
فصل 2
كسر

آن اكسيژن است. مقدار ساير گازها و ذّرات بسيار  ـــ1
 5

هواى آزاد گاز نيتروژن و   ـــ4
 5

به طور تقريبى 
ناچيز است. اّما در شرايط آلودگى، اين مقدار ناچيز افزايش پيدا مى كند و از مقدار اكسيژن كاسته 

مى شود.

__1 از جمعيت دانش آموزان ايران در دوره ى 
2 به طور تقريبى 

ابتدايى تحصيل مى كنند.



حّل مسئله

٠          ١           ٢          ٣          ٤

٠          ١           ٢          ٣          ٤

معّلم برای شروع درس کسر کالس چهارم باز هم از مثال های کتاب رياضی سوم شروع کرد. او مسئله ی زير را 
مطرح کرد:

1 سانتی متر  بعد از ۳ سانتی متر را مشّخص کنيد و بگوييد چه عددی را نشان می دهد.
2

روی خط کش زير، 

مهديه فاصله ی ۳ و ۴ سانتی متر را نصف کرد و پاسخ داد : 
_____  ميلی متر.

سعيده هم همين کار را انجام داد اّما عدد را اين طور بيان کرد: 

۵ ميلی متر بعد از ۳ سانتی متر يا _____ سانتی متر و _____  ميلی متر.
1 يک واحد(سانتی متر) را هم نشان داد.

2
فائزه ابتدا روی خط کش خود سه واحد (سانتی متر) شمرد و سپس 

معّلم از روش فائزه تعريف کرد و از او خواست که اين فاصله را با      
يک عدد نشان دهد:

«حاال بگو اين فاصله را با چه عددی می توان بيان کرد؟» فائزه جواب داد: « ____ سانتی متر و_____ از    سانتی متر.» 
1 نشان می دهند و می خوانند سه و يک دوم و به آن يک عدد 

3
2

معّلم گفت: «آفرين: در رياضی اين عدد را به صورت  
مخلوط می گويند.» 

حاال شما هم برای هر حالت زير پس از رسم شکل مناسب، عدد مورد نظر را به صورت يک عدد مخلوط بيان کنيد.

3 واحد بعد از عدد ۲ را روی محور اعداد نشان دهيد.
4

الف)

ب) يک ربع بعد از ساعت ۲ را نشان دهيد.

1 واحد مانده به عدد ۴ را روی محور اعداد نشان دهيد.
3

ج) 
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رسم شكل و حّل مسئله ى ساده تر
معّلم برای يادآوری درس های کالس سوم اين بار سؤال زير را مطرح کرد:

؟ -  1

110
1 بزرگ تر است يا کسر 

100
کسر 

رضا سريع دست به کار شد و شروع به کشيدن شکل کرد. او دو مستطيل هم اندازه کشيد و سعی کرد آن ها را به 
۱۰۰ و ۱۱۰ قسمت تقسيم کند. شما هم مانند رضا عمل کنيد.

آيا اين روش مناسب بود؟

رضا پس از مّدتی دست از کار کشيد. چرا روش رضا نامناسب بود؟

 1
3

1 و 
2

1 کسرهای ساده تری مثل 

110
1 و 

100
امير گفت: «بهتر است مسئله را ساده کنيم. من به جای کسرهای 

1 را مقايسه می کنم». او هم شروع به کشيدن شکل کرد. شما کار او را کامل کنيد.
5

1 و 
4

و 

                                       1
4

             1
5

                                                       1
2

             1
3

                

1 است؛ اگر يک نان را به ٤ قسمت 
5

1 بيشتر از 
4

امير کار خود را تمام کرده بود که يکی از دانش آموزان گفت: «
مساوی تقسيم کنيد، به هر نفر نان بيشتری می رسد تا اينکه آن را به ٥ قسمت مساوی تقسيم کنيد.» معّلم از اين حرف او 

خوشحال شد و از همه ی دانش آموزان خواست نتيجه ای را که از اين مقايسه می گيرند، بنويسند. 

من نتيجه مى گيرم كه اگر دو كسر صورت برابر داشته باشند، كسرى بزرگ تر است كه :  _______________  
______________________________________________________________________

دليل  خود  پاسخ  برای  و  دهيد  انجام  را   1

110
و   1

100
کسر   دو  مقايسه ی  گرفته ايد،  که  نتيجه ای  کمک  به  حاال 

بياوريد.

                                  

دو کسر متفاوت مثال بزنيد که صورت هايشان مساوی باشد. آن ها را با هم مقايسه کنيد.

٠                      ١                     ٢

٠                      ١                     ٢

1

100
1

110
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فّعاليت

شناخت كسرها
          ١ــ يک نوار کاغذی مثل شکل مقابل برداريد. آن را از وسط تا کنيد. 

              حاال دوباره آن را تا کنيد. بعد نوار را باز کنيد. نوار شما به چند قسمت تقسيم شده است؟  شکل اين نوار را رسم 
کنيد و يک قسمت آن را رنگ بزنيد؛ چه کسری رنگ شده است؟

٢ــ به شکل روبه رو توّجه کنيد. يک شمع از ۴ شمع، روشن است. چه کسری از شمع ها روشن است؟

بين تقسيم بندی نوار کاغذی و تعداد شمع ها چه رابطه ای وجود دارد؟

٣ــ در هر يک از شکل های زير مشّخص کنيد چه کسری به رنگ قرمز است.

1

3
                _____ مرّبع از ۱۲ مرّبع يا _____                                                 ۱ مرّبع از ۳ مرّبع يا 

              _____ مثلث از ۵ مثلث يا _____                                                _____ مثلث از ۴مثلث يا _____

٤ــ چه کسری از شکل های زير قرمز است؟

      _____                                                                                               _____

      _____                                                                                                     _____

٥ــ هر کدام از شکل های سؤال ۴ را به شکل مشابه آن در سؤال ۳ وصل کنيد.
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فّعاليت

كار در كالس
                       ١ــ شکل ها را با توّجه به کسر داده شده رنگ کنيد.

3 از ۴ مستطيل             
4

2 از ۷ دايره                                                                 
7

                 

2 از ۸ مرّبع 
8

3 از ۶ دايره                                                                 
6

                 

٢ــ قسمت های مساوی ايجاد کنيد. مشّخص کنيد چه کسری از شکل رنگ شده است.

                آموزگار از دانش آموزان خواست با توّجه به واحد معّرفی شده، 
                             بگويند شکل روبه رو چه کسری را نشان می دهد.

. 1
2
2

يکی از دانش آموزان گفت: 

. 5
6

دانش آموز ديگری گفت: 

اين دو دانش آموز چگونه اين عددها را پيدا کرده اند؟ با توّجه به واحدهای مشّخص شده، توضيح دهيد. 

آموزگار پس از شنيدن نظر دانش آموزان گفت: برای نشان دادن عدد يک شکل، بايد به واحد معّرفی شده توّجه کنيم و کسر 
١ را نشان می دهد.  1

2
را براساس آن بنويسيم، برای مثال، اگر هر دايره را يک واحد درنظر بگيريم، شکل روبه رو 

واحد
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كار در كالس

                          ١ــ هر يک از شکل های زير يک عدد مخلوط را نشان می دهند. آن عدد را بنويسيد.

١ را با شکل نشان دهيد. 1
3

٢ــ عدد مخلوط 

٣ــ کسر يا عدد مخلوط هر شکل را با توّجه به واحد مشّخص شده بنويسيد.

و

و

            کسر مربوط به هر شکل را بنويسيد. 

____                   ____                 ____                  ____           

از مقايسه ی پاسخ ها چه نتيجه ای می گيريد؟                                        

             کسر

فّعاليت

٠          ١           ٢          ٣          ٤____

____ ________

____

____

____

____

____

____               ____              ____               ____

____                  ____                ____ 

واحد
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                   ۱ــ با توّجه به واحد داده شده، عدد مخلوط مربوط به هر شکل را بنويسيد.

۲ــ چه کسری از شکل های  زير رنگ شده است؟ (شکل تانگرام را به خاطر داريد؟)

1 دانش آموزان کّل کشور ايران؟ چرا؟ 
4

1 دانش آموزان کالس شما بيشتر است يا 
4

۳ــ 

٤ــ با توّجه به شکل ها توضيح دهيد کدام جمله  درست و کدام نادرست است.

                                           (ب)                                                                                          (الف)
1 را نشان می دهند؛ پس با هم برابرند.

3
ــ هردو شکل کسر 

1 را نشان می دهند اّما مقدار رنگ شده ی آن ها متفاوت است.
3

ــ هردو شکل کسر 

٥  ــ علی ۸۰۰ تومان پول داشت و نصف آن را خرج کرد.

حامد ۶۰۰ تومان پول داشت و نصف آن را خرج کرد.

کدام يک از جمله های زير در مورد پول علی و حامد درست است؟ دليل بياوريد. _____________________

1 پولش را خرج کرده است.                         ب) علی از حامد بيشتر پول خرج کرده است.
2

الف) علی 

1 پول حامد با هم مساوی است.           د) مقدار پولی که حامد و علی خرج کرده اند، برابر است.   
2

1 پول علی و 
2

ج) 

تمرين

                  

ت
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فّعاليت

جمع و تفريق
۱ــ مانند شکل زير با کاغذ رنگی ۳ شش ضلعی درست کنيد. يکی از آن ها را به دو قسمت مساوی، يکی را 
به سه قسمت مساوی و آخری را به شش قسمت مساوی تقسيم کنيد. اکنون به کمک قطعه هايی که در اختيار داريد، 

جمع های زير را با رسم شکل بسازيد و حاصل را پيدا کنيد.

                                    + =1 1

3 3                                   + =1 1

2 2

تفريق های مربوط به هر شکل را بنويسيد و يک بار هم با قطعه هايی که در اختيار داريد نشان دهيد.

    

٢ــ برای هر شکل، عبارت جمع يا تفريق موردنظر را بنويسيد و شکل را کامل کنيد.

٣ــ حاصل جمع و تفريق ها را به کمک محور به دست آوريد.

+ =3 5

9 9  

− =6 3

7 7         ٠                                                          ١

٠                                                                                                    ١

− =5

6
− = − =2

2

+ -= =
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2 آن به استان مازندران حمل شد. چه کسری از محصول اين 
7

1 محصول يک کارخانه ی قند به استان گيالن و 
7

٢ــ 
کارخانه به اين استان ها حمل شده است؟

1 از اين توليدات قبًال حمل شده است. چه کسر ديگری بايد به 
9

4 از توليدات مرغداری بايد به شهر حمل شود. 
9

٣ــ 
شهر حمل شود؟

٤ــ دانش آموزی جمع دو کسر را به صورت زير نوشته است. با رسم شکل يا هر روش ديگر، اشتباه او را توضيح دهيد.
+ =2 3 5

6 6 12 جواب درست را به دست آوريد. 

٠                                          ١  ٠                                                ١  

٠                                                       ١  ٠                                                ١  

كار در كالس
                     

 
۴ __
۱۴  + ۳ __

۱۴  =       

١ــ مانند نمونه، برای هر شکل جمع يا تفريق بنويسيد.

31



               ١ــ حاصل جمع های زير را به دست آوريد و روی شکل نشان دهيد.
۱ __
۲  + ۱ __

۲  = ۲ __
۲  = ۱                          

۱ __
۳  + ۲ __

۳  =  __  = ۱                       
۳ __
۴  + ۱ __

۴  =          

            

از مقايسه ی حاصل کسرها چه نتيجه ای می گيريد؟ 

             ٢ــ به کمک شکل، حاصل تفريق های زير را به دست آوريد. 

 − =1 1

2 2                                        − =2 2

3 3                                      − =1 1

4 4  

             از مقايسه ی حاصل تفريق ها چه نتيجه ای می گيريد؟

                        ١ــ حاصل جمع و تفريق ها را به دست آوريد.

  + =7 1

8 8                                         + =1 3

10 10                                   − =2 1

5 5

− =4 4

5 5                                            − =9 5

13 13                                  − =8 7

14 14     

٢ــ در جاهای خالی کسر مناسب بنويسيد.

− =8 1

15 15                                         
+ =4 9

11 11                                  
+ =3 7

8 8

− =10 8

13 13                                      
+ =5 7

12 12                                       
− =7 5

8 8                                          

٣ــ با نوشتن کسر در جاهای خالی تساوی ها را کامل کنيد. چند پاسخ مختلف برای اين سؤال بنويسيد.

___  + ___ = ۱                                                                                 ___  + ___ = ۱    

كار در كالس

                        

١                  

  
فّعاليت

__

__ __

__

__

__
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از  کسری  چه  هم  روی  ها  آن  کرده اند.  توردوزی  را  آن   3
7

زهرا  و  روميزی  يک  دور   2
7

پروين  ١ــ 
روميزی را توردوزی کرده اند؟ چه کسری باقی مانده است؟

2 از آن را احمد رنگ کرده است. چه 
6

5 ديوار يک اتاق را رنگ کرده اند. 
6

٢ــ احمد و محمود 
کسری از ديواراتاق را محمود رنگ کرده است؟ چه کسری باقی مانده است؟

7 آن را جو کاشته اند. در چه کسری از اين مزرعه گندم و جو کاشته شده است؟ 
20

11 مزرعه ای را گندم و 
20

٣ــ 

چه کسری باقی مانده است؟

1 شکل بريده شده است. کّل شکل از چند دايره تشکيل شده است؟
3

٤ــ 

٥ــ حاصل جمع های زير را به دست آوريد.

        + =1 1

2 2  

٦ــ دو عبارت جمع بنويسيد که حاصل آن برابر يک واحد شود.

٧ــ دو عبارت تفريق بنويسيد که حاصل آن برابر صفر شود.

٨   ــ تساوی های زير را کامل کنيد.

+ = 6

7                                                   
+ = 6

7                                                   
+ = 6

7  
− = 1

7                                                  
− = 1

7  
− = 1

7  

٩ــ برای هر کدام از عبارت های زير يک مسئله بنويسيد و آن ها را حل کنيد.
+ =1 2

7 7                                                                                                                                                                  

تمرين

ر

ت

______

______

______

______

+ + =1 1 1

3 3 3

− =4 1

5 5
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تساوى كسرها

فّعاليت

٠                                             ١             

٠                                            ١             

٠                                             ١             

١ــ در سال گذشته ياد گرفتيد که به کمک شکل، کسرهای مساوی بنويسيد. برای شکل های زير کسرهای 
مساوی بنويسيد.

                                                                          

                                                                                     

٢ــ در شکل های زير ۴مرّبع از ۸ مرّبع رنگ شده اند. با توّجه به هر شکل، کسر مربوط به آن را بنويسيد و از آن يک تساوی 
کسر نتيجه بگيريد.

٣ــ در شکل های زير ۴ دايره از ۱۲ دايره رنگ شده اند. با دسته بندی های مختلف، کسرهای مساوی را نمايش دهيد و 
تساوی مربوط به آن ها را کامل کنيد.                                  

2= را با رسم شکِل مناسب نشان دهيد.  4

3 6
٤ــ تساوی 

___  = ___ = ___

___  = ___ = ___ ___  = ___ = ___

___  = ___ = ___

___  = ___ = ___

___  = ___ = ___
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2 هر يک از شکل های زير را رنگ کنيد.
3

                    ١ــ 

1 از ۳۶ دانش آموز کالس به رشته ی واليبال عالقه دارند. در اين کالس، چند دانش آموز به واليبال عالقه دارند؟
3

٢ــ 

٣ــ در يک ظرف ۶ عدد سيب وجود دارد. اگر ۳ تا از سيب ها خورده شود، درستی هرکدام از جمله های زير را
توضيح دهيد.

3 سيب ها خورده شده است.
6

نصف سيب ها خورده شده است.

1 سيب ها خورده شده است.
2

حاال کسر مربوط به سيب های خورده شده را در حالت های زير بنويسيد.

الف) اگر يک سيب از ۶ سيب خورده شود ، آن را با کسر  _________  نشان می دهيم.

ب) اگر ۲ سيب از ۶ سيب خورده شود ، آن را با کسر _________ نشان می دهيم.

ج) اگر ۵ سيب از ۶ سيب خورده شود ، آن را با کسر _________ نشان می دهيم.

د) اگر ۶ سيب از ۶ سيب خورده شود ، آن را با کسر _________ نشان می دهيم.

٤ــ فاصله ی خانه ی مرضيه تا مدرسه ۳ کيلومتر است، او يک کيلومتر راه رفته است. چه کسری از راه را طی کرده است؟
چه کسری از راه باقی مانده است؟

كار در كالس
       ١ــ
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ضرب عدد در كسر

فّعاليت
              ١ــ حاصل جمع کسرها را روی محور به دست آوريد.

 + + =2 2 2

7 7 7
                2

7
يعنی ___ تا 

 + + + =2 2 2 2

9 9 9 9
             2

9
يعنی ___ تا 

+ + =1 1 1

5 5 5
                   1

5
يعنی ___ تا 

به کمک محورهای باال، حاصل عبارت ها را بنويسيد.

+ + = × =2 2 2 2
3

7 7 7 7   + + + = × =2 2 2 2 2
4

9 9 9 9 9                                        

+ + = × =1 1 1
3

5 5 5  
+ = × =4 4

7 7                                                  

توضيح دهيد که اگر يک عدد در يک کسر ضرب شود، حاصل چگونه به دست می آيد. _____________________
____________________________________________________________________________

٢ــ با توّجه به واحد نمايش داده شده، ضرب مورد نظر را مانند نمونه با شکل نشان دهيد.

                                                                      

× 13
8

                                                                     
× 12
8

 

× 23
9

                                                                      
× 15
9

 

٠         ١          ٢          ٣          ٤          ٥           ٦ ــــ                       ــــ        ــــ        ــــ        ــــ         ــــ                 ١٠          ٧          ٧          ٧          ٧          ٧           ٧    

٠                                                                    ١

٠                                     ١

× 13
6

٢  ٤          ٢ * ___ = ___
 ٦         ٦

38



( ) ( )× + × = + =2 1

10 10

                   ١ــ برای هر يک از شکل های زير مانند نمونه يک تساوی ضرب بنويسيد. 

٢ــ حاصل ضرب ها را به دست آوريد.

× =3
2

7                             × =22
9  × =3

8
100  

× =7
3

100                            × =1
5

10  × =2
10

21  

× شکل مناسب بکشيد. 32
8

٣ــ برای ضرب 

١ــ مادر کيک توّلد را به طور تقريبی به ده قسمت مساوی تقسيم کرد. او به بزرگ ترها دو قسمت و به بّچه ها 
يک قسمت از کيک داد. اگر سه بزرگسال و دو بّچه کيک گرفته باشند، آيا قسمتی از کيک باقی مانده است؟ 

راه حل های داده شده را بخوانيد و آن ها را کامل کنيد. هر کدام را توضيح دهيد.

هما شکل روبه رو را به جای کيک در نظر گرفت
 و مسئله را به کمک آن حل کرد.

ندا از محور کمک گرفت.

هدٰی با نوشتن يک عبارت به مسئله پاسخ داد.

 

٠                                                                         ١

۳ * ۲__
۸  = ۶ __

۸

___ ___ ___ ___

كار در كالس
       ١ــ

يک
فّعاليت
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     فكر كن

كار در كالس

1 توپ های او را در شکل زير می بينيد. مهدی چند توپ دارد؟
3

                        ١ــ مهدی تعدادی توپ دارد. 

                    ٢ــ با رسم شکل يا نوشتن يک دليل مناسب، مشخّص کنيد کدام کسر به ۱ نزديک تر است و کدام کسر به صفر.
1

20
                  6

7
   

2 اين تخم مرغ ها چندتا می شود؟
3

٣ــ يک شانه تخم مرغ ۵ رديف ۶تايی تخم مرغ دارد. 

۴ــ کيکی به ۷ قسمت مساوی تقسيم شده است. آيا می توانيم به ۴ نفر و به هر کدام ۲ قسمت از اين کيک  بدهيم؟ چرا؟

3 يک نان را داد. چه مقدار 
4

٥ــ شخصی می خواست ٨ عدد نان را بين ١٠ نفر به طور مساوی تقسيم کند. او به هر نفر 
از نان ها باقی ماند؟

١ــ با ۳ استکان يک ليوان پر می شود. با ۵ ليوان يک پارچ کوچک پر می شود. با ۲ پارچ کوچک آب يک پارچ بزرگ 
پر می شود.

يک پارچ کوچک آب را داخل پارچ بزرگی ريخته ايم، يعنی چند ليوان؟ چند استکان؟

گنجايش يک استکان، چه کسری از گنجايش يک ليوان است؟

گنجايش يک ليوان، چه کسری از گنجايش يک پارچ بزرگ است؟                           

گنجايش يک استکان، چه کسری از گنجايش يک پارچ کوچک است؟

ن چ

                    

40



                  ١ــ برای شکل های زير ضرب بنويسيد.

× و فؤاد  10
3

100
٢ــ فريد برای شکل روبه رو ضرب 

× را نوشته است.  1
3

10
برای همين شکل ضرب 

ضرب کدام يک درست است؟

٣ــ به شکل های زير و نام هرکدام توّجه کنيد.

1 يعنی خمس
5

1 يعنی ربع                          
4

1 يعنی ثلث                       
3

1 يعنی نصف                   
2

اين کسرها را روی شکل های زير هم نشان دهيد.

حاال به سؤال های زير پاسخ دهيد.

نصف ۱۰ تا چند می شود؟                                            ثلث ۱۲ تا چند می شود؟

ربع ۲۰ تا چند می شود؟                                              خمس ۳۰ تا چند می شود؟

٤ــ در روزهای نزديک اربعين، تعداد زيادی از زائران پياده به سمت حرم امام حسين (ع) حرکت می کنند. تعدادی از 
2 راه را

7
زائران، از نجف به سمت کربال درحال حرکت اند. آن ها هر روز 

طی می کنند. آيا آن ها پس از ۳ روز به کربال می رسند؟ چرا؟

تمرين

١   

ت
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 فرهنگ نوشتن
1 يعنی چه؟ توضيح دهيد. ____________________________________________________

8
    ١ــ کسر  

٢ــ عدد باالی کسر (صورت) چه چيزی را مشخّص می کند؟ ______________________________________

عدد پايين کسر (مخرج) چه چيزی را مشخّص می کند؟ __________________________________________

1> است؟ توضيح دهيد. ____________________________________________________ 1

10 8
٣ــ چرا 

_____________________________________________________________________________

2 از ۱۵تا را پيدا می کنيد؟ توضيح دهيد.___________________________________________
3

٤ــ چگونه 

_____________________________________________________________________________

تمرين

1 را نشان می دهد؟ 
2

١ــ کدام شکل کسر بزرگ تر از 

1  را نشان می دهد؟
2

٢ــ کدام شکل کسر کوچک تر از 

1 دانش آموزان هر کالس هندبال بازی می کنند. 
3

٣ــ کالس چهارم (آ) ۳۶ نفر و کالس چهارم (ب) ۳۰ نفر دانش آموز دارد. 
در کدام کالس تعداد دانش آموزانی که هندبال بازی می کنند بيشتر است؟

 1
3

دارد،  دانش آموز   ۳۰ هم  آن  که  ديگر،  کالس  در  می کنند.  بازی  فوتبال  دانش آموزان   1
2

نفره   ۳۰ کالس  يک  در  ٤ــ 
1 بزرگ تر است، پس در کالس اّول تعداد بيشتری فوتبال بازی 

3
1 از 

2
دانش آموزان فوتبال بازی می کنند. محمود می گويد چون 

می کنند. آيا حرف محمود درست است؟ چرا؟

 مرور فصل
 فر
١    

ت
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1 يک ساعت، چند دقيقه می شود؟
5

٥ــ 

1 ساعت يعنی چند دقيقه؟
3

٦ــ يک ساعت و 

٧ــ ساعت يک و نيم را می توان به چند صورت بيان کرد:

1 ساعت مانده به ساعت دو يا ۱ و ۳۰ دقيقه. 
2

1 ساعت بعد از ساعت يک يا 
2

1 ساعت، يا 
2

۱ و 

حاال شما ساعت دو و ربع را به صورت های مختلف بيان کنيد.

٨ــ کسری بنويسيد که صورت آن ۸ و مخرج آن ۶ برابر صورت باشد. آن را ساده کنيد.

٩ــ برای شکل روبه رو سه کسر مساوی بنويسيد.

١٠ــ حاصل عبارت های زير را به دست آوريد.

+ =19 3

100 50                                           − =3 12

100 1000                                           + =7 28

10 1000  

× =2
3

7                                                      × =3
3

10                                                  × =7
8

100  

( ) ( )× − × =2 1
2 3

5 5                                                              × − =2 1
4

10 5   

4 زمين  گندم باشد، در چه کسری از زمين جو کاشته شده است؟
15

7 زمين  را جو و گندم کاشته اند. اگر 
15

١١ــ در يک مزرعه 

۱۲ــ کسرهای زير را باهم مقايسه کنيد.

۱ __
۲   ۸ __

۱۴                                           
۱ __
۳   ۲ __

۹                                                      
۳ __
۱۱   ۹ __

۳۳           

١٣ــ کسرهای زير را ساده کنيد.

=14

21                                                              =18

30  =12

16  
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معّما و سرگرمى
در يک پارچ ۵ ليوان شير و در پارچ ديگر ۵ ليوان قهوه ريخته ايم. يک ليوان شير از پارچ شير برمی داريم و داخل پارچ 
قهوه می ريزيم. سپس، از پارچ قهوه، که حاال مقداری شير به آن اضافه شده است، يک ليوان قهوه برمی داريم و داخل پارچ 

شير می ريزيم.

به نظر شما مقدار شير در پارچ قهوه بيشتر است يا مقدار قهوه در پارچ شير؟

از شکل های زير کمک بگيريد.

فرهنگ خواندن

می کردند.  صحبت  هم  با  کاری  روز  يک  پايان  در  مغازه دار  نفر  سه 
) از جنس های مغازه ام را  1

10
نفر اّول گفت: «من امروز کسر کوچکی (مثل

) از جنس هايم  9
10

فروختم». نفر دوم گفت: «اّما من امروز کسر بزرگی (مثل
را فروختم». نفر سوم گفت: «من امروز تمام جنس های مغازه ام را فروختم». 
با اين توضيحات، آيا ممکن است نفر سوم نسبت به بقيه مقدار کمتری جنس 

فروخته باشد؟ چرا؟

آيا می توانيم بگوييم فروش کدام مغازه دار بيشتر بوده است؟ چرا؟

9 آن ها را 
10

1 آن ها را فروخته است، مغازه دار دوم ۱۰ تا جنس داشته و 
10

اگر بدانيم مغازه دار اّول ۱۰۰ تا جنس داشته و 
فروخته و مغازه دار سوم هر ۵ تا جنسی را که در مغازه داشته فروخته است، فروش کدام يک بيشتر بوده است؟

م
د

ف

۵ ليوان شير ۵ ليوان قهوه     ۴ ليوان شير ۵ ليوان قهوه
و ۱ ليوان شير
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