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 به ًام خالق هستي           

 احوذیاسوعیل تْیِ ٍ گزد آٍری :   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل اٍل : کسز هتعارفی رياضی ضطن

( 5الی  2عذد هخلَط ) صفحِ ی  –درس اٍل : کسز 

ِ درس اٍل اس فصل اٍل کتاب رياضی ضطن اتتذايی  ُ کلی ت ًگا

دس دسط أل داَؼ آيٕصاٌ َذِٕ ی تقغيى كشدٌ ثّ قغًت ْبی يغبٔی سا يبد يی گيشَذ ٔ عپظ اؽيب پيشايَٕی سا ثّ 

غش فٕست تقشيجی ثّ قغًت ْبی يغبٔی تقغيى يی كُُذ ٔ ثب اعتفبدِ اص آٌ يفٕٓو کغش ثشای آٌ ْب تذاعی ؽذِ ٔ اص ک

ثّ عذد يخهٕط يی سعُذ . َکتّ ی قبثم تٕجّ دس ايٍ دسط ايٍ اعت کّ داَؼ آيٕصاٌ دسک يی کُُذ کّ کغش ٔ عذد 

 يخهٕط دٔ ًَبيؼ اص يک يفٕٓو اَذ ٔ ايٍ يفٕٓو سا سٔی يذٕس اعذاد َيض َؾبٌ يی دُْذ .

ا :  ّذفّ 

)تقغيى تقشيجی ؽکم ْب(  يختهفثّ قغًت ْبی يک ؽکم يب يک ؽی تقغيى  -

کم يک اص جضئی عُٕاٌ ثّ کغش يفٕٓو دسک -

يغبٔی ْبی قغًت ثّ ؽیء يک يب ؽکم يک تقغيى -

ثبنعکظ ٔ ؽکم سٔی کغش تقشيجی يقذاس دادٌ َؾبٌ-

)دسک يفٕٓو کغش ٔ عذد يخهٕط ( کغش ثب آٌ ساثغّ ٔ يخهٕط عذد يفٕٓو دسک -

 ثبنعکظ ٔ کغش ثّ يخهٕط عذد يک تجذيم -

) کاليی ٔ تقٕيشی  اعذاد يذٕس( يخهٕط عذد ٔ کغش يختهف ْبی ًَبيؼ ّائاس -

پيشايَٕی يغبيم دم دس يخهٕط عذد ٔ کغش يفبْيى اص اعتفبدِ -

ؽذِ دادِ آيٕصػ سيبضی يفبْيى َٕؽتٍ ٔ ثيبٌ -

َؾبٌ دادٌ کغشسٔی يذٕس -
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 کسز

سا ثّ چُذ قغًت يغبئهی ٔاقعی يبَُذ ًََّٕ ْبی صيش ؽشٔع کُيذ : يک َبٌ سا ثشداسيذ ٔ آٌ دسط سا يی تٕاَيذ ثب       

ْش تکّ َبٌ چّ کغشی اص کم َبٌ اعت .  يب يک پشتقبل سا ثشداسيذ آٌ سا پٕعت ثکُيذ . پشِ ْبی  يغبٔی تقغيى کُيذ .

آٌ سا ثؾًبسيذ . ْش پشِ چّ کغشی اص کم پشتقبل اعت . 

تُصیً ٌای آمُزشی : 

ِ اعت ، دس دذ َيبص تٕضيخ دْيذ . ثيبٌدس يٕسد صکبت کّ يکی اص ادکبو ؽشعی اعت ٔ دس تًشيٍ ْبی ايٍ دسط آيذ

 ؽًب عٕسی ثبؽذ کّ داَؼ آيٕصاٌ ثب ؽُيذٌ تٕضيذبت دسک دسعتی اص دکى ؽشعی صکبت ثّ دعت آٔسَذ . 

اص داَؼ آيٕصاٌ ثخٕاْيذ رٍْ خٕد سا ثّ ًََّٕ ْبی اسائّ ؽذِ ) سٔػ ْبی تقغيى يک ؽکم ثّ قغًت ْبی يغبٔی ( 

  . َؾبٌ دُْذ . يی تٕاَيذ ًَبيؾگبْی اص يجًٕعّ کبسْبی داَؼ آيٕصاٌ تؾکيم دْيذيذذٔد َکُُذ ٔ اص خٕد خالقيت 

فعالیت ٌای زیر جٍت افسایش مٍارت در داوش آمُزان تُصیً می شُد . 

:)تقریبی صورت به تقسیم1 (  فعالیت

عذد ( ثّ ْش  01َفش ( يی کُيى ، تعذادی يغتغيم ْى اَذاصِ ) يثال  5داَؼ آيٕصاٌ کالط سا گشِٔ ثُذی ) ْش گشِٔ  

ٍ يغتغيم ْب سا ثّ ّ يی تٕاَيى اي گشِٔ يی دْيى . اص اعضبی گشِٔ يی خٕاْيى اثتذا ثّ فٕست فشدی فکش کُُذکّ چگَٕ

  .کشی اعضبی گشِٔ  تقغيى ثُذی خٕد سا َؾبٌ دُْذدٔ قغًت يغبٔی تقغيى کُيى . عپظ ثب يؾٕست ٔ ْى ف

داَؼ آيٕصاٌ ثبيذ ععی کُُذ کّ ْش يغتغيم سا ثّ سٔػ يتفبٔتی اصْى گشْٔی ْبی خٕد تقغيى کُُذ . پظ اص پبيبٌ    

ٍ ؽذِ ،گشِٔ ْب يغتغيم ْبی تقغيى ثُذی ؽذِ سا ثشسٔی تختّ ی کالط َقت کُُذ . عپظ ثب ْى فکشی داَؼ  صيبٌ تعيي

اٌ ، ؽکم ْبيی کّ تقغيى ثُذی ْبی يؾبثٓی  داسَذ سا دزف يی کُيى ثّ عٕسی کّ ْيچ دٔ ؽکم َقت ؽذِآيٕص

ثشسٔی تختّ ًْبَُذ يک ديگش َجبؽُذ ، دبال گشِٔ ْب دس خقٕؿ سٔػ تقغيى کشدٌ خٕد ثذث ٔ تجبدل َظش يی کُُذ .

:)مساوی های قسمت به تقسیم2 (  فعالیت

اصِ ی دٔس) يذيظ ( دايشِ دسعت يی کُُذ عپظ ثب تب صدٌ َٕاس کبغزی ثّ تعذاد يٕسد َظش اثتذا يک َٕاس کبغزی ثّ اَذ

ٔ قشاس دادٌ آٌ ثش سٔی دايشِ ٔ عاليت صدٌ ، دايشِ سا ثّ قغًت ْبی يٕسد َظش تقغيى يی کُُذ .) دعت ٔسص ( 

ثّ قغًت ْبی يغبٔی آيبدگی الصو ًْچُيٍ داَؼ آيٕصاٌ يی تٕاَُذ ثب تقغيى کشدٌ کيک ، کهٕچّ ، َبٌ تبفتٌٕ ٔ....... 

جٓت اَجبو ايٍ فعبنيت سا کغت کُُذ .

ثّ فٕست تقشيجی ثب عاليت صدٌ سٔی يذيظ دايشِ ٔ ثب اعتفبدِ اص خظ کؼ دايشِ سا ثّ قغًت ْبی يٕسد َظشتقغيى 

 يی کُُذ . ) تقٕيشی (

تٕضيخ دادٌ ثبعث قذست استجبط   َذِٕ تقغيى کشدٌ دايشِ ثّ قغًت ْبی يغبٔی سا تٕضيخ يی دُْذ. ) کاليی (

کاليی دس داَؼ آيٕصاٌ يی ؽٕد ٔ تٕاَبيی اعتذالل آٌ ْب سا ثبال يی ثشد .

ْش داَؼ آيٕص ثبيذ فعبنيت ْبی دعت ٔسص ، تقٕيشی ٔ کاليی سا اَجبو دْذ تب ثّ عغخ يٕسد َظش ثشعذ .
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عذد هخلَط

ثب تٕضيخ ٔ يبدآٔسی يفٕٓو کغش، اص عشيق جض ثّ کم ؽشٔع کُيذ   
5

7
قغًت يغبٔی . ثّ ايٍ 7قغًت اص  5يعُی 

تشتيت 
9

7
يعُی چّ ؟ايٍ عئٕال سا دس کالط يغشح کُيذ ٔ آٌ سا ثّ ثذث ثگزاسيذ . َظشات داَؼ آيٕصاٌ سا ثب دقت   

ايٍ کّ ايٍ يغهت دس عبل ْبی قجم آيٕختّ ؽذِ اعت يی  گٕػ کشدِ ٔ عکظ انعًم ْبی يُبعت َؾبٌ دْيذ . ثب تٕجّ ثّ

 تٕاَيذ دسط سا ثب عئٕال ْبيی اص داَؼ آيٕصاٌ ؽشٔع کُيذ . 

کغش ٔ عذد يخهٕط دٔ ًَبيؼ يختهف اص يک عذد ْغتُذ . ثشای َٕؽتٍ يک عذد ثّ فٕست عذد يخهٕط ثبيذ تعذاد   

آيٕصاٌ ثبيذ ثّ ايٍ تؾخيـ ثشعُذ  داَؼيض تعييٍ کُيذ .  ٔادذ ْبی کبيم سا تؾخيـ دْيذ ٔ کغشی اص ٔادذ کبيم سا َ

ٔ ًْچُيٍيفٕٓو اعت ثُبثشايٍ دشكت اص كغش ثّ عذد يخهٕط ٔ ثشعكظ  کكّ كغش ٔ عذد يخهٕط دٔ ًَبيؼ اص ي

 ثشخٕسداس اعت. یاص اًْيت صيبدَٕؽتٍ آٌ 

تُصیً ٌای آمُزشی : 

داَؼ آيٕصاٌ عذد ْبی يخهٕط سا َؾبٌ دُْذ . ثشای دسک ثٓتش  ثٓتش اعت ثب اعتفبدِ اص ؽکم ْبی يقٕايی ٔ تٕعظ خٕد

 داَؼ آيٕصاٌ يی تٕاَُذ اص يذٕس اعذاد اعتفبدِ کُُذ .

فعالیت ٌای زیر جٍت افسایش مٍارت در داوش آمُزان تُصیً می شُد .

:  1فعالیت 

عٕل ) يتش يب خظ کؼ ( يذبعجّ کُُذ ٔ اص داَؼ آيٕص ثخٕاْيذ اَذاصِ عٕل دس خٕدکبس سا ثّ ٔعيهّ اثضاس اَذاصِ گيشی 

تعذاد ٔادذ کبيم ٔ کغشی اص ٔادذکبيم ٔ عذد يخهٕط  عذد دبفم سا ثب ٔادذ عبَتی يتش ٔ ييهی يتش ثّ فٕست کغش،

َؾبٌ دُْذ .ًْچُيٍ آٌ ْب ثّ کًک ؽکم ٔ ثب اعتفبدِ اص دعتّ ْبی دِ تبيی ) يک ٔادذ کبيم ( ٔ يکی ، عذد يش ثٕط ثّ 

 یؽكم پيٕعتّ دٔ ثعذ کگيشَذ كّ دس ي یداَؼ آيٕصاٌ يبد يؽکم سا ثّ فٕست عذد يخهٕط َؾبٌ دُْذ.ثب ايٍ فعبنيت 

اَتخبة ٔادذ كبيم ثّ خٕد داَؼ آيٕص ٔ فشايُذ اعتذالل ی َذِٕ  انجتّ  ٔادذ كبيم سا اَتخبة كشد کتٕاٌ ي یَيض ي

. گشدد یدسعت آٌ ثش ي

: 2فعالیت 

دس فٕستی کّ داَؼ آيٕصاٌ جٓت اَتخبة ٔادذ يؾکم داؽتّ ثبؽُذ يی تٕاَيذ ثّ سٔػ صيش يب ْش سٔؽی کّ يُبعت  

يی داَيذ عًم کُيذ .

ٔادذی اَتخبة کُيذ کّ اص چُذ ؽکم کُبس ْى )پيٕعتّ ( تؾکيم ؽذِ ثبؽذ . – 0

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 تعذادی اص ايٍ ٔادذ ْب سا ثّ کًک داَؼ آيٕصاٌ سٔی يقٕا کؾيذِ ٔ ثشػ دْيذ . -2

 ٔادذ ْب  سا دس اختيبس گشِٔ قشاس دْيذ .  ) ْش گشِٔ تعذادی ٔادذ يکغبٌ (  -3

 اص گشِٔ ْب ثخٕاْيذ تعذادی اص يقٕا ْب سا کُبس ْى قشاس دُْذ ٔ کغش دبفم سا ثخٕاَُذ .  – 4

 ثب تٕجّ ثّ ٔادذ ،کغشی سا اَتخبة کُيذ ٔ اص گشِٔ ْب ثخٕاْيذ آٌ ساثب ٔادذ ْبی خٕد َؾبٌ دُْذ  .  – 5

تؾکيم ؽذِ ثبؽذ  ٔ اص گشِٔ ْب  دبال ثب تٕجّ ثّ ٔادذ ،کغشی سا اَتخبة کُيذکّ اص ٔادذ کبيم ٔ قغًتی اص ٔادذ -6

 ثخٕاْيذ آٌ ساثب ٔادذ ْبی خٕد َؾبٌ دُْذ  . 

ثّ داَؼ آيٕصا ٌ اجبصِ يی دْيى ثب سَگ کشدٌ ٔ يب قيچی کشدٌ قغًتی اص ٔادذ ٔ قشاس دادٌ قغًت ْب دس کُبس  -7

 يک ديگش عذد يخهٕط خٕاعتّ ؽذِ سا َؾبٌ دُْذ . 

 

 خلُط  بً کمک محُر اعذاد (عذد م –عذد مخلُط ) ومایش کسر  –کسر 

 ْش َقغّ سٔی يذٕس سا يی تٕاٌ ثب يک عذد ثيبٌ کشد ٔ ْش عذد کغشی سا يی تٕاٌ سٔی يذٕس اعذاد پيذا کشد .

 سٔی يذٕس اعذاد َگبِ عذد ثّ عُٕاٌ عٕل ، اص اًْيت ثشخٕسداس اعت .

 

 تُصیً ٌای آمُزشی :

يتُٕع   یْب يذٕس اعذاد يؾكم داؽتّ ثبؽُذ ثب اَجبو تًشيٍ یعذد يخهٕط سَٔؼ آيٕصاٌ يًكٍ اعت دس ًَبيؼ كغش ٔدا 

. پظ اص کؾيذٌ يذٕسدتًب يذٕس اعذاد  ثّ داَؼ آيٕصاٌ آيٕصػ دْيذ یًَبيؼ كغش ٔ عذد يخهٕط سا سٔی َذِٕ 

جٓت يذٕس سا سٔی آٌ َؾبٌ دُْذ ٔ آٌ سا ثّ قغًت ْبی يغبٔی تقغيى کُيذ .  ثّ داَؼ آيٕصاٌ تٕفيّ کُيذ کّ ثبتٕجّ 

اعت ْش ٔادذ  4ثّ يخشج ْش کغشيی تٕاٌ  ٔادذ ْب سا ثّ قغًت ْبی يغبٔی تقغيى کُيذ .  يثال اگش يخشج کغش ؽًب 

 يذٕس سا ثّ چٓبس قغًت يغبٔی تقغيى کُيذ . 

 

 فعالیت ٌای زیر جٍت افسایش مٍارت در داوش آمُزان تُصیً می شُد .

دذ يٕسد َظش خٕد سا اَتخبة کُيذ . يذٕس سا ثب ٔادذ اَتخبثی ثّ کًک چٕة ، َخ ٔ ....   يذٕس اعذاد ثغبصيذ . ٔا   

 ثّ قغًت ْبی يغبٔی تقغيى کُيذ . يک عذد کغشی اَتخبة کُيذ ٔ آٌ سا سٔی يذٕس اعذاد َؾبٌ دْيذ . 

ا ثب دٔعتبٌ خٕد يغبثقّ دْيذ ثّ گشِٔ ْبی دٔ َفشِ تقغيى ؽٕيذ . اثتذا َفش أل يک عذد کغشی ثيبٌ کُذ ٔ َفش دٔو آٌ س

سٔی يذٕس اعذاد َؾبٌ دْذ عپظ َفش دٔو يک عذد کغشی ثيبٌ کُذ ٔ َفش أل آٌ سا سٔی يذٕس اعذاد َؾبٌ دْذ . ايٍ 

 کبس سا ادايّ دْيذ ٔ ْش فشدی کّ ثيؼ تشيٍ پبعخ دسعت سا دادِ ثبؽذ ثشَذِ اعت . 
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 کسز ٍ عذد هخلَط

 

    

     

  

     

 

 

در این کتاب از کلمه بطور تقریبی استفاده شده است و از همین صفحه اول باید توجه داشت که هدف تقسیم به صورت تقریبی 

 تقسیم کنند کافی است .تقریبا مساوی قسمت  21قسمت  و یا  8است  و اینکه به 

یست.  ظزً   تقسین تِ صَرت خیلی دقیق  هذً 

اى  هی تَاى اتتذاء تِ قسوت ّای تشرگتز تقسین کزدٍ  تعذ آى قسوت ّا را تِ قسوت ّای کَچکتز  کزد . احذ  ياً   تزای تقسین يکٍ 

تٍ  هاًٌذ صفحِ ساعت کِ تِ ضکل ّا ی دايزُ ،  تیضی ٍ  يا هزتع تزای هثال : تقسین تِ دٍاسدُ قسوت را هی تَاى اس صفحِ ساعت کوک گزف

 اس قسوت ّای هساٍی آى استفادُ کزد.است .

ٍ  4اتتذاء آى را تِ  تقسین کٌین  هی تَاى  قسوت 12 تِاگز يک دايزُ را تخَاّین   قسوت تقسین کزد. 3ز قسوت را تِ ّ قسوت 
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  قسوت تقسین کزد. 3قسوتٍ  ّز قسوت را تِ  3کٌین  هی تَاى  اتتذاء آى را تِ قسوت تقسین  9اگز يک دايزُ را تخَاّین تِ 

 ُ   - 2فعالیت ضوار

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

 

 1کالس : صفحه  کار در 

1-     

 

 

 یک شکل تقسیم نشده  شما انجام دهید.
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2-  

 

 

 

  

1تِ ّز  ًفز      1  

7
 3       23

7
  ًاى  

ز ًفز چٌذ ًاى ٍ چِ کسزی اس يک ًاى هی رسذ؟ - ًاى  ٍ   3  تِّ 
1

7
  اس يک ًاى   

 تِ عذد هخلَط تثذيل هی ضَد سپس تا ايي  رٍش ،  کسز  را تِ صَرت عذد هخلَط تٌَيسیذ. تَضیح دّیذ کِ چگًَِ يک کسز

ستٌذ. ن تزاتزّ  ستٌذ ٍ تاّ  ٍ ًوايص هختلف اسيک عذدّ   کسز ٍ عذد هخلَط د

)جذا کزدى افزاس ٍ اس عزيق تا تَجِ تِ هخزج کسز ، يک يا چٌذ کسز تزاتز  ٍاحذ تٌَيسین. تزای تثذيل کسز تِ عذد هخلَط  اتتذاء

ُ ًَيسی يک کسز تشرگتز اس ٍاحذ ٍ تفکیک يک (   ٍ   .آى را تِ عذد هخلَط  تثذيل هی کٌین ،  گستزد
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22

7
   

7

7
     

7

7
  

7

7
  

1

7
        

     
7
4
   

4
4
  

3
4
  

واى عذد صحیح ٍ  ُ  در صَرت کسز عذدراُ ديگز اس عزيق تقسین  صَرت  تز هخزج  هی تاضذ کِ خارج قسوتّ  هخلَط  تاقی هاًذ

  7    4                                                                                                            قزار هی گیزد.

                                                                                                                                                       

 ّذ.تِ عذد هخلَط را ًیش ًطاى  د زاس عزيق رسن ضکل تِ دٍ صَرت هٌفصل ٍ  هتصل ًیش داًص آهَس هی تَاًذ  تثذيل کس  

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 هیلی هتز  است. 7ساًتی هتز   4اًذاسُ ی در خَدکار   -1

 است تٌاتزايي:ساًتی هتز ٍاحذ کاهل يک 

ساًتی هتز      4اًذاسُ ی در خَدکار 
7

10
4ساًتی هتز       7

10
 است.ساًتی هتز      

 

 

 

 ٔادذ

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

 

                                   تايی در ًظز تگیزين. 100را تِ صَرت عذد هخلَط تٌَيسیذ.ٍاحذ را يک دستِ ی  327عذد   -2

     3 27
100

   27100 100 100   327    

   

ای               485                                     تايی تا ضذ. 100ٍاحذ دستِّ 

ای     864                                    ضذ.تايی تا  100ٍاحذ دستِّ 

ای   639                                        تايی تا ضذ. 200ٍاحذ دستِّ 

ای   950                                        تايی تا ضذ. 400ٍاحذ دستِّ 

ای   1720                                        تايی تا ضذ. 500ٍاحذ دستِّ 

ای            395 .                                           تايی تا ضذ 10ٍاحذ دستِّ 

ای    2200 .                                       تايی تا ضذ 1000ٍاحذ دستِّ 

 

 اگز      -3
7
4

ز قسوت   ای سيز ًطاى دّین ، يک ٍاحذ کاهل  را درّ   رٍی ضکل رًگ کٌیذ.  را تِ صَرت ضکلّ 

 

 

 

 

 

 

7کسز 

 4
1اگز تِ ايي کسزٍاحذ کاهل ضَد .  2چِ کسزی کن دارد تا        

 4
8اضافِ ضَد ،  آى  هی ضَد       

 4
ٍاحذ کاهل چَى  2يعٌی       

8در

 4
  کاهل  دٍ  ٍاحذ      

4

 4
4است .        

 4
   

8

 4
      4

 4
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1

 4
       

3

 4
          4

 4
                 

 

   
4

 4
 

ّ کغش   ؽًب ثگٕييذ ک
8

 3
ّ کغشی کى داسد تب     ٔادذ کبيم ثؾٕد....................... 3چ

 

ّ کغش  ؽًب ثگٕييذ ک
17

 5
ّ کغشی کى داسد تب     ٔادذ کبيم ثؾٕد............................. 4چ

 

ّ کغش  ؽًب ثگٕييذ ک
18

 4
ّ کغشی کى داسد تب     ٔادذ کبيم ثؾٕد............................ 5چ

 

ّ کغش  ؽًب ثگٕييذ ک
12

 2
ّ کغشی کى داسد تب     ٔادذ کبيم ثؾٕد................................ 7چ

 

ّ کغش  ؽًب ثگٕييذ ک
38

 8
ّ کغشی کى داسد تب     ٔادذ کبيم ثؾٕد................................ 5چ
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ٌ دْيذ. -انف    کغش ْبی صيش سا سٔی يذٕس ْب  َؾب

2

3
   1 1

3
   3 2

3
  

7

3
         

 

          
7
 3

            
2
 3

       

 

                 4            3 2
 3

  3                                    2                       1 1

 3
        1                                   0  

ِ عذد هخ ِ ت احذ ّای کاهل هحَر را  )تا تَج  ٍ ُ هی کٌینٍ  گا طاى دّین اتتذاء تِ هخزج کسز ّاً  ِ کسز ّا را رٍی هحَر اعذاد ً  زج (  تزای ايٌک

 تقسین هی کٌین.تِ قسوت ّای هساٍی 

ِ قسوت هساٍی تقسین هی کٌین 3هثال اگز هخزج کسز ّا  عذد  ِ س احذ ّای هحَر را ت      )در عذد  هاًٌذ هثال تاال .تاضٌذ هاٍ 
2
 3

         ها دٍ تا 

1

 3
ِ هی ضَد   َ هی رٍين ک      ( اس اتتذای هحَر جل

2
 3

احذ کاهل را   ِ عذد هخلَط تاضذ اتتذاء عذدٍ   ٍ تعذ پیص هی رٍين ٍ در صَرتی ک

1  قسوت کسزی را پیص هی رٍين هاًٌذ 1

 3
ٍ تعذ   َ هی رٍين  احذ کاهل را رٍی هحَرجل  اتتذاء يکٍ 

1

 3
َ هی رٍين     .رٍی هحَرجل

طاى هی دّین.ٍاحذ هحَر را تِ چْار قسوت هساٍی تقسین هی کٌین . ّز تاضٌذ ها 4اگز هخزج کسز ّا  عذد   ٍ تعذ کسز ّا را رٍی آىً 

ِ تز آى هخزج ّا تخص پذيز تاضذ را اًتخاب کزدٍ  تز اساس  ثَدًذ اتتذاء تايذ کَچکتزيي عذدی ک ِ هخزج ّای کسز ّا هساٍیً  در صَرتی ک

ِ تِ هخزج هطتزک  احذ ّای هحَر را تقسین کزد.ٍ  ّوچٌیي تا تَج ُ هی ضَدٍ  اهیذ ِ هخزج هطتزکً  تايذ کسز ّای هساٍی  را  آى عذد ک

طاى داد.ساختٍ  تعذ  رٍی   هحَر  کسزّا راً 

هثال 
7

 2
     3

4
   2      7

 4
          1

 4
گاُ هی کٌین هی تیٌین کِ هخزج ّا   کَچکتزيي هخزج هطتزک  4 ّستٌذ پس عذد 4ٍ 2ٍقتی تِ هخزج ّاً 

ٍ تزای کسز ِ چْا ر قسوت هساٍی تقسین هی کٌین.  احذ را ت 7 تیي عذد ّا  دٍ ،چْار است. ها در رٍی هحَر ّزٍ 

 2
ِ تِ عذد     ِ هخزج  4تا تَج ک

ِ هی ضَد  هطتزک است يک کسز هساٍی هی ساسين ک
14
 4

طاى هی دّین    ٍ يا هی تَاى آى را تِ عذد هخلَط تثذيل  تعذ آى را رٍی هحَرً 

طاى داد کزد  .ٍ آى را رٍی هحَر ً 

14
 4

    7 2
 2 2
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 3 1

 2
                          14

 4
 7

 2
                    3

 4
2                    7

 4
                                               1

 4
   

 

     

                4 3       2 1                                 0 

 

هثال ديگز  
7

 3
     1

2
       7

 2
        5

 3
ِ هخزج ّا     ُ هی کٌین هی تیٌین ک گا کَچکتزيي هخزج  6 ّستٌذ پس عذد 3ٍ 2ٍقتی تِ هخزج ّاً 

ِ هطتزک تیي عذد ّا  دٍ ، احذ را تِ س ٍ تزای کسز ضصاست. ها در رٍی هحَر ّزٍ  ِ  6تا تَجِ تِ عذد     ّاقسوت هساٍی تقسین هی کٌین.  ک

طاى هی دّین ّا  تعذ آىٍ  هخزج هطتزک است يک کسز هساٍی هی ساسين ٍ يا هی تَاى آى را تِ عذد هخلَط تثذيل کزدٍ  آى  را رٍی هحَرً 

طاى داد.  را رٍی هحَر ً 

7

 3
     1

2
       7

 2
        5

 3
 

                   
14

 6
     3

6
       21

 6
        10

 6
    

طاى دّیذ. ُ را  رٍی هحَرً   ضوا کسز ّای ّن هخزج ضذ

 

 

 

 

 

طاى دّیذ.  سيز راضوا کسز ّای   رٍی هحَرً 

8

3
   

1

2
   1 1

2
   2 2

2
  

5

3
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  4صفحه   توریي

ٍ کسری  را ًشاى هي دهد؟ چرا؟ -9   آیا شکل رٍبر

  

بلههً     کسههر یههک َا ي ااههت  َ از وکههر کلههی شههه ر یههک جههسد از کههر را وصههان مههی دٌههذ َ در ایهههه ت ههُیر ٌههذ  شههىا ت م ٍههُ  جههسد از کهههر                   

َ ا هههر آن را در یهههک صههه حً  ایهههه م ٍهههُ  کسهههر ااهههت. َ مهههی تهههُان ومهههایش کسهههری را بههرایش در وکهههر  رفهههت َلهههی ب هههُرت ت ری هههی .       ااههت َ  

   شطروجی قرار دٌیم می تُان بً صُرت ت ری ی م ٍُ  کسر را ومایش داد.

  ر داروههذ یعىههی بههرای ملهها  مههی  ههُییم اههً ااهه ان در واییههً آل َ ٌههُایی مع ههذ  َ مرمههُل کىههاري ی دریههای مازوههذران قههرا         
3

 31
 از ااهه ان ٌههای     

مسههایت ت ری ههی ااههت. َ از وکههر    یههه  صههُرتی کههً ا در ایههران  در واییههً آل َ ٌههُایی مع ههذ  َ مرمههُل کىههاري ی دریههای مازوههذران قههرار داروههذ          

 .م ٍُ  جسیی از یک کر اات

 ش ر ٌای زیر چً کسری را وصان می دٌىذ . -9

تهها   (م مههی کىههیم )بههً اوههذازي ٌههای قسههمت ٌههای روههی شههذي شهه ر را ت سههیم مههی کىههیم.          اب ههذاد ٌههر شهه ر را بههً قسههمت ٌههای مسههاَی ت سههی      

   کسر مربُط بً ٌر ش ر مصخص شُد.

 ؽًب کغش ْب سا ثگٕييذ؟

یکی از دستَر ّای دیي اسالم پرداخت زکات است. ترای هثال ، در صَرتی کِ هقذار هحصَل گٌذم   -3

    حاصل از کشت دین از حذّ هعیٌّی تیش تر شَد، تایذ
1

 10
آى را جذا کردُ ٍ تعٌَاى زکات آى هحصَل پرداخت      

ّ  کرد. در صَرتی َ گرم است.(از هحصَل گٌذم یک کشاٍرز هشوَل پرداخت 1000تي ) ّر تي  3/5ک کیل

َ گرم از هحصَل خَد را تِ عٌَاى زکات جذا کٌذ؟ ٍ تایذ چٌذ کیل  زکات شَد ، ا

َد. 1000د تي در اتتذا تايذ تي تِ کیلَگزم تثذيل ضَد پس عذ   5/3   1000   0/3500 ضزب هی ض

ّ ساْجشد يی تٕاَذ دم ؽٕد.  ّ اص ع ٍ  يغئه  جذٍل تٌاسة – کسز تقسین هقذار تز هخزجٍ  ضزتذر صَرت  - ضزب عذد صحیح در کسزاي
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  350    
3500

 10
     

1

 10
   3500 

 350  1 350       3500 

 

 

 350جَاب جذٍل تٌاسة هی شَد . 

 

 

  ّر شرکت در پایاى سال تایذ« زدستاى »در کشَر   -4
1

 12
از سَد آى سال شرکت را تِ عٌَاى هالیات هحاسثِ ٍتِ دٍلت    

زد سَد کردُ تاشذ ، چِ قذر تایذ هالیات  00000تاشذ ٍ یک شرکت « زد » کٌذ. اگر ٍاحذ پَل دز ایي کشَر  پرداخت

 تپردازد؟

 ّ ٍ  يغئه ّ قجم اي ّ ساْجشد يی تٕاَذ دم ؽٕد. يبَُذ يغئه   –کسز تقسین هقذار تز هخزجٍ  ضزتذر صَرت -ضزب عذد صحیح در کسزاص ع

 جذٍل تٌاسة

َاى هالیات تپزداسد. 7000      7000 سد تايذ تِ عٌ
84000

12
     

1

12
   84000 

 ٔ دٔ ساِ  ديگش سا ؽًب اَجبو دْيذ.

    پرچن جوَْری اسالهی  ایراى تِ رًگ سثس است.چِ کسری از   -5
1

3
    

پرچن شاى تِ قسوت ّای هساٍی تقسین شذُ ٍ رًگ تِ کار  ا ًام تثریذ کِرپرچن کشَر ّای دیگر را ترسی کٌیذ. سِ کشَر  

 ايتالیا   ،  فزاًسِ  ، آلواى ، تايلٌذ  تِ صَرت کسر تیاى کرد؟ ایي سِ پرچن را تکشیذ. رفتِ را هی تَاى

 پشچى ايتبنيب 

 فشاَغّپشچى 

 

? 1 
 مقدار زکات

 
 

 مقدار کل محصول گندم
3500 10 
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 تبيهُذ آنًبٌ                                    

ّ قغًت ْبی سَگی يغبٔی  تقغيى ؽذِ ؟  .پشچى دٔ کؾٕس ديگش سا ؽًب  ثکؾيذ    آيب پشچى کؾٕس تبيهُذ ث

ّ دْيذ. -6 ّ فقظ انگْٕبی عذدی صيش سا اداي        ٔادذ اضبفّ ؽذِ اعت. 2ْب فٕست ث
 

       
 

    
 

    
9

 12
   

7

 12
   

5

 12
   

3

 12
      

1

 12
     

ُ است ٍ یا صَرت تا هخرج یک ٍاحذ اختالف دارًذ.        ّن     تِ صَرت ٍ ّن تِ هخرج یک ٍاحذ اضافِ شذ
 

    
 

    
5

 6
   

4

 5
   

3

4
   

2

3
      

1

2
     

ط ثشاثش ثب آٌ ثيبٌ کُيذ.  -7 ّ فٕست يک کغش ٔ يک عذد يخٕه ّ ثّ ٔادذ کبيم، دس ْش ؽکم اَذاصِ سا ث  ثب تٕج

وايص  ديگز اس عذد ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ تا ّن تزاتز تاضٌذ در ايي سَال  کسزٍ  عذد هخلَط تز رٍی هحَر اعذاد تِ کسزٍ  عذد هخلَط  دًٍ 

 ،ٍ  تز رٍی لیَاى ّای آب تِ صَرت حجن    ٍضکل هتصل)پیَستِ( رٍی خظ کص تِ صَرت عَلتز ،    )پیَستِ(ٍضکل هتصل  صَرت عَل

 تیاى هی ضًَذ.    ٍضکل هٌفصل)گسستِ(

سٔی يذٕس 
8

5
       

3

5
سٔی خظ کؼ                         1 

27

10
       

7

10
دس نيٕاٌ ْبی آة                               2 

23

10
       

3

10
 2 

ٌ يی دُْذ؟  -8 ّ عذدی سا َؾب ِ سٔی ٔيذٕس ْب چ ّ ْبی يؾخـ ؽذ  َقغ

احذ تِ دٍ قسوت تقسین ضذُ ِ  ّزٍ  قغ اٍلیيً 
3

2
      

1

2
 دٍهیي      1 

4

2
قغٍِ   2 يا      سَهیيً 

7

2
     

1

2
 3       

 

 

                                                  3                                                        2                                                          1                                   1 

احذ تِ   ٍ تقسین ضذُ ٍ يکی تِ ّطت قسوت قسوتچْار ّزٍ 

   

 

                                                  3                                                        2                                                          1                                   1 

                                               
23

8
     

7

8
 2                      

17

8
     

1

8
 2             

  

 
   

6

4
     

2

4
 1              

6

8
   

3

4
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ط  سا يؾخـ کُيذ. -9 ٌ ؽکم عذد ْبی يخٕه    ثب سَگ کشد

           

           

 

                                                                                                         
3

10
 1              

 

57

100
 2              

     
7

25
 1             

 

          
1

3
 3              

با تُجً بً  مخرج  َایذ را   
3

3
او خال می کىیم.  

 

 

 

 

 

 

هَفقيت شوا  آرزٍی هي  است. ،          هعلن اعساهي به کشَر تایلٌد   

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir 
 اسوعيل احودی
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 به نام خالق هستي

                                                                                                               

                                                                                                                    

                                                                                     

                                                                                     

 

                                                          

        استفادُ تا رکش يک صلَات

اسوعیل احوذیتْیِ ٍ گشد آٍسی :   
 

 هعلن اعضاهی تِ تايلٌذ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فصل اٍل ) کسش هتعاسفی ( سياضی ضطن دٍم دسس    

 ( 9الی  6: مقایسً َ سادي کزدن کسزٌا ) صفحً ی  

 

 ًگاُ کلی تِ دسس :

در ایٍ درص داَغ آيٕساٌ ثب اثشار دطت ٔرسی ) َٕار کبغذی ٔ تبکزدٌ ( يقبیظّ ٔ طبدِ کزدٌ کظزْب را یبد يی 

گیزَذ. در ایٍ درص داَغ آيٕساٌ ثب يقبیظّ ی دٔ کظز ثب يخزج ْبی يتفبٔت رٔی يحٕر اػذاد ، احظبص َیبس ثّ يخزج 

 يؼتزک دٔ کظز را پیذا يی کُُذ . 

 

 ّذف ّا :

o ّا تا استفادُ اص هذل ّای تصَيشیهقايسِ کسش  

o  تَاًايی هقايسِ ی کسشّا 

o  تَاًايی سادُ کشدى کسشّا 

o  هقايسِ کسشّا ٍ عذدّای هخلَط 

o کسش چٌذ يا دٍ تشای هٌاسة هطتشک هخشج کشدى پیذا تَاًايی 

o ُپیشاهًَی هسايل حل دس ضذُ دادُ آهَصش هفاّین اص استفاد 

o ضذُدادُ  آهَصش سياضی هفاّین ًَضتي ٍ تیاى 
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 هقايسِ ی کسش ّا  

دیگز قزار گزفتّ ػٕدتب  چُذ تصٕیزاس َٕار ْبی کبغذی ثزاثز کّ ثّ قظًت ْبی يختهف ٔ ثزاثز تقظیى ػذِ اَذ سیز ْى  

داَغ آيٕساٌ ثّ صٕرت تصٕیزی كظزْب را ثب یكذیگز يقبیظّ كُُذ.ایٍ کبر ثّ درک تصٕیزی داَغ آيٕساٌ ًْزاِ ثب 

 يی كُذ.درک دطت ٔرسی آٌ ْب كًک 

تب کٌُٕ داَغ آيٕساٌ ثّ کًک تقظیى کزدٌ ٔ َٕػتٍ کظزْبی يظبٔی ، کظزْب را يقبیظّ يی کزدَذ  ايب در پبیّ ی ػؼى  

ثّ رٔع َظجتب جذیذی ، کظز ْب را ثّ کًک يحٕر اػذاد يقبیظّ يی کُُذ . ثزای پیذا کزدٌ کٕچک تزیٍ يخزج يؼتزک 

کظز را ثُٕیظیذ.ْز کذاو کّ ثّ يخزج کظز دیگز ْى قبثم تقظیى ثٕد يی تٕاَیذ يخزج يؼتزک کظزْبی يظبٔی ثب یک 

کٕچک تزیٍ يخزج يؼتزک اطت .راحت تزیٍ راِ آٌ اطت کّ اس کظزی کّ يخزج ثشرگ تز دارد ػزٔع کُیى 

 .ٔکظزْبی يظبٔی ثب آٌ را ثُٕیظیى، سیزا تؼذاد ػًهیبت يب کًتز اطت ٔ سٔد تز ثّ يخزج يؼتزک يی رطیى

 َصضی : تَصیِ ّای آه

اثتذا ثّ کًک ػکم ٔ طپض ثّ صٕرت يجزد کظزْبیی کّ صٕرت ثزاثزدارَذ  تٕصیّ يی ػٕد ثزای يقبیظّ ی کظزْب 

 را ثب یکذیگز يقبیظّ يی کُُذ. 

ثٓتز اطت يزاحم ثیبٌ ػذِ درتصٕیزْبی کتبة ثب کظزْبی يقٕایی ثّ صٕرت ػًهی ثزرطی ػٕد . ًْچُیٍ داَغ 

ُیذ کّ ثذاَُذ در کظز ْبی يظبٔی صٕرت ْب ثبْى ٔ يخزج ْبَیش ثب ْى يتفبٔت اَذ . ٔنی آيٕساٌ را ثّ ایٍ َکتّ جهت ک

در ػیٍ حبل يؼُبی آٌ ْب یکی اطت . ػبیذ اس َظز ظبْزی ثب ْى يتفبٔت ثبػُذ ايب ْز دٔ در ٔاقغ یک ػذد ْظتُذ ٔ 

 رٔی يحٕر یک َقغّ را َؼبٌ يی دُْذ . 

 داوش آمُسان تُصیً می شُد .فعالیت ٌای سیز جٍت افشایش مٍارت در 

 21اثتذا داَغ آيٕساٌ  گزِٔ ثُذی يی ػَٕذ طپض در گزِٔ ثّ صٕرت فزدی َٕار ْبی کبغذی ثّ عٕل دنخٕاِ ) يثال 

 ) دطت ٔرسی (طبَتی يتز ( ٔ ػزض یک طبَتی يتز تٓیّ يی کُُذ . 

، 8، 5، 3، 1،2خٕاطتّ ػذِ ) اػضبی گزِٔ ثّ صٕرت فزدی ْز کذاو َٕارکبغذی خٕد را ثّ قظًت ْبی يظبٔی ٔ 

( قظًت ثزاثز تقظیى 21، 8، 5، 3، 1،2(  تقظیى يی کُُذ . ثّ عٕری کّ ًّْ گزِٔ ْب َٕار ْبیی داػتّ ثبػُذ کّ ثّ )21

 ػذِ ثبػُذ . 

اػضبی گزِٔ َٕارْبی کبغذی قظًت ثُذی ػذِ ی خٕد را ثب تٕجّ ثّ تؼذاد قظًت ْبی ثزاثز)اس تؼذاد کًتز تب تؼذاد 

 دیگز قزار يی دُْذ .  ز ( ثّ عٕر يُظى سیز یکثیغ ت

 پض اسيقبیظّ َٕارْب ، کظز ْبی يزثٕط ثّ ْز َٕار را يی َٕیظُذ .

 ) تصٕیزی (را کبيم يی کُُذ .  1ثّ کًک َٕارْبی کبغذی ٔ يقبیظّ ی آٌ ْب جبْبی خبنی فؼبنیت

 ) کاليی ( کُُذ .  درثبرِ کبر خٕد َٕٔػتٍ کظزْبی يظبٔی ثب ْى گزِٔ ْبی خٕد گفت ٔ گٕ يی

 ثب تٕجّ ثّ فؼبنیت اَجبو ػذِ ٔ داَظتّ ْبی خٕد ثب گذاػتٍ ػاليت يُبطت ثّ فؼبنیت آخز ایٍ صفحّ پبطخ يی دُْذ . 
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 ) تا يک هقذاس هطخص ( هقايسِ ی کسش ّا

تب کٌُٕ داَغ آيٕساٌ ثّ کًک تقظیى کزدٌ ٔ َٕػتٍ کظزْبی يظبٔی ، کظزْب را يقبیظّ يی کزدَذ  ايب در پبیّ ی ػؼى  

ثّ رٔع َظجتب جذیذی ، کظز ْب را ثّ کًک اَتخبة یک کظز يثال 
2

1
 ٔيقبیظّ ْز يقذار ثب آٌ يقبیظّ يی کُُذ . 

 

 تَصیِ ّای آهَصضی : 

 يفٕٓو َیى را یبد آٔری کُیذ .ثّ کًک تصبٔیز يقٕایی ٔتب سدٌ 

 

 فعالیت ٌای سیز جٍت افشایش مٍارت در داوش آمُسان تُصیً می شُد .الف ( 

یک ٔاحذ اَتخبة کُیذ آٌ را ثّ کًک َٕار کبغذی َؼبٌ دْیذ . َٕار کبغذی را ثّ ثب تب کزدٌ ثّ دٔ قظًت يظبٔی تقظیى 

کُیذ . ْز قظًت ًَبیبَگز
2

1
اطت . حبال ثب َؼبٌ دادٌ يحم ْز کظز رٔی َٕار کبغذی ٔ يقبیظّ ی آٌ ثب َصف ٔاحذ    

 يی تٕاٌ کظز ْب را ثب یک دیگز يقبیظّ کزد . 

تا استفادُ اص کسش قايسِ ی کسشّا ب(ه
1
2

تشای هقايسِ  ) تا يک هقذاس هطخص (پايِ ٍ طاليی عذد تِ عٌَاى  

 :کسشّا

کظز   
 1

2
 

کظز يظبٔی ثب  
6
12

اطت ثُبثزایٍ يی تٕاَیى ثّ جبی يقبیظّ ی دٔ کظز  
5
12

   ٔ
1
2
 

دٔ کظز    
5
12

  
ٔ 

6
12
 

را ثب 

یکذیگز يقبیظّ کُیى . ثب تٕجّ ثّ ایٍ کّ اس دٔکظزی کّ يخزج ْبی ثزاثز دارَذ آٌ کظزی کٕچک تز اطت کّ صٕرت 

کى تزی داػتّ ثبػذ پض کظز 
5
12
 

کٕچک
 

 تز اطت .

کظز  :  يقبیظّ ی کظزْب 
1
2

    
ثزاثزَصف
 

اطت سیزا صٕرت ایٍ کظزثزاثز َصف يخزجغ اطت. چٌٕ صٕرت کظز 

7
13

  
اس َصف يخزجغ ثیغ تز اطت پض يقذار ایٍ کظز اس َصف ثیغ تز يی ثبػذ ثُبثزایٍ کظز 

7
13

1اص کسش      
2

   

 تضسگ تش است .
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 ّذف : سادُ کشدى کسشّا  

کزدٌ ، کظزْب را طبدِ يی کزدَذ  ايب در پبیّ ی ػؼى  ثّ رٔع تب کٌُٕ داَغ آيٕساٌ ثّ کًک ثخغ پذیزی ٔ تقظیى 

 َظجتب جذیذی ، کظز ْب را طبدِ يی کُُذ .

28ثّ عٕر يثبل ثزای طبدِ کزدٌ کظز

12

اطت .  ثُبثزایٍ أ يی تٕاَذ در  12=  2×9ٔ   28=  1×9داَغ آيٕس ثبیذ ثذاَذ کّ  

را ثُٕیظذ  2× 9ػجبرت يظبٔی آٌ یؼُی  12ٔ در يخزج کظزثّ جبی  1×9ػجبرت يظبٔی آٌ یؼُی  28صٕرت کظزثّ جبی  

قزار دارد پض أ يی  يؼتزک اطت ٔ ثیٍ ػذدْبی صٕرت ٔ يخزج ػاليت ضزة 9.حبال چٌٕ در صٕرت ٔ يخزج کظزػذد 

1يخزج طبدِ کُذ . ٔطبدِ ػذِ کظز را ثّ صٕرت  9صٕرت را ثب  9تٕاَذ 

2

             1 9

2 9

      
28

  12

 ثُٕیظذ .    

 تَصیِ ّای آهَصضی :

دريٕرد طبدِ کزدٌ کظزْبیی يبَُذ 
36 7

3
اس داَغ آيٕساٌ طئٕال کُیذ کّ ضزة کزدٌ طبدِ تز اطت یب طبدِ کزدٌ ٔ   

 ثؼذ ضزة کزدٌ ، در ایٍ يٕرد در کالص ثحث کُیذ . 

 

 فعالیت ٌای سیز جٍت افشایش مٍارت در داوش آمُسان تُصیً می شُد .

ٕری کّ ًّْ ی کظزْب دٔ ثّ تؼذاد داَغ آيٕساٌ ْز کالص خٕد رٔی کالِ ْبی يقٕایی ، یک ػذد کظزی ثُٕیظیذ ثّ ع

ثب دٔ ثب ْى يظبٔی ثبػُذ . طپض ْز کالِ را رٔی طز یک داَغ آيٕس قزار دْیذ ثّ عٕری کّ ْیچ کض يتٕجّ ی کظز 

خٕد َؼٕد . اس داَغ آيٕساٌ ثخٕاْیذ ثذٌٔ آٌ کّ ثب یک دیگز صحجت کُُذ کظز يظبٔی را پیذا کُُذ ٔ آَٓب را ثّ ْى 

 یت کظز يزثٕط ثّ خٕد را َیش تٕطظ دیگزاٌ خٕاُْذ یبفت .دیگز يؼزفی کُُذ . ثّ ایٍ تزت

 

  ّاکسشهقايسِ ٍ سادُ کشدى  دٍم دسس

قسوت  8ٍ  6،  4، 3تثشيذ. سٍش ّايی سا پیذا کٌیذکِ ًَاس کاغزی تِ  يک ًَاس کاغزی تِ عشض يک ساًتی هتش ٍ طَل دلخَاُ -1

 هساٍی تقسین ضَد.  

 ٍتا کشدى هی تَاًذ تطَس هتَالی تاضذ. تشای ايي کاس هی تَاًیذ اص تا کشدى کاغز استفادُ کٌیذ.

 ّوچٌیي هی تَاًیذ تا اًذاصُ گیشی ايي تقسین تٌذی سا اًجام دّیذ.

 سیز ، ثّ قظًت ْبی يظبٔی تقظیى ػذِ اطت. ْزیک اس َٕار ْبی کبغذی -1
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 کظزی را کّ ْز َٕار َؼبٌ يی دْذ، يبَُذ ًََّٕ ثُٕیظیذ ٔ ثب تٕجّ ثّ آٌ جبْبی خبنی را پز کُیذ.
                                                

       
2

2
 1                

2

1
 

 

 

     10
20

  
 
  8

16
  
 
  6

12
  
 
  4

8
   
 
  2

4
    

 
  1

2
 

12
   
 
  4

6
    

 
  2

3
 

12
16

   
 
  6

8
    

 
  3

4
 

15
18

   
 
  10

12
    

 
  5

6
 

 

 فعالیت ٌای سیز جٍت افشایش مٍارت در داوش آمُسان تُصیً می شُد .

 21اثتذا داَغ آيٕساٌ  گزِٔ ثُذی يی ػَٕذ طپض در گزِٔ ثّ صٕرت فزدی َٕار ْبی کبغذی ثّ عٕل دنخٕاِ ) يثال 

 دست ٍسصی (هْاست  ) طبَتی يتز ( ٔ ػزض یک طبَتی يتز تٓیّ يی کُُذ . 

، 8، 5، 3، 1،2اػضبی گزِٔ ثّ صٕرت فزدی ْز کذاو َٕارکبغذی خٕد را ثّ قظًت ْبی يظبٔی ٔ خٕاطتّ ػذِ ) 

( قظًت ثزاثز تقظیى 21، 8، 5، 3، 1،2(  تقظیى يی کُُذ . ثّ عٕری کّ ًّْ گزِٔ ْب َٕار ْبیی داػتّ ثبػُذ کّ ثّ )21

 ػذِ ثبػُذ . 

ی خٕد را ثب تٕجّ ثّ تؼذاد قظًت ْبی ثزاثز)اس تؼذاد کًتز تب تؼذاد اػضبی گزِٔ َٕارْبی کبغذی قظًت ثُذی ػذِ 

 دیگز قزار يی دُْذ .  ثیغ تز ( ثّ عٕر يُظى سیز یک

 پض اسيقبیظّ َٕارْب ، کظز ْبی يزثٕط ثّ ْز َٕار را يی َٕیظُذ .

 (خَاًی تصَيشی  هْاست)را کبيم يی کُُذ .  1ثّ کًک َٕارْبی کبغذی ٔ يقبیظّ ی آٌ ْب جبْبی خبنی فؼبنیت

  ( تیاًی ٍ استذالل – ) کالهیدرثبرِ کبر خٕد َٕٔػتٍ کظزْبی يظبٔی ثب ْى گزِٔ ْبی خٕد گفت ٔ گٕ يی کُُذ 

ر ْبی َٕا کظز ْبی يقبثم ْز ػکم ثب تٕجّ ثّ ًْبٌ ػکم کبيم ػَٕذ ) ثّ صٕرت يظتقم ( ٔثؼذ اس تکًیم کظزْب 

َتیجّ گزفت کّ  يی تٕاٌ يقبیظّ ػَٕذ ٔ ثؼذ کظز ْب ثب يقبیظّ ػَٕذ. ٔثب ْى  ذِ ثّ صٕرت یک يذل تصٕیزیرَگ ػ

کُیى  تًبو ػکم ْبی رَگ ػذِ دٔو تب آخز اس أنی کّ َصف اطت ثیؼتز اطت .ٔ ٔقتی ثّ کظز ْبی آٌ ْب َیش َگبِ يی
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بػذ  اطت ٔ کظزی کّ صٕرتغ اس َصف يخزجغ ثیؼتز ث ثیؼتزيخزج ػبٌ  َصفیُیى کّ صٕرت ًّْ آٌ ْب اسی ثي

اس 
1
2

  
 ثشرگتز اطت.

 یت آخز ایٍ صفحّ پبطخ يی دُْذ . ثب تٕجّ ثّ فؼبنیت اَجبو ػذِ ٔ داَظتّ ْبی خٕد ثب گذاػتٍ ػاليت يُبطت ثّ فؼبن

 (     تگذاریذ   ) هٌاسة عالهت کسز دّ تیي تاال ضکل تَ تْجَ تا

 

5
6
   ⃝   

      11
12

                                           3
4
      

      3
8

                                                 7
12
     ⃝  

   5
12 
 

 

 برای مقایسً کسر ٌا :روش ٌایی 

بً صورت آن ٌا وگاي  ٌای آن ٌا مساوی می باضذ مخرج  کً کسر دو برای مقایسً -1

 آوکً صورتص کمتر است کوچکتر می کىیم آوکً صورتص بیطتر است بزرگتر است. و

 است.

برای مقایسً دو کسر کً  صورت ٌای آن ٌا مساوی است  بً مخرج  آن ٌا وگاي می  -2

 کىیم آوکً مخرجص بیطتر است کوچکتر است. و آوکً مخرش کمتر است بزرگتر است.

برای مقایسً دو کسر کً مخرج ٌا و صورت ٌای آن ٌا مختلف می باضىذ  بایذ  -3

 مخرج ٌای مساوی باضىذ. ساخت کً دارای رادو  کسر ٌای مساوی آن

  ) تا يک هقذاس هطخص کظزْبدٔ  يقبیظّ ی  -4
 

کظز  : (  
1
2

    
ثزاثزَصف
 

اطت سیزا صٕرت ایٍ کظزثزاثز 

َصف يخزجغ اطت. چٌٕ صٕرت کظز 
7

13
  

اس َصف يخزجغ ثیغ تز اطت پض يقذار ایٍ کظز اس َصف ثیغ تز 

يی ثبػذ ثُبثزایٍ کظز 
7

13
1اص کسش      

2
تضسگ تش است .   

 

ثزای يثبل  دٔ کظز  
3
4
   ⃝        5

12
1تا  ّا سا آىّشيک اص  هی تَاى    

2
3هقايسِ کشد ٍ دس کسش     

4
صَست اص ًصف چَى     

5هخشج تیطتش است اص يک دٍم تضسگتش است ٍ کسش   
12

 صَست اص ًصف هخشج کوتش است اص يک دٍم کَچکتش استچَى     

3.پس  
4

5اص     
12

 تضسگتش است.   
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 آى سا هطالعِ) تا يک هقذاس هطخص ( ٍ الف ٍ ب  تَصیِ ّای آهَصضی  هقايسِ ی کسش ّاقسوت ّای اتتذاء 

 فشهائیذ .

--------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .ُستٌذ درست سیز ُای جولَ چزا کَ دُیذ تْضیح -1

» تاضذ تشرگتز آى صْرت کَ است تشرگتز کسزی ، هساّی هخزج تا کسز دّ تزای هقایسَ» 

 «ذ.تاض کْچکتز آى هخزج کَ است تشرگتز کسزی ، هساّی صْرت تا کسز دّ هقایسَ تزای .«

 

 .دٌُذ هی ًطاى را یکذیگز هساّی ُای کسز ًْضتي چگًْگی سیز ُای ضکل  2

 دُیذ. تْضیح ّ رّش کار خْد را  دُیذ اداهَ را هساّی کسزُای ًْضتي

 

  

 

  

16
24

  
 
  14

21
  
 
  12

18
  
 
  10

15
   
 
  8

12
    

 
  6

9
   

 
  

 
4
6

  2
3
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سِ ٍاحذ ّن اًذاصُ کِ هقذاس سطح هساٍی اص آًْا سًگ ضذُ است. ٍ دس ّش ضکل تقسین تٌذی ّا تیطتش ضذُ است ٍ هقذاس سطح سًگی تغییش 

 ًکشدُ است. 

 .کٌیذ کاهل را خالی جاُای تاال، ُای تساّی تَ تْجَ تا 3

 دس ساختي کسش ّای هساٍی صَست ٍ هخشج کسش اٍل دس يک عذد  هعیي ضشب هی ضَد.

                .دُذ هی ًطاى را کسز کزدى سادٍ تساّی رّتزّ یک  رّش  4
2
3

   
 

  
 

2 9
3 9

  18
27

 

دس کسش
18
27

تاضذ سا هی  9اص عاهل ّای آى تخص پزيشًذ پس ضشب هشتَط تِ ّش کذام کِ يکی  9عذد صَست ٍ هخشج ّش دٍ تِ     

دس سادُ کشدى کسش ّايی کِ چٌذ )سادُ هی کٌین  ٍ آى ّا حزف هی ضًَذ .9اص هخشج سا تِ  9اص صَست ٍ يک  9ًَيسین.ٍ تعذ يک 

کسش  تاسا حزف کشد  ّن(دس هقاتل  )يکی اص صَست ٍ يکی اص هخشج ، عذد ّای هساٍی ّن ساعذد دس صَست ٍ هخشج داسًذ هی تَاى 

 دس هخشج هی هاًذ. 3دس صَست ٍ  2 سادُ ضَد.(

 .کٌیذ سادٍ را ضذٍ دادٍ ُای کسز

 هی ضًَذ ٍ اعذاد آتی هی هاًٌذ. حزفاص صَست ٍ هخشج  قشهضعذد ّای 

4
6  

   
 

  9 4
9 6

   
 

  
 

2 36
2 54

 
                

72
108

  2
3

   
 

  
 

2 12
3 12

  24
36

                   6
7  

   
 

  
 

6 8
7 8

  48
56

 

 

ٍعذد ُای  12
5

  17
7

 تز تشرگ عذد کذام ًقطَ دّ ایي گزفتي قزار ضکل تَ تْجَ تا تگْییذ تْاًیذ هی آیا.دُیذ ًوایص سیز اعذاد هحْر رّی ار  

                                      ؟    تاس
17
7

   2 3
7 

                           
  

              
12
5

   2 2
5

  
 

17هی تیٌین کِ هحل ًوايص کسش 
7

17ًضديکتش است پس  3تِ عذد   
7

  اص    
12
5

 تضسگتش است. 

                                                                                                                                              
12
5 

                                                            

 

 

                                                           2                                        
  1

                                           
2                       

       
  0

 

                                     
17
7
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ًیست ّش ٍاحذ سا چَى هخشج کسش ّا هساٍی  شدید؟ مواجه مشکلی چه با عدد دو این مقایسه و محور روی نقاط کردن پیدا برای

ٍ اگش هخشج ّا هساٍی تَد  . تا تتَاى کسش ّا سا سٍی آى ًطاى داد.تقسین کشد قسوت  7تِ  ديگش  قسوت  ٍ يکثاس 5يکثاس تايذ تِ 

 ًوايص آساى تَد.

   کظز دٔ يقبیظّ ثزای  - 1
2
5

   ٔ
3
7

 .ثُٕیظیذ را آَٓب ثب يظبٔی کظزْبی تٕاَیذ يی  

16
40

  
 
  14

35
  
 
  12

30
  
 
  10

25
   
 
  8

20
    

 
  6

15
   
 

  
 

4
10

  2
5

 

  

    14
49

  
 
  12

42
  
 
  10

35
   

 
  8

28
    

 
  6

21
   
 

  
 

4
14

  2
7

 

صيشا ساحت تش  .کسش ّايی سا کِ داسای هخشج هساٍی ّستٌذ سا  تشای هقايسِ اًتخاب هی کٌین چزا؟ کُیذ؟ يی اَتخبة يقبیظّ ثزای را کظزْب کذاو

  تقسین کشد. هخشج ّا ٍاحذ ّا  سا تِ قسوت ّای  يکساى  هی تَاى

 کظز دٔ يؼتزک يخزج ايب. کُیذ ثزاثز اطتفبدِ ْبی يخزج ثب يظبٔی ْبی کظز اس اطت ثٓتز َبثزاثز ،  ْبی يخزج ثب ْب کظز يقبیظّ ثزای

يقبیظّ    در يثبل ثزای کُیذ؟ يی پیذا چگَّٕ را
2
5

   ٔ
3
7

   ثٕد؟ ػذدی چّ کظز دٔ يؼتزک يخزج  

 است. 35تخص پزيش تاضٌذ اًتخاب هی کٌین. کِ کَچکتشيي عذدی سا کِ تِ هخشج ّا 

يا ايٌکِ ّش دٍ هخشج سا دس عذدی ضشب کٌین تِ طَسی يک ساُ تشای پیذا کشدى هخشج ّای هطتشک ايي است کِ هخشج ّا سا دس ّن ضشب کٌین. 

ی تا دٍ کسش دادُ ضذُ سا هی ًَيسین ٍ اٍلیي کسشّايی کِ هخشج آى ّا دس ّش سٍش ديگش کسش ّای هساٍکِ تش ّش دٍ هخشج تخص پزيش تاضذ. 

 دٍ قسوت تشاتش است سا اًتخاب هی کٌین.

 دّکسز  هقایسَ تزای - 3
5
6

   ٔ
4
9

 جا ُای خالی را کاهل کٌیذ تا هقایسَ ُا اًجام ضْد  . .است ضذٍ گزفتَ ًظز در هتفاّت هطتزک هخزج سَ ،   

                                                                                                                            
54

    
4
9

  ⃝   
5
6
    

54
 

                                                                                                                                  
36
    

4

9
  ⃝   

5

6
    

36
  

                                                                                                                                   
18

    
4
9

  ⃝   
5
6

    
18

 

دسک ٍ تصَّس رٌّی  صيشا کَچک است؛ ٍ هقايسِ  سادُ تش اًجام هی گیشد ، هٌاسة تش است 18هخشج است؟چزا؟  تز هٌاسة کذام هخزج

 داًص آهَصاى اص آى تیطتش است.ٍ چَى  تا عذد کَچکتشی ضشب ضذُ ٍ پیذا کشدى پاسخ ساحت تش است.
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 کسز رد هخزجتزیي  کْچک . را تٌْیسیذ کسز یک تا هساّی ُای کسز تْاًیذ هی هطتزک هخزج تزیي کْچک کزدى پیذا  ایزت  - 4  

 کسز دّ هطتزک هخزج خْاُین هی هثال تزای.است هطتزک تزیي هخزج کْچک ،تاضذ تخص پذیز دیگز کسز هخزج تَ کَ هساّی
4
9

   ٔ
5
12

    

 .آیذ دست تَ هطتزک هخزج تا کٌیذ کاهل را خالی ُای جا .کٌین پیذا را

18 ˪12               ˪27   12                  36 ˪ 12                                                      
36
                       

27
       

18
  4

9
 

 هخشج کسش
4

9
يعٌی هخشج کسش ديگش تقسین هی کٌین تا هطخص ضَد  12 حاصل  سا تش ٍ ... ضشب هی کٌین ٍ 4ٍ  3ٍ 2سا دس اعذاد  9يعٌی عذد   

                   .سا تِ عٌَاى کَچکتشيي هخشج هطتشک تیي دٍ کسش اًتخاب هی کٌین تاضذ تخص پزيش 12ّش کذام کِ تش   تخص پزيش است. 12تش  هخشج  کذام

 

هساّی   ُای کسز هخزج تا دیگز تار یک
5
12

 چزا؟  تز تْد؟ سادٍ راٍ کذام . کٌیذ تقسین 9 عذد تز تار ُز ّ کٌیذ ضزّع    

 

                                                     24˪ 9                 36˪9                               
36

       
24

  5

12
 

ثب تؼذاد ضزة ْبی کًتزی ثّ جٕاة يی رطیى . یؼُی در  در ایٍ يزحهّ سٔد تز ثّ جٕاة رطیذیى سیزا ٔقتی ثب يخزج ثشرگتز ػزٔع کُیى

 دٔيیٍ ضزة ثّ پبطخ رطیذیى.

کِ هی خَاّذ آهَصش دّذ تشای پیذا کشدى  کَچکتشيي هخشج هطتشک تیي دٍ کسش )يا ايي است  (8) ايي صفحِ 4ٍ  3ًتیجِ فعّالّیت ضواسُ 

ٍ ... ضشب هی کٌین؛ ٍ تِ حاصل ضشب ّا ًگاُ  4،  3،  2تیطتشاص دٍ کسش(آى هخشج کِ اص ّوِ تضسگتش است سا اًتخاب هی کٌین ٍ تِ تشتیة دس 

کِ کذام تِ هخشج ديگشی تخص پزيش است . اٍلیي حاصل ضشتی کِ تش هخشج کسش ديگش تثیٌین  )تش هخشج کسش ديگش تقسین هی کٌین(هی کٌین

تا ايي سٍش صٍد  سا تِ عٌَاى کَچکتشيي هخشج هطتشک تیي دٍ کسش اًتخاب هی کٌین ٍتش اساس آى عولیات سا اًجام هی دّین. تخص پزيش تاضذ

 تِ پاسخ هی سسین. ٍ  ساحت تش  تش

--------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 .تٌْیسیذ را کسز ُز ُای هساّی کسز هطتزک،  هخزج تا سپس .کٌیذ اذپی را کسز دّ هطتزک هخزج تزیي کْچک اتتذا - 1

 هطتزک است. هخزج تزیي کْچکثخغ پذیز اطت  2ْى ثز خٕدع ٔ ْى ثز  23اطت ٔ چٌٕ  23يخزج ثشرگتز ػذد ، أل طًت چپ  دٔدر کظز

                                   
14

35
       

2

5
  ٍ     

15

35
  3

7
                                

15

14
       

15

14
  ٍ     

6

14
  3

7
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ضشب هی کٌین ٍ تِ حاصل ضشب ّا ًگاُ هی  5ٍ 3ٍ4ٍ 2سا تش  7ٍ آى سا اًتخاب کشدُ است  7دس کسشدٍ سوت ساست ، هخشج تضسگتش عذد 

تخص پزيش است .  تا ايٌکِ هی تیٌین حاصل  5تقسین هی کٌین(تا تثیٌین کِ کذام تِ هخشج  5يعٌی  تش هخشج کسش ديگش حاصل ضشب ّا ٍکٌین)

 است. کسش هطتشک دٍ هخشج تشيي تخص پزيش است  ٍکَچک 5 تش  35ضشب 

                            
25

90
       

5

18
  ٍ     

21

90
  7

30
                                

14

36
       

7

18
  ٍ     

15

36
  5

12
 

 کَچکتشيي هخشج هطتشک  سا پیذا کٌین. ضشب هی کٌین تا 1ٍ2ٍ3سا کِ تضسگتشيي هخشج ّا ّستٌذ سا اًتخاب کشدُ ٍ دس اعذاد  30ٍ دس ديگشی   18 دس يکی دس ايي دٍ کسش ّن

 

1  الف( 2

2
1  ٍ سثض سا هقاتل ضکل   

3
    .  کٌیذ آتی سا آى  

 

 

 کشد.کَچکتشيي هخشج هطتشک سا تايذ اًتخاب  3ٍ  2تیي  -2

 ّش دٍ کسش تش سٍی يک ضکل ًوايص                                                              

   

هاًذ؟  هی تاقی رًگ تذّى ضکل اس کسزی چَ
1
6

       

1 حاال  )ب
3

ّ  سثش را هقاتل ضکل   
1
4

 .کٌیذ آتی را آى     

1
3

 سثش را هقاتل ضکل   

    

    

    

1
4

 آتی را آى     

 

 

 ّش دٍ کسش تش سٍی يک ضکل ًوايص

 

 

 

 .تشای ًوايص دٍ کسش تش سٍی يک ضکل اتتذاء تايذکَچکتشيي هخشج هطتشک تیي دٍ کسش اًتخاب هی کٌین ٍتش اساس آى ٍاحذ ّا سا تقسین هی کٌین
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 9 صفحً تمریه

 .کٌیذ سادٍ را کسزُا ًوًَْ هاًٌذ  1  -

                               
2

3
  20 10

30 10
                                    

2

3
  

12 6

18 6
                                               

3

4
  18 6

24 6
 

               

 3 1  

    2 1 2 2 2 2 2    2  5  5      9    

1

6
     

1  1 2 

3 2 2 
     

6 8 14

21 12 16
                 1 

2

5
            

7

5
     

7  3 

5  3
    

49   27

45   21
                          

4

5
     

12

15
     

36 18

30 27
                                 

 2 2 2 3 2 2 4    2  4  5         9   

 4             2 

بز یک کً یک عذد در مخزج با ُرت صیک عذد در بزای سادي کزدن ومُوً کسز ٌایی کً دَ یا چىذ عذد در صُرت َ مخزج داروذ ما بایذ 

 َ بً ٌمیه شکل پیش رفتً تا ٌمً سادي شُوذ. سادي کىیمبا ٌم بخش پذیزوذ را اوتخاب کزدي َعذد 

شکل ٌای روگی عذدٌای کً  در صُرت  با مخزج  بخش پذیزوذ دَ بً دَ با یک در ردیف  دَم   ومُوً سمت راست می بیىیم کً با مزبع 

تخص پزيشًذ 8دس هخشج ّش دٍ تش  16اص صَست تا  8ٍ تخص پزيشًذ 6دس هخشج ّش دٍ تش  12اص صَست تا  6مثال  روگ مشخص شذي اوذ. مزبع ماوىذ یک

 .تخص پزيشًذ 7دس هخشج ّش دٍ تش  21اص صَست تا   14ٍ

                                         .کٌیذ پیذا را خالی جای تَ هزتْط عذد ًوًَْ هاًٌذ  -2 -3

                               2 

                                                                                                                2      
6  4

8
  

   □       
4

8
  

6
    

 1 

 

صٕرت ٔ  ثزای پیذا کزدٌ ػبيم يجٕٓلدر ایٍ تًزیٍ در َظز اطت کّ یک ػضٕ اس تظبٔی کّ يجٕٓل اطت ) آٌ را َذاریى ( را پیذا کُیى 

 ٔ ػبيم ثبقی يبَذِ را در يخزج يی َٕیظیى.يٕجٕد در تظبٔی  را در صٕرت یک کظز جذیذ ثّ ػکم ضزة َٕػتّ ) رٔثزٔی ْى ( يخزج 

 ٔػذد ثذطت آيذِ  ػبيم يجٕٓل يی ثبػذ.ٔ پض اس آٌ ،  حبصم ضزة صٕرت را ثز يخزج تقظیى کزدِ    طبدِ کزدٌ اثتذاء ثب

سا دس هخشج آى  8ٍ عذد   (6  4) سا تصَست ضشب دس صَست کسش جذيذ ًَضتِ  (6ٍ 4صَست ٍ هخشج سٍتشٍی ّن  )دس ًوًَِ تاال 

 هی ًَيسین تِ ايي ضکل  
6  4

8
سا دس عذد  6ٍ تعذ اص سادُ کشدى  هی ضَد يک چْاسم دس هخشج سا سادُ کشدُ 8 اص صَست تا 4تعذ   

 .تذست هی آيذ 3ٍ جَاب         تقسین کشدُ 2ٍ تش هخشج يعٌی عذد     6    1  6ُ     ضشب کشد 4يک سادُ ضذُ اص عذد 

6  1    6   2    3  

   3    8  24                     24    4  6ثصٕرت خالصّ ثذٌٔ طبدِ  کزدٌ   
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 9صفحً  تمریه

                               5   2 

                                                                                               10    
2  5 

1 
        

16     40

64
  

   □       
40

64
  

16
    

 8 

 10   64   640                       640    40  16ثصٕرت خالصّ ثذٌٔ طبدِ  کزدٌ   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               6   5 

                                                                                               30    
5  6 

1 
         

25   12

10
  

   □       
10

12
  25

    

 2 

  1 

      30   10  300               300    12  25ثصٕرت خالصّ ثذٌٔ طبدِ  کزدٌ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                9      6 

                                                                                        54    
6  9 

1 
         

30      27

15
  

   □       
27

15
  

30
    

 3 

  1 

 ّن تش سِ سادُ ضذُ اًذ   3تا  27تش پٌج  سادُ ضذُ اًذ ٍ  15تا  30دس ًوًَِ تاال 

      54   15  810               810    27  30ثصٕرت خالصّ ثذٌٔ طبدِ  کزدٌ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 9صفحً  تمریه

 کزد؟ تایذ کار چَ کٌین تقسین طْرهساّی تَ ًفز 7 تیي را ًاى 2 ایي ّتخْاُین تاضین داضتَ جْ ًاى ّیک گٌذم ًاى یک اگز - 3

  

 قسوت ّای سًگ ضذُ سْن ّش ًفش اص ًاى گٌذم ٍ جَ                                                                            

 

    قسوت هساٍی تقسین هی کٌین ٍ تِ ّش ًفش يک قسوت  اص ًاى گٌذم يعٌی 7ّش ًاى سا تِ 
1

7
قسوت  يک هی سسذ ٍ اص ًاى جَ ّن تِ ّش ًفش   

  يعٌی
1

7
 هی سسذ تِ ّش ًفش  

2

14
 ًاى گٌذم ٍ جَ هی سسذ.   

 کزد؟ تقسین ًفز 7 تیي را ًاى 2 ایي ضْد هی رّضی چَ تَ تْد، گٌذم ًاى دّ ُز اگز  -

  

     قسوت سًگ ضذُ سْن ّش ًفش اص ًاى گٌذم                                                                                  
2

14    

 

 

 چیست؟ رّش تزیي سادٍ کٌین ،  تقسین ًفز 8 تیي را گٌذم ًاى2 اگزتخْاُین  -

 نفر  بعدی بدهیم. 4به  نفر می دهیم و نان دیگر را 4این است که یک نان را به   روش ترین ساده

 تذيي تشتیة تِ ّش ًفش تقسین کٌین ًفش  4 یي ّش ًاى سا ت 
1

4
 .سسذ ًاى هی   

 

  کسز  -4
5
اس  12

1

2
1تا استفادُ اص کسش قايسِ ی کسشّا ه ؟چزا؟ کوتز یا است تیطتز  

2
1  تا يک هقذاس هطخص هقايسِ)تِ عٌَاى عذد پايِ ٍ طاليی  

2
   )  

  کسز
5
  اس   12

1

2
  کوتز است . سیزا  

1

2
  ّلی   ؛یعٌی ًصف     

5
 اس ًصف کوتز است ّ  12

6

12
 تَ اًذاسٍ ی ًصف است. 

کسز  
7

12
اس     

1

2
 ؟چزا؟ کوتز یا است تیطتز  

  کسز
7
  اس   12

1

2
  تیطتز  است . سیزا  

7

12
  اس ًصف تیطتز است ّ ًصف آى  

6

12
  است.   ؛   ّلی 

1
 اًذاسٍ ی ًصف است.  2

 

 9صفحً  تمریه

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



  کسز دّ هقایسَ تزای
7

13   ّ  
5

12
 کٌیذ؟ هی پیطٌِاد را راُی چَ  

1 تا استفادُ اص کسشقايسِ ی کسشّا ه - 1

2
 يا ًصف  .     

7

13
  اس     

5

12
  تیطتش است  صيشا اص ًصف تیطتش است ٍ  

5

12
 اص ًصف کوتش است .  

 ... هطتشک  گشفتي هخشج  -2

                 هساٍی کشدى صَست ّا  -3
7

13
      

5

12
                    

35

65
        

35

84
                         

35

65
      

7 5

13 5
     ّ     

35

84
      

5 7

12 7
   

 

                                                                       84                 65     

            استفادُ اص سٍش طشفیي ٍ  ٍسطیي-4
7

13
   ّ  

5

12
   

 

عذد    -  5
4

3
 است ؟  چزا ؟   ایي عذد را تَ صْرت تِتزی تٌْیسیذ . ضذٍ ًْضتَ ضکل هٌاسثی  تَ    2

   کسش خیش چَى
4
  َد    ض تثذيل  ٍ تايذ تِ کَچکتش اص ٍاحذ.است ٍاحذ اص تضسگتش  3 

1
33      

1

3
 1     2      

4

3
     2   .  432     

 ٍ يک  ٍاحذ تِ عذد صحیح اضافِ گشدد.

 .کٌیذ هقایسَ ُن تا را ضذٍ دادٍ ُای عذد -6

         
17

5
    

3
 
2

5
                     

24

7
    3 

3

7
                            2

3

5
                           1 4

13
  

17
13     

 

        4 
1

3
                             

5

2
 2    2 2 

1

2
                            3

1

9
                 

28

9
             3  2 3

3   

  کسز دّ تیي )الف 7-
1
6ّ  

5

6
 کسز را ًْضت.3چْى هخزج ُا هساّی است ّ تیي صْرت ُا فاصلَ است راحت هی تْاى  .تٌْیسیذ کسز3،    

                                                    
5
6ّ    

4
6ّ  

3

6
   ّ  

2

6
  ٔ   16 

  کسز   دّ تیي )ب
1
2ّ  

1

8
 اتتذاء آى ُا را ُن هخزج هی کٌین سپس تیي آى ُا دّ کسز هی تْاى ًْضت. تٌْیسیذ. کسز2،    

  
1
2    

4
8 ّ      

3

8
  

ّ  
2

8
    ّ   

1

8
         

1

8
 کسز تیي  آى دّ کسزًذ.  2کسز ُای آتی رًگ ّ  ای کسزُای هساّیٌذقٍِْ دّ کسز    
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 ّ تیي    کَ تٌْیسیذ کسز سَ حاال )پ
1
2    

1
 ّ کسز ُای هساّی آى دّ را پیذا هی کٌین اتتذاء آى ُا را ُن هخزج هی کٌین .تاضٌذ  3

               
1
2    

3
6                                                             

2

6
         

1

3
     

         
3 4
6 4      

12

24
      ّ    

11

24
        ٔ

10

24
           ٔ

9

24
        ٔ  

8

24
         

2 4

6 4
     

    کسز ُای   
3
6        ّ

2

6
 3ضزب هی کٌین. ) چْى گفتَ  4. حال  ُز دّ کسز هساّی  را در عذد  کسز ُای هساّی  آى ُا هی تاضٌذ        

کسز تیي دّ کسز تٌْیسیذ ها  5یعٌی چِار ضزب هی کٌین ّ ُوچٌیي اگز گفتَ ضْد  3کسز تیي آى دّ کسز تٌْیسیذ ها در یک عذد تیطتز اس 

 ضزب هی کٌین ُویطَ یکی تیطتز( 6کسز ُای هساّی را در یکی تیطتز یعٌی 

کسش ّای    ٍقتی 
3

6
        ّ

2

6
 ضشب هی کٌین کسش ّای آتی سًگ 4سا دس عذد    

8

24
    ّ

12

24
 تذست هی آيذ کِ تیي آى دٍ سِ کسش ٍجَد  داسد.   

    

سٍش ديگش تِ صَست  تکٌیکی است کِ صَست دٍ کسش کٌاس ّن تا جوع ٍ دس صَست تیي دٍ کسش قشاس هی گیشًذ ٍ هخشج ّا هجاٍس ّن 

 ايي عولیات اًجام هی گیشد. ،   دس هخشج تیي دٍ کسش قشاس هی گیشًذ . ٍّویي طَس تا کسش ّای هجاٍس ّنجوع ٍ ّن  تا 

     یک کسز تیي دّ کسز ًْضتَ ضذٍ
1
2         

2
5        

1
3

 

                     سَ کسز تیي دّ کسز ًْضتَ ضذٍ 
1
2     

3
7       

2
5     

3
8      

1
3

   

         ًْضتَ ضذٍ ُفت کسز تیي دّ کسز  
1
2  

4
9     

3
7   

5
12     

2
5  

5
13    

3
8  

4
11     

1
3

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 سايگاى  هی تاضیذ.  استفادُ ِتا رکش يک صلَات تش هحوذ ٍ آل هحوذ  هجاص ت

 کپی تشداسی فقط تا رکش هٌثع هجاص است.

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعيل احودي

 

 

هوفقيت شوا  آرزوي هن  است. ،          هعلن اعساهي به کشور تایلند 
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 به نام خالق هستي    

                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                   

                                                                                     

          

 اسوعیل احوذیتْیِ ٍ گرد آٍری :   

       

         هعلن اعساهی تِ تایلٌذ 

   صلَاتاستفادُ تا رکر یک     
   ریاضی ششن 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مسَ درسفصل اٍل) کسر هتعارفی (  

 ( 15 الی 12جوع ٍ تفریق ) صفحِ ی 

 ًگاُ کلی تِ درس :

رضن غکل در ایي درش داًع آهْزاى ثَ کوک ایي درش ثَ اًجبم ػولیبت جوغ ّ تفریق رّی کطرُب هی پردازد .    

کَ در ایي جب داًع آهْزاى ثَ صْرت تصْیری احطبش  ّ یب هحْر اػذاد حبصل جوغ یب تفریق را ثَ دضت هی آّرًذ

در ایي گطتردٍ ًْیطی ػذدی ثبػث رغذ درک ػذدی در آًبى هی غْد .  ًیبز ثَ هخرج هػترک را پیذا هی کٌٌذ .

کیت ُبی هختلف یک کطر ّ حرکت از کطر ثَ ػذد درش داًع آهْزاى ثب ًوبیع ػذدی جوغ ّ تفریق ػذدُب ، تر

   كٌٌذ. یكطرُب اضتفبدٍ ه یػولیبت رّ ثرای یّ خرّج یاز هبغیي ّرّد هخلْط ثَ کوک تقطین آغٌب هی غًْذ .

 : مسَ درسّذف ّا 

o تصَیری صَرت تِ یا هحَر از استفادُ تا( هخلَط عذد ٍ کسر تفریق ٍ جوع تَاًایی کسة( 

o تفریق کسرّا ٍ جوع در آى از استفادُ ٍ هخلَط عذد َیسیً گستردُ تَاًایی کسة 

o صَرت تصَیری تِ یا ٍ اعذاد هحَر رٍی هخلَط  عذد ٍ کسر تفریق ٍ جوع ًوایش 

o ُهخلَط عذد تِ کسر تثذیل ترای کسر چٌذ تِ کسر یک تفکیک از استفاد 

o (سادُ ًَیسی کسرّای ّن هخرج )تا یک خط کسری 

 

 

 

  جوع ٍ تفریق کسر 
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هی کردًذ   ثب ُن جوغ ّ تفریق، کطرُب را  ُن هخرج کردى کطرُبتب کٌْى داًع آهْزاى ثَ کوک  مطلة وت ًرًد  

ثرای اًجبم هی کٌٌذ . ثب ُن جوغ ّ تفریق ثَ کوک هحْر اػذاداهب در پبیَ ی غػن  ثَ رّظ ًطجتب جذیذی ، کطر ُب را 

ریي هخرج هػترک کطرُب را پیذا  کٌٌذ.  ّاحذ جوغ ّ تفریق کطرُب ثَ کوک هحْر اػذاد ثِتر اضت  اثتذا کْچک ت

ُبی هحْر اػذاد را ثب تْجَ ثَ هخرج هػترک کطرُب  ثَ قطوت ُبی هطبّی تقطین کٌٌذ ّ ضپص حبصل را ثَ کوک 

هحْراػذا د ثَ دضت آّرًذ .ثرای جوغ یب تفریق ػذدُبی هخلْط ثذّى کوک هحْر اػذاد قطوت ُبی صحیح را ثب ُن 

ثب ُن  ، جوغ یب  تفریق کٌیذ تب حبصل ػجبرت ثَ دضت آیذ . ثرای پبضخگْیی راحت تر اثتذا  ّ قطوت ُبی کطری را

 قطوت ُبی صحیح ّضپص قطوت ُبی کطری را کٌبر ُن ثٌْیطیذ .در اًتِب جْاة را تب حذ اهکبى ضبدٍ کٌیذ . 

 تَصیِ ّای آهَزشی : 

ا ضبختَ غذٍ اًذ ، اضتفبدٍ کٌیذ . ثِتر اضت داًع آهْزاى خْد ثب ایي ثرای درک ثِتر جوغ ّ تفریق کطرُب  ، از غکل ُبیی کَ ثب هقْ 

 غکل ُبی هقْایی کبر کٌٌذ تب هفبُین را کػف کردٍ ّحبصل را هحبضجَ کٌٌذ .  

 فعالیت ىای زیر جيت افسایش ميارت در دانش آمٌزان تٌصیو می شٌد .

 کتاب ریاضی ششن  12صفحِ دّیذ .هراحل جوع یا تفریق دٍ عذد کسری تِ کوک هحَر اعذاد را تَضیح 

 ثرای جوغ یب تفریق دّػذد اثتذا رّی هحْر اػذاد ازهجذا ثَ اًذازٍ ی ػبهل اّل جوغ یب تفریق جلْ هی رًّذ.  -1

ثرای ًػبى دادى ػبهل اّل هثال    -2
1

4
، ثَ اًذازٍ ی  2  

1

4
ّاحذ کبهل ّ  2یؼٌی   2  

1

4
 ّاحذ جلْ هی رّین .  

 دّم جوغ رّی هحْراػذاد ) از ًقطَ ی اًتِبی ػبهل اّل ( ثَ جلْ هی رًّذ .ثَ اًذازٍ ی ػبهل  -3

 ثَ اًذازٍ ی ػبهل دّم تفریق رّی هحْراػذاد ) از ًقطَ ی اًتِبی ػبهل اّل ( ثَ ػقت ثرهی گردًذ . -4

 ثب تْجَ ثَ هخرج کطر یب ػذد هخلْط  ّاحذ هحْر را ثَ تؼذاد هْرد ًظر تقطین هی کٌٌذ . -5

ذ ُبی هخرج دّ کطر یب ػذد هخلْط یکی ًجبغذ ثب ثَ دضت آّردى کْچک تریي هخرج در صْرتی کَ ّاح -6

 هػترک ثیي آى ُب ، ّاحذ هحْر را ثَ تؼذاد هخرج هػترک ثیي دّ کطر یب ػذد هخلْط تقطین هی کٌٌذ . 

ثرای ًػبى دادى ػبهل دّم جوغ یب تفریق هثال   -7
1

2
، ثَ اًذازٍ ی   1 

1

2
 ّاحذ کبهل ّ 1یؼٌی   1

1

2
ّاحذ جلْ یب  

 ػقت  هی رًّذ .

ثرخی از داًع آهْزاى ثرای ًػبى دادى ػبهل دّم ایي جوغ یب تفریق ایي گًَْ فکر هی کٌٌذ کَ اثتذا ثَ اًذازٍ  -8

ی یؼٌی  رقطوت کط
1

2
  .ّاحذ کبهل ثَ جلْ یب ػقت  هی رًّذ 1ّاحذ ّ ضپص ثَ اًذازٍ ی قطوت صحیح  یؼٌی  

 صل جوغ یب تفریق ثَ کوک هحْر ، پبضخ تطبّی را هی ًْیطٌذ پص از ثَ دضت آّردى حب -9

 

 

        4                           3             2 1

 3
    2                    1          2 1

 3
   1 1

 3
    1         
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4                 3 2
 3           3                                    2                       1 1

 3
        1                                   0 

3 2

 3
   2 1

 3
    1 1

 3
       

 

 

          4     3 3

 4
                          3                           2 1

 4
    2                                    1                 0  

3 3

 4
   1 1

 2
    2 1

 4
       

تیي دٍ کسر  هخرج هشترک کَچکتریي؟ چَى ّر ٍاحذ را تا تَجِ تِ انذ شذه تقسیم مساًی قسمت 4 ً 3 تو محٌرىا ىای ًاحذ چرا

 تایذ تقسین کرد. 

کَچکتریي هخرج هشترک تیي دٍ  6تاتَجِ تِ ایٌکِ عذد  ؟چرا شٌنذ؟ تقسیم مساًی قسمت چنذ تو زیر محٌرىای ىای ًاحذ است تيتر

 قسوت هساٍی تقسین  گردد. 6ا ترایي ّر ٍاحذ تایذ  تِ کسر است، تٌ

 

 

   4        3 5

 6
                      3                               2                       1 1

 2
             1                 0 

3 5

 6
   2 1

3
    1 1

 2
       

کَچکتریي هخرج هشترک تیي دٍ  10؟ تاتَجِ تِ ایٌکِ عذد چرا شٌنذ؟ تقسیم مساًی قسمت چنذ تو زیر محٌرىای ىای ًاحذ است تيتر

 قسوت هساٍی تقسین  گردد. 10  کسر است، تٌا ترایي ّر ٍاحذ تایذ  تِ 

 

 

               4               3 3

 4
           3                           2 3

10
      2                                    1                                    0 

2 3

10
   1 1

5
    3 1

 2
       

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



--------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 کمک تو را ىا پاسخ سپس .کنیذ تقسیم تایذ چگٌنو را محٌر ىای ًاحذ شٌد مشّخص تا کنیذ پیذا را ىا کسر مشترک مخرج ترین کٌچک اتتذا

   .آًریذ دست تو محٌر

 

 

 

   3 3

 4
                           4                 3                                      2                              2 1

 4
  1                              0 

3 5

 12
     2 1

4
    1 1

 6
   

    

 

 

 

               2                                                                                                          1                                                                                                         0   

1

 12
  

6

 12
        

3

12
    

4

12
     

1

 12
    

1

4
    

1

 3
 

 

 

 

 

 4 3                                                  2                                                    1                                                  0      

     2 1

6
        

1

3
 1    3 1

2
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 جوع ٍ تفریق  دٍعذد هخلَط 

هی  ثب ُن جوغ ّ تفریقکطرُب را ّثَ کوک  هحْر اػذاد  ُن هخرج کردى کطرُبتب کٌْى داًع آهْزاى ثَ کوک 

در تفریق ػذد هخلْط  هی کٌٌذ . ثب ُن جوغ ّ تفریق ثَ کوک رضن غکلکردًذ  اهب ثَ رّظ ًطجتب جذیذی ، کطر ُب را 

طوت ُبی کطری هقذارکطر دّم ) ػبهل دّم تفریق (ثیع تر از قطوت کطری ، کطر اّل ) ػبهل اّل تفریق اگر  ق

(ثبغذ ، یک ّاحذ کبهل  از قطوت صحیح کطر اّل ) ػبهل اّل تفریق (را ثبز کٌیذ ّ آى را ثَ هقذار کطراّل ) ػبهل 

 اّل تفریق (اضبفَ کٌیذ ضپص حبصل را هحبضجَ کٌیذ .  

 

 آهَزشی :تَصیِ ّای 

كطرُب  کتریي هخرج هػترک ثَ كْچ یدر جوغ ّ تفریق اػذاد هخلْط ثبیطتثَ داًع آهْزا ى یبد آّری کٌیذ کَ 

 جوغ ّ تفریق اػذاد هخلْط قطوت یكٌذ تب داًع آهْزاى ثرا یه کاػذاد هخلْط كو یگطتردٍ ًْیط.ُوچٌیي تْجَ كٌٌذ

 دیگر جوغ ّ یب تفریق كٌٌذ.ک را ثب ی یكطر یُب دیگر ّ قطوتک صحیح را ثب ی یُب

 

 فعالیت ىای زیر جيت افسایش ميارت در دانش آمٌزان تٌصیو می شٌد .

 : 1فعالیت 

غکل رارّی هقْا ثکػٌذ ثب اضتفبدٍ از اثسار قیچی قطوت ُبی ّاحذکبهل ) هرثغ ّاحذ ( ّ قطوت ُبی کطری) کطری 

ری  )در صْرت اهکبى ( ّاحذ کبهل ، ثطبزًذ؛  ضپص از ّاحذ کبهل ( را ثجرًذ ، ثب کٌبرُن قراردادى قطوت ُبی کط

 ) دضت ّرز (ثب جوغ ّاحذ ُبی کبهل ّ کطری ازّاحذ پبضخ راثیبى کٌٌذ.

را هحبضجَ کٌٌذ ّ حبصل را ثیبى کٌٌذ .       ّ غوردى ّاحذ ُبی کبهل ّ قطوت ُبی کطری پبضخ ثب اضتفبدٍ ازرضن غکل 

 ) تصْیری (

را تْضیح دٌُذ تب قذرت ارتجبط کالهی ّ تْاًبیی اضتذالل آًبى ثبال  لْط ثب رضن غکلجوغ دّػذد هخًحٍْ ی هحبضجَ ی 

 ) کالهی (رّد. 

 

 )درسی کتاب 33 صفحو فعالیت تشریح( : 2فعالیت 

 ثرای رضن غکل ّاحذ راهػخص هی کٌٌذ . -1

 اثتذا ثَ اًذازٍ ی ػبهل اّل  ّ ضپص ثَ اًذازٍ ی ػبهل دّم جوغ غکل هی کػٌذ . -2

کل ػبهل اّل جوغ  هثال   ثرای رضن غ -3
1

2
ّاحذ کبهل ّ  2، ثَ اًذازٍ ی  2  

1

2
 ّاحذ غکل هی کػٌذ  .   

ثرای رضن غکل ػبهل دّم جوغ هثال    -4
1

4
ّاحذ کبهل ّ  1، ثَ اًذازٍ ی  1  

1

4
 ّاحذ غکل هی کػٌذ  .  
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 ٌٌذ .ثب غوردى ّاحذُبی کبهل غکل ُبی رضن غذٍ حبصل ّاحذ ُبی کبهل  را ثیبى هی ک -5

 ثبقرار دادى فرضی قطوت ُبی کطری در کٌبر یک دیگر حبصل جوغ قطوت ُبی کطری را ثیبى هی کٌٌذ . -6

 حبصل جوغ دّ ػذد هخلْط را ثیبى هی کٌٌذ .  6ّ 5ثب اضتفبدٍ ازهْارد  -7

ثرخی از داًع آهْزاى ثَ یک ثبرٍ حبصل جوغ را ثب کوک غکل )هجوْع ّاحذ ُبی کبهل ّ قطوت ُبی  -8

 هی کٌٌذ .کطری( ثیبى 

 پص از ثَ دضت آّردى حبصل جوغ ثب رضن غکل  ، پبضخ تطبّی را هی ًْیطٌذ .  -9

 

 2
1

2
1    +

1

4
3   =

3

4
   

  

 : )درسی کتاب 33 صفحو فعالیت تشریح( : 3 فعالیت

ّاحذکبهل ) هرثغ ّاحذ ( ّ قطوت ُبی کطری) کطری ذ ثب اضتفبدٍ از اثسار قیچی قطوت ُبی یغکل رارّی هقْا ثکػ

ّاحذ  ) قطوت صحیح کطر دّم ( از ّاحذ ُبی صحیح غکل ثرداریذ . چْى  1ثَ اًذازٍ ی  ذ ،یاز ّاحذ کبهل ( را ثجر

قطوت کطری ػبهل دّم از قطوت کطری ػبهل اّل تفریق ثسرگ تراضت پص ثبیذ یک ّاحذکبهل را ثبز کٌیذ . ضپص 

قطوت کطری ،ػبهل دّم  ) ثَ اًذازٍ ی 
3

6
( از قطوت کطری ػبهل اّل ) 

8

6
( ثرداریذ . ثب غوردى ّاحذُبی کبهل ّ  

 ) دضت ّرز (قطوت ُبی کطری ثبقیوبًذٍ ی غکل  ، حبصل تفریق راثیبى کٌیذ . 

بهل دّم ) ثَ هقذار ػبهل اّل تفریق ( ّ خط زدى  ّاحذ ُبی کبهل ّ قطوت ُبی کطری ػثب اضتفبدٍ ازرضن غکل 

 ) تصْیری (ذ .  یذ ّ حبصل را ثیبى کٌیرا هحبضجَ کٌتفریق پبضخ 

 غوبتب قذرت ارتجبط کالهی ّ تْاًبیی اضتذالل  یذرا تْضیح دُ تفریق دّػذد هخلْط ثب رضن غکلًحٍْ ی هحبضجَ ی 

 ) کالهی (ثبال رّد. 

 تب ثَ ضطح هْرد ًظر ثرضذ . ُر داًع آهْز ثبیذ فؼبلیت ُبی دضت ّرز ، تصْیری ّ کالهی را اًجبم دُذ

 

 )درسی کتاب 33 صفحو فعالیت تشریح( : 4فعالیت 

 ثرای رضن غکل ّاحذ راهػخص کٌیذ . -1

 ثَ اًذازٍ ی ػبهل اّل  تفریق ، غکل رضن کٌیذ . -2

ثرای رضن غکل ػبهل اّل تفریق  هثال    -3
1

3
ّاحذ کبهل ّ  3، ثَ اًذازٍ ی  3  

1

3
 ّاحذ غکل رضن کٌیذ  .   

ذازٍ ػبهل دّم  تفریق هثال   ثَ اً -4
1

2
ّاحذ کبهل ّ  1) 1

1

2
 ّاحذ ( ثبیذ ازغکل خط ثسًیذ.    

      

+ 
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ّاحذ ( از  1اثتذا ثَ اًذازٍ ی ّاحذ ُبی کبهل ) قطوت صحیح (ػبهل دّم تفریق ) درهثبل ثبال ثَ اًذازٍ ی  -5

 غکل خط هی زًٌذ.

 ثَ اًذازٍ ی ضپص ثَ اًذازٍ ی قطوت کطری ػبهل دّم تقطین ، ) درهثبل ثبال -6
1

2
 ّاحذ( ثبیذاز غکل خط ثسًٌذ .  

(  2( ثب هخرج  ، قطوت کطری ػبهل دّم تفریق ) 3ثب تْجَ ثَ ایي کَ هخرج ، قطوت کطری ػبهل اّل ) -7

ثراثرًیطت ، ثِتر اضت کَ کْچک تریي هخرج هػترک دّ کطر را هحبضجَ کٌٌذ )کْچک تریي هخرج 

 هی ثبغذ (.  6هػترک ایي دّ کطر

هطبّی ػبهل اّل تفریق  کطر  -8
2

6
    (

2

6
    =

1

3
(  ّ کطر هطبّی ػبهل دّم تفریق    

3

6
      (

3

6
     =

1

2
 ( اضت .  

چْى قطوت کطری ػبهل دّم از قطوت کطری ػبهل اّل تفریق ثسرگ تراضت پص ثبیذ داًع آهْزاى یک  -9

ّاحذ را ثبز کردٍ ّ ثَ قطوت کطری ػبهل اّل )   
8

6
      =

6

6
     +

2

6
 (  تفریق اضبفَ کٌٌذ .  

حبال داًع آهْزاى ثَ اًذازٍ ی قطوت کطری ،ػبهل دّم  )  – 11
3

6
( از قطوت کطری ػبهل اّل ) 

8

6
( خط هی  

 زًٌذ.    

 ثب غوردى ّاحذُبی کبهل ّ قطوت ُبی کطری ثبقیوبًذٍ غکل  ، حبصل تفریق راثیبى هی کٌٌذ . - 11

 ّردى حبصل تفریق ثب رضن غکل  ، پبضخ تطبّی را هی ًْیطٌذ .پص از ثَ دضت آ -12

                

            

  

  -------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------                                                                        

 حاصل سپس .کنیذ کم ىم از یا ىم جمع با را کسری ىای قسمت و ىم با را صحیح ىای قسمت ابتذا مخلوط، ىای عذد تفریق و جمع برای

 .کنیذ ساده است، ممکه کو جایی تا را جواب پایان در .آیذ دست بو عبارت پاسخ ات کنیذ جمع ىم با را قسمت دو ایه

  

 

 .آًریذ دست تو نمٌنو ماننذ را ىا تفریق ً جمع حاصل
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 (  1
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2
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5
 )  ( 4  2 – 3  )        3 1

10
  

1

2
 2    4 1
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  9   
3

12
 

2

12
 

1

12
  9  

6

12
 (  1

12
    +   1

6
     +1

4
 )  ( 2  3   4  )        4 1

12
  

1

6
 3    2 1

4
 

 

در هْرد ایي ضَ کطر دّقت ّ تبکیذ ثیػتری غْد. زیرا در صفحَ ثؼذ ّ   .جوغ ایي ضَ کطر ،  یک ّاحذ کبهل هی غْد

1  هثال اگر کشاٍرزی ز دارین. فصل ُبی ثؼذی ثَ آى ُب ًیب  درش ُبی 

6
   ٍ    1

3
  ٍ   1

2
از سطح زهیي خَد را کشت   

 کٌذ چِ هقذار از زهیي خَد را کاشتِ است؟

 

 

 

 

 

 جوع ٍ تفریق کسرّا ) از راُ تجسیِ ٍ ترکیة صَرت کسر (

هی  ثب ُن جوغ ّ تفریقکطرُب را ل ،  هحْر اػذاد ّ رضن غک ُن هخرج کردى کطرُبتب کٌْى داًع آهْزاى ثَ کوک 

هی کٌٌذ . در تجذیل كطر ثَ ػذد هخلْط ثب اضتفبدٍ از  ثب ُن جوغ ّ تفریقکردًذ  اهب ثَ رّظ ًطجتب جذیذی ، کطر ُب را 

 تجسیَ صْرت ثبیذ تْجَ غْد.ی تقطین كردى ثَ ًحٍْ 

 

 

 تَصیِ ّای آهَزشی : 

ى هػکل ثْد ، ثِتر اضت از آى ثخْاُین اثتذا ُر ػذد صحیح اگر تجسیَ ّ تفکیک صْرت کطرُب ثرای داًع آهْزا 

هختلف  یُب تْاًٌذ ثَ رّظ یصْرت كطر را ه ،كطر کیی داًع آهْزاى در تجسیَ    را تجسیَ ّ تفکیک کٌٌذ .

 .هختلف از كطر را ثٌْیطٌذ یتجسیَ كردٍ  ّ ضپص تجسیَ ُب

 

   

   
)  1

6
       + 1

3
     + 1

2
 )  1 
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                                  )درسی کتاب 14 صفحِ فعالیت تشریح ( آهَزاى شداً تَسط هفَْم تْتر درک جْت پیشٌْادی ّای فعالیت     

 هراحل زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

ثرای جوغ ّ تفریق کطرُبیی کَ هخرج ثراثر دارًذ یک هخرج را ثٌْیطیذ ّ صْرت ُب را ثب ُن جوغ یب  -1

                                                           تفریق کٌیذ .                    
2

7  
 

3
7
 

2 3
7
  

5
7

                                                       

ثَ هثبل ثبال تْجَ کٌیذ ، اگر از طرف راضت ػجبرت ثبال ثَ طرف چپ حرکت کٌیذ ، هی  تْاًیذ یک کطر را  -2

ق دّ یب چٌذ کطر تجذیل کٌیذ؛ ثٌبثرایي :                    ثَ حبصل جوغ یب تفری
5
7
 

3 2
7
 

3
7
 

2
7  

                                                       

ثٌبثرایي اگرصْرت یک کطر را   تفکیک کٌیذ ، هی  تْاًیذ یک کطر را ثَ حبصل جوغ یب تفریق دّ یب چٌذ  -3

 بل زیر تْجَ کٌیذ .کطر تجذیل کٌیذ ، ثَ هث

5

7
 

7 5 3

7
 

7

7
 

5

7  
 

3

7
5        ؛        

7
 

2 3

7
 

2

7  
 

3

7
5      ؛          

7
 

4 2 1

7
 

4

7
 

2

7   
 

1

7  
 

کطر   
5

7
 را هی تْاًین ثَ صْرت ُبی دیگری ًیس ثٌْیطیذ.   

بلت ُبی هختلف جوغ ّتفریق ػذدُب ثِرٍ ثجریذ ، ثرای تجسیَ ّتفکیک صْرت ُر کطر هی تْاًیذ از ح -4

ثٌبثرایي یک ػذد ) صْرت کطر ( راهی تْاًیذ ثَ رّظ ُبی هتفبّتی تجسیَ کٌیذ  ّ کطرُب ی حبصل را 

 تفکیک ًوبییذ .

      

 

 هاشیي تا ٍرٍدی ٍ خرٍجی 

ِبر ّاحذ ثیع تر اضت ، هبغیي اّل ػذدُبی صحیح راطی ضَ هرحلَ  ثب ػولیبت ریبضی ثَ ػذد صحیح دیگری کَ چ

تجذیل هی کٌذ اهب هبغیي دّم ػذدُبی کطری راطی ضَ هرحلَ  ثب ػولیبت ریبضی ثَ ػذد کطری دیگری کَ 
2

7
ّاحذ  

 ثیع تر اضت ، تجذیل هی کٌذ .
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 تَصیِ ّای آهَزشی : 

َ دضت آّرًذ . از تْصیَ هی غْد اثتذا داًع آهْزاى حبصل ضتْى اّل را هحبضجَ کٌٌذ ، ضپص حبصل ضتْى دّم را ث

داًع آهْزاى ثخْاُیذ کَ ثیبى کٌٌذ ضتْى اّل چگًَْ ثَ ضتْى آخر تجذیل غذٍ اضت . ایي کبر قذرت اضتذالل آى ُب را 

 ثبال هی ثرد.

  آهَزاى داًش تَسط هفَْم تْتر درک جْت پیشٌْادی ّای فعالیت

 فعالیت زیر جيت افسایش ميارت در دانش آمٌزان تٌصیو می شٌد .

 ثرگَ یب هقْا تصْیر هبغیي ثب ّرّدی ّ خرّجی را رضن کٌیذ . ثررّی -1

 )دضت ّرز (ثررّی آى  ًبیلْى ، چطت ًْاری ،طلق غفبف ّ یب ......      ثچطجبًیذ .   -2

 حبال ثب هبژیک ػذدُبی دلخْاٍ را رّی خبًَ ُبی ضتْى اّل ّ فلع ُب ثٌْیطیذ .  -3

 تْى آخر تجذیل هی غًْذ .حذش ثسًیذ کَ چگًَْ ػذد ُبی ضتْى اّل ثَ ػذدُبی ض -4

 )تصْیری(حبال هحبضجَ را  اًجبم دُیذ ّ ضتْى ُبی خبلی هبغیي را پرکٌیذ .  -5

 ثب هقبیطَ ضتْى اّل ّ آخر ثیبى کٌیذ چگًَْ ػذد ضتْى  آخر ثَ دضت آهذٍ اضت . -6

 حبال پبضخ خْد را ثب حذضی کَ زدٍ ثْدیذ هقبیطَ کٌیذ . -7

 ذدا هراحل را اًجبم دُیذ تب از صحت ػولیبت خْد هطوئي غْیذ .اگر پبضخ غوب ثب حذضتبى یکی ًجْد ،  هج -8

 هی تْاًیذ ثب دّضتبى خْد ثحث ّ تجبدل ًظر کٌیذ. -9

 )کالهی (                                                                                                       هراحل اًجبم ػولیبت را تْضیح دُیذ .  -11

تختَ را پبک کٌیذ ّ دّثبرٍ توریي دیگری  ثب ػذدُبی جذیذ اًجبم دُیذ . -11

 

شده اند ً عدد ىای  4(   می بینیم کو عدد ىای ستٌن اًل ىمو بو اضافو +5 -4+ 3; 4با تٌجو بو عملیات  )

 4یان جٌاب آن ىا بو ىمو ستٌن ىا یک مقدار ىم اندازه اضافو ً کم شده کو در پا بٌجٌد  آًرده اند.ستٌن آخر را  

 می شٌد.
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با تٌجو بو عملیات  )
2

7
 -  3

7
  +1

7
(   می بینیم کو عدد ىای ستٌن اًل ىمو بو اضافو  

2

7
شده اند ً عدد ىای  +  

ستٌن آخر را  بٌجٌد  آًرده اند. بو ىمو ستٌن ىا یک مقدار کسری ىم اندازه اضافو ً کم شده کو در پایان جٌاب 

آن ىا 
3

7
 می شٌد. +  

 

 چِبرم یک   یک دّم قبغق ًوک ثَ رًگ صْرتی 

یک ُػتن قبغق ًوک ثَ   ضجسقبغق ًوک ثَ رًگ 

چَ کطری رًگ اضت؟   رًگ آثی 
7
8

 

= یؼٌی ُر ضَ کطر ثب ُن جوغ هی غًْذ ثب ػولیبت پبضخ 

 . 

 

 

 .پاسخ تا عولیات ; یعٌی ّوِ کسر ٍ عذد ّای هخلَط  تا ّن جوع هی شًَذ

1 3

12
+ 2;2  3

12
 

4

12
 

6

12
 

2

12
   2  

15

12
  (  1

6
    +1

2
 +  1

3
     +1

4
 )  ( 1  1   )    1

6
 +    1 1

2
  

1

3
     1 1

4
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 رایگاى  هی تاشیذ.  استفادُ ِتا رکر یک صلَات تر هحوذ ٍ آل هحوذ  هجاز ت

 هٌثع هجاز است.کپی ترداری فقط تا رکر 

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعيل احودي

 

 

هوفقيت شوا  آرزوي هن  است. ،          هعلن اعساهي به کشور تایلند 
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 به نام خالق هستي       

                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                      

                                                                                     

                  ریاضی ششن        صلَاتاستفادُ تا رکر یک               هعلن اعساهی تِ تایلٌذ         اسوعیل احوذیتْیِ ٍ گرد آٍری :      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مچْار درسفصل اٍل) کسر هتعارفی (  

 ( 19 الی 16ضرب ٍ تقسین ) صفحِ ی 

 ًگاُ کلی تِ درس : 

در ایٍ درص داَغ آيٕساٌ ثزای يسبطجّ ی ضزة کظزْب ٔ ػذد يخهٕط ثب رٔع خذیذی )يفٕٓو يظبزت ( آػُب يی 

ػَٕذ. ضزة کظزْب ٔ ػذد يخهٕط ثب اطتفبدِ اس رٔع يظبزت ، ثبػث ثبال رفتٍ لذرت اطتذالل ٔ درک تصٕیزی 

زدٌ را کّ در پبیّ ْبی پبییٍ تز َظجت ثّ یک ػجبرت ػذدی يی ػٕد . در ثسث تمظیى رٔع ْبی يتفبٔت تمظیى ک

آيٕختّ اَذ ، يدذدا یبد آٔری يی ػٕد . ًْچُیٍ ًَبیغ تصٕیزی تمظیى دٔ کظز ، يسبطجّ ی يخزج يؼتزک ) ثزای 

اَدبو ػًهیبت تمظیى ( را يی آيٕسَذ  ٔ درک خٕاُْذ کزد کّ ثّ چّ دنیم در تمظیى دٔ کظز ثب يخزج يؼتزک صٕرت 

 مظیى يی کُیى . أنی را ثز صٕرت کظز دٔو ت

 : ی درس چْارم ّذف ّا 

 کسة تَاًایی ضرب ٍ تقسین کسر ٍ عذد هخلَط -

  ،گستردُ ًَیسی  ، کسة تَاًایی ضرب ٍ تقسین کسرٍعذد هخلَط ازطریق )هحاسثِ ی هساحت  -

 هحَر اعذاد(ٍ  شکل

 یی کِ داًش آهَزاى در ایي درس کسة هی کٌٌذ :ّا هْارت

 تصٕیزی صٕرت ثّ اػؼبری اػذاد ٔ كظز تمظیى ٔ ضزة ًَبیغ ارایّ یی بَتٕا 

 َٕیظی گظتزدِ - يظبزت ی يسبطجّ) صٕرت ثّ اػؼبری اػذاد ٔ كظز تمظیى ٔ ضزة ًَبیغ ارایّ یی َب تٕا 

 (اػذاد يسٕر - ػکم

 (کظزْب ضزة ثّ کظزْب تمظیى تجذیم ) ْبزکظ ضزة طزیك اس کظزْب تمظیى ی يسبطجّ تٕاَبیی 

 كظزْب تمظیى ثٓتز درک خٓت كاليی ارتجبط ثزلزاری 

 ِكظزْب رٔی ػًهیبت خٓت خزٔخی ٔ ٔرٔدی اسيبػیٍ کزدٌ اطتفبد 
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 : ضرب ٍ تقسین کسرّا

ثّ ػُٕاٌ  ٔ طپض آٌ را تصٕیزی ًَبیُذداَغ آيٕساٌ در ضزة كظزْب يی تٕاَُذ اس يٓبرت كاليی اطتفبدِ ًَٕدِ  

ًََّٕ یک طٕو اس یک چٓبرو در ضزة اػذاد يخهٕط داَغ آيٕساٌ اس يٓبرت گظتزدِ َٕیظی اػذاد يخهٕط اطتفبدِ 

ایٍ فزایُذ  ًَٕدِ طپض گظتزدِ ی آٌ را در لبنت تصٕیزی ارایّ ًَٕدِ ٔ طپض اس آٌ ْب ػًهیبت ضزة را يی خٕاْیى.

ضزة كظز ٔ ضزة اػذاد يخهٕط يی ػٕد.داَغ آيٕساٌ  ثبػث رػذ درک تصٕیزی داَغ آيٕساٌ َظجت ثّ يفٕٓو

ثز  8را ثّ رازتی يی فًُٓذ ايب يًكٍ اطت در درک تمظیى  2ثز  8تمظیى 
1

2
ثب يؼكم يٕاخّ ثبػُذ. ثّ ػُٕاٌ ًََّٕ  

ٔازذ چُذ تب  8ثیبٌ خًالتی" 
1

2
 در درک ثٓتز يفٕٓو تمظیى يٕثز اطت.“ ٔازذ يی ػٕد 

 تَصیِ ّای آهَزشی :

ثبػیذ كّ در تمظیى دٔ كظز ثب يخزج غیز يظبٔی چّ ًَبیغ آٌ تصٕیزی ثبػذ چّ غیز تصٕیزی ثبیظتی  تٕخّ داػتّ

اثتذا آٌ ْب را ْى يخزج ًَٕدِ ثؼذ ػًهیبت تمظیى را اَدبو دْیى. فؼبنیت ْبی دطت ٔرسی يی تٕاَذ ثّ درک ثٓتز داَغ 

 ذ.آيٕساٌ َظجت ثّ فزایُذ ػًم ضزة ٔ تمظیى كظز ٔ ػذد يخهٕط كًک كُ

 

 ضرب کسرها   ) به روش مساحتی (

تب کٌُٕ داَغ آيٕساٌ ثزای يسبطجّ ی ضزة دٔ کظز کٕچک تز اس ٔازذ ثب رطى ػکم ، اثتذا ػکهی ثّ اَذاسِ ی یک 

ٔازذ رطى يی کُُذ ، ثّ يمذار کظز دٔو ) ػبيم دٔو ضزة (  اس ػکم را رَگ يی کُذ . زبال ثّ يمذار کظز أل ) 

را رَگ يی کُذ . لظًت ْبیی کّ دٔ ثبر رَگ ػذِ اطت  ثزاثز زبصم ضزة دٔ کظز  ػبيم أل ضزة ( اس ػکم

 اطت .ايب در پبیّ ی ػؼى  ثّ رٔع َظجتب خذیذی )رطى ػکم  ثّ رٔع يظبزت ( ضزة کظز ْب را اَدبو يی دُْذ  .

 تَصیِ ّای آهَزشی :        

يظبزتی ، زبصم ضزة ایٍ دٔ ػذد را ثّ  داَغ آيٕس ثبیذ پض اس يسبطجّ ی زبصم ضزة دٔ ػذد يخهٕط ثّ رٔع

رٔع تجذیم ثّ کظز َیش ثّ دطت آٔرد ٔخٕاة ْب رايمبیظّ کُُذ . ایٍ کبر ثبػث افشایغ تٕاَبیی  اطتذالل در داَغ 

 آيٕس يی ػٕد.

داَغ آيٕساٌ در ضزة كظزْب يی تٕاَُذ اس يٓبرت كاليی اطتفبدِ ًَٕدِ ٔ طپض آٌ را تصٕیزی ًَبیُذ ثّ ػُٕاٌ  

 ًََّٕ یک طٕو اس یک چٓبرو

 

 

 

 فعالیت زیر جهت افسایص مهارت در دانص آمىزان تىصیه می ضىد .
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 )درسی کتاب 61 صفحه فعالیت تشریح(: 1فعالیت 

يی خٕاْیى ثّ طٕر يثبل زبصم ضزة  -1
1

4
  ×

1

3
 را ثّ رٔع يظبزتی ثّ دطت آٔریى .  

زبصم    -2
1

4
  ×

1

3
يی تٕاَذ ثزاثزيظبزت چٓبر ضهؼی ثبػذ کّ طٕل آٌ ثزاثز   

1

3
ٔازذ ٔ ػزض آٌ ثزا ثز 

1

4
 

 ٔازذ  اطت.

 تی يتز ثبػذ.(طبَ 12اثتذايزثغ ٔازذ را رطى کُیذ . )ثّ طٕر يثبل يزثؼی رطى کُیذ کّ طٕل ْز ضهغ آٌ  -3

یکی اس اضالع يزثغ ٔازذ ) يثال ضهغ افمی آٌ ( را ثّ طّ لظًت يظبٔی تمظیى کزدِ ٔ يمذار  -4
1

3
را رٔی آٌ   

 َؼبٌ دْیذ .

) يثال ضهغ افمی آٌ ( را ثّ چٓبر لظًت يظبٔی تمظیى کزدِ ٔ     4یکی اس اضالع يدبٔر ضهغ اَتخبثی يٕرد  -5

يمذار 
1

4
 را رٔی آٌ َؼبٌ دْیذ .  

يظبزت لظًتی اس ػکم راکّ طٕل آٌ ثزاثز  -6
1

3
ٔػزض آٌ ثزا ثز 

1

4
ٔازذ اطت را يؼخص کُیذ .) يثال ثب  

 رَگ کزدٌ (

يمذار يظبزت لظًت رَگ ػذِ  )  -7
1

4
  ×

1

3
 ( ثزاثز    

1

12 
 اطت .  

 
 

 

  )درسی کتاب 61 صفحه فعالیت تشریح( يزازم اَدبو ضزة ْبی ثبال در سیز  آيذِ  اطت.
1
3
                                                                                                                                         

                                                                        

کظز  : 1فعالیت 
1

3
             را رٔی يسٕر افمی  َؼبٌ يی دْیى  
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طپض یک ٔازذ ثّ ًْبٌ اَذاسِ ثّ صٕرت ػًٕدی رطى يی کُیى ٔ کظز 
1

4
 رٔی آٌ َؼبٌ يی دْیى    

                       
1

3
    

                                                                                                                                
1

4
      

                                                                                                                          

                                                                                                                                    

 

  تؼکیم دادِ ػٕد. َمبط را ادايّ دادِ تب یک يزثغ طّ ٔازذ  در چٓبر ٔازذ 

يظبزت لظًتی اس ػکم راکّ طٕل آٌ ثزاثز 
1

3
ثزٔػزض آٌ ثزا  

1
4

ػذِ يؼخص  ثصٕرت لزيش رَگٔازذ اطت  

 . اطت

يمذار يظبزت لظًت رَگ ػذِ  ) 
1

4
  ×

1

3
 ( ثزاثز    

1

12 
                     ت.اط  

1

12 
  1

4
 ×1

3
   

 تر اساس خاصیت جا تجایی در ضرب استفادُ ّر یک از کسرّا در طَل ٍ یا عرض  اشکالی ًذارد ٍ تغییری ٍدرحاصل تَجَد ًوی آٍرد.

شکل ّا ی هرتع استفادُ هی گردد ٍ شکل ّای زیر ( از ضرب کسرها   ) به روش مساحتی برای نمایص 

 ّوِ تِ فرض هرتع ّستٌذ.

 
1

3
     ×     1

2
            

1

6
    1

3
  ×1

2
 

                           

 

                                                                                                         

      

 

 

 

 

 

     

   

   

   

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

4

5
       ×            2

3
           

8

15
    4

5
  ×2

3
 

     

     

     

 

1

2
         ×     3

4
             

3

8
    1

2
  ×3

4
 

 

 

 

 

 ْز داَغ آيٕس ثبیذ فؼبنیت ْبی دطت ٔرس ، تصٕیزی ٔ کاليی را اَدبو دْذ تب ثّ ططر يٕرد َظز ثزطذ .

کبيم ) يزثغ ٔازذ ( ٔ لظًت ْبی کظزی) کظزی  ػکم رارٔی يمٕا ثکؼُذ ثب اطتفبدِ اس اثشار لیچی لظًت ْبی ٔازذ

ر صٕرت ايکبٌ ( ٔازذ کبيم ، ثظبسَذ؛  طپض اس ٔازذ کبيم ( را ثجزَذ ، ثب کُبرْى لزاردادٌ لظًت ْبی کظزی  )د

 ) دطت ٔرس (ثب خًغ ٔازذ ْبی کبيم ٔ کظزی اسٔازذ پبطخ راثیبٌ کُُذ.

ػکم ثبال( را يسبطجّ کُُذ ٔ زبصم را ثیبٌ کُُذ .        6ثب اطتفبدِ اسرطى ػکم ، اَذاسِ ی يظبزت ْز  چٓبر ضهؼی ) 

 ) تصٕیزی (

ثّ رٔع يظبزتی را تٕضیر دُْذ تب لذرت ارتجبط کاليی ٔ تٕاَبیی اطتذالل  َسِٕ ی يسبطجّ ی ضزة دٔ ػذد يخهٕط

 ) کاليی (آَبٌ ثبال رٔد. 
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 )درسی کتاب 61 صفحه فعالیت تشریح( : 3فعالیت 

يی خٕاْیى ثّ طٕر يثبل زبصم ضزة  -1
1

2
 1× 

1

3
 را ثّ رٔع يظبزتی ثّ دطت آٔریى .  2 

زبصم   -2
1

2
 1× 

1

3
يی تٕاَذ ثزاثزيظبزت چٓبر ضهؼی ثبػذ کّ طٕل آٌ ثزاثز      2 

1

3
ٔازذ ٔػزض آٌ             2 

ثزا ثز
1

2
 ٔازذ  اطت.       1 

1 2يی داَیى کّ      -3

3
  1 1 1

3  
       ٔ  1 1

2
 1 1

2  
 اطت .    

طبَتی  6آٌ اثتذايزثؼی ثّ ضهغ یک ٔازذ اَتخبة کُیذ . )ثّ طٕر يثبل يزثؼی اَتخبة کُیذ کّ طٕل ْز ضهغ  -4

 يتز ثبػذ.(

1 2  ثب تٕخّ ثّ ٔازذ اَتخبثی چٓبرضهؼی ثّ طٕل   -5

3
1 1 1ٔازذ یؼُی  

3  
1ٔ ثّ ػزض      1

2
ٔازذ یؼُی   

1 1

2  
 رطى يی کُیى . )ًْبَُذ ػکم سیز (   

 ثب رطى خط ٔازذ ْب ی کبيم ٔ لظًت ْبی کظزی  ػکم را يؼخص کُیذ .  -6

 )ًْبَُذ  ػکم سیز (يظبزت ْز لظًت اس ػکم را يسبطجّ کُیذ . -7

1  يدًٕع يظبزت ْب ثزاثز زبصم ضزة دٔ ػذد يخهٕط    -8 1

2
   ×  2 1

3
 اطت.  ػزض(× ) طٕل   

 2  می خواهیم )درسی کتاب 61 صفحه فعالیت شریحت  (
6

3
 را روی یک محور در طول نشان دهیم.  

ٔ در آخز یک ٔازذ یک ٔازذ لزيشْى اَذاسِ ی ٔازذ طجش در ادايّ آٌ طپض  یک  ٔازذ طجشثّ صٕرت افمی اثتذاء 

.ٔ چٌٕ یک طٕو اس آٌ را َیبس داریى آٌ را ثّ طّ لظًت کزدِ ٔ یک کُیى  آثی ْى اَذاسِ ی ٔازذ ْبی لجهی رطى يی

1 2                                          يبَُذ ًََّٕ سیز: لظًت اس آٌ را يؼخص يی کُیى

3
  

 

 

 6 می خواهیم سپس 
6

2
 6                                      نشان دهیم. عرض )عمودی( را روی یک محور در   

6

2
 

 ْى اَذاسِ ی ثُفغ ٔ در ادايّ یک ٔازذاثتذاء ثّ صٕرت ػًٕدی یک  ٔازذ لِٕٓ ای 

 لظًت کزدِ دٔاس آٌ را َیبس داریى آٌ را ثّ  دٔؤازذ لجهی رطى يی کُیى .ٔ چٌٕ یک  

 ٔ یک لظًت اس آٌ را يؼخص يی کُیى يبَُذ ًََّٕ 

زبال لظًت ْبی يؼخص ػذِ ثیٍ کزٔػّ ْب را َمبط را ثصٕرت افمی ٔ ًْچُیٍ ػًٕدی ادايّ يی دْیى تب ػکم سیز 

 ثّ دطت آیذ.
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                                                                          2 1

3
                 

 

 

                                                                                                                                       6 
6

2
 

  

 ٔثب ْى خًغ يی ػَٕذ. در سیز لظًت ْبی اضبفی پبک ػذِ ٔ يظبزت ْز ػکم يسبطجّ يی ػٕد.

 پاسخ ها مانند هم هستند.

 

    تقسین عذد صحیح برعذد کسری بِ کوک هحَر اعذاد

ثزای اَدبو تمظیى )يفٕٓو أل یب دٔو ( يی تٕاَُذ اسيسٕر اػذاد اطتفبدِ کُُذ . ايب در پبیّ ی ػؼى  ثّ  مطلة ته ورود

 يسٕراَدبو يی دُْذ  .رٔع َظجتب خذیذی تمظیى ػذد صسیر ثز ػذد کظزی  را رٔی 

 تَصیِ ّای آهَزشی :

 تمظیى يی تٕاَیذ اس يثبل ْبی سیز اطتفبدِ کُیذ :  ألثزای درک يفٕٓو 

 يفٕٓو أل تمظیىدطتّ (  4تبیی تمظیى کزدیى چُذ دطتّ ػذ ؟ )  2ػکالت را ثّ دطتّ ْبی  8يثبل أل :  

 َفز (  4ثبدکُک ثذْیى ، ایٍ ثبدکُک ْب ثّ چُذ َفز يی رطذ؟ )  2ثبدکُک داریى ؛ يی خٕاْیى ثّ ْز َفز  8يثبل دٔو :  

 يثبل طٕو : .....................
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دطتّ ثّ  4تب دایزِ )یب ْز چیش دیگزی ( داػتّ ثبػیى ٔ ثخٕاْیى آٌ را دٔ تب دٔتب دطتّ ثُذی کُیى ،  8ثُبثزایٍ اگز 

      8÷  2= 4يی آیذ ، پض ، يی َٕیظیى  :                      دطت 

 

 آهَزاى داًش تَسط هفَْم بْتر درک جْت پیشٌْادی ّای فعالیت

 فعالیت زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

 

 :)درسی کتاب 61 صفحه فعالیت تشریح( فعالیت : 1فعالیت 

فؼبنیت ْبی دطت ٔرس ، تصٕیزی ٔ کاليی را اَدبو دُْذ تب ثّ ططر يٕرد َظز ثزطُذ . ثّ داَغ آيٕساٌ يی تٕاَُذ  

طٕر يثبل ثزای تمظیى )   =
1

2
 ( يی تٕاَُذ يزازم سیز را اَدبو دُْذ . 8÷   

لظًت يظبٔی  8طبَتی يتز تٓیّ کُیذ . اثتذا َٕار کبغذی را ثب تب کزدٌ ثّ  1ٔازذ ٔ ػزض  8َٕار کبغذی ثّ طٕل 

یى کُیذ . طپض ْز ٔازذ را ثّ دٔلظًت يظبٔی ) تمظ
1

2
( تمظیى کُیذ. تؼذاد لظًت ْب راثؼًبریذ تب پبطخ تمظیى )   =  

1

2
  

 ( را ثّ دطت آٔریذ  . ) دطت ٔرس ( 8÷ 

ثب اطتفبدِ اسخط کغ ٔرطى يسٕر اػذاد ٔتمظیى ثُذی يسٕر)ثّ اَذاسِ ی ٔازذ ٔ َصف ٔازذ( ،  تؼذاد 
1

2
 8ْب ، در   

 يم را يسبطجّ کُیذ ٔ زبصم را ثیبٌ کُیذ .  ) تصٕیزی (ٔازذ کب

َسِٕ ی يسبطجّ ی تمظیى  )   =
1

2
( ثّ کًک يسٕر اػذاد را تٕضیر دُْذ تب لذرت ارتجبط کاليی ٔ تٕاَبیی  8÷   

 اطتذالل آَبٌ ثبال رٔد. ) کاليی (
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 برعذد صحیح بِ کوک راّبرد رسن شکلّذف : تقسین عذد کسری 

ثزای اَدبو تمظیى )يفٕٓو أل یب دٔو ( يی تٕاَُذ اسيسٕر اػذاد اطتفبدِ کُُذ . ايب در پبیّ ی ػؼى  ثّ رٔع َظجتب 

 .خذیذی تمظیى ػذد صسیر ثز ػذد کظزی  را رٔی يسٕراَدبو يی دُْذ  

 تَصیِ ّای آهَزشی : 

 ثزای درک يفٕٓو تمظیى يی تٕاَیذ اس يثبل ْبی سیز اطتفبدِ کُیذ : 

 طُدبق (  2طُدبق را ثّ طّ دطتّ ی يظبٔی تمظیى کُیى در ْزدطتّ چُذ طُدبق خٕاْیى داػت ؟ )  6يثبل أل :  اگز 

در دٔ گهذاٌ  ػبخّ گم خزیذِ اطت . أ يی خٕاْذ ایٍ گم ْب را ثّ طٕر يظبٔی 11يثبل دٔو :  سْزا اس گم فزٔػی 

 گم  (  5ثگذارد . أ در ْز گهذاٌ چُذ ػبخّ گم ثبیذ ثگذارد ؟  ) 

 يثبل طٕو : .....................

در ایٍ فؼبنیت اس داَغ آيٕساٌ خٕاطتّ ػذِ اطت کّ ػًهکزد خٕد راتٕضیر دُْذ ایٍ کبر ثبػث تمٕیت  لذرت ارتجبط 

 کاليی ٔ تٕاَبیی اطتذالل آَبٌ يی ػٕد .

 

 ) درسی کتاب 61 صفحه 2فعالیت تشریح( آهَزاى داًش تَسط هفَْم بْتر درک جْت پیشٌْادی ّای فعالیت

 

  

  

 

2اگر دٍ سَم را تِ پٌج قسوت هساٍی تقسین کٌین در ّر قسوت   

15
 رًگی است.      

2

15
     ;5 ÷ 

2

3
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 )شکل رسم راهبرد بب تقسيم دوم مفهىم ( ۱۱ ی صفحه ۲ فعبليت ۱ تمرين پبسخ پيشنهبدی ومراحل سئىال متن

 فعالیت زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

 

÷  3يی خٕاْیى ثّ طٕر يثبل خٕاة تمظیى )   =  – 1 
1

2
 (  را ثّ کًک ػکم ثّ دطت آٔریى .   

 ثب تٕخّ ثّ ایٍ کّ  - 2
1

2
 کظز کٕچک تز اس ٔازذ اطت ، ػکم یک ٔازذ کبيم را ثکؼیذ .        

يمذار  -3
1

2
  را رٔی ػکم َؼبٌ دْیذ .) ثب رَگ کزدٌ ( 

ثب تٕخّ ثّ ایٍ کّ يی خٕاْیى  -4
1

2
دطتّ ( تمظیى کُیى ، ثُبثزایٍ رٔی ػکم     3َفز)  3را ثیٍ   

1

2
لظًت  3را ثّ   

 لظًت آٌ رَگی اطت .( 3ت يظبٔی تمظیى يی ػٕد کّ لظً 6يظبٔی تمظیى کُیذ . ) کم ػکم ثّ 

 لظًت رَگی ػکم َؼبٌ دُْذِ ی طٓى ْز َفز یب يمذار ْز دطتّ يی ثبػذ. 3ْز لظًت اس  – 5

1÷  3ثب تٕخّ ثّ ػکم ، خٕاة تمظیى  )  – 6
2

(  ثزاثز    
1

6
 .اطت     

2÷    5 ال تا ل مثا مانند  ب

3
  .آورید دست ته شکل رسم تا را  

یک ٔازذ رطى يی کُیى ٔ کظز 
2

3
 آٌ  َؼبٌ يی دْیى )آٌ را ثّرا روی   

 (ثّ طّ لظًت يظبٔی تمظیى يی کُیى ٔ دٔ لظًت آٌ را رَگ يی کُیى

لظًت تمظیى يی  5َفز تمظیى کُیى ثّ صٕرت افمی آٌ را ثب خط ْبی لزيش ثّ  5زبل يی خٕاْیى ایٍ دٔ طٕو را ثیٍ 

کُیى ٔ يی ثیُیى کّ ثّ ْز َفز
2

15
اس لظًت رَگی ثُفغ يی رطذ.    پض      

2

15
  5     ÷2

3
   

 تقسین عذد کسری بر عذد کسری

يفٕٓو طبسی ثزای ایٍ يٕرد کّ ثّ چّ دنیم در تمظیى دٔ کظز ثب يخزج يؼتزک صٕرت أنی را ثز صٕرت کظز دٔو 

خٕاطتّ ػٕد کّ ثب پبطخگٕی ثّ طئٕاالت يطزذ ػذِ ػًهکزد خٕد راتٕضیر دُْذ تمظیى يی کُیى . اس داَغ آيٕساٌ 

ایٍ کبر ثبػث تمٕیت  لذرت ارتجبط کاليی ٔ تٕاَبیی اطتذالل آَبٌ يی ػٕد . داَغ آيٕساٌ يی تٕاَُذثب یکی کزدٌ 

پض اس ْى يخزج  يخزج ْب  ٔ ثّ کًک ػکم خٕاة تمظیى را ثّ دطت يی آٔرَذ .پبطخ ایٍ تمظیى ) تمظیى دٔ کظز (

کزدٌ کظزْب يظبٔی ثب تمظیى صٕرت کظز أل ثزصٕرت کظز دٔو اطت ثُبثزایٍ ثزای يسبطجّ ی تمظیى دٔ کظز ثب 

يخزج غیز يظبٔی اثتذا آٌ ْب را ْى يخزج يی کُیى ، طپض صٕرت کظز أل را ثزصٕرت کظز دٔو تمظیى يی کُیى 

. 
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 تَصیِ ّای آهَزشی : 

 تٕاَیذ اس يثبل ْبی سیز اطتفبدِ کُیذ : ثزای درک يفٕٓو تمظیى يی 

يثبل أل : 
6

7
يتز پبرچّ داریى ، يی خٕاْیى ثب ایٍ يمذارپبرچّ ، دطتًبل ثذٔسیى . اگز ثزای دٔخت ْز دطتًبل    

2

7
  

 دطتًبل (  3پبرچّ السو داػتّ ثبػیى ، ثب ایٍ يمذار پبرچّ ، چُذ دطتًبل يی تٕا َیى ثذٔسیى ؟ ) 

 ...................يثبل دٔو :  

 

 فعالیت زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

 :)درسی کتاب 61 صفحه 3فعالیت تشریح(: 3فعالیت 

 

 داَغ آيٕساٌ يی تٕاَُذ  فؼبنیت ْبی دطت ٔرس ، تصٕیزی ٔ کاليی را اَدبو دُْذ تب ثّ ططر يٕرد َظز ثزطُذ . 

یک صفسّ طهك یب کبغذ پٕطتی) ػفبف ( رٔی ػکم کتبة لزار دْیذ ٔ ػکم فؼبنیت را رٔی آٌ ثکؼیذ. يمذار 
6

7
را ثب  

رَگ کزدٌ رٔی ػکم َؼبٌ دْیذ  .  دٔر ػکم را ثجزیذ ٔ لظًت رَگی آٌ را 
2

7
     ،

2

7
خذا کُیذ ؛ زبال ثیبٌ کُیذ   

کظز
6

7
اس چُذ تب       

2

7
تب . یؼُی پبطخ تمظیى)  =  3تؼکیم ػذِ اطت ؟  

2

7
  ÷

6

7
اطت.)  3( ٔ يظبٔی  6÷  2( ثزاثز )   

 دطت ٔرس (

ثب اطتفبدِ اسػکم تًزیٍ ٔ لظًت ْبی رَگ ػذِ ی آٌ  ،  پبطخ تًزیٍ  را يسبطجّ کُیذ ٔ زبصم را ثیبٌ کُیذ . 

 )تصٕیزی(

بػذ کبفی اطت، صٕرت ْب را ثزْى تمظیى کُیى را ثب کًک ػکم ػهت ایٍ کّ ، چزا اگز يخزج کظزْب يظبٔی ث

 تٕضیر دْیذ تب لذرت ارتجبط کاليی ٔ تٕاَبیی اطتذالل ػًب ثبال رٔد. ) کاليی (

 )درسی کتاب 61 صفحه 3 فعالیت تشریح(: 3فعالیت 
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ثّ طٕر يثبل خٕاة تمظیى )   =  يی خٕاْیى – 1
2

7
  ÷

6

7
 (  را ثّ کًک ػکم ثّ دطت آٔریى .   

 ثب تٕخّ ثّ ایٍ کّ  - 2
6

7
 کظز کٕچک تز اس ٔازذ اطت ، ػکم یک ٔازذ کبيم را ثکؼیذ .        

يمذار  -3
6

7
 را رٔی ػکم َؼبٌ دْیذ  .) ثب رَگ کزدٌ ( 

ثب تٕخّ ثّ ایٍ کّ يی خٕاْیى  -4
6

7
را ثّ دطتّ ْبی    

2

7
تمظیى کُیى ، ثُبثزایٍ رٔی ػکم     

6

7
ر ا    

2

7
     ،

2

7
تمظیى    

 کُیذ. 

5 – 
6

7
تب    3ثّ     

2

7
 تمظیى يی ػٕد.   

ثب تٕخّ ثّ ػکم ، خٕاة تمظیى  )    =  – 6
2

7
  ÷

6

7
اطت . یؼُی پبطخ تمظیى )   =  3(  ثزاثز   

2

7
  ÷

6

7
  ) 

 اطت . 3( ٔ يظبٔی  6÷  2ثزاثز )  

       

 

       

 

 کُُذ يی يخزج ْى را کظز دٔ آٌ اثتذا يظبٔی َب يخزج ثب کظز دٔ تمظیى ثزای پُدى کالص در آيٕساٌ داَغ -۱ : نکته

 راتٕضیر خٕد ػًهکزد ػذِ يطزذ طئٕاالت ثّ پبطخگٕی ثب کّ اطت ػذِ خٕاطتّ آيٕساٌ داَغ اس فؼبنیت ایٍ در -2 

 .  ػٕد يی آَبٌ اطتذالل تٕاَبیی ٔ کاليی ارتجبط لذرت تمٕیت ثبػث کبر ایٍ دُْذ

 يی دطت ثّ را تمظیى خٕاة ػکم کًک ثّ ٔ ْب يخزج کزدٌ یکی آيٕسثب داَغ ، طئٕال صٕرت ثّ تٕخّ ثب – 3 

 . آٔرَذ

 :)درسی کتاب 61 صفحه 4فعالیت تشریح(: 4فعالیت 
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1;    پبطخ تمظیى

4
 2                                                                                                      ;1

3
  ÷3

4
   

3اتتذاء کسر  

4
دّین  ترای ایي کار یک شکل چْار ٍاحذی رسن کردُ ٍسِ  را رٍی  یک ٍاحذ ًشاى هی    

 هاًٌذ شکل رٍترٍقسوت از آى را رًگ هی کٌین. 

حاال هی خَاّین تثیٌین کِ در ایي سِ قسوت رًگی چٌذ تا یک سَم از کل 

 شکل قرار دارد.

1تِ صَرت افقی کسر  تعذ 

3
 را رٍی آى ًشاى هی دّین  هاًٌذ شکل رٍترٍ   
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ثمیّ ػکم را يی پٕػبَیى ٔ ثّ 
1

3
ْى رَگی ٔ ْى غیز ػکم َگبِ يی کُیى يی ثیُیى کّ در یک طٕو ، چٓبر لظًت     

ٔازذ  2اطت. پض يب در لظًت رَگی ػکم  ْز چٓبر لظًت را یک ٔازذ در َظز يی گیزیى . کّ يی ػٕد رَگی 

1قسوت یعٌی   چٓبر تبیی ٔ یک لظًت ثبلی يی يبَذ کّ يی ػٕد یک لظًت اس چٓبر

4
      

 

لظًت طفیذ رَگ را ثب کبغذ طیبِ پٕػبَذِ ایى. ٔ در لظًت آثی رَگ ْزچٓبر لظًت را یک ٔازذ در َظز يی 

لظًت اس چٓبر لظًت یؼُی  گیزیى.کّ يی ػٕد ؛ دٔ تب ٔازذ چٓبر لظًتی ،  ٔ یک 
1

4
      

 

 

                                                                                         1

4
 2  ;1

3
  ÷3

4
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1;    یک يثبل دیگز  

2
  ÷2

3
 

 کظز أل یؼُی  دٔ طٕو را ثب ػکم َؼبٌ يی دْیى. اثتذاء 

                                                         

                           

   

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

 يی کُیى. کظز دٔو یؼُی یک دٔو ػکم را ثّ دٔ لظًت تمظیى يخزج  ثب تٕخّ ثّثؼذ 

 ٔ َگبِ ثّ صٕرت کظز يی کُیى چٌٕ یک اطت یک لظًت اس دٔ لظًت را 

 درآٌ رايی ػًبریى. ْى رَگی ٔ ْى غیز رَگیيؼخص يی کُیى ٔ تؼذاد لظًت ْبی 

 کّ طّ تب اطت.

 کُیى کّ يی لظًت را ثب ْى یک ٔازذ يسبطجّ در لظًت رَگی ْز طّطپض  

یک لظًت اس طّ تب یؼُی يی ػٕد یک ٔازذ ٔ 
1

3
 کّ يی ػٕد. 

1

3
 1  ;1

2
  ÷2

3
   

---------------------------------------------------------- 

2;  یک يثبل دیگز    

5
  ÷3

4
 

کظز أل یؼُی   اثتذاء 
3

4
 را ثب ػکم َؼبٌ يی دْیى. 

 

                                                         

                           

 

ثؼذ ثب تٕخّ ثّ يخزج  کظز دٔو یؼُی 
2

5
 لظًت تمظیى يی کُیى. پُحػکم را ثّ  

 لظًت را پُح لظًت اس دٔاطت  دٔٔ َگبِ ثّ صٕرت کظز يی کُیى چٌٕ  

 درآٌ رايی ػًبریى. ْى رَگی ٔ ْى غیز رَگیيؼخص يی کُیى ٔ تؼذاد لظًت ْبی 

 تب اطت. ْؼتکّ 

 لظًت را ثب ْى یک ٔازذ يسبطجّ يی کُیى کّ ْؼتدر لظًت رَگی ْز طپض 

تب یؼُی  ْؼتلظًت اس  ْفتيی ػٕد یک ٔازذ ٔ 
7

8
 کّ يی ػٕد. 

7

8
 1  ;2

5
  ÷3

4
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3;  أل کٕچکتز ثبػذ.    ،يٕالؼی کّ در تمظیى کظز ایزثیک يثبل دیگز 

4
  ÷2

3
 

کظز أل یؼُی   اثتذاء 
2

3
 را ثب ػکم َؼبٌ يی دْیى. 

 

                                                         

                           

 

ثؼذ ثب تٕخّ ثّ يخزج  کظز دٔو یؼُی 
3

4
 لظًت تمظیى يی کُیى. چٓبرػکم را ثّ  

 لظًت را چٓبر لظًت اس طّاطت  طّٔ َگبِ ثّ صٕرت کظز يی کُیى چٌٕ  

  درآٌ رايی ػًبریى. ْى رَگی ٔ ْى غیز رَگیيؼخص يی کُیى ٔ تؼذاد لظًت ْبی 

  تب اطت. َّ کّ

 کًتز اس َّ لظًت را ثب ْى یک ٔازذ يسبطجّ يی کُیى کّ  َّ در لظًت رَگی ْزطپض 

تب یؼُی  َّلظًت اس  ْؼتدرطت ًَی ػٕد  يی ػٕد یک ٔازذ تب 
8

9
.                                                   کّ يی ػٕد 

 
8

9
   ;3

4
  ÷2

3
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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تقسین در تقسین کسر بر کسر یا بایذ هخرج دٍ کسر را هساٍی کرد ٍ صَرت ّا را بر ّن 

ٍ  ردصَرت ٍهخرج( کجابجای ٍیا هی تَاى کسر اٍل را ًَشت ٍ کسر دٍم را بر عکس ) ًوَد

عالهت تقسین بِ ضرب تبذیل شَد ٍ سپس صَرت ّا در ّن ضرب شًَذ ٍ هخرج ّا ّن در 

 علت را تَضیح هی دّین.ّن ضرب شًَذ.

5 3 .  3   4در ّن ضرب هی کٌینرا   برای هخرج هشترک گرفتي دٍ هخرج 

3 7
   4 7

3 7
  ;5

7
  ÷4

3
    

ی  هخرج ّا  ٍ کسر ّای هساٍی ساختِ شذُ کِاست   3   4حاال ٍقتی بِ دٍ هخرج کسر ًگاُ هی کٌین ّر دٍ عبارت ضرب  

هساٍی است.پس صَرت ّا را بر ّن تقسین هی کٌین یعٌی صَرت اٍل را بر صَرت دٍم تقسین هی کٌین.ٍ عالهت اى ّا 

 هی دّین. بیي آًْا را ضرب قرار

                ؛ٍ االى ٍقتی بِ صَرت ٍ هخرج ًگاُ هی کٌین  هتَجِ هی شَین
4 7

3 5
   

3 5

3 7
   4 7

3 7
  ;5

7
  ÷4

3
    

کِ کسر اٍل ّواى کسر اٍل هَجَد  در عبارت تقسین  است کِ عیٌا ًَشتِ شذُ ٍ کسر دٍم ّواى کسر 

ِ جای صَرت ٍ هخرج عَض شذُ است.     دٍم است با ایي تفاٍت ک
4 7

3 5
   

3 5

3 7
   4 7

3 7
  ;5

7
  ÷4

3
    

 ٍعالهت تقسین تِ ضرب تثذیل شذُ است.پس هی تَاى در تقسین دٍ کسر تِ ایي صَرت عول ًوَد.
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سر دٍم را هعکَس هخرج یک هی تَاى داد .کسر اٍل را ًَشت ٍ ک بِ عذد یک ،
5

3
  

5

3
              1

1
   

3

5
   1

1
  ;3

5
  ÷1    

                       کرد ٍ عالهت را ضرب کرد. ٍ عولیات را سادُ اًجام داد.

                            کسر اٍل را ًَشت ٍ کسر دٍم را هعکَس کرد ٍ عالهت را ضرب کرد.  
40

18
   

488

153
   255

366
  ;15

48
  ÷25

36
    

را با ّن سادُ هی کٌین. ٍ بعذ از سادُ  33ٍ  85را با ّن سادُ هی کٌین  52ٍ  52اعذادت ضرب شذُ اعولی، ٍ حال کِ 

 .ب هی کٌین ٍ اعذاد هخرج را ّن در ّن ضرب هی کٌینرشذى اعذاد صَرت را در ّن ض

                         7

2
      

41

71
   357

82
   

7

4
   35

8
  ;3

4
 1 ÷3

8
 4               20

21
 

5

3
   4

7
  ;3

5
  ÷4

7
    

  
2

7
    4   5 

 

 

  1  6

32
  …              2

16
   3

2
   1          16

2
  ÷3

2
   1           1 1

2
  3 1

5
   1     ;

11
2

31
5

   1     
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 هاشیي ٍرٍدی ٍ خرٍجی 

داَغ آيٕساٌ  پبیّ ی ػؼى ثب ایٍ َٕع يبػیٍ آػُب ْظتُذ ٔ ارتجبط ثیٍ طتٌٕ أل ٔ آخز چُیٍ يبػیُی را ثب ػًهیبت 

 يسبطجّ کزدِ اَذ ايب ارتجبط ثیٍ طتٌٕ أل ٔ آخز يبػیٍ را ثب ػًهیبت ضزة ٔتمظیى  يسبطجّ َکزدِ اَذخًغ ٔتفزیك 

(        × 4×3÷  6يبػیٍ أل ػذدْبی صسیر راطی طّ يززهّ  ثب ػًهیبت ریبضی ثّ ػذد صسیر دیگزی ثّ يمذار)

ػًهیبت ریبضی ثّ ػذد دیگزی ثّ تجذیم يی کُذ ايب يبػیٍ دٔو ػذدْبی کظزی راطی طّ يززهّ  ثب 

 ( تجذیم يی کُذ .      ×2÷3×4يمذار)

 تَصیِ ّای آهَزشی : 

تٕصیّ يی ػٕد اثتذا داَغ آيٕساٌ زبصم طتٌٕ أل را يسبطجّ کُُذ ، طپض زبصم طتٌٕ دٔو را ثّ دطت آٔرَذ . اس 

داَغ آيٕساٌ ثخٕاْیذ کّ ثیبٌ کُُذ طتٌٕ أل چگَّٕ ثّ طتٌٕ آخز تجذیم ػذِ اطت . ایٍ کبر لذرت اطتذالل آٌ ْب را 

 ثبال يی ثزد. 

 آهَزاى داًش تَسط َْمهف بْتر درک جْت پیشٌْادی ّای فعالیت

 ثزرٔی ثزگّ یب يمٕا تصٕیز يبػیٍ ثب ٔرٔدی ٔ خزٔخی را رطى کُیذ . -1

 ثزرٔی آٌ  َبیهٌٕ ، چظت َٕاری ،طهك ػفبف ٔ یب ......      ثچظجبَیذ . )دطت ٔرس (  -2

 زبال ثب يبژیک ػذدْبی دنخٕاِ را رٔی خبَّ ْبی طتٌٕ أل ٔ فهغ ْب ثُٕیظیذ .  -3

 ػذد ْبی طتٌٕ أل ثّ ػذدْبی طتٌٕ آخز تجذیم يی ػَٕذ .زذص ثشَیذ کّ چگَّٕ  -4

 زبال يسبطجّ را  اَدبو دْیذ ٔ طتٌٕ ْبی خبنی يبػیٍ را پزکُیذ . )تصٕیزی( -5

 ثب يمبیظّ طتٌٕ أل ٔ آخز ثیبٌ کُیذ چگَّٕ ػذد طتٌٕ  آخز ثّ دطت آيذِ اطت . -6

 زبال پبطخ خٕد را ثب زذطی کّ سدِ ثٕدیذ يمبیظّ کُیذ . -7

 ػًب ثب زذطتبٌ یکی َجٕد ،  يدذدا يزازم را اَدبو دْیذ تب اس صست ػًهیبت خٕد يطًئٍ ػٕیذ .اگز پبطخ  -8

 يی تٕاَیذ ثب دٔطتبٌ خٕد ثسث ٔ تجبدل َظز کُیذ. -9

                           يزازم اَدبو ػًهیبت را تٕضیر دْیذ . )کاليی (                                                                              -11

 تختّ را پبک کُیذ ٔ دٔثبرِ تًزیٍ دیگزی  ثب ػذدْبی خذیذ اَدبو دْیذ . -11
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 رایگاى  هی تاشیذ.  استفادُ ِهحوذ ٍ آل هحوذ  هجاز تتا رکر یک صلَات تر 

 کپی ترداری فقط تا رکر هٌثع هجاز است.

 

 

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعيل احودي

 

 

هوفقيت شوا  آرزوي هن  است. ،          هعلن اعساهي به کشور تایلند 
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 به نام خالق هستي                                                                                                                

                                                                                                          

                                                                                                              

                                                                                                                                                

 ( 11الی  10) صفحِ ی    استفبدُ بب رکر یک صلَات           اعساهی بِ تبیلٌذهعلن      اسوعیل احوذیتْیِ ٍ گرد آٍری :       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ّفت فصل اٍل آى ، در ّر فصل یک راّبرد حل هسبلِ آهَزش دادُ هی ضَد . کِ درکتبة ریبضی ضطن ّطت فصل دارد 

 ٍدر فصل ّطتن داًص آهَزاى آزادًذ تب از راّبرد ّبی یبد گرفتِ  برای  حل هسبلِ ّبی فصل ّطتن  استفبدُ کٌٌذ.

 :  در فصل اٍل کسر هتعبرفی  حل هسئلِ

  راّبرد رسن ضکل بب حل هسئلِ
 ًگبُ کلی بِ درس : 

بب راْبرد رضى غکم را يی آيوزَذ و داَع آيوزاٌ در ایٍ درش تواَبیی اضتفبدِ از رضى غکم در حم يطبئم يختهف 

بظ خوبی آغُب يی غوَذ . توجّ داغتّ ببغیذ کّ در حم يطئهّ بب راْبرد رضى غکم الزو َیطت کّ داَع آيوزاٌ َقّّّّ

 ببغُذ بهکّ ببيذل ضبزی ضبدِ يی تواٌ يطئهّ را حم کُُذ .

 ّذف ّب : 

 آضٌبیی داًص آهَزاى  بب راّبرد رسن ضکل برای حل هسئلِ .  -

 درک کبربرد رسن ضکل ٍ تَاًبیی بِ کبر گیری آى . -

 تَصیِ ّبی آهَزضی در حل هسئلِ بب راّبرد رسن ضکل :

ریبضی ٍ ًیبزی بِ ًَضتي عولیبت رضى غكم يی تواَذ يطئهّ را تبییٍ كُذ در حم بعضی از يطئهّ ْبی ریبضی ،  -1

 ًببضذ.

كّ كبيال يرتبط بب در حم يطئهّ بب راْبرد رضى غكم َیبزی َیطت داَع آيوز َقبظ خوبی ببغذ و یب غكهی بكػذ  -2

 يوضوع يطئهّ اضت  بهكّ یک يذل و یب تصویری از آٌ كبفی اضت.

ضپص بب حم  توضیح دْذ.يعهى ببیطتی راْبرد رضى غكم را ًْراِ بب حم يطئهّ بّ كًک داَع آيوزاٌ برای آٌ ْب  -3

 يطبئم يتُوع توضط داَع آيوزاٌ بب اضتفبدِ از ایٍ راْبرد تواَبیی بّ كبر گیری از آٌ را در حم يطبئم يی آيوزَذ.
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 یک در ٍ جَ قسوت یک در اٍ .قسوت کرد سه را دیگر ًین ٍ کاشت گٌدم را خَد زهیي از ًیوی اٍ .است کشاٍرز آقا علی -1

 را خَد زهیي از کسری چه آقا علی .کاشت سبسیجات آى قسوت در یک ٍ کرد ًصف هن را سَم قسوت .کاشت یًَجه قسوت

 است؟ کاشته سبسیجات

 

 .گٌذم ًویسین هی قسوت در یک و کردٍ قسوت دو را آى هسئلَ، صورت بَ توّجَ بب .دُین هی ًشبى هستطیل یک بب را آقب علی زهیي

 .دست آیذ بَ هسئلَ پبسخ تب کٌیذ کبهل را شکل و بخواًیذ دوببرٍ را هسئلَ

 

 

 

 

 قبآ عهی 
1

12
   از زيیٍ خود را ضبسیجبت کبغتّ اضت. 

 

 

 

او هی خواُذ  .است شذٍ رو روبَ هسئلَ یک بب ببستبى هصر در کبرگراى دستوسد پرداخت هسئول -2
1

3
 دستوسد عٌواى بَ را ًبى کی      

   و کبرگر یک  بَ
1

4
 دیگر بذُذ. کبرگر بَ را ًبى ُوبى از   

 است.(  12است هخرج هطترک  4ٍ 3) بب تَجِ بِ ایٌکِ هخرج دٍازدُ قسوت  کٌذ؟ تقسین قسوت چٌذ بَ را خود ًبى ببیذ او

یعٌی  چْبر قسوت  بذُذ؟ اّول کبرگر بَ را شذٍ تقسین ًبى از قسوت چٌذ
1

3
        

4

12
 

یعٌی سِ قسوت  بذُذ؟ قسوت چٌذ دوم کبرگر بَ
1

4
          

3
12
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  .شذ پر ببک و شذٍ زدٍ بٌسیي لیتر 22 بٌسیي پوپ در .دارد بٌسیي هبشیٌی ببک  -4

  44لیتراست؟؟   لیتر چٌذ هبشیي ایي ببک گٌجبیش

 

 شذ.  پر ببک شذٍ و زدٍ بٌسیي لیتر 22 
1

2
 ببک  

1

2
 نیتر(22یعُی َصف ) اضت بُسیٍ داغتّببک   

 

با توجو بو شکل باال قسمت رنگ زرد 
1

2
 لیتر بنسین 22با  ؛باک بنسین داشتو است یعنی باک تا نصف بنسین داشتو   

 لیتر است. 44گنجایش باک  بنسین        22    22شده است .  پر باک، زده قسمت صورتی 

 

 .تاست 65 ّن رٍی ًْا آ پاّای تعداد .دارد ٍجَد گاٍ ٍ هرغ 02 ّن رٍی هسرعِ یک در -1

 ).دارًد پا 4 گاٍّا ٍ پا 0 ّا هرغ( گاٍ؟ چٌد ٍ است هرغ چٌد هسرعِ ایي در

 ْػت گبو                      ).دارًد پا 4 گاٍّا ٍ پا 0 ّا هرغ( گاٍ؟ چٌد ٍ است هرغ چٌد هسرعِ ایي در

 

 

 

 

 هرغ ٍ گبٍ  ٍجَد دارد ٍ ّوِ آى ّب حذاقل دٍ پب را دارًذ .  20در ایي هسرعِ 

 تب پب. 40تب دٍ تب   20ضکل دلخَاُ کطیذُ ٍ برای ّر کذام از آًْب  دٍ پب قرار هی دّین  کِ هی ضَد  20پس 

پب دارد بِ  4ٍ چَى ّر گبٍ  پب اضبفِ  گردد. 16ٍ ببیذ بِ ضکل ّب تب اختالف دارًذ  16تعذاد    56تب  40ٍ تب پب هَجَ د  ضذًذ  40

تب دٍ پب )هرغ( هی  12تب چْبر پب )گبٍ( ٍ 8ن کِ هی بیٌیآخر ٍ در . تب پب توبم ضَد  16ّر کذام از آًْب دٍ تب پب اضبفِ هی کٌین تب 

 تب است. 56ببضٌذ کِ جوع  پبّبی آًْب 

 تا است. 22تعداد مرغ ىای در این مسرعو 

 تا است. 8ىای در این مسرعو تعداد گاو 
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 .است کیلَهتر 120 راُ یک طَل -2
2

3
  است؟ کیلَهتر چٌد هسیر ایي  

  کیلو هتر   021  طول راٍ                                             

 

 

 

 کلیو هتر 41 کلیو هتر 41                     کلیو هتر 41                  

 

کیلو هتر  80                                                                     
2

3
    يطیر اضت.  

است ٍ  3چَى هخرج کسر رسن ًوَدُ آى را بِ سِ قسوت هسبٍی تقسین هی کٌین کیلَهتر(  120)فرضی بِ اًذارُ ی فرضی یک خط      

بب تَجِ بِ ایٌکِ     کیلَ هتر 40ّر قسوت هی ضَد 
2

3
 کیلَهتر     80دٍ قسوت آى هی ضَد  است . 2ٍ صَرت هسیر را طی کردُ است   

                                                                                                   40                                    40                                40  

                                                                                              

 .از هسیر طی ضذُکیلَ هتر  80کِ  است ٍ دٍقسوت آى طی ضذُ 40هی تَاى بصَرت هحَر اعذاد ّن  رسن ًوَد یک هحَر سِ قسوتی کِ ّر قسوت آى 

  فاطوِ  -3
1

2
و   کتاب را پَلش    

1

3
  است؟ بَدُ چقدر اٍ پَل کلّ هاًدُ  باشد، تَهاى 5000 فاطوِ برای اگر .خرید دفتر را پَلش    

 کتبة ًصف پول           دفتر               است؟ بَدُ  توهبى 31111 اٍ پَل کلّ

 

 

بب توجَ بَ هخرج دو کسر 
1

2
و  

1

3
قسوت تقسین هی شود کَ   6هی ببشذ و یک شکل بَ  6هخرج هشترک گرفتَ شذٍ  

1

2
)ًیوی  

از( آى  زرد و 
1

3
 کتبة 8پبییي صفحَ است .  توهبى 5000ُب هسبوی  وبم قسوتتآى آبی و  یک ششن آى  سفیذ  است. و  

 تَهبى 5000 تَهبى 5000

 تَهبى 5000 تَهبى 5000

 تَهبى 5000 تَهبى 5000

  

  

 وبًذُببقی تَهبى 5000
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اّول  رٍز ٍیرٍس ایي .کٌد هی پاک را ای رایاًِ ی حافظِ رایاًِ، ٍیرٍس یک -4
1

2
  رٍز دٍم حافظِ ، 

1

3
 رٍز از هاًدُ باقی ی حافظِ 

   سَم رٍز ٍ اٍّل
1

4
ًشدُ  پاک ٌَّز حافظِ از کسری چِ رٍز 3 ایي از بعد .کٌد هی را پاک پیش رٍزّای از هاًدُ باقی ی حافظِ   

 است؟

  

 

 چِ رٍز 3 ایي از بعد
3

12
 ًشدُ است. پاک ٌَّز حافظِ از  

 

 

 

 

 

 

  چِ رٍز 3 ایي از بعدیا   
6

24
 .ًشدُ است پاک ٌَّز حافظِ از  

 

 

 

 

 

 

 

 دٍم  رٍز

 َمسرٍز  رٍز اٍل
 

  

        

        

        

        

      

     

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir اسوعيل احودي 

 

هوفقيت شوا  آرزوي هن  است. ،          هعلن اعساهي به کشور تایلند   
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                             

                                                                                         

                                                                                    

                  ریاضی ضطن        صلَاتاستفادُ تا رکر یک                 هعلن اعساهی تِ تایلٌذ         وعیل احوذیاستْیِ ٍ گرد آٍری :      

 فصل دٍم:  عذد ّای اعطاری

 ( 25 الی 22درس اٍل : ًوایص اعطاری عذدّا  ) صفحِ ی     

 

 ًگاُ کلی تِ درس : 

دسایٍ دسط داَؼ آيٕصاٌ ًَایؼ اعؾاسی عذدْا تّ کًک ؽکم ، کغش اعؾاسی ، سٔی يحٕس اعذاد ٔ خذٔل اسصػ 

عّ ًَایؼ يختهف اص یک يقذاس عذد اعؾاسی ٔ عذد يخهٕط ، کغشيکاَی َؾاٌ يی دُْذ . ٔ دسک يی کُُذ کّ 

ْش کغشکٕچک تش اص ٔاحذ سا تّ  .  تشای ًَایؼ پیٕعتّ ی اعذاد اعؾاسی اص يحٕس اعذاد اعتفادِ يی کُُذ. ْغتُذ

عذدْای اعؾاسی سا تّ صٕست گغتشدِ يی َٕیغُذ ؛ صٕست کغش اعؾاسی ٔ عذد اعؾاسی َؾاٌ يی دُْذ . 

گغتشدِ َٕیغی تاعث دسک يفٕٓيی ، اعتذالل عذدی ًْٔچُیٍ افضایؼ قذست يحاعثات سیاضی داَؼ آيٕصاٌ يی 

 سا دس صَذگی سٔصيشِ دسک يی کُُذ داَؼ آيٕصاٌ تا دٔ ؽکم ًَاد اعؾاسی آؽُا يی ؽَٕذ ٔ کاستشد آٌ  ؽٕد .

  :          ّذف ّا

 اعذاد  یًوایص اعطار ی ِئارا ییٍ تَاًا  یاعذاد اعطار کدر -

 گسترش ٍ عوق دّی هفَْم عذدّای اعطا ری  -

یا عذد هخلَط ّستٌذ کِ هخرج آى کسرّا  یکسر یاز عذدّا یًوایط یاعطار یایٌكِ عذدّا کدر -

 . است یا  ..... ) تَاًی از دُ (   1000 یا  100یا  10 یعذدّا

 ضٌاخت ًواد جذیذ هویس   )  /   یا   .  ( -
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 ًوایص اعطاری عذدّا : 

ٔاحذ يؾخص ٔتّ اتتذا تا اَذاصِ گیشی عٕنی اؽیا ٔتا اتضاس عٕنی ) خظ کؼ یا يتش (  ، اَذاصِ ی عٕل اؽیا سا تا 

صٕست کغش ، عذد يخهٕط ٔ عذد اعؾاسی تیاٌ يی کُُذ . َقغّ ی يؾخص ؽذِ سٔی يحٕس اعذاد سا تّ صٕست 

کغش ، عذد يخهٕط ٔ عذد اعؾاسی تیاٌ يی کُُذ . تشای تیاٌ عذد اعؾاسی  تّ صٕست عٕنی ٔ پیٕعتّ ) تّ ٔعیهّ 

یا  .....   )تٕاَی اص دِ (  قغًت کُُذ   0111یا  011  یا  01ی خظ کؼ یا يحٕس اعذاد ( الصو اعت ، ٔاحذ سا تّ 

  0111یا  011یا    01.تشای تیاٌ عذد اعؾاسی  تّ صٕست ٔاحذ گغغتّ تا سعى ؽکم  الصو اعت ، ٔاحذ ْا سا تّ 

 01تایی  )  011تایی ) یک تغتّ ی دِ تایی ( ،   01يی تٕاٌ تّ صٕست دعتّ ْای  قغًت کُُذ .ٔاحذ یا عذد یک

تایی( [ يؾخص ؽذِ  011تغتّ ی  01تایی ] تّ ؽکم  يکعة ٔیا گغتشدِ ی يکعة )  0111تایی ( ٔ  01ی  تغتّ

اعت .تا ؽًاسػ  ٔاحذ ْای کايم ٔ قغًت کغشی ْش ؽکم عذد يشتٕط تّ ْش ؽکم سا تا تٕخّ تّ ٔاحذ يعشفی ؽذِ   

ْش دعتّ َیض يی تٕاَُذ اص سٔػ تّ صٕست کغش ، عذد يخهٕط ٔ عذد اعؾاسی تیاٌ يی کُُذ . تشای تیاٌ عذد 

گغتشدِ َٕیغی ) يثال   
3

01
 2 =

3

01
( اعتفادِ يی کُُذ ، ایٍ عًم تاعث تاالسفتٍ قذست اعتذالل ٔ دسک   0+  0+   

تٓتش دس داَؼ آيٕصاٌ يی ؽٕد .  عذدْای اعؾاسی ًَایؾی اص عذدْای کغشی یا عذدْای يخهٕط ْغتُذ کّ يخشج 

تّ صٕست کغش اعؾاسی َؾاٌ داد تّ ؽشعی  اعت. ْش کغشسا يی تٕاٌ 0111یا  011یا  01آٌ کغشْا ، عذدْای 

 تاؽذ        0111یا  011یا  01کّ تتٕاَیى ، کغشی  يغأی تا آٌ تُٕیغیى کّ يخشخؼ  

 تَصیِ ّای آهَزضی:

 ؽٕد. یي یخهة كُیذ كّ عذد تا تٕخّ تّ ٔاحذ آٌ يعشف کتٕخّ داَؼ آيٕصاٌ سا تّ ٔاحذ یا عذد ی -

تٓتش َغثت تّ  کتّ دس یاعذاد اعؾاس یگغتشدِ َٕیغْا تخٕاْیذ کّ گغتشدِ ی عذد سا تُٕیغُذ ،  اص آٌ -

 . كُذ یي کكً یاعذاد اعؾاس

ْى دس يقایغّ  ًَایؼ دُْذ ایٍ کاس يحٕساعذاد سا تّ کًک یاعؾاسعذدْای  تٕصیّ يی ؽٕد داَؼ آيٕصاٌ  -

 كُذ. یيک كً یتٓتش اعذاد اعؾاس کْى دس دس ٔتا یكذیگش یاعذاد اعؾاسی 
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  فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد .

 تٓیّ کُیذ ) يی تٕاَیذ اص ایٍ صفحّ ی کتاب کپی تگیشیذ ( . 24صفحّ ی  0تشگّ ای  ًْاَُذ فعانیت 

عپظ ؽکم ْا  ساقیچی ًَایُذ . حاال ؽکم اص داَؼ آيٕصاٌ تخٕاْیى  اتتذا ٔاحذ سا قیچی کُُذ ٔ آٌ سا سَگ ًَایُذ 
 دعت ٔسص ( )ْای قیچی ؽذِ سا سٔی ٔاحذ قشاس دُْذ . ٔ عذد يشتٕط تّ ْش ؽکم ساتیاٌ کُُذ .

داَؼ آيٕصاٌ تا يقایغّ ی ْش ؽکم تا ٔاحذ ، عذد يشتٕط ، کغشْا ٔعذدْای اعؾاسی يغأی تّ آٌ سا تیاٌ يی کُُذ 
 . )تصٕیشی (

َٕؽتٍ کغشْا ٔعذدْای اعؾاسی يغأی سا تٕضیح يی دُْذ. ) کاليی (  تٕضیح دادٌ  چگَٕگی اَداو فعانیت ،

 تاعث قذست استثاط  کاليی دس داَؼ آيٕصاٌ يی ؽٕد ٔ تٕاَایی اعتذالل آٌ ْا سا تاال يی تشد .

 ْش داَؼ آيٕص تایذ فعانیت ْای دعت ٔسص ، تصٕیشی ٔ کاليی سا اَداو دْذ تا تّ عغح يٕسد َظش تشعذ .
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 جوع عذدّای اعطاری ) تِ کوک هحَر اعذاد (

 اص داَؼ آيٕصاٌ تخٕاْیذ تا اعتفادِ اص اعالعات خٕد حاصم سا تّ کًک يحٕس اعذاد يحاعثّ کُُذ .  

 کتاب  23صفحه کار در کالس 

 

َٕؽتٍ اعذاد اعؾاسی تا حشٔف اعت کّ يا ًْاَغٕس کّ عذد اعؾاسی سا يی خٕاَیى تّ   0کاس دس کالط ؽًاسِ 

عذد  ٔ دس يٕقعی کّ دس اعذاد اعؾاسی چٓم ٔ پُح ٔ ْفت دْى .  7/45ياَُذ  ًْاٌ صٕست َیض آٌ سا يی َٕیغیى.

َٕؽتٍ ٔ آٔسدٌ کهًّ صحیح  صذو داؽتّ تاؽذ ، ٔ قغًت اعؾاسی  تاؽذ صفش آٌیکاٌ  ٔ تیؼ اص یک سقى صحیح 

)ٔ َٕؽتٍ   ٔ عّ صذو عی عذد صحیح 13/31تعذ اص عذد صحیح تشای خهٕگیشی اص اؽتثاِ الصو اعت. يثال: 

سا تّ رٍْ دیگشی انقاء کُذ. ٔ تغٕس کهی َٕؽتٍ کهًّ صحیح تعذ  33/1تصٕست عی ٔ عّ صذو يًکٍ اعت عذد 

 اص عذد صحیح دس اعذاد اعؾاسی تٓتش اعت .

 23صفحّ 2کالط ؽًاسِ  کاس دس
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ْذف ًَایؼ اعذاد اعؾاسی تصٕست کغش عادِ اعت ٔ ایُکّ  داَؼ آيٕصاٌ تا ًَایؼ ْای دیگش  اعذاد اعؾاسی آؽُا 

1     ;       رتع                                              :   ؽَٕذ يثال

4
    ;    25

100
  ; 25/0 

1ًصف      ;     

2
        ;5

10
       ;5/0 

3سِ چْارم ) سِ چارک (    ;                                          

4
        ;75

100
       ;75/0 

1دٍازدُ ٍ ًین      ;     

2
 12       ;50

100
 12     ;0 5/12 

1دٍازدُ ٍ یک دّن      ;     

10
 12       ;10

100
 12     ;0 1/12 

 23صفحّ 3کاس دس کالط ؽًاسِ  

 

 .بنویسیذ اعشاری عذد صورت بو را کسری ىای عذد-3

را بو اعذاد مخلوط تبذیل کرده و بعذ بصورت عذد اعشاری  بسرگتر از واحذ باشذ ابتذاء آنکسر اگر برای این کار 

 می نویسیم.

           3/2       ;2 3
10

     ;23
10

     

                                            37/2       ;2 37
100

     ;237
100

  

   100000، 10000،  1000،  100، 10ٍ در صَرتی کِ عذد کسری کَچكتر از ٍاحذ تاضذ. ٍ هخرج آى از تَاى ّای دُ تاضذ هاًٌذ:
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ٍ یا هی تَاًین تصَرت  هویس قرار دّین.  از سوت راست رقن جذا کردُ ٍ در صَرت،  هی تَاًین تِ تعذاد صفر ّای در هخرج 

 کسری آى را تخَاًین ٍ تِ صَرت عذد اعطاری تٌَیسین .

045/0            ;45
1000

 

255/0            ;255
1000

 

007/0            ;7
1000

 

5/0            ;5
10

 

25/0            ;25
100

 

05/0            ;5
100

 

 23صفحّ 4کاس دس کالط ؽًاسِ 

 

 

 

 ضذُ دادُ کسر تا هساٍی کسری اتتذا ًوًَِ هاًٌذ عذد ّای کسری یا عذد ّای هخلَط تِ عذدّای اعطاری  ترای تثذیل

 ..تاضذ 10000ٍ یا   10 00یا  100 یا 10 آى یكی  از اعذاد   هخرج کِ تٌَیسیذ
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ضَد ٍ صَرت را ًیس در   10000ٍ یا   10 00یا  100 یا 10 تا  هخرجص ترای ایي کار هخرج کسر  را در عذدی ضرب هی کٌین 

 کِ هخرج  آى  تَاى ّای  دُ  تاضذ . یا کسری هساٍی  آى هی ًَیسین . ّواى عذد ضرب هی کٌین  

  2                    .نًَیسیهی  را کسر اعطاری ًوایص آى، کوک تِ سپس

                                                                                                                          8/0        ;8
10

     ;4
5

 

                                                    2   

 

 

 کسر ّای ّای هساٍی آى ٍ  اعذاد اعطاری هرتَط تِ آى را هی ًَیسٌذ.در ایي فعالیّت داًص آهَزتا تَجِ تِ ٍاحذ تعییي ضذُ 

 ٍ هتَجِ هی ضًَذ کِ دُ صذم تا یک دّن هساٍی است.

 

 . عذد اعطاری  ًَضتِ ضَد صَرت کسر ٍ ِ دٍ ت کِهساٍی است.  تیست صذم تا دٍ دّن  در اداهِ ایي فعالیّت  

                                                                                                                   2
10

        ;20
100

        

                            2/0     ;02/0    

                                                                                                               2/0   ;002/0                
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دٍ ٍ      در اعذاد اعطاری هاًٌذ تاال در صَرتی کِ دّن ّا هساٍی تاضٌذ صفر سوت راست عذد در تسرگتر ضذى عذد تاثیر ًذارد.

 دّن  تا تیست صذم هساٍی است.  

 

 

 عًت ساعت دٔ تا  دِ تایی َاسَدیٔعظ آتی          أنی عثض اعت تا تٕخّ تّ آٌ: 0111دس ایٍ ؽکم ٔاحذ 

20

1000
        ;2

100
                               300

1000
        ;3

10
                                            100

1000
        ;1

10
                

                          020/0     ;20/0                                300/0     ;3/0                                              100/0 ;  1/0   

 

دس ایٍ تًشیٍ کغش ْا عادِ يی ؽَٕذ  ٔ اغهة تش  دِ  ٔ  صذ  تخؼ پزیشَذ. ٔ دس عادِ کشدٌ ایٍ کغش ْا کّ 

. داَؼ آيٕصاٌ يی تٕاَُذ تّ تعذاد يغأی اص صٕست ٔ يخشج صفش حزف کُُذيی تاؽُذ  011ٔ  01يضشب ْای 

يثال کغش 
211

0111
شداؽت تا کغش عادِ ؽٕد: يی تٕاٌ دٔ صفش اص صٕست ٔ ًْچُیٍ دٔ صفش اص يخشج ت  

2
10

   

پظ  
2
10

        ;200
1000

 02/0 0;    2/0 هساٍیٌذ .         

 

تاؽذ، ٔ تا ْى يغأی تاؽُذ دس صٕستی کّ عادِ ؽَٕذ تاص ْى  01دٔ کغش کّ يخشج ْای آٌ تٕاٌ ْایی اص  

ٔ دس يقایغّ اعذاد  اعؾاسی ْى تا ْى يغأیُذ . ا گش تّ عذد اعؾاسی تثذیم ؽَٕذ  آٌ اعذاديغأیُذ. ٔ ًْچُیٍ 

اعؾاسی ياَُذ تاال دس صٕستی کّ دْى ْا يغأی تاؽُذتعذاد  صفشْا  عًت ساعت قغًت عذد اعؾاسی دس تضسگتش 

 يغأی اعت.  دٔیغت ْضاسو تا   دٔ دْىؽذٌ عذد تاثیش َذاسد.   ٔ   
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   24صفحّ 0کاس دس کالط ؽًاسِ 

 اعذاد اعطاری ترداضتي صفر ّای سوت راست قسوت اعطاری تاثیری در تسرگ ٍ کَچک ضذى عذد ًذارد. در تراتری ّای 

   24صفحّ 2کاس دس کالط ؽًاسِ 

 گغتشدِ َٕیغی عذدْای يخهٕط تّ عّ ؽکم َٕؽتّ ؽذِ صحیح اعت.تا تٕخّ تّ ًََّٕ  پاعخ دادِ ؽذِ 

هثال              
4

100
      +2

10
 +5    ;  

4
100
      +20

100
  +5    ;20 4

100
 +5   ;24

100
5 

هثال              
4

100
      +1

10
  +3    ;  

4
100
      +10

100
  +3    ;10 4

100
 +3  ;14

100
 3 

 

 

تصَرت یكی ، دُ تایی ، صذتایی  ٍ ّسارتایی... جذا  در گستردُ ًَیسی اعذاد اعطاری اتتذاء عذد صحیح را 

از ّن هی ًَیسین. تعذ قسوت اعطاری تِ ترتیة از سوت دّن تِ تفكیک ) دّن ، صذم ، ّسارم  ٍ ... ًَضتِ هی 

 در صَرتی کِ هرتثِ ای صفر تَد ًیازی تِ ًَضتي ًذارد.ضَد. 

صحیح هثثت ٍ هٌفی کارترد دارد، ٍ اعذاد  در فصل آخر کتاب جوع ٍ تفریقاعذاد اعطاری گستردُ ًَیسی 

 الزم است.
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 هقایسِ ی عذدّای اعطاری 

اتتذا قغًت صحیح  عذدْای اعؾاسی سا تا ْى يقایغّ يی کُُذ ٔ ْش عذدی کّ قغًت صحیح آٌ تیؼ تش تاؽذ ، 

اعؾاسی سا تا ْى تضسگ تش اعت .اگش قغًت صحیح  عذدْای اعؾاسی تاْى تشاتشتاؽذ تشای يقایغّ دٔعذد ، قغًت 

يقایغّ يی کُُذ. تشای يقایغّ ی قغًت اعؾاسی ، تا تٕخّ تّ اسصػ يکاَی سقى ْای آٌ اتتذا دْى ْا ٔ عپظ صذو 

 ْا ، ْضاسو ْا ، دِ ْضاسو ْا ٔ.... تا یک دیگش يقایغّ يی کُُذ ٔ عاليت يُاعة سا تیٍ دٔ عذد قشاس يی دُْذ .

 

 تَصیِ ّای آهَزضی :

اگش داَؼ آيٕصاٌ دس دسک يقایغّ ی اعذاد اعؾاسی دچاس يؾکم تٕدَذ  يی تٕاَیذ اصآٌ ْا تخٕاْیذ تشای عذد ْای 

 اعؾاسی ؽکم تکؾُذ ٔعپظ عذدْا سا تا یک دیگش يقایغّ کُُذ .    

 فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد .

صحیح ٔ قشيض تشای خض اعؾاسی ( سٔی کاست ْای يقٕایی تُٕیغیذ . اص  عذدْا سا دس دٔ سَگ ) عیاِ تشای خض

چُذ داَؼ آيٕص تخٕاْیذ تّ خهٕ کالط تیایُذ ٔ کاست ْا سا دس دعت تگیشَذ . ٔعذدْای اعؾاسی سا تاْى يقایغّ کُُذ 

 . قغًت ْای صحیح تاْى ) عیاِ (ٔ قغًت ْای اعؾاسی تا ْى ) قشيض (  .

 

 تَصیِ ّای آهَزضی : 

 یْا يحٕس اعذاد يؾكم داؽتّ تاؽُذ تا اَداو تًشیٍ یسٔ عذد اعؾاسیداَؼ آيٕصاٌ يًكٍ اعت دس ًَایؼ   -

 . يحٕس اعذاد  تّ داَؼ آيٕصاٌ آيٕصػ دْیذ یسا سٔ عذد اعؾاسیًَایؼ ی يتُٕع  َحِٕ 

 .  پظ اص کؾیذٌ يحٕسحتًا خٓت يحٕس سا سٔی آٌ َؾاٌ دُْذ ٔ آٌ سا تّ قغًت ْای يغأی تقغیى کُیذ -

ٔ  ......  (    0111،  011،  01تاتٕخّ تّ يخشج ْش کغشيی تٕاٌ  ٔاحذ ْا سا تّ قغًت ْای يغأی)  -

 قغًت يغأی تقغیى کُیذ .  01اعت ْش ٔاحذ يحٕس سا تّ  01تقغیى کُیذ .  يثال اگش يخشج کغش ؽًا 

اگش داَؼ آيٕصاٌ دس دسک يقایغّ ی اعذاد اعؾاسی دچاس يؾکم تٕدَذ  يی تٕاَیذ اصآٌ ْا تخٕاْیذ تشای  -

  عذد ْای اعؾاسی ؽکم تکؾُذ ٔعپظ عذدْا سا تا یک دیگش يقایغّ کُُذ .  
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 فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد .

 د تغاصیذ . ٔاحذ يٕسد َظش خٕد سا اَتخاب کُیذ . تّ کًک چٕب ، َخ ٔ ....   يحٕس اعذا -

ٔ  ......  ( تقغیى کُیذ . یک عذد  0111،  011،  01يحٕس سا تا ٔاحذ اَتخاتی تّ قغًت ْای يغأی)  -

 اعؾاسی اَتخاب کُیذ ٔ آٌ سا سٔی يحٕس اعذاد َؾاٌ دْیذ . 

ذا َفش أل یک عذد اعؾاسی تیاٌ کُذ ٔ تا دٔعتاٌ خٕد يغاتقّ دْیذ تّ گشِٔ ْای دٔ َفشِ تقغیى ؽٕیذ . اتت -

َفش دٔو آٌ سا سٔی يحٕس اعذاد َؾاٌ دْذ عپظ َفش دٔو یک عذد اعؾاسی تیاٌ کُذ ٔ َفش أل آٌ سا سٔی 

يحٕس اعذاد َؾاٌ دْذ . ایٍ کاس سا ادايّ دْیذ ٔ ْش فشدی کّ تیؼ تشیٍ پاعخ دسعت سا دادِ تاؽذ تشَذِ 

 اعت . 

 

 ّذف : هقایسِ ی عذدّای اعطاری تا یک هقذار هطخص ) ًین ( 

يقایغّ ی عذد ْای اعؾاسی تا یک يقذاس يؾخص ) َصف ( کّ تاعث تاال سفتٍ قذست اعتذالل دس داَؼ آيٕصاٌ يی 

قغًت يغأی  0111یا  011یا  01اَتخاب کُُذ ٔ آٌ ْا ساتّ  0111یا  011یا  01ؽٕد. داَؼ آيٕصاٌ ٔاحذْای 

کُُذ . عپظ تا تا کشدٌ ٔاحذْا سا َصف کُُذ . ؽکم ْش عذد اعؾاسی سا سعى کشدِ ٔ تا َصف ٔاحذ يٕسد تقغیى 

 َظش يقایغّ کُُذ .

 تَصیِ ّای آهَزضی  :

تّ کًک تصأیش يقٕایی ٔتا صدٌ يفٕٓو َیى سا یاد آٔسی کُیذ .َصف تشاتش 
0

2
یا  511/1یا 51/1یا  5/1یا    

 ...........  اعت . 

کن تر   5000/0یا 500/0یا 50/0یا  5/0از ًصف کن تر است کِ قسوت صحیح آى تراتر صفر تاضذ ٍقسوت اعطاری آى از  یاعطاریعذد 

 تاضذ .

 4/0            کن تر تاضذ .  5/0اگر قسوت اعطاری آى دّن است هقذار عذد اعطاری کوتر از ٍقسوت صحیح آى تراتر صفر تاضذ 

 49/0          کن تر تاضذ .  50/0اگر قسوت اعطاری آى صذم است هقذار عذد اعطاری کوتر از  ٍتاضذقسوت صحیح آى تراتر صفر 

 356/0    کن تر تاضذ .  500/0اگر قسوت اعطاری آى ّسارم است هقذار عذد اعطاری کوتر از  ٍقسوت صحیح آى تراتر صفر تاضذ

 4896/0کن تر تاضذ .      5000/0ّسارم است هقذار عذد اعطاری کوتر از اگر قسوت اعطاری آى دُ  ٍقسوت صحیح آى تراتر صفر تاضذ

 00007/0کن تر تاضذ .      50000/0اگر قسوت اعطاری آى صذ ّسارم است هقذار عذد اعطاری کوتر از  تاضذٍقسوت صحیح آى تراتر صفر 
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 فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد .

اَتخاب کُیذ آٌ سا تّ کًک َٕاس کاغزی َؾاٌ دْیذ . َٕاس کاغزی سا تا تا کشدٌ تّ دٔ قغًت يغأی تقغیى یک ٔاحذ 

ش  کُیذ . ْش قغًت ًَایاَگ
1

2
اعت . حاال تا َؾاٌ دادٌ يحم ْش کغش سٔی َٕاس کاغزی ٔ يقایغّ ی آٌ تا َصف    

 .ٔاحذ يی تٕاٌ کغش ْا سا تا یک دیگش يقایغّ کشد

 

 

 ٔ عذد اعؾاسی الصو َیغت.دس تًشیٍ تاال عذد خٕاعتّ ؽذِ  ْش َٕع عذدی کّ داَؼ آيٕص تُٕیغذ 

 

 هعرفی ضكل ّای هختلف ًواد هویس

 دس َٕؽتٍ عذدْای اعؾاسی دس صتاٌ اَگهیغی تّ خای يًیض ) / ( ، اص َقغّ ) . ( اعتفادِ يی کُُذ ،  

 تَصیِ ّای آهَزضی : 

 .ؽٕد خهة كُیذ یكّ دس كتاب اص آٌ اعتفادِ ي یياؽیٍ حغاب ٔ يًیض یيًیض سٔتٕخّ داَؼ آيٕصاٌ سا تّ 

 ... تٕخّ کُُذ.یِٕ ٔ تشِ تاس ، فشٔؽگاِ ْا ٔ ..اص داَؼ آيٕصاٌ تخٕاْیذ تّ يًیض تیٍ عذدْای فاکتٕس ْای خشیذ اص ي
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 رایگاى  هی تاضیذ.  استفادُ ِتا رکر یک صلَات تر هحوذ ٍ آل هحوذ  هجاز ت

 کپی ترداری فقط تا رکر هٌثع هجاز است.

 

 

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir 
 اسوعیل احودی

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          هعلن اعساهي بِ کشَر تایلٌد   
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                      

                                                                                                                                                

                                                                             

                                                                                      

                                                                                    

                  ریاضی ضطن        صلَاتاستفادُ تا ذکر یک                 هعلن اعساهی تِ تایلٌد         وعیل احودیاستْیِ ٍ گرد آٍری :      

 فصل دٍم:  عدد ّای اعطاری

 درس دٍم : جوع ، تفریق ٍضرب عددّای اعطاری

 ( 29 الی 26) صفحِ ی 

 ًگاُ کلی تِ درس : 

داَؼ آيٕصاٌ ثّ کًک يحٕساػذاد ٔثب اعتفبدِ اص جذٔل اسصػ يكبَی ػًهيبت جًغ ٔ تفشیك ٔ ضشة دسایٍ دسط 

آَبٌ  تٕاَبیی اَجبو ػًهيبت جًغ ٔ تفشیك ٔ ضشة ػذدْبی اػؾبسی ثّ ؽكم ػذدْبی اػؾبسی سا اَجبو يی دُْذ . 

 -ی ثّ ػذد يخهٕط ٔ اَجبو ػًهيبت تجذیم ػذد اػؾبس -ْبی يتفبٔت )تجذیم ػذد اػؾبسی ثّ كغش ٔ عپظ اَجبو ػًهيبت 

ٔاسد كشدٌ ػذد اػؾبسی ثّ جذٔل اسصػ يكبَی ٔ یب ثذٌٔ جذٔل  -گغتشدِ َٕیغی ػذد اػؾبسی ٔ اَجبو ػًهيبت 

ًْچُيٍ تغييش يکبٌ يًيض دس ضشة ػذدْبی اسصػ يكبَی ٔ اَجبو ػًهيبت عتَٕی جًغ یب تفشیك( يی آيٕصَذ . 

....... سا آيٕختّ ٔ تٕاَبیی ثّ كبس گيشی ػًهيبت فٕق سا دس حم يغبئم  ٔ 0111،  011،  01اػؾبسی ٔ ػذدْبی 

 پيشايَٕی کغت يی کُُذ .

   :         ّدف ّا

 کسة تَاًایی جوع ٍ تفریق ٍ ضرب عددّای اعطاری  -

ًوایص جوع ٍ تفریق عددّای اعطاری تِ صَرت تصَیری ، رٍی هحَر اعداد ، در جدٍل ارزش هکاًی  -

 ٍ گستردُ ًَیسی .

ًوایص ضرب عددّای اعطاری تِ صَرت تصَیری ، تثدیل تِ کسر اعطاری ، تِ کوک جدٍل ارزش  -

 هکاًی یا تدٍى جدٍل ارزش هکاًی.
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 جوع ٍ تفریق عددّای اعطاری تِ کوک هحَر اعداد 

 تَصیِ ّای آهَزضی :

َٕؽتٍ جًغ ٔتفشیك ْبی دس  04/3+ 10/2=   10/2+  04/3دس جًغ ، خبصيت جبثّ جبیی ٔجٕد داسد ثُبثشایٍ  

يتُبظش تٕجّ داؽتّ ثبؽيذ کّ ًْيؾّ ػبيم دٔو ثبثت اعت .   داَؼ آيٕصاٌ دس اَجبو ػًهيبت جًغ ٔ تفشیك چّ ثّ 

 صٕست تصٕیشی ٔ چّ سٔی يحٕس اػذاد ثّ  يحم ػذد یک كّ َؾبٌ دُْذِ ٔاحذ كبيم اعت ثبیذ تٕجّ كُُذ.

 زاى تَصیِ هی ضَد .فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَ

 :  1فعالیت 

 اثتذا ٔاحذ سا يؾخص يی کُُذ .   -0

 لغًت تمغيى يی کُُذ .  0111یب  011یب    01ثشای َؾبٌ دادٌ ػذد اػؾبسی  ٔاحذ ْب سا ثّ  -2

ٔ..... تمغيى  10/1تب  011، ثشای َؾبٌ دادٌ صذو ٔاحذ سا ثّ  0/1تب  01ثشای َؾبٌ دادٌ دْى ، ٔاحذ سا ثّ  -3

 يی کُُذ.

ثشای جًغ یب تفشیك دٔػذد اػؾبسی اثتذا سٔی يحٕس اػذاد اصيجذا ثّ اَذاصِ ی ػبيم أل جًغ یب تفشیك جهٕ  -4

 يی سَٔذ. 

 ٔاحذ جهٕ يی سَٔذ .   3/1ٔاحذ ٔ  2یؼُی  3/2، ثّ اَذاصِ ی  3/2ثشای َؾبٌ دادٌ ػبيم أل يثال    -5

 ػبيم أل ( ثّ جهٕ يی سَٔذ . ثّ اَذاصِ ی ػبيم دٔو جًغ سٔی يحٕساػذاد ) اص َمطّ ی اَتٓبی -6

ثّ اَذاصِ ی ػبيم دٔو تفشیك سٔی يحٕساػذاد ) اص َمطّ ی اَتٓبی ػبيم أل ( ثّ ػمت ثشيی گشدَذ . اثتذا ثّ  -1

 اَذاصِ ی لغًت صحيح  ) ٔاحذ ( ٔ عپظ ثّ اَذاصِ ی لغًت اػؾبسی ثّ جهٕ یب ػمت  يی سَٔذ .

جًغ یب تفشیك ایٍ گَّٕ فکش يی کُُذ کّ اثتذا ثّ اَذاصِ  ثشخی اص داَؼ آيٕصاٌ ثشای َؾبٌ دادٌ ػبيم دٔو -8

 لغًت اػؾبسی ٔ عپظ ثّ اَذاصِ ی لغًت صحيح  ) ٔاحذ ( ثّ جهٕ یب ػمت  يی سَٔذ .

 پظ اص ثّ دعت آٔسدٌ حبصم جًغ یب تفشیك ػذد ْبی اػؾبسی ثّ کًک يحٕس ، پبعخ تغبٔی سا يی َٕیغُذ . -9

         

 :2فعالیت 

 ًغ ٔتفشیك ػذدْبی اػؾبسی سٔی ؽکم ایٍ گَّٕ ػًم کُيذ :ثشای َؾبٌ دادٌ ج

 اثتذا ثبیذ ٔاحذ سا يؾخص کُيذ .   -0

 لغًت کُيذ .  0111یب  011یب    01ثشای َؾبٌ دادٌ ػذد اػؾبسی  ثب سعى ؽکم  الصو اعت ، ٔاحذ ْب سا ثّ  -2

تبیی (  01دعتّ ی  01تبیی  )  011تبیی ) یک دعتّ ی دِ تبیی ( ،  01ٔاحذ یب ػذد یک ثّ صٕست دعتّ ی  -3

 يؾخص کُيذ .
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ثشای جًغ دٔ ػذد اػؾبسی اثتذا لغًت صحيح ػذد ٔ عپظ لغًت اػؾبسی ْش ؽکم سا ثب ْى جًغ کشدِ  -4

 ٔػذد يشثٕط ثّ ْش ؽکم سا ثب تٕجّ ثّ ٔاحذ يؼشفی ؽذِ ثّ صٕست ػذد اػؾبسی ثيبٌ يی کُُذ .

ت اػؾبسی ْش ؽکم سا ثب خط صدٌ اص یک ثشای تفشیك دٔ ػذد اػؾبسی اثتذا لغًت صحيح ػذد ٔ عپظ لغً -5

دیگش کى کُيذ ٔػذد يشثٕط ثّ ْش ؽکم سا ثب تٕجّ ثّ ٔاحذ يؼشفی ؽذِ ثّ صٕست ػذد اػؾبسی ثيبٌ يی کُُذ 

. 

پظ اص ثّ دعت آٔسدٌ حبصم جًغ یب تفشیك ػذد ْبی اػؾبسی ثّ کًک ؽکم ، پبعخ تغبٔی سا يی َٕیغُذ     -6

   

 4/2اثتذاء  ػبيم أل )ػذد أل ( سا سٔی يحٕس َؾبٌ دادِ.ٔ تب  سٔی يحٕس  ثش  دس جًغ اػذاد اػؾبسی ثبال

 عپظ ثب تٕجّ ثّ ٔاحذ کّ دِ لغًتی  اعت .چٌٕ ػذد صحيح ػبيم دٔو سٔی يحٕس جهٕ يی سٔیى.

 لجهی جهٕ يی سٔیى ٔ ثب تٕجّ ثّ لغًت ػذد ) ػذد دٔو ( یک اعت  .  یک دِ لغًت دس ادايّ پيؼ سٔی 

                                            8/3یک چٓبس لغًت جهٕ يی سٔیى کّ يی ؽٕد.   اعت . 4/1اػؾبسی کّ 

 

 

سٔی  9/3اثتذاء  ػبيم أل )ػذد أل ( سا سٔی يحٕس َؾبٌ دادِ.ٔ  ثش سٔی يحٕس   دس تفشیك اػذاد اػؾبسی ثبال

ٔ ثب تٕجّ ثّ ایُکّ ثّ عًت ػمت ثشيی گشدیى .  1/0عپظ ثب تٕجّ ثّ ػًهيبت کّ تفشیك اعت يحٕس جهٕ يی سٔیى.

دٔو ( یک اعت  .  یک دِ لغًت  ثّ عًت ػمت  ثش يی  ٔاحذ دِ لغًتی  اعت .چٌٕ ػذد صحيح ػبيم دٔو ) ػذد

ثبص َؾبٌ دادِ ؽذِ(   لِٕٓ ای)کّ ثب سَگ عبَتی يتش 1/1ٔ ًْچُيٍ ثّ يمذاس )کّ ثب سَگ لشيض َؾبٌ دادِ ؽذِ( گشدیى 

 يی سعيى. 2/2ٔ ثّ َمطّ یى دشگيی ثشْى ثّ ػمت 
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 لسوت هساّی تمسین هی شْد ّ تصْرت فْق دُن ، دُن 011در جوع اعذاد اعشاری دارای صذم  یک ّاحذ تَ 

اثتذاء  ثّ اَذاصِ ی ػبيم أل )ػذد أل ( سٔی يحٕس  ثش سٔی يحٕس   دس جًغ اػذاد اػؾبسی ثبالهذرج هی گردًذ . 

اعت  29/1کّ  ػبيم دٔو) ػذد دٔو (  عپظ ثب تٕجّ ثّسا َؾبٌ دادِ.   53/1سٔی يحٕسػذد اػؾبسی  جهٕ يی سٔیى.

کّ ثّ .  جهٕ يی سٔیى 19/1ٔ ثؼذ ثّ اَذاصِ ی صذو یؼُی  1سٔی يحٕس جهٕ يی سٔیى 2/1اثتذاء يمذاس دْى سا یؼُی  .

 يی سعذ. 82/1جٕاة  

 

 

 

رّی  48/1تر رّی هحْر  اتتذاء  عاهل اّل )عذد اّل ( را رّی هحْر ًشاى دادٍ.ّ   در تفریك اعذاد اعشاری تاال
تَ سوت عمة ترهی گردین . سپس تا  تایذ  73/1سپس تا تْجَ تَ عولیات کَ تفریك است هحْر جلْ هی رّین.

   .ة ترهی گردین رّی هحْر تَ عم  7/1است . اتتذاء همذار دُن را یعٌی  73/1تْجَ تَ عاهل دّم) عذد دّم (  کَ 

 

 هی رسد. 47/0کِ تِ جَاب   .تِ عقة ترهی گردین  07/0ٍ تعد تِ اًدازُ ی صدم یعٌی 
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. ٔ ثب تٕجّ ثّ ٔاحذ اػذاد اػؾبسی يشثٕطّ  سا َٕؽتّ ٔ ػًهيبت سا دس تًشیٍ ثبال ٔاحذ یک ؽکم  دِ لغًتی اعت

 اَجبو يی دْيى.
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 ضرب عددّای اعطاری 

ثُبثشایٍ يی تٕاَيذ ثشای َؾبٌ دادٌ ضشة  آيٕصاٌ دس عبل گزؽتّ ثب ضشة ػذدْبی اػؾبسی آؽُب ؽذِ اَذ .داَؼ 

ػذدْبی اػؾبسی سٔی ؽکم ایٍ گَّٕ ػًم کُيذ : اثتذا ثبیذ ٔاحذ سا يؾخص کُيذ . ثشای َؾبٌ دادٌ ػذد اػؾبسی  ثب 

کُيذ .ٔاحذ یب ػذد یک ثّ صٕست یک دعتّ ی  لغًت  0111یب  011یب    01سعى ؽکم  الصو اعت ، ٔاحذ ْب سا ثّ 

تبیی ( يؾخص کُيذ .پظ اص ثّ دعت آٔسدٌ حبصم  01دعتّ ی  01تبیی  )  011تبیی ) یک دعتّ ی دِ تبیی ( ،   01

 ضشة ػذد ْبی اػؾبسی ثّ کًک ؽکم ، پبعخ تغبٔی سا ثُٕیغُذ .  
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 .هی شًْذ 0111ّیا  011،  01کسر تا هخرج ُای در ضرب اعذاد اعشاری سوت چپ اعذاد اعشاری تثذیل تَ 

   (در هخرج ّ  هخرج ضربصْرت ضرب در صْرت  ّ کسر ُا در ُن ضرب هی شًْذ .)

55/1      155= 5 31 =  5/0   1/3      55/1  ;  
31
10

     
5
10

  
155
100  ;  5/0 1 /3 

 

ًْشتَ ّ در ُن ضرب شًْذ . حاصل ضرب را ًتیجَ گرفتَ هی شْد کَ در ضرب اعذاد اعشاری اگر تصْرت کسری 

عذد اعشاری تثذیل کٌین . تا زهاًی  کَ اعذاد اعشاری را تذّى هویس در ُن ضرب کٌین ّ تعذ تعذاد هویس را لرار  تَ

 .دُین

22/0      22= 7 4 =  07/0   4 /0     28/0  ;  
4
10

     
7

100
  

28
1000  ;  07/0  4/0 

 

772/2                                             547/8                            

را تذّى هویس در هماتل ًْشتَ ّ در ُن ضرب کرد ّ سپس تعذاد هویس ُا را در حاصل اعشاری  در اتتذاء اعذاد 

        ضرب لرار هی دُین.           
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 تَصیِ ّای آهَزضی :

گذضتِ تا ضزب ػذدّای اػطاری تِ رٍش تثذیل کسز اػطاری آضٌا داًص آهَساى کالس ضطن در سال  

در اًجام ػوليات ضزب ػذدّای اػطاری تا استفادُ اس جوغ هساحت ّا  ، تَجِ آى ّا را تِ اًجام  . ضذُ اًذ

ػوليات ، ًظيز فصل اٍل جلة کٌيذ. تزای ضزب دٍ ػذد اػطاری کافی است تذٍى در ًظز گزفتي هويش ّا 

را ) هاًٌذ دٍػذد صحيح ( در ّن ضزب کٌٌذ سپس تِ هجوَع تؼذاد هويش ّا ) هجوَع هويش اتتذا دٍ ػذد 

ایي کار تاػث افشایص تَاًایی  استذالل در  ّای ػاهل اٍل ٍ دٍم ضزب ( در حاصل ضزب هويش تشًين .

 داًص آهَس هی ضَد.  داًص آهَس تایذ پس اس هحاسثِ ی حاصل ضزب دٍ ػذد اػطاری تِ رٍش هساحتی ،

 حاصل ضزب ایي دٍ ػذد را تِ رٍش دیگزی تِ دست آٍرد ٍجَاب ّا راهقایسِ کٌٌذ . 

  

 فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد .

 : 1فعالیت 

 سا ثّ سٔػ يغبحتی ثّ دعت آٔسیى .  4/0×  0/2يی خٕاْيى ثّ طٕس يثبل حبصم ضشة 

ٔاحذ ٔػشض آٌ         0/2يی تٕاَذ ثشاثشيغبحت چٓبس ضهؼی ثبؽذ کّ طٕل آٌ ثشاثش   4/0×  0/2حبصم    -0

 ٔاحذ  اعت.  4/0ثشا ثش  

 اعت .        0/2=   0+  0+  0/1ٔ                  4/0=   0+  4/1يی داَيى کّ     -2

عبَتی يتش  01خبة کُيذ کّ طٕل ْش ضهغ آٌ اثتذايشثؼی ثّ ضهغ ٔاحذ اَتخبة کُيذ . )ثّ طٕس يثبل يشثؼی اَت -3

 ثبؽذ.(

ٔاحذ یؼُی   4/0ٔ ثّ ػشض   0+  0+  0/1ٔاحذ یؼُی    0/2ثب تٕجّ ثّ ٔاحذ اَتخبثی چٓبسضهؼی ثّ طٕل  -4

 سعى يی کُيى . )ًْبَُذ ؽکم صیش (   0+  4/1

 ثب سعى خط ٔاحذ ْب ی کبيم ٔ لغًت ْبی اػؾبسی  ؽکم سا يؾخص کُيذ .  -5

 ًت اص ؽکم سا يحبعجّ کُيذ .)ًْبَُذ  ؽکم صیش (يغبحت ْش لغ -6

 اعت.  ػشض(× ) طٕل  4/0×    0/2يجًٕع يغبحت ْب ثشاثش حبصم ضشة دٔ ػذد يخهٕط    -1
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ضرب اعذاد اعشاری تَ رّش هساحتی  ُواًٌذ  ضرب کسر در کسر تَ رّش هساحتی  هی تاشذ. تا ایي تفاّت کَ 

دٍ لسوت تمسین هی شًْذ.ّاحذ ُای ها دُن ُستٌذ ّ ُر ّاحذ تَ   

 

 

 حاال هساحت لسوت ُای رًگی را تا ُن جوع هی کٌین  لٍِْ ای  ،  صْرتی  ّ آتی   

(  هساحت لسوت صْرتی + چِار تا یک دُن  در یک یک دُنًَ تا  دّ ّاحذ کاهل لِْ ُای  +  ًَ ّاحذ  یک دُن)

(چِار دُن  ضرب در  دُن یک  دُن  هساحت لسوت آتی  )  

 (  0× 0)( + 0×  0) =  0+ 0=   2 لسوت لٍِْ ایهساحت  

 (  0× 8/1)(   + 0× 8/1)(   + 0× 0/1)=     8/1+ 8/1+  0/1=  5/1  هساحت لسوت صْرتی   

 (  8/1× 0/1)=     18/1 هساحت لسوت آتی      

94/2;04/0  +9/0  +2 
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  2فعالیت 

 کاليی سا اَجبو دْذ تب ثّ عطح يٕسد َظش ثشعذ .ْش داَؼ آيٕص ثبیذ فؼبنيت ْبی دعت ٔسص ، تصٕیشی ٔ 

ؽکم ساسٔی يمٕا ثکؾُذ ثب اعتفبدِ اص اثضاس ليچی لغًت ْبی ٔاحذ ) يشثغ ٔاحذ ( ٔ لغًت ْبی اػؾبسی سا ثجشَذ ، 

ثب کُبسْى لشاسدادٌ لغًت ْبی اػؾبسی  )دس صٕست ايکبٌ ( ٔاحذ کبيم ، ثغبصَذ؛  عپظ ثب جًغ ٔاحذ ٔ لغًت 

 .) دعت ٔسص (ساثيبٌ کُُذ اػؾبسی پبعخ

 ) تصٕیشی (  ثب اعتفبدِ اصسعى ؽکم ، اَذاصِ ی يغبحت ْش  چٓبس ضهؼی سا يحبعجّ کُُذ ٔ حبصم سا ثيبٌ کُُذ .

َحِٕ ی يحبعجّ ی ضشة دٔ ػذد اػؾبسی ، ثّ سٔػ يغبحتی سا تٕضيح دُْذ تب لذست استجبط کاليی ٔ تٕاَبیی 

 ) کاليی (اعتذالل آَبٌ ثبال سٔد. 

 

 هحاسثات جوع ، تفریق ٍ ضرب  عددّای  اعطاری تِ رٍش ذٌّی

 ایي رٍش تِ داًص آهَساى کوک هی کٌذ تا هْارت السم جْت تخويي سدى هحاسثات ریاضی را کسة کٌٌذ .

داًص آهَساى تا استذالل کزدى تياى هی کٌٌذ کِ ایي کار تاػث تقَیت قذرت کالهی ٍ تفکز ریاضی در آى 

 .   ّا هی ضَد

 

 تَصیِ ّای آهَزضی : 

يٍ حغبة حبصم ػجبست ْب سا يحبعجّ کُذ ٔ يمذاس ؽپظ اص ثيبٌ پبعخ ْبی رُْی ،پيؾُٓبد يی ؽٕد داَؼ آيٕصاٌ ثب يب

 آٌ سا ثب يمذاس يحبعجّ ی رُْی يمبیغّ کُُذ .

 

 فعالیت ّای زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد .

پيؾُٓبد يی ؽٕد پظ اص تصحيح ثشگّ ْبی داَؼ آيٕصاٌ اص آٌ ْب ثخٕاْيى جًغ ًَشِ ی ثشگّ ی خٕدسا ثّ دعت 

ثيبٔسَذ ٔیب اص آٌ ْب ثخٕاْيى ثب تٕجّ ثّ ثبسو ْش عئٕال ثشگّ ی ْى کالعی خٕد سا تصحيح کشدِ ٔ جًغ ًَشِ ی أ سا 

ٔ یب یکی دیگش اص داَؼ آيٕصاٌ يی تٕاَذ يجذدا ًَشِ  ثُٕیغُذ ، ثشای اطًيُبٌ اص صحت کبس داَؼ آيٕص ، آيٕصگبس

 ْبی ثشگّ ْب ساجًغ کُذ . 
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  284    95=            2=            اتتذاء ّاحذ ُا را تایذ یکی کرد ّ سپس  آى را دّ تراتر کرد. هثال  

    

 

                  1   ;100  01/0  ;100   (001/0    10) 

 حرکت هی کٌذ تَ تعذاد صفر ُا ی دٍ یا صذ وت راستسدر ضرب اعذاد اعشاری در دٍ ّ صذ هویس تَ 

100 ;  10   1000 ;  10    (100  10 ) ;100   (100    000/10) 

                 0 0 0/10   ;10000      001/0       ; 10000  01/0     1/0 

 را هی خَاّد تِ درستی ٍ تا سرعت اًجام دٌّد. 10تَاى ّای  اعداد اعطاری در  تقسیندر ایي توریي داًص آهَزاى ضرب ٍ 

 استفادُ کٌٌد. ٍ از الگَ یاتی جاتجایی هویس  در ضرب ٍ تقسین اعداد اعطاری  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 رایگاى  هی تاضید.  استفادُ ِتا ذکر یک صلَات تر هحود ٍ آل هحود  هجاز ت

  کپی ترداری فقط تا ذکر هٌثع هجاز است.

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                          

                                                                                    

                  ریبضی ششن        صلواتاستفبده بب ذکر یک                هعلن اعساهی به تبیلند         اسوعیل احودیتهیه و گرد آوری :      

 فصل دوم:  عدد هبی اعشبری

  درس سوم : تقسین یک عدد بر عددهبی طبیعی

 ( 33 الی 32) صفحه ی 

 

 نگبه کلی به درس : 

داًص آهَساى در ایي درس تاارائِ ی ًوایص تصَیزی ٍ تزقزاری ارتثاط کالهی تقسین عذدّای اعطاری را هی 

آهَسًذ .  پیص رٍی در تقسین را هی آهَسًذ ٍ در اًدام فزایٌذ تقسین ، تَاًایی ًَضتي الگَریتن تقسین را 

 توزیي کزدُ ٍاس تقسین در حل هسائل پیزاهًَی استفادُ هی کٌٌذ . 

 

 دف هب : ه

o  تقسین یک عدد برعددهبی طبیعی و درک الگوریتن تقسین 

o  تقسین عدد اعشبری بر عدد طبیعی 

o پیش روی در تقسین 

o حل هسئله هبی هربوط به عدد اعشبری 
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 طبیعی بر عدد طبیعی   تقسین عدد

اس داًص آهَساى تخَاّیذ تعذای تقسین را تا استفادُ اس هاضیي حساب اًدام دٌّذ ٍ حاصل را تخَاًٌذ .تْتز 

عثارت ّای  است قثل اس اًدام تقسین هقذار خارج قسوت را تخویي تشًیذ . تزای اهتحاى درستی تقسین 

 . حاسثِ کٌٌذرا تِ صَرت سیز ًَضتِ ٍ هقذار آى را هتقسین یا عثارت ّای درستی تقسین 

 خارج قسمت  <  باقیمانده                                                                                      

 خارج قسمت (× مقسوم = باقیمانده  + ) مقسوم علیه                                                                           

 

 آهَسضی :تَصیِ ّای 

اتتذا تقسین عذد طثیعی تزعذد طثیعی را تِ کوک اگزداًص آهَساى در تقسین اضکال دارًذ تَصیِ هی ضَد. 

 . ضکل ، اًدام دٌّذ .سپس تقسین عذد طثیعی تزعذد طثیعی را تذٍى رسن ضکل ،  تِ درستی اًدام دٌّذ

  

 .فعبلیت هبی زیر جهت افسایش ههبرت در دانش آهوزاى توصیه هی شود 

 : 1فعبلیت 

  خعثِ ی کَئیش ًز یا ضکل ّای صذتایی ، دُ تایی ٍ یکی را دراختیار داًص آهَساى قزار دّیذ .

 را تا ضکل ّا تساسًذ .   745اس داًص آهَساى تخَاّیذ  تِ طَر هثال عذد  -1

 ًفز تقسین کٌٌذ . )دست ٍرس (3را تیي  745اس آى ّا تخَاّیذ کِ تِ کوک ضکل  -2

 در صَرت ًیاس تزای تقسین کزدى هی تَاًٌذ دستِ ّا را تاس کٌٌذ .  -3

ًفز تقسین کٌٌذ . )تصَیزی  3را تیي  745داًص آهَساى تا کوک ضکل  ٍ ّوچٌیي اًدام عولیات عذد   -4

) 

چگًَگی اًدام فعالیت ٍ هزاحل تقسین را تَضیح دٌّذ. ) کالهی (  تَضیح دادى تاعث افشایص قذرت  -5

 ر داًص آهَساى هی ضَد ٍ تَاًایی استذالل آى ّا را تاال هی تزد .ارتثاط  کالهی د

 ّز داًص آهَس تایذ فعالیت ّای دست ٍرس ، تصَیزی ٍ کالهی را اًدام دّذ تا تِ سطح هَرد ًظز تزسذ .
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  : 2فعبلیت 

 ًفز تقسین کٌین . 3را تیي   745هی خَاّین  تِ طَر هثال  -1

 . 745;  700+  40+  5هی داًین کِ :   -2

دستِ ی صذ تایی هی رسذ ٍ یک   2ًفز تقسین هی کٌین ، تِ ّز ًفز  3تایی را تیي  100تا  7اتتذا   -3

 تایی تاقی هی هاًذ . 100دستِ ی 

تایی دارین پس رٍی ّن  10تا  4تایی تزاتز است ، اس طزفی  10تا  10تایی تا  100تا  1هی داًین کِ   -4

 ( 10+4;  14ًفزتقسین کٌین .) دُ تایی  3تایی  دارین کِ تایذ آى را تیي  10تا  14

تا دُ تایی  تاقی هی  2تایی هی رسذ ٍ 10تا   4ًفز تقسین هی کٌین  تِ ّز ًفز  3دُ تایی را تیي  14 -5

 هاًذ .

تا یکی ّن دارین پس رٍی  5تا یکی هی ضَد ،  20تایی ّای تاقی هاًذُ را تِ یکی تثذیل کٌین  10اگز  -6

 ( 20+5; 25ًفزتقسین کٌین .) یکی  3ذ آى را تیي تا یکی  دارین کِ تای 25ّن 

 یکی تاقی هی هاًذ . 1تا هی رسذ ٍ  8ًفز تقسین کٌین تِ ّز ًفز  3تا یکی را تایذ تیي  25 -7

 است .   1ٍ تاقی هاًذُ ی آى  248تٌاتزایي خارج قسوت ایي تقسین  -8

 

 تقسین عدد اعشبری بر عدد طبیعی 

تایی است .یک تستِ ی  100کٌین ٍ در ایي تقسین ٍاحذ ها یک دستِ ی ٍاحذ چیشی است کِ ها قزار داد هی 

تا یکی تطکیل هی ضَد . تعذاد رقن ّای اعطار خارج  10تایی ٍ یک تستِ ی دُ تایی اس  10تا 10صذتایی اس 

اس داًص آهَساى تخَاّیذ تعذای تقسین ) تا حاصل اعطاری (را تا  قسوت ٍ تاقیواًذُ تا ّن تزاتز است .

ادُ اس هاضیي حساب اًدام دٌّذ ٍ حاصل را تخَاًٌذ .تْتز است قثل اس اًدام تقسین هقذار خارج استف

 قسوت را تخویي تشًیذ .

 توصیه هبی آهوزشی : 
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تزای ایي کِ در تقسین اعطاری تزعذد طثیعی در هویش اضتثاُ ًکٌین ٍ عولیات تقسین هٌظن تز اًدام  -1

ایٌذُ ی تعذاد هویش ّایی است کِ در ّوِ ی عذدّا قزار هی ضَد ، تْتز است اتتذا خط هویش )  کِ ًو

 گیزد  ( را تکطین . 

 خط هویش را تزای داًص آهَساى هعٌی کٌیذ .  ) خط هویش تِ خای هویشّا ی عذدّا قزار هی گیزد . (  -2

 در سهاى تقسین ّز ٍقت کِ اس هزس هویش رد ضذین ، درخارج قسوت هویش هی گذارین . -3

تقسین اًدام دٌّذ ٍ تا هقایسِ ی تعذاد رقن ّای اعطاری خارج قسوت ٍ داًص آهَساى چٌذ  -4

تاقیواًذُ تا استذالل کزدى  راتطِ ی  تیي تعذاد رقن ّای اعطارخارج قسوت ٍ تاقی هاًذُ را کطف 

 کٌٌذ . 

 فعبلیت هبی زیر جهت افسایش ههبرت در دانش آهوزاى توصیه هی شود .

 : 1فعالیت 

 ساًتی هتز ( را تزداریذ .   4/  75یک ًَار کاغذی کِ طَل آى عذد طثیعی ًثاضذ ) هثال   -1

 قسوت هساٍی تقسین کٌٌذ . 3اس داًص آهَساى تخَاّیذ آى را تِ  -2

 اتتذا حذس تشًٌذ کِ ّز قسوت چٌذ ساًتی هتز هی ضَد .  -3

 قسوت هساٍی تقسین کٌٌذ . 3سپس ًَار را تا تا کزدى تِ  -4

 ذاسُ تگیزًذ ٍ طَل آى را تزحسة ساًتی هتز تیاى کٌٌذ . ) دست ٍرس (ّز قسوت را اً -5

داًص آهَساى هی تَاًٌذ تا استفادُ اس کارت ّای اعطاری یا خعثِ کَئیش ًز ًیش عولیات را اًدام تذٌّذ  -6

 . 

 تِ کوک ضکل ٍ ًَضتي عولیات پاسخ تقسین ) خارج قسوت ( را هحاسثِ کٌٌذ . ) تصَیزی ( -7

فعالیت ٍ هزاحل تقسین را تَضیح دٌّذ. ) کالهی (  تَضیح دادى تاعث افشایص قذرت چگًَگی اًدام  -8

 ارتثاط  کالهی در داًص آهَساى هی ضَد ٍ تَاًایی استذالل آى ّا را تاال هی تزد .

  :  2فعبلیت  

 ًفزتقسین کٌین .   3را تیي   4/ 37تِ طَر هثال هی خَاّین   -1

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 (  4  -  3;  1ٍاحذ تاقی هی هاًذ .   )   ٍاحذ کاهل هی رسذ ٍ یک 1تِ ّز ًفز  -2

 تثذیل هی ضَد . 1/0تا  10ٍاحذ تاقی هاًذُ تِ  -3

 (  ( 1/0) تا   10( +  1/0) تا    3;    13         1/0تا  13خَاّین داضت  .     )   1/0تا  13رٍی ّن   -4

 ( 13  -  12;    1تاقی هی هاًذ .   )   1/0تا  1هی رسذ ٍ  1/0تا    4تِ ّز ًفز   -5

 است .  01/0تا   10تاقیواًذُ ،    1/0 -6

(   01/0) تا   10( +  01/0) تا    7;    17   01/0تا  17خَاّین داضت .    )   01/0تا    17رٍی ّن   -7

) 

 ( 17  -  15;    2تاقی هی هاًذ .   )   01/0تا   2هی رسذ ٍ  01/0تا    5تِ ّز ًفز   -8

 است .  0/ 02ٍ تاقی هاًذُ ی آى     45/1تٌاتزایي خارج قسوت تقسین   -9

 ّای رقن تعذاد پس ، دارًذ اعطار رقن  2  کذام ّز هاًذُ تاقی ٍ قسوت خارج تیٌیذ هی کِ طَر ّواى– 10

 اًذُ تا ّن تزاتز است .ه تاقی ٍ قسوت خارج اعطار

 رقن اعشبر  2عولیبت تقسین و پیشروی در آى تب 

اگز تخَاّین حاصل تقسین را تا دٍ رقن اعطار تِ دست آٍرین ، اتتذا تقسین را اًدام هی دّین اگز قثل اس    

قزار گزفتي تعذاد رقن اعطارخَاستِ ضذُ در خارج قسوت ، ارقام هقسَم توام ضًَذ ، تِ تدذریح در سدوت   

تدا تعدذاد رقدن ّدای اعطدار در       راست هقسَم صفز) دٍ تا صفز( قزار هی دّین ٍ تقسین را اداهِ هدی دّدین  

 خارج قسوت تزاتز تعذاد خَاستِ ضذُ ضَد .

 توصیه هبی آهوزشی :  

پس تزای پیطزٍی در تقسین تِ تعذاد هَرد   200/1;  20/1;  2/1هی داًین کِ  تِ طَر هثال  -1

ًیاس هی تَاًیذ صفز در سوت راست قسوت اعطاری عذد هقسَم قزار دّین ٍ تقسین کزدى را 

 اداهِ دّین . 
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ی دّین اگز تخَاّین حاصل تقسین را تا چٌذ رقن اعطار تِ دست آٍرین ، اتتذا تقسین را اًدام ه -2

اگز قثل اس قزار گزفتي تعذاد رقن اعطارخَاستِ ضذُ در خارج قسوت ، ارقام هقسَم توام ضًَذ ، 

تِ تذریح در سوت راست هقسَم صفز قزار هی دّین ٍ تقسین را اداهِ هی دّین تا تعذاد رقن ّای 

 اعطار در خارج قسوت تزاتز تعذاد خَاستِ ضذُ ضَد .

 

رسش تیطتزیٌذ را کِ دارای ا ی اس  عذد هقسَم ی،  اتتذاء هزتثِ ّا تزای تقسین یک عذد تز عذد طثیعی 

 تقسین هی کٌین .  تعذ هزتثِ ّایی را کِ ارسش پاییي تز  دارًذ را تقسین هی کٌین.

دُ تایی ٍ  ضکل ّای صذتایی ،دستِ ّای ًی  یا خعثِ ی کَئیش ًز یا هی تَاى تصَرت  هدسن تا استفادُ اس 

  را تیي سِ ًفز تقسین کٌین.  یکیآخز ّن  دُ تایی ٍ ٍ تعذ  صذتایی ، ایي کار را اًدام داد اتتذا   یکی
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 تَخِ:

در تقسین اعذاد اعطاری تز عذد صحیح ٍقتی در هقسَم تِ هویش رسیذین ٍ تخَاّین رقن تعذی را پاییي 

 ٍ تعذ رقن تعذی را پاییي هی آٍرین.   قسوت هویش قزار هی دّین.تیاٍرین اتتذاء در خارج 

 تعذاد رقن ّای اعطار  در خارج قسوت ٍ تاقی هاًذُ در ایي ًَع تقسین ّا هساٍی است.
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 رایگبى  هی ببشید.  استفبده هبب ذکر یک صلوات بر هحود و آل هحود  هجبز ب

 کپی برداری فقط بب ذکر هنبع هجبز است.
  

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                               

                                                                                          

                                                                                    

                  ریاضی ششن        صلَاتاستفادُ با ذکر یک            هعلن اعساهی بِ تایلٌد         اسوعیل احودیتْیِ ٍ گرد آٍری :      

 فصل دٍم:  عدد ّای اعشاری

 درس چْارم : تقسین یک عدد بر عدد اعشاری

 ( 40 الی 33) صفحِ ی 

 ًگاُ کلی بِ درس : 

دسس تقسین یک عذد تِ عذد اعطاسی تِ کوک ًوایص آى سٍی هحَس اعذاد سا هی  داًص آهَصاى دس ایي

آهَصًذ . تااسائِ ی ًوایص تصَیشی ٍ تشقشاسی استثاط کالهی تَاًایی تثذیل تقسین ّایی کِ هقسَم علیِ 

تش اعطاسی داسًذ ، تِ تقسیوی کِ هقسَم علیِ طثیعی داسد ، سا هی آهَصًذ . تثذیل تقسین یک عذد اعطاسی 

عذد اعطاسی دیگش تِ صَست کسشی یاد هی گیشًذ .  پیص سٍی دس تقسین سا هی آهَصًذ ٍ دس اًجام فشایٌذ 

تقسین ، تقسین یک عذد اعطاسی تش عذد اعطاسی دیگش تِ صَست رٌّی سا توشیي کشدُ ٍاص تقسین دس حل 

 هسائل پیشاهًَی استفادُ هی کٌٌذ .

 

  :          ّدف ّا

 تَاًایی تقسین یک عدد بِ عدد اعشاری  -

را در هقسَم ٍ هقسَم علیِ ضرب کٌین ، در خارج قسوت تقسین (  بِ جس عدد صفر) درک ایي کِ اگر عددی  -

 تغییری ایجاد ًوی شَد.

درک ایي کِ اگر عددی را در هقسَم ٍ هقسَم علیِ ضرب کٌین ، باقی هاًدُ ی تقسین در ّواى عدد ضرب  -

 هی شَد.
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 تقسین یک عدد بر عدد اعشاری 

دس پایِ ی ضطن تا ًوایص تقسین عذد تش عذد کسشی تا استفادُ اص هحَساعذاد  آضٌا ضذُ اًذ ، اها تا کٌَى 

ٍاحذ چیضی است کِ ها قشاسداد هی کٌین ؛ تٌاتشایي  تقسین اعطاسی سا تِ کوک  هحَس اعذاد اًجام ًذادُ اًذ .

.اگش هقسَم ٍ هقسَم علیِ تا تَجِ تِ قشاس داد ، هی تَاًین ٍاحذ سا تِ قسوت ّای هٌاسة تقسین کٌین 

 تقسیوی سا دسعذدی ضشب کٌین ، دس خاسج قسوت تقسین تغییشی ایجاد ًوی ضَد .

                

 تَصیِ ّای آهَزشی  :

محور دادي ضذي ، بً حرکت ممیس ٌب و جواة تقسیم ٌب ) خبرج  3بب مقبیسً ی  بخواٌیذ داوص آموزان از 

 قسمت ( توجً کىىذ .) روش کبوضگری ( و رابطً ی بیه آن ٌب را کطف کىىذ .

 

جاد ًوی تغییری ایآى ّا  ضرب کٌین  در خارج قسوت  1000ٍ یا  100،    10اگر هقسَم ٍ هقسَم علیِ عددی را در   

 شَد. ٍ خارج قسوت ّا  با ّن هساٍی ّستٌد. 

 جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد . باالفعالیت 
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 ًفشی تقسین کٌیذ . 3کالس سا تِ گشٍُ ّای  -1

 ) دست ٍسص (ساًتی هتش تْیِ کٌٌذ  .   4/  5اص گشٍُ ّا هی خَاّین کِ سِ ًَاس کاغزی تِ طَل   -2

         تقسین کٌٌذ . تایی 25/0چْاس قسوت قشاس داد کٌٌذ ٍ ّش ٍاحذ سا تِ  1ٍاحذ ًَاس اٍل سا ّش  -3

 تایی( 0/ 25قسوت  1)       

        تقسین کٌٌذ .تایی  2/ 5چْاس قسوت قشاس داد کٌٌذ ٍ ّش ٍاحذ سا تِ  10ٍاحذ ًَاسدٍم سا ّش  -4

 تایی( 2/ 5قسوت  18)        

                 تقسین کٌٌذ . تایی  25چْاس قسوت قشاس داد کٌٌذ ٍ ّش ٍاحذ سا تِ 100ٍاحذ ًَاسسَم سا ّش  -5

 تایی ( 25قسوت  18) 

) خاسج تِ حشکت هویض ّا ٍ جَاب تقسین ّاًَاستا ضذُ ،  3داًص آهَصاى دس گشٍُ تا هقایسِ ی  -6

 ) سٍش کاٍضگشی (قسوت ( تَجِ کٌٌذ .

    پاسخ تقسین ّا) خاسج قسوت ( سا هحاسثِ ٍ هقایسِ کٌٌذ .تِ کوک هحَس اعذاد ٍ ًَضتي عولیات ،  -7

 ) تصَیشی (

          دستاسُ ی چگًَگی اًجام فعالیت ،هشاحل تقسین ٍ پاسخ تقسین ّا) خاسج قسوت ( تَضیح دٌّذ. -8

 ) کالهی (  

ّا تَضیح دادى تاعث افضایص قذست استثاط  کالهی دس داًص آهَصاى هی ضَد ٍ تَاًایی استذالل آى  -9

 سا تاال هی تشد .
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تشای ایي کِ یک  عذد سا  تشعذد اعطاسی تقسین کٌین . تِ هقسَم علیِ ًگاُ هی کٌین تا تثیٌین چٌذ سقن 

 ضشب هی کٌین . 10000،    1000،    100،   10اعطاس داسد . تِ تعذاد سقن ّا دس 

 ضشب هی کٌین.  10دّن داضتِ تاضِ دس     هثال  اگشعذد  هقسَم علیِ

 ضشب هی کٌین. 100 صذم داضتِ تاضِ دس    هثال  اگش  عذد هقسَم علیِ 

 ضشب هی کٌین. 1000  ّضاسم داضتِ تاضِ دس    هثال  اگش عذد  هقسَم علیِ 

 ضشب هی کٌین. 10 000 دُ ّضاسم داضتِ تاضِ دس    هثال  اگش عذد  هقسَم علیِ

 ضشب هی کٌین. 100000  تاضِ داضتِ دس صذّضاسم    هثال  اگش عذد  هقسَم علیِ
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  هقسَم علیِ دس ّش عذدی کِ ضشب ضَد تایذ هقسَم ّن دس ّواى آى عذد ضشب ضَد.

  تبدیل تقسین عدداعشاری برعدد اعشاری بِ عدد اعشاری برعدد طبیعی

تخَاّین ایي داًص آهَصاى تا تقسین عذد اعطاسی تشعذد طثیعی آضٌا ّستٌذ .پس هی تَاًین اتتذا اص آى ّا 

یا .... هی تَاًٌذ اعطاس عذد اعطاسی  100یا  10ًَع تقسین سا اًجام دٌّذ . تا ضشب کشدى عذد اعطاسی دس 

 10یا .... ضشب کٌٌذ هویض عذد تِ اًذاصُ ی تعذاد صفشّای  100یا  10سا اص تیي تثشًذ .اگش عذد اعطاسی دس 

علیِ تقسیوی سا دسعذدی ضشب کٌین ، دس خاسج قسوت اگش هقسَم ٍ هقسَم یا .... تِ جلَ هی سٍد . 100یا 

 تقسین تغییشی ایجاد ًوی ضَد اها تاقی هاًذُ دس ّواى عذد ضشب هی ضَد .

 

 تَصیِ ّای آهَزشی :

دس ًَضتي عولیات تقسین تشکطیذى خط هویض تاکیذ کٌیذ . تَجِ ی داًص آهَصاى سا تِ ساتطِ ی تیي تعذاد 

ٍ تاقی هاًذُ ٍ تعذاد صفشّایی کِ تشای پیص سٍی تقسین هی گزاسیذ ، سقن ّای اعطاسی دس خاسج قسوت 

 . جلة کٌیذ

 

 فعالیت ّای زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

 را اًجام دّین .     55/3÷  2/1هی خَاّین بِ طَر هثال عولیات تقسین        -1

داًش آهَزاى با تقسیوی کِ هقسَم علیِ ی آى عدد اعشاری باشد ، آشٌا ًیستٌد پس فکر هی کٌٌد  -2

 کِ باید  ایي تقسین را بِ تقسین آشٌایی کِ هقسَم علیِ آى عدد اعشاری ًیست ؛ تبدیل کٌین . 
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از بیي  چَى هقسَم علیِ ایي تقسین یک رقن اعشار دارد بٌابرایي برای ایي کِ اعشار هقسَم علیِ را -3

 ضرب کٌین . 10ببرین باید آى را در 

هی داًین کِ اگر هقسَم ٍ هقسَم علیِ تقسیوی را درعددی ضرب کٌین ، در خارج قسوت تقسین  -4

پس باید برای از بیي بردى شَد اها باقی هاًدُ در ّواى عدد ضرب هی شَد ؛ تغییری ایجاد ًوی 

 ضرب کٌین . 10م ٍ هقسَم علیِ را در اعشار هقسَم علیِ ٍ عدم تغییر پاسخ تقسین ، هقسَ
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تقسین هی کٌین.  تا  100ضرب شدُ اًد باقی هاًدُ تقسین دٍم بر  100در تقسین اٍلی چَى عاهل ّای تقسین در 

 برابر ًد. (اٍل ٍ دٍم  )ٍ خارج قسوت در ّر دٍ  تقسین باقی هاًدُ تقسین اٍل بدست آید.

تقسین هی کٌین.  تا باقی  10ُ اًد باقی هاًدُ تقسین دٍم بر ضرب شد 10در  ی چَى عاهل ّای تقسیندٍهدر تقسین 

برابر ًد. (اٍل ٍ دٍم  )تقسین ّر دٍ  ٍ خارج قسوت در  هاًدُ تقسین اٍل بدست آید.
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 ّر تقسین را هی تَاى بِ صَرت کسر ٍ ّر کسر را هی تَاى بِ صَرت تقسین ًَشت .جَاب :   

اگش هقسَم ٍ هقسَم علیِ تقسیوی سا دسعذدی ضشب کٌین ، دس خاسج قسوت تقسین تغییشی ایجاد ًوی   

کسشّای هساٍی تا کسش اٍل تِ ٍ....... ،   100،  100،  10ضَد .تا ضشب کشدى صَست ٍ هخشج ّش کسش دس 

) ن ًَضت .دست هی آیذ .ّش تقسین سا هی تَاى تِ صَست کسش ٍ ّش کسش سا هی تَاى تِ صَست تقسی

 کتاب ضطن ( 18فعالیت صفحِ ی 

 

 تَصیِ ّای آهَزشی :

ضروع فعبلیت مطمئه ضویذ داوص آموزان ضرة و تقسیم عذدٌبی اعطبری  ، در توان ٌبی دي را  از لقب

 یبد گرفتً اوذ .
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 فعالیت ّای زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

ّش تقسین سا هی تَاى تِ صَست کسش ٍ ّش کسش سا هی تَاى تِ صَست تقسین ًَضت .   -1

تِ طَس هثال :                                                                         
2 7
3 1

   ;1  /3  ÷7  /2 

هی تَاى   10صَست ٍ هخشج ایي کسش یک سقن اعطاس داسد تا ضشب کشدى صَست ٍ هخشج کسش دس  -2

             کسش هساٍی تا آى ساتِ دست آٍسد ، تِ طَسی کِ صَست ٍ هخشج کسش عذد اعطاسی ًثاضذ . 

 
27

31 
      =2 7

3 1
   

   کتاب ضطن ، ّش تقسین سا هی تَاى تِ صَست کسش ٍ ّش کسش سا  18تا تَجِ تِ فعالیت صفحِ ی  -3

;   27÷  31   هی تَاى تِ صَست تقسین ًَضت .      
27

31 
;   2/  7÷  3/  1یا             

2 7

3 1
 

 تٌاتشایي هی تَاى ساتطِ ی صیش ساًَضت :  -4

                                                       31  ÷27   ;
27

31 
   ;

2 7

3 1
   ;1  /3  ÷7  /2 

 تا – 1یعٌی کٌین تشای اص تیي تشدى اعطاس هقسَم علیِ تقسین هی تَاًین تِ یکی اص دٍ سٍش تاال عول  -5

ًَضتي کسش  ٍ کسش تِ ینتقس تثذیل تا - 2  یا دعذ یک دس تقسین علیِ هقسَم ٍ هقسَم کشدى ضشب

 هساٍی تا آى تِ طَسی کِ هخشجص ) هقسَم علیِ تقسین ( عذد اعطاسی ًثاضذ .
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 عولیات تقسین بِ صَرت ذٌّی 

داًص آهَصاى دس سال ّای گزضتِ تِ صَست رٌّی پاسخ تقسین ّا سا تیاى کشدُ اًذ اها 

ایي کاس تاعث تقَیت عولیات تاکٌَى پاسخ تقسین اعطاسی سا تِ صَست رٌّی تیاى ًکشدُ اًذ . 

 هی ضَد . رٌّی ٍ افضایص قذست تخویي صدى پاسخ عولیات سیاضی )تقسین اعطاسی ( دس آى ّا

 

 

    

 

 

 

 

 

 رایگاى  هی باشید.  استفادُ ِبا ذکر یک صلَات بر هحود ٍ آل هحود  هجاز ب

 کپی برداری فقط با ذکر هٌبع هجاز است.

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

آرزٍی هي  است.هَفقیت شوا   ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                      

                                                                                                                                                

                                                                               

                                                                                          

                                                                                     

                  ریبضی ششن        صلواتاستفبده بب ذکر یک             هعلن اعساهی به تبیلند         اسوعیل احودیتهیه و گرد آوری :      

 فصل دوم:  عدد هبی اعشبری

 حل هسئله : راهبرد الگویببی

 ( 31 الی 30) صفحه ی  

 :  حل هسئله  نگبه کلی به درس

عددّب ٍ شکل ّب راثطِ ّبیی ٍجَد دارد . کشف ایي راثطِ ثِ حل هسئلِ ٍ در ثعضی از هسبئل ثیي    

یبفتي پبسخ آى کوک هی کٌد .  راّجرد الگَیبثی کبرثردّبی زیبدی دارد . داًش آهَز فکر هی کٌد ٍ ثب 

استدالل پبسخ خَد را ثیبى هی کٌد ایي کبر ثبعث افسایش هْبرت کالهی ٍ تقَیت تفکر ٍ قدرت استدالل در 

 هی شَد . اٍ

الگَّب دٍ ًَع ّستٌد . الگَّبی عددی ٍ الگَّبی ٌّدسی . در الگَّبی عددی راثطِ ی ثیي عددّب ٍ در   

الگَّبی ٌّدسی راثطِ ی ثیي شکل ّب را دًجبل هی کٌید . در ثعضی از هسبئل ، ترکیجی از دٍ الگَّبی 

 عددی ٍ ٌّدسی ٍجَد دارد .

 هدف هب : 

 آشنبیی دانش آهوزاى  بب راهبرد الگویببی برای حل هسئله .  -

 درک کبربرد الگویببی و توانبیی به کبر گیری آى درحل هسئله   . -
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 ههبرت هب :  

 کست راثطِ ی ثیي اعداد ٍاشکبل ٍ استفبدُ از آى در حل هسئلِ ّب . -

 توصیه هبی آهوزشی در حل هسئله بب راهبرد رسن شکل :

 در حل ثعضی از هسئلِ ّبی ریبضی ، الگَیبثی هی تَاًد هسئلِ را سبدُ کٌد  .  -1

 الگَّبی عددی شبهل راثطِ  ی ثیي اعداد ٍ الگَّبی ٌّدسی شبهل راثطِ ی ثیي اشکبل است .  -2

داًش آهَزاى ثب فعبلیت ّبی دست ٍرزی هی تَاًٌد راثطِ ّبی  ثیي ثعضی از اشکبل ٌّدسی را ثْتر  -3

 درک کٌٌد.

ن ثبیستی راّجرد الگَیبثی را ّوراُ ثب حل هسئلِ ثِ کوک داًش آهَزاى تَضیح دّد. سپس ثب هعل -4

حل هسبئل هتٌَع  ٍثب استفبدُ از ایي راّجرد ، داًش آهَزاى تَاًبیی ثِ کبر گیری از آى را در حل 

 هسبئل هی آهَزًد.

 

 

 هبًٌد 10در ضرة اعداد اعشبری در تَاى ّبی

 (10   ،100  ،1000 ،10000  ) 

   حرکت هی کٌد.  )جلَ( ٍ... ( ثِ سوت راست 1000،  100،  10هویس ثِ تعداد صفر ّبی )
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 (  10000، 1000،  100،   10) هبًٌد  10در تقسین اعداد اعشبری در تَاى ّبی

   حرکت هی کٌد.  ٍ... ( ثِ سوت چپ )عقت ( 1000،  100،  10هویس ثِ تعداد صفر ّبی )

ثراسبس راّجرد حل هسئلِ الگَیبثی داًش آهَزاى ثبید ثتَاًٌد  در ضرة ٍ تقسین اعداد اعشبری در  

 تَاى ّبی  دُ  ثِ ایي راّجرد دست پیدا کٌٌد .کِ ًیبزی ثِ اًجبم عولیبت ًدارًد.

هویس ثِ تعداد صفر ّبثِ   100000،   1000،  1000،   100،   10درضرة اعداد اعشبری در عدد ّبی ٍ 

   تقبل دادُ هی شَد. ًسوت راست )جلَ( حرکت  ٍ ا

هویس ثِ تعداد صفر   100000،   1000،  1000،   100،   10ٍ درتقسین  اعداد اعشبری در عدد ّبی 

   حرکت  ٍ اًتقبل دادُ هی شَد. چپ )عقت ( ّبثِ سوت 
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 شکل دّن ....................خَاّین داشت ٍ در  35در شکل  دٍازدّن 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 رایگبى  هی ببشید.  استفبده هآل هحود  هجبز ببب ذکر یک صلوات بر هحود و 

 کپی برداری فقط بب ذکر هنبع هجبز است.

 

 

 

 

 

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                                                   

                                                                                      

                                                                                    

                  ریاضی ششن        صلواتاستفاده با ذکر یک             هعلن اعساهی به تایلند         اسوعیل احودیتهیه و گرد آوری :      

 اندازه گیری طول و زاویهم:  سوفصل 

 (44الی  41)صفحه      درس اول: اندازه گیری طول

 اهداف درس: 

 طول یاد آوری واحد های اندازه گیری -1

 تبدیل واحد های طولی به یکدیگر -2

 ضرورت و اهویت به کار گیری واحد های اسناندارد -3

 استفاده از ابسار هناسب برای اندازه گیری دقیق -4

 تبدیل واحدها به کوک جدول تناسب -5
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(  آ، ب اندازه پاره خط )  و  از دهانه پرگار بیرون است مشاهد ه می شود که طول پاره خط ) ب ، آ (  قرار می دهیم  

 بسرگتر است.
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 واحد استاندارد  

 
اًتخاب کردًذ ٍطَل آى را یک هتر  استاًذارد اًذازُ گیری طَل تِ ّویي خاطر هیلِ ای را تِ عٌَاى ٍاحذ 

ٍترای دقیق تر  ًاهیذًذ سپس از رٍی ایي هیلِ کِ تِ عٌَاى هتر اًتخاب شذ ٍاحذّای دیگر را هشخص کردًذ.

 شذى اًذازُ گیری ّا ،  آى را تِ قسوت ّای کَچکتر تقسین کردًذ. 

قسوت هساٍی کِ ّر قسوت را  100ٍ تِ  قسوت هساٍی کِ ّر قسوت را یک دسیوتر 10را تِ  یک هتر 

 .تقسین کردًذ ،  قسوت هساٍی کِ ّر قسوت را هیلیوتر ًاهیذًذ 1000ٍ تِ ساًتیوتر 

 تِ ٍاحذ ّای دسیوتر ٍ ساًتیوتر ٍ  هیلیوتر کِ جسیی ازهتر ّستٌذ )اجساء هتر( هی گَیٌذ. 

تراتر کردًذ ٍ 1000ٍ آى را تراتر کردًذ آًرا ّکتَهتر 100سپس تراترکردًذ کِ تِ آى دکاهتر   10را   یک هتر 

                                                          کیلَهتر ًاهیذًذ .                                                                                                            

 راتر هتر ّستٌذ )اضعاف هتر( هی گَیٌذ.تِ ٍاحذ ّای دکاهتر ٍ ّکتَهتر ٍ کیلَهتر کِ چٌذ ت

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 ٍاحذ ّای اًذازُ گیری طَل

 کیلَهتر1 ّکتَهتر1 دکاهتر1 هتر1 دسیوتر1 ساًتیوتر1   هیلیوتر1

 هتر   1000 هتر  100 هتر 10 دسیوتر 10 ساًتیوتر 10 هیلیوتر10 هیلیوتر1

 

 

ٍ ... ترای اًذازُ گیری   فلسّی ، کیلَ هتر شوارّر کذام از اتسارّا ی اًذازُ گیری هاًٌذ خط کش ، هتر خیّاطی یا 

تعضی از طَل ّا  هٌاسة اًذ. ترای اًذازُ گیری ّر طَل  عالٍُ تر آى کِ تایذ اتسار هٌاسة را تشخیص دّین 

 .تایذ ٍاحذ هٌاسثی را ًیس اًتخاب کٌین. ٍّن چٌیي تایذ تتَاًین ٍاحذ ّا را تِ یکذیگر تثذیل کٌین  ،
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 ساًتیوتر را ترحسة هتر ٍ هیلیوتر ٍ دسیوتر تٌَیسیذ؟ 2/0

 رساًتیوتر = ............... هتر  = .................هیلیوتر  = ................. دسیوت0/2

 کیلَ گرم را تر حسة گرم تٌَیسیذ: 1/2

 کیلَگرم=.....................گرم 1/2

 کیلَهتر تثذیل کٌیذ:هتر را تِ دسیوتر ٍ ساًتیوتر  ٍ  0/2

 هتر=...................ساًتیوتر=....................دسیوتر=.......................کیلَهتر0/2

 

  13/                                   کتاب 44صفحِتا استفادُ از جذٍل تٌا سة  ٍا حذ ّا را تثذیل کٌیذ. 
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100  3 1
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     /13  

                           تا استفادُ از جذٍل تٌا سة  ٍا حذ ّا را تثذیل کٌیذ.               

            10                      
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1   47

10
                                                                                                                                          

                           تا استفادُ از جذٍل تٌا سة  ٍا حذ ّا را تثذیل کٌیذ.              
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 هتر

 
 100 ? ساًتوتر

47 10 
 هترهیلی 

 
 1 ? ساًتوتر

7/423 100 
 وترساًتی
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 نیس اندازه بگیرند . بسنند و سپس و تخمین حدسبا واحد سانتی متر ابتداء  حتما

            
   

 10   

1/33  10 

 10 

  هترهیلی 

      

 1 71/3 وتر ساًتی
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 رایگاى  هی باشید.  استفاده هآل هحود  هجاز ببا ذکر یک صلوات بر هحود و 

 کپی برداری فقط با ذکر هنبع هجاز است.

 

   

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                                    

                                                                                          

                                                                                     

                  ریاضی ششن        صلَاتاستفادُ با ذکر یک                 هعلن اعساهی بِ تایلٌد         اسوعیل احودیتْیِ ٍ گرد آٍری :      

 اًدازُ گیری طَل ٍ زاٍیِم:  سَفصل 

 (48الی  45)صفحِ    فاصلِ  : دٍم  درس 

 اّداف درس: 

 درک هفَْم فاصلِ ی بیي دٍ ًقطِ

 هفَْم فاصلِ ی یک ًقطِ تا یک خطدرک 

 یاد آٍری رسن ارتفاع در چٌد ضلعی ّا

 هْارت ّا: 

 استفادُ از ابسار گًَیا

 رسن عوَد ٍ ارتفاع

 

 تعریف هفاّین:

: اًدازُ ی طَل پارُ خطی است کِ از ٍصل کردى آى دٍ ًقطِ با یک خط راست بِ دست فاصلِ ی بیي دٍ ًقطِ

 هی آید.

برای اًدازُ گیری فاصلِ یک ًقطِ تا خط  باید ابتداء از آى ًقطِ بِ خط بِ کوک :خط فاصلِ ی یک ًقطِ تا یک

)کَتاُ تریي فاصلِ ّر ًقطِ تا یک خط فاصلِ . ٍسپس طَل پارُ خط عوَد را اًدازُ بگیرید.دگًَیا عوَد رسن کٌی

 عوَد است.(
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در هر  ج ب هایبا پاره خظ د ى و پاره خظ های  است.  در هر دو شکل بج پاره خظ  ًصف ى   داًدازه پاره خظ 

  هوازی اًد.  دو شکل

 (البته ًیازی به ذکر آى برای داًش آهوزاى ًیست. اصل تشابه هثلث ها در قضیه تالس)

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

 

 است.هتساوی الساقیي آى هثلث  است دو ضلع ) دو ساق ( هن اًدازه هثلث هایی که اًدازه در

 است. هتساوی االضلعآى هثلث  است سه ضلع هن اًدازه هثلث هایی که اًدازه در

 

 پیدا هی شود.هتوازی االضالع  شکل  هتوازی االضالع  و  در هستطیل شکل لوزی   در 

 

فاصله ًقاط روی ًیوساز تا زیرا  یک اًدازه است زاویه بهضلع دو تا  یک زاویه فاصله توام ًقاط روی  ًین ساز

 عوود هساوی اًد.  هر دو خظضلع با رسن عوود بدست هی آید که 
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 رایگاى  هی باشید.  استفادُ ِذکر یک صلَات بر هحود ٍ آل هحود  هجاز ببا 

 کپی برداری فقط با ذکر هٌبع هجاز است.
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                          

                                                                                                                                             

                                                                                   

                                                                                        

                                                                                     

                  زیاضی ششن        صلواتاستفاده با ذکس یک             هعلن اعصاهی به تایلند         اسوعیل احودیتهیه و گسد آوزی :      

 انداشه گیسی طول و شاویهم:  سوفصل 

 (55الی  52)صفحه      : انداشه گیسی طولدوم  دزس 

 
 اهداف دزس: 

 شاویهدزک بیشتس هفهوم  – 1 

 هقایسه شاویه به کوک ابصازهای گوناگوى -2

 داشه گیسی شاویه ،  دزجهنحد اوادزک  -3 

 شاویه با واحد استاندازد یسینداشه گا -4

 هجووع شاویه های دزونی هثلث و سایسچند ضلعی ها -5

 ههازت ها: 

 هقایسه دو شاویه به زوش های گوناگوى -1

 گیسی شاویه هااستفاده اش ابصاز نقاله بسای انداشه  -2

 بدست آوزدى هجووع شاویه های دزونی هثلث و چند ضلعی ها -3
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 هفاهین دزس:

 هقایسه و انداشه گیسی شاویه ها

  دو نین خط که دارای  یک راس هشترک باشنذ زاویه نام دارد.

  با روش های هختلفی هی توان دو زاویه را با هن هقایسه کرد.

 با استفاده اش کاغر پوستی – 1

 

 

 

 

 با استفاده اش پسگاز – 2

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

 

 

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 زوش انداشه گیسی شاویه به کوک  نقاله3-

 

با توجه به اینکه طول ضلع های زاویه  در اندازه زاویه ها تاثیر ندارد برای اندازه گیری یک زاویه می توانیم 

 دهیم تا کار با نقّاله آسان شود ضلع های آن را ادامه

 

دو ساویه را با هم مقایسه کنند  پوستی شفاف  یا پالستیک شفاف می تواننددانش آموسان به کمک یک کاغذ  

روی یک ساویه و با مداد یا خودکار روی ضلع های ساویه کاغذ  پوستی شفاف  یا پالستیک شفاف با قزار داد 

ع خط می کشیم و بعد آن را بز ساویه دیگز منطبق می کنیم طوری که راس روی راس باشد و یک ضلع روی ضل

  دیگز باشد.
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 ضرب می کنیم. 081نموده ، در  2تعداد ضلع ها ی چند ضلعی را منهای  مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی ها:

 مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها

( )n   ضلعیمجموع سوایای داخلی چند ضلعی ها     

      یک مثلث مجموع زاویه های داخلی       تعداد ضلع های مثلث  (    ـــ    2)        081  

 3ــ  2=   0                 0      081  081      

    ضلعی01مجموع زاویه های داخلی یک    تعداد ضلع ها  (  ـــ    2)        081

 01ــ  2=   8                 8      081  0441      

 ضلعیو نیص هجووع شوایای خازجی چند ضلعی ها 

( )n   

( )   مثلث زوایای خارجی 
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ه راس آن بر روی محیط دایره و دو ضلع آن وتر هایی از دایره می باشند.  : زاویه ای است کزاویه محاطی 

 زاویه )ب ، د ، ج ( 

 

 اندازه ی هر زاویه محاطی برابر با نصف کمان روبرو است.

 

 درجه است. 01نکته: هرگاه از هر نقطه روز محیط دایره به دو سر قطر آن وصل کنیم زاویه به وجود آمده 
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 زایگاى  هی باشید.  استفاده هبا ذکس یک صلوات بس هحود و آل هحود  هجاش ب

 هجاش است.کپی بسدازی فقط با ذکس هنبع 
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                   

                                                                                     

                                                                                    

                  ریبضی ششن        صلواتاستفبده بب رکر یک                 هعلن اعساهی به تبیلنذ         اسوعیل احوذیتهیه و گرد آوری :      

 انذازه گیری طول و زاویهم:  سوفصل 

 (53الی  56)صفحه      انواع زاویه:  چهبرم درس 

 اهذاف درس: 

 یبد آوری انواع زاویه 

 رأسهعرّفی زاویه هبی هتقببل به 

 هعرفی زاویه هبی  هکول و هتون

 ههبرت هب:

 حل هسئله هبی هربوط به نین سبز و دیگر زاویه هب ههبرت هبی

 رأستشخیص زاویه هبی هتقببل به 

 تشخیص زاویه هبی  هکول و هتون

 انواع زاویه: درس:هفبهین 

 بٍ سايیٍ ای کٍ با گًویا ) با دي با تا سدن کاغذ ( آن را رسم می کىیم  )قبئوه(: راستزاویه 

 درجٍ است. 09ي َمچىیه با گًویا آن را اوداسٌ گیزی می کىیم. اوداسٌ ی سايیٍ قائمٍ بزابز 

 

 ( کًچکتز باشد.قائمٍ) راستسايیٍ ای کٍ اوداسٌ آن اس سايیٍ : زاویه تنذ ) حبدّه (

 کم تز است.   پس سايیٍ تىد اس 
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 درجٍ کمتز  باشد.  089درجٍ بیشتز ي اس   09سايیٍ ای کٍ اوداسٌ ی آن اس  زاویه ببز )هنفرجه ( :

 

یا دي بزابز سايیٍ . درجٍ است 089اوداسٌ ی ایه سايیٍ سايیٍ ای کٍ اضالع آن در امتداد یکدیگزود.  زاویه نین صفحه :

  قائمٍ است.

 

  می گًییم. زاویه هقعردرجٍ باشد ،  069درجٍ ي کم تز اس  089سايیٍ َایی کٍ اوداسٌ ی آن َا بیشتز اس  وکتٍ: بٍ

 

 

 :چنذ حبلت دو زاویه نسبت به هن  عببرتنذ از

 دو زاویه ی هتقببل به رأس:  - 1

 زاویه هتوّن  -2

 زاویه هکول -3

 دو زاویه ی هجبور - 4

 : رأسدو زاویه ی هتقببل به 

یکدیگز را قطع کىىد چُار سايیٍ بًجًد می آید سايیٍ َای ريبزيی َم با َم  بزابزود کٍ بٍ َز دي  راستيقتی دي خط 

, می گًیىد. رأسدو زاویه ی هتقببل به سايیٍ ريبزيی َم 
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ی دي سايیٍ آبي َمچىیه بٍ  می گًیىد. رأسدو زاویه ی هتقببل به ريبزيی َم   سايیٍ قزمش ديقبل بٍ  در شکل صفحٍ

, می گًیىد. رأسدو زاویه ی هتقببل به   ريبزيی َم 








 

  می گًیىد.رأس دو زاویه ، هتقببل به مشتزک بًدٌ ي اضالعشان در یک امتداد باشىد بٍ آن  رأسَزگاٌ دي سايیٍ دارای 

 يیژگی داشتٍ باشد .   سٍسايیٍ متقابل بٍ رأس باید 

 دي خط راست یک وقطٍ مشتزک داشتٍ باشىد .  -0

 .خطًط در امتداد َم باشىد  -2

 دي سايیٍ متقابل بٍ رأس با َم مسايی َستىد. -0

 می گًیىد. درجٍ باشد .بٍ آن دي سايیٍ متمّم 09بٍ َز دي سايیٍ کٍ مجمًع آن َا ريی َم  زاویه هتوّن :
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 درجٍ باشد .بٍ آن دي سايیٍ مکمل می گًیىد. 089بٍ َز دي سايیٍ کٍ مجمًع آن َا ريی َم  زاویه هکول :

 
 

 

 دو زاویه ی هجبور َز گاٌ دي سايیٍ رأس مشتزک ي یک ضلع مشتزک داشتٍ باشىد دي سايیٍ را دو زاویه ی هجبور :

 وامیم. می 
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 دو زاویه هتقببل به رأس بب هن هسبوی هستنذ.رأس  هی ببشنذ  و  هتقببل به  روبروی هن  دو زاویه ی 
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 رایگبى  هی ببشیذ.  استفبده هبب رکر یک صلوات بر هحوذ و آل هحوذ  هجبز ب

 کپی برداری فقط بب رکر هنبع هجبز است.

 

 

   www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                                    

                                                                                                                                         

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                    

                  ریبضی ششن        صلواتاستفبده بب ذکر یک            هعلن اعساهی به تبیلند         اسوعیل احودیتهیه و گرد آوری :      

 اندازه گیری طول و زاویهم:  سوفصل 

     بب راهبرد نظبم دار فکر کردى ) جدول نظبم دار (:  حل هسئله 

 (51 و 50)صفحه 

اهداف درس:  
 

 
بى ثزسبًین ٍ ثِ ئلِ را ثِ پبیسثزای حل ٍ اًجبم ثؼضی اس هسئلِ ّب هب ثبیذ ثغَر هٌظن اس یک قسوت ضزٍع ٍ ه

ًفزُ خَد را هؼزفی کٌٌذ.  33اگز ثخَاّین داًص آهَساى یک کالس ثزای هثبل جَاة صحیح دست پیذا کٌین. 

یب هؼلن ثخَاّذ در ّویي یب ثخَاّین آهبر داًص آهَساى را در پبیبى اردٍ ثزای ثز گطتي ثِ هذرسِ ثگیزین .

ٍیب ثخَاّین تؼذاد ًین خظ ّب  ، تؼذاد پبرُ خظ ّب  ًفزُ اس ّز داًص آهَس یک پزسص داضتِ ثبضذ. 33کالس 

تب کسی ن ٍ تزتیت خبصّی ػول کٌین ظدر ّوِ ایي هَارد ثبیذ ثب ً ٍ یب تؼذاد ساٍیِ ّبی یک ضکل را ثطوبرین.

جذٍل ًظبم دار استفبدُ    ٍ راّجزد ًظبم دار فکز کزدى  هسبئل اس   در حل ایي   یب هَردی را فزاهَش ًکٌین.

کٌین.هی 
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ضزٍع هی کٌین ٍ ثِ تزتیت توبم پبرُ خظ ّبیی کِ ثب آ  آ  ثزای ضوبرش تؼذاد پبرُ خظ ّبی ایي ضکل اس ًقغِ

 تب هی ضًَذ. 01کِ رٍی ّن  د   ٍ آخز ّن ج ٍ ثؼذ  ة.  ثؼذ  ًقغِ سبختِ هی ضًَذ را هی ًَیسین 
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ٍ ثذٍى ٍلی ثِ صَرت تکٌیک  در هَرد ثبال داًص آهَس ثِ عَر هؼٌب دار تؼذاد پبرُ خظ ّب را پیذا هی کٌذ.

ّبی در یک ضکل ًیش ثبّویي )تؼذاد ساٍیِ ّن هی تَاى ثِ چٌذ رٍش ثِ سزػت ثِ پبسخ رسیذ.ضوبرش 

 (در هسئلِ آخز  رٍش

ثزای حسبة کزدى تؼذاد پبرُ خظ ّب ، ضوبرُ گذاری پبرُ خظ ّب ٍ جوغ اػذاد  )جوغ ججزی (  رٍش ضوبرُ یک :

 هبًٌذ:  آى ّب را ثِ عَر جذا گبًِ ضوبرُ گذاری هی کٌین سپس آى ّب را ثب ّن  جوغ هی کٌین.

 

تؼذاد ًقبط ( ضزة کٌین ٍ  -0ًقبط رٍی خظ را ضوبرُ گذاری کٌین ٍ سپس آى را  در )   : دٍ رٍش ضوبرُ

 ٍ یب  تقسین کٌین . 2حبصل را ثز 

 تعداد نقبط  تعداد نقبط (  -1)  2  تعداد پبره خظ  

 جدول نظبم دار

 هورد نظر نقطه تعداد پبره خط بب نقطه هورد نظر 

 آة ، 

 آج ، 

 آد ، 

 آه ، 

 آ

 ةج ، 

 ةد ، 

  ةه ، 

 ة

 جد ، 

 جه ، 
 ج

 د ده ، 
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 درهحبسجه  عجبرت  ثبال  اثتداء ثبید جواة پرانتس را ثدست آورد.  سپس عولیبت را انجبم داد.

 

 

 قغز در یک چٌذ ضلؼی پبرُ خغی است کِ دٍ راس غیز هجبٍر را ثِ ّن ٍصل هی کٌذ.

ٍلی ثِ صَرت تکٌیک ٍ ثذٍى ضوبرش  را پیذا هی کٌذ. قغزّب در هَرد ثبال داًص آهَس ثِ عَر هؼٌب دار تؼذاد 

 ّن هی تَاى ثِ سزػت ثِ پبسخ رسیذ.

   =  تعداد قطرهبضلع   تعداد   ( ضلع تعداد   - 3)   2                                            

 یب

 ضلع  تعداد   ( ضلع تعداد   - 3 )                                                       

 تعداد قطرهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =                                     

                                                               2       
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 یب

 

( )n n
تعداد قطر 

 

 35پس یک دُ ضلؼی چٌذ قغز دارد؟

   =  تعداد قطرهب  10  (  10  - 3)   2=        10     7= 7 0        2=   35                    

 تقزیت آهذُ است. 4تزتیت اًجبم ػولیبت را ثبیذ هذ ًظز داضتِ ثبضٌذ کِ در پبیبى فصل داًص آهَساى اٍلَیت 

 اولویت انجبم عولیبت از چپ ثه راست ثه  ترتیت زیر است.           

(کنیمشروع می  اول پرانتس ها )انجام عولیات داخل پرانتسها و در صورت چند پرانتس داخل هن  از درونی ترین پرانتس –1          

ضرب و تقسین از سوت چپ ته ترتیة هر کدام که زود تر تاشد انجام هی شود و نسثت ته هن تقدم ندارند.    - 2    

 جوع و تفریق  از سوت چپ ته ترتیة هر کدام که زود تر تاشد انجام هی شود و نسثت ته هن تقدم ندارند. -3  

 

 

  هی ضوبرین. را دٍ ثؼذ  ُ ٍ ثؼذ   ة  راسثؼذ ثِ تزتیت ٍ هٌظن  ٍضزٍع کزدین  آ راس اس 
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  سبزهبى دهی داده هب و جدول نظبم دار :      -1

دادى آًْا در یک جذٍل ٍ سازهاى دّی دادُ ّا ، راّبرد هٌاسبی برای حل هسالِ است ٍ  هرتب کردى دادُ ّا ، قرار

 داًش آهَزاى در دٍرُ ی ابتذایی بایذ آى را فرا بگیرًذ .

را در یک جذٍل ٍ با یک ًظن هٌطقی هرتّب  ّادر ایي راّبرد حل هسالِ ، داًش آهَزاى یاد هی گیرًذ کِ چگًَِ دادُ 

 حالت  لِ دست یابٌذ . تشکیل جذٍل بِ صَرت ًظام دار ایي اطویٌاى را ایجاد هی کٌذ کِ توامکٌٌذ ٍ بِ پاسخ هسا

 جدول نظبم دار

 هورد نظر راس  هورد نظر راس  تعداد پبره خط بب 

 آة ، 

 آج ، 

 آد ، 

 آ

 ةج ، 

 ةد ، 

  ةه ، 

 ة

 ه،  ج

 ه،  د
 ه

 ج جد ، 
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ٍ ّوچٌیي با دقت کردى  بِ اعذاد در جذٍل ،  هی تَاًٌذ الگَیی برای آى ًیس اراًِ  اًذ . شذُ گرفتِ ًظر در هختلف  ّای

 دٌّذ.
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 جدول الگو یببی
 

 روی خظتعداد نقبط   تعداد نین خظ

2 0 

4 2 

6 3 

8 4 

10 5 

12 6 

14 7 

16 8 

18 9 

 

  تعداد نین خظ روی خظ راست     تعداد نقبط    2 

 

 

  تعداد نین خظ روی نین خظ     تعداد نقبط    1

 

 ثب استفبده از روش الگو یبثی نیس هی تواى ثه ثعضی از هسبئل پبسخ داد.
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در هسئله شوبره  تعداد پبره خظ هب  ثه پبسخ هی رسین ثه دو روش گفته شده تعداد زاویه هب از هوبى روش

 هراجعه شود. )صفححه سه( یک 

 N  زاویه هب نین خظ هبی تعداد 

( )n n


 زاویه تعداد

( ) 
   

 زاویهتعداد 
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 رایگبى  هی ببشید.  استفبده هبب ذکر یک صلوات بر هحود و آل هحود  هجبز ب

 کپی برداری فقط بب ذکر هنبع هجبز است.
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احودیاسوعیل 
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                                 

                                                                                           

                                                                                    

                  سیاضی ششن        صلواتاستفاده با رکش یک                هعلن اعضاهی به تایلنذ         اسوعیل احوذیتهیه و گشد آوسی :      

 تقشیبی :  عذد های چهاسم  فصل

 قطع کشدى –: تقشیب صدى  دسس اول 

 (65 الی 62) صفحه ی  

 نگاه کلی به دسس : 

داًص آهَساى هی آهَسًذ وِ در سًذگی رٍسهزُ ٍ هتٌبست ثب هَضَػبتی وِ سز ٍ وبردارین در صَرت ًیبس اس 

ػذدّبی تمزیجی ثِ خبی همذار ّبی ٍالؼی ٍ دلیك استفبدُ هی وٌذ .آًبى ثبیذ در اًتخبة دلت تمزیت هْبرت 

السم دارًذ . در ایي درس تمزیت  پیذا هی وٌذ ثِ طَری وِ ، ًتیدِ ی ػول ، ّوبى دلتی را داضتِ ثبضذ وِ

سدى اػذاد ثِ رٍش لطغ وزدى را هی آهَسًذ ًٍوبد ػذد پی را هی ضٌبسذ ٍ اس همذار ػذد پی ثب تمزیت ّبی 

 هختلف در هحبسجِ ی هسئلِ ّبی ریبضی استفبدُ هی وٌذ .

 

  :          هذف ها

 . بذهذ تشخیص و کننذ دسک هختلف های هوقعیت و ششایط دس سا هناسب تقشیب و صدى تقشیب لضوم .1

 . کنذ بیاى سا نظش هوسد تقشیب.....«  اص تش کن تقشیب با»  عباست اص استفاده با .2

 . کنذ پیذا سا اعذاد تقشیبی هقذاس کشدى قطع سوش اص استفاده با .3

-  

 

 

 توصیه های آهوصشی : 
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تَاًین اس تمزیت در ثسیبری اس سهبى ّب ًیبسی ثِ ثیبى  دلیك همذارپذیذُ ّب ًیست ثٌبثزایي هی  -

 استفبدُ وٌین .

ّز فزدی در اًذاسُ گیزی ثبیذ ثب تَخِ ثِ صزف سهبى ٍ ّشیٌِ ی هٌبست دلت هَرد ًیبس خَد را  -

هطخص وٌذ. اگز دلت اًذاسُ گیزی را ثبال ثجزین سهبى ٍ ّشیٌِ ی اًذاسُ گیزی ًیش سیبد خَاّذ 

 وبستِ خَاّذ ضذ . ضذ ٍ اگز دلت اًذاسُ گیزی را ون وٌذ اس ارسش اًذاسُ گیزی

 فزق دارد .  0/ 0200ثب  02/0یب      40/2ثب  4/2ٍلتی ثب همذار تمزیجی سز ٍ وبر دارین    -

 10ثذیي هؼٌبست وِ ایي ػذد ثب همذار ٍالؼی ون تزاس  10ٍلتی هی گَیین ثب تمزیت ون تز اس  -

 ٍاحذ اختالف دارد . 

 

 

 تقشیب صدى 

 دراثتذای والس ثب یه هتز ٍارد ضَیذ ٍ اس داًص آهَساى ثخَاّیذ ثِ ووه هتز لذ خَد را اًذاسُ گیزی وٌٌذ .  

ّذف اصلی ایي لسوت ، آضٌب وزدى داًص آهَساى ثب ایي ًىتِ است وِ در ثسیبری اس سهبى ّب ًیبسی ثِ ثیبى 

رثبرُ ی آى ّب ، اس داًص آهَساى دلیك همذار پذیذُ ّب ًیست . پس اس ثیبى هثبل ّبی وتبة ٍ ثحث د

ثخَاّیذ هثبل ّبی دیگزی اس سًذگی رٍسهزُ ی خَد در ایي ثبرُ ثیبى وٌٌذ . سؼی وٌیذ در ّزیه اس هثبل ّب 

هطخص وٌیذ تب چِ دلتی السم است وِ پذیذُ ی هَرد ثزرسی لزارگیزد ٍ اس داًص آهَساى ثخَاّیذ ایي 

هطلت پی ثجزًذ وِ اگز دلت اًذاسُ گیزی را ثبال ثجزًذ سهبى ٍ  هَضَع را تَضیح دٌّذ . آًبى ثبیذ ثِ ایي

 02/0یب      40/2ثب  4/2ّشیٌِ ی اًذاسُ گیزی ًیش سیبد خَاّذ ضذ . ٍلتی ثب همذار تمزیجی سز ٍ وبر دارین  

ثذیي هؼٌبست وِ ایي ػذد ثب همذار ٍالؼی  10فزق دارد . ٍلتی هی گَیین ثب تمزیت ون تز اس  0/ 0200ثب 

 ٍاحذ اختالف دارد .  10ن تزاس و

ّز وذام اس اثشارّبی اًذاسُ گیزی تب حذٍدی هی تَاًٌذ ػذد ّبی دلیك را ثیبى وٌٌذ .ثزای هثبل ، دلت خط 

سبًتی هتز است ؛ یؼٌی ایي خط وص ون تز اس یه سبًتی هتز را  1وطی وِ فمط ٍاحذ ّبی سبًتی هتز را دارد 

لیك تز طَل ، ثب تَخِ ثِ ٍاحذ هی تَاًین آى را ثِ لسوت ّبی وَچه هطخص ًوی وٌذ . ثزای اًذاسُ گیزی د

 10هیلی هتز است پس ّز سبًتی هتز  را هی تَاًین ثِ   10سبًتی هتز ثزاثز 1تز تمسین وٌین . ثِ طَر هثبل  

 تب هیلی هتز تمسین وٌین.  
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  توصیه های آهوصشی : 

سدى وِ داًص آهَساى ثب آى آضٌب ّستٌذ ، ثزای آهَسش تمزیت سدى هی تَاى اس هفَْم تخویي  -

 ثْزُ ثزد .

 ثزای هحبسجِ ی حبصل ضزة تمزیجی دٍ ػذد ، هی تَاًذ اػذاد را تمزیت ثشًذ .  -

در ثزرسی ًوًَِ ّبی توزیي ّبی وتبة هیتَاًیذ در هَرد ػلت اًتخبة ٍ دلت اًذاسُ گیزی ثحث  -

 هختصزی در والس طزح وٌیذ .

 

 مهارت در دانش آموزان توصیه می شود .  فعالیت های زیر جهت افسایش

داًص آهَساى ثب همبیسِ ی اًَاع خط وص ّب ٍ ثزرسی ٍاحذّبی آى ثِ ایي هطلت پی خَاٌّذ ثزد  -

سبًتی  1وِ : ٍاحذ خط وص سبتی هتز است ، دلت خط وطی وِ فمط ٍاحذ ّبی سبًتی هتز را دارد 

هطخص ًوی وٌذ . اهب اگز ّز ٍاحذ هتز است ؛ یؼٌی ایي خط وص ون تز اس یه سبًتی هتز را 

لسوت ) هیلی هتز ( یه هیلی هتزی تمسین ضذُ است  ، دلت خط وطی  10سبًتیوتز آى  آى ثِ 

هیلی هتز است ؛ یؼٌی ایي خط وص ون تز اس یه هیلی هتز را هطخص ًوی وٌذ  1وِ هیلی هتزدارد 

 . 

 

 تقشیب صدى به سوش قطع کشدى : 

 در رٍش لطغ وزدى ، ثِ خبی رلن ّبیی وِ ثزای هب در تمزیت سدى ارسش سیبدی ًذارًذ صفز هی گذارین . 

ًفز دٍر ّن ثبیستٌذ . یىی ثبسی را ضزٍع وٌذ .  7هی تَاًیذ والس را ثب یه ثبسی ثِ ًحَ سیز آغبس وٌیذ . 

ػذد را تىزار وٌذ ٍ یه  1000اس  را ثگَیذ . ًفز ثؼذی ثب حذف خَردُ ّبی وَچه تز 1000ػذدی ثشري تز اس 

 ػذد خذیذ ثگَیذ ٍ ثبسی اداهِ یبثذ . ّز ًفز وِ اضتجبُ وزد اس دٍر ثبسی خبرج هی ضَد . 

( را در والس ثِ ثحث ثگذاریذ ٍ  10تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ اگز ثتَاًیذ خولِ ی هثال ) ثب تمزیت ون تز اس 

ٍضي خَاّذ ضذ . اگز داًص آهَساى درن وٌٌذ وِ ٍلتی رٍضي وٌیذ . ثسیبری اس ًىتِ ّبی ثؼذی درس ًیش ر

ٍاحذ تفبٍت  10ػذدی را ثیبى وٌذ ، ثذیي هؼٌبست وِ ایي ػذد ثب ػذد ٍالؼی ون تز اس  10ثب تمزیت ون تز اس 

ثیبى ًوی ضَد . ثؼذ اسایي ثحث اس داًص آهَساى ثخَاّیذ ثِ  10دارد ٍ در ػذد تمزیجی  رلن ّبی ون تز اس 

 درس پبسخ دٌّذ . سئَاالت ایي 
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 توصیه های آهوصشی : 

ّذف ایي لسوت پیذا وزدى دستَرالؼولی هٌبست ثزای تمزیت سدى ػذدّب ثِ رٍش لطغ وزدى است . 

 ثٌبثزایي ثؼذ اس حل داًص آهَساى اس آى ّب ثخَاّیذ خَاة ثِ دست آهذُ را تفسیز وٌٌذ . 

  

 شود . موارد زیر جهت افسایش مهارت در دانش آموزان توصیه می

 ثزای اًذاسُ گیزی ثب تَخِ ثِ هَضَع ٍ اّویت آى اس تمزیت ّبی هختلفی استفبدُ هی وٌین .  -1

 در ثیبى تمزیت حتوب ٍاحذ را هطخص وٌیذ .  ) ثِ طَر هثبل : ویلَگزم یب گزم (  -2

 تمزیت هَرد ًظز را ثیبى وٌیذ ......« ثب تمزیت ون تز اس » ثب استفبدُ اس ػجبرت  -3

 را هی ًَیسین . 001/0،  01/0،  0/ 1ٍ یب   1000،  100،  10هؼوَال ػذد ّبی  ثِ خبی ....... -4

یؼٌی رلن ّبی ون تز اس دّگبى ارسش سیبدی ًذارًذ  10ثزای هثبل ٍلتی هی گَیین ثب تمزیت ون تز اس  -5

 ٍ ًیبس ثِ ثیبى آى ّب ًیست . ثِ ایي تزتیت رلن ّبی یىبى ، دّن ، صذم ، ّشارم ٍ.... حذف ٍ ثِ خبی

 آى ّب صفز لزار هی دّین . 

هی گَیین . یؼٌی ثِ خبی رلن ّبیی  لطغ وزدىثِ ایي رٍش تمزیت سدى ) ّوبًٌذ هزاحل ثبال ( رٍش  -6

 وِ ثزای هب در تمزیت سدى ارسش سیبدی ًذارًذ صفز هی گذارین .

 

 صورت یک تقسیم نوشت(فعالیت زیر جهت افسایش مهارت در دانش آموزان توصیه می شود .)هر کسر را می توان به 

 ایي فؼبلیت اس سِ هزحلِ تطىیل هی ضَد وِ ثِ ضزح سیز هی ثبضذ : 

 هزحلِ ی اٍل : 

سبًتی هتز را ثِ ػٌَاى ٍاحذ  4پبرُ خطی را ثِ ػٌَاى ٍاحذ اًتخبة وٌیذ . ) هثال پبرُ خطی ثِ طَل  -1

 اًتخبة وٌیذ .  ) دست ٍرس (

 داًص آهَساى را گزٍُ ثٌذی وٌیذ . -2

 ( تْیِ وٌٌذ . 3×  4;  12ٍاحذ ) هثال  3ّز گزٍُ دٍ ًَار وبغذی ّن اًذاسُ ثِ طَل   -3

هی خَاّین همذار -4
3

4
 را رٍی ًَار اٍل ًوبیص دّین .  

 لزار دّیذ ٍ اًذاسُ ی یه ٍاحذ را هطخص وٌیذ . 1پبرُ خط ٍاحذ را رٍی ًَار ضوبرُ ی  -5

 سین وٌیذ . ٍاحذ را ثِ ثِ چْبر لسوت هسبٍی ) ثزاثزهخزج وسز ( تم -6

ثِ اًذاسُ ی  -7
3

4
لسوت یه ٍاحذ خلَ ثزٍیذ ٍ وسز 4لسوت اس  3یؼٌی    

3

4
 را ًطبى دّیذ . 

 را رٍی ًَار دٍم ًطبى دّین .   3÷   4هی خَاّین همذار   -8
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لسوت هسبٍی  4ٍاحذ را ثِ  3ٍاحذ است . ثزای راحتی وبر ثِ خبی ایي وِ  3اًذاسُ ی ًَار ثِ همذار  -9

ٍاحذ را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ ، سپس ّز لسوت را ثِ  3تَاًیذ اثتذا تمسین وٌیذ هی 

 لسوت هسبٍی تمسین ضَد. 4ٍاحذ ثِ  3دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ تب 

 ٍاحذ را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ . 3،  9ثب تَخِ ثِ هَرد ضوبرُ -10

 لسوت هسبٍی تمسین ضَد. 4ٍاحذ ثِ  3سپس ّز لسوت را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌین تب  -11    

 است .  3÷ 4اٍلیي لسوت رٍی ًَار ًوبیص تمسین   -12   

 حبال گزٍُ ّب دٍ ًَار وبغذی را ثب یه دیگز همبیسِ وٌٌذ . -13   

همذار   – 14  
3

4
) اًذاسُ ی طَل هطخص ضذُ در  3÷4( ثب همذار   1) اًذاسُ ی طَل هطخص ضذُ در ًَار   

 اثزاست .(   ثز 2ًَار 

;  3÷   4ثٌبثزایي ایي دٍ همذار ثب ّن ثزاثز ّستٌذ ، یؼٌی  – 15
3

4 
   

 ثِ ووه ضىل ٍهحَر اػذاد هزاحل ثبال را اًدبم دٌّذ  ٍ ًتیدِ راثیبى وٌٌذ .  ) تصَیزی ( -16

هی در ًحَُ ی اًدبم هزاحل ثبال را تَضیح دٌّذ. )والهی (  تَضیح دادى ثبػث افشایص لذرت ارتجبط  وال - 17

 داًص آهَساى هی ضَد ٍ تَاًبیی استذالل آى ّب را ثبال هی ثزد .

 ّز داًص آهَس ثبیذ فؼبلیت ّبی دست ٍرس ، تصَیزی ٍ والهی را اًدبم دّذ تب ثِ سطح هَرد ًظز ثزسذ .

 هزحلِ ی دٍم :

 لزارداد وٌیذ . 1هحَراػذاد را رسن وٌیذ . ّز ٍاحذ  هحَررا ثزاثز ٍاحذ فؼبلیت  -1

 ٍاحذ را هطخص وٌیذ . 3 رٍی هحَر -2

ٍاحذ را  3لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ هی تَاًیذ اثتذا  4ٍاحذ را ثِ  3ثزای راحتی وبر ثِ خبی ایي وِ  -3

ٍاحذ  3ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ ، سپس ّز لسوت را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ تب 

 لسوت هسبٍی تمسین ضَد. 4ثِ 

ٍاحذ  3ٍاحذ را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌیذ ، ًمطِ ی ٍسط ایي  3،  3ثب تَخِ ثِ هَرد ضوبرُ  -4
6

4 
  

 است.

 لسوت هسبٍی تمسین ضَد. 4ٍاحذ ثِ  3سپس ّز لسوت را ثِ دٍ لسوت هسبٍی تمسین وٌین تب   -5

اٍلیي لسوت رٍی ًمطِ ی  -6
3

4 
 لزار دارد .   

 هزحلِ ی سَم : 
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 (  ٍاحذ را یىسبى اًتخبة وزدین .2ٍ  1یت درّز دٍ فؼبلیت  ) فؼبل -1

همذار وسز  1در فؼبلیت  -2
3

4 
 را رٍی هحَر اػذاد ًطبى دادین .  

 ( را رٍی هحَر اػذاد ًطبى دادین . 3÷  4همذار تمسین )  2در فؼبلیت  -3

ثب همبیسِ ٍ اًطجبق دٍ هحَر هتَخِ هی ضَیذ وِ ّزدٍ همذار )   -4
3

4 
( ،رٍی یه ًمطِ اس   3÷ 4ٍ       

 هحَر اػذاد لزار دارًذ .

;  3÷   4ثٌبثزایي ایي دٍ همذار ثب ّن ثزاثز ّستٌذ ، یؼٌی  -5
3

4 
     

 ًتیدِ هی گیزین وِ : ّز وسز را هی تَاى ثِ صَرت یه تمسین ًَضت . -6

 حب ال ػولیبت تمسین را اًدبم هی دّین . -7

 آى را ثِ صَرت یه ػذد اػطبری ًطبى داد .  ثب تمسین صَرت ثز هخزج ّز وسز هی تَاى -8

 ثب پیطزٍی در تمسین هی تَاًین حبصل تمسین را دلیك تز ثیبى وٌین . -9

 1ٍلتی هی گَیین تمسین را تب یه رلن اػطبر اداهِ دّیذ ، یؼٌی حبصل تمسین راثب تمزیت ون تز اس -10   

 ًطبى دّیذ . 0/

، سِ رلن یب ...اػطبر اداهِ دّیذ ، یؼٌی حبصل تمسین راثب ٍلتی هی گَیین تمسین را تب دٍ رلن   -11   

 یب ......   ًطبى دّیذ . 0/ 01،  0/ 1تمزیت ون تز اس   

ثٌب ثزایي ًتیدِ هی گیزین وِ ثب پیطزٍی در تمسین هی تَاى  حبصل تمسین راتب همذار هَرد ًظز تمزیت -12  

 ػذد اػطبری ًَضت . ) تؼذاد اػطبر در خبرج لسوت ( هحبسجِ وزد ٍ ثِ صَرت

ًتیدِ هی گیزین وِ : ّز وسز را هی تَاى ثِ صَرت یه تمسین ٍّز تمسین  12ٍ  6ثب تَخِ ثِ هَرد  -13  

را هی تَاى ثِ صَرت یه ػذد اػطبری ًَضت ثٌبثزایي ّز وسز را هی تَاى ثِ صَرت یه ػذد اػطبری 

 ًَضت .

 

 تَصیِ ّبی آهَسضی : 

ى ثِ صَرت یه تمسین ًَضت ثٌبثزایي ػولیبت تمسین را اًدبم هی داًین وِ ّز وسز را هی تَا -1

 دّیذ .

 ثب تمسین صَرت ثز هخزج ّز وسز هی تَاى آى را ثِ صَرت یه ػذد اػطبری ًطبى داد .  -2

 ثب پیطزٍی در تمسین هی تَاًین حبصل تمسین را دلیك تز ثیبى وٌین . -3

ٍلتی هی گَیین تمسین را تب یه رلن اػطبر اداهِ دّیذ ، یؼٌی حبصل تمسین راثب تمزیت ون تز اس   -4

 ًطبى دّیذ. 0/ 1
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ٍلتی هی گَیین تمسین را تب دٍ رلن  ، سِ رلن یب ...اػطبر اداهِ دّیذ ، یؼٌی حبصل تمسین راثب   -5

 یب ......   ًطبى دّیذ . 0/ 001،  0/ 01تمزیت ون تز اس   

زایي ًتیدِ هی گیزین وِ ثب پیطزٍی در تمسین هی تَاى  حبصل تمسین راتب همذار هَرد ًظز ثٌب ث -6

 تمزیت ) تؼذاد اػطبر در خبرج لسوت ( هحبسجِ وزد ٍ ثِ صَرت ػذد اػطبری ًَضت .

 تَصیِ ّبی آهَسضی : 

دست تَصیِ هی ضَد اس داًص آهَساى ثخَاّیذ وِ ثِ ووه اثشار هبضیي حسبة حبصل تمسین را ثِ 

 آٍرًذ .

در توزیي ّبی ایي درس ثحث همذار تمزیجی ػذد پی هطزح ضذُ است  وِ ثیبى ایي هطلت ثزای داًص 

 آهَساى خبلت خَاّذ ثَد وِ در حمیمت ّیچ وسزی را ًوی تَاى یبفت وِ وبهال ثزاثز ػذد پی ثبضذ . 

اس همذار تمزیت ثِ یىی اس اضتجبّبت رایح داًص آهَساى ایي است وِ ثؼذ اسحذف رلن ّبی ون تز 

خبی آى صفز ًوی گذارًذ . در صَرت دیذى چٌیي اضتٌجبّی در والس آى را ثزای ّوِ ی داًص 

 آهَساى تَضیح دّیذ . 

 

 

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

 هذف آهوصش هفهوم تقشیبی و دقیق به کوک واحذ طول هی باشذ.  62دس فعالیت  انذاصه گیشی صنبوسصفحه 

ایي  سبًتی هتز است ؛ یؼٌی 1وِ فمط ٍاحذ ّبی سبًتی هتز را دارد  وصدلت خط  انذاصه گیشی صنبوس دس تصویش اول

 خط وص ون تز اس یه سبًتی هتز را هطخص ًوی وٌذ . 

، ثب تَخِ ثِ ٍاحذ هی تَاًین آى را ثِ سًجَرثزای اًذاسُ گیزی دلیك تز طَل  دس تصویش دوم انذاصه گیشی صنبوس

هیلی هتز است پس ّز سبًتی هتز   10سبًتی هتز ثزاثز 1لسوت ّبی وَچه تز تمسین وٌین . ثِ طَر هثبل  

 تب هیلی هتز تمسین وٌین.   10را هی تَاًین ثِ  

 

 

 ى ّبآآضٌبیی ثب ٍسبیل اًذاسُ گیزی ٍ هیشاى دلت اًذاسُ گیزی در فؼبلیت  سیز  
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 سبًتی هتز  ٍ یب هیلی هتز است. دلّت اًذاسُ گیزی هتز خیبطی :

 هیلی هتز است. دلّت اًذاسُ گیزی خط وص :

 است. ویلَ هتز ثز سبػت   5  دلّت اًذاسُ گیزی ویلَ هتز :

ثِ ٍاحذّبی وَچىتز  60ٍ 40ٍ  20تب  0) اگز فبصلِ ثیي  است.درخِ  20  دلّت اًذاسُ گیزی دهبسٌح :

 دلّت اًذاسُ گیزی ثیطتز است..  تمسین ًطذُ ثبضذ( ٍ اگز ٍاحذ ّبی وَچىتز هطخص ثبضذ

 

 پاسخ:
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 64هذف اص فعالیت صفحه 

 اگز هب ثخَاّین اػذاد وسزی را تمزیت ثشًین  ّز وسز را هی تَاى ثِ صَرت یه تمسین ًَضت .

ثٌبثزایي ایي دٍ همذار ثب ّن ثزاثز ّستٌذ )  
3

4 
       ٍ4 ÷3  ) 

 تمزیت سد.ٍ ثب تمسین صَرت ثز هخزج ّز وسز هی تَاى آى را ثِ صَرت یه ػذد اػطبری ًطبى داد .  ٍ 

 ثب پیطزٍی در تمسین هی تَاًین حبصل تمسین را دلیك تز ثیبى وٌین .

 0/ 1اداهِ دّیذ ، یؼٌی حبصل تمسین راثب تمزیت ون تز اس ٍلتی هی گَیین تمسین را تب یه رلن اػطبر 

 ًطبى دّیذ .
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ٍلتی هی گَیین تمسین را تب دٍ رلن  ، سِ رلن یب ...اػطبر اداهِ دّیذ ، یؼٌی حبصل تمسین راثب تمزیت ون    

 یب ......   ًطبى دّیذ . 0/0 01،  0/0 1تز اس   

ًتیدِ هی گیزین وِ : ّز وسز را هی تَاى ثِ صَرت یه تمسین ٍّز تمسین را هی تَاى ثِ صَرت یه ػذد 

 اػطبری ًَضت ثٌبثزایي ّز وسز را هی تَاى ثِ صَرت یه ػذد اػطبری ًَضت . ثب پیطزٍی در تمسین 

 هی تَاًین حبصل تمسین را دلیك تز ثیبى وٌین .

 ؼبلیت آٍردُ ضذُ است.ثزای هؼٌبدار وزدى ایي هفَْم ایي ف

 

 

یه ٍ ًیش سِ ٍاحذ را ثِ چْبر لسوت هسبٍی تمسین وٌین  75/0هی تَاى گفت سِ چْبرم یه ٍاحذ هی ضَد 

 است ٍ ثب ّن هسبٍیٌذ. 75/0 (ّز لسوتٍاحذ آى )
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ثزای ایي وبر صَرت وسز را ثز هخزج آى تمسین هی وٌین ٍ خبرج لسوت را تب یه رلن اػطبر اداهِ هی 

 دّین.

/    
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقشیب صدى به سوش قطع کشدى:

ابتذاء با توجه به واحذ تقشیب ، اسصش هکانی  تقشیب داده شذه سا دس عذد هوسد نظش هشخص نووده آى سا نگه داشته ، و اعذاد سوت 

 توام آى سقن ها صفش قشاس دهین.ساست آى ساحزف هی کنین ، )نادیذه گشفته و اص آى ها صشف نظش هی کنین(و به جای 
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             تقشیب صدى به سوش قطع کشدىهثال  :       

         5987/ 432             0001تقریب کمتر از                 000/0070                                                            

     5987 /432             100تقریب کمتر از             7 000/800                                           

 432/9578               10تقریب کمتر از              000/7850                                       

 9578 /432                1تقریب کمتر از              000/7859                                 

 324/5978              1/0تقریب کمتر از             400/7859                                         

 234/5978           1/0 0تقریب کمتر از          430/7859                                  

 234/5978           1/0 0تقریب کمتر از          243/7859                                  

 

 

 

 

 

 

سایگاى  هی باشیذ.  استفاده هبا رکش یک صلوات بش هحوذ و آل هحوذ  هجاص ب
 

 1392  دی هاه    کپی بشداسی فقط با رکش هنبع هجاص است.

هقذاس تقشیبی به سوش 

 قطع کشدى
 عذد هقذاس تقشیب

 

هقذاس تقشیبی به سوش 

 قطع کشدى
 عذد هقذاس تقشیب

 645 10تقشیب کوتش اص   364/275 1  تقشیب کوتش اص 

 58/92 1/0تقشیب کوتش اص   369/410   10تقشیب کوتش اص  

 258 100تقشیب کوتش اص   98    100تقشیب کوتش اص  

 356/71 01/0تقشیب کوتش اص   34/97 01/0تقشیب کوتش اص  

 85713 1000تقشیب کوتش اص   489 1000تقشیب کوتش اص  

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir 
 اسوعیل احودی

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                                    

                                                                                          

                                                                                     

                  ریاضی ششن        صلَاتاستفادُ با رکر یک                  هعلن اعساهی بِ تایلٌذ         اسوعیل احوذیتْیِ ٍ گرد آٍری :      

 تقریبی :  عذد ّای چْارم  فصل

    کردى گرد  –: تقریب زدى    دٍم درس

    کردى گرد با رٍشتقریب زدى 

 (69 الی 66) صفحِ ی  

 ًگاُ کلی بِ درس : 

تِ طَری کِ ، ًتیجِ ی ػول ، ّواى  داًص آهَساى در اًتخاب دقت تقزیة هْارت پیذا هی کٌذدر ایي درس 

دقتی را داضتِ تاضذ کِ السم دارد . آًاى تقزیة سدى اػذاد تِ رٍش گزد کزدى را تِ درستی اًجام هی دّذ 

ٍ هی آهَسًذ کِ در تقزیة تِ اد تَضیح دّذ .. رٍش گزد کزدى را رٍی جذٍل ارسش هکاًی ٍ هحَر اػذ

رٍش گزد کزدى ، گاّی تِ جای حذف هقذار کن تز اس تقزیة تْتز است هقذاری را تِ آى اضافِ کٌٌذ تا 

 جَاب ًشدیک تز ٍ تا خطای کن تزی تِ دست آیذ.

   : ّذف ّا

 از هفَْم گرد کردى ،  درک تصَیری -

  رٍش گرد کردى رٍی جذٍل ارزش هکاًی -

 تقریب زدى ٍ تقریب هٌاسب را در شرایط ٍ هَقعیت ّای هختلف درک کٌٌذ ٍ تشخیص بذّذ . لسٍم -

 تقریب هَرد ًظر را بیاى کٌذ ......« با تقریب کن تر از » با استفادُ از عبارت  -

 با استفادُ از رٍش گرد کردى هقذار تقریبی اعذاد را پیذا کٌذ . -

 کردى را بیاى کٌذ .تفاٍت تقریب زدى بِ رٍش قطع کردى ٍ گرد  -
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 تقریب زدى بِ رٍش گرد کردى : 

قطغ  10000ٍ ....   را تا تقزیة کن تز اس  49999، 39999، 29999اس داًص آهَساى تخَاّیذ ػذدّای     

کٌٌذ سپس ًظز آى ّا را در هَرد جَاب ّایی کِ تِ دست آٍردُ اًذ تپزسیذ ٍ ایي هَضَع را تِ تحث 

زٍع خَتی تزای تگذاریذ . هوکي است در ایي تحث رٍش گزد کزدى تَسط داًص آهَساى هطزح ضَد کِ ض

درس خَاّذ تَد . پس اس تحث ٍ تزرسی رٍش گزد کزدى را یک تار تَضیح دّیذ .هحذٍدُ ی تقزیة را 

هطخص کٌیذ ٍ اس آى ّا تخَاّیذ هطخص کٌٌذ کِ تِ کذام ػذد ًشدیک تز است ٍ آى را تِ ػٌَاى جَاب 

 هؼزفی کٌیذ .  

تاضذ ، تایذ تِ  5ِ حذف هی کٌین ،تیص تز اس در تقزیة تِ رٍش گزد کزدى اگز ًخستیي ػذد اسػذدّایی ک

در تقزیة تِ رٍش گزد کزدى اگز ًخستیي رقن اس آخزیي رقوی کِ حذف ًکزدُ این ، یک ٍاحذ اضافِ کٌین .

 5تاضذ ، رقن ّای تاقی هاًذُ را دست ًوی سًین . اگز تخَاّین تا حذف رقن  5رقن ّای حذف ضذُ کن  تز اس

را تذٍى تغییز در رقن  5ی ٍجَد ًذارد ( ػذدی را گزد کٌین ، هی تَاًین رقن ) ٍقتی تؼذ اس آى رقن دیگز

. تزای ایي کِ در استفادُ اس قثلی حذف کزد ٍ هی تَاى ، تؼذ اس حذف آى ، تِ رقن قثلی یک ٍاحذ اضافِ کزد 

ى ( تا ػذدّای تقزیثی خطای کن تزی کٌین ، اس رٍش گزد کزدى استفادُ هی کٌین .در ایي رٍش ) گزد کزد

 تَجِ تِ تقزیة هَرد ًظز ػذد تقزیثی را اًتخاب هی کٌین کِ تِ هقذار ٍاقؼی ًشدیک تز تاضذ .

  تَصیِ ّای آهَزشی : 

تزای هفَْم ساسی ٍ افشایص هْارت در داًص آهَساى اسآى ّا خَاستِ ضَد ػذد را قثل ٍ تؼذ اس تقزیة 

 اس تقزیة تا ّن هقایسِ کٌٌذ .رٍی هحَر اػذاد ًطاى دٌّذ ٍ هحل ػذدّا را قثل ٍ تؼذ 

یکی اس ًکتِ ّای جالة توزیي ّای ایي درس تقَیت هْارت جذٍل خَاًی ٍ تطکیل جذٍل است تٌاتزایي 

 سؼی کٌیذ خَد داًص آهَساى ًحَُ ی جذٍل خَاًی ٍ تطکیل جذٍل را کطف کٌٌذ . 

یطٌْاد هی ضَد کِ تزای افشایص هْارت تقزیة سدى ٍ هقایسِ ی رٍش ّای قطغ کزدى ٍ گزد کزدى پ

ػذدّای تقزیثی را رٍی هحَر اػذاد ًطاى دٌّذ تا تْتز تتَاًٌذفاصلِ ی آى ّا راتا هقذار ٍاقؼی تْتز درک 

 کٌٌذ  ٍ تفاٍت تیي رٍش گزد کزدى ٍ قطغ کزدى را درک کٌٌذ . 

اس داًص آهَساى خَاستِ ضذُ است کِ هطخص کٌٌذ هقذار ٍاقؼی ، ػذد  66در توزیي ّای صفحِ ی 

قزیثی تیي چِ ػذدّایی است . تزای درک تْتز ٍ پاسخ گَیی صحیح تز پیطٌْاد هی ضَد اس هحَر اػذاد ت

 استفادُ ضَد .
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 فعالیت ّای زیر جْت افسایش هْارت در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

َج هی تَاًیذ تِ کوک سین ٍتَج ٍسیلِ ای ّواًٌذ ضکل کتاب درست کٌیذ تا داًص آهَساى تا قزار دادى ت

در قسوت ّای هٌاسة ٍحزکت تَج ّا تِ سوت ػذدّا تِ درک تْتزی اس هفَْم گزد کزدى تزسٌذ . ) دست 

 ٍرس (

داًص آهَساى تا استفادُ اس تصَیزٍ تَجِ تِ هحل قزار گزفتي تَج ّا ٍّوچٌیي حزکت تَج ّا تِ سوت 

 ػذدّا  ، تِ درک تصَیزی هفَْم گزد کزدى تزسٌذ . ) تصَیزی (

تا تَضیح دادى درتارُ ی هحل قزار گزفتي تَج ّا ٍحزکت تَج ّا تِ سوت ػذدّا تِ هفَْم  داًص آهَساى

 گزد کزدى تزسٌذ . ) کالهی(

 هَارد زیر جْت افسایش هْارت تقریب زدى بِ رٍش گرد کردى در داًش آهَزاى تَصیِ هی شَد .

 کٌین . در رٍش گزد کزدى تایذتِ هقادیزی کِ اس تقزیة هَرد ًظز کن تزًذ ، تَجِ -1

 تا تَجِ تِ هقذار تقزیة تایذ هطخص کٌین کِ ػذد هَرد ًظز تیي کذام دٍ ػذد قزار دارد . -2

هَرد ًظز است ، یؼٌی اس رقن ّای یکاى ،  10در جذٍل ارسش هکاًی ، ٍقتی هقذار تقزیة کن تز اس  -3

 دّن ، صذم ٍ..... صزف ًظز هی ضَد .

اب هی کٌین کِ تِ هقذار ٍاقؼی ًشدیک تز تاضذ یؼٌی تا تَجِ تِ تقزیة هَرد ًظز ػذد تقزیثی را اًتخ -4

 هقذار خطای ) اختالف تا ػذد ٍاقؼی ( آى کن تز تاضذ . 

تاضذ ،  5در تقزیة تِ رٍش گزد کزدى اگز ًخستیي ػذد اسػذدّایی کِ حذف هی کٌین ،تیص تز اس  -5

 تایذ تِ آخزیي رقوی کِ حذف ًکزدُ این ، یک ٍاحذ اضافِ کٌین .

تاضذ ، رقن ّای  5در تقزیة تِ رٍش گزد کزدى اگز ًخستیي رقن اس رقن ّای حذف ضذُ کن تز اس -6

 تاقی هاًذُ را دست ًوی سًین . 

) ٍقتی تؼذ اس آى رقن دیگزی ٍجَد ًذارد ( ػذدی را گزد کٌین ، هی  5اگز تخَاّین تا حذف رقن  -7

را تذٍى تغییز در رقن قثلی حذف کزد ٍ هی تَاى ، تؼذ اس حذف آى ، تِ رقن قثلی یک  5تَاًین رقن 

 .ٍاحذ اضافِ کزد 
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ًذاسُ ٍ حاصل تقزیة آى دٍ ػذد ا است. 7  قطز آى دایزُکِ اًذاسُ ی تقزیثی هحیط یک دایزُ است  22ػذد

تخص پذیز ًیست . ٍ ایي تقسین هی تَاًذ تا چٌذیي رقن اػطار اداهِ   7تز  22ٍ ػذد  ػذد پی است.

 داضتِ تاضذ.
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ٍ جای  یکاى را صزف ًظز کزدُ ٍ آى را حذف کزدُ است 10اضتثاُ ایي داًص آهَس در ایي است کِ تا تقزیة کوتز اس 

ّن سِ  تقزیة رقوی است . پاسخ 3. ٍ تایذ تِ جای آى صفز قزار هی داد. ٍ ایي ػذد صحیح آى صفز قزار ًذادُ 

 هی ًَضت. 120ٍ پاسخ را  رقوی تایذ تاضذ.

اػطاری  هی ٍ در قسوت  در تقزیة سدى تِ جای رقن ّای ػذد صحیح کِ صزف ًظز هی ضًَذ صفز قزار هی دّین .

رقن ّایی کِ صزف ًظز هی ضًَذ صفز قزار ًذّین .تَاًین تِ جای  

 

صزف ًظز ٍ تِ جای آى صفز قزار هی دّین .  ، رقن یکاى  10در تقزیة سدى تِ  رٍش قطغ کزدى تا تقزیة کوتز اس 

 376،  375،  374، 373،  372، 371) 379تا  370فزقی ًذارد ٍ اس  کِ تاضذ رقوی ّز پس رقن یکاى  ایي ػذد 

،377  ،378  ،379) 

 

 تخص پذیز ًیست . ٍ ایي تقسین هی تَاًذ تا چٌذیي رقن اػطار اداهِ  داضتِ تاضذ. 113تز  355ٍ ػذد 

 دایزُساحت ه   اًذاسُ ی ضؼاع      ضؼاع  اًذاسُ ی  14/3

                                       7/29  =  2/7    2/7                                   هجذٍر ضؼاع                 

 21/78     3    7/29       ساًتی هتز هزتغ  هساحت دایزُ          
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 تقریب زدى بِ رٍش گرد کردى : 

 

 

در رٍش گزد کزدى ،  سعی هی ضَد کِ ٌّگام تقزیة سدى  ،  عدد داد ضدُ را تِ عدد ٍاقعی ًشدیک ضَدتا 

یعٌی تِ عددی کِ قزار است تقزیة سدُ ضَد ًگاُ هی کٌین تا تثیٌین کِ تِ عدد اختالف کوتزی ایجاد ضَد. 

 40ًشدیکتز است یا تِ  30تِ  37د پاییٌی خَد. هثال ًتاالیی خَد ًشدیک است تا تِ عدد رُ رًُد

 تا هثال ّای سیز هی تَاى هفَْم تقزیة سدى تِ رٍش گزد کزدى  را سادُ تز تیاى ًوَد.

 

 

 

 

 

 خانه خود                                             بزرگخانه مادر 
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تزای اٍ تثزد ٍ تا ٍسط راُ ّن ًیش ایي دختز خاًن قصد رفتي تِ خاًِ هادر تشرگ خَد دارد تا هقداری غذا 

خَد تزگزدد یا تِ خاًِ  یا تِ ًظز ضوا اٍ تاید تِ خاًِآپیص رفتِ است حاال تاراى ضدید گزفتِ   (کوی تیطتز)

 هادر تشرگ  تزٍد؟

یا ایي هثال کِ فزدی هی خَاّد اس رٍی پلی عثَر کٌد ٍ تا ٍسط پل ّن پیص رفتِ ًاگْاى پل اس ٍسط 

 آیا تِ ًظز ضوا عثَر کٌد تْتز است یا تِ عقة تزگزدد. ضکستِ ٍ هی خَاّد خزاب ضَد
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  کِ عدد دادُ ضدُ تیي چِ تَجِ تِ ٍاحد تقزیة دادُ ضدُ است.کار در کالس سیز ّدف ضٌاخت داهٌِ تقزیة تا 

 ( .آى دٍ عدد تِ اًداسُ ی ٍاحد تقزیة فاصلِ دارًد ِ تِ ٍاحد تقزیةجتَ اعدای قزار دارد) تا ) داهٌِ (

 .ًدتِ اًداسُ ی ٍاحد تقزیة فاصلِ دار 40ٍ  30دٍ عدد  قزار دارد. 40ٍ  30تیي  10تا تقزیة کوتز اس  34هثال عدد 

 .تِ اًداسُ ی ٍاحد تقزیة فاصلِ دارًد 300ٍ  200دٍ عدد  دارد.قزار 300ٍ  200تیي  100تا تقزیة کوتز اس285هثال عدد 

 قزار دارد.  1800ٍ  1700تیي اعداد  100تا تقزیة کوتز اس  1734یا عدد  

 قزار دارد.  2000ٍ  1000تیي اعداد  1000تا تقزیة کوتز اس  1734یا عدد 

 قزار دارد. (9/0 0)  9/0ٍ   ( 80/0) 8/0تیي اعداد   1/0تاتقزیة کوتز اس 86/0ٍ عدد 

 قزار دارد. 43/95ٍ   42/95تیي اعداد   01/0تاتقزیة کوتز اس 425/95ٍ عدد 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تقریب زدى بِ رٍش  گرد کردى:

سپس بِ اٍلیي رقن  ٍآى را ًگِ داشتِ ، ابتذاء با تَجِ بِ ٍاحذ تقریب ، ارزش هکاًی  تقریب دادُ شذُ را در عذد هَرد ًظر هشخص ًوَدُ 

باشذ یک ٍاحذ بِ ّواى هرتبِ تقریب ًگِ داشتِ اضافِ  5ٍ یا بیشتر از  5در صَرتی کِ آى رقن  ًگاُ هی کٌینارزش هکاًی  تقریب سوت راست 

بِ  کوتر باشذ 5ٍ در صَرتی کِ رقن سوت راست ارزش هکاًی تقریب از  صفر قرار دّین.ی سوت راست آى رقن ّا  بِ جای توام کٌین،سپسهی 

 هرتبِ تقریب ًگِ داشتِ ٍاحذی اضافِ ًوی گردد. 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



9 | P a g e  
 

 

      9827/ 256             0001تقریب کمتر از          8 000/000                              تقریب زدى بِ رٍش گرد کردىهثال  : 

     9287 /256               100تقریب کمتر از             7 000/008                                                               

 256/9287               10تقریب کمتر از              000/0783

     9827 /256                    1تقریب کمتر از              000/7830    

 265/9827               1/0 تقریب کمتر از                 006/7829 

 9827/  265                   تقریب کمتر از              560/7829

 265/9827           0/0 01تقریب کمتر از             562/7829

 

 ِ کٌین جدر تقریب زدى بِ سِ ًکتِ بایذ تَ

 ،  کیلَ هتر ،  تي ، کیلَ گرم ٍ ....( عذد با ٍاحذ هشخص ) هتر ، ساًتی هتر -1

 ( 0001/0،   001/0،  01/0،  0/ 1،  1  ، 10،   100،  1000، 10000هقذار ٍاحذ تقریب  ) ٍاحذ ّای تقریب :  -2

 یا گرد کردى است  رٍش تقریب زدى با استفادُ از قطع کردى -3

 

هقذار تقریبی بِ رٍش 

 کردى گرد
 عذد هقذار تقریب

 

هقذار تقریبی بِ رٍش 

 کردى گرد
 عذد هقذار تقریب

 645 10تقریب کوتر از   634/275 1  تقریب کوتر از 

 58/92 1/0تقریب کوتر از   369/410   10تقریب کوتر از  

 258 100کوتر از تقریب   98    100تقریب کوتر از  

 356/71 01/0تقریب کوتر از   36/97 01/0تقریب کوتر از  

 85113 1000تقریب کوتر از   489 1000تقریب کوتر از  

 658/56 01/0تقریب کوتر از    52/2517 1000تقریب کوتر از  
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                                      +1 

                           100   2 5  0                                100  9/6  2 1  

صدگاى ٍاحد       ٍ غیز افشایٌدُ      5کوتز اس           صدگاى ٍاحد تقزیة             ٍ افشایٌدُ     5تز اس تیط                                  

 تقزیة

 

است . دّگاى را ًگِ داضتِ ٍ تعد تِ هزتثِ سوت  10در رٍش گزد کزدى تاال چَى ٍاحد تقزیة کوتز اس 

 8تیطتز است یک ٍاحد تِ هزتثِ دّگاى یعٌی  5است ٍ اس  6راست آى یعٌی یکاى ًگاُ هی کٌین. چَى 

 دّین.صفز قزار هی ٍاحد تقزیة اضافِ هی کٌین. ٍ تجای توام ٍاحد ّای سوت راست 

 ارسش هکاًی یکی اس تْتزیي رٍضْای آهَسش ، درک ٍ تفْین تقزیة سدى  است.جدٍل استفادُ ی 

سوت راست  ّای هزتثِ آى را ًگِ هی دارین ٍ هزتثِ تا تَجِ تِ ٍاحد تقزیة درتقزیة تِ رٍش قطع کزدى  

 .آى  را صفز قزار هی دّین

درتقزیة تِ رٍش گزد کزدى تا تَجِ تِ ٍاحد تقزیة  هزتثِ آى را ًگِ هی دارین ٍ هزتثِ سوت راست آى   

ٍدر تاضد یک ٍاحد تِ هزتثِ ًگِ داضتِ ضدُ اضافِ هی کٌین .  5ٍ تیطتز اس  5ًگاُ هی کٌین در صَرتی کِ 

ٍ هزتثِ ّای سوت راست آى   تاضد تِ هزتثِ ًگِ داضتِ ضدُ ٍاحدی اضافِ ًوی ضَد. 5صَرتی کِ کوتز اس 

 را صفز قزار هی دّین.
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تاضد)رقوی کِ در تقزیة  5در تقزیة تِ رٍش گزد کزدى ّزگاُ رقن سوت راست ٍاحد تقزیة کوتز اس 

 تاید صزف ًظز ضَد (، هقدار تقزیثی  عدد  تا رٍش گزد کزدى ٍ قطع کزدى تا ّن هساٍی است.

.اس ًصف هقدار  ، ٍاحد تاید صزف ًظز ٍ ًادیدُ گزفتِ ضَد  دىدر تقزیة س تا عثارت دیگز آى هقداری کِ

 تقزیة کوتز تاضد گزد کزدى ٍ قطع کزدى عدد تزاتز است.

است.  اگز آى هقداری کِ تاید صزف ًظز ضَد کوتز اس ًصف    1000هثال اگز ٍاحد تقزیة ،  تا تقزیة کوتز اس 

 ٍ قطع کزدى عدد تا ّن  تزاتز است.تاضد، گزد کزدى  500ٍاحد تقزیة  تاضد یعٌی اس کوتز 

 2489  2000قطع                                2489   2000    گزد کزدى 

هقدار تقزیثی   پس (کوتز است. 500اس  489 )هقداری کِ تاید حذف ضَد اس ًصف ٍاحد تقزیة کوتز است

 عدد  تا رٍش گزد کزدى ٍ قطع کزدى تا ّن هساٍی است.

 2589  2000قطع                                2589   3000گزد کزدى     

 .( تیطتز است 500چَى در گزد کزدى هقداری کِ تاید حذف ضَد اس ًصف ٍاحد تقزیة )

 .هی ضَدتیطتز  آىپس گزد کزدى  )است 500،   1000ًصف (
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ضَد .اس ًصف هقدار  ، ٍاحد تقزیة  حذفآى هقداری کِ در تقزیة سدى تاید صزف ًظز ٍ  در اعدادی کِ

 کوتز تاضد گزد کزدى ٍ قطع کزدى عدد تزاتز است.

 

 

 

 عذد گرد کردى  کردىقطع  تقریبٍاحذ  هقذار

 1/0تقریب کوتر از 
1/3 1/3 142/3 

7/2 8/2 761/2 

 01/0تقریب کوتر از 
14/3 14/3 142/3 

76/2 76/2 761/2 
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چَى تا دٍ رقن اعطار آًچِ کِ حذف هی ضَد اس ًصف ٍاحد تقزیة کوتز است ٍ یا رقن ّای سوت راست 

 ّستٌد. 5کوتز اس هزتثِ ٍاحد تقزیة 

چَى آًچِ کِ قزار است  حذف هی ضَد اس ًصف ٍاحد تقزیة تیطتز است ٍ یا  001/0اها تا تقزیة کوتز اس 

 ّست .پس یک ٍاحد تِ  هزتثِ صدم اضافِ هی ضَد. 5رقن ّای سوت راست هزتثِ ٍاحد تقزیة 

 عذد کردىقطع   گرد کردى تقریبٍاحذ  هقذار

 429/8 8 8 1تقریب کوتر از 

 429/8 4/8 4/8 1/0تقریب کوتر از 

 429/8 42/8 43/8 01/0تقریب کوتر از 
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 رایگاى  هی باشیذ.  استفادُ ِبا رکر یک صلَات بر هحوذ ٍ آل هحوذ  هجاز ب

 کپی برداری فقط با رکر هٌبع هجاز است.

  

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                            

                                                                                                                                         

                                                                              

                                                                                

                                                                                     

                  ریاضی ضطن        صلَاتاستفادُ با ذکر یک                 هعلن اعساهی بِ تایلٌد         اسوعیل احودیتْیِ ٍ گرد آٍری :      

 تقریبی :  عدد ّای چْارم  فصل

   ًوایص عدد ّای تقریبی رٍی هحَر:   سَمدرس 

 (75 الی 72) صفحِ ی  

 ساختار کلی درس :  

در ایي درس داًص آهَساى هقایسِ ی اًجام هحاسثات تقزیثی  تِ دٍ رٍش )تقزیة سدى ٍسپس اًجام      

ػولیات یا اًجام ػولیات ٍ سپس تقزیة سدى (را هی آهَسًذ تِ درک هقذارخطای تقزیة در هحاسثات تقزیثی 

یة در هحاسثات تقزیثی تِ کوک ضکل ) جوغ کسزّا پی هی تزًذ ٍپس اسهطاّذُ ٍدرک هقذارخطای تقز

 هساحتی ( آى هقذار را هحاسثِ هی کٌٌذ .  –طَلی 

 ّدف ّا : 

 رٍی هحَر اعداد  ) اعطاری ( ًوایص تقریبی عدد ّای کسری -

 )بِ دٍ رٍش  (اًجام هحاسبات تقریبی تبدیل کسرّا بِ عددّای  اعطاری ٍ -

 هحاسبِ ی خطای تقریب در هحاسبات ریاضی  -

 خطای تقریب بِ کوک ضکلهطاّدُ  -

 

 

 

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



2 | P a g e  
 

 ًوایص عددّای تقریبی رٍی هحَر اعداد کِ باعث تقَیت تفکر بصری در داًص آهَزاى هی ضَد  

رسن کٌٌذ . سپس تزای  1/0ٍ  100ٍ  10ٍ  1اس داًص آهَساى تخَاّیذ هحَرّای ػذدّا را تا ٍاحذّای 

ّز هحَر ػذدّایی هتٌاسة تا آى ّا را تِ داًص آهَساى هؼزفی کٌیذ ٍ اس آى ّا تخَاّیذ هحلی هٌاسة 

ًقطِ ی هطخص  تزای ّز کذام اس ػذدّا پیطٌْاد ی ضوا رٍی هحَر خَد هطخص کٌٌذ . سپس ًشدیک تزیي

 ضذُ رٍی هحَر تِ ػذد هَرد ًظز را اػالم ًوایٌذ 

تزای ًوایص کسزکَچک تز اس ٍاحذ رٍی هحَر اػذاد  اتتذا تایذ کسزرا تِ  ػذد اػطاری ) تِ کوک تقسین 

صَرت تزهخزج کسز (تثذیل کزد ٍ پس استقسین صَرت تز هخزج کسز هقذار ػذد تقزیثی تا تقزیة کن تز 

 قطغ کزدى راهحاسثِ کٌٌذ. ٍ تِ رٍش 1/0اس 

 

 تَصیِ ّای آهَزضی : 

در ٌّگام هحاسثِ ی هقذار تقزیثی کسزّا استفادُ اس هاضیي حساب هفیذ است ؛ چَى ّذف تقَیت هْارت 

 تقسین کزدى ًیست تلکِ ّذف اصلی تؼییي هقذار تقزیثی ػذد تِ دست آهذُ اس تقسین است . 

 هحاسثِ ی تقزیثی هی تَاًذ تصَر خَتی اس حذٍد پاسخ ػولیات ریاضی را هطخص کٌذ . 

چَى در صَرت توزیي ػٌَاى ضذُ است کِ حاصل تقسین را تا یک رقن اػطار هحاسثِ کٌیذ پس هقذار 

 است . تزای درک ایي هطلة تَصیِ هی ضَد توزیي ّای هتٌَع اًجام ضَد . 1/0تقزیة کن تز اس 

یي ػٌَاى ضذُ است کِ حاصل تقسین را تا یک رقن اػطار هحاسثِ کٌیذ تٌاتزایي پس اس قزار چَى در توز

گزفتي یک رقن اػطار در خارج قسوت ًیاسی تِ اداهِ ی تقسین ًیست . تزای درک ایي هطلة اس داًص 

 ن را اًجام دٌّذ ٍ در هَرد ػلت ایي هَضَع تحث ٍ تثادل ًظز کٌٌذ یآهَساى هی خَاّین تقس

 

 

 َارد زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد . ه

 تزای ًطاى دادى ػذد هخلَط تقزیثی رٍی هحَر اػذاد پیطٌْاد هی ضَد هزاحل سیز را اًجام دّیذ  : 

 ػذد هخلَط را تِ صَرت ػذد اػطاری تٌَیسذ. ) تاتقسین صَرت تز هخزج کسز (  -1
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 ػذد اػطاری تقزیثی تٌَیسذ . ػذد اػطاری راتا  تقزیة هَرد ًظز تِ صَرت -2

 ػذد اػطاری تقزیثی را تِ صَرت کسز اػطاری تقزیثی تٌَیسذ. -3

 کسز تقزیثی اػطاری را تِ صَرت ػذد هخلَط تقزیثی تٌَیسذ. -4

 هحَر را تِ تَجِ تِ ٍاحذ تقسین تٌذی کزدُ ٍ ػذد را رٍی هحَر اػذاد ًطاى دٌّذ . -5

 
 

 

 تقریبی جوع عدد ّا ٍجوع  کسرّاهفَْم سازی هقدارخطای تقریب در هحاسبات 

ٍتِ رٍش قطغ کزدى اًذاسُ ی طَل کل  1طَل کل پارُ خط را هحاسثِ کزدین ، سپس تا تقزیة کن تز اس 

آتی ( را تا تقزیة  –ساًتی هتز ضذ .اًذاسُ ی طَل ّز پارُ خط ) قزهش  20پارُ خط را تقزیة سدین  کِ تزاتز 

ین کِ ایي کار تاػث ضذ طَل ّز پارُ خط تا هقذار ٍاقؼی کوی ٍتِ رٍش قطغ کزدى تقزیة سد 1کن تز اس 

اختالف داضتِ تاضذ .پس اس تقزیة طَل ّز پارُ خط را تِ صَرت ػذد کسزی ًوایص دادین .ٍقتی اًذاسُ 

ی دٍ پارُ خط را پس اس تقزیة سدى ، تا ّن جوغ کزدین هقذار خطای تقزیة ّز دٍ تاّن جوغ ضذ ٍ ػذد 

ی ٍاقؼی کن تز ضذ . تٌاتزایي یک تاراًذاسُ ی طَل پارُ خط قزهش ٍ تار دیگز اًذاسُ ی  حاصل کوی اس اًذاسُ

طَل پارُ خط آتی را تقزیة سدُ این پس سهاًی کِ ایي دٍ پارُ خط را تا ّن جوغ هی کٌین فاصلِ ی آى ّا تا 

 د .اًذاسُ ی ٍاقؼی تِ ػلت تاثیز هقذار خطای تقزیة ّز دٍدر هحاسثِ  کوی تیص تز هی ضَ

 0/ 25است .هقذار خطای تقزیة تزاتز   4ٍ تِ رٍش گز د کزدى تزاتز  1را تا تقزیة کن تز اس  4/ 25ػذد 

ضزب ضَد سیزا هی  4است . ) ایي هقذارتا تَجِ تِ هیشاى تقزیة کن ارسش است ( ایي ػذد تایذ در 

ضزب ضذُ است  4، در  4یثی تا ( چَى ػذد تقز 16سطح چْار تایی تزاتز چٌذ هی ضَد .)  4خَاّین تذاًین 

ٍاحذ ( تا تَجِ تِ هیشاى  1تٌاتزایي هقذار خطای تقزیة ًیش چْار تزاتز هی ضَد . ) ایي هقذارخطا ی تقزیثی ) 

تقزیة ارسش دارد .(پس اگز قثل اس هحاسثِ ی ػولیات ضزب هقذاری را تقزیة تشًین ٍ سپس حاصل را 

سثات تا ّن جوغ ضذُ  ٍ حاصل تقزیثی اس ػذد ٍاقؼی تِ دست آٍرین هقذار ّای خطا ی تقزیة در هحا

تاػث هی ضَد حاصل چْار تزاتز ضذى  25/0اختالف پیذا هی کٌذ .تا تَجِ تِ ضکل ٍ هَارد تاال ، حذف 

 ٍاحذ اس هقذار ٍاقؼی کن تز ضَد . 1تقزیثی تِ اًذاسُ ی 

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



4 | P a g e  
 

 تَصیِ ّای آهَزضی  :

َتی اس پاسخ ّای ػولیات هختلف تذّذ .تٌاتزایي تَصیِ هی استفادُ اس ػذد ّای تقزیثی هی تَاًذ تصَر خ   

ضَد هزاحل سیز را اًجام دّیذ تا داًص آهَساى تِ درک اختالف حاصل ػثارت تقزیثی تا هقذار ٍاقؼی پی 

تثزًذ .  اس داًص آهَساى تخَاّیذ اتتذا هقذار تقزیة را هطخص کٌٌذ ٍّز ػذد را تا تَجِ تِ هقذار تقزیة 

تشًیذ .ٍحاصل تقزیثی ػثارت ریاضی را تا هقذار تقزیة اًتخاتی هحاسثِ کٌیذ . سپس پاسخ  اًتخاتی تقزیة

ػثارت ّای ریاضی را تا ػذد ّای ٍاقؼی ٍ تذٍى تقزیة سدى ، هحاسثِ کٌیذ.پاسخ ػثارت ّا ، تا ػذد ّای 

کِ جَاب ػولیات  تذٍى تقزیة ) ٍاقؼی ( را تا پاسخ ػثارت ّا تا ػذد ّای تقزیثی هقایسِ کٌیذ .در صَرتی

ضوا تا ػذد ّای تذٍى تقزیة ) ٍاقؼی ( تا پاسخ ػذدّای تقزیثی تِ دست آهذُ فاصلِ ی سیادی دارد تْتز 

 است دٍتارُ راُ حل خَد را تزرسی کٌیذ .دلیل ایي اختالف ٍ اضکال خَد را پیذا کٌیذ .

 

 فعالیت زیر جْت افسایص هْارت در داًص آهَزاى تَصیِ هی ضَد . 

هفَْم ساسی هقذارخطای تقزیة در هحاسثات تقزیثی جوغ ػذد ّا ٍجوغ  کسزّا هی تَاى اس فؼالیت جْت   

 سیز استفادُ کزد .

 ساًتی هتز ( تْیِ کٌیذ . ) دست ٍرس (5/20طٌاتی تِ اًذاسُ ی طَل کل پارُ خط  )  -1

تا تقزیة کن تز  ساًتی هتز ( تْیِ کٌیذ . ) 20طٌاتی تِ اًذاسُ ی طَل کل پارُ خط پس اس تقزیة  )  -2

 ٍ تِ رٍش قطغ کزدى ( 1اس 

تا کٌار ّن قزار دادى طٌاب ّا ، اًذاسُ ی طَل ٍاقؼی کل پارُ خط را تا اًذاسُ ی تقزیثی آى هقایسِ  -3

 کٌیذ .

 ساًتی هتز ( تْیِ کٌیذ . 7/12ٍ  8/7دٍ طٌاب تِ اًذاسُ ی طَل ٍاقؼی پارُ خط  قزهش ٍ آتی )  -4

ٍ تِ رٍش قطغ کزدى ( پارُ خط  قزهش ٍ  1ثی ) تا تقزیة کن تز اس دٍ طٌاب تِ اًذاسُ ی طَل تقزی -5

 ساًتی هتز ( تْیِ کٌیذ . 12ٍ  7آتی ) 
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تا کٌار ّن قزار دادى طٌاب ّا ، اًذاسُ ی طَل ٍاقؼی دٍ طٌاب قزهش ٍ آتی را تا اًذاسُ ی تقزیثی آى  -6

 ّا هقایسِ کٌیذ .

ؼی پارُ خط را تا هجوَع  دٍ طٌاب قزهش ٍ آتی تا تا کٌار ّن قزار دادى طٌاب ّا ، اًذاسُ ی طَل ٍاق -7

 اًذاسُ ی تقزیثی هقایسِ کٌیذ ٍ هقذارخطای تقزیة را هطخص کٌیذ .

 تِ کوک ضکل ٍ اًجام هزاحل تاال هقذارخطای تقزیة را هطخص کٌیذ . ) تصَیزی ( -8

ال رٍد ٍ تِ هفَْم هزاحل فؼالیت تاالرا  تَضیح دّیذ تا قذرت ارتثاط کالهی ٍ تَاًایی استذالل ضوا تا -9

 هَرد ًظز تزسیذ . ) کالهی (

 

 

 

ٍ ًوایص رٍی ّذف  اساًجام ایي فؼالیت  تثذیل کسز تِ ػذد اػطاری ٍ سپس تقزیة سدى ػذد اػطاری 

 است. هحَر اػذاد 

ّز جا تیي کسز ٍ ػذد اػطاری در صَرتی کِ تقزیثی تاضذ  پس اس تثذیل کسز تِ ػذد اػطاری  ًکتِ هْن :

قزار هی دّین ٍ اگز ّز دٍ تا ّن کاهال هساٍی تاضٌذ)تاقیواًذُ تقسین صَرت تز هخزج صفز      ػالهت

 دّین.هی قزار   ;تاضذ.( ػالهت  
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هٌظَر اس ایي کِ چزا هجوَع ایي دٍ کسز تزاتز یک ًطذ ایي است کِ جَاب  
20

20
ًطذُ ٍ ایي کسز تزاتز یک    

 است.

 

کن  تقریب اًدازُ گیری طَل بْتر است کِ ابتداء اًدازُ گیری اًجام گیرد ٍ در پایاى تقریب زدُ ضَد تا خطای هحاسبِکار در کالس باال  :  در 

 ٍ پاسخ بِ اًدازُ ٍاقعی ًسدیک تر باضد. ضَد.

در اًدازُ گیری هساحت  بْتر است کِ ابتداء اًدازُ گیری اًجام گیرد ٍ در پایاى تقریب زدُ ضَد تا خطای  در توریي کار در کالس زیر ًیس

 هحاسبِ تقریب کن ضَد. ٍ پاسخ بِ اًدازُ ٍاقعی ًسدیک تر باضد.

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



9 | P a g e  
 

 

 

ثی ًیاس تِ هقذار تقزیاست  1/0تِ ػلت ایٌکِ کَچکتزیي ٍاحذ هحَر تزای ًوایص کسز ّا تز رٍی ایي هحَر 

ًوایص دادُ ضَد. تزای ایٌکِ تِ  1/0ٍلی چَى قزار است تا رٍش گزد کزدى کوتز اس دارین.  1/0کوتز اس 
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تزای گزد کزدى تا  سیز ّایهثال در کسز  پاسخ دقیق ًشدیک تاضین تایذ تا دٍ رقن اػطار هحاسثِ گزدد.

یا تیطتز اس آى  5هزتثِ صذم کِ  ًیاس تِ هزتثِ صذم ّن دارین سیزا تا تَجِ ٍ دیذى   1/0تقزیة کوتز اس 

تاضذ تِ  5است ها  هی تَاًین تِ هزتثِ دّن  یک ٍاحذ اضافِ کٌین. ٍ در صَرتی کِ هزتثِ صذم کوتز اس 

 دّن ٍاحذی اضافِ ًوی گزدد.

 

تایذ یک هزتثِ تیطتز اس ٍاحذ تقزیة داضتِ  کزدى  پس ّویطِ درتقزیة سدى تا  رٍش گزدتَجِ  :  

ػذدی گزد  01/0ى هزتثِ در گزد کزدى اػوال گزدد. هثال اگز قزار است تا تقزیة کوتز اس تا اثز آ تاضین.

 ضَد . تایذ آى را تا سِ رقن اػطار هحاسثِ ٍ سپس گزد کزد.

 

سیزا هزتثِ  تِ هزتثِ صذم اػطار ًیاسهٌذین 1/0تِ دٍ رقن اػطار ًیاس دارین . سیزا در تقزیة تا ٍاحذ 

 صذم اػطار در پاسخ تقزیة تِ رٍش گزد کزدى هَثز است.

 

 

قسوت یک پاسخ دقیق تذست هی آیذ . ٍلی ٌّگاهی کِ چٌذیي تا طَل پارُ خط تِ قسوت  8تا ػول تقسین طَل پارُ خط تِ 

کَچکتز است چَى هقذار  اًذاسُ تقسین اصلی هقذاری اسٍقتی یکی اس آًْا را اًذاسُ هی گیزین ّای کَچکتز تقسین هی ضَد
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را  11در تیي ٍاحذ ّا تقسین ضذُ ٍ صزف ًظز ضذُ است.ٍ ایي ٍقتی ػذدی فزد هثل  طَل پارُ خط  کوی در تقسین کزدى

 کِ دیذُ ًوی ضَد. تقسین هی کٌین هقذار کوی در تقسین تٌذی در تیي ٍاحذ ّا گن)تَسیغ( هی ضَد. 8تِ ػذدی سٍج هثل 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 رایگاى  هی باضید.  استفادُ ِبا ذکر یک صلَات بر هحود ٍ آل هحود  هجاز ب

 هجاز است.کپی برداری فقط با ذکر هٌبع 

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                            

                                                                                                                                         

                                                                                    

                                                                                           

                                                                                     

                  ریاضی ضطن        صلَاتاستفادُ تا رکر یک                هعلن اعساهی تِ تایلٌذ         اسوعیل احوذیتْیِ ٍ گرد آٍری 2      

 تقریثی 2  عذد ّای چْارم  فصل

 هحاسثات تقریثی ٍ ترتیة اًجام عولیات2 چْارم درس 

 (00 الی 77) صفحِ ی  

 ًگاُ کلی تِ درس 2 

در ایي درس داًص آهَساى استفادُ ی تِ جا اس رٍش ّای هختلف تقزیة سدى را هی آهَسًذ ٍ اًجام 

 هحاسثات ریاضی راتا تَجِ تِ تزتیة ٍ اٍلَیت ػولیات ریاضی هحاسثِ هی کٌٌذ . 

  :          ّذف ّا

 درک تیص تز تقزیة ٍ کارتزد آى در هحاسثات  .1

 هقایسِ ی  رٍش ّای  قطغ کزدى ٍ گزد کزدى ٍ هیشاى خطای تقزیة  .2

 درک تزتیة ٍ اٍلَیت اًجام هحاسثات  .3

 

هْارت ّا 2 استفادُ تِ جا از رٍش ّای هختلف تقریة زدى اًجام هحاسثات عثارت ّا تا چٌذیي عول ) 

 جوع، تفریق ، ضرب ، تقسین ، پراًتس (

 2هحاسثات تقریثی هفاّین 

کوی اختالف دارد کِ ایي هقذار  )تذٍى تقزیة سدى ( ٍاقؼی پاسختا  هحاسثات اس راُ تقزیثیپاسخ   -1

 را خطای تقزیة هی ًاهین .

 حاصل را تقزیة تشًٌذ .است ز تْتتزای هحاسثِ ی حاصل ضزب یا جوغ  تقزیثی دٍ ػذد ،  -2

 کزدى است .هحاسثِ ی ػولیات تِ رٍش گزد کزدى دقیق تز اس هحاسثِ ی ػولیات تِ رٍش قطغ  -3
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حاصل تقزیة تِ رٍش گزد کزدى تِ هقذار ٍاقؼی ًشدیک تز است .رٍش گزد کزدى خطای  -4

 هحاسثات را کاّص هی دّذ .

 هقذار است تْتز ، ضَد تز کن کزدى قطغ رٍش تِ هحاسثات در تقزیة خطای هقذار کِ ایي تزای -5

 ت1/0ِ اس تز کن استقزیة 01/0 اس تز کن تقزیة تا ػولیات اًجام.  کٌین اًتخاب تز دقیق را تقزیة

 . است تز دقیق کزدى قطغ یا کزدى گزد رٍش

 ًطَد جوغ ّن رٍی تقزیثی ّای ػذد خطاّای هقذار کِ تَد هزاقة تایذ تقزیثی هحاسثات اًجام در -6

 ًطَد. سیاد حذ اس تیص اش ٍاقؼی هقذار اس حاصل ػذد ی فاصلِ ٍ

" عولیات اًجام اٍلَیت ٍ ترتیة " هفاّین هرتَط تِ     

 هی ضزٍع را هحاسثات پزاًتش تزیي داخلی اس داضت پزاًتش ػثارت یک هحاسثِ پزاًتش :  اگزاٍل  -1

 هی دّین. اًجام پزاًتش ّا را داخل  ػولیات ٍتِ تزتیة اس داخلی تزیي پزاًتش . کٌین

 را ّا تقسین ٍ ضزب ػولیات هزتَط تِ  تایذ اتتذاتؼذ اس پزاًتشهحاسثِ ضزب یا تقسین  : دٍم   -2

ضزٍع هی کٌین  اس سوت چپ ) اًجام ضزب ٍ تقسین ًسثت تِ ّن اٍلَیت ًذارًذ.      دّین. اًجام

  ّز کذام کِ اٍل تَد را اًجام هی دّین ٍ سپس تؼذی ( 

 . دّیذ اًجام را تفزیق ٍ جوغ سپس ٍ:   تفزیق یا جوغسَم  -3

 گزفتي قزار تا ، ػولیات اًجام اٍلَیت ٍ کٌیذ هحاسثِ چپ سوت اس ، تقسین یا ضزب ػولیات اًجام تزای

 اتتذاػولیات(   12÷  3× 4)     ػولیات اًجام تزای هثال.   دارد قزار چپ سوت در  کِ است ػالهتی

 کٌیذ هحاسثِ چپ سوت اس ، تفزیق یا جوغ ػولیات اًجام تزای. دّین هی اًجام را ضزب سپس ٍ تقسین

 اًجام تزای هثال.   دارد قزار چپ سوت در  کِ است ػالهتی گزفتي قزار تا ، ػولیات اًجام اٍلَیت ٍ

 . دّین هی اًجام را جوغ سپس ٍ تفزیق اتتذاػولیات(   12 - 3+ 4)     ػولیات

 :خطای تقریة 

فعالیت های زیر جهت افسایش مهارت در دانش آمىزان ر محاسبه های تقریبی به روش گرد کردن و قطع کردن 

 تىصیه می شىد . 
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 پیطٌْادی فعالیت جوع یا تفریق عذدّای تقریثی 2رٍش 

 تقزیة هقذار است تْتز ، ضَد تز کن کزدى قطغ رٍش تِ هحاسثات در تقزیة خطای هقذار کِ ایي تزای

 گزد رٍش ت1/0ِ اس تز کن استقزیة 01/0 اس تز کن تقزیة تا ػولیات اًجام.  کٌین اًتخاب تز دقیق را

 . است تز دقیق کزدى قطغ یا کزدى

 

 

است . تا تقریة  01/0است ٍ دیگری تا تقریة کوتر از  1/0یکی از جوع ّا تا تقریة کوتر از  ٍاحذ ّای تقریة هتفاٍت است . چَى

 تِ جَاب اصلی ًسدیک تر است. 01/0کوتر از 
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در اًجام هحاسثات تقریثی تایذ هراقة تَد کِ هقذار خطاّای عذد ّای تقریثی رٍی ّن جوع ًطَد ٍ فاصلِ ی 

.عذد حاصل از هقذار ٍاقعی اش تیص از حذ زیاد ًطَد   

 

 

ػذد ّای تقزیثی را تا ّن جوغ هی کٌین اتتذاء اػذاد را تقزیة سدُ این ٍ سپس  ) تاال (در رٍش اٍل 

یک تار تقزیة خَردُ اًذ تٌاتزایي در جوغ کزدى ایي سِ ػذد ، هقذار ّز کذام تٌاتزایي چَى ایي سِ ػذد 

              خطای تقزیة آى ّا ًیش تا ّن جوغ ضذُ ٍ حاصل ػثارت تا هقذار ٍاقؼی اختالف پیذا هی کٌٌذ .                                         

 

 

( را تِ دست هی آٍرین . سپس حاصل را تا تقزیة  28/   31حاصل ػثارت )  ) تاال ( در رٍش دٍم -1

 ٍتِ رٍش گزد کزدى هحاسثِ هی کٌین . 1کن تز اس 
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( پس فقط  ، یک تار خطای تقزیة  28در رٍش دٍم فقط یک تار) حاصل ػثارت ( تقزیة هی سًین  )  -2

 تاثیز دارد .در هحاسثِ ی ػثارت ها 

در رٍش دٍم چَى فقط یک تار تقزیة سدُ هی ضَد پس هقذار ػثارت تا هقذار ٍاقؼی کن تز اختالف  -3

دارد .                                                                                        

 

 ( 1ِ اًذاسُ ی تٌاتزایي پاسخ ػثارت در رٍش اٍل ٍ دٍم تا ّن اختالف دارًذ . ) ت -4

 تزای ایي کِ هقذار ایي خطا ٍ اختالف را کن تز کٌین تایذ هقذار تقزیة را دقیق تز اًتخاب کٌین .  -5

 یا ...( 01/0یا  1/0) 

 

 

 

ٍ تِ رٍش گز د کزدى هحاسثِ هی  1/0را تا تقزیة کن تز اس  3/ 26ػذد ) تاال (  در رٍش اٍل  -1

 است. 3/3کٌین کِ تزاتز 

 ( 26/  4چٌذ هی ضَد .  )   3/3تزاتز  8ضزب ضَد سیزا هی خَاّین تذاًین  8 ایي ػذد تایذ در -2

ٍ تِ رٍش گزد کزدى  1/0تٌاتزایي در رٍش اٍل هقذار تقزیثی ّز ػذد را تا تقزیة کن تز اس  -3

  26/  4ضزب هی کٌین کِ حاصل ػثارت تزاتز  8هحاسثِ هی کٌین  سپس ػذد ّای تقزیثی را در 

 هی ضَد .

ضزب هی کٌین . تٌاتزایي در ضزب کزدى ایي ػذد ، هقذار خطای  8ػذد تقزیثی را در  در رٍش اٍل -4

    تقزیة آى ّا تیص تز هی ضَد ٍ حاصل ػثارت تا هقذار ٍاقؼی اختالف پیذا هی کٌذ .                                                   

 

دست هی آٍرین . سپس حاصل را تا تقزیة ( را تِ  26/ 08حاصل ػثارت ) ) تاال (  در رٍش دٍم  -1

 ٍتِ رٍش گزد کزدى هحاسثِ هی کٌین . 1/0کن تز اس 
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( پس فقط  ، یک تار خطای  1/26در رٍش دٍم فقط یک تار) حاصل ػثارت ( را تقزیة هی سًین  )  -2

 تقزیة در هحاسثِ ی ػثارت ها تاثیز دارد .

ذار ػثارت تا هقذار ٍاقؼی کن تز اختالف در رٍش دٍم چَى فقط یک تار تقزیة سدُ هی ضَد پس هق -3

 دارد . 

                                                     

پس اگز قثل اس هحاسثِ ی ػولیات ضزب هقذاری را تقزیة تشًین ٍ سپس حاصل را تِ دست آٍرین  -4

تیص  اختالف هقذار ّای خطا ی تقزیة در هحاسثات تا ّن جوغ ضذُ  ٍ حاصل تقزیثی اس ػذد ٍاقؼی

 تزی پیذا هی کٌذ .

 

 ( 7/0تٌاتزایي پاسخ ػثارت در رٍش اٍل ٍ دٍم تا ّن اختالف دارًذ . ) تِ اًذاسُ ی  -5

 

 

زف ًظز ضذُ است اس ًصف ٍاحذ تقزیة کوتز تَدًذ .  در ایي صچَى هقذار ّایی کِ اس آًْا در تقزیة 

هی گذارًذ ٍ هقذاری خطا را  زاثّوذیگز تز ػولیات ّن جوغ ٍ ّن  تفزیق دارین کِ خطاّای هثثت ٍ هٌفی 

 .ٍ پاسخ ّا یکی استٍ هقذار خطا ّا رٍی ّن جوغ  ًوی ضًَذ   کوتز هی کٌٌذ

 

در ایي ػولیات ّن جوغ ٍ ّن  تفزیق دارین کِ خطاّای هثثت ٍ هٌفی  تزّوذیگز اثز هی گذارًذ ٍ هقذاری  

ضزب تَدًذ هقذار خطاّای ػذد ّای تقزیثی  رٍی ّن خطا را کوتز هی کٌٌذ ٍ در ػثارت ّای تاال کِ جوغ یا 

 جوغ هی ضذًذ. ٍ فاصلِ ػذد حاصل تا هقذار ٍاقؼی اش  سیاد هی ضَد. 
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 تَصیِ ّای آهَزضی 2

 اٍلَیت اًجام ػولیات  تا  پزاًتش است الثتِ تایذ  اس داخلی تزیي پزاًتش هحاسثات را ضزٍع هی کٌین . -

تَصیِ هی ضَد قثل اساًجام ػولیات داًص آهَساى تا قزار دادى پزاًتش تیي ػذد ّا تز تیة ػولیات  -

 را هطخص کٌٌذ. 

 

فعالیت های زیر جهت افسایش مهارت در دانش آمىزان در محاسبه های ترتیب و اولىیت انجام عملیات تىصیه می 

 شىد.

 می خواىیم حاصل عبارت زیر را محاسبو کنیم . 

 ( 1 – 2× )  3=  11راه حل اول                               

                                                                                                         =3  ×2  - 1 

  1 –(  2×   3= )  2راه حل دوم                             

تِ دٍ رٍش تا ال تا یک دیگز هتفاٍت است تٌاتزایي تایذ   8 -  2×  3پاسخ ػثارت  ّواى طَر کِ هی تیٌیذ

تزای اًجام ػولیات ریاضی قزاداد یکساًی را داضتِ تاضین تا حاصل ػثارت ّای ریاضی یکساى ضَد 

را  .تٌاتزایي ، ایي چٌیي قزار داد هی کٌین : اگز یک ػثارت پزاًتش داضت اس داخلی تزیي پزاًتش هحاسثات

ضزٍع هی کٌین .اگز تزتیة اًجام ػولیات تا پزاًتش هطخص ًطذُ تَد اتتذا تایذ ضزب ٍ تقسین ّا ٍ سپس 

جوغ ٍ تفزیق را اًجام دّیذ .تزای اًجام ػولیات ضزب یا تقسین ، اس سوت چپ هحاسثِ کٌیذ ٍ اٍلَیت 

 3× 4ثال تزای اًجام ػولیات   )  اًجام ػولیات ، تا قزار گزفتي ػالهتی است کِ  در سوت چپ قزار دارد  . ه

(  اتتذاػولیات تقسین ٍ سپس ضزب را اًجام هی دّین .تزای اًجام ػولیات جوغ یا تفزیق ، اس سوت  12÷ 

چپ هحاسثِ کٌیذ ٍ اٍلَیت اًجام ػولیات ، تا قزار گزفتي ػالهتی است کِ  در سوت چپ قزار دارد  . هثال 

اتتذاػولیات تفزیق ٍ سپس جوغ را اًجام هی دّین.تٌاتزایي در اًجام   ( 12 - 3+ 4تزای اًجام ػولیات   )  

ػولیات ایي توزیي را ُ حل دٍم صحیح است سیزا اٍلَیت اًجام ػولیات ، اٍل تا ضزب ٍ سپس تا  تفزیق 

 8 –(  2×   3) =  2                                                                                          . است
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 رایگاى  هی تاضیذ.  استفادُ ِتا رکر یک صلَات تر هحوذ ٍ آل هحوذ  هجاز ت

 کپی ترداری فقط تا رکر هٌثع هجاز است.

 
www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بِ ًام خالق ّستي                                                                                                                               

                                                                                                                                         

                                                                                 

                                                                                       

                                                                                     

                  ریبضی ضطن        صلَاتاستفبدُ ثب رکر یک            هؼلن اػساهی ثِ تبیلٌذ         اسوؼیل احوذیتْیِ ٍ گرد آٍری :      

 حل هسئلِ:   چْبرم  فصل

 ( 71الی  70حل مسئلو : راىجرد حل مسئلو ی سبده تر  ) صفحو ی 

 سبختبرکلی درس : 

 ٍدرک هسئلِ ضذى تز سبدُ ثبعث(  اعطبری –) کسزی  استفبدُ اس عذدّبی صحیح ثِ جبی عذدّبی گَیب  

 هسئلِ حل هٌبست الگَی کزدى پیذا تز سزیع ثبعث تز کن ّبی حبلت تعذاد در هسئلِ حل. ضَد هی آى ثْتز

ی دضَار ٍ پیچیذُ دارًذ  ظبّز ، رسذ هی ًظز ثِ ّب هسئلِ اس ثعضی .گزدد هی اصلی ی هسئلِ ثِ آى ٍارتجبط

اهب اگز هسئلِ را سبدُ کٌین ٍ یب در حبلت خبظ یب سبدُ ضذُ ثِ ثزرسی آى ثپزداسین ، راُ حل هسئلِ آضکبر 

یکی اس رٍش ّبی سبدُ کزدى هسئلِ استفبدُ اس عذدّبی صحیح یب تقزیجی ثِ جبی کسزی ٍ هی ضَد . 

ثب اعذاد ثشرگ ٍ غیز هعقَل ، ًب هوکي ثِ ًظز هی رسذ گبّی اٍقبت حل هسئلِ در حبلت کلی یب اعطبری است .

ٍ ثب یک الگَ یبثی ایي هسئلِ سبدُ ، در ایي صَرت ثْتز است هسئلِ در تعذاد حبلت ّبی کن تز حل ضَد 

 ضذُ را ثِ هسئلِ ی اصلی هزتجظ کزد.

 

 

 ّذف ّب : 

 آضٌبیی داًص آهَزاى  ثب راّجرد حل هسئلِ ی سبدُ تر  .  -

 راّجرد حل هسئلِ ی سبدُ تر  ٍ تَاًبیی ثِ کبر گیری آى درحل هسئلِدرک کبرثرد  -

 .  (آى حلااًجبم هر ػولیبت ) تجذیل هسئلِ ثِ هسئلِ سبدُ تر از ًظر اػذاد ٍ  -
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 تَصیِ ّبی آهَزضی در حل هسئلِ ثب راّجرد حل هسئلِ ی سبدُ تر : 

در حل ثعضی از مسئلٍ َبی ریبضی ، راَجرد حل مسئلٍ ی سبدٌ تر می تًاوذ حل مسئلٍ را راحت   -1

 تر کىذ  .

سبدٌ تر را َمراٌ ثب حل مسئلٍ ثٍ کمک داوش آمًزان تًضيح معلم ثبیستی راَجرد حل مسئلٍ ی   -2

دَذ. سپس ثب حل مسبئل متىًع  يثب استفبدٌ از ایه راَجرد ، داوش آمًزان تًاوبیی ثٍ کبر گيری 

 از آن را در حل مسبئل می آمًزوذ.

 اوتخبة –ثرای حل مسئلٍ  ثب راَجرد حل مسئلٍ ی سبدٌ ترثُتر است مراحل   فُميذن مسئلٍ  -3

 . کىيذ طی را  عقت ثٍ ثبزگشت – مسئلٍ حل –راَجرد 

 

 

 

 : مسئله فهميدن

 ؟ اند کدام هسئلو ىبی داده- ۱

 .ضَد هی تَلیذ هتز  ---- عَل ثِ ّبیی لَلِ کبرخبًِ یک در

 . کٌذ هی تَلیذ لَلِ 248 رٍس ّز کبرخبًِ ایي

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 ؟ است خٌاستو شوب از را چيسی چو هسئلو- ۲

 ؟ ضَد هی تَلیذ لَلِ هتز چٌذ رٍس ّز در

 کنيد خالصو را هسئلو- ۳

 ؟ = هتز ثِ لَلِ ی رٍساًِ هقذارتَلیذ -----کبرخبًِ رٍس تَلیذّز------------ّب لَلِ عَل

 ِث را آى ّبی عذد ، ثیبثین را آى حل راُ ٍ کٌین تزدرک راحت را هسئلِ کِ ایي ثزای : راّجرد اًتخبة

 .کٌین هی تجذیل دیگز سبدُعذدّبی 

 لَلِ 200 رٍس ّز کبرخبًِ ایي . ضَد هی تَلیذ هتز 5 عَل ثِ ّبیی لَلِ کبرخبًِ یک در : پیطٌْبدی پبسخ

 ؟ ضَد هی تَلیذ لَلِ هتز چٌذ رٍس ّز در . کٌذ هی تَلیذ

 . ضَد هی سیزحل صَرت ثِ ثبال ی ضذُ سبدُ ی هسئلِ : هسئلِ حل

 : پیطٌْبدی پبسخ

  5 × 200 = 1000   هتز رٍس یک در لَلِ تَلیذ هقذار رٍس یک در لَلِ تَلیذ هقذار

 

 . کٌیذ حل را اصلی ی هسئلِ حبال

 : اصلی ی هسئلِ پبسخ

        .  است هتز 1302 رٍس یک در لَلِ تَلیذ هقذار     

 . کٌیذ کٌتزل را هخلَط عذد ضزة عولیبت : عقب به گشت باز
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 : پیطٌْبدی پبسخ هراحل

 : هسئلِ فْویذى

 ؟ اًذ کذام هسئلِ ّبی دادُ- 1

  .است هتز هیلی 06/0  کبغذ ثزگ ّز ضخبهت 

 ؟ است خَاستِ ضوب از را چیسی چِ هسئلِ- 2

 ؟ است قذر چِ ، ثزگی 120 دفتز یک ضخبهت

 . کٌیذ خالصِ را هسئلِ- 3

 ؟ = ثزگی 120 دفتز یک ضخبهت              = کبغذ ثزگ ّز ضخبهت

 ّبی عذد ثب را آى ، ثیبثین را آى حل راُ ٍ کٌین تزدرک راحت را هسئلِ کِ ایي ثزای : راّجرد اًتخبة 

 .کٌین هی سبدُ دیگز

 ؟ است قذر چِ ، ثزگی 100 دفتز یک ضخبهت . است هتز هیلی 1 کبغذ ثزگ ّز ضخبهت : پیطٌْبدی پبسخ

 . ضَد هی سیزحل صَرت ثِ ثبال ی ضذُ سبدُ ی هسئلِ : هسئلِ حل

 : پیطٌْبدی پبسخ

 است هتز هیلی 100  ، ثزگی 100 دفتز یک ضخبهت   .  

 . کٌیذ حل را اصلی ی هسئلِ حبال

 : اصلی ی هسئلِ پبسخ

/           . است هتز هیلی 2/7 ، ثزگی 120 دفتز یک ضخبهت /  

 . کٌیذ کٌتزل را اعطبری عذد ضزة عولیبت : ػقت ثِ گطت ثبز
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 : اصلی ی هسئلِ پبسخ

      
 

 . کٌیذ کٌتزل را هخلَط عذد تقسین  عولیبت : ػقت ثِ گطت ثبز

 

 ِث را آى ّبی عذد ، ثیبثین را آى حل راُ ٍ کٌین تزدرک راحت را هسئلِ کِ ایي ثزای : راّجرد اًتخبة

 .کٌین هی تجذیل تز سبدُعذدّبی 

 

 . ضَد هی سیزحل صَرت ثِ ثبال ی ضذُ سبدُ ی هسئلِ : هسئلِ حل

( )    
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 : اصلی ی هسئلِ پبسخ

( / ) / ( ) /

( ) / / / /

/ / /

     

      

 
 

 

 

 

 :  هراحل پبسخ پیطٌْبدی

  ثیي علی ٍ تعذاد ًفزات ایستبدُ در صف چِ راثغِ ای ٍجَد دارد ؟ فْویذى هسئلِ :

تعذاد افزادی کِ قجل اس علی در صف ایستبدُ اًذ ثب علی ٍسظ صف ایستبدُ است ؛ پس  : پبسخ پیطٌْبدی

 تعذاد افزادی کِ ثعذ اس علی در صف ایستبدُ اًذ، ثزاثز است .

ًفز  کوی عَالًی است . ثزای ایي کِ راثغِ ی ثیي علی ٍ تعذاد  247ًَضتي توبم افزاد تب  انتخبة راىجرد :

   .کن تز هی کٌین ًفزات ایستبدُ در صف را هتَجِ ضَین ، تعذاد آى ّب را 
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ثبضذ ، تعذاد ًفزات ایي صف  5اگز علی درست ٍسظ یک صف ایستبدُ ٍ اس اٍل صف  ًفز  مسئلو ی سبده تر :

     چٌذ ًفز است ؟

  1 – 2 – 3 – 4  – 5 – 6 – 7 – 8 – 9تعداد نفرات صف                                         

              

                                                      

       تعذاد ًفزات ایي صف را ثِ دست آٍریذ . در راُ حل ایي توزیي چِ الگَیی ٍجَد دارد ؟ حل هسئلِ :

 :             رٍش اٍل پیطٌْبدی

 ۴  +  ۴+    ۱(  =   ۲×  ۴+ )  ۱=    9   نفر                                 

 

 

 رٍش دٍم پیطٌْبدی : 

 

 ۵  +  ۵  -  ۱(  =   ۲×  ۵)   - ۱=    9نفر                                         

 

 

 :  پبسخ پیشنيبدی

( است . تعذاد ًفزاتی  5-1=4ًفز  )  4تعذاد ًفزاتی کِ قجل اس علی در صف ایستبدُ اًذ ثزاثز رًش اًل : 

ًفزاست . پس اثتذا تعذاد ًفزاتی را کِ درصف ، قجل ٍ ثعذ  4کِ ثعذ اسعلی در صف ایستبدُ اًذ ًیش ثزاثز 

   ٌین .) علی ( جوع هی ک 1اس علی ایستبدُ اًذ را هحبسجِ هی کٌین ، سپس حبصل را ثب 

 علی

 چيبر نفر قبل علی ایستبده اند چيبر نفربعدعلی ایستبده اند

 علی

 چيبر نفر قبل علی ایستبده اند چيبر نفربعدعلی ایستبده اند

 علی

 علی نفر پنجن از انتيبی صف است .
از ابتدای صف علی نفر پنجن 

 است .
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علی اس اثتذای صف ًفز پٌجن است . علی اساًتْبی صف ًیشًفز پٌجن است .  اگز ایي دٍ هقذار را رًش دًم :  

    ) علی ( کن هی کٌین . 1ثب ّن جوع کٌین ، علی دٍ ثبر هحبسجِ هی ضَد ، ثٌبثزایي ثبیذ اسحبصل 

 

 ایي صف را ثِ دست آٍریذ .ّویي الگَ را ثرای هسئلِ ی اصلی ثِ کبر ثجریذ . تؼذاد ًفرات 

 

   ۲۴۶+  ۲۴۶+  ۱( =  ۲×  ۲۴۶+ )  ۱=   ۴9۳رًش اًل :                                    نفر                         

                       ۲۴2+  ۲۴2 - ۱( =  ۲×  ۲۴2)  - ۱=   ۴9۳رًش دًم :                                     نفر                         

                   

یب هی تَاى الگَی هحبسجِ ی تعذاد ًفزات ایي صف را ثزای تعذاد ًفزات ثیص تز ثِ کبر آ ثبز گشت ثو عقت :

 ثزد ؟

 ثلِ ، در صَرتی کِ تعذا د ًفزات ایستبدُ در صف فزد ثبضذ .:  پبسخ پیشنيبدی 

 

 

 
ّویي عَر سبدُ خزج( ثب ّن سبدُ هی ضًَذ ٍ هدر  2در صَرت ٍ  2)صَرت کسز دٍم ثب هخزج کسز اٍل 

یعٌی فقظ صَرت کسز اٍل ٍ هخزج کسز آخز  پبسخ هی رسین در جَاة ثِ ایي دى اداهِ پیذا هی کٌذ ٍ کز

  هی ضَد جَاة هسئلِثبقی هی هبًذ کِ 
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4هثلث   چْبر       3   هثلث سِ                         180  2دٍ هثلث                     180  1یک هثلث             180   180 
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ي   مىُبی دي شذٌَمٍ شکل َب   اضالع آمذٌ تًجٍ شًد می ثيىيم کٍ ُب ي تعذاد مثلث َبی ثًجًدلشک اضالعاگر ثب دقت ثٍ راثطٍ 

  ي مجمًع زايیٍ َبی داخلی ثذست آمذٌ است..ضرة شذٌ اوذ 181در 

      
 

          
 

         

N  .تعذاد ضلع ّبی چٌذ ضلعی است 

          ( )                   
( )n  

    چند ضلعی ها داخلی مجموع زوایای   

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 رایگبى  هی ثبضیذ.  استفبدُ ِثب رکر یک صلَات ثر هحوذ ٍ آل هحوذ  هجبز ث
 کپی ثرداری فقط ثب رکر هٌجغ هجبز است.

 تؼذاد اضالع 2هٌْبی  180ذر ثضر

180 ; 180   1 

 360 ; 180   2 

540 ; 180   3 

720 ; 180   4 

900 ; 180   5 

1080 ; 180   6 

1260 ; 180   7 

1440 ; 180   8 

1 ; 2 - 3 

 2 ; 2 - 4 

3 ; 2 - 5 

4 ; 2 - 6 

5 ; 2 - 7 

6 ; 2 - 8 

7 ; 2 - 9 

8 ; 2 - 10 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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اسوعیل احودی

 

 

هَفقیت شوا  آرزٍی هي  است. ،          تایلٌد شْر باًکَک  ،  اعساهي بِ  شْر تْراى ٍ هعلن  هعلن
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 پنجمفصل اول 

 (قسمت اول)نسبت ، تناسب و ردصد

 محمد محمدحسینی حاجی ور
www.kinoo.rozfa.com                  Malekabad.persianblog.ir 

تلفن همراه 

 :
90300803990 

  همتی افرسانی   اقی مهدی از آ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 (قسمت دوم )فصل پنجم  نسبت ، تناسب و ردصد 
 محمد محمد حسینی حاجی ور

Malekabad.persianblog.ir    www.kinoo.rozfa.com               
 59351990190:   تلفن همراه 

 آاقی همتی افرسانی

یی شهرستان کورهنگ  آموزگاران مدارس ابتدا
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
زه گیری سطح و حجم)فصل هفتم   (اندا

 : تهیه کننده 
 ور محمدحسینی حاجی

90300803990 

m                  Malekabad.persianblog.irwww.kinoo.rozfa.co 

 :سرگروه آموزش فصل 
د محمد حسینی  آاقی حاج علیدا
90300839998 

یی شهرستان کورهنگ ورمعلمان د  (انشان)و شهرستان  ایذه  ه ابتدا
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 ثَ ًبم خبلك ُظتی ثخغ

 ریبضی ػؼن                          فصل ُفتن : اًذاسٍ گیزی ططح ّ حجن        

 (  236الی    233درص اّل : همبیظَ ّ اًذاسٍ گیزی ططح ) صفحَ ی       

 :    طبختبر کلی درص

اًجبم هی دٌُذ . ثشای عغح ُبی دس ایي دسط داًؼ آهْصاى اًذاصٍ گیشی تقشیجی یک عغح سا ثب ّاحذُبی گًْبگْى 

گًْبگْى ّاحذ هٌبعت  اًتخبة هی کٌٌذ . تصْس رٌُی دسعت اصّاحذ ُبی هختلف عغح  سا کغت هی کٌٌذ  . تجذیل 

َ یک دیگش  ا هی آهْصًذ . س ّاحذُبی عغح ث

 

 ُذف ُب : 

 ؽٌبخت عویق تش هفِْم عغح  -

 ی پبعخ ُب اًذاصٍ گیشی تقشیجی یک عغح ثب ّاحذ ُبی گًْبگْى ّ هقبیغَ -

   هشثع هعشفی دعی هتش -

 ؽٌبخت ّاحذ ُبی اعتبًذاسد عغح  -

 اًتخبة ّاحذ هٌبعت ثشای عغح ُبی هختلف  -

 ثَ کبسگیشی جذّل تٌبعت ثشای تجذیل ّاحذ ُبی عغح  -

 

 

ٍ گیزی ططح :  ّ اًذاس  همبیظَ 

اى ّاحذ اًذاصٍ گیشی ثَ کبس ُب ثَ ّاحذ اًذاصٍ گیشی ًیبص داسین .ُش عغحی سا هی تْاى ثَ عٌْ ثشای هقبیغَ ی عغح 

ّاحذُب پیذا  ثشد . ُذف ایي دسط یب دآّسی هفِْم هغبحت اعت . داًؼ آهْصاى ثبیذ سّػ هٌبعجی ثشای ؽوبسػ تعذاد

َ ثبؽذ کٌٌذ. ّ تعذاد ّاحذ ُبی ُش ؽکل سا ثَ صْست تقشیجی ثَ دعت آّسًذ . ثشای ایي کَ ُش عغح اًذاصٍ ی هعیٌی داؽت

َ ؽذ َ کبس هی ثشین .ّاحذ اعتبًذاسد اًذاصٍ گیشی عغح ، هتش هشثع ّ ثشای ُوَ ؽٌبخت ٍ ثبؽذ ، ّاحذ ُبی اعتبًذاسد سا ث

اعت .ثشای دقیق تش ؽذى اًذاصٍ گیشی ُب اص ّاحذ ُبی کْچک تش هبًٌذ دعی هتش هشثع ، عبًتی هتش هشثع ّ هیلی هتش 

 هشثع اعتفبدٍ هی کٌین .

 

َ ُبی آهْسػی :   تْصی

ت سّػ ُبی هختلفی ثشای ؽوبسػ اًتخبة کٌٌذ . ثشسعی ًظشات داًؼ آهْصاى دس ایي هْسد ، داًؼ آهْصاى هوکي اع

َ قشاس  ثشای کالط ثغیبس هفیذ اعت .پبعخ ُبی هتفبّت داًؼ آهْصاى ثَ عئْال ُبی توشیي ُب ثبیذ دس کالط هْسد تْج

ٍ ی داًؼ آهْص اى سا ثشای ؽشکت دس ثحث ُبی گیشد . داؽتي عکظ العول هٌبعت دس ثشاثش ُوَ ی پبعخ ُب ، اًگیض

کالعی تقْیت خْاُذ کشد . ثشای داًؼ آهْصاى تْضیح دُیذ کَ اصْال ُش ؽکل هغغحی هی تْاًذ ّاحذ اًذاصٍ گیشی 

 هغبحت ثبؽذ . ّلی هؾکل ایي اًتخبة دس پْؽبًذى کبهل عغح ثب آى ّاحذاعت . 
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ثَ ساحتی ًوی تْاى کل  بلؼ سّثَ سّ هی ؽًْذ کَ ثب ایي چدس اًذاصٍ گیشی عغح ثب ّاحذ ُبی گًْبگْى داًؼ آهْصاى 

عغح سا پْؽبًذ ّاگش ثخْاُین ُوَ ی عغح سا ثپْؽبًین  قغوت ُبیی اص ّاحذ ُب ثیشّى اص عغح ؽکل قشاس هی گیشد . 

کٌبس ُن قشاس دادى ّاحذ ُب کوی هؾکل اعت . ثٌبثشایي دس ثعضی اص هْاسد هججْس هی ؽًْذ کَ کَ ّاحذ ُب سا ثشعکظ 

دٌُذ تب ثتْاًٌذ عغح ؽکل سا ثِتش ثپْؽبًین .دس ثعضی اص هْاسد هججْس هی ؽًْذ  کَ ّاحذ ُب سا ًصف کٌٌذ ّ  قشاس

ثعضی قغوت ُب سا ثب ًصف ّاحذ یب قغوتی اص ّاحذ ثپْؽبًٌذ .تْصیَ هی ؽْد ، قغوت ُبی ثبقی هبًذٍ کَ ثب ّاحذ کبهل 

 ّ اًذاصٍ ی عغح سا ُش ثبس ثب یک عذد هخلْط ثیبى کٌیذ .  پْ ؽیذٍ ًوی ؽْد سا ثب کغشی اص ّاحذ عغح تقشیت ثضًیذ

َ هی ؽْد داًؼ آهْصاى اص جذّل تٌبعت  اعتفبدٍ کٌٌذ .   ثشای تجذیل ّاحذ ُبی عغح ثَ یک دیگش تْصی

 فؼبلیت ُبی سیز جِت افشایغ هِبرت در داًغ آهْساى تْصیَ هی ػْد . 

َ  2فؼبلیت  ٍ ُبی پیؼٌِبدی ثزای    :233صفح   اًجبم فؼبلیترا

 یک کبغز پْعتی ) ؽفبف ( سّی ؽکل اّل اص عوت ساعت قشاس دُیذ .  -1

 ؽکل ) ؽکل اّل اص عوت ساعت ( سا سّی آى ثکؾیذ . -2

 حبال ثب قیچی دّس تب دّس ؽکل سا ثجشیذ . -3

 ؽکل ثشیذٍ ؽذٍ سا سّی ؽکل دّم قشاس دُیذ . -4

اگش ؽکل اّل داخل ؽکل دّم قشاسگیشد ، عغح ؽکل اّل کن تش اعت ،  اگشهقذاسی اص ؽکل اّل خبسج ؽکل  -5

دّم قشاسگیشد ، عغح ؽکل اّل ثیؼ تش اعت ّ  اگش ؽکل اّل سّی ؽکل دّم سا ثَ عْس کبهل ثپْؽبًذ ، عغح 

 ؽکل اّل ثشاثش عغح ؽکل دّم اعت  

ْاُیذ دیذ ؽکل اّل داخل ؽکل دّم قشاسهی گیشد ّ عغح کن تشی ّقتی ؽکل اّل سا سّی ؽکل دّم قشاس دُیذ خ -6

 سا ًغجت ثَ ؽکل دّم داسد  ثٌبثشایي ؽکل دّم اص عوت ساعت عغح ثیؼ تشی داسد .

ٍ ی ططح ػکل هظتطیل طوت چپ  ططح ثیغ تزی دارد. ،  جْاة: اًذاس

َ  3فؼبلیت   راٍ ُبی پیؼٌِبدی ثزای اًجبم فؼبلیت :233صفح

 ؽغشًجی  هی کٌین ّ ثب ؽوبسػ خبًَ ُبی ؽغشًجی دّ عغح سا ثب یک دیگش هقبیغَ هی کٌین.عغح دّ ؽکل سا  -1
 ثَ جبی کبغز پْعتی اص کبغز ؽغشًجی ثشای هقبیغَ ی دّؽکل ثَ سّػ ثبال اعتفبدٍ هی کٌین . -2
عْل ّ عشض دّ ؽکل سا ثَ کوک اثضاس ) هثال خظ کؼ ( اًذاصٍ هی گیشم ّ هغبحت دّؽکل سا هحبعجَ  -3

 َ هی کٌین .ّهقبیغ
یک ؽکل ّاحذ اًتخبة هی کٌین ، تعذاد صیبدی اص ایي ؽکل هی ثشین ، ثب قشاسدادى تعذادی اص ؽکل ّاحذ دس داخل  -4

 ؽکل ُب ثَ عْسی کَ عغح آى ُب سا ثپْؽبًذ ّ ؽوبسػ تعذاد ّاحذُب، دّ عغح سا ثب یک دیگش هقبیغَ هی کٌین .
5- ............. ّ 

 

 

 

 
                هثلث 4جْاة: اس ّاحذ ػوبرٍ               هزثغ 4جْاة: اس ّاحذ ػوبرٍ               ضلؼی ػغ 4اس ّاحذ ػوبرٍجْاة: 

 = اًذاسٍ ی ططح25تمزیجب         = اًذاسٍ ی ططح           6/8تمزیجب     = اًذاسٍ ی ططح             9تمزیجب           

 ٍ  تز اطت. یؼٌی هزثغ طبدٍ 3الف( کبر ثب ّاحذ ػوبر
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ٍ گیزی ثب ایي ّاحذُب  ططح هْرد ًظز را کبهل ًوی پْػبًذ ّ لظوتِبیی   اس ططح خبلی هی هبًذ.  ة(ایٌکَ اًذاس

ٍ ی یک دّم خبلی  ج( خیز ، ثبیذ لظوتی اس ّاحذ ُب را ثجزین تب ثتْاًین ططح را ثپْػبًین. هثال اس ططح هزثغ ثَ اًذاس

 طح خبلی  را ثپْػبًین.هی هبًذ کَ ثبیذ آى را ثجزین ّ ثب آى ط

 َ  234کبر در کالص صفح

 چْى اًذاسٍ ی ططح ّاحذ ُب هتفبّت اطت.جْاة: ؟ چشا ّاحذ عبدٍ تش اعت ؟  مچشا اًذاصٍ ُب هتفبّت اعت ؟ کبس کشدى ثب کذا

راحت تز اطت. ّلی ثب دّلت کبر کزدى ثب ّاحذ ثشرگتز طبدٍ تز اطت . چْى اًذاسٍ گیزی طزیغ تز اًجبم هی ػْد  ثَ ػلت ثشرگی طبدٍ تز ّ 

 کن تز اًجبم هی ػْد.

ثزای اًذاسٍ گیزی ثب ّاحذ جْاة: ثشای تؾخیص قغوت کغشی ، ّاحذ ُب سا ثَ چٌذ قغوت هغبّی کْچکتش تقغین کشدیذ؟

  تمظین کزد.لظوت هظبّی   27لظوت هظبّی تمظین کزد. ّ ثزای اًذاسٍ گیزی ثب ّاحذ ثشرگتز ثبیذ آى را ثَ  5کْچکتز یبیذ آى  را ثَ 

هیلیوتز  26در  6/7هیلیوتز اطت ّ در طوت راطت ردیف اّل تمزیجب 26در 26تْضیح ایٌکَ ّاحذ کْچک یک هزثغ 

َ دارین ّ در ردیف آخز ُن اًذاسٍ ػکل ُب تمزیجب  ٍ ُب 26در  6/7اضبف   هیلیوتز اطت پض چْى اًذاس
 

 
زثغ  ُظتٌذ ه  

ّ هزثؼجشرگتز چْى هی تْاى آى ُب را ثَ چِبر لظوت هظبّی    لظوت تمظین هی ػًْذ. 27ثزاثز اطت ثَ 5تمظین کزد. 

َ فؼبلیت    :235صفح

 هتزهزثغ   2=      هتز  2   هتز   2=     هتز دطی 21   هتز دطی  21= طبًتیوتز هزثغ   211    

 هتزهزثغ   2=      هتز  2   هتز   2=     طبًتیوتز 211   طبًتیوتز  211= طبًتیوتز هزثغ 21111

 دطی هتز  2=   هتزدطی  2   دطی هتز 2= طبًتیوتز  21  طبًتیوتز  21=       طبًتیوتز هزثغ211

 

  دطیوتز هزثغ 261= هتزهزثغ  5 1
1 151

111
 

151

111
 1 5   ?  

 

 

  هتز هزثغ1/32=  هتزهزثغ0111 سانتی
11111 1 01

1
 

0111

1
 0111     ?  

   

 

 

  هتز هزثغدطی  32/4=  هزثغطبًتی 013
111 3 01

111
 

30111

111
 01        ?  

? 1 
 مترمربع

 
 

 دسی متر مربع
151 111 

1201 1 
 مترمربع

 
 

 سانتی متر مربع
? 11111 

0123  1 
 دسی مترمربع

 
 

 سانتی متر مربع
? 111 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



 

 ّ ٍ ٍ هی ػْد ایي رّع ثظیبر طبد ي ثزای تجذیل ّاحذ ُب هطوئدر پبیَ ػؼن ثزای تجذیل ّاحذ ُب اس جذّل تٌبطت اطتفبد

رّد.ثذیي تزتیت ثزای تجذیل ّاحذ ُب ثَ یک دیگز  هب  دّ ّاحذ لبثل تجذیل ثَ ُن دارین کَ یک جذّل ثَ ػوبر هی 

تٌبطت رطن هی کٌین ّ یک ردیف ثزای یک ّاحذ  ّ ردیف دیگز ثزای ّاحذ دیگز لزار هی دُین. در طتْى اّل یک 

را ثَ ُن تجذیل هی کٌین . ّ دیگز ّاحذ ی کَ ثبیذ تجذیل ػْد را در طجمَ هزثْط ثَ خْد لزار هی اس ّاحذ ُب ، ّاحذ 

 دُین  ّ ثب ضزة هؼبثَ ثبال ثَ جْاة هی رطین. 

 َ  235کبر در کالص صفح

 ثزای اًذاسٍ گیزی ُز یک اس هْرد ُبی سیز کذام ّاحذ  هٌبطت تز اطت؟ -2

 کیلْهتز هزّثغهظبحت یک کؼْر:                                 ُکتبر  هظبحت یک سهیي کؼبّرسی :   

 هتز هزّثغهظبحت یک فزع:   طبًتی هتز هزّثغ                             هظبحت یک ثزگَ کبغذ :  

ٍ ، ّاحذ هٌبطت را اًتخبة کٌیذ. -3 َ ػذ َ ثَ هْضْع ّ ػذد ًْػت  ثب تْج

 ًبیلْى هصزف ػذ.   غ   طبًتی هتز هزّث  875 ثزای جلذ کزدى کتبة ریبضی 

 اطت.    دطی هتز هزّثغ 1151هظبحت یکی اس اتبق ُبی خبًَ ی هب  

ٍ اطت.                            طبًتی هتز هزّثغ   18711یک گلین ، ططحی ثَ اًذاسٍ ی                                را پْػبًذ

َ ثیبّریذ کَ  -4 َ ثبػذ.ثزای ُز یک اس اًذاسٍ ُبی سیز یک ًوًْ              چٌیي ططحی داػت

 )ثزگَ اهتحبًی(رّی جلذ ریبضی ػؼن 5Aیک ثزگَ طبًتی هتز هزّثغ :  611  اتبق ،  لبلیچَ )فزع(هتز هزّثغ :  625

 طبًتی هتز ( 51در  01اثؼبد ثَ یک لبة ػکض ) دطی هتز هزّثغ : 01   هظبحت سهیي یک خبًَهتز هزّثغ :   72131

ٍ ، ططح هیش هؼلن طبًتی هتز هزّثغ :3511        هظبحت یک هذرطَهتز هزّثغ :    0511 َ  پٌجز  ػیؼ
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ٍ را -2  ثَ تمزیجی ّ ثب ػوزدى هزّثغ ُب پیذا کٌیذ. هظبحت دایز

 

 

 هظبحت  دایزٍ =  27 + 8+ (  8  521)=  38ّاحذ 

َ تمزیت ثِ  َ کبری هی تْاًیذ اًجبم دُیذ؟داػتَ ثبػیذ ، چ زی اس هظبحت دایزٍتثزای ایٌک

 هزثغ ُبی  ثیؼتز ػْد ّ تؼذاد  هی تْاًین هزّثغ ُب را ثَ خبًَ ُبی کْچکتزی تمظین کٌین تب

 هزثغ ُبی کْچکتز ططح ثیؼتزی اس دایزٍ را ثپْػبًذ  ّ لظوت ُبی ططح ثبلی هبًذٍ دایزٍ 

 .اًذاسٍ گیزی هی ػْد لیك تز دآى ُب هظبحت ػوبرع کوتز ّ کْچکتز ػْد.  ّ ثب  

ٍ گیزی طَ ػکل ردیف اّل هزثغ   -2 َ ػکل ردیف دّم هثلثطجشّاحذ اًذاس ٍ گیزی ط                                                      ّاحذ  اطت. خبکظتزی  اطت.ّاحذ اًذاس

                                             

                      

                       7 1

 0 
                  8 1

 0
  

          

 ّاحذ اطت. 41ّ ػکل طجش رًگ طوت راطت ّاحذ   5ػکل ّطط هؼکی رًگ  ّاحذ 34اّلی طوت چپ صْرتی رًگ

             

 

 هغبحت ؽکل ُبی صیش سا ثذعت آّسیذ؟  -2

 دعی هتش 23/0هیلی هتش                                              31                                                   

 عبًتی هتش   1/1                               1/1 10     11تجذیل ثَ هیلی هتش 

  طبًتی هتز 520                                                                                             31   50717 میلی متر مربّع  

3 0  عبًتی هتشهشّثع عبًتی هتش( تجذیل هی ؽْد. 2/3دعی هتش سا ثَ عبًتی هتش) 23/0دس اثتذاء  5 75 520   

                                       

 

      

  

  

  

  

      

 

     

    

   8 1

 0
   

 
   

     

   

   

  

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir 
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 به نام خالق هستي           

                                                                                                            

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                    

 اسوعیل احوسیتْیِ ٍ گرز آٍری :                                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فصل ّشتن : هحَر ّای هرتصات

 اٍل هحَر ّای هرتصات زرس اّساف

 هرتصات صفحِ شٌاذت  -1

 عوَزی ٍ افقی هحَرّای شٌاذت -2

 هرتصات صفحِ زر ًقطِ يک هرتصات آٍرزى زست بِ -3

 آى هرتصات رٍی از هرتصات صفحِ زر ًقطِ يک هکاى کرزى پیسا -4

ٌسسی زر صفحِ هرتصات بِ کوک هرتصات -5 ایّ   ّای زازُ شسُ رأس رسن شکلّ 

 هرتصات  ٔ  صفحِ زر گًَاگَى ّای شکل ّای رأس هرتصات بیي ّای رابطِ کشف -6

 آشٌايی با  اًتقال )برزار( -7

 آشٌايی با بسرگ ًوايی ) تداًس( -8

 

  142فعالیت صفحِ 

صفحٍ  یک ريی را تذریس.آمًختیذ آمًزان داوش بٍ ویس را  [ ] کرٍشِوقطٍ مختصات ادوم کٍ ایه از پس

 اوتخاب کىیذ شطروجی صفحٍ ایه َای تقاطع از یکی ريی ای وقطٍ.کىیذ آغاز بسرگ شطروجی مختصات

 یها برای ي بیابیذ را وقطٍ افقی مختصات ابتذا .بیابیذ را آن مختصات آمًزان داوش کمک بٍ گام بٍ گام ي

 .کىیذ استفادٌ افقی محًر در آمًزان َای داوش داوستٍ از کار
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ِ ابتساء بايس عسز هربَط بِ هحَر افقی  قط هربَط بِ  عسزرا بیاى کرزٍُ  بعس  (   X)هَلفِ افقی ، طَل ّا ، برای ذَاًسى هرتصات يکً 

 .اال را هی ذَاًینٍ  بعس عسز پايیٌی را هی ذَاًین يعٌی اٍل عسز ب بیاى هی کٌین را(   y)هَلفِ عوَزی ، عرض ّا ، هحَر عوَزی 

ج هثال      
5
4
       

    

 4ٍ عرض  5ٍ يا بِ طَل       ًیس هی گَيٌس. هرتص اٍلٍ  چْار هرتص زٍم را پٌح   4ٍ  5ًقطِ خین بِ هرتصات هی ذَاًین  را

قطِ زر َشتي هرتصات يکً  واز هرتصات است  کرٍشِ  برایً  ٍ  باال   را زر (   X)هَلفِ افقی ، طَل ّا ، هحَر افقی  عسزیسابتساءً کًِ 

َيسین.پايیي  زر(   y)هَلفِ عوَزی ، عرض ّا ، هربَط بِ هحَر عوَزی  عسز  هیً 

قطِ م بِ هرتصات   142صفحِ  يک  فعالیت  ً:[ 2
3
  م           = [

 

 

 

          

      ک    

          ى

      
 س

   

          

 م 
        

          

    
 ل

     

 

6 ]:  ًقطِ ّا    هرتصات 
4
5 ]          س = [

7
4 ]    ک = [

0
1 ]              ل=  [

6
 ى= [
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   142صفحِ زٍ  فعالیت

 

   142صفحِ  يک  فعالیت
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ِ   فعالیت ِ  س    142صفح

 

 

ِ  چْار   فعالیت    142صفح
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 143صفحِ  س کار زر کال

 ِ    143کار زر کالس  يک  صفح

 

ٍ کار زر کالس  ِ   ز    143صفح

 

ِ هرتصات  5 1 ]: هستطیل ب

1
]  [ 1 5

3
]  [ 4

1
]  [ 4

3
]   
  25/2 ; 5 هستطیلساًتی هتر هربع هساحت  
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ٍ کار زر کالس   ِ   ز    143صفح

 

0 ]: هتَازی االضالع  بِ هرتصات 
0
]  [ 1 5

2
]  [ 4 25

0
]  [ 5 55

2
] 

 در کتاب داوص آموز اضکال وجود دارد کً با وظر خودتان تصحیح گردد.  در رسم تعیین مختصات این شکل

 225/4 ; 8/ 5 ضالع التَازی اساًتی هتر هربع هساحت  ه
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0 ]: بِ هرتصات شٍزًقِ 
0]  [ 1 5

2
]  [ 4 75

2
]  [ 6

0
] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/18 ; 225/ 9                25/9;25/3+6 

 

ِ  ساًتی هتر هربع هساحت                    18 /25  ; 25/9 شٍزًق
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   142صفحِ  يک  فعالیت

 را بٌَيسیس. 1ٍ2هرتصات راس ّای شکل  -1

 

 

ر   [  2
2
] ی    [  3

2
] 5 1 ] ز   

3
]    ٍ [  

0
2] 1 ] ک     

2
ى [ [  1

0
] م    [ 2

0
 1=ضکل   [

ر [  
6
6
] ی    [  7

6
] 5 5 ] ز   

7
]    ٍ [  4

6
] 5 ] ک     

6
ى [ [  

5
4
] م    [ 

6
4
  2=ضکل   [

خَز زارز. ِ ای بیي هرتصّات ايي زٍ شکلٍ  ِ رابط  چ

ِ ّای  افقیٍ  عوَزی شکل  ُ است . يعٌی شکل يک  4تعساز   1بِ ّر يک از هَلف ِ شس اًتقال پیسا ٍاحس بِ باال  4ٍاحس بِ راستٍ   4تا اضاف

 ُ قاط هرتصات  شکل يک با  استکرز ُ است  4ٍ توام ً   .خوع شس

ٍ  2( را 1اگر شکل ) -2 ِ هی شَز.  5ٍ بِ هرتصات عوَزی  2ٍاحس بِ باال ببرين بِ هرتصات افقی  5ٍاحس بِ سوت راست   تا  اضاف

 

ر [  
4
7
] ی    [  

5
7
] 5 3 ] ز   

8
]    ٍ [  2

7
] 3 ] ک     

7
ى [ [  

3
5
] م    [ 

4
5
  3=ضکل   [
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ٍ  هرتصات راس ّای  -3 ِ کٌیس .ٍ ب را بٌَيسیس. 1ٍ2شکل ز  ا ّن هقايس

 

 

          

          

     
2 

    

          

          

          

 
1 

        

          

 

[  
0
0]     [  

0
4]      [  4

0
]     [ 4

4
 1ضکل= [

[  
0
0]     [  

0
8]      [  8

0
]     [ 8

8
 2ضکل= [

ِ ای بیي هرتصّ ِ رابط خَز زارز.چ  ات ايي زٍ شکلٍ 

قطِ وايی  يا   2زر عسز  از شکل يک  هرتصات ّرً  ُ است.ٍ  عول بسرگً   تداًس  رخ زازُ است.  ضرب شس
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 541تمرین صفحه 

 

ِ ای بیي  -1 ِ رابط ٍ راس ّای چ  زارز. ٍخَز هثلث زير  ز

[  
1
1
]     [  

2
3
]      [  

6
1
 1مثلث=    [

[  
1
5
]     [  

2
7
]     [  

6
5
 2مثلث ; [

          

          

  
2 

       

          

          

          

  1 
       

          

 

 

ُ اًس .  ِ ّای  افقی ّر زٍ شکل ّن اًساز کرزُ اًس  شکل ّر زٍ  هَلف ِ ّای عوَزی  راس هثلث  شکل  ّیچ تغییریً  لی ّر يک از هَلف  ٍ.

ِ است   (2) ِ  بِ سوت باال رفت ُ  ٍاحس  4  يعٌی بِ هرتصات عوَزی شکل زٍ چْار   ذاً ِ شس  .است اضاف
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 مربع در ضکل است. 11  مساحت ضکلی با راش ٌای زیر را با ضمردن مربع ٌا پیدا کىید. -2

[  
1
3
]    [  3

1
]     [  6

7
]     [ 8

5
]  

 

ً ای است؟بیه مستطیل کوچک و بسرگ چً را -3  بط

 

 

 

 

 

https://telegram.me/questions6 بزرگترین تجمع کالس ششمی ھا در تلگرام

www.questions.ws



[  
0
0]     [  

2
0
]      [  

0
3]    [ 2

3
 مستطیل کوچک = [

[  
0
0]     [  

4
0
]      [  

0
6]    [ 4

6
  مستطیل بسرگ = [

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

  2در عذد  مستطیل کوچک مختصات هر نقطه ازعرض مستطیل کوچک دو برابر  شذه است و یا طول و 

 ضرب شذه است. و عمل بسرگ نمایی  یا   تجانس  رخ داده است.

برابر شده اند و مساحت مستطیل  2 مستطیل کوچک مولفه های افقی و مولفه های عمودی ً ای  وجود  دارد؟  ً رابط بیه مساحت دو ضکل چ

 .طول و عرض مستطیل کوچک دو برابر  شده است  ه است .برابر شد 4بسرگ 
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4  ]نقطه  از  -4
3
 به شعاع دو واحد یک دایره رسم کنید. [

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 واحد را می توان ضمارش کرد. 12مساحت دایري بصورت تقریبی 

 ً ً مساحت دایري مقدار دقیق تر مساحت را وطان می دٌدرکمک پاسخ ب   ابط

ُ ساًتی هتر هربع هساحت   322 /1; 12/ 4  زاير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشيد.
www.esmaeilahmadi.persianblog.ir اسمعيل احمدي 
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 به نام خالق هستي           

                                                                                                            

                                                                              

                                                                                   

                                                                                    

 اسمعیل احمذیتُیٍ ي گرد آيری :                                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درس  ديم

 هختصاتّ   تقاسى

 

 دوم درس اهداف

 مختصات صفحٍ در عمًدی ي افقی محًرَای بٍ وسبت تقارنتشخیص رسم قريىٍ يک شکل يا  -1

 آن قريىٍ ي مختصات ٔ  صفحٍ در َىذسی شکل يک َای رأس مختصات بیه ارتباط کشف -2

 ) تقارن مرکسی(ای وقطٍ تقارن شىاخت -3

  180ي     30حًل يک مرکس بٍ اوذازٌ ی ديران ي تشخیص شىاخت -4

 .ديران ي تقارن بیه ارتباط -5

 

  .اوذ داشتٍ آشىايی تقارن محًر يک بٍ وسبت سازی قريىٍ ي تقارن با آمًزان داوش ايه از پیش تا

 فصل درايه

 با َمچىیه .آمًزوذ می ویس را ای وقطٍ تقارن محًری، تقارن در َايشان داوستٍ تکمیل بر عاليٌ

 شذ. خًاَىذ آشىا ای وقطٍ با تقارن آن ارتباط      ي     ديران
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 146فعالیت صفحٍ 
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  641فعالیت صفحه 
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  641فعالیت صفحه 
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 سا آهذٍ دعت بَ ُای ًتیجَ ّ دُیذ اًجام ًیض افقی تقاسى هحْسُای بشای سا فعالیت ایي 

لی دس .کٌیذ هقایغَ باُن ّّ هی دس کٌذ، ًوی فشقی ُا ًقطَ هختص عوْدی ا ّّ  .آًِا افقی هختص د

 

 آهْصؽی ُای تْصیَ

 کشدى قشیٌَ با ّ بگیشیذ کوک اًذ ؽذٍ بشیذٍ سًگی هقْاُای اص کَ گًْاگْى ُای ؽکل اص تْاًیذ هی تا

 .کٌیذ تقْیت سا آهْصاى داًؼ دسک ؽِْدی تختَ پای آًِا

 ًقطَ یک بَ ًغبت قشیٌَ
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 هبحث ایي دس .کٌیذ آغاص داسًذ کوتشی ُای سأط تعذاد کَ ُایی ؽکل ّ عادٍ ُای ؽکل با سا تذسیظ

َ   اص ُوْاسٍ  یک ُای سأط تک تک کشدى قشیٌَ با سا یابی قشیٌَ سّػ .بگیشیذ ؽطشًجی کوک صفح

َ   بَ ًغبت ؽکل  .بگیشیذ کوک ؽطشًجی ُای خاًَ ؽوشدى اص بْد الصم ُشکجا .کٌیذ تذسیظ ؽذٍ دادٍ ًقط

 آهْصؽی ُای تْصیَ

 .ببشیذ بِشٍ ایذ کشدٍ دسعت سًگی هقْای با کَ ُایی ؽکل بشدى کاس بَ اص ًیض ایٌجا دس

 یک با هحْسی، ُای تقاسى بشعکظ ای ًقطَ تقاسى دس کَ کٌیذ جلب ًکتَ ایي بَ سا آهْصاى داًؼ تْجَ

 .افتٌذ ًوی ُن ُا سّی ؽکل کاغز تاکشدى باس

 دسجَ 089ّ  09دّساى 

09  عپظ ّ کٌیذ ثابت صفحَ یک سّی عْصى با آًِا سأط یک اص ایذ بشیذٍ کَ سا هقْایی ُای ؽکل
 

    ّ

089
 .دُیذ اًجام آى هختلف سأط چٌذ اص ّ گًْاگْى ؽکل چٌذ با سا کاس ایي .بذُیذ دّساى 

 ؽاى رُي دس دّساى تجغن با سا دّساى اص پظ ؽکل ؽْد دادٍ دّساى دعتی صْست بَ کَ ایي اص پیؼ بخْاُیذ ُا بچَ اص عپظ

 .بیابٌذ

َ   سّی سا دّساى اداهَ دس  .دُیذ اًجام ؽطشًجی صفح

 

 

 

 آهْصؽی ُای تْصیَ

                     .کٌیذ آغاص ؽکل ُای گْؽَ اص یکی سّی ای ًقطَ حْل ّ عادٍ ُای ؽکل با سا ُا فعالیت دّساى، هبحث دس

 

 .دُیذ فاصلَ ؽکل اص )عوْدی یا افقی( جِت یک دس کوی سا ًقطَ بعذی گام دس
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 .بگیشد فاصلَ ؽکل اص دّجِت ُش دس تْاًذ هی ًقطَ بعذی گام دس ّ

 

 

 ای ًقطَ تقاسى ّ 9 08 ° دّساى بیي استباط

َ   یک دس بخْاُیذ آهْصاى داًؼ اص َ   هختصات صفح  دعت بَ ًقطَ یک بَ ًغبت سا ؽکل یک قشیٌ

 کَ کٌٌذ کؾف خْدؽاى آهْصاى داًؼ .بذٌُذ دّساى 089 ° ًقطَ آى حْل سا ؽکل ُواى عپظ .آّسًذ

 .اعت یکی عول دّ ایي حاصل

 فّعالیّت 

 آهْصاى داًؼ هِاست افضایؼ بشای فعالیت 

 بیي تقاسى استباط بتْاًٌذ کَ کٌیذ کوک آهْصاى داًؼ بَ … ّ چشخاًذى تاکشدى، عولی، ُای فعالیت با

    .کٌٌذ کؾف خْد سا 089 ° دّساى ّ ای ًقطَ

 

 

ّ  عشُن پؾت عوْدی ّ افقی هحْسی تقاسى دّ بیي استباط هؾابَ ُای ّسصی دعت با عالٍّ بَ

 .کٌٌذ هؾاُذٍ سا تقاسى هحْس دّ بشخْسد هحل بَ ًغبت 089 ° دّساى ّ ای ًقطَ تقاسى
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 کتاب  841فّعالیّت صفحه  

درجً در جٍت عقربً ٌای ساعت بچرخاویذَ شکل  181ٌر شکل  را حُل  وقطً ی دادي  شذي بً  اوذازي ی     -1

.دَران یافتً با قریىً را رسم کىیذ
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دَران یافتً اوذ  َ یا بً اوذازي شعاع   ، چرخیذي اوذ َ بً اوذازي ی  فاصلً تً پرچم تا وقاطپرچم ٌا حُل وقاط 

    .درجً دَران یافتً اوذ 181یک  دایري َ بر  رَی محیط  دایري بً اوذازي 

 .      َ شما می بیىیذ کً پرچم ٌا حُل  مرکس  دایري ٌا َ بر  رَی  محیط  دایري ٌا دَران  یافتً اوذ

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 درجً است. 181دَران با خط ٌای سبس وقطً چیه وشان دادي شذي است کً بً اوذازي وصف دایري یعىی مقذار 
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 کتاب 148صفحٍ تمريه 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب 148صفحٍ تمريه 
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0 ]  قریىً  ی چٍار ضلعی بً مختصات راش ٌای -2
1
]  [ 6

9
]  [ 3

8
]  [ 2

6
را  وسبت  [

4 ] بً مرکس تقارن
5
 .پیذ ا کردي  َ  مختصات راش  ٌا ی قریىً آن را بىُیسیذ[

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 را کً با یک جابجایی َ بذَن چرخش ، رَی ٌم مىطبق می شُوذ ، ٌم روگ کىیذ. کاشی ٌایی -3

در این تمرین دو شکل داده شده که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد مثال در زیر کاشی های هم رنگ یکدیگر را می 

 و  در دیگری شکل های افقی یکدیگر را و شکل های عمودی هم عمودی ها را می پوشانند پوشانند.

 

 

 

 

 

 

  

  

 www.esmaeilahmadi.persianblog.ir موفّق باشيد.  اسمعيل احمدي
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141صفحً  4سُال   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

) خط را نسبت به محىر تقارن عمىدی 6قرینه شکل  -4

به دست آید. قرینه شکل  )آبی(2پیدا کنید تا شکل آبی ( 

پیدا ) خط قهىی ای(    محىر تقارن افقی را نسبت به 2

به دست آید.)سبس(  3کنید تا شکل    

را نسبت به محل تقاطع  دو محىر  6قرینه شکل  اگر

 تقارن  به دست آورید ، چه شکلی به دست می آید.

 6قرینه شکل   با سرٌم پشت افقی عمُدی َ محُری تقارن دَ

 دوران و ای نقطه )تقارننسبت به محل تقاطع  دو محىر تقارن  

و یکی است. تقارن( محىر دو برخىرد محل به نسبت 6٨0 °

 تقارن مرکزی شکل بدست می آید.

وتیجً می گیریم کً : دَ تقارن متُالی وسبت بً محُر تقارن 

یا  بً یک وقطً َ  تقارن مرکسی وسبت عمُدی َ افقی ٌمان

 است.   181 °دَران حُل مرکس بً  اوذازي ی

 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir موفّق باشيد.  اسمعيل احمدي
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  به نام خالق هستي
                                                                                                                                                           

                                                                                                        

                                                                                   

                                                                       

 احودیاسوعیل : ٍ گرد آٍری  تْیِ                                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ُ گیری سطح ٍ حجندرس دٍم  رٍش تدريس      :از فصل ّفتن اًداز

 (  129الی    126) صفحِ ی هساحت اضکال ٌّدسی 

 هِارت ُا :  

ایي دسط داًؼ آهْصاى اًذاصٍ گیشی عطح ؽکل ُای ٌُذعی سا تَ کوک صفحَ ی ؽطشًدی اًدام  دس

   هی دٌُذ .ًّحٍْ ی هحاعثَ ی  هغاحت خغن ُای عَ تؼذی سا هی آهْصًذ .

 ُذف ُا : 

 هفِْم هغاحت ّ ّاحذ عطح سا دسک کٌذ .  -

رّصًقَ سا تَ دعت آّسد ّ تا دعتْسهحاعثَ ی هغاحت هغتطیل ، هشتغ ، هتْاصی االضالع ، لْصی ّ  -

 ػثاست ُای خثشی تیاى کٌذ .

  .دعتْسهحاعثَ ی هغاحت ؽکل ُای ٌُذعی سا دسپیذا کشدى هغاحت ؽکل ُای ٌُذعی تَ کاس تشد -

 دسک هغاحت دایشٍ اص طشیق اعتفادٍ اص هثلث ُای تشاتشّ ُن ساط تا هشکض دایشٍ . -

  

 

 هساحت اضکال ٌُذسی : 

ؽکل ُای ٌُذعی اتتذا تایذ طْل ضلغ ُا ّ دیگش اخضای هْسد ًیاص سا اًذاصٍ تگیشین . دس  تشای هحاعثَ ی هغاحت    

ایي اًذاصٍ گیشی هی تْاًیذ اص ػذد تقشیثی اعتفادٍ کٌیذ. اص داًؼ آهْصاى تخْاُیذ تا تْخَ تَ ًتایح تَ دعت آهذٍ ّ تَ 

تْاصی االضالع ، هشتغ ّ هغتطیل سا تَ کوک ػثاست خثشی ، ساتطَ ی خثشی هحاعثَ ی لْصی ، رّصًقَ ، هثلث ، ه

 دعت آّسًذ عپظ تا کوک ایي ساتطَ ُا تَ حل توشیي ُا تپشداصًذ .
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َ ُای آهْزضی :   تْصی

تَ طشیقَ ی ًْؽتي داًؼ آهْصاى تْخَ کٌیذ . اص آى ُا تخْاُیذ اتتذا ساتطَ ی خثشی هْسد ًظش خْد سا تٌْیغٌذ ّ 

تَ داًؼ آهْصاى ًؾاى دُیذ کَ ؽکل ُای هختلف هی تْاًٌذ چٌذیي استفاع داؽتَ عپظ هقذاس ػذدی سا خایگضیي کٌٌذ . 

تاؽٌذ کَ هحاعثَ ی هغاحت تا ُش کذام اص آى ُا ًتیدَ ی یکغاى داسد . ایي هْضْع دس ؽکل ُایی هثلث ّ هتْئاصی 

 االضالع تغیاس هْسد اعتفادٍ اعت .

َ  ُای فعالیت َ هی ضْد :جِت افسایص هِارت در داًص آهْزا 621صفح  ى تْصی

 راٍ ُای پیطٌِادی ترای اًجام فعالیت  

یک عاًتی هتش هشتغ دادٍ ؽذٍ، تا تْخَ تَ ّاحذ  اتتذا تایذاص ساٍ ؽوشدى تشای هحاعثَ ی هغاحت ؽکل ُای ٌُذعی 
 اؽکالکاهل ( هشتغ ُای داخل ّاحذ ) سًذ تا اعتفادٍ اص قشاس داکَ دس آى  صفحَ ی ؽطشًدی  تا تْخَ تَؽکل ُا سا 

) اص ایي طشیق طْل ضلغ ُا ّ دیگش اخضای هْسد ًیاص سا اًذاصٍتاس دیگش  هغاحت تقشیثی ُش ؽکل سا هحاعثَ کٌٌذ .
تگیشین . دس ایي اًذاصٍ گیشی هی تْاًیذ اص ػذد تقشیثی اعتفادٍ کٌیذ . تَ کوک  کَ ُش ضلغ هشتغ ّاحذ یک عاًتی هتش (

کٌٌذ . پاعخ  هحاعثَ ( تکٌیک راُ) از ذٍ ّ هغاحت آى ُا تَ صْست خثشیکاغز یا هقْا ؽکل ُای ٌُذعی کتاب سا کؾی

 ُای هحاعثَ ؽذٍ سا تا یک دیگش هقایغَ کٌٌذ .
 
 

 هطاُذٍ هی کٌٌذ ُر دّ پاسخ تقریثا هاًٌذ ُن است.
 

 

 

 

ِ هساحت   ُ ضوردى:هحاسث     6 + (   05   /5+  )   25/0;     س م  75/8     از را

ِ هساحت    ;هساحت هستطیل5/3+ 5/2س م ; 75/8    :تکٌیک يا فرهَل  راُاز هحاسث
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    4 + (   04   /5+  )   25/0;     س م  25/6     هحاسثِ هساحت  از راُ ضوردى:

 ; هساحت هر تع5/2+ 5/2س م ; 25/6    هحاسثِ هساحت  از راُ تکٌیک يا فرهَل :

 

 

 

 

هحاسثِ هساحت     7 ٍاحد کاهل+ 1يک ٍاحد زرد +   1يک ٍاحد سثس   +1يک ٍاحد صَرتی ;     س م  10 از راُ ضوردى:  

ِ هساحت    هتَازی االضالعهساحت  ; 5    2س م ; 10     :تکٌیک يا فرهَل  از راُهحاسث
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هحاسثِ هساحت     5 ٍاحد کاهل+5/0  ٍاحدفسفریًین +   1يک ٍاحد سثس   +1يک ٍاحد صَرتی ;  س م5/7 از راُ ضوردى:

ِ هساحت   2 15:تکٌیک يا فرهَل  از راُهحاسث  هثلثهساحت  ; 6    5/2س م ; 15      س م  5 7 

 

 

 

 

ُ ضوردى:   هحاسثِ هساحت    از را

  4 ٍاحد کاهل+  1يک ٍاحدآتی   +1يک ٍاحد صَرتی+   1يک ٍاحدقَُْ ای   +ٍاحدفسفری  0 /1;  س م1/7

ُ تکٌیک يا فرهَل :      ; هساحت ذٍزًقِ 5/6  3   5/2  2 س م ; 125/7 هحاسثِ هساحت  از را
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 لَزی هحاسثِ هساحت  6ساًتی هتر هرتع است  ٍ تا تَجِ تِ ايٌکِ توام ٍاحد ّا از يک ٍاحد کاهل ، کوترًد هی تَاى گفت تیي  7کوتر از  از راُ ضوردى:  

 ٍاحد  هحاسثِ هساحت لَزی  است. 7تا

 ُ احد صَرتی از  کوتر;     س م7ضوردى تقريثا  : از را احد سثس از  کوتر +1يکٍ  احد زرد  از  کوتر+  1يکٍ   ٍاحد کاهل4 ازکوتر + 1يکٍ 

 زرد  

ِ هساحت    لَزی; هساحت  4    3;  12   2 ;  س م 6 :تکٌیک يا فرهَل  از راُهحاسث

 

: ٍ  هساحت دایر

داًؼ آهْصاى دس پایَ ی پٌدن ًحٍْ ی هغاحت دایشٍ ّ ساتطَ ی هغاحت دایشٍ سا آهْ ختَ اًذ . دس کالط ؽؾن تَ   

سّػ خذیذی اص ساٍ هحاعثَ ی هغاحت هثلث دس تؼذاد هثلث پْؽاًذٍ ؽذٍ دس عطح دایشٍ هغاحت دایشٍ سا تَ طْس 

 تقشیثی هحاعثَ هی کٌٌذ .  

 

َ ُای آهْزضی :   تْصی

آهْصاى تخْاُیذ یک دایشٍ سعن  کٌٌذ . عپظ آى سا تَ قطؼَ ُای دل خْاٍ تقغین کٌٌذ ّ تا چیٌؼ خذیذ تَ یکی ص داًؼ ا

 اص ؽکل ُای اصلی کَ هغاحت آى قاتل هحاعثَ تاؽذ ، تثذیل کٌٌذ .

ؽْد اگش تخْاُین هقذاسهغاحت دایشٍ اص سّػ هحاعثَ ی هغاحت هثلث تَ اًذاصٍ ی ّاقؼی ًضدیک تش تاؽذ تْصیَ هی 

 کَ 

َ ّضؼیت  )هثلث ُای کْچکتش ( تؼذاد هثلث سا تیؼ تش کٌین یا هثلث ُای تشاتش ظشیف تشی سا سعن کٌین . تا تْخَ ت

 کالط هی تْاًیذ تشای اًدام دادى فؼالیت اص هقْا ّ قیچی اعتفادٍ کٌیذ ّ ؽکل ُای سعن ؽذٍ دس کالط سا تغاصیذ .
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َ هی ضْد :  فعالیت ُای زیر جِت افسایص هِارت در داًص   آهْزاى تْصی

دس ؽکل سّتَ سّ طْل ضلغ ّ استفاع یک هثلث سا تا خط کؼ ّ تا تقشیة کن تش اص 

تا تْخَ تَ اًذاصٍ ُای تَ دعت آهذٍ هغاحت ) تا ّاحذ عاًتی هتش ( اًذاصٍ تگیشیذ .  1/0

  دایشٍ سا تَ دّ صْست تَ دعت آّسیذ.

  = هغاحت دایشٍؽؼاع× ؽؼاع  × 3/  11:                                       رّش اّل 

 = هغاحت دایشٍ  9/1×  9/1 ×   3/ 11=   11/  33عاًتی هتش هشتغ                  

 

  ;  هساحت دايرُ 10 ×  هساحت هثلث  رّش دّم :                                                                           

  هساحت دايرُ ;  10( ×  1/ 5 ×1/  2÷ )2; )  10( ×  1/ 8÷2; )9عاًتی هتش هشتغ                              

 

صهاًی کَ اص سّػ دّم هغاحت دایشٍ سا هحاعثَ هی کٌین قغوتی اص عطح دایشٍ خاسج اص ؽکل هثلث ُا قشاس داسد کَ 

دایشٍ هٌظْس ًوی ؽًْذ . تٌاتشایي هقذاس هحاعثَ ؽذٍ هغاحت سّػ اّل تا سّػ ایي قغوت ُا دسهحاعثَ ی هغاحت 

 دّم اختالف داسد .

 ضعاع دايرُ یُ ; اًداز9/1          اًدازُ ی ارتفاع   ;  8/1              ;اًدازُ ی قاعدُ  1/1           

زهانی که از روش دوم هساحت دایره را هحاسبه هی کنین قسوتی از سطح دایره  دلیل اختالف پاسخ ُا  چیست؟

خارج از شکل هثلث ها قرار دارد که این قسوت ها درهحاسبه ی هساحت دایره هنظور نوی شوند . بنابراین 

 هقدار هحاسبه شده هساحت روش اول با روش دوم اختالف دارد .

اگر تخْاُین هقذارهساحت دایرٍ از رّش هحاسثَ ی هساحت هثلث  افسایص داد؟ ت هحاسثَ ی هساحت راچگًَْ هی تْاى دّق

ّ دّقت هحاسثَ ی هساحت را افسایص داد تْصیَ هی ضْد کَ تعذاد هثلث را تیص  تَ اًذازٍ ی ّاقعی ًسدیک تر تاضذ

 تر کٌین یا هثلث ُای تراتر ظریف تری )هثلث ُای کْچکتر ( را در داخل هثلث رسن کٌین .

ّ  ) یا سطح ُای رّترّی ُن ( تا ُن هکعة هستطیل دارای ضص سطح است. کَ  ّ تَ د سطح ُای هکعة هستطیل د
 هساّی ُستٌذ.

 
ٍ صْرتیدر ایي هکعة هستطیل  ّ سطح ُن اًذاز ّ سطح ُن اًذازٍ زرد،  د  د
ّ سطح ُن اًذازٍ آتی  ّجْد دارد.  د

 

 ُستٌذ.ُوَ آى ُا تا ُن هساّی کَ هکعة دارای ضص سطح است 
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ِ  فعالیت   127صفح

َ  راٍ ُای پیطٌِادی ترای اًجام فعالیت    627صفح

 
 

 
 

46 /26 ;6 ×(  1/2 ×  1/2)  
          هشتغ  عطح  توام هکؼة عاًتی هتش    9/ 261

 ساًتی هتر6/2                                                                                                                    
 

 
  

                                                                                 3 

                                                                

                                                                                  2                                                                                                                                                                                                                    

 عاًتی هتش  5/ 5                                                                        ( 5/ 5 × 2 ) ×2;   11ساًتی هتر هرتع          

     ( 5/ 5 × 3) ×2; 5/16ساًتی هتر هرتع          

     ( 3× 2) ×2;   12ساًتی هتر هرتع         

 12+5/16+11;  5/39  ساًتی هتر هرتع      
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 128 صفحِ فعالیت

  

 

     6 × 5; 30         ضکل ٌّدسی هساحت سطح کفساًتی هتر هرتع  

     6 × 4; 24          هساحت سطح ضیة دار تِ سوت راست ساًتی هتر هرتع

     6 ×3; 18                 هساحت سطح ضیة دار تِ سوت چپ ساًتی هتر هرتع

ٍ هثلث ساًتی هتر هرتع     (  5 ×2/  4÷ )2;   6            6 ×2; 12هساحت سطح  د

 30+  24+  18+   12;     84            هساحت کل  سطح ضکل ٌّدسیساًتی هتر هرتع 

 

ِ ترای  ُ هرتع ٍ چْار هثلث  ّن اًدازُ است ک ايي يک ضکل ّرم تا قاعد

ُ گرفت.  ٍ چْار هلث را اًداز  اًدازُ گیری سطح آى تايد سطح يک هرتع 

 

     4 ×4; 1 6     هساحت سطح کف ضکل ٌّدسی صَرتی رًگساًتی هتر هرتع 

ِ قاعدُ  ُ  ت    5ٍ ارتفاع  4ٍ چْار هثلث ّن اًداز

 (  4 ×5÷ )2;  10            4 ×10; 40  هثلث چْار هساحت سطح  ساًتی هتر هرتع   

    16+  40;     56            هساحت کل  سطح ضکل ٌّدسیساًتی هتر هرتع 
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 ِ  128کار در کالس صفح

ُ طَل ضرتدر عرض  -1 ٍ را تدست آٍرد اًداز  ترای اًدازُ گیری هساحت جلد هی تَاى فقط سطح ر

 

 

 4/26×20; 528هساحت سطح جلد کتاب رياضی ضطن   هرتعساًتی 

 

ن تدست آٍرد  ُ کتاب راّ   در صَرتی داًص آهَزی سطح دٍ طرف جلد ٍ قسوت ضیراز

 صحیح است.

 هتر عرض است. 5هتر طَل در 6اًدازُ ی هساحت کالس ها در تاًکَک تايلٌد   -2

     2/6 × 5;     31      هساحت سطح کف کالسهتر هرتع 

ٌدسی   ايي  -3  ذٍزًقِ    ٍ    هتَازی االضالع    ٍ  هثلث  است.کار در کالس  تدست آٍردى هساحت سِ ضکلّ 

 

 

 

 

 .تِ زٍدی حل هی ضًَد 129ی صفحِتوريي ّا

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب ریاضی ضطن

6396سال تحصیلی  
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 به ًام خالق هستي           

                                                                                                

                                                                                 

                                                                             

              

                                                                                                                                          دیــاسمعیل احمتهیه و گرد آوری :                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مسئله حل    فصل هشتم : 

 «بزدهب راه کبربزد» راهبزد
 هسئلَ یک هٌبست راُجرد اًتخبة:  درس اهداف

 از ُریک تب آزادًذ آهْزاى داًص ػْض در .ضْد ًوی دادٍ آهْزش جذیذی راُجرد هسئلَ حل ثخص آخریي در

 .گیرًذ کبر ثَ اًذ آهْختَ را کَ راُجردُبیی

 آهْزضی ُبی تْصیَ

 اًذ آهْختَ کَ را راُجردی ُفت ثخْاُیذ آًبى از .ًکٌیذ تْصیَ آهْزاى داًص ثَ را خبّصی راُجرد هسئلَ، حل ٌُگبم

 حل ضرّع از پیص ضْد هی تْصیَ .کٌٌذ اًتخبة آیذ هی تر هٌبست ًظرضبى ثَ کَ را ُرکذام ّ کٌٌذ هرّر ضبى دررُي

 7فصل دارد کَ در  8ریبضی ضطن  .کٌیذ دّرٍ آهْزاى داًص ثب را ضذٍ دادٍ آهْزش ُفت راُجرد ثبر یک ُب هسئلَ

از راُجرد ُبی هسئلَ  یک هٌبست راُجرد ثب اًتخبةفصل آى راُجرد حل هسبلَ ارائَ هی ضْد  ّ در فصل ُطتن ثبیذ 

 در فصل ُبی قجلی استفبدٍ ًوبیٌذ.یبد گرفتَ ضذٍ 

  راهبزد رسن شکلفصل اّل ــــــ  حل هسئلَ ثب 

  الگو یببی راهبزدــــــ  حل هسئلَ ثب  دّمفصل 

 راهبزد تفّکز نظبم دار ــــــ حل هسئلَ ثب  سْمفصل 

  )تجذیل هسئلَ ثَ هسئلَ سبدٍ تر ثب کْچک ّ گرد کردى اػذاد ( راهبزد حل هسبله سبده تزـــ حل هسئلَ ثب  چِبرمفصل 

)هسئلَ را ثَ تجذیل ثَ هسئلَ ُبی کْچک کردى ّ هرحلَ ثَ هرحلَ  سیز هسئلهراهبزد ــــــ  حل هسئلَ ثب  پٌجنفصل 

  پیص رفتي(

  حدس و آسهبیشراهبزد ــــــ  حل هسئلَ ثب  ضطنفصل 

  حذف حبلت هبی نبهطلوةراهبزد ثب هسئلَ ــــــ  حل  ُفتن فصل

 راٍ ُبی دیگر هثل تکٌیک ُب ازاّ حل کَ ایي از پس ًکرد اًتخبة ای هسئلَ ثرای را هٌبسجی راُجرد آهْزی داًص اگر

 تر سریغ ّ تر سبدٍ ًظرش ثَ راٍ کذام ثگْیذ سپس ّ کٌذ اهتحبى را راُجرد دیگری ثخْاُیذ اّ از رسیذ، پبیبى ثَ

 .است
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ّ رقن دُگبى آى ُب یکی از  5ّ7، 3یکی از ػذدُبی  قن یکبى آى ُبررقوی هی تْاًیذ ثٌْیسیذ کَ  2چٌذ ػذد  -1

 سریغ ّ تر یي هسئلَ ثب استفبدٍ از راُجرد تفّکر ًظبم دار سبدٍیکی از راُجردُبی ا ؟ثبضذ 9ّ  2،  4،  6، 8ػذدُبی 

 تر حل هی گردد .

 

 

عدد1 عدد5 عدد دو رقمی35   

 

8  

 

 

 

سبنتی 1می کنیم و به شکل يک مستطیل به عرض  سبنتی متر در آورده ايم. اکنون آن را ببز 8به ضلع سیم نبزکی را به شکل مربع  -2

 تر سبدٍ رسن شکل یي هسئلَ ثب استفبدٍ از راُجردیکی از راُجردُبی ا متر در می آوريم. طول مستطیل چقدر است ؟

  تر حل هی گردد . سریغ ّ

 

 

                                     

 

 23هربغ هتر سبًتی  هحیط هربغ 8 4

       (2 2      23    

 36 6 3 2 

 دهگبن يکبن عدد دو رقمی

81 

85 

87 

1 

5 

7 

8 

8 

8 

61 

65                                

67 

1 

5 

7 

6 

6 

6 

41 

45 

47 

1 

5 

7 

4 

4 

4 

21 

25 

27 

1 

5 

7 

2 

2 

2 

91 

95 

97 

1 

5 

7 

9 

9 

9 

8 

6 

4 

3 

9 

3 

5 

7 

 یکان دهگان

1 

5 

7 

  8-5=  2 ر سانتی مت 8

می مبند.سبنتی 1سبنتی متر برداشته 5  
8 5 31طول   

2 

8 5 31طول   

2 

8 5 31طول   

 13اندازه ی طىل هر مستطیل       13

  

طَل هستطیل   دٍ ضلغ  اًدازُ ی       36  

 

 36کن هی کٌین حیطاًدازُ ی ػرض ّبی هستطیل را از کل ه
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  3     36      

تین حضَر دارًد . اگر در یک فصل  ّر تین بِ صَرت رفت ٍ برگطت بب تین ّبی دیگر ببزی کٌد ،   88در هسببقِ لیگ ّبی برتر فَتببل   -2

  در هجوَع چٌد ببزی اًجبم خَاّد ضد؟

 راهبزد حل هسبله سبده تز - 2 راهبزد تفّکز نظبم دار -3 راهبزد الگو یببی -8ایي هسئلِ از چٌد راّبرد قببل حل است

ٍ  تؼداد ببزی رفت

 برگطت
 تؼداد تین

3 3    8   =  8  3 

6 2   3    =8  2 

83 4    2     =8  4 

32 5    4     =8  5 

22 6    5     =8  6 

43 7   6     =8  7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

373 87   86    =8  87 

526 88    87     =8  88 

 

 تین را در ًظر بگیرین: 4تین  88تبدیل هسئلِ بِ هسئلِ سبدُ تر اگر بِ جبی  

 ببزی اًجبم هی ضَد.    2  3  =    6                  تین دیگر ببزی کٌد ٍ چَى رفت ٍ برگطت است در ًتیجِ  2ببید بب  4ی  ن ضوبرُتی   (8

              3×3=     4       ًتیجِ در کٌد ببزی برگطت ٍ رفت دیگربِ صَرت تین 3 بب ببید  حبالببزی کردُ پس  4قبال بب تین ضوبرُ ی  2تین ضوبرُ ی ( 3

 .ضَد هی اًجبم ببزی

 ًتیجِ  در کٌد ببزی برگطت ٍ رفت صَرت بِ 8ببزی کردُ ، پس حبال فقط ببید بب تین ضوبرُ ی  4ٍ  2قبال بب تین ّبی  3تین ضوبرُ ی (2

 .ضَد هی اًجبم ببزی   3×8=       3

  تین 4  تؼداد کل ببزی     6       4    3      83ــــ             ببزی      

    88   تؼداد کل ببزی     24    23     22    38  3 6    ...  6    4   3      226ببزی                ــــ

 

                 تین چْبرم                   تین سَم                         تین دٍم                تین اٍل                                                                                                

تا است. چىن یکی در خانه خىد و دیگری خانه  2تیم تعداد بازی رفت و برگشت آنها 2

 حریف است .

تا است.  6تیم  تعداد بازی رفت و برگشت آنها3   

تا است. 12تیم  تعداد بازی رفت و برگشت آنها4  

تا است.  20تیم  تعداد بازی رفت و برگشت آنها5  

 

   تین6مثال شىند. ضرب میرخىدش منهای یک و د ها چىن هر تیم با خىدش بازی نمی کند تعداد تیم

5              5   =8-6                                                  22      =6  

87             87   =8-88                                       226      =88  

2  3      3=8   2   6=  
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 رسن ضکلیب بب رٍش حدس ٍ آزهبیص ٍ 

 سبًتی هتر 82هحیط  

 

 

 

 سبًتی هتر 83هحیط                         

 

 

 

 سبًتی هتر 88هحیط               
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 است. 82ٍ کوتریي  34بیطتریي هحیط 

 34بیطتریي هحیط                                                                         

 

 

 بب رٍش تبدیل بِ هسئلِ سبدُ تر 

 

 

  

 

 

 ( 43+ 34) ×2= 132محیط شکل

 

 هس            3 5

 سٌگ هؼدىکیلَ  822 522

 هس            3 322

 سٌگ هؼدىکیلَ   822 82222
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سانتی  44سانتی متر باشدمحیط  24و محیط شماره دو  16در صىرتی که در شکل زیر مربع شماره یک محیط آن 

 متر است.

 ( 36+ 86) ×2= 44محیط شکل
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  بب راّبرد الگَیببی جدٍل ًظبم دار

222 

522 

722 

252 

552 

752 

275 

575 

775 

  

     

 

 

 

 

 رايگبن  می ببشید.  استفبده هبب ذکر يک صلوات بر محمد و آل محمد  مجبز ب

 کپی برداری فقط بب ذکر منبع مجبز است.

 

2 2 2 

2 2 5 

2 2 7 

2 5 2 

2 5 5 

2 5 7 

5 7 2 

5 7 5 

5 7 7 

www.esmaeilahmadi.persianblog.ir

 

اسوعيل احودي

 

هَفقيت شوا  آرزٍي هي  است. ،          تایلٌد شهر باًکَک  ،  اعساهي به  شهر تهراى ٍ هعلن  هعلن 
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نمونھ سواالت درسی از ابتدایی تا کنکور 

ھستند جھت عضویت اعالم کانال اصلی  کھ زیر  مجموعھ لینک تمامی کانالھای تخصصی
 این پیام را ارسال کنید لطفا بھ دوستان و آشنایان خود نیز. میگردد

ا ھ کانالالزم بھ یادآوری می باشد کھ نرم افزار تلگرام گوشی ھا برای پیوستن بھ این 
  می بایست آپدیت و بھ روز باشد.

 مادر و اصلیکانال 

https://telegram.me/questions 

نال کالس پیش دبستانی و مھد کودک ھا کا
https://telegram.me/questionsmahd 

 نال کالس اول ابتداییکا

https://telegram.me/questions1 

 کانال کالس دوم ابتدایی

https://telegram.me/questions2 

 ابتداییکانال کالس سوم 

https://telegram.me/questions3 

 کانال کالس چھارم ابتدایی

https://telegram.me/questions4 

 کانال کالس پنجم ابتدایی

https://telegram.me/questions5 

 کانال کالس ششم ابتدایی

https://telegram.me/questions6 

 کانال کالس ھفتم

https://telegram.me/questions7 

 کانال کالس ھشتم

https://telegram.me/questions8 

 کانال کالس نھم

https://telegram.me/questions9 

 م )کالس اول دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دھ

https://telegram.me/questions10 

 کالس دوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( یازدھم )

https://telegram.me/questions11 

 کالس سوم دبیرستان دوره متوسطھ دوم ( دوازدھم )

https://telegram.me/questions12 

 نال ھنرستانی ھاکا

https://telegram.me/questions13 

 کانال پیش دانشگاھی و کنکور

https://telegram.me/questionspish 
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