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اعـداد اعشـاري از    .اعداد اعشاري اعدادي هستند كه از تقسيم صورت يك كسر بر مخرج آن به وجـود مـي آينـد   

  .يك بخش صحيح و يك بخش اعشاري كه با مميز از هم جدا مي شوند تشكيل شده اند

       مميز                       

  قسمت صحيح                                 

                                               .  

  . ا دهم ، دومين رقم را صدم، و سومين رقم راهزارم مي ناميم

   .براي خواندن عددهاي اعشاري قسمت صحيح را جداگانه و قسمت اعشاري را جداگانه مي خوانيم

  :مثال ) ين رقم اعشاري مي خوانيم

            ) در مرتبه هزارم استآخرين رقم اعشاري،

                     ٨/ ٥٩   _      ٦/٣    -١٠٧/١٧  

با نوشتن اعداد اعشاري در جدول ارزش مكاني هر چه به سمت راست حركت كنيم ارزش مكاني رقم ها 
  .                كمترشده و هرچه به سمت چپ حركت كنيم ارزش مكاني رقم ها بيشتر مي شود

نيم با اين كار عدد قبلي تغيير بعداز آخرين رقم اعشاري مي توانيم هر تعداد صفر به انتهاي عدد اضافه ك
مساوي است ولي اگر بين ارقام قسمت اعشاري صفر 

             .  

  صدگان  دهگان
    

١    
    

١ 

 

  بخش اول يادآوري: اعداد اعشاري 

اعداد اعشاري اعدادي هستند كه از تقسيم صورت يك كسر بر مخرج آن به وجـود مـي آينـد   

يك بخش صحيح و يك بخش اعشاري كه با مميز از هم جدا مي شوند تشكيل شده اند

مميز                              )  هستنداعداد اعشاري شكل ديگري از نمايش اعداد كسري 

                                 ٣/ ٥  قسمت اعشاري    

.                                               مي باشند ... ،و١٠،١٠٠،١٠٠٠مخرج اعداد اعشاري 

ا دهم ، دومين رقم را صدم، و سومين رقم راهزارم مي ناميمدر قسمت اعشاري اولين رقم بعداز مميز ر

براي خواندن عددهاي اعشاري قسمت صحيح را جداگانه و قسمت اعشاري را جداگانه مي خوانيم

ين رقم اعشاري مي خوانيمعدد اعشاري را با نام خانه ي آخر

آخرين رقم اعشاري،  ٣ ( صد وسيزده هزارم پان يازده عدد صحيح و

                 مميز            :جدول ارزش مكاني اعداد روبرو به صورت زير است

با نوشتن اعداد اعشاري در جدول ارزش مكاني هر چه به سمت راست حركت كنيم ارزش مكاني رقم ها 
كمترشده و هرچه به سمت چپ حركت كنيم ارزش مكاني رقم ها بيشتر مي شود

بعداز آخرين رقم اعشاري مي توانيم هر تعداد صفر به انتهاي عدد اضافه ك
مساوي است ولي اگر بين ارقام قسمت اعشاري صفر  ٩٠٠/٦و  ٩٠/٦،   ٩/٦عدد 

.             برابر نيست ٠٩/٦با  ٩/٦:بگذاريم،عدد تغيير خواهد كرد مثال

  يكان  دهم  صدم  هزارم
  ٨  ٥  ٩  
٧  ١  ٠  ٧  
    ٣  ٦  

اعداد اعشاري : فصل سوم 

اعداد اعشاري اعدادي هستند كه از تقسيم صورت يك كسر بر مخرج آن به وجـود مـي آينـد   

يك بخش صحيح و يك بخش اعشاري كه با مميز از هم جدا مي شوند تشكيل شده اند

اعداد اعشاري شكل ديگري از نمايش اعداد كسري (

قسمت اعشاري    

مخرج اعداد اعشاري : نكته 

در قسمت اعشاري اولين رقم بعداز مميز ر: نكته

براي خواندن عددهاي اعشاري قسمت صحيح را جداگانه و قسمت اعشاري را جداگانه مي خوانيم:نكته 

عدد اعشاري را با نام خانه ي آخر در قسمت اعشاري كل(

يازده عدد صحيح و ٥١٣/١١

  

جدول ارزش مكاني اعداد روبرو به صورت زير است

  

  

  

  

با نوشتن اعداد اعشاري در جدول ارزش مكاني هر چه به سمت راست حركت كنيم ارزش مكاني رقم ها : نكته
كمترشده و هرچه به سمت چپ حركت كنيم ارزش مكاني رقم ها بيشتر مي شود

بعداز آخرين رقم اعشاري مي توانيم هر تعداد صفر به انتهاي عدد اضافه ك: نكته 
عدد :ي كند به عنوان مثالنم

بگذاريم،عدد تغيير خواهد كرد مثال

  ده هزارم
  
  
  



 

 

 را با توجه به مرتبه و طبقه آن كار مي توانيم عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهيم و هر رقم 

الف( ٥٦/٢٨  

 

گسترده عدد:  ٢٠+٨+٥/٠+٠٦/٠  

ب( ٣٠٩/٢٦٨  

 

گسترده عدد: ٢٠٠+٦٠+٨+٣/٠+٠٠٩/٠

باشد،صورت كسر را نوشته و به تعداد صفرهايي كه در مخرج 

٣٨٥
١٠

= ٣٨/٥                                  

  

ا تقسـيم صـورت و مخـرج كسـر در عـددي      

را به صورت اعشاري بنويسيم تبديل كنيم و سپس آن 

٣ × ٢٥
٤ × ٢٥

=
٧٥

١٠٠
= ٠/٧٥                     

دهگان
٢

دهگان صدگان
٢ 

٢ 

 

  :گسترده نويسي اعداد اعشاري

كار مي توانيم عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهيم و هر رقم 

  بيست و هشت عدد صحيح و پنجاه و شش صدم

٠٠٩ 

  دويست و شصت و هشت عدد صحيح و سيصد و نه هزارم

  :اعشاري اعداد

باشد،صورت كسر را نوشته و به تعداد صفرهايي كه در مخرج ...و ١٠،١٠٠،١٠٠٠اگر مخرج كسري 

  :ل مثا.داريم از سمت راست شمرده و مميز را قرار مي دهيم

٥
١٠٠

= ٠/٠٥                                           

ا تقسـيم صـورت و مخـرج كسـر در عـددي      نبـود بـا ضـرب يـ    ...و١٠،١٠٠،١٠٠٠اگر مخرج كسر اعداد 

تبديل كنيم و سپس آن ...و١٠،١٠٠،١٠٠٠مساوي،مخرج كسر را به اعدادي مثل 

                     
٣ × ٥

٢٠ × ٥
=

١٥
١٠٠

= ٠/١٥ 

 صدم دهم يكان دهگان

٦ ٥ ٨ ٢ 

هزارم صدم دهم يكان دهگان
٩ ٠ ٣ ٨ ٦

گسترده نويسي اعداد اعشاري

كار مي توانيم عدد را در جدول ارزش مكاني قرار دهيم و هر رقم براي اين 

  :مثال .نويسيم ب

بيست و هشت عدد صحيح و پنجاه و شش صدم: به حروف 

دويست و شصت و هشت عدد صحيح و سيصد و نه هزارم: به حروف 

  

تبديل اعداد كسري به 

اگر مخرج كسري :حالت اول

داريم از سمت راست شمرده و مميز را قرار مي دهيم

   
٧٥

١٠٠٠
= ٠/٠٧٥        

اگر مخرج كسر اعداد  :حالت دوم

مساوي،مخرج كسر را به اعدادي مثل 

  :مثال 

  

 هزارم
٩ 



 

 

٢ ٢٠×٤
٢٠×٥

= ٢ ٨٠
١٠٠

= ٢/٨٠                           

 

رج باهم ساده شوند، در اين حالت ابتدا كسررا ساده مي كنيم وسپس آن را به اعداد 

٥÷٥
٥÷٢٠

=
٢٥×١
٢٥×٤

=
٢٥

١٠٠
= ٠/٢٥       

ــدازه ي ــرج    نــ ــاري در مخــ ــداد اعشــ اعــ

بــه تعــداد ارقــام قســمت اعشــاري عــدد،درمخرج كســر،جلوي عــدد  

٠/٢١ =
٢١

١٠٠
                                         

براي تبديل عددهاي اعشاري بزرگتراز يك به كسر مي توانيم،ابتدا عدد اعشاري را به صورت عدد مخلوط 
                                                                                          :  

١٤/٥٢ =
١٤٥٢
١٠٠

= ١٤ ٥٢
١٠٠

                    

 

ابتدا به قسمت اعشاري عدد داده شده توجه مي كنيم متناسب با آخرين مرتبه ي آن، واحدي را براي رسم شكل 

د براي تبديل شكل به عدد اعشاري، ابتدا تعداد واحدهاي كامل را نوشته وسپس تعدا

             :مثال ) واحد را ابتدا مشخص مي كنيم 

٣ 

  

                            ٥×٥
٥×٢

=
٢٥
١٠

= ٢/٥ 

رج باهم ساده شوند، در اين حالت ابتدا كسررا ساده مي كنيم وسپس آن را به اعداد 
  :مثال

            ٨÷٨
٨÷١٦

=
٥×١
٥×٢

=
٥

١٠
= ٠/٥ 

  :تبديل اعداد اعشاري به كسر

ــه ا      ــته وبــ ــورت نوشــ ــز در صــ ــدون مميــ ــدد را بــ ــل عــ ــدا كــ ــدازه يابتــ نــ

بــه تعــداد ارقــام قســمت اعشــاري عــدد،درمخرج كســر،جلوي عــدد  .(قــرار مــي دهــيم...

                          :مثال 

                                         ٠/١٠٧ =
١٠٧

١٠٠٠
                ٤٤/٣

براي تبديل عددهاي اعشاري بزرگتراز يك به كسر مي توانيم،ابتدا عدد اعشاري را به صورت عدد مخلوط 
                                                                                          :

                                 ١٣/٥ =
١٣٥
١٠

= ١٣ ٥
١٠

 

  :نمايش عددهاي اعشاري با شكل

ابتدا به قسمت اعشاري عدد داده شده توجه مي كنيم متناسب با آخرين مرتبه ي آن، واحدي را براي رسم شكل 

براي تبديل شكل به عدد اعشاري، ابتدا تعداد واحدهاي كامل را نوشته وسپس تعدا

واحد را ابتدا مشخص مي كنيم .(تر را به ترتيب مي نويسيم

رج باهم ساده شوند، در اين حالت ابتدا كسررا ساده مي كنيم وسپس آن را به اعداد اگر صورت و مخ: نكته
مثال. اعشاي تبديل مي كنيم

  

تبديل اعداد اعشاري به كسر

ــه ا      ــته وبــ ــورت نوشــ ــز در صــ ــدون مميــ ــدد را بــ ــل عــ ــدا كــ ابتــ

...و١٠،١٠٠،١٠٠٠اعــداد،

مثال ) يك،صفرقرار مي دهيم

  

٣ =
٤٤٣
١٠

 

براي تبديل عددهاي اعشاري بزرگتراز يك به كسر مي توانيم،ابتدا عدد اعشاري را به صورت عدد مخلوط : نكته
:                                                                                          مثال بنويسيم

 

نمايش عددهاي اعشاري با شكل

ابتدا به قسمت اعشاري عدد داده شده توجه مي كنيم متناسب با آخرين مرتبه ي آن، واحدي را براي رسم شكل 

براي تبديل شكل به عدد اعشاري، ابتدا تعداد واحدهاي كامل را نوشته وسپس تعدا.انتخاب مي كنيم

تر را به ترتيب مي نويسيم واحدهاي كوچك

  



 

 

٢٥/١  

 

 

 

٧/٢   

 

اگر مرتبه ي قسمت . براي نمايش اعداد اعشاري روي محور، ابتدا واحدهاي روي محور را مشخص مي كنيم

حدهاي روي محور را اعداد صحيح واگر مرتبه ي قسمت اعشاري صدم باشد واحدهاي روي 

  ) قسمت مساوي تقسيم مي كنيم١٠

٤ 

  

  :اعداد اعشاري روي محور

براي نمايش اعداد اعشاري روي محور، ابتدا واحدهاي روي محور را مشخص مي كنيم

حدهاي روي محور را اعداد صحيح واگر مرتبه ي قسمت اعشاري صدم باشد واحدهاي روي 

١٠فاصله ي بين هر واحد را به .(محور را با مرتبه ي دهم انتخاب مي كنيم

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

اعداد اعشاري روي محور نمايش

براي نمايش اعداد اعشاري روي محور، ابتدا واحدهاي روي محور را مشخص مي كنيم 

حدهاي روي محور را اعداد صحيح واگر مرتبه ي قسمت اعشاري صدم باشد واحدهاي روي اعشاري دهم باشد،وا

محور را با مرتبه ي دهم انتخاب مي كنيم

  



 

 

                                                  ٥/٠                        

براي مقايسه اعداد اعشاري ابتدا قسمت صحيح آنها را مقايسه مي كنيم،اگر مساوي بودند،به ترتيب ارزش هاي 

در صورت برابري هركدام از رقم ها،به ارزش مكاني 

١٨/٦٠٨    =    ١٨٠/٦٠٨         ٠٧/١٣  

١٠٠<   ٩٩٩٩/٩٩                        ٢١٠     

   ١٠١٠/٢  <  ١٠٠١/٢       ٩٠٥/١٢ 

 

 

 

٥ 

  

                                                            ٣/٢                                                             

٠٩/٤                                               ٤  

                                      

   :مقايسه ي اعداد اعشاري

براي مقايسه اعداد اعشاري ابتدا قسمت صحيح آنها را مقايسه مي كنيم،اگر مساوي بودند،به ترتيب ارزش هاي 

در صورت برابري هركدام از رقم ها،به ارزش مكاني .را باهم مقايسه مي كنيم...مكاني دهم،صدم،هزارم و

             )        از چپ به راست

             ٠٧   >    ٧/١٣                  ٢    <    ١/ ٠٠٥

١١٢٠/٢١٠    <    ١١٠٢/٢٠١           ٥٤/٥٤

          ٩٥/١٢       ٠٠٠٨٠/٠  =   ٠٠٠٨/٠   <   

  

                                                                 :مثال

  

  

      

                                  ١٧/٤

                                

  

     

                                                                          

مقايسه ي اعداد اعشاري

براي مقايسه اعداد اعشاري ابتدا قسمت صحيح آنها را مقايسه مي كنيم،اگر مساوي بودند،به ترتيب ارزش هاي 

مكاني دهم،صدم،هزارم و

از چپ به راست.(بعدي رجوع مي كنيم

       

٩/٦    <     ١١/٥              

               ٥٤   >  ٥٤/٥٤٠  

٢٥٠/ ٠١٣   <  ١٣/٢٥           



 

 

زير هم قرار بگيرند و سپس عمل  "اعداد اعشاري را در جدول ارزش مكاني طوري مي نويسيم كه مميزها دقيقا

=٥/٤+  ٠٠٦/٠   

 

                                                                                                   

  :                            خلوط يا كسريجمع و تفريق اعداد اعشاري با تبديل عددهاي اعشاري به عدد م

در اين روش ابتدا عددهاي اعشاري را به صورت كسر يا عدد مخلوط نوشته و پس از انجام جمع يا تفريق حاصل 

١٥/١٧ + ٢/١٣ = ١٥
١٧

١٠٠
+ ٢

١٣
١٠٠

٧/٧٨ − ٢/٠٣ = ٧
٧٨

١٠٠
−  ٢ 

٣
١٠٠

=

 هزارم صدم دهم يكان

   ٥           ٤   

٠    +  ٦ ٠ ٠ 

 ٦ ٠ ٥    ٤ 

٦ 

 

  : جمع و تفريق اعداد اعشاري به كمك جدول ارزش مكاني

اعداد اعشاري را در جدول ارزش مكاني طوري مي نويسيم كه مميزها دقيقا

                :مثال. جمع يا تفريق را انجام مي دهيم

 ٢٩/١٤ – ٠٤/٠

 

  

                                                                                                 

  

جمع و تفريق اعداد اعشاري با تبديل عددهاي اعشاري به عدد م

در اين روش ابتدا عددهاي اعشاري را به صورت كسر يا عدد مخلوط نوشته و پس از انجام جمع يا تفريق حاصل 

        :مثال. به دست آمده را به صورت اعشاري مي نويسيم

١٣
٠٠

= ١٧
٣٠

١٠٠
= ١٧/٣٠ 

= ٥
٧٥

١٠٠
= ٥/٧٥ 

 يكان دهگان
٤ ١ 

 - ٠ 

٤ ١ 

جمع و تفريق اعداد اعشاري به كمك جدول ارزش مكاني

  

اعداد اعشاري را در جدول ارزش مكاني طوري مي نويسيم كه مميزها دقيقا

جمع يا تفريق را انجام مي دهيم

     

= ٠٤  

جمع و تفريق اعداد اعشاري با تبديل عددهاي اعشاري به عدد م

در اين روش ابتدا عددهاي اعشاري را به صورت كسر يا عدد مخلوط نوشته و پس از انجام جمع يا تفريق حاصل 

به دست آمده را به صورت اعشاري مي نويسيم

                                     

  

  

  

  

 هزارم صدم دهم

٩ ٢  

٤ ٠  

٥ ٢  



 

 

                                                                      :  

   جه كنيدبه مثال هاي زير تو

٢/١+  ٣/٢ = ٥/٣     

                           واحد                                ١/

٢٧/٤ – ٣/٣= ٩٧/٠  

    

  

براي جمع و تفريق اعداد اعشاري،ابتدا فاصله ي بين واحدها را تقسيم بندي مي كنيم سپس به اندازه ي عدد 

اول داده شده از نقطه ي صفر به طرف راست حركت مي كنيم و سپس در جمع از نقطه ي به دست آمده به 

ا در تفريق از نقطه ي به دست آمده به اندازه ي عدد دوم، به سمت 

                                                                                                     

٧ 

  

:                                                                      جمع و تفريق اعداد اعشاري به كمك شكل

به مثال هاي زير تو.حد مناسبي را انتخاب مي كنيمابتدا با توجه به قسمت اعشاري،وا

٢                                     ٣/٢                                  ٣/

    

  :عداد اعشاري با استفاده از محور

براي جمع و تفريق اعداد اعشاري،ابتدا فاصله ي بين واحدها را تقسيم بندي مي كنيم سپس به اندازه ي عدد 

اول داده شده از نقطه ي صفر به طرف راست حركت مي كنيم و سپس در جمع از نقطه ي به دست آمده به 

ا در تفريق از نقطه ي به دست آمده به اندازه ي عدد دوم، به سمت اندازه ي عدد دوم هم به جلو مي رويم ام

                                                                                      :مثال .  عقب بر مي گرديم نقطه ي نهايي جواب ما است

جمع و تفريق اعداد اعشاري به كمك شكل

ابتدا با توجه به قسمت اعشاري،وا

                           ٥/٣  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

عداد اعشاري با استفاده از محورجمع وتفريق ا

براي جمع و تفريق اعداد اعشاري،ابتدا فاصله ي بين واحدها را تقسيم بندي مي كنيم سپس به اندازه ي عدد 

اول داده شده از نقطه ي صفر به طرف راست حركت مي كنيم و سپس در جمع از نقطه ي به دست آمده به 

اندازه ي عدد دوم هم به جلو مي رويم ام

عقب بر مي گرديم نقطه ي نهايي جواب ما است



 

 

٣/ ٢+  ٦/١=٨/٤  

 

 

 

 

٢٧/٠ – ١٣/٠=  ١٤/٠  

 

 

 

 ١/٠                           ٠                

 

                                     ٤/١٠٢)  ٤    

  

  

٨ 

  

                           ٢/٠                         ٣/٠                         

  نمونه تمرينات بخش اول 

  .گزينه هاي صحيح را مشخص كنيد

  با كدام يك از اعداد اعشاري زير برابر است؟

                       ٢٤/١٠)  ٣                              ٢٤/١)  ٢                                     

  با كدام گزينه برابر است؟

                                           ٣+  ٢/٠+  ٠٠٧/٠+  ٠٠٩/٠) ٢  

٣+  ٢/٠+  ٠٠٩/٠+  ٠٧/٠) ٤                               ٣  

  

       ٤/٠                            

نمونه تمرينات بخش اول 

گزينه هاي صحيح را مشخص كنيد

كسر ) الف 
١٠٢٤

١٠٠
با كدام يك از اعداد اعشاري زير برابر است؟ 

٠٢٤/١)  ١                              

با كدام گزينه برابر است؟ ٢٠٧٩/٣عدد اعشاري ) ب 

٢/٠+٠٧/٠+  ٠٠٩/٠)  ١                                           

٣+  ٠٠٧/٠+ ٢/٠+  ٠٠٠٩/٠)  ٣



 

 

                                          ٢) ٤  

                                  ٠٠٣٥/٤)  ٤  

                          ١٠٠٣/٩٥  

                                ٢/٠                                 ٠٧٥/٤

                                   ١٥/٣٠                         ٧٥٠/٠  

١٥٤

١٠٠

٧٨

١٠

١٣٥٨

١٠٠٠

 
٣٣

١٠٠٠

٧٤

١٠٠٠٠

٩ 

  

  كدام رقم در مرتبه ده هزارم است؟

                                     ٠) ٣                                           ٤)  ٢                         

  :چهار و سيصد و پنج هزارم برابر است با 

٣٠٥/٤) ٣                                     ٣٥/٤٠)  ٢                                  

  .را در هريك از عددهاي زير بنويسيد

/٣٤٠/٢٥                              ٢٣٠                        

  .عدد هاي اعشاري زير را به حروف بنويسيد

                                                                :١٣١/١٠:  

                             :                               ٩٠٠٩/٩٩ :  

                                                                :٠٥/٣٠ :  

                                                                 :٩٥١٧/٥:  

  )كنيد تا حد امكان ساده (ري را به كسر تبديل كنيد 

                                    ٠٠٢٧/٠                                

                                      ٥٠/٠                                   

  .عداد مخلوط زير را به صورت اعداد اعشاري بنويسيد

١٣٥٨

١٠٠٠
٢

١

٤
١٥

١

٢
٧

٢٠

١٩

٢٥
١١

٤

٥

كدام رقم در مرتبه ده هزارم است؟  ١٤٠٣/٢٠٠در عدد ) ج

٣)  ١                                     

چهار و سيصد و پنج هزارم برابر است با ) د 

٢                           ٠٣٥/٤)  ١

  

را در هريك از عددهاي زير بنويسيد ٣ارزش مكاني عدد 

١٤                      ٢٣١/٧/

عدد هاي اعشاري زير را به حروف بنويسيد

٢٥/٢٠                                                                 :

١٥٤٢/٢١                              :

٠٠٠٦/٤                                                                 :

٠١٦/٢٣                                                                 :

  

ري را به كسر تبديل كنيد عددهاي اعشا

١٦/٠                                     

٤/٢٥                                       

عداد مخلوط زير را به صورت اعداد اعشاري بنويسيدكسرها و ا

١

٢

١ ٧

١٠
 

٩

١٢٥
 



 

 

٠٣٥/٠  

٧٥/٠   

٢٩/١  

٦/٢  

٧٥/٠  

 

٢٣/١  

 

 

             

 

١٠ 

 

  .بنويسيد ١٤/١٢و  

  .نقاط زير را روي محور نشان دهيد

  .عدد هاي زير را به كمك شكل نشان دهيد

  .يدبراي هرشكل يك عدد اعشاري مناسب بنويس

 ١٣/١٢سه عدد اعشاري بين 

  

  

نقاط زير را روي محور نشان دهيد

عدد هاي زير را به كمك شكل نشان دهيد

براي هرشكل يك عدد اعشاري مناسب بنويس

  

  

  



 

 

٥
٢

١٠٠

٧

١٠

٤

١٠٠٠
 

١٠٠
٨

١٠٠

٩

١٠٠٠
 

١٢
٢٥

١٠٠٠
 

                                                              ١٠٥/١٠

                                                               ٧٨/٦

– ٧/٣+٩٣/١  =                             ٥/٤

٥+  ٢٥/١٤  =                            ٧٥/٣

                                =١٤/١٢+  ١٨/٢٥

 

/٥٨/٠،  ٥  

                                                                                                     

١٢/٤               

                    ١٨/٣                                     

١١ 

 

  .هر يك از عددهاي زير را به صورت يك عدد اعشاري بنويسيد

  .گسترده اعداد زير را بنويسيد

٠/ ٧٢٥                                                               

١٠٠/ ١٠٢                                                                   

  حاصل جمع و تفريق هاي زير را به دست آوريد

=٧/٣ –  

=٧٥ – ٩٩/١  

=٩ – ٧٩/٣                                 

  قرار دارند؟ ٦/٠و  ٠/

١، ٥٥/٠،  ٦٢/٠،  ٠٥١/٠،  ٤٩/٠،  ٥١/٠/

  .محيط شكل زير را به دست آوريد

                                                                                

                                                                                                           

  

هر يك از عددهاي زير را به صورت يك عدد اعشاري بنويسيد

گسترده اعداد زير را بنويسيد

حاصل جمع و تفريق هاي زير را به دست آوريد

/٥كدام يك از اعداد زير بين 

محيط شكل زير را به دست آوريد

                                                                                                                 

                                                   

  

         ١٨/٣      



 

 

= ٤/٢+  ٦/٣  

 

=٤/٥ – ٦/١  

 

  .نقطه هاي مشخص شده روي محور زير را با يك كسر و يك عدد اعشاري بنويسيد

 

 

                                     ٣/٠                                  ٤/٠             

 ٧٥/٠پس از مصرف شيريني ها علي جرم جعبه را 

  .دمتر باشد قد سارا را حساب كني

نفرات دوم نيز كه .ثانيه نفر اول شد

ثانيه از خط پايان عبور  ١٤/٥١با مدت زمان 

١٢ 

  

  .يدعبارت هاي جمع و تفريق زير را روي محور نشان ده

نقطه هاي مشخص شده روي محور زير را با يك كسر و يك عدد اعشاري بنويسيد

٥/٠                             ٠                                     

پس از مصرف شيريني ها علي جرم جعبه را .كيلوگرم شيريني خريد ٢٥/٤پدر علي به مناسبت جشن نيمه شعبان 

  جرم خالص شيريني چقدر بوده است؟

متر باشد قد سارا را حساب كني ٦٨/١اگر قد رويا .متر مي باشد 

ثانيه نفر اول شد ٣٩/٥٠برزيل ورزشكار سنگاپوري با مدت زمان  ٢٠١٦

با مدت زمان ) به طور مشترك مقام دوم را كسب كردند

  .اختالف زمانشان با نفر اول را حساب كنيد

عبارت هاي جمع و تفريق زير را روي محور نشان ده

نقطه هاي مشخص شده روي محور زير را با يك كسر و يك عدد اعشاري بنويسيد

  

  

        ٦/٠

  

پدر علي به مناسبت جشن نيمه شعبان 

جرم خالص شيريني چقدر بوده است؟. كيلوگرم به دست آورد

  

٤٣/٣مجموع قد رويا و سارا 

  

٢٠١٦در شناي پروانه المپيك 

به طور مشترك مقام دوم را كسب كردند(تعدادشان سه نفر بود 

اختالف زمانشان با نفر اول را حساب كنيد.كردند

  



 

 

٠٥/٠          ٥٠/٠                           ٩٠ 

٤٨         ٥٠+  ١٣/١١                      ٨٥٢

٠١٠٥/١١       ٠٠٨/١١                    ١

    

                                                        +=        -        

                                                        +=        -        

 ١٤٣/٠   

   

  

دو و سيصد و 
 چهارده هزارم

  

 

 

 

١٣ 

  

/٩٠+ ٣٠/١٠      ١٢/١٠٠                           ١٠

/٠٠٠١/٨٥٢       ٠٠١/٨٥٢                        ١٥

                                      ٠٠٠٢/١      ٧٨٥/٠ ١

  ) ٠٨/٠،         ١٤/٢      .( با توجه به نمادها تساوي هاي زير را كامل كنيد

                                                              + =  

                                                               + =  

  .با توجه به عددهاي داده شده جدول را كامل كنيد

  ٤/٨  

 ٥٣

١٠٠
  

٢
٣٤

١٠٠
   

   

  

  :سه كنيدمقاي

٢٠٥      ٢٥/١٠/  

    ٠١      ١٣١٣/٢٠/  

١ ٦ ١
٢

٥
     

  

با توجه به نمادها تساوي هاي زير را كامل كنيد

  

با توجه به عددهاي داده شده جدول را كامل كنيد

  

 به اعشار 

 به كسر

 به عدد مخلوط

 ه حروفب



 

 

ابتدا بايد هر دو عدد اعشاري را بدون مميزهايشان در نظر گرفته و در يكديگر ضرب كنيم، سپس در عدد به 

  : مثال.دست آمده ، با توجه مجموع تعداد رقم هاي اعشاري دو عدد ، مميز قرار دهيم

= ٣/ ٦ × ٣/٠  = ٣٦× ٣  ١ /٠٨  

١٢/٨ × ٣/٠ = ٨١٢ × ٣ = ٤٣٦/٢  

١/١×٥/٥ = ١١× ٥٥  = ٠٥/٦  

٢٥/٦ × ٠٣/٠=٦٢٥ × ٣=١٨٧٥/٠  

 

ت در اين روش ، اعداد اعشاري را به كسر تبديل كرده و در هم ضرب مي كنيم و سپس كسر حاصل را به صور

 =٢٠٠٣ ٠٠٣/٢ × ٣٣/٠
١٠٠٠

×
٣٣
١٠٠

=
٦٦٠٩٩
١٠٠٠٠٠

=

 =٠٢/٣ × ٧٥/٢ ٣٠٢
١٠٠

×
٢٧٥
١٠٠

=
٨٣٠٥٠
١٠٠٠٠

=

=١١/٠ × ٥/٤ ١١
١٠٠

×
٤٥
١٠

=
٤٩٥
١٠٠٠

= ٠/٤٩٥

 ١٢= ٢/١ × ١/ ٥
١٠

×
١٥
١٠

=
١٨٠
١٠٠

= ١/٨ 

 

١٤ 

 

  يادآوري ضرب اعداد اعشاري

  روش محاسبه اي ضرب اعداد اعشاري

ابتدا بايد هر دو عدد اعشاري را بدون مميزهايشان در نظر گرفته و در يكديگر ضرب كنيم، سپس در عدد به 

دست آمده ، با توجه مجموع تعداد رقم هاي اعشاري دو عدد ، مميز قرار دهيم

  ضرب اعداد اعشاري به كمك تبديل به كسر

در اين روش ، اعداد اعشاري را به كسر تبديل كرده و در هم ضرب مي كنيم و سپس كسر حاصل را به صور

:  

= ٠/٦٦٠٩٩ 

٨/٣٠٥ 

٤٩٥ 

يادآوري ضرب اعداد اعشاري: بخش دوم 

روش محاسبه اي ضرب اعداد اعشاري: حالت اول 

ابتدا بايد هر دو عدد اعشاري را بدون مميزهايشان در نظر گرفته و در يكديگر ضرب كنيم، سپس در عدد به 

دست آمده ، با توجه مجموع تعداد رقم هاي اعشاري دو عدد ، مميز قرار دهيم

  

ضرب اعداد اعشاري به كمك تبديل به كسر: حالت دوم 

در اين روش ، اعداد اعشاري را به كسر تبديل كرده و در هم ضرب مي كنيم و سپس كسر حاصل را به صور

: مثال.اعشاري مي نويسيم

  



 

 

به (نشان مي دهيم مستطيل و عدد كوچك تر را روي عرض

ضرب هر كدام را داخل مربع مخصوص به خود مي نويسيم و در پايان مجموع خانه 

                                                  

                             = ٢/٢ × ١/١  

=١+  ١+  ٢/٠+  ١/٠+  ١/٠+  ٠٢/٠  ٢

ضرب كنيم، به تعداد صفرها از محل مميز به سمت 

                                                            ٥/٤ × ١٠٠ = ٤٥٠   

،  ١/٠(ضرب كنيم ، به تعداد رقم هاي اعشار 

                                                                     ٤٥٨ × ٠٠١/٠ = ٤٥٨/٠  

 

 

 

 

 به سمت چپ

٢٨/١٢ × ١/٠=  ١/ ٢٢٨

٢٨/١٢ × ٠١/٠=  ١٢٢٨/٠

٢٨/١٢ × ٠٠١/٠=  ٠١٢٢٨/٠

١٥ 

  

  به  روش مساحتي ضرب اعداد اعشاري

و عدد كوچك تر را روي عرض مستطيل در اين روش ، عدد بزرگ تر را روي طول

ضرب هر كدام را داخل مربع مخصوص به خود مي نويسيم و در پايان مجموع خانه  سپس حاصل

:                                                                                

٢+  ٤/٠+  ٠٢/٠  = ٤٢/٢  

ضرب كنيم، به تعداد صفرها از محل مميز به سمت ... و ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠هرگاه عددي اعشاري را در
  مثال

٢٨/٠ × ١٠ = ٨/٢                                                            

ضرب كنيم ، به تعداد رقم هاي اعشار ...  و  ٠٠١/٠،  ٠١/٠،  ١/٠هرگاه عددي اعشاري را در 
  :مثال . كنيماز محل مميز به سمت چپ حركت مي 

 ١٣/٠ × ١/٠                                                                     

به سمت راست

٢٨/١٢ × ١٠= ٢٢٨  

٢٨/١٢ × ١٠٠=  ١٢٢٨ ١٢٢٨

٢٨/١٢ × ١٠٠٠=  ١٢٢٨٠ ٠١٢٢٨

ضرب اعداد اعشاري: حالت سوم 

در اين روش ، عدد بزرگ تر را روي طول

سپس حاصل).صورت گسترده

:مثال .ها پاسخ ما مي باشد

  :پاسخ 

  

  

  

هرگاه عددي اعشاري را در: نكته 
مثال.ست حركت مي كنيمرا

هرگاه عددي اعشاري را در : نكته 
از محل مميز به سمت چپ حركت مي )  ٠٠١/٠و  ٠١/٠

٠١٣/٠ =

  

 به سمت راست

 ٨/١٢٢  

١٢٢٨ 

١٢٢٨٠ 



 

 

                       ١٥)  ٤  

  صدم)  ٤ده هزارم                      

                                     ٥/١)  ٤  

= ٧/٤+   ---( × ١/٠(  
                                ٣١/١)  ٤  

براي ضرب دو عدد اعشاري ، ابتدا بايد آن دو عدد را بدون توجه به مميز در هم ضرب كنيم و سپس با توجه به تعداد 
  .گذاريم

  .به تعداد صفر ها از محل مميز به سمت چپ حركت مي كنيم

بزرگترين: كوچكترين                                        

١٦ 

  

  نمونه تمرينات بخش دوم

  .گزينه درست را  انتخاب كنيد
  برابر با چه  عددي است؟) ٠/
 (٠١٥/٠)  ٣                                 ١٥/٠                       
  چيست؟ ٧ارزش مكاني رقم  ٢٥/١ × ٣/٠

ده هزارم                      )  ٣هزارم                                 
  كدام است؟) ٧٥/٧ – ٢٥/٥

١)  ٣                                         ٢                                     
  .در جاي خالي چه عددي  قرار گيرد تا حاصل عبارت درست باشد

/١/١٣)  ٣                                ١                            

  .جمله هاي درست و نادرست را مشخص كنيد

  .است ٣١٤برابر 
براي ضرب دو عدد اعشاري ، ابتدا بايد آن دو عدد را بدون توجه به مميز در هم ضرب كنيم و سپس با توجه به تعداد 

گذاريمحاصل ضرب مي رقم هاي اعشاري  عامل هاي ضرب ، از سمت راست در 
  .برابر است

به تعداد صفر ها از محل مميز به سمت چپ حركت مي كنيم... و ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠در ضرب اعداد اعشاري در 

  .با توجه به اعداد داخل كادر به سواالت پاسخ دهيد

  كوچك تر هستند؟٠/ ٥كدام يك از اعداد باال از 

  .بزرگ تر هستند خط بكشيد

  .بزرگترين و كوچكترين عدد را بنويسيد و اختالف آنها را به دست آوريد
كوچكترين                                        :   اختالف                                       :                 

نمونه تمرينات بخش دوم

گزينه درست را  انتخاب كنيد
/٣ × ٥/٠(حاصل ضرب ) الف 

٢                            ٥/١)  ١  (
٣ در پاسخ حاصل ضرب) ب 

هزارم                                 )  ٢دهم                          )  ١
٢٥( × ٠/ ٤حاصل عبارت  ) ج 

٢)  ٢                       ٢٥/١)  ١
در جاي خالي چه عددي  قرار گيرد تا حاصل عبارت درست باشد) د 

٣٠)  ٢                     ٠٣/١)  ١/

  

جمله هاي درست و نادرست را مشخص كنيد

  
برابر  ١٤/٣× ١٠٠حاصل ) الف 

براي ضرب دو عدد اعشاري ، ابتدا بايد آن دو عدد را بدون توجه به مميز در هم ضرب كنيم و سپس با توجه به تعداد ) ب 
رقم هاي اعشاري  عامل هاي ضرب ، از سمت راست در 

برابر است ٣٠٠/١با  ٠٣٠/١عدد ) ج 
در ضرب اعداد اعشاري در ) د 

   
با توجه به اعداد داخل كادر به سواالت پاسخ دهيد

  

  
كدام يك از اعداد باال از ) الف 

  
بزرگ تر هستند خط بكشيد ٧/٠عدادي كه از دور ا) ب 

  
بزرگترين و كوچكترين عدد را بنويسيد و اختالف آنها را به دست آوريد

               



 

 

  .جدول را كامل كنيد

١
١٠٠

     ١/٠ × ١/٠    × ٧/٣
       

٢٥ × ٠٠١/٠                ٠١٤/٠        ٠٤٦/٠

١٧ 

  .به دست آوريد

  .سانتي متر را حساب كنيد ٦/٥محيط و مساحت مربعي به ضلع 

جدول را كامل كنيد.در جدول زير هر خانه ي بااليي حاصل ضرب دوخانه زيرش است

١٠           ٨٠/٣ ×                    ٠٤٧/٠× ١٠٠٠

٠٤٦ × ١٠٠         ٤٠٥/٠ × ١٠٠      ٢/٠ × ٠٠١/٠

به دست آوريدمساحت شكل هاي زير را 

  

  

  

  

  

  

  

  

محيط و مساحت مربعي به ضلع 

در جدول زير هر خانه ي بااليي حاصل ضرب دوخانه زيرش است

  

  

  

  

  

  

  

  .مقايسه كنيد

  
٥/٠ × ٠١/٠           

٠٠١            ٠٣/٠ × ٠١/٠  
  

  



 

 

  .متر الزم است

متر  ٨٩/٣و  ٣/٣او مي خواهد يك فرش به ابعاد 
  اهد ماند؟حساب كنيد بعدازانداختن اين فرش در اتاق مهشيد ، چقدر از كف اتاق بدون فرش خو

= ٥٠٠٠ × ٠٤/٠                              
                                                = ٠٨/١٣ × ٥٥/١١

= ٧/٠ × ٤٠٠ × ٩/٠  
= ٢ × ٢/٠) + (  ٥ × ٧/٠(  – ١٨١/٣ (  

= )٨٥/١٤٦ × ٨/٢) + ( ٩٧٥/٥٩ × ٤/٠(

= )٩٦/٥٤ – ٨٩/٤٩) + (١٠٠ × ٠٤/٠(  

×  

٥/٠  

٠٣/٢  

٣٧  

١٨ 

متر الزم است ٠/ ٧٣و عرض  ٣/١براي پنجره اي به شكل مستطيل ، شيشه اي به طول 

  قدر است؟مساحت شيشه ي مورد نياز براي اين پنجره چ

  شيشه با همين اندازه ها چقدر است؟

او مي خواهد يك فرش به ابعاد .متر مي باشد ٢/٥و  ٤٨/٣زمين اتاق مهشيد به شكل مستطيل و به ابعاد 
حساب كنيد بعدازانداختن اين فرش در اتاق مهشيد ، چقدر از كف اتاق بدون فرش خو

    .حاصل عبارت هاي زير را به دست آوريد

                                   = ٢٥/٣ × ٨/٦  
=٠٠٤/٠ × ٢٥٠                      

= 

١/٠      ١٠  

  ٥٠  ٠٠٥/٠    

        

        

براي پنجره اي به شكل مستطيل ، شيشه اي به طول 
  

مساحت شيشه ي مورد نياز براي اين پنجره چ) الف
  

شيشه با همين اندازه ها چقدر است؟ ٤مساحت ) ب 
  
  

زمين اتاق مهشيد به شكل مستطيل و به ابعاد 
حساب كنيد بعدازانداختن اين فرش در اتاق مهشيد ، چقدر از كف اتاق بدون فرش خو.در اتاقش پهن كند

  
  
  

حاصل عبارت هاي زير را به دست آوريد
  

  

  .جدول را كامل كنيد

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  مقسوم      مقسوم عليه    .    در سال هاي گذشته با اجزاي تقسيم و عمليات آن آشنا شده ايد

       خارج قسمت                                                                                                                                   

  باقي مانده                                                                                                 

  :اگر دوشرط زير درست باشند ، يعني عمل تقسيم درست انجام شده است

                                                        :٢٠           ٩  

        ١٨            ٢  

                       ٢  

با اين تفاوت كه محل مميز را به صورت خط 

هر گاه در عمليات تقسيم به اين خط رسيديم ، در خارج قسمت مميز قرار 

                                                                                                                                  ٥/٣٥                  ١٣    

                                                                                                                                  ٢٦                     ٧/٢  

                                 ٩   ٥  

             ٩    ١  

       ٠ / ٤  

١٩ 

  

  يراشعا د

در سال هاي گذشته با اجزاي تقسيم و عمليات آن آشنا شده ايد

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     

اگر دوشرط زير درست باشند ، يعني عمل تقسيم درست انجام شده است

 .همواره باقي مانده بايد از مقسوم عليه كوچك ترباشد

  مقسوم =) مقسوم عليه  ×ج قسمت خار

:                                                        براي امتحان درستي در تقسيم مقابل داريم 

  ١(باقي مانده       >مقسوم عليه                     

  ٢)( ٩ × ٢+  (  ٢ =  ٢٠ =مقسوم                                              

  تقسيم عدد اعشاري بر عدد طبيعي

با اين تفاوت كه محل مميز را به صورت خط .در اين حالت تقسيم را مانند تقسيم هاي معمولي انجام مي دهيم

هر گاه در عمليات تقسيم به اين خط رسيديم ، در خارج قسمت مميز قرار .م مي كنيم

  : مثال  .مي دهيم وسپس تقسيم كردن را ادامه مي دهيم

                                                                                                                             

                                                                                                                             

    

  

  

دادعاتقسيم :  بخش سوم 

در سال هاي گذشته با اجزاي تقسيم و عمليات آن آشنا شده ايد:اجزاي تقسيم 

                                                                                                                             

                                                                                    

  : امتحان تقسيم 

اگر دوشرط زير درست باشند ، يعني عمل تقسيم درست انجام شده است

همواره باقي مانده بايد از مقسوم عليه كوچك ترباشد  )١

خار+ ( باقي مانده  )٢

براي امتحان درستي در تقسيم مقابل داريم  :مثال 

                      ٢  >    ٩              

                                               

  

تقسيم عدد اعشاري بر عدد طبيعي

در اين حالت تقسيم را مانند تقسيم هاي معمولي انجام مي دهيم

م مي كنيماز باال به پايين رس عمودي

مي دهيم وسپس تقسيم كردن را ادامه مي دهيم

                                                                                                                             

                                                                                                                             

  

  

  



 

 

با تعداد رقم اگر مقسوم عليه عددي طبيعي باشد ، تعداد رقم هاي اعشاري در خارج قسمت و باقي مانده 

                                                                                                                                          ٦/٢              ٣                                  

                                                                                                                                      ٢  ٤              ٨/٠  

                                                                                                                                                           ٠ / ٢  

  .برابر است باقي ماندهو  خارج قسمت

گاهي صورت سوال از ما مي خواهد كه عمليات تقسيم را با تعداد مشخصي رقم بعد از مميز به دست 
آوريم كه براي اين كار ، با توجه به تعداد ارقام خواسته شده ، بايد در سمت راست قسمت اعشاري مقسوم ، 

  .چون از ما خواسته شده تا دو رقم اعشار ادامه دهيم ، پس يك صفر مقابل مقسوم قرار مي دهيم

                                                                               ١/٢٥          ١٤  

٢٠ 

  

اگر مقسوم عليه عددي طبيعي باشد ، تعداد رقم هاي اعشاري در خارج قسمت و باقي مانده 
  : مثال .هاي اعشاري مقسوم برابرند

                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                             

خارج قسمت،  مقسومهمان طور كه مشاهده مي كنيد تعداد رقم هاي اعشاري در 

گاهي صورت سوال از ما مي خواهد كه عمليات تقسيم را با تعداد مشخصي رقم بعد از مميز به دست 
آوريم كه براي اين كار ، با توجه به تعداد ارقام خواسته شده ، بايد در سمت راست قسمت اعشاري مقسوم ، 

  :مثال 

  .تقسيم زير را تا دو رقم اعشار ادامه دهيد

چون از ما خواسته شده تا دو رقم اعشار ادامه دهيم ، پس يك صفر مقابل مقسوم قرار مي دهيم

     ١٠/٢٥                                                                               

             ١٤  

             ١١   ١  

             ٩    ٨  

           ١   ٣٠  

                                              ١   ٢٦  

                                  ٠٤/٠   

اگر مقسوم عليه عددي طبيعي باشد ، تعداد رقم هاي اعشاري در خارج قسمت و باقي مانده : نكته 
هاي اعشاري مقسوم برابرند

                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                             

  

همان طور كه مشاهده مي كنيد تعداد رقم هاي اعشاري در 

گاهي صورت سوال از ما مي خواهد كه عمليات تقسيم را با تعداد مشخصي رقم بعد از مميز به دست : كته ن
آوريم كه براي اين كار ، با توجه به تعداد ارقام خواسته شده ، بايد در سمت راست قسمت اعشاري مقسوم ، 

مثال .رقم صفر قرار دهيم

تقسيم زير را تا دو رقم اعشار ادامه دهيد

چون از ما خواسته شده تا دو رقم اعشار ادامه دهيم ، پس يك صفر مقابل مقسوم قرار مي دهيم

                                   ١٤     

                              ٧٩/١             

                 

               

             

                                              

                                  

  

  



 

 

اد صفرها از محل مميز به سمت م، به تعد

٥/٢٥ ÷ ١٠ = ٥٥/٢                         ٣٨٥   

،  ١/٠(كنيم ، به تعداد رقم هاي اعشار 
 

                        ١٣٥/٠ ÷ ٠١/٠ = ٥/١٣

رقم سه تا (ضخامت يك برگ آن چند ميلي متر مي باشد؟

٤٠٠ ÷ ٢ = ٢٠٠برگ   ٥/  ٠٠

٤/   ٠٠  

١    ٠٠  

١    ٠٠٠  

٠  

     :استفاده مي كنيم

  ميانگين = 

 به سمت چپ

٢٨/١٢ ÷ ١٠=  ١/ ٢٢٨

٢٨/١٢ ÷ ١٠٠= ١٢٢٨/٠

٢٨/١٢ ÷١٠٠٠=  ٠١٢٢٨/٠

٢١ 

  

م، به تعدكني تقسيم ... و ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠ري را در
  

٣٨٥ ÷ ١٠٠ = ٨٥/٣  

كنيم ، به تعداد رقم هاي اعشار  تقسيم ...  و  ٠٠١/٠،  ٠١/٠،  ١/٠در هرگاه عددي اعشاري را 
  : مثال. حركت مي كنيم راستاز محل مميز به سمت 

١٢٣ ÷ ١/٠ = ١٢٣٠                         

ضخامت يك برگ آن چند ميلي متر مي باشد؟.ميلي متر است ٥صفحه  اي 

٠٠٠          ٢٠٠  

                                   ٠٠          ٠٢/٠ ٥

                                                                                                             ٠٠٠

                                                                                                          ٠٠٠

                                                                                                                ٠

استفاده مي كنيمزير  براي به دست آوردن ميانگين اعداد از رابطه ي

 داده شده دامجموع اعد ÷تعداد اعداد 

به سمت راست

٢٨/١٢ ÷ ١/٠= ٢٢٨  

٢٨/١٢ ÷ ٠١/٠=   ١٢٢٨

٢٨/١٢ ÷ ٠٠١/٠=   ٠١٢٢٨

ري را درهرگاه عددي اعشا: نكته 
: مثال.حركت مي كنيم چپ

هرگاه عددي اعشاري را : نكته 
از محل مميز به سمت )  ٠٠١/٠و  ٠١/٠

  

  

  

  مثال حل شده 

صفحه  اي  ٤٠٠ت يك كتاب ضخام

  )اعشار را حساب كنيد

                                             

                                                                       

                                                                   

براي به دست آوردن ميانگين اعداد از رابطه ي: نكته 

  

 به سمت راست

 ٨/١٢٢  

١٢٢٨  

١٢٢٨٠  



 

 

  .بزرگ تر باشد

برابر ............... و ..................... در تقسيم عدد بر يك عدد طبيعي تعداد رقم هاي اعشاري باقي مانده با 

  .شد

  ليتر بريزيم به چند شيشه نياز داريم؟

ضخامت يك برگ از اين كتاب چند ميلي متر 

ميانگين نمرات او را تا دو رقم اعشار به دست 

٢٥/١٩ – ٥/١٨  

٢٢ 

  

  نمونه تمرينات بخش سوم 

  .جاهاي خالي را با عدد يا عبارت مناسب پر كنيد

بزرگ تر باشد....................... ، همواره مقسوم عليه بايد از 
در تقسيم عدد بر يك عدد طبيعي تعداد رقم هاي اعشاري باقي مانده با 

شدمي با..................... باقي مانده تقسيم عدد 

ليتر بريزيم به چند شيشه نياز داريم؟ ٣ليتر سركه را در شيشه هايي به گنجايش 

ضخامت يك برگ از اين كتاب چند ميلي متر .ميلي متر است ٢/٢٢صفحه اي برابر 
  )رقم اعشار به دست آوريد 

ميانگين نمرات او را تا دو رقم اعشار به دست .موز پايه هشتم به صورت زير است

٥ – ٢٥/١٦ - ٥/١٥ – ٢٥/١٧ – ٧٥/١٣ – ١٤

نمونه تمرينات بخش سوم 

جاهاي خالي را با عدد يا عبارت مناسب پر كنيد
  

، همواره مقسوم عليه بايد از در يك تقسيم ) الف 
در تقسيم عدد بر يك عدد طبيعي تعداد رقم هاي اعشاري باقي مانده با ) ب 

  .است

 ٣بر  ٨/٣٥در تقسيم ) ج 

  
ليتر سركه را در شيشه هايي به گنجايش  ٧٥٦براي آنكه 

  
  
  
  
  

صفحه اي برابر  ٣٧٠ضخامت يك كتاب 
رقم اعشار به دست آوريد  ٣جواب را تا (است؟

  
  
  
  
  
  

موز پايه هشتم به صورت زير استدرس دانش آ ٧نمرات 
  .آوريد

  
٥/١٤

  
  
  
  
  



 

 

  )رقم اعشار ٣تا (ضخامت يك برگ چند ميلي متر است؟

  .ميانگين قد آنها را به دست آوريد

  .تقسيم هاي زير را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت انجام دهيد و باقي مانده را بنويسيد

                                                               ٧/٤٥٢        ١٨                   

٢٣ 

ضخامت يك برگ چند ميلي متر است؟.ميلي متر است ١٣

ميانگين قد آنها را به دست آوريد.مي باشد ٨٢/١و  ٧٤/١،  ٦٣/١ب قد سهراب ، پويا و اصغر به ترتي

  .را به دست آوريد ٢٥/١٧و  ٥/١٦،  ٧٥/١٩

تقسيم هاي زير را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت انجام دهيد و باقي مانده را بنويسيد

            ٦/٢٢٨          ٧٥                                                               

١٣برگ كاغذ  ٩٨٠ضخامت 

  
  
  
  
  
  

قد سهراب ، پويا و اصغر به ترتي
  
  
  
  

  
٧٥،  ٢٠ميانگين عدد هاي  

  
  
  
  
  
  

تقسيم هاي زير را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت انجام دهيد و باقي مانده را بنويسيد
  

                                                
   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

                                                                ٢٤/٢             ٥٦  

                                                                   ١٣             ٧  

                                                                     ٤/٤٤   ٣٣  

١٥٩/٠ ÷ ١٠٠  =                  ٧٨/٠ ÷ ٠  

                                    (= )٠/ ١٢٩ × ٢( –)  ٨/٢٥ ÷ ١٠٠ (  

                                             (= ٠/ ٠٠١ × )١٢/١٢ ÷ ١٠٠(  

٢٤ 

                                          ٥٦/٩٠            ٢٥                                                    

                                           ٣/٣٥            ١٧                                                                   

٢                   ٣                                                                     

  .حاصل عبارت هاي زير را به دست آوريد
١/٠ =                 ٢٣٥ ÷ ٠١/٠ =                 ١٠

= ٥٠/٣+  ٥/٤( ÷ ٠/ ١                                     (

        = ٩٥/٠ × ١٠٠( ÷ ١٠                                              (

  
                                          

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        ٣
  
  
  
  
  
  
  

حاصل عبارت هاي زير را به دست آوريد
             = ٨٧/١٠ ÷ ١٠

      =

            



 

 

در يك تقسيم ، مقسوم و مقسوم عليه را در عددي ضرب يا تقسيم كنيم ، باقي مانده نيز در همان عدد 

ه مثال هاي زير توجه كنيد.

١٠×                                                   

       ٧         ٣                                       ٧٠

         ٦           ٢                                     ٦٠  

                                    ١                                                  ١٠  

همان طور كه در مثال هاي باال مشاهده شد خارج قسمت در سه تقسيم تغييري نكرده است اما باقي مانده با 

  .رابر شده استب ١٠٠

اگر مقسوم عليه داراي يك رقم .براي تقسيم يك عدد بر عددي اعشاري ، ابتدا به مقسوم عليه توجه مي كنيم

، اگر مقسوم عليه داراي دو رقم اعشار بود ، مقسوم و مقسوم 

 ١٠٠٠و اگر مقسوم عليه داراي سه رقم اعشار بود ، مقسوم و مقسوم عليه را در عدد 

سپس تقسيم جديد را همانند تقسيم يك عدد بر عدد طبيعي 

ردن باقي ادامه مي دهيم اما طبق نكته اشاره شده در باال خارج قسمت تغييري نمي كند اما براي به دست آو

مانده اصلي ، بايد باقي مانده به دست آمده در تقسيم دوم را عددي كه مقسوم و مقسوم عليه را ضرب كرده 

يعني اگر مقسوم و مقسوم عليه را در عدد 

  .)قسيم مي كنيم

٢٥ 

 

  يك عدد بر عدد اعشاري

در يك تقسيم ، مقسوم و مقسوم عليه را در عددي ضرب يا تقسيم كنيم ، باقي مانده نيز در همان عدد 

ضرب يا تقسيم مي شود ولي خارج قسمت تغيير نمي كند.به مثال هاي زير توجه كنيد

                                                                             ١٠٠×

                                                                                              ١٠

٣٠                                      ٧٠٠       ٣٠٠        

                                             ٢                                      ٦٠٠          ٢         

                                                        ١٠٠                                                   

همان طور كه در مثال هاي باال مشاهده شد خارج قسمت در سه تقسيم تغييري نكرده است اما باقي مانده با 

١٠٠و  ١٠برابر شدن مقسوم و مقسوم عليه ، به ترتيب 

  تقسيم يك عدد بر عدد اعشاري

براي تقسيم يك عدد بر عددي اعشاري ، ابتدا به مقسوم عليه توجه مي كنيم

، اگر مقسوم عليه داراي دو رقم اعشار بود ، مقسوم و مقسوم  ١٠اعشار بود ، مقسوم و مقسوم عليه را در عدد 

و اگر مقسوم عليه داراي سه رقم اعشار بود ، مقسوم و مقسوم عليه را در عدد 

سپس تقسيم جديد را همانند تقسيم يك عدد بر عدد طبيعي .ضرب مي كنيم تا مقسوم عليه عددي طبيعي شود

ادامه مي دهيم اما طبق نكته اشاره شده در باال خارج قسمت تغييري نمي كند اما براي به دست آو

مانده اصلي ، بايد باقي مانده به دست آمده در تقسيم دوم را عددي كه مقسوم و مقسوم عليه را ضرب كرده 

يعني اگر مقسوم و مقسوم عليه را در عدد (در اين صورت باقي مانده اصلي ما به دست مي آيد

قسيم مي كنيمت ١٠ضرب كرده بوديم ، باقي مانده به دست آمده را در 

يك عدد بر عدد اعشاري تقسيم:  بخش چهارم   

در يك تقسيم ، مقسوم و مقسوم عليه را در عددي ضرب يا تقسيم كنيم ، باقي مانده نيز در همان عدد  اگر

 ضرب يا تقسيم مي شود ولي خارج قسمت تغيير 

                                                                              

                                                                                                   

 

                                             

                                                        

  

  

  

همان طور كه در مثال هاي باال مشاهده شد خارج قسمت در سه تقسيم تغييري نكرده است اما باقي مانده با 

برابر شدن مقسوم و مقسوم عليه ، به ترتيب  ١٠٠و  ١٠توجه به 

تقسيم يك عدد بر عدد اعشاري

براي تقسيم يك عدد بر عددي اعشاري ، ابتدا به مقسوم عليه توجه مي كنيم

اعشار بود ، مقسوم و مقسوم عليه را در عدد 

و اگر مقسوم عليه داراي سه رقم اعشار بود ، مقسوم و مقسوم عليه را در عدد  ١٠٠عليه را در عدد 

ضرب مي كنيم تا مقسوم عليه عددي طبيعي شود

ادامه مي دهيم اما طبق نكته اشاره شده در باال خارج قسمت تغييري نمي كند اما براي به دست آو

مانده اصلي ، بايد باقي مانده به دست آمده در تقسيم دوم را عددي كه مقسوم و مقسوم عليه را ضرب كرده 

در اين صورت باقي مانده اصلي ما به دست مي آيد.ايم تقسيم كنيم

ضرب كرده بوديم ، باقي مانده به دست آمده را در  ١٠

  



 

 

١٢/٣٥                 ١٤/١               رد         مقسوم عليه دو رقم اعشار دا

  ٨٠٧/٣٠                پس مقسوم و مقسوم عليه را 

  يمضرب مي كن

                                                                                                       ٠٠٠٠٢/٠  

تا باقي مانده  تقسيم مي كنيم ١٠٠پس باقي مانده را در عدد 

هرگاه سوال تا تعداد رقم اعشاري مورد نظري را خواسته بود ، ابتدا اعشار مقسوم عليه را از بين مي 
در مثال باال تقسيم .صفر قرار مي دهيم

اول داراي دو رقم اعشار مي باشد اما اول بايد اعشار مقسوم عليه را از بين ببريم بعد سه صفر در مقسوم قرار 

  .كنيدتقسيم زير را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهيد و باقي مانده را مشخص 

                        ٣٧/٠                ٣/١    

       ٢٨/٠ 

           ٠٠٦/٠                                  ضرب مي كنيم                                      

  

٢٦ 

  

  .تقسيم زير را تا سه رقم اعشار ادامه دهيد

مقسوم عليه دو رقم اعشار دا                          ٠٠٠/٣٥١٢          

پس مقسوم و مقسوم عليه را                         ٣٤٢               

ضرب مي كن ١٠٠در                                             ٩٢  ٠                                                                        

                                       ٩١  ٢      

                                               ٨٠٠                                                                                                       

                                  ٠٠٢/٠  

پس باقي مانده را در عدد شده ، ضرب  ١٠٠چون مقسوم و مقسوم عليه در 

هرگاه سوال تا تعداد رقم اعشاري مورد نظري را خواسته بود ، ابتدا اعشار مقسوم عليه را از بين مي 
صفر قرار مي دهيم) تقسيم دوم (در مقسوم بريم سپس به تعداد رقم هاي خواسته شده 

اول داراي دو رقم اعشار مي باشد اما اول بايد اعشار مقسوم عليه را از بين ببريم بعد سه صفر در مقسوم قرار 

تقسيم زير را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهيد و باقي مانده را مشخص 

                        دارديك رقم اعشار مقسوم عليه                      ٧٠/٣

      راپس مقسوم و مقسوم عليه     ٢ ٦                   

ضرب مي كنيم                                      ١٠در                        ١   ١  

١  ٠ ٤                                                               

  :به اين مثال توجه كنيد

تقسيم زير را تا سه رقم اعشار ادامه دهيد

                              ١١٤              

                          ٨٠٧/٣٠     

                                                                        

                                         

                                               

                                  

  

  

چون مقسوم و مقسوم عليه در 

  .اصلي به دست آيد

هرگاه سوال تا تعداد رقم اعشاري مورد نظري را خواسته بود ، ابتدا اعشار مقسوم عليه را از بين مي : نكته 
بريم سپس به تعداد رقم هاي خواسته شده 

اول داراي دو رقم اعشار مي باشد اما اول بايد اعشار مقسوم عليه را از بين ببريم بعد سه صفر در مقسوم قرار 
  )در تقسيم دوم(.دهيم

تقسيم زير را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهيد و باقي مانده را مشخص 

                   ٠               ١٣

  ٢٨/٠                   

                                                      ٠   

                                   ٤



 

 

از ابتداي محور به .در ابتدا محور اعداد را رسم كرده و با توجه به مقسوم عليه ، آن را تقسيم بندي مي كنيم

تعداد مرحله هايي كه جلو رفته ايم .انداره ي مقسوم عليه ، مرحله به مرحله جلو مي رويم تا به مقسوم برسيم

٥/٢ ÷ ٥/٠ = ٥  

 

 

گاهي درآخرين قسمت تقسيم اعشاري با كمك محور ، قسمتي باقي مي ماند كه از يك قسمت كامل ، كوچك تر 

٥/٢ ÷ ٦/٠  

 

 

٥/٢ ÷ ٦/٠ =  ١/٤ .باقي مانده همان قسمت اعشاري مي باشد 

ليتر آب وارد استخر شود،اين استخر پس از چند 

                            ٥٤٠       ٩/٠              

 

          ضرب مي كنيم                                                                                                 

                                            خارج قسمت

 

٢٧ 

  

  تقسيم اعشاري با كمك محور اعداد

در ابتدا محور اعداد را رسم كرده و با توجه به مقسوم عليه ، آن را تقسيم بندي مي كنيم

انداره ي مقسوم عليه ، مرحله به مرحله جلو مي رويم تا به مقسوم برسيم

   :مثال 

گاهي درآخرين قسمت تقسيم اعشاري با كمك محور ، قسمتي باقي مي ماند كه از يك قسمت كامل ، كوچك تر 

  : مثال.اين قسمت همان قسمت اعشاري خارج قسمت مي باشد

باقي مانده همان قسمت اعشاري مي باشد ١/٠واحد كامل و  ٤هده شد 

ليتر آب وارد استخر شود،اين استخر پس از چند  ٩/٠اگر در هر دقيقه .ليتر است

                          دارديك رقم اعشار ه مقسوم علي                ٥٤٠٠

را       پس مقسوم و مقسوم عليه    ٥٤    

ضرب مي كنيم                                                                                                  ١٠در                                 ٠٠           

خارج قسمت    =دقيقه   ٦٠٠                ٦٠٠ ÷ ٦٠ = ١٠ساعت 

تقسيم اعشاري با كمك محور اعداد

در ابتدا محور اعداد را رسم كرده و با توجه به مقسوم عليه ، آن را تقسيم بندي مي كنيم

انداره ي مقسوم عليه ، مرحله به مرحله جلو مي رويم تا به مقسوم برسيم

مثال .ستهمان خارج قسمت ا

گاهي درآخرين قسمت تقسيم اعشاري با كمك محور ، قسمتي باقي مي ماند كه از يك قسمت كامل ، كوچك تر 

اين قسمت همان قسمت اعشاري خارج قسمت مي باشد.است

هده شد همان طور كه مشا  

 مساله حل شده

ليتر است ٥٤٠گنجايش يك استخر 

 ساعت پر مي شود؟

                           ٥٤٠٠           ٩  

 ٦٠٠ 

                                          

    

 ساعت 



 

 

  :مثال.ها را بر هم تقسيم كنيمدر اين  حالت كافي است كه اعداد اعشاري را به كسر تبديل كرده و كسر 

١٢١
١٠

÷
١١

١٠٠
=

١٢١
١٠

 =  ١/١٢ ÷ ٠/ ١١  

  .و ١٠٠٠

در اين حالت با توجه به تعداد  رقم هاي 

بايد هم .(ضرب مي كنيم ١٠٠٠و  ١٠٠

   = ٦/٢ ÷ ٣/١    
١٠×٢/٦
١٠×١/٣

=
٢٦
١٣

= ٢

= ٣/٦ ÷ ٠٩/٠ ١٠٠×٦/٣
١٠٠×٠/٠٩

=
٦٣٠

٩
=

= ١/٢ ÷ ٠٧/٠  

روش اول
٢١
١٠

÷
٧

١٠٠
=

٢١
١٠

×
١٠٠

٧
=

  

 روش دوم
٢/١ × ١٠٠

٠/٠٧ × ١٠٠
=

٢١٠
٧

= ٣

بنابراين .ك چرخ روي زمين يك دور كامل بزند يعني به اندازه ي محيط خود جلو رفته است 

٢٨ 

 

  تقسيم اعشاري به كمك تبديل به كسر

در اين  حالت كافي است كه اعداد اعشاري را به كسر تبديل كرده و كسر 

٨١
١٠

= ١/٨ ÷ ٠/ ٩                 
١٢١

×
١٠٠
١١

= ١١٠

١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠با ضرب صورت و مخرج در اعداد 

در اين حالت با توجه به تعداد  رقم هاي .ليه مي باشدصورت كسر همان مقسوم و مخرج كسر همان مقسوم ع

١٠٠،  ١٠صورت و مخرج را در اعداد ) همان مقسوم عليه 

  : مثال)صورت هم مخرج تبديل به عدد طبيعي شوند 

٢     

= ٧٠  

= ٣٠ 

٣٠ 

ك چرخ روي زمين يك دور كامل بزند يعني به اندازه ي محيط خود جلو رفته است 
  : يك چرخ برابر است با 

  مسافت طي شده توسط يك چرخ =محيط چرخ 

  

            

تقسيم اعشاري به كمك تبديل به كسر

در اين  حالت كافي است كه اعداد اعشاري را به كسر تبديل كرده و كسر 

          
٨١
١٠

÷
٩

١٠
=

٨١
٩

= ٩

  

با ضرب صورت و مخرج در اعداد تقسيم اعشاري 

صورت كسر همان مقسوم و مخرج كسر همان مقسوم ع 

همان مقسوم عليه (اعشار در مخرج 

صورت هم مخرج تبديل به عدد طبيعي شوند 

  :مثال حل شده 

ك چرخ روي زمين يك دور كامل بزند يعني به اندازه ي محيط خود جلو رفته است هر گاه ي: نكته 
يك چرخ برابر است با مسافت طي شده توسط 

محيط چرخ  ×تعداد دور      



 

 

متر باشد ، اين چرخ چند دور كامل  ٢اگر محيط اين چرخ 

                                                                       ٨/٤٧               ٢  

     ٤           ٩/٢٣  

         ٧  

         ٦  

    ١   ٨  

          ١   ٨  

          ٠  

ه چرخ كوچك طي مي كند با مسافتي كه چرخ 
  :بزرگ طي مي كند ، برابر است ، بنابراين بين محيط ها و تعداد دور چرخ ها رابطه ي زير برقرار است 

  تعداد دور چرخ كوچك ×محيط چرخ كوچك 

اگر در مدت زمان معين چرخ بزرگ 

  ٢ ×محيط چرخ كوچك  = ٢٠٠ × ٣    

٢٩ 

  

اگر محيط اين چرخ .متر را روي زمين طي كرده است

                                                                                                                            

  .دور كامل مي زند

  

  

  

  

  

ه چرخ كوچك طي مي كند با مسافتي كه چرخ اگر دو چرخ با تسمه به هم وصل شده باشند ، مسافتي ك
بزرگ طي مي كند ، برابر است ، بنابراين بين محيط ها و تعداد دور چرخ ها رابطه ي زير برقرار است 

محيط چرخ كوچك  =تعداد دور چرخ بزرگ  ×محيط چرخ بزرگ 

  قطر يا شعاع  توجه شود كه در رابطه ي باال به جاي محيط ها مي توان

  )مي باشد EQاين نكته برگرفته از كتاب 

اگر در مدت زمان معين چرخ بزرگ .متر با تسمه به هم متصل شده اند ٣و  ٢دو چرخ با شعاع هاي 

  دور بزند ، چرخ كوچك چند دور خواهد زد؟

= 
٣×٢٠٠

٢
                     عداد دور چرخ كوچك  ت = 

متر را روي زمين طي كرده است ٨/٤٧يك چرخ مسافت 

  زده است؟

                                                     : پاسخ 

دور كامل مي زند ٢٣اين چرخ 

  

  

  

  

  

اگر دو چرخ با تسمه به هم وصل شده باشند ، مسافتي ك: نكته 
بزرگ طي مي كند ، برابر است ، بنابراين بين محيط ها و تعداد دور چرخ ها رابطه ي زير برقرار است 

محيط چرخ بزرگ 

  

توجه شود كه در رابطه ي باال به جاي محيط ها مي توان

اين نكته برگرفته از كتاب .(دو چرخ را نيز قرار داد

  

دو چرخ با شعاع هاي : مثال 

دور بزند ، چرخ كوچك چند دور خواهد زد؟٢٠٠

  

= ٣٠٠دور :               پاسخ 

    



 

 

  كدام است؟ ٣٥٥/٠
  ١) د                                            

٦٩) د                                       
١٠٠

  

تا (، به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟

  ٠١٥/٠ – ٢٩/٠) د             ٠١٤/٠ –

  ٢/٠     >    ٢٠/٠) د           ٤٧٥/٠   >

  ٢/٠ )د                                ٠

  .برابر است  ٢٨٧٠
 ١٠ضرب كنيم ، خارج قسمت و باقي مانده را نيز بر 

  .برابر است ٧٣٢٠
... و ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠در تقسيم اعشاري به صورت كسر با توجه به مخرج كسر صورت و مخرج را در اعداد 

                                                                       ٢/٧÷  ٩/٠  

٣٠ 

  

  نمونه تمرينات بخش چهارم 

  .گزينه مناسب را انتخاب كنيد

٣٥٥ ÷ ٠٣/٠باشد ، باقي مانده ي  ١برابر با  ٣٥٥ 
              ١/٠) ج                               ٠١/٠) ب   

  است ؟
٦) ج                                 ٥/٧) ب          ٩٧

١٠٠
                                

، به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟ ٧١٤/٠ ÷ ٥/٢مت و باقي مانده تقسيم 

– ٢٦/٠) ج              ٠١٥/٠ – ٢٧/٠) ب              

  
>     ٢/١  )ج          ٠٣٥/٠   =    ٣٥٠/٠ ) ب    

  :برابر است با  ٠٠٠٢/٠
٠٠٢/٠) ج                                      ٢٠) ب                                    

  .جمله هاي درست و نادرست را مشخص  كنيد

٢٨٧٠ ÷ ٢١با باقي مانده ي تقسيم  ٧/٢٨ ÷ ٢١/٠
ضرب كنيم ، خارج قسمت و باقي مانده را نيز بر  ١٠اگر در تقسيمي مقسوم و مقسوم عليه را در عدد 

٧٣٢٠ ÷ ١٢٠با خارج قسمت تقسيم  ٣٢/٧ ÷ ١/
در تقسيم اعشاري به صورت كسر با توجه به مخرج كسر صورت و مخرج را در اعداد 

                                                      .تقسيم روبرو را به كمك محور نشان دهيد

نمونه تمرينات بخش چهارم 

گزينه مناسب را انتخاب كنيد
  

 ÷ ٣اگر باقي مانده تقسيم 
                     ٠٠١/٠) الف 

  
است ؟ ٧و  ٩/٦كدام عدد بين 

                         ٥/٦) الف 
  

مت و باقي مانده تقسيم خارج قس
  )دورقم اعشار

             ٠١٤/٠ – ٢٨/٠) الف 
  

  ست است؟كدام عبارت در
          ٤١/٠  <   ٧/٠)  الف

  
٠٠٠٢ ÷ ٠٠١/٠حاصل عبارت   

                                   ٢) الف 
  

جمله هاي درست و نادرست را مشخص  كنيد
  

٢١باقي مانده تقسيم ) الف 
اگر در تقسيمي مقسوم و مقسوم عليه را در عدد ) ب 

  .تقسيم مي كنيم
/٢ خارج قسمت تقسيم) ج 
در تقسيم اعشاري به صورت كسر با توجه به مخرج كسر صورت و مخرج را در اعداد ) د 

  .ضرب مي كنيم
  

تقسيم روبرو را به كمك محور نشان دهيد
  

  



 

 

  )تا دو رقم اعشار(سانتي متر ضخامت دارد ، ضخامت هر برگ از كاغذ چقدر است؟

  مقسوم چه عددي است؟.مي باشد

    

٣١ 

  .بنويسيد

  .را به دست آوريد ٥٦/١٢ –)  ٠٥/٨ –)  

سانتي متر ضخامت دارد ، ضخامت هر برگ از كاغذ چقدر است؟ ٥/٢صفحه اي 

مي باشد ٨/٦و مقسوم عليه آن  ٤٢، خارج قسمت آن 

  .مرتب كنيد) چپ به راست(اعداد زير را از كوچك به بزرگ 

٢/٦  

  :مميز را طوري قرار دهيد كه .جا افتاده است

  .باشد ١٠

  .باشد ٨٠

  .محيط و مساحت شكل هاي زير را يه دست آوريد

  

بنويسيد ٠٨/٠و  ٠٧/٠سه عدد بين 
  

 ٣/٢ – ٧٥/٠((حاصل عبارت 

  

  
صفحه اي  ٤٠٠يك بسته كاغذ 

  
  
  
  

، خارج قسمت آن  ٦٥/٠باقي مانده تقسيمي  

  

  

  
اعداد زير را از كوچك به بزرگ 

  

٣/٢  ،
١٣
٣

  ،٣٥/٠  ،
١١
٥

  ،١
٢

  ،٢

  
جا افتاده است ٧٨٣٨مميز عدد 

  
١٠و  ١عدد حاصل بين ) الف 

  
٨٠و  ٧٠عدد حاصل بين ) ب 

  
محيط و مساحت شكل هاي زير را يه دست آوريد

  
  

  
  
  
  



 

 

دور  ٩٠اگر چرخ بزرگ در هر دقيقه .متر است

 ١٠٠اگر چرخ بزرگ تر آن در هر دقيقه . متر است

  را طي كرده باشد ، چند دور چرخيده است؟

                               
٠/٤٩
٠/٠٧

  

  
٥/٦
٧/٢
   

  مساحت آن چند متر مربع است؟

حداقل چند كيسه براي .كيلوگرم گندم جا بگيرد

٣٢ 

متر است ٩٢٤/٠متر و محيط چرخ كوچك آن  ٧٢٧/١محيط چرخ بزرگ يك تراكتور 
  بزند ، چرخ كوچك چند دور مي زند؟

متر است ٨/١و محيط چرخ بزرگ آن متر  ٣٦/٠محيط چرخ كوچك يك دوچرخه 
  دور بزند ، چرخ كوچك در هر دقيقه چند دور مي زند؟

را طي كرده باشد ، چند دور چرخيده است؟ ٢/٤٣اگر اين چرخ مسافت 

  .ل كنيدتقسيم هاي زير را به دو روش گفته شده در درسنامه ح
٠/٩٦
٠/١٢

       

٥/٧
٠/٠١٩

مساحت آن چند متر مربع است؟.متر مربعي ساخته ايم

كيلوگرم گندم جا بگيرد ٥/٥٣اگر هر كيسه .كيلوگرم است ٧/٣٧٢٥

محيط چرخ بزرگ يك تراكتور 
بزند ، چرخ كوچك چند دور مي زند؟

  
  
  
  

محيط چرخ كوچك يك دوچرخه 
دور بزند ، چرخ كوچك در هر دقيقه چند دور مي زند؟

  
  
  
  

اگر اين چرخ مسافت .متر است ٧/٢محيط چرخي 
  
  
  
  

تقسيم هاي زير را به دو روش گفته شده در درسنامه ح

  
  

متر مربعي ساخته ايم ٢٠/١با يك سيم به طول 
  
  

٧ محصول گندم يك كشاورز
  گندم ها الزم است؟

  
  
  



 

 

                                                                 ٥٢١/٠         ٠٣/٠  

                                                                 ٦٥/١٨            ٢/١  

                                                                 ٤٧٨            ١٣/٠  

                                                                 ٢/٧٨          ٤١/٠  

٣٣ 

٣٩ ٣
٥٠

  .را بنويسيد 

  .حاصل تقسيم هاي زير را تا سه رقم اعشار به دست آوريد
                                                    ٤٥/٤          ٠٣/٠                                                                 

                                            
  .حاصل تقسيم هاي زير  را تا دو رقم اعشار به دست آوريد

      ٤٢/١٧        ٢/٠                                                                 

                                           ٥/٧          ٠٠٢/٠                                                                 

                                          ٥٣/٠            ٢٩/٠                                                                 

عدد اعشاري مربوط  
١

٢٥٠
  
  

حاصل تقسيم هاي زير را تا سه رقم اعشار به دست آوريد
                                                

  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
حاصل تقسيم هاي زير  را تا دو رقم اعشار به دست آوريد

                                               
  
  
  
  
  

                                           
  
  
  
  
  

                                          
  
  
  
  


