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در پایان این فصل می توانید به این سؤال جواب بدهید.

3 ، چه عددی است؟
8  عدد اعشاری برابر با کسر 
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کرم شب تاب روی زمین می خزید و به سمت یک درخت پیش می رفت. ناگهان یک ملخ با چند جهش خود را 
به کرم شب تاب رساند. کرم از او پرسید: چگونه این کار را انجام می دهی؟

فاصله ی  و  است  واحد   0/1 تقریبًا  تو  حرکت های  فاصله ی  که  می بینی  کنی  دّقت  کمی  اگر  داد:  پاسخ  ملخ 
پرش های من 10 برابر تو است، تازه اگر بخواهی می توانم فاصله ی پرش هایم را به 100 یا 1000 و یا بیش تر هم 
برسانم. کرم شب تاب به فکر فرو رفت و با کمی دّقت به راه رفتن خود، متوجه شد که هر حرکتش تقریبًا همان 
10 واحد یعنی 10 میلی متر یا یک سانتی متر است و با محاسباتی که انجام داد، فهمید که قدم های ملخ 10 برابر 
یک قدم خودش است. این یعنی هر یک قدم خودش، برابر با 0/1 قدم ملخ است و به این نتیجه رسید که هر 

چه سمت جلو )سمت راست( برود، نسبت قدم هایش به ملخ بسیار کم تر خواهد بود.
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1- عددهای اعشاری داده شده را با حروف بنویسید و در جدول ارزش مکانی قرار دهید.
=196/32                                                              =5/271

حروف: .......................................................................      حروف: .........................................................................
=2417/008                                                                 =89/5

حروف: .......................................................................         حروف: .....................................................................

2- با توجه به واحد، برای هر شکل یک کسر و یک عدد اعشاری نوشته، سپس گسترده ی هر عدد را بنویسید.
            

الف(         
                       

= کسر
= اعشار
= گسترده

صدم        دهم     سه واحد کامل ب(                                
                                        

                      

= کسر 
= اعشار
= گسترده

                                         

= کسر
= اعشار
= گسترده
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3- کسرها را ساده کنید و تساوی اعشاری هر یک را بنویسید.

 40
100                                             700

1000           

 580
1000                              960

1000           

    80
100                                    240

100            

4- عددهای اعشاری را به صورت کسر یا عدد مخلوط بنویسید و تا حد امکان ساده کنید.
0/6 =                                                             14/5=                                            
0/45=                                                            4/75 =                                            
18/6 =                                                          21/5=                                             

5- کسرهای زیر را به عددهای اعشاری تبدیل کنید و در صورت لزوم، کسری بنویسید که مخرج آن 10 یا 
100 یا 1000 باشد.

43
10                             306

25           

74
50                                     912

1000          

6
5                   8100           

35
10       525

100          

6- با رقم های )7، 9، 1، 2، 0، 8، 5، 3، 4، 6( 7 رقم را انتخاب کنید، سپس بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 
اعشاری را که می توان در جای خالی قرار داد، بنویسید. )ارقام تکراری نباشد( )با رقم و حروف(

بزرگ ترین:
با حروف:

کوچک ترین:
با حروف:
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غیاث الّدین جمشید کاشانی
غیاث الّدین جمشید کاشانی، ریاضی دان و اخترشناس معروف ایرانی است که مخترع کسر اعشاری 
برای نشان دادن عددهای کوچک تر از واحد است؛ )اعدادی که از یک واحد کم تر هستند و به صورت 
خرد شده و شکسته معرفی می شوند، هر چه قدر اعداد اعشاری به سمت راست جلو می روند، کوچک تر 
و مقدار آن ها کم تر می شود که به آن ها اعداد ده دهی می گویند.( وی در پیدا کردن عدد پی که یک 
عدد اعشاری ده دهی است آن را تا 16 رقم اعشار حساب کرد، به نحوی که تا 150 سال بعد کسی 

نتوانست آن را گسترش دهد.
در واقع این دانشمند ایرانی را می توان مخترع روش های کنونی انجام چهار عمل اصلی حساب، به ویژه 
الحساب )رازگشای شمار( که  او در کتاب مفتاح  )ضرب و تقسیم( دانست که کشف اعداد ده دهی 

مربوط به خود ایشان است، آمده است.
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1- کدام یک از عددهای زیر به دو صورت خوانده می شود؟
د( 6/72  ج( 30/05               ب( 0/76                الف( 0/350            

2- حاصل 14/85 - 1485 کدام گزینه است؟
د( 1470/25  ج( 1485/85                ب( 1484/5          الف( 1470/15        

0/ کدام است؟ 081
9

3- ساده شده ی کسر 
ج( 0/9                       د( 9  ب( 0/009              الف( 0/09              

4- در کدام گزینه، مقایسه درست انجام شده است؟
 0/042 = > 0/764         د( 0/420  ج( 2/3     0/56 > ب( 0/9     0/4 < الف( 0/40   

5- حاصل عبارت  0/4 × 0/7 × 0/5 کدام است؟
ج( 0/0014                  د( 1/40  ب( 14                      الف( 0/14                  

6- حاصل عبارت مقابل کدام گزینه است؟                                                                   = )2/4 - 7/08( - )8- 16/3(
ج( 4/68                     د( 3/86  ب( 3/62                  الف( 3/68                

7- ضخامت یک کتاب 500 صفحه ای 50 میلی متر است. ضخامت یک برگ آن چند میلی متر است؟
ب( 0/002                  ج( 0/2                        د( 10  الف( 0/02                  

8- محیط مستطیلی 8/26 متر است، اگر عرض آن 69 سانتی متر باشد، طول این مستطیل چه قدر است؟
ب( 3/44                   ج( 5/13                     د( 3/40  الف( 4/13                  

9- خارج قسمت تقسیم 0/48 ÷ 6 با خارج قسمت کدام تقسیم برابر است؟
ج( 4/8 ÷ 600            د( 4/8 ÷ 60       الف( 480 ÷600            ب( 48 ÷ 60               

 
10- عدد بعدی در الگوی مقابل کدام است؟                                                               ..... ، 0/0071 ،0/027 ، 0/09 ، 0/3

ج( 0/0095                د( 0/0078  ب( 0/00213              الف( 0/0082               
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