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 به نام خدا

 کسرها ضرب

 هم در رو کسر تا دو یصورتها اولبرای ضرب دو تا کسر باید  که میگرفت ادی پنجم کالس

 .میسیونب مخرج در و میکن ضرب هم در رو مخرجها م،یسینوب صورت در و میکن ضرب

 مثال:

3

5
×
7

8
=
3 × 7

5 × 8
=
21

40
 

اما خب این روش حل مربوط به کالس پنجمه و ما حاال کالس ششم هستیم، پس باید یه 

 کم روش ما متفاوت باشه.

 خب حاال چکار کنیم؟ 

 یعنی:، تبدیل کنیم به کسر  قدم اول: باید هر چی داریم

 کنیممیاگه عدد مخلوط داشته باشیم به کسر تبدیل  

 داریم: 3میدیم تا به کسر تبدیل شه، مثال برای  ۱اگر عدد کامل بود بهش مخرج 

3 =
3

1
 

 چطور؟  .کنیممیساده  قدم دوم : تا جایی که ممکنه، کسرها رو

 میتقس و ضرب

 کسرها
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 یعنی اگه صورت هر کسر با مخرج خود اون کسر یا مخرج کسر بغلی ساده میشد اون رو 

 ساده کنیم

 :که  توجه کنید

 با مخرج خودش یا مخرج کسر دیگه ساده بشه و صورت هر کسر میتونه

 مخرج هر کسر هم میتونه با صورت خودش یا صورت کسر دیگه ساده بشه 

 ما مجاز نیستیم صورتها رو با هم یا مخرجها رو با هم ساده کنیم

 وقتی کسرها رو انقدر ساده کردیم که دیگه ساده نشدن میریم سراغ مرحله آخر 

 .کنیممیر هم  و مخرجها رو  هم ، در هم ضرب قدم سوم : صورتها رو د

 :مثال

 ضرب زیر رو انجام بدید:

25

36
×
28

45
=  

 تبدیل کنیمبه کسر  قدم اول: باید هر چی داریم

 اینجا هر دو به صورت کسری هستن، پس در این مرحله نیازی نیست کاری انجام بدیم.

 . کنیممیساده  قدم دوم : تا جایی که ممکنه، کسرها رو

 ۵۲صورت کسر اول چه عددیه؟ 

 ۲به چه اعدادی بخشپذیره؟ فقط 

 ۶۳مخرج کسر اول چه عددیه؟ 
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 ۹و  ۳و  ۶و  ۵به چه اعدادی بخشپذیره؟ 

پس میریم سراغ  ،تا اینجا صورت و مخرج کسر اول، به عدد مشترکی بخشپذیر نیستن

 ۵۲مخرج کسر بعدی یعنی 

  ۹و  ۶و  ۲بر چه اعدادی بخشپذیره؟  ۵۲

 عدد مشترک بین صورت کسر اول و مخرج کسر دوم پیدا کردیم:پس یه 

رو هم بر  ۵۲...۹کنیم میشه  ۲رو تقسیم بر  54بخشپذیرن...پس  ۲هر دو بر  ۵۲و  ۵۲ 

 ...پس تا اینجا اینو داریم۲تقسیم کنیم میشه  ۲

 
 که ببینیم ساده میشن یا نه ۶۳و  ۵۲حاال میریم سراغ 

 بخشپذیره) طبق جدول ضرب( ۵و  ۹و  ۳و  ۶بر  ۶۳گفتیم 

 بخشپذیره ۵و  ۷هم بر  ۵۲و 

 ۵پس یه عدد مشترک بینشون پیدا کردیم یعنی 

 ۷میشه  ۵تقسیم بر  ۵۲

 ۹میشه  ۵تقسیم بر  ۶۳

 پس به این صورت مینویسیم
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بر هم بخشپذیرنیستن..پس میریم مرحله آخر رو  ۲و ۹و  ۷خب دیگه هیچکدوم از اعداد 

 ..کنیممیاجرا 

 .کنیممیقدم سوم : صورتها رو در هم  و مخرجها رو  هم ، در هم ضرب 

یه نکته رو توجه کنید: اگه در مرحله قبل صورت و مخرج تا جایی که ممکن بوده با هم 

ساده شده باشن ، وقتی جواب نهایی رو به دست میاریم دیگه مخرجها یا صورتها هیچ 

 وقت با هم ساده نمیشن..

 

 یه مثال دیگه:

35

56
×
42

75
=  

 تبدیل کنیمبه کسر  قدم اول: باید هر چی داریم

 اینجا هر دو به صورت کسری هستن، پس در این مرحله نیازی نیست کاری انجام بدیم.

 کنیممیساده  قدم دوم : تا جایی که ممکنه، کسرها رو

 ۲و  ۷بر چه اعدادی بخشپذیره؟  34، کنیممیشروع  ۶۲از 
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 ۲و  ۷و  ۵۲و  ۵بر چه اعدادی؟؟  ۲۳

 ۵و  ۷و  ۳بر چه اعدادی؟؟  ۵۵

 ۶و  ۱۲و  ۲بر چه اعدادی؟؟  ۷۲

بخشپذیره..از بین  ۲بر  ۶۲خب حاال تصمیم گیری اینجوری راحت تره..از بین صورتها 

  :کنیممیبخشپذیره، پس این دو تا رو با هم ساده  ۲هم بر  ۷۲مخرجها هم 

 

 ۷هم بر  ۲۳ بخشپذیره و ۷هم طبق چیزی که باال گفتیم بر  54

 
 که ببینیم میتونیم ساده کنیم یا نه؟ کنیممیحاال بازم صورت و مخرج ها رو چک 

 بر عددی بخشپذیر نیست ۷ 

 بخشپذیره ۶هم بر  ۵هم بر  ۳

 بخشپذیره ۶هم که در مخرجه بر  ۱۲

 بخشپذیره.. ۵هم که در مخرج قرار داره بر  ۲ 

 بخشپذیر هستن ۶بر  ۳و  ۱۲پس هر دو عدد 
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 بخشپذیرن 4هم بر  6و  8دو عدد  و هر

 
 خب دیگه بیشتر از این ساده نمیشن، بنابراین میریم سراغ قدم سوم:

 .کنیممیقدم سوم : صورتها رو در هم  و مخرجها رو  هم ، در هم ضرب 

 ۲×۵و حاصلضرب مخرجها یعنی  ۱×۷پس جواب نهایی میشه حاصلضرب صورتها یعنی  

و در نهایت  
7

20
 

 م.ه هم که باید بهش توجه بشه اینه که هر چند بار که الزمه میتونیم ساده کنییه نکته دیگ

 

 

 

 

 معکوس یک کسر یعنی کسر جدیدی که جای صورت و مخرج عوض میشه.

یعنی معکوس کسر 
4

7
میشه  

7

4
 

یا معکوس کسر 
7

5
میشه  

5

7
 

 معکوس یک کسر
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یاین امتحان افته؟؟ ب به نظرتون اگه یه کسر رو در معکوسش ضرب کنیم چه اتفاقی می

 کنیم.

کسر 
3

4
رو در معکوسش یعنی  

4

3
 .کنیممیضرب  

 بخشپذیرن ۵داریم پس هر دو به  ۵هم توی صورت و هم توی مخرج 

 بخشپذیرن..و ساده میشن ۶داریم پس هر دو به  ۶از طرفی توی صورت و مخرج 

 بنابراین داریم:

 
 ۱ضرب هر کسر در معکوسش میشه پس نتیجه میگیریم 

 

 

 

برای تقسیم چکار کنیم؟ باید یه سری کارها انجام بدیم که تقسیم به ضرب تبدیل بشه، 

 ضرب کسرها رو هم که در قسمت قبل یاد گرفتیم 

 برای تقسیم دو تا کسر، سه تا گام رو انجام میدیم:

 نویسیم.: کسر اول رو همونطور که هست می 1گام 

 .کنیمیمیعنی تقسیم رو به ضرب تبدیل  کنیممی: نوع عملیات رو عوض  4گام 

 تقسیم کسرها
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 .کنیممی: کسر دوم رو معکوس  3گام 

 مثال:

3

5
÷

6

15
= 

 نویسیم.: کسر اول رو همونطور که هست می 1گام 

3

5
 

 .کنیمیمیعنی تقسیم رو به ضرب تبدیل  کنیممی: نوع عملیات رو عوض  4گام 

3

5
× 

 .کنیممی: کسر دوم رو معکوس  3گام 

3

5
×
15

16
= 

 
حاال چی شد؟ تقسیم به ضرب تبدیل شد پس همون کارایی که برای ضرب انجام 

 کنیممیمیدادیم رو انجام میدیم یعنی ساده 

 ساده کردن کنیممیخب حاال شروع 
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 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam@کانال   و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


