
فصل 3
ضرب و تقسيم

در هنگام خريد و فروش از چهار عمل اصلى جمع، تفريق، ضرب و تقسيم استفاده مى كنيم. 
وقتى با پدر و مادر خود به خريد مى رويد، دّقت كنيد كه از كدام عمل ها براى محاسبه ى قيمت 

كاالها و پرداخت آن به فروشندگان استفاده مى كنيد.



حّل مسئله
١ــ آموزگار از دانش آموزان خواست دو عدد بگويند که حاصل ضربشان ۱۲ شود. 

محمود از صفحه ی شطرنجی روبه رو استفاده کرد.
او شکل را دسته بندی کرد؛ تعداد مرّبع های 
دسته ها با هم برابر بود. سپس برای هر شکل

 دو ضرب نوشت. 
کار او را کامل کنيد. 

احمد بدون شکل و با استفاده از جدول و ساختن الگو، همه ی ضرب ها را نوشت. جدول او را کامل کنيد.
۱ ۲ ۳ ۴
۱۲ ۶

محّمد با ديدن راه حّل احمد گفت: «با نيمی از جدول هم می توان همه ی ضرب ها را نوشت.» 

۱توضيح دهيد چگونه محّمد می تواند بقيه ی ضرب ها را بنويسد. ۲ ۳
۱۲ ۶

٢ــ شما هم با هر روشی که دوست داريد، تمام ضرب هايى را که حاصل آن ها ۳۶ و ۵۰ باشد، بنويسيد. سپس، 
توضيح دهيد که از چه روشی استفاده کرديد و پاسخ ها را چگونه به دست آورديد.

 ۳۶                                                                                                ۵۰

٣ــ تمام عددهايی را كه مى توان به جای مربّع قرار داد تا حاصل ضرب ۴ ×    از ٣٠ کوچک تر باشد، پيدا كنيد.
سعيده از معّلم پرسيد: «آيا می توانيم از همه ی عددهای يک رقمی  (از صفر تا ۹) به جای مرّبع استفاده کنيم؟» 

   ۳۰ >  ۴ ×   نظر شما در اين مورد چيست؟

۳ × ۴ = ۱۲  ___ × ___ = ۱۲  ۱۲ × ۱ = ___  

۴ × ۳ = ۱۲  ___ × ___ = ۱۲  ___ × ___ = ___  
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الگوسازى، حذف حالت هاى نامطلوب
٤ــ شما هم برای عبارت زير تمام جواب های ممکن را پيدا کنيد. حالت های نامطلوب را کنار بگذاريد تا پاسخ های 

درست به دست آيند.                                                                                                                   ۵۶ > ٩ × 
چه عددی را در مرّبع قرار دهيم که حاصل آن نزديک ترين عدد به ۵۶ باشد؟

٥ــ در زير جمع دو عدد دورقمی را مشاهده می کنيد. در جاهای خالی فقط عددهای يک رقمی قرار دهيد. تمام 
پاسخ های ممکن را بنويسيد و آن ها را با جواب هايی که دوستانتان داده اند، مقايسه کنيد.

٦ــ شکل مقابل يک مرّبع به ضلع ۱۰ را نشان می دهد که از ۱۰۰ مرّبع کوچک تر 
درست شده است.

۱۰ × ۱۰ = ۱۰۰                                                                                         

حاال برای شکل های زير، مانند نمونه،  يک ضرب بنويسيد و تعداد مرّبع های کوچک را به دست آوريد.

٣٠ × ٢٠ =                                         __________                                      __________

+
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۱۰

47



فّعاليت

ضرب دو عدد دو رقمى
          ۱ــ هر دسته ی ده تايی را با  و يکی ها را با  نشان می دهيم. 

              الف) با توّجه به شکل، حاصل ضرب را به دست آوريد و جاهای خالی را پر کنيد.
 ۴۳                                                                                                              ×  ۲____ 
ب) حاصل ضرب ها را به دست آوريد و جاهای خالی را پر کنيد.  ____  +

۱۲۳
×  ۳_____
۳۰۰
          

+ _____
 

                  

۳×(۱۰۰+۲۰ + ۳)=
 ۳۰۰ + ____ + ____ = ____ 
 

          

۱۷
× ۴ _____

 
+           _____

 

                        

۴× (۱۰+۷) =
____ + ۲۸ = ____ 

 

٢ــ الف) با توّجه به شکل، توضيح دهيد چگونه  
دو دسته ی ده تايی به ۴ دسته ی ده تايی اضافه می شود. 

ب) ضرب های باال را می توانيم به صورت خالصه نيز بنويسيم و حاصل را پيدا کنيم. 

                    

                      
                       حاصل ضرب ها را به دست آوريد.

۲ × ( ۴۰ +۳) =     +     =

    ۱۷  
× ۴_____

ص د ى
۲ ۳ ۷

۳*

هـ ص د ى
۵ ۲ ۴

۵*

هـ ص د ى
۷ ۲ ۱

۴*

۱۲۳
×  ۳

_____
۳ ۶ ۹

۴۳
×  ۲   _____

۳   
      ۱۷

×  ۵ _____
  ۵

      ۴۹
×  ۵_____

۳ * ۱
۳ * ۲ ۲ * ۴

۳ * ۳ ۲ * ۳

كار در كالس

                      
                        ح

۴×۱۰ ۴×۷


۲   
      ۱۷

×  ۴_____
     

دو دسته ی ۱۰ تايی

      ۴۵۷
×  ۲_____
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فّعاليت
يک کارخانه ی هواپيماسازی هر ماه ۱۶ هواپيمای بدون سرنشين

 توليد می کند. اين کارخانه در يک سال چند تا از اين هواپيماها می سازد؟

راه حّل تعدادی از دانش آموزان در اينجا ديده می شود. توضيح دهيد هر کدام برای به دست آوردن جواب چه کرده است. 
راه حل های ناقص را کامل کنيد.

راه حّل امير: يك سال 12 ماه است، پس بايد 12 را در 16 ضرب كنيم:

 ۱۲ × ۱۶ = (۱۰+۲) ×۱۶                           ۱۰×۱۶ = ۱۶۰                           ۱۶۰+۳۲____
۱۹۲

       
                    ۲×۱۶=۳۲                                                   

راه حّل بهمن : من حاصل ضرب را به كمك شكل پيدا مى كنم:  

راه حّل آرش : من هم جواب را با شكل پيدا مى كنم اّما شكل من كمى  فرق دارد.

راه حّل وحيد: تفاوتى ندارد كه 12 را به صورت (2+10) بنويسيم و در 16 ضرب كنيم و يا 16 را به صورت (6+10) بنويسيم 
و در 12 ضرب كنيم: 

آيا شما راه حّل ديگری را پيشنهاد می کنيد؟

۱۰ * ۱۲
۱۰ + ۶

 ٦  * ۱۲

۱۶

۱۰ ۱۰*۱۶

۲ ۲*۱۶

____

____

  ____
+  _________

____

۱۰۰
۶۰
۲۰

+   ۱۲_____

۱۰ ۶

۱۰ ۱۰*۱۰ ۱۰*۶

۲ ۲*۱۰ ۲*۶

    ۱۲
×۱۶ _____
۱۲۰

+      _____
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كار در كالس

                         حاصل ضرب های زير را با هر روشی که می توانيد به دست آوريد. راه حّل خود را با دوستانتان مقايسه کنيد. 

 ۲۵                                                                                                ۱۷
×۱۳                                                                                             × ۳۲____                                                                                             ____

            ۱ــ با توّجه به شکل، حاصل ضرب را به دست آوريد و جاهای خالی را پر کنيد.

               روش دوم                                              روش اّول

               روش دوم                                              روش اّول

روش دوم                                                     روش اّول

            ۱ــ

     رو
فّعاليت

۱۰ ۶

۱۰ ۱۰۰ ۶۰

۲ ۲۰ ۱۲

۱۶
×۱۲___
۱۶۰
۳۲___

۱۰ * ۱۶
۲ * ۱۶

۲۵
×۱۳___

___
۱۰ * ۲۵
۳ * ۲۵

۱۷
×۳۲___

___

۱۶
×۱۲___
۱۰۰
۶۰
۲۰

+۱۲___

۱۰ * ۱۰ ۱۰ * ۱۶

۲ * ۱۶

۱۰ * ۶
۲ * ۱۰
۲ * ۶

۲۵
×۱۳___

+     ___

۱۰ * ۲۰ ۱۰ * ۲۵۱۰ * ۵
۳ * ۲۰
۳ * ۵

۱۷
×۳۲___

+     ___

۱۰ ۱۰ ۵

۱۰ ۲۰۰

۳ ۶۰
۱۰ ۷

۳۰

۱۴۲ ۲۰

۵۰

۱۵
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كار در كالس

                       ١ــ مانند نمونه می توانيم حاصل ضرب ها را به صورت خالصه بنويسيم.

۲ــ حاصل ضرب های زير را به  دست آوريد.
 ۲۷                                               ۸۳                                           ۵۷                                               ۴۹

×۳۹                                           × ۲۴                                        × ۶۴                                           × ۷۵____                                          ______                                   ______                                        ______
  ۲۴۳              + ۸۱۰

١ــ در يک اردوگاه ۳۸۷ چادر ۶ نفره برپا شده است. اين اردوگاه چند نفر را می تواند در چادرهای خود جا 
دهد؟

اگر ۲۳۴۰ نفر دانش آموز به اين اردوگاه بروند، آيا چادرها برای آن ها کافی است؟

٢ــ امين روزی ۳ صفحه قرآن می خواند. او در ۱۰ هفته چند صفحه قرآن می خواند؟

٣ــ فاطمه برای بافتن يک بلوز، ۷ کالف ۵۰ گرمی کاموا مصرف کرده است.     
وزن بلوزی که فاطمه بافته چند گرم است؟

٤ــ علی ۱۲ سال دارد. سّن پدر علی از ۴ برابر سّن او ۵ سال بيشتر است. پدر علی چند سال دارد؟

٥ــ يک اتوبوس در هر ساعت ۸۵ کيلومتر راه را طی می کند. در ۱۲ ساعت چند کيلومتر راه را طی می کند؟ اگر فاصله ی 
تهران تا مشهد ۹۹۵ کيلومتر باشد، آيا اين اتوبوس در ۱۲ ساعت می تواند از تهران به مشهد برسد؟

٦ــ يک کشاورز محصول گندم  زمين خود را در ۶۸ کيسه ی ۲۷ کيلويی جا داد. اين کشاورز چند کيلوگرم گندم برداشت 
کرده است؟

تمرين

د

ا ت

۱ ۶
* ۱ ۲

۳ ۲
۱ ۶ ۰

۲ ۵
* ۱ ۳

۱ ۷
* ۳ ۲

۲*۱۶ ۳*۲۵ ۲*۱۷
۱۰*۱۶ ۱۰*۲۵ ۳۰*۱۷

______
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فّعاليت

محاسبه ى حاصل ضرب
            ١ــ حاصل ضرب های زير را به دست آوريد. راه حّل خود را توضيح دهيد.

          ۴۰ × ۳۰ =                       ۲۰۰ × ۲۰=                     ۴۰ × ۵۰ =                      ۸۰۰ × ۲۰۰ =       

٢ــ محصول خرمای يک نخل در جهرم ۳۰۰ کيلوگرم است. اگر قيمت هر    
کيلوگرم خرما ۶۵۰۰ تومان، باشد، قيمت کّل محصول اين درخت چقدر می شود؟    
چگونه به   کمک  حاصل ضرب ۳ × ۶۵  می توانيم  پاسخ  اين  مسئله را پيدا کنيم؟     

توضيح دهيد.
۶۵
× ۳

۶۵۰۰
× ۳۰۰

٣ــ يک ماشين چاپ در هر ساعت ۷۰۰ ورق بزرگ چاپ می کند. هر ورق بزرگ ۱۶ صفحه ی کتاب را در خود جا می دهد. 
اين ماشين در ۱۰ ساعت چند صفحه کتاب چاپ می کند؟

حاصل ضرب روبه رو را چگونه پيدا می کنيد؟                                                                                = ۱۶ × ۷۰۰ × ۱۰

                      ١ــ حاصل ضرب های زير را به دست آوريد.

 ۶۵۰                                               ۲۵۰۰                                           ۴۷۰
×۳۱۰                                            ×   ۳۰۰                                        × ۲۱۰______                                          ______                                      ______

                

٢ــ در يک باغ انگور در شهر تاکستان، ۷۰۰ کيلوگرم انگور کيلويی ۲۳۰۰ تومان فروخته شده است. فروشنده چند تومان 
دريافت کرده است؟ اگر در همين باغ ۴۰۰ کيلوگرم انگور از نوع ديگر، هر کيلو
 ۲۷۰۰ تومان فروخته شود، در مجموع فروشنده چند تومان دريافت کرده است؟

كار در كالس

١                      
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   با ماشين حساب كار كن.

فّعاليت

يکی از شيرهای خانه ی احمد چّکه می کند. احمد يک استکان را زير شير می گذارد. 

پس از ۱۰ دقيقه استکان پر از آب می شود. در يک ساعت چند استکان پر از آب می شود؟

هر ۱۲ استکان آب يک بطری را پر می کند. در يک شبانه روز (۲۴ ساعت) چند بطری پر از آب می شود؟

اگر اين شير يک ماه چّکه کند، چند بطری آب می شود؟

قيمت هر بطری آب  ۲۵۰ تومان است.

قيمت مقدار آبی که از شير چّکه می کند چند تومان می شود؟

اگر در يک شهر کوچک ۱۰۰ شير آب در حال چّکه کردن باشند، 

قيمت مقدار آبی که هدر  رفته است، در يک ماه چند تومان می شود؟

در مورد راه های جلوگيری از به هدر رفتن آب در کالس گفت وگو کنيد.

به نظر شما از چه راه های ديگری ممکن است آب به هدر برود؟

وظيفه ی ما برای جلوگيری از به هدر رفتن آب چيست؟

برای حّل اين مسئله می توانيد از ماشين حساب هم کمک بگيريد.

١ــ ضرب های زير را با ماشين حساب انجام دهيد.

۳۴۵۷ × ۲۷۰۸ =                               ۴۹۷۱ × ۸۲۳۰ =                             ۱۰۰۳ × ۴۹۰۰ =

٢ــ در يک کارخانه ۲۳۷ کارگر کار می کنند، عيدی هر کارگر در سال ۱۳۹۲ ، ۹۴۷۸۰۰ تومان بوده است. 

در اين کارخانه مجموع عيدی کارگران در آن سال چقدر شده است؟
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    قضاوت كن

تتمرين

             ١ــ حاصل هر يک از ضرب های زير را بنويسيد.

 ۷×  ۱۰ =                        ۱۵ × ۱۰۰ =                        ۵۲۸ × ۱۰ =                        ۳۵۰ × ۱۰۰ =  

۸۹ × ۱۰ =                      ۷۴۸ × ۱۰۰۰ =                   ۱۰۰۰ × ۱۰ =                     ۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ =  

۸۴۵۳ × ۱۰۰ =                 ۷ × ۱۰۰۰ =                       ۷۵۴۹ × ۱۰ =                       ۷۴ × ۱۰۰۰ =  

٢ــ حاصل ضرب ها را به دست آوريد.
۱۳۹۲
× ۷۰

۶۲۵
× ۸۰۰

۲۴۷۸
× ۳۰۰

۱۵
× ۴۰

۷۵
× ۵۰۰

٣ــ مانند نمونه، ضرب های زير را به صورت ذهنی حساب کنيد.
   ۱۳ × ۷ = (۱۰ + ۳) × ۷ = ۷۰ + ۲۱ = ۹۱                         ۲۱ × ۵ =  
۳۳ × ۸ =                                                                           ۲۷ × ۳ =  

٤ــ در يک باغ پسته در شهر رفسنجان، ۷۸ کيلوگرم پسته ی کله قوچی و ۵۹ کيلو نوع بادامی چيده شده است. اگر پسته ی 
کله قوچی کيلويی ۱۸۰۰۰ تومان و پسته ی نوع بادامی کيلويی ۲۱۰۰۰ تومان فروخته شود، درآمد حاصل از فروش اين مقدار پسته را 

به دست آوريد.

٥ــ حاصل ضرب های زير را به دست آوريد.

۲۰۵ × ۱۴۷ =                       ۷۰۴ × ۲۰۷ =                    ۲۸۵۰ × ۳۲۰ =                     ۸۰۵ × ۱۲۲۰ =
٦ــ حاصل ضرب های روبه رو را به دست آوريد و 

جواب ها را با هم مقايسه کنيد. چه نتيجه ای می گيريد؟

٧ــ صدا در هر ثانيه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر را طی می کند. در ۱۵ ثانيه چه مسافتی را طی می کند؟

در قسمتی از پارک، سه رديف درخت کاشته شده است. اگر در هر رديف ١٨ درخت کاشته شده باشد، در اين قسمت 
از پارک روی هم چند درخت کاشته شده است؟ در زير پاسخ دو دانش آموز برای اين مسئله نوشته شده است، کدام راه حل 

درست است؟ 

٢١ = ٣ + ١٨: پاسخ رضا                                                    ٥٤ = ١٨ × ٣ : پاسخ حسين

۵۰۲
× ۳۷۵  

٣٧٥
× ٥٠٢  
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محاسبه هاي تقريبي

فّعاليت
١ــ عددهای زير با تقريب رقم دهگان درنظر گرفته شده است. ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنويسيد و با 

رنگ کردن مشّخص کنيد هر عدد به کدام طرف نزديک تر است.

٢ــ عددهای زير با تقريب رقم صدگان درنظر گرفته شده اند. ابتدا در جاهای خالی عددهای مناسب بنويسيد و با رنگ کردن 
مشّخص کنيد هر عدد به کدام طرف نزديک تر است.

٣ــ عددهای زير را با تقريب هزارگان به نزديک ترين عدد به صورت تقريبی بنويسيد.

۱۴۲۵ ۱۰۰۰                                            ۳۲۵۷                                               ۴۷۵۱

١ــ از زمين های کشاورزی در يک روستا ۷۸۲۳۵ کيلوگرم گندم برداشت شده است. با درنظر گرفتن تقريب 
رقم هزارگان، اين عدد را به صورت تقريبی بنويسيد.

در تقريب رقم هزارگان، به جای کدام رقم ها صفر گذاشته می شود؟

٢ــ عددهای ۱۲۳۵، ۳۴۲۱، ۲۷۸۱ را به صورت تقريبی روی محور زير نشان دهيد.

در اين محور، تقريب در کدام رقم مورد نظر است؟

به جای کدام رقم ها صفر گذاشته می شود؟

۴۰   ۴۷  ۵۰  

  ۱۴۷۶  ۱۴۸۰  

۶۰   ۶۱   

  ۳۵۷  ۳۶۰  

۲۳۰   ۲۳۴   

  ۱۸۳   

۴۰۰   ۴۲۷  ۵۰۰  

۱۳۰۰   ۱۳۷۱  ۱۴۰۰  

۷۰۰   ۷۹۶   

۳۵۰۰   ۳۵۲۰   

  ۵۳۷  ۶۰۰  

  ۴۵۶۰  ۴۶۰۰  

كار در كالس

١ــ
رقم

٠                          ١٠٠٠                          ٢٠٠٠                      ٣٠٠٠                       ٤٠٠٠
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كار در كالس

ده تايی  نزديک ترين  به  را  عددها  نمونه،  مانند  آوريد.  دست  به  تقريبی  صورت  به  را  زير  های  جمع  حاصل  ١ــ 
تقريب    بزنيد.

۵۵ + ۴۷۴۷ + ۳۱۳۵ + ۲۲۲۲ + ۳۷
                                                                                        

۲۰ + ۴۰
وقتی رقم يکان عددی ۵ است، مثل ۳۵، آن را با ۴۰ تقريب می زنيم.

 بنابراين ۵۵ را به صورت تقريبی می نويسيم:
٢ــ ضرب های زير را به صورت تقريبی بنويسيد.

۴۵ × ۵۷۲۵ × ۳۲۴۱ × ۲۷
                                                   
 ۴۰× ۶۰   ×

باال  ضرب  در  توانيد  می  باشد،  نداشته  زيادی  اختالف  واقعی  ضرب  حاصل  با  تقريبی  عددهای  ضرب  حاصل  اينکه  برای 
به جای ٤٥ عدد ۴۰ را قرار دهيد؛ چون عدد ۵۷ به ۶۰ نزديک تر است.

۴۵ × ۵۷ = ۲۵۶۵                                ۴۰ × ۶۰ = ۲۴۰۰                          ۵۰× ۶۰ = ۳۰۰۰
      ضرب تقريبی                                    ضرب تقريبی                                         ضرب واقعی 

٣ــ با توّجه به سؤال باال، حاصل ضرب ۳۵ × ۲۵ را به صورت تقريبی بنويسيد. کدام حالت به مقدار واقعی ضرب نزديک تر 
است؟                                ۸۷۵ = ۳۵ × ۲۵

۲۵ × ۳۵۲۵ × ۳۵
                                           

  ۲۰× ۳۰۲۰ × ۴۰

به  را  عدد  هر  و  بگيريد  درنظر  دهگان  رقم  به  توّجه  با  را  تقريب  آوريد.  دست  به  را  ها  عبارت  تقريبی  مقدار 
نزديک ترين ده تايی بنويسيد.

        ۵۱ + ۶۷ ۴۷ × ۲۳  ۵۰ × ۲۰ =
۲۵ × ۳۲ ۸۹ - ۴۲ 
۷۷ × ۶۹ ۴۹ + ۵۱ 
۸۱ + ۲۷ ۷۵ - ۲۴ 

١ــ 
تقريب فّعاليت
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فّعاليت

كار در كالس

           ١ــ حاصل ضرب ها را به دست آوريد.

۳۰ × ۴۰ =                       ۳۰۰ × ۲ =                       ۲۰۰ × ۴ =                       ۳ × ۳۰۰ = 

            ٢ــ با توّجه به ضرب های باال، حاصل تقسيم های زير را به دست آوريد.

۸ ÷ ٤ =۸ ÷ ۲ =۶ ÷ ۳ =۴ ÷ ۲ = 
۸۰ ÷ ٤ =۸۰ ÷ ۲ =۶۰ ÷ ۳ =۴۰ ÷ ۲ =
۸۰۰ ÷ ٤ =۸۰۰ ÷ ۲ =۶۰۰ ÷ ۳ =۴۰۰ ÷ ۲ =

۳ــ مانند نمونه حاصل تقريبی تقسيم ها را به دست آوريد.

      ۷۹۴  ۴     ۸۰۰  ÷ ۴ = _____      ۴۱۲  ۲     ۴۰۰  ÷ ۲ = 
_____ 

      ۵۸۷  ۳۰     _____  ÷ _____ = _____      ۶۳۱  ۲۰     _____  ÷ _____ = _____

      ۳۰۵  ۶     _____  ÷ ۶ = _____      ۲۱۰  ۴     _____  ÷ ۴ = _____

١ــ در يک مزرعه ی کلم، ۳۷ رديف کلم کاشته شده و در هر رديف ۵۲ کلم قرار گرفته است. اين مزرعه 
به طور تقريبی چند کلم دارد؟

٢ــ می خواهيم ۷۴۲۰۰۰ تومان را بين ۷ نفر به طور مساوی تقسيم کنيم. به طور تقريبی به هر نفر چند 
تومان می رسد؟

٣ــ حاصل هر عبارت را به دو روش پيدا کنيد. 

روش اّول: ابتدا حاصل عبارت را پيدا کنيد. سپس، جواب را به صورت تقريبی بنويسيد. 

روش دوم: ابتدا عددها را به صورت تقريبی بنويسيد. سپس، حاصل را به دست آوريد.
روش اّول    _____        ١٧ = ٥٣ - ٧٠ = ۵۳ – ۲۷ + ۴۳                                                                    تقريبی                     

روش دوم         _____ =   _____ -   _____ +   _____      ۵۳ – ۲۷ + ۴۳                                                                                                 تقريبی   
روش اّول            _____          _____ = ۲۷ × ۳۴                                                                                                   تقريبی

روش دوم                 _____ =   _____ ×   _____         ۲۷ × ۳۴                                                                                                       تقريبی
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تتمرين

٠                           ١٠٠                          ٢٠٠                          ٣٠٠                         ٤٠٠   

    فكر كن

                ۱ــ عددهای زير به کدام صدتايی نزديک ترند؟

۳۷۵                            ۷۹۱                                 ۸۰۷                      ۴۵۹ 

                  ۲ــ عددهای زير به کدام هزارتايی نزديک ترند؟

۲۴۳۱                        ۳۷۸۱                               ۴۰۲۱                       ۵۹۸۰

۳ــ عددهای زير را به صورت تقريبی روی محور زير نشان دهيد.

۳۷۵                   ۲۳۹                   ۱۸۷                   ۹۱

۴ــ يک دانش آموز ضرب ۲۳ × ۴۷ را به صورت تقريبی ۲۰×۵۰ حساب کرده است، مقدار تقريبی با جواب واقعی ضرب 
چقدر اختالف دارد؟

۵  ــ هر هزار کيلوگرم برابر با يک ُتن است. هريک از جرم های زير به صورت تقريبی چند ُتن است؟

= ۳۴۱۲۱ کيلو گرم                       = ۷۰۲۱ کيلوگرم                       = ۴۹۱۱ کيلوگرم                       = ۳۴۱۰ کيلوگرم

۶ــ در يک سالن ۱۵ رديف صندلی چيده شده است. 

در هر رديف ۱۹ صندلی قرار دارد. در اين سالن روی هم 

چند صندلی چيده شده است؟

دو ليوان يک اندازه داريم. در هر دو ليوان مقداری مشّخص آب وجود دارد.

دو گلوله ی هم اندازه (با حجم مساوی) يکی از جنس آهن و ديگری از جنس

 آلومينيم را داخل ليوان ها می اندازيم.

 هر دو گلوله ته ليوان ها قرار می گيرند. در کدام ليوان سطح آب بيشتر باال می رود؟ چرا؟
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تقسيم و بخش پذيرى

فّعاليت
ها  آن  بگذارند.  شکالت   ٤ بسته  هر  در  و  کنند  بسته بندی  را  شکالت   ۲۲ خواستند  می  بهاره  و  غزل  راحله،  ١ــ 
می خواستند تعداد بسته ها را حساب کنند. پس هرکدام به روش خود اين کار را انجام دادند. راه حل های آن ها 

را کامل کنيد و توضيح دهيد.

روش راحله: راحله 22 دايره كشيد و آن ها را به دسته هاى 4تايى تقسيم كرد.
 پس فهميد كه _______ بسته درست مى شود و _______ باقى مى ماند.

اين تعداد باقى مانده را هم ديگر نمى توان دسته بندى كرد؛ زيرا 4 > 2  

روش غزل: غزل يك محور كشيد. ____________________________________________

روش بهاره: بهاره يك تقسيم نوشت. بعد براى پيدا كردن خارج قسمت آن،      
ضرب هاى مختلف نوشت و جواب ضرب ها را با مقسوم مقايسه  كرد. ____________________________________          

۳ × ۴ = ۱۲        ۱۲ < ۲۲                                                                                   
۴ × ۴ = ۱۶        ۱۶ < ۲۲                                                                                   
۵ × ۴ = ۲۰         ۲۰ < ۲۲     ٢٢ < ۲۴            ۲۴ = ۴ × ۶               و             

٢ــ با توّجه به مسئله ی باال می توانيم بگوييم: «تعداد شکالت های باقی مانده از تعداد شکالت های يک بسته کمتر است يا 
می نويسيم:         

                              مقسوم عليه > باقی مانده     يعنی    _____ > _____      

در اين تقسيم، می توانيم بگوييم ۵ بسته ی ۴ تايی به دست می آيد و ۲تا باقی می ماند. يعنی :
____× ____ + ____ = ____  

                                                                                                              مقسوم = باقی مانده + مقسوم عليه × خارج قسمت    
عبارت های روبه رو را رابطه های تقسيم می نامند.                                                      مقسوم عليه > باقی مانده

٠   ١   ٢   ٣   ٤   ٥   ٦   ٧    ٨   ٩  ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠

۲۲  ۴___

۲۲  ۴
۵-۲۰

۲
___

مقسوممقسوم عليه
خارج قسمت

باقی مانده
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                    ١ــ حاصل تقسيم های زير را پيدا کنيد و مانند نمونه، برای هر تقسيم رابطه های تقسيم آن را بنويسيد.
  ۴۷ 

-۴۰_____
۷

۸
۵

                                    

  ۳۵ 
- _____ 

۶

                                    

  ۵۴ 
- _____

 

۷

۷< ۸                                            ____ <  ____                                      ____ <   ____  
٤٧ = ٧ + ٨ × ٥            ____ ×  ____ +   ____ =   ____                ____ ×   ____ +   ____ =   ____  
۴۰

١ــ ناصر و منصور ۲۷ کلوچه و ۹ جعبه داشتند و می خواستند کلوچه ها را در جعبه ها بگذارند. آن ها برای 
اينکه بدانند در هر جعبه چند کلوچه می توانند قرار دهند، کار های زير را انجام دادند. راه حّل هر کدام را کامل 

کنيد و توضيح دهيد.

روش ناصر:  ناصر 9 تا ظرف كشيد و در هر كدام به ترتيب يك كلوچه كشيد و كلوچه ها را شمرد. اين كار 
را آن قدر تكرار كرد تا 27 كلوچه تمام شود. سپس داخل ظرف ها را نگاه كرد تا ببيند چند كلوچه در هر ظرف 

قرار مى گيرد.

روش منصور: منصور يك تقسيم نوشت:  _____________________________________________________
  ۲۷ 

_____ 

۹               ۲ × ۹ = _____    

۳ × ۹ = _____                                                                   

٢ــ در تقسيم باال باقی مانده صفر شد. 
اگر در تقسيمی باقی مانده صفر شود، می گوييم مقسوم بر مقسوم عليه بخش پذير است. در کدام يک از اين تقسيم ها مقسوم 

بر مقسوم عليه بخش پذير است؟
  ۲۴ 

_____ 

۶

                                    

  ۳۵ 

_____ 

۷

                                    

  ۲۱ 

_____ 

۴

كار در كالس
       ١ــ

ا فّعاليت
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كار در كالس

كار در كالس

                       ١ــ تقسيم های زير را انجام دهيد و با توّجه به باقی مانده، جمله ی زير آن را کامل کنيد.

  ۴۲ 
- _____ 

۶

                                     

  ۴۸ 
- _____ 

۸

                                     

  ۳۲ 
- _____ 

۵

٤٢ بر ٦ بخش پذير ..... ٣٢ بر ٥ بخش پذير .....                  ٤٨ بر ٨ بخش پذير .....  

٢ــ آيا ۲۴ بر ۷ بخش پذير است ؟ چرا؟

                ١ــ به کمک شکل های داده شده پاسخ تقسيم های زير را بنويسيد.

۴۰۰ ÷ ۲ =                                               ۶۰ ÷ ۳ =                   ۹ ÷ ۳ =                     ۶۰۰ ÷ ۲ =

٢ــ برای هريک از تقسيم های زير، يک شکل ساده بکشيد و حاصل تقسيم را پيدا کنيد.

۲۰۰ ÷ ۲ =                                              ۸۰۰ ÷ ۴ =                     ۶۰۰ ÷۳ =                   ۴۰ ÷ ۴ = 

٣ــ تقسيم های زير را مانند نمونه ها انجام دهيد.

  ۸۰۰ 
 _____ 

۴

                              

  ۷۰ 
 _____ 

۳
۲۰

                             

  ۵۰۰ 
 _____ 

۲
۲۰۰

                           

  ۹۰ 
 _____ 

۴

                       تقسيم ها را انجام دهيد و جمله ها ی زير آن ها را کامل کنيد.

  ۳۰۰ 
 
 

۳

                                     

  ۸۰۰ ۷

                                     

  ۱۳۰ ۳

۱۳۰ بر ۳ بخش پذير .....              ۸۰۰ بر ۷ بخش پذير .....          ۳۰۰ بر ۳ بخش پذير .....

١      

فّعاليت
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تتمرين

              ١ــ پاسخ تقسيم ها را بنويسيد. از مقايسه ی جواب ها چه راهی را برای محاسبه ی تقسيم ها پيشنهاد می کنيد؟

۸ ÷ ۴ =                           ۸۰ ÷ ۴ =                           ۸۰۰ ÷ ۴ =                           ۸۰۰۰ ÷ ۴ =

                 ٢ــ کدام عددهای زير بر ۴ بخش پذيرند ؟ چرا؟

۸           ۲ ۴             ۱ ۹            ۲ ۸           ۴ ۱            ۱ ۶         ۱ ۷

                 ٣ــ کدام عددهای زير بر ۳ بخش پذيرند ؟ چرا؟

۱۵             ۱۱            ۱۸              ۲۷             ۳۲         ۱۳             ۲۴

٤ــ عددهای زير، الگوی شمارش ۵ تا ۵ تا را نشان می دهند. اين الگو را ادامه دهيد.

  ____ و ____ و ____ و ____ و ____ و ۱۵ و ۱۰ و ۵

کدام عددهای الگوی باال بر ۵ بخش پذيرند ؟ چرا؟

٥ــ آيا ۴۹ بر ۸ بخش پذير است؟ چرا؟

٦ــ تقسيم ها را انجام دهيد و رابطه ی تقسيم را برای هر کدام بنويسيد.

  ۴۳ 
 

۷

                          

  ۵۶ 
 
 

۹

                          

  ۴۸ 
 
 

۶

                            

  ۳۴ 
 

 

۵

٧ــ می خواهيم طنابی به طول ۲۷ متر را به قطعه های ۶ متری تقسيم کنيم. 
چند قطعه طناب ۶ متری به دست می آيد؟ چه مقدار از طناب باقی می ماند؟

٨  ــ برای مسئله ی زير دو راه حل داده شده است. هريک از اين دو راه حل را توضيح دهيد.
اگر شما يک بسته ی سه تايی مداد را ۲۴۰ تومان بخريد، برای خريدن ۱۲ مداد چند تومان بايد بپردازيد؟

۹۶۰ = ۸۰ × ۱۲      قيمت يک مداد           ۸۰ = ۳ ÷ ۲۴۰  : راه حّل اّول

۹۶۰ = ۲۴۰ × ۴                                            ۴ = ۳ ÷ ۱۲  : راه حّل دوم

دانش آموزی برای حّل مسئله اين طور عمل کرده است: ۱۲ × ۲۴۰ 

آيا راه حل او درست است؟ چرا؟
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تقسيم بر عددهاى يك رقمى

فّعاليت
            ١ ــ ۴۸ مداد داريم و می خواهيم آن ها را به طور مساوی بين ۴ نفر تقسيم کنيم. به هرکدام چند مداد می رسد؟

ابتدا ۴ ده تايی يا ۴۰ را بين ۴ نفر تقسيم می کنيم. به هر کدام چندتا ده تايی می رسد؟  ____       يعنی چندتا؟  ____

آيا ۸ تای باقی مانده را می توان بين ۴ نفر تقسيم کرد؟

حاال ۸ تا يکی را بين ۴ نفر تقسيم می کنيم. به هر کدام چندتا می رسد؟

در مجموع؛ به هر کدام چند مداد رسيد؟

۲ــ حاال اگر ۴۸ مداد را به طور مساوی بين ۲ نفر تقسيم کنيم، به هر کدام چند مداد می رسد؟ شکل را کامل کنيد، سپس 
تقسيم آن را انجام دهيد.

٣ــ از ۴۰ مداد به هرکدام چند تا می رسد؟  ________ يعنی چند تا مداد؟  ________ 

از ۸ مداد به هرکدام چندتا می رسد؟

روی هم چند مداد به هر کدام می رسد؟

٤ــ آيا ۴۸ بر ۲ و ۴ بخش پذير است ؟ چرا ؟  ______________________________________

  ۴۸ 
-۴۰_____ ۸   

۴
۱۰

  ۴۸    
-۴۰              ____   ۸  -۸____
۰ 

   ۴
۱۰
+۲___ ۱۲  

  ۴۸     
-۴۰____ ۸  - ____
۰ 

۲
۲۰

___     

۸ > ۴

+
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                    تقسيم های زير را انجام دهيد و رابطه های تقسيم را بنويسيد.
  ۸۸ 

 
۴

                                  

  ۳۶ 
 
 

۳

                                    

  ۸۵ 
 
 

۲

                  ١ــ می خواهيم ۷۲ برگه کاغذ را بين ۳ نفر به طور مساوی تقسيم کنيم. مراحل تقسيم را کامل کنيد.

 

٢ــ حاال با توّجه به راه حّل مسئله ی باال، تقسيم های زير را انجام دهيد.

كار در كالس

                     تقسي

                  ١ــ

فّعاليت

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰
۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

ابتدا دسته های ده تايی کاغذ را
بين سه نفر تقسيم می کنيم:

حاال تعداد باقی مانده را بين سه نفر 
تقسيم می کنيم.

به هر نفر دو دسته ی ده تايی يا ۲۰ 
برگه می رسد و يک دسته ی ۱۰تايی 
باقی مانده و ۲ برگه می شود ۱۲ تا 

برگه که باقی مانده است.

۱۲ تا باقی مانده است که آن ها را 
بين ۳ نفر تقسيم می کنيم

۱۲ ÷ ۳ =
و برگه ای باقی نمی ماند.

۱۲ > ۳ 
پس می توانيم تقسيم را ادامه دهيم.

در مجموع، 
به هر نفر ....... برگه رسيد.

  ۷۲ 
-_____   

 

۳

  ۷۲ 
-____                         - ____
۰۰ 

۳
+ ___    

+___
___ ۴۰-۸۰
۱۵

_____- 

  ۹۵ ۲
+______ ۱۰-۴۰

_____- 

  ۶۳ ۴
+___

___ ۱۰-

_____- 

  ۵۲ ۵

۱۲
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كار در كالس

برای جشن والدت پيامبر(ص)، ۷۳۷ شاخه گل داريم و می خواهيم با هر ٣ شاخه گل يک دسته گل درست 
کنيم و به مهمان ها بدهيم. اين شاخه گل ها چند دسته گل می شوند؟

شکل باال را کامل کنيد.
اگر ۷ صدتايی را بر ۳ تقسيم کنيم، چند ۱۰۰ تايی به هر کدام می رسد؟

چند تا باقی می ماند؟  

يک صدتايی و سه ده تايی، ۱۳ ده تايی می شود. اگر آن را به ۳  تقسيم کنيم، چند تا می شود؟

چند تا باقی می ماند؟

يک ده تايی و ۷ يکی روی هم ۱۷ می شود. اگر آن را به ۳ تقسيم کنيم، به هر کدام چندتا می رسد؟ چند تا باقی می ماند؟ 

ــ آيا اين تعداد باقی مانده را می توان به بسته های ۳ تايی تقسيم کرد؟

                      ١ــ تقسيم های زير را انجام دهيد و رابطه های تقسيم را بنويسيد.

  ۱۴۵ 
-۱۲۰_____ ۲۵  -_____

۳

   

                    

   ۶۱۷    
-۶۰۰_____ ۱۷  -_____

  ۳

   

                        

  ۲۰۹ ۲
  

               ____ < ٣ > ____                                                  ٣  
____ × ٦١٧ = ____ + ٣ × ____                   ١٤٥ = ____ + ٣  

٢ــ يک مينی بوس در ۹ ساعت ۵۸۵ کيلومتر را طی کرده است. اين مينی بوس به طور متوسط در هر ساعت چند کيلومتر 
را طی کرده است؟

  ۷۳۷    
-۶۰۰_____ ۱۳۷      -۱۲۰_____

۱۷ -۱۵ _____

۳
۲۰۰

فّعاليت

۴۰ + ۵___
۲۴۵

                  ۲         

+ +___ ___
۴۰ ۲۰۰٥

66



تتمرين

١ــ تقسيم های زير را انجام دهيد.
  ۸۴۸ 

 
۴

                        

  ۹۴۸ 
 
 

۳

                        

  ۵۰۴ ۴

                        

  ۴۲۱ 
 
 

۷

   
  ۷۳۷۴ 

 
۷

                        

  ۳۲۴۷ 
 
 

۵

                        

  ۷۵۲ 
 

۵

                        

  ۸۰۵ 
 
 

۸

  
۲ــ حسن در يک کارگاه سفالگری کار می کند. او در يک روز ۸ ساعت کار کرده و     

 ۳۲ گلدان ساخته است. در هر ساعت چند گلدان ساخته است؟

۳ــ يک شيرينی پزی در کرمانشاه در ۶ روز ۴۲ جعبه نان برنجی تهيه کرده است. در هر روز چند جعبه نان برنجی تهيه کرده 
است؟

٤ــ يک خّراط روزی ۲۴ ميله ی نرده خّراطی می کند. او پس از ۳ روز کار چند ميله خّراطی کرده است؟ اگر در هر نرده ۸ 
ميله گذاشته شود، با اين ميله ها چند نرده می تواند درست کند؟

٥  ــ می خواهيم ۶ بسته ی ۱۲ تايی مداد را به طور مساوی بين ۹ نفر تقسيم کنيم. به هر نفر چند مداد می رسد؟

٦  ــ می خواهيم برای ۵۷ دانش آموز در اردوگاه چادر بزنيم.       
 به چند چادر ۶ نفره نياز داريم؟

٧ــ مشهدی حسين دور زمين خود را درخت کاری کرد. دور زمين او ۴۶۸ متر است و در هر ۴ متر يک درخت کاشته 
شده است. مشهدی حسين چند درخت کاشته است؟

٨  ــ زمينی به مساحت ۳۵۷۶ متر مرّبع را بين ۳ کشاورز به طور مساوی تقسيم کردند. زمين هر کشاورز چند متر مرّبع است؟ 

٩ــ يک مسئله بنويسيد که پاسخ آن حاصل ۴۷ × ۲۳ باشد و آن را حل کنيد.

١٠67ــ يک مسئله بنويسيد که پاسخ آن حاصل ۹ ÷ ۴۳۷ باشد و آن را حل کنيد.



تقسيم بر عدد دو رقمى

فّعاليت
              ١ــ در هر قسمت با توّجه به تقسيم داده شده، شکل را دسته بندی کنيد. سپس تقسيم را کامل کنيد.

٢ــ در هر تقسيم، ابتدا عددها را به صورت تقريبی بنويسيد و خارج قسمت تقريبی را به دست آوريد.

             ۷۵ ۲۱     ۷۰ ۲۰                                           ۶۹ ۲۳           

             ۹۶ ۳۲                                                     ۸۴ ۲۱           

                             تقسيم های زير را انجام دهيد. در کدام تقسيم، مقسوم بر مقسوم عليه بخش پذير است؟
  ۹۶ ۲۳                                                ۸۴ ۲۱                                     ۶۸ ۲۳

  ۸۲ ۳۵                                                ۷۹ ۳۴                                     ۹۵ ۲۳

  ۶۹ 
-_____   

۲۳
۳

  ۴۸ 
-_____   

۲۴   ۸۷ 
-_____   

۴۲

  ۱۲۸ 
- ١٢۸    ٤_____ ۰    

۳۲

كار در كالس
                    تقس
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١ــ می خواهيم ۶۷۵ صندلی را در رديف های ۲۱ تايی بچينيم.چند رديف صندلی می توان چيد؟

قبل از انجام دادن تقسيم، بگوييد خارج قسمت به طور تقريبی چند می شود؟

تقسيم را شروع می کنيم؛ پاسخ اّولين مرحله ۳۰ می شود.

حاال باقی مانده را که ۴۵ است، به ۲۱ تقسيم می کنيم و مراحل کار را به پايان می رسانيم.

با توّجه به آنچه خوانديد، تقسيم روبه رو را انجام دهيد.                

ابتدا پاسخ تقريبی را به دست می آوريم و با توّجه به آن، تقسيم را ادامه می دهيم. 

با توّجه به اينکه ۹۲۰ از مقسوم بزرگ تر است، نتيجه می گيريم که عدد ۴۰ برای پاسخ تقسيم، مناسب نيست. بنابراين به 
جای آن عدد ۳۰ را می نويسيم و تقسيم را ادامه می دهيم.

۲ــ با توّجه به مراحل تقسيم باال، تقسيم روبه رو را انجام دهيد.
  ۶۰۰۰ ۲۰ ابتدا پاسخ تقريبی را به دست آوريد.  

  ۴۰۰ ۲۰ برای مرحله ی دوم نيز ابتدا پاسخ تقريبی را پيدا کنيد.  

  ۳۰ ۲۰ برای مرحله ی آخر نيز می توانيد ابتدا پاسخ تقريبی را به دست آوريد.  

١

ق فّعاليت
  ۶۷۵ 

-۶۳۰____ -۴۵

۲۱
۳۰+      ___   

  ۸۷۵ 
-۹۲۰____ 

۲۳
۴۰+___   

  ۸۷۵  
- ۶۹۰____
-_____ 
 

۲۳
۳۰+___   

  ۶۷۵۴ 
-۶۳۰۰_____

_____ 
 

۲۱
۳۰۰+  ۲۰

____    

  ۶۰۰ ۲۰

۸۰۰ 
-۸۰۰  _____

۰

۲۰
۴۰

-
۴۵۴
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كار در كالس

كار در كالس

                       تقسيم های زير را انجام دهيد.

  ۷۴۲ 
 

۳۱

                        

  ۳۱۲ 
 
 

۲۳

                        

  ۸۰۲ 
 

۵۹

                        

  ۴۴۸ 
 
 

۱۴

  

١ــ می خواهيم تقسيم زير را انجام دهيم. مراحل پيدا کردن خارج قسمت را می توانيم به صورت مقابل آن خالصه 
کنيم.

در واقع اّولين ۲ يعنی ۲۰ يا ۲ ده تايی
سپس در کنار آن ۲ يکی را می نويسيم. 

٢ــ تقسيم های زير را انجام دهيد و خارج قسمت را بنويسيد.
  ۳۲۷ ۳                                                ۸۹ ۲                                     ۴۵۳۱ ۲۱

                    تقسيم های زير را  انجام دهيد.

  ۴۵۱ 
 

۳۲

                        

  ۵۷۰ 
 
 

۲۸

                        

  ۶۴۵ 
 

۲۷

                        

  ۹۷۷ 
 
 

۶۵

 

١ــ
کنيم

 ۴۸۵   فّعاليت
- ۴۴۰_____

۴۵
-   ۴۴_____ 

۱ 

۲۲
۲۰+  ۲___  

   ۴۸۵ 
- ۴۴۰_____

۴۵
-   ۴۴_____ 

۱ 

۲۲
۲۲

۲۲

70



تتمرين

١ــ تقسيم های زير را انجام دهيد.
  ۳۱۰ 

 
۱۰

              

  ۸۰۲ 
 
 

۵۹

              

  ۲۳۱ 
 

۶۵

              

  ۷۵۳۳ 
 
 

۳۱

          

  ۶۸۱۲ 
 

۷

٢ــ يک عدد سه رقمی  انتخاب کنيد. عددی را که انتخاب کرده ايد، دوبار پشت هم بنويسيد تا 
يک عدد ۶ رقمی  به دست آيد. با ماشين حساب اين عدد را به عددهای ۷ و ۱۱ و ۱۳ تقسيم کنيد. آيا عدد شما بر 

۷ و ۱۱ و ۱۳ بخش پذير است؟ اين کار را دوبار ديگر  و با اعداد سه رقمی ديگری انجام دهيد.

٣ــ قيمت يک مداد ۹۰ تومان است. با ۴۰۰ تومان حّداکثر چند مداد می توان خريد؟

٤ــ مدير يک تيم ۹ نفره ی فوتسال، برای بازيکنانش پيراهن ورزشی خريد
و ۲۰۷ هزار تومان پرداخت کرد. قيمت هر پيراهن ورزشی اين تيم چند تومان است؟

٥ــ يک دامدار ۳۰۶ کيلوگرم روغن گوسفندی را به طور مساوی در ۱۷ ظرف روغن ريخته است. او در هر ظرف چند 
کيلوگرم روغن ريخته است؟

٦ــ علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را خواند. قرآن او ۶۹۶ صفحه داشت و ماه رمضان آن سال ۲۹ روز بود. علی 
در هر روز به طور متوسط چند صفحه قرآن خوانده است؟

٧ــ ۱۶ کيسه کود شيميايی  بين ۲۴ باغدار به طور مساوی تقسيم شد. اگر وزن هر کيسه ۴۵ کيلوگرم باشد، به هر باغدار 
چند کيلوگرم کود شيميايی رسيده است؟

٨  ــ ۳۵ جعبه پرتقال داريم. در هر جعبه ۷۲ عدد پرتقال است.        
در هر جعبه چند پرتقال در  می خواهيم تمام اين پرتقال ها را در ۷۲ جعبه ی کوچک تر بسته بندی کنيم.    

در هر جعبه چند پرتقال قرار می گيرد؟

٩ــ خارج قسمت تقريبی تقسيم های زير را بنويسيد.
  ۲۱۷۴ 

 
۲۱

                        

  ۴۸۰۰ 
 
 

۷۵

                        

  ۲۶۶۰ 
 

۶۳

                        

  ۱۷۴۷ 
 
 

۶۳
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

  ١ــ حاصل ضرب دو عدد دو رقمی مثل ضرب روبه رو را چگونه به دست می آوريم؟ توضيح دهيد.
____________________________________________________

____________________________________________________

٢ــ حاصل ضرب روبه رو را چگونه به دست می آوريم؟ توضيح دهيد.
____________________________________________________

____________________________________________________

٣ــ حاصل تقريبی تقسيم روبه رو را چگونه به دست می آوريم؟ توضيح دهيد.
____________________________________________________

____________________________________________________

  ٤ــ چگونه می توان فهميد که عدد ۵۸ به ۱۷ بخش پذير است يا نه ؟ توضيح دهيد.
____________________________________________________

____________________________________________________

تمرين
١ــ در سال گذشته، يک کشاورز ۳۷۶۸ کيلوگرم گندم و ۵۸۳۰ کيلوگرم جو     

برداشت کرده است. محصول جو و گندم اين کشاورز به طور تقريبی چند ُتن بوده است؟

٢ــ در ابتدای تير ماه ۸۶۳۰ کيلوگرم برنج در فروشگاهی موجود بود. در يک نوبت ۳۷۵۰ کيلوگرم و بار ديگر ۲۳۷۰ کيلوگرم 
از برنج ها فروخته شد. به طور تقريبی چند ُتن برنج در اين فروشگاه باقی مانده است؟

۳ــ زمين در مسير خود به دور خورشيد در هر ثانيه ۳۰ کيلومتر را طی می کند. در ۲۵ ثانيه چند کيلومتر را طی می کند؟

 فر
  ١ـ

ت
گذ ال ١

۳۷ 
* ۳۹

۲۲ 
* ۳۷

  ۴۷۱ 
 

۳۹
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٤ــ يک عدد شش رقمی بنويسيد که رقم های دهگان و دهگان هزار آن ۴، صدگان هزار آن ۳ و بقيه ی رقم هايش صفر باشند. با 
ماشين حساب بررسی کنيد که آيا اين عدد بر ۵ بخش پذير است. بر ۲ چطور؟ آيا بر ۳ و ۱ هم بخش پذير است؟

٥ــ کارگری يک قطعه فرش را در مّدت ۳۶ ماه بافته است. اگر ۴ کارگر با هم      
و به طور يکسان کار کنند، همين قطعه فرش را در چند ماه می بافند؟

٦ــ تقسيم های زير را انجام دهيد و برای هر کدام رابطه ی تقسيم بنويسيد.

  ۸۷۳۹ ۹                                                ۶۱۷۲ ۳                                     ۷۵۳ ۳

٧ــ ضرب های زير را انجام دهيد.

۳۴۲                                      ۴۰۳                                         ۱۵۶۴                                         ۲۳۰۰
× ۵۶۴                                 ×  ۱۴۵                                     ×      ۶۴                                      ×   ۱۰۱     _____                                  _____                                      _____                                        _____

٨  ــ با توّجه به دسته بندی انجام شده روی عبارت، حاصل جمع عددهای زير را به دست آوريد.

۱ + ۳ + ۵ + ۷ + ۹ + ۱۱ + ۱۳ + ۱۵ + ۱۷ + ۱۹ =  

۹ــ احمد ۷ سال از خواهرش بزرگ تر است. ۱۲ سال ديگر احمد چند سال از خواهرش بزرگ تر خواهد بود؟ چرا؟

١٠ــ کوچک ترين عدد شش رقمی را بنويسيد که طبقه ی هزار آن ۲۵۳ باشد و بقيه ی رقم هايش تکراری نباشد. با ماشين حساب 
بررسی کنيد که اين عدد بر ۲ بخش پذير است يا نه.

١١ــ حاصل عبارت های زير را با ماشين حساب به دست آوريد.
(۴۲۰ × ۳۲۰) ÷ ۶۰۰ =                                                    ( ۸۴۰ ÷۲۰ ) × ( ۳۹۶ ÷ ۶ ) =

١٢ــ قيمت يک دفتر ۲۵۰۰ تومان است. قيمت دو جين دفتر چند تومان است؟ (هر جين ۶ عدد و هر دو جين ۱۲ عدد است.)

۲۰
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معّما و سرگرمى
در شکل های زير نمونه های ديگری از گره ها را می بينيد. مداد خود را روی نقطه ای از گره قرار دهيد و روی آن حرکت 

کنيد. هر گره از چند قطعه طناب درست شده است؟

فرهنگ خواندن

می خواهيم حاصل ضرب يک عدد در عددی مثل ۳۶ را پيدا کنيم. به نمونه های زير توّجه کنيد. چگونه با نوشتن جمع و تکرار 
۳۶ = ۱ × ۳۶ آن ها می توانيم پاسخ ضرب ۳۶ در عددهای مختلف را پيدا کنيم؟

۳۶ × ۲ = ۳۶ + ۳۶ = ۷۲
۳۶ × ۴ = ۷۲ + ۷۲ = ۱۴۴
۳۶ × ۸ = ۱۴۴ + ۱۴۴ = ۲۸۸
۳۶ × ۱۶ = ۲۸۸ + ۲۸۸ = ۵۷۶

حال اگر بخواهيم حاصل ضرب ۲۷ × ۳۶ را حساب کنيم، ابتدا عدد ۲۷ را به صورت مجموع عددها می نويسيم: 

۱ + ۲ + ۸ + ۱۶ = ۲۷ پس می توانيم حاصل ضرب را به صورت زير پيدا کنيم.

۳۶ × ۲۷ = ۳۶ × (۱۶ + ۸ + ۲ + ۱) = ۳۶ × ۱۶ + ۳۶ × ۸ + ۳۶ × ۲ + ۳۶ × ۱

حاصل اين ضرب ها را در باال به دست آورده ايم. از آن ها کمک بگيريد و حاصل ضرب را به دست آوريد. به همين ترتيب، 
حاصل ضرب ۱۹ × ۳۶ را حساب کنيد. 
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