
ه............ باشنذ را میی ویوام ب بیي تیوروٌای د نیزی م یش        1000،  100،  10کسزًای متعارفی کي دا رای مخزج ًای   

استفادى ا س عالمت مم ش) /( موشتي می شومذ. بي مثال ًای س یز ووهیي   بنو س ب کي بي آمٌا اعذاد اعشاری می گو  ب کي با 

 کن ذ.
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100
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ّز ػذد اػطاری دارای دٍقسوت هی باضذ. قسوتی کِ سوت چپ هویش قزار هی گیزد قسوت صحیح ػذد است ٍقسوتی کِ سوت راست هویزش  

 ء کسزی ػذد ( است.قزار هی گیزد قسوت اػطاری ػذد ) یا خش

خوامذن اعذاد ا عشاری بااستفادى ا س هذهل ا رسش مکا می 

 ش هکا ًی اػذاد ا ػطاری را هطخص کزدُ است.خذٍل سیز ا رس

 هیلیًَین

 ّشارگاى صذگاى دّگاى یکاى دّن  صذم ّشارم دُ ّشارم صذّشارم

 مکان عذد  تح ح مکان قسمت اعشاری

 هویش         

، ابتذا خایگاُ ّز رقن رادر خذٍل هطخص هی کٌین:   564/25بِ عَر هثال بزای خَاًذى ػذد اػطاری 

 دّگاى یکاى دّن صذم ّشارم

4 6 5 5 2 

ی ػذد صحیح را حذف کٌزین ٍبزا ایزي    عَر هی خَاًین: بیست ٍپٌح ػذد صحیح ٍپاًصذٍ ضصت ٍچْار ّشارم. البتِ هی تَاًین کلوِ سپس ایي

 ضکل بخَاًین، بیست ٍپٌح ٍپاًصذ ٍضصت ٍچْار ّشا رم .

 را بخَاًیذ سپس آى را بِ حزٍف بٌَیسیذ . 004/67ػذد  * مثال:

 دّگاى یکاى دّن صذم ّشرام 

4 0 0 7 6 

 ضصت ٍ ّفت ػذد صحیح ٍچْار ّشارم یا ضصت ٍّفت ٍچْار ّشارم. حل:

اگز در قسوت اػطاری یک ػذد اػطاری ) سوت راست هویش( یک یا چٌذ صفز باضذ ٍبؼذ اس صفزّا ّزی  رقزن دیگززی ٍخزَد ًذاضزتِ باضزذ       

 سیز تَخِ کٌیذ. هی تَاًین اس صفزّا صزفٌظز کٌین بِ عَر هثال بِ ا ػذاد اػطاری

             2/56 =20/56                   4/36  =400/36                    04/13  =0400/13            005/2 =00500/2 

   010/30                                 0120/7* هثال: ػذدّای سیز را بِ حزٍف بٌَیسیذ .                                 

را هی تَا ًین بِ دٍ صَرت بخَا ًین ٍبٌَیسین:    010/30ػذد   حل:

 010/30سی ػذد صحیح ٍدُ ّشارم

 01/30سی ػذد صحیح ٍیک صذم ) بذٍى درًظز گزفتي صفز آخز(                                       

را ًیش هی تَا ًین بِ دٍ صَرت بخَا ًین ٍبٌَیسین :  0120/7ػذد 

 0120/7ّفت ػذد صحیح ٍصذٍبیست ٍدُ ّشارم                      

 012/7) بذٍى درًظز گزفتي صفز آخز(                                 ّفت ػذد صحیح ٍدٍا سدُ ّشرام 

)اعداد اعشاری( پایه پنجم ابتدایی                           گردآوری : خانم الواری 5درسنامه فصل 
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 کسزّای سیز را ا بتذا بِ صَرت ػذد اػطاری ًَضتِ سپس آًْا را بِ حزٍف بٌَیسیذ.  * مثال:

                                                               
1000
96                                

100
253                       

100
4

                      
100
37
 

37/0سی ٍّفت صذم                                                                                                                                                              
100
37

 

04/0چْار صذم                                                                                                                                                                 
100
4
                                                     

25/3سِ ػذد صحیح ٍبیست ٍپٌح صذم                                                                                                                          
100
253  

009/6     ضص ًٍِ ّشارم                                                                                                                                                     
1000
96  

 

 

 09/45             2/7              004/0                              35/0ػذدّای اػطاری رابِ صَرت کسز بٌَیسیذ.                                    * مثال:

 حل: ا بتذا بایذ درصَرت اهکاى ػذدّای اػطاری را بِ صَرت ػذد هخلَط ٍسپس بِ صَرت کسز بٌَیسین: 

                                                                              
10
72

10
272/7                                                      

100
4509

100
94509/45  

                                                                                     
1000
4004/0                                                                             

100
3535/0  

                                                                                                       

 همع هوفز ق اعذاد اعشاری 

 اگز بخَاّین دٍػذد اػطاری را با ّن خوغ کٌین یا اس ّن کن کٌین بایذآى دٍ ػذد را عَری سیز ّن بٌَیسین کِ هویشّا سیز ّن رقن ّزای دّزن  

قزار بگیزًذ.سپس هاًٌذ اػذاد هؼوَلی آًْا را باّن خوغ یا اس ّن کن هی کٌین، فقظ  ٍقتزی بزِ هویزش     سیزّن ٍرقن ّای صذٍ سیزّن ٍ...............

 رسیذین هویشرا در حاصل خوغ یا تفزیق قزار دّین.

 حاصل خوغ ٍتفزیق ّای سیز را بِ دست آٍریذ؟ * مثال:

 ) الف  014/32+  12/589)ب                                                                                                     ;  07/24-134/764;                          

 ) الف     014/32                                                                         )ب                                                     134/764حل:                      

                            070 /24-                                                                                                                                    120/589          + 

                              064/740                                                                                                                                    134/621 

یا تفزیق بِ خای ارقاهی کِ ًذارین صفز هی گذارین بِ عَر هثال اگز بخَاّین یزک ػزذد صزحیح ٍیزک ػزذد اػطزاری        غتذکز: درایٌگًَِ خو

 راباّن خوغ یا اس ّن کن کٌین  هی تَاًین پس اس ػذد صحیح هویش بگذارین ٍ بِ خای ارقام اػطاری آى صفز قزار دّین.

 حاصل خوغ ٍتفزیق ّای سیز رابِ دست آٍریذ؟ * مثال:

 ) الف   35 -237/28) ب              ;  12/56-4)ج                           ;  007/31+  05/2) د                    ;  3 -75/2;                               

 ) الف  000/35)ب                            12/56                 ) ج                 007/31)د                                    00/3حل:                               

                                      75/2-                                      050/2                                        +00/4 -                                237/28-  

                                      25/0                                        057/33                                         12/52                                 763/6                                                                              
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 ضزب اعذاد اعشاری 

بزای ضزب دٍ ػذد اػطاری دریکذیگز، ا بتذا آى دٍ ػذد را بذٍى درًظز گزفتي هویشّا، هثل اػذاد هؼوَلی دریکذیگز ضزب هی کٌین، سپس 

 ٍبؼذ هویش هی سًین.ی هدوَع تؼذاد رقوْای پس اس هویش اس سوت راست ػذد ضزٍع بِ ضوزدى هی کٌین درحاصلضزب بِ اًذاسُ

  45/312×   3/12;            حاصل ضزب هقا بل را بذست آٍریذ؟                                                                                                *مثال:

 : حل: ابتذا بذٍى درًظز گزفتي هویشّا دٍػذد رادریکذیگز ضزب هی کٌین

                                                                                                                                                                                31245     

                                                                                                                                                                                  123   × 

                                                                                                                                                                                93735  

                                                                                                                                                                              624900  

                                                                                                                                                                             3124500 + 

                                                                                                                                                                             3843135                                                    

رقن اػطار دارین پس درحاصل ضزب یؼٌزی   3یک رقن اػطار دارد. بٌابزایي هدوَػاً  3/12دٍرقن اػطار ٍػذد  45/312ّواًغَر کِ هی دا ًین 

 هی ضَد. 135/3843رقن خذاکزدُ سپس هویش هی سًین، درًتیدِ خَاب اصلی  3اس سوت راست   3843135

  007/21×  05/0;                     : ضزب هقابل را ا ًدام دّیذ؟                                                                                                  * هثال

  21007                                                         حل:                                                                                           

                                                                                                                                                          5           × 

  105035خَاب بذٍى درًظز گزفتي هویشّا                                                                                                      

   05035/1خَاب اصلی با درًظز گزفتي هویشّا                                                                                                 

 

 س ب اعذاد اعشاری وق

سزَم  اگز در تقسیوی ، هقسَم ٍهقسَم ػلیِ یا ّزدٍ اػذاد اػطاری باضٌذ بایذ کار ی کٌین کِ هویشّا اس بیي بزًٍذ بزای ایزي کزار هزی تزَاًین هق    

  7/35×  10; 357     26/34×  100; 3426( ضزب کٌین. هاًٌذ                10یا ..........) اػذاد هضزب  100یا  10ٍهقسَم ػلیِ رادر 

ّز دٍ ػذد یؼٌی هقسَم ٍهقسَم ػلیِ بایذ دریک ػذد ضزب ضًَذ ) حتی اگز یکی اس آًْا اػطاری باضٌذ.( بِ هثالْای سیزز تَخزِ   وذکز مٌب: 

 کٌیذ:

               تقسین هقا بل را اًدام دّیذ؟                                                                             * مثال:

                                                                                                                                                                           75/455× 100;45575                                       حل:                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             325;100  ×25/3  

 حال کِ هویش هقسَم ٍهقسَم ػلیِ را ا س بیي بزدین، ها ًٌذ یک تقسین هؼوَلی آى را اداهِ هی دّین: 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

ُ      اگز هقسَم ٍهقسَم ػلیِ تقسیوی رادر ضزب کٌین،خارج قسوت تقسین تغییزی ً: وذکز مٌب ی وزی کٌزذ.اها بززای بزِ دسزت آٍردى باقیواًزذ

 ی تقسین هؼَلی رابز آى ػذد تقسین کٌین.تقسین اػطاری بایذ باقیواًذُ

رابزز   75ی تقسین اػطاری کافی است ػذد این، پس بزای بِ دست آٍردى باقیواًذُضزب کزدُ 100درایي هثال چَى هقسَم ٍهقسَم ػلیِ رادر 

75/0دارین:                                                                                       تقسین کٌین، بٌابز ایي  100
100
75

 

25/3 75/455 

325 

140 
45575 
325 - 
1307 
1300 
75 
00 - 

- 

75 
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پ شزهی دروقس ب  

بِ هثال رٍبِ رٍ تَخِ کٌیذ:

پایزاى هزی   ضذ. درهقغغ ابتذایی هؼوَالً ػول تقسین درایي هزحلزِ بزِ    1ٍباقیواًذُ آى ػذد  3تقسین کزدین خارج قسوت آى ػذد  2رابز  7ػذد 

ین هزی  رسذ) سیزا باقیواًذُ کَچکتز اس هقسَم ػلیِ هی ضَد( اها هؼوَالً درهقاعغ باالتز تقسین را اداهِ هی دّین کِ بِ ایي کزار پیطززٍی درتقسز   

گَیین.آى بذیي صَرت است کِ ابتذا درسوت راست باقیواًذُ یک صفز هی گذارین سپس درسوت راست خارج قسوت یک هویش قززار هزی   

 ٍهاًٌذ تقسین ػادی هزاحل را اداهِ هی دّین. بِ هثال سیز تَخِ کٌیذ: دّین 

                                                             * هثال:

ی آى صفز ًوی ضَد. درایزي صزَرت   البتِ گاّی اٍقات پیص هی آیذ کِ ّز چقذر ّن کِ هزاحل تقسین را اداهِ دّین ٍپیطزٍی کٌین باقیواًذُ

 هزحلِ ػول تقسین را هتَقف هی کٌین .بِ هثال تَخِ کٌیذ:  3هؼوَالً پس اس 

رقن اػطار هی  3هزحلِ یؼٌی ٌّگاهی کِ خارج قسوت دارای  3ای ًذارد. بٌابزایي پس اس تقسین را اداهِ دّین ًتیدِدرایي هثال اگز بخَاّین 

 هی ضَد. 001/0ٍباقیواًذُ بزابز  333/15ضَد. تقسین راهتَقف هی کٌین کِ درایي تقسین خارج قسوت

2
3

7
6 -
1

4
25/6

25
24 -
10
8 -
20 
20 -
00 3

333/15
46 
3 -
16
15 -
10 
9 -
10 
9 
10 
9 -

-

1
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 خالصه مطلب

 بِ را آًْا تَاى یه باضذ....  ٍ 1000 ، 100 ، 10 اعذاد ازی کی یکسر هخرج اگر.  ذیضذ آضٌا قبلی ّا درس در کسر با

 داد ًطاى اعطار صَرت

9

10
   9/0  ;  

5 
1

10
1/5  ;  

)دٌّذُ ًطاى کَچک قسوت ّر نیکٌ نیتقسی هساٍ قسوت 10 بِ را ٍاحذ کی اگر: دهم
1

10
( ٍاحذ 1/0)  ا( یٍاحذ  

 .نیخَاً یه دهم کی صَرت بِ را آى کِ باضذی ه

 ( 1/0)  تا 67ی عٌ( ی 7/6)                    -                   دّن سِ(  3/0)  یعٌ( ی 1/0)  تا 3( هثال

 .است کاهل ٍاحذ 1( ;  1/0)  تا 10       

)  ّر اگر: صدم
1

10
 ّر.  نیکٌ نیتقسی هساٍ قسوت 100 را ٍاحذ کی ای ؛ نیکٌ نیتقسی هساٍ قسوت 10 بِ را(  

)  دٌّذُ ًطاى کَچک قسوت
1

100
 . نیخَاًی ه  صدم کی صَرت بِ را آى کِ باضذی ه(  ذٍاح 01/0) ا( ی ٍاحذ  

 ( هثال 

 صذم پٌح ٍ چْل ٍ ک( ; ی 45/1ی ) عٌ( ی 0/ 01)  تا 145 

 ( 01/0)  تا 32ی عٌ( ی 32/0) 

 

  کاهل ٍاحذ 1( ;  01/0)  تا 100         ٍ(              1/0( ; )  01/0)  تا 10:     ًکتِ

)  ّر اگر:  هسارم
1

100
 نیتقسی هساٍ قسوت 1000 بِ را ٍاحذ کی ای ، نیکٌ نیتقسی هساٍ قسوت 10 بِ را(  ٍاحذ 

)  دٌّذُ ًطاى کَچک قسوت ّر ، نیکٌ
1

1000
ی ه ّسارم کی صَرت بِ را آى کِ باضذی ه( ٍاحذ 001/0)  ،(  ٍاحذ 

  نیخَاً

 (هثال

 (             127/0ی ) عٌ( ی 001/0)  تا 127 

 ( 001/0)  تا 7109ی عٌ( ی 109/7) 

 (    1/0( ; )  001/0)  تا 100               ٍ(                  01/0( ; )  001/0)  تا 10:  ًکتِ

 کاهل ٍاحذ1( ;   001/0)  تا 1000  
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 ی: مکان ارزش جدول دری اعشاری ها عدد

 چْری ّا هرتبِی تواه حیصح عذد قسوت در اضذبیهی اعطار قسوت ٍ حیصح عذد قسوت دٍ ضاهای اعطار عذد ّر

 قرار ّسارم ٍ صذم ، دّن هرتبِ سِی اعطار قسوت در ، ردیگ قرار تذاًذیه(  اردیلیه ٍ َىیلیه ، ّسار ،ی کی ) ی طبقِ

 .ردیگیه

 .ذیسیبٌَی هکاً ارزش خذٍل در را(  489/23546)  عذد(  هثال

 

 حیصح عذد یاعطار عذد

 ّسار دّگاى ّسار کاىی صذگاى دّگاى کاىی دّن صذم ّسارم

9 8 4 6 4 5 3 2 

 

 23546/ 489;  ّسارم ًِ ٍ چْارصذ ٍ ضص ٍ چْل ٍ پاًصذ ٍ ّسار سِ ٍ ستیب

    

  گستردُ(;  20000( +  )  3000( + )   500( + )  40( + )  6( + ) 4/0( + )08/0( + ) 009/0)

 :گریکدی به اعشار اعداد و کسر تبدبل

 اعشار به کسر لیتبد  (1

 صفر تعذاد بِ کِ صَرت يیا رابِ باضذ....( ای ٍ 1000 ، 100 ،10)  اعذاد ازی کی آًْا هخرج کِیی ّا کسر

 . نیکٌیه اعذاد ًَضتي بِ ضرٍع راست سوت از ٍ نیکٌیه اضافِ عذد سیهو از بعذ ، هخرج عذدی ّا

 

;  2/93(  هثال
932

10
          ٍ      019/0  ;

19

1000
           ٍ  507/32  ;

32507

100
     

 

 بِ تَتيیه را است....(  ای 1000 ، 100 ، 10)   آى هخرج کِی هساٍ کسر ًَضتي با ّا کسر ازی بعض:  ًکتِ

  کرد لیتبذ اعطار عذد

 

;   50/0(               هثال
50

100
  ;

1

2
            ٍ     425/0   ;

425

1000
   ;

89

200
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کسر به اعشار لیتبد (2

 رٍش در. نیکٌیه لیتبذ کسر بِ را هخلَط عذد آى سپس کردُ لیتبذ هخلَط عذد بِ را اعطار عذد ابتذا

 کٌار در صفر اعطاری ّا عذد تعذاد بِ هخرج در ٍ ًَضت صَرت در سیهو بذٍى را اعطار عذد تَاىیه گرید

 .نیذّیه قرار کی

;  12/3( هثال
312

100
ٍ 002/5  ;

5002

1000
ٍ 2/357  ;

3572

10

موفق باش ذ
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