
 

  ریاضی کتاب ۳ فصل56تا52 صفحات  تررسی

 تا مطالة تیشتر در کانال ششم کوشا همراه تاشید

@sheshomkosha 

و سرکار خانم محترم اصغرزاده ممثینی استاد محمد   

 



 

 الظم کِ پطزاذتِ طجیؼی ػسز اظ هرتػطی تَضیح ثِ ظ پبییي زض ، است پطزاذتِ طجیؼی ػسز ثط اػطبضی اػساز تقسین ثِ 52 ظ فؼبلیت زض 

ضَز زازُ تَضیح اهَظاى زاًص ثطای طجیؼی اػساز زیگط ثبض یک است  .  

  زازُ قطاض ًظط هس ضا ذیطیِ ًْبزّبی اظ یکی ایٌدب زض ، است ًوَزُ ػٌَاى ضا هطُ ضٍظ ظًسگی زض تقسین  کبضثطزّبی اظ زیگط یکی توطیي ایي زض

زاضز خبهؼِ زض کبضی ًیکَ فطٌّگ  گستطش  ثط اضبضُ هدوَع زض ٍ ًْبز ایي هَضز زض هرتػط تَضیح کِ  . 

 ضا تؼساز ایي ثبیس اهَظاى زاًص کِ زّس هی قطاض هٌطقِ سِ ثِ اضسبل ثطای کبضتي 3 زض ضا تحطیط لَاظم اظ ثستِ ۷45 اهساز کویتِ ، توطیي ایي زض

هبًس هی ثبقی ثستِ ٍچٌس گیطز هی قطاض ثستِ چٌس کبضتي ّط زض ثگَیٌس ٍ ، کٌٌس خبسبظی کبضتي سِ زض  . 

 هثل زقیقب ضططًدی هقَاّبی یب ٍ اهبزُ کسطی غفحبت اظ تَاًٌس هی ، کٌٌس هی احسبس ًیبظ ّوکبضاى کِ غَضتی زض توطیي ایي اًدبم زض

 هبًس هی ثبقی تبیی غس زستِ یک کِ اًدبیی اظ ٍ تبیی غس زستِ 2 کبضتي ّط ثِ کِ کٌٌس تقسین ضا تبیی غس ّبی زستِ اثتسا  کتبة ضکل

 ضسس هی تبیی زُ  زستِ چْبض کبضتي ّط ثِ ضَز، تقسین کبضتي سِ ثیي اگط کِ تبیی زُ زستِ 14  ضَز هی  هدوَع زض کِ تبیی زُ زستِ ٍچْبض

 ضسس هی یکی ۸ کبضتي ّط ثِ ضَز تقسین کبضتي سِ ثیي اگط کِ یکی پٌح ٍ ثیست هیطَز یکی پٌح ثب کِ یکی ثیست یب تبیی زُ زٍ ازاهِ زض ٍ ،

هبًس ثبقی یکی ٍ ضس اًدبم  ضکل ثب ثٌسی تقسین خب ایي تب پس ،.  هبًس هی یکی اذط زض ٍ.   . 

 

است ضسُ اًدبم ّب ضکل ظیط زض گبم ثِ گبم  ضسُ گفتِ فطایٌسی تقسیوبت  �� 

   

ّب غستبیی تقسین  

 



 

ّب تبیی زُ تقسین  . 

  

ّب یکی تقسین ٍ   

ًْبیت ٍزض   

 

 ّبی تقسین  آهَظش ثطای اًگیعُ ایدبز ّن ٍ گصضتِ سبل اظ ثبضِ یبزآٍضی تب کطزُ ضطٍع طجیؼی ثط طجیؼی اػساز تقسین ثب اثتسا ّوکبضاى

ثبضِ اػطبضی  

هیسّس اضائِ ذالغِ غَضت ثِ ضا تقسین اًتْب زض ٍ.  هیکٌس ّسایت خَاة سوت ثِ ضا اهَظ زاًص گبم ثِ گبم ظ ایي پبییي ٍزض   

️⬇️⬇️⬇. ثطسٌس یبزگیطی ثِ تط سطیغ ٍ  اسبًتط  ثؼس غفحبت تقسیوبت زض اهَظاى زاًص کِ هیطَز ثبػث ظ ایي هفَْهی زضک  

لطفبً ثبضیي زاضتِ اخوبلی ًگبّی 53ظ ػعیع ّوکبضاى  �� 

 حل ثِ سپس ٍ فطایٌسی حل ثِ ضا اهَظ زاًص اثتسا ٍ زازُ تقسین زٍ قجل غفحبت ازاهِ زض  1 توطیي زض ظ ایي  کالس زض کبض توطیٌبت زض

 ذالغِ ٍ فطایٌسی  حبلت ّطزٍ زض ّب یکی ّن ثؼس ٍ ّب تبیی زُ سپسس ٍ ّب تبیی غس اثتسا قجل ظ هثل زقیقب است ًوَزُ ّسایت اى ذالغِ

کٌین هی تقسین  .  



 

️⬇️⬇️⬇. .کٌس استفبزُ ّب ضٍش ایي اظ یکی اظ ًیبظ هَاقغ زض تب ثگیطز یبز ضا ضٍش زٍ ّط ثبیس اهَظ زاًص ًْبیت ٍزض  

 
 زٍ ّط ثِ تسلط   ثب اهَظ زاًص توطیٌبت ایي زض است زاذتِ پط اهَظاى زاًص زض یبزگیطی تثجیت ثِ  توطیي چٌس ثبزازى 2 ضوبضُ کالس زض کبض زض

️⬇️⬇️⬇.  زّس اًدبم ضا تقسین ذالغِ یب فطایٌسی ضٍش زٍ اظ یکی ثِ تَاًس هی حل ضاُ  

️⬇️⬇️⬇.   است پطزاذتِ ضٍظهطُ ظًسگی زض تقسین کبضثطز ثِ هسئلِ چٌس زازى ثب ظ ایي پبییي فؼبلیت  ٍزض کالس زض کبض ازاهِ زض    

 

 غَضت ثِ تقسین اًدبم خب ایي زض ، کٌس تقسین سبػت ثط ثط ضا لیتط هقساض  ثبیس اهَظ زاًص الف توطیي زض هثبل طَض ثِ  توطیٌبت ایي سِ ّط زض

️⬇️⬇️⬇️⬇. هیطًَس هٌدط هبًسُ ثبقی ثِ تقسیوبت کِ چطا است ًظط هس فطایٌسی یب ذالغِ  

 

  

 یب 10000 ػسز ٍ ، کٌس استفبزُ حل زض  ّکتبض 1 ّوبى یب ّکتبض اظ ثبیس کِ هیطَز هتَخِ تقسین ذَاًسى زض زقت ثب اهَظ زاًص ة قسوت زض

️⬇️⬇️⬇️⬇. ًساضز ثطز کبض ایٌدب زض ٍ ضسُ زازُ ّکتبض هفَْم تصکط خْت یب اًحطافیست  



 

 هحیط هحبسجِ فطهَل ٍ ضؼبع ، قطط هفَْم زٍثبضُ  اٍضی یبز  ثِ زایطُ هحیط  اٍضزى ثسست ثب   الف قسوت زض ظ ایي پبییي فؼبلیت زض

است پطزاذتِ ثؼس ظ زض  طجیؼی ثط اػطبضی اػساز تقسین  یبزگیطی ثطای سبظی ظهیٌِ ثِ ة قسوت سَال ثب ازاهِ زض ٍ.  است پطزاذتِ  . 

 

 هسبٍی قسوت 3 ثِ ضا حَؼ ایي کِ هیرَاٌّس ٍ آٍضزًس زست ثِ ضا آة حَؼ هحیط کِ ّست 53 ظ فؼبلیت ازاهِ زض 54 ظ فؼبلیت

 کَییعًط ّبی هکؼت اظ استفبزُ ثب ٍضظی زست غَضت ثِ آهَظ زاًص ظ ایي زض کِ است طجیؼی ثط اػطبضی ػسز تقسین ٍاقغ زض. کٌٌس تقسین

 ثِ هطحلِ ضا ػولیبت ضسُ زازُ ضکل ٍ ٍاحس ثِ تَخِ ثب ّن کتبة زض ططفی اظ. زّس اًدبم تبثلَ ضٍی ضکل ضسن ثب یب ٍ کٌٌس پیسا ضا آى حبغل

زّس اًدبم هطحلِ .  

 اًدبم فطآیٌسی غَضت ثِ ثبیس ضا تقسین چَى ثؼس. هیطَز زستِ 2 کِ کٌٌس تقسین تبیی سِ ی زستِ ثِ ضا کبهل ٍاحس 6 اثتسا کِ ططیق ایي ثِ

 زاضز؟ ٍخَز تبیی 3 زستِ چٌس غسم یک تب 28 زض ثگَیٌس سپس. ًساضز ٍخَز چبلطی ضسًس آضٌب گصضتِ سبل زض ّب تقسین ًَع ایي ثب آًْب ٍ زٌّس

هیبز ثبقی 0/01 ٍ 2/09 هیطَز تقسین پبسد پس. هیآیس ثبقی غسم یک ٍ 0/09 هیطِ کِ غسم یک تب 9 هیطِ پبسد کِ  . 

 تبیی 3 تب چٌس غسم یک تب 28 زض هیگَیٌس ٍقتی یؼٌی ًساضین چبلص قسوت ذبضج زض غفط ثطای فطآیٌسی ضٍش ثِ تقسین زض کِ ًکتِ یک

0/09 هیٌَیسٌس قسوت ذبضج زض ضاحتی ثِ ّب ثچِ کِ غسم یک تب 9 هیطِ پبسد ّست . 

 

 تقسین ًفط 5 ثیي ضا تبیی 4 هیطَز آیب کِ ططیق ایي ثِ اًتعاػی غَضت ثِ ٍ هیطَز اًدبم فطآیٌسی ضٍش ّویي ثِ ثؼسی تقسین 2 توطیي زض

 ٍ تب 8 هیطِ کِ ّست؟؟ تبیی 5 چٌستب یکی تب 43 زض ثگَیٌس ٍ زاضین زیگط یکی ّن تب 3 یکی 40 هیطِ کِ هیکٌٌس ثبظ ضا آى پس. ذیط  کطز؟؟



 

 2 ٍ 0/7 زّن یک تب 7 پبسد کِ زاضز ٍخَز تبیی 5 تب چٌس زّن یک تب 37 زض ثگَیٌس ثبیس ٍ هیبز پبییي زّن 7 ثؼس هطحلِ زض. هیبز ثبقی یکی تب 3

هیجبضس 0/2 هبًسُ ثبقی ٍ 8/7 قسوت ذبضج تقسین پبسد پس.هیبز ثبقی 0/2 یؼٌی زّن یک تب . 

 

 هویع ذط اثتسا کِ ططیق ایي ثِ. هیجبضس کطزى تقسین زیگط ضٍش یک کِ زازُ اًدبم تکٌیکی غَضت ثِ ضا اٍلی تقسین ظ آذط غَضتی کبزض زض

 زض ٍ هیعًٌس قسوت ذبضج زض ضا هویع ضسیسًس هویع ذط ثِ خب ّط ٍ هیسٌّس اًدبم تکٌیکی ٍ هؼوَلی طَض ثِ ضا تقسین ٍ کطزُ ضسن پبییي تب ضا

هیجبضٌس هطبّسُ قبثل کبزض زض ٍ ضسُ اًدبم زیگط تقسین ًوًَِ زٍ ضٍش ّویي ثِ ٍ. هیکٌس هطرع ضا هویع خبیگبُ  هویع ذط ّن ثبقیوبًسُ .   

هیجبضس هقسَم زض هویع خبیگبُ هثل هبًسُ ثبقی ٍ قسوت ذبضج زض هویع خبیگبُ کِ ضَز گفتِ ایٌدب ّن ًکتِ یک . 

 

 

 



 

 زض کِ آهَظاًی زاًص ثطای ّوچٌیي ٍ یبزگیطی تثجیت ثطای قجل ظ آهَظش اظ ثؼس ثالفبغلِ توطیي ٍ تکطاض ّسف ثب 55 ظ کالس زض کبض

زٌّس افعایص ضا ذَز یبزگیطی ّب توطیي ایي اًدبم  ثب ایٌدب زض گطفتٌس یبز کوتط تسضیس خطیبى .  

 ظ زض اًدبم هطاحل. هیطًَس اًدبم ضسُ زازُ تَضیح غَضتی کبزض زض کِ قجل ظ زض ّب تقسین ضجیِ زقیقبً 1 توطیي زض ضسُ آٍضزُ ّبی تقسین

ثبضیس زاضتِ ّب پبسد ثِ ًگبّی.. ضس گفتِ قجل . 

 

 ٍ کٌٌس تقسین اػطبض ػسز ثِ ضا کسط یک هیرَاٌّس ّب ثچِ کِ تفبٍت ایي ثب آهسُ طجیؼی ػسز ثط اػطبض تقسین ّسف ثب ّن ثبظ 55 ظ 2 توطیي

ثبضٌس زاضتِ زضغس ٍ تقطیت فػل ثطای ًیبظ پیص یک .  

 یب یک تب ثبیس کٌین تقسین اػطبض ػسز ثِ ضا آى هیرَاّین چَى ٍ هیکٌین تقسین هرطج ثط  ضا غَضت اثتسا اػطبض ػسز ثِ کسط یک تجسیل ثطای

ثگصاضین غفط غفط هویع اظ ثؼس ضسُ ذَاستِ ّبی ضقن تؼساز ثِ ٍ گصاضت هویع هقسَم خلَی زض ثبیس زّین ازاهِ اػطبض ضقن چٌس تب یب ٍ زٍ .  

لطفبً کٌیس ًگبُ ّب پبسد زض ضا 1/2 هثالً   

 ثطای تکلیف ػٌَاى ثِ هیتَاى ضا توطیٌبت ایي. زاز ذَاٌّس اًدبم گطٍّی یب فطزی غَضت ثِ ّب ثچِ کِ توطیي ٍ تکطاض ّسف ثب 55 ظ توطیي

 ضٍی ضا الظهِ ًظبضت ثبیس هؼلن ٍ.. ثیبٍضًس کالس ثِ ٍ زٌّس اًدبم ذبًِ زض هفبّین تکطاض ٍ ثیطتط یبزگیطی ثطای ٍ کطزُ هؼطفی آًْب ثِ ثؼس خلسِ

ثبضس زاضتِ آًْب . 

کٌیس زقت ّب پبسد ثِ ًساضز ٍخَز چبلطی ًکتِ 1 توطیي زض  

 

ضس زازُ کبهل تَضیحبت کالس زض کبض 1 توطیي زض چَى  

ضًَس اًدبم اػطبض ضقن زٍ تب ثبیس سَال غَضت ثِ تَخِ ثب کِ تفبٍت ایي ثب. ّست طجیؼی ثط اػطبضی اػساز ّبی تقسین ّن ثبظ 2 توطیي   

 هویع ثبیس ّن آذطی ٍ کٌٌس اضبفِ غفط یک ثبیس ثؼسی ّسٌس اػطبض ضقن زٍ تب هقسَم چَى ًیست غفط گصاضتي ثِ ًیبظی چپ سوت اٍلی زض

کٌٌس پیسا ضا پبسد اػطبض ضقن زٍ تب ٍ ضَز گصاضتِ . 

 



 

 زاضًس ضا ّب ػبهل ضٌبذت ثسفْوی آى هحبسجِ اًدبم ثِ ًسجت آهَظاى زاًص ثیطتط کِ ّست چبلطی ّبی توطیي اظ یکی ظ ایي زض 3 توطیي

ثفْوی ضفغ ثطای ضاّکبض.  کٌٌس هی تقسین 12 ثط ضا 200 هؼوَالً  : 

آٍضًس زست ثِ ضا کتبة یک ضربهت ثطای کطز هحبسجِ ٍ زاز اًدبم ضا کبض ایي آًْب ضربهت ثب ٍ زاز قطاض ّن ضٍی ضا کتبة چٌس ٍضظی زست ثب   

 اػطبض ضقن زٍ تب ٍ کٌٌس تقسین 200 ثط ضا 12 ثبیس کبغص یک ضربهت آٍضزى زست ثِ ثطای پس ّست ثطگ 200 ضربهت هتط هیلی 12 پس

ّست کبغص ثطگِ یک ضربهت اًساظُ کِ آیس زست ثِ 0/06 تب زٌّس ازاهِ .. 

 

  

ضًَس آضٌب آى ثب ّب ثچِ کِ هؼسل یب هیبًگیي هحبسجِ ّوچٌیي ٍ ّست اػطبض اػساز  تقسینٍ خوغ ّسف ثب آهبضی توطیي یک 55 ظ 5 توطیي    

 زّیس تَضیح ّب ثچِ ثِ ضا ایي. آٍضزُ ایٌدب ضا ًوطُ چطا ّست تَغیفی _ کیفی ضطن پبیِ زض اضظضیبثی کِ تَخِ ثب ضَز سَال ضبیس کِ ًکتِ ایي

آًْبست ثؼسی هقطغ زض ای ًوطُ ًظبم ثطای شٌّی آهبزگی ٍ زاضیس کبض ٍ سط ًوطُ ثب ّست ضوب تحػیلی پبیِ کِ ّفتن پبیِ اٍل هتَسطِزض کِ   

 اظ ثؼس گیطًس قطاض ّن ظیط زض هطتجِ ّط کِ ططیقی ثِ آًْب قطاضزازى ّن ظیط ثب یب ٍ شٌّی ضٍش ثب یب حبال کٌٌس خوغ ّن ثب ضا ًوطات آهَظاى زاًص

ًوطات هیبًگیي یب هؼسل هیطَز تقسین پبسد ٍ هیکٌٌس تقسین ًوطات تؼساز ثط ضا حبغل ًوطات خوغ . 

 

است اهَظاى زاًص قجلی ّبی گیطی یبز ضاستبی زض ثلکِ ّست هب زضسی کتبة ی ذَاستِ تٌْب ًِ فطایٌسی ضٍش ثب ػولیبت تسضیس    

 فطایٌسی ضٍش ثب کِ ثرَاّس آهَظ زاًص اظ سَالی ططاح است هوکي ایٌکِ ٍیب زاضز فطایٌسی ضٍش ثط تبکیس کتبة کِ زی هَا خع ثِ ّوِ ایي ثب

کٌس استفبزُ ٍذالغِ تکٌیکی ضٍش اظ کِ است هرتبض اهَظاى زاًص کٌس کبض   

 ایي زض ًساضًس تسضیس تط پبییي ّبی پبیِ زض کِ پٌدن پبیِ ّوکبضاى ّن ًسازُ اذتػبظ تقسین ثِ ذبغی هجحث پٌدن پبیِ زض کِ اًدبیی اظ

کٌٌس هی فطاهَش ثَزًس گطفتِ یبز چْبضم اظ کِ ضٍ هجحث ایي اهَظاى زاًص ّن ٍ زاضًس هطکل قسوت  

ثبضین زاضتِ ضٍ کبفی اطالػبت چْبضم پبیِ اظ حتوب کِ است الظم پس   



 

اظ ػجبضتٌس زضس  ایي اّساف  : 

اػطبضی اػساز ثط اػطبضی اػساز تقسین _1   

هسبٍی کسطّبی اظ استفبزُ ثب اػطبضی اػساز تقسین _2   

کسط ثِ تجسیل ثب اػطبضی اػساز تقسین _3   

ضٍظاًِ هسبیل حل زض اػطبضی ّبی تقسین کبضثطز _4  

 قجل اظ کٌین تقسین غسم 0/25 ّبی قسوت ثِ هیرَاّین ضا هتط 4/5 طٌبة یک ّب ثچِ هثال ضٍظهطُ ظًسگی اظ ّبی هثبل ثب اثتسا اٍل فؼبلیت زض

 پبیبى زض. هیطَز تقسین تکِ چٌس ثِ ثجیٌٌس آذط تب کٌٌس خسا غسم پٌح ثیست 0/25 ضا آى ذیبطی هتط ثب ٍ ثیبٍضًس ضا هتط 4/5 ضیسوبى یک ّب ثچِ

هیآیس زست ثِ قسوت 18 .  

کٌٌس پیسا زست 18 ػسز ثِ ٍ زٌّس اًدبم هحَض ضٍی ضا تقسین ٍ ثطًٍس کتبة زض هحَض سطاؽ ثِ سپس . 

 هطثَطِ قبًَى ٍ ضاثطِ ثِ آًْب اًدبم ثب تب هویع خبیگبُ تغییط ثب ّن ثِ ضجیِ ثیطتط اضقبم ثب ثطًٍس ّب هحَض ٍ ّب تقسین زیگط سطاؽ ّب ثچِ سپس

 تغییطی قسوت ذبضج ضَز ضطة ثبثت ػسزی زض ػلیِ هقسَم ٍ هقسَم گبُ ّط کِ ثطسٌس ًتیدِ ایي ثِ  ّب ثچِ ذَز پبیبى زض. کٌٌس پیسا زست

 .ًویکٌس

آٍضًس زست ثِ هحَض ضٍی اظ حتوب ضا پبسد کِ ثرَاّین اًْب اظ اهَظاى زاًص کبضی ضٍیِ ثط کٌتطل ثب ثبیس قسوت ایي زض  . 

 ّبی قسوت ثِ زٍهی زض  غسهی پٌح ثیستَ قسوت پٌح ثِ اٍلی زض کِ کٌین هی خلت ّب ٍاحس ثٌسی تقسین ثِ ضا ّب ثچِ تَخِ حتوب سپس ٍ

ضسًس تقسین تبیی 25 ّبی قسوت ثِ سَهی ٍزض 2/5  .   . 

 
 ػسز زض ای ػلیِ هقسَم ٍ هقسَم ٍقتی کِ تفبٍت ایي ثب ٍلی ّست آهسُ زست ثِ ضاثطِ ثیطتط اثجبت ٍ توطیي ٍ تکطاض ّسف ثب ّن 2 توطیي

 ثِ آهَظاى زاًص ذَز زّیس اخبظُ ًوبًس ًبگفتِ الجتِ. هیطَز ضطة ػسز ّوبى زض آًْب ثبقیوبًسُ اهب ًویکٌس تغییطی قسوت ذبضج ضَز ضطة ثبثتی

 100 ٍ 10 زض ّن ثبقیوبًسُ اهب است یکی قسوت ذبضج ضسًس ضطة 100 ٍ 10 زض ػلیِ هقسَم ٍ هقسَم ّب تقسین ایي زض. ثطسٌس ًتیدِ ایي

است ضسُ ضطة . 



 

 

 اهتحبى ٍ کٌٌس ضطة.... ،100 ٍ 10 اظ غیط ػسزی زض ضا ضسُ زازُ ّبی تقسین ّب ثچِ آهسُ زست ثِ کِ ثبال قبػسُ ثِ تَخِ ثب 56 ظ 3 توطیي

ًِ یب زاضًس تغییطاتی هبًسُ ثبقی ٍ قسوت ذبضج ّن ثبظ ثجیٌٌس کٌٌس !!   

 ٍلی ًویکٌس تغییطی قسوت ذبضج کِ ایي ثب. کٌٌس کبهل ضا قطهع ػجبضت ذبلی خبّبیی ٍ کٌٌس ثیبى ضا ذَز گیطی ًتیدِ ّب تقسین اًدبم اظ ثؼس

هیطَز ضطة ػسز ّوبى زض ثبقیوبًسُ . 

  

 آسبى ٍ آهبزگی ثطای هتَالی هحبسجبت اًدبم ٍ ثبال فؼبلیت ی ّوِ. آهسُ است اػطبض ثط اػطبض اػساز تقسین کِ زضس هْن ّسف ثب 4 توطیي

 هقسَم کِ ظهبًی تب چَى ثیبیس زض اػطبض ظیط اظ ػلیِ هقسَم کِ است ایي ّب تقسین ایي زض ّسف ٍ ثَزُ ّب تقسین گًَِ ایي هحبسجبت کطزى

 هویع اظ ثؼس ّبی ضقن تؼساز ثِ ٍ هیکٌین ػلیِ هقسَم ثِ ًگبُ اثتسا هب پس. ّست هَاخِ هطکل ثب ّب تقسین هحبسجِ ًیبز زض اػطبض ظیط اظ ػلیِ

 ثؼس. هیطَز ضطة ػسز ّوبى زض ّن هقسَم ضس ضطة ػسزی ّط زض ػلیِ هقسَم کِ ًوبیس ًبگفتِ ٍ هیکٌین ضطة...  ،1000 ،100 ،10 زض ضا آى

آى پبسد یبفتي تب تقسین اًدبم هطاحل ازاهِ . 

 

است پطزاذتِ اػطبضی ثط اػطبضی  ػسز تقسین ثیبى ٍ تَضیح ثِ 5۷ ظ زض اػطبضی تقسیوبت ازاهِ زض   

 کِ اػطبضی ػسز زٍ کِ ضسیسُ ایي ثِ ًَثت اکٌَى ٍ اًس گطفتِ یبز ٍ ضسُ اضٌب طجیؼی ػسز ثط اػطبضی ػسز تقسین اًدبم ثب قجل اظ اهَظاى زاًص

کٌٌس تقسین ّن ثط ضا هیطَز هٌدط هبًسُ ثبقی ثِ  . 



 

 ذبضج اػطبضی حبلت اظ ػلیِ هقسَم اثتسا زُ زض ػلیِ هقسَم ٍ هقسَم ضطة ثب 0/۷ ثط 4/3 تقسین زض اهَظاى زاًص کِ ذَاستِ کتبة خب ایي زض

 غفحبت زض اهَظاى زاًص.   ضَز اًدبم قجل ضیَُ ثِ تقسین حل سپس ٍ ضَز تجسیل اٍل ًَع تقسین ثِ ّوکبضاى اظ ثؼضی اغطالح زض ٍ  کٌٌس

 اى زض هبًسُ ثبقی اهب ًویطَز ایدبز تغییط قسوت ذبضج زض ضَز ضطة ػسزی زض تقسین یک ػلیِ هقسَم ٍ هقسَم گبُ ّط کِ گطفتٌس یبز قجلی

ضَز هی ضطة ػسز  . 

ثطسس ثبال زض ضسُ ثیبى هفَْم ثِ اهَظ زاًص ذَز کِ زّین هی اخبظُ  . 

 کوکی تقسین ًَاىع ثِ  کطزین ذبضج اػطبض حبلت اظ ضا ػلیِ هقسَم کِ تقسیوی ّوبى یب زٍم تقسین اظ اػطبضی ثط اػطبضی اػساز تقسین زض 

ثطسین خَاة ثِ تط تبضاحت کٌس هی کوک هب ثِ کِ تقسیوی یؼٌی ، ثطین هی ًبم  . 

  

 ػسزی ّط کتبة هبًٌس اثتسا زاضز ٍخَز ضاُ زٍ ٍاقؼی هبًسُ ثبقی ثِ ضسیسى ثطای اهب است یکسبى اغلی تقسین ثب کوکی تقسین زض قسوت ذبضج

هیطَز اغلی تقسین ی هبًسُ ٍثبقی کٌین هی  ػسزتقسین ّوبى ثط هبًسُ ،ثبقی کطزین ضطة اى زض ضا ع.م ٍ هقسَم کِ  

 



 

. ضَز زازُ ازاهِ قسوت ذبضج زض اػطبض ضقن یک تب ذَاستِ ٍ زازُ تقسین ًوًَِ زٍ ظ ّویي پبییي کالس کبضزض زض   

  اػطبض تؼساز ثِ ثطاثط هبًسُ ثبقی زض اػطبض تؼساز کِ ثگَیین ّب ثچِ ثِ تَاًین هی قسوت ایي زض اهَظاى زاًص یبزگیطی ضسى کبهل ثب ًْبیت زض

است قسوت اضجخ ٍ ع.م  . 

، پطزاذتِ طجیؼی اػساز زض هرطج ٍ غَضت ضطة ثب هسبٍی ّبی کسط اٍضی یبز ثِ 1  توطیي زض ظ ایي فؼبلیت  

. پطزاذتِ ططیق ایي اظ هسبٍی ّبی کسط اهسى ثسست ٍ زُ ّبی تَاى زض هرطج ٍ غَضت ضطة ثِ ازاهِ زض  

 ذبضج کطزى ضطة ثب  ٍسپس ع.م تباثتسا ذَاستِ اهَظاى زاًص اظ قجل زض ضسُ اضائِ هفَْهی حل ضاُ اثجبت خْت کالس زض کبض 2 توطیي زض

اٍضز زست ثِ ضا هبًسُ ثبقی هقسَم اظ حبغل کطزى کن ٍ ع.م زض قسوت  .  

گیطًس هی یبز ضا حسبة هبضیي ثب تقسین اًدبم اهَظاى زاًص توطیي ایي زض  . 

 

 



 

توطیي زض الجتِ زاضًس اضٌبیی قجال ضیَُ ایي ثب اهَظاى زاًص کِ کطزُ استفبزُ کطز سبزُ ٍ کسط ثِ تجسیل اظ 4 ��  . 

 ذبضج ّوبى پبسد ٍ ع.م ّوبى کسط هرطج ٍ هقسَم ّوبى کسط غَضت کِ است ظزُ اػطبضی تقسیوبت ثط پلی توطیي زٍ ایي ثب هدوَع زض

  ، است قسوت

 ضاُ ثب ًْبیت زض ٍ کٌین ضطة زُ ّبی تَاى زض ضا هرطج ٍ غَضت هرطج اػطبض تؼساز ثِ اػطبض هرطج ٍ غَضت ثب کسطّبیی زض تَاى هی پس

ثطسٌس پبسد ثِ گطفتٌس یبز قجال ّب کسط ضٍی هحبسجبت هَضز زض   اهَظاى زاًص کِ ّبیی حل  . 

است ذَاستِ ضاُ زٍ اظ ضا تقسین پبسد ظ ایي پبییي کالس زض کبض توطیي زض   

زُ ّبی تَاى زض هرطج ٍ غَضت ضطة ثب اٍل   

.  کطزى سبزُ ٍ کسط ة ضط ًْبیت زض ٍ کسطّب تقسین ثِ تجسیل زٍهی زض ٍ  

 

 

است غحیح 4 ثط تقسین ۸0 ػجبضت چْبضهیي 3 توطیي زض کِ است شکط ثِ الظم   

 

 

 



 

 


