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تقریب زدن - 
 قطع کردن

دامپروری علی آقا بیش از 500 رأس گاو دارد.
__ 2 کیک خورده شده است.

5 
قّد سارا از 1/7 متر کمتر است.

در جمله های باال، عدد های به کار رفته تقریبی هستند. یعنی گاو های دامپروری ممکن است 511 
رأس باشد، اّما برای آنکه بزرگی دامپروری مشّخص شود، عدد 500 کافی است. هیچ کس کیک را 
قبل و بعد از خوردن وزن نمی کند. مقدار کیک خورده شده اهمیّت چندانی ندارد. قّد سارا با واحد متر 
به این صورت بیان شده است. با واحد های سانتی متر و میلی متر عدد های دقیق تری به دست می آید.

در زندگی روزمّره و متناسب با موضوع هایی که با آن ها سر و کار داریم، به جای مقدار های واقعی و 
دقیق، عدد های تقریبی را به کار می بریم.

در هر یک از مثال های زیر مشّخص کنید عدد بیان شده تقریبی است یا دقیق. دلیل خود را بنویسید.

ــ من 2 فرزند دارم.

ــ وزن من 32/1 کیلوگرم است.

1 زمین کشاورزی گندم کاشته شده است.
3

ــ 

هر کدام از ابزار های اندازه گیری تا حّدی می توانند عدد های دقیق را بیان کنند. برای نمونه دّقت 
خط کشی که فقط واحد های سانتی  متر را دارد، 1 سانتی متر است. یعنی این خط کش کمتر از یک 

سانتی  متر را مشّخص نمی کند.

1ــ طول زنبور با این خط کش تقریباً چند سانتی متر است؟

2ــ روی خط کش یک ذّره بین گذاشته ایم.
حاال بگویید زنبور چند سانتی متر است؟

فّعالّیت

فّعالّیت
 چند سانتیمتر است؟
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1ــ دّقت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری زیر را بنویسید.

    متر خیّاطی         خط  کش                        کیلومتر شمار )کیلومتر  بر ساعت(           دماسنج

اندازه می گیرد. دو  با دّقت 0/1 گرم  را  آزمایشگاه مدرسه ترازویی است که جرم اجسام  2ــ در 
گلوله ی فلّزی کوچک به جرم 3/23 گرم و 12/62 گرم را با این ترازو وزن می کنیم. ترازو جرم آن ها 

را با چه عدد هایی نشان می دهد؟

ـ برای اندازه گیری، با توّجه به موضوع و اهمیّت آن از تقریب های مختلفی استفاده می کنیم.در  3ـ 
مثال های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید.

ــ اندازه  گیری جرم یک انسان
ــ اندازه گیری دمای هوای گلخانه  

ــ اندازه گیری جرم یک گلوله ی فلّزی کوچک
ــ اندازه گیری تب بدن بیمار

همان طور که مالحظه کردید، اندازه گیری را با تقریب های متفاوتی انجام می دهیم. برای بیان تقریب 
مورد نظر عبارت »با تقریب کمتر از …« استفاده می کنیم و به جای، جای خالی عدد هایی را مانند 
10، 100، 1000 و یا دهم، صدم و هزارم می نویسیم. برای مثال وقتی می گوییم با تقریب کمتر از 
10 یعنی رقم های مرتبه های کمتر از دهگان ارزش زیادی ندارند و نیازی به بیان آن ها نیست. به این 

ترتیب رقم های یکان، دهم، صدم، هزارم و... را حذف کرده و به جای آن ها صفر می گذاریم. 
به این روش تقریب زدن، قطع کردن می گویند. حاال پاسخ پرسش 3 را با به کار بردن این عبارت 

دوباره بیان کنید.

1ــ با روش قطع کردن و با تقریب های داده شده، عدد های تقریبی را بنویسید. 
)عالمت  یعنی تقریباً مساوی( 

 237  - - - - - - - - - - - - )با تقریب کمتر از 100( -
 24/23 - - - - - - - - - - - - - )با تقریب کمتر از 1( -

134/4  - - - - - - - - - - - - )با تقریب کمتر از 10( -

2ــ وزن یک ماهی با واحد کیلوگرم، به طور تقریبی 4/3 کیلوگرم است. وزن این ماهی با واحد گرم 
با چه تقریبی بیان شده است؟

کار
درکالس

کار
درکالس
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تمرين را روی محور آبی رنگ می بینید.
 

3
4

1ــ کسر

روی محور سبز رنگ 3 واحد را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. برای این کار ابتدا 3 واحد را نصف 
کنید. چه نقطه ای وسط 3 واحد را نشان می دهد؟

حاال هر قسمت را دوباره نصف کنید تا 3 واحد به 4 قسمت مساوی تقسیم شود. اّولین قسمت چه 
کسری را نشان می دهد؟

 = ÷3 3 4
4

در دو محور باال، توضیح دهید چرا تساوی 
 

3
4

با توّجه به محّل قرار گرفتن عدد 2 ــ 
درست است؟

با توّجه به فّعالیّت باال، با تقسیم صورت بر مخرج هر کسر می توان آن را به صورت یک عدد اعشاری 
نشان داد.

وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم اعشار ادامه دهید، یعنی با تقریب کمتر از 0/1 به دست آورید. 
وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید، یعنی با تقریب کمتر از 0/01 به دست آورید.

3 را در نظر بگیرید. با انجام تقسیم تا 3 رقم اعشار مقدار تقریبی کسر را با تقریب های 
7

1ــ کسر 

مختلف پیدا کنید.

با تقریب کمتر از 0/001  

با تقریب کمتر از 0/01                   

با تقریب کمتر از 0/1      

3 و مخرج آن عدد 10 باشد. 
7

یک کسر بنویسید که تقریباً برابر 

با تقسیم صورت بر مخرج می توانید هر کسر کوچک تر از واحد را با یک کسر با مخرج 10 تقریب بزنید.

آن  صورت  که  بنویسید  مساوی  تقریباً  کسر  یک  زیر  کسر های  برای  حساب،  ماشین  کمک  به  2ــ 
یک رقمی باشد.

                                                  
                                

فّعالّیت
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1ــ محیط هر دایره برابر است با قطر آن دایره ضرب در عدد π. مقدار عدد 
π به روش های مختلف محاسبه می شود. غیاث الّدین جمشید کاشانی دانشمند 
بزرگ و مسلمان ایرانی این عدد را تا 10 رقم اعشار محاسبه کرد. عدد π تا 6 

رقم اعشار برابر است با: 3/141592 

مقدار عدد π را با تقریب های خواسته شده و با روش قطع کردن بنویسید.
π =                                          0/01 با تقریب کمتر از        
π =                                       0/001 با تقریب کمتر از

                       
22 را با تقسیم  کردن تا 3 رقم اعشار در خارج قسمت به دست آورید و تساوی های زیر 

7
حاال کسر 

/را کامل کنید.
7

22 000

با تقریب کمتر از 0/01           

با تقریب کمتر از 0/001         

پاسخ های این دو قسمت را مقایسه کنید. در مورد عدد های 22 و 7 چه می توان گفت؟

2ــ دانش آموزی مقدار تقریبی عدد 127/5 را به صورت زیر نوشته است. اشتباه او چیست؟
با تقریب کمتر از 10               12 127/5 

3ـ ـ یک عدد طبیعی با تقریب کمتر از 10 به روش قطع کردن 370 شده است. مقدار این عدد قبل 
از تقریب زدن چه عدد هایی می توانست باشد؟

4ــ تقسیم زیر را تا 3 رقم اعشار ادامه داده، به پرسش ها پاسخ دهید. سپس پاسخ ها را با یکدیگر 
مقایسه کنید.

با تقریب کمتر از 0/01       

با تقریب کمتر از 0/001 

در مورد عدد های 355 و 113 چه می توان گفت؟  
   

ـ مساحت دایره ای به شعاع 2/7 سانتی متر را به دست آورید. عدد π را 3 در نظر بگیرید. 5ـ 

تمرين

113
355

113
355
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فّعالّیت

کار
درکالس

گرد کردن

1ــ 

ــ گوی عدد 16 به سمت 10 می رود یا 20؟  ــ گوی عدد 4 به سمت صفر می رود یا 10؟ 
ــ گوی عدد 45 به سمت 40 می رود یا 50؟  ــ گوی عدد 37 به سمت 40 می رود یا 30؟ 

حاال با رسم گوی در جای مناسب )با توّجه به محور عدد ها( به پرسش های زیر پاسخ دهید.
ــ گوی عدد 34 به سمت 30 می رود یا 40؟  ــ گوی عدد 26 به سمت 20 می رود یا 30 ؟ 

2ــ اگر عدد 21 را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از 10 قطع کنیم، عدد 20 به دست می آید.
در این صورت عدد تقریبی با عدد واقعی 1 واحد اختالف دارد.  1= 20ــ21 

عدد های زیر را به روش قطع کردن با تقریب کمتر از 10 قطع کنید و هر بار مقدار خطا )اختالف با 
عدد واقعی( را به دست آورید.

43    57

26    35

3ــ عدد 57 به 50 نزدیک تر است یا به 60؟
اگر به جای عدد 57 مقدار تقریبی 60 را بنویسیم، چقدر خطا کرده ایم؟

عدد 26 به 20 نزدیک تر است یا به 30؟
اگر به جای عدد 26 مقدار تقریبی 30 را بنویسیم، چقدر خطا کرده ایم؟

برای اینکه در استفاده از عدد های تقریبی خطای کمتری داشته باشیم، از روش گرد کردن استفاده 
می کنیم. در این روش با توّجه به تقریب مورد نظر، عدد تقریبی ای را انتخاب می کنیم که به مقدار 
واقعی نزدیک تر باشد. برای مثال مقدار عدد تقریبی 371 به روش گرد کردن و با تقریب کمتر از 

100 برابر 400 می شود، چون عدد 400 بهتر از 300 به مقدار واقعی نزدیک تر است.

فّعالّیت

0 10 20 30 40 50

4 16
37

45
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1ــ با توّجه به تقریب داده شده، مانند نمونه تعیین کنید هر عدد بین کدام دو عدد قرار می گیرد. 
دور عدد نزدیک تر به مقدار واقعی خط بکشید.

با تقریب کمتر از100: 300 ــ  285ــ 200 با تقریب کمتر از 0/1: 37/3 ــ 37/28 ــ 37/2 

با تقریب کمتر از0/1:                 ــ0/86ــ                   با تقریب کمتر از 100:       ــ 1734 ــ   

2ــ با توّجه به تمرین های باال روش گرد کردن را توضیح دهید.

3 ــ با روشی که توضیح دادید، عدد های زیر را با تقریب کمتر از 100 گرد کنید.

 126/9     52

در روش گرد کردن باید به مرتبه ی بعد از تقریب مورد نظر توّجه کنیم. در جدول ارزش مکانی زیر 
وقتی تقریب کمتر از 10 مورد نظر است، رقم دهگان را در نظر می گیریم. 

صدگاندهگانیکاندهمصدم

1
0

3
0

6
0

8
9

2
2

مقدار تقریبی عدد داده شده را با تقریب کمتر از 100 به دو روش بنویسید.

عددمقدار تقریبی به روش قطع کردنمقدار تقریبی به روش گرد کردن

374

3540

1673/8

در چه مواقعی مقدار تقریبی از هر دو روش یکی می شود؟

فّعالّیت

کار
درکالس

از ) یا مساوی ( 5 است،  چون رقم بعد از دهگان بیشتر 
رقم های کمتر از دهگان را حذف و به جای آن ها صفر 
می گذاریم، اّما یک واحد به رقم دهگان اضافه می کنیم. 

286/31 با تقریب کمتر از 10             290

2
4
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تمرين 1ــ عددهای اعشاری 3/142 و2/761 را با تقریب های کمتر از0/01 و0/1 به دو روش تقریب 
بزنید. در کدام عدد ها پاسخ هر دو روش یکی شد؟

3/142                                     3/142 با تقریب کمتر از0/01 
 2/761                                     2/761 با تقریب کمتر از0/1 

2ــ در یک مسابقه ی دو برای بیان رکورد دوندگان روش قطع  کردن مناسب تر است یا گرد  کردن؟
کدام یک برای اندازه  گیری بهتر است؟

کدام یک دّقت بیشتری دارد؟

عدد های داده شده را به صورت تقریبی روی محور پیدا کنید. به کمک آن مقدار تقریبی عدد به 
روش گرد کردن را پیدا کنید. مانند نمونه محور را با توّجه به تقریب مورد نظر تقسیم بندی کنید. 

)در بعضی موارد الزم نیست صفر محور را نمایش دهیم.(

با تقریب کمتر از 100               200 234

47/2 با تقریب کمتر از 10                        

با تقریب کمتر از 1                          53/8

با تقریب کمتر از 10                         748/5

با تقریب کمتر از0/1                       4/32

فّعالّیت

کار
درکالس
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این  جرم  است.  اعالم شده  کیلوگرم  و 50  گرد شده  از 10  کمتر  تقریب  با  گوسفند  یک  جرم  1ــ 
گوسفند چه عدد هایی می توانست باشد؟

2ــ مقدار تقریبی عدد 8/429 را با تقریب های خواسته شده به روش گرد کردن به دست آورید.

 8/429 8/429          کمتر از 1/ 0      8/429               کمتر از 1      کمتر از  0/01     

3  ــ مقدار تقریبی عدد های زیر را با تقریب کمتر از 0/01 به روش گرد کردن به دست آورید.

34/268                        3/261                        8/429  

4ــ چرا مقدار تقریبی عدد π تا 2 رقم اعشار با روش های قطع کردن و گرد کردن فرقی نمی کند، اّما 
 π = 3/141592                                                        با تقریب کمتر از 0/001 فرق می کند؟

5  ــ در شکل های زیر با توّجه به واحد اندازه گیری، طول هر پاره خط را به نزدیک ترین عدد صحیح 
گرد کنید.

  طول

  طول

  طول

6ــ اندازه ی قّد چند دانش آموز با واحد سانتی متر نوشته شده است. اندازه ی قّد آن ها را با تقریب 
کمتر از 10 گرد کنید.

 147  153  162  171       

آیا تقریب کمتر از 100 برای اندازه گیری قد مناسب است؟ چرا؟ 

تمرين
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حّل مسئله

بپردازیم، راه حّل مسئله آشکار بعضی از مسئله ها در نگاه اّول دشوار و پیچیده به نظر می رسند، اّما اگر مسئله را ساده  به بررسی آن  یا در حالت خاص و ساده شده  به جای کنیم  تقریبی  عدد های  از  استفاده  مسئله  کردن  ساده  روش های  از  یکی  عددهای کسری و اعشاری است.می شود. 

15 متر تولید می شود. این کارخانه هر روز 248 لوله تولید 
4

1ــ در یک کارخانه لوله هایی به طول 
می کند. در این کارخانه روزی چند متر لوله تولید می شود؟

اگر تشخیص راه حّل مسئله برای شما دشوار است، مسئله را با عدد های تقریبی دوباره بخوانید. به جای 

متر از عدد 5 و به جای 248 از عدد 200 استفاده کنید. حاال بگویید راه حّل مسئله چیست؟ 1 5__4 

اگر راه حل را متوّجه شده اید، مسئله ی اصلی را حل کنید.

2ــ ضخامت هر برگ کاغذ 0/06 میلی متر است. 
ضخامت یک دفتر 120 برگ چقدر است؟

11 است؟
7

12 چند برابر عدد
3

3ــ عدد

انجام  را  این سؤال چه عملی  به  پاسخ  برای  است؟  برابر عدد 7  مسئله ی ساده تر:  عدد 14 چند 
می دهید؟

، سه و بیست و هشت صدم بیشتر است؟ 37
4

4ــ چه عددی از 4/5 برابر

مسئله ی ساده تر: چه عددی از ……… برابر ………، …… بیشتر است؟

7 0



حّل مسئله ی 
ساده تر

گاهی وقت ها حّل مسئله در حالت کلّی یا با عددهای بزرگ و غیر معمول، ناممکن 

به نظر می رسد. در این صورت بهتر است مسئله با تعداد حالت های کمتر حل شود و 

پس از آن با کمک الگویابی، مسئله ی ساده شده به مسئله ی اصلی مرتبط شود.

1ــ اگر علی درست وسط یک صف ایستاده و از اّول صف نفر دویست و چهل و هفتم باشد، چند نفر 
در این صف هستند؟

این مسئله را برای حالتی که علی نفر سوم صف باشد، حل کنید. سپس مسئله ی اصلی را پاسخ دهید.

2ــ حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

× × × × × × =

1 2 3 4 98 99
2 3 4 5 99 100

عالمت … یعنی نوشتن کسر ها به همین ترتیب ادامه دارد.

ابتدا مسئله را برای حالت ساده شده ی روبه رو حل کنید.

3  ــ مجموع زاویه های یک ده ضلعی چند درجه است؟

 

× × × =1 2 3 4
2 3 4 5

7 1



فّعالّیت
نمایش  تقریبی 

عدد ها روی محور

1ــ کسر های کوچک تر از واحد زیر را در نظر بگیرید. به کمک ماشین حساب و با روش قطع کردن، با 
تقریب کمتر از0/1 جای کسر ها را روی محور نشان دهید.

=3
19                   

=5
7                              

=13
25                        

=7
15

با چه تقریبی  2ــ حاال جای دقیق تر همان کسر ها را روی محور زیر نشان دهید. این بار عدد ها را 
در نظر می گیرید؟

تا 3 رقم اعشار برابر است با : 0/428. با توّجه به تقریب داده شده، این کسر را با یک 
 

3
7

3  ــ کسر

کسر اعشاری بیان کنید.

با تقریب کمتر از 0/01       با تقریب کمتر از0/1 

هر کسر را روی کدام محور باال نشان می دهید؟ چرا؟

=22
7

22 را به صورت عدد مخلوط بنویسید.                  
7

1ــ کسر 

2ــ با توّجه به اینکه حاصل تقسیم 22 بر 7، تا 3 رقم اعشار برابر است با: 3/142، عدد مخلوط باال 
را با تقریب های مختلف به صورت عدد  مخلوط بنویسید.

 با تقریب کمتر از 0/1  

با تقریب کمتر از0/01   

با تقریب کمتر از 0/001 

فّعالّیت

0/10 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1

0/10/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/90 1

کار
درکالس

کار
درکالس

2
4

3
7

3
7
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را تا یک رقم اعشار پیدا کنید.
 

1
6

1 و 
3

 ،1
2

1ــ مقدار کسر های 

                                                                          

2ــ برای هر کدام یک کسر تقریبی با روش گرد کردن و با مخرج برابر 10 بنویسید )از ماشین حساب 
کمک بگیرید(.

                                                                                           

3  ــ آیا مجموع این سه کسر با مجموع سه عدد تقریبی برابر است؟ حاصل جمع سه کسر را در دو 
حالت باال پیدا کنید.

همان طور که می بینید پاسخ محاسبه های تقریبی با پاسخ واقعی فرق دارد. این تفاوت ها در اندازه گیری های 
مختلف مثل اندازه گیری طول نیز خود را نشان می دهد.

1ــ طول پاره خط های آبی، قرمز و کّل پاره خط با تقریب کمتر از 1 سانتی متر با روش قطع کردن، چقدر 
است؟

= طول کّل پاره خط                                       = قرمز                                         = آبی

با استفاده از عددهای تقریبی بیان کنید چه کسری از کّل پاره خط قرمز است؟ 
چه کسری آبی است؟

مجموع این دو کسر را پیدا کنید.
چرا مجموع این دو کسر برابر یک نشد؟

2  ــ طول پاره خط با تقریب کمتر از 1 سانتی متر، با روش قطع کردن چند سانتی متر است؟
سه برابر این طول به صورت تقریبی چند سانتی متر می شود؟

حاال با کمک پرگار، پاره خط را سه برابر کرده و اندازه گیری کنید. طول پاره خط تقریباً چقدر می  شود؟
چرا دو عدد به دست آمده برای طول پاره خّط سه برابر شده متفاوت است؟

فّعالّیت

12/7 7/8

کار
درکالس

2
4

/
2

1 /
2

1 /
3

1
/

3
1

/
6

1/
6

1
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کار
درکالس

به وجود  تفاوت  این  آیا  با روش گرد کردن می نوشتید،  را  فّعالیّت قبل  به  اگر عدد های مربوط  1ــ 
می آمد؟

2ــ اگر عدد 4/25 را با تقریب کمتر از یک بنویسید، حاصل ضرب زیر چند می شود؟ 

 4× 4/25 

 با توّجه به شکل زیر توضیح دهید که حذف 0/25 چه تأثیری در 4 برابر شدن آن عدد دارد.

پاسخ  بدهد.  مختلف  عملیّات  پاسخ های  از  خوبی  تصّور  می تواند  تقریبی  عددهای  از  استفاده  1ــ 
تقریبی عملیّات زیر را به دست آورید.

34/2  ×  11/2  30×10=

24/3+16/7-11/4

+ − 

1 7 24 3 5
11 8 19

                       

              

با عدد  پاسخ عملیّات شما  بزنید. در صورتی که  تقریب  را  پاسخ  انجام عملیّات،  از  قبل  بهتر است 
تقریبی به دست آمده فاصله ی زیادی داشته باشد، بهتر است دوباره راه حّل خود را بررسی کنید تا 

دلیل این اختالف و اشتباه خود را بیابید.

کار
درکالس

× =4

2
4

7 4
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1ــ با استفاده از ماشین حساب کسر های زیر را به صورت اعشاری بنویسید. پس از گرد کردن، آن ها 
را روی محور اعداد نشان دهید.



3476
3201

                        

1243
987

                       

532
317                          

324
473

    

از چه تقریبی برای پیدا کردن مقدار تقریبی کسر ها استفاده کردید؟ چرا؟

2ــ برای پیدا کردن مقدار تقریبی یک عدد با روش گرد کردن با تقریب کمتر از 0/1، به چند رقم 
اعشار نیاز داریم؟ چرا؟

3  ــ طول پاره خّط زیر را با خط کش اندازه بگیرید. چند سانتی متر شد؟

با خط کش وسط آن را پیدا کنید. دوباره وسط پاره خط های نصف شده را با خط کش پیدا کنید. این 
عمل را یک بار دیگر هم انجام دهید. پاره خط داده شده به چند پاره خّط کوچک تقسیم شده است؟

الف( با انجام عمل تقسیم، اندازه ی یک پاره خّط کوچک را به دست آورید.

ب( با خط کش یک پاره خّط کوچک را اندازه بگیرید.

ج( عدد های دو قسمت الف و ب چقدر با هم اختالف دارند؟

4ــ مقدار تقریبی هر یک از محاسبه های زیر را با انتخاب یک تقریب مناسب پیدا کنید.

241/07 × 3/3     1843/9 ÷ 21/8 

× 

1 713 9
14 8

   + 

3 1924 18
19 20

18/024+1/832 1/07ــ 2/79     

کار
درکالس

0 0/20/1 21

2
4
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فّعالّیت
محاسبه های تقریبی و
ترتیب انجام عملیّات

1ــ عدد های داده شده را با تقریب های کمتر از 0/1 و0/01 قطع کنید و حاصل را به دست آورید.

   3/141                          3/141 

+2/761  +                     +2/761   +
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ        ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 

 
چرا پاسخ ها تا یک رقم اعشار با هم تفاوت دارند؟

2ــ حاال با روش گرد کردن، مقدار تقریبی را پیدا کنید و پاسخ ها را مقایسه کنید.

    3/141                             3/141 

+ 2/761  +                        +2/761   +
ـــــــــــــــ   ــــــــــــــــ           ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

3ــ کدام روش مناسب تر است؟

روش گردکردن، پاسخ را به مقدار واقعی نزدیک تر می کند و خطای محاسبه را کاهش می دهد.

جمع ها و تفریق های داده شده را با روش های گرد کردن و قطع کردن با تقریب کمتر از 0/1 محاسبه 
کنید. حاصل جمع ها و تفریق ها را به دست آورید و با پاسخ های تقریبی مقایسه کنید.

   3/76                                                3/76 

-2/85  -                                         -2/85   -
ـــــــــــــ   ـــــــــــــ                               ـــــــــــــ  ــــــــــــــ

    14/56                     14/56  

+ 11/67 +                  +11/67   +
ـــــــــــــ   ــــــــــــــ                   ـــــــــــــ ــــــــــــــ  

کدام روش مناسب  تر است؟

فّعالّیت

کار
درکالس

                                                                                                                              

کمتر از 0/1

قطع کردن

                                                                                                                              

کمتر از 0/01

                                                                                                                              

کمتر از 0/1

                                                                                                                              

کمتر از 0/01

گرد کردن

قطع کردن گرد کردن

2
4
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1ــ حاصل تقریبی عبارت زیر را با تقریب کمتر از 1 از دو روش محاسبه کنید. 

14/37 + 7/46 + 6/48 =  

روش اّول: ابتدا عدد ها را گرد کنید، سپس حاصل جمع را به دست آورید.

روش دوم: ابتدا حاصل جمع را پیدا کنید، سپس پاسخ را گرد کنید.

2ــ به همین ترتیب عبارت زیر را از دو روش با تقریب کمتر از 0/1 پیدا کنید. 
 

8 × 3/26 =  

روش اّول: ابتدا 3/26 را گرد کنید.

روش دوم: ابتدا حاصل ضرب را پیدا کنید.

3ــ به همین ترتیب حاصل عبارت زیر را از دو روش با تقریب کمتر از 1 به دست آورید. 

5/37 + 7/44 - 6/48 =  

روش اّول:

روش دوم: 

چرا پاسخ ها با هم تفاوت ندارند؟

چه تفاوتی بین این عبارت و عبارت های باال وجود دارد؟

در انجام محاسبه های تقریبی باید مراقب بود که مقدار خطا های استفاده از عددهای تقریبی روی هم 
جمع نشود و فاصله ی عدد حاصل، از مقدار واقعی اش زیاد نشود.

فّعالّیت
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تمرين 1ــ در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. برای انجام عملیّات، اگر عبارت پرانتز داشت، محاسبه ها 
را از داخلی ترین پرانتز آغاز کنید.

          

2ــ عبارت زیر به دو صورت محاسبه شده است، محاسبه ها را کامل کنید.

                                                                           = 3×)2ــ 8(
= 3×2ــ 8   

                                                                            =)3×2( ــ 8

اگر ترتیب انجام عملیّات با پرانتز مشّخص نشده بود، ابتدا باید ضرب ها و تقسیم ها، سپس جمع ها 
و تفریق ها را از چپ به راست انجام دهید. به این ترتیب کدام یک از راه حل های باال درست است؟

با توّجه به این قرارداد، حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

8 ÷ 2 + 3 × 4 - 5 =  

با رعایت ترتیب انجام عملیّات یعنی 1( درون پرانتز، 2( ضرب و تقسیم  و 3( جمع و تفریق، 
حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

= )0/07+ 0/43( ×0/2ــ 1/1  

 4 ÷ 2/1 + 1/2 × 3 =  

 + × =1 1 42 1
2 3 5

 

= )))0/2ــ 0/7( + 1( +1 ( +1  

 

فّعالّیت

کار
درکالس

2
4

       = ـــــــ  ×0/1 = )4ــ  ـــــــ ( × 0/1 = )4ــ  ـــــــ ×3( × 0/1 = )4ــ )0/1ــ 2/1( × 3( ×0/1
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1ــ حاصل عبارت های زیر را با تقریب کمتر از 1 به دست آورید. روش مناسب تقریب زدن را انتخاب 
کنید. در هر مورد خطای محاسبه را به دست آورید )خطای محاسبه یعنی اختالف پاسخ تقریبی و پاسخ 

واقعی(.

4/31+7/9-6/82=    

     

2ــ با رعایت ترتیب انجام عملیّات، حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

13/1 - 1/2 ×10 =  

10 - 0/1× )4/7 - 3/5( =  

− ÷ =2 312 1
5 5

  

3ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. هر بار تصمیم بگیرید که بهتر است قسمت کسری را به 
اعشاری تبدیل کنید یا قسمت اعشاری را به صورت یک کسر ساده شده بنویسید.

/ + =24 3 1
3

/− =13 1 17
4

/ × =30 2 1
7

 

، با توّجه به این مطلب، حاصل  ضرب زیر را با تقریب کمتر از 0/1  /=1 0 33333
3

4ــ می دانیم: ...
به دست آورید.

را تا یک رقم اعشار به دست آورید.          
 

7
3

حاال با تقسیم 7 بر 3 مقدار 

چرا پاسخ های این دو روش محاسبه، اختالف دارند؟

تمرين

− =1 513 1
4 6

/
3

7 0

= × 

7 17
3 3

/
3

7 0
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با نوشتن آنچه که از شما خواسته شده، خالصه ای از درس هایی مرور فصل
را که در این فصل یاد گرفته اید، تهیّه کنید.

1ــ توضیح دهید که چرا از عدد های تقریبی استفاده می کنیم.

2ــ کامل کنید:  

با تقریب کمتر از 0/1    3/27

با تقریب کمتر از 1  3/27

3ــ روش قطع کردن را توضیح دهید.

4ــ روش گرد کردن را توضیح دهید.

5  ــ در چه مواردی مقدار تقریبی یک عدد با روش های قطع کردن و گرد کردن یکی می شود؟

735 را روی محور نشان داد؟
845

6ــ چگونه می توان یک کسر مانند 

7ــ وقتی می خواهیم مقدار یک عبارت را به صورت تقریبی محاسبه کنیم، می توانیم به دو روش 

عمل کنیم.

1( پیدا کردن مقدار تقریبی هر عدد و سپس محاسبه

2( پیدا کردن حاصل عبارت و سپس تقریب زدن 

خوبی ها و بدی های این دو روش  را توضیح دهید.

3 + 2 × )7 - 5( = 8  ــ ترتیب انجام عملیّات را توضیح دهید.             

8 0



فصل

نسبت، تناسب و درصد5



فّعالّیت

کار
درکالس

جدول تناسب

در این کالس هر 3 دانش آموز روی یک نیمکت نشسته اند، یعنی روی 2 نیمکت 6 نفر، روی 3   نیمکت 
9 نفر و ... . به این ترتیب می توان گفت نسبت نیمکت ها به دانش آموزان 1 به 3 است.

این نسبت را به شکل های مختلف زیر می توان بیان کرد.
1 است. این نسبت را به صورت زیر در 

3
نسبت نیمکت ها به دانش آموزان 1به 3 یا1و 3 یا 1:3 یا 

جدول نسبت قرار می دهیم.  

با توّجه به هر شکل جدول نسبت ها را کامل کنید.
کار
درکالس

تعداد مثلّث

تعداد دایره

تعداد مثلّث

تعداد دایره

تعداد مربّع

تعداد مربّع

تعداد چوب کبریت

تعداد دوچرخه

تعداد چرخ

نیمکت1

دانش آموز3

2
4
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گاهی نسبت ها به طور واضح بیان نمی شوند و تشخیص نسبت ها به محاسبه نیاز دارد.

1ــ نسبت پول حمید به مجید 3 به 4 ونسبت پول مجید به سعید 6 به 5 است. نسبت پول این 
سه  نفر را پیدا کنید.

= 3
4  

= 5
6

با توّجه به کسر ها برای بیان نسبت ها چه کاری باید انجام دهید؟

نسبت های باال با شکل نمایش داده شده اند تا کار برای شما ساده تر شود.

3 است. 
7

2 و نسبت طول پاره خط م س به پاره خط ک ل
5

1ــ نسبت طول پاره خط م س به پاره خط ر ن 

نسبت طول این سه پاره خط را پیدا کنید.

2ــ در محاسبه ی دستمزد سه کارگر نسبت سهم علی به محسن 4 به 3 و نسبت سهم علی به احمد 

6  به 7 است. نسبت سهم هر یک را از کّل دستمزد به دست آورید.

فّعالّیت

کار
درکالس

پول حمید
پول مجید

پول سعید
پول مجید

2
4
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تمرين در یک قوری یک استکان شربت و 5 استکان آب ریختیم. در یک پارچ 2 استکان شربت و 10  استکان 
آب ریختیم. شربت قوری شیرین تر است یا پارچ؟ چرا؟

مقایسه ی نسبت ها به مقایسه ی کسر ها تبدیل می شود. در نوشتن کسر به واحد عدد ها توّجه شود.

در یک ظرف 3 کیلوگرم شیرینی بود. 2 کیلوگرم از آن خورده شد. در ظرفی دیگر 500 گرم شیرینی 
بود که 300 گرم آن خورده شد. شیرینی کدام ظرف خوش مزه تر بوده و بیشتر خورده شده است؟

1ــ وقتی می گوییم نسبت دو مقدار 2 به 5 است، می توانیم بگوییم نسبت این دو مقدار 4 به 
10است. دلیل این موضوع را با یک تساوی کسری نشان دهید.

1 است. نسبت پول آن ها را با عدد های طبیعی 
3

1 و 
2

2ــ نسبت پول فاطمه به حمید و سعید مثل 1، 

بیان کنید.

نسبت پول فاطمه به سعید برابر است با: 

نسبت پول حمید به سعید برابر است با: 

حاال نسبت زیر را یک بار با استفاده از عدد های کسری و یک بار با عدد های صحیح بنویسید.

=نسبت پول حمید به سعید                                         = نسبت پول حمید به سعید 

فّعالّیت

فّعالّیت

کار
درکالس

2
4

8 4



1ــ نسبت اندازه ی ضلع یک مربّع به اندازه ی محیط آن برابر است با : 
با یک مثال درستی نسبت باال را بررسی کنید. )برای مثال ضلع مربّع را 5 در نظر بگیرید.(

2 ــ در مستطیل روبه رو نسبت های خواسته شده را بنویسید.

=  عرض به طول                                               = طول به عرض
= عرض به محیط                                              = طول به محیط

3   ــ در مثلّث متساوی الّساقین زیر نسبت اندازه ی ساق به قاعده را با یک کسر )با صورت و مخرج 
عدد صحیح( بیان کنید.

ابتدا طول ساق و قاعده را با واحد سانتی متر و با خط کش اندازه بگیرید.

4   ــ می خواهیم تعداد تماشاگران را تخمین بزنیم. با توّجه به فشردگی تماشاگران می توانیم حدس 
بزنیم که تعداد تماشاگران در هر مربّع تقریباً برابر است و به یک نسبت در این ورزشگاه پراکنده 

شده اند. تعداد تماشاگران را تخمین بزنید. 

5   ــ در تصویر زیر نسبت های خواسته شده را بنویسید.

= ______________________            = __________________              = ___________________      نسبت تعداد شش ضلعی ها          نسبت  تعداد مربّع ها                  نسبت تعداد مثلّث ها 
              تعداد کّل شکل ها                            تعداد کّل شکل ها                      تعداد کّل شکل ها

در این تصویر کدام شکل بیشتر به  کار رفته است؟

تمرين

5

2
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فّعالّیت

کاشی سیاه501

کاشی سفید903

مقدارهای  تناسب

1ــ اگر روی یک نیمکت 3 نفر نشسته باشند، روی 
دو نیمکت چند نفر نشسته اند؟ 9 نفر روی چند 

نیمکت می نشینند؟ با استفاده از جدول، جاهای خالی 
را پر کنید تا پاسخ پرسش ها به دست آیند.

 
هر نسبت را به صورت یک کسر بنویسید.

آیا این کسر ها با هم برابرند؟

هم  با  کسر ها  همه ی  آیا  بنویسید.  را  نسبت  هر  به  مربوط  کسر  و  کنید  کامل  را  زیر  جدول  2ــ 
مساوی اند؟

1
5

هرگاه دو مقدار طوری تغییر کنند که نسبت )حاصل تقسیم( آن ها مقدار ثابتی باشد )یعنی نسبت 
کسر ها با هم مساوی باشند(، به آن دو مقدار، مقدار های متناسب می گویند و جدول این نسبت ها را 

جدول تناسب می گویند. در مثال باال تعداد نیمکت ها و تعداد دانش آموزان با هم متناسب هستند.

جدول هر شکل را کامل کنید. با نوشتن کسر مربوط به هر نسبت تعیین کنید که کدام جدول، جدول 
تناسب است؟

1
3  

 

فّعالّیت

کار
درکالس

نیمکت21

دانش آموز93

استکان شربت54321

استکان آب35305

تعداد مثلّث7654321

تعداد چوب کبریت3

2
4
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مسئله ها را مانند نمونه به کمک جدول تناسب حل کنید.

1ــ در یک دیوار کاشی کاری شده نسبت تعداد کاشی های سیاه به سفید 1 به 3 است.
اگر تعداد کاشی های سیاه 50 تا باشد، تعداد کاشی های سفید چند تاست؟
اگر تعداد کاشی های سفید 90 تا باشد، تعداد کاشی های سیاه چند تاست؟

2ــ یک نّقاش برای درست کردن رنگ سبز، هر 50 کیلوگرم رنگ آبی را با 30 کیلوگرم رنگ زرد 
مخلوط می کند. اگر نّقاش 25 کیلوگرم رنگ آبی خریده باشد، چند کیلوگرم رنگ زرد نیاز دارد؟

با 18 کیلوگرم رنگ زرد، او چند کیلوگرم رنگ آبی نیاز دارد؟

3  ــ در یک کارگاه شیرینی پزی برای تهیّه ی نوعی کیک هر 3 کیلوگرم آرد را با 2 کیلوگرم شکر مخلوط 
می کنند. اگر شیرینی پز بخواهد با 45 کیلوگرم آرد کیک بپزد، چند کیلوگرم شکر نیاز دارد؟

با 24 کیلوگرم شکر چند کیلوگرم آرد باید مخلوط کند؟

فّعالّیت

تعداد ماشین30010010654321

تعداد چرخ4

کاشی سیاه501

کاشی سفید903

1
4
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مسئله ای بنویسید که حّل آن، این جدول تناسب باشد.

برای پیدا کردن جواب مسئله که با عالمت سؤال مشّخص شده است،
به روش زیر عمل می کنیم. )قبل از ضرب کردن ساده می کنیم.(

×= → = =800 12 800 640
15 12 15

با اضافه کردن یک ستون به جدول، مسئله ی زیر را حل کنید.
در 48 لیتر آب این دریاچه چقدر نمک است؟

1ــ اگر نرگس 5 دفتر را 6 هزار تومان خریده باشد، 15 دفتر را چند تومان می تواند بخرد؟

با  را  گرم شکر  می شوند. 450  مخلوط   2 و   7 نسبت  به  و شکر  آرد  کلوچه،  نوعی  پختن  برای  2ــ 
چه   مقدار آرد باید مخلوط کرد؟

ترکیب  گرم سدیم  با 450  کلر  گرم  هر 70  تقریباً  است.  کلر  و  از سدیم  ترکیبی  طعام  نمک  3 ــ 
می شود. تعیین کنید 28 گرم کلر با چند گرم سدیم ترکیب می شود؟

4ــ می دانیم که هر 1000 متر برابر یک کیلومتر است. 756 متر چند کیلومتر است؟
هر متر 10 دسی متر است. 57 دسی متر چند متر است؟

هر متر 100 سانتی متر است. 142/7 سانتی متر چند متر است؟

کار
درکالس

لیتر آب دریاچه800؟

کیلوگرم نمک1215

تمرين

4 160

5

2
4

1
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5 ــ یک کتاب 24000 تومان است. اگر این کتاب را با 10 درصد تخفیف بفروشند، کتاب چند تومان 
به فروش می رسد؟

10 درصد تخفیف یعنی از هر 100 تا 10 تا کم می شود )یعنی 90 تا گرفته می شود(.

6 ــ یک ساعت 60 دقیقه است. 75 دقیقه چند ساعت می شود؟ )به صورت اعشاری بنویسید.( 

یا    
/

60
75 1 25 ساعت  

7ــ زمان های مشّخص شده را به صورت یک عدد اعشاری بنویسید.

 = - - =4 ساعت و 12 دقیقه                                         - - - -  

451
60

= - - -                                           2:30= - - -              

8 ــ هر کیلوگرم 1000 گرم  و هر تن 1000 کیلوگرم است. حاال با استفاده از جدول تناسب جاهای 
خالی را کامل کنید.

- کیلوگرم = 320 گرم - تن = 4231 گرم                                        - - - -

- تن =  847350 کیلوگرم                       - کیلوگرم                                    - - - 3/28 تن =-

ساعت1

دقیقه7560 /= → = = = =1 75 15 11 1 1 25
60 75 60 60 4
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حّل مسئله
خواهد رسید. کافی است زیر مسئله ها را تشخیص دهید.وقتی مسئله های ساده و مرحله ای حل می شوند، مسئله ی اصلی و پیچیده نیز به جواب بسیاری از مسئله های پیچیده را می توان به مسئله های ساده و مرحله ای تبدیل کرد. 

1ــ احمد 000 20 تومان پول دارد. او می خواهد 8 دفترچه و با باقی مانده ی پولش مداد بخرد. قیمت 
هر دفترچه 1350 تومان و قیمت هر مداد 300 تومان است. او چند مداد می تواند بخرد و چقدر 

برایش باقی می ماند؟

الف( ابتدا باید قیمت 8 دفترچه را حساب کنید.
ب( بعد از خرید دفترچه، چقدر پول برایش باقی می ماند؟

ج( با این پول باقی مانده چند مداد 300 تومانی می توان خرید؟
د( چقدر پول باقی مانده است؟

2ــ صاحب یک کارگاه جوراب بافی روز گذشته 18/35 کیلوگرم و امروز 17/65 کیلوگرم نخ خریده 
است. اگر برای هر جفت جوراب 120گرم نخ مصرف شود، با این مقدار نخ چند جفت جوراب می توان 

بافت؟

3  ــ مفتولی )سیم نازک( را به شکل مربّعی به ضلع 8 سانتی متر درآورده ایم. اگر آن را باز  کنیم و به 
شکل یک مستطیل به عرض 3 سانتی متر درآوریم، طول مستطیل چند سانتی متر است؟

4  ــ کتاب فروشی اعالم کرده است که کتاب های نو را با 20 درصد و کتاب های کهنه را با 35 درصد 
تخفیف می فروشد. زهرا می خواهد تعدادی کتاب نو به قیمت 35000 تومان و تعدادی کتاب کهنه به 

قیمت 86000 تومان بخرد. زهرا چند تومان باید بپردازد؟

تواند بخرد و چقدر 
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زیرمسئله قبل از حل کردن مسئله فهرست و ترتیبی از زیرمسئله ها تهّیه کنید. این کار به فکر 

شما نظم می دهد و حّل مسئله را برایتان آسان تر می کند.

1ــ حاصل کسر روبه رو را به دست آورید.

−

×

23
5

1 11
5 11

=

الف( محاسبه ی صورت کسر
ب( محاسبه ی مخرج کسر
ج( تقسیم صورت بر مخرج

2ــ مراحل محاسبه ی کسر زیر با رسم خط های کسری مشّخص شده است .هر خّط کسری نشان دهنده ی 
یک عملیّات است. با انجام مراحل این عملیّات مرحله های حاصل را پیدا کنید.

−
+ = + = + =

+

11
21 1 111
2

1 پولش را دفتر خرید. اگر برای فاطمه 5000 تومان باقی مانده 
3

 پولش را کتاب و 
1
2 3  ــ فاطمه 

باشد، کّل پول فاطمه چقدر بوده است؟

این مسئله را در فصل اّول با رسم شکل حل کرده اید. حاال با حّل آن به روش زیرمسئله پاسخ آن را 
به دست آورید.

الف( چه کسری از پول فاطمه خرج شده است؟
ب( چه کسری باقی مانده است؟

ج( اگر باقی مانده ی این کسر 5000 تومان باشد، کّل پول چقدر است؟
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فّعالّیت

کار
درکالس

تسهیم به نسبت

1ــ در جدول زیر محیط مربّعی را با طول ضلع های متفاوت می بینید. جدول را کامل کنید.

       3
12

نسبت ضلع به محیط را به صورت کسر زیر هر ستون بنویسید.
آیا این یک جدول تناسب است؟ اگر ضلع مربّع 2 برابر شود، محیط چند برابر می شود؟ اگر ضلع مربّع 
3/5 برابر شود، محیط آن چند برابر می شود؟ آیا در جدول  اندازه ی ضلع های یک شکل، می توان 

ردیفی به نام محیط اضافه کرد؟ چرا؟

2ــ در جدول زیر مساحت مربّع هایی با طول ضلع های متفاوت نشان داده شده است. جدول را کامل 
کنید.

نسبت ضلع به مساحت را به صورت کسر زیر هر ستون بنویسید.

 

 3
9

آیا این جدول تناسب است؟  اگر ضلع مربّع 2 برابر شود، آیا مساحت شکل 2 برابر می شود؟ آیا در 
جدول  تناسب ضلع های یک شکل، می توان ردیفی به نام مساحت اضافه کرد؟ چرا؟

3ــ 5 کیلوگرم رنگ آبی با 3 کیلوگرم رنگ زرد مخلوط می شود تا 8 کیلوگرم رنگ سبز به دست آید. 
جدول مربوط به آن را کامل کنید.

8= 3+5 = زرد+ آبی= سبز

اگر مقدار رنگ های  آبی و زرد 2 برابر شود، آیا مقدار رنگ سبز نیز 2 برابر می شود؟  آیا در این 
جدول تناسب می توان ردیفی به نام سبز )آبی+ زرد( اضافه کرد؟

فّعالّیت
اندازه ی ضلع ) به متر(1/553

محیط ) به متر(10803612

اندازه ی ضلع ) به متر(121/553

مساحت ) به متر مربّع(369

آبی ) کیلوگرم(255

زرد ) کیلوگرم(123693
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مانند فّعالیّت صفحه ی قبل با چند مثال توضیح دهید که چه ردیف های جدیدی را می توان به جدول 
تناسب اضافه کرد. به عبارت دیگر آیا ردیف مورد نظر با مقدار های داده شده متناسب است یا نه؟

1ــ نسبت پول حمید به مجید 3 به 4 است.  آیا می توان ردیفی به نام مجموع پول آن ها اضافه کرد؟

14= 8+6= مجموع دوبرابر عددها              7= 4+3 = مجموع نسبت ها

آیا می توان ردیفی به نام تفاضل پول مجید و حمید اضافه کرد؟

=3 - 4= تفاضل نسبت ها - - - - =6-8= تفاضل دو برابر عدد ها                        - - - - - -

آیا 3 برابر پول مجید منهای 2 برابر پول حمید با نسبت پول های این دونفر تناسب دارد؟

× 3 = در مورد عدد های دو برابر شده - - - - 2× - - -= - - -
= 3×2 - 4×3=2برابر حمید – 3 برابر مجید - - -

تسهیم به نسبت یعنی پرداخت پول هرکس به نسبت سهم آن فرد از کّل)مجموع( سهم ها. با توّجه به 
مثال های باال ردیف مجموع )کّل( را می توان به ردیف نسبت ها اضافه کرد.

یک کارگر، یک استادکار و یک سرکارگر به نسبت 2، 5 و 7 مزد می گیرند. اگر در مجموع 000 400 1 
تومان دستمزد گرفته باشند، سهم هر کدام را تعیین کنید.

پس  است،  متناسب  نسبت ها  خود  با  نسبت ها  مجموع  که  کردیم  نتیجه گیری  باال  مسئله های  در 
می توانیم ردیفی به نام مجموع به جدول تناسب اضافه کنیم.

با این توضیح مسئله را حل کنید.

فّعالّیت

کار
درکالس

حمید63

مجید84

سهم کارگر2

سهم  استادکار5

سهم سر کارگر7

مجموع سهم ها

2
4

×2

×2
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1ــ در جعبه ابزاری نسبت تعداد پیچ ها به مهره ها 3 به 4 است. اگر 28 عدد پیچ و مهره داشته 
باشیم، چند مهره و چند پیچ در این مجموعه خواهد بود؟

با تشکیل جدول می توان پاسخ را پیدا کرد.

همین طور می توان تساوی های کسری زیر را نوشت.

= → =3
7 28

2ــ در یک کارگاه بافندگی از نوعی نخ استفاده می شود که روی بسته های آن نوشته شده است: 
65    درصد نخ مصنوعی و 35 درصد پشم.

در هر 100 کیلوگرم از این نخ چند کیلوگرم پشم وچند کیلوگرم نخ مصنوعی وجود دارد؟
در یک بلوز 250 گرمی  چند گرم پشم وجود دارد؟

1ــ برای تهیّه ی نوعی دارو سه نوع ماّده را به نسبت 7، 5 و 3 مخلوط می کنند. برای تهیّه ی 60 گرم 
از این دارو چقدر از هر ماّده نیاز داریم؟

2ــ مشهدی رحمان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت 
3،  2 و 2 مخلوط کند. اگر در هر هکتار 35 کیلوگرم کود مصرف کند، برای 4 هکتار چند کیلوگرم 

از هر نوع کود نیاز دارد؟

کار
درکالس

پیچ3

مهره4

مجموع پیچ و مهره287

تمرين

2
4

= → =4
7 28
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3ــ بهرام و محمود یک کارگاه نّجاری دارند. بهرام 4 روز در هفته و محمود 5 روز در هفته در کارگاه 
کار می کنند. آنان قرار گذاشته اند که درآمد کارگاه را به همین ترتیب بین خود تقسیم کنند. در ماه 

گذشته کارگاه 000 590 4 تومان درآمد 
داشته است. سهم هر یک چند تومان است؟

4  ــ طول و عرض زمینی به شکل مستطیل به نسبت 5 و 4 است. محیط زمین 180 متر است.مساحت 
آن چند مترمربّع است؟

مخلوط  مخلوط می کنند. در سّم  به نسبت 3، 4 و1  را  نوع سم  پنبه سه  آفت  نوعی  برای دفع  5    ــ 
به دست آمده چند درصد از هر نوع سم وجود دارد؟ برای سم پاشی مزرعه ای به 960گرم سم نیاز 

داریم. چند گرم از هر نوع سم باید تهیّه کنیم؟
این مسئله را به کمک جدول زیر حل کنید.

2 سر کارگر دستمزد می گیرند.
3

1 استاد کار و یک استادکار 
2

6 ــ یک کارگر 

الف( نسبت دستمزد این سه نفر را با عدد های صحیح بیان کنید.

ب( اگر مجموع دستمزد آن ها 000 600 تومان باشد، سهم هر کدام را پیدا کنید.

2 بنویسید که مجموع صورت و مخرج آن برابر 35 شود.
3

7ــ کسری مساوی 

)در واقع 35 را باید به نسبت 2 و 3 تقسیم کنید.(

سم نوع 31

سم نوع 42

سم نوع 13

سم مخلوط9601008
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فّعالّیت

و ریاضیّات ماليدرصد 

می برد.  سود  تومان   50 000 تومانی،   1 000 000 یخچال  هر  فروش  از  او  است.  کاسب  آقا  علی 
فروش هر ماشین لباسشویی به قیمت 700000 تومان، برای او 40000 تومان سود دارد. او با 
فروش هر تلویزیون 900000 تومانی، 45000 تومان سود می برد. با این حساب او از فروش کدام 

جنس نسبت به قیمت آن، سود بیشتری می برد؟

در این مسئله 3 نسبت با هم مقایسه می شود. برای سادگی کار با استفاده از جدول های تناسب زیر، 
می توان پایه ی مقایسه ی هر سه نسبت را عدد 100 قرار داد تا به این ترتیب مقایسه ساده تر شود. 

جدول ها را کامل کنید.

از 1 گرد  با تقریب کمتر  را  از ماشین حساب کمک بگیرید و عدد ها  )برای محاسبه ی جاهای خالی 
کنید.(

نمایش  نماد%  با  را  تقریب زد. صورت چنین کسرهایی  و  با مخرج 100 نوشت  را می توان  کسرها 
می دهند و به صورت درصد می خوانند. برای مثال اگر از هر 100 نفر در مدرسه، 95 نفر نمره ی 

95  یا %  95 آن ها نمره ی انضباط کامل گرفته اند.
100

انضباط کامل گرفته باشند، 

اگر مدرسه ای 672 نفر دانش آموز داشته باشد، چند نفر نمره ی انضباط کامل گرفته اند؟ )جواب را 
باید تقریب بزنید.(

%5 از شیر چربی است. این موضوع را می توان به صورت های مختلف بیان کرد.
در هر 100 گرم شیر 5 گرم چربی است.

در هر 100 کیلوگرم شیر 5 کیلوگرم چربی است.
در هر 100 لیتر شیر 5 لیتر آن چربی است.

 %10 تخفیف یک کادو یعنی از 100 تومان 10 تومان آن گرفته نمی شود و 90 تومان آن گرفته 
می شود.

به همین ترتیب در حّل یک مسئله درصد های بیان شده را برای خود معنا کنید.

فّعالّیت

کار
درکالس

سود یخچال50000

قیمت یخچال1001000000

سود ماشین لباسشویي40000

قیمت ماشین لباسشویي100700000

سود تلویزیون45000

قیمت تلویزیون100900000

2
4
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مالیات از منابع مهّم درآمد دولت هاست. یکی از مالیات هایی که در هنگام خرید و فروش محاسبه 
می شود، مالیات بر ارزش افزوده است. هر فروشنده هنگام فروش کاال و یا ارائه ی خدمات، مالیات 

مربوط را محاسبه و به قیمت آن کاال اضافه و از مشتری دریافت می کند.

1ــ یک شرکت فروش خودرو هنگام فروش خودرو باید 3/5 درصد مالیات بر ارزش افزوده بگیرد. 
به این ترتیب، یک ماشین 11 میلیون تومانی را چقدر به فروش می رساند؟

2ــ رضا به فروشگاه لوازم خانگی رفت تا یک اجاق گاز 4 شعله بخرد. او می خواست برای کمک به 
اقتصاد کشور کاالیی را که تولید ایران باشد، بخرد و می دانست که خرید از تولید ملی و پرداخت 
مالیات در نهایت به نفع کشور و در نتیجه به سود او خواهد بود. قیمت اجاق گاز 400000 تومان و 

مالیات بر ارزش افزوده ی آن % 4 بود. او در نهایت چقدر پرداخت کرد؟

اگر  مثال  برای  می شود.   100 از  بیشتر  آن  درصد  باشد،  واحد  از  بزرگ تر  کسری  صورتی که  در 

قیمت یک کاال به دلیل توّرم از 50000 تومان به 125000 تومان برسد، در واقع می توان گفت که 

 را به درصد تبدیل می کنیم.
75000
50000

75000 تومان به آن اضافه شده است. کسر 

%×= → = =75000 100 75000 150
50000 100 50000

مانند باال هر کسر یا عدد اعشاری را می توان به صورت درصد نمایش داد.

فّعالّیت

3/5

100

مالیات

 %

مجموع
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1ــ تساوی ها را مانند نمونه کامل کنید.

/ %= =10 5 50
2    

% 20= ــــــ = ــــــ

= ــــــ =2
3  

ــــــ
   

ـــــــ = ــــــ =1/1

= ــــــ =1
4  

ــــــ
   

% 75= ــــــ = ــــــ

2ــ اگر یک کارگر هر ماه 000 700 تومان مزد بگیرد و 3000 تومان از آن را صدقه بدهد و یک 
کارمند ماهی 000 000 1 تومان حقوق بگیرد و 4000 تومان از آن را صدقه بدهد، کدام یک درصد 

بیشتری صدقه داده اند؟

=4000
1000000   

=3000
700000

1ــ رضا در یک درس از 20 نمره 15 و در درسی دیگر از 50  نمره 36 گرفته است. در کدام درس 
موّفق تر بوده است؟

4 آن نیتروژن است. چند درصد از حجم هوا، نیتروژن است؟
5

1 حجم هوا، اکسیژن و 
5

2ــ تقریباً 

3  ــ 16 درصد از شکل زیر را رنگ کنید.

کار
درکالس

تمرين

2
4

 %
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4ــ تقریباً % 45 از 201 خانواده ی روستای حسن آباد کشاورز و بقیّه دامپرورند. چند خانواده دامپرور 
است؟

مالیات پرداخت کرد.  به عنوان  از سرمایه ی ثبت شده را   0/2 % باید  از ثبت هر شرکت  5     ــ پس 
شرکتی که با سرمایه ی اولیّه ی 000 000 1 تومان ثبت شده است، چقدر باید مالیات بپردازد؟

6 ــ در یک کارخانه ی تولید نان صنعتی فقط % 0/7 از نان تولید شده دور ریخته می شود. اگر آن ها 
هفته ای 000 10 نان تولید کنند، چقدر از نان ها دور ریخته می شود؟

7ــ قیمت یک کاال 000 350 تومان است. به این کاال % 3 مالیات )قبل از تخفیف( تعلّق می گیرد. اگر 
کاال با % 10 تخفیف فروخته شود، برای خرید چند تومان باید پرداخت؟
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با نوشتن آنچه که از شما خواسته شده، خالصه ای از درس هایی مرور فصل
را که در این فصل یاد گرفته اید، تهیّه کنید.

1ــ توضیح دهید که نسبت بین دو مقدار را به چه روش هایی می توان بیان کرد.

2ــ با یک مثال نشان دهید چگونه می توان نسبت های کسری را به عدد های صحیح تبدیل کرد؟

3ــ دو مقدار در چه صورت متناسب اند؟

4ــ دو مقدار در چه صورت متناسب نیستند و جدول تناسب تشکیل نمی دهند؟ یک مثال بزنید.

5  ــ در چه صورت می توان به جدول تناسب یک ردیف اضافه کرد؟

6ــ آیا محیط و مساحت یک مربّع با ضلع مربّع متناسب هستند؟

7ــ وقتی می گوییم کاالیی با 10درصد تخفیف به فروش می رسد، یعنی چه؟

8ــ در چه صورت عدد درصد بیشتر از 100 می شود؟

9ــ با یک مثال نشان دهید چگونه یک کسر را به صورت درصد نمایش می دهند؟

1 0 0


