
فصل 5
عدد مخلوط و 
عدد اعشارى

2 قّد اوست.
5

آيا مى دانيد اندازه ى گردن زرافه 
15 استخوان هاى بدن انسان در ستون 

100
ستون مهره ها بخش مهمى  از استخوان بندى انسان هاست. حدود 

مهره ها قرار دارد.



حّل مسئله
١ــ عددی بنويسيد که از ۵ بيشتر و از ۶ کمتر باشد.

راه حّل تعدادی از دانش آموزان را برای پيدا کردن عددهای بين ٥ و ٦ در زير می بينيد. توضيح دهيد هر کدام چگونه 
پاسخ خود را نوشته است. راه حّل اين دانش آموزان را با هم مقايسه کنيد.

راه حّل آمنه:

٠           ١          ٢          ٣          ٤          ٥          ٦

2 بعد از ٥ هنوز به ٦ نرسيده است.    
3

؛ چون  2
5
3

 راه حّل آزاده: جواب 

                                            

 ٥                                               ٦
                                                   3

5
10

 ، 2
5
10

 ، 1
5
10

راه حّل الله: 

  آيا آمنه می توانست پاسخ های ديگری هم داشته باشد؟

  با توّجه به شکلی که آزاده کشيده است، عدد ديگری بنويسيد که بين ۵ و ۶ باشد.

  الله چند پاسخ ديگر می تواند داشته باشد؟

  اگر فاصله ی ۵ و ۶ را به ۲۰ قسمت مساوی تقسيم کنيم، چند عدد ديگر پيدا می شود؟

  چند نمونه از عددهای بين ٥ و ٦ را بنويسيد.

  به نظر شما، چند عدد می توان نوشت که بين دو عدد ۵ و ۶ باشد؟ دليل خود را توضيح دهيد.

  بين دو عدد ۲ و ۳ چند عدد می توان پيدا کرد؟ چرا؟

  کدام يک از عددهای زير بين ۱ و ۲ است ؟
5

1
10

      ،      3
4

      ،      3
1
5

      ،      1
2
10

       ،      59
60

 

 ٥                   ٦

۵ ۳ __
۶
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حّل مسئله ى ساده تر،  رسم شكل

۲
۷

 ۱۰
۴
۷
 ۱۰

۸
 ۱۰

۴ ۵۳ __
۶۰

به کدام يک نزديک تر است؟ 1 بين کدام دو عدد قرار دارد؟    
2
5

٢ــ عدد 

 
مهران برای حل کردن اين مسئله،  يک محور کشيد.

٠            ١           ٢            ٣
شهرام با يک شکل، مسئله را حل کرد. 

 ١                      ٢                      ٣
الف) با توّجه به شکل های آن ها پاسخ سؤال باال را بنويسيد.

به کدام نزديک تر است؟ 7 بين کدام دو عدد قرار دارد؟    
1
8

ب) عدد 

ج) اندازه ی ضلع های يک چهارضلعی را با خط کش گرفته اند. با توّجه به اندازه های نوشته شده، محيط چهارضلعی 
به طور تقريبی به چه عددی نزديک است؟

۳ــ ۵ قطعه سرود روی يک لوح فشرده ذخيره شده اند.
زمان هر سرود به صورت زير است:

ــ ۴ دقيقه و ۵۳ ثانيه =                    به طور تقريبی: ________ 
ــ ۵ دقيقه و ۱۰ ثانيه = ________ به طور تقريبی: ________ 
ــ ۷ دقيقه و ۱۲ ثانيه = ________ به طور تقريبی: ________ 
ــ ۳ دقيقه و ۴۹ ثانيه = ________ به طور تقريبی: ________ 
ــ ۴ دقيقه و ۲۰ ثانيه = ________ به طور تقريبی: ________ 

هر کدام از زمان ها را مانند نمونه
 به صورت عدد مخلوط بنويسيد.
زمان اين ۵ سرود روی هم به طور

 تقريبی چند دقيقه می شود؟

نتی متر
۲ سا

۸
 ۱۰

۳
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فّعاليت

عدد مخلوط
١ــ يک نوار کاغذی به طول يک متر را به قسمت های مساوی تقسيم کرديم. در هر قسمت، کسر مربوط به طول 

هر تّکه از اين نوار را مانند نمونه زير آن بنويسيد.

۳
 ۸

۶
 ۶  ۸

٢ــ يک نوار کاغذی ديگر به طول ۲ متر را به قسمت های مساوی تقسيم کرديم. مانند نمونه طول هر تّکه را با يک 
عدد مخلوط نشان دهيد.

۱متر ۱متر

۰
 ۴

۴
 ۴ =۱

۰
 ۲

۳
 ۳ متر ۱=    

1 متر چند متر می شود؟
5

٣ــ ۵ تا 

1 متر چند متر می شود؟
5

۱۰ تا 

٤ــ روی محور، هر نقطه ی مشّخص شده را با يک عدد مخلوط نشان دهيد.

٠                         ١                        ٢٠                       ١                       ٢

٠                ١                ٢                ٣  ٠                ١                 ٢                ٣  

۱متر ۱متر

۰
 ۴

۱
 ۴

۱متر ۱متر

۴
 ۴ =۱

= =

=۰
 ۵  
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٥   ــ با يک خط کش طول سنجاق را اندازه گيری کرده ايم. جاهای خالی را پر کنيد.

طول سنجاق برابر است با ________ ميلی متر 

يا ________ سانتی متر و ________ ميلی متر

۱ سانتی متر. 8

10
8 سانتی متر يا  

10
٠  ________ سانتی متر و          ١          ٢         ٣          ٤             ٢    

١ــ اندازه ای را که هر وسيله نشان می دهد،
 با يک عدد مخلوط بنويسيد.

1 متر می شود يک متر. حاال به سؤال های زير پاسخ دهيد: 
7

٢ــ هر ٧ تا 

1 متر چند متر می شود؟                
7

ــ ۷۰ تا  

1 متر چند متر می شود؟              
7

ــ ۱۴ تا 

1  متر چند متر می شود؟
7

ــ ۳۵ تا 

1 يکی از آن ها را در راه 
4
                  ١ــ رضا از نانوايی ۳ نان تافتون خريد. چون نان تازه بود،

                     خانه خورد. تعداد نان های باقی مانده را با يک عدد مخلوط نشان دهيد.

                    ٢ــ هر ظرف به ۵ قسمت مساوی تقسيم شده است. 
                    مقدار آبی را که در ظرف های روبه رو وجود دارد، با يک عدد مخلوط نشان دهيد.

٣ــ هر کدام از ظرف های مرّبع شکل به ۱۰ قسمت مساوی تقسيم شده است. در هر قسمت، مقدار آب موجود را با يک کسر 
يا عدد مخلوط نشان دهيد. 

كار در كالس

ر
7

                   ١ــ ر
                     خان

  ٢ــ
ق فّعاليت

 گرم درجه  سانتی متر 

١
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كار در كالس

   ١ــ با توّجه به واحد مشّخص شده، هر شکل را با يک عدد مخلوط نشان دهيد.

1 را نشان دهد.
2
5

٢ــ شکلی بکشيد که عدد 

۳ــ نقطه های مشّخص شده روی محور، هرکدام چه عددی را نشان می دهد؟

٠                               ١                                ٢                               ٣

٤ــ در بيمارستان به شخصی که تصادف کرده بود، يک کيسه خون تزريق کردند. در ادامه، نيمی از يک کيسه خون ديگر را نيز 
به بدن او تزريق کردند. اين شخص چقدر خون دريافت کرده است؟

يک ليوان ۱۰ تا ۱۰ تا درجه بندی شده است. اکنون آب در درجه ی ۴۰ است.

يک تّکه سنگ در ليوان می اندازيم. آب تا درجه ی ۵۰ باال می آيد. سنگ را درمی آوريم.

 آب دوباره روی چه درجه ای قرار می گيرد؟

٤٠
٣٠
٢٠
١٠

 همين آزمايش را با ليوان درجه بندی شده انجام دهيد. سنگ هايی با 
اندازه های مختلف در آن  بيندازيد و ببينيد هربار

            آب روی کدام درجه می ايستد.

       آزمايش كن

٥٠
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                  ١ــ طول زنبور را با يک عدد مخلوط بيان کنيد.

                 طول زنبور از  ________ سانتی متر بيشتر و از ________  سانتی متر کمتر است.    

                طول زنبور ________ سانتی متر و ________  سانتی متر است. 

                يا طول زنبور ________  سانتی متر است.

به طور معمول، می گوييم طول زنبور  بيشتر از ۲سانتی متر و کمتر از ٣ سانتی متر است. اين مقدار کمتر از يک سانتی متر را با 
کسری از سانتی متر بيان می کنيم.

٢ــ هر ظرف يک ليتر را نشان می دهد و به ۱۰ قسمت مساوی تقسيم شده است.

 هر قسمت چه کسری از ليتر است؟

اگر ۷ قسمت از اين ظرف آب داشته باشد، چه کسری از ليتر آب دارد؟

٣ــ در تصوير زير هر ظرف يک ليتر گنجايش دارد. دو دانش آموز پارچ های خود را پر از آب کرده  و در اين ظرف ها خالی 
کرده اند.

گنجايش پارچ سمت راست کمی از يک ليتر بيشتر است.        
گنجايش آن پارچ را به طور تقريبی با يک عدد مخلوط بيان کنيد.

7 را می توانيم
10

2 و 
10

 ، 3
1
10

کسرهای با مخرج ۱۰ مثل 

 به صورت ديگری بنويسيم.

/=7
0 7

10  /=2
0 2

10   /=3
1 1 3
10

به اين نمايش کسر، عدد اعشاری می گوييم. خّط جداکننده ی دو قسمت عدد، خّط مميز يا اعشار نام دارد. در مورد اين نوع 
نمايش عدد در کالس گفت وگو کنيد.

عدد اعشارى

   

  ١ــ

ل ط فّعاليت

ظرف من کمی 
از يک ليتر

 بيشتر است.
ظرف من
يک ليتر 

است.
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فّعاليت

                              ١ــ در هر شکل، مقدار مايع را به صورت کسری و اعشاری بنويسيد.

=3

10  
____

 
٢ــ اندازه ی طول نوارهای کاغذی را به دو صورت کسری و اعشاری بنويسيد.

____                                                                                               

       

                                                      = ____                                                                                       

   
            ____  = ۳/۲

                         در خط کش زير، هر سانتی متر به ۱۰ قسمت مساوی تقسيم شده است. هريک قسمت چه کسری از سانتی متر است؟

 در شکل خط کش، نوشتن عددهای هر قسمت را ادامه دهيد.
  عدد ۱ نشان دهنده ی چندتا ۰/۱ است؟
عدد ۲ نشان دهنده ی چندتا ۰/۱ است؟

عدد ۱/۱ سانتی متر يعنی ____ سانتی متر و ____ يک سانتی متر.
عدد ۱/۱ سانتی متر يعنی ____ ميلی متر يا ۱۱ تا ۰/۱ سانتی متر.

عدد ۱/۷ سانتی متر يعنی ____ ميلی متر يا ____ تا ۰/۱ سانتی متر.
عدد ____  سانتی متر يعنی   ۱۵  ميلی متر يا ____  تا ۰/۱ سانتی متر.

عدد ____  سانتی متر يعنی ____ ميلی متر يا ۱۹تا ۰/۱ سانتی متر.

____ =   ____ =   ____ =  ۰/۶

كار در كالس

١                               

٠ ٠/١ ٠/٢ ٠/٨ ١/١١ ٢

=3
2
10
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                                                  در شکل های زير ۱ ليتر به ۱۰ قسمت مساوی تقسيم شده است. 

                        هر قسمت نشان دهنده ی چه کسری ازيک ليتر است؟ به دو صورت بيان کنيد:

                   اعشاری:                             کسری:   

ــ هر شکل را به اندازه ی خواسته شده رنگ کنيد.

                                 ۱/۴ ليتر                                                                   ۰/۷ ليتر                            ٣ تا ۰/۱ ليتر

قسمت  چند  به  بايد  واحد  هر  دهيم.  نشان  زير  اعداد  محور  روی  را   3
1
10

و   ۰/۷ عددهای  خواهيم  می  ١ــ               
                          مساوی تقسيم شده باشد؟  ____  هر قسمت کوچک چه عددی را نشان می دهد؟ ____ ۰/۷ يعنی چندتا ۰/۱؟ ___                       

3 يعنی  ____ تا ۰/۱.
1
10

                          _

٠                                   ١                                  ٢                                   ٣

در محور باال، عددی را که با پيکان مشّخص شده است، به دو صورت کسری و اعشاری بنويسيد.

2 را روی محور زير نشان دهيم. 
5

٢ــ می خواهيم کسر 

2 را می نويسيم.
5

با توّجه به درس تساوی کسرها، ابتدا کسر مساوی 

تساوی مقابل را کامل کنيد و حاصل را به صورت اعشاری بنويسيد. 
=2

5 10

۴ را روی محور زير نشان دهيد.
 ۵۲ ۱ و 

 ۲۱  به همين ترتيب، عددهای مخلوط 
/= =4

0
5 10    /= =1

0
2 10  

٠                                   ١                                  ٢                                   ٣

كار در كالس

                             

              هر

                    

     
  مساو
3 فّعاليت
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تتمرين

كار در كالس

                              ١ــ ظرف های روبه رو به ۵ و۱۰قسمت مساوی تقسيم شده اند. 
                       می خواهيم مقدار آب هرکدام را با يک عدد اعشاری نشان دهيم.

                       در اينجا روش کار دو دانش آموز را می بينيد. 
                       توضيح دهيد هر کدام چگونه پاسخ را به دست آورده  است.

                                                                                                                           روش جواد                    روش کاظم
۰/۶                      /= =3 6

0 6
5 10

                                                                                                                        

                       ١ــ تساوی های زير را درنظر بگيريد.
= = = = = =2 4 6 8 10 12 14

5 10 15 20 25 30 35                                                                                                                      

=6

15 35
                      با درنظر گرفتن ۲ کسر، يک تساوی درست شده است:   

                      شما هم سه تساوی ديگر بنويسيد.
٢ــ هريک از عددهای زير را با حروف بنويسيد.

۰/۴  _________________                    ۲/۷  _________________              ۱۳/۱ _________________
٣ــ هريک از عددهای زير را با رقم بنويسيد.

دويست و پنج و پنج دهم = _______               سه و هشت دهم =  _______                    چهارده و يک دهم = _______   

٤ــ مقداری روغن در يک ظرف بود. آن را در ظرفی يک ليتری ريختيم. ظرف يک ليتری پر شد. باقی مانده ی روغن را در 
يک ظرف يک ليتری ديگر ريختيم. نيمی  از آن پر شد. ظرف چند ليتر روغن داشته است؟

٥ــ هر قسمت  در يک ظرف چه کسری از ليتر را نشان می دهد؟ در هر قسمت، شکل چند تا ۰/۱ ليتر را نشان می دهد؟

____ ليتر = ____ تا۰/۱  ____ ليتر = ____ تا۰/۱  ____ ليتر = ____ تا۰/۱ 

٦ــ مانند نمونه تساوی ها را کامل کنيد.                      ۰/۸ + ۲ = ۲/۸ 
۹/۹= ____ + ____                                                          ۱۲ = ____ + ____   

                        ۰/۶ = ____ + ____                                                           ۴ = ____ + ____
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١ــ آب ظرف های سمت چپ را در ظرف سمت راست خالی می کنيم. با رنگ کردن، مقدار آب ظرف سمت 
راست را نشان دهيد. برای اين عمل خود يک جمع بنويسيد.

                    ____ + ____ = ____ 

٢ــ برای حرکت روی محور های زير يک جمع بنويسيد.

       
٠                                                    ١                                                    ٢    

      ____ + ____ = ____  

٠                                                    ١                                                    ٢    
     ____ + ____ = ____    

٠                                                    ١                                                    ٢    
    ____ + ____ = ____ 

٣ــ حاصل جمع های زير را پيدا کنيد و توضيح دهيد که چگونه همه ی جمع ها را می توان به جمع عددهای يک رقمی تبديل کرد.

۳+۴=۷

۷۰ = ۷ ده تايی = ۴ ده تايی + ۳ ده تايی = ۴۰ + ۳۰

_______ = __________ = ۴ صدتايی + ۳ صدتايی = ۴۰۰ + ۳۰۰

۳۰۰۰+۴۰۰۰ =  __________ + __________ = __________ = ________ 

_______ = __________ = ۴ دهم + ۳ دهم   =  ۰/۴ + ۰/۳

راس فّعاليت

جمع و تفريق اعشارى
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٤ــ با توّجه به تساوی های باال، حاصل جمع های زير را بنويسيد.

۰/۲ + ۰/۷ =                                                 ۰/۶ + ۰/۳ =                                                 ۰/۲ + ۰/۵ = 

٥  ــ در درس قبل ياد گرفتيد که ۱/۳ يعنی ۱۳ تا ۰/۱، با توّجه به آن، حاصل جمع های زير را به دست آوريد.

۰/۷ +۰/۴ =                                                 ۰/۸ + ۰/۶ =                                                 ۰/۵ + ۰/۹ =

                         ١ــ چند تّکه چوب به طول ۰/۳ متر و ۰/۶ متر داريم. اگر دو تّکه چوب ۰/۳متری و ۰/۶ متری  را به 
دنبال هم قرار دهيم، چه طولی به دست می آيد؟

و يک تّکه چوب ۰/۶ متری چه طولی را نشان می دهند؟ ۳ تّکه چوب ۰/۳

يک تّکه چوب ۰/۳ و ۲ تّکه چوب ۰/۶ متری چه طولی را نشان می دهند؟

٢ــ دو دانش آموزحاصل جمع زير را به دو صورت به دست آورده اند. راه حل های آن ها را توضيح دهيد.

+ = + =2 3 4 3 7

5 10 10 10 10                                           / / /+ = + =2 3
0 4 0 3 0 7

5 10

راه حّل نرجس                                                                     راه حّل مريم 

١ــ اگر از ظرف سمت چپ ۰/۳ ليتر آب مصرف کنيم، مقدار آب باقی مانده را در ظرف سمت راست با رنگ کردن 
نشان دهيد.

        برای اين عمل يک تفريق بنويسيد.                

۰/۳متر

۰/۶متر

كار در كالس

                         ١ــ
دنبال

ن

ای ب فّعاليت
____ - ____ = ____
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٢ــ با توّجه به فلش های رسم شده برای هر محور يک تفريق بنويسيد.

٠                                                    ١                                                    ٢    

      ____ - ____ = ____  

٠                                                    ١                                                    ٢        
    ____ - ____ = ____   

٠                                                    ١                                                    ٢    

      
____ - ____ = ____ 

  

٣ــ حاصل تفريق های زير را پيدا کنيد و توضيح دهيد که چگونه همه ی تفريق ها را می توان به اّولين تفريق تبديل کرد.
٦ = ٣ - ٩
٦۰ = ٦ ده تايی = ٣ ده تايی - ٩ ده تايی = ۳۰ - ۹۰
٩۰۰ - ٣۰۰ = ____ - ____ = ____ = ____  
٩٠۰۰ - ٣٠۰۰ = ____ - ____ = ____= ____    
 ____ = ____ = ٣ دهم - ٩دهم   =  ٣/۰ - ٩/۰

٤ــ با توّجه به تساوی های باال حاصل تفريق های زير را بنويسيد.
۰/٨ - ۰/٣ =                                        ۰/٧ - ۰/٥ =                                        ۰/٦ - ۰/٢ = 

۵ــ در درس قبل ياد گرفتيد که ۱/۳ يعنی ۱۳ تا ۰/۱. با توّجه به آن، حاصل تفريق های زير را به دست آوريد.

١/۷ -۰/۳ =                                        ١/٥ - ۰/۶ =                                        ١/٢ - ١/٩ =
                         ١ــ حاصل تفريق های زير را مانند نمونه به دو صورت کسری و اعشاری به دست آوريد.

               
/ /− = − =7 3

1 4 0 3
5 10  

− =4 1

5 10  − =2 1

5 10  
٢ــ دو تّکه چوب به طول های ۰/۷ و ۰/۳ متر داريم. با کنار هم گذاشتن و روی هم قراردادن آن ها چه طول هايی به دست می آيد؟ 

با نوشتن جمع و تفريق و کشيدن شکل، حالت های مختلف را نشان دهيد.
____ + ____ = ____                    ۰/۷ - ۰/۳ = ____                                             

كار در كالس

                         ١ـ
١١        ٣        ١٤         ٣          ٧ ___ - ___ =  ___ -  ___ = ___
١٠       ١٠       ١٠       ١٠         ٥ 

۰/۳متر
۷  /۰متر
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           ١ــ يک قطعه فرش به طول ۴/۱ متر در کف اتاق پهن شده است. با توّجه به      
                   شکل روبه رو و فاصله ی فرش تا ديوار اتاق، طول اتاق را پيدا کنيد.

٢ــ دو ظرف زير روی هم چند ليتر آب دارند؟ 
                     

        کدام ظرف آب بيشتری دارد؟ ____  چقدر؟

  

٣ــ ۲/۹ بزرگ تر است يا ۳؟ پاسخ های دانش آموزان را کامل کنيد.

٤ــ عددهای زير را به ترتيب از کوچک به بزرگ بنويسيد. 

۰/۱             ۱/۲            ۰/۸            ۳/۲              ۱/۴            ۲/۹

٥ــ عالمت مناسب بگذاريد ( < = > )

۰/۴  ۰/۶                     ۷/۱  ۶/۸                      ۲  ۰/۸                          ۰  ۰/۱

٦ــ تساوی های زير را کامل کنيد.

۰/۴ + ۰/۶ = ۱      ____ + ____ = ۱                  ____ + ____ = ۱                           ____+ ____ = ۱

۱ -____ = ____                 ۱ - ____ = ____                    ۱ - ____ = ____                          ۱ - ____ = ____

٧ــ در يک ظرف آب ۱/۵ ليتری، ۱/۲ ليتر آب بود. سيما ۰/۴ ليتر از آن را خورد. چقدر آب در ظرف باقی مانده است؟

٨   ــ تفريق ۰/۴ - ۱ چگونه انجام می شود؟ توضيح دهيد.

٩ــ ۲ ليتر چندتا ۰/۱ ليتر است؟ ۱/۸ ليتر چندتا ۰/۱ ليتر است؟ اختالف ۲ ليتر با ۱/۸ ليتر چقدر است؟ 

١٠ــ در ظرفی ۱/۸ ليتر روغن هست. چقدر روغن در اين ظرف بريزيم تا ۲ ليتر روغن داشته باشد؟

۰/۵۰/۴

    ٢                     ٣

عدد ۳ برابر با                تا ۰/۱ است.
عدد ۲/۹ برابر با                 تا ۰/۱ است.
پس ______  بزرگ تر از ______ است.

من هر دو عدد را روی محور نشان می دهم.
 پاسخ بابک  پاسخ سهراب     

تمرين

           ١ــ يک ق
                     شک

٢٢ــ
                     

ت

______
______
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                             ١ــ حاصل جمع های زير را به کمک محور پيدا کنيد.

۱/۲ + ۲/۳ =                                    

                             

              ۱/۹ + ۱/۴ =                                  

٢ــ حاصل تفريق های زير را به کمک محور پيدا کنيد.

         ۳/۴ – ۱/۱ =                                  

         ۳/۱ – ۲/۴ =                                  

٣ــ جاهای خالی را با عددهای مختلف پر کنيد.
_______ + _______ = ۱                   _______ + _______ = ۱               _______ + _______ = ۱

۱ - _______ = _______                  ۱ - _______ = _______              ۱ - _______ = _______

                          

                         ١ــ دو دانش آموز جمع و تفريق های زير را به دو صورت نوشته اند. راه حّل آن ها را توضيح دهيد.

كار در كالس

                              

                              
٠                     ١                     ٢                     ٣                     ٤      

٠                     ١                     ٢                     ٣                     ٤      

٠                     ١                     ٢                     ٣                     ٤      

٠                     ١                     ٢                     ٣                     ٤      

  ۵/۲
-  ۳/۵______

۲/۲
-۰/۵______
۱/۷

  ۶/۷
-  ۲/۵______

۴/۷
-۰/۵______
۴/۲

  ۴/۷
+  ۱/۸______

۵/۷
 + ۰/۸    ______
۶/۵

  ۳/۴
+  ۲/۳______

۵/۴
+۰/۳______
۵/۷

راه حل های شهرام

  ۵/۲
-  ۳/۵______

۱/۷

  ۶/۷
-  ۲/۵______

۴/۲

  ۴/۷
+  ۱/۸______

۶/۵

  ۳/۴
+  ۲/۳______

۵/۷

راه حل های مهران

______

                          

 ١ــ د
فّعاليت
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تتمرين

كار در كالس

                                جمع و تفريق های زير را از هر راهی که دوست داريد، انجام دهيد.

۴ / ۷               ۶ / ۲                ۸ / ۴               ۹ / ۶              ۱۰ / ۷              ۷  / ۲
   +۱/ ۸            + ۷ /  ۳            + ۲ / ۶            - ۲ / ۵           -  ۵ / ۲           - ۳  / ۵_____             _____            _____            _____            _____            _____
  

                   ۱  ــ از يک توپ پارچه به طول ۱۰ متر، ۳/۷ متر را جدا کرديم. چند متر باقی مانده است؟

                    ٢ــ دو ميله به طول های ۲/۷ و ۱/۴ متر را به هم جوش می دهيم. طول ميله ی جديد چند متر است؟

٣ــ ارتفاع آب يک استخر ۱/۶ متر و قّد مهرداد ۱/۸ متر است.

 اگر مهرداد در اين استخر ايستاده باشد، چقدر از قّد او بيرون آب است؟

٤ــ گنجايش مخزن بنزين يک ماشين ۳۵ ليتر است. اگر ۴/۷ ليتر بنزين در آن ريخته شود، به طور کامل پر می شود. اين مخزن 
چقدر بنزين دارد؟

٥ــ حاصل عبارت زير را به دو صورت انجام دهيد.

 __________    به طور تقريبی __________ = ۳/۱ + ۴/۷

__________ = __________ + __________   به طور تقريبی = ۳/۱ + ۴/۷

٦ــ حاصل عبارت های زير را به دست آوريد.

۳/۹ + ۲/۴ – ۴/۸ =                                                              ۸/۹ – ۲/۳ – ۵/۷=  

٧ــ يک نوزاد هنگام توّلد ۳/۳ کيلوگرم و نوزاد ديگر ۴/۱ کيلوگرم بود.

 نوزاد دوم چقدر از نوزاد اّول سنگين تر بوده است؟

115





٥ــ جاهای خالی را پر کنيد.

۳/۶ برابر است با  __________                                   ۳/۶ به اندازه ی __________ از ۴ کمتر است.

۳/۶ برابر است با ۳ و __________ تا ۰/۱                        ۳/۶ برابر است با __________ تا ۰/۱.

٦ــ حاصل جمع و تفريق ها را به طور ذهنی حساب کنيد.
۲ + ۰/۹ =۱/۴ + ۰/۶=۱/۸ – ۰/۴ =۰/۸+۰/۷ =

٧ــ در ماشين حساب ها به جای عالمت / از کليد  استفاده می شود. هريک از عددهای زير را به فارسی بنويسيد.

 = =  = 

 =       =       = 

٨ــ حاصل عبارت های زير را با ماشين حساب به دست آوريد.
       ۴۳/۷ + ۲/۸ + ۱۳/۹ – ۱۰/۵ = 

٩ــ عددهای زير را به صورت اعشاری بنويسيد.

                 =3

5
 =11
2

= ۳۱ تا ۰/۱  = ۸ تا ۰/۱   

١٠ــ يک تخته، مثل شکل روبه رو، در حياط مدرسه روی ديوار قرار دارد. دانش آموزان دست خود را خيس می کنند و درحال 
پريدن، آن را به تخته می زنند. جای دست آن ها روی تخته ديده می شود.

چه کسی بيشترين پرش را داشته است؟

علی  چقدر بايد بيشتر بپرد تا دستش به خّط ۲ متر برسد؟

ی ديوار قرار دارد. دانش آموزان دست خود را خيس می کنند و درحال
می شود.

۲متر
۱/۹ متر
۱/۸ متر
۱/۷ متر
۱/۶ متر
۱/۵ متر

امير
حميد

سعيد

علی

8

204

5 9

561

.

...

. 7۲/۳

۸/۴ – ۳/۵ + ۷/۹ + ۱/۱ = 
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                  در شکل زير، روش طّراحی يک گره را روی يک صفحه ی شطرنجی (نقطه چين) مشاهده می کنيد. 

گره های زير را شما طّراحی کنيد. 

در يک ليوان مقداری آب وجود دارد. يک قطعه يخ در آن می اندازيم. آب داخل ليوان باالتر می رود 
يا در همان سطح می ماند؟

اگر يخ ذوب شود، آب چه تغييری می کند؟ 
برای پاسخ دادن به اين سؤال ها، آزمايش زير را انجام دهيد.

يک ليوان برداريد. مقداری آب در آن بريزيد. سطح آب را با ماژيک قرمز مشّخص کنيد. 
يک تّکه يخ در ليوان بيندازيد و سطح آب را با ماژيک آبی مشّخص کنيد. 

چند دقيقه صبر کنيد تا يخ به طور کامل آب شود. در اين حالت، سطح آب را با ماژيک سبز عالمت بزنيد.
حاال به سؤال های باال پاسخ دهيد.

                  د

معّما و سرگرمى

فرهنگ خواندن
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