیییییف ،نصیییییف درد،)فسییییی  ما درا  پیش دینی خود تمام حا ت یا  حا تدر این 

در این روش درا  یر .کییامییل دییاخییت( دنییدیییا  دییاال را داریم،مییل دردکییا،دییاخییت

یی درد مختلفحا ت داز ، دا ضیییییییرا  درد که احتمالوجود دارد ،یا  پیش دینی 

یت ده این شیییییتل که یک وضییییید.افزایش می داید % 50 در حا ت  دلی ده  33%

ی ضیییریاین وضیییدیت میانی از عریط میانی درا  نتیجه مسیییادقه تدریف می شیییود.

 .که در ادامه ده مدرفی آنها می پردازیم نمایش داده می شود،الین 

شیییما دا دو عدد در مقادل یر تیم مواجه می شیییوید.یک عدد که یمان  در این روش

الین می داشد.عدد اول یمیشه ضریی الین  و  ضریی درد و یک عدد یم ضریی

 که در مقادل نام تیم نوشته می شود.عدد دوم یم ضریی درد می داشد 

 ضریی الین:

1+ 0.75+ 0.5+ 0.25+ 0  0.25 - 0.5 - 0.75 - 1- 

 نصف فس 

  اخت

مساوی      نصف     کامل

 )فس (

نصف 

  اخت

 فس  نصف     کامل  اخت

 

 نیز ده یمین ترتیی مدنا میشود. 1**این حاالت درا  اعداد دیشتر از 

دودن داز   رداد فسیی  می شییود و کل مدلغ پیش در صییورت مسییاو  :  0ضرر    

دینی ده حسای شما داز می گردد و در صورتی که تیم ما داز  را ددرد ،ما یم کل 

 مدلغ پیش دینی را درده ایم واگر تیم ما ددازد،ما یم کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.
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اگر داز  مسییاو  شییود ،وضییدیت ما نصییف داخت اسییت یدنی  : - 0.25ضرر    

نصیییف مدلغ پیش دینی را از دسیییت داده ایم .اگر تیم ما ددرد ،ما کل مدلغ پیش دینی 

 را درده ایم و اگر تیم ما ددازد ،کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.

اگر داز  مسیییاو  شیییود ،وضیییدیت ما نصیییف درد اسیییت یدنی  + : 0.25ضررر    

رده ایم زان درد را دنصییف مدلغ پیش دینی را درده ایم. اگر تیم ما ددرد ،کل مدلغ می

 و اگر تیم ما ددازد ،کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.

اگر داز  مسییاو  شییود ،وضییدیت ما کامل داخت اسییت ،یدنی کل  : - 0.5ضرر    

مدلغ پیش دینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما ددرد،کل مدلغ میزان درد را درده ایم 

 داخته ایم.کل مدلغ پیش دینی را  و اگر تیم ما ددازد،

یدنی کل اگر داز  مسییاو  شییود ،وضییدیت ما کامل درد اسییت ، + : 0.5ضرر    

کل مدلغ  و اگر تیم ما ددازد، می دریم کاملدرده ایم.اگر تیم ما ددرد، میزان درد را

 پیش دینی را داخته ایم.

اگر تیم ما دا اختتف یک گل داز  را ددرد،وضییدیت ما نصییف  : - 0.75ضرر    

درد اسیییت یدنی نصیییف مدلغ پیش دینی را درده ایم.اگر تیم ما دا اختتف دیشیییتر از 

اگر تیم ما ددازد و یا داز  مسییاو  شییود،  .یک گل داز  را ددرد ،ما کامل درده ایم

 کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.

ما دا اختتف یک گل داز  را ددازد،وضدیت ما نصف اگر تیم  + : 0.75ض    

داخت اسیییت یدنی نصیییف مدلغ پیش دینی را داخته ایم. اگر تیم ما دا اختتف دیشیییتر 



 
 

9 
 

از یک گل داز  را ددازد ،کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم و اگر تیم ما ددرد و یا 

 داز  مساو  شود ،کامل درده ایم.

ف یک گل داز  را ددرد ووضییدیت ما فسیی  اسییت اگر تیم ما دا اختت : - 1ضرر    

و کل مدلغ پیش دینی ده حسیییییای ما داز می گردد. اگر تیم ما دا اختتف دیشیییییتر از 

یک گل داز  را ددرد،کل مدلغ پیش دینی را درده ایم و اگر تیم ما ددازد و یا داز  

 مساو  شود،کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.

اختتف یک گل داز  را ددازد، وضدیت ما فس  است اگر تیم ما دا  + : 1ض    

و کل مدلغ پیش دینی ده حسییای شییما داز می گردد. اگر تیم ما دا اختتف دیشییتر از 

یا  ما ددرد و  ته ایم و اگر تیم  داخ کل مدلغ پیش دینی را  دازد ، داز  را د گل  یک 

 داز  مساو  شود ،کل مدلغ پیش دینی را درده ایم.

تیم ما دا اختتف یک گل داز  را ددرد ،وضدیت ما نصف  اگر:  - 1.25ض    

داخت اسیییت یدنی نصیییف مدلغ پیش دینی را داخته ایم. اگر تیم ما دا اختتف دیشیییتر 

یا  دازد و  داز  را ددرد،کل مدلغ پیش دینی را درده ایم و اگر تیم ما د از یک گل 

 داز  مساو  شود ،کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.

اگر تیم ما دا اختتف یک گل داز  را ددازد ،وضدیت ما نصف + : 1.25ض    

درد اسیییت یدنی نصیییف مدلغ پیش دینی را درده ایم .اگر تیم ما دا اختتف دیشیییتر از 

یا  ما ددرد و  ته ایم و اگر تیم  داخ کل مدلغ پیش دینی را  دازد ، داز  را د گل  یک 

 داز  مساو  شود ،کل مدلغ پیش دینی را درده ایم.
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اگر تیم ما دا اختتف یک گل داز  را ددرد ،وضیییییدیت ما کامل :  - 1.5 ضررررر   

داخت اسییییییت. اگر تیم ما دا اختتف دیشییییییتر از یک گل داز  را ددرد ،ما کل مدلغ 

پیش دینی را درده ایم و اگر تیم ما ددازد و یا داز  مساو  شود،کل مدلغ پیش دینی 

 را داخته ایم.

تف یک گل داز  را ددازد، وضیییدیت ما کامل اگر تیم ما دا اخت+ :  1.5ضررر    

درد اسیییت. اگر تیم ما دا اختتف دیشیییتر از یک گل ددازد ،ما کل مدلغ پیش دینی را 

 داخته ایم .اگر تیم ما ددرد و یا داز  مساو  شود، کل مدلغ پیش دینی را درده ایم.

 

مین شیییییتل گل ده داال ده ی 3**توجه داشیییییته داشیییییید که این روند درا  الین یا  

محاسیییده می شیییود و می توان این توضییییحات را دا جا ده جایی تدداد گل یا ،درا  

 آنها نیز ده کار درد.
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یت یا  مدادل یر کدام  یست شده اند.ضدودر جدول زیر الین یا  مختلف و    

 فس  ،مساو   0

 نصف داخت ،مساو   - 0.25

 نصف درد ،مساو   + 0.25

 کامل داخت ،مساو   - 0.5

 کامل درد ،مساو   + 0.5

 نصف درد ،درد دا اختتف یک گل  - 0.75

 نصف داخت ،داخت دا اختتف یک گل  +0.75

 فس  ،درد دا اختتف یک گل  -1

 فس  ،داخت دا اختتف یک گل  +1

 نصف داخت، درد دا اختتف یک گل  -1.25

 نصف درد ،داخت دا اختتف یک گل  +1.25

 کامل درد، درد دا اختتف یک گل  -1.5

 کامل داخت ،داخت دا اختتف یک گل  +1.5

 نصف درد ،درد دا اختتف دو گل  -1.75

 نصف داخت ،داخت دا اختتف دو گل  +1.75

 فس  ،درد دا اختتف دو گل  - 2

 فس  ،داخت دا اختتف دو گل  + 2

 نصف داخت ،درد دا اختتف دو گل  - 2.25

 نصف درد ،داخت دا اختتف دو گل  + 2.25

 درد کامل،  گل دو اختتف دا درد - 2.5

 داخت کامل ، گل دو اختتف دا داخت + 2.5

 درد نصف ، گل سه اختتف دا درد - 2.75

 داخت نصف ، گل سه اختتف دا داخت + 2.75

 فس  ، گل سه اختتف دا درد - 3

 فس  ، گل سه اختتف دا داخت + 3
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 را ده شتل زیر دارید. Bو   Aدرا  مثال شما تیم یا  

A +0.75 2.8 B 0.75 -  1.5 

 

را دررسی می کنیم. از د ت یا حال دا توجه توضیحات داال یر کدام از حا   

****************************************************************** 

 دالر شرع دسته ایم. 100، مدلغ  Aفرض می کنیم ده رو  الین 

اگر تیم ما دا اختتف یک گل داز  را ددازد ،وضیییییییدیت ما نصیییییییف                

م ده . پس این مدلغ را تقسییییایما نصیییف مدلغ پیش دینی را داخته داخت اسیییت یدنی م

دو میتنیم ،مدلغ ده دست آمده از حسای ما کسر می شود و مادقی آن ده حسای ما 

 داز می گردد.

         100 ÷ 2=  50 گ     ه حسا   از می م لغی که

 

پس پیش  درده ایم.ما کامل ،اگر تیم ما ددرد و یا داز  مسیییییاو  شیییییود               

دا اسیییییتفاده از فرمول توانیم  سیییییت.حال میادینی ما تمام میزان درد را درنده شیییییده 

 اضییییافه مدلغ ت آمده دهمدلغ درد خود را ده دسییییت دیاوریم .مدلغ ده دسیییی،میزان درد

 .داز می گردد ده حسای پیش دینی

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (2.8 –1 ( × 100=  180 م زان     

 100+  180=  280 گ    م لغی که  ه حسا   از می 
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 کاملف دیشیییییییتر از یک گل داز  را ددازد ، ما تیم ما دا اختتاگر                 

 کل مدلغ پیش دینی را از دست داده ایم. داخته ایم ، یدنی

****************************************************************** 

 .دالر شرع دسته ایم   100، مدلغ  B تیم فرض می کنیم ده رو  الین

د ،وضیییییدیت ما نصیییییف درگل داز  را د یکاگر تیم ما دا اختتف                   

درد اسییییت یدنی نصییییف مدلغ پیش دینی را درده ایم. پس پیش دینی ما نصییییف مدلغ 

 میزان،دا استفاده از فرمول میزان دردتدین شده را درنده شده است. حال می توانیم 

 پس این عددمیزان درد را درده ایم ، صفدرد خود را ده دست دیاوریم و چون ما ن

ده دسیییت آمده ده اضیییافه مدلغ پیش دینی ما ده حسیییای  .عدد کنیم را تقسییییم ده دو می

 داز می گردد.

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (1.5 –1 ( × 100=  50 م زان     

 50 ÷ 2=  25 نصف م لغ     

 100+  25=  125 گ    م لغی که  ه حسا   از می 

 

ما کامل  ، یک گل داز  را ددرددا اختتف دیشیییییییتر از اگر تیم ما                   

توانیم دا  پس پیش دینی ما تمام میزان درد را درنده شییییییده اسییییییت.حال می .درده ایم

استفاده از فرمول میزان درد،مدلغ درد خود را ده دست دیاوریم .مدلغ ده دست آمده 

 ده اضافه مدلغ پیش دینی ده حسای داز می گردد.
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 ض       ( –1 ( ×لغ پ ش   نی ما م زان     = م 

 (1.5 –1 ( × 100=  50 م زان     

 100+  50=  150 گ    م لغی که  ه حسا   از می 

                  

اگر تیم ما ددازد و یا داز  مسیییییییاو  شیییییییود، کل مدلغ پیش دینی را                  

 داخته ایم.
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محاسییییده  یدتوان زیر یم میو جدول را دا اسییییتفاده از فرمول   Handicapروش 

  .اییدنم

 : جدول محاسده

دیشتر از 

0.5 + 

0.5 + 
 

کمتر از  -  0.5 -  0.25 0 + 0.25

0.5 - 

 کامل داخت کامل داخت نصف داخت فس  نصف درد کامل درد کامل درد

 

 حال فرمول زیر را درا  یافتن پاس  نتیجه پیش دینی یا  خود ده کار می دریم.

 X  تفاضل گل ت م ما  ا ت م مقا ل ال ن + = ع 

 

 منظور ازتیم ما یمان تیمی است که ما رو  الین آن تیم پیش دینی کرده ایم. (1

گییل زده تیم مقییادییل کم  تدییدادگییل زده تیم خود )تیم مییا( را ازتدییداد یمواره  (2

 میتنیم.

یر چه داشد وآن  (X)نامیدیم.عدد  (X)مقدار ده دست آمده از فرمول داال را  (3

 عدد را دا جدول داال مقایسه می کنیم و نتیجه درد یا داخت خود را می یادیم.

د خود را مقدار درمول میزان درد ،دا اسییتفاده از فردر صییورت دردن شییرع  (4

 محاسده می کنید.
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 ضریی درد و عدد الین ده این گونه است. Bو  Aدرا  مثال در داز  دین دو تیم 

2.04 -0.75 A 

1.98 +0.75 B 

 

****************************************************************** 

تیم  ،Aپس  دسییته ایم.شییرع  Aده رو  الین تیم دالر  100ما مدلغ می کنیم فرض 

 ما است.

 تمام شده است. Aده  نفع تیم  )1-0(فرض میتنیم نتیجه مسادقه                

 را محاسده می کنیم.ددین گونه وضدیت خود 

X+ تفاضل گل ت م ما  ا ت م مقا ل = ع   ال ن 

0.25( = +0.75 -( + )0 - 1 ) 

 

سده  ست. پس پیش دینی 0.25می دینیم که ،در جدول محا صف درد ا + ده مدنا  ن

دا اسیییتفاده از فرمول سیییت.حال میتوانیم اما نصیییف مدلغ تدین شیییده را درنده شیییده 

چون ما نصف مدلغ میزان درد را  را ده دست دیاوریم وود مدلغ درد خمیزان درد ،

مدلغ ده دسییییت آمده ده اضییییافه کنیم.  را تقسیییییم ده دو می میزان درددرده ایم ، پس 

 .داز می گرددمدلغ پیش دینی ما ده حسای ما 
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 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (2.04 –1 ( × 100=  104 م زان     

 104 ÷ 2=  52    نصف م لغ  

 100+  52=  152 گ    م لغی که  ه حسا   از می 

 

 تمام شده است. Aده  نفع تیم ( 3-1) فرض میتنیم نتیجه مسادقه               

 ددین گونه وضدیت خود را محاسده می کنیم.

X+ تفاضل گل ت م ما  ا ت م مقا ل = ع   ال ن 

1.25( = +0.75 -( + )1 - 3 ) 

 

اسییت. پس پیش دینی  درد کامل+ ده مدنا  1.25در جدول محاسییده ، می دینیم که 

دا اسییییتفاده از فرمول توانیم  سییییت. حال میارا درنده شییییده  میزان دردمدلغ  تمامما 

مدلغ ده دسیییت آمده ده اضیییافه مدلغ .مدلغ درد خود را ده دسیییت دیاوریم میزان درد ،

 .داز می گرددپیش دینی ما ده حسای ما 

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (2.04 –1 ( × 100=  104 م زان     

 100+  104=  204 گ    م لغی که  ه حسا   از می 
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 تمام شده است.  (0-0(کنیم نتیجه مسادقه  فرض می               

 ددین گونه وضدیت خود را محاسده می کنیم.

X تفاضل گل ت م ما  ا ت م مقا ل += ع   ال ن 

0.75 - ( =0.75 -( + )0 - 0 ) 

 

کل ما  ،یدنیده مدنا  داخت کامل اسیییت  - 0.75می دینیم که ،در جدول محاسیییده 

 مدلغ پیش دینی را از دست داده ایم.

****************************************************************** 

  شیییییرع دسیییییته ایم. پس  Bدالر ده رو  الین تیم  100فرض می کنیم ما مدلغ حال 

B.تیم ما است ، 

و تیم تمام شده است  Aده  نفع تیم  (1-0) فرض میتنیم نتیجه مسادقه               

 گل داخته است. 1ما دا اختتف 

 ددین گونه وضدیت خود را محاسده می کنیم.

X+ تفاضل گل ت م ما  ا ت م مقا ل = ع   ال ن 

0.25 - ( =0.75 +( + )1 - 0 ) 
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پس پیش دینی  است. داختده مدنا  نصف  -0.25می دینیم که ،در جدول محاسده 

مدلغ  نیم.ک ست. پس این مدلغ را تقسیم ده دو میا داختهما نصف مدلغ تدین شده را 

 گردد. میما داز حسایده  آن از حسای ما کسر می شود و ما دقیده دست آمده 

         100 ÷ 2=  50 گ    م لغی که  ه حسا   از می

 

ددین  تمام شییده اسییت. Bده  نفع تیم ( 2-1)فرض میتنیم نتیجه مسییادقه              

 گونه وضدیت خود را محاسده می کنیم.

X+ تفاضل گل ت م ما  ا ت م مقا ل = ع   ال ن 

1.75( = +0.75 + + )(2 - 1 ) 

 

پس پیش دینی اسیییت.  درد کامل ده مدنا + 1.75در جدول محاسیییده ،می دینیم که 

دا اسییییتفاده از فرمول توانیم  ما تمام مدلغ میزان درد را درنده شییییده سییییت. حال می

مدلغ درد خود را ده دسیییت دیاوریم .مدلغ ده دسیییت آمده ده اضیییافه مدلغ میزان درد ،

 .داز می گرددپیش دینی ما ده حسای ما 

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (1.98 –1 ( × 100=  98 م زان     

 100+  98=  198 گ    م لغی که  ه حسا   از می 
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  Total Goalsسوم  وش 

 نده مسیییییییادقه ندارد.دلته تنهادرنده و یا دازدر این روش پیش دینی کننده،کار  دا 

ت یم یک پیش دینی می نماید.در این حا داد گل رد و ددل شییییییده در مسییییییادقه را تد

ر تدداد گل دیشییت مجموعا،مسییادقه  مدنا کهده این تدریف می گردد،وضییدیت میانی 

آن را الین می نامیم( داشیییییته یا کمتر از وضیییییدیت میانی ) که ما مانند روش  دلی 

نده اسییییییییت.ده تددیر دیگر در  داد ،پیش دینی می کند که تداین روش پیش دینی کن

تدداد مشییخش شییده در یا  تکمتر ازت  و ددل شییده درمسییادقه تدیشییتر ازتها  رد گل

 وضغدیت میانی و یا یمان الین است.

دنادراین در دو حا ت امتان پیش دینی وجود دارد.در یک حا ت پیش دینی می کنیم 

 درو  ازت مقدار مشییخش شییده توسییع الین اسییتکه تدداد گل یا  مسییادقه تدیشییتر 

قه تکمتر ازت  دداد گل یا  مسییییییییاد ار مقدآن حا تی دیگر پیش دینی می کنیم که ت

داده ت نمایش Underتدا ،  کمتر ازت و Overتدا ،  دیشیییییییتر ازعتمت داشییییییید.یم

   شوند و عدد مقادل این عدارات مشخش کننده الین مردوعه است.می

 رو ش محاسده:

 یم:کن درد یا داخت در این روش از فرمول زیراستفاده می تدیین وضدیتدرا  

X =  ( و   ل ش ه    مسا قه مجموع گل های    –ال ن مسا قه) ± 

 

را انتخای کنید در فرمول از عتمت )+( و ت Overدر این روش اگر شما الین ت 

 کنیم. استفاده می( –انتخای کنید در فرمول از عتمت )ت را Underاگر الین ت
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درادر صفر شود ده مدنا  فس  پیش دینی است،یدنی  Xددیهی است زمانی که عدد 

 کل مدلغ پیش دینی ده حسای شما داز خواید گشت.

 .ده شتل زیر داریم Bو  Aدرا  مثال الین یا  زیر را درا  دوتیم 

A  وB 

1.92  Unde 2.25                         1.94 Over 2.25                          

 

 را در یر دو الین داال دررسی می کنیم. (1-1)و  (1-2)و ( 0-0)حال سه نتیجه 

****************************************************************** 

  100مدلغ  Over 2.25)یدنی ) 2.25دیشییتر ازفرض می کنیم ما در رو  الین  

 دالر پیش دینی کرده ایم.

 شود: (0-0)در صورتی که داز                   

X =   و   ل ش ه    مسا قه( مجموع گل های    –)ال ن مسا قه ± 

+ (0 – 2.25) = -2.25 

 

ید  Overچون الین  داال از عتمت ،را انتخای کرده ا فاده  )+(در فرمول  اسیییییییت

مده را دا جدول محاسده د ده دست آآوریم.عدرا ده دست می  - 2.25عدد میتنیم و 

مل داخت اسیییت و ده مدنا  کااسیییت  - 0.5کنترل می کنیم و می دینیم که کمتر از 

 پس ما کل مدلغ پیش دینی را داخته ایم.،
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 شود: (1-2)در صورتی که داز                   

 گل زده شده است. 3پس در این داز  تدداد 

X =   و   ل ش ه    مسا قه( مجموع گل های    –)ال ن مسا قه ± 

+ (  3  – 2.25) = 57.0 +  

 

اسیییییییتفییاده  )+(در فرمول دییاال از عتمییت ،را انتخییای کرده اییید Overچون الین 

+ را ده دسیییییییت می آوریم.عدد ده دسیییییییت آمده را دا جدول  0.75تنیم و عدد می

 دردمل مدنا  کا و دهاست  + 0.5از دیشتر محاسده کنترل می کنیم و می دینیم که 

ده  ده اضافه مدلغ پیش دینیادن مدلغ میزان درد را درده ایم و است پس ما کل مدلغ 

 .دازمی گرددحسای ما 

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (1.94 –1 ( × 100=  94 م زان     

 100+  94=  194 گ    م لغی که  ه حسا   از می 

 

 شود: (1-1)در صورتی که داز                   

 گل زده شده است. 2پس در این داز  تدداد 

X =   و   ل ش ه    مسا قه( مجموع گل های    –)ال ن مسا قه ± 

+ (  2  – 2.25) = 0.25 -  
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م تنیاستفاده می )+(را انتخای کرده اید در فرمول داال از عتمت  Overچون الین 

را ده دست می آوریم.عدد ده دست آمده را دا جدول محاسده کنترل  - 0.25و عدد 

ینی مدلغ پیش دنصیییف اسیییت پس ما  نصیییف داختمدنا  ده می کنیم و می دینیم که 

 .ده حسای ما دازمی گرددرا از دست داده ایم و مادقی آن 

         100 ÷ 2=  50 گ    م لغی که  ه حسا   از می

 

اگر در داز  مجموع گل یا  این الین را انتخای می کنیم ،ده زدان دیگر و تی ما 

اگر دیشییتر از دو گل زده  وضییدیت ما نصییف داخت اسییت وزده شییده ،دو گل داشیید 

 شود ما کامل درده ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود کامل داخته ایم.

 

****************************************************************** 

 100مدلغ  Under 2.25))یدنی  2.25کمتر از ل فرض میتنیم ما در رو  حا

 دالر پیش دینی کرده ایم.

 شود: (0-0)در صورتی که داز                   

X =   و   ل ش ه    مسا قه( مجموع گل های    –)ال ن مسا قه ± 

– (0 – 2.25) = +2.25 

 

اسیییییییتفاده  (–)در فرمول داال از عتمت ، را انتخای کرده اید Underچون الین 

را ده دسیییییییت می آوریم.عدد ده دسیییییییت آمده را دا جدول  + 2.25تنیم و عدد می
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اسیییت و ده مدنا  کامل  + 0.5از  دیشیییترکنترل می کنیم و می دینیم که ،محاسیییده 

ش دلغ پیده اضیییییافه م این مدلغ میزان درد را درده ایم واسیییییت پس ما کل مدلغ  درد

 گردد. میحسای ما دازدینی ده 

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (1.92 –1 ( × 100=  92 م زان     

 100+  92=  192 گ    م لغی که  ه حسا   از می 

 

 شود: (1-2)در صورتی که داز                   

 گل زده شده است. 3پس در این داز  تدداد 

 

X =   و   ل ش ه    مسا قه( مجموع گل های    –)ال ن مسا قه ± 

– (  3  – 2.25) = 0.75 -  

 

ید در فرمول داال از عتمت  Underچون الین  اسیییییییتفاده  (–)را انتخای کرده ا

را ده دست می آوریم.عدد ده دست آمده را دا جدول محاسده  - 0.75میتنیم و عدد 

 ،اسییت داختاسییت و ده مدنا  کامل  - 0.5از  کمترکنترل می کنیم و می دینیم که 

 را از دست داده ایم.پیش دینی  پس ما کل مدلغ
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 شود: (1-1)در صورتی که داز                   

 گل زده شده است. 2پس در این داز  تدداد 

X =   مجموع گل های   و   ل ش ه    مسا قه( –)ال ن مسا قه ± 

– (  2  – 2.25) = 0.25 +  

 

اسیییییییتفاده  (–)در فرمول داال از عتمت ، را انتخای کرده اید  Underچون الین 

را ده دسیییییییت می آوریم.عدد ده دسیییییییت آمده را دا جدول  + 0.25کنیم و عدد  می

 پس ما نصیییف اسیییت دردمحاسیییده کنترل می کنیم و می دینیم که ده مدنا  نصیییف 

ما  ده حسیییییییای،ده اضیییییییافه مدلغ پیش دینی این مدلغ میزان درد را درده ایم و مدلغ 

 دازمی گردد.

 ض       ( –1 ( ×م زان     = م لغ پ ش   نی ما 

 (1.92 –1 ( × 100=  92 م زان     

 92 ÷ 2=  46 نصف م لغ     

 100+  46=  146 م لغی که  ه حسا   از م گ    

 

در داز  مجموع گل یا   ،ده زدان دیگر و تی ما این الین را انتخای می کنیم 

د و ردو گل داشد وضدیت ما نصف درد است پس اگر دیشتر از دو گل  ،زده شده

 ددل شود ما کامل داخته ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود کامل درده ایم.
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 Underو   Overج ول 

Over 0.5 ما  وضدیت،ازد دد ما و یا تیمل نشود اگر در داز  ییچ گلی رد و دد

 کامل درده ایم. درصورت درد تیم ما، .کامل داخت است

Under 0.5 ا موضییدیت ،ددرد  یا تیم مال نشییود و داز  ییچ گلی رد و دد در گرا

 .در صورت داخت تیم ما،کامل داخته ایمکامل درد است.

Over 0.75  نصییف درد اسییت و  ما وضییدیت،اگر در داز  فقع یه گل زده شییود

اگر دیشیییتر از یک گل زده شیییود ما کامل درد اسیییت و اگر ییچ گلی 

 زده نشود ما کامل داخته ایم.

Under 0.75  وضیییدیت نصیییف داخت اسیییت و ،اگر در داز  فقع یه گل زده شیییود

اگر دیشیییییتر از یک گل زده شیییییود ما کامل داخته ایم و اگر ییچ گلی 

 زده نشود ما کامل درده ایم.

Over 1 ر پس اگ.وضدیت ما فس  است  ،اگر فقع یک گل در داز  زده شود

دیشییتر از یک گل زده شییود کامل درده ایم و اگر ییچ گلی زده نشییود 

 کامل داخته ایم.

Under 1  ر پس اگ .وضدیت ما فس  است،اگر فقع یک گل در داز  زده شود

ایم و اگر ییچ گلی زده نشود  داختهدیشتر از یک گل زده شود کامل 

 ایم. دردهکامل 

Over 1.25 پس  .وضدیت ما نصف داخت است ،اگر در داز  یک گل زده شود

اگر دیشتر از یک گل زده شود ما کامل درده ایم و اگر ییچ گلی زده 

 نشود کامل داخته ایم.

Under 1.25 پس .اسییت  دردوضییدیت ما نصییف  ،اگر در داز  یک گل زده شییود

ایم و اگر ییچ گلی  داختهاگر دیشیییییتر از یک گل زده شیییییود ما کامل 

 ایم. ردهزده نشود کامل د
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Over 1.5 وضییدیت،و یا ییچ گلی زده نشییود اگر در داز  فقع یه گل زده شییود 

پس اگر دیشییییتر از یک گل زده شییییود ما کامل ما کامل داخت اسییییت.

 .درده ایم 

Under 1.5  وضییدیت،و یا ییچ گلی زده نشییوداگر در داز  فقع یه گل زده شییود 

 .پس اگر دیشتر از یک گل زده شود.ما کامل درد است 

Over 1.75 دو گل داشیییید وضییییدیت ما ر داز  مجموع گل یا  زده شییییده، اگر د

ست  صف درد ا شد ما پس اگر داز  .ن شته دا شتر از دو گل زده دا دی

 دو گل زده داشد ما کامل داخته ایم. کامل درده ایم و اگر کمتر از

Under 1.75  اگر در داز  مجموع گل یا  زده شییییده، دو گل داشیییید وضییییدیت ما

 ما شییودداز  دیشییتر از دو گل زده در  پس اگر. نصییف داخت اسییت

 ما کامل درده ایم. شودکامل داخته ایم و اگر کمتر از دو گل زده 

Over 2 دو گل داشییید وضیییدیت ما  شیییده،داز  مجموع گل یا  زده  در اگر

شود ما کامل درده دو گل زده  دیشترازدر داز   پس اگر فس  است.

 ایم.ما کامل داخته  شوددو گل زده  از اگر کمتر ایم و

Under 2 یت ما دو گل داشییید وضییید داز  مجموع گل یا  زده شیییده، در اگر

ه داختپس اگر در داز  دیشتراز دو گل زده شود ما کامل  فس  است.

 ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود ما کامل درده ایم.

Over 2.25  اگر در داز  مجموع گل یا  زده شییییده ،دو گل داشیییید وضییییدیت ما

ست  صف داخت ا شود ما کامل درده .ن شتر از دو گل زده  پس اگر دی

 ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود کامل داخته ایم.

Under 2.25  اگر در داز  مجموع گل یا  زده شییییده ،دو گل داشیییید وضییییدیت ما

پس اگر دیشییتر از دو گل زده شییود ما کامل داخته .نصییف درد اسییت 

 ایم و اگر کمتر از دو گل زده شود کامل درده ایم.
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Over 2.5  و یا کمتر از دو گل اگر در داز  مجموع گل یا  زده شیییده ،دو گل

پس اگر دیشیییتر از دو گل زده یت ما کامل داخت اسیییت .داشییید وضییید

 .شود ما کامل درده ایم

Under 2.5  و یا کمتر از دو گل اگر در داز  مجموع گل یا  زده شیییده ،دو گل

پس اگر دیشتر از دو گل زده شود  .داشد وضدیت ما کامل درد است

 .ما کامل داخته ایم 

Over 2.75  اگر در داز  مجموع گل یا  زده شیییده، سیییه گل داشییید وضیییدیت ما

پس اگر در داز  دیشیییتر از سیییه گل زده شیییود ما .نصیییف درد اسیییت 

 کامل درده ایم و اگر کمتر از سه گل زده داشد ما کامل داخته ایم.

Under 2.75  اگر در داز  مجموع گل یا  زده شیییده، سیییه گل داشییید وضیییدیت ما

در داز  دیشییتر از سییه گل زده شییود ما نصییف داخت اسییت پس اگر 

 کامل داخته ایم و اگر کمتر از سه گل زده داشد ما کامل درده ایم.

Over 3 سیییه گل داشییید وضیییدیت ما  داز  مجموع گل یا  زده شیییده، در اگر

پس اگر در داز  دیشتراز سه گل زده شود ما کامل درده  فس  است.

 داخته ایم. ایم و اگر کمتر از سه گل زده شود ما کامل

Under 3 سیییه گل داشییید وضیییدیت ما  داز  مجموع گل یا  زده شیییده، در اگر

پس اگر در داز  دیشیییتراز سیییه گل زده شیییود ما کامل  فسییی  اسیییت.

 داخته ایم و اگر کمتر از سه گل زده شود ما کامل درده ایم.

 

شید که این روند درا   شته دا شتل م 3یا   الین**توجه دا سده ده داال ده یمین  حا

می شیییود و می توان این توضییییحات را دا جا ده جایی تدداد گل یا ،درا  آنها نیز 

 ده کار درد.


