
 انواع کسر در ریاضی

ضَد کِ هتٌاظر تا حاصل تقسین دٍ عذد صحیح تاضذ.  تِ کویتی گفتِ هی کسر در ریاضیات،

 .است عذد گَیا ًام دیگر« عذد کسری»یا  کسر در ٍاقع،

 3/4ًوًَِ: 

 .را تَرخِ ًام )هخرج کسر( هی ًاهٌذ 4را تَرخِ ضوار )صَرت کسر( ٍ  3

کسر هتعارفی ًَعی خاصی از کسر است کِ تٌا تر تعریف، ّن صَرت ٍ ّن هخرج آى اعذاد 

کسر هتعارفی  -٩/6ٍ  4/3صحیح ّستٌذ )هخرج تایذ هخالف تاضذ(. تِ عٌَاى هثال، اعذاد 

 .تاضٌذ کسر هتعارفی ًوی 5/3/2/1ٍ  4/1.2ّستٌذ، ٍلی 

 تاریخ پیذایص کسر هتعارفی

گیری را  کسر هتعارفی در جریاى اًذازُ گیری ٍ زهاًی پذیذ آهذ کِ ًاچار ضذًذ ٍاحذ اًذازُ

تطکٌٌذ؛ چرا کِ ترای اداهِ اًذازُ گیری، ًتَاًستٌذ از ٍاحذ استفادُ کٌٌذ. ایي هَضَع، تِ ٍیژُ 

 .ضَد هطخص، پیص از پیذایص هفَْم کلی کسر، رٍضي هی از پیذایص کسرّای

ترای ّر ًَع ٍاحذی  1/4  ٍ 1/2  تِ صَرت "یک چْارم"ٍ  "ًین" زهاى زیادی الزم تَد تا

 .)طَل، حجن، ٍزى، زهاى( تِ کار رٍد

هیالد تَد کِ تطر تَاًست از کسر، ّوچَى تخطی از ٍاحذ، استفادُ در ّسارُ دٍم پیص از 

 .کٌذ.در تاتل کْي، حتی ًوادّای خاصی ترای ترخی کسرّای هتعارفی ٍجَد داضت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85


گَیا صفت فاعلی از هصذر گفتي هی تاضذ ٍ در ریاضی ّر عذد کسری هاًٌذ ٍ یا ّر عذدی کِ 

، - 2/3+ ،3،  0،  -2هی ًاهین. هاًٌذ  تتَاى آى را تِ ضکل یک کسر ًَضت را یک عذد گَیا

کِ تِ ترتیة تِ ضکل کسرّای هی تَاى ًَضت. تِ طَر کلی ّر عذدی کِ تتَاى آًرا تِ  -/25

صَرت کسر ًَضت، تِ طَریکِ صَرت ٍ هخرج آى هتعلق تِ اعذاد صحیح تاضٌذ ٍ هخرج آى 

حرف اٍل کلوِ  Q رفهخالف صفر تاضذ یک عذد گَیا هی گَیٌذ. هجوَعِ اعذاد گَیا را تا ح

 . ًوایص هی دٌّذ« خارج قسوت»تِ هعٌی  Quotient ی

 تیي ّر دٍ عذد گَیا تی ضوار عذد گَیا هی تَاى یافت -1.

 . تیي دٍ عذد گَیا  سِ عذد دیگر تٌَیسیذ  هثال

          

  . اتتذا دٍ عذد را ّن هخرج هی کٌین                

تیي دٍ   عذد گَیا ی تیي ایي دٍ عذد است یعٌی هثالاگر دٍ عذد گَیا داضتِ تاضین  -2

 : عذد گَیا چْار عذد دیگر تٌَیسیذ . حل

  اگر دٍ عذد گَیا ی هساٍی تاضٌذ، آًگاُ )خاصیت طرفیي ٍسطیي( هثال -3

را تیاتیذ تِ  x عذد  اگر کسری تراتر صفر تاضذ، صَرت آى تراتر صفر است . هثال -4

 : تاضذ . حلطَریکِ حاصل تراتر صفر 

 . اگر کسری تراتر یک تاضذ، صَرت ٍ هخرج آى تراترًذ-5

  . را تیاتیذ تِ طَریکِ حاصل کسر    تراتر یک تاضذ x عذد  هثال 



 : حل

رٍش دٍر در دٍر :  هثال(  ًسدیک در ًسدیک دٍر در دٍر رٍش: ) تقسین عذد گَیا -6

 ) ًسدیک در ًسدیک

  گاُ حاصل ضرب آى ّا تراتر یک تاضذ. هثال دٍ عذد گَیا هعکَس یکذیگرًذ، ّر-7

 . هعکَس یکذیگرًذ . ٍ

 


