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 به نام خدا

 گیریمیمتا حاال یاد گرفتیم که  اعداد مرکب رو با هم جمع و تفریق کنیم.این جلسه یاد 

 که مسائل مختلف مربوط به اعداد مرکب رو حل کنیم.

 قانون مهم:

گه اسم بعدازظهر ااگه اسم صبح اومد که مشکلی نداریم..اما تو حل مسئله خیلی دقت کنید 

 اومد حتما باید تبدیل بشه.

و  ۰۲و  ۳۱و  ۳۱و  ۳۱و  ۳۱و  ۳۱و  ۳۱و  ۳۱میدونیم که ساعت های بعدازظهر به صورت 

 هستن، بنابراین: ۰۱و  ۰۱و  ۰۰و  ۰۳

 ۳۰، یعنی  استفاد  نشد  بود، باید تبدیل  کنیماگر اسم بعدازظهر اومد و از ساعتهای باال

ساعت به  اضافه  ۳۰بعدازظهر باید  ۱) مثال گفته بودن ساعت به  اضافه کنیم

 (۳۱کنیم..که میشه 

 

 

 

 

مسائل مربوط به اعداد 

 مرکب
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 اول مسئله رو کامل بخونید..ببینید چی خواسته..

مدت  تفریق..چرا؟؟ چون طولاگه ساعت شروع و پایان کار مشخص باشه قانون ما میشه 

 زمان انجام کار رو از ما خواسته..

 مثال:

برمیگرد ..علی چه مدت مدرسه بود ؟  ۳۳به مدرسه میر  و ساعت  ۱علی صبح ساعت  

 :کنیممی، پس این دو تا رو کم  ۳۳صبح بود  پایان  ۱خب شروع کار 

۱  =۱ - ۳۳ 

 خواسته شد .پس مهمه که با خوندن مسئله بدونیم چی از ما 

 مثال: 

بعدازظهر از  ۳  ۰۱   ۱۱وارد مدرسه شد..و ساعت     ۱     ۱   ۱۱علی ساعت  

 مدرسه خارج شد.مدت زمانی که علی مدرسه بود  را حساب کنید؟

 چی داد ! یه ساعت ورود و یه ساعت خروج.ببینیم

اید تفریق این بپس ابتدا و انتهای کار مشخصه و ما طول انجام کار رو میخوایم ، بنابر

 کنیم.

و ... نیست. پس  ۳۱و  ۳۱و  ۳۱از طرفی به ما گفته بعدازظهر و ساعت به صورت 

 به بعدازظهر.. کنیممیتبدیل 

 :کنیممیجمع  ۳۰یعنی ساعت خروج رو با 

 حل مسئله
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 :کنیممیحاال ساعت ورود و خروج رو از هم کم 

 
 یعنی این مدت زمان، علی مدرسه بود .

 :گیریممییه نتیجه از مساله قبل 

اگه ساعت ابتدا و انتهای یه کار رو به ما داد  بودن و مدت زمان اون کار رو خواسته 

 .کنیممیبودن، زمانها رو از هم کم 

 یادتون باشه باید تمام قوانین تفریق رو  که جلسه قبل گفتیم ، رعایت کنید:

د کار رو انجام مید .هر کدوم هم زمان یه نوع دیگه مسئله داریم که در اون شخص چن

ه اینجا باید ..ککال چند ساعت این کارها طول کشیدنخاصی هستن و ما میخوایم بدونیم 

 :همه رو جمع کنیم

ساعت مشق نوشته..کال چند ساعت به تکالیف   ۱ساعت ریاضی خوند  و  ۰مثال مریم 

 اختصاص داد ؟ خب اینجا باید جمع کنیم

۱  =۰  +۱ 

 میدیم:مثال اینو توضیح با یه 
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وقت گذاشت و برای حل تمرین علوم        ۳  ۰۱  ۳۱مریم برای حل مسائل ریاضی 

 ، مریم کال چند ساعت ریاضی و علوم حل کرد  است؟ ۳   ۱۱  ۳۲

 
شد ،  ۱۳مون نداریم..چون دقیقه ۱۱اگه یادتون باشه گفتیم برای دقیقه و ثانیه بیشتر از 

 باید تبدیل کنیم.

 دقیقه.. ۳، میشه یک ساعت و کنیممیتقسیم  ۱۲رو بر  ۱۳

 منویسیو یک دقیقه رو زیر دقیقه می کنیممییک ساعت رو به ساعت اضافه  

 )اگه یادتون رفته، درس جلسه قبل رو بخونید(

 بنابراین داریم:

 
 :گیریممیاز حل این مساله یاد 
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کنیم  ن که مشخصو از ما خواسته بود ما داد  بودناگه مدت زمان انجام دو تا کار رو به 

 .کنیممیاین کارها در مجموع چقدر طول کشید ، دو تا زمان داد  شد  رو با هم جمع 

 

نوع دیگری از مسئله وجود دار  که در اون ابتدای کار مشخصه، یعنی مشخصه که این کار 

ل چه ساعتی شروع شد ، طول مدت انجام کارهم معلومه مثال سه ساعت کار طو

 رو از ما میخواد... کار ساعت اتمامکشید ..حاال 

 ..یعنی:کنیممیدر این مدل از مسئله ها باز هم جمع 

 طول انجام کار + ابتدای کار = انتهای کار

 مثال:

 بعدازظهر شروع به درس خواندن کرد و بعد از ۱  ۰۱  ۱۱فاطمه ساعت 

 ساعت مطالعه را تمام کرد.. پایان درس خواندن فاطمه چه ساعتی بود ؟ ۱   ۱۱   ۳۱ 

 

 ۳۰د  یعنی به ساعت داد  ش کنیممیاول از همه اسم بعدازظهر اومد  ست پس تبدیل 

 ..کنیممیساعت اضافه 

 
 :کنیممیساعت شروع کار رو داریم مدت زمان طول کشیدن رو هم داریم با هم جمع 
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ساعت...پس فقط یه  ۳دقیقه میشه  ۱۲، کنیممیهم نداریم پس تبدیل  ۱۲قیقه چون د

 واحد به ساعت اضافه میشه.

 
 رو در مورد مسئله اعداد مرکب داریم.مساله این سه مدل 

 اعداد مرکب دیگه ای هم داریم..مثل سال..مثل وزن..

 

 

 

یم هست...وزن رو ترکیبی میگ یکی دیگه از اعداد مرکب که باهاش آشنایی داریم وزن

 معموال...مثال سه کیلو و هفتصد گرم.

 برای جمع و تفریق وزنهای مختلف قوانین زیر رو داریم.

 قانونهای اولیه مثل ساعت هستن، یعنی هر کدوم از اجزا زیر هم نوشته میشن.

 وزن
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ق رو انجام یکیلو زیر کیلو و گرم زیر گرم. بعد از اینکه اینا رو نوشتیم حاال جمع یا تفر 

 میدیم..

 اگر بخوایم جمع کنیم :

بعد از اینکه زیر هم نوشتیم و جمع کردیم نوبت میرسه به اینکه ببینیم نیاز به تبدیل 

 دارن یا نه؟؟؟ یعنی چی؟؟

بیشتر شد پس نیاز به  ۱۱۱میشه..حاال اگه قسمت گرم از گرم ۳۲۲۲ما میدونیم هر کیلو 

 تبدیل واحد داریم..

 

 یه مثال ساد  میزنیم..اول از همه 

 :کنیممیسه کیلو و سیصد گرم رو با دو کیلو و دویست گرم جمع 

 نویسیم:گفتیم در گام اول، کیلو رو زیر کیلو و گرم رو زیر گرم می

 
 یه مثال دیگه:

 :کنیممینه کیلو و هفتصد گرم رو با د  کیلو و نهصد گرم جمع  
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  ۳۱۲۲خب قسمت گرم شد  

بیشتر شد باید تبدیل بشه.  ۱۱۱م نداریم، چون گفتیم اگه قسمت گرم از گر ۳۱۲۲ولی ما 

 برای تبدیل میتونیم از تقسیم استفاد  کنیم.

 باقی ماند  میشه گرمو  خارج قسمت میشه کیلو..کنیممی ۳۲۲۲رو تقسیم بر  ۳۱۲۲

   کنیمیمبه تعداد خارج قسمت به واحد بزرگتر اضافه بعد از اینکه تبدیل رو انجام دادیم، 

 کردیم(:) مثل زمانی که ساعتها رو تبدیل می

 
 ، اینجا واحدکنیممیواحد به واحد بزرگتر اضافه  ۳شد ، بنابراین  ۳االن خارج قسمت ما 

 . داریم:کنیممیبزرگتر ما کیلوگرمه، بنابراین یکی به  اضافه 

 
 حاال میخوایم این سوال رو حل کنیم:
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  رو از هم کم کنیم، چکار کنیم؟ ۱۱۱و  ۱۱۱ما نمیتونیم 

 باید از همسایه ش قرض بگیریم..چقدر ؟ مجازیم یه واحد قرض بگیریم. 

 یه واحد رو از کجا گرفتیم؟؟ از کیلو یعنی یه کیلو گرفتیم. 

 گرم. ۳۲۲۲م که میشه به گر کنیممیحاال باید این یه کیلو رو به گرم ها بدیم..پس تبدیل  

 گرم داریم: ۳۱۱۱گرم..پس کال ۱۱۱خودمون چقدر داشتیم 

 
 حاال میتونیم کم کنیم ،بنابراین داریم:

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam5@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


