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بود.  نفر  میلیون   ٨٠ آن سال حدود  در  و جمعیت کشورمان  نفر  میلیون   ١٢ در سال ١٣٩٤، حدود  ایرانی  دانش آموزان  تعداد 
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و  شده است  نوشته  ریاضیات  زبان  به  »جهان  نوشته است:  خود  کتاب  در  گالیله  همچون  دانشمندی  که  دارد  نقش  طبیعت  ساختار  در 

شخصیت های آن مثلّث، دایره و دیگر شکل های هندسی هستند«.
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برگزاری مراسم اربعین در کربال، پدیده ای بی نظیر است که از آن به عنوان بزرگ ترین تجّمع بشری یاد می کنند. در سال 1394 حدود 
25 میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده اند که 2 میلیون نفر آنها ایرانی بودند.
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شرکت کنندگان در مراسم اربعین 139٤ در کربال
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در زندگی روزمره، برخی مواقع از مقدار دقیق و برخی مواقع از مقدار تقریبی استفاده می کنیم.

تقر     یب

قیمت این کتاب 120,000 ریال است. میزان تولید گندم کشورمان در سال 1394، 11,٠٠٠,٠٠٠ تن بوده است.

جمعیت ایران در سال 139٤، ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ نفر بوده است.تعداد دانش آموزان مدرسه 347 نفر است.



سخنی با معلّم

تغییر کتاب های درسی دوره ی  برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی  پایه ی ششم در جهت اهداف  کتاب ریاضی 

ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد 

جدید، ضمن توّجه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قّوه ی تفّکر و تعّقل و رشد توانایی حّل مسئله است. رسیدن به 

چنین هدفی، مشکالت و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مّد نظر قراردادن آن می تواند 

بر عهده ی  مؤثّرترین وظیفه  و  میان، اصلی ترین  این  تعیین کند. در  را  آموزش ریاضی  جهت اصلی حرکت جامعه ی 

معلّم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. بر این اساس، مؤلّفان 

کتاب حاضر سعی کرده اند برای انجام وظیفه ی خویش در مورد آموزش معلّمان، ضمن اطاّلع رسانِی مناسب و بهنگام 

درباره ی تألیف، کتاب راهنمای معلّم و نیز فیلم های آموزشی مربوط را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.

هر  در  آنچه  است.  شده  تشکیل  »تمرین«  و  کالس«  در  »کار  »فّعالیت«،  بخش  سه  از  حاضر  کتاب  ساختار 

»فّعالیت« به طور عمده مّد نظر بوده، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن او در ساختن دانش مورد نظر 

است. فّعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حّل مسئله، استدالل کردن، بررسی کردن، حدس و 

آزمایش، توضیح راه حل، مرتّب کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه ی راه حل های مختلف است. هدایت 

فّعالیت ها به عهده ی معلّم است و هرجا که الزم باشد، معلّم راهنمایی الزم را ارائه خواهد کرد. در بسیاری موارد، 

انجام دادن فّعالیت ساده و  آسان نیست و صد البّته، اجرای مناسب آن ارزش زیادی دارد. فّعالیت ها در حّد متوّسط 

طّراحی شده اند؛ بنابراین، معلّم می تواند با توّجه به زمان و توانایی دانش آموزان خود، یک فّعالیت را غنی تر کند یا با 

ارائه ی توضیحات بیشتر و ایجاد تغییراتی، آن را ساده تر نماید.

هنگام انجام دادن فّعالیت، هدایت گفت  و گوی کالسی یا گفتمان ریاضی، که در آن دانش آموزان به ارائه ی دیدگاه ها 

و دفاع از ایده های خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روش های ریاضی دیگر دانش آموزان می پردازند، به  عهده ی معلّم 

است. به طور خالصه، فراهم کردن موقعیت های یادگیری و فرصت دادن به دانش آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم 

بپردازد، می تواند یکی از دل مشغولی های همکاران عزیزمان باشد. »کار در کالس« با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی، 



تعمیم یادگیری طّراحی شده و انتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در انجام آن داشته باشند. حّل »تمرین« ها 

به عهده ی دانش آموزان است؛ اّما ضرورت دارد که معلّم زمینه را برای طرح پاسخ ها و بررسی آنها در کالس فراهم سازد. 

بخشی از تمرین ها که فضای کافی برای نوشتن جواب ندارند، می تواند در دفتر دانش آموزان انجام شود.

پژوهشگران و آموزشگران در مورد ضرورت آموزش راهبردهای حّل مسئله، تقریباً اتّفاق نظر دارند اّما نظر آنها 

در مورد چگونگی انجام دادن این کار، متفاوت است. در این کتاب آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است. 

ضمناً اصراری بر ذکر عناوین راهبردها جز در موارد مشّخص و آشنا نبوده و بنابراین، از آوردن عبارت ها و واژه های 

نامأنوس پرهیز شده است. با آنکه بخش جداگانه ای با عنوان »حّل مسئله« در کتاب وجود ندارد، دانش آموزان دراکثر 

فّعالیت ها به نوعی درگیر فرایند حّل مسئله می شوند. عالوه براین، اساساً آموزش راهبردها ممکن است به زمانی طوالنی 

نیاز داشته باشد؛ زیرا هر راهبرد ممکن است شامل ده ها راهبرد جزئی تر باشد. ارائه ی راه حل ها و روش های مختلف 

حّل یک مسئله نیز به صورت هدفمند دنبال شده است. پژوهش ها نشان می دهند که دانش آموزان هنگام روبه رو شدن با 

ـ  به ویژه وقتی که الگوریتمی مشّخص برای حّل آن نیاموخته باشند   ــ به روش های متفاوتی عمل می کنند.  یک مسئله    ـ

به هر حال، الزام و اجبار دانش آموزان به استفاده از یک روش خاص مورد  نظر نیست.

پس از آماده شدن نسخه ی اّولیه ی کتاب، مؤلّفان جلسات فشرده ای را برای نقد و اصالح آن برگزار و برخی 

تغییرات و اصالحات الزم را نیز در کتاب اعمال کردند. نظرات حاصل از اعتباربخشی و آرای معلّمان سراسر کشور 

نیز در  این اصالحات مّد نظر قرار گرفت. دراینجا الزم است مراتب تقدیر و تشّکر خود را از همه ی همکارانی که 

نسخه ی اّولیه ی کتاب را مطالعه و نظرات و پیشنهادهای خود را به واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی ارسال 

کرده اند، ابراز نماییم. ده ها نقد رسیده از سراسر کشور نوید بخش حضور و مشارکت مؤثّر آموزگاران گرامی در تألیف 

کتاب های درسی است. عالوه بر آن، مشاورانی از مراکز آموزشی و پژوهشی نیز بخش هایی از کتاب را مطالعه و نقد 

کرده اند که جا دارد از آنها نیز قدردانی شود. گروه تألیف، آمادگی دریافت نظرات و دیدگاه های تمامی همکاران و 

عزیزان را از طریق وبگاه واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی1 دارد. به عالوه، بسیاری از مطالب مربوط به پشتیبانی 

کتاب ازطریق وبگاه یاد شده قابل دریافت است. اطمینان داریم که با اتّکال به خدای متعال و تکیه بر تالش، اراده و هّمت 

معلّمان عزیز می توانیم به برآورده شدن اهداف کتاب امیدوار باشیم.

مؤّلفان

www.mathrde.ir ــ١





حدود ٤٠٠ میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد. تعداد سلّول های بدن انسان چندین برابر تعداد ستارگان کهکشان راه شیری است.
مغز به عنوان بخش کوچکی از بدن انسان، بیش از ١٠٠ میلیارد سلّول عصبی )نورون( دارد که هر کدام از این سلّول ها در هر لحظه با هزاران 

سلّول عصبی دیگر ارتباط دارند.
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بی شک در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مؤمنان وجود دارد و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که ) در سراسر زمین( پراکنده ساخته، نشانه هایی است برای 
کسانی که اهل یقین هستند.
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١ــ جدول زیر نشان دهنده ی تعداد دوچرخه ها و تعداد چرخ های مورد نیاز برای تولید آنها در یک کارخانه ی دوچرخه سازی 
است. جدول را کامل کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

تعداد دوچرخه ها٤321...

تعداد چرخ ها42

رابطه ی بین تعداد چرخ ها و 2×21×22×23×8
تعداد دوچرخه ها

 برای تولید 10 عدد دوچرخه به چند عدد چرخ نیاز است؟
 28 عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟

 آیا امکان دارد برای تولید تعدادی دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ 
         

چه رابطه ای بین تعداد دوچرخه ها و تعداد چرخ ها وجود دارد؟   × تعداد دوچرخه ها = تعداد چرخ  ها
اگر تعداد دوچرخه ها را با  و تعداد چرخ ها را با  نمایش دهید، رابطه  ی باال را چگونه می توان نوشت؟

 =   ×              

 ,2,4,6,8,10 اعداد زوج می گویند.  ,  به عددهای …, 

2ــ با توّجه به الگوی زیر، شکل پنجم را رسم و جدول را کامل کنید.

الگوهای  عددی

×2 ×2 ×2

                                          شکل )٥(                                                     شکل )٤(                                        شکل )3(                            شکل )٢(                         شکل )١(

شماره ی شکل4321...
تعداد مرّبع ها31

)9×2( -1) رابطه ی بین تعداد مرّبع ها و شماره ی شکل ها1- )2×1(1- )2×2(1- )2×3(    - )2×

 چندمین شکل با 23 مرّبع ساخته می شود؟
 آیا شکلی با 28 مرّبع ساخته می شود؟ چرا؟

× شماره ی شکل (= تعداد مرّبع ها   با توّجه به الگوی باال، رابطه ی مقابل را کامل کنید.              - )
 در رابطه ی باال به جای تعداد مرّبع ها  و به جای شماره ی شکل  قرار دهید و رابطه را بنویسید.

  =) × ( -  

 ,1,3,5,7,9,11 اعداد فرد می گویند.  ,  به عددهای …, 
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1ــ معلّم از دانش آموزان خواست با رسم الگویی، اعداد زوج را نشان دهند. الگوی چند دانش آموز را در زیر می بینید. 
شکل بعدی هر الگو را رسم کنید.

محّمد:

                           شکل )٥(                                                             شکل )٤(                                                شکل )3(                                 شکل )٢(                 شکل )١(

تعداد چوب کبریت ها در الگوی باال برابر اعداد زوج است.

علی: 
                                                        پرش دوم                                 پرش اّول 

ربات در هر بار پرش روی محور، دو واحد به جلو می رود.

حسین: 

                             شکل )٥(                                          شکل )٤(                                                           شکل )3(                                  شکل )٢(                        شکل )١(

تعداد دایره ها در الگوی باال برابر اعداد زوج است.

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

2ــ فاطمه و زهرا الگوهای زیر را برای نمایش اعداد فرد رسم کردند. شکل خواسته شده از هر الگو را رسم کنید.

فاطمه:

                                                            شکل )٥(                                                         شکل )٤(                                   شکل )3(                     شکل )٢(                 شکل )١(

زهرا:

شما نیز الگویی رسم کنید و الگوی خود را با الگوی هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
                                                                                  شکل )٥(                                         شکل )٤(                                 شکل )3(                     شکل )٢(           شکل )١(

3ــ در مورد شباهت ها و تفاوت های اعداد زوج و فرد با هم کالسی هایتان بحث و گفت وگو کنید.
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١ــ در شکل زیر مسیر انتخاب شده توّسط دو دانش آموز را مشاهده می کنید.

                      »تونل های  زوج«                                                                                                 »تونل های فرد«

الف ــ پس از انتخاب یک مسیر تعداد توپ های داخل تونل ها را با هم جمع کنید.
 آیا هم کالسی دارید که یک مسیر از »تونل های زوج و فرد« را انتخاب کرده باشد و تعداد توپ هایش زوج باشد؟ 

 در چه صورتی مجموع توپ های مسیر انتخاب شده، زوج و درچه صورتی فرد است؟ 

 جمالت زیر را کامل کنید.
 حاصل جمع دو عدد زوج، عددی  است.             حاصل جمع دو عدد فرد، عددی  است.

 حاصل جمع دو عدد که یکی از  آنها زوج و دیگری فرد است،  است.
ب ــ با توّجه به شکل باال، به کمک معّلم و هم کالسی هایتان بازی جدیدی طّراحی کنید و در کالس انجام دهید.

2ــ الگوی زیر از چوب کبریت ها تشکیل شده است. جاهای خالی را پر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

                             :     3                 6                                                         

  : ١×3                                                            3×3                                                                                       

                                       شکل )٤(                                                                   شکل )3(                                                  شکل )٢(                               شکل )١(

 تعداد چوب کبریت  ها   

رابطه ی بین تعداد چوب کبریت ها 
و شماره ی شکل  ها

مسیر محّمد ٩+٤مسیر علی 7+3
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با توّجه به الگوی صفحه ی قبل جاهای خالی را پر کنید.
     × شماره ی شکل = تعداد چوب  کبریت ها

    =  ×                                                                                                                        
 

آیا تعداد چوب  کبریت  ها و شماره ی شکل ها با یکدیگر متناسب اند؟ چرا؟

1ــ در صف بوفه ی مدرسه، رضا نفر چهارم است. اگر تعداد 
افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از 20 باشد، چند نفر می تواند 
پس از رضا در صف باشد؟ )سه جواب مختلف بنویسید( روش خود 

را توضیح دهید.

به عددهای …,3,6,9,12,15,18 مضرب های عدد 3 می گویند.

ــ توضیح دهید که مضرب های عدد 3 چگونه به دست می آیند؟
ــ چند مضرب دیگر 3 را بنویسید.

2ــ با کامل کردن الگوی عددی زیر، مضرب های ٥ را بنویسید.
1×5          2×5      ___ ×5             4× ___                                                                                                      

 5       ,      10       ,      15       ,  _____   ,    _____   ,  _____
 نهمین مضرب 5، چه عددی است؟

 55 چندمین مضرب ٥ است؟

به عددهای …,5,10,15,20,25 مضرب های عدد 5 می گویند. 

مضرب های ٥ را تا 100 بنویسید. 

3ــ عددی کوچک تر از 10 انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید.
  1×           , 2×         , 3×         , 4 ×        , 5 ×        , 6 ×                                                                                              

_____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____,  
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1ــ در جدول مقابل، خانه های اعداد زوج را رنگ کنید.
 خانه هایی که رنگ نشدند چه اعدادی را نشان می دهند؟

 رقم یکان اعداد زوج، چه رقم هایی هستند؟
 آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟

 آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟
 چگونه می توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشّخص کرد؟

را   100 تا   1 اعداد   ،1 سؤال  جدول  مانند  جدولی  در  2ــ 
بنویسید و مضرب های 3 و 5 را با رنگ کردن مشّخص کنید.

دوستانتان  از  و  کنید  طرح  جدول  این  مورد  در  را  سؤالی   
بخواهید به آن پاسخ دهند.

3ــ با توّجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید.

10987654321
20191817161514131211
30292827262524232221
40393837363534333231
50494847464544434241
60595857565554535251
70696867666564636261
80797877767574737271
90898887868584838281

100999897969594939291

                                          شکل )٤(                                                   شکل )3(                                                              شکل )٢(                                               شکل )١(

 شکل )3(                                                              شکل )٢(                                                               شکل )١(

 چه رابطه ای بین تعداد مرّبع ها و شماره ی شکل ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
 رابطه ی خود را با قرار دادن  به جای تعداد مرّبع ها و  به جای شماره ی شکل ها بنویسید.

٤ــ با توّجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکّعب ساخته می شود؟

شماره ی شکل654321
تعداد مرّبع ها

رابطه ی بین تعداد مرّبع ها و شماره ی شکل ها

 شکل چندم با 2٥ مکّعب ساخته می شود؟
 رابطه ی بین تعداد مکّعب ها و شماره ی شکل ها را بنویسید.

ـ فاطمه در صف 3١ نفره ی مدرسه، نفر وسط است. درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را با ذکر دلیل مشّخص کنید. ٥ـ 
 فاطمه نفر پانزدهم صف است.    ١٥ نفر قبل از فاطمه و ١٥ نفر بعد از فاطمه در صف هستند. 

 ١٥ نفر قبل از فاطمه و ١6 نفر بعد از فاطمه در صف هستند.   فاطمه نفر شانزدهم صف هست.
ـ  به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 6ـ

 ١2 مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟                                                 ١٥ مضرب چه اعدادی می تواند باشد؟
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١ــ عبارت های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

یادآوری عددنویسی

به رقمبه حروفگسترده
میلیاردمیلیونهزار

هزارم
صدیصدیصدیصدیدهمصدم

3٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠+7,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
+ 6٠,٠٠٠,٠٠٠+7,٠٠٠,٠٠٠

+9٤٠+٥٠٠+ ١٠,٠٠٠+٠٠,٠٠٠+2

سی و هفت میلیارد و شصت و هفت میلیون 
37٠679١٠٥٤224501976073و نهصد و ده هزار و پانصد و چهل و دو

   7109841

٤00,000,000+700,000+60 

اعداد باال را از کوچک به بزرگ مرّتب کنید و بنویسید.  <  < 

2ــ سه دانش آموز عدد پنجاه و سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و هفتاد و هفت را به رقم نوشته اند، 
کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.

5304216977                                         53042169077                                       534216977            

0 هر یک از اعداد خواسته شده را بسازید و جاهای  , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ـ  با کارت های  3ـ
خالی را پر کنید.

          به رقم                                    به حروف

الف ــ کوچک ترین عدد ده رقمی                        

ب ــ بزرگ ترین عدد ده رقمی فرد                  

پ ــ کوچک ترین عدد 6 رقمی زوج                  

جمعیت به حروف )نفر(جمعیت به عدد )نفر(کشور
با تقریب یک میلیون 

)با حذف رقم ها(
79340000ایران
9412000سوئد
1377310000چین

هشت میلیون و دویست و هشتاد هزارتاجیکستان

جمعیت  روبه رو  جدول  ١ــ 
تعدادی از کشورهای جهان را در سال 
کامل  را  جدول  می دهد.  نشان   ١39٥

کنید.

ترتیب کشورها براساس جمعیت: 
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3ــ هر یک از اعداد زیر را به طور تقریبی بر روی محور نمایش دهید١.
 فاصله ی زمین تا خورشید )کیلومتر(                      68٠,٠٠٠,١٤9

 افراد محروم از دسترسی به آب آشامیدنی سالم در جهان           72٥,٤٠2,67٥
 مرگ ومیر ناشی از استعمال سیگار در جهان طّی یک سال      ٤,٤9٠,٠١6

تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ١392، 6383١٥68 بوده است.
به سؤاالت زیر در مورد عدد 6383١٥68 پاسخ دهید.
 چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟ 
 چه رقمی دارای ارزش مکانی صدگان هزار است؟ 

 در این عدد دو رقم 3 وجود دارد. ارزش هر کدام را مشّخص کنید.
 این عدد را به حروف بنویسید. 

 اگر این عدد را در ١٠٠ ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم ١ چه تغییری 
می کند؟ 

١ــ بخشی از اطاّلعات ارائه شده دراین سؤال از سایت www.worldometers.info در تاریخ ١39٤/9/3 گرفته شده است. 

2٠٠ میلیون   ١٠٠ میلیون         ٠

2ــ اعداد زیر تعداد کسانی را که در دوره های مختلف، برای تماشای بازی های جام جهانی در ورزشگاه ها حاضر شده اند، 
نشان می دهد. در هر عدد ارزش مکانی رقم مشّخص شده را بنویسید.

تعداد تماشاگرانجام جهانی )سال(

2٠١٤3٤29873

2٠١٠3١788٥6

2٠٠633٥9٤39
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 ٢0 میلیون     ١0 میلیون

                                                              

                                        

2ــ دانش آموزی عدد چهار هزار و پانصد و نه را به صورت زیر نوشته است. دلیل اشتباه او را توضیح دهید.

٤٠٠٠٥٠٠9  

3ــ در سال ١389، ١2986٤8٠٠ جلد کتاب در جهان منتشر شده است.
 به حروف بنویسید. 

 مقدار تقریبی تعداد کتاب های منتشر شده در جهان را با تقریب ده میلیون )عدد نزدیک تر( 
بنویسید.

 اگر این عدد را تقسیم بر ١٠ کنید چه عددی به دست می آید؟ 

٤ــ در جای خالی عدد مناسب بنویسید.
 عددی فرد بین دو عدد ١7٠٠ و 2٠٠٠ 

 بزرگ ترین عدد فرد 8 رقمی با طبقه ی میلیون 3٥ )بدون تکرار رقم ها(   

 عددی بین اعداد 6٠٠٠٠ و 8٠٠٠٠ با رقم های 2,٤,٥,7,8 )بدون تکرار رقم ها( 

٥ ــ اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب )>  =  <( قرار دهید.

              3٠٠273٠١  3٠2٠73٠١                                   7666٤3  6676٤3

       ١2٠٥83٤١٤١7  99986٥37٤9   	 													   				  			83٤79  9٠٠٠١                      

نقطه های  برای  سپس  کنید.  مشّخص  محور  روی  را  شده  داده  عددهای  تقریبی  محّل  کنید.ابتدا  کامل  را  محورها  ـ   ١ـ
مشّخص شده یک عدد مناسب )به طور تقریبی( بنویسید.

   ٢00 میلیارد   ١00 میلیارد
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 چشم انسان 135 میلیون سلّول بنیادی دارد.
پلک  بار  میلیون   6 از  بیش  در هر سال  انسان   

می زند.
بار   1000 با  قناری ها  را  قلب  ضربان  بیشترین   
بار  در دقیقه دارند و قلبشان در یک سال 525,600,000 

می تپد.
 کوچک ترین پرنده ی جهان 2 گرم وزن دارد که 

در هر ثانیه 300 بار بال می زند.

آیا می دانید؟

30,000,000,000   38,693,427,000   40,000,000,000

19,000,000             19,231,000           20,000,000

21/04                        21/048                                 21/05 

3ــ میثم در محاسبه ی 6٤٥2+6378 با ماشین حساب، به جای 6٤٥2، به اشتباه 6٤82 را وارد کرد. او چگونه می تواند با 
انجام یک عمل ریاضی حاصل جمع به دست آمده را درست کند؟

٤ــ حدس می زنید ١٠ سال چند ثانیه است؟ حدس خود را بنویسید.  
 مقدار ١٠ سال را بر حسب ثانیه به دست آورید و حدس خود را با آن مقایسه کنید.

٥ــ اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب )>  =  <( قرار دهید.

678239175346  735117493111   4545000   ٤٥٤٥٠٠  
125/38  125/83                                        99411569  100000000                                

1 هر یک از اعداد مورد نظر زیر را به رقم و حروف بنویسید. , 0 , 3 , 7 , 2 , 4 , 0 ١ــ با کارت های 
               به رقم                              به حروف

 بزرگ ترین عدد زوج 3 رقمی بین ٤٠٠ و 6٠٠                                            __________        __________
 کوچک ترین عدد 6 رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان ١                __________        __________

 بزرگ ترین عددی که در عبارت مقابل می توان قرار داد: 26٤< ــــــــــــ + 2٥8        __________        __________  

2ــ در هر ردیف، عدد وسطی به کدام یک نزدیک تر است؟ آن را رنگ کنید.
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نفر،  دو  بین  شکالت  صدتایی  بسته ی  یک  تقسیم  در  آیا 
شکالتی باقی می ماند؟

پس ١٠٠ بر 2  است. 
آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر 2 نیز باقیمانده 

صفر است؟
در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکالت بین دو نفر چطور؟

١٠ بر 2  است.
باقیمانده   نیز   2 بر  ده تایی  بسته ی  تعداد  هر  تقسیم  در 

 است.

نفر،   ٥ بین  بسته ی صدتایی شکالت  یک  تقسیم  در  آیا 
شکالتی باقی می ماند؟ با رسم خط نشان دهید.

پس ١٠٠ بر ٥  است. 
آیا در تقسیم هر تعداد بسته ی صدتایی بر ٥ نیز باقیمانده 

صفر است؟
در تقسیم یک بسته ی ده تایی شکالت بین ٥ نفر چطور؟

١٠ بر ٥  است.
باقیمانده  نیز   ٥ بر  ده تایی  بسته ی  تعداد  هر  تقسیم  در 

 است.

ـ  با توّجه به شکل ١ـ

بخش پذیری

2ــ با توّجه به فّعالیت١، می خواهیم بخش پذیری عدد 378 بر 2 و سپس بر ٥ را مشّخص کنیم.
378 یعنی  صدتایی،  ده تایی و 8 تا  .

ابتدا صدتایی ها و ده تایی ها را تا جایی که امکان دارد بر 2 و سپس بر ٥ تقسیم می کنیم.
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آیا در تقسیم صدتایی ها بر 2 چیزی باقی می ماند؟ با رسم 
خط نشان دهید.

در تقسیم ده تایی ها بر 2 چطور؟

پس برای تعیین بخش پذیری عدد 378 بر 2 کافیست یکان 
آن را بر 2 تقسیم کنیم. 

بر 2 بخش پذیر  یکانش  است پس  رقم  چون 
است.

آیا در تقسیم صدتایی ها بر ٥ چیزی باقی می ماند؟ با رسم 
خط نشان دهید.

در تقسیم ده تایی ها بر ٥ چطور؟

پس برای تعیین بخش پذیری عدد 378 بر ٥ کافیست یکان 
آن را بر ٥ تقسیم کنیم.

چون رقم یکانش  است پس بر ٥  
نیست.

                   علی                                        رضا                                  حسین

 2 بر  آیا  باشد   ٠ یکانش  رقم   ،37٠ مانند  عددی  اگر 
بخش پذیر است؟ چرا؟

ده تایی ها  و  صدتایی ها  و  است  صفر  یاکنش  رقم  چون 

خبش پذیر   2 بر  پس   خبش پذیر ند   2 بر  مهیشه 

 . 

جدول زیر را کامل کنید.

عدد379378377376375374373372371370

باقیمانده ی تقسیم بر 0102

می توانند  اعدادی  چه   2 بر  اعداد  تقسیم  باقیمانده ی 
باشند؟

عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش 6،4،2،0 یا 8 
باشد.

 ٥ بر  حاصل  عدد   ،378 عدد  یکان  در  تغییری  چه  با 
بخش پذیر است؟ راه حّل چند دانش آموز را در زیر می بینید.

 

عدد حاصل 38٠ است.      عدد حاصل 37٥ است.     عدد حاصل 37٠ است.

توضیح دهید که چرا با روش حسین، عدد حاصل بر ٥ 
بخش پذیراست؟ 

جدول زیر را کامل کنید.

عدد379378377376375374373372371370

باقیمانده ی تقسیم بر 210٥

باقیمانده ی تقسیم اعداد بر ٥ چه اعدادی می توانند باشند؟

عددی بر 5 بخش پذیر است که رقم یکانش 0 یا 5 باشد.
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1ــ دور اعدادی که بر 2 بخش پذیرند، خط بکشید.
 127     46      358     93     5532     74     7000                                                                                 

2ــ دور اعدادی که بر 5 بخش پذیرند، خط بکشید.
 80       683      9995      134786052    11115     552  

5 عددی سه رقمی بسازید که: , 4 , 9 3ــ با کارت های  
ب ــ بر 5 بخش پذیر باشد. الف ــ بر 2 بخش پذیر باشد. 

ت ــ بر 2 و بر 5 بخش پذیر نباشد. پ ــ بر 5 بخش پذیر باشد ولی بر 2 بخش پذیر نباشد. 

4ــ جاهای خالی را پرکنید.
 بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 2،  است.

 کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 5،  است.

5 ــ دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند خط بکشید.      90       105        70      34        85       
 آیا اعدادی که دورشان خط کشیدید بر 10 بخش پذیرند؟

 رقم یکانشان چه عددی است؟
 آیا می توانید عددی مثال بزنید که بر 10 بخش پذیر باشد و رقم یکانش صفر نباشد؟

6  ــ چرا اعدادی که بر 10 بخش پذیرند، رقم یکانشان صفر است؟

١ــ اگر شکل های زیر نشان دهنده ی کلوچه های یک کارتن 
باشند، در تقسیم هر بسته ی صدتایی کلوچه به سه قسمت مساوی، 

چند کلوچه باقی می ماند؟

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به سه قسمت مساوی 
چطور؟

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر 3، 
باقیمانده  است.

در تقسیم 2 بسته ی صدتایی بر3، باقیمانده چند است؟ 
 در تقسیم 2 بسته ی ده تایی چطور؟ 

صدتایی  بسته ی  هر  تقسیم  در 
کلوچه به نه قسمت مساوی، چند 
کلوچه باقی  می ماند؟ با رسم خط 

نشان دهید.

در تقسیم هر بسته ی ده تایی کلوچه به 9 قسمت مساوی 
چطور؟

بنابراین در تقسیم هر بسته ی صدتایی و ده تایی بر9، 
باقیمانده  است.

در تقسیم 2 بسته ی صدتایی بر 9، باقیمانده چند است؟ 
در تقسیم 2 بسته ی ده تایی چطور؟ 

در تقسیم 3 بسته ی صدتایی بر 9، باقیمانده چند است؟
در تقسیم 3 بسته ی ده تایی چطور؟ 
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2ــ چاپخانه ای می خواهد 282 جلد کتاب را صحافی کند. اگر مدیر این چاپخانه بخواهد این تعداد کتاب را بین 3 نفر کارگر 
چاپخانه به طور مساوی تقسیم کند آیا کتابی باقی می ماند؟

282 یعنی  صدتایی،  ده تایی و 2 تا 
با توّجه به شکل، در تقسیم صدتایی ها به سه قسمت مساوی چند کتاب باقی می ماند؟  کتاب

در تقسیم ده تایی ها چطور؟  کتاب
همه ی کتاب ها به سه قسمت مساوی تقسیم شدند به غیر از:            12=  2 +        8      +   2

چه ارتباطی بین 2+8+2 و رقم های عدد 282 وجود دارد؟
آیا می توانید روشی ساده برای تعیین بخش پذیری عدد 282 بر 3 پیشنهاد کنید؟

می توانیم رقم های عدد  را با هم جمع کنیم و مجموع آنها را بر  تقسیم کنیم.

  +  8  +  = 

                                                                  

                  
 

چون جمع رقم های عدد  بر  بخش پذیر است، پس عدد 282 نیز بر  بخش پذیر است.
آیا در تقسیم کتاب ها بین 3 نفر برای صحافی، کتابی باقی می ماند؟ 

عددی بر 3 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 3 بخش پذیر باشد.

اگر پس از صحافی برای حمل آسان کتاب ها، بخواهند آنها را به طور مساوی در 9 کارتن قرار دهند، آیا کتابی باقی می ماند؟
باقی می ماند. با توّجه به فّعالیت ١، از تقسیم صدتایی ها به 9 قسمت مساوی  و از تقسیم ده تایی ها به 9 قسمت مساوی 

بنابراین همه ی کتاب ها به طور مساوی بین 9 کارتن تقسیم می شوند به غیر از :        
                2+ +2=                                                                                                               

تقسیم  یکی         باقیمانده ی 
صدتایی ها بر 9

2

که اگر  را بر 9 تقسیم کنیم، باقیمانده  می شود. پس  کتاب باقی می ماند.
آیا از روشی که برای تعیین بخش پذیری اعداد بر 3 گفته شد، برای تعیین بخش پذیری بر 9 نیز می توان استفاده کرد؟

عددی بر 9 بخش پذیر است که جمع رقم هایش بر 9 بخش پذیر باشد.
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١ــ دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید.    23    3٠٠6    ١٥٠    ١9    93    8٤    79 
 آیا همه ی اعدادی که دورشان خط کشیدید بر 9 نیز بخش پذیرند؟

 54    17    73    87    198    2136    919 2ــ دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید. 
 آیا عددی هست که دورش خط کشیده باشید و بر 3 بخش پذیر نباشد؟

3ــ از سؤال 1 و 2 چه نتیجه ای می گیرید؟
4ــ در داخل   رقمی قرار دهید که:                                6         ,         72           ,           24

الف ــ اعداد حاصل بر 3 بخش پذیر باشند.  
ب ــ اعداد حاصل هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند.

آیا اعداد حاصل بر 6 نیز بخش پذیرند؟ با تقسیم کردن مشّخص کنید.

معلّم  است.  نفر   25 کالسی  دانش آموزان  تعداد  1ــ 
تا  کند  گروه بندی  نفره  چند  گروه های  در  را  کالس  دانش آموزان 

همه ی دانش آموزان در گروه هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟
 اگر تعداد دانش آموزان کالس 30 نفر باشد، معلّم آنها را 

در گروه های چند نفره می تواند گروه بندی کند؟ 
 اگر تعداد دانش آموزان کالس بین 20 تا 30 نفر باشد، 
در چه صورتی نمی توان آنها را به هیچ یک از گروه های 5،3،2 و 

9 نفره با تعداد مساوی گروه بندی کرد؟

2ــ دور اعدادی که بر 2 بخش پذیرند خط بکشید.                232       7000       58       227       105       96 

3ــ دور اعدادی که بر 9 بخش پذیرند خط بکشید.              199       50112       69       225       207       36 

٤  ــ با توّجه به موارد خواسته شده، در  رقم مناسب قرار دهید.
3١            ب( عددی بین ٤٠ و 6٠ که بر 3 بخش پذیر باشد.                    الف( بر ٥ بخش پذیر باشد. 

ت( عددی که بر هیچ یک از اعداد 2، 3، ٥ و 9 بخش پذیر نباشد.  7 پ( بر 3 بخش پذیر باشد.  2   

٥  ــ مادر ریحانه می خواهد به مناسبت روز بیست و هشتم ماه صفر )سالروز 
رحلت پیامبر اکرم )ص(( شله زرد نذری بپزد. او با کدام یک از پیمانه های 2 یا ٥ 

لیتری می تواند 3٥ لیتر آب داخل دیگ های شله زرد بریزد؟
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معّرفی اعداد صحیح

با توّجه به شکل های زیر، جاهای خالی را پر کنید.

دهند.  نمایش  زیر صفر  یا  باالی صفر  عبارت  نوشتن  بدون  را  باال  اجسام  از  هریک  دمای  دانش آموزان خواست  از  معلّم 
پاسخ های چند دانش آموز را در زیر می بینید. شما نیز پاسخ خود را بنویسید.

پاسخ شمانرجسلیالمریمسارا

2٠ 2٠2٠2٠

3 333

٠٠٠٠

7 ∆77 7

١8 ∆١8١8١8

در ریاضی برای نمایش اعدادی که در دو موقعیت مختلف مانند باالی صفر و زیر صفر به کار می روند از عالمت های + و - 
استفاده می کنیم.

یخچال

٢0 درجه باالی صفر

18 درجه زیر صفر

3 درجه باالی صفر

صفر درجه

7 درجه زیر صفر
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در ریاضی، روی محور اعداد، سمت راست صفر را مثبت و سمت چپ صفر را منفی در نظر می گیرند. 

محور اعداد زیر را با نوشتن عددهای عالمت دار کامل کنید. 

عددهای … , ٤+ , 3+ , 2+ , ١+ , ٠ , ١- , 2- , 3- , ٤- , … را عددهای صحیح می نامیم.
هریک از عددهای صحیح … , 3+ , 2+ , ١+ را عددهای صحیح مثبت و هریک از عددهای ١- , 2- ,3-  

,… را عددهای صحیح منفی می نامیم.عدد صفر نه مثبت است و نه منفی.
هنگام نوشتن اعداد صحیح مثبت، می توانیم عالمت عدد را ننویسیم؛ مثالً به جای ٤+ بنویسیم ٤. 

2ــ اگر تعداد گل های زده ی تیم ها را با عدد مثبت و تعداد گل های خورده را با عدد منفی در نظر بگیریم، هریک از عبارت های 
زیر را با یک عدد صحیح نشان دهید.

١ گل زده:  3 گل خورده:    ٤ گل زده:   
١ گل خورده:  بدون گل:     2 گل خورده:   

جهت منفیجهت مثبت

اعداد صحیح منفیاعداد صحیح مثبت     

١ــ در سال گذشته با مفهوم قرینه، نسبت به یک نقطه آشنا شدید. قرینه ی هرعدد نوشته شده روی محور را نسبت به نقطه ی 
مبدأ )صفر( پیدا کنید و با مداد قرمز بنویسید.

قرینه ی ١

 جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنید. سپس دمای هر یک از اجسام زیر را با عالمت + و - بنویسید.

                                                                                 

                                                     

 پاسخ خود را با پاسخ هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

برای تعیین عالمت عددها نیاز داریم محّل مبدأ و واحد اندازه گیری و همچنین جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنیم و 
براساس آن، عددها را عالمت دار کنیم.

به طور معمول دمای باالی صفر را با عالمت + و دمای پایین صفر را با عالمت - نشان می دهند.
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بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت  پیش برویم عددها بزرگ تر می شوند و هرچه به سمت 
 پیش برویم عددها کوچک تر می شوند.

6  ــ جاهای خالی را پر کنید.
 هر عدد صحیِح  از هر عدد صحیِح   بزرگ تر است.

 همه ی عددهای صحیِح  از صفر بزرگ ترند.
 همه ی اعداد صحیِح منفی از صفر  هستند.

+3 > +  ٥

با کامل کردن محور اعداد، اعداد زیر را مقایسه کنید و عالمت مناسب )< = <( قرار دهید.
+2  +١                                -2  -  ٠                                ١+  ٠                            ٥  -3  
+٠  ٥  -                          ١-  ١                                     ٥  -  ٤                                +3  ٠      

3  ــ با توّجه به شکل، ابتدا قراردادها را 
کامل کنید. سپس ارتفاع های خواسته شده را 

با یک عدد عالمت دار نشان دهید.
مبدأ    
باالتر از مبدأ   

پایین تر از مبدأ 
پهپاد )هواپیمای بدون سرنشین(:  

غّواص: 
کشتی:   

پرنده: 
زیردریایی فاتح:  

ماهی: 

٤ــ نقطه های مشّخص شده روی محور زیر، چه عددهایی را نشان می دهند؟

٥  ــ در مقایسه ی دو عدد، با توّجه به محور اعداد، عددی بزرگ تر است که در سمت راست عدد دیگر باشد.

٨
70

٢١0

٢0

١60
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+١٠ , +8 , +6 , +٤ ,  , ,  ,  ,                             

-2٥ , -2١٥- , ٠ ,  , ,  ,  ,                                

3ــ ابتدا هر یک از اعداد زیر را روی محور به صورت تقریبی نشان دهید. سپس اعدادی را که نقطه های مشّخص شده نشان 
می دهند، بنویسید.

-٥٥ , +87 , -١٤٠ , +2١٠٠-  , ٠

٤ــ مقایسه کنید و عالمت مناسب قرار دهید )>    =    <(.
           ١٥٠  ١٠٠                   -3  -١+  ١-                   ٥  ١٥-  ٠  

-١3٤٠  +2                   -١-          ٤٠+  ٤٠2٠  +2               +٠  ١٥                                                         
٥  ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

-8٠ , +3١- , ٥- , ٠2 , ١- , ١+,٠ , +8٠
6  ــ با استفاده از محور، هر یک از الگوهای زیر را ادامه دهید.

طبقه ٤

طبقه 3

طبقه ٢

طبقه ١

طبقه ی همکف

زیرزمین ١

زیرزمین ٢

+٢

2ــ اگر طبقه ی همکف را به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، مانند نمونه هر یک از طبقات زیر را با یک 
عدد عالمت دار نشان دهید.

از طبقه ی همکف شروع کنید. 2 طبقه پایین بروید. ٤ طبقه باال بروید.  سپس 2 طبقه باال، 2 طبقه 
پایین و یک طبقه باال بروید. حاال کدام طبقه هستید؟

مسیر حرکت باال را با عددهای عالمت دار مانند زیر نشان دهید.

    2+    ٤ طبقه باال   2-  2 طبقه پایین٠

١ــ اگر ساعت ١2 ظهر را مبدأ در نظر بگیرید، با تعیین جهت های مثبت و منفی، هریک از زمان های زیر را با یک عدد صحیح 
نمایش دهید.

3 ساعت قبل از ظهر:     7 ساعت بعد از ظهر:             ١١ ساعت بعد از ظهر:              
ساعت ١2 ظهر:     ٥ ساعت قبل از ظهر:                   3 ساعت بعد از ظهر: 
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فرهنگ نوشتن

١ــ توضیح دهید چگونه مضرب های یک عدد را به دست می آورید. مثال بزنید.

2ــ توضیح دهید چگونه دو عدد صحیح را با یکدیگر مقایسه می کنید.

3ــ چگونه می توان تعیین کرد یک عدد بر 3 بخش پذیر است یا نه؟ با یک مثال توضیح دهید.

٤ــ آیا هر عددی که بر 3 بخش پذیر است بر 9 نیز بخش پذیر است؟ چرا؟

١ــ الف( شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید و رابطه ی بین تعداد چوب کبریت ها و شماره ی شکل را بنویسید.

                               شکل )٤(                                                                    شکل )3(                                                              شکل )٢(                                         شکل )١(

ب( الگویی رسم کنید که رابطه ی بین تعداد شکل ها و شماره ی شکل های آن به صورت زیر باشد.
2 - ) 3 × شماره ی شکل ( = تعداد شکل ها

2ــ الف( دور اعدادی که بر 3 بخش پذیرند خط بکشید. 
١٥3       7689       ١8١٠       3٠3٠       67

ب( دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر ٥ بخش پذیرند خط بکشید.
3٥٤       2١       ٥٥٥72٠       96       8٠

مرور فصل
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8  ــ مقایسه کنید و عالمت مناسب )>    =    <( قرار دهید.
-8  +١٥                                             ٤667399  9882399                                       ١3٠/7  ١3/9٥

     +١+  ٤٥2٠                                               7٥٠٠٠٠  ٠٠٠٥7                                             -١8  -32    

پ( سه عدد کوچک تر از ٥٠ بنویسید که بر هیچ یک از اعداد 3،2 و ٥ بخش پذیر نباشند.
ت( آیا 67٥ بر 9 بخش پذیر است؟ چرا؟

3ــ درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را با ذکر دلیل مشّخص کنید.
الف( عدد ١23 بر 2 بخش پذیر است چون جمع رقم هایش )6( بر 2 بخش پذیر است.

ب( عدد 76 بر 3 بخش پذیر است چون رقم یکانش بر 3 بخش پذیر است.
پ( کوچک ترین عدد 3 رقمی بخش پذیر بر 9 بدون رقم های تکراری، عدد ١٠8 است.

با رنگ های مختلف مشّخص کنید. چه  بر 2، 3، ٥ و 9 را  تا ١٠٠ را رسم کنید و اعداد بخش پذیر  ٤ــ جدول اعداد ١ 
رابطه ای بین آنها وجود دارد؟

٥  ــ عدد چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت را به رقم بنویسید. 
   به صورت گسترده بنویسید. 

 رقم دهگان هزار این عدد چه رقمی است؟ 
 این عدد به چهل ونه میلیون نزدیک تر است یا پنجاه میلیون؟ 

 اگر آن  را در ١٠٠ ضرب کنید، ارزش مکانی رقم 9 چه تغییری می کند؟ 

6  ــ برای عبارت 92١٠٠٠-67٠3٤٠٠ مسئله ای طرح و آن را حل کنید. 

7ــ با توّجه به محّل صفر و جهت های مثبت و منفی بر روی هر شکل، درجه ای را که هر عقربه نشان می دهد با عدد صحیح 
بنویسید.
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فرهنگ خواندن

بخشی از آب به صورت مستقیم به هدر می رود. اّما بخش بزرگی از آب به صورت »آب مجازی« به هدر می رود. 
آب مجازی مقدار آبی است که در فرایند تولید یک محصول مصرف می شود، اّما در محصول نهایی وجود ندارد. مثالً 
برای تولید هر کیلوگرم نان بیش از ١٠٠٠ لیتر آب مصرف می شود که عمدتاً مربوط به آبیاری گندم است. بیایید حساب 
کنیم اگر یک خانواده ی چهار نفره، هفته ای دو کیلوگرم نان را که تقریباً معادل دو نان سنگک است، دور بریزد، 23 

میلیون خانوار ایرانی به خاطر دور ریختن نان تقریباً چه مقدار آب به هدر می دهند. 
چون ٤6 = 2 × 23، پس ٤6 میلیون کیلوگرم گندم هدر می رود و برای هر کیلوگرم گندم تقریباً ١3٠٠ لیتر آب 
مصرف می شود، پس برای ٤6 میلیون کیلوگرم گندم تقریباً ٥9,8٠٠,٠٠٠,٠٠٠ = ١,3٠٠ * ٤6,٠٠٠,٠٠٠ لیتر آب 

مصرف شده به هدر می رود.
این میزان آب، آب  باشد، حساب کنید  نیاز داشته  لیتر آب  به 2  به طور متوّسط هر روز  اگر بدن هر شخص 

موردنیاز تقریباً چند نفر در یک روز می تواند باشد.
اگر جمعیت جهان را به طور تقریبی 7 میلیارد نفر درنظر بگیریم، آیا با جلوگیری از به هدررفتن این میزان آب، 

می توان نصف مقدار آب مورد نیاز کّل جمعیت جهان را در هر روز تأمین کرد؟

معّما و سرگرمی
مانند نمونه از ١ شروع به شمارش کنید. هر دانش آموز یک عدد را بگوید. به هریک از مضرب های 3 و ٥ که 

رسیدید به جای آنها از کلمات زیر استفاده کنید:
                                               ١ ,2 ,3 , ٥ , ٤ , 6, …, 3٠, …                    

                                                                                                      دایره                     مضرب های 3
 دایره، ستاره                 دایره       ستاره                 دایره                 ١                     ستاره                    مضرب های ٥

دانش آموزی که در شمارش اشتباه کند یا به جای مضرب ها از کلمات درست استفاده نکند، از بازی خارج می شود.
 عددی کوچک تر از 2٠ انتخاب کنید و به جای ١، بازی را از آن شروع کنید.          

700 لیتر
یک کیلوگرم سیب

250 لیتر
یک کیلوگرم سیب زمینی

10000 لیتر
یک پرس کباب برگ

1300 لیتر
یک کیلوگرم گندم

10 لیتر
 A4 یک برگ کاغذ

8000 لیتر
یک جفت کفش چرم
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کسر

بود.  نفر  میلیون   ٨٠ آن سال حدود  در  و جمعیت کشورمان  نفر  میلیون   ١٢ در سال ١٣٩٤، حدود  ایرانی  دانش آموزان  تعداد 
1 جمعیت ایران را در سال ١٣٩٤ دانش آموزان تشکیل می دادند.

7
بنابر این نزدیک به 

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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١ــ با توّجه به آنچه از کسر آموخته اید، مثال هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در این باره گفت و گو 
کنید.

٢ــ در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل های الزم را رسم یا رنگ کنید. آخرین سطر را به دلخواه 
خودتان کامل کنید.

واحدمقدار رنگ شدهعدد مخلوطکسر

7

2
1

3
2

2__
3

3
1

4

14

5

1
3

4

٣ــ حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید. هرجا الزم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

− = − =
1 1 5

3 5 15 15 15  
+ =

1 1

2 8  

− =
1

7 3
4  

− =
2

5 1
3  

+ =
1 5

3
2 7  

+ =
3 2

2 4
5 10  

جمع و تفریق کسرها
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5 را با مخرج های برابر پیدا کرد و بعد پاسخ را به دست آورد:

6
3 و 

4
الف( ناهید ابتدا کسرهای مساوی 

= =
3 18 5

4 24 6 24

  
 

+ = + = = =
3 5 19 7

1
4 6 24 24 12 12

لیتر   

ب( مهدیه به روش دیگری عمل کرد. روش او و ناهید را با هم مقایسه کنید.

= =
3 6 9

4 8 12   
+ = + = =

3 5 7
1

4 6 12 12
لیتر   

=
5 10

6 12   
5 را بنویسید.

6
3 و 

4
پ( شما کار مهدیه را ادامه دهید و کسرهای مساوی 

= = = = = = = =
3 6 9 15 18 30

4 8 12 16 24 28 36  

= = = = =
5 10 15 25

6 12 24 36  
کسرهای مساوی چگونه به دست آمده اند؟

5 برابر باشند. سپس آنها را با هم جمع و نتیجه را با 

6
3 و 

4
در کسرهای باال دو کسر دیگر با مخرج های برابر پیدا کنید که با 

)الف( و )ب( مقایسه کنید.

+ = + = = =
3 5 19 7

1
4 6 36 12 12  

5 لیتر شیر نوشیده است. او می خواهد بداند در این 

6
3 لیتر و امروز 

4
ناهید دیروز 

دو روز روی هم چند لیتر شیر نوشیده است. راه حّل او و دوستش را توضیح دهید. هر جا 
که الزم است راه حل را کامل کنید.
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+ ابتدا دو کسر مساوی با مخرج های برابر به دست آوردیم. هریک از اعداد ١٢، ٢٤ و ٣٦ 
3 5

4 6
برای جمع 

را یک مخرج مشترک دو کسر می نامیم.

 
+ =

3 5

4 6
 

+
18 20

24 24
 

+
27 30

36 36

 
عدد ١٢ کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر است و محاسبات را ساده تر می کند.

برای جمع یا تفریق دو کسر با مخرج های نابرابر بهتر است ابتدا کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر را بیابیم 
و سپس جمع یا تفریق را انجام دهیم.

١ــ ابتدا کوچک ترین مخرج مشترک دو کسر را مانند نمونه بیابید و سپس جمع یا تفریق را انجام دهید.
+

5 1

18 12  
با توّجه به فّعالیت قبل کافی است مضرب های ١٨ و ١٢ را به دست آوریم:

...,5٤ ,٣٦ ,١٨ : مضرب های ١٨  
  ...,٣٦ ,٢٤ ,١٢: مضرب های ١٢

کوچک ترین مضرب مشترک ٣٦ است.
یعنی کوچک ترین مخرج مشترک ١٨ و ١٢ عدد ٣٦ است. 

− = − =
3 4

10 15  

+ = + =
7 5

24 16  

− = − =
5 1

12 9  
٢ــ حاصل جمع یا تفریق عددهای مخلوط را به دست آورید. اگر الزم است عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید:

+ =
3 5

2 1
4 6  

− =
1 3

2
12 16  
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١ــ حاصل جمع یا تفریق های زیر را به دست آورید:

+ =
7 3

10 4  
− =

8 1

9 3  
− =

1
7 3

5  

+ =
2 5

21 6  
− =

11 4
5 5

12 9  
+ =

1 1
1 2
18 8  

٢ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ )و از چپ به راست( مرتّب کنید:
1 1 5 1

1 5
2 3 6 18

,,,,,
 

+ به کدام یک از عددهای زیر نزدیک تر است؟
99 5

100 8
٣ــ حاصل 

ث( ٩/٩   ت( 5                   پ( 5/١  ب( ١٠  الف( ٣ 

1 متر است. 
1
4

1 متر و عرض آن 
2
10 ٤ــ طول یک باغچه ی مستطیل شکل 

محیط و مساحت این باغچه را به دست آورید.

5 ــ کدام یک درست و کدام یک نادرست محاسبه شده است. هر جا الزم است راه حل را اصالح کنید.
+

+ = = =
7 3 7 3 10

2
5 5 5 5                                                        

+ = =
+

3 3 3 3

15 20 15 20 35     

٦ ــ برای جمع روبه رو یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید:
 

1 دارایی خود را برای ساختن 

3
٧ــ دو نیکوکار هر کدام 

پول  مقدار  گفت  می توان  قطعی  به طور  آیا  کردند.  اهدا  مدرسه 
اهدا شده توّسط این دو نفر مساوی است؟ مثال بزنید. از رسم شکل 

هم می توانید کمک بگیرید.
1 را به سه روش مقایسه کنید:

4
2 و 

3
٨  ــ دو کسر 

پ( با رسم شکل ب( با مخرج مشترک گرفتن  الف( به کمک محور اعداد 

٩ــ در جاهای خالی اعدادی بنویسید که رابطه درست باشد.

×
2

3
 == ×

1

4                                     
×

2

3
 >< ×

1

4                                       
×

2

3  
 <

 
> ×

1

4
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 در جدول زیر حّل هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل 
کنید. مسئله ی خود را با مسئله های دوستانتان مقایسه کنید.

2 هر وعده ی غذایی از گیاهان باشد. اگر در خانواده ای در یک وعده 

3
بهتر است 

٦ واحد ماّده ی غذایی مصرف شود، بهتر است که چه مقدار از گیاهان باشد؟

3 کیلوگرم آرد الزم است. برای پختن ٢ کیک از همان 

4
برای پختن یک کیک 

نوع چقدر آرد الزم است؟

1 آنها در 

6 3 دانش آموزان ایرانی در دوره ی ابتدایی تحصیل می کنند. اگر 

5
حدود 

کالس ششم تحصیل کنند، چه کسری از کّل دانش آموزان کالس ششمی هستند؟

ضرب کسرها

حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

× =
2 6

2
3 5  

× =
4 7

3 8  
× =

2 5

5 2  
× =

1
8

8  

 
× =

1 5
2

3 14  
× =

3
5

5  
× =

1 1
5 3

3 8  
× =

3 8
6

4 54  

در جدول زیر یک عدد از سطر اّول و یک عدد از سطر دوم انتخاب کنید؛ به طوری که حاصل ضرب آنها برابر ١ شود. هر 
جفت از این اعداد را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید و مانند نمونه ضرب آنها را بنویسید.

6

27
٢2

2
3

6

4

1

4
54

7

3

5

5

3
٤1

5

7

4

36

8

2

3

3

8

1

2

3

5
* 5

3
=1                                       
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هرگاه حاصل ضرب دو عدد برابر ١ باشد، آن دو عدد را »معکوس« یکدیگر می نامند. همه ی اعداد به جز 
صفر معکوس دارند.

١ــ معکوس هریک از عددهای زیر را به صورت کسر بنویسید.
 

23  
6

12  

18

3  

1

10
  ١  

2

9  

1

8
 12  0/7   

               
٢ــ مانند نمونه بقیه ی جدول را کامل کنید.

واحدشکل رنگ شدهکسرعمل جدیدشکل جدیدعبارت ریاضی

× =
2 3

1
3 2

2 شکل را هاشور بزنید.

3

3

2

× =
3 4

4 3
3 شکل را هاشور بزنید.

4

4

3

× =
1

5
5

1 شکل را هاشور بزنید.

5

5

1

١ــ در جاهای خالی عددهای مناسب قرار دهید، طوری که همه ی کسرها در هر ردیف با هم مساوی باشند.

= )الف = = = = =
4 8 12 20

1 2 4 6
 

= )ب = = = = =
2 4 6 8 12

3 6 15
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به عبارت دیگر اّول ٢٤ را بر ٣ تقسیم می کنیم تا بفهمیم ٣ چند برابر شده است، و بعد ٢ را در آن عدد ضرب 
می کنیم، یعنی

 

١ــ جاهای خالی را با روشی که در فّعالیت ٢ آموختید، پر کنید.

=
5

12 6  
×

= =
5 12

6  
=

12 18

10  
×

=
18 10

12  

، ؟ از رابطه ی زیر به دست می آید. =؟ به طور کلّی در تساوی دو کسر مانند
×

؟=  

  
= جای خالی را به دو روش پر کنید.

12 42

35
٢ــ در تساوی 

    
الف( به روش باال

42 را ساده کنید.

35
ب( ابتدا 

١ــ حاصل ضرب زیر را به دست آورید. هرجا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

× =
3 3

2 1
5 2  

× =
14 72

63 16   
٢ــ حاصل هریک از ضرب های ردیف اّول به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیک تر است؟

×
1

21
4  

×
2

6
5               

×
3

9
4  

٢  ٣  5  ٦  ٧  ١٠

=
2

3 24 ٢ــ در جاهای خالی چه عددی را باید نوشت؟ 
عدد ٣،  برابر شده است، پس ٢ هم باید  شود.
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×٣٦٠١٢ــ جدول روبه رو را کامل کنید.
3

4
 1061

2

1402

3

____

× با حاصل ضرب کدام  عبارت های زیر برابر است؟
5 3

12 4
٤ــ حاصل ضرب 

×
5 3

4 12  
×

5 1

8 2  
×

4 5

12 3  
×

5 1

16 3  

3 را پیدا کنید. 

4
5 ــ الف( ١/5 برابر 

3 را بیابید.

4
ب( نصف 

٦ ــ در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به جای  قرار دهیم رابطه درست باشد:
×

2

3
  > ١  

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

4 داریم. در جای خالی این کارت ها را چگونه قرار دهیم تا حاصل ضرب  3 و  ٢ و  1  و  ٧ــ چهار کارت با شماره های 
کسرهای به دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟

× =  

٨ ــ در مسئله ی ٧ اگر به جای عالمت ضرب، عالمت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟

8 شود.

15
٩ــ با قرار دادن عددهای مختلف در جاهای خالی کسرهایی بیابید که حاصل ضرب آنها 

× =
8

15

 

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

١٠ــ کدام یک از ضرب های زیر درست محاسبه شده است.

× =
2 3 6

1 2 2
3 4 12  

× = × =
2 3 5 11 55

1 2
3 4 3 4 12   
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١ــ برای هر شکل یک ضرب و یک تقسیم نوشته شده است. با توّجه به شکل جاهای خالی را پر کنید.

مانند نمونه حاصل هر تقسیم را به دست آورید.

÷ = =
18 6 18

3
5 5 6  

÷ =
20 10

17 17   

÷ = =
9 5 4

1
4 4 5  

÷ =
5 1

6 6  

تقسیم کسرها

٤ ٢ × __ = ___
٣

2 است؟   

3
8 چند تا 

3
÷  در  =

8 2

3 3
 

 
× =

2 6

7 7
2 است؟   

7
6 چند تا 

7
   در 

÷ =
6 2

7 7
 

  

× =
3

6
5

3 است؟  

5
÷                         در ___ چند تا  =

3

5
 

٢ــ به کمک رسم شکل حاصل هر تقسیم را به دست آورید.

÷ =
12 4

5 5                                             
÷ =

4 2

3 3                                              
÷ =

3 1

4 4                                     

  

برای تقسیم دو کسر با مخرج های برابر کافی است صورت های آنها را بر یکدیگر  کنیم.



33

3 کیلوگرم باشد تعداد بسته ها چقدر خواهد بود؟

4
ب( اگر بخواهیم وزن هر بسته 

÷ = ÷ = ÷ = =
1 3 9 3 3

4
2 4 2 4 4 4 3

 

کامل  را  داده شده  راه حل های  و  بخوانید  را  زیر  مسئله ی  ١ــ 
کنید و توضیح دهید.

کیلوگرم   1

2
وزن  به  بسته هایی  در  را  پسته  کیلوگرم   1

4
2

الف( 
بسته بندی کرده ایم.

÷ = ÷ =
1 1 9

4
2 2 2

تعداد بسته ها چقدر است؟           

به کمک شکل تعداد بسته ها  است.

با توّجه به شکل تعداد بسته ها  خواهد بود.

٢ــ در تقسیم های زیر مخرج دو کسر متفاوت است. توضیح دهید که چگونه ابتدا مخرج ها را برابر کرده ایم. راه حل ها را 
کامل کنید.

÷ = ÷ = =
4 2 12 6

5 3 15 15 5  
÷ = ÷ =

5 3

6 8 24 24   

÷ = ÷ = ÷ = =
3 6 3 3

6 4
2 1 2 2 2  ÷ = ÷ = =

5 3 6 5

12 18 36 2
 

حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

÷ =
6 4

35 7  
÷ =

1 1
2

9 2   

÷ =
2 2

3 9  
÷ =

8 1

12 3   

÷ =
1 2

6 5  
÷ =

3 6

5 7   
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با روشی که در سال گذشته آموخته اید، می توانید هریک از تقسیم های زیر را ابتدا به ضرب تبدیل کنید و سپس حاصل آن را 
به دست آورید. راه حل را کامل کنید.

÷ = ×
1 1 1

3
4 4 3  ÷ = ×

1
5 5

2   5 ÷ ١__
 ١٠ = 5 × ١٠ = 

÷ = ×5 3 5

 
÷ = × =

1
1 1 10

10
  

?÷ = ×
4 2 4

5 3 5
در مورد تقسیم روبه رو چه حدس می زنید؟   

 ?÷ = ×
4 2 4

5 3 5
به جای عالمت سؤال چه عددی را باید نوشت؟   ?

با دنبال کردن مراحل زیر پاسخ را می یابید.
 
 

تقسیم زیر را با همین روش به ضرب تبدیل کنید:

 

برای تقسیم دو کسر کافی است که کسر اّول را در معکوس  ضرب کنیم.

حاصل هر یک از تقسیم های زیر را مانند نمونه به دست آورید:

 
÷ =

18 2 18

5 3
×

9

3

5 2
= ÷ =

1

27 3 9

5 8 4  

÷ = × =
3 5 3 4 3

4 4 4 5 5  
÷ =

8 6

12 7  

÷ = ÷ =
3 3 35 7

4 1
8 4 8 4  

÷ =
6 4

35 7  
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١ــ حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

÷
3 9

5 10  
÷

5 5

12 8  
÷

25 15

36 48  
÷

1 1

3 3  

÷
1

2
8  

÷
3

1
4  

÷
1 1

4 9  
÷

2 4
1 2
10 5  

2 کیلوگرمی بسته بندی 

5
٢ــ ٤ کیلو چای را در بسته های 

کرده ایم. تعداد بسته ها چند تا است؟

÷ =
2

3
2 باشد. 

3
٣ــ در جاهای خالی دو کسر بنویسید که حاصل تقسیم آنها 

9 لیتر دوغ دارد. با این بطری دوغ چند لیوان به

10
٤ــ یک بطری 

15 لیتر را می توان پر کرد؟

100
 گنجایش 

8 متر را به سه قسمت مساوی تقسیم 

9
5  ــ روبانی به طول 

کرده ایم. طول هر قسمت چقدر است؟

٦ ــ ٤ لیتر شیر را در بطری های نیم لیتری ریخته ایم. تعداد بطری ها چندتاست؟

÷ را به کمک رسم شکل پیدا کنید.
2

2
5

٧ــ حاصل 

÷
1

5
2

٨ ــ برای تقسیم روبه رو یک مسئله طرح و آن را حل کنید.                    

÷ درست باشد.
5

2
٩ــ به جای  سه عدد بنویسید به طوری که رابطه ی  ١ <   
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عماد و دوستانش برای جشن مبعث پیامبر )ص( شربت آبلیمو درست کردند. در 
جدول زیر مواّدی که آنها استفاده کرده اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار 
1 کیلوگرم شربت جا می شود، این مقدار 

5
شربت را در لیوان هایی بریزیم که در هر کدام 

شربت برای پر کردن چند لیوان کافی است؟ )راه حل را کامل کنید.(

مواّد الزمشکرآبلیموآب

میزان٤ پیمانه٢ پیمانه15 پیمانه

3 کیلوگرم
3

5
1 کیلوگرم

2
وزن معادل١ کیلوگرم

+توضیح دهید که چرا برای به دست آوردن پاسخ باید حاصل عبارت مقابل را به دست آوریم. +
1 3

1 3
2 5

1
5

 
+ + = + + = + + =

1 3 1 51
1 3 1

2 5 2 5 10 10 10 10
مقدار شربت 

÷ = × = =
51 1 51 51 1

5 25
10 5 10 2 2

بنابراین، این مقدار شربت برای حدود لیوان کافی است. 
مقدار مواّد الزم را برای ١٠٠ لیوان پیدا کنید.

محاسبات با کسر

مانند نمونه حاصل هر عبارت را به دست آورید.
     
     

 
−

=
×

2
3

3
1 1

4 1
2 3  
÷

=
÷

2 1
2

3 12
25 15
36 48  
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اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.در مورد روش های مختلف آن در کالس گفت وگو کنید.

, , , , , , , , ,1 11 7 9 3 3 1
1 5 2

2 5 4 2 2 8 3  
مراحل زیر یکی از روش های حّل این مسئله را نشان می دهد.

الف( بزرگ ترین عدد کدام است؟
   , ,1

3
ب( چه اعدادی از ٢ بیشتر هستند؟                                                                                          5 , 

, ,1

3  
پ( چه اعدادی از ١ بیشتر و از ٢ کمترند؟

, ,1

3
, ,1

3
ت( اعداد کمتر از ١ کدام اند؟  

برای مقایسه ی این سه عدد مخرج های آنها را برابر کنید. این سه عدد را روی محور هم نشان دهید.

ث( اکنون با پرکردن جاهای خالی همه  ی این ١٠ عدد را مرتّب کنید.

 ___  >  ___  >  ___  >  ٢  <  ___  <  ___  <  ١  >  ___  >  ___  >  5  

ج( عددهای باال را روی محور نشان داده ایم. چهار عدد نوشته شده است. بقیه را شما بنویسید.

آیا شما می توانید فّعالیت باال را به روش دیگری انجام دهید؟

هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

, ,1 1 1

10 100 25  
, ,3 3 3

7 9 20  
, , ,2 8 5 1

9 5 8 2  
, , ,7 3 4 2

1
5 2 3 3  
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3 باقیمانده ی پولش یک دفتر خرید. اگر پس از خرید کتاب و دفتر ١٢٠٠ 

4
راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید و با 

تومان برای راحله باقی مانده باشد، پول راحله چقدر بوده است؟ راه حل را کامل کنید و آن را توضیح دهید.
با توّجه به شکل کافی است که حاصل ضرب ١٢٠٠ ×  را پیدا کنیم.

3 پول               ___ پول          ___ پول     

آیا روش دیگری برای حّل مسئله ی باال می دانید؟

١ــ کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. او نیم دیگر را سه قسمت کرد و در یک قسمت آن جو و در یک قسمت 
دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسری از زمین خود را 

سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید.

گندم

3 دانش آموزان یک کالس در مسابقات دهه ی فجر شرکت 

4
٢ــ 

1 این تعداد در مسابقه ی عّکاسی راهپیمایی ٢٢ بهمن شرکت 

3
کردند. 

کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه ی عّکاسی شرکت کردند ٨ نفر باشد 
این کالس چند دانش آموز دارد؟
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١ــ کدام یک از دسته کسرها از کوچک به بزرگ مرتّب شده اند.

, )الف ,3 6 2

5 15 10
, )ب  ,2 3 6

10 5 15
, )پ  ,2 6 3

10 15 5
, )ت  ,6 3 2

15 5 10
 

٢ــ کدام محاسبه درست انجام شده است؟

   
٣ــ یکی از کسرهای زیر با بقیه برابر نیست. آن را مشّخص کنید.

,30 10 15 35 20

42 14 35 49 28
,,,

 
+ را به کمک یکی از روش های زیر  به دست آورید. −

1 1 1

3 4 12
٤ــ حاصل 

پ( با رسم شکل الف( با مخرج مشترک گرفتن      ب( به کمک محور 
5 ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

 )الف
−

+

1 1
1 1
2 3
1 1

1 1
2 3

 )ب 
12
36
14
15

+ )پ              −
2 3 1

8 1 2
5 4 10

٦ ــ کیکی به ١٢ قسمت مساوی تقسیم و قسمت های زیر از آن مصرف شد:
 1 1 1 1

6 12 2 4
,,,

                                                                                       
آیا از کیک چیزی باقی مانده است؟

٧ــ اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.
/ / /2 5 1 4

0 1 2 0 7 1 5
7 2 3 5

,,,,,,
 

1 پول شما از نصف پول دوستتان بیشتر باشد؟ چگونه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

3
٨ ــ آیا امکان دارد که 

٩ــ برای شکل زیر یک مسئله طرح و آن را حل کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.
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١ــ هریک از نوارهای کاغذی زیر، به قسمت های مساوی تقسیم شده است.
کسری را که هر نوار نشان می دهد، مانند نمونه بنویسید و با توّجه به آن جاهای خالی را پر کنید.

فرهنگ نوشتن

١ــ چگونه معکوس یک کسر را به دست می آوریم؟ 

٢ــ آیا معکوس یک کسر همیشه از خود آن کسر کوچک تر است؟ توضیح دهید.

÷
1

1
5

÷ و 
1

1
5

٣ــ آیا حاصل تقسیم های روبه رو برابر است؟ چرا؟     

1 است؟  

5
× برابر 

1 3

3 5
٤ــ با رسم شکل توضیح دهید که چگونه حاصل 

5 ــ در جای خالی چه تعداد کسر می توان نوشت تا رابطه ی زیر درست باشد؟ پاسخ خود را توضیح دهید. 

× =
2 10

3 3  

با توّجه به شکل باال، بین دو کسر عالمت مناسب بگذارید. )< = <(
5

12   7

12
 3
8

  3

4
    

11

12  5

6
 

مرور فصل
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٢ــ حاصل عبارات زیر را به ساده ترین صورت بنویسید.

−
3 5

8 2
4 12  

+
3 13

2 6
5 15  

×
1 4

8
4 9  

÷
3 2

5 4
5 3  

٣ــ در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.

 
× =

1
1

7  
× =

4
1

5  
× =2 1

 
٣ =  ÷ ٣  5 ÷  = ١   

3 اوقات فراغت خود را به مطالعه گذراند. او این وقت را 

4
٤ــ مریم 

به طور مساوی برای مطالعه ی ٦ کتاب استفاده کرد. مریم برای هر کتاب چه 
کسری از اوقات فراغت خود را صرف کرده  است؟

5 ــ محیط مثلث و محیط مستطیل را در شکل روبه رو به دست آورید. محیط شکل چقدر 
است؟ مساحت مستطیل را هم به دست آورید.

1 بزرگ تر باشند.
1
2

٦ ــ سه کسر بین ١ و ٢ را بنویسید که از 

٧ــ مسئله ی زیر را به دلخواه خود کامل و آن را حل کنید. مسئله ی خود را با مسئله های دانش آموزان دیگر مقایسه کنید: 
1 عیدی خود را برای کمک به نیازمندان هدیه کرد و…«

5
»امید 

قطرهای  و  ستون ها  سطرها،  کسرهای  مجموع  ٨  ــ 
بقیه  از کسرها داده شده اند.  تا  1 است. سه 

2
مربّع روبه رو 
را پیدا کنید.

3

10

1

15

1

5
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معّما و سرگرمی
یک مخزن آب ١٧١ لیتر گنجایش دارد. این مقدار آب را در سه مخزن »آ«، »ب« و »ج« ریخته ایم. حجم مخزن 

1 مخزن »ب« است. حجم هر مخزن چند لیتر است؟      

4
1 مخزن »ب« و حجم مخزن »ج«، 

3
»آ«، 

فرهنگ خواندن

اینجا  اّول را در معکوس کسر دوم ضرب کنیم. در  یاد گرفته اید که کافی است کسر  برای تقسیم دو کسر 

÷  را پیدا کنیم. 
2 4

3 5
درستی این قانون را با یک روش دیگر نشان می دهیم. به طور مثال می خواهیم حاصل عبارت 

 می نویسیم. اگر این کسر را در عدد یک ضرب کنیم، نتیجه تفاوتی 
2
3
4
5

÷ را به صورت کسر 
2 4

3 5
ابتدا عبارت 

× حاصل ضرب مخرج های دو 

52
43

4 5
5 4

 را قرار می دهیم. اکنون درضرب دو کسر 
5
4
5
4

نمی کند. به جای عدد ١، کسر 

× است.
2 5

3 4
. پس حاصل برابر  ×

2 5

3 4
کسر، عدد یک می شود و حاصل ضرب صورت ها هم 

÷ = = × = ×

52 2 2
2 4 43 3 31

4 4 4 53 5
5 5 5 4

× ×
= = = ×

×

2 5 2 5
2 53 4 3 4

4 5 1 3 4
5 4

2 فاصله از آ تا ب را 

3
١٠ــ فاصله ی دو شهر آ و ب، ١٢٠ کیلومتر است. اتومبیلی، 

پیمود و توّقف کرد. اتومبیلی دیگر نصف فاصله از ب تا آ را پیمود و توّقف کرد. فاصله ی دو 
اتومبیل از هم در این حالت چقدر است؟

4 قسمت رنگ شده را نشان دهد، واحد را رسم کنید.

3
١١ــ اگر شکل روبه رو 

٩ــ با تقسیم هر شکل به قسمت های مساوی، کسر موردنظر را نشان دهید.



اعداد اعشاری3

برای بیان رکوردهای ورزشی از عددهای اعشاری استفاده می کنند. در گذشته رکورد دوی سرعت 100 متر را تا یک رقم 
اعشار بیان می کردند. با توّجه به فشردگی رقابت دوندگان و با دستگاه های اندازه گیری دقیق تر رکوردها تا 2   رقم اعشار ثبت 

شدند. در حال حاضر زمان دوی 100 متر را تا سه رقم اعشار اندازه گیری می کنند.

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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1ــ احسان حّدادی در مسابقات المپیک، دیسک را 68/19 متر پرتاب و مدال ارزشمند
 نقره دریافت کرد. نفر اّول دیسک را 68/27 متر پرتاب کرده بود.

این رکوردها را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و به حروف بنویسید.

دهگانیکاندهمصدم

 :68/27                                      :68/19

2ــ با توّجه به واحد داده شده مقدار رنگ شده را با یک کسر و یک عدد اعشاری نشان دهید.

یادآوری

        =                  =                   =                  
3ــ با توّجه به واحد نشان داده شده برای شکل، یک کسر و یک عدد اعشاری و گسترده ی هر کدام را بنویسید.

: کسری   
  =  +0/7 +2:اعشاری

                    
2 +1: کسری                           

10
+ +  =  

:اعشاری  
4ــ  با توّجه به واحد داده شده مانند نمونه تساوی کسرها و عددهای اعشاری را بنویسید.

 
=            =            

 0/10 = 0/1 
 

= 
              

= 
با توّجه به این تساوی ها در مورد نقش رقم صفر در سمت راست عددهای اعشاری توضیح دهید.             
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1ــ مانند نمونه کسرها را ساده کنید و یک تساوی بنویسید.
 

   
= → =

50

100
  
 
→          =

                                           

= → =
7

2
100

 
 
→2/070 =

 
= → =

900

1000         
→          = 

                                         
_____ = _____ → 0/80 = 0/8  _____ = _____ → 0/210 = 0/21  

2ــ عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حّد امکان ساده کنید.
0/2 =  0/25 =  
0/75 =  0/5 =  
13/50 =  12/4 =  

3ــ کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید. در صورت لزوم ابتدا یک کسر بنویسید که مخرج آن 10 یا 100 یا 1000 باشد.
*5  

/= =
3 15

0 15
20 100  

=
23

10  
=

45

1000  
=

237

100

*5                        

=
8

5  
=

107

25  
=

84

50  

برای ساختن عددهای اعشاری 10 کارت با رقم های 0 تا 9 درست کنید. هر جا الزم شد
 از عالمت ممّیز استفاده کنید.

علی با 4 کارت یک عدد اعشاری درست کرد.

الف( عدد 10 را در سمت چپ ممّیز درست کنید. با 3 کارت دیگر نزدیک ترین
 عدد ممکن به 10 را درست کنید و در سمت راست ممّیز بنویسید. 

حاال نزدیک ترین عدد ممکن به 11 را درست کنید و بنویسید.
ب( جدول ارزش مکانی را کامل کنید.

هزار
یکاندهمده هزارم

با 5 کارت و قرار دادن آنها در ستون  های جدول، بزرگ ترین و کوچک ترین عدد ممکن را درست کنید و به حروف و رقم بنویسید.
بزرگ ترین:                          به حروف: 
کوچک ترین:                          به حروف: 

٧٩١٠ /

/

/

٣٢
١

٠
٨
٩

٧
٦

٥

٤
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            کوچک ترین                                                     بزرگ ترین

1ــ مانند نمونه عددهای کسری و اعشاری را به صورت گسترده بنویسید.    0/004 + 0/1 + 3 = 3/104

  

=
5

1
100  

+
= + = + + = + + =

23 20 3 20 3 2 3 17
2 2 2 2
100 100 100 100 10 100 100  

0/0207 =  =
34

1000
 

1/3491 =  2/17 =       
2ــ حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویسید.

/
/−

4 279
1 358

 

0 7541
0 5309

 

/
/+

1 2 307
17 514

 
/−

7
2 354

 

3ــ الگوی زیر را ادامه دهید.
  و   و   و  ده هزارم     و هزارم     و صدم    و دهم

4ــ عددها را به حروف بنویسید.
( متر است. طول دروازه ی فوتبال 7/33 )

( سانتی متر است. هر اینچ برابر با 2/54 )
( کوچک تر است. ( از عدد 33/4007 ) عدد 32/0004 )

5  ــ حاصل جمع و تفریق های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.
 2 + 0/3 =  0/3 + 0/5 =  0/04 + 0/2 =  3 + 0/03 =  
4/3 + 0/7 =  5 - 0/7 =  7/77 - 0/07 =  5/6 - 5 =  
1/7 - 0/8 =  0/07 + 0/3 =  0/7 + 0/7 =  2/7 + 0/8 =  

پ( کارت  های صفر تا 9 را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگ ترین و کوچک ترین حاصل درست شود.



47

1ــ نقطه های مشّخص شده روی محور کدام عددهای اعشاری را نشان می دهند؟ 

2ــ مقایسه کنید.) >  =  < (
4/7  4/72  0/009  0/09  1/002  1/002  12/008  2/00080  

5/07  5/70  0/0080  0/008  4/01  3/99   0/003  0/021  

( کمتر است؟ / =
1

0 5
2

3ــ کدام یک از عددهای اعشاری از نصف )
1/2  0/374  0/43030  0/150  0/5001  0/0007

4ــ عددی را که هر دستگاه نشان می دهد بنویسید.

5 ــ عددهای انگلیسی را با رقم های فارسی بنویسید.

32.407 =   956.18 =   

   

6ــ کدام عدد با بقیه برابر نیست؟
1/070  1/07  1/0070  1/0700  

7ــ در دوی صد متر نفر اّول با زمان 9/983 ثانیه از خّط پایان گذشت و نفر آخر با زمان 10/027 عبور کرد. اختالف زمان 
نفر اّول و آخر چقدر بوده است؟

8 ــ یک دانش آموز کالس هفتم نمره های سؤال های برگه ی امتحان ریاضی خود را به صورت زیر نوشت. نمره ی او چند شده است؟
1/25 + 0/75 + 2/75 + 0/5 + 1/25 + 2/5 + 1/5 + 1/25 + 1/75 + 1/5 + 1/75 + 0/25 + 1/25 =  

روش محاسبه ی خود را توضیح دهید.

10 +  < 15/04 9ــ در جای خالی یک عدد بنویسید. چند پاسخ مختلف می توان نوشت؟ 

10ــ دو دانش آموز عدد 20/05 را به حروف نوشته اند. کدام یک بهتر نوشته است؟
پاسخ حمیده: بیست و پنج صدم                                پاسخ سعیده: بیست عدد صحیح و پنج صدم
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ـ  دانش آموزان جمع، تفریق و ضرب های زیر را به صورت های مختلف انجام داده اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح  1ـ
دهید. 

شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام می دهید؟ در کالس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت وگو کنید.

                                        دهم       یکان
3     /     1                            3/1

+  2    /      7                        + 2/7________                       ____

/ /+ = + = =
31 27

3 1 2 7
10 10

/ /+ = + = =
1 7

3 1 2 7 3 2 5
10 10

3/1 + 2/7 = 5/1 + 0/7 =

=    دهم = 27 دهم + 31 دهم = 2/7 + 3/1

                                        دهم       یکان
3     /     1                            3/1

-  2    /      7                        - 2/7________                       ____

/ /− = − = =
31 27

3 1 2 7
10 10

/ /− = − = =
1 7

3 1 2 7 3 2
10 10

3/1 - 2/7 = 1/1 - 0/7 =

=     دهم = 27 دهم - 31 دهم = 2/7 - 3/1

 
/ /× = × = =

17 16
1 7 1 6

10 10  

× ×
→

1 7 17
1 6 16

 

 +  +  +  = 

2ــ ضرب های زیر را انجام دهید.
3/1 * 10 =  4/23 * 1000 =  0/231 * 0/01 =  
4/57 * 0/1 =  14/21 * 0/01 =  223/2 * 0/001 =  

چه رابطه ای بین عامل های ضرب و حاصل ضرب آنها می بینید؟ 

یادآوری ضرب و تقسیم
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1ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید.
)2/4 + 1/7( × 100 =  )7/5 - 2/3( × 0/4 =  
)6/2 - 1/5( × 30 =  )4/2 + 1/3( × )1/7 - 0/9( =  

2ــ حاصل عبارت های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.
0/4 × 0/2 =  0/8 × 0/07 =  0/02 × 0/3 =  
40 × 2/2 =  0/8 × 1/1 =  3/1 × 0/7 =  
)0/2 + 0/3( × 0/4 =  )0/7 - 0/2( × 10 =  )2/1 - 1/1( × 100 =  

3ــ به کمک شکل ها حاصل ضرب ها را پیدا کنید.

    0/7 × 0/6 =  0/4 × 0/3 =  1/4 × 0/9 =                               

1ــ تقسیم های زیر را با توّجه به شکل بنویسید.

0/4 ÷ 2 =  0/6 ÷ 2 =  0/09 ÷ 3 =  
2ــ حاصل تقسیم ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

 
 2/4 ÷ 4 =

 
6/3 ÷ 3 =  0/56 ÷ 8 =  
0/428 ÷ 2 =  0/427 ÷ 7 =  

3ــ محّمد می خواست یک قطعه چوب به طول 4/2 متر را به 7 قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب 
کند تقسیم 7÷4/2 را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا 42 تا 0/1 را بر 7 تقسیم کرد، شد 6 تا 0/1 که برابر است با 0/6. با توّجه 

به عبارت زیر درستی روش او را توضیح دهید.
 

به همین ترتیب پاسخ تقسیم روبه رو را انجام دهید.
/ /×

=
0 842 842 0 001

2 2
 =  ×  =  

با روش باال حاصل تقسیم های زیر را به صورت ذهنی پیدا کنید.
0/4 ÷ 2 =  0/08 ÷ 4 =  1/2 ÷ 6 =  
0/21 ÷ 7 =  0/246 ÷ 6 =  2/1 ÷ 3 =  



50

1ــ تقسیم های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشّخص کنید.

 /3 6 5  /0 57 9    

 /0 24 7  /0 045 6  /0 008 3   

 1ــ با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

1ــ حاصل ضرب  و تقسیم های زیر را بنویسید.
4/73 ÷ 100 =  1/25 × 10 =  2/74 ÷ 10 =  
4/73 × 10 =  0/203 ÷ 10 =  2/47 × 100 =  
17/93 ÷ 100 =  0/018 × 100 =  2/3 ÷ 1000 =  

24/6 ÷ 10 =  3/7 ÷ 10 =  4/796 ÷ 100 =  
235 ÷ 100 =  0/29 ÷ 10 =  2/73 ÷ 100 =  

2ــ با توّجه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه ای بین آنها و جابه جایی ممّیز مشاهده می کنید؟

3ــ به کمک رابطه ای که پیدا کردید حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.
2/73 ÷ 100 =  43/5 ÷ 100 =  1/07 ÷ 1000 =  

4ــ به کمک ماشین حساب درستی تقسیم های باال را بررسی کنید. اگر پاسخ های شما نادرست است، در مورد رابطه ای که 
در سؤال 2 نوشته اید تجدید نظر کنید.
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1ــ جمع و تفریق های زیر را روی محور نمایش دهید.

 2/4 + 1/7 =

 3/7 - 1/9 =

2ــ جمع و تفریقی را که هر شکل نشان می دهد بنویسید.

 +  = 

 -  = 

3ــ پاسخ کدام عبارت بزرگ تر است؟
10 * 0/001 * 100 =  )10/000 * 100( ÷ 10 =  0/1 * 0/01 * 10000 =  

4ــ حاصل عبارت ها را ذهنی به دست آورید.
2 * 0/3 =  0/4 * 0/3 =  6 * 0/02 =  1/2 * 0/2 =  
0/25 * 4 =  0/75 * 2 =  2/25 * 4 =  1/75 * 4 =  
0/08 ÷ 2 =  1/6 ÷ 2 =  8/1 ÷ 9 =  6/3 ÷ 7 =  

5 ــ خارج قسمت و باقیمانده ی هر تقسیم را بنویسید.
/2 7 4  /0 64 9  /7 4 8   

/0 09 5  /0 007 5  /0 043 7   

6ــ حسین کنار در اتاق ایستاده بود. او با یک متر فلّزی از باالی سر خود تا باالی در را اندازه گرفت؛ قّد او 43 سانتی متر 
از ارتفاع در کوتاه تر است. اگر قّد او 1/59 متر باشد، ارتفاع در چقدر است؟



52

انبار  مسئول  می کند.  ارسال  محروم  مناطق  برای  را  لوازم التحریر  بسته های  خمینی  امام  امداد  کمیته ی 
می خواهد 745 بسته ی موجود را برای ارسال به 3 منطقه به طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن 

چند بسته قرار می گیرد؟ چند تا باقی می ماند؟

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی1

           
 

 اگر 7 دسته ی صدتایی را بین سه کارتن تقسیم کنیم چند دسته ی صدتایی به هر کارتن می رسد؟ چند تا صدتایی باقی 
می ماند؟

 دسته ی صدتایی باقیمانده برابر چند تا 10 تایی است؟
 روی هم چند دسته ی ده تایی برای تقسیم کردن داریم؟   به هر کارتن چند تا می رسد؟  چندتا ده تایی می ماند؟

 دسته ی ده تایی باقیمانده برابر چند تا یکی است؟          روی هم چند تا یکی برای تقسیم کردن داریم؟
 اگر این یکی ها را تقسیم کنیم به هر کارتن چند تا می رسد؟       چند تا باقی می ماند؟

مراحل تقسیم باال به صورت روبه رو خالصه شده است:
−ارزش هر رقم را مشّخص کنید.

−

−

745 3
600 248
145
120
25
24

1 1ــ به عددهای ...,1,2,3,4 عددهای طبیعی می گویند.



1ــ با پر کردن جاهای خالی، تقسیم های زیر را انجام دهید.

−
+

−

433 7
60

  
−

−

433 7
420 61
13  

−
+

−

−

2439 19
1900 100

539   
−

−

−

2439 19
1900 1

539  

2ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.
4371 17  987 9  7231 23  

3ــ یک موتور آب در هر ساعت 14 لیتر گازوئیل مصرف می کند.
الف( اگر منبع این موتور 155 لیتر گازوئیل داشته باشد، چند ساعت می تواند کار کند؟ 

پس از آن چند لیتر گازوئیل باقی می ماند؟

ب( برای آبیاری هر 10000 متر مربّع )هکتار( 24 متر مکّعب آب نیاز است.
برای 15 هکتار از این زمین چقدر آب می خواهیم؟

پ( اگر موتور آب در هر ساعت 12 متر مکّعب آب از چاه بیرون بیاورد،
برای آبیاری این زمین چند ساعت باید کار کند؟

1ــ الف( یک حوض به شکل دایره و به شعاع یک متر 
است، محیط آن را پیدا کنید.

قسمت  سه  به  را  حوض  این  محیط  می خواهیم  ب( 
مساوی تقسیم کنیم. طول یک قسمت خمیده چقدر می شود؟ 
برای یافتن پاسخ، تقسیم را به کمک شکل های صفحه ی بعد 

کامل کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.

53
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 6 تا یکی داریم. به هر قسمت چند تا یکی می رسد؟ 
 حاال چه عددی را باید به 3 تقسیم کنیم؟                                                       

 
2ــ با توّجه به تقسیم زیر، به سؤال ها پاسخ دهید.

                      
 

تقسیم باال به صورت روبه رو خالصه شده است.
           

 
ابتدا خّط ممّیز را رسم کنید. 

تقسیم را به طور معمول انجام دهید. زمانی که در تقسیم به ممّیز می رسید در خارج قسمت هم ممّیز بزنید. باقیمانده را به 
کمک خّط ممّیز تعیین کنید. 

به مثال های زیر توّجه کنید:

   
 

                               
       

 4 تا بسته ی 10 تایی را نمی توان به 5 قسمت تقسیم کرد. اگر آنها را باز کنیم، چند تا یکی خواهیم داشت؟ 

 3/7 چند تا 0/1 است؟  اگر آن را به 5 قسمت تقسیم کنیم به هر قسمت چند تا 0/1می رسد؟ 

رسیدن به ممّیز 0/7*21

0/01*21
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1ــ تقسیم ها را انجام دهید.
/75 3 4   /128 75 31  

بر مخرج تقسیم می کنیم. می خواهیم  به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را  7 را 

3
1 و 

3
 ، 2

3
اینکه کسرهای  2ــ برای 

تقسیم های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر 
در سمت راست عدد، به دو رقم می رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می دهیم.

                        

1ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.

/37 45 7  /89 94 23  /43 4 9  

2ــ تقسیم های زیر را تا 2 رقم اعشار انجام دهید.

/14 70 17  /35 5 13  22 5  

3ــ ضخامت 200 برگ کاغذ 12 میلی متر است. ضخامت یک برگ چند میلی متر است؟ )پاسخ را تا 2 رقم اعشار به دست آورید(

4ــ وقتی یک چرخ روی زمین یک دور می زند، به اندازه ی محیط خود 
جلو می رود.

یک چرخ 60 دور چرخیده و 113/04 متر روی زمین به جلو رفته است.
محیط چرخ را تا 2 رقم اعشار حساب کنید.

5 ــ نمره های یک دانش آموز پایه ی هفتم به صورت زیر است. 
میانگین نمرات او را حساب کنید.

 17/25  18/5  19/5
15/75  16/25

محیط چرخ



56

1ــ ابتدا تقسیم بندی محور را کامل کنید، سپس پاسخ تقسیم های داده شده را پیدا کنید.

      4/5÷0/25=

 45÷2/5=

450÷25=

از مقایسه ی این تقسیم ها و پاسخ هایشان چه نتیجه ای می گیرید؟ 

2ــ حاال تقسیم های زیر را انجام دهید.
7 3

 −
70 30
60 2  

700 300

 

مقسوم و مقسوم علیه هر بار در چه عددی ضرب شده اند؟ 
خارج قسمت و باقیمانده چه تغییری کرده اند؟ 

3ــ اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از 10 یا 100 ضرب کنیم، آیا باز هم همان نتیجه های باال به دست می آید؟ 
آزمایش کنید.

* 5                     * 7
             

9 4  
−
45 20
40 2

 11 3  77 21  

از این فّعالیت نتیجه یم گریمی اگر مقسوم و مقسوم  علیه را در هر عددی رضب کنیم خارج قسمت  یمن کند ویل 

باقیمانده در آن عدد   یم شود.

4ــ برای اینکه مقسوم علیه های تقسیم های زیر را به عدد صحیح تبدیل کنید، مقسوم و مقسوم علیه را در چه عددی ضرب 
می کنید؟ تقسیم های جدید را بنویسید.

*                 *               
/ /14 2 0 21                                                                                 /17 0 7                                     

تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
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5ــ با توّجه به تقسیم انجام شده، خارج قسمت و باقیمانده ی تقسیم دیگر را بدون تقسیم کردن پیدا کنید.
* 10                *                                                  

 / /4 3 0 7

                        
43 7
42 6

1
        

/ /7 23 0 11

 

723 11
65

8  

با توّجه به این ویژگی تقسیم، می توانیم تقسیم هایی را که مقسوم علیه اعشاری دارند، به تقسیمی که مقسوم علیه آن عددی 
طبیعی است، تبدیل کنیم. نمونه ی زیر را ببینید. در این تقسیم خارج قسمت تا یک رقم اعشارمورد نظر است. به نحوه ی پیشروی 

در تقسیم نیز توّجه کنید.
*100    

/ /
/

/

14 5 0 19
76 3

0 003                        

               انتقال جواب ها
÷100             

چرا مقسوم و مقسوم علیه در 100 ضرب شده است؟ 
توضیح دهید چگونه پاسخ های تقسیم اّول را از روی پاسخ های تقسیم دوم به دست می آوریم. 

ـ  تقسیم های زیر را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید. 1ـ
* 100                * 10          

/ /38 92 2 15  /3892 0 215  /38 1 8  /380 0 18  

2ــ به کمک ماشین حساب خارج قسمت تقسیم زیر را تا 2 رقم اعشار )با حذف بقیه ی رقم های اعشار( بنویسید. سپس به 
کمک ماشین حساب باقیمانده ی تقسیم راپیدا کنید.

/ /3 745 1 1  
                              )خارج قسمت ×1/1( - 3/745 = باقیمانده                                    
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2 را ادامه دهید.

3
ـ  نوشتن کسرهای مساوی  1ـ

× 3  
× 2                                                                                                                                                               

= = = = = = =
2 4 6

3 6 9  
× 2                                                                                                                                                               
× 3  

توضیح دهید که کسرهای مساوی مثال زیر چگونه به دست آمده اند.
= = =

2 20 200 2000

3 30 300 3000  

2ــ در فّعالیت های پیش دیدید که اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمی کند. چه 
ارتباطی بین این مطلب و نوشتن کسرهای مساوی می بینید؟ توضیح دهید.

× 10  
/ /2 7 3 1  27 31  

// /
/

÷ = =
2 7 27

2 7 3 1
3 1 31  

3ــ با توّجه به تساوی های باال، پاسخ تقسیم ها را مانند نمونه پیدا کنید.
× 10      

 0/84 ÷ 2/1 =  

6/3 ÷ 0/09 =  0/8 ÷ 0/04 =  

4ــ همچنین می توانیم عددهای اعشاری را به کسر تبدیل کنیم و پاسخ را از راه تقسیم کسرها، به دست  آوریم.

/
/

=
0 84

2 1
                                                 

 

1ــ پاسخ تقسیم ها را از دو روش پیدا کنید.
× 100                    

/
/

=
2 1

0 07  
/

/
= =

21
2 1 10

70 07
100

 
/
/

=
0 34

1 7  
/
/

=
0 34

1 7  



59

لیتر آب وارد   اگر در هر دقیقه 8/9  لیتر است.  ـ  گنجایش حوضی 356  1ـ
حوض شود، پس از چند دقیقه حوض پر می شود؟

2ــ اشتباه تقسیم های زیر را مشّخص کنید. صورت درست آنها را بنویسید.
/
/ /
/
/
/

−
70 7 7
7 1 1
0 7
0 7
0 0

 

/
/

/

−

−

3 04 3
3 1 1

04
3

0 1

3ــ در یک منطقه ی روستایی 15575 رأس گوسفند وجود دارد. برای واکسن زدن 
به هر رأس گوسفند 0/13 سی سی مایع واکسن الزم است. چند سی سی از این مایع برای 

گوسفندان این منطقه نیاز است؟
اگر مایع در شیشه هایی با گنجایش 650 سی سی باشد، تعیین کنید چند شیشه برای

 واکسن زدن به گوسفندان آن منطقه الزم است؟
4ــ در یک کارخانه ی سازنده ی قطعه های اتومبیل، قطعه ای ساخته می شود که جرم آن 32/8 گرم 
است. اگر وزن )جرم( کّل تولید یک روز این کارخانه 13/94 کیلوگرم باشد، در این روز چند قطعه ساخته 

شده است؟

5 ــ پاسخ تقسیم های زیر را به طور ذهنی به دست آورید.
 0/4 ÷ 2 =  24 ÷ 0/5 =  0/04 ÷ 0/2 =  
0/6 ÷ 0/3 =  0/08 ÷ 0/02 =  4/8 ÷ 2/4 =  
0/48 ÷ 1/2 =  8/4 ÷ 0/21 =  3/6 ÷ 12 =  

6 ــ در  جواب های مختلفی می توان نوشت تا تساوی درست باشد. سه پاسخ متفاوت بنویسید.
1/4 ÷  > 2  

2ــ کدام یک از تقسیم ها درست انجام شده است؟ پاسخ های نادرست کدام اند؟ چرا؟
0/04 ÷ 2 = 0/2  0/08 ÷ 0/2 = 0/4  0/0004 ÷ 0/4 = 0/001  



60

ـ  حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. 1ـ
)2/3 + 4/1( × 0/02 =  )1/2 + 2/8( × 1/3  

2ــ نزدیک ترین عدد اعشاری به 100 را بنویسید که رقم هزارم آن 4، رقم صدم نصف هزارم، رقم دهم آن 9 باشد و در این 
عدد هیچ رقمی تکرار نشده باشد.

است،  متر   7/33 فوتبال  دروازه ی  تیر  دو  فاصله ی  3ــ 
فاصله ی یک تیر دروازه تا نقطه ی وسط دروازه چقدر است؟

فرهنگ نوشتن

/26 9 3 1ــ تقسیم روبه رو را حل کنید و مراحل آن را توضیح دهید.     

2ــ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل می شود به عدد اعشاری تبدیل می کنید.

3ــ توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به 10 یا 100 یا 1000 تبدیل نمی شود به عدد اعشاری تبدیل می کنید.

4ــ توضیح دهید چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می کنید.  

 

مرور فصل
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4ــ یک باغچه ی مستطیل شکل به طول 4/5 متر و عرض 1/8 متر است. اگر 
بخواهیم دور این باغچه توری فلّزی به عرض 50 سانتی متر بکشیم چند متر توری به 

عرض 50  سانتی متر نیاز داریم؟
مساحت توری مورد نیاز چند مترمربّع است؟

5 ــ یک بطری آب میوه ی خانواده 1/5 لیتر آب میوه دارد. آب میوه را در 6 لیوان به طور مساوی تقسیم کردیم. 
در هر لیوان چقدر آب میوه ریخته شده است؟

مقدار آب میوه ی هر لیوان چند سانتی مترمکّعب است؟

6ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.

/ /43 72 1 1  / /2 43 0 7  / /64 1 0 9  

7ــ به کمک ماشین حساب تقسیم های زیر راتا 2 رقم اعشار انجام دهید و باقیمانده را پیدا کنید.

/ /437 29 3 7  / /29 351 8 24  / /8 432 0 75  

8 ــ تقسیم های زیر را به صورت ذهنی پاسخ دهید.
7/2 ÷ 0/9 =  7/2 ÷ 0/08 =  0/72 ÷ 0/9 =  

 0/72 ÷ 0/08 =  72 ÷ 0/8 =  72 ÷ 0/09 =  

9ــ کسرها را تا حّد امکان ساده کنید.
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معّما و سرگرمی
حاصل ضرب  ها را به کمک ماشین حساب به دست آورید.

1 × 1 =  
1/1 × 1/1 =  
1/11 × 1/11 =  
1/111 × 1/111 =  
1/1111 × 1/1111 =  
1/11111 × 1/11111 =  
1/111111 × 1/111111 =  
1/1111111 × 1/1111111 =  

توضیح دهید حاصل  ضرب های ردیف های  آخر را چگونه به دست آوردید.  
      

فرهنگ خواندن

برای مثال می خواهیم  یا 5، روش ذهنی ساده ای وجود دارد.  بر 2  تقسیم عددها  پیدا کردن حاصل   برای 
حاصل تقسیم عدد 17/3 را بر 5 پیدا کنیم. برای این کار می توانیم عدد را در 2 ضرب کنیم، سپس ممّیز را یک رقم 

به سمت چپ حرکت دهیم.
× 2                                                                                                      

 
× 2                                                                                                       

به همین ترتیب می توانیم حاصل تقسیم 2/3 بر 2 را پیدا کنیم. ابتدا عدد 2/3 را در 5 ضرب می کنیم.
برای این کار می توانید 5 در 2 و در 0/3 ضرب کنید و حاصل این دو ضرب را با هم جمع  کنید.

5 × 2/3 = 5 × 2 + 5 × 0/3 = 10 + 1/5 = 11/5  
حاال محّل ممّیز را یک رقم به سمت چپ ببرید تا حاصل تقسیم 2/3 بر 2 پیدا شود.

با همین روش می توانید حاصل تقسیم های زیر را پیدا کنید.
9/7 ÷ 4 =  8/2 ÷ 25 =  



تقارن و مختصات4

جهان دارای نظم حساب شده و دقیقی است و انسان های زیادی برای کشف قوانین هندسه موجود در آن تالش کرده اند. هندسه چنان در 
ساختار طبیعت نقش دارد که دانشمندی همچون گالیله در کتاب خود نوشته است: »جهان به زبان ریاضیات نوشته شده است و شخصیت های 

آن مثلّث، دایره و دیگر شکل های هندسی هستند«.

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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٣ــ کدام تصویرهای زیر، یک شکل و قرینه ی آن نسبت به نقطه ی مشّخص شده را نشان می دهند؟

نیم  را  زیر  از شکل های  هر یک  کاغذ شّفاف،  با یک  نمونه،  مانند  ١ــ 
آنها را  قرینه ی  و  نقطه ی داده شده بچرخانید  )دور(  دور )١٨٠ درجه( حول 

پیدا کنید.

مرکز تقارن و تقارن مرکزی  

٢ــ فّعالیت قبل را برای شکل های زیر انجام دهید.
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وقتی شکلی به اندازه ی  حول نقطه ای بچرخد و روی خودش منطبق شود، می گوییم شکل  
دارد.

بزنید  حدس  »م«،  نقطه ی  به  نسبت  روبه رو  شکل  قرینه ی  کردن  تصّور  با 
قرینه ی آن شبیه به کدام یک از شکل های زیر می شود.

درستی حدس خود را با استفاده از کاغذ شّفاف بررسی کنید.

                   شکل )١(                                            شکل )٢(                                         شکل )3(                                  شکل )٤(                               شکل )5(

١ــ قرینه ی شکل )١( نسبت به خّط تقارن قرمز رنگ را به دست 
آورید و آن را شکل )٢( بنامید.

٢ــ قرینه ی شکل )٢( نسبت به خّط تقارن آبی رنگ را شکل 
)٣( بنامید.

به دست  به نقطه ی »م«  ٣ــ اکنون قرینه ی شکل )١( را نسبت 
آورید. شکل حاصل روی کدام شکل افتاد؟

٤ــ به کمک شکل باال، روشی برای پیدا کردن قرینه ی یک شکل، نسبت به یک نقطه بیان کنید.

مانند نمونه، ابتدا خط های افقی 
و عمودی را رسم کنید و سپس قرینه ی 
هر شکل، نسبت به نقطه ی داده شده را 

به دست آورید.

شکل )1(  م

 م

آ  ب

ج د
زو
هـ

م

 ب

ل

ک               

ب

د

ر

ر

ل

س

ش
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در هر کدام از شکل های زیر، اگر شکل را حول نقطه ی مشّخص شده، ١٨٠ درجه )نیم دور( بچرخانیم، قرینه ی شکل روی 
خودش منطبق می شود. به این نقطه، مرکز تقارن می گویند.

١ــ در هریک از شکل های زیر، ابتدا حدس بزنید نقطه ی مشّخص شده مرکز تقارن شکل است یا نه. سپس درستی حدس 
خود را بررسی کنید.

٢ــ در کدام یک از شکل های زیر، نقطه ی مشّخص شده، مرکز تقارن نیست؟

٣ــ خانم جاللی، با استفاده از کاغذ شّفاف، قرینه ی نقطه ی 
دانش آموزان خواست   از  و  کرد  پیدا  »ب«  نقطه ی  به  نسبت  را  »آ« 

قرینه ی نقطه ی »آ« را با روش دیگری پیدا کنند.

شکل در حین چرخششکل بعد از چرخش
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چند دانش آموز روش های زیر را پیشنهاد کرده اند.
علی: قرینه ی »آ« را نسبت به محور عمودی )قرمز( به دست آورد و آن را »پ« 
نامید. سپس قرینه ی نقطه ی »پ« را نسبت به محور افقی )آبی( پیدا کرد و آن را »ت« 

نامید. اکنون نقطه ی »ت« قرینه ی نقطه ی »آ« است.

همان  به  و  کرد  »ب« وصل  نقطه ی  به  با خط کش  را  »آ«  نقطه ی  محّمدمهدی: 
اندازه ادامه داد و قرینه ی آن را پیدا کرد.

سبحان: با شمردن مربّع ها از نقطه ی »آ« چهار واحد به سمت راست و یک واحد 
به سمت پایین رفت تا به نقطه ی »ب« رسید. سپس از نقطه ی »ب« یک واحد به سمت 

پایین و چهار واحد به سمت راست حرکت کرد تا قرینه ی »آ« را پیدا کند.
الف( روش های باال را با هم مقایسه کنید.

ب( توضیح دهید چگونه قرینه ی پاره خّط »آ ب« نسبت به نقطه ی »م« را پیدا کردیم.

پ( قرینه ی شکل های زیر را نسبت به نقطه ی داده شده پیدا کنید.

١ــ شکل های زیر را طوری رنگ کنید تا هر شکل، تقارن مرکزی داشته باشد.

 آ

 ت

پ
ب

 آ

قرینه ی آ

 آ

قرینه ی آ

 آ

ب م

ب

ب
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٢ــ مانند نمونه، قرینه ی هر شکل را نسبت به نقطه ی داده شده پیدا کنید.

٣ــ شکلی را که مرکز تقارن دارد، رنگ کنید.

١ــ در شکل روبه رو، قرینه ی نقاط داده شده نسبت به نقطه ی »م« را بنویسید.
= قرینه ی ت                                = قرینه ی آ ژ = قرینه ی 

= قرینه ی ب = قرینه ی ث  س = قرینه ی چ 
ذ = قرینه ی پ = قرینه ی ج  ش = قرینه ی 

٢ــ قرینه ی هریک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشّخص کنید.

پ ب
ت               

ث

ج
چ ح د ذ

ر

ز
ژ
شس

آ

 ب

ب

دن               

قرینه ی ب

آ

م

س

س

آ
م

س

 ب

م

خ

آ

م
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١ــ شکل های زیر را طوری رنگ کنید که نقطه ی »م« مرکز تقارن باشد.

٢ــ جدول زیر را کامل کنید.

؟شکل

نداردداردمرکز تقارن

خیرخیربلیمحّل برخورد قطرها، مرکز تقارن است.

داردداردمحور تقارن )خّط تقارن(

٢١تعداد محورهای تقارن

٣ــ قرینه ی هر شکل نسبت به نقطه ی داده شده را رسم کنید.

٤ــ شکلی رسم کنید که بیش از دو خّط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

٥ ــ شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خّط تقارن ندارد.

مرکز  شده  داده  نقاط  که  کنید  رسم  شکل هایی  ٦ ــ 
تقارن آنها باشند.

 م
 ب س

م
م م
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سال قبل با مفهوم چرخش یا دوران آشنا شدید. هر یک از شکل های زیر، حول یک نقطه )مرکز دوران( دوران 
می کنند.

دوران  

یک ورق کاغذ شّفاف را روی مربّع زیر قرار دهید. تصویر مربّع را روی آن رسم کنید. با استفاده از نوک مداد، کاغذ 
شّفاف را حول مرکز دوران ٩٠ درجه، در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می شود؟ توضیح 

دهید.

 بعد از 90 درجه چرخش                                                    بعد از 45 درجه چرخش        

الف الف
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فّعالیت صفحه ی قبل را برای شکل های زیر انجام دهید.

آیا شکل به حالت اّول باز می گردد؟

١ــ یک کاغذ شّفاف روی شکل »الف« قرار دهید و این شکل را روی 
آن بکشید. با کمک نوک مداد، کاغذ شّفاف خود را حول »م« که به آن مرکز 
دوران می گوییم در جهت عقربه های ساعت، ٩٠ درجه بچرخانید. تصویر شکل 
»الف« روی شکل »ب« قرار می گیرد. اکنون شکل »ب« را حول مرکز دوران، 
٩٠ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را شکل »پ« بنامید. آیا 
را  خود  پاسخ  است؟  »م«  نقطه ی  به  نسبت  »الف«،  شکل  قرینه ی  »پ«  شکل 

توضیح دهید.

بعد از 360 درجه چرخش

ب

ب

ب

ب

ب

بعد از 270 درجه چرخش       بعد از 180 درجه چرخش            بعد از 90 درجه چرخش

م
شکل الفشکل ب

90 درجه
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اندازه ی  به  نقطه ی »م«   به کمک کاغذ شّفاف، شکل روبه رو را حول  ٢ــ می خواهیم 
٩٠ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم. ابتدا حدس بزنید کدام یک از شکل های زیر، 

دوران یافته ی شکل داده شده است؟ سپس دوران یافته ی آن را رسم کنید.

یک ورق شّفاف روی مربّع زیر قرار دهید و آن را ٩٠ درجه حول نقطه ی داده شده بچرخانید. آیا دوران یافته ی شکل، روی 
آن منطبق می شود؟

وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه ی ١٨٠ درجه یا کمتر در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل 
روی خودش می افتد می گوییم شکل، تقارن چرخشی دارد.

١ــ هرکدام از شکل های زیر را حول نقطه ی داده شده، چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش بیفتد؟

شکل )1(                             شکل )2(                                شکل )3(                               شکل )4(

م
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٣ــ با توّجه به زاویه های داده شده، شکل را در جهت عقربه های ساعت، حول نقطه ی داده شده بچرخانید و سپس آن را رسم 
کنید.

الف( ٩٠ درجه

٢ــ مشّخص کنید کدام یک از شکل های زیر دارای تقارن چرخشی نیست.

الف

ب

ب( ١٨٠ درجه
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محورهای مختصات  
ما معمواًل در زندگی روزمره از نقشه ها زیاد استفاده 
می کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید دانش آموزی می خواهد 
برای خرید کتاب به نمایشگاه کتاب تهران برود. به طور یقین 
برای  باشد.  داشته  نمایشگاه  از محّل  دقیقی  آدرس  باید  او 
نظر  مورد  محّل  به  تهران  نقشه ی  روی  از  می توان  این کار 

دسترسی پیدا کرد.

محّل جشن 
مبعث

بستنی 
فروشی

فروشگاه 
لوازم التحریر

 اسباب بازی
 فروشی

 کوچه ی سوم

 کوچه ی دوم

 کوچه ی اّول

خیابان حافظ
خیابان شاهد

خیابان شهید 

احمدی روشن

محّل  نشانی  و  کند  دعوت  پیامبر )ص(  مبعث  برای جشن  را  فریبا  می خواست  او  است.  فریبا  منزل  نزدیکی  در  مبینا  منزل 
برگزاری جشن را به صورت زیر نوشت: 

خیابان شاهد، کوچه ی سوم.

1ــ مانند نمونه ی باال توضیح دهید چگونه با نشانی مناسب می توان به نقاط زیر رسید:
الف( بستنی فروشی

ب( اسباب بازی فروشی
پ( فروشگاه لوازم التحریر

١٠ کیلومتر = ١ سانتی متر نقشه

محل نمایشگاه کتاب

محّل 
جشن مبعث

فروشگاه 
لوازم التحریر

بستنی 
فروشی

اسباب بازی 
فروشی
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2ــ در نقشه ی باغ وحش زیر، هر ضلع مرّبع، معادل 10 متر است. در نقشه محّل قفس هر حیوان با تصویر آن حیوان مشّخص  
شده است.  

الف( اگر از قفس پلنگ 9 واحد به سمت شرق برویم، به قفس کدام حیوان می رسیم؟
ب( اگر از قفس پلنگ 3 واحد به سمت شمال برویم به قفس ……… می رسیم.

پ( اگر از قفس زّرافه 5 واحد به سمت شمال و سپس 8 واحد به سمت غرب برویم به قفس ……… می رسیم.
ت( چگونه از قفس فیل به قفس عقاب برویم؟

ث  ( چگونه از قفس گوزن به قفس زّرافه برویم؟

در نقشه ی روبه رو هر ضلع مرّبع معادل 1 کیلومتر است.
باید   برود  مدرسه  به  اینکه  برای  محّمدمهدی  1ــ 

واحد به سمت شرق و  واحد به سمت  برود. 
2ــ اگر محّمد مهدی 1 واحد به سمت شمال برود و سپس 3 

واحد به سمت شرق برود به  می رسد.
فروشگاه  از  مدرسه  تعطیلی  از  بعد  بخوهد  او  اگر  3ــ 

لوازم التحریر خرید کند، چه راهی را پیشنهاد می کنید؟
بوستان فدک )راه حّل خود را با دوستانتان مقایسه کنید(

ر     
ذ
د
خ

ح    
چ  

ج   
ث      
ت     
پ     

ب       
الف    

فروشگاهمدرسه

شمال
غربشرق

جنوب

منزل محّمد مهدی

فروشگاه 
لوازم التحریر

    ض   ص    ش   س     ژ      ز      ر      ذ        د      خ       ح     چ      ج    ث     ت    پ      ب    الف  

شمال

غربشرق

جنوب
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4ــ برای مشّخص کردن مکان یک شی ء یا نشانی دقیق آن روی نقشه 
می توان از دو محور اعداد استفاده کرد که آنها را محورهای مختصات می نامیم. 

محّل تقاطع دو محور را مبدأ مختصات می نامیم. 
با یک صفحه ی شطرنجی، می توان محّل دقیق قفس هر حیوان را با دو 
عدد که مختصات آن نقطه می نامیم تعیین کرد. مثاًل برای رسیدن به قفس پلنگ 

کافی است از مبدأ، 6 واحد به سمت شرق 

= مختصات قفس پلنگ  
 
 

6

3  
و                                                                     

3 واحد به سمت شمال برویم.

 است، یعنی از مبدأ مختصات ……… به سمت شرق و ……… واحد به سمت ……… می رویم  
 
 

2

3
  مختصات قفس شیر 

تا به قفس شیر برسیم.
٥ ــ مختصات قفس گرگ و روباه را بنویسید.

 مربوط به قفس ……… است. 
 
 

9

1
 مربوط به قفس ……… و  

 
 

1

9
6  ــ مختصات 

شمال
غربشرق

جنوب

صفحه ی مختصات از دو محور افقی )محور طول ها( و محور عمودی )محور عرض ها( تشکیل شده است. 
با آن مکان نقطه را در صفحه ی شطرنجی تعیین می کنیم، مختصات آن نقطه می گوییم و آن را به  به دو عددی که 

نشان می دهیم.  
 
 

صورت

١ــ توضیح دهید معلّم چگونه مختصات نقطه ی »آ« را به دست آورد؟

 = ح را در  
 
 

5

2
 = ب  و  

 
 

2

5
 = آ،  

 
 

2

2
ـ الف( نقاط  2ـ

صفحه ی شطرنجی مشّخص کنید.
ب( نقاط داده شده را به هم وصل کنید.

پ( شکل حاصل چه نام دارد؟ مساحت آن را پیدا کنید.

م )مبدأ مختصات(

م )مبدأ مختصات(

آ
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١ــ مختصات رأس های شکل روبه رو را بنویسید.

 = ن 
 
 

 = م   
 
 

 = ل   
 
 

 = ک   
 
 

 = س   
 
 

٢ــ مختصات رأس های یک چهارضلعی عبارت اند از:

, , ,
       
       
       

5 7 5 3

7 4 1 4

الف( چهارضلعی را رسم و نوع آن را مشّخص کنید.
ب( مساحت چهارضلعی را به دست آورید.

٣ــ مانند مثال های باال، ابتدا نوع چهارضلعی های زیر را مشّخص و سپس مساحت آنها را پیدا کنید.

, : شکل )١( , ,
                           

3 3
4 4

2 2
3 1

3 1

, : شکل )٢(  , ,
       
       
       

5 5 10 8

1 4 1 4
                  

 
 مختصات سه رأس یک  

 
 

1

5
 و  
 
 

4

1
 ،   
 

1

1
٤ــ نقاط 

مستطیل هستند.
الف( این نقاط را روی صفحه ی مختصات مشّخص کنید.

  
 
 

ب( مختصات رأس دیگر این مستطیل را بنویسید.    

لم

ن

س

ک
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١ــ مختصات شکل های ١ و ٢ را بنویسید.

 = ن: شکل ١  
 

1

0
 = م   

 
 

 = ر   
 
 

 = ی   
 
 

 

 = د 
 
 

 = و   
 
 

 = ک   
 
 

 = ی        = ر     = م   = ن: شکل ٢

 = ک   = و      = د

اگر در شکل )١( نقطه ی »ن« را ٣ واحد به سمت راست و ٤ واحد به سمت باال حرکت دهیم به نقطه ی »ن« در شکل دوم می رسیم. 
همچنین اگر در شکل )١( نقطه ی »م« را هم ٣ واحد به سمت راست و ٤ واحد به سمت باال حرکت دهیم به نقطه ی »م« در شکل دوم 
می رسیم. اگر هر نقطه از شکل )١( را ٣ واحد به سمت راست و ٤ واحد به سمت باال حرکت دهیم، مختصات نقاط جدید را بنویسید:

 = ی  = ر  = م  = ن

  = ک  = و  = د

٢ــ مختصات رأس های دو مثلّث زیر را بنویسید.

  :مثلّث کوچک 
 
 

 ,    
 
 

 ,   
 
 

   :مثلّث بزرگ 
 
 

 ,    
 
 

 ,   
 
 

بین مساحت این دو مثلّث چه ارتباطی وجود دارد؟

د
وی

ک
ن م

ر

د
وی

ک

ن م

ر

١ــ مختصات رأس های مستطیل کوچک و بزرگ را بنویسید.

   :مستطیل کوچک 
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

   :مستطیل بزرگ 
 
 

 ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

٢ــ بین مساحت دو شکل، چه رابطه ای وجود دارد؟

د

آ

بس

ل

هـ

و

س

مش

ر

ت
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ـ الف( یک چهار ضلعی با رأس های زیر را رسم کنید. 1ـ
ب( مساحت این چهار ضلعی را با شمردن مربّع ها 

به دست آورید.

, , ,
       
       
       

1 3 6 4

3 1 4 6                    

2ــ الف( مختصات رأس های مربّع های کوچک و بزرگ را پیدا کنید.

  :مربّع کوچک    
 
 

 ,    
 
 

 ,    
 
 

  ,   
 
 

         
  :مربّع بزرگ 

 
 

 ,    
 
 

 ,    
 
 

  ,   
 
 

ب( مساحت مربّع های کوچک و بزرگ را به دست آورید.

پ( چه رابطه ای بین مساحت مربّع کوچک و بزرگ وجود دارد؟

3ــ الف( مختصات رأس های شکل روبه رو را بنویسید.

ب( مساحت آن را پیدا کنید.

4ــ مختصات تقریبی نقطه ی داده شده را بنویسید.

د

م

آ

نس

ک

ب

د

م

آ
ر

و

ب
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 = آ 
 
 

١ــ الف( مختصات نقطه ی »آ« را بنویسید.                                     
          

ب( قرینه ی نقطه ی »آ« را نسبت به محور تقارن قرمز پیدا کنید.

 = قرینه ی »آ« 
 
 

پ( مختصات قرینه ی نقطه ی »آ« را بنویسید.              

ت( چه رابطه ای بین مختصات نقطه ی »آ« و مختصات قرینه ی نقطه ی »آ« وجود دارد؟ 
توضیح دهید.

2ــ الف( مختصات نقطه های »آ« و »ب« را بنویسید.

 = آ 
 
 

 = ب                                                
 
 

ب( قرینه ی پاره خّط »آ ب« را نسبت به خّط تقارن رسم کنید.
پ( مختصات قرینه ی نقطه های »آ« و »ب« را بنویسید.

 = قرینه ی آ 
 
 

 = قرینه ی ب                                        
 
 

 

3ــ الف( مختصات رأس های مثّلث »آ ب  پ« و قرینه ی آن نسبت به خّط 
قرمز رنگ را بنویسید.

     : مثلّث »آ ب پ« 
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

     : قرینه ی مثلّث »آ ب پ« 
 
 

 ,   
 
 

  ,   
 
 

ب( چه رابطه ای بین مختصات رأس های شکل و قرینه ی آن وجود دارد؟

تقارن و مختصات  

1ــ در صفحه ی شطرنجی زیر، قرینه ی هر شکل را مانند نمونه نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.

آ

آ

ب

آ

ب

پ
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2ــ در کار در کالس ١، مختصات رأس های هر شکل و قرینه ی آن نسبت به خّط قرمز رنگ را بنویسید.

            : شکل )1( 
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,    
 
 

  ,    
 
 

  ,    
 
 

  

  : قرینه ی شکل )1( 
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,    
 
 

  ,    
 
 

  ,    
 
 

 
 

: شکل )2(                  : شکل )3(  , ,
     
     
     

14 16 18

1 3 1

: قرینه ی شکل )2(                : قرینه ی شکل )3(  , ,
     
     
     

14 16 18

7 5 7
       

3ــ چه رابطه ای بین مختصات رأس های شکل و مختصات رأس های قرینه ی آن وجود دارد؟

1ــ در شکل های زیر، خّط قرمز، خّط تقارن است. جاهای خالی را پر کنید.
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2ــ الف( مختصات نقاط داده شده در مستطیل رو به رو را بنویسید.

ب( مختصات مرکز تقارن مستطیل را پیدا کنید.

3ــ الف( در صفحه ی شطرنجی زیر، قرینه ی هر شکل را نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.

ب( مختصات نقاط قرینه ی هر شکل را بنویسید.

, ، 2 واحد به سمت راست و 5 واحد به سمت باال  , ,
       
       
       

5 4 1 1

2 3 3 2 1ــ اگر یک چهار ضلعی به مختصات رأس های 

رود، چه تغییری در مختصات رأس های این چهارضلعی به وجود می آید؟

 
 
 

  ,   
 
 

  ,   
 
 

  ,   
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فرهنگ نوشتن

1ــ به کمک معلّم خود چند شکل نام ببرید که تقارن چرخشی دارند.

2ــ توضیح دهید چگونه می توان قرینه ی یک شکل را نسبت به یک نقطه پیدا کرد؟

3ــ توضیح دهید چگونه با دو عدد، مختصات یک نقطه در صفحه ی مختصات مشّخص می شود؟

1ــ قرینه ی هر شکل را نسبت به نقطه ی داده شده پیدا کنید.

2ــ شکل های زیر را طوری رنگ کنید، تا هر شکل تقارن مرکزی داشته باشد.

مرور فصل
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3ــ الف( یک ورق کاغذ پوستی را روی شکل  روبه رو قرار دهید و تصویر 
شکل را روی آن رسم کنید و آن را به اندازه ی °90 در جهت عقربه های ساعت 

حول نقطه ی داده شده بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل، منطبق می شود؟
ب( اگر کاغذ شّفاف را °180 بچرخانیم آیا تصویر شکل، روی شکل منطبق 

می شود؟  

4ــ هر کدام از شکل های زیر را چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش قرار بگیرد؟

5ــ مختصات رأس های یک چهار ضلعی به صورت زیر است:

, , ,
       
       
       

3 3 10 7

3 6 3 6

الف( چهار ضلعی را رسم کنید.
ب( مساحت چهار ضلعی را پیدا کنید.

6ــ الف( مختصات شکل )1( را بنویسید.
ب( قرینه ی شکل )1( نسبت به خّط تقارن را رسم کنید.

پ( مختصات قرینه ی شکل )1( را بنویسید.

شکل )١(
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معّما و سرگرمی

در یک مهمانی جز من که فقط با یک نفر دیگر دست دادم هر یک از مهمانان با سه نفر دیگر دست دادند. آیا 
شما می توانید حدس بزنید که این مهمانی حّداقل چند مهمان داشته است؟

فرهنگ خواندن

اجسام در طبیعت به شکل های هندسی مختلف وجود دارند، از اتم های کوچک گرفته تا کهکشان های خیلی 
بزرگ.کریستال ها، رسوبات نمکی، کندوی زنبور عسل، گلوله های برف، تارهای عنکبوت و گل های آفتاب گردان 
تنها تعداد کمی از این اجسام هستند. بخشی از هندسه مطالعه ی ویژگی های شکل هایی مانند دایره، پنج ضلعی ها و 
شش ضلعی هاست. در نگاه ظاهری، خورشید، ماه )در برخی مواقع( و ستاره ها شبیه دایره اند. برخی از کریستال ها و 
رسوبات نمکی شبیه شش ضلعی هستند و بسیاری از موجودات زنده همانند گل ها و ستاره های دریایی یک پنج  ضلعی 

می سازند.

کویر مرنجاب، آران و بیدگلتار عنکبوت

ستاره ی دریایی
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تقارن یکی از مشّخصه های هندسه در طبیعت و هنر است. شما قبالً با دو نوع تقارن، یعنی تقارن 
محوری و مرکزی آشنا شده اید. در معماری اصیل ایرانی، همیشه از هندسه و تقارن استفاده می شود، 

همانند تقارن در تصاویر زیر:

خانه تاریخی افتخاراالسالم دربندی، آران و بیدگل

کتیبه ی بیستون، کرمانشاه

مسجد جامع نطنز



اندازه گیری٥

جرم قلب حدود 300 گرم است، تقریبا ً به اندازه ی یک 
گالبی! در ضمن قلب روزی 100000 بار می تپد.

در دهان انسان روزانه تقریباً 2 لیتر بزاق ترشح می شود، تقریباً 
به اندازه ی یک پارچ! 

طول رگ های بدن حدود 100000 کیلومتر است که اگر مویرگ ها را هم  
اضافه کنیم 180000 کیلومتر می شود.این مقدار تقریبا ً نصف فاصله ی 

زمین تا ماه است!

پوست بدن تقریباً سطحی معادل 2 متر مربّع را می پوشاند و حدود 
3 کیلوگرم  جرم دارد که این مقدار 7 درصد جرم بدن است.

كلیه ها روزى 120 تا 150 لیتر خون تصفیه و 2 لیتر 
ادرار تولید مى كنند.

طول روده ی كوچک و روده ی بزرگ 7/6 متر است.

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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1ــ کارهای یک هفته ی اخیر خود را مرور کنید. دو مورد از مواردی را که نیاز به دانستن اندازه ای داشتید بنویسید و با 
هم گروهی هایتان مطرح کنید.

2ــ بعضی از مواردی که اندازه گیری آن را قبالً یاد گرفته ایم، در جدول سمت راست آمده است. واحدهای مربوط به هر کدام 
را از کادر سمت چپ انتخاب کنید و از کوچک به بزرگ در جدول در جای مناسب بنویسید.

واحد )از کوچک به بزرگ(

طول

زمان

سطح

جرم

زاویه

ـ متر مکّعبحجم ـ لیترـ  میلی لیتر )سانتی متر مکّعب(ـ 

3ــ هریک از تصویرهای زیر به کدام یک از موارد جدول اشاره می کند؟ مانند نمونه زیر آن بنویسید.
4ــ شما هم برای هر مورد مثالی متفاوت بزنید.

طول و سطح

سانتی مترمرّبع  کیلوگرم  روز 
درجه  دقیقه  متر 

کیلومتر  میلی لیتر  گرم 
لیتر مترمرّبع  ثانیه 

میلی متر     سانتی مترمکّعب  سانتی متر 
کیلومترمرّبع ساعت  مترمکّعب 

)حجم(

کیلومتر
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?

1ــ یک متِر خّیاطی بردارید. طول آن چند سانتی متر است؟ 
چند متر است؟ 

با توّجه به اینکه هر ده سانتی متر یک دسی متر است، 
متر خّیاطی چند دسی متر است؟ 

2ــ اندازه های زیر را در مورد خودتان حدس بزنید و در جدول بنویسید. سپس به کمک ابزار مناسب اندازه گیری و جدول 
را کامل کنید.

حدس

1طول

مترواحد

1ــ در جاهای خالی واحد مناسب بنویسید.                       1 متر × 1000 = 1 کیلومتر
                                          1   × 10 = 1 متر   

 1 = 10 ×  1                                                              
 1 = 10 ×  1                        

2ــ طول قدم های مجید تقریباً 0/5 متر است. مجید چند قدم باید بردارد تا یک کیلومتر رفته باشد؟

در هریک از موارد زیر کدام مقدار را اندازه می گیریم؟ دور آن خط بکشید.

جرم سطح    حجم    
پ( سنگینی میوه ب( مّدت بارش باران   حجمالف( دور کمر     طول    زمان  

زاویه    سطح   حجم  
ج( ارتفاع کوه دماوند ث( زیربنای ساختمان   طولت(    سطح    حجم    

١ دسی متر

طول کالس
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١ متر

1ــ الف( کف دست خود را روی مربّع های زیر بگذارید و دور آن را بکشید. مساحت کف دست شما تقریباً سانتی مترمربّع است.
ب( به کمک سطح دست خود، دو چیز مثال بزنید که مساحت آن بین 2 تا 6 دسی متر مربّع باشد.

١ سانتی متر

١ سانتی متر 
مرّبع

پ( سطح مستطیلی به مساحت 12 سانتی مترمربّع از مربّع های باال را رنگ کنید. این مستطیل سطح چه چیز واقعی می تواند باشد؟
                     سانتی متر = عرض مستطیل                            سانتی متر  = طول مستطیل

2ــ کف کالس یک مربّع بکشید که هر ضلع آن 10 دسی متر یا 1 متر باشد. 
داخل این مربّع بایستید. چند نفر جا شدید؟

١ دسی متر

3  ــ در تصویر روبه رو مساحت کف کالس چند مترمربّع است؟ با یک عدد مخلوط
 بیان کنید.

برای دقیق تر شدن اندازه ی سطح پیشنهاد می کنید از چه واحدی استفاده کنیم؟
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1ــ در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.
 طول تخته ی کالس بین 2 و 3 است.   یک دسی مترمربّع است.

 قطر دگمه ی لباس  میلی متر است.  مساحت منزلی 75 است.
 مساحت  6 هکتار است.  مساحت دریاچه ی خزر 370 هزار  است.

با توّجه به واحد سطح، مساحت هر شکل را با یک عدد مخلوط بیان کنید.
: واحد : واحد

اگر مساحت زمینی 10000 مترمربّع باشد، مساحت آن یک هکتار است. معموالً مساحت زمین های کشاورزی را با واحد 
هکتار بیان می کنند.

1ــ مساحت زمین مشهدی غالم یک هکتار است. هر ضلع آن چند متر 
می تواند باشد؟             10000 مترمربّع = 100 متر × 100 متر

 یک مثال دیگر بزنید.             10000 مترمربّع =  × 

اگر مربّعی داشته باشیم که هر ضلع آن 1000 متر یا یک کیلومتر باشد، مساحت آن یک کیلومترمربّع است.

2ــ هر کیلومترمربّع چند هکتار است؟

  کیلومترمربّع = 1 کیلومتر × 1 کیلومتر
  مترمربّع = 1000 متر × 1000 متر

١٠٠٠ متر = ١ کیلومتر

یک کیلومترمرّبع

یک هکتار
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3ــ به کمک جدول تناسب، واحدها را به هم تبدیل کنید.

مترمرّبع١کیلومترمرّبع٢٠١کیلومترمرّبع١

سانتی مترمرّبع٦٠٠٠١٠٠٠٠مترمرّبعهکتار٩٠٠

4ــ تحقیق کنید:
) مساحت استان شما:  )واحد:  ) مساحت کشور ایران  )واحد:
) مساحت مدرسه ی شما: )واحد:  ) مساحت زمین والیبال  )واحد:

2ــ هریک از تصویر های زیر سطح چه چیز واقعی می تواند باشد؟

و در جدول  کنید  پیدا  را  آنها  باشد. مساحت  یا مستطیل  مربّع  به شکل  که  کنید  پیدا  بگردید. سطح هایی  1ــ در خانه 
بنویسید.

مساحت بین ١ تا ٢٠ مترمرّبعمساحت بین ١٠٠ و ١٠٠٠٠ سانتی مترمرّبعمساحت کمتر از ١٠٠ سانتی مترمرّبع

سطح

طول )واحد(

عرض )واحد(

مساحت )واحد(

یک کیلومترمرّبع

١ کیلومتر= 1000 متر

100 متر

متر
 10

0

متر
 10

متر
 1

10 متر

1 متر

متر
 10

00
ر= 

ومت
کیل

 ١

یک هکتار 100 مترمرّبع 1 مترمرّبع
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هر یک سانتی متر بر روی نقشه برابر ٣٣  متر بر روی زمین است.

3ــ در نزدیکی رودبار زمینی به مساحت 6 کیلومترمربّع زیر کشت زیتون است. اگر ساالنه از هر هکتار آن 16000 کیلوگرم 
زیتون به دست آید، و هر کیلوگرم زیتون به قیمت 12000 تومان صادر شود، درآمد ساالنه ی حاصل از این زمین چقدر است؟

4ــ یک مترمربّع صفحه ی خورشیدی با استفاده از تابش خورشید در 
هر ساعت حدود 200 وات برق تولید می کند. اگر روزانه 8 ساعت آفتاب بتابد، 

هر متر مربّع صفحه ی خورشیدی در یک ماه چند وات برق تولید می کند؟
برای تولید 100 کیلو وات برق چه سطحی از صفحه الزم است؟

2ــ سطح کّل حرم امام رضا )ع( )بخش سبز رنگ( تقریباً چند کیلومترمربّع است؟          
الف( سطح صحن جامع رضوی تقریباً چندمتر مربّع است؟             ب( از باب الجواد تا حرم امام رضا چند متر است؟ 

پ( مساحت صحن انقالب بزرگ تر است یا صحن آزادی؟ چقدر؟
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1ــ شکل روبه رو یک هرم و شکل زیر گسترده ی آن است.
اندازه ها را روی شکل کامل کنید و گسترده ی آن را برحسب سانتی متر

بکشید و از روی خط چین تا کنید.
کدام پاره خط ها کنار هم قرار می گیرد؟ با چسب نواری بچسبانید.

2ــ گسترده ی روبه رو را نیز مانند هرم قبلی بکشید و هرم دیگری بسازید.
می توانید طول ضلع مثلّث ها یا مربّع را تغییر دهید.

3ــ یکی از دانش آموزان گسترده ی مکّعب و مکّعب مستطیل را به شکل های زیر کشیده است.

اندازه ی تمام ضلع ها را روی شکل کامل کنید و سطح های مساوی را هم رنگ کنید.

 سانتی مترمکّعب  =  ×  ×  = حجم مکّعب
 

( × 6 = مساحت گسترده ی مکّعب  × سانتی مترمربّع  = )

حجم و جرم

مساحت گسترده ی مکّعب مستطیل [ ]( ) ( ) ( )= × × + × + × =2 5 7  سانتی مترمربّع

٤ سانتی متر

٥ سانتی متر

                                         
سانتی مترمکّعب  =  ×  ×  = حجم مکّعب مستطیل

٣

٧

مجلس شورای اسالمی ایران
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4ــ با مستطیلی مانند شکل روبه رو یک استوانه ساخته ایم ) عرض ها را به هم چسبانده ایم(.
حدس بزنید اگر استوانه را از روی پاره خّط نشان داده شده برش بزنیم، چه شکلی درست می شود؟ این کار 

را انجام دهید و شکل به دست آمده را بکشید.

1ــ اشیایی مانند اشیای ردیف اّول جدول پیدا کنید، آنها را در دست بگیرید و جدول را کامل کنید.

شیء

شکل هندسی

کرهمخروطهرمنام

تصویر از باال

تصویر از روبه رو

2ــ کف یک استوانه مکّعب های واحد چیده ایم. شکل روبه رو تصویر آن را از باال نشان می دهد.
اگر 5 الیه مکّعب واحد بچینیم، حجم استوانه تقریباً چند مکّعب واحد می شود؟

چگونه می توانیم اندازه ی دقیق تری از حجم پیدا کنیم؟
3ــ کف انباری را با کارتون هایی به شکل مکّعب با ضلع یک متر مانند شکل روبه رو پر کرده ایم.

حجم کارتون ها چقدر است؟  مساحت کف انبار چقدر است؟   
دو مقدار به دست آمده با هم چه تفاوتی دارند؟

مکّعب واحد

1ــ با میله یا چوب های یک متری، مکّعبی به حجم یک متر مکّعب بسازید.
چند میله استفاده کردید؟  هر سطح این مکّعب چند مترمربّع است؟

به نظر شما کولر آبی چه حجمی دارد؟
حجم کالس خود را تخمین بزنید.

2ــ چهار وسیله به شکل مکّعب یا مکّعب مستطیل پیدا کنید و حجم تقریبی آن را به دست آورید.
کتاب ریاضیوسیله

اندازه ی 
حجم

× ×  = × ×  = × ×  = × ×  = 

واحد
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1ــ حجم اتاقی 60 مترمکّعب است. طول و عرض و ارتفاع آن چه اندازه هایی می تواند باشد؟
2ــ جاهای خالی را پر کنید.  1متر× 1 متر×1 متر = 1 مترمکّعب
دسی مترمکّعب  = 10 دسی متر× 10دسی متر×10دسی متر = 1 مترمکّعب  
سانتی مترمکّعب  = 100 سانتی متر× 100 سانتی متر× 100سانتی متر = 1 مترمکّعب  

3ــ جاهای خالی را پر کنید و به کمک جدول تناسب، واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.

مترمکّعب4١دسی مترمکّعب١مترمکّعب١

دسی مترمکّعب١٠٠٠سانتی مترمکّعب6500سانتی مترمکّعب400000

1ــ هر سانتی مترمکّعب یک سی سی است.
یک دسی مترمکّعب  سی سی یا یک لیتر است.

یک مترمکّعب معادل چند لیتر است؟
2ــ جرم یک سی سی آب تقریباً یک گرم است.

یک لیتر آب تقریباً گرم یا یک  جرم دارد.
روی بطری شیر یک لیتری را نگاه کنید. شیر داخل آن چند گرم است؟

1000 میلی گرم = 1 گرم             1000 گرم = 1 کیلوگرم              1000 کیلوگرم = 1 تن

3ــ هر یک از وسایل زیر را به ابزارها و واحدهای اندازه گیری مناسب وصل کنید.

1ــ جرم موارد روبه رو را 
ابتدا حدس بزنید و سپس اندازه 

بگیرید و در جدول بنویسید.

2ــ میانگین جرم دانش آموزان کالس خود را پیدا کنید.

کیلوگرم                                                                تن                                                                                گرم

خودتانکتاب ریاضیکیف
حدس
٣ تا ٥جرم
کیلوگرمواحد

١ دسی متر

١ دسی متر

١ دسی متر

1000 سانتی متر مکّعب، ١ لیتر
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1ــ در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.
 برای جلد کردن کتاب ریاضی 875  نایلون مصرف شد. 

 مساحت  20 دسی مترمربّع است.
 حجم کمد لباسی 1/32  است. 

1  است. 
1

3
 مساحت بوستان نزدیک منزل ما 

 کامیونی که روی باسکول رفته بود 10  جرم داشت.
 در  5 لیتر آب جا می گیرد. 

 حجم کوله پشتی  سانتی مترمکّعب است.
2ــ می خواهیم داخل حوضچه ی روبه رو را رنگ کنیم. اگر برای رنگ آمیزی هر مترمربّع 0/2 کیلوگرم رنگ کافی باشد، 

برای کّل حوضچه چند کیلوگرم رنگ باید تهیه شود؟
چند لیتر آب برای پر شدن حوضچه الزم است؟

3ــ حجم مکّعبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی مترمکّعب است؟ این مقدار حجم چه چیزی می تواند باشد؟
4ــ حجم مکّعب مستطیل روبه رو 14/82 سانتی مترمکّعب است. 

طول آن چند سانتی متر است؟

5 ــ حجم شکل روبه رو چند واحد است؟ با یک عدد مخلوط نشان دهید.

6ــ گنجایش لیوان روبه رو تقریباً چند سی سی است؟

7ــ مکّعبی از جنس یونولیت به ضلع 2 دسی متر داریم.
اگر بخواهیم مکّعب هایی به ضلع یک دسی متر از آن ببُریم، چند مکّعب خواهیم داشت؟

اگر ضلع مکّعب اّولی 3 دسی متر باشد چطور؟

٧ متر

٢ متر

٤ متر

میلی متر

سانتی متر

١٠ سانتی متر

٥/٥ سانتی متر
٥/٥ سانتی متر
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1ــ سال گذشته آموختید که محیط دایره چگونه به دست می آید.
  * شعاع * 2 = ×  = محیط دایره
                          ×  = نصف محیط دایره 

                                                                 
مساحت  تا  کردیم  تبدیل  مستطیل  به  را  شکل  این  متوازی االضالع،  سطح  از  قسمتی  جابه جایی  با  چهارم  کالس  در 

متوازی االضالع را به کمک مساحت مستطیل )طول × عرض( به دست آوریم.
 ×  = مساحت متوازی االضالع

اکنون می خواهیم سطح دایره را نیز به یکی از شکل هایی که
 مساحت آن را می دانیم تبدیل کنیم تا مساحت دایره را بیابیم.

 شما چه پیشنهادی دارید؟

2ــ دایره ای را نصف کنید. از روی چند شعاع تا لبه ی دایره برش بزنید. دو نیم دایره را مانند شکل زیر کنار هم بگذارید. این 
شکل شبیه چه شکل هندسی است؟ حاال برش ها را بیشتر کنید.

                        قاعده × ارتفاع = مساحت متوازی االضالع

                         عرض × طول = مساحت مستطیل
      نصف محیط دایره × شعاع = مساحت دایره

          عدد پی × شعاع × شعاع = 

مساحت دایره برابر است با شعاع × شعاع × عدد پی

1ــ مساحت این دایره را به کمک فّعالیت باال به دست آورید.
سانتی مترمربّع  =  ×  ×  = مساحت دایره  

مساحت تقریبی آن را با شمردن مربّع ها پیدا کنید.
سانتی متر مربّع  = مساحت تقریبی  

با  کردن مربّع ها، اندازه ی دقیق تری از مساحت دایره به دست می آید.

شعاع

 طول

ض
عر

قاعده

فاع
ارت

شعاع     

قطر

١ سانتی متر

مساحت دایره

عاع
ش
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2ــ مساحت دایره ی روبه رو تقریباً  چند برابر مساحت مربّع است؟ 
         =  ×  = مساحت مربّع
       =  ×  ×  = مساحت دایره

3ــ اجسامی مثل لیوان، بشقاب و ... را که سطح دایره ای دارند به کالس بیاورید. با مداد کف آن را روی کاغذ بکشید و 
مساحت تقریبی آن را با اندازه گیری به دست آورید و جدول زیر را به کمک هم کالسی هایتان کامل کنید. کدام قسمت دایره را اندازه 

می گیرید؟ )عدد پی را 3 درنظر بگیرید(

جسم

شعاع

مساحت

واحد مساحت

1ــ می خواهیم مساحت شکل های روبه رو را پیدا کنیم.
ابتدا راه حّل خود را بنویسید و سپس راه حّل دانش آموزان را مطالعه و کامل کنید.

هدٰی شکل )1( را به یک مربّع و 4 تا ربع دایره تقسیم و این گونه فکر کرد:
مساحت 4 تا ربع دایره + مساحت مربّع = مساحت شکل  

                                                       مساحت یک دایره
= )  ×  ( + )  ×  ×  (  
=  

 
رویا در مورد شکل )2( فکر کرد که می تواند آن را به 4 تا ربع دایره تقسیم کند. به این صورت:

مساحت 4 تا ربع دایره - مساحت مربّع بزرگ = مساحت شکل  
                                                 مساحت یک دایره

= )  ( - )  (=                                                         

)١( )٢()٣(
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لیال در مورد شکل )3( فکر کرد که دو تا ربع دایره می بیند  و مثل این است که آنها را روی 

هم گذاشته اند.    پس دو تا ربع دایره به اندازه ی یک   اضافه دارد.

               مساحت مربّع - مساحت دو تا ربع دایره = مساحت شکل

                                                                                     مساحت نیم دایره

=  -  =  

ندا در مورد شکل )3( این گونه فکر کرد:  
توضیح دهید ندا چگونه فکر کرده است.   

  

برابر  چند  رنگی  قسمت  می زنید  حدس   )1( شکل  در  الف( 
قسمت بی رنگ باشد؟

ب( در شکل )2( نسبت مساحت قسمت رنگ شده به کّل دایره 
چقدر است؟  

پ( مساحت قسمت رنگی هر شکل را پیدا کنید.آیا حدس شما 
صحیح بود؟

1ــ محیط و مساحت شکل های زیر را پیدا کنید.

شکل )٢(                                                شکل )١(
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4 ــ ابتدا روش محاسبه ی مساحت قسمت های رنگ شده را توضیح دهید و سپس آن را به دست آورید.              

٣٠ سانتی متر

10 سانتی متر

2ــ در منزل بگردید و وسایلی را که سطح دایره دارند پیدا کنید. ابتدا مساحت آنها را حدس بزنید، سپس اندازه بگیرید و 
جدول را کامل کنید. )عدد پی را 3 درنظر بگیرید(

مساحت کمتر از ١٠٠ 
سانتی مترمرّبع

مساحت بین ١٠٠ و ٥٠٠ 
سانتی مترمرّبع

مساحت بیشتر از ٥٠٠ 
سانتی مترمرّبع

نام وسیله

شعاع )سانتی متر(

مساحت )سانتی مترمرّبع(

3ــ برای ساختن استوانه ی زیر چند سانتی مترمربّع کاغذ الزم است؟
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به  راه  کوتاه ترین  با  را  مهدی  بخواهید  اگر  روبه رو،  تصویر  در  1ــ 
بستنی فروشی برسانید کدام راه را انتخاب می کنید؟

فاصله ی دو نقطه، طول کوتاه ترین پاره خطّی است که دو نقطه را به 
هم وصل می کند.

2ــ لوله ی آبی از کنار خانه ای در روستا رد می شود. 
راه هایی از خانه به لوله کشیده شده است. کوتاه ترین راه را 

رنگ کنید.
آیا این راه بر خّط لوله ی آب عمود است؟

فاصله ی نقطه از خط، طول پاره خطّی است که از نقطه به خط عمود می شود.

3ــ فاصله ی رأس )م( از ضلع روبه روی آن را پیدا کنید.
این پاره خط همان ارتفاع و ضلع )س ن(  نظیر آن است.

مساحت مثلّث را با همین اندازه ها محاسبه کنید.

خط و زاویه

1ــ چند خط بکشید که از وسط پاره خّط )م ب( بگذرد.
2ــ چند خط بکشید که بر پاره خّط )م ب( عمود باشد.

3ــ چند خط می توان کشید که هم از وسط پاره خّط )م ب( بگذرد و هم بر آن عمود باشد؟

عمود منّصف، خطّی است که از وسط یک پاره خط بگذرد و بر آن عمود باشد. 

پاره خّط )ج د( را به هر اندازه که می خواهید روی کاغذ بکشید. کاغذ را طوری تا کنید که نقطه ی )ج( و )د( روی هم بیفتد. 
خِطّ تا را پررنگ کنید. آیا این خط عمود منّصِف پاره خّط )ج د( است؟

یک نقطه روی عمود منّصف بگذارید و به دو سر پاره خّط )ج د( وصل کنید.
آیا دو پاره خِطّ به دست آمده روی هم افتادند؟

پاسخ خود را با هم کالسی هایتان مقایسه کنید.

در شکل روبه رو فاصله ی آقای احمدی را از هر سه خیابان پیدا کنید.

ن

م

س

ب م

خیابان کشاورز
خیابان شهید رزمیخیابان بنفشه

آقای احمدی

ب م

ب م

شی
رو

ی ف
ستن

ب
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1ــ مانند نمونه با استفاده از گوشه های یک یا چند گونیا، زاویه های زیر را بسازید و تصویر آن را بکشید.

زاویه ی تند زاویه ی باز                                   زاویه ی راست )قائمه(       

2ــ در هریک از شکل های زیر مجموع زاویه های مشّخص شده را به دست آورید.

به هر دو زاویه که مجموع آنها ٩0 درجه باشد دو زاویه ی متّمم گویند.

به هر دو زاویه که مجموع آنها 180 درجه باشد دو زاویه ی مکّمل گویند.

1ــ جاهای خالی را کامل کنید.
: زاویه      74º: زاویه   : زاویه                        : زاویه                             
: متّمم    : متّمم           65º: متّمم  : متّمم                              
: مکّمل : مکّمل  : مکّمل                              120º: مکّمل      

2ــ در هر یک از موارد باال اختالف زاویه ی متّمم و زاویه ی مکّمل چقدر است؟
3ــ دو زاویه ی متّمم را به گونه ای تقسیم کنید که اندازه ی یک زاویه دو برابر دیگری باشد. 

هر کدام از این زاویه ها چند درجه است؟
4ــ همین کار را با دو زاویه ی مکّمل انجام دهید. هر کدام از این دو زاویه  چنددرجه است؟

زاویه ی تمام صفحه: 360 درجه                    زاویه ی 270 درجه                         زاویه ی نیم صفحه: 180 درجه   
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دو به  دو  رو به رو  زاویه های  می شود.  زاویه درست  می کنند چهار  قطع  را  همدیگر  دو خط  وقتی 
متقابل به رأس هستند. در شکل روبه رو زاویه ی 1و 2 و زاویه ی 3 و 4 با هم متقابل  به رأس هستند.

1ــ آیا زاویه های مشّخص شده ی زیر متقابل به رأس هستند؟ چرا؟

را  شّفاف  کاغذ  حاال  بکشید.  شّفاف  کاغذ  روی  را  روبه رو  زاویه های  مثل  زاویه هایی  2ــ 
آن قدر بچرخانید که ضلع های زاویه دوباره روی هم قرار بگیرد. آیا می توانیم بگوییم زاویه ی 3 و 4 

با هم برابر است؟
زاویه ی 1 و 2 چطور؟

3ــ در شکل های زیر کدام دو زاویه با هم برابرند؟

4  ــ اگر زاویه ی )1( 50 درجه باشد، زاویه ی )2( چند درجه است؟ چرا؟
آیا می توان گفت زاویه ی )3( مکّمل زاویه ی )2( است؟

با این حساب زاویه ی )3( چند درجه است؟
زاویه ی )3( با کدام زاویه برابر است؟

زاویه ی )2( چطور؟

1ــ اندازه ی زاویه های 
خواسته شده را بیابید. 
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4ــ مکّمل زاویه ی )1( صد و پنجاه درجه است. زاویه ی )2( چند درجه است؟

5  ــ نسبت دو زاویه ی متّمم 2 به 3 است. هرکدام چند درجه است؟
2 است. این زاویه چند درجه است؟

5
6  ــ نسبت متّمم زاویه ای به مکّمل آن 

7ــ زاویه ی بین عقربه ی ساعت شمار و عقربه ی دقیقه شمار را در زمان های زیر پیدا کنید.
3:00    3:30     6:00    

8  ــ ده درصد دایره ی روبه رو آبی است. زاویه ی خواسته شده چند درجه است؟
60 درصد دایره را زرد کنید. این زاویه چند درجه است؟

75 درصد دایره چه زاویه ای  را نشان می دهد؟ اگر شعاع دایره 10 سانتی متر باشد این مقدار چه مساحتی دارد؟

ب ج  

نیمساز
نیمساز

2ــ دایره ای بکشید و مانند 
شکل روبه رو، روی نقاط آن سوزن 

بزنید.

و  بسازید  را  جدول  داخل  شکل های  ِکش،  با 
تصویر آن را بکشید. از نقطه ی مرکز هم استفاده کنید.

تصویرهای خود را با تصویرهای هم کالسی هایتان 
مقایسه کنید.

مثّلث قائم الزاویهمثّلث متساوی الساقینمثّلث متساوی االضالع

شش ضلعی منتظممستطیلمرّبع

3ــ زاویه های خواسته شده را بیابید. راه حّل خود را بنویسید.

1ــ فاصله ی نقطه ی )م( را از دو خّط داده شده پیدا کنید.

2ــ در شکل های زیر عمود منّصف ضلع های قرمز رنگ را بکشید.

 م  
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1ــ مهرداد گفت: اندازه ی   است.
با توّجه به تصویر در جای خالی سه نوع جواب متفاوت بنویسید.

2ــ برای هریک از اندازه های زیر مثال های واقعی پیدا کنید.
بین 2 تا 4 لیتر:         15 تا 20 سانتی متر:  

حدود 5 دقیقه:    100 تا 200 گرم:  
2 تا 5 هکتار:  100 تا 150 مترمربّع:   

120 درجه:         بین هزار تا دوهزار سانتی مترمکّعب:  
30 ثانیه:     150 تا 200 سی سی:  

1 تا 2مترمکّعب:  حدود 10 تن:  

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

1ــ مراحل ساخت یک مکّعب مستطیل را بنویسید.

2ــ چگونه می توانیم اندازه ای را دقیق تر بیان کنیم؟

3ــ آیا دّقت در اندازه گیری همیشه مطلوب و یا مقرون به صرفه است؟

 
4  ــ مراحل پیدا کردن فاصله ی یک نقطه از خط را بنویسید.
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 20 سانتی متر

10 سانتی متر

نیمساز

3ــ واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.
1

32
متر

دسی متر

1

650
کیلوگرم

گرم

1

30
کیلومترمرّبع

هکتار

1

9500
لیتر

سی سی

30000 سانتی مترمربّع=  مترمربّع         4 مترمکّعب=  سانتی مترمکّعب 1/7 مترمکّعب =  دسی مترمکّعب  

4ــ بخشی از گسترده ی مکّعب مستطیلی به ارتفاع 5 واحد کشیده شده است.گسترده را کامل
 کنید. سطح گسترده و حجم مکّعب مستطیل را به دست آورید.

5  ــ اگر بخواهیم یک جعبه ی مقّوایی به شکل روبه رو بسازیم چقدر مقّوا نیاز داریم؟

6  ــ در جاهای خالی یکی ازعددهای 4 و 8 و 12 و 16 را بگذارید.
محیط مربّعی به ضلع  سانتی متر = 64 سانتی متر 

مساحت مربّعی به ضلع  سانتی متر = 64 سانتی مترمربّع
حجم مکّعبی به ضلع  سانتی متر = 64 سانتی مترمکّعب

7 ــ زاویه ی خواسته شده چند درجه است؟
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معّما و سرگرمی

قطعه ها را مانند شکل )1( ببرید و سپس مانند شکل )2( در کنار هم قرار دهید. 
آیا مساحت این دو شکل هم اندازه است؟

مربّع سیاه چگونه اضافه شد؟

فرهنگ خواندن

تاکنون کلماتی مانند: کیلومتر، مگابایت، نانومتر و ... را شنیده اید. آیا می دانید معنی هرکدام چیست؟
و یک  متر  یعنی 1000  کیلومتر  و یک  گرم  یعنی 1000  کیلوگرم  برابر. پس یک  )هزار(  یعنی 1000  کیلو 

کیلو بایت )1024 بایت( تقریباً 1000 بایت است.
مگا یعنی 1000000 )میلیون( برابر و گیگا یعنی 1,000,000,000 )میلیارد( برابر.

) 1

1000
( و میلی یعنی یک هزارم ) 1

100
( و سانتی یعنی یک صدم ) 1

10
از آن طرف دسی یعنی یک دهم )

)
, , ,

1

1000000000
( و نانو یعنی یک میلیاردم ) 1

1000000
میکرو یعنی یک میلیونیوم )

پس یک سانتی متر یعنی یک صدم متر و یک میلی لیتر یعنی یک هزارم لیتر و یک نانومتر یعنی یک میلیاردم  متر.

 شکل )١(

 شکل )2(
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برگزاری مراسم اربعین در کربال، پدیده ای بی نظیر است که از آن به عنوان بزرگ ترین تجّمع بشری یاد می کنند. در سال 1394 حدود 
25 میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده اند که 2 میلیون نفر آنها ایرانی بودند.

تناسب و درصد
ایرانی

غیر ایرانی

شرکت کنندگان در مراسم اربعین ١٣٩٤ در کربال

8%

92%

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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دانش آموزان کالس ششم در یک آزمون چهار گزینه ای شرکت کرده و به 10 سؤال ریاضی پاسخ داده اند.
به کّل  او  تعداد جواب های درست  از جواب هایش درست است. نسبت  تا  به همه ی سؤال ها جواب داده است. 7  شایان 

سؤال ها برابر 7 به 10 است.
این نسبت را به شکل کسری و اعشاری بنویسید. ___ یا  

او به چند سؤال جواب نادرست داده است؟ 
نسبت تعداد جواب های نادرست او به کّل سؤال ها چقدر است؟  به  یا ___ یا 

کمترین و بیشترین مقداری را که ممکن است برای نسبت تعداد جواب های درست به کّل سؤال ها به دست آید، بنویسید: 

کمترین:   به   یا  ___ یا  صفر   بیشترین:   به   یا  ___ یا  

کسر، نسبت و تناسب  

1ــ جمله های زیر را طوری تغییر دهید که نسبت ها به ساده ترین شکل بیان شده باشند:  

الف( نسبت مدادها به خودکار ها در جامدادی من،  به 2 است یا به صورت ساده تر 1 به 4 است،

= ÷ = × =

1
1 2 1 1 12

2 2 1 2 2 4
1

 چون 

1 است یا به صورت ساده تر  

3
ب( نسبت تعداد خرگوش ها به شیر ها در باغ وحش، 2 به 

2ــ مانند نمونه چند نسبت بنویسید که هریک با 3 به 5 مساوی باشد. این نسبت ها را به صورت کسری و اعشاری هم نمایش دهید. 

300 به  500 یا  یا  0/6 

3ــ الف( محیط هر شکل را حساب کنید و نسبت طول ضلع هر مربّع به محیط آن را زیر آن مربّع، به صورت کسر بنویسید. 
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ب( جدول روبه رو را کامل کنید:

پ( زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربّع به محیط آن را به صورت یک کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرند؟

تغییر  بیشتر شدن ضلع مربّع،  یا  با کمتر شدن  این نسبت  1 است و 

4
به محیط آن  نسبت طول ضلع هر مربّع 

نمی کند. یعنی با تغییر طول ضلع مربّع، محیط آن هم به همان نسبت کم و زیاد می شود؛ پس محیط مربّع با طول ضلع 
آن متناسب است. جدولی که تناسب را نمایش می دهد، جدول تناسب نامیده می شود.

ت( جدول روبه رو را کامل کنید:

ث( زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربّع به مساحت آن را به شکل یک کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرند؟

بنابراین  ندارد.  تناسب  آن  با مساحت  مربّع  یعنی طول ضلع  نیست.  متناسب  آن  با طول ضلع  مربّع  مساحت 
جدولی که رسم شده است، جدول تناسب نیست.

4ــ مانند نمونه جمله های زیر را با ذکر دلیل کامل کنید.
الف( قّد هر فرد بر حسب سانتی متر با قّد او بر حسب متر متناسب است.

ب( تعداد دوچرخه ها با تعداد چرخ های آنها، متناسب 
پ( تعداد خانه ها با تعداد افرادی که در آنها زندگی می کنند، متناسب 

5 ــ در جدول، چند نسبت مساوی با 16 به 20 بنویسید و یک جدول تناسب بسازید.

1216

٤00١520

٦ ــ کدام جدول زیر نشان دهنده ی تناسب است؟

6312150/5439

852518315

 ×100         
متر1/21/521

سانتی متر120150200100

ضلع مرّبع1001/540/521

مساحت مرّبع1002/2541

×٤                                                                                                                
÷2                                                                                                                              

            ×٢                                                                                                                                       

×٤         
ضلع مرّبع100٤0/5٢١

محیط مرّبع1006٨4

×1/5   
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است  است.ممکن   5 و   2  ،3 ترتیب  به  امید  و  علی  رضا،  پول  نسبت  ٧ــ 
آنها به ترتیب 300، 200 و 500  تومان پول داشته باشند. ممکن است 15000، 

10000 و 25000 تومان پول داشته باشند.
،  و   شما هم جای خالی را پر کنید: ممکن است 

تومان پول داشته باشند.

دانش آموزان کالس ششم دبستان رسول اکرم )ص( می خواهند برای جشن میالد پیامبر )ص( شربت درست کنند.
چهار گروه پیشنهادهای مختلفی برای درست کردن شربت داده اند.

پیشنهاد ١:
3 پیمانه شهد
7 پیمانه آب

پیشنهاد ٢:
٥ پیمانه شهد
٩ پیمانه آب

پیشنهاد ٣:
١ پیمانه شهد
٣ پیمانه آب

پیشنهاد ٤:
1 پیمانه شهد

١ پیمانه آب3

الف( با استفاده از پیشنهاد 3 و 4  شیرینی شربت یکسان می شود، چرا؟
ب( جدول روبه رو بر اساس پیشنهاد 3 نوشته شده است. در هر یک

 از ستون های آن نسبت شهد به آب چقدر است؟
                                     

پ( در هر ستون از جدول روبه رو مقدار کّل شربت را محاسبه کنید
 و بنویسید.

آیا مقدار شهد با مقدار کّل شربت متناسب است؟

ت( برای درست کردن 120 پیمانه شربت برای همه ی بّچه های مدرسه، 
براساس پیشنهاد 3، چند پیمانه شهد الزم است؟

ث( می خواهیم بدانیم شربت تهیه شده براساس کدام پیشنهاد، شیرین تر خواهد بود. 
کافیست پیشنهاد 1، 2 و 3 را مقایسه کنیم:

دانش آموزان راه حل های زیر را ارائه کرده اند. هر راه حل را بخوانید و درصورت لزوم کامل کنید:
راه حّل صبورا

نسبت شهد به آب در هر پیشنهاد را به صورت کسری می نویسیم 
و کسرها را با هم مقایسه می کنیم.

   =
3 27

7 63
پیشنهاد 1: 

  =
5 35

9 63
پیشنهاد 2: 

   =
1 21

3 63
پیشنهاد 3: 

پس پیشنهاد  شربت شیرین تری می سازد.

راه حّل مهدیه
کسری  به صورت  را  پیشنهاد  هر  در  شربت  کّل  به  نسبت شهد 

می نویسیم و کسرها را با هم مقایسه می کنیم.

   =
3

10
پیشنهاد 1: 

   =
5

14
پیشنهاد 2: 

   =
1

4
پیشنهاد 3: 

پس پیشنهاد  شربت شیرین تری می سازد.
راه حّل شکیبا

از هر شربت مقداری درست می کنیم و می چشیم و می فهمیم کدام شیرین تر است!

شهد )پیمانه(4321
آب )پیمانه(12963

شربت )پیمانه(٤

×٤              
×٣                     

×٢                              
شهد )پیمانه(4321

آب )پیمانه(12963

شهد )پیمانه(1
آب )پیمانه(3

شربت )پیمانه(1204

× 

* 100  
* 5000  

رضا150003003
علی100002002
امید250005005
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ج( آیا نمودار زیر هم می تواند برای مقایسه ی شیرینی شربت ها مورد استفاده قرار گیرد؟ چگونه؟

1ــ یک نّقاش برای درست کردن نوعی رنگ سبز، 5 واحد رنگ زرد را با 3 واحد رنگ آبی ترکیب می کند.
الف( او 2/5 کیلوگرم رنگ زرد را با چند کیلوگرم رنگ آبی مخلوط می کند؟

ب( اگر مقدار رنگ آبی 0/5 کیلوگرم باشد، چند کیلوگرم رنگ سبز ساخته می شود؟

1 لیوان شکر استفاده می شود. 
1
4

1 لیوان گالب و 

2
٢ــ برای تهیه ی نوعی حلوا برای حدود 25 نفر، 2 لیوان آرد ، 2 لیوان آب ، 

الف( نسبت آب به گالب را به ساده ترین شکل بنویسید.
ب( می خواهیم با 4 لیوان آرد حلوا درست کنیم، به کمک جدول تناسبی که با رنگ کردن
 برخی از خانه های جدول روبه رو مشّخص کرده ایم، مقدار شکر الزم را به دست آورید.

5 نوشته ایم.(

4
1 را به شکل 

1
4

)در جدول 
پ( یک مسئله ی دیگر طرح کنید که برای حّل آن از جدول باال استفاده شود.

3ــ جدول روبه رو یک جدول تناسب است. 
جای خالی را با چه عددی پر کنیم؟ روش خود را توضیح دهید.

4 ــ به کمک ماشین حساب در جدول تناسب روبه رو، عدد داخل  و سپس 
عدد داخل  را پیدا کنید.

نسبت)الف()ب(
رنگ زرد2/5

رنگ آبی0/5
رنگ سبز8

آرد2
آب2
1 5

2 4
گالب

1 5

2 4
شکر

3
1421

شهد )پیمانه(

شربت )پیمانه(

پیشنهاد ٢

پیشنهاد ١

پیشنهاد ٣

12٨
10

×   
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5  ــ الف( مسیری را که برای کامل کردن جدول طی شده است، با دّقت دنبال کنید. 
  رضب یم شود.

8 __
ر  6  رضب شده اتس، سپ 15 مه د

8 __
ر  6 دعد 6 د

 

ب( با همین روش، جدول روبه رو را کامل کنید.

86
?15

8
2712

١ــ برای تهیه ی نوعی دارو سه نوع ماّده ی الف، ب و ج را به نسبت ٧ ، ٥ و ٣ مخلوط می کنند. برای تهیه ی ٦٠ گرم از این 
دارو چقدر از هر ماّده نیاز داریم؟

٢ــ در مستطیل روبه رو نسبت های خواسته شده را بنویسید.
= عرض به طول                       = طول به عرض

= عرض به مساحت                           = طول به محیط

٣ــ قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر 5 نفر 3 عدد انار دانه کنیم. برای 20 نفر چند عدد انار باید دانه کنیم؟
٤ــ مشهدی رمضان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت ٣ ، ٢ و ٢ مخلوط کند. اگر 

در هر هکتار ٣٥ کیلوگرم کود مصرف کند، برای ٤ هکتار چند کیلوگرم از هر نوع کود نیاز دارد؟
٥ ــ یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید.

نسبت محیط به شعاع دایره را به دست آورید و پاسخ خود را با هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
آیا محیط دایره با شعاع آن متناسب است؟

٦ ــ کاردستی روبه رو را با یک نوع سیم ساخته ایم. طول 20 گرم از این نوع سیم 3 
متر است. جرم این کاردستی 70 گرم شده است. طول سیم به کار رفته در آن چقدر است؟

٧ــ یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب روبه رو حل شود.

٨ ــ می دانیم که هر ١٠٠٠ متر برابر یک کیلومتر است. ٧٥٦ متر چند کیلومتر است؟
هر متر ١٠ دسی متر است. ٥٧ دسی متر چند متر است؟

هر متر ١٠٠ سانتی متر است. 142/٧ سانتی متر چند متر است؟
٩ــ هر کیلوگرم ١٠٠٠ گرم و هر ُتن ١٠٠٠ کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب جاهای خالی را پر کنید.

3/28 تن =  کیلوگرم  تن = ٨٤٧٣٥٠ کیلوگرم  کیلوگرم = ٣٢٠ گرم 
10ــ کدام نسبت با 3، 2 و 5 مساوی نیست؟

120، 80 و 200 103، 102و 105    30، 20 و 50      

3525
20
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درصد  

 ب( هر یک از کسرهای زیر را به صورت اعشاری بنویسید. تا جایی که می توانید از محاسبات ذهنی کمک بگیرید. )می توانید 
از ماشین حساب هم استفاده کنید.(

=
1

2  
=

2

5  
=

3

20  
=

1

25  
=

3

16  
=

3

8  
پ( عددهای باال را با هم مقایسه کنید. مقایسه ی کسرها ساده تر است یا اعداد اعشاری؟

ت( وقتی می خواهیم کسری را به صورت درصد بنویسیم، باید کسری مساوی با آن و با مخرج 100 پیدا کنیم. مانند نمونه هر 
کسر را به شکل درصد بنویسید.

%  
=

6

10  

=
1

5  
=

9

16  
ث( عددهای باال را با هم مقایسه کنید. مقایسه ی کسرها ساده تر است یا درصد ها؟

1ــ با توّجه به شکل، جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.
  خانه از  خانه نارنجی است.

 نسبت تعداد خانه های زرد به کّل خانه ها  به  است.
     

          ____ کّل خانه ها، قرمز است.
 %  کّل خانه ها، سبز است.

  درصد کّل خانه ها آبی است.
 %  کّل خانه ها رنگی است.

الف( می خواهیم هر یک از عدد های کسری زیر را به صورت اعشاری بنویسیم.
1 و با مخرج 100 پیدا کنید و سپس آن را به صورت عدد اعشاری بنویسید.

4
مانند نمونه، کسری مساوی با 

* 20                                                                                                                                                      
1

4

 =                                                                      /= =
3 60

0 60
5 100  

* 20                                                                                                                                                       
اگر نتوانیم مخرج کسر را به سادگی، با ضرب کردن در یک عدد، به 100 تبدیل کنیم، می توانیم از تقسیم استفاده کنیم. مثاًل:
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2ــ در هر شکل مانند نمونه، نسبت خانه های رنگی به کل را به صورت اعشار، کسر و درصد نمایش دهید.

٣ــ به دلخواه چند تا از خانه های نوار زیر را سبز و چند تا را قرمز کنید. 
می توانید برخی از خانه ها را هم سفید باقی بگذارید. سپس جدول رو به رو را کامل کنید.

جدول هایتان را با هم مقایسه کنید. کدام سطر در همه ی جدول ها یکسان است؟

٤ــ هر کدام از نوار ها را به اندازه ای که سمت راست آن نوشته شده، رنگ کنید:

100 %           

)خمس( % 20

5 %               
  0 %                 

در هر نوار، چند درصد رنگ نشده است؟ سمت چپ آن بنویسید.

درصدتعداد

سبز

قرمز

سفید

مجموع

بّچه ها 50 فرفره برای فروش در بازارچه ی نیکوکاری مدرسه درست کرده بودند؛
16 فرفره ی آبی و 34 فرفره ی صورتی. 

الف( یکی از بّچه ها گفت 16 درصد فرفره ها آبی و 34 درصد آنها 
صورتی است. اّما سریع فهمید که اشتباه کرده است! او چه اشتباهی کرده 

بود؟

ب( سه نفر از بّچه ها راه حل های صفحه ی بعد را برای یافتن درصد
 فرفره های آبی و صورتی نوشته اند. راه حّل آنها را کامل کنید. 

٢5%0/٢5
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زهرا: 
 فرفره ها 

50
  فرفره از 50 فرفره آبی است، پس 

آبی است.
فرفره ها  درصد  یعنی    

100
پس   =

50 100
آبی است.

فرفره ها   
50

پس  است،  فرفره صورتی  از 50  فرفره   34
صورتی است.

فرفره ها  درصد  یعنی    
100

پس   =
50 100

صورتی است.

مهتاب: 
                                                                   فرفره ی  آبی
= = ـــــــــــــــــــــــ

50 100
 

                                                                         کّل  فرفره ها
فرفره های آبی:  32%

کّل فرفره ها یعنی %100 فرفره ها که از میان آنها %32 آبی 
هستند و بقیه صورتی.

100 - 32 = 
فرفره های صورتی:  % 

شادی: 
فرفره ی آبی16

فرفره ی صورتی34

کّل فرفره ها10050

با توّجه به جدول تناسب  %  فرفره ها آبی است و %  فرفره ها صورتی.

پ( بّچه ها باز هم فرفره درست کردند و حاال 24 فرفره ی آبی دارند و 36 فرفره ی صورتی. چند درصد فرفره ها آبی و چند 
درصد آنها صورتی است؟ پاسخ و راه حّل خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

١ــ در شکل رو به رو یک صفحه ی 25 خانه ای می بینید.
الف( 20 درصد آن را رنگ کنید.

ب( چند درصد آن سفید باقی می ماند؟
پ( چند خانه سفید می ماند؟

ت( اگر 7 خانه ی دیگر را رنگ کنیم، چند درصد شکل رنگی می شود؟
٢ــ برای دفع نوعی آفت پنبه سه نوع سم را به نسبت ٣، ٤ و ١ مخلوط می کنند. 
الف( در سّم مخلوطی که به دست می آید، چند درصد از هر نوع سم وجود دارد؟ 

ب( برای سم پاشی مزرعه ای به ٩٦٠ گرم سم نیاز داریم. چند گرم از هر نوع سم باید تهیه کنیم؟
سّم نوع 3١این مسئله را به کمک جدول روبه رو حل کنید.

سّم نوع 4٢
سّم نوع 1٣

سّم مخلوط9601008
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١00 %

1ــ امسال تولید گندم در یک مزرعه با اصالح شیوه های کاشت، داشت و برداشت 1/5 برابر سال گذشته شده است. 
نسبت گندم امسال به سال گذشته را به صورت کسر و درصد نمایش دهید.

/ = = =
15 150

1 5
10 100

   %   

2ــ خواهر علی به تازگی یک ساله شده است. 
وزن خواهر علی در زمان توّلد 3 کیلوگرم 

و در یک سالگی 9 کیلوگرم بوده است.
نسبت وزن او در یک سالگی به وزن او 

در زمان توّلدش چقدر است؟
این نسبت را به شکل درصد بنویسید.

٢ــ جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.   

1ــ مانند نمونه کسر مشّخص شده در هر شکل را به صورت درصد بنویسید. 

١00 %                                                                 %                                                                                                  % 

   کسر

اعشار

درصد

٣00 %

١00 %

١00 %

١٣0%
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٣ــ در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.
مّدتی است که دانش آموزان گروه پژوهش، مشغول بررسی ویژگی های ظاهری یک گیاه هستند. طول ساقه ی گیاه آنها در این 

مّدت 7 برابر شده است. یعنی طول فعلی گیاه  درصد  طول اّولیه ی آن است. 

4ــ حدس می زنید چند درصد شکل رنگی است؟ %30، % 50 یا % 70

1ــ فرزاد چهار پنجم کتابی را خوانده است، 
الف( چند درصد آن را خوانده است؟

ب( چند درصد آن را نخوانده است؟

چند  در  موجود  آب  درصد  روبه رو  جدول  2ــ 
ماّده ی غذایی را نشان می دهد.

الف( تقریبًا چند درصد هریک از این مواّد غذایی 
آب است؟

ب( چند درصد هریک، آب نیست؟

پ( تقریبًا چه مقدار از 5 کیلوگرم سیب زمینی را آب تشکیل داده است؟

ت( تقریبًا چه مقدار از یک سیب 100 گرمی، مواّدی غیر از آب است؟

3ــ در یک کارگاه بافندگی از نوعی نخ استفاده می شود که روی بسته های آن نوشته 
شده است: ٦٥ درصد نخ مصنوعی و ٣٥ درصد پشم.

الف( در هر ١٠٠ کیلوگرم از این نخ چند کیلوگرم پشم و چند کیلوگرم نخ مصنوعی 
وجود دارد؟

ب( در یک بلوز ٢٥٠ گرمی چند گرم پشم وجود دارد؟

سیب زمینی                    پرتقال                        هندوانه                         سیب

آب
ار 

مقد

100%

50%

0%
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7ــ الف( 20 درصد یک ساعت چند دقیقه است؟
ب( یک دقیقه تقریبًا چند درصد یک ساعت است؟ )پاسخ را تا یک رقم اعشار به دست آورید.(

8   ــ نسبت طول یک زمین مستطیل شکل به عرض آن 5 به 2 است. محیط این زمین، 280 متر است. 
الف( طول و عرض زمین را محاسبه کنید.

ب( مساحت زمین را به دست آورید.

9ــ نسبت رنگ های به کار رفته در رنگ آمیزی شکل روبه رو را به صورت درصد بنویسید.

او  است.  خانه  یک  نقشه ی  کشیدن  مشغول  مریم  ٦ ــ 
مقیاس رسم نقشه را انتخاب کرده است و برای نمایش هر 40 
سانتی متر )واقعی(، یک سانتی متر در نقشه در نظر گرفته است.

الف( نسبت طول هر خط در نقشه به طول واقعی آن را 
به صورت کسر، درصد و اعشار بنویسید.

ب( در شکل رو به رو، جای خالی را با عدد مناسب پر 
کنید. 

درصدمسافران یک هواپیما
%٨خانم )زیر ١٢ سال(

%٦آقا )زیر ١٢ سال(
%٤٠خانم )باالی ١٢ سال(

%٤٦آقا )باالی ١٢ سال(

مکّعب های  از  استفاده  با  روبه رو  الگوی  ٥ ــ 
کوچک رنگی ساخته شده است. در هر کدام از حجم ها 
با  تنها یک مکّعب قرمز است. چند درصد از هر حجم 

مکّعب قرمز ساخته شده است؟

٤ــ به کمک جدول روبه رو، 
درستی یا نادرستی هر عبارت را با ذکر دلیل مشّخص کنید:

الف( دقیقًا یک چهارم مسافران، خانم باالی 12 سال هستند.

ب( بیش از نصف مسافران، آقا هستند.

نقشه ی اتاق اتاق

٨ سانتی متر
  متر

خانهنقشه ی خانه 

12 متر

8 متر   سانتی متر

  سانتی متر
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با مراجعه به اخبار، مجلّه ها و روزنامه های مختلف مواردی از کاربرد درصد پیدا کنید و به کالس بیاورید و درباره ی کاربرد 
درصد با هم گفت وگو کنید.

درصد کاربران درصد باسوادیجمعیت
اینترنت

7514966984/7517/5کّل کشور

487931287/7722/5اصفهان

241251390/2322/1البرز

63121888/4024/0سمنان

107442887/7821/2یزد

 کاربرد درصد در محاسبات مالی  

در سال 1390
حدود 85 درصد از جمعیت کشورمان 

باسواد بودند.
٨5 درصِد 75 میلیون نفر تقریبًا می شود 

6٣750000 نفر

1ــ امسال به سهام یک شرکت حدود 18 درصد سود تعلّق می گیرد.
اگر مبلغ سرمایه گذاری یکی از مشتریان، دو میلیون تومان باشد، چقدر سود به 

آن اضافه می شود؟

٢ــ در یک رستوران به مبلغ فاکتور، 9 درصد مالیات اضافه می شود. اگر مبلغ فاکتور 50000 تومان باشد، چقدر مالیات به 
آن اضافه می شود؟

نفر اعالم کرد. اگر در طول یک  ایران را حدود 75 میلیون  ایران پس از سرشماری سال 1390، جمعیت  ٣ــ مرکز آمار 
از  )می توانید  نفر شده است؟  ایران در سال 1391 حدودًا چند  باشد، جمعیت  ایران حدود 1/3 درصد رشد داشته  سال جمعیت 

ماشین  حساب استفاده کنید.(

4ــ در یک نظرسنجی از 1200 نفر خواسته شد که تیم فوتبال محبوب خود را از میان تیم های داخلی انتخاب کنند. 905 نفر 
به نظرسنجی پاسخ دادند، یعنی تقریبًا چند درصد پاسخ دادند؟

درصدمقدار واقعی

سود١٨

اصل پول١٠٠

مرصف  ایران،  نفتی  فراورده های  پخش  مّلی  رشکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

سوخت نیروگاهی در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن %٣٢ کاهش داشته است.
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از  که  است  مّدتی  او  دارد.  کتاب فروشی  پدر شهرزاد 
شهرزاد که دانش آموز کالس ششم است، در محاسبات مالی 
کمک می گیرد. البّته خودش هم درستی محاسبات او را بررسی 

می کند تا مطمئن شود که شهرزاد برای این کار آماده است.
دو تا از مسئله ها در اینجا آمده است. هر جا که الزم 
حّل  روش های  درباره ی  و  کنید  کامل  را  محاسبات  است 

مسئله ها با دوستانتان گفت وگو کنید. 

 )1(: کتابی را به قیمت 15000 تومان خریده ایم. قرار است آن را با 20 درصد سود بفروشیم. 
قیمت فروش چقدر می شود؟ مقدار سود چند تومان است؟

محاسبات شهرزاد: 
 ١٢٠ = ٢٠ + ١٠٠ یعنی اگر کتاب را ١٠٠ تومان 

خریده باشیم، باید آن را ١٢٠ تومان بفروشیم.
درصدمقدار واقعی

قیمت خرید١٥٠٠٠١٠٠

سود٢٠

قیمت فروش١٢٠

و  می شود  تومان  فروش   قیمت  پس 
مقدار سود  تومان.

محاسبات پدر: 
%٢٠ یعنی ٠/٢٠  و ١/٢ = ٠/٢ +١ 

یعنی قیمت فروش ١/٢ برابر قیمت خرید است.
پس قیمت فروش می شود:

تومان   = ١/٢ × ١٥٠٠٠ 
و مقدار سود می شود:

تومان  = ١٥٠٠٠ - 

با دّقت به شکل زیر نگاه کنید. این شکل برای حل مسئله ی باال رسم شده است. 
چرا هر واحد به ٥ قسمت تقسیم شده است؟ 
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)2(: کتابی را با 20 درصد سود نسبت به قیمت خرید فروخته ایم. قیمت فروش 24000 تومان شده است. قیمت خرید چند 
تومان بوده است؟ مقدار سود چند تومان است؟

محاسبات شهرزاد: 
 باز هم اگر کتاب را ١٠٠ تومان خریده باشیم، باید 

آن را  تومان بفروشیم. 
درصدمقدار واقعی

قیمت خرید١٠٠

سود٢٠

قیمت فروش٢٤٠٠٠١٢٠

پس قیمت خرید  تومان می شود و
مقدار سود  تومان.

محاسبات پدر: 
باز هم قیمت فروش  برابر قیمت خرید 

است.
پس قیمت خرید می شود:

تومان   = ١/٢ ÷ ٢٤٠٠٠
و مقدار سود می شود:

تومان  =  - ٢٤٠٠٠

شکل زیر برای حل مسئله ی باال رسم شده است.  
یک واحد، قیمت خرید را نشان می دهد یا قیمت فروش را؟ چرا؟ 

1ــ کتابی که به قیمت 30000 تومان خریداری شده است، 33000 تومان فروخته می شود. 
الف( درصد سود این کتاب را محاسبه کنید.

ب( مقدار سود حاصل از فروش 20 تا از این کتاب، چقدر می شود؟

2ــ شغل آقای محّمدی، خرید و فروش فرش است. او فرشی را 2 میلیون تومان خریده و با 5 درصد سود فروخته است. 
فرش دیگری را 500 هزار تومان خریده و با 10 درصد سود فروخته است. مقدار سود در کدام معامله بیشتر بوده است؟
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بتوانند  تا هم محّله ای ها  بفروشد  با 15 درصد تخفیف  را  کتاب هایش  دارد  پدر شهرزاد تصمیم  و  نوروز است  نزدیک عید 
با قیمت کمتری کتاب بخرند و در تعطیالت مطالعه کنند. محاسبات را کامل کنید و درباره ی روش های حّل مسئله ها با دوستانتان 

گفت وگو کنید. 
 )1(: قیمت کتابی قبل از تخفیف 17000 تومان است. قیمت آن بعد از تخفیف چقدر است؟ 

مقدار تخفیف چقدر است؟

محاسبات شهرزاد: 
 ٨٥ = ١٥ - ١٠٠ یعنی اگر قیمت کتاب ١٠٠ تومان 

باشد، قیمت بعد از تخفیف آن ٨٥ تومان است.
درصدمقدار واقعی

قیمت قبل از تخفیف١٧٠٠٠١٠٠

تخفیف١٥

قیمت بعد از تخفیف٨٥

پس قیمت بعد از تخفیف  تومان می شود 
و مقدار تخفیف  تومان.

محاسبات پدر: 
%١٥ یعنی ٠/١٥ و ٠/٨٥ = ٠/١٥ - ١  

یعنی قیمت بعد از تخفیف ٠/٨٥ قیمت اّولیه است.
پس قیمت بعد از تخفیف می شود:

تومان   = ٠/٨٥ × ١٧٠٠٠ 
و مقدار تخفیف می شود:

تومان  =  - ١٧٠٠٠

 )2(: قیمت کتابی بعد از تخفیف 17000 تومان شده است. قیمت اّولیه ی آن چقدر بوده است؟ 
مقدار تخفیف چقدر است؟

محاسبات شهرزاد: 
باز هم برای یک کتاب ١٠٠ تومانی، قیمت بعد از 

تخفیف  تومان است.
درصدمقدار واقعی

قیمت قبل از تخفیف١٠٠

تخفیف١٥

قیمت بعد از تخفیف١٧٠٠٠٨٥

و  بوده  تومان  آن   اّولیه ی  قیمت  پس 
مقدار تخفیف می شود  تومان.

محاسبات پدر: 
%١٥ یعنی ٠/١٥ و ٠/٨٥= ٠/١٥ -١ 

یعنی قیمت بعد از تخفیف ٠/٨٥ قیمت اّولیه است.
پس قیمت بعد از تخفیف می شود:

تومان   = ٠/٨٥ ÷ ١٧٠٠٠ 
و مقدار تخفیف می شود:

تومان  = ١٧٠٠٠ - 
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1ــ جواد تعدادی لوح فشرده را با پرداخت %89 قیمت آنها از نمایشگاه قرآن خریده است.
الف( او چند درصد تخفیف گرفته است؟

ب( اگر قیمت اّولیه ی آنها 12000 تومان بوده باشد، جواد چند تومان پرداخته است؟

پ(چند تومان تخفیف گرفته است؟

با چه قیمتی  بفروشد، کتاب  با 10 درصد تخفیف  2ــ قیمت یک کتاب 24000 تومان است. اگر فروشنده بخواهد آن را 
به فروش می رسد؟

3ــ یک کتاب پس از 10 درصد تخفیف، به قیمت 24000 تومان به فروش می رسد. قیمت اصلی کتاب چقدر بوده است؟

1ــ قیمت یک ساندویچ 7000 تومان است. اگر به قیمت آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، چند می شود؟

2ــ در اّولین سال فّعالیت یک شبکه ی آموزشی، تعداد کاربران آن حدود یک میلیون نفر بود. در سال دوم، تعداد کاربران  
700 درصد افزایش داشت. تعداد کاربران این شبکه در سال دوم فّعالیت تقریبًا چند نفر بوده است؟

3ــ مانی و پدرش قرار است با هم مسابقه ی دوی 100 متر بدهند. سرعت مانی 80 درصد سرعت پدرش است، یعنی در زمانی 
که پدر 100 متر می دود، مانی می تواند 80 متر بدود. پیش بینی کنید:

الف( وقتی پدر مانی به نیمه ی راه می رسد، مانی چند متر دویده است؟
ب( وقتی مانی به نیمه ی راه می رسد، پدرش چند متر دویده است؟

4ــ الف( فروشنده ای، یک لباس را که قیمت خرید آن 20000 تومان بود، با 20درصد سود، قیمت زده بود. این قیمت را محاسبه 
کنید.

ب( در پایان فصل، این لباس با 20 درصد تخفیف نسبت به قیمتی که روی آن خورده بود، به فروش رسید. این قیمت را محاسبه کنید.
پ( قیمت فروش را با قیمت خرید مقایسه و مقدار سود یا زیان را محاسبه کنید.

٥ ــ یک مسئله طرح کنید که به کمک جدول روبه رو حل شود.
620کدام خانه ها جواب مسئله ی شما بودند؟

30100

36120
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١ــ تعداد خواهر و برادرهای هر یک از دانش آموزان 
داده های  کمک  به  و  پرسیده  را  مدرسه  یک  ششم  کالس 
به دست آمده، سطر مربوط به تعداد را در جدول روبه رو پر 

کرده ایم.

الف( سطر مربوط به درصد را کامل کنید.
ب( با توّجه به جدول، نمودار دایره ای داده ها را با رنگ کردن دایره ی 

روبه رو، کامل کنید. 
دایره ای  نمودار  درصد ها،  محاسبه ی  بدون  می توانستید  پ( چگونه 

را کامل کنید؟

٢ــ به نمودار روبه رو نگاه کنید. یک دایره ی کامل یک
 زاویه ی 360 درجه را نشان می دهد. 

الف( درصد دو قسمت از نمودار محاسبه شده است. 
درباره ی چگونگی محاسبه در کالس گفت وگو کنید.

ب( درصد مربوط به قسمت های دیگر نمودار را حساب کنید.

کاربرد درصد در آمار و احتمال  

بدون خواهر و  
برادر

با یک خواهر یا 
برادر

با دو خواهر یا 
برادر

با بیش از دو
خواهر یا برادر

814108تعداد

35درصد

1ــ جمعیت کّل جهان حدود 7 میلیارد نفر است. 
جمعیت قاّره ی آسیا تقریبًا چند میلیون نفر است؟

2ــ تقریبًا 70 درصد از سطح کره ی زمین آب و 30 درصد آن خشکی است.
با استفاده از نّقاله، نمودار دایره ای مربوط به این داده ها را رسم کنید.

آسیا
آفریقا
اروپا
آمریکا
اقیانوسیه

١ %
13 %

10 %

15 % 61 %

جمعیت قاّره ها

=
50 14

14
360 100

 %= =
90 25

25
360 100

%
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درصد(   50( نصف  در  و  رو  آزمایش ها،  درصد(   50( نصف  در  تقریبًا  سّکه  داریم  انتظار  سّکه،  یک  پرتاب  زیاد  تعداد  در 
آزمایش ها پشت بیاید. 

اصطالحًا می گوییم احتمال رو آمدن و پشت آمدن سّکه پنجاه، پنجاه است.
الف( جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

تقریبًا   را  انتظار داریم همه ی سطح ها  آزمایش ها  زیاد  تعداد  تاس صحبت می کنیم، در  پرتاب یک  از  وقتی در مبحث احتمال 
 مشاهده کنیم. 

ب( در جدول زیر احتمال رخ دادن هر اتّفاق را روی نوار مربوط به آن عالمت بزنید.

احتمال بیشتر از نصف                             احتمال برابر نصف                           احتمال کمتر از نصف  
در پرتاب سکّه، رو بیاید.

در پرتاب تاس، ٢ بیاید.

در پرتاب تاس، 2 نیاید.

1ــ یک سّکه را 1000 بار انداخته ایم. نتیجه ی این آزمایش ها در جدول زیر دیده می شود. در چند آزمایش، سّکه رو آمده است؟

2ــ نتیجه ی 6000 بار پرتاب یک تاس در نمودار روبه رو آمده است.
الف( درصد مشاهده ی هر عدد را به کمک ماشین حساب به دست آورید.

اگر درست محاسبه کرده باشید این درصدها به هم نزدیک هستند.
ب( در چند درصد موارد  نیامده است؟ 

با  برابر  ایستادن عقربه روی رنگ سفید  1ــ چرخنده ی رو به رو را طوری رنگ کنید که احتمال 
احتمال ایستادن عقربه روی رنگی غیر از سفید باشد.  

٢ــ چرخنده ی زیر را 2000 بار چرخانده ایم و نتایج را در جدول ثبت کرده ایم. عددها را با تقریب 
رقم صدگان )نزدیک ترین عدد( بنویسید و نمودار دایره ای مربوط به داده ها را به کمک نّقاله رسم کنید.

پشترو

43/8%56/2%

389آبی

1064سبز

547زرد
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١ــ با استفاده از تقویم امسال، نسبت تعداد روزهای تعطیل در هر ماه را به کّل روزهای آن ماه پیدا کنید.
الف( این نسبت در کدام ماه از بقیه ی ماه ها بیشتر است؟

ب( در کدام ماه کمتر است؟
7 است. وزن مریم 56 کیلوگرم است. وزن هدیٰ  چقدر است؟

8
٢ــ نسبت وزن مریم به هدیٰ  1 به 

3ــ نسبت مساحت قسمت رنگی به کّل شکل چقدر است؟

ب( الف(     

فرهنگ نوشتن

1ــ چند مثال از 50 درصد در اطراف خود پیدا کنید و بنویسید.

2ــ 150 درصد یعنی چه؟ با یک مثال توضیح دهید.

 3ــ آیا ممکن است %20 قیمت یک لباس با %50 قیمت یک کفش برابر باشد؟ توضیح دهید.

به  رنگی  کاشی های  تعداد  نسبت  شکل  هر  در  4   ــ 
تعداد کّل کاشی های آن شکل را به صورت درصد بنویسید. 
)در صورت لزوم پاسخ خود را با حذف رقم های اعشاری 

بنویسید.(

مرور فصل
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5ــ یک حروف چین، تقریبًا ده کلمه را در 30 ثانیه حروف چینی می کند. او با همین سرعت در پنج دقیقه چند کلمه حروف چینی 
می کند؟

6ــ نّقاشی می خواهد تصویری از یک عکس مستطیل شکل به ابعاد 4 و 6 سانتی متر را روی تابلویی که یک ضلع آن 18 
سانتی متر است، نّقاشی کند. ضلع دیگر تابلو چند سانتی متر است؟ )این سؤال بیشتر از یک پاسخ درست دارد.(

7ــ چرخی در 10 دقیقه 400 دور می زند. 
الف( در یک ساعت چند دور می زند؟

ب( در چه مّدت 100 دور می زند؟

__ ٥ پیدا کنید که مجموع صورت و مخرجش 96 باشد.
8 ــ کسری مساوی  ٧

9ــ الف( چند درصد عدد 24 می شود 3 ؟
ب( عدد 3 چند درصد عدد 15 است؟

پ( اگر عدد 7 را 3 برابر کنیم، چند درصد به آن اضافه کرده ایم؟

10ــ درسا روی لبه ی حوضی به شکل پنج ضلعی منتظم، در جهت حرکت عقربه های ساعت راه می رود. او حرکتش 
را از نقطه ای که گلدان قرار دارد شروع کرده است. درسا پس از طّی 75 درصد دور حوض می ایستد. او روی کدام ضلع 

آن است؟

در سرشماری سال 1390، حدود  و  اعالم شد  نفر  میلیون  در سرشماری سال 1385، حدود 10/8  تهران  11ــ جمعیت 
12 میلیون نفر. در این مّدت جمعیت تهران چند درصد زیاد شده است؟ )از ماشین حساب استفاده کنید.(
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معّما و سرگرمی
همراه با معلّم و هم کالسی هایتان سری به یک فروشگاه بزنید یا خودتان یک فروشگاه راه بیندازید  و کاالها را با 

تخفیف ارائه کنید.
برای شروع تا 20000 تومان از فروشگاه زیر خرید کنید. خریدتان را با هم مقایسه کنید.

فرهنگ خواندن

سرشماری عبارت است از شمارش و محاسبه ی تعداد کّل نفرات یا اشیای مورد نظر، مانند شمارش تعداد کّل 
نفراتی که در یک کشور زندگی می کنند. سرشماری محدود به انسان ها نیست و ممکن است شامل شمارش محصوالت 
و کارگاه های صنعتی و کشاورزی نیز باشد. در سرشماری، تعداد کّل اعضای جامعه ی مورد نظر، تک به تک شمارش 
و کنترل می شوند. بزرگ ترین سرشماری در کشور ما عبارت است از: سرشماری عمومی نفوس و مسکن که از سال 

1335 تا 1385 هر 10 سال یک بار اجرا شد و از سال 1390 نیز هر 5 سال یک بار اجرا می شود.
مرکز آمار ایران که مسئول این امر است، نتایج سرشماری ها را به شکل های گوناگونی در اختیار نهادهای 

دیگر قرار می دهد.
آمار مربوط به درصد باسوادی که در یکی از فّعالیت های این فصل به آن اشاره شده است، یکی از  گزارش هایی است 
که این مرکز در وبگاه خود منتشر کرده  است. شما هم می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید و گزارش های مختلف این مرکز 

را ببینید.
www.amar.org.ir

%٢0 تخفیف

3000 تومان
4000 تومان

1000 تومان2000 تومان 5000 تومان



در زندگی روزمره، برخی مواقع از مقدار دقیق و برخی مواقع از مقدار تقریبی استفاده می کنیم.

تقر     یب

قیمت این کتاب 120,000 ریال است. میزان تولید گندم کشورمان در سال 1394، 11,٠٠٠,٠٠٠ تن بوده است.

جمعیت ایران در سال ١٣٩٤، ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ نفر بوده است.تعداد دانش آموزان مدرسه 347 نفر است.

از سايت رياضي سرادانلود

www.riazisara.ir
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تصویر زیر قبض آب یک خانواده را نشان می دهد. همان طور که در تصویر می بینید مبلغ قبض ٤٢٥٦٨ ریال است ولی برای 
سادگی، مبلغ قابل پرداخت با حذف سه رقم آخر 42000 نوشته شده است. این عمل را تقریب زدن به روش قطع کردن می نامیم.

تقر    یب

مانند نمونه
الف( جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به روش قطع کردن به دست آورید.

در سطر آخر خودتان یک عدد بنویسید و آن را کامل کنید.

در این قبض  مبلغ قابل پرداخت، تقریبی از مبلغ قبض است.
به طور تقریبی  

42568  42000  
 استفاده می کنیم و آن را »تقریبًا مساوی« می خوانیم.  از عالمت  به طور تقریبی در ریاضی به جای عالمت 

42568   42000  

عددبا تقریب رقممقدار تقریبیاختالف با مقدار واقعی

29421هزارگان42129000=29421-29000

29421صدگان

537دهگان

45/23دهم0/0345/2=45/23-45/2

7100/4یکان
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در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

ب( با توّجه به قسمت الف، عبارت های زیر را کامل کنید.
 در تقریب رقم صدگان، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 100 است.

 است.  در تقریب رقم دهگان، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 
 ، اختالف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 1 است.  در تقریب رقم 

چه نتیجه ای می گیرید؟  

در تقریب هب روش قطع کردن، مهیشه اختالف هر عدد با مقدار تقرییب آن کوچک تر از مقدار رقم تقریب است.

به همین دلیل از این پس به جای عبارات »با تقریب رقم صدگان، دهگان، یکان، دهم و …« از عبارات »با تقریب کمتر از 100، 
10، 1، 0/1 و …« استفاده می کنیم.

1ــ مقدار تقریبی هر یک از اعداد زیر را به روش قطع کردن با تقریب خواسته شده به دست آورید.
56389    539                                                  با تقریب کمتر از 100،                             با تقریب کمتر از 10،                         
4258/6    56789                                             با تقریب کمتر از 1،                              با تقریب کمتر از 1000،                      

508732/451    508732/451                                  با تقریب کمتر از 0/01،                        با تقریب کمتر از 0/1،                        

2ــ 47923839 تومان با تقریب کمتر از 10000 )تومان( به روش قطع کردن چقدر می شود؟

3ــ عدد 3254/93 را یک بار با تقریب کمتر از 0/1 و بار دیگر با تقریب کمتر از 1 به روش قطع کردن تقریب بزنید. 
  مقدار اختالفش با عدد واقعی چقدر است؟  کدام یک به مقدار واقعی نزدیک تر است؟ 

4ــ دانش آموزی مقدار تقریبی عدد 327/5 را با روش قطع کردن به صورت زیر نوشته است. اشتباه او را توضیح دهید و 
درست آن را بنویسید.                                           

 327/5  با تقریب کمتر از 10،   32

5  ــ به کمک ماشین حساب مقدار تقریبی هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 0/1 به روش قطع کردن به دست آورید.
7

5


       
1

7
  

41

53
     3

4


 مقدار تقریبی کدام یک از کسرها با مقدار دقیق آنها برابر است؟
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1ــ احمد در کالس به معّلم گفت: ما سال های قبل عددها را به صورت 
دیگری نیز تقریب می زدیم.

معّلم: مثالً 14378 را با تقریب دهگان چطور تقریب می زدید؟
 14278   14278 و یا 14280 احمد: می نوشتیم 14280
معّلم: درست است. این روش تقریب زدن را روش گرد کردن می نامند.

مقدار تقریبی 14278 را با همان تقریب به روش قطع کردن به دست آورید:
14278                                   با تقریب کمتر از 10،                     

در کدام روش مقدار تقریبی به مقدار واقعی نزدیک تر است؟
2ــ مانند نمونه  

الف( با تقریب رقم دهگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشّخص کنید عدد مورد نظر به کدام عدد 
نزدیک تر است:

780 ⇐ 783 ⇒ 790    ⇐ 5314 ⇒    ⇐ 87 ⇒  

ب( با تقریب رقم صدگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشّخص کنید عدد موردنظر به کدام عدد 
نزدیک تر است:

700 ⇐ 786 ⇒ 800    ⇐ 6222 ⇒    ⇐ 1273 ⇒  

در روش گرد کردن اگر فاصله ی عدد از دو طرف برابر باشد، آن را به عدد باال گرد می کنیم.
700 ⇐ 750 ⇒ 800 با تقریب رقم صدگان،           

با توّجه به قسمت )الف( و )ب(، آیا در روش گرد کردن نیز اختالف بین هر عدد و مقدار تقریبی اش )عدد بزرگ تر منهای عدد 
کوچک تر(، همیشه از مقدار تقریب کمتر است؟

در روش گرد کردن نیز به جای عبارت »با تقریب رقم یکان، دهگان، صدگان و …« از عبارت »با تقریب کمتر از 1، 10، 100 
و …« استفاده می کنیم.

در روش گردکردن به صورت زیر عمل می کنیم:
1ــ رقمی که باید گرد شود را مشّخص می کنیم )به عنوان مثال در تقریب کمتر از 100 زیر رقم صدگان خط می کشیم(. 
2ــ اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب 5 یا بیشتر از 5 بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم، 

در   غیراین صورت رقم تقریب تغییری نمی کند.
3ــ همه ی رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

به تقریب اعداد زیر با تقریب کمتر از 100 دّقت کنید:
83724 83700  83784 83800  83754 83800   
7  7+1             7+1        
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عددقطع کردنگرد کردن
374

3540

21673/9

57

2ــ مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب کمتر از 100 به دو روش بنویسید.

1ــ مانند نمونه مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب خواسته شده به روش گردکردن بنویسید.

عددبا تقریب کمتر از 100با تقریب کمتر از 10با تقریب کمتر از 1000با تقریب کمتر از 1

1235712000123601240012357

1404

56222/7

35025

در چه صورتی مقدار تقریبی یک عدد با دو روش یکسان است؟

3ــ مقدار تقریبی اعداد زیر را به روش گرد کردن و با تقریب خواسته شده به دست آورید.
89287/15    18/425                                با تقریب کمتر از 10000،                        با تقریب کمتر از 0/01،                           
699953    5321/34                             با تقریب کمتر از 100،                              با تقریب کمتر از 0/1،                              

7/99   با تقریب کمتر از 1،                                 

 4ــ در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا عبارت درست به دست آید:
تقریب عدد 2348 به روش گردکردن با تقریب
، برابر 2300 می شود.     الف( کمتر از 
، برابر 2350 می شود.    ب( کمتر از 
، برابر 2000 می شود. پ( کمتر از 

5ــ کدام یک تقریب عدد به روش گردکردن با تقریب کمتر از 1000 نیست؟

3845  4000           5624  5000         2438  2000         7900  8000   
6  ــ مانند نمونه با تقسیم صورت بر مخرج در هر یک از کسرهای زیر، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست آورید. 

سپس مقدار تقریبی کسر را با تقریب کمتر از 0/1 گرد کنید )از ماشین حساب هم می توانید کمک بگیرید(.
 ) ٧ ÷٢ 0/28 (  1

9
  )                    (  

3

4
     )                    (  7

5
    )                    (  
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1ــ جدول زیر را کامل کنید.

عددروش تقریببا تقریب کمتر از 100با تقریب کمتر از 0/1با تقریب کمتر از 1با تقریب کمتر از 1000

153/261قطع کردن0

1989قطع کردن

0/342قطع کردن

4567/79گرد کردن

گردکردن17762/317800

با تقریب کمتر از 1000، 80000  2ــ کوچک ترین و بزرگ ترین عددهای ٥ رقمی را که تقریب آنها به روش گردکردن و 
می شود بنویسید.

3ــ حاصل تقسیم ها را 
الف( با تقریب کمتر از 0/01 به روش قطع کردن به دست آورید.

/ /4 07 0 9   / /12 4 2 3  

ب( با تقریب کمتر از 0/1 به روش گردکردن به دست آورید.

4ــ مقدار هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 0/1 به روش خواسته شده تقریب بزنید و بر روی محور اعداد نمایش دهید.
32

17
  )با روش قطع کردن( 

  
15

450
 )با روش گرد کردن(   

/
/

12 4

2 3
 )با روش قطع کردن(     /

/
4 07

0 9
 )با روش گرد کردن(   

5  ــ در سرشماری سال 1390 جمعیت شهر ایالم، 557599 نفر اعالم شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را 
حدود 560,000 نفر اعالم کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعالم کرده است؟

π( π را پی بخوانید(.   6  ــ می دانیم 3/141592
الف( مقدار تقریبی π را به دو روش گردکردن و قطع کردن با تقریب کمتر از 0/01 به دست آورید.

ب( مقدار تقریبی π را به دو روش با تقریب کمتر از 0/001 به دست آورید. 
چرا در حالت )ب( دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟

چرا در گردکردن با تقریب کمتر از 0/1، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به دست می آوریم؟

محّل تقریبی کسرها را براساس مقدار تقریبی شان بر روی محور زیر نمایش دهید.
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برای مثال دّقت  اندازه می گیرند نشان دهند.  تا حّدی می توانند مقدار دقیق چیزی را که  اندازه گیری  ابزارهای  از  هر یک 
خط کشی که فقط واحد سانتی متر دارد یک سانتی متر است. اّما دّقت خط کشی که واحد میلی متر را نیز دارد یک میلی متر است.

اگر شما بخواهید وزنتان را اندازه بگیرید، روی وزنه معمواًل نشانه های کیلوگرم را می خوانید و اگر عقربه ی شمارش مثاًل کمی 
بیشتر از 63 باشد آن را به جای مثاًل 63/4، 63 کیلوگرم می خوانید. پس وزن شما تقریب زده می شود و به صورت یک مقدار تقریبی 
بیان می شود. اّما اختالف این مقدار تقریبی با مقدار واقعی کمتر از 1 )کیلوگرم( است. می گوییم ترازو وزن اشخاص و اشیا را با 

تقریب کمتر از 1 کیلوگرم نشان می دهد.
حال اگر بخواهیم یک بسته زعفران را وزن کنیم، این کار را با کدام یک از ترازوهای زیر انجام می دهیم؟ 

 ترازویی که وزن اشخاص را اندازه می گیرد.
 ترازوی خواربارفروشی که اجسام تا 10 کیلوگرم را وزن می کند.

 ترازویی که وزن های تا حّداکثر 100 گرم را نشان می دهد و دّقت آن تا 0/1 گرم است.

برای هر نوع اندازه گیری، با توّجه به موضوع و اهّمیت آن از ابزار مناسب استفاده می کنیم تا تقریب موردنظر 
حاصل شود.

مانند نمونه در مثال های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید؛  
 با تقریب کمتر از 1 کیلوگرم  اندازه گیری وزن یک انسان 

   اندازه گیری تب یک کودک بیمار  
   اندازه گیری وزن یک قطعه ی فلّزی گرانبها  

اندازه گیری و محاسبات تقریبی
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میلی مترها  به  توّجه  بدون  و  خط کش  روی  را  ریالی   2000 سّکه ی  یک  قطر  1ــ 
بخوانید. چند سانتی متر است؟ 

2ــ قطر همان سّکه را با سانتی متر و میلی متر بخوانید. چقدر است؟ 

3ــ مانند نمونه دّقت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری را بنویسید. 
الف( خط کش مدّرج با سانتی متر و میلی متر شمار        با تقریب کمتر از 0/1 سانتی متر )١ میلی متر(

ب( متر خّیاطی که فقط سانتی متر شمار دارد                 
پ( صفحه ی کیلومتر شمار خودرو                             

1ــ طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از 1 سانتی متر اندازه گیری کنید 
و حجم آن را به دست آورید.

2ــ طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از 1 میلی متر اندازه گیری کنید و 
حجم آن را به دست آورید.

3ــ وزن خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از 1   کیلوگرم به 
روش گرد  کردن بنویسید. 

1ــ فرش فروشی برای محاسبه ی قیمت یک فرش دستباف ابتدا مساحت فرش را 
با اندازه گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر 4/12= طول متر 2/93= عرض 
 * 4/12= مساحت فرش  =  متر مرّبع 

 0/01 از  کمتر  تقریب  با  و  گردکردن  روش  به  را  مساحت  تقریبی  مقدار  او 
                             به دست آورد.   

اکنون شما اختالف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به دست آورید. 
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2ــ نّجاری برای محاسبه ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به صورت زیر عمل کرد.
محاسبات او را کامل کنید.

متر 3/46= طول متر 1/71= عرض 
او ابتدا طول و عرض ورق نئوپان را با تقریب کمتر از 1 به روش قطع کردن به دست آورد.

 طول                                                  عرض    
سپس مساحت این ورق نئوپان را به دست آورد.

 = مساحت  *   =   
مساحت این ورق را با روش سؤال 1 هم به دست آورید. دو روش به دست آوردن مساحت در فّعالیت ١ و ٢ را با هم مقایسه کنید.

در محاسبه های تقریبی، با توّجه به شرایط، بعضی مواقع ابتدا اعداد را تقریب می زنیم سپس محاسبه را انجام 
می دهیم و بعضی مواقع ابتدا محاسبه را انجام می دهیم و سپس حاصل را تقریب می زنیم.

1ــ وزن یک برگه کاغذ 3/5 گرم است. وزن یک بسته ی 500 تایی از این برگه ها چند کیلوگرم است. به دو روش حساب 
کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم )0/001 کیلوگرم( به دست آورید.

2ــ دو عدد 0/13 و 0/12 را درنظر بگیرید.
الف( ابتدا حاصل جمع دو عدد را به دست آورید و سپس جواب را با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن تقریب بزنید.

ب( ابتدا هر عدد را با تقریب کمتر از 0/1 گرد کنید، سپس حاصل جمع را به دست آورید.

آیا نتیجه ها یکی هستند؟

3ــ دو عدد 0/13 و 0/12 را درنظر بگیرید. مراحل )الف( و )ب( سؤال )2( را به روش قطع کردن انجام دهید. آیا نتیجه ها 
یکی هستند؟
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1ــ عبارت زیر به دو روش محاسبه شده است. محاسبه ها را کامل کنید.
)8-2(*3 =  

8-2*3  
8-)2*3(=  

آیا پاسخ ها یکی است؟ اگر عبارتی مانند این مثاًل )4*7-6(*3 را بخواهید حساب کنید چگونه عمل می کنید؟

2ــ برای انجام عملیات اگر عبارت پرانتز داشت، ابتدا داخل پرانتزها را حساب می کنیم: محاسبه را کامل کنید. فلش های 
قرمز رنگ راهنمای ترتیب عملیات است:

 

0/1*)3*)2/1-0/1(-3(=0/1*)4* __ -3( = 0/1 * )__ -3(=0/1 * __ =  

پرانتزها راهنمای ترتیب عملیات اند. محاسبه ها را از داخلی ترین پرانتزها شروع کنید.
اگر از پرانتز استفاده نشده باشد، مانند =3*2-8 چطور؟

اگر ترتیب عملیات با پرانتز مشّخص نشده باشد ابتدا باید ضرب ها و تقسیم ها و سپس جمع ها و تفریق ها را از چپ به راست انجام دهیم.
با این قرارداد اکنون بگویید حاصل 3*2-8 چیست؟

1ــ با توّجه به قرارداد، حاصل هر عبارت را به دست آورید.
 )الف         5+)3-)1+)0/71-0/02((( ÷3=                           
      =2-5-13*4+7*3+2÷8 )ب            

2ــ عدد 4/25 را با تقریب کمتر از 1 بنویسید. سپس حاصل ضرب سمت راست را انجام دهید:
4/25 =   = 4/25*4→ با تقریب کمتر از1،   

مقدار واقعی 4/25 را در سمت چپ نشان داده و سپس آن را 
4 برابر کرده ایم. توضیح دهید که حذف 0/25 چه تأثیری در 4 برابر 

شدن آن دارد.

4ــ جاهای خالی را پر کنید.

 
/
/+

3 141

2 761
 

تقریب کمتر از 0/1 
با روش قطع کردن   

/
/+

3 141

2 761 تقریب کمتر از 0/1 
با روش گرد کردن                                          

پاسخ ها را با هم مقایسه کنید.
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3ــ احمد حاصل ضرب 11/2* 34/2 را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ١ حساب کرد و عدد 374 را به دست آورد.
34/2 * 11/2   34 * 11 = 374   
34/2 * 11/2  محسن حاصل را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 10 به دست آورد:             300 = 10 * 30 

کدام یک به مقدار واقعی نزدیک تر است؟

4ــ طبق قرارداد، محاسبه ها را با رعایت ترتیب انجام عملیات انجام دهید.
                                                                 =)1/07+0/43(*0/2-1/1  )الف
                                          =3*1/2+1/5÷4/5 )ب

5  ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و سپس با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن تقریب بزنید.

)الف + × =
1 1 4

2 1
2 3 5

                                                                                                  

   =3÷)))0/39-0/71(+1(+3(+٦)ب

  1ــ حاصل عبارت را با دو روش )ابتدا تقریب، سپس محاسبه ــ ابتدا محاسبه، سپس تقریب(، با تقریب کمتر از 1 و به روش 
5/37+7/44-6/48  گرد کردن به دست آورید. 

 2ــ حاصل عبارت ها را با تقریب کمتر از 1 و به روش قطع کردن به دست آورید. روشی مناسب )ابتدا تقریب، سپس محاسبه  ــ 
ابتدا محاسبه، سپس تقریب( انتخاب کنید. در هر مورد اختالف پاسخ تقریبی و عدد واقعی را به دست آورید.

4/31+7/9-6/82=   −
1 5

13 1
4 6

=  

3ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید. می توانید ابتدا عدد اعشاری را به کسر و یا عدد کسری را به اعشار تبدیل کنید. باید 
تشخیص دهید کدام مناسب تر است.

13/1-1/2*10=   − +
2 3

12 1
5 5

=  

10-0/1*)4/7-3/5(=   /− =
1

3 1 17
4

 

4/3-1/17=   / × =
3

0 2 1
7

 

/ + =
2

4 3 1
3

   

، حاصل ضرب زیر را با تقریب کمتر از 0/1 به دو روش محاسبه کنید: 1

3
4ــ با توّجه به اینکه …0/33333=

/= × × =
7 1

7 7 0 3
3 3

  

= ÷
7

7 3
3

 تا 5 رقم اعشار،    
برای آنکه پاسخ ها یکسان باشد چه پیشنهادی دارید؟
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مرور فصل
فرهنگ نوشتن

1ــ با یک مثال تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال دیگر تقریب زدن به روش قطع کردن را توضیح 
دهید.  

2ــ دو عدد 5 رقمی بنویسید و آنها را گرد کنید. 

3ــ موقعیتی را شرح دهید که در آن گرد کردن عدد یا عددهایی را مشاهده کرده اید.

4ــ طول قدم خود را ابتدا حدس بزنید 
ــ سپس اندازه ی قدم خود را با یک ابزار مناسب محاسبه و با حدس خود مقایسه کنید. 

ــ هرگاه یک کیلومتر پیاده روی کنید به طور تقریبی چند قدم برداشته اید؟ 
5 ــ یک عبارت بنویسید که شامل جمع، تفریق و ضرب باشد و حّداقل ٣ پرانتز داشته باشد.سپس حاصل ضرب 

آن را به دست آورید و تقریب بزنید. 

1ــ معلّم سّن گروهی از دانش آموزان مدرسه را به صورت سال و ماه پرسش و در جدولی مانند نمونه یادداشت کرد.ستون 
خالی را پر کنید.

دانش آموز
                         سن

احمد محسن فرهاد پوریا محمدامین

سن به سال و ماه 3    و  12
ماه     سال

4    و   12 ١٠   و   11 ٩    و    ١١ ١٠    و    ٩

سن به سال

الف( سّن دانش آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.
ب( مشّخص کنید که وقتی سن را به سال بیان می کنیم، آن را با چه روشی تقریب زده ایم.
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2ــ چهار کسر بنویسید که وقتی به صورت اعشاری نوشته شوند مقدار تقریبی آنها با تقریب کمتر از 0/01 با مقدار واقعی شان 
برابر باشد.

3ــ چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع کردن با تقریب کمتر از 0/001 تقریب می زنید با هم برابر شوند.

4  ــ مانند نمونه صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ١٠، به روش گردکردن به دست آورید. سپس تا 
حّد امکان صورت و مخرج را ساده کنید.

   
           

19

37
               11

21
  

17

39


   

50

107


                             

56

1225
             

5ــ تقریب های زیر به روش قطع اعشار انجام شده است، مقدار تقریب را مانند نمونه مشّخص کنید.

1325/71  1325/7 با تقریب کمتر از 0/1،    

4325/7  4325                                                           ،   

7208/125  7208/12                                                ،        

7208/1254  7208/125                                           ،       

6ــ در عبارت های زیر جای خالی را پر کنید.

الف( وقتی یک عدد را یک بار با تقریب کمتر از 0/1 و بار دیگر با تقریب کمتر از 0/01 تقریب می زنیم عدد تقریبی با تقریب 
 به عدد واقعی نزدیک تر است. کمتر از 

 سانتی متر بیان می شود. ب( طول یک میدان فوتبال برحسب متر با تقریب کمتر از 

 گرم اعالم می شود. پ( وزن یک هندوانه ی درشت بر حسب کیلوگرم و گرم باتقریب کمتر از 
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فرهنگ خواندن

معّما و سرگرمی

ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بگذارید به طوری که حاصل جمع عددهای روی هر ضلع 17 شود.

عدد π )پی( سرگذشتی حّداقل 3700 ساله دارد. این عدد یکی از مشهورترین عددها در دنیای ریاضی است.
در طول این 37 قرن، دانشمندان زیادی سعی کردند تا مقدار پی را حساب کنند؛ یعنی آنها سعی کردند تا 

آورند: به دست  پی را  به عدد  نزدیک ترین عدد 
اّولین محاسبه ی مقدار پی مربوط به ریاضیدانی می شود که این کار را به کمک چند ضلعی ها انجام داد. او 
 به دست آورد. ریاضیدان دیگری در قرن هفدهم مقدار  71

3
10

 و  70
3

10
با 96 ضلعی منتظم، عدد پی را بین دو کسر 

پی را به کمک 32,212,254,720 ضلعی منتظم، تا 32 رقم اعشار حساب کرد. به تازگی ریاضی دانان مقدار 
عدد  پی را به کمک رایانه تا 1,011,196,691 رقم اعشار حساب کرده اند.

اگر می  خواهید عدد پی را تا ده رقم اعشار به خاطر بسپارید تعداد حروف کلمات، در بیت دوم این شعر به شما 
کمک خواهد کرد:

)π ( آموزدگر کسی از تو بپرسد ره آموختن پی را  تو  هنرمند  که  ده  پاسخی 
دانشمندان آگاهی  و  دانش  و  آموزدخرد  بما  مقصود  سرمنزل  ره 

5         ٣      ١     ٤     ١     ٥            ٩                          ٢         ٦            ٥          ٣  
3/1415926535
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