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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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حق طبع، توزیع و فروش کتاب های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت می گیرد.
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پیام وزیر معارف
اقرأ باسم ربک

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  کشور  در  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را 
ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد 

تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم، 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان 
دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تفکر  ارزش های دینی، ملی و  با  فعال و آگاه  نسل  تربیت و پرورش  نورزیده و در  تالشی دریغ 
انتقادی بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز 
کنند، که در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته 

و شکوفا خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
البته کنجکاوی علمی از درس  نبوده و در کمال ادب، احترام و  تا از فرصت ها غافل  می خواهم 

معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب  از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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ارقام رومي

     
-  آیا به رقم های زیر آشنایی دارید؟

-  این رقم ها به کدام نام یاد می شوند ؟

I II III IV V VI VII VIII

1 2 3 4 5 6 7 8

IX X XI XII XIII XIV XV XVI

9 10 11 12 13 14 15 16

XVII XVIII XIX XX
17 18 19 20

بعضی عالمه ها  از  ترکیب  را که  ارقامی  اعداد،  نوشتن  برای  قدیم  رومیان 
بود به کار می بردند که تا اکنون در نوشتن فصل های کتاب و نمایش ارقام، 

روی بعضی ساعت ها وغیره استعمال می شود.
عدد رومی از یک تا بیست قرار فوق نوشته می شوند:

در نوشتن ارقام رومی سه قانون زیر در نظر گرفته می شود:
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1- هر رقمی که طرف راست رقم دیگر نوشته شود با آن جمع می شود.
    10 + 1 = 11 =  XI         ,                5 + 1 = 6 = VI            مثال 

2-  هر رقم که طرف چپ رقم دیگر نوشته شود از آن کم می شود.
 10 - 1 = 9 =  IX          ,                 5 - 1 = 4 =IV             مثال

3- در ارقام رومی از سه رقم مشابه، زیادتر پهلوی هم نوشته نمی شود.
20 = XX                     ,      3 = III            ,   2 =II           مثال

فعالیت

   اعداد رومی زیر را بخوانید و مساوی هر یک آن را بنویسید.

       XII,       XIV,    XI,    XVI,   VIII

      XVII,    XX,     IV,    III,      VII,   X

       I,          II,        XV,   VI,      XVIII

        سؤال

اعداد زیر را به ارقام رومی بنویسید.

12 ، 16 ، 18 ، 14 ، 17 ، 15 ، 13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2

کارخانه گی
شاگردان سه عدد یک رقمی و چهار عدد دو رقمی را به ارقام رومی نوشته 

باخود بیاورد.
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 قابلیت های تقسیم

•  عدد هایی یک رقمی را نام بگیرید که رقم یک های آن ها جفت باشد.
•  عدد هایی را نام بگیرید که رقم یک های آن ها صفر باشد.

1. قابلیت تقسیم بر 2 

هر عدد که رقم مرتبة یک های آن صفر یا جفت باشد بر )2( پوره قابل تقسیم 
است؛ مانند اعداد: 2، 4، 6، 8، 10، 16، 20، 460 و . . . پس هر عدد که در 
مرتبة یک های آن یکی از رقم های جفت یا صفر نوشته شده باشد، آن عدد 
بر 2 پوره قابل تقسیم است؛ بنابرآن گفته می توانیم که هر یک از عدد های 
372، 192، 74، 156، 1920، 740، 370 و  1078 بر 2 قابل تقسیم اند، یعنی بر 

2 پوره تقسیم می شوند.

تجزیة اعداد به عامل های ضربی اولیة آن ها

فصل اولفصل اول

3
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2- قابلیت تقسیم بر3

اگر مجموع رقم های یک عدد بر 3 پوره تقسیم شود، خود آن عدد نیز بر 3 
پوره تقسیم می شود، طور مثال عدد 15 بر 3 قابل تقسیم است، زیرا مجموع 
تقسیم  پوره   3 بر   6 چون  است؛   1  +  5  =  6 از  عبارت   15 عدد  رقم های 
می شود، پس خود عدد 15 نیز بر 3 پوره قابل تقسیم است. اعدادی؛ مانند 
351، 135، 72، 645 و 579  بر 3 پوره قابل تقسیم استند، زیرا مجموع ارقام 

شان به 3 پوره تقسیم می شوند.

فعالیت ها

شاگردان در یافت کنند که در عدد های 12342 ، 516 و 724 کدام یک بر 
3 و کدام یک بر 2 پوره قابل تقسیم است؟

کارخانه گی

هر یک از شاگردان چهار عدد را در کتابچه های خود بنویسند که به 2 و 3 پوره 
قابل تقسیم باشند.
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3- قابلیت تقسیم بر 4

• عدد هایی را نام بگیریدکه رقم یک ها و ده های آن ها صفر باشد.
• عدد هایی را نام بگیرید که رقم یک های آن 2 یا 6 و رقم ده های آن طاق باشد.
• عدد های را نام بگیرید که رقم یک های آن 4 یا 8 و رقم ده های آن جفت باشد.

الف( هر عددی که دو رقم یک ها و ده های آن صفر باشد بر 4 پوره قابل 
تقسیم است؛ مانند: 100، 200، 300، و غیره. 

ب( هر عددی که  رقم یک های آن 2 و یا  6 بوده و رقم ده های آن طاق باشد 
بر 4 پوره قابل تقسیم است؛ مانند: 112، 192، 212، 56، 136، 176، 2416، 

976 و غیره. 
ج( اگر رقم یک های یک عدد 0 ، 4 و یا  8 بوده و رقم ده های آن جفت 
باشد آن عدد نیز بر 4 پوره قابل تقسیم است؛ مانند: اعداد 20، 60، 280، 

204، 244، 5784، 1008، 308 و غیره. 

4- قابلیت تقسیم بر 5

هرعددی که رقم مرتبة یک های آن صفر یا 5 باشد، آن عدد بر 5 پوره قابل 
تقسیم است؛ مانند: عدد های 310، 695، 75 و 200؛ زیرا  مرتبة یک های هر 

یک از این اعداد صفر یا 5 است.
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فعالیت ها

شاگردان هرکدام سه سه عدد را بنویسندکه به ترتیب بر 5 و 4 پوره قابل 
تقسیم باشند. 

 شاگردان دو عدد سه رقمی را بنویسند که یک های آن ها 5 باشد و نیز دو 
عدد چهار رقمی را بنویسند که یک های آن ها صفر باشد.

   
کارخانه گی

شاگردان 4 عددی را بنویسند که به ترتیب باالی 2 ، 3 ، 4 و 5 پوره قابل تقسیم 
باشند.
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       سؤال ها

1-  سه عددی را بنویسیدکه بر 5 پوره قابل تقسیم نباشند.
2- دو عددی را بنویسیدکه بر 3 پوره قابل تقسیم نباشند.

3- از اعداد زیر آن اعدادی را دریافت کنید که بر 4 پوره قابل تقسیم باشند. 
 822 ، 634 ، 822 ، 396 ، 4014 ، 324 ، 706 ، 912 ، 604 ، 508 ، 1022

. 804 ، 304 ، 618 ، 416 ، 376 ، 634
4- در هر یک از اعداد زیر به جای عالمت )*( کدام رقم نوشته شود تا 

عدد های حاصله بر 4 قابل تقسیم باشند؟
. 2** ، 2*84 ، 183* ، 51*40 ، 45*2

5-  چهار عدد را بنویسیدکه هم بر 5 و هم بر 2 پوره قابل تقسیم باشند.
به  اند؟  قابل تقسیم  ، 3 ، 5 و 4 پوره  بر 2  از عدد های زیر   6-کدام یک 

صورت جداگانه در کتابچه های تان بنویسید.
الف( 24 ، 30 ، 48 ، 60 ، 69 ، 72 ، 51 ، 81 ، 91 ، 99 .
ب( 120 ، 420 ، 273 ، 118 ، 111 ، 109 ، 321 ، 416 .

ج( 1320 ، 3001 ، 5001 ، 5010 ، 1302 ، 1000 .
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7- در جاهای خالی کلمه هایی را بنویسید که تعریف مربوطه را تکمیل کنند.
الف( هر عددی که رقم مرتبة یک های آن ). . . . . .(  یا جفت باشد آن عدد 

بر 2 پوره قابل تقسیم است.  
ب( اگر). . . . .( رقم های یک عدد بر 3 پوره تقسیم شود، خود آن عدد نیز 

بر ). . . . . .( پوره قابل تقسیم است.
ج( هر عددی که رقم مرتبة یک های آن ). . . . . . . . .( یا 5 باشد آن عدد بر

 ). . . . . . .( پوره قابل تقسیم است.

کارخانه گی

   چهار عددی بنویسید که باالی 2 پوره قابل تقسیم باشند.
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5- قابلیت تقسیم بر 7 

• دو عددی را نام بگیرید که باالی 7 پوره قابل تقسیم باشند.
• در یک عدد چند رقمی چطور می توان فهمید که بر عدد 7 قابل تقسیم است؟

   اعدادی بر 7 قابل تقسیم اندکه خواص زیر را دارا باشند:
اگر رقم یک های یک  عدد حذف شود و دو چند این رقم حذف شده را 
از ارقام باقی ماندۀ عدد مذکور تفریق کنیم، در صورتی که حاصل تفریق به 
دست آمده صفر یا عددی باشد که باالی هفت پوره تقسیم شود خود آن 
عدد هم بر 7 پوره قابل تقسیم است. اگر حاصل تفریق یک عدد بزرگ 
عدد  یک  تفریق  حاصل  از  وقتی که  تا  نموده  تکرار  را   فوق  عملیة  باشد 
کوچک به دست آید. اگر این عدد صفر یا عددی باشد که باالی 7 پوره 
تقسیم شود، خود عدد هم باالی 7 پوره قابل تقسیم است؛ طور مثال: 203 بر 7 
پوره قابل تقسیم است، زیرا اگر 3 حذف شود 20 باقی می ماند، اگر 3 را در 2 
ضرب کنیم 6 = 3 × 2 به دست می آید. اکنون اگر 6 را از 20 تفریق کنیم  14   
= 6 - 20 می شود. عدد 14 که به دست آمده است  بر 7 پوره تقسیم می شود؛ 

پس گفته می توانیم که  عدد 203 بر 7 پوره قابل تقسیم است.

      مثال: آیا عدد 6545 بر 7 پوره قابل تقسیم است؟

    رقم مرتبة یک ها یعنی 5 را حذف کرده دو چند میسازیم 10 = 2 × 5 بعد 
از 654 تفریق می نماییم، یعنی : 644 = 10 – 654 به دست می آید. 644 باز هم 
یک عدد بزرگ است. اکنون رقم 4 یک ها را حذف کرده دو چند می کنیم.  
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8 = 2 × 4 و آن را از باقیمانده، یعنی 64 تفریق می نماییم. 
 64 – 8 = 56  

دیده می شود که 56 بر 7 پوره قابل تقسیم است؛ پس گفته می توانیم که 
عدد  6545 نیز بر 7  پوره قابل تقسیم است.

فعالیت ها

 سه عدد سه رقمی را بنویسید و عملیه یی را باالی آن ها تطبیق کنید که نشان 
دهندۀ قابلیت تقسیم بر7 می باشد.

دو عدد چهار رقمی را بنویسید که بر 7 پوره قابل تقسیم باشد.

کارخانه گی

   دو عدد چهار رقمی را بنویسید که باالی 7 پوره قابل تقسیم باشد.
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  6- قابلیت تقسیم بر 9

•  کی قابلیت تقسیم بر عدد های 9 و 10 را گفته می تواند؟
• فرق بین تعریف قابلیت های تقسیم عدد های 9 و 10 چیست؟

هر عددی که  مجموع ارقام آن بر 9 پوره تقسیم شود، آن عدد  بر 9 پوره 
قابل تقسیم است. 

مثال: عدد 8199 را در نظر می گیریم:

نخست ارقام آن را جمع می نماییم: 27 = 9 + 9 + 1 + 8 از این که مجموع 
ارقام عدد 8199 یعنی 27 بر 9پوره قابل تقسیم است، پس عدد 8199  بر 

9پوره قابل تقسیم است.

فعالیت ها

- در اعداد زیر آن اعدادی را که  بر 9 قابل تقسیم باشند و همچنان اعدادی 
را که بر)9( قابل تقسیم نباشند به طور جداگانه بنویسید.

 18909 ، 563 ، 727 ، 923 ، 105 ، 516 ، 207 ، 1809 ، 213 ، 504 ، 495
. 1809 ، 435
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7- قابلیت تقسیم بر 10 

هر عددی که رقم مرتبة یک های آن صفر باشد آن عدد بر 10 پوره قابل تقسیم 
است.

مثال: اعداد 210، 500، 320  و 20 را در نظر بگیرید چون رقم مرتبة یک های 
قابل  بر 10 پوره  از اعداد مذکور صفر است، پس هرکدام آن ها  هر یک 

تقسیم اند. 

فعالیت ها

سؤال های زیر را به گونة شفاهی جواب دهید. )تمام شاگردان سهیم شوند.( 
 70 ÷ 10 = ? ، 15 ÷ 3 = ? ، 15 ÷ 5 =?     ، 45 ÷ 9 = ?     ، 45 ÷ 5 = ?
 16 ÷ 4 = ? ، 63 ÷ 7 = ? ، 63 ÷ 9 = ?   ،100 ÷ 10 = ?     ، 99 ÷ 9 =  ?
 60 ÷ 10 = ? ، 56 ÷ 8 = ?      ، 72 ÷ 8 = ?    ، 99 ÷ 3 =  ?
 81 ÷ 9 = ?     ، 72 ÷ 9 =  ?  ، 90 ÷ 10 =  ?

کارخانه گی
    

سه عدد را بنویسیدکه باالی 9 پوره قابل تقسیم باشند.
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8- قابلیت تقسیم بر 11 

•  در کدام صورت یک عدد باالی )11( پوره تقسیم می شود ؟
• کی عددی را نشان داده می تواند که باالی عدد ) 11( پوره قابل تقسیم باشد؟  

  اگر حاصل تفریق مجموع ارقام مرتبه های جفت و طاق یک عدد صفر و 
یاعددی باشد که بر 11 پوره تقسیم شود، خود آن عدد هم بر 11 پوره قابل 

تقسیم است.
مثال اول : درعدد352  ، مجموع ارقام مرتبه های طاق آن )5 = 2 + 3( و رقم 
مرتبة جفت آن 5 است؛ بنابرآن 0 = 5 – 5  دیده می شود که حاصل تفریق 

صفر است؛ پس عدد 352 بر 11 پوره قابل تقسیم است.

 مثال دوم : عدد 892958 بر 11 پوره قابل تقسیم است یا خیر؟

                26 = 9 + 9 + 8 مجموع ارقام مرتبه های طاق
                15 = 8 + 2 + 5 مجموع ارقام مرتبه های جفت

  26  –  15  =11 طاق  و  مرتبه های جفت  ارقام  مجموع  تفریق  چون حاصل 
است؛ پس عدد 892958 بر عدد 11 پوره قابل تقسیم است.
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فعالیت

یک عدد سه رقمی طور مثال 516 را به شکل تکراری طوری بنویسید که 
عدد شش رقمی به دست آید. آن را نخست بر 7 تقسیم کرده می بینید که 
بر 7 قابل تقسیم است، یعنی باقیمانده صفر است. دوم همین خارج قسمت 
را بر 11 تقسیم کنید ، باز هم بر 11 پوره تقسیم می شود، یعنی باقیمانده صفر 
است. اکنون خارج قسمت آخر را بر 13 تقسیم کنید، در این صورت نیز 
دیده می شود که باقیمانده صفر است و بگویید که خارج قسمت چند است؟ 

همین کار را با یک عدد سه رقمی دیگر نیز امتحان کنید. 

کارخانه گی

 اعداد داده شدۀ 2219، 414، 5670 و 5643 را در نظر بگیرید و بگویید 
کدام یک بر 7 ، کدام یک بر 9 ، کدام یک بر 10 و کدام یک بر 11 پوره 

قابل تقسیم است)قابلیت تقسیم دارد(؟
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       سؤال ها
1 - در هر یک از اعداد زیر به جای عالمت * کدام رقم را نوشته کنیم تا اعداد مذکور 
بر  9 پوره قابل تقسیم باشند؟ 3 * 5 ، * 7142 * ، 98 * ، 7 * 41 ، 13*65 ، 321 * ، 75 *6 

. 111*9 ، 88*5 ، 79*9 ، 77*8 ، 219663* 3 ، 106*7 ، 12*8 ، 35*9 ، 14* ،
2- کدام یک از اعداد زیر بر عدد 7 و کدام یک بر عدد 11 پوره قابل تقسیم است و 

کدام آن پوره قابل تقسیم نیست؟

. 1313 ،12321 ، 123421 ، 7152893 ، 343 ، 5685 ، 831 ، 1617 ، 5173
را  مربوط  تعریف  که  بنویسید  را  کلمه هایی  زیر،  عبارت های  خالی  جاهای  در   -3  

تکمیل کند.
  الف( اگر رقم )       ( حذف و دوچند این رقم حذف شده از ارقام باقیمانده تفریق 
شود، در صورتی که حاصل تفریق  بر )       ( پوره تقسیم شود خود عدد هم بر 7 پوره 

قابل تقسیم است.
ب( عددی که )       ( ارقام آن بر )       ( پوره تقسیم شود آن عدد بر 9 پوره قابل 

تقسیم است.
 ج ( هر عددی که رقم مرتبة )       ( آن )       ( باشد آن عدد بر 10 پوره قابل تقسیم است.

د ( اگر حاصل تفریق مجموع ارقام مرتبه های )      ( و )      ( یک عدد صفر باشد آن 
عدد بر 11 پوره قابل تقسیم است.

   4- آیا این اعداد بر 7 پوره قابل تقسیم اند یا خیر؟
 4270 ، 9135 ، 455 ، 945 ، 238 ، 672 ، 224

    5- آیا این اعداد بر 11 پوره قابل تقسیم اندیانه ؟ 
93929 ، 8756 ، 98923 ، 82907 ، 5511 ، 5874 ، 693

کارخانه گی

 شاگردان باقیماندۀ سؤال ها را در خانه حل نموده با خود بیاورند. 
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عدد های اولیه )ساده( و غیر اولیه )مرکب(

•  آیا مفهوم اعداد اولیه و اعداد )مرکب( را می دانید؟
•  کی می تواند یک عدد اولیه و یک عدد غیر اولیه را روی تخته بنویسد؟

از ریاضی دان ها، منجمان و جغرافیه  Eratosthenes یکی  ایراتو ستینس   
دانان  معروف یونان باستان که در سال های تقریباً )273 – 192( ق م یعنی  
قبل از تولد حضرت مسیح زنده گی کرده است، عدد های طبیعی را به دو 
دستة فرعی آن تقسیم نموده بود. در یکی از آن ها عدد هایی را که به جز از 
یک و خودش به کدام عدد دیگر پوره تقسیم نشوند ترتیب کرده بود که 
این نوع عدد های طبیعی را به نام عدد های اولیه یا ساده یاد کرد و نوع دوم 
آن را همان عدد های طبیعی که عالوه از خودشان و یک به کدام عدد دیگر 

نیز پوره قابل تقسیم باشند، عدد های مرکب یا غیر اولیه یاد کرد.
 بنا برآن، ایراتو ستینس عدد های اولیه را این طور تعریف کرد.

هر عددی که به جز از یک و خودش به کدام عدد دیگر پوره 
تقسیم نشود، عدد اولیه یا ساده نامیده می شود.

ایراتو ستینس در بارۀ عدد 1 چیزی نگفته بود؛ ولی بنابر تعریف، هر یک از 
عدد های 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، ... عدد های اولیه )ساده( اند؛ زیرا هیچ 
قابل  به کدام عدد دیگر پوره  از یک و خودشان  به جز  این عدد ها  کدام 
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تقسیم نیستند؛ بنابرآن هر یک از آن ها یک عدد اولیه استند. به همین قسم 
عدد های غیر اولیه و یا مرکب را چنین تعریف کرده می توانیم:

هر عددی که بر عالوۀ از خودش و یک به کدام عدد دیگر نیز پوره قابل 
تقسیم باشد، عدد غیر اولیه یا مرکب نامیده می شود.

هر یک از عدد های 4، 6، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16، .... عبارت از عدد های 
غیر اولیه اند؛ زیرا هر یک از ا ین ها بر عالوۀ یک و خودش کم  از کم به 
یک  عدد دیگر نیز پوره قابل تقسیم اند، اگر دقت کنیم 2 یگانه عدد جفت 
است که عدد اولیه می باشد. به جز از 2 دیگر تمام عدد های جفت عدد های 

غیر اولیه یا مرکب اند.

فعالیت ها

1- سه عدد دو رقمی را بنویسید که هر کدام آن عدد اولیه باشد.
  2- چهار عدد دو رقمی را که اعداد غیر اولیه یا مرکب باشند در کتابچه های 

تان بنویسید.

کارخانه گی

   شاگردان هر کدام، چهار عدد اولیة دو رقمی و سه عدد غیر اولیة دو رقمی 
را در کتابچه های شان  بنویسند.

* اعداد طبیعی اعدادی اند که از ابتدای خلقت بشر، انسان ها به آن شناخت پیدا نمودند؛ مانند:  1 ، 

2 ، 3 ، 4 ، 5 و . . .
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اجزای ضربی و تجزیه

1- اجزای ضربی
آیا مفهوم اجزای ضربی یک عدد را می دانید؟ ●
کی عددی را روی تخته می نویسد که دارای سه جزء ضربی مساوی باشد؟ ●

اگر یک عدد در عدد دیگر ضرب شود، هرکدام از اعداد ضرب شونده 
را جزء ضربی حاصل ضرب گویند و اعداد ضرب شونده را به نام اجزای 

ضربی حاصل ضرب یاد می نمایند.

 مثال اول:  10 = 2 × 5 

 در این مثال اعداد 2 و 5 هر کدام به تنهایی جزء ضربی حاصل ضرب )10( 
است که هر دو عدد 2 و 5 را اجزای ضربی عدد )10( گویند.

 مثال دوم :   12 = 2 × 2 × 3 
 مثال سوم :    20 = 2 × 2 × 5

در مثال های فوق اجزای ضربی عدد 12 عبارت اند از: 2، 2 و 3  اما اجزای 
ضربی عدد 20 عبارت از عدد های 2، 2 و 5 می باشند.

   در مثال های 1، 2 و 3 هر یک از اعداد 10، 12و 20 باالی هر یک از 
اجزای ضربی خود پوره قابل تقسیم اند.
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فعالیت ها

1- اجزای ضربی هر یک از اعداد 16 ، 35 ، 45 ، 18 و 25 را پیدا کنید.
آن ها  اجزای ضربی  و3   2 عددهای  فقط  که  بنویسید  را  عددی  چهار   -2

باشند.

کارخانه گی

شاگردان اجزای ضربی اعداد 28 ، 32 و 14 را پیدا کرده در کتابچه های 
خود بنویسند.
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         2 – تجزیه
• کی می تواند عدد 13 را به شکل سه جزء ضربی روی تخته بنویسد؟

عملیه یی که در آن یک عدد به شکل حاصل ضرب دو یا زیاده از دو عدد 
نوشته شده باشد تجزیه گفته می شود. به گونة مثال: هر یک از اعداد 10، 

15، 12 و 20 که به شکل های زیر نوشته شده اند:

 5 × 2 = 10
 5 × 3 = 15

 3 × 2 × 2 = 12
 5 × 2 × 2 = 20

همچنان هر کدام اعداد فوق الذکر به اجزای ضربی خود تجزیه شده اند.

فعالیت ها

کتابچه  هایتان  در  را   13  ،  15  ،  17  ،  14  ،  21  ،  31  ،  16  ،  9  ،  29 اعداد 
رونویس کنید.

الف( به دور عدد های دایره بکشید که محض دارای دو جزء ضربی باشند.

ب( به دور عدد های، مربع بکشید که دارای دو یا چندین جزء ضربی باشند.
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            سؤال ها

1- اعدادی را بنویسید که 17 بر آن ها پوره قابل تقسیم باشد.

2- اعدادی را بنویسید که 24 بر آن ها پوره قابل تقسیم باشد.
3- آیا 11 بر 11 پوره قابل تقسیم است، بگویید دیگر به کدام عدد پوره 

قابل تقسیم است؟
4- آیا کدام عدد اولیه را پیدا کرده می توانید که بر سه عدد پوره قابل تقسیم 

باشد؟
عدد  به  و یک،  از خودش  غیر  هرکدام،  که  بنویسید  را  5- چهار عددی 

دیگری نیز پوره قابل تقسیم باشند.
طور  به  را  )مرکب(  اولیه  غیر  عددهای  و  اولیه  عدد های  زیر  دراعداد   -6

جداگانه جدول کنید.
977 ، 863 ، 563 ، 409 ، 253 ، 121 ، 101     

کارخانه گی

  آیا حاصل ضرب دو عدد اولیه: 
   الف( یک عدد اولیه بوده می تواند؟          

    ب( یک عدد مرکب شده می تواند؟
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        3 – تجزیه به اعداد اولیه
• آیا عدد های اولیه زیاده از دو جزءضربی دارند؟

به چند طریق می توان تجزیه کرد؛ طوری که اجزای ضربی جداگانه  • یک عدد را 
داشته باشد؟

یک عدد را به اشکال مختلف به اجزای ضربی آن تجزیه کرده می توانیم. 
طور مثال: عدد 36 را در نظر می گیریم.

 9 × 4 = 36  -5       1 × 36 = 36  -1
 2 × 2 × 9 = 36  -6       3 × 12 = 36  -2

 2 × 2 × 3 × 3 = 36  -7         6 × 6 = 36  -3
  2 × 18 = 36  -4  

در تجزیة شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 دیده می شود که در اجزای ضربی  عدد 36 اعداد 
غیر اولیه یا مرکب شامل  اند؛ اما در تجزیة شماره 7 در اجزای ضربی عدد 36 کدام 
عدد غیر اولیه شامل نیست؛ بلکه همه اجزای ضربی آن اعداد اولیه اند. تجزیة شماره 
)7( را تجزیه به اعداد اولیه گویند؛ بنا بر آن تجزیة یک عدد به اجزای ضربی اولیه را 

تجزیه به اعداد اولیه می گویند.

فعالیت ها

1- تمام آن اعداد دو رقمي را بنویسیدکه:
الف( دارای دو جزء ضربی اولیة مساوی باشند.

ب( دارای سه جزء ضربی اولیة مساوی باشند.
2-  آن عدد را پیدا کنیدکه اجزای ضربی آن اعداد اولیة 1 ، 3 و 5 باشد. 

کارخانه گی

اعداد 9 ، 15 و 21 را به اعداد اولیه تجزیه کرده در کتابچه های تان بنویسید.
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طریقۀ تجزیۀ یک عدد مرکب به اعداد اولیه

•  در اعداد یک رقمی، بزرگترین عدد اولیه کدام عدد است؟
• کی می تواند تمام اعداد اولیة یک رقمی را نام بگیرد؟

 هرگاه بخواهیم عددی را  به اعداد اولیه تجزیه نماییم، نخست آن را نوشته  
و به طرف چپ آن یک خط عمود رسم می کنیم. بعد قابلیت تقسیم را به 
ترتیب باالی اعداد اولیه 2، 3، 5، 7 ،... تطبیق می کنیم؛ یعنی اول می بینیم که 
عدد داده شده به کوچکترین عدد اولیه، یعنی 2 پوره قابل تقسیم است یانه؟

اگر به عدد 2 پوره قابل تقسیم بود در آن صورت عدد 2 را به طرف چپ 
خط عمود نوشته و عدد داده شده را تقسیم 2 کرده حاصل تقسیم را به زیر 
خودش می نویسیم و عملیة تقسیم را تا زمانی ادامه می دهیم، که دیگر بر 
به  نباشد.  اکنون دیده می شود که خارج قسمت  قابل تقسیم  عدد 2 پوره 

دست آمده به دومین عدد اولیه، یعنی 3 پوره قابل تقسیم است یا نه ؟ 
در صورت تقسیم شدن، عملیة تقسیم را مانند عدد 2 تا وقتی ادامه می دهیم 
که دیگر بر عدد 3 پوره تقسیم نشود. به همین ترتیب عملیه را باالی اعداد 
تقسیم در ستون عدد  تا آخرین حاصل  ادامه می دهیم   ...، اولیة 5، 7، 11 
داده شده مساوی به عدد یک گردد. عددهایی که به طرف چپ خط عمود 

نوشته شده اند اجزای ضربی اولیة عدد داده شده می باشند.
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مثال اول : می خواهیم که عدد 90 را به اجزای ضربی  اولیة آن تجزیه نماییم.

2 90
3 45
3 15
5 5

1
حل: عدد 90 بر اولین عدد اولیه، یعنی 2 پوره قابل تقسیم است، پس عدد 2 
را به طرف چپ خط عمود در مقابل عدد 90 نوشته و عملیة تقسیم را انجام 
می دهیم. خارج قسمت را که عدد 45 است زیر 90 می نویسیم. عدد 45 به 
عدد 2 پوره قابل تقسیم نیست؛ اما بر دومین عدد اولیه، یعنی 3 پوره قابل 
تقسیم است و حاصل تقسیم عدد 15 می شود که عدد 15 باز هم بر عدد 
3 پوره قابل تقسیم بوده و حاصل تقسیم آن عدد 5 می شود. عدد 5 دیگر 
بر عدد 3 پوره قابل تقسیم نیست؛ اما دیده می شود که بر سومین عدد اولیه 
یعنی 5 پوره قابل تقسیم می باشد که خارج قسمت آن  عدد 1 شده و عملیة 
تجزیه به پایان می رسد. در نتیجه، عدد های اولیة 2، 3، 3 و 5 اجزای ضربی 

اولیة عدد )90( می باشند، یعنی: 

2 × 3 × 3 × 5 =  90                     



25

مثال دوم: عدد 504 را به اعداد اولیه تجزیه می نماییم.
2 504
2 252
2 126
3 63
3 21
7 7

1
مثال سوم : می خواهیم عدد 144 را به اعداد اولیه تجزیه کنیم.

2 144
2 72
2 36
2 18
3 9
3 3

1

504 = 2 × 2× 2 × 3 × 3 × 7

144 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3
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مثال چهارم: عدد 360 را به اعداد اولیه چنین تجزیه می کنیم.
2 360
2 180
2 90
3 45
3 15
5 5

1

فعالیت ها

اولیة  اعداد  تان ترسیم کرده، اجزای ضربی  جدول زیر را در کتابچه هاي 
هر یک را از کوچکترین به بزرگترین بنویسید؛ مانند عدد 45 که طور زیر 

تجزیه شده است:
عدد تجزیه به اعداد اولیه

45 3 3 5
56
48
30

360 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5
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 سؤال ها 
1- عدد 12600 را به اعداد اولیة آن تجزیه نمایید.

2- عدد 3600 را به اعداد اولیة آن تجزیه نمایید.
3- عدد 750 را به اعداد اولیة آن تجزیه نمایید.

کارخانه گی

اجزای  و  نموده  تجزیه  اولیه  اعداد  به  را  و 182   33333 ، عدد های 5005 
ضربی اولیة آن را فهرست کنید.
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طاقت و توان

- کی گفته می تواند کوتاه ترین طریقة جمع اجزای مساوی را به چه نام یاد 
می کنند ؟

- آیا می توان یک عملیة ضرب را که اجزای مساوی داشته باشد به شکل 
مختصر نوشت، چطور ؟

مساوات  زیر را در نظر بگیرید:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
 3 + 3 + 3 + 3 = 12
 4+ 4 + 4 + 4 = 16

 5+ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35
 3 × 3 = 9

 5× 5 × 5 × 5 = 625
11 × 11 × 11 = 1331  

طریقة  کدام  فوق  مساوات   نوشتن  و  دادن  نشان  برای  آیا  عزیز،  شاگردان 
کوتاه تر وجود دارد؟
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به یاد خواهید داشت که:
کوتاه ترین طریقة جمع اعداد مساوی، عبارت از ضرب است.

یعنی:                      2  ×  6 =2 + 2+ 2 + 2 + 2 + 2 
3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3

 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 4
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 7 × 5

شما دیدید که اجزای مساوی جمع به عملیة ضرب خالصه شد. آیا برای 
دریافت حاصل ضرب، عامل های ضربی را که باهم مساوی باشند به شکل 

دیگری می توانیم بنویسیم؟
نیز به شکل سادۀ آن نوشت، طور  افاده های ضربی را  همین قسم می توان 
مثال: افادۀ 3 × 3 را به صورت 32 می نویسیم و آن را می خوانیم 3 به نما یا 

توان 2 .
به همین ترتیب 54 = 5 × 5 × 5 × 5، را می خوانیم 5 به توان یا نمای 4 و              

113= 11 × 11 × 11 را می خوانیم 11 به نما یا توان 3 ؛ یعنی:

32 = 9               
54 = 625
113 = 1331

 به این ترتیب برای ضرب اعداد مساوی هم یک طریقة کوتاه را به دست 
آوردیم که آن را طور زیر تعریف می کنیم:
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کوتاه ترین طریقۀ نشان دادن حاصل ضرب تکراری یک عدد 
را طاقت)Power( می نامند. 

مثاًل : 3 × 3 = 32 یک طاقت عدد 3 است.
به همین قسم 5 × 5 × 5 × 5 = 54 و 11 × 11 × 11 = 113 نیز طاقت های 
اعداد 5 و 11 اند که در2)3( ، )3(را قاعده )Base(، عدد 2 را توان نما یا

Exponent و خود )32( را طاقت دوم 3 یا 3 مربع می گویند.

 3 به نما یا توان 2 یعنی2)3( نشان می دهد که قاعده، 2 مرتبه در نفس خود 
ضرب شده است.

 8)5( نشان می دهد که 5 هشت مرتبه با خودش ضرب شده است.

58 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5   
به همین ترتیب 6 )10( و45)15( نشان می دهند که 10 شش مرتبه و 15، 45 

مرتبة به خودش ضرب شده است.

فعالیت ها

1-  در عدد های 10)2( ، 2)10( ، 7)5( و 6)25(  نما ، قاعده و طاقت را نشان 
دهید.

2- 10)8( را به شکل ضرب بنویسید.
3-  نتیجة آخری 3)8( را به دست آورید.

4- عدد های زیر را خوانده و حساب کنید.
)4(3 = ? ، )12(2 = ? ، )1(2 = ? ، )10(3 = ?
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کارخانه گی

در  ضرب  شکل  به  2)25(را  و   )12(4  ،  )6(7  ،  )8(5 طاقت های  شاگردان 
کتابچه های خویش بنویسند.                                          

سؤال ها
1- اعداد اولیه یی را بنویسیدکه حاصل ضرب شان 18 باشد.

2- اگر عدد 3 یک جزء ضربی و عدد 7  جزء ضربی دیگر یک عدد باشد، 
آن عدد چند است؟

3- آیا چنین یک مستطیلی وجود داشته می تواند که اضالع و محیط آن 
عدد اولیه باشند؟

هر  است؟  و کدام یک آن غلط  زیر صحیح  از جمله های  4- کدام یک 
جملة صحیح را توسط عالمة ) ( و هر جملة غلط ر ا توسط عالمة )x ( در 

کتابچه های خود نشان دهید.
الف( عدد 29 یک عدد اولیه است.
ب( هر عدد اولیه از 1 بزرگتر است.

ج( اگر یک عدد جفت باشد عدد اولیه نیست.
د( )1( عدد اولیه نیست.

هـ( هر عدد کم از کم یک جزء ضربی اولیه دارد.
و( 3)7( نشان می دهد که  عدد 7 سه مرتبه در خودش ضرب شود.

ز( 6)4(نشان می دهدکه عدد 4 ، 6 مرتبه با خودش ضرب شود.
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آن  مساحت   ، باشد  متر  سانتی   3 مربع  در صورتی که طول یک ضلع   -5
مساوی به 9 سانتی متر مربع = 3 × 3 است. آیا مساحت مربع را با طول یک 

ضلع به توان 2 نشان داده می توانیم؟
6- می دانیم که 3 × 3 × 3 = 3)3(  و 5 × 5 = 2)5( و 2 × 2 × 2 × 2 = 4)2( 

است، پس بگویید که ? = 1)5(  ? = 1)4(  و ? = 1)7( است؟ 
با نتیجه گیری از سؤال باال  گفته می توانیم که: هر عدد به توان یا نمای یک، 

عبارت از خود همان عدد است.
7- افاده های زیر را به شکل طاقت بنویسید.

 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = ?             4 × 4 × 4 × 4 = ?       
 22 × 22 × 22 × 22 × 22 = ?     13 × 13 × 13 × 13 = ?
 100 × 100 × 100 = ?     201 × 201 × 201 = ?  

8- طاقت های زیر را به شکل ضرب بنویسید.
) 27 (4  = ?                    ) 112 (4 = ?        ) 4678(5 =  ?
) 67 (5 = ?                      ) 102 (8 = ?                         

کارخانه گی
عدد 5)100( را به شکل حاصل ضرب و 7 × 7 × 7 × 7 × 7 را به شکل 

طاقت بنوسید.
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فصل دوم

  کسرعام

•کسر عام چگونه یک کسر را گویند؟
•کی می تواند در یک کسر عام، صورت کسر، مخرج کسر و خط کسری 

را روی تخته نشان بدهد؟
شاگردان عزیز !

عددی که تعداد حصه های یک شی قسمت شده را نشان می دهد، مخرج کسر 
و عددی که قسمت  گرفته شده را نشان می دهد صورت کسر نامیده می شود.

بین صورت و مخرج، خطی کشیده می شود که خط کسری نام دارد و صورت 
را از مخرج جدا می کندمانند :             خط کسری

کسر واقعی و غیر واقعی: کسری که صورت آن از مخرج کوچک تر باشد 
کسر واقعی و کسری که صورت آن از مخرج بزرگ تر و یا با مخرج مساوی 

باشد کسر غیر واقعی می باشد.
عدد مخلوط: مجموعة یک کسر و یک عدد صحیح را عدد مخلوط می گویند  

مانند:   
  

صورت    
مخرج

15
26
37

کسر های عام و اعشاری
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تبدیل کردن عدد مخلوط به کسر غیر واقعی: برای تبدیل کردن عدد 
مخلوط به یک کسر غیر واقعی، عدد صحیح را در مخرج کسر ضرب کرده با 

صورت جمع کنیم و حاصل را بر مخرج بنویسیم.  طور مثال: 

2
5

=
2X7+ 5

=
14+ 5

=
19

7 7 7 7
تبدیل کردن کسر غیر واقعی به عدد مخلوط: چون در کسر غیر واقعی 
صورت کسر زیاد  از مخرج کسر می باشد صورت را بر مخرج تقسیم کنید در نتیجة 
این عملیه خارج قسمت به حیث عدد صحیح و با قیماندۀ تقسیم، صورت و مقسوم 

علیه مخرج کسر است. 
27 =?
4

27 4 => 6
3

-24 6 4

   3
فعالیت ها

31 را با اعداد مخلوط تبدیل کنید.
3

12  و 
5

کسر های غیر واقعی 

3 را به کسر های غیرواقعی تبدیل کنید. 2
5

10 و  1
3

اعدادی مخلوط

کارخانه گی

 اعداد مخلوط زیر را به کسر های غیر واقعی تبدیل کنید.

،                            ،                                           2
7
8

9
3
4

6
7
8

به طور مثال:
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           هم مخرج کردن کسرها

هرگاه صورت و مخرج یک کسر به عین عدد ضرب یا تقسیم گردد، در 
قیمت کسر کدام تغییر واقع نمی شود یا کسر معادل آن به دست می آید. از 
این جهت میتوان صورت و مخرج کسر را کوچک یا بزرگ ساخت، یا 
به عبارت دیگر می توان کسرها را اختصار کرد یا آن ها را معادل ساخت. 
اگر دو یا چند کسر که دارای مخرج های مساوی باشند آن کسرها را در 

اصطالح  کسرهای هم مخرج می گویند.

         طریق هم مخرج کردن کسرها
را  کسر  هر  مخرج  و  کسر، صورت  چند  یا  و  دو  کردن  مخرج  هم  برای 
ضرب مخرج های کسرهای دیگر می کنیم؛ سپس حاصل ضرب صورت ها 

را بر حاصل ضرب مخرج های کسر ها مینویسیم.

4  را هم مخرج می سازیم: 
5

2    و 
3

 طور مثال: کسرهـای

4   دارای مخرج های 
5

2   و 
3

 ؛ چون هر دو کسر  
4

=
4

x
3

=
12

5 5 3 15
و 

گردیدند؛ پس گفته می شود که کسر های مذکور 
 

12
15

  و 
10
15

مساوی 

 2
5

 ، 3
7

هم مخرج گردیدند. به همین قسم کسرهای معادل کسور 

2
=

2
x

5
=

10
3 3 5 15
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5  را به ترتیب به دست می آوریم:
6

و

175 را در اصطالح ریاضی 
210

84  و 
210

  ، 90
210

در نتیجه، کسرهای

کسرهای هم مخرج میگویند. 

کارخانه گی

کسر های زیر را هم مخرج بسازید.

 3
5

1  و  
2

   - )1

 2
3

5 و   
6

  ،   3
4

   )2

2
=

2 × 7 × 6
=

84

5 5 × 7 × 6 210

5
=

5 × 5 × 7
=

175
6 6 × 5 × 7 210

3
=

3 × ٦ × 5
=

90
7 7 × ٦ × 5 210
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       اختصار کسر ها )شکل سادة یک کسر(

کی مفهوم کلمة اختصار را گفته می تواند؟
اگر صورت و مخرج یک  کسر همزمان به یک عدد پوره قابل تقسیم باشد، 
هر یک از صورت و مخرج همان کسر را به عدد مذکور تقسیم می کنیم. 
کسر جدیدی که حاصل می شود در اصل مساوی به کسر اول است؛ ولی در 
ظاهرصورت و مخرج آن کوچکتر از کسر اول به نظر می آید.  یا کسر معادل 
آن است این یک حقیقت است که هر گاه صورت و مخرج یک کسر به یک 
عدد )بدون صفر( ضرب و یا تقسیم گردد قیمت کسر تغییر نمی کند.                                 

   دراین مثال صورت و مخرج کسر، هر دو در عدد )6( ضرب شده اند 
5 می باشد یعنی   

7
30 در حقیقت کسر معادل 

42
که کسر حاصل شدۀ  

30 دیده می شود که هرکدام صورت 
42

5 است. در اختصار کسر
=

30
7 42

و مخرج کسر مذکور باالی عدد )6( پوره قابل تقسیم اند، پس باالی آن دو 
عدد خط باریک که عالمت حذف کردن را دارد کشیده، خارج قسمت 

عدد های 30 و 42 که به ترتیب 5، 7 اند باالی شان می نویسیم. 

        
بعضی اوقات عملیة اختصار چندین مرتبه تکرار می شود.

5
=

5 × 6
=

30

7 7 × 6 42

30
=

5
42 7
5

7
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420 را اختصارکنیم.
540

طور مثال: می خواهیم 

نخست صفر صورت و مخرج کسر را حذف می کنیم یا صورت و مخرج 

کسر را با عدد 10 تقسیم می کنیم:

حاال عملیة اختصار را به آسانی انجام داده می توانیم.

بعد از چندین مرتبه اختصار                                                      می شود.                                                                                                                                          
                                      

فعالیت ها

کسر های زیر را اختصار کنید.
70

،
42

،
102

،
121

،
315

،
70٨

٨5 ٦3 453 253 ٦72 942

کارخانه گی
شاگردان سه سؤال باقی ماندۀ فعالیت درس را در خانه در کتابچه های خود حل 

نمایند.

=
٧
٩

 ٤٢٠
٥٤٠

٧

٢١

٤٢

٥٤

٢٧

٩

=

7
=

21
=

42
=

420
92754540

420
540



39

   مقایسۀ کسرها 

کدام یک بزرگتر و کدام یک کوچکتر است؟ 9
3
4

9 و  
2
3

  از دو کسر 

 برای این که بدانیم کدام کسر بزرگتر و کدام کسر کوچکتر است آن ها را 
مقایسه می کنیم؛ بنابرآن سه حالت را مد نظر می گیریم.

1- اگر مخرج ها مساوی و صورت ها مختلف باشند، هر کسری که صورتش 

و   7
8

: مثال: در کسرهای  است. طور  بزرگ  است همان کسر  بزرگتر 

5  است؛ زیرا 5  > 7 است .
8 7  بزرگتر از کسر 

8
5  کسر  

8
2- اگر مخرج ها مختلف و صورت ها مساوی باشند، هر کسری که مخرجش 

بزرگتر است همان کسر کوچکتر است.

12  است.
7

 کوچکتر از کسر
 

12
9

12  ، کسر
7

12  و 
9

مثال: در دو کسر  

3- اگر صورت ها و مخرج ها مختلف باشند، اول آن ها را هم مخرج نموده، بعد 
آن ها را مثل حالت اول و یا دوم باهم مقایسه کنید.

2    را باهم مقایسه کنید. 
3

5 و  
7

مثاًل: کسر 
در دو کسر فوق صورت ها و مخرج ها مختلف اند، پس آن ها را هم مخرج کرده 

2مانند حالت اول مقایسه می کنیم:  = 2×7 = 14
3 3×7 21

5 = 5×3 = 15
7 7×3 21
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چون                                      است؛ بنابرآن                                      می باشد.           

یاد داشت 
      هر کسر یکی از سه حالت زیر را دارا می باشد:

1- هرگاه صورت کسر کمتر از مخرج آن باشد، کسر مذکور کمتر از واحد می باشد 
که از یک کوچکتر بوده و به نام کسر واقعی یاد می شود. 9

11
مانند کسر 

2- هرگاه صورت کسر بزرگتر از مخرج آن باشد، کسر مذکور بزرگتر از واحد   می باشد 
1 می 

2
3

5 ، که کسر غیر واقعی بوده مساوی با عدد مخلوط
3

مانند کسر
باشد.

3- هرگاه صورت و مخرج یک کسر باهم مساوی باشند، در این صورت و مساوی به 
٨

=1
٨

عدد مخلوط کسر مذکور غیر واقعی مساوی به واحد می باشد. مانند: کسر  

فعالیت ها

کسر های زیر را باهم مقایسه کنید.
13    و              

5
4     را      2-   

5
5  و 

7
    - 1

کارخانه گی

کسر های زیر را باهم مقایسه کنید. 

 
٨2
٨2

      117
17

                    22
19

    20
19

                    13
7

    13
5

 

15
<

14
21 21

5
<

2

7 3

2
3
5
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        سؤال ها
)یک چهارم( یک افغانی چند پول است؟

  
1
4

یک ثانیه چندم حصة یک ساعت است؟
3 - یک سانتی متر چندم حصة یک کیلومتراست؟   

4-  در بین کسرهای زیر کدام یک بزرگتر و کدام یک کوچکتر است؟

7 و 5 ، 7 و 7 ، 7 و 11 ، 3 و 1
٨ ٨ 11 9 11 25 4 2     

5-  بعد از هم مخرج کردن کسرهای زیر را مقایسه کنید.

1
و

3
،

5
را ،

3
و

4
،

2
2 4 ٦ 7 7 3

4
و

9
،

1
را ،

4
و

3
،

5
5 10 ٨ 7 5 ٦

6- جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید تا مساوات را صحیح بسازد.

=
5

،
3

=
105

، =
7

،
4

=
2

700 7 5 44 11 3

7- کسرهای غیر واقی زیر را به اعداد مخلوط تبدیل کنید.

898
،

170
،

107
،

345
،

642
،

95
،

24
،

7
12 9 8 4 11 15 5 2

کارخانه گی

را

را

5  را به 
1
2

4  و
3
7

، 3
5
7

4 و
7
9

  اعداد مخلوط 

کسرهای غیر واقعی تبدیل و باهم  مقایسه نمایید.    
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جمع و تفریق کسر عام

• کسر های مختلف المخرج به کدام کسرها گفته می شود؟	
• کسر های مختلف المخرج را چگونه می توان جمع و یا تفریق کرد؟	

 در جمع و تفریق کسرهای عام، نخست کسرها را هم مخرج ساخته، بعد 
صورت ها را جمع ویا تفریق می کنیم و بر یک مخرج می نویسیم.

    به طور مثال: 

 

در جمع و تفریق اعداد مخلوط اعداد صحیح و کسری را جدا، جدا می توانیم 
جمع یا تفریق کنیم. مثال:

-1

 

   

  1 × 4×3 
+

  2 × 4×5 
+

  3 × 3×5 
=

1
+

2
+

3
  5 × 4×3   3 × 4×5   4 × 3×5 534

 
97

=
12

+
40

+
45

=
٦0٦0٦0٦0

3
=

32
-

35
=

4×٨
-

7×5
=

4
-

7
404040 5×٨٨×55٨

5+7+3+)2+ 5 + ٦ (=5
٦+7

5+3
2 9٨59٨5

21٦ + 315 + 200
+13=

5
+

7
+

3
+=13

3٦09٨5
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11
15=

11
2+13=

731
13+=

3٦03٦03٦0

-2

-3
  

هر گاه در تفریق دو کسر، کسر مفروق بزرگتر از کسر مفروق منه باشد، 
یا کسر را  بگیرید و  از قسمت صحیح قرض  این حالت یک واحد را  در 
غیر واجب کنید. اگر مفروق عدد صحیح باشد یک واحد آن را مثل کسر    

3=5=000 مد نظر بگیرید؛ سپس تفریق کنید.
= 

8
1=

538
مثال اول 

5
- 4

11
=  8

5
( - 4

3
+

8
=  8+)

5
-4

39
6868868

در بنابرآن  است؛   8 رقم  منه  مفروق  کسر  مخرج  فوق  سؤال  در  چون 
 نظر گرفته شد.1

8
1=

8

+٨ عوض 
٨
٨

9   عدد 9 را به
3
٨

4
5
٦

1- یاد داشت: در مثال 

3 جمع شود.
٨

  به حیث واحد، یعنی )1( با کسر
٨
٨

نموده ایم تا

5
= 2

5
 = 2 +

5
-4 =)6-4( +

5
6

9999

17
=4

  10٨ -91
( =4+

7 
-

   12 
+)=)9-5(

7
-5

12
9

117117   9   13 913
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بعد از اختصار داریم که: 

مثال دوم                

٨= 445-  753= 1145-753=  11+4512 - 7
535353535353

فعالیت ها

جمع و تفریق کنید.

                       

کارخانه گی

سؤال های زیر را در کتابچه های تان حل کنید.
               -2                                                    -1  

?=
1

2+
1

4
24

?=
3

1-
7

3
88

?=3+
5

10+
8

69

3
-

8
79

?=
1

+
7

25
?+4=

٦2
( =4

٦٦-40
=4+)

٦ x11- ٨x5    
( =4+

5 
-

   11 
=٨- 4+ ) 

4٨4٨4٨   ٦   ٨ 

134=

13

2٦4=
244٨

24
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  سؤال زیر را در خانه حل کرده با خود بیاورید.

    

 سؤال ها
3 حصة پول خود را سودا خرید. معلوم کنید کدام کسری 

٨
1- شخصــی 

از پولش باقیمانده است؟

2- مسافه بین دو شهر 16 کیــلو متر است، بایسکیل سواری در ساعت اول 

1 کیلومتر 
2
٨

کیلو متر حصه این فاصله را و درساعت دوم 2
3
4

حصه این فاصله را  را طی کرده است. چی مسافتی برایش باقیمانده است؟

3- دهقانی در روز اول نصف زمین خویش و در روز دوم چهارم حصة آن 
را آبیاری نموده است. معلوم کنید، چندم حصة زمین مذکور آبیاری شده و 

چندم حصة آن آبیاری نشده است؟

                       

3
2+

9
812

1
+2

5
=?
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ضرب و تقسیم کسر عام 

ضرب کسر
• در عددهای مخلوط، عملیة ضرب و تقسیم را چطور انجام می دهیم؟	

صحیح  عدد  درصورتی که  دیگر،  درکسر  کسر  یک  کردن  ضرب  برای 
داشته باشند، نخست کسرها را غیر واقعی می سازیم و بعد عمل ضرب را 
انجام می دهیم، طوری که صورت ها را با صورت ها و مخرج ها را با مخرج ها 

ضرب می کنیم.
با کسر دیگر قابل اختصار باشد آن ها  هرگاه صورت و مخرج یک کسر 
ضرب  حاصل  بر  را  صورت ها  ضرب  حاصل  سپس  می کنیم؛  اختصار  را 

مخرج ها می نویسیم. 

مثال اول

مثال دوم

٨
10=

13٨
=

23×٦
=

٦

3٦
×

23
=

10
2×

5
3

13131×1313٦
1

13٦

55=5×11=
5×11

=

11

77
×

5

25
=

7
25×2

1×135
5
1

135



47

      تقسیم کسر  
 برای تقسیم یک کسر عام به کسرعام دیگر، نخست عالمت تقسیم را به 
مانند عملیة  از آن  بعد  را معکوس می سازیم.  تبدیل و مقسوم علیه  ضرب 
ضرب، صورت ها را با صورت ها و مخرج ها را با مخرج ها ضرب می کنیم.

مثال اول

مثال دوم   

104 =13×٨=٨×13=55÷
13

=7
٦÷

3
2

2755×55555٨5٨5
 

 مثال سوم:       در پیپ اول 450 لیتر آب موجود است، پیپ دوم به اندازۀ   
5  حصة پیپ دوم آب دارد، 

7
7 حصة پیپ اول و پیپ سوم به اندازه  

9
مجموع مقدار آب پیپ دوم و سوم را پیدا کنید.

1
3=

7
=

7×1
=

1

4
×

7
=

1
÷

7
222×11٨

2

4٨

مقدار آب پیپ دوم = 350         = 7 × 50لیتر
450 × 7

=
7

= 450 ×
99

مقدار آب پیپ سوم

لیتر

50 × 5 =          250 =
350 × 5

=
5

= 350×
77

لیتر= مجموع مقدار پیپ دوم و سوم

لیتر

لیتر =  +350 ٦00250
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فعالیت ها

حاصل ضرب و حاصل تقسیم عملیه های زیر را دریافت کنید.

کارخانه گی

سؤال های زیر را در کتابچه های تان حل کنید.

=?
1

1×
2

2×
4

235
=?

9
2×

26
3×30

1029

?=15×14 2
?=18÷14 24

?=49÷12 3
?=

12
1÷5

2
136

=?
3

1×
2

6×
3

7
475

?=
8

3÷
2

7
95
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      سؤال ها

3 حصة یک توپ تکه 2700 افغانی می شود. قیمت تمام تکه 
5

1- قیمت
را معلوم کنید.

افغانی خرید.  متر 28  قرار فی  از  را  متر تکه  3 حصة یک 
5

2- شخصی

قیمت تکة خریده شده را معلوم کنید. 

 افغانی است.  قیمت یک متر 
 

954
3
٨   

12 مترتکه
1
2

3-   قیمت

آن را معلوم کنید.

5  حصة یک پیپ از آب پر است. برای پر کردن آن 48 سطل دیگر 
٨

 -4

آب الزم است. گنجایش پیپ چند سطل آب است؟

دیسی متر است. اگـــر مسافه از خانه الـــی  4
1
2

5- طول قدم احمد 

2145 دیسی متر باشد، برای رفتن از خانه به مسجد، 
1
٦

مسجد شریـــف  

احمد چند قدم برمی دارد؟ 

 2٦5
3
7

71 افغانی است. با 
3
5

 6-  قیمت یک کیلو گرام انار
افغانی چند کیــــلو گرام انار خریده می توانیم؟

3 حصة صندوق 
5

7- کتلة یک صندوق چای 33000 گرام است. کتلة 

مذکور چند کیلوگرام می شود؟

کارخانه گی

معلوم  افغانی خرید  به 12500  را  زمین  4 حصة یک جریب 
5

شخصی 
کنید که قیمت یک جریب زمین چند افغانی است؟
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کسر مرکب )کسرالکسر(

شما در سال گذشته به مفهوم کسرالکسر فهمیدید، حال می خواهیم عملیه های 
چهارگانة آن را انجام بدهیم.

جمع و تفریق کسرالکسر
 کسرالکسر به کدام کسر ها گفته می شود ؟ ●
آیا عملیة جمع کسرالکسر مانند عملیة جمع کسر عام صورت می گیرد؟ ●
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کارخانه گی

فعالیت ها



53

      سؤال ها



54

      ب( تفریق کسرالکسر
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ازحل مثال هاي باال می توانیم بنویسیم که:
به کسرهاي  ابتدا کسرالکسرها را  مانند عملیة جمع،  تفریق کسرالکسر  در 
ساده تبدیل نموده بعد ازآن عملیة تفریق را باالي کسرها، مانند تفریق کسر 

عام اجرا مي کنیم. 
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فعالیت ها

کارخانه گی

با استفاده از مثال هاي حل شده، کسرالکسرهاي داده شدۀ زیر را تفریق کنید.
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ضرب و تقسیم کسرالکسر

الف: ضرب کسرالکسر )کسرهای مرکب(
کی گفته می تواند که ضرب کسرالکسر با ضرب کسر عام چی فرق دارد؟ ●

به مثال های زیر توجه کنید.
 طور زیر ضرب مي کنیم.

 

3
2
4
3

 را در کسرالکسر
 

3
1
2
1

مثال اول: کسرالکسر
 

طریقۀ اول:  اول هریک از اجزاي ضربي کسرالکسرها را به کسرسادۀ آن ها 
تبدیل مي کنیم.

 

?

3
2
4
3

3
1
2
1

=× ?
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ازحل مثال هاي باال می توانیم بنویسیم که:
تبدیل  آن  سادۀ  کسرهاي  به  را  کسرالکسرها  ابتدا  کسرالکسر  ضرب  در 

نموده؛ سپس مانند ضرب کسر عام اجرا مي کنیم. 
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فعالیت ها

کارخانه گی

سوال ها: سوال های زیر را حل کنید.

 با استفاده از مثال هاي حل شده، کسرالکسرهاي زیر را ضرب کنید.
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حل به طریقۀ دوم:

 ب( تقسیم کسرالکسر

آیا فرقی بین تقسیم کسرالکسر و تقسیم کسرعام وجود دارد؟ ●
به مثال هاي زیر توجه کنید:

 طور زیر تقسیم می نماییم.
 

6
1
8
1

 را به کسرالکسر 
 

4
3
4
1

مثال اول: کسرالکسر
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کارخانه گی

فعالیت ها

با استفاده از مثال هاي حل شده، کسرالکسرهاي داده شدۀ زیر را تقسیم کنید. 
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سؤال ها
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کسر اعشاری

ــه  ــند ب ــان 10 ، 100 ، . . . باش ــای ش ــه مخرج ه ــی را ک ــر های عام  • کس
ــت؟ ــوان نوش ــر می ت ــق دیگ ــدام طری ک

کســر عامی کــه در مخرجــش 10، 100، 1000، ... باشــد بــه نــام کســر 
اعشــاری یــاد می شــود. طــور مثــال اگــر مــا چیــزی را بــه ده حصــۀ مســاوی 
تقســیم کنیــم یــک یــا چنــد حصــۀ آن را بگیریــم، آن را به کمک اعشــاری 
ــه ده  ــه ب ــر یــک فیت ــم؛ چنانکــه در شــکل زی ــه کــرده می توانی آســانتر ارائ
حصــۀ مســاوی تقســیم شــده اســت کــه از آن جملــه ســه حصــۀ آن ســفید 

و هفــت حصــۀ آن ســیاه شــده اســت.

10987654321
10101010101010101010

 حصۀ کل فیــــــته را و قســمت ســیاه 
3
10

  در شــکل فوق قســمت ســفید

 3
10

7 حصــــۀ کل فیتــه را تشــکیل می دهــد. در حقیقــت
10

شــدۀ آن

 هفــت دهــم تمــام فیتــه 
7

10
عبــارت از ســه دهــم تمــام فیتــه و همچنـــان

3  را بــه شــکل کســر اعشــاری آن 
10

را ارائــه می کنــد، کســر عــام

ــند.  ــن می نویس چنی
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=3 , 0  و خوانــده می شــود » صفــر صحیــح اعشــاریه ســه دهــم 
3

 10
 

7 را بــه 
10

یــا صفــر صحیــح ســه دهــم «. بــه همیــن قســم کســر عــام 

ــند.                                          ــن می نویس ــاری آن چنی ــکل اعش ش

ــا  ــم ی ــت ده ــح هف ــر صحی ــود. » صف ــده می ش =7  , 0  و خوان
7

 10
   

صفــر صحیــح اعشــاریه  هفــت دهــم، یــا اعشــاریه هفــت دهــم «. از طــرز 

ارائــۀ کســر معلــوم می شــود کــه در نمایــش یــک کســر اعشــار، مخرجــش 

ــا  ــاری ی ــت اعش ــرج از عالم ــتن مخ ــای نوش ــه ج ــود و ب ــی ش ــته نم نوش

ــت  ــپ عالم ــرف چ ــای ط ــه مرتبه ه ــود؛ طوری ک ــتفاده می ش ــزه»,« اس ممی

اعشــاری بــه ترتیــب عبــارت از مرتبه هــای: یک هــا، ده هــا، صدهــا، 

ــت  ــرف راس ــه ط ــم مرتبه هایی ک ــن قس ــه همی ــوده و ب ــره ب ــا و غی هزاره

عالمــت اعشــاری واقــع انــد بــه ترتیــب عبــارت از مرتبه هــای دهــم، صــدم، 

هــزارم و غیــره می باشــند کــه در جــدول زیــر چنیــن نشــان داده می شــود:
  دهــم، صــدم، هــزارم و غیــره می باشــند کــه در جــدول زیــر چنیــن نشــان 

داده شــده اســت:

0
ده ملیونم

میلونم
صد هزارم
ده هزارم

هزارم
صدم
دهم

ت اعشاری
عالم

مرتبۀ یکها
مرتبۀ دهها
مرتبۀ صدها
مرتبۀ هزار ها

مرتبۀ ده هزارها
مرتبۀ صد هزار ها

مرتبۀ ملیونها
مرتبۀ ده ملیونها

.000
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ــح  ــود » 12 صحی ــده می ش ــن خوان ــاری 12,052 چنی ــای کسراعش عدده
اعشــاریه صفــر دهــم، 5 صــدم و 2 هــزارم« یــا 12 اعشــاریه 52 هــزارم یــا بــه 

طــور خلــص »12 اعشــاریه صفــر پنــج دو«.

طوری که پیشتر دیدۀ شد                      است.

   از این جا می توانیم بنویسیم:

     از ایــن معلــوم می شــود، نســبتی که 3 بــا 10 دارد عیــن نســبت را 30 
ــاری  ــرهای اعش ــورت کس ــن ص ــس در ای ــا 1000 دارد؛ پ ــا 100 و 300 ب ب
مســاوی آن هــا نیــز عیــن عــدد را ارائــه کــرده باهــم مســاوی انــد؛ یعنــی رابطۀ

0,300 = 0,30 = 0,3 همیشــه صحــت دارد. ایــن رابطــه بیانگــر ایــن حقیقت 
اســت. بــه هــر تعــداد صفر هایی کــه بــه طــرف راســت یــک عــدد اعشــاری 

اضافــه شــود، در قیمــت آن کــدام تغییــر بــه وجــود نمی آیــد. 
ــح (  ــل )صحی ــپ عدد های کام ــرف چ ــه ط ــر ب ــد، اگ ــما بگویی ــال ش ح
ــری وارد  ــزوده شــود در قیمــت آن کــدام تغیی ــد صفــر اف ــا چن یــک ی

می شــود؟                                                                
آیــا عدد هــای 10، 010 و 0010 از هــم فــرق دارنــد؟ راجــع بــه 9 و 

می کنیــد؟ فکــر  009چــی 

= 0,3
3

 10

0.300=0.30=0.3=300
1000

=30=3
100 10
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فعالیت ها

1 - کسر های اعشاری زیر را بخوانید. 
  ،   142,189   ،   224,06   ،   52,21   ،   50,1   ،   2,0002  ، 14,01

.  25,634    0,00034
          

کارخانه گی

  کسرهای عام زیر را به کسر اعشاری بنویسید.

،                              ،                            ،
                            

   سؤال ها
1 -  کدام یک از تساوی های زیر صحیح و کدام آن ها غلط است؟

  4,2 = 4,20  ،  17 =1,70  ،  0,12 = 12  ،  12,1 = 12,10 ،  5,2=5,20       
0,05 = 0,50  ،  16 = 16,0   ،   8,99 = 8,90  ،   4,2 = 4,02        

ــری  ــه پ ــب خان ــای مناس ــا کلمه ه ــر را ب ــای زی ــای بیانیه ه 2 – خالیگاه ه
ــد. کنی

ــا  ــک ی ــی ی ــه ................. 10 ، 100 و 000 یعن ــر عامی ک ــف( کس        ال
ــود. ــاد می ش ــاری ی ــام .......... اعش ــه ن ــد ب ــد ......... باش چن

ــه طــرف ....... عــدد اعشــاری یــک یــا چنــد صفــر افــزود         ب( اگــر ب
ــد. ــود نمی آی ــه وج ــدام ............. ب ــت آن ک ــود، در قیم ش

8
 10

210
 1000

4
3

 10
507

 1000
251

 1000
67

 1000
18

1
 100

30
27

 1000
69

 100
1

 100
25

 1000
7

2
 100

7
 100

25
 100

168
 1000

251

 10000
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        ج ( اگــر بــه طــرف ........ عــدد کامــل ) صحیــح ( یــک یــا چنــد صفــر 
افــزود شــود، در قیمــت آن کــدام ............. پیــدا نمی شــود.

3 -  کسرهای عام زیر را به شکل کسر اعشاری بنویسید.

 به کسر اعشاری بنویسید.

دو میلیونــم، 4 صحیــح  8 صــدم ، 167 هــزارم،  21 صــد هــزارم ،  4179 ده 

هــزارم، 4 صحیــح 2 ملیــاردم، 450 صحیــح 1 ده هــزارم.
 

هــر یــک از کســر های اعشــاری زیــر را بــه شــکل کســر عــام کــه 

مخرج هــای آن هــا )10، 100، 000،1000(باشــد بنویســید: 0,15 ، 12,12  ،  

65,5  ،   1,0002 ،  0,125 ،  4,501 ،  0,1003 ،  125,012 و  0,0005 .

،

، ، ، ،،

، ، ،

،

فعالیت ها

کارخانه گی
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   مقایسة کسرهای اعشاری

• کی می تواند یک نمونۀ کسر اعشاری را روی تخته بنویسد؟

• کی می تواند یک نمونۀ عدد اعشاری را روی تخته بنویسد ؟

• کی فرق بین 0,0012 و 12 را نشان می دهد؟

بــرای مقایســۀ دو یــا چندیــن کســر اعشــاری، نخســت تعــداد رقم هــای بعــد 
ــا عــالوه کــردن صفر هــا مســاوی ســاخته؛  ازعالمــت اعشاری کســرها  را ب
ســپس هرکــدام آن کــه بعــد از عالمــت  اعشــاریه دارای بزرگتریــن عــدد 

بــود همــان کســر بزرگتــر اســت.

مثال 1 : دو کسر 0,75 و 0,9 را چنین با هم مقایسه می نماییم:
حــل: در کســر 0,75 بــه طــرف راســت عالمــت اعشــاریه دو رقــم قــرار 
دارد و در کســر 0,9 بــه طــرف راســت اعشــاریه یــک رقــم اســت، پــس بــه 
طــرف راســت کســر 0,9 یــک صفــر را عــالوه کــرده تــا طــرف راســت این 
کســر نیــز دو رقــم شــود. یعنــی 0,90 = 0,9  اکنــون کســرهای 0,75 و 0,90 
را باهــم مقایســه می کنیــم از ایــن کــه 75 > 90 اســت، پــس 0,75>0,90 

ــا 0,75>0,9 می باشــد. ی

مثــال2: کســرهای 0,521، 0,89 و 0,7 را با هــم مقایســه کنید:
ــت اعشــاریه دارای ســه  ــد از عالم ــه طــرف راســت بع ــل: 0,521 ب ح
ــه طــرف  ,0  دارای دو رقــم و 0,7 دارای یــک رقــم اســت ب 8 رقــم، 9
ــا  ــته ت ــر نوش ــت 0,7 دو صف ــرف راس ــه ط ــر و ب ــک صف ,0 ی 8 ــت 9 راس
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هرکــدام بعــد از عالمــت اعشــاری دارای ســه رقم شــود بعــد 0,521 0,890 
ــدد 890 از  ــه ع ــود ک ــده می ش ــم دی ــه می نمایی ــم مقایس ــا ه و 0,700 را ب

عــدد 700 بزرگتــر و 700 از عــدد 521 بزرگتــر اســت.
,0  می باشد. 8 بنابرآن، 521>700 >890 است، پس 0,521>0,7 >9

     مقایسة اعداد اعشاری

در مقایسۀ دو ویا چندین عدد اعشاری دو حالت وجود دارد:

ــاری  ــدد اعش ــن ع ــا چندی ــح دو وی ــای صحی ــر رقم ه ــت اول: اگ حال
باهــم مختلــف باشــند در ایــن صــورت عــدد اعشــاری که دارای بزرگتریــن 
ــال در اعــداد  ــر از همــۀ آن هــا اســت. طــور مث ــح باشــد بزرگت عــدد صحی
ــدد 9  ــح، ع ــداد صحی ــه اع ــه از جمل ــود ک ــده می ش 6,40، 7,5 و 9,2 دی
بزرگتــر از عــدد 7 و عــدد 7 بزرگتــر از عــدد 6 اســت؛ پــس 6,4>7,5>9,2 

ــم. ــه کنی ــم مقایس ــز می توانی ــر را نی ــداد دیگ ــه اع ــن گون ــد همی می باش
حالــت دوم : اگــر رقم هــای صحیــح دو و یــا چندیــن عــدد اعشــاری بــا 
هــم مســاوی باشــند در ایــن صــورت قســمت اعشــاری که بعــد از عالمــت 

اعشــاریه دارای بزرگتریــن عــدد باشــد بزرگتریــن همــۀ آن هــا اســت. 
مثال: 12,73، 12,7 و 12,5 را با هم مقایسه می نماییم:

ــن  ــا عی ــح آن ه ــای صحی ــاری رقم ه ــداد اعش ــن اع ــون در ای ــل: چ ح
ــی 0,70 = 0,7  ــاریه، یعن ــد از اعش ــای بع ــس رقم ه ــت، پ ــدد )12( اس ع



72

و 0,50 = 0,5 اکنــون در کســرهای 0,73 0,70 و 0,50 دیــده می شــود 
کــه 73 بزرگتــر از 70 و 70 بزرگتــر از 50 اســت، پــس 0,50>0,70>0,73 

می باشــد.
در نتیجه 12,5>12,7>12,73 می باشد.

فعالیت ها  

در کسرهاي زیر کدام آن ها بزرگ است؟

150, 8 13,7 یا 13,625  ،  84,537  یا  84,9  ،   167,78 یا 97

  
کارخانه گی

کسرهای زیر را با استفاده از عالمت های > و <  مقایسه کرده در کتابچه های خود 
بنویسید.

5,91   و  5,89   ،  14,3 و 12,3 

0,326  و  0,4   ،  0,768  و 78,0
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جمع و تفریق کسرهای اعشاری

• در عملیه های جمع و تفریق کسر های اعشاری اعداد را چطور بنویسیم؟

• چنین کاری در جمع و تفریق کسر های اعشاری چی مفادی دارد ؟

ــت  ــاری، نخس ــرهای اعش ــق کس ــع و تفری ــای جم ــرای عملیه ه ــت اج جه
عدد هــا را طــوری زیــر یکدیگــر می نویســیم کــه عالمــت اعشــاری آن هــا 
زیــر یکدیگــر و همچنــان رقم هــای هــم مرتبــۀ آن هــا نیــز زیــر یکدیگــر در 
یــک ســتون قــرار بگیرنــد. بعــد از آن زیــر آن هــا خــط کشــیده عملیه هــای 
جمــع یــا تفریــق را طوری کــه در عدد هــای صحیــح اجــراء می شــود 
ــیم آن را  ــاری می رس ــت اعش ــه عالم ــه ب ــا هنگامی ک ــم. تنه ــام می دهی انج

ــیم. ــودش می نویس ــتون خ در س

مثال اول:

مثال دوم :

ــاری  ــر اعش ــاری را از کس ــر اعش ــک کس ــه ی ــن ک ــرای ای ــت: ب یادداش
ــر را  ــۀ جمــع الزم اســت کــه مراحــل زی ــد عملی ــم، مانن دیگــر تفریــق کنی

 32,175
+  265,320

 297,495

     74,0180
+ 51,1854 

125,2034
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ــم: مراعــات کنی
ــا  ــد از عالمــت اعشــاری هــر دو کســر اعشــاری را ب ــام بع ــداد ارق 1 -  تع

ــا مســاوی بســازیم. عــالوه کــردن صفره
2 -  مفــروق را زیــر مفــروق منــه، طــوری بنویســیم کــه عالمت هــای 

ــد. ــرار بگیرن ــر ق ــر یکدیگ ــا زی ــاری آن ه اعش
3 -  عملیۀ تفریق را مانند تفریق اعداد صحیح انجام دهیم.

ــر عالمت هــای اعشــاری  ــق، زی 4 -  عالمــت اعشــاری را در حاصــل تفری
مفــروق و مفــروق منــه بگذاریــم.   

مثال اول:     می خواهیم از عدد 65,248 عدد 12,1 را تفریق کنیم. 

چون 12,100=12,1 است؛ بنابر آن:
65,248

- 12,100
53,148

مثال دوم:      می خواهیم از 425,18 عدد71,427  را تفریق کنیم.
 425.180
-  71.427

353,753

مثال سوم:
62.0000
-51.

10.0765
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فعالیت ها

-  اعداد اعشاری زیر را جمع و تفریق کنید.

                       

  
کارخانه گی

سوال های زیر را حل کنید.

425,349
 130,07  

 + 21,563

894,170
 27, 00  

 +  99,88   

48,079
- 6,72

 819,7   
- 26,905

 85,4852
   60,94       

459,25
       2,741 + -
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               سؤال ها

ــر، روز  ــر، روز دوم 35,201 کیلومت ــو مت مســافری روز اول 21,02 کیل  -1
ســوم 15,21 کیلومتــر و روز چهــارم 8,925 کیلومتــر فاصلــه را طی کــرده 

ــد. اســت. تمــام فاصله هــای چهــار روزۀ ســفر او را حســاب کنی
شــخصی یــک جنــس را بــه 986,5 افغانــی خریــد و آن را بــه 1001,05   -2

افغانــی فروخــت، نفــع او را حســاب کنیــد.
دکانــداری یــک پایــه رادیــو کســت را بــه 8561,5 افغانــی خریــد و آن   -3
را بــه نفــع 1915,75 افغانــی فروخــت. قیمــت فــروش او را حســاب کنیــد.

یــک نفــر جنســی را بــه مبلــغ 281,25 افغانــی خریــد و آن را بــه ضــرر   -4
23,4 افغانــی فروخــت. قیمــت فــروش او را حســاب کنیــد.

فریــد 15895,75 افغانــی داشــت، از آن جملــه 4895,5 افغانــی را بــه مصــرف   -5
ــی را  ــغ 296,9 افغان ــاک، مبل ــرف پوش ــه مص ــی را ب ــوراک ، 3812,75 افغان خ
ــۀ مصــرف  ــی را جهــت تادی ــغ 765,25 افغان ــه و مبل ــۀ خان ــۀ کرای جهــت تادی

ــده اســت؟ ــی باقیمان ــد افغان ــزد او چن ــون ن ــرق پرداخــت؛ اکن ب
یــک صنــدوق بــه وزن 5,7 کیلوگــرام داریــم، صنــدوق دوم 2,4   -6
کیلوگــرام از صنــدوق اول زیــاد تــر و صنــدوق ســوم از مجموعــۀ هــر دو 
صنــدوق 0,57 کیلــو گــرام کمتــر اســت. وزن مجموعــی هــر ســه صنــدوق 

ــد اســت؟ چن
ــد. اولــی  ــی نفــع کردن ســه نفــر شــریک در یــک معاملــه 15000 افغان  -7
3792,5 افغانــی و دومــی 1051,7 افغانــی گرفــت. بــرای نفــر ســومی چنــد 

افغانــی باقیمانــده اســت؟
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تاجــری در صنــدوق خــود 1298,5 افغانــی داشــت. دفعــه اول 811,25   -8
ــا  ــت، ام ــاس پرداخ ــد اجن ــرای خری ــی ب ــۀ دوم 115,75 افغان ــی، دفع افغان
یــک مرتبــه 750 افغانــی و مرتبــۀ دیگــر 171,5 افغانــی فــروش کــرد ، حــاال 

چقــدر پــول نــزد او موجــود اســت؟
ــی،  ــه 350,75 افغان ــی را ب ــک کرت ــت، ی ــی داش ــخصی 2450 افغان ش  -9
یــک جــوره بــوت را بــه 350,5 افغانــی و یــک کاله را بــه 115,25 افغانــی 

خریــد، حــاال چنــد افغانــی دارد؟
مســافری بایــد 198,5 کیلومتــر مســافه را طی کنــد. در روز اول   -10
ــافرتش  ــر از مس ــو مت ــد کیل ــت، چن ــوده اس ــافه را پیم ــر مس 28,5 کیلومت

باقیمانــده اســت؟
شــخصی یــک پایــه رادیــو را بــه 8250,5 افغانــی فروخــت و در آن   -11

ــد. ــاب کنی ــد او را حس ــت خری ــرد، قیم ــرر ک ــی ض 1075,75 افغان

کارخانه گی

سؤال های )10( و )11( را در کتابچه های تان حل کنید.
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ضرب کسر اعشاری

 • کی گفته می تواند عملیۀ ضرب کوتاه ترین طریقۀ کدام عملیه است؟
 • آیا می توان کسر های اعشاری را مانند عدد های طبیعی ضرب کرد؟

ــدد  ــک ع ــاری در ی ــر اعش ــک کس ــرب ی ــۀ ض ــام دادن عملی ــرای انج ب
صحیــح، حــل مثــال زیــر را در نظــر می گیریــم:

  مثال اول: می خواهیم حاصل ضرب 2,5 در 3 را به دست آوریم.

5 است. حال به جای 
2,5=2

10
 

   حل: ما می دانیم که

افادۀ 2,5×3 افادۀ                      را با هم ضرب می کنیم.
                 

ــل  ــه از حاص ــن ک ــرای ای ــود. ب ــي ش ــل م ــه 7,5 = 2,5 × 3 حاص در نتیج
ضــرب 2,5 در 3 جــواب مطلــوب را کــه عبــارت از 3 دفعــه 2,5 یعنــی 7,5 
اســت حاصــل کنیــم، از عالمــت اعشــاری 2,5 صــرف نظــر کــرده 25 را در 
3 ضــرب می کنیــم، عــدد 75 بــه دســت می آیــد از طــرف راســت بــه چــپ 
یــک رقــم آن؛ یعنــی رقــم 5 را توســط عالمــت اعشــاری جــدا می کنیــم، در 

ــود. ــل می ش ــه 7,5 حاص نتیج

5
3×2

10
 

=7,5 75 =  3 × ۲۵
=

۲۵ 
×

3
=

5
3×2,5=3×2

10   1 × ۱۰   10 ۱10



79

مثال دوم:  حاصل ضرب افادۀ 0,7 × 0,3 را در یافت می نماییم.

  اســت از اینجــا می توانیــم بنویســیم 
01
7  0,7=  و 

01
3 3 ,0 = حــل: می دانیــم کــه 

 : که

12,  0
001

12

01

7

01

3
  7, 0 3,0 ==×=×

ــردن  ــرب ک ــرای ض ــود. ب ــل می ش ــه 0,21 = 0,7 × 0,3 حاص در نتیج
ــی،     ــی یعن ــزء ضرب ــر دو ج ــاری ه ــت اعش ــاری از عالم ــرهای اعش کس
0,3 × 0,7 صــرف نظــر نمــوده عدد هــای 3 و 7 را بــا هــم ضــرب می کنیــم. 
ــای  ــۀ رقم ه ــداد مجموع ــه تع ــا یعنی21ب ــرب آن ه ــل ض ــک از حاص این
اعشــاری اجــزای ضربــی را از راســت بــه چــپ بــه کمــک عالمت اعشــاری 
جــدا می کنیــم. در نتیجــه عــدد  0,21 حاصــل می شــود کــه جــواب 
ــان می شــود، جهــت  ــر بی ــاال قاعــدۀ زی ــال ب ــوب اســت. از حــل دو مث مطل
ــاری  ــت اعش ــت از عالم ــاری نخس ــرهای اعش ــرب کس ــۀ ض ــرای عملی اج
ــا هــم  ــی صــرف نظرکــرده آن هــا را مثــل دوعــدد صحیــح ب اجــزای ضرب
ــۀ  ــداد مجموع ــه تع ــا ب ــرب آن ه ــل ض ــپس از حاص ــم؛ س ــرب می کنی ض
ــه چــپ توســط  رقم هــای اعشــاری اجــزای ضربــی، رقم هــا را از راســت ب
عالمــت اعشــاری جــدا می کنیــم، عددی کــه حاصــل می شــود عبــارت از 

حاصــل ضــرب کســرهای اعشــاری اســت.
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یادداشــت : اگــر رقم هــای حاصــل ضــرب، تعــداد مجموعــۀ رقم هــای 
اجــزای ضربــی را تکمیــل نکننــد بــه طــرف چــپ رقم هــای حاصــل ضــرب  
آن تعــداد صفرهــا می گذاریــم، تــا تعــداد رقم هــای بعــد از عالمــت 

ــت اعشــاری را می نویســیم. ــد و ســپس عالم ــوره کنن اعشــاری را پ
  مثال سوم    ? =  0,007 × 0,02     0,00014 = 0,007 × 0,02 

   در مثــال فــوق از عالمــت اعشــاری عامل هــای ضربــی صــرف نظــر 
کردیــم؛ ســپس در حاصــل ضــرب )7×2( کــه 14 می شــود بعــد از عالمــت 
اعشــاری ســه عــدد صفــر گذاشــتیم تــا تعــداد مجموعــۀ مرتبه های اعشــاری 

را کــه پنــج می شــود تکمیــل شــود : 
  مثال چهارم    ? = 0,1 × 0,1     ،     0,01 = 0,1 × 0,1 

  مثال پنجم 
 کســرهای اعشــاری 0,245 و 0,03 را بــا هــم ضــرب 
ــم 3 ضــرب  ــا رق ــدم نخســت 245 را ب ــم. در ق می کنی

می کنیــم. 
 بعــد از اجــرای عملیــۀ ضــرب دیــده می شــود کــه در حاصــل ضــرب ســه 
رقــــم موجــود اســت، در حالی کــه تعــداد مجمــوع ارقــام بعــد از عالمــت 
اعشــاری اجـــزای ضربــی پنــج رقــم اســت؛ پــس بــه طــرف چــپ حاصــل 
ضــرب دو صفــر را عــالوه می کنیــم تاتعــداد ارقــام اعشــاری اجــزای 
ــم. ــر می گذاری ــل شــود و بعــد عالمــت اعشــاری راطــور زی ــی تکمی ضرب

245
×  3 

735

0.245
× 0.03  

0.00735
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فعالیت ها

بــا اســتفاده از عملیــۀ 1836=  12  ×  153 حاصل ضرب کســرهای اعشــاری 
زیــر را بــدون انجــام عملیــۀ ضــرب به دســت آرید.

                       

کارخانه گی
سؤال های زیر را در کتابچه های خویش حل و با خود بیاورید.

0,153
× 0,12 

0,153
   ×    12 

15,3
× 0,12 

1,53
×  12 

1,2
× 15,3

0.001
× 0.0۹

0.014
× 0.6
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  ضرب کسر اعشاری در عدد های 10، 100، 1000، 000
  • کــی می توانــد بــه شــکل مختصــر حاصــل ضــرب ) 4 , 3 × 10 ( را بــه 

دســت آورد؟
ــای 10، 100، 1000  ــدد اعشــاری در عدد ه ــک ع ــرای ضــرب کــردن ی ب
ــرف  ــه ط ــا ب ــداد صفر ه ــه تع ــاری را ب ــت اعش ــا عالم ــت ت ــره کافیس و غی

ــد.  ــال بدهی ــاری انتق ــای اعش ــت رقم ه راس

مثال اول

ــرف  ــرآن از ط ــت؛ بناب ــاری داش ــه اعش ــرب دو خان ــزء اول ض ــون ج   چ
ــه: ــم ک ــل می دانی ــم و از قب ــدا کردی ــاری را ج ــه اعش ــت دو خان راس

785,6 = 785,60 است.         یا  785,6 = 10 × 78,56 
زیرا                          

ــرب )1(  ــدد 7856 را ض ــر، ع ــت صف ــر داش ــدون درنظ ــوق ب ــال ف در مث
می نماییــم و بــه تعــداد صفر هــای اجــزای ضربــی، عالمــت اعشــاری را بــه 

78,56
×10     

0 0 0 0
+7 8 5 6   
  7 8 5,6 0

785.6=7856=
10

01
001

6587
0178,56 ×=×
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طــرف راســت انتقــال می دهیــم  کــه عملیــۀ ضــرب ســاده تــر انجــام  شــود. 
طورزیــر:

  
 

ــت  ــس عالم ــت؛ پ ــود اس ــر موج ــک صف ــی ی ــزء دوم ضرب ــون در ج ؛ چ
ــم. ــال می دهی ــت انتق ــرف راس ــه ط ــم ب ــک رق ــاری را ی اعش

مثال دوم:    ? = 100 × 679,2341 

7856

1     

7856

×

785,6

1     

78,56

×

چون جزء دوم ضربی دو صفر دارد، پس عالمت اعشاری را دو رقم به 
طرف راست انتقال می دهیم.  67۹23.41 = 100 × 67۹.2341

زیرا

       
67923,41

100
6792341100

10000
6792341100679,2341 ==×=×

مثال سوم :      4071 = 1000 × 4.071

40711000زیرا
1000
407101004,071 =×=×
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اگر تعداد رقم های اعشاری کمتر از تعداد صفر های عامل های ضربی صفر 
دار باشد، در این صورت پیش روی حاصل ضرب آن ها، آن تعداد صفرها 

را می نویسیم تا کمبود آن تالفی شود. مانند مثال های زیر:
5.3 × 100 = 530

 

یا: 

به همین ترتیب:

1. 3,452 متر را به دیسی متر ، سانتی متر و ملی متر تبدیل کنید.
2.  عدد های مناسب را در خالیگاه های زیر بنویسید.

           × 1000 = 1     ،  12,2 ×           =   122       ،       3,5 ×          = 350

 0,48 ×           = 4,8     ،     95 ×             = 950        ،                × 100 = 14

6,31 × 100 =                   ،   4,001 × 100 =        

کارخانه گی

6,7862 متر را به دیسی متر، سانتی متر و ملی متر تبدیل نمایید.  

فعالیت ها

×100=53×10=530
53

5.3×100
10

×10000=2×10=120
2

0.012×10000=
1000

×100000=7165000
7165

71.65×100000=
100
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         سؤال ها  

ضرب کنید.  -1
142 × 7,62           ،    15,8  × 9,054                 ،      28 ×  0,78

 11,25 × 1,2543          ،     989 × 19,7002                ،    2,7 × 0,98
 8,92 × 2,007       ،     78 × 77,0098

2 - شــخصی 18,5 متــر پارچــه را از قــرار فــی متــر 12,45 افغانــی و 15,25 
متــر پارچــه را از قــرار فــی متــر 21,7 افغانــی خریــد و 125,5 افغانــی طــور 

نقــد پرداخــت، چقــدر افغانــی مقــروض شــد؟
3- طــول یــک متــر میلــۀ آهنــی بــه هــر درجــۀ حــرارت 0,0000126 متــر 
زیــاد می شــود، در حــرارت 75,7 درجــه چقــدر بــه طــول آن افــزوده 

خواهــد شــد؟
ــرود،  ــدم راه ب ــد و 1485 ق ــر 0,45 مترباش ــای یکنف ــول قدم ه ــر ط 4- اگ

ــد. ــوم کنی ــت معل ــرده اس ــه  طی ک ــافه یی را ک ــول مس ط
ــر روز 40,45  ــد و ه ــال 312 روز کار می کن ــر س ــر در ه ــک کار گ 5- ی
افغانــی مــزد می گیــرد، اگــر در هــر مــاه 145,5 افغانــی خــرج کنــد، پــس 

انــدازه ســاالنۀ او چنــد خواهــد بــود؟
6- در یــک پالیــز 895 دانــه خربــوزه اســت. حاصــالت پالیــز را بــه صــورت 
مجموعــی )2000( افغانــی می خــرد، امــا پالیــز کار آن را بــه صــورت عمــده 
بــه فــروش نمــی رســاند و می خواهــد آن را  بــه صــورت پرچــون از قــرار 
ــه   ــه را نســبت ب ــن معامل ــا مفــاد ای ــی بفروشــد. نقــص ی ــه 2,5 افغان فــی دان

عمــده فروشــی معلــوم کنیــد.
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7- بشــیر 423,485 کیلوگــرام برنــج خریــد. اگــر قیمــت یــک کیلوگــرام 
برنــج 18,25 افغانــی باشــد، قیمــت مجموعــی برنــج خریــده شــده را معلــوم 

کنیــد.
8 - یــک باغبــان از بــاغ خویــش 936,7 کیلوگــرام بــادام حاصــل برداشــت. 
ــی باشــد، معلــوم کنیــد،  ــادام 451,4 افغان اگــر قیمــت یــک کیلــو گــرام ب

حاصــالت بــاغ مذکــور چنــد افغانــی می شــود؟
9 - جهــت تجدیــد لیــن بــرق در یــک تعمیــر 237,8 متــر ســیم نیــاز اســت. 
اگــر قیمــت یــک دیســی متر ســیم 3,6 افغانــی باشــد، قیمــت تمــام ســیم را 

ــوم کنید. معل
10 - دکانــداری 1200 دانــه تخــم مــرغ را از قــرار فــی دانــه 2,75 افغانــی 
خریــد و از قــرار فــی دانــه بــه 3,5 افغانــی فروخــت، پــول نفــع  او را معلــوم 

کنیــد.
ــول  ــر ط ــت، اگ ــدم اوس ــب 815 ق ــد و مکت ــۀ احم ــن خان ــه بی 11 - فاصل
متوســط هــر قــدم احمــد 0,55 متــر باشــد فاصلــه بیــن خانــه و مکتــب او را 

بــه متــر حســاب کنیــد.
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تقسیم کسر اعشاری
 •   کــی گفتــه می توانــد تقســیم کســر اعشــاری باتقســیم عدد هــای 

صحیــح چــی فــرق دارد؟

بــرای تقســیم کســرهای اعشــاری بــه یکدیگــر، ســعی می کنیــم تــا مقســوم 
ــه  ــوم علی ــر مقس ــه اگ ــم؛ طوری ک ــل کنی ــح تبدی ــدد صحی ــه ع ــه را ب علی
یــک رقــم اعشــاری داشــته باشــد، مقســوم و مقســوم علیــه کســر را ضــرب 

ــم. ــدد 10 می کنی ع
ــوم  ــوم و مقس ــد، مقس ــته باش ــاری داش ــم اعش ــه دو رق ــوم علی ــر مقس اگ
علیــه کســر را ضــرب 100 و اگــر مقســوم علیــه ســه رقــم اعشــاری داشــته 
باشــد ضــرب 1000 و همینطــور ادامــه داده و بعــد عملیــۀ تقســیم را انجــام 

می دهیــم.
مثال اول

مثال دوم

    
حال عملیۀ تقسیم را طور معمول انجام می دهیم:

1510

= 1510
4530

=
453 × 10

=
453 

453 ÷ 0,3 =
30,3 × 100,3

2371092,57
   - 948     4

 144                   
                 

       

237
1092,57

1002,37
10010,9257

2,37
10,92572,3710,9257 =

×
×

==÷

1
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ــت  ــمت عالم ــارج قس ــیم در خ ــاری می رس ــت اعش ــه عالم ــون ب ــاال چ ح
اعشــاری ),( را گذاشــته رقــم 5 را پاییــن می کنیــم و عملیــۀ تقســیم را پیــش 

ــی: ــم یعن می بری

را انجام دهیم: 0,1571538,6 ÷ مثال سوم:     می خواهیم عملیۀ 

در قدم اول سؤال مذکور را چنین می نویسیم.
ــوم  ــا مقس ــم ت ــرب )1000( می کنی ــر را ض ــرج کس ــورت و مخ ــال ص ح

ــود.                                        ــل ش ــح تبدی ــدد صحی ــه ع 0,157( ب ــه ) علی

اکنون طبق معمول عملیۀ تقسیم را انجام می دهیم:

23710۹2.57
   - ۹48    4.61

 1445                   
-1422                   

 237       
     - 237          

٠ ٠ ٠                       

 7 5 1,  0
68,  3 5 1

157
1538600

10000,157
10001538,6

=
×
×

1571538600
   - 1413     9800

 1256                   
-1256                   

          0 0               
                       



89

          تقسیم کسر اعشار به عدد صحیح

61 ,525269  را اجرا نماییم: ÷ مثال اول     می خواهیم عملیۀ تقسیم 
   ابتــدا ارقــام طــرف چــپ عالمــت اعشــاری را تقســیم مقســوم علیــه )25( 

می کنیــم.

در نتیجــۀ عملیــۀ تفریــق عــدد 19  باقیمانــده اســت. چــون در مقســوم دیگــر 
عــدد صحیــح موجــود نیســت؛ بنابــرآن عالمــت اعشــاری ),( را بــه طــرف 
راســت خــارج قســمت، یعنــی )6( گذاشــته رقــم 6 بعــد از اعشــاری را از 
مقســوم، بــه طــرف راســت 19 پاییــن می کنیــم کــه 196 می شــود و عملیــۀ 

ــم: ــه می دهی تقســیم را ادام

 

25169,625
   - 150      6

  19                     
                   

             
                       

2516۹ ،625
   - 150      6.785

 1۹6                       
-175                      
 212                 

     - 200                   
125                          
-125                           
  000                        
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مثال دوم:    می خواهیم خارج قسمت  4 ÷ 19,5 را پیدا نماییم.
حــل: شــما می دانیــد کــه بــه طــرف راســت رقــم آخــر کســر اعشــاری، 
بــودن و نبــودن صفــر در قیمــت کســر اعشــاری کدام تغییــر بــه وجــود نمــی 

آورد، در ایــن صــورت عملیــۀ تقســیم را چنیــن انجــام میدهیــم:
ــق،  ــیم و تفری ــۀ تقس ــرای عملی ــر )5( و اج ــم آخ ــردن رق ــن ک ــد از پایی بع
پیــش روی باقیمانــدۀ آخــری، یعنــی )3( صفــر می گذاریــم وعملیــۀ تقســیم 
ــه  ــم ک ــه می دهی ــی ادام ــا زمان ــت ت ــده اس ــه ش ــر ارائ ــه در زی را طوری ک

ــدۀ نهایــی صفرشــود. باقیمان
 

 

فعالیت ها

خارج قسمت سؤال های زیر را به شکل گروهی پیدا کنید.
 777 ÷ 84 = ?      625 ÷ 15 = ?       142,36 ÷ 145 = ?        4,65 ÷ 0,5 = ?
 2,65 ÷ 1,1 = ?   0,0001 ÷ 4 = ?  12,08 ÷ 0,06 = ?  90,225 ÷ 16,5 = ?

40÷ 0,06 = ?
                   

کارخانه گی  
ســؤال های 7,25   ÷ 28,567   و 9,7 ÷ 42,378 را در کتابچه هــای خــود 

حــل کــرده بــا خــود بیاورید.                      

419,5
   -16   4,875

  35                 
  -32                 

30             
       -28               

20            
-20             

00           
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تقسیم کسر اعشاری به اعداد 10، 100، 1000، 000

کی•می•تواند•عملیة•10÷16.3•را•طور•مختصر•انجام•دهد؟••

مثال••اول:••••••عدد•اعشاری•12.3•را•بر•10•تقسیم•نمایید.

ــة•تقســیم•نشــان•می•دهــد•کــه•خــارج•قســمت،•1.23•اســت.•در• اجــرای•عملی
حقیقــت•عالمــت•اعشــاری•).(•یــک•خانــه•بــه•طــرف•چــپ•انتقــال•یافته•اســت.

یعنی:••1.23•=•10•÷•12.3

مثال•دوم•:••••••عدد•اعشاری•235.4•را•بر•عدد•100•تقسیم•نمایید.

ــه• ــة•تقســیم•بازهــم•دیــده•می•شــود•کــه•عالمــت•اعشــاری•ب در•نتیجــة•عملی
ــپ• ــرف•چ ــه•ط ــه•ب ــی•دو•خان ــه•)100(•یعن ــوم•علی ــای•مقس ــدازة•صفر•ه ان

ــه•اســت؛•یعنــی: انتقــال•یافت

1012.3
•••-10••• 1.23
••23••••••••••••••••••••
••-•20•••••••••••••••••••
30•••••••••••••••••••

•••••-•30•••••••
••00••••••••••••••••••
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235.4•÷•100•=•2.354

ــن• ــد.•در•ای ــیم•نمایی ــاری•142.5•را•بر1000تقس ــدد•اعش ــوم:•••••ع ــال•س مث

ــدازة•صفر•هــای• ــه•ان ــده•می•شــود•کــه•عالمــت•اعشــاری•ب ــز•دی صــورت•نی
مقســوم•علیــه•)1000(•یعنــی•ســه•خانــه•بــه•طــرف•چــپ•انتقــال•یافتــه•اســت.

•142.5÷•1000•=•0.1425

از•حل•مثال•های•فوق•نتیجه•می•شودکه:

1000••142.5
•••-1000 0.1425
••4250••••••••••••••••••

••-•4000•••••••••••••••••••
2500•••••••••••••••••••

••••••••-•2000••••••••••••••••
5000•••••••••••••••••••

•••-•5000•••••••••••••••••••
••000••••••••••••••••••••

100235.4
•••-200••• 2.354
••354••••••••••••••••••••••

••-•300•••••••••••••••••••••••
540•••••••••••••••••••••••

••••••-•500••••••••••••••
400•••••••••••••••••••••••

•-•400••••••••••••••••••••••••
••000••••••••••••••••••••••
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•هــرگاه•عــدد•اعشــاری•را•تقســیم•عــدد•10،100،•1000•و•غیــره•نماییــم،•بــه•
ــة•ضــرب،• ــم،•طوری•کــه•برعکــس•عملی ــه•تقســیم•می•کنی ــانترین•طریق آس
ــه• ــوم•ب ــه•در•مقس ــوم•علی ــای•مقس ــداد•صفر•ه ــه•تع ــاری•را•ب ــت•اعش عالم
طــرف•چــپ•انتقــال•می•دهیــم.•اگــر•تعــداد•ارقــام•صحیــح•مقســوم•نســبت•
بــه•صفرهــای•مقســوم•علیــه•کــم•باشــد،••در•ایــن•صــورت•بــه•طــرف•چــپ•
ــداد• ــا•تع ــم•ت ــالوه•می•کنی ــا•را•ع ــداد•صفر•ه ــوم،•آن•تع ــح•مقس ــدد•صحی ع
ارقــام•عــدد•صحیــح•و•صفرهــا•بعــد•از•عالمــت•اعشــاری•مســاوی•بــه•
ــاری•را• ــت•اعش ــد•از•آن•عالم ــه•گــردد•و•بع ــای•مقســوم•علی ــداد•صفر•ه تع

می•گذاریــم.•بــه•طــور•مثــال:••0.00452•=•1000•÷•4.52
••••••••••

••••••••••••••••••••••

فعالیت ها

حاصــل•تقســیم•عدد•هــای•زیــر•را•بنویســید.•بــرای•یافتــن•جوابهــا•قاعده•یــی•
را•کــه•بــه•کار••می•بریــد•بیــان•کنیــد.

•4.2•÷•10•=•?••••••3.245•÷•100•=•••?•••••••4.23•÷•10•=•?••••••••14.7•÷100•=•?
•5.0051•÷1000•=•?•••0.21•÷•100•=•?••2.232•÷10•=•?•14.21•÷•1000•=•?

کارخانه گی

شاگردان سؤال های زیر را در خانه حل و با خود بیاورند.
 256.2 ÷ 100=•?  -1

 358.12 ÷ 1000=•?  -2
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  سؤال ها:
1-••اگــر•قیمــت•یــک•کیلوگــرام•کچالــو•28.5•افغانــی•باشــد،•بــه•4275•افغانــی•

چنــد•کیلوگــرام•کچالــو•خریــده•می•توانیــم؟
2-•••شــخصی•بــه•مبلــغ•189.7•افغانــی•3.7•کیلوگــرام•گیــالس•خریــد•و•آن•
ــی•فروخــت،•منفعــت•او•را•حســاب• ــرار•فــی•کیلوگــرام•52.25•افغان را•از•ق

کنیــد.
ــر•راه• ــور•اوســط•5.5•کیلو•مت ــه•ط ــر•ســاعت•ب ــاده•گــرد•در•ه ــک•پی 3-•••ی
ــر• ــاً•148.5•کیلومت ــه•تقریب ــاد•را•ک ــالل•آب ــل-•ج ــة•کاب ــی•رود.•او•فاصل م

ــرد؟ ــد•ک ــی•خواه ــاعت•ط ــد•س اســت،•در•چن
ــد•و• ــی•خری ــر•12.5•افغان ــرار•فی•مت ــوپ•تکــه•را•از•ق ــک•ت 4-••شــخصی•ی
از•قــرار•فی•متــر•14.25•افغانــی•فروخــت•و•29.25•افغانــی•نفــع•کــرد،•طــول•

تــوپ•تکــه•را•معلــوم•کنیــد.
ــی• ــه•1260•افغان ــر•تکــه•را•ب ــوت•و•27.125•مت 5-••شــخصی•یــک•جــوره•ب
خریــد.•اگــر•قیمــت•یــک•جــوره•بــوت•270.5•افغانــی•باشــد،•قیمــت•فی•متــر•

تکــه•چنــد•افغانــی•اســت؟
6-••یــک•موتــر•در•48•ســاعت•2664•کیلو•متــر•مســافه•را•طــی•کــرده•اســت.•

ســرعت•رفتــار•فــی•ثانیــة•آن•چند•متــر•اســت؟
7-••تاجــری•927.5•افغانــی•را•بیــن•49•نفــر•از•فقــرا•تقســیم•کــرد؛•طوری•کــه••
بــه•هــر•یــک•از•31•نفــر•آن•هــا•17.25•افغانــی•داد.•معلــوم•کنیــد•بــه•هــر•یــک•

از•نفر•هــای•باقیمانــده•چنــد•افغانــی•بدهــد؟••
8-••در•یــک•لیتــر•آب•بحــر•0.016•کیلوگــرام•نمــک•اســت.•230•کیلوگرام•
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نمــک•از•چنــد•لیتــر•آب•حاصــل•می•شــود؟
9-••یــک•نفــر•840•کیلوگــرام•گنــدم•را•از•قــرار•فــی•کیلوگــرام•)8(•افغانــی•
ــت.• ــد•گرف ــه•کــرد•و•314•کیلوگــرام•قن ــد•مبادل ــا•قن ــاد،•ب ــر•قن ــک•نف ــا•ی ب
قیمــت•هــر•کیلوگــرام•قنــد•19•افغانــی•اســت.•کــدام•یــک•بــه•دیگــری•چنــد•

افغانــی•بدهــد؟
10-••اگــر•قیمــت•مجموعــی•)10(•ســیر•گنــدم•752.5•افغانــی•باشــد،••قیمــت•

یــک•ســیر•آن•را•معلــوم•کنیــد.
11-••یــک•نفــر•دکانــدار•)100(•متــر•ســیم•بــرق•را•بــه•977.5•افغانــی•خریــد.•

قیمــت•یک•متــر•ســیم•بــرق•را•معلــوم•کنیــد.••••••••••••••••••
12-••بــرای•)1000(•نفــر•شــاگردان•لیســه•امانــی•7525•متــر•تکــه•خریــداری•

شــده•اســت.•ســهم•هــر•شــاگرد•را•معلــوم•کنیــد.
13-••کدام•یک•از•افاده•های•زیر•صحیح••و•کدام•آن•ها•غلط•است؟

•12•÷•10•=•120••••••،•••••••1.2•÷10•=•0.12
•4.1•÷•100•=•0.041••••••••،•••••••4.1•÷•100•=•41•••••••
2•÷•0.001•=•0.002••••••••،••••••2•×•1000•=•2000••••••
•6•×•0.001•=•0.006••••••••،•••••••6•×•0.001•=•60••••••
•0.5•×•10•=•5••••••••،••••0.5•÷•100•=•0.005••••••

کارخانه گی

سؤال•های•شماره•11•و•12•رادر•کتابچه•های•خود•حل•و•باخود•بیاورید.
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تبدیل کسرها به یکدیگر

•تبدیل کسر عام به کسر اعشاری
ــاری•روی• ــر•اعش ــرعام•و•کس ــه•از•کس ــک•نمون ــک،•ی ــد•ی ••کــی•می•توان

ــه•بنویســد؟ تخت
••کی•می•تواند•یک•کسر•عام•را•به•کسر•اعشاری•تبدیل•کند•؟

بــرای•تبدیــل•کســر•عــام•)واقعــی(•بــه•کســر•اعشــاری•صــورت•را•بــر•مخــرج•
تقســیم•می•کنیــم؛•طوری•کــه•اول•عالمــت•اعشــاری•یــا•ممیــزه•را•در•خــارج•
قســمت•نوشــته•یــک•صفــر•بــه•طــرف•راســت•صــورت•عــالوه•می•کنیــم•و•

بعــد•عملیــة•تقســیم•را•انجــام•می•دهیــم.•

مثال•اول:•?•=•5•÷•4•=•

پس•داریم•که•:•0.8•=•

مثال•دوم :••••••کسر•عام•••••••••••را•به•کسر•اعشار•چنین•تبدیل•می•کنیم.
••

?•=•25•÷•12.00•یا•=•25•÷•12•=• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

5••40
•••-40 0.8
••••0•••••••••••••

4
5

12
25

12
25

25 12.00
   -0      0.48

 120                  
  - 100                  

 200                  
    -200                  

000                  

4
5
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پس:••

  مثال•سوم  
•••••••••کسر•عام•••••••••••را•به•کسر•اعشار•چنین•تبدیل•می•نماییم:

••?•=•50•÷•28.00•یا•50•÷•28•=•

•پس••0.56•=••••••••••می•شود.

28
50

28
50

50 28.00
   -0      0.56

 280                 
  - 250                 

 300               
   - 300               

000                
28
50

12 =0.•48
25
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اگــر•کســر•عــام،•متشــکل•از•قســمت•های•صحیــح•و•کســری•)کســر•مخلــوط(•
ــل• ــار•تبدی ــر•اعش ــه•کس ــر،•آن•را•ب ــة•زی ــه•دو•طریق ــت•ب ــن•حال ــد،•درای باش

می•کنیــم:

طریقة اول
ــز• ــح•کســر•اعشــاری•نی ــوط،••قســمت•صحی ــح•کســر•مخل    قســمت•صحی

می•باشد.•
• ,4 1

5
21 = یعنی•:••••

•••
ــر• ــح•کس ــدد•صحی ــوط•را•ع ــر•مخل ــح•کس ــدد•صحی ــورت•ع ــن•ص •در•ای

ــم. ــل•می•کنی ــار•تبدی ــه•اعش ــر•را•ب ــود•کس ــرار•داده•و•خ ــاری•ق اعش
•••مثال•اول

 

5
••••••••چنین•به•کسر•اعشار•تبدیل•می•شود:29

حل•

ــم•و• ــل•می•کنی ــه•کســر•اعشــار•تبدی •را•ب
5
2 ••تنهــا•کســر•

5
29 در•کســر•عــام•

بعــد•از•آن•عــدد•صحیـــــــح•9•را•بــه•حیــث•عــدد•صحیــح•کســر•اعشــار•قرار•
می•دهیــم.•

•
• یا••• •

می•شود.
••••در•نتیجه•••••••••••••••••••••••

52 0 
- 2 0 0,4

  0     
                  

  

0.4=
4

=
 2 × 2

=
2

10 5 × 25

9.4=
2

9
5
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ــل• ــور•تبدی ــن•ط ــاری•ای ــر•اعش ــه•کس ••را•ب
05
729 ــام ــر•ع ــال•دوم:••••کس ••مث

می•کنیــم.
حل

•را•بــه•کســر•اعشــار•تبدیــل•می•کنیــم•و•بعــد•
05
7 ••تنهــا•کســر•

05
729 درکســر

ــح•کسراعشــاری•)0.14(• ــه•حیــث•عــدد•صحی ــح•92•را•ب از•آن•عــدد•صحی
ــم.• ــرار•می•دهی ق

ــرار• ــح•کســر•اعشــاری•)0.14(ق ــث•عــدد•صحی ــه•حی ــون•عــدد•92•را•ب اکن
ــد. ــت•می•آی ــه•دس ــاری•92.14•ب ــدد•اعش ــه•ع ــه•در•نتیج ــم•ک می•دهی

یعنی•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••می•شود.

طریقة دوم: 
•در•ایــن•طریقــه•عــدد•مخلــوط•را•بــه•کســر•غیــر•واقعــی•تبدیــل•می•کنیــم•و•بعــد•
صــورت•را•بــر•مخــرج•تقســیم•می•کنیــم•کــه•کســر•اعشــار•بــه•دســت•می•آیــد.••

مثال اول

   کسرعام         را به کسر اعشار چنین تبدیل می کنیم:

حل                 .  را به کسر غیر تبدیل می نماییم.

  

0.14=
14

=
 2 × ٧

=
٧

100 2 × 5050

  

92.14=
٧

92
50

   

  
54 10

  

5
4

10

  

45
=

•)4•×•10(•+•5
=

•5
4

1010•••••••10
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 را به کسر اعشار تبدیل می کنیم. 
01

54
اکنو ن کسر به دست آمدة 

  

مثال دوم
       

 را به کسر اعشار طور زیر تبدیل کنیم.
4
16    کسر عام 

حل 

 به کسر اعشار تبدیل می شود.
4

52
 حاال کسر  

در نتیجه                         می شود.

فعالیت ها

کسر•های•عام•زیر•را•به•کسر•اعشار•تبدیل•کنید.••
 

   

25
=

)6•×•4(•+•1
=

1
6

444

425
-24• •6.25

•••••10
•••••••••••••••-8

20
 -20
00

6.25=
1

6
4

 

8
100
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5

8
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9
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7
5
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100

67
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76
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100

4
9

20
4

5
125

7
6

8
5

6
15

20
1

10
4

19
1000

35
17

71

••    سؤال ها 
   1•-••کسرهای•زیر•را•به•کسر•اعشاری•بنویسید.

•••2•-••هر•یک•از•کسرهای•زیر•را•به•کسر•اعشار•تبدیل•کنید.

•••••3-•کسرهای•زیر•را•به•کسر•اعشار•تبدیل•کنید.

کارخانه گی

ــه• ــی•را•در•خان درصورتی•کــه•تمــام•ســؤال•ها•درصنــف•حــل•نشــوند،•متباق
حــل•کنیــد.•

  

=5.4
45

=
•5

4
10•••••10

5
4

225
7

6
8

35
6

50
2419 100

2
8

10
، ،،،

کارخانه گی
 را•به•کسر•اعشاری•تبدیل•کنید.

5
17 کسر•عام 
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تبدیل کسر اعشاری به کسر عام

••  کی•می•تواند•یک•کسر•اعشاری•را•به•کسر•عام•تبدیل•کند؟

ــر• ــرف•راســت•کس ــام•ط ــام،•ارق ــر•ع ــه•کس ــار•ب ــر•اعش ــل•کس ــرای•تبدی  ب
اعشــاری•را•در•صــورت•کســر•عــام•می•نویســیم•و•بــه•تعــداد•رقم•هــای•
اعشــاری•کســر•اعشــار،•در•مخــرج•صفرهــا•را•قــرار•داده•و•عــوض•عالمــت•
ــر• ــورت•کس ــن•ص ــه••ای ــیم.•ب ــدد•)1(•را•می•نویس ــرج،•ع ــاری•در•مخ اعش

ــم. ــل•می•توانی ــام•تبدی ــر•ع ــه•کس ــاری••را•ب اعش
مثال•:•کسر•اعشار•0.45•را•به•کسر•عام•طور•زیر•تبدیل•می•کنیم:

مثال:•کسر•اعشار•2.25•را•به•کسر•عام•چنین•تبدیل•می•کنیم:
ــح• ــدد•صحی ــث•ع ــه•حی ــار•راب ــر•اعش ــح•کس ــدد•صحی ــن•صــورت•ع در•ای

کسر•عام•در•نظر•می•گیریم.•

9
=

9
45

=0.45
20100

20

1
2=

25
2=2.25

4100
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فعالیت ها

کسرهای•زیر•اعشاری•را•به•کسر•عام•تبدیل•کنید.
0.254••،•4.08••،•12.001••،•6.32••،•16.06

    سؤال ها       

••••کسر•های•اعشاری•زیر•را•به•کسر•عام•تبدیل•کنید.
•0.5••،•152.0087••،•768.00089••،•0.000056••،•35.052•••

کارخانه گی

کســرهای•اعشــاری•زیــر•را•در•کتابچه•هــای•تــان•بــه•کســرعام•تبدیــل•کنیــد.••••
25.07••،•14.005••،•0.600
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کسرهای اعشاری متوالی 

•• کدام•کسر•را•،•کسر•اعشاری•متوالی•می•گویند•؟
ــه•رو•می•شــویم•کــه•از•تقســیم•آن•هــا• ــه•عدد•هایــی•رو•ب در•بعضــی•مــوارد•ب
ــارج• ــود•و•در•خ ــرار•می•ش ــه•تک ــده،•بلک ــر•نش ــده•صف ــر•باقیمان ــر•یکدیگ ب
قســمت•نیــز•یــک•یــا•چنــد•رقــم•بــه•صــورت•تکــرار•واقــع•می•شــود.•کســر•
ــام• ــه•ن ــه•وجــود•می•آیــد•ب اعشــاریی•کــه•از•اجــرای•چنیــن•عملیــة•تقســیم•ب

ــاد•می•شــود. ــی•)پــی•در•پــی(•ی کســر•اعشــاری•متوال
مثال•اول:

=•0.333000=0.3
1
3

مثال دوم :•کســر•های•عام•••••••••••••و•••••••••••••را•به•شــکل•کســر•اعشــاری•
تبدیــل•کنید.

• •
به•همین•ترتیب• •

•

•

  
20
6

45
11

11 45 
         -44 4.0909
     100           
         - 99           

 100        
  - 99        

1         

6 20 
         -18 3.333
     20          

         - 18          
     20          

        - 18          
    2         
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•در نتیجه:                              و                         حاصـل می شود.

ــده• ــع•ش ــرار•واق ــورت•تک ــه•ص ــال•دوم•09•ب ــم•3•و•درمث ــال•اول•رق در•مث
اســت•کــه•چنیــن•کســر•ها•را•بــه•نــام•کســر•اعشــاری•متوالــی•یــاد•می•کننــد.•
ــن• ــمت•را•چنی ــارج•قس ــی•خ ــاری•متوال ــر•های•اعش ــه•کس ــن•گون ــرای•ای ب

می•نویســند:1

ــه•مفهــوم•ایــن•اســت•کــه•)3(و•همچنان)09(ادامــه• ــه•ادامــة•دو•عــدد•فــوق•ب 1-••ســه•نقطــه•)000(•ب
دارنــد.

=•3.333000=3.3
20
6

••••=•4.090900045
11

••••=•4.0945
11 =3.3

20
6

••••=0•.2•3•426
111
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4
16

5

1
2

311 9
518 11

1
12

4
4

16
5

3
11

912 4

، ، ،

،،

فعالیت ها
کسرهای•زیر•را•به•کسرهای•اعشاری•تبدیل•نموده•بگویید•کدام•یکی•آن•

متوالی•و•کدام•یکی•آن•غیر•متوالی•اند.

کارخانه گی

کسرعام••••••••••••••••••••را•به•کسر•اعشاری•تبدیل•کرده•و•بگویید•که•کسر

•عشاری•متوالی•است•یا•غیر•متوالی؟
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تبدیل کسر اعشاری متوالی به کسر عام

••   چطــور•می•توانیــم•یــک•کســر•اعشــاری•متوالــی•را•بــه•یــک•کســر•عــام•
ــل•کنیم؟ تبدی

ــی•را•در• ــام•متوال ــه•کســر•عــام،•ارق ــی•ب ــرای•تبدیــل•کســر•اعشــاری•متوال ب
صــورت•وبــه••عــوض•هــر•رقــم•متوالــی•در•مخــرج•9•می•نویســیم،•بــه•ایــن•

ــل•می•شــود.• ــه•کســر•عــام•تبدی ــی•ب ترتیــب•کســر•اعشــار•متوال

مثال اول:                                

هــر•گاه•قســمت•اعشــاری•کســر•اعشــاری،•مرکــب•از•ارقــام•متوالــی•و•غیــر•متوالــی•
ــرده•در•صــورت• ــق•ک ــی•را•تفری ــر•متوال ــام•غی ــاری،•ارق ــام•اعش ــام•ارق ــد•از•تم باش
ــه•تعــداد•ارقــام•غیرمتوالــی• ــه•تعــداد•ارقــام•متوالــی•9•و•ب می•نویســیم•و•در•مخــرج•ب

ــم.• ــر•می•گذاری صف
مثال:•در•عدد•0.237•که•رقم•7•متوالی•و•23•غیر•متوالی•اند.

•
•

ــال دوم:•کســر•اعشــاری•متوالــی•9.67432•را•کــه•ســه•رقــم•432•آن• مث
ــم. ــه•کســر•عــام•تبدیــل•می•کنی ــن•ب ــی•اســت؛•چنی ــر•متوال ــی•و•67•غی متوال

1
=

3
=0.3

39
5

2=
45

2=2.45
11•99

107
=

214
=

•237•–•23
0،237=

450900900
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در•مثــال•دوم،•اگــر•بخواهیــم•کســر•عــام•غیــر•واجــب•شــده•بــه•دســت•آیــد،•
ــا• ــه•یکج ــروق•من ــروق•و•مف ــا•مف ــح•را•ب ــمت•صحی ــق•قس ــة•تفری در•عملی

می•گیریــم.
مثال•سوم:

ــام• ــه•کســر•ع ــر•را•ب ــی•زی ــر•متوال ــی•و•غی سؤال•ها•:کســر•های•مرکــب•متوال
تبدیــل•کنیــد.

•9.52179••،•7.23••،•0.2056••،•0.924••،••0.8132••••••••••••••••••••••

کارخانه گی

کسر•اعشاری•8.2•را•به•کسر•عام•تبدیل•کنید.

7159
=

966465
=

•967432•–•967
=9.67432

7409990099900

499
9=

67365
9=

•67432•–•67
9=9.67432

7409990099900
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فصل سوم

1 -  نسبت

ــداهلل• ــرادر•عب ــول•ب ــی•دارد،•پ ــرادرش•20•افغان ــی•و•ب ــداهلل•80•افغان ••  عب
ــداهلل•اســت•؟ ــول•عب ــدم•حصــة•پ چن

 شــاگردان•عزیــز!•اگــر•دو•تــوپ•تکــه•یکــی•بــه•طــول•50•متــر•و•دیگــری•بــه•
طــول•20•متــر•داشــته•باشــیم•،•بــرای•ایــن•کــه•بدانیــم•طــول•تــوپ•تکــة•اول،•
چنــد•برابــر•طــول•تــوپ•تکــة•دومــی•اســت،•بایــد•طــول•تــوپ•تکــة•اولــی•را•

تقســیم•طــول•تــوپ•تکــة•دومــی•نماییــم.
•یعنی:••••2.5•=•20•÷•50•

••پــس•گفتــه•می•توانیــم•طــول•تــوپ•تکــة•اولــی•2.5•برابــر•طــول•تــوپ•تکــة•
ــت. دومی•اس

ــف• ــة•دو•صن ــب•اگــر•از•شــما•پرســیده•شــود•کــه•از•جمل ــن•ترتی ــه•همی ••ب
ــر• ــف•دوم•12•نف ــاگرد•و•در•صن ــر•ش ــف•اول•36•نف ــه•در•صن ــاگردان•ک ش
شــاگرد•موجــود•اســت،•کــدام•صنــف•شــاگردان•بیشــتر•داشــته•و•نســبت•بــه•
صنــف•دیگــر•چــی•تعــداد•زیــاد•اســت؟•شــما•جــواب•قســمت•اول•ســؤال•را•

109
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ــد.••24•=•12•–•36• ــرده•می•توانی ــت•ک ــن•دریاف چنی
ــر• ــف•دوم•24•نف ــاگردان•صن ــه•ش ــبت•ب ــف•اول•نس ــاگردان•صن ــی•ش ••یعن
بیشــتر•انــد؛•لیکــن•جــواب•قســمت•دوم•ســؤال•را•بــه••واســطة•عملیــة•تقســیم•

ــم:••••••3•=•12•÷•36• ــدا•کنی ــن•پی ــم•چنی می•توانی
••در•نتیجــه•می•گوییــم•کــه•تعــداد•شــاگردان•صنــف•اول•نســبت•بــه•تعــداد•
شــاگردان•صنــف•دوم•ســه•برابــر•اســت،•پــس•از•حــل•دو•مثــال•چنیــن•گفتــه•

ــه: ــم•ک می•توانی
ــه• ــت•ک ــددی•اس ــارت•از•ع ــس،•عب ــک•جن ــت•از•ی ــن•دو•کمی ــبت•بی ••نس
ــت•دوم•• ــا•کمی ــت•دوم•و•ی ــت•اول•چنــد•برابــر•کمی نشــان•می•دهــد•کمی
چنــد•مرتبــه•شــامل•کمیــت•اول•می•باشــد•و•یــا•اگــر•بگوییــم•نســبت•بیــن•دو•
•اســت•بــه•ایــن•معنــی•اســت•کــه•اگــر•وزن•دوم•بــه•چهــار•حصــة• 3

4
وزن•

مســاوی•تقســیم•شــود•3•حصــة•آن•وزن•اول•اســت.
••بــرای•نشــان•دادن•نســبت•بیــن•دو•عــدد•از•خــط•کســری،•یــا•از•عالمــت•):(•
•3•:•4•••،3•÷•4••،•• 3

4
و•یــا•از•عالمــت)÷(•کار•گرفتــه•و•چنیــن•می•نویســیم.•

و•لــی•نمایــش•نســبت،•بــه•شــکل•کســری•زیــاد•تــر•معمــول•اســت؛•همچنــان•
وقتــی•یــک•نســبت•را•بیــن•دو•کمیــت•تشــکیل•کــرده•می•توانیــم•کــه•هــر•دوی•
آن•همجنــس•و•بــه•یــک•واحــد•انــدازه•شــده•باشــند.•اگــر•عیــن•واحد•را•نداشــته•
باشــند•در•آن•صــورت•یکــی•را•از•جنــس•واحــد•دیگــری•تبدیــل•می•کنیــم.

•مثال:•

2
=

200
=

200•سانتي•متر
=

200•سانتي•متر•
5•متر100•×•5•سانتي•متر5500
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ــرا•واحــد• ــدارد،•زی ••••نســبت،•تنهــا•یــک•عــدد•مجــرد•اســت•کــه•واحــد•ن
ــد. ــم•اختصــار•می•گردن ــا•ه ــترک•صــورت•و•مخــرج•ب مش

•بیــن•اعــداد•کســری•نیــز•نســبت•تشــکیل•شــده•می•توانــد؛•ولــی•ایــن••نســبت•
بایــد•ســاده•شــود.•

•این•طور•نوشته•می•شود.• 5
6

•و• 3
4

مثال:•نسبت•بین•

•

یا

فعالیت ها

نسبت•های•زیر•را•در•یافت•کنید:
•الف(•نسبت•بین•30•دقیقه•و•2•ساعت•را

ب(•نسبت•بین•2•کیلوگرام•برنج•و•800•گرام•برنج•را
ــه• ــی•دریابید•ک ــع•را،•در•صورت ــط•مرب ــع•و•محی ــع•مرب ــن•ضل ــبت•بی ج(•نس

ــد ــانتی•متر•باش ــع•8•س ــع•مرب ــک•ضل ی

کارخانه گی

  نســبت•بیــن•عدد•هــای•32•و•16،•بیــن•63•و•54،••42•و•24•را•بعــد•از•
ــد. ــدا•کنی ــار•پی اختص

5
=

5
15

=
1.5

٧21
٧

2.1

9
=

18
=

6
×

3
=

5
÷

3
=

10205464

9

10

3
4
5
6
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2 – نسبتهای معکوس 

• کی•می•تواند•معکوس•یک•عدد•را•روی•تخته•بنویسد•؟
•• کی•می•تواند•یک•مثال•نسبت•و•معکوس•آن•را•روی•تخته•بنویسد؟

دو•نســبت•وقتــی•معکــوس•یکدیگــر•انــد•کــه•یکــی•آن•ازمعکــوس•دیگرش•
حاصل•شــده•باشــد.•

ــد،•حاصــل•ضــرب•دو•نســبت• ــال:••••••••••••و••••••••••معکــوس•یکدیگــر•ان مث
معکــوس،•مســاوی•بــه•عــدد•واحــد•)یــک(•اســت•طــور•زیــر.

•
•
•

مثــال اول•:•مســاحت•یــک•بــاغ•6•جریــب•و•مســاحت•یــک•قطعــه•زمیــن•
ــان•نســبت• ــاغ•و•همچن ــن•و•ب ــن•مســاحت•زمی ــب•اســت.•نســبت•بی 18•جری
ــد•کــه•مســاحت• ــز•نشــان•دهی ــن•را•بنویســید•و•نی ــاغ•و•زمی ــن•مســاحت•ب بی

زمیــن•چنــد•برابــر•مســاحت•بــاغ•اســت؟

آیا•نسبت•بین•مساحت•باغ•و•زمین•معکوس•مساحت•زمین•و•باغ•است؟

٧
5

5
٧

1=1=1 × 1=5× ٧
11 × 1٧5

3=

•3••
18جریب

=
مساحت•زمین

=•نسبت•بین•مساحت•زمین•و•باغ
6•جریب
1••

مساحت•باغ

1 1

1 1
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حل:•
ــاحت• ــوم•مس ــک•س ــاغ•ی ــاحت•ب ــه•مس ــود•ک ــه•می•ش ــت•گفت ــن•حال در•ای

ــن•اســت. زمی

1=1 × 1=
1
6×

1
 18

1 × 118
1

6
1

••معکــوس•یکدیگــر• 1
3

•و 3
1

نظــر•بــه•تعریــف•نســبت•های•معکــوس،•
ند. ا

حاال•گفته•می•توانیم•که•مساحت•زمین•سه•چند•مساحت•باغ•است.

•

1
=

•1
6•جریب

=
مساحت•باغ

=•نسبت•بین•مساحت•باغ•و•زمین
18•جریب3

3
مساحت•زمین
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فعالیت ها

 •معکوس•نسبت•های•زیر•را•بنویسید.
٧3 و33،8،12،1٧
91321٧185

ــن•دو•عــدد•ویکــی•از•اعــداد،• ــع•می•شــود•کــه•نســبت•بی ــن•واق گاهــی•چنی
نســبت•دوم•داده•شــده•می•باشــد•مطلــوب،•دریافــت•عــدد•دومــی•می•باشــد.••
••بــوده•اگــر•عــدد•چهــارم••آن•25•باشــد• 3

5
مثــال دوم:•نســبت•دو•عــدد
عــدد•ســوم•را•معلــوم•کنیــد.

حل: چون•••••••••

مثــال ســوم :•در••مخلــوط•دو•میــوه•مقــدار•خســته•و•کشــمش•بــه•نســبت•
3•و•5•)5:3(•اســت.•در•یــک•کیلوگــرام•مخلــوط•مذکــور•چنــد•گــرام•خســته•

و•چنــد•گــرام•کشــمش•موجــود•اســت؟
حــل:•هــرگاه•تمــام•مخلــوط•بــه•8•حصــة•مســاوی•تقســیم•گــردد،•در•هــر•
ــک• ــته•اســت،•چــون•ی ــور•5•حصــه•کشــمش•و•3•حصــه•خس حصــة•مذک

ــس:1 کیلوگــرام•=•1000•گــرام•اســت؛•پ

1- یادداشت:•در•مثال•3،•)5•:•3(•به•مفهوم•سه•نسبت•پنج•است،•زیرا•افادة•ریاضی•معموالًٌ•از•چپ•
به•راست•نوشته•وخوانده•می•شود.

عدد•مطلوب
=

3
255

15 مي باشد.=25 × 3=پس عدد مطلوب 5

=625 گرام = 5 × 125
5

×

125
 1000

مقدار کشمش = 18
1
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×3=375•گرام•=•3•×•125

125
•1000

مقدار•خسته•=
8
1

• 1
3

مثــال چهــارم :•در•یــک•محلــول•)40(•لیتــره،•نســبت•آب•و•شــربت

می•باشــد.•چــی•مقــدار•آب•بــه•آن•عــالوه•گــردد•تــا•نســبت•شــربت•و•آب

••شــود؟ 52
حل:•مجموع•نسبت•محلول•آب•و•شربت•4•=•3•+•1•است.

•

ــد•تنهــا•یــک•مقــدار• ــت•اســت،•پــس•بای ــر•شــربت•ثاب چــون•مقــدار•30•لیت
ــن•صــورت:• ــددر•ای •••را•بده 5

2
ــا•نســبت ــزود•گــردد•ت آب•اف

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

×3=30•لیتر

10
مقدار•شربت•=40•
4
1

30
=

5
آب 2

×1×•10=1=10•لیتر

10
مقدار•آب•=40•
4
1
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چــون•قبــاًل•10•لیتــر•آب•در•محلــول•بــود،•پــس•مقــدار•آب•کــه•بایــد•عــالوه•
گــردد•2•لیتــر=10•-•12•اســت.

••
کارخانه گی

•اســت،•اگــر•عــدد•اول•35•باشــد•عــدد•دومــی• 5
7

1-•نســبت•بیــن•دو•عــدد
را•پیــدا•کنیــد.

ــرادر•کوچــک•آن•8•ســال• ــرادر•کالن•24•ســال•و•عمــر•ب •2-•اگــر•عمــر•ب
ــد. ــوم•کنی ــرادر•کوچــک•را•معل ــرادر•کالن•و•ب باشــد.•نســبت•عمــر•ب

=2×6•12•لیتر•••=
••30×2•

مقدار•آب•=
5
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     سؤال ها 

1-••نسبت•بین•15•دقیقه•و•18•ساعت•چقدر•است؟
ــوط•)22(• ــن•مخل ــه•دارد.•در•ای ــرام•کتل ــوط•)35.5(•کیلوگ ــک•مخل 2-••ی
کیلوگــرام•نقــره•و•متباقــی•آن•مــس•می•باشــد.•اول•نســبت•بیــن•کتلــة•مــس•
و•نقــره•را،•دوم•نســبت•بیــن•کتلــة•مــس•و•کتلــة•مخلــوط•را•و•ســوم•نســبت•

بیــن•کتلــة•نقــره•و•کتلــة•مخلــوط•را•معلــوم•کنیــد.
اســت،•اگــر•طــول•اولــی•42.5•متــر•باشــد،• 15•

2 3-••نســبت•بیــن•دو•طول
طــول•دوم•را•معلــوم•کنیــد.

4-••عمــر•پــدر•65•ســال•و•عمــر•پســرش•25•ســال•اســت.•نســبت•بیــن•عمــر•
پــدر•و•پســر•را•معلــوم•کنیــد.

ــدش•180• ــوع•دو•ح ــه•مجم ــد•ک ــدا•کنی ••پی 3
7

ــاوی• ــبت•مس ــک•نس 5-•ی
باشــد.

•اســت.•اگــر•طــول• 23 6-••نســبت•بیــن•عــرض•و•طــول•یــک•قطعــه•زمیــن•
آن•45•متــر•باشــد•عرضــش•چند•متــر•اســت؟

••اســت.•اگــر•پســر•12•ســاله• 3
8

7-••نســبت•بیــن•عمـــــــر•پســر•و•عمــر•پــدر•
باشــد•پــدرش•چنــد•ســاله•اســت؟

ــن•عمــر• ــرادر•12•ســاله•و•دیگــر•آن•26•ســاله•اســت.•نســبت•بی 8-••یــک•ب
آن•هــا•چنــد•اســت؟

••اســت.•محیــط•دایــره•را•معلــوم• 22
7

9•-••نســبت•بیــن•محیــط•و•قطــر•دایــره
ــد.•• ــانتی•متر•باش ــر•آن•)21.84(•س ــه•قط ــد،•در•صورتی•ک کنی

کارخانه گی

 سؤال•شماره•)9(•را•در•کتابچه•ها•حل•و•با•خود•بیاورید.
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3 – تناسب

• کی•می•تواند•یک•نسبت•را•روی•تخته•بنویسد•؟
•کی•می•تواند•دو•نسبت•مساوی•را•روی•تخته•بنویسد•؟

تساوی•دو•نسبت•را•به•نام•تناسب•یاد•می•کنند.•
•• 4
5

•بــا•نســبت 12
15

•یــک•تناســب•اســت؛•زیــرا•نســبت• 4
5

•=• 12
15

مثــال•:
مســاوی•اســت.•

ــد• ــار•ح ــب•چه ــک•تناس ــه•ی ــود•ک ــه•می•ش ــن•نتیج ــوق•چنی ــف•ف ••از•تعری
دارد.•صــورت•نســبت•اول•و•مخــرج•نســبت•دوم•را•بــه•نــام•طرفیــن•تناســب،•
مخــرج•نســبت•اول•و•صــورت•نســبت•دوم•را•بــه•نــام•وســطین•تناســب•یــاد•
می•کننــد.•در•مثــال•فــوق•عدد•هــای•4•و•15•را•طرفیــن•تناســب•و•عدد•هــای•
5•و•12•را•وســطین•تناســب•می•نامنــد•کــه•در•ارائــة•زیــر•بــه•وضاحــت••دیــده•

می•شــود.

••4•:•5•=•12•:•15
••تناسب••••••••••••••••••••چنین•خوانده•می•شود:

ــا• ــه•نســبت•15•ب ــا•7•مســاوی•ب ــا•نســبت•5•ب ••••ی ••••••••مساوی•است•بــــه•••
21•اســت.•

خاصیت های حسابی در تناسب
ــب•12•:•9•=•4•:•3• ــک•تناس ــر•ی ــوم•اگ ــه•صــورت•عم ــت اول: ب خاصی
موجــود•باشــد،•در•آن•صــورت•حاصــل•ضــرب•طرفیــــــن•تناســب•مســاوی•
ــی••9•×•4•=•12•×•3• ــود.•یعنـــ ــن•آن•می•ش ــرب•وسطیـــــ ــل•ض ــه•حاص ب
ــد. ــاد•می•کنن ــام•خاصیــت•اساســی•تناســب•ی ــه•ن ــن•خاصیــت•را•ب اســت.•ای

15
=

5
21٧

                                   5
٧

                                   

15
21

                                   

وسطین

طرفین
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مثال•
•••در•تناسب••••••••••••••••••••••دیده•می•شود.

•5•×•3.5•=•7•×•2.5
•17.5•=•17.5

همچنان در تناسب.

بعد از حاصل ضرب طرفین و 
وسطین داریم: 

   ویا

فعالیت ها

    کدام•یک•از•نسبت•های•زیر•یک•تناسب•را•تشکیل•می•کند؟
2.04•:•0.6•=•2.27•:•0.8

0.112•:•0.28•=•0.204•:•0.51

2.5
=

5
3.5 7

      

2
3

=

31
•3

25
31

25
2

2×25=25×31
32313

25
=

25
3•3

9
1:

2
2=

8
:

1
1

155•93

5
:

4
=

5
:

2
33•63
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اگــر•یکــی•از•چهــار•حــد•تناســب•نــا•معلــوم•باشــد•آن•را•پیــدا•کــرده•
می•توانیــم.•طــور•مثــال•می•خواهیــم•حــد•چهــارم•تناســب•4•،•5•و•24•را•

ــم. ــدا•کنی پی
حل :•تناسب•را•چنین•تشکیل•می•دهیم:

•

•••

•••یعنــی•حاصــل•ضــرب•و•ســطین•بــر•حــد•معلــوم•طرفیــن•تقســیم•می•گــردد•
ــا• ــان•اگــر•حــد•دوم•تناســب•ن ــد؛•همچن ــه•دســت•می•آی ــعلوم•ب و•حــد•نامــ

ــاال•معلــوم•شــده•می•توانــد. ــه•قاعــدة•ب معلــوم•باشــد•مطابــق•ب
•مثال دوم:•اگر•تناسب،•چنین•شکلی•داشته•باشد:

•

پس•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ــوم• ــر•یکــی•ازوســطین•معل ــن•تناســب،•ب ــی•اگــر•حاصــل•ضــرب•طرفی •یعن
ــد. ــه•دســت•می•آی ــوم•ب ــا•معل ــا•وســط•ن تقســیم•گــردد•حــد•دوم•تناســب•ی

24
=

4
?•5

30=
•5•×•24

عدد•نامعلوم•یا•حد•چهارم=
•4

•4=

•••••
•1••••••4••••••
••5•×•24

حد•دوم•=
•30
6
1

 

30
=

24
؟•5

1

6
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فعالیت ها

••حد•های•نا•معلوم•را•پیدا•کرده•تناسب•را•تکمیل•کنید.

•
•••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
کارخانه گی

در•تناسب•های•زیر•حد•های•نا•معلوم•را•پیدا•کنید.

7.62
=

67.8
؟•6.35

11.2
=

؟
34.4•51.6
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تناسب مستقیم و تناسب معکوس

ــت• ــک•وق ــک•کار•در•ی ــرای•انجــام•ی ــا•ب ــداد•کارگر•ه ــاد•تع ــا•ازدی •   آی
ــر•پیشــرفت•کار••دارد،•چطــور•؟ ــری•ب ــن•تاثی معی

هــرگاه•در•یــک••تناســب•نســبت•دو•مقــدار•همجنــس•بــا•نســبت•دو•مقــدار•
همجنــس•دیگــر•مســاوی•باشــد•در•تناســب•مذکــور•دو•حالــت•پیــش•

می•آیــد:
اول: اگــر•مقــدار•اول•زیــاد•گــردد•در•مقابــل•بایــد•مقــدار•دوم•هــم•زیــاد•
ــم•کــم• ــدار•دوم•ه ــل•مق ــدار•اول•کــم•شــود،•در•مقاب ــا•اگــر•مق شــود،•و•ی
گــردد،•ایــن•چنیــن•تناســب•را•تناســب•مســتقیم•می•نامنــد•و•می•گوییــم•کــه•
مقدار•هــای•مذکــور•بــا•یکدیگــر•مســتقیماً•متناســب•انــد.•مثــال:•اگــر•قیمــت•
یــک•دانــه•تخــم•مــرغ•3•افغانــی•باشــد•قیمــت•2•دانــه•تخــم•مــرغ6•افغانــی،•
قیمــت•3•دانــه•تخــم•مــرغ•9•افغانــی•...•می•باشــد.•درایــن•مثــال•اگــر•تعــداد•
ــاد• ــز•زی ــا•نی ــای•آن•ه ــول•قیمت•ه ــدازه•پ ــان•ان ــه•هم ــود•ب ــاد•ش ــا•زی تخم•ه
ــی• ــت•180•افغان ــرام•گوش ــک•کیلوگ ــت•ی ــر•قیم ــان•اگ ــود؛•همچن می•ش
••کیلوگــرام• 1

3
باشــد،•پــس•قیمــت•نیــم•کیلوگــرام•آن•90•افغانــی•و•قیمــت

ــا•کــم• ــی•اگــر•ب ــی•می•شــود،•یعن آن•45•افغان 1
4

ــی•و•قیمــت•• آن•60•افغان
ــای• ــا•مثال•ه ــز•کــم•شــود•این•ه ــدار•گوشــت،•قیمــت•گوشــت•نی شــدن•مق
تناســب•مســتقیم•می•باشــند•و•بــرای•تناســب•مســتقیم•مثال•هــای•زیــر•را•نیــز•

در•نظــر•بگیریــد:
ــد•وزن• ــا•مانن ــت•آن•ه ــش•قیم ــا•افزای ــیا•ب ــا•اش ــام•ی ــش•وزن•اجس افزای •-1
روغــن،•برنــج،•آرد،•چــوب،•آهــن•و•غیــره؛•یعنــی•هــر•قــدر•وزن•اشــیا•زیــاد•
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ــود. ــاد•می•ش ــز•زی ــا•نی ــود،•قیمــت•آن•ه ش
افزایــش•حجــم•اشــیا•بــا•افزایــش•قیمــت•آن•هــا•ماننــد•حجــم•شــیر،•تیــل• •-2

وغیــره،•بــا•قیمــت•آن•هــا.
اجورة•کار•گران•با•روزهای•کار•آن•ها. •-3
تعداد•اشخاص•با•مقدار•خوراک•شان. •-4

مقدار•تکه•با•تعداد•جوره•های•لباسی•که•از•آن•تهیه•می•شود. •-5
مقدار•حجم•اشیا•با•وزن•شان،•به•گونة•مستقیم•متناسب•شده•می•تواند. •-6

•حال•بگویید•که•تناسب•معکوس•چی•نوع•یک•تناسب•است؟
ــا• ــود•و•ی ــم•ش ــی•ک ــدار•دوم ــردد•و•مق ــاد•گ ــدار•اول•زی ــرگاه•مق دوم:•ه
اگــر•مقــدار•اول•کــم•شــود•مقــدار•دومــی•زیــاد•شــود،•ایــن•قســم•تناســب•
ــا•یکدیگــر• ــه•شــکل•معکــوس••ب ــا•ب ــد.•مقدار•ه را•تناســب•معکــوس•گوین

ــد. متناســب•ان
طــور•مثــال•:•اگــر•12•نفــر•یــک•کار•را•در•)8(•روز•تمــام•کننــد.•6•نفــر•آن•را•در•

16•روز•تمــام•خواهنــد•کــرد•و•4•نفــر•آن•را•در•24•روز•تمــام•خواهنــد•کــرد.
••بــه•همیــن•قســم•اگــر•شــخصی•یــک•کار•را•در•4•روز•تمــام•کنــد،•2•نفــر•

ــد•کــرد. آن•را•در•2•روز•و•4•نفــر•آن•را•در•یــک•روز•تمــام•خواهن
ــه• ــوند•ب ــم•ش ــا•ک ــداد•نفر•ه ــر•تع ــه•اگ ــود•ک ــده•می•ش ــا•دی ــن•مثال•ه ••در•ای
روز•هــای•زیــاد•ضــرورت•اســت•و•همچنــان•اگــر•تعــداد•نفرهــا•زیــاد•شــود•به•
ــی• ــوق،•مثال•های ــای•ف ــدا•می•شــود،•کــه•مثال•ه ــای•کــم•ضــرورت•پی روز•ه

از•تناســب•معکــوس•می•باشــند.
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مثال های تناسب

مثــال اول:•قیمــت••25•کیلوگــرام•کشــمش•2500•افغانــی•اســت.•قیمــت•
ــی•می•شــود؟ ــد•افغان 124•کیلوگــرام•آن•چن

حل•
•

مثــال دوم:•قیمــت•2.5•متــر•تکــه•195•افغانــی•اســت.•قیمــت•1.7•متــر•تکــه•
را•پیــدا•کنیــد.

•حل•

مثــال ســوم:•احمــد•یــک•کار•را•در•12•روز•و•محمــود•آن•را•در•18•روز•
ــد. انجــام•می•ده

•اگر•هر•دوی•آن•ها•یکجا•کار•کنند•کار•را•در•چند•روز•انجام•خواهند•داد؟
حــل:•اول•بایــد•کار•یــک•روزة•هــر•یــک•را•معلــوم•کنیــم،•احمــد•در•یــک•

•حصــة•کل•کار•=••کار•یــک•روزة•احمــد 1
12

روز•

2500
=

25•کیلوگرام•کشمش•
124•کیلوگرام•کشمش•?

= حد چهارم 1.٧ × 195 =3315=132.6افغاني 25 2.5

=12400 افغاني

100              
500              

= حد چهارم124 × 2500  
25
5
1

195= 2.5
? 1.٧
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•حصة•کل•کار••=•کار•یک•روزة•محمود 1
18

••••

هر•دوی•شان•در•یک•روز:•

•

روز                        =  مدت انجام تمام کار توسط احمد و محمود

مثــال چهــارم: چهــار کارگــر یــک عمــارت را در مــدت 5 روز اعمــار 
ــار  ــدت 2 روز اعم ــور در م ــارت مذک ــم عم ــرگاه بخواهی ــد، ه می کنن

شــود بــه چنــد کارگــر ضــرورت اســت؟
حل:

                   روز              کارگر
4  5
؟  2

ــبت ها را  ــی از نس ــل آن یک ــرای ح ــت، ب ــوس اس ــب معک ــون تناس چ
معکــوس می ســازیم.

،
5=؟
42

 به ده کارگر ضرورت است                        = حد سوم                                                 

5=2+3=1+•1=
36363618•12

 کار مجموعی هر دو در یک روز

٧.2=36
5

10=5•×•4
2
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•••••••••••••••••••••••••••••••••
فعالیت ها

•
در•جــدول•زیــر•محیــط•یــک•مربــع•بــا•ضلع•هــای•متفــاوت•داده•شــده•اســت.•

جــدول•را•تکمیــل•کــرده•بــه•ســؤال•های•مربــوط•جــواب•دهیــد.

اندازة ضلع به متر1.553

محیط به متر10803612

••است،• 1
4

نسبت•های•••••••••••••••••در•جدول•فوق•ثابت•و•مساوی•به

آیا•در•نسبت•های••••••••••••••••••فرقی•به•مشاهده•می•رسد•یا•خیر؟

آیا•نسبت•محیط•مربع•بر•ضلع•آن•یک•عدد•ثابت•است؟

کارخانه گی

یک•نفر•یک•کار•را•در•4•روز•انجام•می•دهد•و•نفر•دیگر•آن•را•در•6•روز•
انجام•می•دهد.•اگر•هر•دوی•آن•ها•یکجا•کار•کنند•کار•را•در•چند•روز•

•انجام•خواهند•داد؟

•

ضلح•مربع•

محیط•مربع

•محیط•مربع

ضلح•مربع
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   سؤال ها

ــد• ••اســت،•ح 19 11
،•5••و 1٧ 8

ــک•تناســب• ــه•حــد•اول•ی 1-•••س

ــد•اســت؟ چهــارم•آن•چن
••و•••• 7

8
•،• 5

7
2-•••ســه•حــــد•اول،•دوم•و•چهارم•یـــــک•تناســب•به•ترتیب

••اســت.•حــد•ســوم•آن•را•معلــوم•کنیــد. 2
3

3-•••الــف(•در•یــک•کار•خانــة•شــیرینی•پزی•بــرای•تهیــة•کیــک•3•کیلوگــرام•
آرد،•2•کیلوگــرام•بــوره•ضــرورت•اســت.•بــرای•تهیــه•45•کیلوگــرام•کیــک•

بــه•چنــد•کیلوگــرام•آرد•و•بــه•چنــد•کیلوگــرام•بــوره•ضــرورت•اســت؟
ــه•تخــم• ــه•3•کیلوگــرام•آرد•و•5•دان ــوع•کیــک•ب ــن•ن ــة•ای ــرای•تهی •••ب(••ب
مــرغ•نیــز••ضــرورت•می•باشــد،•بــه•45•کیلوگــرام•آرد•چنــد•دانــه•تخــم•مــرغ•

ضــرورت•خواهــد•بــود؟
4-•••کتلــة•یــک•کــرة•فــوالدی•کــه•حجــم•آن•6•ســانتی•متر•مکعــب•اســت•
ــاخته• ــوالد•س ــن•ف ــه•از•عی ــة•کــرة•دیگــری•را•ک 46.8•گــرام•می•باشــد•کتل
شــده•اســت•،•در•صورتی•کــه•حجــم•آن•2.5•ســانتی•متر•مکعــب•باشــد•

معلــوم•کنیــد.
5-•••از•20•کیلوگــرام•آلوبالــو•16•کیلوگــرام•آب•آلوبالــو•حاصــل•می•شــود.•
از•45•کیلوگــرام••آلوبــا•لــو•چنــد•کیلوگــرام•آب•آلوبالــو•حاصــل•خواهــد•

؟ شد
••را•پیدا•کنید•که•مجموع•دو•حد•آن•)117(•باشد. 5

8
6-•یک•نسبت،••مساوی

••را•پیــدا•کنیــد•کــه•اختــالف•یــا•تفــاوت• 5
8

7-•••یــک•نســبت،•مســاوی•بــا•
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دو•حــد•آن•15•باشــد.
ــوم• ــر•را•معل ــزد•12•نف ــت.•م ــی•اس ــزدورکار•2400•افغان ــر•م ــزد•16•نف 8•م

ــد. کنی
9-•••از•300••کیلوگــرام•آرد•360•کیلوگــرام•نــان•پختــه•بــه•دســت•می•آیــد.•
بــرای•پخــت•230•کیلوگــرام•نــان•چنــد•کیلوگــرام•آرد•ضــرورت•اســت؟•

ــوم• ــر•آن•را•معل ــی•قیمــت•دارد،•قیمــت•27•مت ــر•تکــه•1150•افغان 10-••5••مت
کنیــد.

11-•••کارگــری•در•8•روز•)3200(•افغانــی•مــزد•گرفتــه•اســت.•اگــر•کارگــر•
مذکــور•11•روز•کار•کنــد•چنــد•افغانــی•مــزد•می•گیــرد؟

ــر•آن•را•در•)60(• ــل•دیگ ــاعت•و•ن ــی•را•در•40•س ــل.•حوض ــک•ن 12-•••ی
ــد• ــل•یکجــا•شــوند،•حــوض•را•در•چن ــر•دو•ن ــد.•اگــر•ه ــر•می•کن ســاعت•پ

ــد•کــرد؟ ــر•خواهن ســاعت•پ
ــت ــت.•قیم ــی•اس ــه•)180000(•افغان ــک•باغچ ــة•ی حص 3

4
ــت• 13-•••قیم

ــود؟ ــی•می•ش ــد•افغان ــور•چن ــة•مذک ــة•باغچ •حص 2
ــوم•3 ــد،•معل ــدت•12•روز•انجــام•می•دهن ــک•کار•را•در•م دو•کارگــر•ی •-14

کنیــد•کــه•8•نفــر•کارگــر،•همــان•کار•را•در•چنــد•روز•انجــام•خواهنــد•داد؟••
•••••
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   فیصد

•  کی•می•تواند••بگوید،•10•فیصد•100•افغانی•چند•افغانی•می•شود•؟
در•اکثــر•معامــالت•روزمــره•جهــت•ســهولت•کار•حســابی،•بــه•خصــوص•در•
ــوم•کــردن•نفــع،•ضــرر،•مصــارف،•افزایــش•و•کاهــش• ــرای•معل تجــارت•ب
ســرمایة•بانک•هــا•و•احصائیــه،•مقایســة•نســبت•اعــداد،•فیصــد•مــورد•اســتفاده•

ــرد. ــرار•می•گی ق
•فیـــصد•درحـــقیقت•یــک•صـــدم•حـــصة•یــک•عــدد•اســــت•کــه•از•یــک•
ــبت• ــک•نس ــارت•از•ی ــد•عب ــد.•فیص ــی•می•کن ــی•نماینده•گ ــمت•کل•ش قس
ــا•فیصــد•در•حقیقــت• ــه•صــد•می•شــود،•ی اســت•کــه•حــد•اول•آن•مقایســه•ب
یــک•کســری•اســت•کــه•مخرجــش•100•باشــد.•فیصــد•توســط•عالمــت•)٪(•
نمایــش•داده•می•شــود،•بــه•طــور•مثــال:•اگــر•مطلــب•مــا••ســه•فیصــد•باشــد،•
ــه• ــر•گفت ــا•اگ ــج•فیصــد•)٪•5(•و•ی ــا•پن ــود•)٪3(•ی ــته•می•ش ــور•نوش ــن•ط ای
ــدات•داده• ــر•عای ــات•ب ــه•مالی ــدة•ســاالنة•تاجــران•ب شــود•کــه•دو•فیصــد•فای
ــی)2(• ــد•افغان ــر•ص ــر•از•ه ــر•تاج ــه•ه ــت•ک ــن•اس ــد•آن•ای ــود،•مقص می•ش
ــود•)10(• ــه•ش ــر•گفت ــب•اگ ــن•ترتی ــه•همی ــردازد.•ب ــات•می•پ ــی•را•مالی افغان
ــر• ــم•کــه•در•ه ــق•می•دانی ــس•دقی ــه•اســت،•پ ــه•حــق•مالی ــة•خان فیصــد•کرای

ــم. ــه•می•پردازی ــی•را•مالی ــی•)10(•افغان ــد•افغان ص
ــم•رابطــة•فیصــد•و•کســر•را•در•شــکل•هایی•که•هــر•کــدام• ••حــال•می•خواهی

بــه•صــد•حصــة•مســاوی•تقســیم•شــده•انــد•ارائــه•و•نمایــش•دهیــم:
•
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شکل•الف••
                                 •••••

شکل•ب
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در•شــکل•»الــف«•دیــده•می•شــود•کــه•از•صــد•حصه•20•حصة•آن•ســیاه•شــده•
اســت.•یعنــی•تعــداد•حصه•هــای•ســیاه•شــده•در•شــکل•»الــف«•٪•20•)بیســت•

در•صد(••و•کســر•مربوط•آن•عبارت•از•:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••اســت.•

یا:

همچنان•در•شکل•»ب«•نیز•دیده•می•شود•که•از•صد•حصه،•25حصة•آن•سیاه•
شده•است.•یعنی•تعداد•حصه•های•سیاه•شده•در•شکل•٪•25•یا•25•در•صد•
است•و•کسر•مربوط•آن•عبارت•از••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••می•باشد.

•
حال•مثال•هایی•را•در•نظر•می•گیریم•تا•بدانیم•چطور•می•توان•مقدار•های•

فیصدی،•یا•مقدار•اصلی•و•غیره•را•دریافت•کرد؟

فیصد به طریقة تناسب
مثــال 1:•در•یــک•نانوایــی•بــرای•تهیــة•هــر•10•کیلوگــرام•خمیــر،•6•
کیلوگــرام•آرد•الزم•اســت.•بــرای•تهیــة•100•کیلوگــرام•خمیــر•چنــد•
ــدول• ــک•ج ــا•را•در•ی ــاط•کمیت•ه ــت؟•ارتب ــرورت•اس ــرام•آرد•ض کیلوگ

چنیــن•برقــرار•می•ســازیم:•

کیلو گرام آرد٦0٦

کیلو گرام خمیر10010

=0.21=20=20٪
5100

=0.2
20

=20٪
100

=0.2525=•25٪
100

=0.2
1

=20٪
5
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ــر60• ــم•کــه•در•100•کیلوگــرام•خمی ــه•کمــک•جــدول•تناســب•می•بینی ••••ب
ــر• ــم•60•در•صــد•خمی کیلوگــرام•آرد•ضــرورت•اســت•و•معمــوالً•می•گویی

ــود.•٪•60• ــته•می•ش ــن•نوش آرد•اســت.•60•در•صــد•چنی
مثــال•2•:•بــرای•تهیــة•هــر•5•کیلوگــرام•از•یــک•نــوع•نــخ،•2•کیلوگــرام•پشــم•
بــه•کار•رفتــه•اســت،•معلــوم•کنیــد•کــه•چنــد•فیصــد•ایــن•نــخ•پشــم•اســت.•
ــرده• ــت•ک ــن•دریاف ــب•چنی ــدول•تناس ــک•ج ــه•کم ــال•را••ب ــن•مث ــل•ای ح

می•توانیــم.
،••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

پشم402

نخ100٥

دیــده•می•شــود•کــه•بــرای•100•کیلوگــرام•نــخ،•40•کیلوگــرام•پشــم•
ضــرورت•اســت.•یعنــی••٪40•ایــن•نــخ•پشــم•اســت.

•از•حــل•مثال•هــای•فــوق•معلــوم•می•شــود•کــه•حســاب•فیصــدی•دارای•
چهــار•حــد•اســت؛•طوری•کــه•اگــر•یــک•حــد•آن•نامعلــوم•باشــد•بــا•اســتفاده•
از•خاصیــت•تناســب،•از•روی•ســه•حــد•معلــوم•می•توانیــم•آن•را•پیــدا•کنیــم.
مثــال•اول:•شــخصی•در•ســرمایة6000•افغانــی•600•افغانــی•مفــاد•کــرده•

ــت؟• ــد•اس ــاد•آن•چن ــدی•مف ــت.•فیص اس

حد سوم
=

2?=2
100 51005

=40
100 ×2

= حدسوم
5
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••مقدار•پول•••••••••••مقدار•مفاد•
•حل:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6000•افغانی••••••••••••600•افغانی•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••100•افغانی•••••••••••••••؟•افغانــی

••••••••••••••••••••••••

••افغانی••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•حد•دوم••

مثــال دوم:•اگــر•از•2000•کیلوگــرام•آب•دریــا•600•کیلوگــرام•نمــک•بــه•
دســت•آیــد،•فیصــدی•نمــک•مذکــور•را•معلــوم•کنیــد.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••مقدار•آب••••••••••••مقدار•نمک
حل:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2000••••••••••••••••••600
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••100•••••••••••••••••••؟•

=•حد•دوم••

پــس•بــرای•معلــوم•کــردن•فیصــدی•مقــدار•مربــوط،•حاصــل•ضــرب•مقــدار•
مربــوط•در••)100(•را•بــر•مقــدار•اصلــی•تقســیم•می•کنیــم.1

1- یاد داشت: مقصد•از•مقدار•مربوط،•کمیتی•است•که•به•کمیت•اصلی•ارتباط•می•داشته•باشد.

6000=600
؟100

=•10•٪
600×100
6000

=•30•٪
600×100
2000200

=
600

حد•دوم100

30

1

1

10
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ــرار•٪•45•،• ــه•دســت•آوریــد•کــه•از•ق ــال ســوم:•مقــدار•لبلبویــی•را•ب مث
ــود. ــل•می•ش ــد•از•آن•حاص ــرام•قن ــدار•800•کیلوگ مق

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••قند••••••••••••••لبلبو•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•حد•دوم••••••••••••45••••••••••••100
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••800••••••••••   ؟ 

•••••••••••

ــوم  ــوط معل ــدی مرب ــر فیص ــه اگ ــود ک ــه می ش ــه گرفت ــا نتیج از اینج
باشــد، بــرای بــه دســت آوردن مقــدار اصلــی، مقــدار مربــوط را ضــرب 

ــم. ــیم می کنی ــده تقس ــدی داده ش ــاالی فیص ــوده ب )100( نم
مثــال چهــارم:  600 لیتــر شــربت ٪ 15 داریــم می خواهیــم مقــدار 

شــربت خالــص را معلــوم کنیــم.
  حل:                                       شربت خالص         شربت

                                                        100                15                                                   
 600                 ?                                                   

 

 

پس اگر فیصدی مقدار اصلی معلوم باشد و بخواهیم مقدار مربوط آن را 
معلوم کنیم ضرورت است که مقدار فیصدی را ضرب مقدار اصلی نموده  

تقسیم )100( کنیم.

15=100
600حد چهارم

=15•×•6=90•لیتر•شربت•خالص
600•×•15

=•حدچهارم
100

7,7771
9

001061

54

001008
=

×
=

×
160

9
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فعالیت ها

•را•
001

57
شــاگردان•شــکل•هایی•را•رســم•کننــد•کــه•در•آن•٪•70،•٪•2•و•هــم•

نشــان•دهنــد.•

کارخانه گی

ــت،• ــی•اس ــد•50•افغان ــرار•10•فیص ــس•از•ق ــک•جن ــی•ی ــول•گمرگ •محص
ــد. ــوم•کنی ــس•را•معل ــت•جن قیم

•

    سؤال ها
1-•فیصدی•های•زیر•را•به•شکل•کسر•عام•بنویسید:

•45٪••،•31•٪••،•25•٪•••،•••5•٪•••،••12•٪•••،••60•٪•،••••85•٪•••،••••96•٪••••••
2-•شــخصی•بــا•ســرمایة•26000•افغانــی،•8000•افغانــی•فایــده•کــرد.•فیصدی•

فایــدة•او•را•معلــوم•کنیــد.
ــوط•اســت،•مقــدار•فیصــدی•شــیر• ــر•آب•مخل ــر••شــیر•40•لیت 3-••در•60•لیت

خالــص•را•پیــدا•کنیــد.
 ••کیلوگــرام•روغــن•بــه•دســت•آیـــــد،•

001

57
4 4-••اگــر•از•50•کیلوگــرام•شــیر•

معلــوم•کنیــد••کــه•از•100••کیلوگــرام•شــیر•چقــدر•روغــن•بــه•دســت•
می•آیــد؟

ــة• ــر•مای ــود.•س ــی•می•ش ــرار•٪60،••560•افغان ــه•از•ق ــر•مای ــک•س ــع•ی 5.••نف
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ــد. ــدا•کنی ــی•را•پی اصل
6-••از•یــک•مقــدار•بــادام•650•کیلوگــرام•روغــن•بــه•دســت•آمــده•اســت.•

اگــر•بــادام•٪•30•روغــن•داشــته•باشــد•مقــدار•بــادام•را•معلــوم•کنیــد.
ــة• ــر•از•جمل ــت.•اگ ــده•اس ــامل•ش ــاگرد•ش ــان•2500•ش ــک••امتح 7-••در•ی
ــاب• ــاب•شــده•باشــد،•فیصــدی•شــاگردان•کامی ــا•2000•شــاگرد•کامی آن•ه

ــد. ــوم•کنی شــده•را•معل
ــی•آن•را•85000• ــول•گمرک ــد•و•محص ــر•را•خری ــک•موت ــخصی•ی 8-•••ش
افغانــی•تحویــل•نمــود.•اگــر•محصــول•گمرکــی•آن•٪•62•قیمــت•اصلــی•را•

تشــکیل•دهــد،•قیمــت•اصلــی•موتــر•مذکــور•را•معلــوم•کنیــد.
9-•••65•کیلوگــرام•نشایســته•از•یــک•مقــدار•برنــج•بــه•دســت•می•آیــد.•اگــر•

برنــج•٪•85•نشایســته•داشــته•باشــد،•مقــدار•برنــج•را•معلــوم•کنیــد.
ــرده•اســت.• ــاد•ک ــود•را•٪•41•زی ــن•خ ــا•موری ــاش•م ــک•وزارت•مع 10-•ی
اگــر•معــاش•ســابقة•یــک•مامــور•3500•افغانــی•باشــد،•معــاش•فعلــی•او•چنــد•

افغانــی•اســت؟
11-•در•نتیجــة•امتحــان•کانکور•ســال•1384،•ازجملــة••45000•فارغ•التحصیل•
صنــوف•12•بــه•تعــداد•15000•نفــر•بــه•تحصیــالت•عالــی•راه•پیــدا•کردنــد؛•
لیکــن•در•نتیجــة•امتحــان•کانکــور•ســال•1385•از•جملــة•60000•فــارغ•
التحصیــل•بــه•تعــداد•18000•نفــر•آن•بــه•تحصیــالت•عالــی•راه•یافتنــد.•
معلــوم•نماییــد•در•امتحــان•کانکــور•کــدام•ســال•فیصــدی•کامیاب•هــا•بیشــتر•

مي•باشــد؟
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فصل چهارم

 

واحد طول در سیستم متریک چیست؟
• کی اجزای متر را نام گرفته می تواند؟

• کی می تواند اضعاف متر را روی تخته بنویسد؟

1 – واحد طول
ــک را  ــتم متری ــری، سیس ــدات اندازه گی ــرای واح ــان ب ــک جه ــر ممال اکث

اســتعمال می کننــد.
ــارت  ــت و آن عب ــر اس ــک مت ــتم متری ــول در سیس ــری ط ــد اندازه گی واح
از                      حصــة نصــف النهــار کــرۀ زمیــن اســت. متــر دارای اجــزاء 

و اضعــاف بــه قــرار زیــر اســت:
ــام  ــه ن ــد ب ــر ان ــر کوچکت ــه مت ــر: واحد هــای طــول کــه نظرب اجــزای مت

ــوند. ــاد می ش ــر ی ــزای مت اج
دیسی متر، سانتی متر، ملی متر

1
40000000

واحد های اندازه گیری

در سیستم متریک



138

1متر= 10دیسی متر                    این تصویر یک مار است که تقریباً یک متر طول دارد.

 1متر = 100 سانتی متر   

                                                   کرم زمینی که تقریباًًًًً یک دیسی متر طول دارد.
1متر= 1000 ملی متر   

                                                       این مورچه تقریبا یک سانتی متر طول دارد.
1دیسی متر = 10 سانتی متر    

                                                         این خال تقریباً یک ملی متر طول دارد.
1سانتی متر = 10 ملی متر

ــام  ــه ن ــد ب ــه متــر بزرگتــر ان ــر: واحد هــای طــول کــه نظــر ب ــاف مت  اضع
ــوند. ــاد می ش ــر ی ــاف مت اضع

1 کیلو متر = 1000 متر 
1هکتو متر = 100 متر

1دیکا متر = 10 متر 
1 کیلومتر = 10 هکتو متر 
1هکتو متر = 10 دیکا متر 

باید گفت که اجزا و اضعاف متر 10، 10 برابر ترقی و تنزل دارند.
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فعالیت ها

جدول زیر را تکمیل کنید.

جنسطول اشیا طور تخمینطول دقیق اجناس توسط اندازه گیری

طول کتاب به دیسی متر

طول میز به سانتی متر

طول پنسل پاک به ملی متر

طول صنف به متر

بگویید که از این درس چه نتیجه گرفتید؟
متر دراز  است یا دیسی متر؟

دیسی متر دراز است یا سانتی متر؟
ملی متر دراز است و یا سانتی متر؟

اگــر واحدهــای بزرگتــر را بــه واحدهــای کوچکتــر تبدیــل کنیــم از عملیــة 
ضــرب اســتفاده می کنیــم و اگــر واحدهــای کوچکتــر بــه بزرگتــر تبدیــل 

شــوند، از عملیــة تقســیم کار می گیریــم.
مثال اول: تبدیل واحد بزرگتر به واحد کوچکتر.؟ 

                                                    ?  سانتی متر = 3 متر  
چون100 سانتی متر = 1 متراست.



140

یعنی  

              پس300 سانتی متر  = 100 سانتی متر× 3

مثال دوم: تبدیل واحد کوچکتر به واحد بزرگتر:

                                                   ?      سانتی متر = 50 ملی متر 

                                         چون          10 ملی متر = 1سانتی متراست 

پس :          5 = 10 ÷ 50 
        5سانتی متر  = 50 ملی متر

ــه واحدهــای کوچــک و همچنــان  چــارت تبدیــل واحدهــای بــزرگ را ب

ــد. ــش می ده ــزرگ نمای ــای ب ــه واحد ه ــک را ب ــای کوچ واحده

1 متر 1 متر 1 متر

100 سانتي متر  100 سانتي متر 100 سانتي متر

10 ملي متر 10ملي متر 10ملي متر 10ملي متر 10ملي متر

1سانتي متر 1سانتي متر 1سانتي متر 1سانتي متر 1سانتي متر
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 ×10               ×10                ×10              ×10              ×10              ×10            

ملی متر    سانتی متر       دیسی متر              متر            دیکامتر           هکتومتر      

 10÷                  10÷                   10÷                  10÷                 10÷                  10÷            

 سؤال ها
1- به متر تبدیل کنید.

   1٢5 سانتي متر
   4٢5 دیکامتر

   4500 ملي متر 
٢- به سانتی متر تبدیل کنید.

   ٢50 دیسی متر 
   4 هکتومتر 

   7800 کیلومتر 
   9000 ملی متر 

ــر  ــر اســت، عــاوه ب ــل کــه درازی آن ٢00 مت ــر یــک تون 3- غــرض تنوی
ــم  ــروع و خت ــود، در ش ــب ش ــروپ نص ــک گ ــر ی ــر ٢0 مت ــه در ه این ک
ــورد  ــای م ــداد گروپ ه ــود، تع ــب می ش ــروپ نص ــک گ ــک ی ــز ی آن نی

ــد. ــوم کنی ــرورت را معل ض

کارخانه گی

1- 3٢00 ملی متر را به دیسی متر تبدیل کنید.
٢- 1870 متر را به سانتی متر و دیسی متر تبدیل کنید.

            
کیلومتر
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2 - واحد کتله

• کتله چیست ؟
•  برای اندازه گیری آن کدام واحد به کار می رود ؟

ــود  ــت خ ــا نخس ــت ت ــیم الزم اس ــه را بشناس ــد کتل ــه واح ــن ک ــل از ای  قب
ــود. ــی ش ــه معرف کتل

تمــام ذراتی کــه جســم یــک شــی را تشــکیل می دهــد بــه نــام کتلــة 
ــک کیلوگــرام و  ــه در سیســتم متری ــاد می شــود. واحــد کتل ــان شــی ی هم
گــرام می باشــد. بــه طــور معمــول کتلــة اشــیا را بــه همیــن دو واحــد کتلــه 

پیمایــش می نماینــد.
کتلة این انگور کشمشی تقریباً یک گرام است.

کتله یک قاش خربوزه تقریباً یک کیلو گرام است. 

ــو  ــک کیل ــا ی ــاد اســت ی ــوزه زی ــک خرب ــک گــرام ی حــاال بگوییدکــه ی
ــرام آن؟ گ

اجزای گرام
     دیسی گرام، سانتی گرام و ملی گرام.

                                                                  10دیسی گرام  = ا گرام
                                                                100سانتی گرام = 1 گرام 
                                                               1000 ملی گرام  = 1 گرام
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اضعاف گرام

   دیکاگرام، هکتوگرام وکیلوگرام.
                                                                  1000 گرام = اکیلوگرام 
                                                               100 گرام  = 1 هکتوگرام
                                                                 10 گرام   = 1 دیکاگرام 

ــد. ــزل دارن ــی و تن ــر ترق ــز 10، 10 براب ــه نی ــد کتل ــاف واح ــزاء و اضع اج
اگــر واحدهــای بزرگتــر را بــه واحدهــای کوچکتــر تبدیــل نماییــم، ماننــد 
واحدهــای طــول ضــرب می کنیــم و اگــر واحدهــای کوچکتــر را بــه 

ــم: ــیم کار می گیری ــة تقس ــم از عملی ــل کنی ــر تبدی ــای بزرگت واحده
ــل  ــر تبدی ــه واحــد بزرگت ــر را ب ــم واحــد کوچکت ــال اول: می خواهی مث

کنیــم.
           ?       کیلوگرام = 4000 گرام 
چون 1کیلوگرام = 1000 گرام است. 

یعنی:

 1000گرام       1000گرام          1000گرام           1000گرام 
 1کیلوگرام        1کیلوگرام          1کیلوگرام          1کیلوگرام  

پس:     4= 1000 ÷ 4000 
یا      4کیلوگرام = 4000 گرام
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مثال دوم: مي خواهیم واحد بزرگتر را به واحد کوچکتر تبدیل کنیم.

      ?   گرام = 6 دیکاگرام
چون10 گرام = 1 دیکاگرام

یعني:1 

         
10گرام      10گرام      10گرام    10گرام      10گرام    10گرام 

یا:                                               60 = 10 × 6 
پس:                                            60گرام = 6  دیکاگرام

چارت زیر تبدیل واحدهای بزرگتر کتله را به کوچکتر آن و برعکس 
واحدهای کوچکتر کتله را به بزرگتر آن نمایش می دهد:

 × 10          ×  10            ×10           ×10           ×10          ×10         

ملی گرام   سانتی گرام    دیسی گرام    گرام      دیکاگرام        هکتوگرام  
  

    10÷            10÷            10÷            10÷           10÷            10÷      

ــتعمال  ــن( را اس ــزرگ )تُ ــیای ب ــری اش ــرای اندازه گی ــک ب ــتم متری ــت: در سیس ــاد داش 1-ی
می کننــد طوری کــه یــک تــن مســاوی بــه )1000( کیلوگــرام می شــود.

            

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 کیلوگرام
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فعالیت ها

 نخســت کتلــة اشــیای داده شــده را تخمیــن؛ ســپس توســط تــرازو انــدازه  
ــد. ــری نمایی ــر را خانه پ ــدول زی و ج

اشیاکتلة تخمینی توسط حدس زدنکتلة دقیق توسط اندازه گیری با ترازو

یــک  فــوق کمتریــن کتلــه را دارد و کــدام  اشــیای  از  یــک  کــدام 
ــا  ــما ب ــن ش ــدس و تخمی ــرام را دارد؟ آیاح ــک کیلوگ ــر از ی ــة زیادت کتل

اندازه گیــری شــما عیــن چیــز اســت یــا فــرق دارد؟
مشق و تمرین

1- 56کیلوگرام را به گرام تبدیل کنید.
٢- 53000 گرام چند کیلوگرام می شود؟

3- 4500 دیکاگرام چند هکتوگرام می شود؟
4- 75 گیلو گرام چند دیکاگرام می شود؟

کارخانه گی

ــوزه 5,٢     ــة یــک قــاش خرب ــه ســیب 0,٢5کیلوگــرام و کتل ــة یــک دان کتل
ــود؟ ــرام می ش ــد کیلوگ ــردو، چن ــی ه ــة مجموع ــت. کتل ــرام اس کیلوگ
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- واحد زمان )وقت(

توسط ساعت چه را اندازه می کنیم؟ ●
یک ساعت چند دقیقه است ؟ ●
یک دقیقه چند ثانیه است ؟ ●

ــه کار  ــه را ب ــت ســاعت و ثانی ــا وق ــان ی ــش زم ــرای پیمای ــا ب ــام دنی  در تم
می برنــد؛ طوری کــه:                                        60 دقیقــه = 1ســاعت

60ثانیه = 1 دقیقه 
3600ثانیه = 60 × 60 ثانیه = 1 ساعت

شــبانه روز، هفتــه، مــاه، ســال و قــرن واحدهــای بزرگتــر از ســاعت )اضعاف 
زمــان( می باشــند.

یک سال=5٢ هفته تقریباًیک شبانه روز=٢4 ساعت

یک سال عادی=365 روز و 6 ساعتیک هفته=7 شبانه روز

یک سال کبیسه=366 روزیک ماه=30 شبانه روز 

یک قرن=100سالیک ماه=4 هفته )تقریبا(

در تبدیــل واحدهــای بــزرگ زمــان بــه واحدهــای کوچــک آن، از عملیــة 
ضــرب و برعکــس بــرای تبدیــل واحدهــای کوچــک زمــان بــه واحدهــای 

بــزرگ آن از عملیــة تقســیم کار گرفتــه می شــود.
ــه) کیلوگــرام( و  ــر(، کتل ــای طول)مت ــد داشــت کــه واحده ــر بای ــه خاط ب

ــد. ــک ان ــتم متری ــی در سیس ــای اساس ــه( واحده زمان)ثانی
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فعالیت ها

ــک  ــدت ی ــه م ــرمیزی ب ــا ســاعت س ــت و ی ــد دس ــک ســاعت بن ــه ی 1- ب
دقیقــه ببینیــد. عقربــة ثانیــه گــرد دورادور صفحــة ســاعت را در هــر دقیقــه 

ــد. یکــدور میزن
٢- بایــک رفیــق خــود طــور مشــترک کار نماییــد بــدون ایــن کــه بــه ســاعت 
خــود ببینیــد و قتی کــه یــک دقیقــه را در بــر می گیــرد حــدس بزنیــد ورفیــق 

تــان را بگوییــد کــه بــه ســاعت ببینــد و ختــم یــک دقیقــه را بیــان کنــد.
3- آیا حدس و تخمین یک دقیقة شما نزدیک به حقیقت بود؟

ــه،  ــان یــک لســت بســازید و کارهایــی را کــه در یــک ثانی ــا رفیــق ت 4- ب
یــک دقیقــه و یــک ســاعت انجــام داده می توانیــد  لســت کنیــد.

کارخانه گی

1- یک هفته چند ساعت می شود ؟
٢- 1٢00 ثانیه چند دقیقه می شود ؟

ســؤال ها: 1- ازعایــم < و > عامــة مناســب را در هــر یــک از خانه هــای خالــی زیــر 
ــتعمال کنید. اس

٢دقیقه              1٢5ثانیه   ،    ٢سال              ٢3  ماه  ،       3ماه             15 هفته    
365٢هفته         1قرن     ،   5٢هفته             360 روز ،     65ثانیه             1دقیقه 

ــش  ــی خوی ــارغ التحصیل ــن ف ــزاری جش ــرای برگ ــود را ب ــت های خ ــد دوس ٢- فری
دعــوت کــرد. پــدرش برای کمــرۀ عکــس بــرداری دو جــوره بتــری خریــد کــه )7٢60(
ثانیــه دوام کــرد. معلــوم کنیــد کــه دوام بتری هــا چنــد ســاعت را در بــر گرفتــه اســت؟

3- شــریف )13( ســال دارد کــه از جملــه )3( ســال آن کبیســه اســت. ســن شــریف را 
از نــگاه روز ســنجش نماییــد.
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واحد سطح
برای اندازه کردن یک سطح به چی چیز ضرورت است؟  •

واحد اندازه گیری سطح چیست؟  •
واحد اندازه گیری سطح در سیستم متریک متر مربع می باشد و متر مربع 

عبارت از مربعی است که طول هر ضلع آن یک متر باشد. واحد های 
بزرگتر برای اندازه  گیری سطح، دیکامتر مربع، هکتومتر مربع و کیلومتر 

مربع می باشد که صد، صد، چند ترقی و تنزل دارند، طوری که: 

  1کیلومتر مربع = 100هکتومتر مربع 
  1هکتومتر مربع = 100دیکامتر مربع

  1دیکامتر مربع = 100 متر مربع

برای اندازه گیری و پیمایش سطح واحد های کوچکتر، دیسی متر مربع، 
سانتی مترمربع و ملی متر مربع به کار می روند، طوری که:

      1متر مربع = 100دیسی مترمربع
      1دیسی متر مربع= 100سانتی مترمربع
      1سانتی متر مربع = 100ملی مترمربع

ــر، واحــد  ــه واحدهــای کوچکت ــر ســطح ب ــرای تبدیــل واحدهــای بزرگت ب
ــک  ــیم ی ــته باش ــرگاه خواس ــم. ه ــدد )100( می نمایی ــرب ع ــر را ض بزرگت
واحــد کوچکتــر ســطح را بــه واحــد بزرگتــر آن تبدیــل نماییــم از عملیــة 

تقســیم کارمــی گیریــم.
طورمثــال: اگــر بخواهیــم ٢متــر مربــع را بــه دیســی متر مربــع تبدیل کنیــم، چنین 

عمــل می کنیــم: ٢00 دیســی مترمربع = 100 دیســی متر مربــع × ٢ = ٢ مترمربــع

1 متر

1 متر متر مربع
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ــع  ــی متر مرب ــه دیس ــع را ب ــانتی متر مرب ــی خواهیم٢500س ــال: م طورمث

ــم: ــل کنی ــر تبدی طــور زی

٢500  = 100دیسی متر مربع ÷ ٢500 =٢500 سانتی متر مربع
100

٢5  دیسی مترمربع= 

فعالیت ها

یــک دیســی متر مربــع واحــد ســطح را بــا اســتفاده از خط کــش ترســیم  ●
یید. نما

آن را توســط قیچــی قطــع کنیــد و ببینیــد کــه در آن چنــد واحــد  ●
کوچکتــر ســانتی متر مربــع جــا دارد؟

سؤال ها
1- 15هکتومتر مربع را به دیکامتر مربع تبدیل کنید.

٢- 6000 متر مربع را به دیکامتر مربع تبدیل کنید.

کارخانه گی

36000 ملی متر مربع چند سانتی متر مربع می شود؟
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واحدحجم:

 •  واحد اندازه گیری حجم چیست؟
 •  برای اندازه کردن حجم یک جسم به چه چیز ها نیاز است؟

ــاب  ــب را انتخ ــیا، مترمکع ــم اش ــش حج ــرای پیمای ــک ب ــتم متری  در سیس
نمــوده انــد و آن عبــارت از مکعبــی اســت کــه طــول، عــرض و ضخامــت 

)بلنــدی( آن یــک متــر باشــد.

واحدهــای بزرگتــر اندازه گیــری حجــم، دیکامتــر مکعــب،  هکتومتــر 
ــای  ــم واحده ــش حج ــرای پیمای ــند. ب ــب می باش ــر مکع ــب وکیلومت مکع
کوچکتــر عبــارت از دیســی متر مکعــب، ســانتی متر مکعــب و ملی متــر 
ــی و  ــد ترق ــا 1000، 1000 چن ــن واحد ه ــه ای ــود ک ــتفاده می ش ــب اس مکع

ــه: ــد طوری ک ــزل دارن تن
1کیلومتر مکعب = 1000 هکتومتر مکعب  

1هکتومتر مکعب = 1000 دیکامتر مکعب   
1دیکامتر مکعب  = 1000 متر مکعب  

1متر مکعب = 1000 دیسی متر مکعب   
1دیسی مترمکعب = 1000 سانتی متر مکعب   

1سانتی متر مکعب = 1000 ملی متر مکعب  
ــر آن، واحــد  ــه یک درجــة کوچکت ــر حجــم ب ــل واحــد بزرگت ــرای تبدی ب

متر
ک 

ی

یک متر ک متر
ی
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ــر  ــد کوچکت ــل واح ــرای تبدی ــم و ب ــرب )1000(  می نمایی ــر را ض بزرگت
ــیم )1000(  ــده را تقس ــدد داده ش ــر آن، ع ــة بزرگت ــک درج ــه ی ــم ب حج

می نماییــم. مثــال:

   مثال 1-        ?    دیسی متر مکعب = 15مترمکعب
15000 دیسی متر مکعب = 1000 × 15 دیسی متر مکعب = 15 متر مکعب

    مثال٢-     ?       سانتی مترمکعب= 3٢000 ملی متر مکعب

=  1000  ÷ 3٢000 = 3٢000 ملی متر مکعب 3٢000
1000

3٢سانتی متر مکعب =     

مشق و تمرین
80 کیلومتر مکعب را به هکتومتر مکعب تبدیل کنید.  -1

3٢000 دیکامتر مکعب را به هکتومتر مکعب تبدیل کنید.  -٢

فعالیت ها

 1- واحد حجم )سانتی مترمکعب( را از قلم های تباشیر در صنف بسازید.
 ٢- حجم مکعب مستطیل زیر را محاسبه نمایید.

 3- حجم حاصل شده را به دیسی متر مکعب تبدیل کنید.

کارخانه گی

1-  )1٢( دیسی متر مکعب چند سانتی متر مکعب می شود؟
٢-   8٢000 سانتی متر مکعب را به متر مکعب تبدیل کنید.1

*- در صورتی که شاگردان در حل سؤال مذکور مشکل داشته باشند، معلم محترم رهنمایی نماید.

ی متر
سانت

سه 

5 سانتی متر 1 سانتی متر
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واحد پیمایش مایعات )ظرفیت(
 

واحد اندازه گیری مایعات چیست؟
در سیســتم متریــک واحــد اندازه گیــری مایعــات لیتــر و ملی لیتــر می باشــند، 

ــه: طوری ک
1 لیتر = 1000ملی لیتر )در حدود چهار گیاس 

معمولی چای خوری(

 1ملی لیتر = 0,001 لیتر
1ملی لیتر طور تخمین برابر با یک قطره،   

قطره چکان چشم می باشد.

بــرای تبدیــل ملی لیتــر بــه لیتــر عــدد داده شــده را تقســیم )1000( می کنیــم 
و بــرای تبدیــل لیتــر بــه ملی لیتــر عــدد داده شــده را ضــرب )1000( 

می نماییــم.
مثال1:            ?      لیتر = 450ملی لیتر

چون 1000ملی لیتر = 1لیتر است؛ پس: 
 450 ÷ 1000 = 0,450

یعنی؛ 0,450 لیتر = 450 ملی لیتر 
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مثال٢:       ?       ملی لیتر = ٢,3 لیتر 
چون 1لیتر = 1000ملی لیتر است؛ پس :

٢300 ملی لیتر = 1000 × 3,٢   
یا٢300 ملی لیتر = ٢,3لیتر

ــال )٢( از  ــیم و در مث ــة تقس ــال)1( از عملی ــرا در مث ــه چ ــد ک ــح دهی توضی
ــه شــده اســت؟ ــة ضــرب کار گرفت عملی

قابل توجه
ــتر دارد؟  ــع بیش ــر مای ــای زی ــک از ظرف ه ــدام ی ــه ک ــد ک ــه کنی مقایس

ــا »ب«  ــف« ی »ال

  1٢45 ملی لیتر    1,٢45لیتر

فعالیت ها

چطور اندازه گیری می نمایید؟
ــک آب  ــک ج ــوزه و ی ــک ک ــاس چایخوری،ی ــک گی ــرف )ی ــه ظ س
ــک جــدول  ــر، ی ــق جــدول زی ــا خــود داشــته باشــید و مطاب خــوری( را ب
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ترتیــب دهیــد. ظرفیــت هــر یــک را بــه لیتــر پیــدا و در جــدول خانــه پــری 
نماییــد. 

ظرف دارای آباندازه گیری تخمینیاندازه گیری دقیق

گیاس چای خوری

کوزۀ آب

جک آب

سؤال ها: 1- خانه های خالی سؤال های زیر را پر نمایید.

    ?    ملی لیتر= 1,4لیتر،       ?   لیتر = 41٢ملی لیتر،       ?    ملی لیتر= 4600لیتر
    ?     لیتر = 185,6 ملی لیتر.

٢- تخمین نمایید که کدام ظرفیت از ظرف های زیر نزدیک به حقیقت است؟
یک بیرل تیل: 17 ملی لیتر یا 170  لیتر ، یک ترموز چای: 1,5 لیتر یا 15  لیتر    

 یک قاشق چایخوری: 10 ملی لیتر یا یک لیتر ، یک گیاس آبخوری: ٢00ملی لیتر 
یا  ٢  لیتر

کارخانه گی

1-  0,65 ملی لیتر را به لیتر تبدیل کنید.
٢- 4,43 لیتر را به ملی لیتر تبدیل کنید.
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 فصل پنجم

مبحث هندسه
کــی آالت هندســی را کــه بــرای ترســیم اشــکال هندســی بــه کار میــرود   •

ــرد ؟ ــام می گی ن
آالت هندسی

شــاگردان عزیــز! آالت هندســی بــه طــور عمــوم در یــک قوطــی کــه به نــام بکس 
هندســی یــاد می شــود، نگــه د اری می شــوند کــه شــامل خط کــش، دیوایــدر )دو 
ســوزنه(، پــرکار، گونیــا و نقالــه می باشــد و بــرای ترســیم واندازه گیــری اشــکال 
ــتفاده از آن  ــرز اس ــش و ط ــورد خط ک ــون در م ــد. چ ــه کار می رون ــی ب هندس

معلومــات کافــی داریــد؛ بنابــرآن بــه معرفــی باقــی آالت هندســی می پردازیــم:
1- دیوایدر )دوسوزنه(

ــا  ــدام پایه ه ــر ک ــه ه ــت ک ــه اس ــه دارای دو پای ــن آل    ای
دارای یــک ســوزن می باشــد. زاویــه بیــن دو پایــة آن 
ــک  نقطــه  ــه را در ی ــر دو پای ــک مفصــل کــه ه توســط ی
ــکل )1( ــود. ش ــورد و کان می ش ــت خ ــرده اس ــل ک وص

3 سانتی متر شکل )1(
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  ایــن آلــه بــرای انــدازه کــردن طــول قطعــه خط هــا و تقســیم قطعــه خط هــا 
ــول  ــم ط ــر بخواهی ــال: اگ ــور مث ــه کار می رود.ط ــاوی ب ــای مس ــه بخش ه ب
ــرده  ــاز ک ــوزنه را ب ــن دو س ــم، ده ــدازه کنی ــط )ا ب( را ان ــه خ ــک قطع ی
ســوزن های آن را در دو انجــام الــف و ب قــرار می دهیــم؛ ســپس دو ســوزنه 
را بــا احتیــاط کامــل کــه زاویــة آن خــورد و کان نشــود بــاالی خط کــش 
درجــه دار قــرار می دهیــم و می بینیــم کــه چنــد ســانتی متر را نشــان می دهــد. 

ایــن قیمــت روی خط کــش طــول قطعــه خــط )ا ب(
 را به ما می دهد. شکل)1(:

چــون یــک ســوزن بــاالی صفــر )0( خط کــش و ســوزن دیگــر بــاالی رقم 3 
خط کــش قــرار دارد، پــس طــول قطعــه خــط )ا ب ( 3 ســانتی متر می باشــد.

ــه 5  اگــر بخواهیــم یــک قطعــه خــط 15 ســانتی متر را توســط دو ســوزنه ب
حصــة مســاوی تقســیم کنیــم طــور زیــر عمــل می کنیــم:

1- عدد 15 را تقسیم 5 می کنیم.  3 = 5 ÷ 15 
٢- دهن دو سوزنه را باالی خط کش به اندازۀ 3 سانتی متر باز می کنیم.

ــورد و کان  ــد )خ ــر کن ــوزنه تغیی ــن دو س ــه بی ــه زاوی ــن ک ــدون ای 3- ب
شــود( قطعــه خط هــا را بــه طول هــای 3، 3 ســانتی متر جــدا می کنیــم.

فعالیت ها
                                 

1- طــول ایــن قطعــه خط هــا را بــا اســتفاده از دو ســوزنه و خط کــش 
ــد. ــن کنی  تعیی
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ــه بخش هــای ٢  ــه خــط 8 ســانتی متر را ب ــا اســتفاده از دو ســوزنه قطع ٢- ب
ــد. ــدا کنی ــانتی متری ج س

کارخانه گی

شــاگردان یــک قطعــه خــط را بــه انــدازۀ )1٢( ســانتی متر رســم بعــد توســط 
دیوایــدر آن را بــه دو حصــة مســاوی تقســیم نمــوده بــا خود بیــاورد.

2- پرکار 
 بــرای ترســیم خــط، از خــط کــش اســتفاده می کنیــم بــرای ترســیم دایــره 

ــه اســتفاده می کنیــم؟ از کــدام آل
 پــرکار ماننــد دو ســوزنه اســت و یگانــه فــرق آن بــا دوســوزنه ایــن اســت 
کــه در یــک پایــة آن بــه عــوض ســوزن، قلــم پنســل در یــک گیــرا محکــم 
می شــود و بــرای ترســیم خــط منحنــی، قــوس دایــره، ترســیم عمــود بــاالی 

یــک نقطــة معینــه و تنصیــف زاویــه بــه کار مــی رود. شــکل  )٢(

                                            شکل  )٢(
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فعالیت ها

1- بــه واســطة پــرکار نقطــة )ب( را مرکــز قــرار بدهیــد و یــک دایــره را بــه  
شــعاع 3 ســانتی متر رســم کنیــد.

٢- از پــر کار اســتفاده کنیــد و یــک منحنــی  را توســط آن رســم کنیــد. آیــا 
ایــن منحنــی را قــوس هــم گفتــه می توانیــم؟

3:گونیا
 

 گونیــا از جملــة آالت و اســباب هندســی اســت کــه شــکل مثلــث 
ــه، ترســیم خطــوط  ــم الزاوی ــرای ترســیم مثلــث قای ــه را دارد و ب قایم الزاوی

ــکل)3(  ــی رود. ش ــه کار م ــود ب ــم عم ــا ه ــوط ب ــوازی و خط م

                                           شکل)3( 
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4- نقاله 
ــیم،  ــرای ترس ــه ب ــد ک ــی می باش ــزار هندس ــی از آالت و اف ــز یک ــه نی   نقال
ــه  ــه ب ــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن آل اندازه گیــری و تقســیم زوای
ــه  ــپ ب ــان از چ ــپ و همچن ــه چ ــت ب ــه از راس ــوده ک ــره ب ــم دای ــکل نی ش

ــه )180( تقســیم شــده اســت. شــکل)4( راســت ب

شکل)4(

فعالیت ها

1. یک نقاله رسم کنید و آن را به )180( تقسیم نمایید.
٢. از نقاله استفاده نمایید زاویه های  )10( و  )90( را رسم کنید.

3. زاویة )1٢0( را رسم و آن را به )3( حصة مساوی تقسیم کنید.

کارخانه گی

 شاگردان به شعاع 7 سانتی متر دایره را رسم کنند.
شــاگردان بــه انــدازۀ )140( یــک زاویــه را رســم نمــوده و آن را بــه چهــار 

حصــة مســاوی تقســیم نماینــد.
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وضعیت خط

•  از آب ترازو به چه منظور استفاده می شود ؟
  خط دارای سه وضعیت )حالت( می باشد.
  1- خط افقی ٢- خط قایم 3- خط مایل

1- خــط افقــی: خطی کــه بــه امتــداد ســطح آب باشــد، خــط افقــی گفتــه 
می شــود. ماننــد: ســقف اتــاق، چــوکات پاییــن دروازه، کنــار میــز وغیــره.

ــرازو را  ــطح، آب ت ــا س ــط ی ــک خ ــی ی ــت افق ــردن حال ــوم ک ــرای معل ب
اســتعمال می کننــد. شــکل )5( 

شکل )5( 

 آب تــرازو از چــوب یــا مــواد دیگــر بــه شــکل مکعــب مســتطیل ســاخته 
می شــود کــه در وســط آن نــل شیشــه یی قــرار داشــته، در بیــن نــل مذکــور 
آب وجــود دارد کــه  دارای یــک حبــاب خــورد هــوا می باشــد. چــون هــوا 
از آب ســبکتر اســت بــاالی آب قــرار می گیــرد. معمــاران و نجــاران بــرای 
ــد.  ــرار می دهن ــاالی ســطح مذکــور ق افقــی ســاختن یــک ســطح، آن را ب
ــرد، در آن  ــرار گی ــه یی ق ــل شیش ــط ن ــرازو در وس ــاب آب ت ــرگاه حب ه
ــه حالــت  صــورت ســطح مــورد نظــر افقــی می باشــد. قطعــه خــط )ا ب( ب

افقــی قــرار دارد؛ ماننــد شــکل)6(
  ب  اشکل)6(
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2 – خــط قایــم )خــط عمــودی(: خــط عمــودی خطــی اســت کــه 
بــه امتــداد تــار شــاقول باشــد، ماننــد کنــار چــوکات دروازه، پایــة تلیفــون، 

پایــة بــرق و غیــره.
عــاوه از مطمیــن شــدن عمودیــت اشــیا بــا اســتعمال شــاقول، بــرای اطمینان 
ــط  ــه خ ــن قطع ــد. ای ــزکار می گیرن ــا نی ــیا از آب ترازو ه ــت اش از عمودی

شــکل عمــودی )قایــم( را دارد؛ ماننــد: شــکل )7( 

                                   شکل )7( 

3- خــط مایــل: خــط مایــل خطــی اســت کــه نــه عمــودی و نــه افقــی 
باشــد؛ ماننــد: طنــاب خیمــه و یــا بَیره هــای ِســنج کــه معمــاران در خشــت 
ــل  ــکل مای ــه ش ــر ب ــای زی ــه خط ه ــد. قطع ــه کار می برن ــرات ب کاری تعمی

انــد.  شــکل  های )8( 

                                        شکل  های )8(  

  ا

  ب

ا

ب

ج

د
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فعالیت ها

1- در شــکل های زیــر خــط افقــی، خــط عمــودی و خطــوط مایــل را نــام 
بگیریــد. 

  
                        

  ٢ - توســط آب تــرازو ســطح میــز و کنــار دروازۀ صنــف تــان را تجربــه 
کنیــد کــه کــدام یــک، ســطح افقــی دارد؟

ــی  ــرادی و گروه ــورت انف ــه ص ــود را ب ــز خ ــة می ــاقول پای ــة ش  3 – ذریع
ببینیــد کــه عمــود اســت یــا خیــر؛ همچنــان توســط آب تــرازو عمودیــت 

ــد. ــان کنی ــز امتح ــازوی دروازه را نی ب
ــودی  ــط عم ــی و خ ــط افق ــل، خ ــط مای ــش، خ ــم، خط ک ــط قل  4 – توس

ــد. ــان دهی ــان را نش ــای ت ــاب و کتابچه ه ــود در کت موج

کارخانه گی

ــا را در  ــای آن ه ــف و نمونه ه ــودی را تعری ــی و عم ــل، افق ــوط مای  خط
ــد. ــذاری نمایی ــم و نامگ ــان رس ــای ت کتابچه ه

ب د
هـ

ن م

ک

ل

اج
و
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خطوط موازی
ــام  ــه کــدام ن ــد ب ــداد شــان یکدیگــر را قطــع نمی کنن • خطوطــی کــه امت

ــوند؟ ــاد می ش ی
ــوازی  ــوط م ــی از خط ــود نمونه ی ــول خ ــط ماح ــد در محی ــی می توان • ک

را نشــان دهــد؟
ــه  ــان و ن ــه خودش ــوده، ن ــع ب ــطح واق ــک س ــتقیمی که در ی ــط مس  دو خ
ــه  ــداد شــان کــدام نقطــة مشــترک داشــته باشــد، خطــوط مــوازی گفت امت

می شــوند.
شکل زیر نمونة خطوط موازی است. )شکل 9( 

قطعــه خــط )ا ب( مــوازی بــا قطعــه خــط )ج د( اســت و آن را ایــن طــور 
ــد. ــش می دهن نمای

 ا ب // ج  د                                      ا                          ب
                                                       ج               د

فعالیت ها

1- گروهــی کار کنیــد  و در لــوازم درســی تــان خطــوط مــوازی را نشــان 
دهیــد.

ــد؟  ــال داده می توانی ــوازی را مث ــوط م ــود خط ــة خ ــوازم خان ــا در ل ٢- آی
ــام بگیریــد. ن

ــق شــکل )10( در نظــر بگیریــد و از  3- یــک خــط مســتقیم )اب( را مطاب
نقطــة )ج( یــک مــوازی بــه آن رســم کنیــد.

نخست: وترگونیا را به امتداد قطعه خط )ا ب( قرار بدهید.
دوم: خط کش را به ضلع پایینی گونیا قرار دهید.

شکل )9( 
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ســوم: گونیــا را در کنــار خط کــش طــوری بلغزانیــد تــا از نقطــة )ج( 

بگــذرد. حــال در کنــار وتــر گونیــا یــک خــط مســتقیم رســم کنیــد. همیــن 

ــت. ــوازی )ا ب( اس ــتقیم )اَ َب( م ــط مس خ

کارخانه گی

دو خــط مــوازی را کــه بــه  فاصلــة 8 ســانتی متر از هــم قــرار داشــته باشــند، 
بــا اســتفاده از گونیــا و خط کــش رســم کنیــد.
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خطوط متقاطع

 •  هــرگاه دو خــط دارای یــک نقطــة مشــترک باشــند خطــوط مذکــور را 
بــه کــدام نــام یــاد می کننــد؟

 •  آن نقطه یی که خطوط در آن یکجا شده اند به نام چه یاد می شود؟
  دو خــط وقتــی متقاطــع گفتــه می شــوند کــه دارای یــک نقطــة مشــترک 
ــوده و نقطــة )م(  باشــند. خطــوط )ا ب(  و   )ج د(  در نقطــة )م( متقاطــع ب

ــکل های )11( ــد ش ــد؛  مانن ــان می باش ــترک ش ــة مش نقط
                   

فعالیت ها

1- در صنف خود خطوط متقاطع را نشان دهید.
٢- توسط لوازم درسی تان خطوط متقاطع را بسازید.

3- آیا شکل مقابل خطوط متقاطع را نشان می دهد
 دلیل آن چیست؟

کارخانه گی

شــاگردان مثال هــای خطــوط متقاطــع را در محیــط خانــه تشــخیص نمــوده 
و درکتابچــة خــود یادداشــت کننــد.                    

شکل  های )11(

  

ا

ج

د

ب

م

ا

ج
م

د

ب
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مثلث

• کی می تواند بگوید، مثلث چه شکل هندسی را دارد؟
•  ارتفاع مثلث، میانة مثلث و ناصف عمودی مثلث کدام خطوط را  می گویند؟

 مثلث سطحی است که ذریعة سه قطعه خط احاطه شده باشد؛ مانند: 
شــکل   )ا ب ج(. هــر مثلــث دارای ارتفاع هــا، میانه هــا و ناصف هــای 
عمــودی می باشــد کــه هــر کــدام در زیــر معرفــی می شــوند.   شــکل)1٢(

                                            شکل)1٢(

ارتفاع مثلث
 خطی کــه از یــک رأس مثلــث برضلــع مقابــل آن عمــود رســم شــود 
ارتفــاع مثلــث نامیــده می شــود. درمثلــث) ا ب ج( شــکل 13 الــف(  قطعــه 
خــط )ا د ( ارتفــاع مثلــث مذکــور می باشــد و در شــکل 13 )ب(،) ا د ( و 

)ب هـ ( ارتفاع های مثلث   )ا ب ج( می باشند. 

    شکل )13ب(

ا

ب ج

ا

بدج

ارتفاع ب

هـ

ج د

ا

ارتفاع

ارتفاع

 شکل )13الف(
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ــه نقطــة تنصیــف ضلــع مقابــل  ــة مثلــث: خطی کــه رأس مثلــث را ب میان
آن وصــل  می کنــد، میانــة مثلــث گفتــه می شــود. در مثلــث )ا ب ج( قطعــه 

خــط )ا هـــ ( میانــة مثلــث مذکــور می باشــد. )شــکل 14( 

                                )شکل 14(

ــث: خطی کــه در نقطــة تنصیـــف ضلــع مثـــلث  ناصــف عمــودی مثل
عمــود رســم می شــود ناصــف عمــودی مثلــث گفتــه می شــود قطعــه خــط 
)ز هـــ (، قطعــه خــط )و هـــ( و قطعــه خــط )د هـــ ( ناصف هــای عمــودی 

مثلــث )ج ب ا( می باشــند. )شــکل 15( 
 

                                )شکل 15(

فعالیت ها

1- در گروه هــای تــان مثلث های کیفــی را رســم و در آن هــا ارتفاع هــا، 
ــد. ــذاری نمایی ــان داده نامگ ــودی را نش ــای عم ــا و ناصف ه میانه ه

٢- یــک مثلــث قایــم الزویــه را رســم نماییــد و در آن ارتفــاع و میانــة مثلــث 
ــان دهید. را نش

کارخانه گی

ــا ناصف هــای عمــودی، ارتفــاع و میانــة آن  یــک مثلــث قایــم الزاویــه را ب
ــد.                       ــان ترســیم  نمــوده بیاوری در کتابچه  هــای ت

بدج

زو
هـ

ا

ا

بهـج
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مساحت مستطیل

ــه، صنــف و دیگــر شــکل های مســتطیلی  ــوان مســاحت خان • چطــور می ت
را پیــدا کــرد؟

مســتطیل )ا ب ج د( را بــه طــول 5 ســانتی متر و عــرض 1 ســانتی متر در نظــر  
می گیریــم. بــرای دریافــت مســاحت مســتطیل )ا ب ج د( شــکل )16(

 

                                            شکل )16(
ســانتی متر مربــع را بــه حیــث واحــد اندازه گیــری ســطح انتخــاب می کنیــم. 
دیــده می شــود کــه در داخــل مســتطیل مذکــور بــه تعــداد 5 مربــع کوچــک 
)ســانتی متر مربــع( قــرار دارد؛ پــس گفتــه می شــود کــه مســاحت مســتطیل 
ــانتی متر  ــتطیل 1 س ــرض مس ــون ع ــت؛ چ ــع اس ــانتی متر مرب ــور 5 س مذک
ــن  ــتطیل را ای ــاحت مس ــرآن مس ــت؛ بناب ــانتی متر اس ــتطیل 5 س ــول مس و ط

ــم: طــور نوشــته می توانی

                          طول مستطیل × عرض مستطیل= مساحت مستطیل

 5 سانتی مترمربع= 5 سانتی متر×1 سانتی متر = مساحت مستطیل

  

1 سانتی متر

متر
تی 

سان
 1

ا 

ب 

د

ج 
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 هــر گاه طــول مســتطیل 5 ســانتی متر و عــرض مســتطیل ٢ ســانتی متر 
ــکل )17( ــد: ش ــد. مانن باش

  دیــده می شــود کــه در مســتطیل مذکــور بــه تعــداد )10( مربــع کــه 
مســاحت هــر کــدام آن، یــک ســانتی متر مربــع اســت قــرار دارد.

شکل )17(

پس از این تجربه می توانیم بنویسیم :           
عرض مستطیل × طول مستطیل = مساحت مستطیل

10سانتی مترمربع= ٢ سانتی متر  ×  5 سانتی متر  

کارخانه گی

 اگــر طــول یــک مســتطیل٢,5 ســانتی متر و عــرض آن 1,٢ ســانتی متر 
ــد. ــت کنی ــاحت آن را دریاف ــد مس باش

5 سانتی متر  

٢ سانتی متر  

د

ج

ا  

ب 
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مساحت مربع

خانه یی که 4 متر طول و 4 متر عرض دارد مستطیل است یا مربع؟ ●
چطور می توانیم برای فرش کردن آن، فرش خریداری نماییم؟ ●

ــر  ــت در نظ ــانتی متر اس ــع آن 3 س ــر ضل ــول ه ــه ط ــع )ا ب ج د( را ک مرب
می گیریــم. دیــده می شــود در مربــع مذکــور مطابــق شــکل )18(  بــه تعــداد 
ــاحت  ــارت از مس ــرار دارد وآن عب ــع( ق ــانتی متر مرب ــطح )س ــد س )9( واح
مربــع می باشــد.چون عــدد )9( از حاصــل ضــرب ضلع هــای مربــع حاصــل 

می شــود، یعنــی:  ضلــع × ضلــع = مســاحت مربــع 
  

                                                       

  شکل)18(

بنابرآن: 9 سانتی متر مربع = 3 سانتی متر × 3 سانتی متر = مساحت مربع 

د الف 

ج ب 
3 سانتی متر

3 سانتی متر
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فعالیت ها

1- یــک مســتطیل بــه طــول 4 ســانتی متر و عــرض 3 ســانتی متر رســم کنیــد 
و آن را بــه واحــد ســطح )ســانتی متر مربــع( تقســیم کنیــد. ببینیــد کــه در آن 

چنــد واحــد ســطح )ســانتی متر مربــع( قــرار دارد؟
٢- یــک مربــع کــه طــول هــر ضلــع آن 4 ســانتی متر اســت رســم نماییــد؛ 
ســپس آن را بــه مربع هــای خــورد یــک  ســانتی متر مربــع تقســیم نماییــد و 
بگوییــد کــه در آن چنــد واحــد ســطح جــا دارد و نیــز مســاحت کلــی آن 

ــد؟ ــع می باش ــانتی متر مرب ــد س چن
                        

ــع  ــد؟ ٢ – مرب ــوع شــکل هندســی را گوین ــؤال ها: 1- مســتطیل چــه ن س
ــتطیل و  ــن مس ــرق بی ــه ف ــد؟ 3 – چ ــی را می گوین ــکل هندس ــوع ش ــه ن چ

ــد؟ ــان کنی ــد بی ــاهده می کنی ــع مش مرب

کارخانه گی  
ــانتی متر و  ــول آن 8 س ــه ط ــد ک ــت کنی ــتطیلی را دریاف ــاحت مس 1 -  مس

ــد. ــانتی متر باش ــرض آن 5 س ع
ــان  ــول ت ــط ماح ــیا و محی ــه در اش ــع را ک ــتطیل و مرب ــای مس ٢ – نمونه ه
مشــاهده می کنیــد در کتابچه هــای تــان یادداشــت نمــوده بــا خــود بیاوریــد.
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مساحت مثلث

ــزای آن  ● ــدام اج ــه ک ــی ب ــکل مثلث ــک ش ــاحت ی ــت مس ــرای دریاف ب
           ضــرورت اســت؟

می دانیم که واحد مقیاس )اندازه گیری( سطح، سانتی متر مربع            
می باشد. مساحت مثلث را نیز با سانتی متر مربع اندازه گیری می کنند.

مســاحت یــک مثلــث مســاوی بــه تعــداد واحد هــای ســطح )        ( ســانتی متر 
مربــع اســت کــه مثلث مذکور از آن تشــکیل شــده اســت.

اگــر بــه مثلــث )ا ب ج( در شــکل )19( نظــر اندازیــم مثلــث مذکــور از 6 
واحــد ســطح و 6 نیــم واحــد ســطح کــه 3 واحــد ســطح می شــود تشــکیل 

گردیده اســت.

           شکل )19(

ــاحت  ــس مس ــود، پ ــی ش ــع(  م ــانتی متر مرب ــطح )س ــد س ــاً 9واح مجموع
مثلــث مذکــور 9 ســانتی متر مربــع می باشــد. 

چــون قاعــدۀ مثلــث)6 ســانتی متر = ج ب ( و ارتفــاع مثلــث 3 ســانتی متر = 
)ا د ( اســت، اگــر بــا هــم ضــرب شــوند و حاصل ضــرب تقســیم ٢ شــود، در 
نتیجــه 9 ســانتی متر مربــع حاصــل می شــود کــه مســاحت مثلــث می باشــد.

الف 

د 
ب 

ج 
6 سانتی متر

3 سانتی متر
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=9 سانتي متر مربع

9
18

=
6 × 3

=
ارتفاع × قاعده

مساحت مثلث=
٢
1

٢٢

فعالیت ها

    در گروه ها تقسیم شوید و فعالیت زیر را اجرا کنید.
مســتطیلی را کــه دارای 8 ســانتی متر طــول و 4 ســانتی متر عــرض باشــد مــد 

نظــر بگیریــد و در آن یــک مثلــث را رســم نماییــد: 
1-  از روی شکل، مساحت مثلث را حساب کنید. 

٢-  از طریق فارمول، مساحت مثلث را پیدا کنید.                                  
3-  آیا هر دو جواب عین چیز اند یا خیر؟                

کارخانه گی

مســاحت یــک بــاغ مثلــث شــکل را کــه قاعــدۀ آن )100(  متــر و ارتفــاع آن 
50  متــر می باشــد حســاب کنیــد
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معین یا لوزی

•    کدام شکل هندسی را معین می گوید؟
• چهــار ضلعی یــی کــه چهــار ضلــع مســاوی داشــته باشــد و زوایــای مقابــل 

آن دو بــه دو باهــم مســاوی باشــند چــی نــام دارد ؟

ــع آن  ــار ضل ــر چه ــه ه ــت و ک ــی اس ــار ضلع ــکل چه ــک ش ــن ی      معی
ــند.  ــه نباش ــش قایم ــوده و زوایه های ــوازی ب ــه دو م ــاوی ودو ب ــم مس ــا ه ب

ــند.  ــاوی می باش ــم مس ــا ه ــه دو ب ــن دو ب ــل معی ــای مقاب زوای
ماننــد معیــن )ا ب ج د( کــه شــکل یــک مربــع کــج شــده را  دارد.  شــکل 

)٢0(                                        می باشــد.

شکل )٢0(                                

دو زاویة مجاور یک معین، متمم یکدیگر اند.
    180= ا + د =  د +  ج = ج + ب = ب + ا  

ارتفاع

با

جد قاعده

ا = ج  و  ب =  د

هـ



175

 ترســیم معیــن: معینــی کــه یــک ضلــع و یــک زاویــة آن معلــوم باشــد، 
ــن رســم می شــود. چنی

ــک  ــر و ی ــانتی مت ــع آن 4 س ــک ضل ــه ی ــد ک ــم کنی ــی را رس ــال: معین مث
ــد. ــه باش ــع 65 درج ــن ضل ــام ای ــه انج زاوی

ــد )ا ب (  ــانتی متر مانن ــة 4 س ــول معین ــه ط ــده را ب ــط داده ش ــه خ 1- قطع
رســم می کنیــم.

٢- زاویــة داده شــدۀ )65( را در یــک انجــام قطعــه خــط ) ا ب( رســم 
. می کنیــم

3- ضلــع جدیــد ایــن زاویــه را مســاوی بــه ضلــع مفــروض قطــع می کنیــم 
کــه در نتیجــه نقطــة )ج( حاصــل می شــود.

4- نقــاط )1( و )ج( را مرکــز قــرار میدهیــم و توســط پــرکار بــه ترتیــب دو 
ــا  ــن قوس ه ــم. نقطــة تقاطــع ای ــه طــول 4 ســانتی متر رســم می کنی ــوس ب ق
را کــه نقطــة )د( اســت بــا نقــاط )ا( و )ج( وصــل می کنیــم در نتیجــه معیــن 

یــا لــوزی مــورد نظــر ترســیم می شــود.

 

 

ارتفاع

با

جد

115 65

115
65

قاعده
هـ
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ــت.  ــاع آن اس ــده و ارتف ــرب قاع ــل ض ــارت از حاص ــن عب ــاحت معی مس
ــی:  یعن

                                ارتفاع× قاعده = مساحت معین
هـ د × اب = مساحت معین 

                        
فعالیت ها

1- معینــی را رســم نماییــد کــه طــول یــک ضلــع آن 5 ســانتی متر و یــک 
زاویــة آن )50( باشــد.

٢- توسط نقاله هر چهار زاویة معین مذکور را اندازه گیری نمایید.
3- ببینیــد کــه آیــا مجمــوع دو زاویــة مجــاور هــر ضلــع آن متمــم یکدیگــر 

اندیــا خیــر؟
4- آیــا زوایــای مقابــل معیــن رســم شــده،  دو بــه دو بــا هــم مســاوی انــد 

یــا خیــر؟

کارخانه گی

مســاحت یــک قطعــه زمیــن معیــن )لــوزی( شــکل را کــه قاعــدۀ آن 75 متــر 
و ارتفــاع آن 36 متــر اســت دریافــت کنیــد.
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شبه معین 

- کی گفته می تواند شبه معین چه شکل را دارد؟
- فرق بین معین و شبه معین چیست؟

ــل آن دو  ــاع مقاب ــه اض ــت ک ــی اس ــار ضلعی ی ــکل چه ــن ش ــبه معی    ش
ــر یکدیگــر عمــود  ــوده و اضــاع آن ب ــوازی و مســاوی ب ــا هــم م ــه دو ب ب

ــد: مســتطیلی کــه کــج شــده باشــد.  نباشــند؛ مانن

شکل )٢1(

ــاع  ــه می شــود و ارتف ــن گفت  طــول مســتطیل کــج شــده، قاعــدۀ شــبه معی
ــداد  ــا امت ــده و ی ــر قاع ــل ب ــه از رأس مقاب ــت ک ــی اس ــن ارتفاع ــبه معی ش

ــت. ــده اس ــیم ش ــده ترس قاع
ــه از رأس  ــت ک ــودی اس ــن عم ــبه معی ــتطیل و ش ــری در مس ــاع قط  ارتف
مقابــل بــر قطــر رســم شــده باشــد. طریــق ترســیم شــبه معیــن ماننــد ترســیم 

معیــن می باشــد.
یا هـ ب × دج =  ارتفاع × قاعده = مساحت شبه معین  

    همچنــان مســاحت شــبه معیــن را از حاصل ضــرب قطــر و ارتفــاع قطــری 

ارتفاع

قاعده

ارتفاع

قطر

ب

دج

الف

هـ
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آن نیــز بــه دســت آورده می توانیــم. یعنــی:
      ارتفاع قطری × قطر = مساحت شبه معین. 

ــم  ــن باه ــبه معی ــتطیل و ش ــک مس ــری ی ــاع قط ــر دو ارتف ــت: ه یادداش
مساوی می باشند. 

فعالیت ها

ــه  ــد ک ــم کنی ــی رارس ــبه معین ــپس ش ــوید؛ س ــیم ش ــا تقس ــروه ه 1- در گ
ــة  ــوده و یــک زاوی ــع دیگــر آن 3 ســانتی متر ب قاعــدۀ آن 4ســانتی متر، ضل

ــا شــد. آن )75( ب
٢- ارتفاع و دو قطر شبه معین را ترسیم کنید.

ــری نمــوده  ــاع را اندازه گی ــا اســتفاده از دو ســوزنه و خط کــش ارتف  3- ب
مســاحت آن را دریافــت کنیــد. 

 
کارخانه گی

شــبه معینــی را کــه قاعــدۀ آن 8 ســانتی متر و ارتفــاع آن 5 ســانتی متر باشــد 
رســم و مســاحت آن را دریافــت کنیــد.        
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شکل )٢٢(

ب ا

جد

هـ

و

متر٢ سانتی متر
تی 

سان
 ٢

شکل ٢4شکل ٢3

قاعده

د

با

ج

ب ا

جد

90

90

ذوزنقه 
 •   چهــار ضلعی یی کــه تنهــا دو ضلــع مــوازی داشــته باشــد بــه کــدام نــام 

ــاد می شــود؟ ی
ــع آن باهــم مــوازی    ذوزنقــه چهــار ضلعی یــی اســت کــه صــرف دو ضل
باشــند؛ ماننــد ذوزنقــة )ا ب ج د( شــکل)٢٢(، در ایــن شــکل ضلــع )ا ب( 

ــع )ج د(می باشــد یعنــی )ج د( // )ا ب(  اســت. مــوازی ضل
همچنــان در شــکل )٢٢( قطعــه خــط )و هـ(کــه عمــود بــر قاعــده ذوزنقــه 

ــاد می شــود. ــه ی ــاع ذوزنق ــام ارتف ــه ن اســت ب
اضاع موازی ذوزنقه را قاعده های ذوزنقه 

ــوازی را  ــر مـــ ــاع غیــــ و اض
ــاد  ــه ی ــاق های ذوزنق ــام س ــه ن ب

. می کننــد
 اگــر یــک ضلــع ذوزنقــه بــر دو 

ضلع مــــــوازی آن 
ذوزنقــة  را  آن  باشــد،  عمــود 

می گوینــد. الزاویــه  قایــم 
مانند شکل )٢3( 

که در آن )ج(و)ب( قایمه  اند.
  هــرگاه دریــک ذوزنقــه دو ضلــع غیــر  مــــوازی آن باهــم مســاوی باشــند، 
آن ذوزنقــه متســاوی الســاقین نامیــده می شــود؛ ماننــد شــکل )٢4( کــه در 

آن )د ا(= )ج ب( اســت.
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ــل  ــم وص ــه را باه ــل ذوزنق ــه دو رأس مقاب ــه خطی ک ــت: قطع یادداش
می کنــد قطــر ذوزنقــه نامیــده می شــود. درشــکل)٢4( قطعــه خط هــای)اج(

ــد. ــه می باش ــای ذوزنق ــارت از قطره و) د ب( عب
مساحت ذوزنقه

   اگــر خواســته باشــیم مســاحت ذوزنقــه را پیــدا کنیــم، مجمــوع اضــاع 
مــوازی آن را ضــرب ارتفــاع نمــوده، حاصل ضــرب آن را تقســیم )٢( 

می کنیــم ماننــد:
ارتفاع × مجموع اضاع موازي

مساحت ذوزنقه=
٢

                     

فعالیت ها

1- شــاگردان بــه دو گــروه تقســیم شــوند، در گــروه اول هــر دو نفــر بــه شــکل 
ــه را طوری کــه قاعــدۀ آن 8 ســانتی متر باشــد  ــم الزاوی ــة قای ــی، ذوزنق جوره ی

رســم نماینــد. همچنــان ســه زاویــة دیگــر آن را توســط نقالــه تعییــن نماینــد.
ــی یــک ذوزنقــة متســاوی  ــه شــکل جوره ی ٢-  در گــروه دوم  هــر دو نفــر ب
الســاقین کیفی را رســم، ســاق های مســاوی و قاعده را در آن مشــخص ســازند.

کارخانه گی
ــم  ــة را رس ــم الزاوی ــی قای ــة کیف ــود ذوزنق ــای خ ــاگردان در کتابچه ه  ش

ــد؟ ــان دهن ــا را در آن نش ــوده، قطر ه نم
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منحرف

•    آیــا شــکل هندســی یی را کــه هیــچ یــک از اضــاع آن بــا یکدیگــر 
مــوازی نباشــند می شناســید؟ 

ــش  ــه های ــار ضلعــی کیفــی اســت کــه اضــاع و زوای منحــرف یــک چه
ــکل )٢5(  ــد؛ ش ــند. مانن ــف می باش مختل

مســاحت منحــرف عبارت از مجموع مســاحت 
مثلث های  )ا ب ج( و )ا ج د( می باشد.

کــه  اســت  تذکــر  قابــل  یادداشــت: 
مجموعــة زوایــای داخلــی هــر چهــار ضلعــی 

می باشــد. قایمــه  یــا چهــار   )360( مســاوی 

یعنی، )360(=  د   +  ج   +  ب   +  ا
                                                        

فعالیت ها

طوری گروپی کار کنید و یک منحرف را طور دلخواه رسم نمایید.
1- زوایای آن را اندازه گیری نمایید که هریک چند درجه است؟

شکل )25(

شکل )26(

ب 
ج 

ا د  5 سانتی متر  

تر  3 سانتی متر  
ی م

سانت
 4

٢ سانتی متر  
  

ج

ب

د

ا
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ــد و مشــخص ســازید کــه  ــدازه کنی ٢. اضــاع آن را توســط خط کــش ان
ــد ســانتی متر اســت؟ ــع آن چن ــر ضل ه

3. ارتفاع های آن را رسم کنید.
4. آیــا شــکلی که در نتیجــة فعالیــت شــما بــه دســت می آیــد قــرار تعریــف 

یــک منحــرف اســت یــا خیــر؟
  

کارخانه گی                                                                                                                             

   اگــر در شــکل )٢6( ارتفــاع مثلــث )ا ج د( ٢ســانتی متر و قاعــدۀ آن 
ــدۀ آن3,3  ــانتی متر و قاع ــث  )ا ب ج( 3,5 س ــاع مثل ــانتی متر،  ارتفــ 6 س

ــد.                                     ــت کنی ــور را دریاف ــرف مذک ــاحت منح ــد، مس ــانتی متر باش س
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دایره

مهتاب درشب چهاردهم چی شکلی را دارد ؟ ●
بشقاب، نعلبکی و دهن تنور نان پزی چی شکل دارد؟  ●

ــاهده میرســد کــه ســطح  ــه مش ــی: در شــکل )٢7( ب ــره وســطح دایره ی دای
مســتوی توســط یــک خــط منحنــی بســته طــوری احاطــه گردیــده اســت 
ــافه  های  ــه مس ــتوی ب ــن مس ــن همی ــة معی ــک نقط ــاط آن از ی ــام نق ــه تم ک
مســاوی قــرار دارد. منحنــی بســته را دایــره، نقطــة معیــن را مرکــز دایــره و 
مســافة ثابــت یعنــی قطعــه خطی کــه یــک نقطــة دایــره و مرکــز آن را باهــم 
ــام  ــان تم ــد؛ همچن ــاد می کنن ــره ی ــعاع دای ــام ش ــه ن ــد، را ب ــل می کن وص
نقــاط ســطح مســتوی را بــا خــط منحنــی بســته، بــه نــام ســطح دایره یــی یــاد 

می کننــد.

      شکل ٢7

وتر دایره 
   قطعــه خــط )ا ب(کــه دو نقطــة محیــط دایــره را باهــم وصــل میکنــد بــه 

ــاد می شود.)شــکل٢8( ــره ی ــر دای ــام وت ن

مرکز دایرهشعاع
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ــاد  ــره ی ــوس دای ــام ق ــه ن ــره را ب ــط دای ــمتی از محی ــره: قس ــوس دای ق
می کننــد.

مثــال : )ا ج ب( یــک قــوس دایــره را نشــان می دهــد و ایــن گونــه )ا ج ب( 
نمایــش داده و بــه شــکل زیــر خوانــده می شــود. قــوس )ا ج ب( شــکل)٢8(

قطــر دایــره: قطعــه خطی کــه از مرکــز دایــره گذشــته و دو نقطــة محیــط 
دایــره را باهــم وصــل کنــد .

ــر  ــر قط ــکل )٢8( ه ــا( ش ــر )و ه ــد قط ــود؛ مانن ــده می ش ــره نامی ــر دای قط
ــد.  ــا هــم مســاوی ان ــره ب ــره اســت. قطرهــای دای دوچنــد شــعاع همــان دای

قطر یک دایره  دراز ترین وتر دایره را تشکیل می دهد.
نیــم دایــره: قطــر یــک دایــــره، دایـــــره را بــه دو قســمت مســاوی جــدا 

ــد. ــره می نامن ــم دای ــر قســمت آن را نی ــد کــه ه می کن
قطعــة دایــره: ســطحی کــه توســط قطعــه خــط )ا ب( و قــوس )ا ج ب( 
احاطــه شــده اســت، قطعــة دایــره نامیــده می شــود. در شــکل )٢8( قســمت 

رنــگ شــده، قطعــة  دایــره را نشــان می دهــد.  

شکل )28(

 

 

 

ایرهشعاع
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قطعة دایره
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ــره  ــعاع دای ــن دو ش ــه در بی ــره ک ــطح دای ــمتی از س ــره: قس ــاع دای قط
محصــور باشــد بــه نــام قطــاع دایــره یــاد می شــود. در شــکل )٢9( قســمت 

ــد. ــش می ده ــره را نمای ــاع دای ــده قط ــگ ش رن

شکل )٢9(

فعالیت ها
ــد و در  ــم کنی ــرکار رس ــة پ ــانتی متر ذریع ــعاع 3 س ــه ش ــی را ب 1- دایره ی
آن قطعــه، قطــاع، مرکــز، شــعاع، وتــر، قــوس و قطــر دایــره را نامگــذاری 

کنیــد.
ــعاع آن  ــد ش ــره دو چن ــک دای ــر ی ــه قط ــد ک ــان دهی ــی نش ــور عمل ٢- ط

می باشــد.

کارخانه گی

ــاع آن را  ــه و قط ــر، قطع ــعاع، قط ــز، ش ــره، مرک ــف دای ــاگردان تعری - ش
ــد.  ــظ کنن حف

 - شــاگردان در کتابچه هــای خــود یــک دایــره کیفــی را رســم نمــوده در 
آن اجــزای دایــره را نشــان دهنــد.                                                                                                       

شعاع
ایره

ع د
قطا

ا

ج



186

نسبت محیط و قطر دایره

 • کدام خط را  قطر دایره می گویند؟
 •  محیط دایره کدام خط است؟

ــد  ــط آن )٢٢( واح ــول محی ــد، ط ــا ش ــول ب ــد ط ــره )7( واح ــر دای اگرقط
می باشــد، پــس 

7 : 22 = قطر : محیط 
یا               

π( پای نشان می دهند. نسبت محیط و قطر دایره را توسط حرف )

یعنی
 

اگر قطر دایره )14( سانتی متر باشد؛ پس  

  
 

٢٢
=

محیط 
قطر7

= × قطر
٢٢

محیط=قطر×
7

7
×

محیط
=

محیط
1

=
محیط

=
محیط

قطـــردایره=
٢٢1٢٢

 7
٢٢
7

π

7
قطر دایره=محیط×

٢٢

π

  

3,14٢8 = =
٢٢

×
محیط

قطر7
π

1

2

٢٢×٢ = =
٢٢

=14 ×
7
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فعالیت ها

ــد. ــرا را حــل کنی ــا ســوال های زی  در گروه ه
1- اگر محیط یک دایره 88 سانتی متر باشد قطر آن را پیدا کنید.

٢- اگــر قطــر دایــره ٢1 ســانتی متر باشــد، محیــط آن دایــره چنــد ســانتی متر 
ــد بود؟ خواه

کارخانه گی

   اگر محیط دایره ٢64 واحد طول باشد قطر آن را پیدا کنید.
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 1

ــن  ــره را روی زمی ــا ریســمان دای ــاب ی ــران توســط طن 1-یادداشــت: معمــاران وانجین
رســم می کننــد، طوری کــه یــک میــخ را بــه روی زمیــن نصــب و یــک انجــام ریســمان 
یــا طنــاب را حلقــه کــرده در میــخ می اندازنــد و انجــام دیگــر طنــاب را خــوب، کــش 
گرفتــه بــه روی زمیــن حرکــت میدهنــد، در نتیجــه دایــره رســم می شــود و بــاالی آن 

ــد. ــه می ریزن چون

کارخانه گی
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سؤال ها 
ــرض  ــی متر و ع ــک دیس ــول آن ی ــه ط ــد ک ــم کنی ــتطیلی را رس 1-   مس
آن 8 ســانتی متر اســت، نخســت قطــر آن را رســم نمــوده طــول آن را 

اندازه گیــری نماییــد؛ ســپس مســاحت مســتطیل را پیــدا کنیــد.
٢-   طــول و عــرض یــک شــبه معیــن بــه ترتیــب 6 ســانتی متر و 3,5 
ــد. ــم کنی ــد آن را رس ــا  )60( می باش ــن آن ه ــه بی ــوده و زاوی ــانتی متر ب س

ــد کــه طــول قطــرا طــول آن 8 ســانتی متر،  ــی را رســم کنی 3-    شــبه معین
طــول قطــر اقصــر آن 5 ســانتی متر و زاویــه بیــن دو قطــر آن )1٢0( باشــد.

4-   مســاحت یــک زمیــن مســتطیل شــکل )٢400( متــر مربــع اســت. اگــر 
ــر باشــد، عــرض زمیــن مســتطیل شــکل  را دریافــت  طــول زمیــن  600 مت

نماییــد.
ــت  ــرض آن اس ــد ع ــول آن دو چن ــه ط ــکلی را ک ــتطیل ش ــاغ  مس 5-   ب
در نظــر بگیریــد، اگــر عــرض آن )400( متــر باشــد، مســاحت آن را پیــدا 

ــد. کنی
6-   مســاحت باغــی را دریافــت نماییــد کــه طــول آن )٢00( متــر بــوده و 

عــرض آن نصــف طولــش باشــد.
7-    زمینــی بــه طــول )5400( متــر و عــرض )360( متــر بــوده کــه بیــن )4( 
بــرادر طــور مســاویانه تقســیم می شــود، حصــة هــر بــرادر چنــد متــر مربــع 

می شــود؟
8-   اگــر شــعاع یــک دایــره )٢5( ســانتی متر باشــد، قطــر آن چنــد 

؟ ســت ا نتی متر سا
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9-  اگــر شــعاع یــک دایــره 4 ســانتی متر باشــد، محیــط آن چنــد ســانتی متر 
ــد بود؟ خواه

10-  قطر دایره یی را معلوم کنید که محیط آن )44( سانتی متر باشد.

11-  مساحت دایره یی را پیدا کنید که قطر ش )15( سانتی متر باشد.
ــانتی متر  ــاع آن 5 س ــی متر و ارتف ــن ٢1 دیس ــک معی ــدۀ ی ــر قاع 1٢-   اگ

ــد. ــت کنی ــع دریاف ــانتی متر مرب ــه س ــن را ب ــاحت معی ــد، مس باش
13-    مســاحت یــک زمیــن کــه شــکل معیــن را دارد، )٢400( متــر مربــع 
ــه  ــاع آن را ب ــد، ارتف ــانتی متر باش ــدۀ آن )1٢0000( س ــرگاه قاع ــت. ه اس

ــد. ــدا کنی ــانتی متر پی س
14-    ارتفــاع یــک شــبه معیــن ٢0 ســانتی متر و قاعــدۀ آن 100ســانتی متر 

اســت. مســاحت آن را بــه متــر مربــع دریافــت نماییــد.
15-   مساحت دایره یی را پیدا کنید که قطر آن 14 سانتی متر باشد.

16-   اضــاع مــوازی یــک ذوزنقــه بــه ترتیــب 35 دیســی متر ، 150 
ســانتی متر اســت، هــر گاه ارتفــاع ذوزنقــه 1٢,5 ســانتی متر باشــد مســاحت 

ــد. ــت کنی ــع دریاف ــانتی متر مرب ــه س ــه را ب ذوزنق
ــد  ــه می باش ــکل ذوزنق ــه ش ــه ب ــال ک ــدان فوتب ــک می ــاحت ی 17-   مس
ــب  ــه ترتی ــوازی آن ب ــاع م ــول اض ــرگاه ط ــت، ه ــع اس ــر مرب )3000( مت

ــد. ــه را دریابی ــاع ذوزنق ــند. ارتف ــر باش ــر و )40( مت )80( مت
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اجسام

کی گفته می تواند، جسم چیست؟  •
ــال  ــک مث ــک، ی ــم ی ــر منظ ــم و غی ــام منظ ــد از اجس ــی می توان ک  •

بدهــد.
هــر چیزی کــه کتلــه، وزن و جســامت داشــته باشــد، جســم گفتــه می شــود؛ 

ماننــد: ســنگ، چــوب، خشــت، کلــوخ وغیره. 
اجسام به دو شکل اند: منظم و غیر منظم.

1- اجســام منظــم: ایــن اجســام در طبیعــت بــه صــورت اشــکال منظــم 
ــک  ــور نم ــد بل ــی؛ مانن ــواد معدن ــای م ــوند. بلوره ــت می ش ــی یاف هندس
ــد  ــی ان ــم هندس ــام منظ ــای اجس ــز نمونه ه ــس، کوارت ــای م ــام، بلوره طع

ــکل)30( ــند. ش ــده باش ــه ش ــوع احاط ــطوح هم ن ــة س ــه ذریع ک

 اجســام منظــم بــه صــورت مصنوعــی نیــز وجــود دارنــد کــه اشــکال منظــم 
هندســی نامیــــــده شــده و عبارت از  مکعب، مکعب مستطیــــــل، اســتوانه، 

منشــور، مخــروط، هــرم و کــره می باشــند. 
ــی  ــم هندس ــکل منظ ــام دارای ش ــن اجس ــم: ای ــر منظ ــام غی ٢- اجس
نیســتند و چنــد پارچــة یــک جســم معیــن بــه یــک شــکل و ســاختمان نمــی 
باشــند؛ ماننــد: ســنگ، کلــوخ و غیــره. ایــن اجســام کــه بــه نــام اجســام غیــر 
منظــم نیــز یــاد می شــوند توســط ســطوح غیــر منظــم هندســی احاطــه شــده 

انــد.
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حال می پردازیم به معرفی اشکال منظم هندسی.
1- مکعــب: مکعــب جســمی اســت کــه توســط شــش مربــع محــدود شــده 

باشــد. اضــاع، زوایــا و ســطوح مکعــب بــا هــم مســاوی انــد. شــکل )31( 

ــه آن  ــک وج ــاحت ی ــد، مس ــوم باش ــع معل ــع مرب ــک ضل ــول ی ــر ط اگ
مساویســت بــه: ضلــع × ضلــع.

چــون مکعــب شــش وجــه دارد؛ بنابــرآن مســاحت ســطحی مکعب مســاوی 
اســت بــه: )ضلــع × ضلــع( × 6 = مســاحت ســطحی)کلی( مکعب

شکل)3٢( مساحت سطحی یک مکعب باز شـــده است.                    

                                                         شکل)3٢(

فعالیت ها

شاگردان عزیز!      
 شــکل )3٢( را از کاغــذ بســازید و بــه وســیلة قــات کــردن هــر ضلــع مربــع 

آن، یــک مکعــب بســازید.                                                                                       

 شکل )31(
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حجم مکعب مساوی است به: ضلع × ضلع × ضلع.
   واحــد مقیــاس حجــم، ســانتی متر مکعــب اســت و آن مکعبــی اســت کــه 

طــول هــر ضلــع آن یــک ســانتی متر باشــد.

                                       1سانتی متر 1سانتی متر
                      1سانتی متر  

مکعــب مســتطیل: مکعبــی اســت کــه ســطوح )وجــوه( مقابــل آن دو بــه 
دو باهــم مســاوی انــد؛ ماننــد شــکل)33( 

و  عــرض  طــول،  از حاصل ضــرب  عبــارت  مســتطیل  مکعــب  حجــم 
اســت: آن  ضخامــت 

ضخــــــامت × عــرض × طول = حجم 
قوطی گوگرد، قوطی پرکار از جــــــملة 

مثال های مکعب مستطیل می باشند.

                
                                         شکل)33( 

ــطح  ــک س ــی وی ــطح دایره ی ــة دو س ــه ذریع ــت ک ــمی اس ــتوانه: جس اس
منحنــی احاطــه شــده باشــد؛مانند: نــل، نــی، دســتک، قلــم، تباشــیر و غیــره.

     شکل)34(

طول

ت
خام

ض

عرض

د

ب

ا

ج

 

استوانهاستوانه
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دوســطح دایره یــی را قاعــده تیــن وســطح منحنــی  را ســطح جانبــی اســتوانه 
ــد. می نامن

ــند.  ــاوی می باش ــم مس ــا ه ــی ب ــم هندس ــتوانة منظ ــا در اس ــطح قاعده ه س
ــه خــود  ــاز( شــود شــکل مســتطیل را ب اگــر ســطح جانبــی آن گســترده )ب

می گیــرد.
اجســام اســتوانه یی در طبیعــت زیــاد یافــت می شــوند؛ ماننــد: ســاقة نباتــات 
ــر  ــی آن ب و اشــجار، نل هــا و میله هــا در صنعــت. اســتوانة کــه ســطح جانب

ســطوح قاعــده اش عمــود باشــد بــه نــام اســتوانة قایــم یــاد می شــود. 

فعالیت ها

1- از وسایل دست داشتة خود یک استوانه بسازید.
٢- در صنف از لوازم درسی تان نمونه های استوانه را نشان دهید.

کارخانه گی

یــک مکعــب مســتطیل را از کاغــذ بســازید، طــول، عــرض وضخامــت آن 
را نشــانی نماییــد و باخــود بیاوریــد.              

استوانه قاعدهاستوانه باز شده استوانه قاعده
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         منشور
• گاهی نام منشور را شنیده اید؟

• آیا می تواند بگوید که چه قسم جسم هندسی را منشور می گوید؟
ــطوح  ــات وس ــن آن مضلع ــده تی ــطوح قاع ــه س ــت ک ــمی اس ــور جس  منش
جانبــی آن از مســتطیل ها تشــکیل شــده باشند.اگرســطح قاعــده تیــن 
ــر  ــود. اگ ــده می ش ــده نامی ــث القاع ــور مثل ــند، منش ــا باش ــور مثلث ه منش
ــع القاعــده و اگــر  ــا باشــند، منشــور مرب ــن منشــور مربع ه ســطح قاعــده تی
ســطح قــــاعده تیــــن منــــشور پنــج ضــلعـــی ها باشــند، منشــور را مخمــس 
القاعــده و هــرگاه ســطح قاعــده تیــن منشــور شــش ضلعی هــا باشــند منشــور 

ــکال )35(. ــد اش ــد؛ مانن ــده می نامن ــدس القاع را مس

ــد، آن  ــود باش ــدۀ آن عم ــطح قاع ــه س ــور ب ــک منش ــی ی ــه جانب ــر وج اگ
ــچ  ــت و پی ــدار، خش ــل رخ ــم پنس ــد.  قل ــم می نامن ــور قای ــور را منش منش

ــد. ــم ان ــور قای ــای منش مثال ه

فعالیت ها
منشور ها را رسم و زیر هرکدام نام آن را بنویسید.

کارخانه گی
یک منشور مثلث القاعده را از کاغذ مقوا بسازید و به صنف بیاورید.

)35اشكال (   
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       هرم
• آیا با هرم آشنایی دارید؟

• هرم چگونه یک جسم است؟
 هــرم جســمی اســت کــه ســطح قاعــدۀ آن را یــک مضلــع وســطوح جانبــی 

آن را مثلث هــا تشــکیل داده باشــند.
ــده شــان شــناخته می شــوند.  ــام ســطح قاع ــه ن ــد منشــور ها ب ــا مانن    هرم ه
ــدس  ــده و مس ــس القاع ــده، مخم ــع القاع ــده، مرب ــث القاع ــرم  مثل ــل ه مث

القاعــده شــکل های )36( 

فعالیت ها
1- هرم باز شده را رسم نمایید.

٢- هــرم ترســیم شــده را توســط قیچــی از کناره هــای مثلث هــای خارجــی 
قطــع کنیــد.

3- هرم مثلث القاعده را از آن بسازید.

هــرم مربــع القاعــده چــی نــوع هــرم را گوینــد؟ رســم نماییــد و نمونــة آن 
را از کاغــذ بســازید.

هرم مسدس القاعده مثلث داخلی قاعده هرم را می سازدهرم مخمس القاعدههرم مربع القاعدههرم مثلث القاعده

کارخانه گی
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مخروط

آیــا در محیطــی کــه زنــده گــی می کنیــد، مثال هایــی از مخــروط داده  ●
نید؟ میتوا

مخروط چی قسم یک شکل هندسی است؟ ●
مخــروط جســمی اســت کــه ســطح قاعــدۀ آن دایــره و ســطح جانبــی آن 
ســطح منحنــی باشــد، طوری کــه در انجــام بــه یــک نقطــه ختــم شــود. ماننــد 

ــره. شــکل های )37(. ــة قنــد، شــید چــراغ و غی زردک، پای
ــم  ــدۀ آن رس ــطح قاع ــه س ــود ب ــک عم ــروط ی ــک مخ ــر از رأس ی    اگ
ــن مخــروط را مخــروط  ــره بگــذرد، ای ــن عمــود از مرکــز دای گــردد و ای
ــروط  ــور مخ ــا مح ــزی ی ــود مرک ــور را عم ــود مذک ــد. عم ــم می گوین قای

ــت. ــم اس ــروط ه ــاع مخ ــود ارتف ــن عم ــد. ای می نامن
   در صنعــت نوک هــای تمــام آالت و اســباب ســوراخ کننــده؛ ماننــد: پــل 

برمــه، نــوک ســوزن، میــخ و غیــره را مخروطــی شــکل می ســازند.    

فعالیت ها

 مخروط قایم را رسم کرده  قاعده و ارتفاع آن را نشان دهید.

کارخانه گی
 یک شکل مخروطی را از کاغذ و یا از گل تهیه و با خود بیاورید.

وط
خر

ع م
تفا

ار

شکل )37( مرکز دایره
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کره
- کی می گوید، کره چگونه یک جسم هندسی است؟

- کی می تواند، شکل کره را ترسیم کند؟
تعریــف کــره: کــره جســمی اســت کــه توســط ســطح منحنــی بســته محــاط 
ــه  ــت ب ــة ثاب ــور از نقط ــطح مذک ــاط س ــام نق ــه تم ــد، طوری ک ــده باش ش
مســافه های مســاوی قــرار داشــته باشــند؛ ماننــد:  توپ هــای فتبــال و والیبــال، 
ســاچمه، کــرۀ زمیــن و دیگــر اجــرام ســماوی. نقطــة ثابــت را مرکــز کــره 

ــام شــعاع کــره یــاد می کننــد. ــه ن وفاصلــه بیــن مرکــز وســطح را ب
   خطی کــه از مرکــز کــره بگــذرد و انجام هایــش بــه محیــط وصــل گــردد 

قطــر کــره گفتــه می شــود. قطــر کــره دو چنــد شــعاع کــره می باشــد.
ــاوی  ــود مس ــن خـ ــره بی ــک ک ــای ی ــام قطره ــره و تم ــعاع های ک ــام ش تم
ــوند؛  ــده  می ش ــره نامیــــ ــای کـــ ــره قطب ه ــر ک ــام قط ــند. دو انج میباش

ماننــد قطــب شــمال و قطــب جنــوب کــــــرۀ زمیـــــن. 

شکل )38(                                       شکل )38(

 هــرگاه کــره را از یــک حصــه بــه طــور مســتقیم قطــع کنیــم، سطـــح مقطــع 
آن ســطح دایره یــی اســت؛ ماننــد: نارنــج یــا تربــوزی کــه بــا چاقــو بریــده 

شــود. قســمت قطــع شــده بــه شــکل دایــره می باشــد.  

ُکره
قطر

مرکز

شعاع

قطب شمال

قطب جنوب
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ــام  ــه ن اگــر ســطح قطــع شــده از مرکــز گذشــته باشــد، ایــن سطــــــح را ب
دایــرۀ عظیمــه یــاد می کننــد، ســطح دایــرۀ عظیمــه ســطحی اســت کــه کــره 
را بــه دو حصــة مســاوی تقســیم می کنــد. محیــط سطــــــح دایــرۀ عظیمــه را 

در روی کــرۀ زمیــن خــط اســتوا و قطــــر آن را محــور زمیــن گوینــد.

فعالیت ها

ــا را  کــره را در کتابچــه هــای خــود رســم نمــوده در آن قطرهــا و قطب ه
نشــان دهیــد.

کارخانه گی

شــکل نارنــج نیــم شــده را در کتابچه هــای تــان رســم کنیــد و در آن شــکل 
محــور، شــعاع، قطــر و خــط اســتوا کــره را نشــان دهیــد.

سؤال ها
1- جسم را تعریف کنید.

٢-  اجسام به چند قسم بوده هرکدام را تعریف کنید.
3-   ابعاد چیست؟ تعریف کنید.

4-  محور زمین و ارتفاع مخروط را تعریف کنید.
5-  یــک مســجد جامــع کــه داراي 30 مترطــول و 15 متــر عــرض اســت، 
ســطح آن را از خشــت مربــع شــکل کــه طــول هــر ضلــع خشــت 50 
ــی  ــت 30 افغان ــر خش ــت ه ــر قیم ــد. اگ ــرش می کنن ــد ف ــانتی متر می باش س
ــی ضــرورت  ــد افغان ــع چن ــرش کــردن ســطح مســجد جام ــرای ف باشــد، ب

اســت؟
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ــع  ــر ضل ــول ه ــه ط ــد ک ــت نمایی ــی را دریاف ــطحی مکعب ــاحت س 7-  مس
باشــد. آن)15(ســانتی متر 

ــرأس یــک مکعــب )٢0( ســانتی متر باشــد،  8-  هــرگاه طــول هــر خــط ال
مســاحت کلــی آن را پیــدا کنیــد.

9-  فهیمــه از کاغــذ مقــوا یــک مکعــب ســاخت کــه طــول هــر ضلــع آن 
ــن  )7( ســانتی متر اســت. او می خواهــد از کاغــذ تحفــه ســطوح آن را تزئی
ــی قیمــت داشــته  ــع کاغــذ تحفــه )6( افغان ــد. اگــر هــر دیســی متر مرب نمای

ــی تزئیــن می شــود؟ ــه چنــد افغان باشــد، کل ســطح مکعــب ب
10-  ســقف اتاقــی را کــه 16 متــر مربــع مســاحت دارد، از تخته هــای مربــع 
ــم.  ــطح می کنی ــد مس ــانتی متر باش ــع آن )40( س ــر ضل ــول ه ــه ط ــکل ک ش

ســقف اتــاق بــه چنــد تختــه ضــرورت دارد؟
11-   یــک قوطی کــه از آهــن چــادر ســاخته شــده اســت، ابعــاد )طــول، 
عــرض و ضخامــت( آن هــر یــک )10( ســانتی متر اســت. آن را از آب پــر 
کــرده و ســنگی را کــه بــه تــار بســته اســت در آن می اندازیــم، یــک مقــدار 
آب آن می ریــزد. اگــر ارتفــاع آب باقیمانــده )5( ســانتی متر باشــد، حجــم 

ســنگ را پیداکنیــد.
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فصل ششم

  ترسیمات هندسی  

کی می گوید، تنصیف زاویه چی مفهوم دارد؟ ●
آیا می توان یک زاویه را به دو بخش مساوی تقسیم کرد؟ ●

تنصیــف زاویــه ذریعــة پــرکار: اگــر خواســته باشــیم زاویــة )ا ب ج( 
را توســط پــرکار نصــف کنیــم، رأس )ب( را مرکــز می گیریــم و بــه یــک 

شــعاع اختیــاری یــک قــوس رســم  می کنیــم، 

شکل 40

طوری کــه اضــاع )ا ب( و )ب ج( را در نقــاط )م( و )ن( قطــع کنــد. بعــد 
نقــاط )م( و )ن( را بــه ترتیــب مرکــز می گیریــم و بــه یــک شــعاع دو قــوس 

رســم می کنیــم تــا یکدیگــر خــود را در نقطــة )هــا( قطــع کننــد؛ ســپس

م

هـ

الف

ن

ج

ب
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نقطــة تقاطــع قوس هــا یعنــی نقطــة )هـــ( را بــه رأس زاویــة )ا ب ج( وصــل 
ــیم  ــاوی تقس ــة مس ــه دوحص ــور ب ــة مذک ــورت زاوی ــن ص ــم، در ای می کنی

ــکل )40( ــود. ش می ش
چــون قطعــه خــط )هـــ ب( زاویــة )ا ب ج( را بــه دو حصــة مســاوی تقســیم 
می کنــد، پــس قطعــه خــط )هـــ ب( را ناصــف زاویــة مذکــور یــاد می کننــد.

ترسیم یک زاویه توسط نقاله
بــرای ترســیم یــک زاویــه توســط نقالــه، نخســت یــک قطعــه خــط رســم 
می کنیــم ودو انجــام آن را )الــف( و)ب( نامگــذاری می کنیــم؛ مرکــز 
ــپ  ــرف چ ــواه را از ط ــة دلخ ــرار داده زاوی ــام آن ق ــک انج ــه را در ی نقال
ــذ  ــة کاغ ــه روی صفح ــک نقط ــط ی ــن و توس ــت تعیی ــرف راس ــا از ط و ی
ــه  ــه خطی ک ــام قطع ــه انج ــده را ب ــانی ش ــة نش ــال نقط ــم. ح ــانی می کنی نش
ــوب  ــة مطل ــم، درنتیجــه زاوی ــرار دارد وصــل می کنی ــه در آن ق مرکــز نقال

ترســیم می شــود.

فعالیت ها

زاویة 35 را با استفاده از نقاله ترسیم کنید.

تنصیف زاویه توسط نقاله
در مضمون هندسه، از نقاله به کدام منظور استفاده می کنند؟  •

اگــر بخواهیــم یــک زاویــه را بــه طــور مثــال زاویــة 90 = )ا ب ج( را نصــف 
کنیــم. ابتــدا )90( را بــه عــدد ٢ تقســیم می نماییــم کــه خــارج قســمت آن 
ــاالی رأس )ب(  ــه را ب ــد مرکــز نقال ــی: 45 = ٢ ÷90 بع )45( می شــود. یعن

زاویــة )ا ب ج( طــوری قــرار می دهیــم کــه محــور نقالــه روی  )ا ب( و 
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                          شکل 41

 

 مرکز نقاله روی نقطة )ب( منطبق شود.
ــة  ــک نقط ــم و ی ــدا می کنی ــة )45( را پی ــپ درج ــه چ ــت ب ــرف راس از ط
)د( را در مقابــل آن روی صفحــة کاغــذ نشــانی می کنیــم. در آخــر نقطــة 
ــم و  ــل می کنی ــه وص ــه رأس)ب(زاوی ــش ب ــة خط ک ــده را ذریع ــانی ش نش

ــکل )41( ــود. ش ــم می ش ــة)د ب( رس ــف زاوی ــه ناص در نتیج

فعالیت ها

1. یــک زاویــه توســط نقالــه بــه وســعت 1٢0 رســم نماییــد و ســپس آن را 
توســط پــرکار نصــف کنیــد.

٢. در گروه هــا زاویــة 50 = )ا ب ج( را ترســیم و در کتابچه هــای تــان 
ــد. ــیم کنی ــه مســاوی تقس ــه دو حص ــه ب توســط نقال

                        
کارخانه گی

ــة  ــه حص ــه س ــی ب ــک از آالت هندس ــدام ی ــیلة ک ــه وس ــه را ب ــک زاوی ی
ــة    ــط آن، زاوی ــه توس ــام گرفت ــد آن را ن ــرده می توانی ــیم ک ــاوی تقس مس

ــد. ــیم نمایی ــاوی تقس ــة مس ــه حص ــه س 1٢0 را ب

 

 

 

الف

ج د

ب
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ترسیم عمود باالی یک نقطة معین یک قطعه خط

•  آیا اصطاح عمود را شنیده اید، معنای آن چیست؟
• بــرای ترســیم عمــود در یــک نقطــة معیــن یــک خــط، بــه کــدام و ســایل 

هندســی نیــاز اســت؟
اگــر بخواهیــم بــاالی یــک نقطــة معیــن، بــه طــور مثــال در نقطــة )د( توســط 
قطعــه خــط )ا ب ( یــک عمــود رســم نماییــم، نقطــة )د( را توســط پــرکار 
مرکــز گرفتــه بــه دو طــرف نقطــة مذکــور بــاالی قطعــه خــط داده شــده بــه 

ــم. ــن شــعاع قوس هــا را رســم می کنی عی

            شکل 4٢

ــد  ــد. بع ــع کن ــا( و)و(قط ــور را در نقاط)ه ــط مذک ــه خ ــه قطع طوری ک
ــی از  ــاد( یعن ــه از )ه ــعاعی ک ــه ش ــه ب ــز گرفت ــا( و )و( را مرک ــاط )ه نق
نصــف )هــاو ( طویلتــر باشــد، دو قــوس رســم می کنیــم کــه ایــن قوس هــا 

ــد. ــع می کنن ــة )ج( قط ــود را در نقط ــر خ یکدیگ
ــل  ــه حاص ــم. ) ج د( ک ــل می نمایی ــة )د( وص ــه نقط ــة )ج( را ب ــال نقط   ح
ــکل)4٢( ــد. ش ــود می باش ــاالی ) اب (عم ــن )د( ب ــة معی ــود در نقط می ش

بالف و د

90

ج

هـ
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ترسیم عمود از یک نقطة خارج باالی یک قطعه خط

ــتقیم  ــن مس ــارج ای ــة )ج( در خ ــک نقط ــا ی ــتقیم )ا ب( را ب ــط مس ــه خ ــک قطع    ی
ــرار دارد، یــک  ــم از نقطــة )ج( کــه خــارج مســتقیم ق ــم. می خواهی در نظــر می گیری

ــم. ــه خــط مســتقیم )ا ب( رســم نمایی ــاالی قطع عمــود ب
ترســیم: نقطــة )ج( را مرکــز قــرار می دهیــم و بــه شــعاع دلخــواه یــک قــوس رســم   
ــاط  ــپس نق ــد؛ س ــع می کن ــا( و )و( قط ــاط )ه ــوس، )ا ب( را در نق ــن ق ــم. ای می کنی
ــعاع در  ــن ش ــه عی ــه ب ــز گرفت ــد مرک ــر نکن ــرکار تغیی ــه پ ــا( و )و( را در حالی ک )ه
قســمت تحتانــی  )اب( دو قــوس رســم می کنیــم کــه ایــن دو قــوس یکدیگــر خــود 
ــم  ــاط )د( و )ج( را باهــم وصــل می کنی ــون نق ــد. اکنـــ را در نقطــة )د( قطــع می کنن
قطعــه خــط حاصــل  شــدۀ )د ج( عمــود مطلــوب در نقطــة )م( بــاالی )ا ب( می باشــد. 

شــکل)43(
 

                               
               شکل)43( 

فعالیت ها

 شاگردان عزیز!
1- قلم، پنسل پاک، خط کش و پرکار را آماده کنید.

ــه دو گــروه تقســیم شــوید، طوری کــه گــروه اول از نقطــة )هـــ( کــه  ٢- ب
در خــارج ) د ج ( قــرار دارد. بــاالی ) د ج (یــک عمــود ترســیم نماینــد و 
گــروه دوم از نقطــة )و( کــه در خــارج )ا ب ( قــرار دارد بــاالی ) اب (یــک 

عمــود رســم نماینــد. 

ومهـ ا

ج

ب

د
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ترسیم ناصف عمودی یک قطعه خط

 • کی می تواند باالی قطعه خط )ا ب( ناصف عمودی رسم کند؟
ترسیم: یک قطعه خط )ا ب( را طور دلخواه در نظر می گیریم.

ــه از  ــعاع هایی ک ــه ش ــه ب ــز گرفت ــرکار مرک ــط پ ــاط )1( و )ب( را توس 1- نق
نصــف)ا ب( طویلتــر باشــند در قســمت فوقانــی  و تحتانی )ا ب( قوس ها رســم 
می کنیــم. طوری کــه نقطــة تقاطــع قوس هــا را در قســمت فوقانــی )ا ب( نقطــة 
)ج( و همیــن قســم نقطــة تقاطــع قوس هــا را در قســمت تحتانــی )ا ب( نقطــة 

ــم: )د( می نامی

              

    

                                      شکل)44( 
٢- نقــاط )ج( و )د( را توســط خط کــش باهــم وصــل می کنیــم.)ج د( 
کــه بــه دســت  آمــده اســت، )ا ب( را در نقطــة )م( تنصیــف نمــوده و در 

همیـــــن نقطــه  بــاالی   )ا ب( عمــود است.شــکل)44(

ا

ج

ب

د
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طریق ترسیم یک زاویة مساوی به زاویة داده شده

یــک زاویــة )ا ب ج( را در نظــر گرفتــه، زاویــه مســاوی آن را رســم 
. می کنیــم

ترســیم: نخســت رأس )ب( زاویــة داده شــده را مرکــز گرفتــه یــک قــوس 
ــا(  ــة )ه ــع )ا ب( را در نقط ــه ضل ــم ک ــم می کنی ــواه رس ــعاع دلخ ــه ش را ب

وضلــع )ب ج( را در نقطــة )د( قطــع کنــد. شــکل)45(

ــی  ــة کیف ــک نقط ــم و ی ــم می نمایی ــط )م ن( را رس ــه خ ــک قطع ــال ی ح
)ک( را روی آن انتخــاب می کنیــم. اکنــون نقطــة )ک( را مرکــز گرفتــه بــه  
همــان شــعاع )هـــ ب( یــک قــوس رســم می کنیــم کــه )م ن( را در نقطــة 
ــه طــول شــعاع  ــه ب ــد؛ ســپس نقطــة )ط( را مرکــز گرفتــــ )ط( قطــع کن
ــوس  ــر دو ق ــه ه ــم ک ــم می کنی ــوس رس ــک ق ــة )ا ب ج( ی ــا د( زاوی )ه
یکدیگــر خــود را در نقطــة )ی( قطــع کننــد. حــال نقــاط )ک( و )ی( را 
ــه  )ا ب ج(  ــاوی ب ــه )ط ک ی ( مس ــم. در نتیج ــل می نمایی ــم وص ــا ه ب

ــکل)46(. ــد. ش ــده می باش داده ش

شکل )45(

 

  

بهـالف

د

ج

نکطم

ی

شکل )46(
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فعالیت ها

زاویــة )ا ب ج( طبــق شــکل )47( داده شــده اســت، زاویه یــی مســاوی بــه 
زاویــة داده شــده رســم کنیــد و بعــد توســط نقالــه اندازه گیــری نماییــد کــه 

آیــا هــر دو باهــم مســاوی انــد یــا نــه؟

شکل )47(

 قــرار شــکل )48( دو زاویــة )ا ب ج( و )د  هـــ  و( داده شــده انــد. زاویه یــی 
را رســم کنیــد کــه مســاوی بــه مجمــوع دو زاویــة داده شــده باشــد.

                                                        
                                                                      

کارخانه گی

ــه آن  ــاوی ب ــد )ا ب ج( را مس ــد، بع ــر بگیری ــة  45= )ا ب ج(را در نظ ــک زاوی ی
ــد. ترســیم نمایی

 

با

ج

با

ج

40

هـد

و

50
شکل )48(
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طریق ترسیم خطوط موازی

 •  کی  خطوط موازی را تعریف کرده می تواند؟
 •  کی می تواند دو خط موازی را روی تخته رسم کند؟

 •  برای ترسیم دو خط موازی به کدام آالت هندسی ضرورت است؟
طریقــة اول: اگــر بخواهیــم یــک قطعــه خــط مــوازی بــه قطعــه خــط )ا ب( 

ترســیم کنیــم قاعــدۀ گونیــا را در کنــار خــط داده شــده منطبــق می ســازیم.
ــد،  ــل می کن ــدد )3( تقاب ــه ع ــه ب ــا ک ــار گونیــ ــة )ج( را در کن ــک نقط ی
ــا را روی )ا ب(  ــن گونیـ ــد همی ــم وبع ــانی می کنی ــذ نش ــة کاغ روی صفح
می لغزانیــم و بازهــم عیــن نقطــه را در کنــار گونیــا دریافــت و بــه مقابــل آن 

ــة )د(. ــد: نقط ــم. مانن ــانی می نمایی ــذ نش ــة کاغ روی صفح

ســپس هــر دو نقطــة نشــانی شــدۀ )ج( و )د( را باهــم وصــل می کنیــم )د ج( 
مــوازی بــا )ا ب( ترســیم می شــود. شــکل)49( 

طریقــة دوم:  یــک مســتقیم )ا ب( را مدنظــر گرفتــه از نقطــة )ج( بــه ایــن 
مســتقیم یــک مســتقیم مــوازی رســم می کنیــم.

ــه امتــداد )ا ب( قــرار می دهیــم؛ ســپس  ترســیم: نخســت وتــر گونیــا را ب

شکل )49(

ج د

با
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ــاالی  ــا را ب ــم و گونی ــرار می دهی ــا ق ــی گونی ــع پایین ــه ضل ــش را ب خط ک
خط کــش میلغزانیــم تــا وقتی کــه وتــر گونیــا از نقطــة )ج( بگــذرد. در ایــن 
ــم. همیــن مســتقیم  ــا خــط مســتقیم رســم می کنی ــر گونی ــداد وت ــه امت جــا ب

)اََب( مســتقیم مطلــوب و مــوازی بــه )ا ب( اســت. شــکل)50(

 

فعالیت ها

  در گروه هــا کار کنیــد  و یــک قطعــه خــط )ا ب ( را بــه طــول 9 ســانتی متر 
در نظــر بگیریــد و بــه مســافة 5 ســانتی متر دورتــر از آن قطعــه خــط مــوازی 

)اََب(  را بــه آن رســم کنید.

کارخانه گی

یــک قطعــه خــط افقــی )هـــ و( رســم کنیــد. رقــم 5 را روی گونیــا نشــانی 
ــه خــط )هـــ و( رســم  ــه قطع ــوازی ب ــا، خــط م ــا اســتفاده از گونی نمــوده ب

ــد. نمایی

شکل )50(
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ترسیم مثلثی که سه ضلع آن معلوم باشد

•  برای ترسیم یک مثلث به کدام آالت هندسی نیاز است؟
ــرکار یــک مثلــث کیفــی  ــه وســیلة خــط کــش و پ ــد ب کــی می توان  •

ــد؟ رســم کن

می خواهیم مثلث )ا ب ج( را که 4 سانتی متر = )ا ب( ،
رســم  می باشــند،  ا ج    = ســانتی متر   6,7 و    = )ب ج(  ســانتی متر   5,4
ــانتی متر، )ا ج(  ــول 6,7 س ــه ط ــور اول ب ــث مذک ــیم مثل ــرای ترس ــم. ب کنی
ــرکار  ــط پ ــه توس ــز گرفت ــاط )ا( و )ج( را مرک ــد نق ــم. بع ــم می کنی را رس
ــوس  ــانتی متر دو ق ــانتی متر و 4 س ــای 5,4 س ــه طول ه ــرف )ا ج( ب ــه یکط ب
ــد. حــال  ــم؛ طوری کــه یکدیگــر را در نقطــة )ب( قطــع  کنن رســم می کنی
نقطــة )ب( را بــه نقــاط )ا( و )ج( وصــل می کنیــم، مثلــث مطلــوب حاصــل 

می شــود. شــکل )51( 

6,7 سانتی مترشکل )51(

4 سانتی متر

5,4 سانتی متر

با

ج
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ترسیم مثلثی که دو ضلع و زاویة بین آن ها معلوم باشد

•  کی خطوط موازی را رسم کرده می تواند؟
 فرض می کنیم در مثلث ا ب ج ضلع )ا ب( = 6 ســانتی متر، ضلع 

)ب ج( = 5 ســانتی متر و زاویــه بیــن شــان45 باشــد. بــرای ترســیم مثلــث 
یــک  در  می کنیــم.  رســم  را  ســانتی متر   6  = )ا ب(  نخســت  مذکــور 
ــم. از  ــة )45( را رســم می کنی ــه خــط فرضــاً نقطــة )ب(، زاوی انجــام قطع
ــه)ج(  ــدازۀ 5 ســانتی متر جــدا نمــوده و انجــام آن را ب ــه ان ــد ب ضلــع جدی
ــه نقطــة )ا( وصــل می کنیــم، مثلــث مطلــوب حاصــل  نشــان می دهیــم و ب

می شــود. شــکل )5٢(

فعالیت ها
مثلث متساوی االضاعی را ترسیم نمایید که طول هر ضلع آن 5,5 سانتی متر باشد.

1- قطعه خطی به طول 5,5 سانتی متر رسم کنید.
٢- هر دو انجام قطعه خط را نامگذاری کنید.

3- پرکار خود را روی خط کش به اندازۀ 5,5 سانتی متر باز کنید.
4- حــال انجام هــای قطعــه خــط مرســومه را مرکــز گرفتــه بــا پــرکار خویــش کــه 5,5    

ســانتی متر بــاز اســت، بــه یک طــرف قطعــه خــط قوس هــای قاطــع رســم کنیــد.
5-    نقطــة تقاطــع قوس هــا را نامگــذاری نمــوده آن را بــه دو انجــام همــان قطعــه خط مرســوم 
وصــل کنیــد. اینــک مثلــث متســاوی االضــاع با ضلع هــای 5,5 ســانتی متر بــه دســت می آید.

کارخانه گی
یک مثلث را رسم کنید که:

3 سانتی متر = اب    و  4 سانتی متر= ب ج  بوده و زاویه بین شان )90(  باشد.

با

ج

5 سانتی متر

6 سانتی متر

4,٢0 سانتی متر

شکل 5٢

45
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ترسیم مثلثی که دو زاویه و یک ضلع آن معلوم باشد

ــه و یــک  ــد کــه دو زاوی ــه رســم کن ــد مثلثــی را روی تخت -  کــی می توان
ضلــع آن معلــوم باشــد؟

مثلــث )ا ب ج( را رســم کنیــد کــه دو زاویــة آن) 60( و ) 30( بــوده و ضلــع 
مجــاور آن هــا 6 ســانتی متر باشــد.

ــد  ــم. بع ــه طــول 6 ســانتی متر رســم می کنی ــه خــط را ب ــک قطع نخســت ی
ــة)30 ( را و در انجــام دیگــر آن  دریــک انجــام قطعــه خــط مذکــور زاوی
زاویــة)60 ( را رســم می نماییــم. اضــاع ایــن دو زاویــه را امتــداد می دهیــم 
تــا یکدیگــر خــود را در نقطــة )ج( قطــع  کننــد. در نتیجــه مثلــث مطلــوب 

ــکل)53(  ــود. ش ــل می ش حاص

کارخانه گی

یــک مثلــث رســم کنیــد کــه دو زاویــة آن )90( و ) 40( بــوده و یــک ضلــع 
آن 5 ســانتی متر باشــد.

با

ج

6 سانتی متر

شکل 53

30 60
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ــم  ــع قای ــک ضل ــر و ی ــه وت ــم الزاویه یی ک ــث قای ــیم مثل ترس
ــوم باشــد آن معل

اگــر طــول وتــر مثلــث 7 ســانتی متر وطــول یــک ضلــع قایــم آن 5 ســانتی متر 
باشــد آن را طــور زیــر رســم می نماییم: 

اول: قطعه خط )ا ب( )وتر( را به طول 7 سانتی متر رسم می کنیم. 
دوم: نقطــة منتصفــة وتــر را مرکــز قــرار داده بــه شــعاع نصــف وتــر یــک 

ــم. ــره رســم  می کنی ــم دای نی
ســوم: یــک انجــام وتــر را ذریعــة پــرکار مرکــز قــرار میدهیــم و از محیــط 

نیــم دایــره بــه انــدازۀ  5ســانتی متر قطــع می کنیــم.
چهارم: نقطة تقاطع را )ج( نام می گذاریم. 

ــث )ا ب ج(  ــم، مثل ــاط )ا(  و )ب( وصــل می کنی ــه نق حــال نقطــه )ج( راب
ــکل)54(  ــود. ش ــل می ش حاص

    شکل )54(

7 سانتی متر

ی متر
سانت

 5 

بالف

ج
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فعالیت ها

جوره یی کار کنید.
ــة آن  ــک زاوی ــانتی و ی ــر )اج(=7 س ــه وت ــی را ک ــم الزاویه ی ــث قای 1. مثل

ــد.  ــم کنی ــد رس )ب(= 45 باش
الف(  وتر )ا ج( را به طول 7 سانتی متر رسم کنید.

ب( نقطة منتصفه وتر، )ا ج( را نشانی کنید.
ــم  ــره رس ــم دای ــک نی ــرکار ی ــا پ ــرار داده ب ــز ق ــه را مرک ــة منتصف ج . نقط

ــد. کنی
د( به ا نجام الف وتر زاویة  45 را رسم کنید.

هـ( نقطة تقاطع این ضلع را با نیم دایره، )ب( بنامید. 
و( حــاال نقطــة )ب( را بــا نقطــة )ج( وصــل کنیــد مثلــث مطلــوب حاصــل 

می شــود.

کارخانه گی

یــک مثلــث قایــم الزاویــه کــه وتــر آن 8 ســانتی متر و یــک ضلــع قایــم آن 
6 ســانتی متر باشــد رســم کنیــد.
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سؤال ها
ــانتی متر  ــانتی متر و8 س ــانتی متر، 6 س ــاع 4س ــه دارای اض ــد ک ــم کنی ــی رس 1-   مثلث

باشــد.
٢-   دوضلــع یــک مثلــث مســاوی بــوده و هرکــدام 6 ســانتی متر طــول دارد؛ در 
صورتی کــه زاویــه بیــن شــان )°75( باشــد، مثلــث مذکــور را رســم کــرده طــول ضلــع 

ســوم آن را پیــدا کنیــد.
ــب 5 ســانتی متر، 5 ســانتی متر و 4 ســانتی متر اســت  ــه ترتی ــث ب 3-  اضــاع یــک مثل

آن را رســم کــرده و بگوییــد چــی قســم مثلــث اســت؟
4-  ســه ضلــع یــک مثلــث هریــک 5 ســانتی متر طــول دارد، آن را رســم کــرده انــدازۀ 

ــای آن را بگویید. زوای
5.   مثلثی را ترسیم کنید که دو زاویه و ضلع بین آن ها طور زیر داده شده باشد:  

 اب = 6 سانتی متر، زاویة ا = °60   و زاویة  ب= 45°
6-   مثلثــی را رســم کنیــد کــه دو ضلــع و زاویــه بیــن شــان بــه قــرار زیــر داده شــده 

باشــد:   ج هـــ = 6 ســانتی متر، د هـــ = 7 ســانتی متر و زاویــة هـــ = 115°.
ــع  ــک ضل ــانتی متر و ی ــرش 8 س ــه وت ــد ک ــم کنی ــی را رس ــم الزاویه ی ــث قای 7-   مثل
قایــم آن 6 ســانتی متر باشــد و نیــز دو زاویــه و ضلــع ســوم آن را اندازه گیــری نماییــد.

8-   مثلــث قایــم الزاویه یــی را رســم کنیــد کــه وتــرش 6 ســانتی متر ویــک زاویــة آن 
35 درجــه باشــد، مجمــوع طــول اضــاع آن را در یافــت کنیــد.
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9-   مثلــث قایــم الزاویه یــی را رســم کنیــد کــه وتــرش 8 ســانتی متر بــوده، دو ضلــع 
قایمــش بــا هــم مســاوی باشــند.

10-  مثلــث قایــم الزاویه یــی را رســم کنیــد کــه طــول دو ضلــع قایــم آن 8 ســانتی متر 
و 6 ســانتی متر بــوده ونیــز طــول وتــر و انــدازۀ دو زاویــة آن را پیداکنیــد.

  11-  مثلث )ا ب ج( را در نظر بگیرید؛ طوری که  ب=  °60  ، ج = )°90( می باشد. 
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