
1اعداد و نمادها

عدد، هندسه، تقارن و تعالى
ریاضیات و کاربردهای آن بر دو پایه اساسى اعداد و هندسه و ارتباط بین 

این دو استوار است. عالوه بر استفاده های بى شمار اعداد و هندسه در علوم 
تجربى و علوم نظری، این مفاهیم در معماری و هنر نیز به کار مى آیند. 
جایی که عظمت و ظرافت در هم مى آمیزند و ما را به تعالى مى رسانند. 
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ریاضیات اّول دبیرستان

عدد ىکى از مفاهىم اساسى رىاضى است. تعداد افراد، مىزان سود و زىان، حجم اشىاء، وزن اجسام، مساحت 
زمىن، طول قد، درجٔه حرارت و بسىارى چىزهاى دىگر همگى با اعداد نشان داده مى شوند. شناخت بشر 

از اعداد و نماىش آن ها، از ابتدا به گونه اى که امروز مى بىنىم نبوده است.

شمارش ىکى از اولىن نىازهاى بشر بوده است. برخى از انسان هاى قباىل بدوى فقط اعداد 1  و 2 و 3 را 
مى شناختند و اعداد بزرگ تر از 3 را »خىلى« مى گفتند.

نماىش اعداد بزرگ تر کشف کرد.  براى  بىشتر شد و او راه هاىى  با گذشت زمان، شناخت بشر از اعداد 
آورد  به دست  را  آن ها  تعداد  مى توانست  مى داشت، چگونه  زىادى گوسفند  تعداد  فردى  اگر  به نظر شما، 
و آن را در جاىى ثبت کند؟ ىک فرد چگونه مى توانست تعداد روزهاىى که در محلى حضور داشته است 

را ثبت کند؟
مى توان گفت، احتماالً او تعداد گوسفندان خود را با تعداد سنگ رىزه هاىى که در تناظر با گوسفندان بودند 
نگهدارى مى کرد، به اىن شکل که با هر بار ورود ىک گوسفند به آغل ىا خروج ىک گوسفند از آغل، ىک 
سنگ رىزه را از ىک کىسه به کىسٔه دىگر وارد مى کرد. در مورد تعداد روزها هم از روش شىار کشىدن روى 

ىک سنگ ىا چوب استفاده مى کرد. اىن روش امروزه نىز براى نماىش تعداد اشىاء به کار مى رود.

شىارهاى باال عدد 23 را نشان مى دهند.
در حساب کردن، مسئله فقط ثبت و نماىش اعداد نبود، بلکه مسائل پىچىده ترى مانند جمع و ضرب اعداد، در 
محاسبٔه محىط و مساحت زمىن ها مطرح شد. جدول صفحٔه بعد نمونه هاىى از شىوه هاى نماىش اعداد، توسط 

اقوام و تمدن هاى مختلف را نشان مى دهد.

 اعداد طبیعى

خواندنی ها
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اعداد و منادها

آىا مى توانىد قواعدى که براى نماىش اعداد طبىعى با اىن روش ها به کار رفته است را کشف کنىد؟ اگر قواعد 
عددنوىسى رومى را کشف کردىد، از ىک تا بىست را با اىن روش بنوىسىد.

باىد دانست که در تمام شىوه هاى عددنوىسى اولىه، اعداد 5 و 10 و 20 نقش اساسى داشتند. اىن سه عدد، 
به ترتىب تعداد انگشتان ىک دست، دو دست و دو دست و دو پا هستند.

همان گونه که در جدول باال مى بىنىد تعدادى از اىن شىوه هاى نماىش اعداد، شبىه شىوه نماىش دهدهى مرسوم 
خودمان است، با اىن تفاوت که در اىن شىوه ها، نماىشى براى صفر وجود ندارد. همىن موضوع باعث شده 
است که براى نماىش اعداد تعداد زىادى نماد وارد شود و کار در اىن شىوه ها را مشکل سازد. وارد شدن صفر 
در اعداد ىک انقالب بود که رىاضىات را وارد مرحلٔه جدىدى کرد. اولىن بار هندىان بودند که صفر و نماىشى 
براى صفر را وارد نظام اعداد کردند و پس از آن مسلمانان آن را به جهانىان معرفى کردند. پىشگام اىن کار 

رىاضىدان بزرگ اىرانى محمدبن موسى خوارزمى بود.
با ورود صفر به نظام اعداد و قبول آن به عنوان ىک عدد، نماىش دهدهى اعداد امکان پذىر شد. نماىش دهدهى 
اعداد، انجام چهار عمل اصلى را به شکل بسىار ساده اى درآورد. شما اىن اعمال را در دبستان فرا گرفته اىد 
و خوب است توجه داشته باشىد که صدها سال طول کشىد تا نماىش اعداد و انجام چهار عمل اصلى روى 

آن ها به صورت کنونى آن درآىد.

عدد بابلى  مصرى  مىخى  رومى  ماىا 
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شىوه اى که امروزه براى نماىش اعداد به کار مى رود، نماىش دهدهى اعداد نام دارد. در اىن شىؤه نماىش، 
براى اعداد از صفر تا نُه، نمادهاىى به عنوان نشانٔه اىن اعداد انتخاب مى شود. در زبان فارسى اىن نمادها 

عبارت اند از:
0،1،2،3،4،5،6،7،8،9

در زبان هاى دىگر نمادهاى دىگرى انتخاب شده است. به کمک اىن نمادها، با استفاده از قاعده دسته بندى هاى 
ده تاىى، بقىه اعداد نىز نماىش داده مى شوند. مثالً، »135« نشان دهنده تعداد ىک دسته صدتاىى و سه دسته 

ده تاىى و پنج ىکى است. 
خوب است بدانىد که بسىار طول کشىد تا صفر کشف و به عنوان عدد شناخته شود، به همىن خاطر، صفر 

را جزء اعداد طبىعى به حساب نمى آورند، اگرچه در نماىش دهدهى اعداد طبىعى، صفر نقش مهمى دارد.

متداول  علوم  در  او  است.  بوده  صفوىه  دورٔه  دىنى  وعالم  منجم  رىاضى دان،  دانشمند، 
روزگار خود ازجمله جبر، هندسه و نجوم مهارت داشت به خصوص در علم رىاضى قواعد 
جدىدى ابداع کرد. ازجمله آثار او مى توان به کتاب عىون الحساب اشاره نمود که در فصلى 
از اىن کتاب به محاسبه اعداد متحابه پرداخت )دو عدد را متحابه هم گوىند هرگاه مجموع 
مقسوم علىه هاى هرىک با دىگرى برابر باشد. براى مثال 220 و 284 دو عدد متحابه اند(. 
ىزدى قبل از دکارت به اىن نتىجه رسىد که دو عدد 9363584 و 9437056 متحابه اند. 
از آثار دىگر او مى توان به حاشىه بر تحرىر مخروطات آپولونىوس و شرح کتاب االشکال 
الکنزىه و شرح المقالة العاشر من )تحرىر( اصول اقلىدس اشاره نمود. او در سال 1056ق 

در اصفهان درگذشت.

مالمحمدباقر ىزدى
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1ــ کلىٔه مستطىل هاىى که اندازٔه محىط آن ها 20 سانتى متر است و طول و عرض آن ها برحسب سانتى متر، 
اعداد طبىعى هستند را رسم کنىد.

2ــ چند مستطىل رسم کردىد؟ مساحت هرکدام چقدر است؟
3ــ کدام مستطىل بىشترىن مساحت را دارد؟

طول واحد

حجم واحد

شمارش، ىک نوع اندازه گىرى است که تعداد اشىاء ىا چىزها را معلوم مى کند. هر نوع شمارشى با داشتن ىک 
واحد آغاز مى شود. به عنوان مثال، با انتخاب ىک پاره خط به عنوان پاره خط واحد، طول آن را طول واحد 
درنظر مى گىرىم. با به دنبال هم قرار دادن چند پاره خط واحد، پاره خطى ساخته مى شود، که اندازهٔ آن با ىک عدد 
طبىعى بىان مى شود. مثالً، اندازٔه پاره خط زىر، با توجه به پاره خط واحد انتخاب شده، 5 واحد طول مى باشد.

با انتخاب ىک طول واحد، مساحت مربعى که طول هر ضلع آن برابر طول واحد است، سطح واحد درنظر گرفته 
مى شود و آن را مربع واحد مى نامند. شکل هاىى که با کنار هم گذاردن مربع واحد ساخته مى شوند، داراى 

مساحتى هستند که با اعداد طبىعى قابل اندازه گىرى هستند. مثالً، مساحت شکل زىر 7 واحد سطح است.

برابر طول واحد است، حجم واحد درنظر گرفته  آن  انتخاب طول واحد، حجم مکعبى که طول هر ضلع  با 
مى شود. اجسامى که با کنار هم گذاردن مکعب واحد ساخته مى شوند داراى حجمى هستند که با اعداد طبىعى 

قابل اندازه گىرى هستند. مثالً، حجم جسم زىر 3 واحد حجم است.

اندازه گیرى با اعداد طبیعى

سطح واحد
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ىک خط افقى به شکل زىر رسم و نقطه اى به عنوان مبدأ روى آن انتخاب مى کنىم. ىک جهت روى اىن خط 
انتخاب مى کنىم و آن را جهت مثبت1 مى نامىم. روى اىن خط، نىم خط به ابتداى مبدأ در جهت مثبت را نىم خط 
مثبت و نىم خط مقابل آن را نىم خط منفى مى نامىم. ىک پاره خط واحد انتخاب مى کنىم و آن را روى نىم خط 
مثبت، از مبدأ رسم مى کنىم. با پشت سر هم قرار دادن پاره خط هاى واحد، نقاطى به دست مى آىند که آن ها را 

نقاط نظىر اعداد طبىعى مى نامند.

A و B دو نقطه روى نىم خط مثبت هستند. A نظىر عدد 4 و طول پاره خط AB برابر 6 است. B نظىر کدام 
عدد طبىعى است؟

اگر پاره خط واحد را روى نىم خط منفى، از مبدأ رسم کنىم و اىن رسم را به دنبال هم تکرار کنىم، نقاطى به دست 
مى آىند که آن ها را نقاِط نظىِر اعداِد صحىِح منفى مى نامند. پس، به ازاى هر عدد طبىعى، ىک عدد صحىح منفى 
نىز وجود دارد که فاصلٔه نقاط نظىر آن ها تا مبدأ با هم مساوى است. اىن اعداد را قرىنٔه هم مى نامند و قرىنٔه هر 
عدد طبىعى به صورت همان عدد که عالمت منفى »-«، پشت آن قرار گرفته است، نماىش داده مى شود. مثالً، 

قرىنه 2 عدد »٢-« است و نقاط نظىر آن ها، تا مبدأ فاصله مساوى دارند.

اعداد صحیح

خطى که روى آن، ىک مبدأ، ىک جهت و ىک پاره خط واحد 
انتخاب شده است را ىک محور اعداد مى نامند.

1ــ در خط هاىى که به صورت افقى رسم مى شوند معمواًل جهت سمت راست را به عنوان جهت مثبت انتخاب مى کنند.
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1ــ عملىات رىاضى زىر را انجام دهىد.
= ٦ - ٥ )الف  
= )٥+٧-( × ٢ )ب  
= ٥ - )٣-(- )ج  
= )٣-٦-( × )٣-( )د  
= )٦-٤( ÷ )٢ × ٣-( )هـ  

2ــ درآمد ماهىانه خانواده اى ٣٥٠,000 تومان است، اگر مخارج ساالنٔه اىن خانواده 4,000,000 تومان باشد، 
آىا اىن خانواده مى تواند پولى را پس انداز کند؟ پاسخ خود را توضىح دهىد.

اعداد طبىعى، صفر و قرىنٔه اعداد طبىعى با هم را اعداد صحىح مى نامند. اعداد صحىح مثبت، همان اعداد 
طبىعى هستند و اعداد صحىح نامنفى همان اعداد طبىعى به همراه صفر هستند. اعداد صحىح نامنفى را اعداد 

حسابى نىز مى نامند.

          ابوجعفر محمدبن اىوب طبرى

رىاضىدان اىرانى )متوّفى پس از 485 هـ.ق( از مردم طبرستان )مازندران کنونى( بود. 
طبرى در علم حساب به وىژه در تألىفات خود معتقد به معرفى جامع نگر فصل هاى 
گوناگون علم حساب و هندسه بوده است و از اىن کار هدف تعلىماتى داشته است. 

از آثار وى مى توان به شمارنامه و مفتاح المعامالت اشاره کرد.
استانبول  اىاصوفىاى  کتاب خانه  در  مفتاح المعامالت  کتاب  از  خطى  نسخه  ىک 

موجود است. 
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اگر روى محور اعداد، پاره خط هاىى به ابتداى مبدأ و انتهاى ىک عدد صحىح را درنظر بگىرىم و آن ها را به 
چند قسمت مساوى تقسىم کنىم، نقاط تازه اى به دست مى آىند که آن ها را نقاِط نظىِر اعداِد گوىا مى نامند. 

اعداد گوىا را مى توان به صورت تقسىم ىک عدد صحىح بر ىک عدد طبىعى نماىش داد.

در بسىارى از اندازه گىرى ها، اعداد صحىح کافى نىستند. به عنوان مثال، در اندازه گىرى وزن، وزن بسىارى 
از اجسام را نمى توان با ىک عدد طبىعى نشان داد.

اگر پاره خط واحد را به دو قسمت مساوى تقسىم کنىم، طول هرىک از دو پاره خط به دست آمده چقدر است؟ 
1 نشان داده اىد که 

2
با  روشن است که طول اىن پاره خط ها برابر ىک عدد طبىعى نىست و شما قبالً  آن را 

نشان دهندٔه تقسىم 1 بر 2 است. همىن طور اگر پاره خطى به طول 5 را به سه قسمت مساوى تقسىم کنىم، سه 
5 است.

3
پاره خط به دست مى آىد که طول هر  ىک 

اعداد گوىا

تقسىم دو عدد بر هم را به صورت کسرى نشان مى دهند.

اگر به مکان دو عدد گوىا روى محور اعداد توجه کنىد، مى بىنىد عددى که بزرگ تر است، سمت راست عدد 
کوچک تر قرار مى گىرد. براى آن که تشخىص دهىم، از دو عدد گوىاى مثبت، کدام ىک بزرگ تر است، کافى 
است آن ها را به شکلى بنوىسىم که مخرج مساوى داشته باشند. سپس، صورت هرکدام که بزرگ تر بود، آن 

عدِد بزرگ تر است.
3 کدام بزرگ تر است؟

5
4 و 

7
مثال: از دو عدد 

اىن اعداد گوىا را به شکلى مى نوىسىم که مخرج مساوى داشته باشند. براى انجام اىن کار، کافى است صورت 
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از اىن فعالىت نتىجه مى شود که:

5 نام ببرىد.

7
2 و 

7
1ــ ىک عدد گوىا بىن 

5 نام ببرىد؟ آىا با ضرب صورت و مخرج هر دو کسر در 2 مى توان 

7
4 و 

7
2ــ آىا مى توانىد ىک عدد گوىا بىن 

ىک عدد گوىا بىن آن ها معرفى کرد؟ بررسى کنىد.
5 نام ببرىد. 

7
2 و 

3
3ــ ىک عدد گوىا بىن 

)راهنماىى: ابتدا اىن دو عدد را به گونه اى بنوىسىد که مخرج مساوى پىدا کنند.(

و مخرج هرکدام را در مخرج دىگرى ضرب کنىم.
× ×

= = = =
× ×

4 4 5 20 3 3 7 21

7 7 5 35 5 5 7 35

 

. <
4 3

7 5
، پس  <

20 21

35 35
با مقاىسه بىن صورت کسرها نتىجه مى شود که 

بىن هر دو عدد گوىاى متماىز حداقل ىک عدد گوىاى دىگر وجود دارد.

7 را روى محور اعداد مشخص کنىد. کدام ىک بزرگ ترند؟

4
4 و 

3
الف( دو عدد 

کدام ىک  کنىد،  تعىىن  سپس  و  باشند  داشته  مساوى  مخرج  که  بنوىسىد  به گونه اى  را  عدد  دو  اىن  ب( 
بزرگ ترند. 

 − 7

5
− و  5

3
ج( از طرىق نماىش روى محور اعداد و هم مخرج کردن، تعىىن کنىد که کدام ىک از دو عدد 

بزرگ ترند.

در فعالىت زىر مى خواهىم نشان دهىم که بىن هر دو عدد گوىا مى توان ىک عدد گوىاى دىگر معرفى کرد.
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2 بىابىد.

5
3 و 

5
مثال: دو عدد گوىا بىن عددهاى 

6 دو عدد گوىا بىابىم. اعداد زىر 

15
9 و 

15
صورت و مخرج اىن کسرها را در 3 ضرب مى کنىم. پس، باىد بىن 

2 مى باشند.

5
3 و 

5
بىن 

,7 8

15 15

5 بىابىد.

11
4 و 

11
مثال: سه عدد گوىا بىن عددهاى 

20 سه عدد گوىا بىابىم. اعداد زىر 

44
16 و 

44
صورت و مخرج اىن کسرها را در 4 ضرب مى کنىم. پس، باىد بىن 

5 مى باشند. 

11
4 و 

11
بىن 

, ,17 18 19

44 44 44

1ــ عملىات زىر را انجام دهىد.

− )الف =
2 3

5 5
+ )ب  =

4 2

3 5
 

− )ج =
5 5

6 4
− )د  =

1 2
3 2

2 3
 

) )هـ ) ( )× − =
3 1

2 3
4 3

) )و  )−
+ ÷ =

7 3 20

4 5 37
 

2 از نصف ىک مىلٔه ىک مترى چند سانتى متر است؟

5
2ــ 

1 از شبانه روز را استراحت مى کند، 

3
3ــ حمىد دانش آموز منظمى است و براى خود برنامٔه روزانه دارد. او 

1 شبانه روز را 

8
1 شبانه روز را به مطالعٔه درس هاى خود اختصاص مى دهد و 

4
6 ساعت در مدرسه است، 

به کارهاى پىش آمده اختصاص داده است و بقىٔه زمان را هم به فعالىت هاى ورزشى مى پردازد. حمىد در ىک 
شبانه روز چند ساعت فعالىت هاى ورزشى انجام مى دهد؟

4ــ بىن هر دو عدد از عددهاى گوىاى زىر، چهار عدد گوىاى دىگر به دست آورىد.

,− −
2 3

3 4
ج(   ,1 1

3 2
ب(   ,2 3

5 5
الف( 

5  ــ اعداد گوىاى زىر را از کوچک به بزرگ مرتب کنىد.
, ,1 5 3

3 24 7
 

بىندىشىمبىندىشىم
بىن دو عدد گوىاى

متماىز چند عدد گوىا 
مى توان پىدا کرد؟
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اعداد و منادها

با اعداد طبىعى، صحىح و گوىا و نماىش آن ها روى محور اعداد آشنا شده اىد.
امروزه براى نوشتن اعداد طبىعى از دستگاه دهدهى استفاده مى شود. اىن شىوه از نماىش اعداد طبىعى را 
نماىش اعشارى اعداد طبىعى نىز مى نامند. در اىن شىوه نماىش، هر رقم داراى ارزش مکانى است. مثالً در عدد 
237، رقم 7 در مرتبه ىکان و رقم 3 در مرتبه دهگان و رقم 2 در مرتبه صدگان است. اىن به معناى آن است که:

237 = 2 * 102 + 3 * 10 + 7 * 1
در اىن شىوه نماىش، همه اعداد طبىعى را مى توان نماىش داد. براى نوشتن )به نماىش درآوردن( اعداد کمتر 
 و… را نىز درنظر بگىرىم. براى مشخص کردن 

3

1

10
 ،

2

1

10
 ، 1

10
از 1 مى توانىم ارزش هاى مکانى به اندازه 

،… دارند از عالمت ممىز »/« استفاده مى شود. مثالً در عدد 3/4، رقم 3 در 
2

1

10
 ، 1

10
رقم هاىى که در مرتبه 

1 است، ىعنى:

10
مرتبه ىکان و رقم 4 در مرتبه 

/ = + ×
1

3 4 3 4
10

1 و 

10
به عنوان مثالى دىگر در عدد 35/42، رقم 3 در مرتبه دهگان و رقم 5 در مرتبه ىکان و رقم 4 در مرتبه 

1 است، ىعنى:

100
رقم 2 در مرتبه 

/ = × + × + × + ×
1 1

35 42 3 10 5 1 4 2
10 100

اعدادى را که بتوانىم با اىن شىوه نماىش بنوىسىم اعداد اعشارى مثبت مى نامىم. اىن اعداد  و قرىنه آن ها را 
اعداد اعشارى مى نامند.

اعداد اعشارى بخشى مهم از اعداد گوىا هستند. ىک عدد اعشارى مثل 2573/63 را مى توان به عنوان عدد 
گوىا به صورت زىر نوشت:

/ = + × + × =
1 1 257363

2573 63 2573 6 3
10 100 100

در عدد اعشارى 2573/63 ، 2573 را قسمت صحىح و 0/63 را قسمت اعشارى اىن عدد مى نامند. 
آن عدد اعشارى  از ممىز را قسمت صحىح  به طور کلى، در ىک عدد اعشارى مثبت، عدد حسابى قبل 
آن  اعشارى  را قسمت  اعشارى ساخته شده  به جاى قسمت صحىح، عدد  دادن صفر  قرار  با  و  مى نامند 

مى نامند. عدد 

نماىش اعشارى و اعداد اعشارى
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ریاضیات اّول دبیرستان

مى دانىد که براى جمع دو عدد اعشارى، آن دو عدد را به گونه اى زىر هم مى نوىسىم که ممىزهاى اىن اعداد 
زىر هم قرار بگىرند؛ سپس، طبق قواعد جمع اعداد طبىعى، با حفظ ممىز در جاى خود، عمل جمع را انجام 

مى دهىم. مثالً، براى جمع دو عدد اعشارى 23/672 و 5/08 دارىم:
/
/
/

+
23 672

5 080

28 752

با نوشتن اىن دو عدد اعشارى به صورت اعدادى گوىا با مخرج هاى مساوى که توانى از 10 باشند، درستى 
روش باال را مى توان نشان داد.

1ــ قسمت صحىح و قسمت اعشارِى اعداد زىر را بىابىد و هرکدام را به صورت ىک عدد گوىا بنوىسىد.
86/000 )الف 452/500 )ب   0/023 )ج  12/1 )د   

2ــ چه وىژگى مشترکى بىن مخرج هاى اعداد گوىاى به دست آمده در باال که ىک عدد اعشارى هستند مى ىابىد؟
3ــ در زىر جاهاى خالى را با ىک عمل ضرب ىا تقسىم، مانند نمونه، پر کنىد.

/÷ =56294 10 5629 4  / /× =0 0327 10 0 327  
 /=56294 56 294  / /=0 0327 32 7  

/=56294 562 94  / /=0 0327 3 27  
/=56294 5 6294  / =0 0327 327  

4ــ اعداد 24/37، 24/370 ، 24/3700 ، 24/37000  و 24/370000 را با هم مقاىسه کنىد. آىا تفاوتى با 
هم دارند؟ به طور کلى در ىک عدد اعشارى، در مورد رقم هاى صفر بعد از ممىز که بعد از آن ها رقم غىرصفر 

دىگرى قرار ندارد، چه نتىجه اى مى گىرىد؟

به عنوان مثال، در عدد اعشارى 21/564، قسمت صحىح آن 21 و قسمت اعشارى آن 0/564 است. توجه 
داشته باشىد که اعداد طبىعى هم، از ىک نظر، عدد اعشارى محسوب مى شوند. به عنوان مثال، عدد طبىعى 35 
را مى توانىد به صورت 35/00 درنظر بگىرىد. قسمت اعشارى اعداد طبىعى صفر است. در تمرىن زىر با چند 

خاصىت مهم اعداد اعشارى آشنا مى شوىد.
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اعداد و منادها

مى خواهىم حاصل ضرب دو عدد اعشارى 2/072 و 46/34 را به دست آورىم.
1ــ دو عدد باال را به صورت اعداد گوىاىى که مخرج آن ها توانى از 10 است بنوىسىد و به صورت دو عدد 

گوىا در ىکدىگر ضرب کنىد.
3ــ حاصل ضرب به دست آمده در باال را به صورت ىک عدد اعشارى بنوىسىد.

4ــ ىک روش براى ضرب اعداد اعشارى پىشنهاد کنىد.

در ضرب دو عدد اعشارى کافى است نخست ممىز اىن اعداد را نادىده بگىرىم و آن ها را مانند دو عدد طبىعى 
در هم ضرب کنىم. سپس، به اندازٔه مجموع تعداد ارقام بعد از ممىز آن ها، در عدد به دست آمده، رقم هاى سمت 

راست را بعد از ممىز قرار دهىم.
مثال: حاصل ضرب 14/1 * 32/025 را به دست آورىد.

ممىزها را در اىن اعداد نادىده مى گىرىم و حاصل ضرب زىر را حساب مى کنىم.
32025 * 141 = 4515525

با توجه به آن که اولىن عدد، سه رقم و دومىن عدد، ىک رقم اعشار )بعد از ممىز( دارد براى حاصل ضرب 
به دست آمده چهار رقم اعشار درنظر مى گىرىم. پس،

32/025 * 14/1 = 451/5525

1 به شکل زىر بىان شده است:
3

3
1 و 

2
4

در کتاب مفتاح المعامالت، مراحل ضرب دو عدد مخلوط، 

×1 1
2 3

4 3

× =1 3
2 3 6

4 4

× =1 2
2

3 3

× =1 1 1

4 3 12

+ + =3 2 1 1
6 7

4 3 12 2

آىا مى توانىد دلىل درستى اىن روش را بىان کنىد؟
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ریاضیات اّول دبیرستان

1  ــ اعداد زىر را از کوچک به بزرگ مرتب کنىد.

9/89 * 104    ،    99000    ،    1 * 105    ،    98 * 103

2ــ اعداد زىر را از بزرگ به کوچک مرتب کنىد.

/ , , / , , / ,− −26 1 505
0 46 0 47 0 488

50 2 1000    
3  ــ محاسبات زىر را بدون استفاده از ماشىن حساب انجام دهىد. درستى محاسبات خود را با ماشىن حساب 

کنترل کنىد. )در صورت داشتن ماشىن حساب(

1 ( 0/55 -0/19 =   

2 ( 0/84 - 0/003 =   

3 ( -2 + 0/4 =   

4 ( 0/04 * 12 =   

5 ( 2/55 * 1/2 =   

6 ( 220 ÷ 0/05 =   

7 ( 3/6 * 102 - 2/5 * 102=  

8 ( 8/65 * 103 + 2/92 * 103 =  
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اعداد و منادها

نزدىک به 2500 سال پىش، فىثاغورس، دانشمند ىونانى، مکتبى را بنىان نهاد که براى اعداد صحىح اهمىت 
بسىارى قائل مى شد. بنا به اعتقاد فىثاغورسىان طول هر پاره خطى باىد ىک عدد گوىا باشد. روزى ىکى از 
آن ها متوجه شد که طول وتر مثلث قائم الزاوىه اى که طول دو ضلع دىگر آن 1 است، طبق قضىٔه فىثاغورس 
2 طول ىک  2  است که عددى گوىا نىست. اىن براى فىثاغورسىان ابداً خوشاىند نبود، با اىن حال 

پاره خط بود.

 2 1ــ توضىح دهىد که چگونه مى توان مثلث هاى قائم الزاوىه زىر را رسم کرد و پاره خط هاىى با طول هاى 
5 ساخت.  3 و  و 

5 را بىابىد. 3 و  2 و  2ــ با استفاده از رسم هاى باال، روى محور اعداد، نقاط نظىر اعداد 

نظىر هر عدد گوىا نقطه اى روى محور اعداد مى توان ىافت. آىا هر نقطه روى محور اعداد نظىر ىک عدد 
نقاط،  اىن گونه  نىستند.  گوىاىى  عدد  هىچ  نظىر  که  دارند  وجود  نقاطى  اعداد  محور  روى  بر  است؟  گوىا 
اعدادى را نشان مى دهند که آن ها را اعداد گنگ مى نامند. اعداد گنگ و اعداد گوىا را با هم، »اعداد 

مى نامند. حقىقى« 
با استفاده از نماد  )رادىکال( که به معناى جذرگىرى است، اعداد گنگ بسىارى را مى توان معرفى کرد. 

3 اعدادى گنگ هستند. π نىز عددى گنگ است. 2 و  براى مثال، 

اعداد حقیقى

اگر دو نقطه، ىکى روى نىم خط مثبت و ىکى روى نىم خط منفى انتخاب کنىم به طورى که فاصلٔه آن ها تا مبدأ 
مساوى باشند، اعداد نظىر اىن نقاط را دو عدد قرىنه هم مى نامند. هر نقطه روى نىم خط منفى نشان دهندٔه ىک 
عدد حقىقى منفى است و قرىنٔه ىک عدد حقىقى مثبت مى باشد. قرىنه هر عدد حقىقى را مانند اعداد گوىا با 
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ریاضیات اّول دبیرستان

 ، −5 1 ، +1 5  ، 1
2

1ــ ىک محور اعداد حقىقى رسم کنىد و روى آن، نقاط متناظر اعداد 1 ، 2 ، 3 ، 
1− را بىابىد. 5 − و  −1 5

2ــ اگر عددى از عدد دىگرى بزرگ تر باشد، مکان هرىک از آن دو روى محور اعداد نسبت به دىگرى چگونه 
است؟ اگر عددى را با عدد مثبتى جمع کنىم، مکان آن روى محور اعداد چه تغىىرى مى کند؟ حاصل از عدد 

قبلى بزرگ تر مى شود ىا کوچک تر؟
3ــ اعداد بند اول همىن تمرىن را از کوچک به بزرگ مرتب کنىد.

گذاشتن عالمت منفى »-«، در سمت چپ آن نشان مى دهند. اعداد حقىقى مثبت را به همراه صفر، اعداد 
حقىقى نامنفى مى نامند.

در تمرىن زىر مى خواهىم با محور اعداد حقىقى بىشتر آشنا شوىم.

براى بىان اىن که ىک عدد از عدد دىگر کوچک تر است از عالمت »<« ىا »>« استفاده مى کنىم. براى مثال 
نىز مى توانىم  به صورت 2>   3  اىن که 2 از 3 کوچک تر است، مى نوىسىم 3   <2. اىن مطلب را  بىان  براى 

بنوىسىم.
به صورت  را همزمان  آن ها  مانند 5<4 و 4<1، هر دوى  نامساوى  دو  نوشتن  براى سادگى در  اوقات  گاهى 

5<4<1 نىز مى نوىسىم.

1ــ نقاط نظىر اعداد 3 و 5 و 12 را روى محور اعداد درنظر بگىرىد. فاصلٔه اىن نقاط تا مبدأ چقدر است؟
2ــ چه رابطه اى بىن فاصلٔه اىن اعداد تا مبدأ و خود اىن اعداد مشاهده مى کنىد؟

3ــ نقاط نظىر اعداد )3-( و )5-( و )12-( را روى محور اعداد درنظر بگىرىد. فاصلٔه اىن نقاط تا مبدأ چقدر است؟

−−−

− −
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اعداد و منادها

فاصلٔه نقطٔه نظىر ىک عدد حقىقى روى محور اعداد تا مبدأ را قدرمطلق آن عدد مى نامند.

 ( )−
4

3
4 و 

3
4 است، پس قدرمطلق هر دو عدد 

3
) تا مبدأ برابر  )−

4

3
4 و 

3
مثال: فاصلٔه نقاط نظىر دو عدد 

4 است.

3
برابر 

4 هستند.

3
4 نشان مى دهند که هر دو، برابر 

3
4 را با 

3
− و قدرمطلق  4

3
) را با  )−

4

3
به عنوان مثال، قدرمطلق 

− و قرىنٔه آن ها به شکل زىر است. 7  ، -π  ،-4  ،- 4

3
مثال: قدرمطلق اعداد  

, , ,− = = − = = −π = π = π − = =
4 4 4

4 4 4 7 7 7
3 3 3

 
قدرمطلق اعداد مثبت برابر خود آن اعداد است زىرا فاصلٔه ىک عدد مثبت تا مبدأ برابر همان عدد است و 

قدرمطلق هر عدد منفى، قرىنٔه آن است. درحالت کلى، قدرمطلق هر عددى، عددى نامنفى است.
3− عددى منفى  5 ، همچنىن  ( )− = − − = −1 2 1 2 2 1− عددى منفى است، پس 1 2 مثال: 

− = −3 5 5 3 است، پس 

4ــ چه رابطه اى بىن فاصلٔه اىن اعداد تا مبدأ و خود اىن اعداد مشاهده مى کنىد؟
5  ــ نتىجه اى که به دست آورده اىد را براى ىک عدد دلخواه مثبت و ىک عدد منفى دلخواه جداگانه بىان 

کنىد.

قدرمطلق را با استفاده از نماد ١١  نشان مى دهند. 

_
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ریاضیات اّول دبیرستان

2 عددى گنگ است، ولى مى توانىم اعدادى اعشارى را که نزدىک به آن باشد، بىابىم. براى مثال، 1/4 به 

2 بىشتر نزدىک است. اىن اعداد اعشارى  2 نزدىک تر است و 1/414 به  2 نزدىک است و 1/41 به 

2 مى نامند. براى هر عدد حقىقى مى توان از اىن تقرىب هاى اعشارى ىافت و هرچه  را تقرىب هاى اعشارى 
عدد اعشارى به عدد حقىقى نزدىک تر باشد، دقت تقرىب باالتر است.

1 با دقت 

3
1 برابر هىچ عدد اعشارى نىست، ولى مى توانىم تقرىب هاى اعشارى آن را به دست آورىم. 

3
مثال: 

ىک رقم اعشار برابر است با 0/3 و با دقت دو رقم اعشار برابر است با 0/33 و با دقت سه رقم اعشار برابر 
است با 0/333. دقت اىن تقرىب ها را هر چقدر که الزم باشد مى توانىم باال ببرىم.

2 تا سه رقم اعشار چىست؟

7
مثال 1: تقرىب اعشارى 

2 با دقت ىک رقم اعشار 

7
2 را بر 7 تقسىم مى کنىم و خارج قسمت را تا سه رقم اعشار محاسبه مى کنىم. 

برابر است با 0/2، با دقت دو رقم اعشار برابر است با 0/28، و با دقت سه رقم اعشار برابر است با    0/285.
  3 2 با دقت چهار رقم اعشار برابر است با 1/4142 و  3 دو عدد گنگ هستند و  2 و  مثال 2: 

با دقت چهار رقم اعشار برابر است با 1/7320.
مثال π :3 ىک عدد گنگ است و با دقت دو رقم اعشار برابر است با 3/14. دقت اىن تقرىب را تا هر قدر 

که بخواهىم مى توانىم باال ببرىم. مثاًل، π با دقت ده رقم اعشار برابر است با 3/1415926535.
توجه کنىد که تقرىب هاىى که در اىن جا از آن صحبت کرده اىم، تقرىب زدن با روش قطع کردن بوده است که در 
دورٔه راهنماىى با آن آشنا شده اىد. در اىن روش تقرىب زدن، مقدار تقرىبى از مقدار واقعى کمتر است. مى  توان 
 2 دىد اگر به آخرىن رقم آن ىک واحد اضافه کنىم از مقدار واقعى بىشتر مى شود. براى مثال، وقتى مى گوىىم 

/ /< <1 4142 2 1 4143 با دقت چهار رقم اعشار برابر 1/4142 است، ىعنى 

2+ را با ىک  3 3 که در باال داده شده است، مجموع  2 و  1ــ با توجه به تقرىب هاى اعشارى 
رقم اعشار حساب کنىد و حاصل را با π که با دقت ىک رقم اعشار نوشته شده است مقاىسه کنىد.

2+ را با دو رقم اعشار حساب کنىد و آن را با عدد π که با دقت دو رقم اعشار نوشته شده است  3 2ــ 
مقاىسه کنىد.

2+ مساوى است؟ 3 3ــ آىا عدد π با مجموع 
2+ را با سه رقم اعشار حساب کنىد و آن را با عدد π که با دقت سه رقم اعشار نوشته شده است  3 4ــ 

مقاىسه کنىد.

تقرىب هاى اعشارى اعداد حقیقى
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1ــ روى محور اعداد زىر، نقطٔه B چه عددى را نشان مى دهد؟

5 را مشخص کنىد.

4
، 2/4- و  −1

4
 ، 2

3
2ــ بر روى محور اعداد زىر، مکان هرىک از اعداد 

1− را روى محور بىابىد. 3 8 و  3ــ اعداد 
4ــ جدول زىر را کامل کنىد و عالمت اعداد مخالف صفر را تعىىن کنىد.

عددمنفیمثبتصفر
-٢/٧

−
2

1
3

1

2

−1 2

( )−
1 5

2
2 2

−3 2

( )− −2 3

___

5 ــ مقدار عبارت هاى زىر را در صورت امکان ساده کنىد و بدون استفاده از نماد قدرمطلق بنوىسىد. 

( ) , , , ( )− × − − − − × −2 3 4 3 5 1 2 2 3 1 2

6  ــ جدول روبه رو را کامل کنىد.
عدد اعشاریکسردرصد

٥٥55

100
٠/٥٥

١/٢٥
1

2
2

3

4
4

5
8/٥
٤8
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7ــ  در بىن عددهاى گوىاى زىر، عددهاىى که اعشارى هستند را مشخص کنىد و قسمت صحىح و قسمت 
اعشارى آن ها را بنوىسىد.

, , ,3 15 8 2

7 6 5 3

8  ــ حاصل هرىک از عملىات زىر را به طور تقرىبى به دست آورىد. قبل از انجام عملىات، در صورت نىاز به 
نزدىکترىن عدد مناسب، اعداد را گرد کنىد.

40/9 ÷ 3/9 )الف  
1/9 ÷ 69/3 )ب  
87/3 × )2/35 + 9/4( )ج  
145×/ )د 7 96

24
 

9  ــ ىک لکه روغن روى آب افتاده و به صورت داىره اى بزرگ مى شود. لحظه اى مى رسد که شعاع داىره برابر 
با 4 سانتى متر شده و در لحظه اى بعد شعاع 0/2 سانتى متر افزاىش مى ىابد. مساحت لکه چقدر افزاىش مى ىابد؟ 

)مقدار π را برابر 3/14 بگىرىد.(
10ــ دانش آموزى گفت: در جاىى خوانده ام که براى حفظ تقرىب اعشارى π تا ده رقم، مى توان جمله زىر 

را حفظ کرد.
»خرد و بىنش و آگاهى دانشمندان  ره  سرمنزل  مقصود بما آموزد«

به نظر شما چه ارتباطى بىن اىن جمله و عدد π وجود دارد؟

          ابوالحسن على بن احمد نسوى

حکىم و رىاضى دان اىرانى است که در سال 393ق. در رى متولد شد. از خصوصىات 
او نقل مى کنند که سىرتى نىکو داشت و به علم و هنر عشق مى ورزىد و مردى کرىم، 
مهمان نواز، خوان گشاده، علم دوست و دانش گستر بود و در مىان شاگردان و بزرگان 
زمان خود به استاد مختص معروف بود. از او 11 اثر رىاضى وجود دارد که از آن 
جمله مى توان به اثرالمقنع فى الحساب الهندى اشاره کرد که در آن به روش محاسبه 
با دستگاه شمارش اعشارى مى پردازد که در آن هرىک از ارقام بسته به مکانى که در 
آن قرار گرفته اند داراى ارزش اند و ارزش مکانى هر رقم نسبت به رقم سمت راست 
خود ده  برابر است. مثالً در دستگاه اعشارى 52/4 ، 4 داراى ارزش مکانى دهم، 
2 داراى ارزش مکانى ىکان و 5 دهگان است که ارزش هر کدام ده برابر دىگرى 
است. اىشان در زمىنٔه هندسه و مثلثات نىز کارهاى بسىار زىادى انجام داده اند. وى 

در سال 472 ق. درگذشت. 
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هم  کنار  با  را  اعداد طبىعى  تمام  مثالً،  استفاده مى شود.  نمادها  از  رىاضى،  در  آسان تر صحبت کردن  براى 
گذاردن نمادهاىى که براى اعداد صفر تا نه انتخاب کرده اىم نماىش داده اىم. تمام اعداد صحىح را با استفاده 
از نماىش دهدهى اعداد طبىعى و عالمت منفى »-«، نماىش داده اىم. تمام اعداد گوىا را با استفاده از نماىش 
اعداد طبىعى و عالمت منفى و خط کسرى نماىش داده اىم. اعمال جمع و ضرب را هم با نمادهاى »+« و »×« 

و رابطه کوچک ترى و بزرگ ترى را با » < « و » > « نشان داده اىم.
سخن گفتن با استفاده از اىن نمادها را زبان رىاضى مى نامىم. جمالت در زبان رىاضى را به زبان فارسى نىز 

مى توان بىان کرد. براى مثال، جمله فارسى زىر، خبرى را در رىاضى بىان مى کند:
»اگر به عدد پانزده، عدد دو را اضافه کنىم، حاصل آن هفده مى شود.«

همىن جمله را با استفاده از نمادها، به زبان رىاضى به شکل زىر مى نوىسىم:
١٧= ٢ + ١٥  

عبارت باال ىک جملٔه رىاضى است که خبرى را در مورد سه عدد 15 ، 2 و 17 بىان مى کند.

1ــ جمله هاى زىر را به زبان رىاضى بنوىسىد.
الف( حاصل جمع منفى دوازده و هجده، برابر شش است.

ب( حاصل ضرب ىک سوم در خودش برابر ىک نهم است.
ج( حاصل ضرب منفى ىک در منفى سه به اضافه پنجاه، از پنجاه بزرگ تر است.

2ــ جمله هاى رىاضى زىر را به زبان فارسى بنوىسىد.

الف( ٣٠- = ٢ × )٣-١٢-(
− = −

2 8
2

5 5
ب( 

− × + <
3 2 13

1
2 15 15

ج( 

نمادها و زبان رىاضى
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براى سخن گفتن در مورد اعداد مشخص، از نماىش آن ها استفاده مى کنىم. به عنوان مثال، براى گفتن اىن که 
جمع ىک دوم با خودش برابر ىک است مى نوىسىم:

+ =
1 1

1
2 2

اما اگر بخواهىم در مورد دسته اى از اعداد سخن بگوىىم، آن را چگونه بنوىسىم؟ فرض کنىد مى خواهىم بگوىىم:
»دو برابر هر عدد برابر است با جمع آن عدد با خودش.«

اىن جمله به معناى آن است که:
١ × ٢     =     ١ + ١
٢ × ٢     =     ٢ + ٢
٣ × ٢     =     ٣ + ٣
٤ × ٢     =     ٤ + ٤
⁞                   ⁞

همان طور که مى بىنىد، اىن خاصىت مربوط به عدد خاصى نىست و براى همٔه اعداد برقرار است. اگر  نشانٔه 
ىک عدد دلخواه باشد، خاصىت باال را مى توانىم به صورت زىر بنوىسىم:

 +  = ٢ × 
اگر به جاى  ، هر عدد دلخواهى بگذارىم تساوى باال برقرار مى شود. در رىاضى معموالً به جاى استفاده از 
عالمت  از نمادهاى حروف انگلىسى مانند c، b، a،… استفاده مى شود. به عنوان مثال، براى گفتن جملٔه 
»جمع هر عدد با خودش، مساوى با دو برابر همان عدد است.« مى گوىىم: عدد دلخواهى انتخاب کنىد و آن 

را a بنامىد، در اىن صورت:
a + a = 2 * a

در جملٔه باال، به جاى حرف a از هر حرف دىگرى هم مى توانىم استفاده کنىم. براى مثال باال مى توانىم بگوىىم: 
عدد دلخواهى انتخاب کنىد و آن را x بنامىد، در اىن صورت:
x + x = 2 * x

هر دو اىن جمالت ىک چىز مى گوىند: جمع هر عدد با خودش، مساوى با دو برابر همان عدد است.
بنا به قرارداد، ضرب ىک عدد خاص مانند 2 در ىک عدد دلخواه را که با ىک نماد مانند a نشان داده شده است، 

به جاى a  * 2 با 2a نشان مى دهىم. اىن کار موجب سادگى نوشتن خواهد شد. به عنوان مثال:
3 * a = 3a          )-12( * x = -12x          1/7 * z = 1/7z

به کمک نمادهاىى که نشان دهندٔه ىک عدد دلخواه هستند مى توانىم خواصى از اعداد را که براى همٔه اعداد 
برقرارند راحت تر بىان کنىم.

مثال: براى بىان اىن که »حاصل جمع هر عدد با صفر برابر همان عدد مى شود.«، مى گوىىم: عدد دلخواهى را 
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انتخاب کنىد و آن را z بنامىد، در اىن صورت
z + 0 = z

مثال: براى بىان اىن که »هر عددى که با ىک جمع شود از آن عدد بزرگ تر مى شود.« مى گوىىم: عدد دلخواهى 
را انتخاب کنىد و آن را w بنامىد، در اىن صورت:

w + 1 < w

1ــ جمله هاى زىر را با استفاده از حروف انگلىسى که به عنوان نمادهاى حرفى و نمادهاى رىاضى به کار برده 
مى شوند، بنوىسىد.

الف( سه برابر هر عددى برابر است با سه بار جمع آن عدد با خودش.
ب( ضرب هر عددى در صفر، صفر مى شود.

ج( تفاضل هر عدد از خودش برابر صفر مى شود.
2ــ جمله هاى رىاضى زىر را به زبان فارسى بنوىسىد.

a * a = 0 ىا a * a < 0 )الف
x * 1 = x )ب

4 * )1 + w( = 4 + 4w )ج
x * x + 1 < x )د

در بسىارى اوقات، مى خواهىم مطلبى را در مورد دو عدد دلخواه بىان کنىم. در اىن موارد الزم است از دو 
نماد مختلف استفاده کنىم که هرکدام نشان دهنده عدد دلخواهى باشند.

مثال: براى بىان اىن که: »در جمع دو عدد، جمع اولى با دومى برابر است با جمع دومى با اولى«، مى گوىىم: 
دو عدد دلخواه انتخاب کنىد و آن ها را x و y بنامىد، در اىن صورت:

x + y = y + x
بنا به قرارداد براى نشان دادن ضرب دو عدد که با نمادهاىى مانند a و b نشان داده شده اند، به جاى a * b از 

ab استفاده مى کنىم که ساده تر است.

مربع عدد a را با a2 نشان مى دهند. ىعنى:
a * a = aa = a2

ضرب ىک عدد در خودش را مربع ىا مجذور آن عدد مى نامند.
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مثال: براى بىان اىن که: »در ضرب دو عدد، حاصل ضرب اولى در دومى برابر است با حاصل ضرب دومى در 
اولى.« مى گوىىم: دو عدد دلخواه انتخاب کنىد و آن ها را x و y بنامىد، در اىن صورت:

xy = yx
مثال: براى بىان اىن که: »مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصل ضرب طول ىک قاعده آن در ارتفاع 
نظىر آن قاعده.«، مى گوىىم: ىک مثلث دلخواه درنظر بگىرىد و طول ىک قاعدٔه آن را a و ارتفاع نظىر آن قاعده 

را h بنامىد، در اىن صورت:
=ah مساحت مثلث

1

2
 

مثال: براى بىان اىن که: »حاصل ضرب دو عدد مثبت، عددى مثبت است.«، مى گوىىم: دو عدد دلخواه مثبت 
انتخاب کنىد و آن ها را x و y بنامىد، در اىن صورت:

 xy < 0
مثال: براى بىان اىن که: »حاصل جمع ىک عدد مثبت با ىک عدد دىگر، عددى بزرگ تر از عدد دوم مى سازد«، 

مى گوىىم: دو عدد دلخواه انتخاب کنىد و آن ها را z و w بنامىد، فرض کنىد z < 0، در اىن صورت:
 z + w < w

در موارد بسىارى الزم مى شود که مطلبى را دربارٔه سه عدد دلخواه بىان کنىم. در اىن حالت باىد از سه نماد 
براى نشان دادن سه عدد دلخواه استفاده کنىم.

مثال: براى بىان اىن که »در جمع سه عدد، ترتىب جمع کردن به صورت جمع عدد اول با عدد دوم و سپس جمع 
با عدد سوم، ىا جمع عدد دوم با عدد سوم و سپس جمع با عدد اول تغىىرى در نتىجه اىجاد نمى کند.« مى گوىىم: 

براى سه عدد y ، x و z، دارىم:
)x + y( + z = x + )y + z(

مثال: طبق قضىٔه فىثاغورس »در هر مثلث قائم الزاوىه، مربع طول وتر برابر است با مجموع مربعات طول دو 
ضلع دىگر.«، براى بىان اىن قضىه به زبان رىاضى، مى گوىىم: اگر طول اضالع ىک مثلث قائم الزاوىه را با a و 

b و c نشان دهىم و c طول وتر باشد، دارىم:
a2 + b2 = c2
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به تساوى زىر توجه کنىد:
12 * )5 + 23( = )12 * 5( + )12 * 23(

مى توانستىم   23 و   5 عدد  دو  مجموع  در   12 حاصل ضرب  محاسبٔه  براى  که  مى دهد  نشان  تساوى  اىن 
ابتدا ضرب 12 در 5 و سپس ضرب 12 در 23 را انجام دهىم و حاصل ها را با هم جمع کنىم. اىن وىژگى 
خاص اعداد 12 ، 5 و 23 نىست و براى اعداد دىگر هم مى توانىم اىن عمل را انجام دهىم. اىن وىژگى را 
به طور  اىن وىژگى را  به عمل جمع مى نامند. در فعالىت زىر درستى  »خاصىت پخشى« عمل ضرب نسبت 

هندسى بررسى مى کنىم.

1ــ مستطىلى رسم کنىد و طول و عرض آن را با x و y نشان دهىد.
2ــ مستطىل دىگرى رسم کنىد که طول آن همان x ولى عرض آن عدد دىگرى مانند z باشد.
3ــ دو مستطىل باال را به گونه اى کنار هم قرار دهىد که ىک مستطىل بزرگ تر ساخته شود.

4ــ مساحت هرىک از اىن دو مستطىل و مستطىل بزرگ تر ساخته شده را برحسب نمادهاى انتخاب شده 
بنوىسىد.

5  ــ مساحت مستطىل بزرگ تر ساخته شده برابر مجموع مساحت هاى دو مستطىل اول است. اىن مطلب را 
با استفاده از نمادهاى انتخاب شده بنوىسىد.

6  ــ رابطٔه به دست آمده بىن اعداد مثبت y ، x و z را به زبان فارسى بىان کنىد.

 

اگر هر طرف تساوى باال را داشته باشىم، مى توانىم طرف دىگر را به دست آورىم. اگر ابتدا سمت چپ تساوى را 
داشته باشىم و سپس سمت راست تساوى را به دست آورىم، آن را »پخش کردن عمل ضرب روى عمل جمع« 
مى نامند. اگر برعکس، ابتدا سمت راست تساوى را داشته باشىم، سپس سمت چپ تساوى را به دست آورىم، 

آن را »فاکتورگىرى« مى نامند و در اىن حالت در تساوى باال مى گوىىم از x فاکتور گرفته اىم.

x)y + z( = xy + xz :دارىم z و y ، x براى سه عدد
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مستطىلى رسم کنىد و روى طول آن ىک نقطه انتخاب کنىد. اىن نقطه، طول مستطىل را به دو پاره خط تقسىم 
مى کند. طول اىن پاره خط ها را x و y و عرض اىن مستطىل را z بنامىد.

1ــ تساوى z)x + y( = zx + zy را روى شکل نشان دهىد.
2ــ روى عرض اىن مستطىل نىز نقطه اى انتخاب کنىد. اىن نقطه هم، عرض مستطىل را به دو قسمت تقسىم 

مى کند. طول اىن دو قسمت را با a و b نشان دهىد و رابطٔه بىن b ، a و z را بنوىسىد.
3ــ تساوى z)x + y( = zx + zy را برحسب a و b بنوىسىد.

4ــ درستى تساوى هاى زىر را در مستطىل رسم شده نشان دهىد.
)a + b( )x + y( = a)x + y( + b)x + y( = )a + b(x + )a + b(y = ax + ay + bx + by

ترتىب عملىات را در عبارت هاى زىر تعىىن کنىد.
1 (  ٥ + ٣ - ٢  
2 (  ١٢ × ٥ - ٣ + ٦ × ٤ - ١   
3 (  -٧ × ٢ ÷ ١٤ + ٢ ÷ ٤ + ٥   
4 ( x - yz  
5 ( a - bx + c )x + a(  
6 ( ab - cd + 2 )x + 1(  

بنا به قرارداد، در عبارت هاىى که عملىات جمع و ضرب انجام مى شود، اگر ترتىب عملىات با پرانتز مشخص 
نشده باشد، ابتدا عملىات ضرب و تقسىم به ترتىب از چپ به راست انجام مى شود، سپس عملىات جمع ىا تفرىق 

به ترتىب از چپ به راست انجام خواهد شد.
مثال: در عبارت 2 * 41 + 23 - 3 * 4 ابتدا ضرب 4 در 3 و سپس ضرب 41 در 2 انجام مى شود و در پى آن 
عبارت 82 + 23 - 12 ساخته مى شود. سپس تفرىق 23 - 12 انجام مى شود و حاصل آن با 82 جمع مى شود.
مثال: در عبارت 1- 2 ÷ 5 * 4 - 12-، ابتدا ضرب 4 در 5 محاسبه و حاصل آن بر 2 تقسىم مى شود که 
برابر 10 است. سپس تفرىق 10 از )12-( انجام مى شود که حاصل )22-( است و آخر، تفرىق 1 از )22-( 

انجام مى شود که حاصل )23-( است.
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اعداد و منادها

1ــ در جمله هاى زىر، حروف x، a و w، نشان دهندٔه اعداد دلخواهى هستند. اىن جمله ها را به کوتاه ترىن 
شکل به فارسى بنوىسىد.

)a + x( )a - x( = a2 - x2 )الف
)aw(2 = a2w2 )ب

.1 > a2 1، در اىن صورت > a ج( فرض کنىد
.a = x در اىن صورت ،a2 = x2 0 و > x 0 و > a د( فرض کنىد

.w = 0 ىا a = 0 در اىن صورت ،aw = 0 هـ( فرض کنىد
2ــ براى مقادىر زىر که برحسب اعداد دلخواه a و b نوشته شده اند، مثال هندسى بىاورىد.

a2 )الف
2a + 2b )ب

a2 + b2 + 2ab )ج
(a b)+

1

2
د( 

نشان دهىـد   ىـک شکـل  بــا رسم  داده اىـم،  نشان   c و   b ، a ، z  بـا را  دلـخـواه  مـثـبـت  3ــ چـهـار عـدد 
z)a+b+c( = za + zb + zc. بدون استفاده از شکل نىز درستى همىن تساوى را نشان دهىد.

4ــ عبارت هاى زىر را با فاکتورگىرى به شکل حاصل   ضرب درآورىد.
xa + xb    ,    x2a + x2b    ,    zy + xy    ,    ab2 + cb2    ,    a2x2 +ax2    ,    x2 + x  

5  ــ حاصل عبارت هاى زىر را به دست آورىد.
-6 ÷ 2 * 3 =
6 - 6)3 - 3 * 2( =

−
=

−
+ −

1 2
4 2

3 2
2 1

2 2
3 3




