
 

 

 

 

 

 فصل اول

  عددنویسی الگوها

 یادآوری عددنویسی 

 جدول ارزش مکانی تا طبقه ی میلیون 

رقمی آشنا شدیم. به عنوان نمونه، عدد  9در سال گذشته، با طبقه ی میلیون و خواندن و نوشتن اعداد 

 را به صورت روبه رو، در جدول ارزش مکانی قرار می دهیم. 807991345

  

 

 یکی  هزار   میلیون 

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

 8  0  7  9  9  1  3  4  5 

 سیصد و چهل و پنج  نهصد و نود و یک   شتصد و هفت ه

 

می « هشتصد و هفت میلیون و نهصد و نود یک هزار و سیصد و چهل و پنج»این عدد به صورت 

 خوانیم. 

نکته : برای خواندن یک عدد، حتما الزم نیست جدول ارزش مکانی را رسم کنیم، بلکه می توانیم ارقام را 

سه رقم سه رقم از سمت راست جدا کنیم و عدد مربوطه به هر طبقه را به همراه نام آن طبقه بخوانیم. 

 مانند: 

   به حروف: نهصد و یک میلیون و دو هزار و ده

                 میلیون        هزار        یکی   

010                                              ،  002      ،    901       

 ده        دو      نهصد و یک                                                       

 

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

 معاونت آموزش ابتدایی 

 های آموزشیاداره تکنولوژی و گروه

 
 

 درسنامه وآزمون 

 پنجم ریاضی

 ابتدایی

 



 تغییر ارزش یک رقم در یک عدد 

 به جدول ارزش مکانی زیر، توجّه کنید. 

 
×10 

ضرب کنیم، یک صفر در سمت  10، دهگان می باشد. حال اگر این عدد را در 8070در عدد  7ارزش رقم 

در عدد حاصل، یک مرتبه افزایش می یابد، یعنی  7راست آن اضافه می شود و در نتیجه، ارزش رقم 

 صدگان خواهد شد. 

ضرب می  100یا  10برابر می کنیم، این است که آن عدد را در  100یا  10نکته:  منظور از این که یک عدد را 

 کنیم. به عنوان نمونه: 

8080   = 10   × 808   = 10 برابر عدد   808 

902400   = 100   × 9024   = 100 برابر عدد   9024 

 برابر می کنیم . 1000را  724منظورمان این است که عدد « تا 724تا  1000»هم چنین وقتی می گوییم 

 یعنی: 

724000   = 1000   × 724   = 1000 تا   724 تا    

تقسیم کنیم، یک صفر از سمت راست آن حذف می شود و در نتیجه، ارزش رقم  10را بر  8070اما اگر عدد 

 در عدد حاصل، یک مرتبه کاهش می یابد. یعنی یکان خواهد شد.  7

÷10  

و .... ضرب می شود؛ ارزش ارقام آن به تعداد صفرها بیشتر می شود. به  1000، 100، 10*وقتی عددی در 

و ... تقسیم می شود؛ ارزش ارقام آن به  1000، 100، 10ازای هر صفر، یک مرتبه) همچنین وقتی عددی به 

 تعداد صفرها کمتر می شود. (به ازای هر صفر یک مرتبه

 

      

                  

                

                 

      

                  

                

               



 گسترده نویسی اعداد 

دد به ع در سال گذشته با نحوه ی گسترده نویسی عددها آشنا شدیم .گسترده نویسی یعنی نوشتن یک 

صورت مجموع ارقام جدا از هم با حفظ ارزش مکانی آنها .دیدیم که از این طریق، می توان بسیاری از 

 محاسبه های مربوط به جمع، تفریق یا ضرب را راحت تر انجام داد. مانند: 

  7890001تا یک میلیون تا = 7تا صدهزارتا + 8تا ده هزارتا + 9یکی + 1

  700000+  900صدهزارتا = تا 7تا صدتا + 9=  700900

 نمونه هایی از جمع و تفریق اعداد با طبقه یکسان: 

 میلیون  9میلیون +  7میلیون =  9+  7میلیون =  16=  000،000،16

 میلیون  140 –میلیون  131میلیون =  140 – 131میلیون =  9=  000،000،9

 یادآوری محاسبه های عددی 

 پیدا کردن بزرگ ترین مقدار ممکن برای ضرب دو عدد دورقمی 

 را در نظر بگیرید. با این چهار رقم، بدون تکرار ارقام، دو عدد دورقمی می سازیم .          2و  9، 5، 7چهار رقم 

 می خواهیم بزرگ ترین مقدار ممکن را برای ضرب این دو عدد، پیدا کنیم. 

 

بزرگ ترین رقم ها را برای دهگان ها و کوچک ترین رقم ها را برای یکان ها در نظر می گیریم. از بین یکان 

 ها، رقم کوچک تر را برای دهگان بزرگ تر و رقم بزرگ تر را برای دهگان کوچک تر انتخاب می کنیم. 

 جمع و تفریق به روش گسترده نویسی 

گسترده نویسی به دست آوریم. برای این کار، یکی از عددها  را به روش 873+  116می خواهیم حاصل 

 را به صورت گسترده می نویسیم.  (116مثال )

  116=  100+ 10+  6تا صدتایی =  1تا ده تایی +  1تا یکی +  6

تا ده تایی اضافه می کنیم     7ده تایی را به  1تا یکی ، 9تا یکی اضافه می کنیم می شود  3تا یکی را به  6

 تا صدتایی.  9تا صدتایی اضافه می کنیم می شود  8صدتایی را به  1تا ده تایی و  8می شود 

 873 + 116 = 989 



 از این روش، برای انجام تفریق نیز می توان استفاده نمود. مانند: 

 936 - 825 = 111 

 8 2 5 

 تا صدتایی 8تا یکی 5           

 ده تاییتا  2              

 تا یکی کم می کنیم.  6تا یکی را از  5تا ده تایی و  3تا ده تایی را از  2تا صدتایی ، 9تا صدتایی را از  8

 مقایسه ی اعداد 

 اگر بخواهیم دو عدد را با هم مقایسه کنیم، به صورت زیر عمل می کنیم. 

 عددی که تعداد رقم های بیش تری دارد، بزرگ تر است. - الف

از  عنی)یارزش ترین رقم، شروع به مقایسه می کنیم.  اگر تعداد رقم های اعداد باهم برابر باشد، از با -ب

 (سمت چپ 

 قرار دهید.  <یا = یا  >در جاهای خالی، عالمت مناسب  -1مثال 

 89912 < 9999 

 چهار رقمی      پنج رقمی                                                                   

        18892301 > 188893201  

 
 

3                      > 2 

                                                                           

    سیم به روشی ساده ترقت

 در تقسیم هایی ها باقی مانده ندارند، یعنی در تقسیم هایی که مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است،     

 نید. ک همی توان برای راحت تر انجام دادن تقسیم، به صورت دیگری عمل کرد. برای درک این موضوع، به مثال زیر ،توج

 را به دست آورید.  900÷  45حاصل تقسیم  -2مثال 

 ) را به صورت ضرب دو عدد، می نویسیم. 45تدا مقسوم علیه این تقسیم (یعنی اب-الف

 45 = 9 × 5 

 100 = 9 ÷ 900                تقسیم می کنیم. 9را بر  900حاال  -ب



 تقسیم می کنیم.  5سپس جواب به دست آمده را بر -ج

 

 100 ÷ 5 =20 

 به صورت خالصه داریم: 

 900 ÷ 45 = 900 ÷ 9 = 100 ÷ 5 =20 

  

  2یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی 

 روش استفاده کنیم.  2برای درست خواندن و درست نوشتن عددها می توانیم از 

  استفاده از جدول ارزش مکانی 

 هشتصد و پنج میلیون و صد و بیست هزار و ششصد 

  هزار    میلیون 

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

 8  0  5  1  2  0  6  0  0 

  

 =  91245107 (سه رقم، سه رقم)جدا کردن رقم ها از سمت راست 

 نود و یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و صد و هفت

 به جدول زیر توجه کنید. در ردیف اول چه عددی نوشته شده است؟ 

 

  

 عدد ردیف سوم چطور؟ است؟ کرده  عدد ردیف دوم، چه تغییری

 ضرب شده است.  100و در ردیف سوم در  10در  4253در ردیف دوم عدد 

در ردیف اول تبدیل  3برابر شده است. به عنوان مثال  100 یا10می بینید که ارزش مکانی هر رقم تغییر و 

 د ردیف سوم شده است.  300در ردیف دوم و  30به 

ضرب شده است؟  10است که در  4253همان  42530نیم بگوییم که عدد با توجه به مطالب باال، آیا می توا

 تا صدتایی تشکیل شده است.  4253، از 425300تا ده تایی؟  عدد  4253یعنی 



برای آن که برخی از محاسبه ها را به شکل ساده تری انجام بدهیم، می توانیم عددها را به روش زیر 

 بخوانیم.

 3600 – 400صدتایی = 36 –صدتایی 4صدتایی = 32=  3200

 82000+  7000هزارتایی =  82هزارتایی +  7هزارتایی = 89=  89000

 4200÷  7صدتایی = 42÷  7صدتایی = 6=  600

 تا.......... .... ساخته شده است.  5تا ............... و  8از .............. تا یک میلیون و  32805000عدد 

ش از جدول ارز -با روش بهتر  -برای پاسخ به این گونه سواالت، عدد را به صورت گسترده می نویسیم یا 

 مکانی استفاده می کنیم . 

نکته ای که باید دقت کنیم، این است که مجموع این قسمت ها، باید برابر همان عددی باشد که 

 مسئله تعیین کرده است. 

  32805000 = ............. ×32  1000000 + 8 × ................... +100000  5 × ...................1000  

 

 
 

ی دقت کنیم. وقت "یا"و  "و"نکته ی دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که در این سواالت به 

از هم جدا می شوند، مجموع آن ها عدد اول را می سازد و زمانی که این قسمت  وقسمت های مختلف با 

از هم جدا شوند، هر قسمت (که بین دوتا یا قرار گرفته) عدد اول را می سازد. به مثال زیر توجه  یاها با 

 کنید. 

صد  تا 27از  یاصدتایی... .............  تا 5 و.................  ده هزار تا 70و ....... تا یک میلیون  2 از 500،700،2عدد 

 ................... ساخته شده است. ده تایی تا  50 و..................  هزار

 اگر دقت کنید؛ 

 2 × 1،000،000 + 70 × 10،000 + 5 × 100 = 2،700،500 

 27 × 100،000 + 50 × 10 = 2،700،500 



 به یک مثال دیگر توجه کنید. 

................... تا هزارتایی 000،100  یا ............. تا یک میلیون100  یا ............. تا ده میلیون 10 از 000،000،100عدد 

تشکیل شده است. اینجا هم می توانیم تساوی برقرار کنیم یا مثل روش باال از جدول ارزش مکانی استفاده 

 نمائیم. 

  ......... × 10،000،000 = 100،000،000 ....... = 10  

          ......... × 1،000،000 = 100،000،000 ....... = 100  

                                            000،100                                              = 000،000،100  =1000 ......×....... 

 نکته : ارزش رقم ها در اعداد  

در عدد زیر در مرتبه ی دهگان میلیارد  7ارزش یک رقم در یک عدد به مرتبه اش بستگی دارد. مثال رقم 

 میلیارد می شود:   70تا (ده میلیارد) یعنی  7قرار دارد پس ارزش آن 

  009،804،563،271  

 میلیارد                                                70 میلیون 3                     

« میلیون 3»یعنی « یک میلیون»تا  3در همین عدد در مرتبه ی یکان میلیون است؛ پس ارزش آن  3یا رقم 

 می شود. 

 عدد زیر را در جدول ارزش مکانی قرار دهید  .

 "هشتاد و شش میلیون و چهل و پنج هزار و ده"

 در این عدد چقدر است؟  4ارزش رقم  -الف 

 بزرگترین رقم دارای چه ارزش مکانی است؟ -ب

 دارای چه ارزش مکانی می شود؟  6برابر شود، عدد  100اگر عدد -ج

 

؟ 000،500،86نزدیک تر است یا به  000،000،86این عدد به -د

 
 

بزرگترین  (4× 10000=  (40000است . 40000در اینجا  4ارزش رقم 

 است که در جایگاه دهگان میلیون قرار دارد.  8رقم این عدد ،

 میشه صدگان میلیون  6ارزش مکانی رقم 



اختالف عدد را به هریک از اعداد داده شده به دست می آوریم. طبیعی است که هرچه اختالف کمتر باشد، عدد ما 

 به عدد داده شده نزدیک تر خواهد بود. 

86،000،000           86،045،010                86،500،000                                                                                                                                                                                              

   
 نزدیکتر است.  000،000،86همانطور که می بینید، عدد ما به 

 معرفی میلیارد

در سال گذشته با عدد میلیون و هم چنین طبقه ی میلیون در جدول ارزش مکانی آشنا شدیم. امسال  :میلیارد عدد

 می خواهیم شما را با عدد میلیارد آشنا کنیم. به الگوی زیر، توجّهّ کنید. 

 یکیتا 10        تاده تا 10      تا صدتا  10     تا هزار تا 10      تا هزار ده تا 10         تا هزار صدتا  10

 یکی             ده                  صد                  هزار                 هزارده                      هزارصد      

 یک میلیون تاتاده                    تا میلیون ده تا ده                     تا میلیون ده تا صد 

 میلیون                            ده میلیون                               صد میلیون                                 میلیارد        

 جدول ارزش مکانی تا طبقه ی میلیارد 

 حاال که با عدد میلیارد آشنا شدیم، می توانیم جدول ارزش مکانی را تا طبقه ی میلیارد به صورت زیر، ادامه دهیم. 

 

  یکی    هزار    میلیون    میلیارد  

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

                 1  0  0  0 

           1  0  0  0  0  0  0 

     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
  

  

 1000000برابر یک میلیون می باشد. هم چنین یک میلیارد ، 1000همان طور که دیده می شود، یک میلیارد ،

 = یک میلیارد  000،000،000،1                                                                        برابر هزار است. 

 را در یک جدول ارزش مکانی قرار دهید و آن را به حروف بنویسید.  807123009123عدد  -1مثال 

 یکی   هزار   میلیون  میلیارد 

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

 8  0  7  1  2  3  0  0  9  1  2  3 

 صد و بیست و سه   نه   صد و بیست و سه  هشتصد و هفت 

 به حروف، هشتصد و هفت میلیارد و صد و بیست و سه میلیون و نه هزار و صد و بیست و سه 

          

                          

    

              



 تقریب با رقم میلیارد 

در سال گذشته آموختیم که چگونه اعداد را به صورت تقریبی بنویسیم. هم چنین آموختیم که چگونه            

مسال نیز می خواهیم همان مطالب را در مورد می توان اعداد را به صورت تقریبی روی محور، نمایش داد. ا

 تقریب با رقم میلیارد مرور کنیم. 

 به صورت تقریبی و با تقریب رقم یک میلیارد، چند است؟  8.473.792.142) عدد 2مثال 

 8،000،000،000        8،473،792،142        9،000،000،000 

همان طور که دیده می شود، اختالف عدد داده شده با هشت میلیارد کم تر از اختالفش با نه میلیارد است 

 ،بنابراین به هشت میلیارد نزدیک تر است. پس: 

 8،473،792،142                      8،000،000،000 

نکته: گاهی اوقات می توان جمع و تفریق اعداد را به صورت راحت تری نیز انجام داد. به عنوان نمونه، 

 فرض کنید می خواهیم از دو میلیارد، پانصد و پنچاه میلیون کم کنیم. 

     یاردمیل     2                                                           میلیون                   2000

  -میلیون     550               یکسان کردن واحد ها                               -میلیون    550

 
   میلیون 1450                                             

                                                                    )میلیون 450ک میلیارد و ی(یا  (میلیون 1000میلیون +  450) یا (میلیون 1450)بنابراین حاصل تفریق

  خواهد بود. 

 

  2معرفی میلیارد 

تاکنون در جدول ارزش مکانی، با طبقه های یکی، هزار و میلیون آشنا شدیم. با اضافه کردن یک طبقه ی 

 دیگر به جدول می توانیم طبقه ی میلیارد را داشته باشیم. 

 با توجه به جدول زیر  به پرسش های زیر پاسخ دهید: 

  هزار    میلیون    میلیارد  

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 

 عدد یک میلیارد، چند رقمی است؟ 

تا..................یک  1000تا ده میلیون و یا  100تا ................... ، یا  10یک میلیارد یعنی یک دسته ................ یا 

 میلیارد را به چه شکل های دیگری می توان خواند؟ 



  3معرفی میلیارد 

دوستان عزیزم، شما با عددخوانی و عددنویسی آشنا هستید. در سال های گذشته توانسته اید اعداد را 

بخوانیم و بنویسید. امسال هم بیشتر یاد می گیرید و می توانید عددهای بزرگ « میلیون ها»تا طبقه ی 

 ها دقت کنید: بخوانید و بنویسید. برای یادگیری، به این مثال « میلیارد»تری را تا طبقه ی 

  هزار    میلیون    میلیارد  

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

     1  4  0  8  3  9  2  0  2  6 

 یک میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و سیصد و نود و دو هزار و بیست و شش 

 در مرتبه ی یکان میلیارد قرار دارد و ارزش آن یک میلیارد است).  1(در این عدد، رقم 

  

  هزار    میلیون    میلیارد  

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

   5  3  0  1 9  0  0  0 7 8 2 

 پنجاه و سه میلیارد و نوزده میلیون و هفتصد و هشتاد و دو 

 میلیارد است  50در مرتبه ی دهگان میلیارد قرار دارد و ارزش آن  5در این عدد، رقم 

  

  هزار    میلیون    میلیارد  

 ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص  ی  د  ص 

 3  0  5  0  8  0  1  0  0  1  1  2 

 سیصد و پنج میلیارد و هشتاد میلیون و صد هزار و صد و دوازده 

 (میلیارد است 300در مرتبه ی صدگان میلیارد قرار دارد و ارزش آن  3در این عدد، رقم )

  بجمع و تفریق عددهای مرک 

 عددهای مرکب 

 به عبارت های زیر، توجه کنید. 

 گرم  20کیلوگرم و  7روز ،  5ماه و  7سال و  6سانتی متر ،  7متر و  6ثانیه ،  4دقیقه و  5ساعت و  2

هر یک از عبارت های باال، بیان گر یک عدد می باشد که از بیش از یک قسمت تشکیل شده است .به 

 چنین اعدادی، اعداد مرکب گفته می شود.

  (لف تشکیل شده انداعدادی که از دو یا چند جزء، با واحدهای اندازه گیری مخت) 



 ساعت 

به طور معمول ما زمان را بر حسب ساعت بیان می کنیم. در سال های گذشته با انواع ساعت و نمایش 

 زمان روی آن ها، آشنا شده ایم. به عنوان نمونه، زمانی را که ساعت زیر نشان می دهد، می نویسیم. 

  

 همان طور که دیده می شود، برای نمایش یک زمان بر حسب ساعت، به صورت زیر عمل می کنیم: 

 ساعت ∶ دقیقه. : ثانیه..

 تا تغییر می کنند. یعنی:  60تا  60نکته : واحدهای زمان، مانند ثانیه، دقیقه و ساعت ،

 ثانیه را نمایش دهیم، می نویسیم:   70ثانیه در واقع اگر بخواهیم  60دقیقه =  1=  60"=  1،

 90هم چنین اگر بخواهیم  70"=  60"+  10"ثانیه =  10دقیقه و  1=  1:  10"

 دقیقه را نمایش دهیم، می نویسیم: 

  30 + 60  = 90 =دقیقه  30ساعت و 1  = 1:30

داشته باشید که برای نمایش اعداد مربوطه به جرم و مسافت نیز، می توان از عددهای مرکب استفاده نمود.  جهتو

 مانند؟ 

 میلی متر.  3سانتیمتر و  7متر و  4 -الف

 میلیمتر     سانتیمتر     متر            

 4             7             3 

  گرم.  750کیلوگرم و  900تن و    8-ب 

 تن گرم     کیلوگرم                                                                          

 8        900       750   

 هم چنین می توان تاریخ یک روز را نیز به صورت عدد مرکب نوشت. مانند: 

     1364چهارم اردیبهشت ماه سال  -الف

 ماه         سال    روز                              

 1364اردیبهشت                                    4

  1363بیست و نهم تیرماه -ب

 روز     ماه       سال

29                                                 4         1363 



 جمع اعداد مرکب 

 برای جمع و تفریق اعداد مرکب، آنها را طوری زیر هم می نویسیم که اعداد با واحد یکسان، زیر هم باشند. 

برای جمع کردن اعداد مرکب، باید به این نکته توجه داشته باشیم که واحدهای نوشته شده چندتا چندتا 

 یم. تغییر می کنند. به عنوان نمونه، جمع مقابل را به دو روش انجام می ده

 

 

  

 

 

همان طور که دیده می شود، در روش اول، ابتدا عددهای مربوط به هر قسمت را جداگانه جمع کردیم و 

سپس انتقال را انجام دادیم ولی در روش دوم، از سمت راست شروع به جمع کردن عددها کردیم و هرجا 

 که الزم شد، انتقال را انجام دادیم. 

 ه دست آورید. حاصل جمع های زیر را ب-1مثال 

 

 

 

 

 

 

 تفریق اعداد مرکب 

برای تفریق کردن اعداد مرکب نیز، با توجه به آن چه در مورد جمع گفته شد، باید بدانیم که واحدهای 

 نوشته شده چندتا چندتا تغییر می کنند. به تفریق های زیر، توجه کنید. 

 

 

 



 مقایسه ی اعداد مرکب 

برای مقایسه ی دو عدد مرکب، مانند اعداد معمولی، از چپ به راست مقایسه را انجام می دهیم. عددی بزرگ تر 

 است که عدد مربوط به واحد سمت چپ آن، بزرگ تر باشد. به عنوان نمونه: 

 4 : 27 : 35" < 3 : 48 : 59" 

 میلیمتر  سانتیمتر  متر        نتیمتر  مترمیلیمتر  سا                                                  

 27     5      36  <  27     6    48 

 گرم   کیلوگرم            رم   کیلوگرمگ                                                              

 8    900     =       8   900 

 توجه داشته باشید که فقط، دو عدد مرکب که از یک جنس هستند را می توان باهم مقایسه کرد. 

  2جمع تفریق عدد های مرکب 

واحدهای اندازه گیری زمان، ساعت، دقیقه، ثانیه و ... ، واحدهای اندازه گیری طول، متر، سانتی متر، میلی متر و ... 

   گرم، گرم و ... است. و واحدهای اندازه گیری، جرم، تن، کیلو

 به این عددها توجه کنید: 

     7 ∶ 15. ∶ 27..   ه می شود: ثانیه که نوشت 27دقیقه و  15ساعت و  7

 روز  6هفته و  5سال و  4

 میلی متر  2سانتی متر و  9متر و  8

 گرم  48کیلوگرم و  5

 د که کنار هم نوشته می شوند. هستنترکیبی از واحدهای مختلف  نمونه های باال عددهای مرکب هستند. این عددها

 واحدهای اندازه گیری زمان: 

 دقیقه  1 ساعت  1 روز  1 ماه  1 سال  1 یک قرن 

 ثانیه  60 دقیقه  60 ساعت  24 روز  30 ماه  12 سال 100

روزه هستند به  30روزه و ماه های پاییز و زمستان  31ماه دارد. ماه های بهار و تابستان  3فصل و هر فصل  4یک سال 

 (روز 366)می گوییم.  شود که به آن سال کبیسه روز می 30سال یک بار  4اسفندماه هر  .روز دارد 29جز اسفند که 

 : و جرم واحدهای اندازه گیری طول

 سانتی متر  1 متر  1 کیلومتر  1

 میلی متر  10 سانتی متر  100 متر  1000

 گرم  1 کیلوگرم  1 یک تن 

 میلی گرم  1000 گرم  1000 کیلوگرم  1000



 در جمع و تفریق عددهای مرکب در صورت نیاز واحدها را به یک دیگر تبدیل می کنیم. 

 

  

 

  

  3جمع و تفریق عددهای مرکب 

ثانیه است. یک  60دقیقه و هر دقیقه  60شما عزیزانم، با ساعت، دقیقه و ثانیه آشنا هستید. هر ساعت 

 زمان را می توان به صورت یک عدد مرکب نوشت و نشان داد. 

  8:  45:  22"ثانیه را می توان به این صورت نمایش داد:      22دقیقه و  45و  8مثال) ساعت 

برسد، صفر می شود و یک واحد به قسمت ساعت اضافه می شود. اگر  60نکته : اگر قسمت دقیقه به 

 برسد، صفر می شود و یک واحد به قسمت دقیقه اضافه می شود.  60به قسمت ثانیه هم 

 در جمع و تفریق عددهای مرکب باید نکته ی باال را در نظر بگیریم. 

 ثانیه بعد چه ساعتی خواهد بود؟  30دقیقه و  25است. یک ساعت و   3:  40:  52"االن ساعت  -مثال

شود؛ ابتدا هر قسمت را جداگانه جمع می کنیم و بعد  پاسخ) این مسئله با جمع دو عدد مرکب حل می

تغییرات الزم را در جواب نهایی ایجاد می کنیم. باید دقت کنیم که قسمت های ثانیه و دقیقه در حاصل 

 باشند. « 60»باید کم تر از 

 

 

 

  

از پارکینگ   18:  32:  20"وارد پارکینگ شد و در ساعت   16:  48:  18"یک اتومبیل در ساعت  -مثال

 خارج شد. این اتومبیل چه مدتی در پارکینگ بوده است؟ 

با تفریق دو عدد مرکب مسئله حل می شود؛ باز هم تفریق هر قسمت را جداگانه انجام می دهیم. -پاسخ

دقیقه است، با  60در این جا به قرض گرفتن از قسمت ساعت برای دقیقه ها نیاز داریم. چون یک ساعت 

 دقیقه به دقیقه ها اضافه می شود:  60واحد از ساعت ها ،کم کردن یک 

  



  1الگوها 

الگو یک رابطه منظم و منطقی میان اعداد و اشکال است. وقتی عدد ها یا شکل ها، با یک نظم خاص پشت سر هم 

قرار می گیرند یک الگو به دست می آید.هر عدد یا شکل در الگو، یک شماره دارد که نشان می دهد چندمین عدد 

سومین عدد این  5است .یعنی  3، 5شماره عدد  (  1    3    5    7...    )یا شکل الگو است. مثال در الگوی اعداد فرد  

 ، چهارمین عدد الگوی اعداد فرد می باشد. 7است. به این معنا که  4، 7الگو است. یا شماره عدد 

 الگویابی 

گفتیم که الگو یک رابطه منظم و منطقی میان اعداد و اشکال است. الگویابی یعنی کشف این رابطه  منظم میان 

در الگویابی سعی می کنیم رابطه عدد یا شکل با عدد یا شکل قبلی، یا رابطه عدد با شماره آن را بدست  اعداد.

 بیاوریم. 

در سال گذشته آموختیم که الگوها دو نوع اند: الگوهای عددی و الگوهای هندسی. دیدیم که می توان با رسم یک 

دیل نمود. برای تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی، جدول نظام دار یک الگوی هندسی را به یک الگوی عددی تب

 معموالموالً یک رابطه بین شماره ی شکل و موضوع مورد بررسی پیدا می کنیم. 

 .(واحد است 1ضلع هر مربع، برابر با )با توجه به الگو، جدول زیر را کامل کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.  -1مثال 

 

 تا  4تا  4الگوی مربوطه به محیط شکل ها، شمارش چندتا چندتا است؟  -الف 

 4    + 4  8  +4  12 ، ...  

 با این الگو، بگویید که محیط شکل هشتم، چند واحد است.  -ب

        4         +4 8        +4 12        +4 16        +4 20        +4 24         +4 28       +4  32 

 با توجه به جدول، چه رابطه ای بین شماره ی هر شکل و محیط آن وجود دارد ؟ -ج

 شکلمحیط = شکل ی شماره × 44  

 به کمک این الگو، بگویید که محیط شکل هشتم، چند واحد است.  -د

  ) 8(: محیط شکل 4×  8=  32

  



شود؟ چرا؟ خیر، زیرا همان طور که دیده شد، محیط شکل ها از  25آیا شکلی وجود دارد که محیط آن برابر  -ه

به  25شروع می شود، هیچ گاه عدد  4تا که از  4تا  4تا پیروی می کنند و در الگوی شمارش  4تا  4الگوی شمارش 

 دست نمی آید. 

همان طور که از مثال باال دیده می شود، وقتی ارتباط بین محیط شکل و شماره ی شکل را پیدا می کنیم (قسمت 

 ج)، سریع تر می توانیم به جواب برسیم. 

 الگوی اعداد مربعی 

 

 
همان طور که دیده می شود، شکل مربوط به هر عدد در الگو، مانند یک مربع است. به همین دلیل به این 

 ، الگوی اعداد مربعی گفته می شود. الگو

       1         4             9         16           25... ،    الگوی اعداد مربعی:   

 نکته : یک راه بسیار سریع برای پیدا کردن اعداد الگوی مربعی، به صورت زیر است: 

) در الگوی اعداد 2عددمثال مقدار  شماره عدد شماره عدد 

 مربعی، عدد دهم، چند است؟ 

 الگوی اعداد مثلثی  10×    10=    100

 

 

همان طور که دیده می شود، شکل مربوط به هر عدد در الگو، مانند یک مثلث است. به همین دلیل به این 

 الگو، الگوی اعداد مثلثی گفته می شود. 

  

 نکته : یک راه بسیار سریع برای پیدا کردن اعداد الگوی مثلثی، به صورت زیر است: 

  

 

  



 در الگوی اعداد مثلثی، عدد دهم، چند است؟  -3مثال 

  1+  2+  3+  4+  5+  6+  7+  8+  9+  10=  55روش اول:                     

 = 55  روش دوم:    

نکته : در الگوی هندسی اعداد مثلثی، بین شکل هر مرحله و شکل مرحله ی قبل از آن، رابطه ی زیر 

 برقرار است . 

 مرحله هر های مثلث تعداد = قبل ی مرحله های مثلث تعداد + مرحله ی شماره 

مثلث ساخته شده باشد، شکل مرحله  820) در الگوی اعداد مثلثی، اگر شکل مرحله ی چهلم از 4مثال 

 ی چهل و یکم  چند مثلث خواهد داشت؟ 

  (41)) = تعداد مثلث های مرحله40+ تعداد مثلث های مرحله( 41=  820+  41=  861

 نکته: مجموع هر دو عدد متوالی از یک دنباله ی اعداد مثلثی، یک عدد مربعی ایجاد می کند. مانند: 

    اعداد مثلثی   1          3          6          10       15... ،         

 اعداد مربعی  4  9  16  25    

 در واقع اگر اعداد مثلثی را به خاطر داشته باشیم، به کمک آن ها می توانیم اعداد مربعی را به دست آوریم. 

 

  2الگوها 

 

 عددهای مثلثی: به شکل های زیر توجه کنید و الگوی آن را کشف کنید. 

 

 

 

 

 

 

 



 شکل پنجم از چند مربع تشکیل می شود؟                 

 شکل هشتم چطور؟  

 می شود؟  عددهای مثلثی گفته 1و  3و  6و 10و 15و  21چرا به عددهای ... و 

 به الگوی زیر توجه کنید: 

 

 5  4  3  2  1  شماره ی شکل 

 5+4+3+2+1  4+3+2+1  3+2+1  2+1  1  تعداد مربع 

 

 با دقت در این الگو نتیجه می گیریم به اندازه شماره ی شکل، به تعداد مربع های شکل قبل اضافه می شود. 

 

 5  4  3  2  1  شماره ی شکل 

 15  10  6  3  1  تعداد مربع 

 +2  +3  +4  +5    

است .مثال سومین عدد مثلثی برابر است با:    nتا  1امین عدد مثلثی، مجموع اعداد از nدر واقع می توانیم بگوییم 

6  =3  +2  +1 . 

 عددهای مربعی: به شکل های زیر توجه کنید: 

  

 

 

 

 

 

 

 به این عددها، عددهای مربعی گفته می شود

 (1و  4و  9و  16و  000. )

 تعداد دایره ها در شکل هفتم چندتاست؟ آیا می توانید بگویید

 شکل یازهم از چند دایره تشکیل می شود؟  

 خودش × عددهای مربعی را به این روش می توان محاسبه کرد: شماره شکل 

 به وجود می آید.  (متوالی)عدد مربعی در هر مرحله از مجموع دو عدد مثلثی دو مرحله ی قبل 

 

 

 

  



 عالیت یادگیری فصل اولف

 

 

 

1 

 عدد پنج میلیارد و صد و نوزده هزار وچهل و دو را:

 الف= به رقم بنویسید .................

 ب= رقم مرتبه ی یکان هزار را بنویسید ..............

 ج=کدام رقم درکمترین ارزش مکانی قراردارد؟ ..............

 

 شود؟چند می  4را هزار برابر کنیم، ارزش مکانی عدد  642اگرعدد  2

 

 

 

 درمدرسه)هفت و چهل و پنج دقیقه و پنجاه و پنج ثانیه(  7: 45: 55"دانش آموزان مدرسه معراج درساعت 3

باشند. ساعت رسیدن  راه رفتن به سینمادر )بیست دقیقه و پانزده ثانیه(  20: 15"حضور دارند. اگر آن ها 

 دانش آموزان به سینما چه ساعتی خواهد بود.

 

 

 ( الگوی چهارم چه عددی می باشد؟1و4و9الگوی )...و باتوجه به 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 کسر

 کسرهای بزرگ تر از واحد و عدد مخلوط

 کسرهای بزرگ تر از واحد 

𝟕به کسرهایی که صورت آن ها از مخرجشان بزرگ تر باشد، کسر بزرگ تر از واحد گفته می شود. مانند: 

𝟓
𝟒و 

𝟑
𝟐  و 

𝟏
𝟖و

𝟕 
 

𝟏هیچ کدام از عبارت های : نکته

𝟎
𝟐و  

𝟎
𝟑و  

𝟎
 و... کسر بزرگ تر از واحد نیستند. زیرا مخرج کسر، نمی تواند صفر باشد.  

 تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگ تر از واحد 

2𝟑عدد مخلوط

𝟒
 را در نظر بگیرید. می خواهیم کسر بزرگ تر از واحد مساوی با آن را بنویسیم.  

 ( استفاده از محور اعدادبا  )روش اول 

 

𝟑همان طور که دیده می شود، کسر 

𝟒
𝟏تا  11از  2

𝟒
𝟏𝟏  درست شده است، یعنی  

𝟒
  . بنابراین:

  ( با استفاده از رسم شکل )روش دوم 

 
 

𝟏𝟏درست شده است، یعنی مان طور که دیده می شود، کسر ه

𝟒
 . بنابراین:  

 

 
 



 ( ریاضی استفاده از رابطه با ) روش سوم

× 

توجه داشته باشید که برای راحتی در تبدیل عدد مخلوط به یک کسر بزرگ تر از واحد، بهتر است از روش سوم 

 استفاده کنیم. 

 تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط 

ا به لوط ربرای تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط، باید صورت را بر مخرج، تقسیم کنیم. سپس عدد مخ

 روبه رو بنویسیم:صورت 

 ماندهباقی                                                

 مخلوط عدد = خارجقسمت                                                           

 قسوم علیه                                                                        م

                                                          

𝟏𝟕مساوی با کسر   به عنوان نمونه، اگر بخواهیم عدد مخلوط

𝟑
 را بنویسیم، خواهیم داشت:  

 

 

برای رسم شکل مربوط به یک کسر بزرگ تر از واحد، بهتر است ابتدا آن را به عدد مخلوط تبدیل کنیم -نکته : الف

 و سپس شکل مربوط به عدد مخلوط را رسم کنیم. 

یکی از راه های دیگر برای تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط، استفاده از روش گسترده نویسی است، -ب

 نید. به نمونه ی زیر، توجه ک

  

دقت داشته باشید که از سال گذشته می دانیم که هر عدد مخلوط را می توان به صورت جمع قسمت کامل و 

 قسمت کسری آن نوشت، یعنی

 

   

                        

    
 

 
= 

(  ×  ) +  

 
→  

 
 = 

(  ×  ) +  
 = 

 +  
 = 

 
 
  

   

  

  



نکته : اگر بخواهیم یک عدد مخلوط و یک کسر را باهم مقایسه کنیم، یا باید هر دو را به عدد مخلوط و یا باید هر 

 و سپس مقایسه را انجام دهیم. دو را به کسر تبدیل کنیم 

 قرار دهید.  <یا = یا  >: عددهای زیر را باهم مقایسه کنید و عالمت مناسب 1مثال 

 

 

 

 

  

 2کسرهای بزرگ تر از واحد 

 به شکل های زیر توجه کنید

 
    همان طور که مشاهده کردید کسرهای

𝟒

𝟑
 و 

𝟕

𝟓
از یک واحد بیشتر هستند و به آن ها کسرهای بزرگ تر از  

   واحد گفته می شود. 

 تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگ تر از واحد: 

 

 تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط: 

 



بنابراین برای این که کسر بزرگ تر از واحد را به عدد مخلوط تبدیل کنیم باید صورت کسر را به مخرج آن تقسیم 

 کنیم. 

 
 3کسرهای بزرگ تر از واحد

مهم است. یعنی برای بیان کردن کسر ابتدا « واحد » شما دوستان خوبم، با کسر آشنایی دارید؛ معلوم بودن 

 ص کنیم: را مشخ« واحد » باید 

 

 در کسرهای کوچک تر از واحد، صورت کوچک تر از مخرج است. 

 واحد کوچک ترند  1همه ی کسرهای قبلی، کسرهای کوچک تر از واحد هستند. یعنی از یک واحد کامل یا 

 هستند.  1هم چنین بعضی از کسرها برابر با واحد یعنی 

 

 در کسرهای برابر با واحد، صورت با مخرج مساوی است. 

 کسرهایی هم هستند که از واحد بزرگ ترند؛ این کسرها را می توان به عدد مخلوط تبدیل کرد. 

  



𝟔مثال: کسر 

𝟒
𝟐یک کسربزرگ تر از واحد است. همان طور که در شکل می بینید،   

𝟒
از یک واحد بیشتر دارد. پس  

𝟐صورت عدد مخلوط  می توانیم آن را به

𝟒
 بنویسیم.     1 

  

 

 در کسرهای بزرگ تر از واحد، صورت از مخرج بزرگ تر است. 

 روی محور زیر هم می توانید تبدیل چند کسر بزرگ تر او واحد به عدد مخلوط را ببینید. 

 مثال 

  

یک راه ساده برای تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط، استفاده از تقسیم است؛ برای این کار صورت را بر 

مخرج تقسیم می کنیم. خارج قسمت، واحدهای کامل را نشان می دهد و باقی مانده، صورت کسر در عدد مخلوط 

 را مشخص می کند . 

  
 

ما هم چنین می توانیم عدد مخلوط را به کسر بزرگ تر از واحد تبدیل کنیم. برای این کار می توانیم از شکل ،محور 

 یا محاسبه استفاده کنیم. 



 مثال: برای تبدیل عدد مخلوط
𝟐

𝟓
 به کسر بزرگ تر از واحد از راه های زیر استفاده می کنیم:   3 

تا  3واحد کامل یعنی  3قسمت مساوی تقسیم شوند . 5ید به است. پس واحدهای ما با 5مخرج  )شکل: 

 
𝟓

𝟓
 داریم و 

𝟐

𝟓
 : (هم اضافه تر داریم 

  

 3 )محور: 
𝟑

𝟓
 در واقع    

𝟐

𝟓
قسمت مساوی  5است فاصله ی بین واحدها باید به  5است و چون مخرج  3بعد از  

  (تقسیم شود

 

 

استفاده از محاسبه: تعداد واحدها را در مخرج، ضرب و با صورت جمع می کنیم تا صورت کسر بزرگ تر از 

 واحد به دست آید: 

  

 

 یک راه دیگر:

  

 مقایسه ی اعداد مخلوط و کسرهای بزرگ تر از واحد 

کامل آن ها را با هم مقایسه می کنیم. هر عدد مخلوطی « واحدهای » برای مقایسه ی عددهای مخلوط، ابتدا 

 که واحد کامل بیشتری داشت، بزرگ تر است. 

 

 

 



برای مقایسه ی کسرهای بزرگ تر از واحد هم می توانیم ابتدا آن ها را به عدد مخلوط تبدیل کنیم و بعد با هم 

 مقایسه کنیم. 

  

هم چنین می توانیم به روش هایی که در سال قبل آموختید، کسرها را طوری بنویسیم که مخرج های مساوی 

 داشته باشند و بعد آن ها را مقایسه کنیم. هر کسری که صورت بزرگ تری داشته باشد، بزرگ تر است. 

  
 

 جمع و تفریق عددهای مخلوط 

 جمع عددهای مخلوط 

 برای جمع کردن دو عدد مخلوط با یکدیگر، می توانیم به یکی از روش های زیر عمل کنیم. 

در این روش، با رسم یک فلش، عدد مخلوط اول را مشخص می کنیم و از آن ( با استفاده از رسم محور)روش اول با 

انتهای فلش دوم، حاصل جا به اندازه ی عدد مخلوط دوم با رسم یک فلش دیگر به سمت راست، جلو می رویم. 

جمع را مشخص می کند. توجه کنید که مخرج قسمت کسری اعداد مخلوط باید یکسان باشند. نکته : اگر قسمت 

های کسری عددهای مخلوط، دارای مخرج های مساوی نباشند، ابتدا باید آن ها را هم مخرج کنیم و سپس عملیات 

 جمع را انجام دهیم. 

 ه کمک رسم محور، به دست آورید. را ب : حاصل جمع 1مثال 

 ابتدا قسمت های کسری دو عدد مخلوط را هم مخرج می کنیم. 

  

 

 



   (با استفاده از رسم شکل)روش دوم 

در این روش، یک شکل را به عنوان واحد در نظر می گیریم. سپس شکل مربوط به هر عدد مخلوط را به طور جداگانه 

 رسم می کنیم و در نهایت با یکی کردن شکل ها، شکل مربوط به حاصل جمع را به دست می آوریم. 

 را به کمک رسم شکل، به دست آورید.   : حاصل جمع 2مثال 

 کسری دو عدد مخلوط را هم مخرج می کنیم. ابتدا قسمت های 

  

 

 

 

 (با استفاده از رابطه ی ریاضی)روش سوم 

در این روش، قسمت های کامل عددهای مخلوط را به طور جداگانه و قسمت های کسری آن را نیز به طور جداگانه 

  باهم جمع می کنیم و در نهایت، حاصل را به صورت یک عدد مخلوط می نویسیم.

: اگر در جمع قسمت های کسری، کسری بزرگ تر از واحد به دست آمد، آن را به صورت عدد مخلوط می نکته 

 نویسیم و سپس حاصل جمع کلی را به دست می آوریم. 

 : حاصل جمع های زیر را بدون رسم شکل و محور، به دست آورید. 3مثال 

 

 

 

  (با استفاده از تبدیل به کسر)روش چهارم 

وش، ابتدا اعداد مخلوط با به کسر تبدیل کرده و سپس کسرها را با یک دیگر جمع می کنیم و در نهایت، در این ر

 جواب را به صورت عدد مخلوط می نویسیم. مانند: 

  

 



 تفریق عددهای مخلوط 

 برای تفریق کردن دو عدد مخلوط نیز، از همان روش هایی که برای جمع گفته شد، استفاده می کنیم. 

  (با استفاده از رسم محور)روش اول 

در این روش، با رسم یک فلش، عدد مخلوط اول را مشخص می کنیم و از آن جا به اندازه ی عدد مخلوط دوم با 

 رسم یک فلش دیگر به سمت چپ، به عقب برمی گردیم. انتهای فلش دوم، حاصل تفریق را مشخص می کند. 

 

 ید. را به دست آور : حاصل تفریق 4مثال 

  

  

 

  (با استفاده از رسم شکل)روش دوم 

در این روش، یک شکل را به عنوان واحد درنظر می گیریم. سپس شکل مربوط به عدد مخلوط اول را رسم می 

 کنیم و به اندازه ی عدد مخلوط دوم از شکل رسم شده، حذف می کنیم. 

 

 را به کمک رسم شکل، به دست آورید.  : حاصل تفریق 5مثال 

  

  

 

 



  (با استفاده از رابطه ی ریاضی)روش سوم 

در این روش، قسمت های کامل را جداگانه و قسمت های کسری را نیز جداگانه از هم کم می کنیم و در نهایت، 

 جواب ها را باهم جمع و به صورت یک عدد مخلوط می نویسیم. 

 

 را بدون رسم شکل و محور، به دست آورید.  : حاصل تفریق 6مثال 

  
 

  (ا استفاده از تبدیل به کسر)روش چهارم 

در این روش، ابتدا اعداد مخلوط را به کسر تبدیل و سپس کسرها را از یک دیگر کم می کنیم و در نهایت، 

 جواب را در صورت امکان، به عدد مخلوط تبدیل می کنیم. 

نکته : در تفریق اعداد مخلوط، اگر قسمت کسری عدد دوم، از قسمت کسری عدد اول، بزرگ تر باشد ، نمی 

توانیم قسمت های کسری را تفریق کنیم. در این حالت از روش رسم محور، رسم شکل یا تبدیل به کسر 

مت کسری آن اضافه استفاده می کنیم و یا یک واحد از قسمت کامل عدد مخلوط کم و یک کسر واحد به قس

می کنیم. به این ترتیب قسمت کسری عدد مخلوط اول، یک کسر بزرگتر از واحد می شود و می توانیم عمل 

 تفریق را انجام دهیم. 

 را به دست آورید.  : حاصل تفریق 7مثال 

همان طور که دیده می شود، قسمت کسری عدد مخلوط دوم، از قسمت کسری عدد مخلوط اول بزرگ تر 

 )است 
𝟏

𝟐
>  

𝟏

𝟑
 و ما نمی توانیم حاصل تفریق قسمت های کسری را به دست آوریم.  ( 

  

 

 

 

 

 

 



  2جمع و تفریق عددهای مخلوط 

ما می خواهیم در جمع و تفریق عددها ی «. کبوتر با کبوتر، باز با باز » به طور حتم این ضرب المثل را شنیده اید: 

 به مثال های زیر توجه کنید: .« واحد با واحد، کسر با کسر » مخلوط از این ضرب المثل کمک بگیریم: 

  
  

 

 (همیشه بعد از پرانتز واحدها، عالمت جمع می گذاریم)                      

 ، یک عدد مخلوط نوشت؟ به شکل زیر توجه کنید: 3چگونه می توان به جای عدد 

  با توجه به واحد، یک واحد را باز می کنیم و به جای آن کسر کامل می نویسیم:

 

  

                             به تفریق روبه رو توجه کنید:       

 ، به صورت عدد مخلوط بنویسیم: 6را با توجه به واحد یعنی؛  5برای پاسخ به این عبارت بهتر است ابتدا عدد 

4 
𝟔

𝟔
 پس:  

  

  روش هایی که در باال توضیح داده شد را می توان روی محور نیز نمایش داد.

 

  

 

 
 

 
+  

 

 
= (  +  ) + ( 

 

 
+ 

 

 
) =  + ( 

 

 
+ 

 

 
) =  

 

 
  

 
 

 
−  

 

 
= (  −  ) + ( 

 

 
− 

 

 
) =  + ( 

 

 
− 

 

 
) =  

 

 



  3جمع و تفریق عددهای مخلوط 

برای جمع عددهای مخلوط ابتدا واحدهای کامل را با هم جمع می کنیم، سپس کسرهای آن ها را با هم جمع می 

 کنیم و در پایان، حاصل این جمع ها را با هم جمع می کنیم. 

  

  

 برای تفریق عددهای مخلوط نیز ابتدا واحدهای کامل را از هم تفریق می کنیم، سپس کسرها را از هم تفریق می

 کنیم و در پایان، حاصل این تفریق ها را با هم جمع می کنیم. 

  

  

  

همان طور که می توان فهمید، برای جمع و تفریق عددهای مخلوط، می توان از همان ابتدا عددهای مخلوط را به 

 کسر بزرگ تر از واحد تبدیل کرد و بعد از عملیات، حاصل را دوباره به عدد مخلوط تبدیل کرد. 

  به کار برد.« تفریق ها » و « جمع ها » روش را می توان برای همه ی  این

  

 



 نشان دادن جمع با شکل و محور 

 
 برای نشان دادن جمع روی محور هم به این ترتیب عمل می کنیم: 

را ابتدا عدد اولی را با کمان جهت دار روی محور نشان می دهیم. بعد، به مقدار عدد دوم کمان جهت دار دوم 

  از آخر کمان اول به سمت راست می کشیم. انتهای کمان دوم، حاصل جمع ماست:

  

 

 

 

  

 نشان دادن تفریق با شکل و محور 

 

 برای نشان دادن تفریق روی محور هم به ترتیب زیر عمل می کنیم: 

عدد اولی را با کمان جهت دار روی محور نشان می دهیم. بعد، از انتهای کمان اول، کمان دوم را به مقدار عدد 

 می کشیم. انتهای کمان دوم حاصل تفریق است. « چپ » دوم به سمت 

 



   4 ضرب کسرها

 ضرب یک عدد در یک کسر 

در سال گذشته با مفهوم ضرب یک عدد در یک کسر آشنا شدیم. دیدیم که برای ضرب یک عدد در یک کسر ،سه 

 روش وجود دارد. به مثال زیر، توجه کنید. 

 را به دست آورید.  مثال 

  (رسم محور)روش اول 

ست، قسمت مساوی تقسیم شده ا 3، بنابراین با رسم یک محور که هر واحد آن به  می دانیم 

𝟏تا6از صفر محور، به اندازه ی 

𝟔
  به سمت راست حرکت می کنیم. 

 

  
 

  (رسم شکل)روش دوم 

تا  6قسمت مساوی تقسیم می کنیم و به انداره ی  3یک شکل را به عنوان واحد درنظر می گیریم، آن را به 

 
𝟏

𝟑
  از شکل واحد را رنگ می کنیم. 

 

  
 

  (تبدیل به جمع)روش سوم 

 را باهم جمع می کنیم.  ، بنابراین   می دانیم 

 

  



 ضرب کسر در یک عدد 

 برای ضرب یک کسر در یک عدد، می توانیم از رسم محور و رسم شکل استفاده کنیم. به مثال زیر، توجه کنید. 

 

 .را به دست آورید   مثال 

  (رسم محور)روش اول 

قسمت مساوی تقسیم  4روی محور را به  5تا  0را روی محور اعداد، نمایش می دهیم. سپس فاصله ی  5ابتدا عدد 

 قسمت جلو می رویم. 3می کنیم و با رسم فلش، به اندازه ی 

  

  

 

  (رسم شکل)روش دوم 

 تا شکل واحد رسم می کنیم و در نهایت، به اندازه ی  5یک شکل را به عنوان واحد انتخاب می کنیم. سپس 
𝟑

𝟒
از  

  هر واحد را رنگ می کنیم.

 

 

 

نکته : اگر بخواهیم بدون رسم شکل و رسم محور، به سادگی حاصل  ضرب یک عدد در یک کسر یا حاصل ضرب 

 مانند:یک کسر در یک عدد را به دست آوریم، می توانیم عدد را فقط در صورت کسر ضرب کنیم. 

  

  

 



 ب دو کسر کوچک تر از واحد در یک دیگر ضر

 برای ضرب دو کسر کوچک تر از واحد، به یکی از سه روش زیر، عمل می کنیم. 

در این روش، با رسم یک فلش، کسر دوم را روی محور نمایش می دهیم. سپس کسر اول را  (رسم محور)روش اول 

 به کمک رسم یک فلش دیگر، روی قسمت های مشخص شده ی کسر دوم، نمایش می دهیم. 

 را به کمک رسم محور، به دست آورید.  : حاصل ضرب 3مثال 

   

 

در این روش، با رسم یک مربع به عنوان شکل واحد، ابتدا کسر دوم را روی آن رنگ می  (رسم شکل)روش دوم 

 کنیم و سپس کسر اول را در قسمت رنگ شده ی شکل، نمایش می دهیم. 

  را به کمک رسم شکل، به دست آورید. : حاصل ضرب 4مثال 

  
 

𝟏همان طور که دیده می شود، 

𝟑
𝟒از قسمت رنگی،  

𝟏𝟓
 از کلکلّ شکل است.   

اگر بخواهیم دو کسر را بدون رسم شکل یا محور در یک دیگر ضرب کنیم، (به کمک رابطه ی ریاضی)روش سوم 

کافی است صورت ها را درهم ضرب کنیم و در صورت قرار دهیم و مخرج ها را نیز درهم ضرب کنیم و در مخرج 

  (ها را ساده کنیمدر صورت امکان می توانیم کسر )قرار دهیم. مانند: 

   

  



  2ضرب کسرهای 

یعنی  2×4اگر بخواهیم برای عبارت های ریاضی شکل رسم کنیم، ابتدا باید به مفهوم آن توجه کنیم. برای مثال 

 تایی.  4دو دسته ی 

  اکنون به جدول زیر توجه کنید:

  

 

همان طور که در جدول باال مشاهده کردید، برای به دست آوردن حاصل ضرب عبارت های نمونه، باید واحد را در 

 صورت کسر ضرب کنیم، ولی مخرج تغییری نمی کند. 

 گاهی می توانیم حاصل عبارت های ضرب را به شکل زیر محاسبه کنیم: 

 ه می کنیم و سپس حاصل را به دست می آوریم. بخش پذیرند، پس ابتدا آن ها را ساد 4هر دو بر  8و  4

  

 هر دو بر ................... بخش پذیرند.  18و  6

 شکل رسم کنیم. ابتدا باید به مفهوم آن پی ببریم؛ یعنی سه چهارم دو شکل . می خواهیم برای عبارت 

 شکل رسم کرده و  2پس 
𝟑

𝟒
  از هر کدام رنگ می کنیم: 

 

  

  



 اگر بخواهیم عبارت باال را روی محور نشان دهیم، باید به ترتیب مرحله های زیر را انجام دهیم: 

 قسمت می کنیم. پس دو واحد با 4ابتدا روی محور دو واحد می کشیم و با توجه به مخرج کسر هر واحد را  .1

  قسمت کوچک تر تقسیم می شود. 8هم به 

  

 اکنون باید  .2
𝟑

𝟒
 تا  3یعنی  

𝟏

𝟒
قسمتی که رسم کردیم که می  8را روی دو واحد نمایش دهیم. ( یک چهارم 

 قسمت) با توجه به محور حاصل ضرب 2شود 
𝟔

𝟒
 1و یا   

𝟏

𝟐
 می باشد. 

 
 به مثال زیر توجه کنید:  

 توانیم به دو روش زیر عمل کنیم. روی شکل می  برای نشان دادن عبارت 

 روش اول: 

 

 روش دوم: در این روش می خواهیم شکلی را در نظر بگیریم که یک ضلع آن به اندازه ی 
𝟑

𝟒
  و ضلع دیگر آن 

𝟐

𝟓
باشد.  

قسمت  5قسمت و ضلع دیگر آن را به  4پس یک مستطیل رسم کرده و یک ضلع آن را با توجه به مخرج کسرها به 

  مساوی تقسیم می کنیم:

 

 

 

 

 

 

  



  3رب کسرهای ض

  آشنا شدید.« عدد صحیح در کسر » دوستان خوبم، سال گذشته با ضرب شما 

 
  امسال که با کسر بزرگ تر از واحد آشنا شده اید، می توانید ضرب های دیگری هم انجام دهید.

 

 
 

  ضرب کسر در کسر 

 فرض کنید که 
𝟑

𝟒
 از یک مستطیل را رنگ کرده اید و حاال می خواهید  

𝟐

𝟑
 از این  

𝟑

𝟒
 را مشخص کنید. یعنی 

 همان  طور که در شکل می بینید، حاصل این ضرب 
𝟔

𝟏𝟐
 می شود.  

 
 بدون کشیدن شکل هم می توان حاصل ضرب دو کسر را محاسبه کرد. 

  

  



  × 12آیا : یک سؤال
𝟐

𝟑
 با  

𝟐

𝟑
  فرق دارد؟ 12 × 

 می شود.  8از نظر حاصل فرقی با هم ندارند و حاصل هر دو برابر با       

  

 
 

 تقسیم کسرها 

 تقسیم عدد بر عدد

 

 توجه کنید. برای به دست آوردن جواب این تقسیم، از روش های زیر استفاده می کنیم .  5÷  3به عبارت 

را روی آن مشخص می کنیم. سپس هر واحد روی  5ابتدا یک محور رسم می کنیم و عدد  (رسم محور)روش اول 

تا است که باید آن ها را  15قسمت مساوی تقسیم می کنیم. حاال تعداد قسمت های کوچک روی محور،  3آن را به 

 تا  5قسمت کوچک قرار می گیرد. بنابراین هر دسته   5 دسته تقسیم کنیم. در هر دسته 3
𝟏

𝟑
 یعنی   

𝟓

𝟑
  می باشد. 

 

  

 

تا شکل واحد رسم و هر شکل  5ابتدا یک شکل را به عنوان واحد در نظر می گیریم. سپس (رسم شکل)روش دوم 

  قسمت مساوی تقسیم می کنیم. سهم هر دسته از هر شکل، یک قسمت است. 3را به 

 

 بنابراین به هر دسته، 
𝟏

𝟑
 از هر شکل یعنی  

 



در این روش، عدد اول را نوشته و تقسیم را به ضرب تبدیل می کنیم و سپس روش سوم )تبدیل تقسیم به ضرب( 

و در مخرج آن عدد دوم قرار دارد (عدد دوم را معکوس می کنیم) و  1یک کسر می نویسیم که در صورت آن عدد 

 در نهایت، ضرب را انجام می دهیم. 

  

 

 تقسیم کسر بر عدد 

توجه کنید. برای به دست آوردن جواب این تقسیم به صورت کسر، از روش های زیر ،استفاده  به تقسیم 

 انگار می خواهیم می کنیم. 
𝟐

𝟓
  نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چه کسری از کل کیک می رسد؟ 3یک کیک را بین  

 ابتدا یک محور رسم می کنیم و عدد  (رسم محور)روش اول 
𝟐

𝟓
را روی آن مشخص می کنیم. سپس دو قسمت بین  

 3قسمت را به  6تا می شود. حاال این  6قسمت مساوی کوچک تر تقسیم می کنیم که تعداد آن ها  

 تا  2دسته تقسیم می کنیم. بنابراین هر دسته 
𝟏

𝟏𝟓
 یعنی  

𝟐

𝟏𝟓
 می باشد. 

  

 

  

 با انتخاب یک شکل به عنوان واحد، شکل مربوط به کسر  (رسم شکل)روش دوم 
𝟐

𝟓
را با رنگ کردن، نمایش می  

قسمت مساوی تقسیم می کنیم. همان طور که دیده می شود، در هر قسمت از  3سپس قسمت رنگی را به . دهیم

 قسمت   3این 
𝟐

𝟏𝟓
  از شکل قرار گرفته است. بنابراین:                    

  
: در این روش، کسر را می نویسیم، تقسیم را به ضرب تبدیل می کنیم و سپس یک (تبدیل تقسیم به ضرب)روش سوم 

 می دهیم.  انجام ،ضرب آخرمی گیرد و در و در مخرج آن، عدد داده شده قرار  1کسر می نویسیم که در صورت آن عدد 

  

  

  

  

  



 تقسیم عدد بر کسر 

توجه کنید. برای به دست آوردن جواب این تقسیم به صورت کسر، از روش های زیر ،استفاده  به تقسیم 

 کیک را به قطعه های دو پنجمی برش می زنیم. چند قطعه خواهیم داشت؟  4می کنیم .

را روی آن مشخص می کنیم. سپس هر واحد روی  4ابتدا یک محور رسم می کنیم و عدد  (رسم محور)روش اول 

تا دسته  2تا  2قسمت کوچک داریم که می خواهیم آن ها را  12قسمت مساوی تقسیم می کنیم. حاال  3ا به محور ر

 دسته به وجود می آید.  6بندی کنیم. همان طور که دیده می شود ،

  

تا شکل واحد رسم می کنیم و  4یک شکل را به عنوان واحد در نظر می گیریم و  (رسم شکل)روش دوم 

 تا می شماریم.  2تا  2قسمت مساوی تقسیم می کنیم و قسمت های کوچک را  3سپس هر شکل واحد را به 

 

  
در این روش، عدد را می نویسیم و تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و  (تبدیل تقسیم به ضرب)روش سوم 

سپس جای صورت و مخرج کسر را باهم عوض می کنیم (کسر را معکوس می کنیم) و در نهایت، جواب ضرب 

 را به دست می آوریم. 

  

و می  در عبارت تقسیم همیشه عدد اول دارایی یا داشته های ما است. برای مثال داریم

واحد داریم می خواهیم آن را  دسته ی مساوی تقسیم کنیم و یا  2م آن را به خواهی

 
𝟑

𝟓
,

𝟑

𝟓
 تقسیم بندی کنیم. 

  

                           
 

                                        



 

 

  

 2تقسیم کسرهای

قسمت  4نفر تقسیم کنید. برای این کار بهتر است کیک ها را به  4کیک را بین  5فرض کنید که می خواهیم 

 مساوی تقسیم کنید و قطعه های 
𝟏

𝟒
 تا  5را بین آن ها توزیع کنید. به این ترتیب به هر نفر  

𝟏

𝟒
 کیک می رسد.  

  

کنیم  می« معکوس » بنابراین می توانیم تقسیم را به ضرب تبدیل کنیم. برای این کار عدد دوم تقسیم را 

 .معکوس کردن یعنی عوض کردن جای صورت و مخرج ( درکسری که صورت آن صفر نباشد) .؛ مثال 
𝟏

𝟒
 

 است و  4معکوس 
𝟏

𝟑
 . 3معکوس  

  

  

 است. یعنی « تقسیم » در واقع خط کسری یکی از چهره های 
𝟓

𝟒
بنویسیم و انجام  5÷4را می توانیم به صورت  

 دهیم؛ حتی می توانیم به صورت تقسیم با باقی مانده عمل کنیم. 

  



 تقسیم کسر بر عدد صحیح 

 فرض کنید می خواهید با 
𝟐

𝟓
. با توجه به شکل  هدیه ی کوچک را کادو کنید؛ یعنی  3از یک کاغذ کادو  

 برای هر هدیه 
𝟐

𝟏𝟓
 کاغذ مصرف می شود.  

  
 

 پس این تقسیم را هم می توانیم با تبدیل آن به ضرب انجام دهیم. 

  

 مثال

  

  
 

 تقسیم عدد صحیح بر کسر 

 متری را به قطعه های  5اگر بخواهیم برای یک جشن، نوارهای تزئینی 
𝟏

𝟑
متری تقسیم کنیم در واقع تقسیم  

 را انجام داده ایم.    

  

 قطعه ی کوچک  15متری به  5با توجه به شکل، نوار 
𝟏

𝟑
 د. این تقسیم را هم می توانیم بامتری تقسیم می شو 

 تبدیل به ضرب انجام دهیم. 

  



 مثال: 

 یعنی 

 یعنی

  

ساده کردن کسرهاضرب اعداد مخلوط و    

ضرب عددهای مخلوط    

 برای ضرب دو مخلوط در یک دیگر، به دو روش زیر، عمل می کنیم. 

در این روش با انتخاب یک پاره خط به عنوان واحد، یک مستطیل به طول عدد  (روش مساحتی)روش اول 

مخلوط بزرگ تر و عرض عدد مخلوط کوچک تر رسم می کنیم. سپس داخل این مستطیل را با مربع ها و 

 مستطیل ها تقسیم بندی و مساحت آن ها را باهم جمع می کنیم. 

 رید. را به روش مساحتی (رسم شکل)، به دست آو مثال 

  
 

 هامساحت  مجموع  

در این روش، کافی است هر یک از عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنیم  (تبدیل عدد مخلوط به کسر)روش دوم 

 و حاصل ضرب کسرها را به دست آوریم و در نهایت، جواب را به عدد مخلوط تبدیل کنیم. مانند: 

  

    



  ساده کردن کسرها

در سال گذشته با مفهوم ساده کردن یک کسر آشنا شدیم. دیدیم که اگر با انجام عملیات تقسیم صورت و 

، بتوانیم کسری مساوی با یک کسر را بنویسیم، در حقیقت آن کسر را ساده 1مخرج بر اعداد بزرگ تر از 

 کرده ایم. مانند: 

  

هتر است صورت و مخرج را بزرگ ترین عدد ممکن نکته : دقت داشته باشید که برای ساده کردن یک کسر، ب

 تقسیم کنیم تا ساده کردن، فقط در یک مرحله صورت پذیرد. مانند: 

  
  

 ساده کردن در ضرب کسرها 

در این قسمت می خواهیم عملیات ساده کردن در ضرب کسرها را توضیح دهیم. در ضرب دو کسر، اگر 

 صورت یک کسر با مخرج کسر دیگر برابر بود، می توان آن ها را باهم ساده کرد. مانند: 

  
د ولی اشدقت داشته باشید که در بعضی از ضرب ها ممکن است عدد صورت با عدد مخرج برابر نب (نکته : الف

هردوی آن ها بر یک عدد بخش پذیر باشند. در این موارد نیز می توان با تقسیم صورت و مخرج بر آن عدد 

 ،ساده سازی را انجام داد. مانند: 

  

در ضرب عددهای مخلوط، ابتدا باید آن ها را به کسر تبدیل کنیم و سپس عملیات ساده کردن را در  (ب

 صورت امکان، انجام دهیم. مانند: 

   



  2ضرب عددهای مخلوط 

 حاصل ضرب عددهای مخلوط را می توانیم با استفاده از یکی از دو روش زیر محاسبه کنیم: 

شکل رسم کنیم. بیایید قبل از آن هر کدام از این عددها  رسم شکل: می خواهیم برای عبارت ضرب -1

 را به صورت جداگانه بر روی محور نشان دهیم. 

 

 

  

 می توانیم مقدار را به
𝟏

𝟑
 و 

𝟐

𝟓
صورت تقریبی نشان دهیم و مقدار اضافه ی هر محور را پاک کنیم. اکنون برای نمایش 

 2مستطیلی رسم می کنیم که یکی از ضلع های آن را اندازه ی محور اول یعنی  عبارت ضرب 
𝟐

𝟓
و ضلع  

 دیگر آن به اندازه ی محور دوم یعنی 
𝟏

𝟑
 باشد. اندازه ی هر قسمت را باالی آن می نویسیم.  1 

 

 

 

 شکل را که داخل مستطیل به وجود آمده است، به دست می آوریم و با هم جمع می کنیم: 6اکنون مساحت این 

 

 
 

عبارت ریاضی: ابتدا عددهای مخلوط را به کسر تبدیل می کنیم و سپس در صورت امکان کسرها را ساده  2-

 می کنیم و بعد حاصل را به دست می آوریم: 

 

 



 3 ضرب عددهای مخلوط

 برای ضرب عددهای مخلوط دو روش زیر را بررسی کنید. 

می کنیم و آن ها را در هم ضرب  روش اول: هر یک از عددها را به کسر بزرگ تر از واحد تبدیل می کنیم. سپس

  حاصل را دوباره به عدد مخلوط تبدیل می کنیم.

 

 

 

 

 

 

   (عرض× طول  )روش دوم یا روش مساحت 

در این روش یکی از عددها را به عنوان طول یک مستطیل و عدد دیگر را به عنوان عرض مستطیل در نظر می 

 گیریم: 

 مثال: 

  

 ساده کردن در ضرب کسرها 

هر صورتی را با هر مخرجی  می (بین آن ها عالمت ضرب باشد  )اگر دو یا چند کسر در هم ضرب شده باشند 

 توان ساده کرد. 

 

 مثال:   

 

  
 
 



 

 فعالیت یادگیری فصل دوم

 

 نفر تقسیم کنید؟ )بارسم شکل(  4کیک را بین  5چگونه می توانید  1

 

 

          

𝟐اگر  2

𝟑
یک زمین متعلق به علی آقا باشد و او بخواهد نصف زمین خود را جو بکارد، چه کسری از کل  

 رویه(-زمین جو کاشته است ؟ )رسم شکل

 

                          

𝟏به جای آنکه عددی را بر 3

𝟒
 ضرب کنیم. ---------تقسیم کنیم، می توانیم آن را در 

 

 

𝟏ضرب  4

𝟐
1×𝟏

𝟑
 را بارسم شکل بدست آورید. )مساحتی( 2

 

 

 

 حاصل ضرب زیر را ابتدا ساده کنید سپس حاصل آن را بدست آورید. 5

 
𝟑

𝟏𝟓
×

𝟏𝟎

𝟐𝟕
≡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صل سومف

 نسبت، تناسب و درصد

 نسبت 

 معرفی نسبت 

به رابطه ی بین دو مقدار که آنها را با هم مقایسه می کند نسبت می گویند. یک نسبت نشان می دهد که یک مقدار 

چند برابر مقدار دیگر است. نسبت بین دو مقدار را معموال با خط کسری نشان می دهند .به شکل روبه رو توجه کنید. 

» دایره وجود دارد. این مطلب را می توانیم به صورت زیر بنویسیم و می خوانیم  3مربع ، 2ین شکل، به ازای هر در ا

 «. است  3به  2نسبت تعداد مربع ها به دایره ها 

 هامربع تعداد                                              2                 

                         3 هادایره تعداد

 

 

 یا « 2به3»نکته: در شکل باال، نمی توانیم نسبت تعداد مربع ها به دایره ها را به صورت 
𝟑

𝟐
بیان کنیم، زیرا اول باید   

 تعداد مربع ها و سپس تعداد دایره ها را بنویسیم. 

 : در هر یک از شکل های داده شده، نسبت های خواسته شده را بنویسید. 1مثال 

 نسبت تعداد سگ ها به گرگ ها  (الف
𝟐

𝟒
  می باشد. 4به  2یا  

 

 نسبت تعداد دست ها به پاها  (ب
𝟔

𝟔
 است.  6به  6یا 

 
 برای حل بعضی از مسائل ،می توان از نسبت کمک گرفت. به مثال زیر، توجه کنید. : حل مسئله به کمک نسبت 

دقیقه طی می کند. این کرم خاکی، در یک دقیقه ،چند  9سانتی متر را در مدت زمان  45: یک کرم خاکی 2مثال 

 ریم. سانتی متر طی خواهد کرد؟ ابتدا نسبت مسافت طی شده به مدت زمان سپری شده را به دست می آو

  

تقسیم کنیم و  9دقت کنید که اگر بخواهیم زمان سپری شده یک دقیقه باشد، باید مخرج را بر خودش، یعنی عدد 

 این کار را باید در صورت نیز انجام دهیم. 

    

    

  



  2 نسبت

 چه کسری از سیب های درخت، روی زمین ریخته است؟ 

  

 

تا است، می توانیم بگوییم نسبت سیب های روی زمین به کل  8با توجه به این که تعداد کل  سیب های این درخت 

 است.  8به  3سیب های درخت 

 نسبت سیب های روی زمین به سیب های روی درخت ...................... به ........................ است. 

 نسبت سیب های روی درخت به سیب های روی زمین ................... به ..................... است. 

 نسبت سیب های روی درخت به کل سیب ها ..................... به ..................... است. 

ید. نسبت بین دو چیز را می توان به شکل های مختلف بیان کرد. به مثال زیر توجه کن    

 در شکل روبه رو نسبت بین مکعب های رنگ شده به رنگ نشده را می توان به چهار صورت نوشت: 

    

 

 3 نسبت

 است؛ که می توانیم آن را به صورت  8به  6در شکل های زیر، نسبت تعداد دایره ها به مثلث ها ،
𝟔

𝟖
 بنویسیم: 

 

  
 

 تا می شود، می توانیم نسبت های زیر را هم بنویسیم:  14هم چنین، چون کل شکل ها ( دایره ها + مثلث ها ) 

                                                    

𝟖  

  𝟏𝟒
 = 

مثلث

کل
                      

  دایره

 کل
=

𝟔

𝟏𝟒   
 

  



 تساوی نسبت ها  

 نسبت های مساوی 

همان طور که دیده شد، یکی از راه های نشان دادن نسبت دو چیز، استفاده از کسر است. در واقع می توان یک نسبت 

را به صورت یک کسر نمایش داد. با این کار، هر مفهوم و نکته ای که در مورد تساوی دو کسر برقرار بود ،در مورد 

نه، می توان تساوی دو نسبت را به کمک رسم شکل ،نوشتن تساوی دو نسبت نیز ،برقرار خواهد بود. به عنوان نمو

 کسرهای مساوی و هم چنین ساده کردن، نشان داد. 

 : با رسم شکل، نشان دهید که دو نسبت 1مثال 
𝟏

𝟐
 و  

𝟑

𝟔
  با هم برابرند . 

  

در (رسم می کنیم. یک شکل را به عنوان واحد در نظر می گیریم و به کمک آن، شکل مربوط به هر یک از نسبت ها را

  )هر نسبت، مساحت قسمت رنگ شده به مساحت کل شکل را تعیین می کنیم

همان طور که دیده می شود، در این دو شکل، مساحت قسمت های رنگ شده باهم برابر است و این یعنی دو نسبت 

 
𝟏

𝟐
 و  

𝟑

𝟔
 . با هم برابرند و می نویسیم: 

بنویسید و با نوشتن کسرهای مساوی با آن، دو نسبت مساوی با نسبت  را به صورت کسر 5به  3: نسبت 2مثال 

  اولیه به دست آورید.

  

 
 

  بنویسید. 12به  16: به کمک ساده کردن، دو نسبت مساوی با نسبت 3مثال 

  

 :  نکته

اگر بخواهیم شکل مربوط به یک نسبت را رسم کنیم، بهتر است که آن را به صورت یک کسر بنویسیم و سپس  (الف

 شکل مربوط به کسر را رسم کنیم. 

اگر صورت و مخرج نسبتی را که به صورت کسر نوشته شده است، در عددی غیرصفر یا بر عددی غیرصفر  (ب

 آید. تقسیم کنیم، نسبتی مساوی با آن به دست می 



 حل مسئله به کمک نسبت های مساوی 

 برای حل بسیاری از مسائل، می توان از تساوی نسبت ها کمک گرفت. به مثال های زیر، توجه کنید. 

  : نسبت دو عدد برابر با 4مثال 
𝟐

𝟑
 باشد، عدد کوچک تر را به دست آورید.  12است. اگر عدد بزرگ تر برابر با 

 در نظر می گیریم. با توجه به این که نسبت دو عدد برابر با  عدد کوچک تر را برابر با ؟
𝟐

𝟑
است، می توان فهمید که  

می باشد. بنابراین دو نسبت مساوی به صورت زیر خواهیم  2و عدد کوچک تر مربوط به  3عدد بزرگ تر مربوط به 

 به دست می آید.  8داشت و مقدار عدد کوچک تر برابر با 

   

بنویسیم.  1 دو عدد با یک عدد طبیعی بیان شده باشد، می توانیم آن را به صورت یک کسر با مخرجنکته: اگر نسبت 

 مانند: 

  

 باشد، دیگری چند خواهد بود؟  12است. اگر یکی از آن ها  4: نسبت دو عدد زوج برابر 5مثال 

 ابتدا باید توجه داشته باشید که نسبت دو عدد زوج مورد نظر، 
𝟒

𝟏
از آن جا که در صورت سؤال، ذکر نشده می باشد.  

 عدد بزرگ تر است یا عدد کوچک تر، دو حالت زیر را در نظر می گیریم.  12است که 

  عدد بزرگ تر باشد. 12حالت اول: 

  

 به دست می آید که زوج نیست. بنابراین این جواب قابل قبول نمی باشد.  3در این حالت، عدد دیگر 

  عدد کوچک تر باشد. 12حالت دوم: 

  

 به دست می آید که زوج می باشد و قابل قبول است.  48در این حالت، عدد دیگر 

 



 2نسبت های مساوی

 45مربی برای هر  3دانش آموز یک مربی در نظر گرفته شده است. در استخر دیگری  15در یک استخر برای هر 

 دانش آموز در نظر گرفته شده است. نسبت تعداد مربی به تعداد دانش آموز را در هر استخر پیدا کنید. 

همان طور که مشاهده می کنید دو کسر نوشته شده با هم برابر هستند. هر دو نسبت برابر با هم یک تناسب درست 

 می کند. نوشتن نسبت های مساوی مانند تساوی کسرها است. 

 هایی مانند به نسبت 
𝟐

𝟔
,

𝟕

𝟐𝟏
,

𝟒

𝟏𝟐
,

𝟓

𝟏𝟓
نسبت های مساوی گفته می شود. همان طور که مشاهده کردید ،ساده شده ی 

 همه ی این کسرها برابر با 
𝟏

𝟑
 است. 

 برای نوشتن نسبت های مساوی می توانیم از روش های روبه رو استفاده کنیم. 

  

 

 استفاده از نسبت های مساوی در مسئله  

 کیلوگرم باشد، وزن پدرش چند کیلوگرم است؟  32است. اگر دو وزن شایان  7به  4نسبت وزن شایان به پدرش مثل 

 
 

کیلوگرم باشد، وزن هر کدام چند کیلوگرم  24است. اگر اختالف وزن آن ها  7به  4نسبت وزن شایان به پدرش مثل 

 است؟

 

  

 ( 7 – 4=  3 ) حل این مسئله ابتدا اختالف نسبت ها را به دست می آوریم: برای



  3سبت های مساوی ن

 یا  8به  6همان طور که می دانید، نسبت تعداد دایره ها به مثلث ها در شکل زیر 
𝟔

𝟖
 است.  

  

دایره

مثلث
 =   

𝟔

𝟖
 

   

 یا  4به  3این نسبت را می توانیم به صورت 
𝟑

𝟒
 هم بنویسیم؛ زیرا  

𝟔

𝟖
را می توان مثل یک کسر در نظر گرفت و آن را 

 ساده کرد، یا برایش کسر مساوی نوشت که به آن یک نسبت مساوی می گوییم. 

 

 

 

 در این جا چند نسبت مساوی دیگر را می بینید. 

  

 

  تناسب 

اگر دو نسبت باهم مساوی باشند، تساوی به دست آمده از آن ها یک تناسب نام دارد. به عنوان نمونه، دو 

 نسبت 
𝟑

𝟒
 و 

𝟗

𝟏𝟐
 باهم برابرند، بنابراین می توان تناسب روبه رو را نوشت:   

 تناسب

  

   به عبارت دیگر،
𝟑

𝟒
 و  

𝟗

𝟏𝟐
 با یکدیگر متناسب هستند و تشکیل تناسب می دهند.  

 



 : کدام یک از نسبت های زیر، باهم متناسب هستند؟ تناسب مربوط به آن ها را بنویسید. 1مثال 

  
 نسبت 

𝟏𝟓

𝟐𝟎
 با نسبت  

𝟑

𝟒
  برابر است، زیرا: 

  

 بنابراین این دو نسبت، با یکدیگر متناسب هستند و تشکیل تناسب روبه رو را می دهند. 
𝟑  

𝟒
 =  

𝟏𝟓

𝟐𝟎
هم چنین  

 نسبت 
𝟐

𝟓
 با نسبت  

𝟖

𝟐𝟎
 برابر است، زیرا:  

 

   بنابراین این دو نسبت نیز، با یک دیگر متناسب هستند و تشکیل تناسب روبه رو را می دهند
𝟐  

𝟓
=  

𝟖  

𝟐𝟎
  

 : آیادو نسبت 2مثال 
𝟒

𝟏𝟔
 و  

𝟐

𝟒
 با یک دیگر متناسب هستند؟ چرا؟  

  خیر، زیرا این دو نسبت باهم برابر نیستند.

 
 نکته:  

 گاهی اوقات، تناسب دو یا چند نسبت را در یک جدول نشان می دهند که به آن جدول تناسب می گویند . (الف

  مانند:

  
 

4نسبت طول ضلع مربع به محیط آن، همیشه برابر با  (ب
است. بنابراین اگر دو مربع متفاوت داشته باشیم،  1

  همیشه تناسب زیر را خواهیم داشت:

  

      
   ضلع مربع(𝟏)

محیط مربع(𝟏)
=  

ضلع مربع(𝟐)

محیط مربع(𝟐)
 

  

نسبت طول ضلع یک مربع به مساحت آن، همیشه برابر با یک عدد مشخص نیست و در نتیجه با ضلع  )ج

 مربع و مساحت آن، نمی توان یک تناسب تشکیل داد. 



 حل مسئله به کمک تناسب 

بسیاری از مسائل را می توان با تناسب حل کرد. برای آشنایی با حل مسائل به کمک تناسب، به مثال های 

 جه کنید . زیر ،تو

 مریم  : نسبت تعداد گل های سارا به گل های 3مثال 
𝟑

𝟓
گل داشته باشد، مریم چند گل  12است. اگر سارا   

 خواهد داشت؟ 

 

 

 
 

نکته: در بعضی از مسائل، ما اطالعات مربوط به کل (مجموع) دو چیز را در اختیار داریم. در چنین مواردی 

 (مجموع) آن دو چیز به دست آوریم. مانند:باید نسبت یک چیز را به کل 

 

   

  متر است. اگر نسبت طول به عرض آن 84: محیط مستطیلی 4مثال 
𝟏𝟑

𝟖
باشد، مساحت این مستطیل چند   

 متر مربع است؟ 

متر،  مجموع   طول و   عرض 42  = 2  ÷ 84 

 مستطیل مساحت = طول × عرض = 26 × 16 = 416مربع متر 

  

دو چیز را در اختیار داریم. در چنین مواردی باید نسبت (تفاضل)نکته: در بعضی از مسائل، مربوط به اختالف 

 آن دو چیز، به دست آوریم. مانند: (تفاضل)یک چیز را به اختالف 

 
 

 تومان کم تر از سعید پول دارد.اگر نسبت پول علی به سعید برابر2000: علی5مثال 
𝟑

𝟓
باشد پول سعید چند  

 تومان است

  

 تومان است.  5000پول سعید 

          

      

  

                                                           



 2تناسب

رضا عالقه ی زیادی به جمع آوری ماکت اتومبیل دارد. او روز گذشته ماکتی خرید که زیر آن نوشته شده 

  بود:  
𝟏

𝟏𝟖
 منظور از » برادر کوچک ترش از او پرسید:    

𝟏

𝟏𝟖
یعنی در این ماکت » رضا پاسخ داد: « چیست؟  

 م قطعات  اتومبیل، تما
𝟏

𝟏𝟖
ی توانیم بگوییم ماکت با اتومبیل واقعی تناسب اندازه ی واقعی آن است؛ یعنی م 

 « دارد.

» رضا جواب داد: « یعنی با اندازه گیری این ماکت می توان اندازه ی واقعی آن را فهمید؟» برادرش پرسید: 

 سانتی متر است، یعنی  30بله ،مثال طول این ماکت 
𝟏

𝟏𝟖
اگر بخواهیم طول واقعی اتومبیل « اندازه ی واقعی آن. 

 را پیدا کنیم از جدول تناسب استفاده می کنیم: 

  

 سانتی متر است.  40متر و  5سانتی متر یا  540طول ماشین واقعی 

 3ناسبت

 را تشکیل می دهند؛ تناسب را می توان در جدول تناسب نشان داد: « تناسب»دو نسبت مساوی، باهم یک 

 

  

 

 این جدول را می توان شکل های زیر کامل کرد: 

 
 یا

 
 



 حاال به مسئله های زیر و روش حل آن ها با استفاده از تناسب دقت کنید.

لیتر از این  48نیاز داریم. برای تهیه ی  7به  5مثال: برای تهیه ی نوعی رنگ، به رنگ های آبی و قرمز به نسبت 

لیتر رنگ قرمز  28لیتر رنگ آبی و  20رنگ، به چند لیتر رنگ آبی و چند لیتر رنگ قرمز نیاز داریم؟ پاسخ: پس: به 

 نیاز داریم.

 
 

سانتی متر از علی بلندتر باشد، قد هر  45است. اگر مهرداد  9به  12مثال: نسبت قد مهرداد به علی، مثل 

 یک از آن ها چند سانتی متر است؟

 
 

 درصد 

 های باشد، درصد گفته می شود. به عنوان نمونه، نسبت 100در ریاضی به کسری (نسبتی) که مخرج آن 

 
𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
,

𝟎

𝟏𝟎𝟎
,

𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
,

𝟗𝟗

𝟏𝟎𝟎
 ,

𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
,

𝟐

𝟏𝟎𝟎
 همگی درصد هستند و می توان آن ها را به صورت دیگری نوشت.   

 

  = 2%« درصد دو»
𝟐

𝟏𝟎𝟎
 

  = 70%« هفتاد درصد»
𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

  = 99%« نودونه درصد»
𝟗𝟗

𝟏𝟎𝟎
 

 

اگر بخواهیم یک نسبت را به صورت درصد بنویسیم، باید آن را مساوی با نسبتی بگذاریم که  (الف نکته:

 است و سپس یک تناسب را حل کنیم. مانند: 100مخرج آن 

 

 

ب( برای دانستن این که عدد)آ(چند درصدعدد)ب( است باید نسبت 
آ

ب
 را به صورتدرصد بیان کنیم 

  

                                                     



 است؟  20چند درصد عدد  12عدد  (: الف1مثال 

 
 چند است؟  75عدد  20 %(ب

  

 حل مسئله به کمک درصد 

بسیاری از مسائل مربوط به تناسب، به صورت درصد بیان می شوند. برای حل مسائل مربوط به درصد، معموال از 

تناسب استفاده می کنیم که یکی از نسبت های آن مربوط به درصد داده شده خواهد بود. به مثال های زیر، توجه 

 کنید. 

کیلومتر  140سازی شده است. اگر مساحت این شهر  سازی و راهه درصد از اراضی یک شهر، صرف جاد 35: 2مثال

 و راهی وجود ندارد؟  همربع باشد، در چند کیلومتر مربع از این شهر، هیچ جاد

  

 = ؟   7×  7=  49کیلومتر مربع، جاده سازی شده 

  140- 49=  91  کیلومتر مربع از این شهر، هیچ جاده و راهی وجود ندارد 91در 

در حل مسائل مربوط به درصد، در نوشتن اعداد جدول تناسب، باید همیشه عدد مربوط به کل را در ردیف  نکته:

  بنویسیم.  100پایین و در مقابل عدد 

  2درصد 

همه ی جنس های » شیرین و مادرش برای خرید لباس به فروشگاهی رفتند. بر روی شیشه ی آن نوشته شده بود: 

 « یف به فروش می رسد.درصد تخف 30این مغازه با 

تومان باشد،  100مثال اگر قیمت کاالیی »مادرش گفت: « یف یعنی چه؟ درصد تخف 30» شیرین از مادرش پرسید: 

درصد را به این صورت هم  30بپردازیم . ( 100 – 30=  70 )تومان آن را از ما نمی گیرد؛ یعنی ما باید  30فروشنده 

تومان بود. او می خواست بداند برای خرید آن  20000شیرین لباسی را انتخاب کرد که قیمت آن  « 30 % می نویسند:

 چند تومان باید بپردازد. مادرش بر روی کاغذ جدول زیر را کشید تا قیمت لباس را بعد از تخفیف، حساب کند. 

، قیمت کل را نوشت و 100ی عدد او در ستون اول مقدار درصدها (تخفیف، پرداختی، کل) و در ستون دوم، روبه رو

 تومان بپردازیم.  14000بعد از محاسبه به شیرین گفت که برای خرید لباس باید 

  



   3درصد 

𝟑گفته می شود و عالمت آن % است. به عنوان مثال اگر بخواهیم، بدانیم  100به کسری از « درصد » 

𝟒
برابر با  

 باشد.  100چند درصد است، آن را مساوی با کسری قرار می دهیم که مخرجش 

  

 به مسئله های زیر و روش حل آن ها توجه کنید. 

 مثال: 

دانش آموز عضو کتابخانه ی مدرسه و بقیه عضو کتابخانه ی محله ی خود هستند.  15نفره ، 25در یک کالس 

 ضو کتابخانه ی محله ی خود هستند؟ چند درصد دانش آموزان این کالس ع

قرار می دهیم. زیرا هر دوی آن ها  25را در مقابل  100پاسخ: جدول درصد مربوط به مسئله را می کشیم و 

 را نشان می دهند. « کل»

 

 

 مثال:

تخفیف فروخته شود، چند تومان به  20تومان است. اگر این کتاب با%  4500قیمت روی جلد یک کتاب  

 فروش می رسد؟ 

را  4500تومان را حساب و از آن کم کنیم. برای این کار، جدول تناسب می کشیم و  4500از  20% پاسخ: باید

 را نشان می دهند.« کل»قرار می دهیم چون هر دو  100در مقابل 

 

 



 فعالیت یادگیری فصل سوم

 

𝟕نسبت مساوی  1

𝟓
 باشد، کدام است؟ 42که صورت آن   

 -الف
𝟒𝟐

𝟐𝟓
𝟒𝟐-ب                    □  

𝟑 𝟎
𝟑𝟓 -ج                       □  

𝟒𝟐
𝟑𝟎 -د                      □ 

𝟒𝟐
 □ 

 

𝟒کدامیک از نسبت های زیر با نسبت  2

𝟖
 مساوی است؟  

 □ 24به  16 -د           □ 28به  56 -ج               □ 32به  24 -ب         □ 56به  28 –الف 

 

 ساعت چندکیلومتر را طی می کند؟ 12ساعت می پیماید. این قطار در   4کیلومتر را در   320یک قطار  3

 □ 1280-د                  □ 960 -ج                         □ 460-ب                   □ 640-الف 

  

 هر دو نسبت مساوی، یک تناسب را تشکیل می دهند. )                ( 4

   (            ) بت مساوی با همان نسبت بدست می آید.اگر صورت و مخرج یک نسبت را بر یک عدد تقسیم کنیم، نس 5

 نماد درصد را در پشت عدد می گذاریم. )                  ( 6

𝟏، 50٪کسر مساوی  7

𝟒
 است. )                 (   

  

قاشق پودر سیر را با هم    1قاشق پودر کاری و   2قاشق زردچوبه، 3برای تهیه یک نوع چاشنی غذا،  8

 قاشق ادویه، چند قاشق زردچوبه، پودرکاری و پودر سیر وجود دارد؟  36ایم. در مخلوط کرده

 

𝟒𝟐توضیح دهید که چگونه مقدار مناسب برای این جای را پیدا می کنید؟  )  9

⬚
 =𝟔

𝟕
 ) 

 

 درصدهای زیر را به صورت کسر بنویسید و تا حد امکان ساده کنید. 10

                                                                                        ٪80                                          ٪50 

 لیتر محلول چند لیتر آب وجود دارد؟ )با کمک جدول(  25از یک محلول آب باشد، در  60٪اگر  11

 

 در شکل زیر، چند درصد از کل شکل رنگی است؟                                                                                       12

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

 

 

  

  

 



 فصل چهارم

 ضلعی ها  تقارن و چند

 تقارن محوری 

 قرینه ی یک نقطه نسبت به یک خط 

یک پاره خط عمود بر  (آ)به دست آوریم، باید از نقطه ی (ب)را نسبت به خط  (آ)اگر بخواهیم قرینه ی نقطه ی 

 رسم کنیم و سپس آن را به اندازه ی خودش در طرف دیگر خط، ادامه دهیم. (ب)خط 

 

 از سال گذشته می دانیم که برای رسم پاره خط عمود، از گونیا استفاده می کنیم. 

 می توانید به جای گونیا از خط کش استفاده کنید. اگر در کشیدن خط عمود به کمک خط کش نیز مهارت دارید، 

: اگر بخواهیم در یک صفحه ی شطرنجی قرینه ی یک نقطه را نسبت به یک خط پیدا کنیم، دیگر نیازی به نکته

گونیا نیست، زیرا خود صفحه ی شطرنجی دارای خطوط موازی و عمود برهم می باشد و به کمک آن ها می توانیم 

 موردنظر را پیدا کنیم. مانند:قرینه ی نقطه ی 

 

  (تقارن محوری)قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط 

برای به دست آوردن قرینه ی یک شکل نسبت به یک خط، کافی است قرینه ی هریک از رأس های آن شکل را 

نسبت به خط موردنظر مشخص کنیم و در نهایت، نقطه های قرینه ی به دست آمده را مانند شکل اولیه به یک 

 دیگر وصل کنیم تا شکل قرینه حاصل شود. 

  نسبت به خط داده شده رسم کنید.: قرینه ی شکل های زیر را 1مثال 

 

  

 

 به خطی که قرینه ی یک شکل را نسبت به آن رسم می کنیم، خط تقارن گفته می شود. نکته: 



 رسم خط تقارن یک شکل 

، به دو قسمت کامال مساوی تقسیم کرد. به طوری که (خط تقارن)بعضی از شکل ها را می توان با رسم یک خط 

تا می کنیم، قسمت های مساوی ایجاد شده، کامال روی هم قرار بگیرند. برای پیدا کردن وقتی شکل را از روی خط، 

خط تقارن یک شکل، باید تصور خوبی نسبت به نصف کردن شکل در ذهن خود داشته باشیم. به نمونه های زیر، 

 توجه کنید.

 

 

 اشد. همان طور که دیده می شود، ممکن است یک شکل، بیش از یک خط تقارن داشته ب

 نکته: 

بعضی از شکل ها هیچ خط تقارنی ندارند، یعنی نمی توان آن ها را با رسم یک خط، به دو قسمت مساوی  (الف

  تقسیم کرد به طوری که قسمت ها روی یک دیگر قرار بگیرند. مانند:

 

  

 

هر مربع دارای چهار خط تقارن، هر مثلث متساوی االضالع داری سه خط تقارن و هر دایره دارای بی شمار خط  (ب

  تقارن می باشد.

 

 

  



 کاربرد تقارن در پیدا کردن مساحت شکل ها 

می دانیم هر خط تقارن، شکل را به دو قسمت کامال مشابه و یکسان تقسیم می کند. هم چنین می دانیم که شکل 

هایی که یکسان هستند، مساحت های مساوی نیز دارند. با استفاده از این ویژگی ها می دانیم مساحت یک شکل را 

 . به مثال های زیر، توجه کنید. که دارای تقارن محوری است، خیلی ساده تر و راحت تر پیدا کنیم

  مثال: مساحت شکل زیر، چند واحد سطح می باشد؟

  
قسمت مساوی کوچک تر  4همان طور که دیده می شود، با رسم دو تا از خط های تقارن این شکل، می توان آن را به 

گیرد، تعداد مربع های تقسیم کرد. حاال می توان با شمارش تعداد مربع های یک قسمت که خیلی راحت صورت می 

 کل شکل را به دست آورد. 

  تعداد مربع های یک قسمت =  12=  >تعداد مربع های کل شکل  = 4×  12=  48

 . واحد سطح می باشد 48بنابراین مساحت شکل داده شده ،

  2تقارن محوری 

شکل روبه رو را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است. اگر شکل را از روی این خط تا بزنیم، دونیمه ی  )الف(خط 

  شکل به طور کامل بر روی هم منطبق می شود؛ یعنی همدیگر را می پوشانند.

  

 ، خط تقارن نامیده می شود. (الف)در این شکل خط 

قرینه ی یک شکل یا یک نقطه را نسبت به خط تقارن عالوه بر تا زدن، می توان با استفاده از صفحه ی شطرنجی یا 

 بدون استفاده از آن رسم کرد. 

با استفاده از صفحه ی شطرنجی: اگر بخواهیم قرینه ی یک شکل را نسبت به خط تقارن در صفحه ی شطرنجی  -1

 ،به فاصله ی هر نقطه تا خط تقارن انند نمونه مشخص می کنیم و با توجهرسم کنیم، ابتدا رأس های شکل را م

 قرینه ی آن را رسم می کنیم. 

نسبت به خط تقارن، دو خانه فاصله و در سمت چپ آن قرار دارد، پس قرینه ی  (ب)برای مثال در شکل زیر نقطه ی 

 رن است. این نقطه نسبت به خط تقارن با دو خانه فاصله دو سمت راست خط تقا

  

قرینه ی این نقطه ها را نسبت به خط ر؟ چطو(د)نقطه ی  چه وضعیتی قرار دارد نسبت به خط تقارن در  (ج)نقطه ی 

 به دست بیاید.  (ب ج د)تقارن رسم کنید، سپس این سه نقطه را با خط کش به هم وصل کنید تا قرینه ی مثلث 



 رسم قرینه بدون استفاده از صفحه ی شطرنجی:  -2

نسبت به خط تقارن از گونیا استفاده می کنیم. مثال اگر بخواهیم قرینه ی  (الف ب)برای رسم قرینه ی پاره خط 

را رسم کنیم، ابتدا باید بدانیم فاصله ی این نقطه تا خط تقارن چقدر است. همان طور که در سال  (الف)نقطه ی 

با  (لفا)مود مشخص می کنیم. بنابراین از نقطه ی گذشته یاد گرفتید فاصله ی یک نقطه تا خط را با رسم خط ع

استفاده از گونیا خط عمودی بر خط تقارن رسم می کنیم و فاصله را اندازه می گیریم و به همان اندازه در سمت 

است. اکنون شما قرینه ی (الف)دیگر خط تقارن، خط عمود را ادامه می دهیم. انتهای این خط، قرینه ی نقطه ی 

 وصل کنید. (ب)را با استفاده از خط کش به نقطه ی  (الف)را رسم کنید. سپس نقطه ی  (ب)نقطه ی 

 

 اگر نقطه روی خط تقارن قرار بگیرد، قرینه اش همان نقطه است. 

  

  

 

 

 

  3تقارن محوری 

« 2آ»تقارن محوری به معنای وجود شکل و قرینه ی آن، نسبت به یک خط (محور) است. در شکل زیر نقطه ی 

« آ ب س»قرینه ی مثلث « 2س 2ب 2آ»نسبت به خط قرمز رنگ است. هم چنین مثلث « آ»قرینه ی نقطه ی 

 نسبت به خط قرمز رنگ است. 

  

 

روی قرینه اشت منطبق می شود. همان طور که « آ ب س»اگر این برگه را از روی خط قرمز رنگ تا بزنید، مثلث 

خط قرمز رنگ، با فاصله ی قرینه اش تا خط قرمز برابر است. مثالً اگر  می بینید، فاصله ی هر رأس از این مثلث تا

واحد  4با خط قرمز ،« آ»در صفحه ی شطرنجی باال، ضلع هر مربع کوچک را یک واحد فرض کنیم، فاصله ی رأس 

 می گوییم. « محور یا خط تقارن»واحد است. به این خط قرمز رنگ ، 4و فاصله ی قرینه اش تا خط قرمز هم 

 



 شکل های متقارن 

اگر بتوانیم شکلی را با یک خط به دو قسمت تقسیم کنیم، به طوری که یک قسمت، قرینه ی قسمت دیگر باشد ،می 

گوییم آن شکل متقارن است؛ یعنی خط تقارن دارد. مثالً در شکل های زیر، متوازی االضالع خط تقارن ندارد؛ پس 

 ش بزرگ، یک خط تقارن و مستطیل، دو خط تقارن دارد. لِنیست. اما شکل فِلتقارن محوری ندارد و یک شکل متقارن 

  

 رسم قرینه، بدون صفحه ی شطرنجی 

صفحه ی شطرنجی، کار را برای رسم قرینه ها آسان می کند. اما بدون صفحه ی شطرنجی هم می توانیم قرینه ها را 

ی نقطه ها را از خط تقارن به وسیله ی گونیا و خط کش  رسم کنیم یا تشخیص دهیم. برای این کار، می توانیم فاصله

 م. اندازه بگیریم و قرینه ی هر یک را با همان فاصله از خط تقارن، در طرف دیگر مشخص کنی

 مثال: 

  
 

 تقارن مرکزی 

 قرینه ی یک نقطه نسبت به یک نقطه 

نقطه  را به (آ)به دست آوریم، باید با یک پاره خط، نقطه ی  (ب)را نسبت به نقطه ی  (آ)اگر بخواهیم قرینه ی نقطه ی 

 ، ادامه دهیم. (ب)وصل کنیم و آن را به اندازه ی خودش در طرف دیگر نقطه ی  (ب)ی 

  

 



 دقت داشته باشید که برای رسم یک پاره خط بین دو نقطه، از خط کش استفاده می کنیم. 

نکته: اگر بخواهیم در یک صفحه ی شطرنجی قرینه ی یک نقطه را نسبت به نقطه ی دیگر رسم کنیم، نیازی به خط 

 کش نداریم، زیرا می توان به کمک خانه های مربع شکل، قرینه ی نقطه ی موردنظر را پیدا کنیم. 

 به دست آورید.  (ج)را نسبت به نقطه ی  (پ): بدون استفاده از خط کش، قرینه ی نقطه ی 1ثال م

  

 

 

 

 

واحد به  2واحد به سمت راست و سپس  3 (پ)همان طور که از صفحه ی شطرنجی دیده می شود، اگر از نقطه ی 

انجام می دهیم تا به قرینه  (ج)می رسیم. حاال همین حرکت ها را از نقطه ی  (ج)سمت پایین حرکت کنیم، به نقطه ی 

 برسیم.  (پ)ی نقطه ی 

  (تقارن مرکزی)قرینه ی یک شکل نسبت به یک نقطه 

برای به دست آوردن قرینه ی یک شکل نسبت به یک نقطه، کافی است رأس های آن شکل را با نقطه مشخص کنیم 

و سپس هریک از آن ها را نسبت به نقطه ی مورد نظر قرینه کنیم و در نهایت، نقطه های به دست آمده را مانند شکل 

 ک دیگر وصل کنیم تا شکل قرینه حاصل شود. اولیه، به ی

 رسم کنید. (پ): قرینه ی شکل های زیر را نسبت به نقطه ی 2مثال 

  

  

 

 

 نکته : 

 به نقطه ای که قرینه ی شکل را نسبت به آن رسم می کنیم، مرکز تقارن گفته می شود.  (الف

بعضی از شکل ها مرکز تقارن ندارند. توجه داشته باشید که اگر شکلی دارای مرکز تقارن باشد، فقط یک مرکز  (ب

 تقارن دارد. 

 



 2تقارن مرکزی

 پیدا کنیم؟ (د)را نسبت به نقطه ی (م)چگونه می توانیم قرینه ی نقطه ی 

  

سفر کنیم، پس باید آدرس دقیقی داشته باشیم؛ یعنی اگر  (م)به نقطه ی  (د)فرض کنید که می خواهیم از نقطه ی 

کس برع (م)می رسیم. قرینه ی نقطه ی (م)سه خانه به چپ و دو خانه به باال حرکت کنیم به نقطه ی  (د)از نقطه ی 

 سیم. بر (م)آدرس باالست؛ یعنی باید سه خانه به راست و دو خانه به پایین حرکت کنیم تا به قرینه ی نقطه ی 

را روی آن مشخص کنید. حاال نوک مداد را  (م)قرار دهید. نقطه ی  (م)مانند شکل یک کاغذ شفاف روی نقطه ی 

روی کدام نقطه قرار گرفته  (م )قرار دهید و به آرامی کاغذ شفاف را نیم دور بچرخانید. نقطه ی (د)روی نقطه ی 

 است؟ 

ی داده شده نیم دور می چرخانیم. برای این کارمی  برای رسم قرینه ی یک شکل نسبت به یک نقطه، حول نقطه

 توانیم از کاغذ شفاف استفاده کنیم. 

 3تقارن مرکزی

 است. « مرکز تقارن»را تقارن مرکزی می گوییم. این نقطه همان « نقطه»وجود تقارن نسبت به یک 

  

قرینه ی یک نقطه یا یک شکل  )درجه ای 180یعنی چرخش (ما می توانیم به کمک کاغذ شفاف و نیم دور چرخش، 

 را نسبت به مرکز تقارن پیدا کنیم. 

  



 مرکز تقارن در شکل ها 

شکل است. زیرا هر نقطه روی « مرکز تقارن»درون این شکل ها در واقع « م»به این شکل ها دقت کنید. نقطه ی 

ه قرینه اش باز هم روی محیط پیدا کنیم، می بینیم ک« م»محیط آن ها در نظر بگیریم و قرینه اش را نسبت به 

 هستند. « تقارن مرکزی»شکل قرار می گیرد. در این صورت می گوییم این شکل ها دارای 

  
 

 زاویه و نیمساز 

 یادآوری در سال گذشته با مفهوم زاویه و انواع آن آشنا شدیم که عبارت بودند از: 

 

  

 کته:  ن

 درجه  است.  60در هر مثلث متساوی االضالع، اندازه ی همه ی زاویه ها برابر و مساوی  (الف

 

 

 

 

 در هر مثلث متساوی الساقین، اندازه ی زاویه های کنار قاعده باهم مساوی می باشند .  )ب

 مانند: 

 



 مجموع زاویه های داخلی مثلث 

اگر یک مثلث دلخواه رسم کنیم و مانند شکل زیر، زاویه های داخلی آن را بِبُریم و در کنار یک دیگر قرار دهیم 

 است.  (زاویه ی نیم صفحه)درجه  180،خواهیم دید که مجموع زاویه های داخلی آن، برابر با 

 

 

  : در شکل زیر، اندازه ی خواسته شده را به دست آورید.3مثال 

 

 

 : با کدام دسته از زاویه های زیر، می توان یک مثلث ساخت؟ چرا؟ 4مثال 

 درجه می باشد. 180. نمی توان، زیرا جمع این سه زاویه کم تر از  30°و50°و 90° (الف

   
   درجه است. 180. می توان، زیرا جمع زاویه های نوشته شده، برابر با  30°و20°و 130° )ب

 یم ساز ن

می کند، نیم ساز گفته می شود. نیم ساز را معموال با  (به دو قسمت مساوی تقسیم)به نیم خطی که زاویه را نصف 

  خط چین رسم می کنند. مانند:

  

 

برای رسم نیم ساز یک زاویه، می توانیم از نقاله کمک بگیریم. به این ترتیب که ابتدا اندازه ی کل آن زاویه نکته: 

تقسیم می کنیم و در آخر، با رأس و یک ضلع  2دازه می گیریم و سپس اندازه ی به دست آمده را بر را با نقاله ان

 زاویه ی داده شده، زاویه ای برابر با نصف زاویه ی قبلی رسم می کنیم. 

 

    

    



  : نیم ساز هریک زا زاویه های زیر را به کمک نقاله رسم کنید.5مثال 

  
  

 : در هر یک از شکل های زیر، خط چین ها نیم ساز هستند. اندازه ی زاویه های خواسته شده را به دست آورید. 6مثال 

  متساوی االضالع می باشد. بنابراین: (آ ب پ)با توجه به شکل، مثلث 

  
 

  متساوی الساقین می باشد. بنابراین: (س م ل)با توجه به شکل، مثلث 

  
 

 نکته :

 در مثلث متساوی االضالع، نیم ساز هر زاویه، خط تقارن مثلث نیز می باشد.  (الف

  ، خط تقارن مثلث می باشد.(زاویه ی مقابل قاعده)در هر مثلث متساوی الساقین، فقط نیم ساز زاویه ی رأس  (ب

  

 

 

  



 2زاویه و نیمساز

درجه است. هر یک از زاویه های مثلث را می توان با نقاله اندازه گیری  180مجموع زاویه های داخلی هر مثلث 

 کرد اما گاهی بدون استفاده از نقاله هم می توان اندازه ی زاویه را حساب کرد. 

  

 در مثلث متساوی االضالع هر سه زاویه با هم برابرند.  → 180° ÷ 3 = 60° اندازه ی هر زاویه 

 

  

  

 کدام یک از شکل های زیر را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است؟  (م د)نیم خط 

 

  

 

 را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است یعنی نیمساز این زاویه ها می باشد.  3و  1شکل  (م د)نیم خط 

  



 3زاویه و نیمساز

گیری زاویه ها با نقاله را هم آشنایی دارید؛ واحد اندازه گیری (درجه) و روش اندازه « زاویه»شما دوستان خوبم با 

زاویه آشنا می شوید. نیمساز، نیم خطی است که زاویه را به دو زاویه مساوی « نیمساز»می دانید. امسال با مفهوم 

 قسمت می کند؛ یعنی زاویه را نصف می کند.

 

  

انواع زاویه و اندازه ی آن ها : 1یادآوری  

 

  
  

 درجه است. 180: مجموع زاویه های داخلی هر مثلث 2یادآوری 

  
 

 : در مثلث متساوی الساقین، زاویه های پای ساق با هم برابرند. 3یادآوری 

 



 چندضلعی ها و مجموع زوایای آن ها  

 یادآوری 

ها دارای در سال گذشته با انواع چهارضلعی ها و بعضی از خواص آن ها آشنا شدیم. دیدیم که برخی از چهارضلعی 

  نام مشخص هستند، مانند:

 

 

  

  در جدول زیر، بعضی از خواص چهارضلعی ها را آورده ایم که باید آن ها را به خوبی به خاطر بسپارید.

  



 مجموع زاویه های داخلی چهارضلعی 

اگر یک چهارضلعی دلخواه رسم کنیم و مانند شکل زیر، زاویه های داخلی آن را بِبُریم و در کنار یک دیگر قرار 

  است. )زاویه ی تمام صفحه(درجه  360دهیم، خواهیم دید که مجموع زاویه های آن، برابر 

  

درجه است. به این  360ی، برابر به روش دیگری نیز می توان نشان داد که مجموع زاویه های داخلی هر چهار ضلع

ترتیب که چهارضلعی رسم شده را با رسم یکی از قطرهایش به دو مثلث تقسیم کنیم و چون مجموع زاویه های 

   :درجه است، می توان نوشت 180داخلی هر مثلث 

  

 : در شکل زیر، اندازه ی زاویه ی خواسته شده را به دست آورید. 1مثال 

 

  

 : با کدام دسته از زاویه های زیر، می توان یک چهارضلعی ساخت؟ چرا؟ 2مثال 

 

 150°و30°و 110°و 70°(الف

 درجه می باشد.  360می توان، زیرا جمع زاویه های نوشته شده برابر  

 80°و70°و 160°و 140° (ب

  می باشد . 360نمی توان، زیرا جمع آن ها بیش تر از 

80° + 70° + 160° + 140° = 450° 

 

      

      



 خواص مربوط به قطرها و نیم سازها در چهارضلعی ها 

در بعضی از چهارضلعی ها، قطرها و نیم سازه ها یکی هستند. در جدول زیر، بعضی از خواص مربوط به قطرها و 

 نیم سازها در چهارضلعی ها آورده شده است که به خاطر سپردن آن ها الزامی است.

 

  

 

 

 

 

نکته: در مربع و لوزی قطرها، نیم ساز زاویه ها نیز می باشند. یعنی در مربع و لوزی، قطرها و نیم سازها، خط تقارن 

 نیز می باشند. 

  : در لوزی روبه رو، اندازه ی زاویه خواسته شده را به دست آورید.3مثال 

  

  مساوی اند. بنابراین:چون این شکل لوزی است، پس زاویه های روبه رو در آن باهم 

  

  اما چون در لوزی، قطر، همان نیم ساز است، داریم:

   

نکته: در دو چهارضلعی مستطیل و متوازی االضالع، اگر نیم ساز همه ی زاویه های داخلی را رسم کنیم، از برخورد 

 آن ها، یک چهارضلعی جدید به وجود خواهد آمد که در شکل های زیر، آن ها را می بینید. 

  از برخورد نیم ساز های متوازی الضالع، مستطیل درست می شود.

  

 

 

  نیم سازهای مستطیل، مربع درست می شود. از برخورد



  2چند ضلعی ها و مجموع زوایای آن های 

درجه است .برای این که بتوانیم  360در کتاب درسی یاد گرفتیم که مجموع زاویه های داخلی هر چهارضلعی 

اندازه ی هر یک از زاویه ها را در چهارضلعی ها بدون استفاده از نقاله به دست آوریم. ابتدا جدول زیر را کامل 

 کنید و سپس آن را به یاد بسپارید. 

 

 

 

 

 

 

 ر را حساب کنیم. با توجه به جدول صفحه ی قبل، اکنون می توانیم اندازه ی همه ی زاویه های شکل های زی 

 

 درجه است.  50هم برابر با  (ج)می دانیم که در لوزی زاویه های روبه رو باهم برابرند؛ پس زاویه ی 

  

 با  برابر است (بو ) (د)پس اندازه ی زاویه ی  درجه است.  180هم چنین می دانیم که مجموع دو زاویه ی مجاور 

 130 = 50 – 180  

هم  (ب)یاد گرفتیم که در ذوزنقه متساوی الساقین زاویه های تند با هم و زاویه های باز با هم برابرند، پس زاویه ی 

 درجه است.  60

 

 

 برابر است با (ج)و  (د)پس اندازه ی زاویه  درجه است.  180در این نوع ذوزنقه، مجموع زاویه های تند و باز 

 120 = 60 − 180  

   



  3چندضلعی ها و مجموع زاویه های آن های 

 ما می توانیم با تقسیم یک چندضلعی به مثلث ها، مجموع زاویه های داخلی آن ها را به دست آوریم: 

 

  

 

 درجه است.  360مجموع زاویه های داخلی یک چهارضلعی 

 درجه است.  540مجموع زاویه های داخلی یک پنج ضلعی 

 درجه است. 720مجموع زاویه های داخلی یک شش ضلعی 

  

 یادآوری: 

 در سال گذشته آموختید که: 

 درجه است.  360ضلعی  4مجموع زاویه های داخلی هر 

و مجموع  زاویه های روبه روی هم با هم برابرند (مستطیل، لوزی و مربع متوازی االضالع،)در متوازی االضالع ها 

 درجه است.  180، (یعنی زاویه هایی که در دو طرف ضلع هستند) زاویه ها مجاور یک ضلع

امسال که با تقارن و نیمساز آشنا هستید، می توانید بفهمید که در بعضی از شکل ها، نیمساز زاویه ها، محور تقارن 

 هم می شوند. 

 . هم چنین در بعضی از شکل ها، قطرها، نیمساز و خط تقارن هم می شوند؛ مثل لوزی و مربع

 

 

 

 

 



 فعالیت یادگیری فصل چهارم

 درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.-1

 الف(قطرهای مستطیل خط تقارن هستند.                   درست                             نادرست

  نادرست                             درست                             ب(دایره بی نهایت خط تقارن دارد.

 نادرست                         درست           ج(مثلث متساوی الساقین یک خط تقارن دارد.

 پاسخ صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید. -2

 الف(در کدام شکل نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن است؟

 
 

 (هرسه مورد 4                           (3   (2 (1

 

 ب(کدام یک از شکل های زیر مرکز تقارن ندارد ؟

 

 3و 2(4 (3 (2 (1

 

 کدام شکل است؟ "م"ج(قرینه شکل داده شده نسبت به نقطه ی 

 

1) 2) 3)  4) 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -3

 

 ................ درجه است. الف(مجموع زاویه های ذوزنقه

 

 ب(در هر متوازی االضالع قطرها ..............................

 

 ج(در هر مربع قطرها ................. زاویه ها و هم خط تقارن هستند.

 

 الف(خط تقارن شکل های زیر را رسم کنید.-4

 

 

 

 

 

 ب(ذوزنقه ای رسم کنید که یک خط تقارن داشته باشد.

 

 



 قرینه شکل را نسبت به خط داده شده رسم کنید.-5

 

 

 

 

 نیمساز زاویه ی داده شده را رسم کنید.-6

 

 

 

 

 

 است. اندازه های خواسته شده را پیدا کنید. "ب"نمیساز زاویه  "ب د"در شکل زیر-7

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به اندازه های داده شده اندازه های خواسته شده )؟( را حساب کنید.-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صل پنجم:ف

        یعشارعداد اا 

 شما در سال چهارم ابتدایی با اعداد اعشاری آشنا شده اید. به شکل زیر دقّت کنید: :دانش آموزان: جلسه ی اوّل

 

 

 

 

 

 

 

 

 بله درست است ده قسمت. شکل مانند قسمت سفید وجود دارد؟ ادر این شکل؛ چند ت

بله درست است یک دهم. که کسر یک دهم را می توان به شکل  قسمت سفید رنگ چه کسری از کلّ مربع است؟

 نیز نوشت.  0/ 1دیگری مانند: 

بله درست است ده صدم. که کسر ده صدم را می توان به  آیا یک دهم را به صورت دیگری هم می توان نوشت؟

 نیز نوشت.  0/ 10شکل دیگری مانند: 

                                      را که با هم مساوی می باشند، عدد اعشاری می گویند.  0/ 10و  0/ 1به 

تبدیل کرد، عدد  ... ای  1000 ای  100 ای  10، یا بتوان آن را به باشد...   ای  1000 ای  100 ای  10 ها آن مخرج که ییکسرها به

 اعشاری ) کسر اعشاری ( می گویند.  

10
2

10
1

10
1

 

 تشکیل شده است: قسمت دو از یاعشار عددهر 

 ) خُرده یا کمتر از واحد ( یاعشار قسمت-2                  ) واحد کامل ( حیصحقسمت  -1 

 که با ممیز جدا شده است. باشد یم 35 آن یاعشار قسمت و 4 آن حیصح قسمت که 35/4ند: مان 

 است. ممیز یعنی جدا کننده ی واحد کامل از کمتر از واحد. نماد اعشاریممیز / 

گفتگو کنید و  87به مطالب یادآوری، در مورد تصویر عنوانی صفحه ی  توجّهدانش آموزان خوبم اکنون با کلیف: ت

 را انجام دهید. ریاضیکتاب  88فعالیّت صفحه ی 

      

     

          

          

          

          

          

          

          

          



 جلسه ی دوّم: 

 جدول ارزش مکانی عدد اعشاری:معرفی هزارم با توجّه به  90و  89صفحه ی 

 

صحیح است جدول ارزش مکانی اعداد سمت ر اعداد اعشاری نیز مانند اعداد صحیح، جدول ارزش مکانی دارند و در

قرار دارند. که در سال چهارم با مرتبه ی دهم و صدم آن آشنا شده اید و امسال با مرتبه ی هزارم آن بیشتر آشنا می 

 شوید.

یند. مانند: گو یم...  و هزارم ؛رقم نیسوم و صدم ؛رقم نیدوم و دهم ؛زیمم از بعد رقم نیاول یاعشار یعددها در 

 دویست و سه و چهارصد و هفتاد و دو هزارم. عدد زیر:

 به حروف:                                                              

 پنج و دویست و سی و شش هزارم                                                     

                                           

            

                                                                    گسترده                   

 

1000
2365

1000
6

100
3

10
25                                                    5  =006/0  +03/0  +2/0  +5      

 

 که خوانده می شود: 203 / 472

 دویست و سه و چهارصد و هفتاد و دو هزارم

    

 

 برابر جایگاه سمت راست آن است. یعنی: 10مکانی هم، ارزش هر جایگاه  شدر قسمت اعشاری جدول ارزنکته: 

 (  01/0( = یک صدم )  001/0تا یک هزارم )  10

 ( 1/0( = یک دهم )  01/0تا یک صدم )  10

 

 

 

 یکان دهم صدم هزارم

6 3 2 5 

 واحد کامل حقسمت عدد صحی قسمت اعشاری

 یکی ها 

 صدگان دهگان یکان دهم صدم هزارم

2 7 4 3 0 2 



 تمرین:

 ری:اعشا عدد دو ی سهیمقا روش

 

 به دو عدد زیر توجّه کنید:

 3/  25  <  7/  25در نتیجه:                         7 > 3چون            3/  25و         7/  25

 حال به دو عدد زیر توجّه کنید:

 9/  16  <  9/  35در نتیجه:               0/  1  < 0/  3چون            9/  16و         9/  35

 و حاال به دو عدد زیر توجّه کنید:

 8/  29  >  8/  25در نتیجه:           0/  05  < 0/  09چون           8/  29و         8/  25

 نتیجه: 

برای این کار از جایگاه های با ارزش تر مقایسه را شروع می کنیم و اگر مساوی بودند به ترتیب به سراغ جایگاه     

 قسمت که است تر بزرگ یعدد م،یکن یم سهیمقا باهم را حیصح یها قسمت ابتدا های بعدی می رویم. یعنی

 به: بیترت به را ها آن یاعشار یها قسمت  ح،یصح یها قسمت بودن یمساو صورت در. باشد تر بزرگ آن حیصح

 را …. هزارم ی مرتبه یها رقم سپس صدم، ی مرتبه یها رقم سپس دهم، ی مرتبه یها رقم ابتدا که صورت نیا

 .میکن یم سهیمقا باهم

 با هم مقایسه می کنیم. به تصاویر زیر دقّت کنید: ابتدا قسمت های صحیح را

 

 

 



 در این اعداد که قسمت اعداد صحیح آن با هم مساوی هستند، قسمت دهم اعداد را مقایسه می کنیم.

 

 اگر عدد صحیح و دهم مساوی باشد، صدم آن را مقایسه می کنیم.

 

 

 

 
 

 هم مقایسه می کنیم و ... و اگر عدد صحیح و دهم و صدم اعشار با هم مساوی باشد، قسمت هزارم اعشار آن را با

 امّا به تصاویر زیر بیشتر دقّت کنید:

 

 

 

 
 

 0/ 1=  10/0پس نتیجه می گیریم که:     

 جایگاه دهم آن ها برابر است و هر دو در جایگاه های بعدی رقم با ارزشی ندارند. :1زیرا: دلیل

 می شود بیست صدم. 10دهم ضرب در کسر دو دهم و بیست صدم، دو کسر مساوی می باشند. یعنی دو : 2دلیل

 0/ 1=  10/0 صفر در سمت راست عدد اعشار ) که رقم دیگری بعد از آن نباشد( بی ارزش است. پس  نکته:

 

 

 

 
 

 0/ 5=   0/ 50=  0/ 500پس چنین عددهایی نیز با هم مساوی هستند.               



 قرار دارد؟  0/ 35و  0/ 34بین  0/ 345آیا عدد  سوال:

 صفرهای بی ارزش می گذاریم. 0/ 35و  0/ 34برای راحت تر شدن مقایسه در سمت راست 

350  /0  >  345  /0  >  340  /0 

 کوچکتر است. 0/  35بزرگتر و از  0/  34بین این دو عدد قرار دارد؛ چون از  0/  345پس 

 .دهید توضیح را پاسخ و کنید مشاهده دقّت با زیر تصاویر به : تکلیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه ی سوم: 

 :92و  91و حل تمرین های صفحه ی  رکس به یاعشار یعددها لیتبد روش

 تعداد ی دهنده نشان اعشار، قسمت یها رقم تعداد م،یسینو یم کسر صورت در زیمم بدون را عددکلّ  ابتدا   

 .است مخرج در کی یجلو یصفرها

 ینم یرییتغ چیه عدد میبگذار صفر دلخواه تعداد به یاعشار رقم نیآخر از بعد ،یاعشار یعددها در اگر: نکته

 .میکن یم استفاده یاعشار میتقس در یرو شیپ ای قیتفر و جمع در تیخاص نیا از. کند

 75/3=  750/3= 7500/3:      ... =  مثال

 / 25  یعددها مثال طور به .کند یم رییتغ عدد میده قرار صفر یاعشار عدد کی یها رقم نیب در اگر دیکن توجه

 .ستندین برابر 2/  205 و   2

 عدد مخلوط: به یاعشار یعددها لیتبد روش

اعداد اعشاری را می شود به اعداد مخلوط هم تبدیل نمود. بدین صورت که ابتدا عدد صحیح را می نویسیم و     

 یها رقم تعدادجلوی آن خط کسری می کشیم. سپس عدد قسمت اعشاری را در صورت کسر قرار می دهیم، 

 .است مخرج در کی یجلو یصفرها تعداد ی دهنده نشان اعشار، قسمت

 های زیر توجّه کنید:به مثال 

  1/ 03می شود.             100در جایگاه صدم است، مخرج  3عدد چون عدد  ندر ای

 10/ 015می شود.   1000رقم اعشار تا جایگاه هزارم داریم، پس مخرج کسر  هدر این عدد چون س

 کسر به عدد اعشاری: لیتبد

 تعداد به سپس و نوشته را کسر صورت ابتدا باشد، یم...  ای 1000 ای 100 ای 10  آنها مخرج که ییکسرها برای تبدیل -1

 .میزن یم زیمم و کرده جدا عدد، راست سمت از مخرج یصفرها

 

 میکن ضرب یعدد در را جو مخر صورت دیبا ستین...  ای 1000 ای 100 ای 10  آنها مخرج که ییکسرها لیتبد یبرا -2

 .شود...  ای 1000 ای 100 ای 10 یعددها از یکی کسر مخرج تا
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مخرجش  کسر را بر صورت دیبا صورت نیا در نشد لیتبد ... ای 1000 ای 100 ای 10 یعددها به کسر کی مخرج گرا -3

 بیشتر به دست آوریم. رج قسمت را تا یک رقم اعشار و یاتقسیم کنیم و خا

7
2

 



 جلسه ی چهارم: 

 :95تا  93و حل تمرین های صفحه ی  یاعشار اعداد جمع

 .میده قرار باال را بزرگتر عدد است ترهب    ✅

 ... و دهگان ریز دهگان کان،ی ریز کانی: یعنی میسینو یم هم ریز را حیصح یها قسمت     ✅

 .میسینو یم زیمم ریز در را زیمم

 ... و صدم ریز صدم دهم، ریز دهم یعنی میسینو یم هم ریز را یاعشار یها قسمت    ✅

 .میده یم انجام را جمع عمل ،یمعمول جمع مانند    ✅

اگر عددی تعداد ارقام اعشارش کمتر از دیگری بود، با قرار دادن صفر در سمت راست آن، کمبود را جبران     ✅

 می کنیم. مانند مثال های زیر: 

 

35  /1  +3                    953  /10  +2  /1        999  /1  +35  /5   

 

    00  /3                       200  /1                       350  /5               

    35  /1                     +953  /10                    +999  /1 +   

   35  /4                         153  /12                    349 / 7 

 جلسه ی پنجم: 

 :97و  96و حل تمرین های صفحه ی  یاعشار اعداد قیتفر

 .میده قرار باال را بزرگتر عدد حتما دیاب   ✅

 ... و دهگان ریز دهگان کان،ی ریز کانی: یعنی میسینو یم هم ریز را حیصح یها قسمت   ✅

 .میسینو یم زیمم ریز در را زیمم    ✅

 ... و صدم ریز صدم دهم، ریز دهم یعنی میسینو یم هم ریز را یاعشار یها قسمت    ✅

 .میده یم انجام را قیتفر عمل ،یمعمول قیتفر مانند    ✅

جبران می  را کمبود آن، راست سمت در صفر دادن قرار با بود، دیگری از کمتر اعشارش ارقام تعداد عددی اگر ✅

 کنیم.

21
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 جلسه ی ششم: 

 :99و  98و حل تمرین های صفحه ی  یاعشار اعداد ضرب

 یم انجام را ضرب عمل و نوشته هم ریز در زیمم گرفتن نظر در بدون را عدد دو ،یاعشار اعداد ضرب یبرا    ✅

 .میزن یم زیمم و کرده جدا رقم چپ به راست سمت از ضرب حاصل در یاعشار یها رقم تعداد به سپس .میده

  0/  3×  0/  45=  0/  135                       3×  45=  135مثال:                         

 رقم اعشار1رقم اعشار   2رقم اعشار   3                                                                                            

 ر ضرب اعداد اعشاری:د نکته:

 9/  527×  10=  95/  27رقم به راست می رود.                                  1یز مم× :  10

 9/  527×  100=  952/  7ممیز دو رقم به راست می رود.                             × :  100

 9/  527×  1000=  9527رقم به راست می رود.                              3ممیز × :  1000

 تقسیم اعداد اعشاری: در

 782/  3÷  10=  78/  23رقم به چپ می رود.                                         1÷ :  10

 782/  3÷  100=   7/  823رقم به چپ می رود.                                      2÷ :  100

 782/  3÷  1000=  0/  7823     رقم به چپ می رود.                              3÷ :  1000

                               

 عمل می کنیم: زیردر محاسبه ی یک عبارت، به ترتیب نکته: 

 از داخل ترین پرانتز شروع می کنیم.  .1

 ضرب و تقسیم از چپ .2

 جمع و تفریق .3

 مثال: حاصل عبارت های زیر را با رعایت ترتیب محاسبه به دست می آوریم.

پرانتز شروع می کنیم، در داخل پرانتز، اول تقسیم اولویت دارد، بعد تفریق داخل پرانتز و در آخر، ضرب بیرون از 

 پرانتز.

 

01  /0  =010 /0) =  01 /0 - 10  ÷6  /0× )2  /0 

 

                                                                        06  /0   

 

                                           05  /0 

 

                                                                        010  /0            



 فعالیت یادگیری فصل پنجم

 

 الف( کدام عبارت درست و کدام نادرست است:

 نادرست  درست   رقم صفر قرار دارد. 52/41در مرتبه هزارم عدد

 نادرست درست              از حاصل تقریبی آن همیشه بیشتر است.   حاصل دقیق یک جمع،

 نادرست درست   می شود. 1را با هم جمع کنیم برابر  1/0 تا 10اگر 

  باشد.                                  1000و 100و 10اگر بخواهیم کسری را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، مخرج آن همواره باید 

 درست                       نادرست

 ب(پاسخ صحیح را با عالمت )*( مشخص کنید.

 237/0-239/0-.....-243/0-245/0 در جای خالی چه عددی باید قرار بگیرد ؟-1

 244/0د(            242/0ج(   241/0ب(  240/0الف(

 محور مقابل چه ضربی را نشان می دهد؟-2

 

 

 3×5/0د(                       5×3/0ج( 5×4/0ب( 4× 5/0الف(

 به کدام عدد نزدیکتر است؟ 701/15عدد -3

 18د(عدد          17ج(عدد 16ب(عدد 15الف(عدد

 فلش روی محور مقابل چه عددی را نشان می دهد؟-4

 

 980/0د(         948/0ج( 984/0ب( 908/0الف(

 است؟1/0چندتا 5-6/5

 تا 56د(          تا 650ج( تا 560ب( تا 65الف(

 ج( جاهای خالی را کامل کنید:

 01/0یعنی...............  18/2 -1

 عدد که هر کدام یک رقم اعشار دارند را در هم ضرب کنیم حاصل ،.......... رقم اعشار دارد.اگر دو  -2

 بین دو عدد ........ و ....... قرار دارد. 63/4عدد -3

 د( به سواالت زیر پاسخ دهید:

 اعداد زیر را با هم مقایسه کنید:-1

 

 21/64 201/64    300/3 3/3 878/0        1 12 9999/0 

 

کیلوگرم است. وزن رضا چند کیلو گرم بیشتر  25/41کیلوگرم و وزن برادر کوچکترش  72/56وزن رضا -2

 است؟

 

 



بسته از این ماست استفاده کند چه  10روی یک بسته ی ماست اطالعات مقابل نوشته شده است. اگر فردی -3

 قدر از هریک از این مواد وارد بدن او می شود؟

 

 

 

 و تفریق های زیر را روی محور نشان دهید:جمع -4

 

=  1/2  +  1/1 

 

=  8/2   -    4 

  
 

 محیط و مساحت شکل مقابل را به دست آورید:-5

 

 

 

 اعداد اعشاری زیر به عدد مخلوط تبدیل کنید:-6

 = 6/3 

 

 = 25/12 

 اعداد مقابل را از کوچک به بزرگ مرتب کنید:-7

1-5/0-17/0-5/4-3/2-2-110/3-01/3 

                                                                                  

 

 هر یک از اعداد را به صورت گسترده بنویسید:-8

                                                                                         =028/135 

                                                                                                                                             =005/100 

 

 

 جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید:-9

 

 

 

 

 



 صل ششمف

 اندازه گیری

 مساحت لوزی و ذوزنقه

 لوزیمساحت 

 برای پیدا کردن مساحت یک لوزی، نیاز داریم که برخی از ویژگی های لوزی را یادآوری کنیم. 

قطرها خط تقارن لوزی هستند، بنابراین هر قطر، آن را به دو مثلث مساوی و در نتیجه دو قطر، آن را به چهار  (الف

 مثلث مساوی تقسیم می کند. 

  

 قطرهای لوزی بر یک دیگر عمودند و یک دیگر را نصف می کنند.  (ب

  مساحت لوزی

 با استفاده از رابطه ی زیر، به دست می آید. 

 = مساحت (قطر کوچک× قطر بزرگ )÷  2

 یا به زبان ساده تر، مساحت لوزی برابر است بالوزی 

 « دو قطر  نصف حاصل ضرب»  

 : مساحت لوزی روبه رو را به دست آورید. 1مثال 

  

  

نکته : می دانیم، مربع همان لوزی است که قطرهای برابر دارد. بنابراین اگر اندازه ی یک قطر مربع را داشته باشیم، 

 می توانیم مساحت آن را به صورت زیر، به دست آوریم. 

= مساحت  (قطر× قطر )÷  2

 : مساحت مربع روبه رو را به دست آورید. 2مثال مربع 

   

 

 



 مساحت ذوزنقه 

 به ذوزنقه زیر و اجزای تشکیل دهنده ی آن، توجه کنید. 

  

 با داشتن اندازه های مشخص شده روی شکل، می توان مساحت ذوزنقه را از رابطه ی زیر، به دست آورد. 

 = مساحت  (مجموع دو قاعده× ارتفاع )÷  2

 

 مساحت ذوزنقه ی زیر را پیدا کنید.: 1مثال 

 

  

  

  

 

نکته: در بسیاری از مواقع، برای پیدا کردن مساحت یک شکل، باید آن را به شکل هایی که مساحت آن ها را می 

 توانیم حساب کنیم، تقسیم بندی کنیم و مساحت های به دست آمده را باهم جمع کنیم.

  

 : مساحت شکل زیر را پیدا کنید. شکل را به یک مستطیل و یک ذوزنقه تقسیم می کنیم. 2مثال 

 

 

  26بنابراین مساحت کل شکل برابر است با 

 تقسیم بندی ای که با تعداد شکل های کم تری ما را به جواب برساند، تقسیم بندی مناسب است. 

 



  2مساحت لوزی و ذوزنقه ی 

امروز آموزگار می خواست مساحت لوزی را آموزش دهد. او از دانش آموزان خواست تا بر روی مقوا یک لوزی با 

 اندازه های زیر رسم کنند. 

  

 

 

با توجه به این که دانش آموزان در پایه های سوم و چهارم با مساحت شکل های زیر آشنا شده بودند هر کدام 

 دست آوردند که در شکل های زیر آن ها را مشاهده می کنیم. به روش های متفاوتی پاسخ را به 

 

 
 

 برابر کرد تا مساحت لوزی را به دست آورد.  4روش ساسان: او مساحت یک مثلث را حساب کرد و آن را 

 

 برابر کرد.  2روش سروش: او مساحت مثلث سمت راست را حساب کرد و آن را 

 

 روش علی: او لوزی را از روی قطرها برش داد و آن را به شکل مستطیل درآورد: 

 طول مستطیل = قطر کوچک لوزی عرض مستطیل = 
𝟏

𝟐
 قطر بزرگ   

 

  6× بنابراین: ................. = ................... 

  

 



روش مهدی: او لوزی را از روی قطرها برش داد و با مثلث های به وجود آمده یک متوازی االضالع درست 

 کرد. 

 ..... لوزی ارتفاع متوازی االضالع = قاعده ی متوازی االضالع = ....
𝟏

𝟐
 ........ لوزی ...  

 

  × ................. بنابراین.... :.............. = .................. 

 

لوزی هم اندازه، یک مستطیل ساخت و بعد از این که مساحت مستطیل را  2روش نیما: او با استفاده از 

 کرد. دلیل کار او را بنویسید.  2حساب کرد، پاسخ را تقسیم بر 

 
 معلم گفت: آفرین بچه ها! همه ی روش ها درست است. پس می توانیم بگوییم: 

لوزی مساحت =  
× بزرگ قطر قطرکوچک 

𝟐
 

 

 در شکل زیر یک ذوزنقه ی قائم الزاویه می بینید. به اجزای آن دقت کنید. 

  

 برای به دست آوردن مساحت آن ذوزنقه ی دیگری به همان اندازه رسم کردیم و مستطیل زیر را ساختیم. 

 طول مستطیل = قاعده ی بزرگ + ...................... 

 عرض مستطیل...................... =  

 عرض × مساحت مستطیل = طول 

  

 کنیم؟ چرا؟  2آیا بعد از این که مساحت مستطیل را به دست آوردیم، باید پاسخ را تقسیم بر 

  

  

 
 

 



3مساحت لوزی و ذوزنقه  

 

مساحت لوزی    

 برای محاسبات مساحت لوزی به اندازه ی قطرهای آن نیاز داریم؛ رابطه ی مساحت لوزی عبارت است از: 

 سانتی متر است.  4و  6مثال: اندازه ی قطرهای لوزی مقابل 

 پس مساحت آن برابر است با: 

 (6 × 4) ÷ 2 = 12مربع متر سانتی 

 

 مساحت ذوزنقه 

و  (یعنی آن ضلع هایی که با هم موازی هستند)برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به اندازه ی هر دو قاعده 

نیاز داریم. رابطه ی  (این دو قاعده عمود می شودیعنی پاره خطی که به )هم چنین به اندازه ی ارتفاع آن 

 محاسبه مساحت ذوزنقه عبارت است از: 

 (مجموع دو قاعده× رتفاع )÷ 2

 سانتی متر است .  4سانتی متر و اندازه ی ارتفاع آن  10و  7مثال: اندازه ی قاعده های ذوزنقه ی زیر 

 پس مساحت آن برابر است با: 

 سانتی 

 

نکته: مربع هم نوعی لوزی است که قطرهای برابر دارد. پس می توان مساحت مربع را از رابطه ی مساحت 

 لوزی هم محاسبه کرد. 

 نکته: ذوزنقه چند نوع است که مساحت همه ی آن ها از رابطه مساحت ذوزنقه به دست می آید. 

 

 
 

      



 

حیط دایرهم  

 

محیط دایره   

 

 

همان طور که گفته شد، منظور از محیط یک شکل هندسی، این است که دورتادور آن شکل را اندازه بگیریم. در مورد 

دایره نیز، همین کار را انجام می دهیم. برای انجام این کار، یک نقطه را روی دایره مشخص می کنیم و از آن جا به 

می کنیم تا به نقطه ی اول باز گردیم. در واقع طول هر دور  کمک یک متر نواری، شروع به اندازه گیری دور دایره 

 دایره، برابر با محیط آن دایره می باشد. 

 پیدا کردن محیط تقریبی دایره 

اگر بخواهیم محیط تقریبی یک دایره را به دست آوریم، می توانیم تعدادی نقطه روی آن در نظر بگیریم و آن ها را به 

 پاره خط، به یک دیگر وصل کنیم و سپس محیط چندضلعی ایجاد شده را محاسبه کنیم.  طور متوالی (پشت سرهم) با

  

همان طور که دیده می شود، هر چه تعداد نقاطی که روی دایره انتخاب می کنیم، بیش تر باشد، محیط چندضلعی به 

 دست آمده، به محیط دایره نزدیک تر می شود. 

   ) π(معرفی عدد پی

اگر یک دایره ی دلخواه رسم کنید و اندازه ی قطر و محیط آن را به دست آورید، خواهید دید که نسبت محیط دایره 

گفته می شود و « پی»می باشد. به این عدد ثابت، عدد  14/3به قطر دایره، همواره عددی ثابت است که تقریبا برابر با 

 نمایش می دهند. «  π»آن را با نماد 

  

 برابر قطر آن است.  14/3به عبارت دیگر، محیط دایره، تقریبا 

 نکته: اگر شعاع یا قطر یک دایره را داشته باشیم، می توانیم محیط آن را از طریق رابطه های زیر، به دست آوریم. 

 دایره  قطر = محیط×  14/3= محیط دایره                  یا                2× شعاع ×  14/3

 

 

 



 متر، چند متر است؟  3: محیط دایره ای به شعاع 1مثال 

 
 سانتی متر، چند سانتی متر است؟  800: محیط دایره ای به قطر 2مثال 

  

 

 : محیط شکل زیر را به دست آورید. 3مثال 

 محیط این شکل، از دو قسمت تشکیل شده است. یکی قطر دایره و دیگری، نیمی از دور دایره می باشد. 

 
 

 تعیین میزان حرکت نوک عقربه ی دقیقه شمار ساعت 

به ساعت زیر، توجه کنید. وقتی عقربه ی دقیقه شمار شروع به حرکت می کند، نوک عقربه روی محیط دایره ی 

ساعت حرکت خواهد کرد. برای این که تشخیص دهیم در یک مدت زمان مشخص ،نوک عقربه ی دقیقه شمار، چه 

 ه صورت زیر، عمل می کنیم . قدر حرکت کرده است، ب

  

 

 

 را به دست می آوریم.  (شعاع دایره ساعت)طول دقیقه ی عقربه شمار  (الف

  (مسافتی که نوک عقربه، در یک دور طی می کند)محیط دایره ی ساعت را به دست می آوریم.  (ب

 مدت زمان داده شده را به صورت کسری از ساعت می نویسیم.  (ج

 کسر به دست آمده را در محیط دایره ساعت، ضرب می کنیم.  (د

  



نکته: یک راه سریع، برای پیدا کردن میزان حرکت نوک عقربه ی دقیقه شمار در یک مدت زمان مشخص ،استفاده 

 از جدول تناسب زیر است. 

 

 محیط دایره ساعت  60 

 مسافت طی شده  ت زمان مدّ
 

 دقت داشته باشید که در جدول روبه رو، مدت زمان، حتما باید بر حسب دقیقه باشد. 

 دقیقه، نوک عقربه ی دقیقه شمار ساعت زیر، چند میلی متر حرکت می کند؟  20ساعت و  1: پس از گذشت 4مثال 

 

 

 

 

 

 

  2محیط دایره ی 

سانتی متر رسم کنند. آن ها باید دهانه  10آموزگار از دانش آموزان کالس پنجم خواست که روی مقوا دایره ای به قطر 

 ..................    رگار را چند سانتی متر باز کنند؟ی پ

سپس به آن ها گفت که بعد از بریدن دایره، با استفاده از متر خیاطی دور تا دور آن را اندازه بگیرند. محیط دایره در 

 سانتی متر بود.  31حدود 

؟ است محیط دایره به طور تقریبی چند برابر قطرآن

 گوییم.  می عددپی است که به آن14/3عدد مقداراین

 

 
 

 ضرب کنیم، محیط دایره به دست می آید.  (14/3 )برابر کنیم؛ یعنی در عدد پی 3ریبی اگر قطر دایره را به طور تق

 قطر = محیط دایره× عدد پی  (14/3)

 



  3محیط دایره ی 

 ،نیاز داریم. به این عدد 14/3برای محاسبه ی اندازه ی محیط دایره، به اندازه ی قطر دایره و هم چنین عدد تقریبی 

عدد پی در واقع نسبت تقریبی محیط دایره به قطر آن است. رابطه ی محاسبه ی محیط دایره می گوییم. « عدد پی»

 قطر×  3/                 14 عبارت است از:

 سانتی متر است. پس اندازه ی محیط دایره تقریبأ برابر است با: 8مثال: قطر دایره مقابل 

 

 

  

 حجم مکعب مستطیل 

 گفته می شود. اندازه ی طول، عرض و ارتفاع مکعب با هم برابر می باشد.  (چینه)به شکل زیر، مکعب  (چینه)مکعب 

  

 مکعب، به صورت زیر می باشد.  (گسترده ی)شکل بازشده ی 

  

 مربع مساوی تشکیل شده است.  6همان طور که دیده می شود، هر مکعب، از 

 تر است؟: حجم کدام یک از شکل های زیر، بیش 1مثال 

 

 تایی مکعب ساخته شده است. بنابراین:   8ردیف  3شکل الف از  

 = حجم   3×  8=  24مکعب 

 تایی مکعب ساخته شده است. پس:  6ردیف  3شکل ب از 

 = حجم  3×  6=  18مکعب 

 بیش تر است.  (الف)بنابراین حجم شکل 

  



 مکعب مستطیل 

 به شکل های زیر، توجه کنید. به هر یک از این شکل ها مکعب مستطیل گفته می شود. 

 
 مکعب مستطیل، حداقل از چهار مستطیل تشکیل شده است. مانند:  (گسترده ی)شکل بازشده ی 

  

  (مکعب واحد)واحد حجم 

به مکعب مستطیل زیر، توجه کنید. می خواهیم حجم این مکعب مستطیل را با دو نوع مکعب روبه رو، به 

 دست آوریم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان طور که دیده می شود برای یک شکل، دو عدد مختلف برای حجم به دست آمده است. زیرا با دو مکعب 

درنظر  (واحد حجم)مکعب را به عنوان مکعب واحد مختلف حجم آن را اندازه  گرفته ایم. بنابراین باید یک 

بگیریم و حجم همه ی اجسام را با آن اندازه گیری کنیم تا برای هر جسم، یک عدد مشخص به عنوان حجم 

 به دست آید. 

مکعب واحد، یک مکعب به طول، عرض و ارتفاع یک سانتی متر است که حجم آن برابر با یک سانتی متر 

 مکعب می باشد. 

 

 

                                                     
 



 است؟: اگرهر                 نشان دهندهی یک مکعب واحد باشد حجم شکل زیر چند سانتی متر مکعب 2مثال 

 مکعب واحد ساخته شده است .پس:  10این شکل از 

  

 مکعب واحد = حجم شکل  10سانتی متر مکعب =  10

 

 حجم مکعب مستطیل 

 یک راه ساده تر برای این که بتوانیم حجم یک مکعب مستطیل را پیدا کنیم، استفاده از رابطه ی زیر است. 

 طول = حجم مکعب× عرض × ع ارتفا

 نتی متر مربع می باشد؟ : حجم مکعب مستطیل زیر چند سا3مثال 

 

 
 

: شکل زیر، گسترده ی یک مکعب مستطیل می باشد. ابتدا شکل خود مکعب مستطیل را رسم کنید 4مثال 

 و سپس حجم آن را محاسبه نمایید. 

  

 

 نکته:  

واحد اندازه گیری محیط، سانتی متر، واحد اندازه گیری مساحت، سانتی متر مربع و واحد اندازه گیری  (الف

 حجم، سانتی متر مکعب است. 

 حجم یک شکل، با تغییر شکل ظاهری آن، تغییر نمی کند.  (ب

  برای اندازه گیری حجم مایعات، مثل آب، بنزین، ... از واحد لیتر استفاده می کنند.  (ج

 

 

 



 حجم شکل های ترکیبی 

گاهی اوقات برای محاسبه ی حجم یک شکل، باید آن را به دو یا چند مکعب یا مکعب مستطیل تقسیم کرد 

  تا بتوان ساده تر، حجم آن را به دست آورد. به مثال زیر، توجه کنید. 

 : حجم هر یک از شکل های زیر را به دست آورید.5مثال 

 

 مستطیل تقسیم می کنیم و حجم هر یک را محاسبه و در آخر، با هم جمع می کنیم.شکل را به دو مکعب 

 = حجم مکعب مستطیل سمت راست 3× 3×  2=  12

 = حجم مکعب مستطیل سمت چپ 3×  3×  4=  36

 = حجم کل شکل 12+  36=  48

 

 

 می توانیم شکل را به صورت یک مکعب مستطیل در نظر بگیریم که مکعب مستطیل رنگی، از آن برداشته شده است. 

 = حجم مکعب مستطیل بزرگ 10×  3×  5=  150

 = حجم مکعب مستطیل رنگی 7×  3×  4=  84

 = حجم کل شکل 150 – 84=  66

 

 ،خالی کرده ایم. یک مکعب مستطیل از وسط آن پر که صورت یک مکعب مستطیل تواین شکل را می توان به 

 = حجم مکعب مستطیل بزرگ 2×  8×  6=  96

 = حجم مکعب مستطیل خالی شده 2×  2×  2=  8

 = حجم کل شکل 96 – 8=  88



 حجم و گنجایش

گنجایش    

مقدار آبی که به مقدار مایعی که درون یک ظرف جای می گیرد، گنجایش آن ظرف گفته می شود. به عنوان نمونه، 

 (1) جای می گیرد. پس گنجایش لیوان (2) جای می گیرد، بیش تر از مقدار آبی است که درون لیوان (1) درون لیوان

 است. (2) بیش تر از گنجایش لیوان

  

  

  (لیتر)واحد گنجایش 

  

استکان پر می شود و اگر  4،به پارچ باال، توجه کنید .اگر آب درون این پارچ را داخل استکان های هم اندازه بریزیم 

 لیوان پر می شود. به این ترتیب، می توان نوشت:  3داخل لیوان های هم اندازه بریزیم ،

 

  
 

عدد متفاوت برای گنجایش این پارچ به دست آمده است که دلیل آن، متفاوت بودن  2همان طور که دیده می شود ،

بتوانیم گنجایش همه ی اجسام را با یک عدد مشخص بیان کنیم، از اندازه ی استکان و لیوان می باشد. برای این که 

 استفاده می کنیم.  لیتر واحدی به نام

 سانتی متر، جا می شود.  10یک لیتر، برابر با مقدار مایعی است که درون مکعبی به ضلع 

  
 

سانتی متر جا می گیرد، برابر با  10همان طور که مالحظه می شود ،حجم مایعی که درون یک مکعب به ضلع 

 سانتی متر مکعب می باشد، پس می توان نوشت:  1000

 = یک لیتر  1000سانتی متر مکعب 

نکته: برای اندازه گیری مقدار مایعاتی که کم تر از یک لیتر حجم دارند، از واحد کوچک تری به نام سانتی متر 

 استفاده می شود.  (سی سی یا میلی لیتر)مکعب 



لیتر است. اگر بخواهیم از داخل این مخزن، با ظرف هایی مکعب  500: گنجایش یک مخزن سوخت ،6مثال 

 شکل مانند زیر، سوخت برداریم، چند ظرف الزم داریم؟ 

   

 پیدا کردن حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند 

را پیدا کنیم، به صورت زیر عمل می  اگر بخواهیم حجم یک جسم که هیچ شکل مشخصی ندارد (مانند یک تکه سنگ)

 کنیم. 

یک ظرف آب که درجه بندی شده است را در نظر می گیریم طوری که اگر تکه سنگ را داخل آن بیندازیم، آب  (الف

 آن از ظرف بیرون نریزد. 

 حجم اولیه ی آب را در ظرف یادداشت می کنیم.  (ب

 تکه سنگ را داخل ظرف آب می اندازیم و حجم جدید آب را یادداشت می کنیم . (ج

 حجم تکه سنگ، برابر با اختالف حجم ها در این دو حالت است.  (د

  

2حجم و گنجایش   

  حجم

حمید و مازیار می خواستند حجم مکعب مستطیل زیر را اندازه بگیرند. هر یک از آن ها از واحد متفاوتی 

 استفاده کردند. 

  

  



 حجم مکعب مستطیل با مکعبی که حمید استفاده کرده بود چند واحد شد؟ 

 چرا؟...........  ........... شما کدام واحد را انتخاب می کنید؟ متفاوت بود؟ ..... ... چرا پاسخاحد مازیار چطور؟ .....با و

« .واحد من مناسب تر بود چون سریع تر توانستم مکعب مستطیل را اندازه بگیرم و بشمارم » حمید به مازیار گفت: 

ولی من بدون این که مکعب ها را بشمارم تعدادشان را حساب کردم. در هر طبقه ی مکعب مستطیل » مازیار گفت: 

.« می شد  2×  (2×  4)=  16تعداد مکعب ها تایی مکعب بود و چون مکعب مستطیل دو طبقه داشت  4ردیف  2

 بنابراین: 

 طول = حجم مکعب مستطیل × عرض × ارتفاع 

 بار در خودش ضرب می شود.  3در مکعب چون طول، عرض و ارتفاع برابرند بنابراین یک ضلع 

استفاده از یک واحد استاندارد باعث می شود که پاسخ ها یکسان باشند. واحدهای استاندارد حجم عبارت اند از: 

 سانتی متر مکعب، متر مکعب، لیتر و...  

 

 جایش گن

لیوان ریخت. گنجایش هر لیوان چه کسری از گنجایش  4پدر پرهام و پونه یک پاکت شیر خرید و کل بطری را در 

 ست؟ پاکت شیر ا

 گنجایش پاکت چند برابر گنجایش لیوان است؟ 

لیتر واحد اندازه گیری حجم مایعات است. یک لیتر برابر » مادر گفت: « لیتر یعنی چه؟ » پرهام از مادرش پرسید: 

 «سانتی متر جا می شود. 10است با مقدار مایعی که در مکعبی به ابعاد 

  10×  10×  10=  1000یعنی:           سانتی متر مکعب   

  

 به هر سانتی متر مکعب یک سی سی یا یک میلی لیتر هم گفته می شود. پس می توانیم بگوییم:  

 میلی لیتر  1000سی سی =  1000سانتی متر مکعب =  1000یک لیتر = 

ار هر چقدر مقد»پدر پاسخ داد: « پس چرا در قبض آب به جای واحد لیتر، متر مکعب نوشته شده است؟» پونه پرسید: 

لیتر در آن جا  1000مایعات بیشتر باشد به واحد بزرگ تری نیاز داریم. متر مکعب، مکعبی است به ابعاد یک متر که 

 می شود. مثال اگر روی قبض آب نوشته شده باشد: 

 « لیتر آب مصرف کرده ایم!!! 75000متر مکعب ؛ یعنی در یک ماه  75صرف ماهیانه = م» 

برای تبدیل واحدهای کوچک به بزرگ، آن ها را تقسیم و برای تبدیل واحدهای بزرگ به کوچک آن ها را ضرب می 

 کنیم.



  3حجم و گنجایش 

 حجم 

به مقدار جایی که یک جسم در فضا اشغال می کند، حجم می گوییم. هر جسمی که حجم بیشتری داشته 

است: میلی متر « مکعب»باشد، بزرگ تر است یعنی جای بیشتری می گیرد. واحد اندازه گیری حجم، واحد 

 مکعب، سانتی متر مکعب، متر مکعب و. ...  

 مکعب داری طول، عرض و ارتفاع است . 

 سانتی متر باشد.  1مثال یک سانتی متر مکعب، مکعبی است که طول، عرض و ارتفاع آن ،

  (cmسانتی متر: )

 

 

 می گوییم. « وجه»به سطوح اطراف مکعب ،

وجه است. هر مکعبی که همه یا چند تا از وجه های آن مستطیل شکل باشند، مکعب مستطیل  6هر مکعب دارای 

می گوییم. برای محاسبه ی حجم مکعب مستطیل طول، عرض و ارتفاع را در هم ضرب می کنیم. به عنوان مثال: 

 حجم مکعب مستطیل روبه رو برابر است با: 

  

 72 = 3 × 4 ×  6(𝑚𝑐3) مکعبمتر سانتی 

 گسترده ی مکعب 

 اگر یک مکعب مستطیل را باز کنیم، گسترده ی آن پدید می آید. 

 

  

      



 گنجایش 

در ریاضی شبیه به محاسبه ی حجم است. یعنی مثال گنجایش یک ظرف مکعب  (ظرفیت)محاسبه ی گنجایش 

شکل هم با ضرب طول در عرض در ارتفاع به دست می آید. اما از نظر مفهومی گنجایش به درون یک ظرف 

 مربوط می شود. 

 ساببرای درک تفاوت حجم و گنجایش، یک ظرف مکعب شکل را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم حجم آن را ح

کنیم. طول و عرض و ارتفاع را از بیرون آن اندازه می گیریم اما اگر بخواهیم گنجایش آن را حساب کنیم ،طول 

 و عرض و ارتفاع را از درون آن اندازه می گیریم. 

لیتر: واحد اندازه گیری حجم یا گنجایش برای مایعات است. یک لیتر برابر است با حجم مکعبی به اندازه های 

 سانتی متر مکعب.  1000نتی متر؛ پس هر لیتر برابر است با سا 10

 10× 10 × 10 = 1000 (مکعبمترسانتی ) 

 

 

 سی سی است.  1000به هر سانتی متر مکعب، سی سی یا میلی متر می گوییم. پس هر لیتر 

  

 7240لیتر برابر است با  24/7ضرب کنیم. مثال  1000تبدیل لیتر به سی سی: برای این کا باید عدد را در 

 سی سی. 

 24/7 × 1000 = 7240سیسی  

 اگر مقدار به لیتر به صورت عدد مخلوط بود به روش زیر هم می توانیم تبدیل واحد را انجام دهیم. 

𝟑مثال: 

𝟓
 لیتر برابر است با:  4

  
 

 تقسیم می کنیم.  1000تبدیل سی سی به لیتر: برای این کار مقدار به سی سی را بر 

 لیتر   820/9   سی سی برابر است با 9820مثال: 

𝟗𝟖𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟗/𝟖𝟐𝟎 

 

    

    



 فعایت یادگیری فصل ششم

 

 الف( درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

 

 درست                         نادرست است.  14/3نسبت قطر دایره به محیط آن تقریبا -

 درست                         نادرست برابر با یک میلی لیتر است.یک سی سی -

 درست                         نادرست برابر می شود. 3برابر کنیم محیط آن  3اگر شعاع دایره را -

 درست                         نادرست واحد اندازه گیری داروهای مایع، لیتر می باشد.-

 

 را با عالمت )*( مشخص کنید.ب( پاسخ صحیح 

        کدام گزینه از بقیه بزرگتر است؟-1

 لیتر ½لیتر             د(  2390لیتر             ج(  85/1سانتی متر مکعب           ب( 2400الف(

  نام دیگر سانتی متر مکعب چه نام دارد؟-2

 الف( میلی لیتر                            ب(  سی سی              ج( میلی متر                 د( گزینه الف و ب          

 کدام دو شکل را کنار هم قرار دهیم، متوازی االضالع به دست می آید؟-3

 لوزی -ذوزنقه             د( لوزی -لوزی ج(    ذوزنقه       -مستطیل                   ب( ذوزنقه -الف(  مربع

 برای پیدا کردن مساحت یک لوزی از کدام رابطه استفاده می کنیم؟-4

 قطر بزرگ       ب(نصف حاصلضرب دو قطر      ج(مجموع دو قطر       د(حاصلضرب دو قطر  ×الف(قطر کوچک

 د؟واحد اندازه گیری حجم کدام یک از موارد زیر می تواند باش-5

 الف(متر                                      ب(متر مربع                   ج(مترمکعب               د(سانی متر مربع

 ج( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 هر چه قطر یک دایره بزرگتر شد،محیط آن..............می شود.-1

 تقریبا ......... است. به این عدد ........گفته می شود.نسبت محیط هر دایره به قطر آن -2

 در شکل روبرو ،در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .-3

 نام شکل های زیر را بنویسید .-4

 

 

 

 

 جدول زیر را کامل کنید.-1

 

 

 

 

 



 مساحت هر یک از لوزی های زیر را حساب کنید .-2

 

 

 

 

 

 

 حساب کنید.مساحت شکل های زیر را -3

 

 

 

 

 

 

 در نظر بگیرید .( 3محیط شکل های زیر را حساب کنید.)مقدار عدد پی را -4

 

 

 

 

 

 

 

سانتی متر مربع باشد. قطر بلند آن  16سانتی متر مربع است. اگر قطر کوچک آن  160مساحت یک لوزی -5

 چند سانتی متر مربع است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   فصل هفتم

 آمار و احتمال 

 آوری داده ها و نمایش داده هاجمع 

 داده و جدول داده 

نفر که در یک باشگاه بسکتبال ثبت نام کرده اند، بلندقدترین آن ها را انتخاب  5فرض کنید می خواهیم از میان 

ده کنیم. برای این کار، اطالعت مربوط به نام و اندازه ی قدّ افراد که داده ها را در آن سازماندهی می کنیم، جدول دا

 ها گفته می شود.

  

 نمودار ستونی  

در سال گذشته با نمودار ستونی و نحوه ی رسم آن آشنا شده اید. همان طور که می دانید برای رسم نمودار ستونی، 

از دو محور عمود برهم استفاده می کنیم که معموال روی محور افقی موضوع داده ها و روی محور عمودی، اطالعات 

 عددی مربوط به داده ها را یادداشت می کنیم .  

است، می توانیم  150اما همان طور که در سال گذشته آموختیم، می دانیم که با توجه به کم ترین داده که عدد 

شروع کنیم تا نمایش ستون ها ساده تر و با دقت  140عددهای روی محور عمودی را از عددی کم تر از آن، مثال 

 کنیم. بیشتری صورت گیرد و بتوانیم راحت تر آن ها را با هم مقایسه 

، خیلی راحت تر می توان قدّ افراد را با هم مقایسه کرد،زیرا (2)همان طور که دیده می شود، در نمودار ستونی شماره ی

ارتفاع ستون ها خیلی به هم نزدیک است و مقایسه ی قدّ افراد، کمی سخت تر صورت  (1 )در نمودار ستونی شماره ی

 می پذیرد.
  

زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم داده ها را باهم مقایسه کنیم و به دنبال پیدا  (2)و (1)نکته: از نمودارهای ستونی

 کردن بیش ترین داده یا کم ترین داده باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمودار دایره ای 

ه ب با نمودار دایره ای در سال سوم ابتدایی آشنا شده ایم. امسال می خواهیم این نمودار را طور دیگری رسم کنیم.

   مثال های زیر، توجه کنید.

 2،دارچین قاشق غذاخوری 1قاشق غذاخوری فلفل ، 3قاشق غذاخوری نمک ، 2: برای تهیه ی نوعی غذا سنتی ،1مثال 

ای مربوط به ادویه های استفاده  قاشق غذاخوری آویشن استفاده می شود. نمودار دایره 2قاشق غذاخوری زردچوبه و 

 شده در این غذا را رسم کنید. 

 

 

 

 

 

 

 ابتدا جدول مربوط به مقدار، نسبت و درصد هریک از ادویه ها را تشکیل می دهیم. (الف

در ستون مربوط به نسبت، نسبت مقدار هر ادویه به کل ادویه ها را می نویسیم و در ستون مربوط به درصد،  (ب

 درصد مربوط به هر نسبت را یادداشت  می کنیم. 

 قسمت مساوی تقسیم می کنیم.  10تا است، یک دایره رسم و آن را به  10حاال با توجه به این که تعداد کل قاشق ها  (ج

 

  

 

نکته: در نمودار دایره ای، وقتی دایره را تقسیم بندی می کنیم، در هر قسمت، نسبت یکی از داده ها به کل آن ها 

 نمایش داده می شود که آن را به صورت درصد بیان می کنیم. 

 

 



 نمودار خطّ شکسته  

برای راحت تر رسم کردن نمودار  در سال چهارم ابتدایی، با نمودار خطّ شکسته به طور کامل آشنا شده ایم. دیدیم که

خطّ شکسته از یک صفحه ی شطرنجی استفاده می کنیم و روی محور افقی موضوع داده ها و روی محور عمودی 

 اطالعات عددی را قرار می دهیم. به مثال زیر، توجه کنید. 

 ا، پاسخ دهید. : نمودار خطّ شکسته ی مربوط به جدول داده ها ی زیر را رسم کنید و به سؤال ه2مثال 

 

  
 

 نشان دهنده ی چه چیزی است؟ نشان دهنده ی این است که تغییری در میزان بارش، نداریم.  عالمت (الف

 بین کدام دو ماه متوالی، تغییری در میزان بارش نداریم؟ اردیبهشت و خرداد  (ب

 نشان دهنده ی چه چیزی است؟ نشان دهنده ی این است که افزایش میزان بارش داریم.  عالمت  (ج

 بین کدام دو ماه متوالی، افزایش میزان بارش داریم؟ مرداد و شهریور  (د

 نشان دهنده ی چه چیزی است؟ نشان دهنده ی این است که کاهش میزان بارش داریم.  عالمت  (ه

یزان بارش داریم؟ ماه های فروردین و اردیبهشت، ماه های خرداد و تیر و ماه های تیر و بین کدام ماه ها، کاهش م (و

 مرداد. 

 بین کدام دو ماه متوالی، بیش ترین میزان کاهش بارندگی را داریم؟ خرداد و تیر  (ز

 ده است. میلی متر بو 20شروع کردیم؟ زیرا کم ترین میزان بارش  20چرا عددهای روی محور عمودی  را از  (ح

 

نکته: نمودار خط شکسته، معموال برای موضوعاتی استفاده می شود که در آن ها، نمایش تغییرات داده ها، اهمیت 

 دارد. 



  2جمع آوری و نمایش داده های 

مربی ورزش از آرین که نماینده ی کالس بود خواست تا نظر بچه ها را در مورد رشته های ورزشی والیبال، فوتبال 

،دو، شنا، بسکتبال و هندبال بپرسد تا کالس های تابستانی تشکیل دهند. آرین نظر دانش آموزان را با رسم چوب 

است و این که هر دانش آموز فقط می توانست یک خط مشخص کرد. با توجه به داده هایی که در زیر مشخص شده 

 رشته ی ورزشی را انتخاب کند، به سؤال های زیر پاسخ دهید. 

 
 

 تعداد دانش آموزان این کالس چند نفر است؟  (الف

 

 عالقه مندان به کدام رشته ی ورزشی بیشتر از بقیه است؟ (ب

  

 اکنون نمودار زیر را کامل و برای محورهای افقی و عمودی نامی مشخص کنید و داخل مستطیل ها بنویسید. (پ

 

 رشته ی ورزشی کالس تشکیل دهد چه رشته هایی را انتخاب می کند؟ چرا؟ 3اگر مدرسه بخواهد برای  (ت

 

آیا نظرسنجی از یک کالس برای تصمیم گیری کافی است؟ چرا؟ ج) تعداد عالقه مندان به کدام رشته های ورزشی  (ث

 با هم برابر است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انواع نمودار 

 

 نمودار خط شکسته                                                                 نمودار تصویری 

                                  

 

 

 نمودار ستونی                                                                            نمودار دایره ای

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد استفاده: برای نمایش و مقایسه ی تعداد،                  موارد استفاده: برای نمایش نسبت هر بخش به کل با 

 کم ترین و بیش ترین پیدا کردن                                                       کردن نوشتن درصد یا کسر 

 آزمون های مختلفمثال: نمره های یک دانش آموز در                                           مثال: میزان مخارج یک خانواده  

 

 



  3جمع آوری و نمایش داده های 

داده ها، مقدارهای عددی هستند که از موضوعات و مطالب مختلف دریافت می کنیم. داده ها را  می توان در جدول 

ها و با نمودارها نشان داد. شما با نمایش داده ها با نمودارهای ستونی و خط شکسته آشنا هستید. شما دوستان 

هم از نمودار ستونی استفاده می کنیم و برای نشان دادن خوبم می دانید که برای نشان دادن و مقایسه ی داده ها با 

 مقدارها و تغییرات آن ها در طول زمان معین، از نمودار خط شکسته استفاده می کنیم . 

 

 نمودار دایره ای 

  نمودار دایره ای عالوه بر نشان دادن مقدارها و مقایسه ی آن ها با هم، مقدار هر یک را از کل آن ها نشان می دهد.

 (یعنی کل آن ها)مثال: می خواهیم داده های جدول زیر را به وسیله ی نمودار دایره ای نشان دهیم. جمع آن ها 

 برابر با کل صفحه ی دایره ای نمودارهاست. 

 

 

 

 نحوه ی محاسبه ی درصد برای هر قسمت هم همان طور که حدس می زنید، آسان است. مثال برای صادرات به اروپا: 

 

𝟖𝟎

𝟒𝟎𝟎
=  

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐𝟎٪ 

 

 

 

 

 

 



 میانگین

اگر تعدادی سیب را به طور مساوی بین چند نفر تقسیم کنیم، به تعداد سیب هایی که به هر نفر می رسد، میانگین  

نفر به طور مساوی تقسیم می کنیم و به هر  5سیب را بین  20سیب های این چند نفر گفته می شود. به عنوان نمونه ،

 تا می باشد.  4نفر ، 5سیب می رسد، بنابراین میانگین سیب های این  4نفر 

 نفر، چندتا است؟  3سیب دارد. میانگین سیب های این  5سیب و مجید  3سیب، محمد  7: علی 1مثال 

 

 

 

 

 روش اول: منظور از میانگین سیب های این سه نفر، تعداد سیب های مساوی ای است که به هر یک از آن ها می رسد. 

 بنابراین ابتدا تعداد کل سیب های آن ها را محاسبه می کنیم. 

 = مجموع سیب های سه نفر  7+  3+  5=  15

 یم. حاال این تعداد سیب را به طور مساوی بین آن ها تقسیم می کن

 15 ÷ 3 = 5 

 تا می باشد.  5بنابراین میانگین سیب های این سه نفر ،

 روش دوم: می توانیم با جابه جا کردن سیب های  آن ها، تعداد سیب های هر سه نفر را با هم برابر کنیم. 

تا می  5سیب از سیب ها، تعداد سیب های هر یک از آن ها برابر با  2مان طور که دیده می شود، بعد از جابه جا کردن ه

سیب از علی و دادن ان به محمد،  2تا می باشد. یعنی با گرفتن  5شود و این یعنی میانگین سیب های این سه نفر ،

 سیب هستند.  5همگی دارای 

 را بر تعدادشان تقسیم کنیم. برای پیدا کردن میانگین چند عدد، می توانیم مجموع عددها  (نکته:  الف

مجموعه اعددها

تعداد اعددها
 عددهاتعداد میانگین = عددهامجموع ÷ عددها تعدادیا  میانگین= 

 به میانگین چند داده، متوسط آن داده ها نیز گفته می شود.  (ب

 را پیدا کنید.  11و  10، 9، 8، 7مثال: متوسط عددهای 

 

    



 محاسبه ی میانگین از روی نمودار ستونی داده ها 

اگر نمودار ستونی مربوط به چند داده را داشته باشیم، به کمک آن نیز می توانیم میانگین داده های نمودار را به 

 دست آوریم. 

ه ی تفاع همکردن آن ها به ستونی های دیگر، ار به این ترتیب که می توانیم با بُرِشِ قسمتی از ستون ها و اضافه

ستون ها را یکسان کنیم. عددی که هر ستون نمایش می دهد، میانگین داده ها خواهد بود. به مثال صفحه ی بعد، 

 توجه کنید. 

نفر  5نفر از کارمندان یک شرکت می باشد. به کمک میانگین سنّ این  5: نمودار ستونی زیر، مربوط به سنّ 3مثال 

 را تعیین کنید.  

 

را نشان می دهد و این  35همان طور که مشاهده می شود، ارتفاع هر یک از ستون ها در نمودار سمت راست، عدد 

 سال است.  35کارمند ، 5یعنی میانگین سنّ این 

 : در مثال باال، به کمک داده ها و استفاده از رابطه ی ریاضی، درستی جواب به دست آمده را بررسی کنید. 4مثال 

 کارمند به صورت زیر می باشد.  5با استفاده از نمودار، سن این 

 = علی 35= محمد   و   سال  37= حسن   و    سال  33= حسین   و   سال  38= عباس   و  سال  32سال 

 
 

نکته : در بعضی از مواقع ممکن است میانگین داده ها، به صورت یک عدد صحیح و کامل به دست نیاید .بلکه ممکن 

است به صورت اعشاری یا کسری نوشته شود. حتی در بعضی مواقع ممکن است نتوانیم مقدار دقیق میانگین را 

 حساب کنیم و به ناچار، مقدار تقریبی آن را بنویسیم. 

 از عددهای زیر را به دست آورید. : میانگین هر دسته5مثال 

 



 یک روش بسیار جالب برای محاسبه ی میانگین چند عدد 

اگر بخواهیم میانگین این داده ها را به  308و  322و  340و  330به داده های مقابل، توجه کنید  

 دست آوریم، با توجه به آن چه قبال آموخته ایم، می نویسیم: 

 

همان طور که دیده می شود، به دلیل بزرگ بودن داده ها، محاسبات قدری پیچیده و سخت خواهد بود. در چنین 

 توان از روش زیر، کمک گرفت.  مواردی، می

 (308) کوچک ترین عدد درمیان این عددها را پیدا می کنیم(الف

 آن را از همه ی عددها کم می کنیم.  (ب

 
 میانگین عددهای جدید را به دست می آوریم. (ج

 
 اضافه می کنیم تا میانگین اصلی به دست آید.  ( 308 )میانگین عددهای جدید را به کوچک ترین عدد (د

 = میانگین اصلی  308+  17=  325

 آورید. عددهای زیر را به دست : متوسط6مثال 

 
 

 نکته: با داشتن میانگین و تعداد اعداد، می توان مجموع آن ها را از رابطه ی زیر، به دست آورد. 

 میانگین = مجموع  × تعداد 

 7مثال 

شده است. مجموع آن ها چند است؟  9عدد مختلف، برابر  7متوسط  (الف

 میانگین = مجموع× = تعداد  9×  7=  63

 باشد، عدد هفتم، چند خواهد بود؟  50اگر مجموع شش تا از این اعداد (ب 

 

 



  2میانگین 

شکالت برداشت. اما پدر از رضا خواست که  19شکالت و رضا  7پدر علی و رضا تعدادی شکالت خریده بود. علی 

تعدادی از شکالت هایش را به برادرش بدهد تا هر دو به یک اندازه شکالت داشته باشند. رضا چندتا از شکالت 

 هایش را باید به علی بدهد تا شکالت هایشان برابر شود؟ 

 

 

 

 

 پیشنهاد علی: 

 شکالت های من اضافه کنیم تا تعدادشان برابر شود.  بهتر است یکی یکی از شکالت های رضا برداریم و به

 

 

 

 

 یشنهاد رضا: پ

 تقسیم کنیم:  2ما می توانیم اختالف شکالت هایمان را حساب کنیم و آن را بر 

 : اختالف شکالت ها   19 – 7= 12

 12÷ 2=  6شکالت باید به علی بدهد  6رضا 

 : تعداد شکالت های رضا  19 – 6= 13

 : تعداد شکالت های علی 7+  6= 13

 پیشنهاد پدر: 

کنید تا میانگین شکالت ها مشخص شود و متوجه بشوید که هر  2بهتر است مجموع شکالت هایتان را تقسیم بر 

 کدام باید چند شکالت داشته باشید.

 



 احتمال

 احتمال

به  »، «به احتمال کم تر» در سال گذشته، آموختیم که می توان برای بیان احتمال رخ دادن یک اتفاق، از عبارت های 

ه نمود. استفاد« به طور حتم اتفاق می افتد» و « به طور حتم اتفاق نمی افتد » ، « به احتمال برابر» ، « احتمال بیش تر

 حتمال رخ دادن یک اتفاق، استفاده کنیم. به نمونه های زیر، توجه کنید. امسال نیز از همین عبارت ها برای بیان ا

 یک مثلث، به طور حتم سه ضلع دارد.  (الف

 هوا ابری است، به احتمال بیش تر باران ببارد.  (ب

 من خیلی کم درس خوانده ام، به احتمال کم تر در امتحان فردا نمره ی خوبی بیاورم.  (ج

یعنی امکان قبول شدن و قبول نشدن من در مصاحبه  )ر مصاحبه ی امروز، قبول می شوم. به احتمال برابر د (د

  (امروز، با هم مساوی است

 به طور حتم نمی توانم در مدت ده دقیق، خودم را به فرودگاه برسانم.  (ه

، یک مهره ل کیسهرد. بدون نگاه کردن به داخ: در کیسه ی زیر، تعدادی مهره ی آبی، قرمز و سبز وجود دا1مثال 

 از آن خارج می کنیم. احتمال رخ دادن هر یک از اتفاق ها را با عالمت مشخص کنید. 

 

 

 

 

 

 

 به طور حتم 

 اتفاق نمی افتد 

 به طور حتم 

 احتمال کم تر  احتمال برابر    احتمال بیش تر       

 اتفاق می افتد 

 

 اتفاق

 مهره سبز باشد        *   

 مهره آبی باشد        *   

 مهره قرمز  باشد      *     

 مهره آبی نباشد    *       

 مهره سیاه باشد          * 

         * 
مهره آبی، قرمز یا 

 سبز باشد 

 



 بازی شانسی عادالنه 

آن از قبل مشخص نیست، بازی های شانسی گفته می شود و به بازی  (وضعیت برد یا باخت)به بازی هایی که نتیجه ی 

های شانسی ای که احتمال برد و باخت در آن ها با هم برابر می باشد، بازی های شانسی عادالنه گفته می شود. به 

 عنوان نمونه، بازی های زیر، همگی شانسی عادالنه هستند. 

باشد ،بازیکن اول برنده است « قرمز » ل آن یک مهره خارج می کنیم. اگر ، بدون نگاه کردن به داخزیراز کیسه ی (الف

 باشد، بازیکن دوم.« سبز » و اگر 

 
 

ر اول برنده است و اگر روی رنگ بایستد، نف« آبی » چرخنده ی روبه رو را می چرخانیم، اگر عقربه روی رنگ  (ب

 بایستد، نفر دوم.« قرمز»

  

 

 

  2احتمال 

 احتمال پیش آمدن هر کدام از اتفاق های زیر چقدر است؟ آن را مانند نمونه به کلمه ی مناسب وصل کنید. 

 احتمال این که:

  

 

 

 مسابقه با چشم های بسته!! 

پرتاب انجام داد  5زنگ ورزش پدرام و پرهام تصمیم گرفتند با چشم های بسته، توپ را در حلقه پرتاب کنند. پدرام 

 توپ را در حلقه انداخت.  4پرتاب خود  9توپ را در حلقه انداخت و پرهام از  4و 



 آیا می توانیم برنده را اعالم کنیم؟ .................... چرا؟ 

در این بازی به دلیل بسته بودن چشم پدرام و پرهام، برنده شدن به شانس آن ها بستگی داشت. در بازی های شانسی 

یکنان یکسان باشد در غیر این صورت مانند این بازی می گوییم که شرایط عادالنه و یا بازی هم باید شرایط برای باز

 شانس نبوده است. زیرا تعداد پرتاب ها با هم تفاوت داشتند. 

بعضی از اتفاقات هستند که نتیجه ی آن ها از قبل مشخص است. برای مثال اگر مقداری آب را به اندازه ی معینی 

آب به بخار تبدیل می شود. در مقابل، نتیجه ی برخی اتفاقات را نمی توان از قبل به دقت تعیین کرد و  حرارت دهیم،

فقط پس از انجام تجربه نتیجه مشخص می شود. برای مثال وقتی سکه ای را به هوا پرتاب می کنیم، این سکه در 

 فرود آمدن رو یا پشت می نشیند. 

 غیرممکن است؟ ازاتفاق های زیرکدام حتمی،ممکن و

 احتمال این که بذر بکاریم و لوبیا سبز شود. 

 احتمال این که فردا معلم بیمار شود و به مدرسه نیاید. 

 احتمال این که وقتی سنگی را پرتاب می کنیم این سنگ به زمین بیفتد. 

 3احتمال 

 شما عزیزانم با مفهوم احتمال آشنا هستید. امکان رخ دادن یک پدیده را می توان به شکل های مختلف بیان کرد:  

مثل کم شدن زمان مسافرت با افزایش )است ...  1اتفاق می افتد، احتمال آن  100حتمی: حتما اتفاق می افتد% ،

 (سرعت وسیله ی نقلیه

 

در پرتاب )درصد است، احتمال اتفاق افتادن یا نیافتادن مساوی است.  50یا% پنجاه پنجاه: منظور از آن احتمال 

 (تاس عدد زوج یا فرد بیاید

اید در پرتاب تاس ،عدد دورقمی بی )غیرممکن: احتمالش صفر است، قطعا اتفاق نمی افتد، امکان ندارد اتفاق بیفتد. 

 (یا با افزایش سرعت وسیله ی نقلیه، زمان سفر زیاد شود

 مسابقه ی عادالنه 

از احتمال برای طراحی بازی ها و مسابقات عادالنه استفاده می شود. یعنی قوانین مسابقه طوری طراحی می شوند 

که احتمال برنده شدن افراد یا تیم ها برابر باشد و برنده شدن آن ها فقط به توانایی و تالش آن ها بستگی داشته 

 باشد.

 

 



 فعالیت یادگیری فصل هفتم

 با توجه به جدول داده ها نمودار دایره ای و جدول زیر را کامل کنید.-1

 

 

 

 

 

 

 

 درصد مقدار فروش نام محصول

 ؟ 300 محصول الف

 ؟ 400 محصول ب

 ؟ 100 محصول ج

 100./. 800 مجموع

 تعداد دانش آموزان یک مدرسه در جدول زیر آمده است نمودار خط شکسته آن را رسم کنید. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

60 45 50 55 65 55 

باشد میانگین نمرات او چقدر   20، 19،  18، 16، 15اگر نمرات یک دانش آموز در طول سال تحصیلی به ترتیب -3

 است؟

 

 

 

 

بریزیم و بدون نگاه مهره جا می گیرد  6مهره آبی داریم می خواهیم آنها را در کیسه ای که  6مهره قرمز و  6 -4

کردن مهره ای را خارج کنیم، در هر حالت چند مهره قرمز و چند مهره آبی داخل کیسه بریزید که مهره خارج 

 شده:

 

 الف( مهره خارج شده حتما قرمز باشد:

 ب( احتمال خارج شدن مهره آبی بیشتر باشد:

 پ( احتمال قرمز با آبی یکسان باشد:

 به طور حتم اتفاق نمی افتد:ت( مهره آبی 



 ( است مجموع آن ها چند است؟170میانگین پنج عدد )-5

 

 

 

 

 در هریک از موارد زیر احتمال رخ دادن هریک از اتفاقات زیر را با یک جمله بنویسید.-6

 

 در پرتات یک تاص عدد زوج بیاید.-

 

 بیاید. 3در پرتاب یک تاس عدد -

 

 بیاید. 6-5-4-3عددهای در پرتاب یک تاس یکی از -

 

 بیاید. 9در پرتاب یک تاس عدد 

 

 

 

 

 
 


