
 در چه شرایطی در تبدیل یک کسر به عدد اعشاری دوره گردشی داریم

 تعذادی اس پس ،  هخزج تِ صَرت تقسین اس تعذ تاشذ 2ٍ5 عاهلْای آًْا هخزج کِ  کسزّا اس ای دستِ

 .رسذ هی صفز تِ ،تاقیواًذُ تقسین در ٍپیشزٍی اعشاری

. کٌیذ تقسین هخزج راتِ صَرت تعذ کٌیذ سادُ را کسز است السم گاّی. گَیین پذیز تحَیل ّا کسز ایي تِ 

 1/4   تِ شذ سادُ کِ  2/8   کسز هثل

 .  .شذًذ لیست  کَچک تِ تشرگ اس جذٍل داخل کسزّای

 تِ صَرت تقسین در ، تاشذ  2ٍ5 اس ار غیز( اٍل عذد) اٍل   عاهلْایی  فقط  آًْا هخزج کِ دٍم دستِ  

 یک هثل.  شَد هی تکزار ارقاهی یا رقن هزتة قسوت خارج ٍدر. رسذ ًوی صفز تِ تاقیواًذُ ّیچگاُ هخزج

 0.666666; سَم

 آى گزدش ی دٍرُ را تکزاری ارقام.  گَیین سادُ هتٌاٍب عذداعشای  شَد تکزار هزتة کِ اعشاری ًواد ایي

 .گَیین هی سادُ هتٌاٍب اعشاری عذد

 .تثیٌیذ جذٍل در کشیذین خط آى سیز را عذد ّز گزدش هادٍرُ

  اٍل دیگز عاهلْای  5ٍ 2 تز عالٍُ آًْا هخزج در کٌیذ تجشیِ اٍل عذدّای تِ را کسزّا هخزج اگز: سَم دستِ

 .شَد تقسین هخزج تز صَرت اگز. دارد ٍجَد ّن

  هثل. است تقزیثی ّویشِ  قسوت خارج رسذٍ ًوی صفز تِ گاُ ّیچ تاقیواًذُ کٌین، ٍپیشزٍی

0.8333333;5/6 

 ارقام اعشاری گزدش  ی دٍرُ ارقام اس غیز سیزا گَیین  هزکة هتٌاٍب ًواداعشاری کسزّا دستِ ایي تِ

 .است گزدش ی دٍرُ رقن 3 ٍعذد گزدش غیز رقن 8عذد 5/6 کسز قثل هثال  در. دارد ّن  گزدش  غیزدٍرُ

 

 

 کسر = به اعشاری کسر = به اعشاری کسر = به اعشاری کسر = به اعشاری

1/1 = 1 
   

1/2 = 0.5 
   

3= 0. 1/3 62/3 = 0. 
  

1/4 = 0.25 3/4 = 0.75 
  

1/5 = 0.2 2/5 = 0.4 3/5 = 0.6 4/5 = 0.8 

6= 0.1 1/6 35/6 = 0.8 
  

1428570.  = 1/7 2857140.  2/7 = 4285710.  3/7 = 5714280.  4/7 = 

 
7142850.  5/7 = 8571420.  6/7 = 

 
1/8 = 0.125 3/8 = 0.375 5/8 = 0.625 7/8 = 0.875 

1= 0. 1/9 22/9 = 0. 44/9 = 0. 55/9 = 0. 



 
77/9 = 0. 88/9 = 0. 

 
1/10 = 0.1 3/10 = 0.3 7/10 = 0.7 9/10 = 0.9 

09= 0. 1/11 182/11 = 0. 273/11 = 0. 364/11 = 0. 

 
455/11 = 0. 546/11 = 0. 637/11 = 0. 

 
728/11 = 0. 819/11 = 0. 9010/11 = 0. 

3= 0.08 1/12 65/12 = 0.41 37/12 = 0.58 611/12 = 0.91 

1/16 = 0.0625 3/16 = 0.1875 5/16 = 0.3125 7/16 = 0.4375 

 
11/16 = 0.6875 13/16 = 0.8125 15/16 = 0.9375 

1/32 = 0.03125 3/32 = 0.09375 5/32 = 0.15625 7/32 = 0.21875 

 
9/32 = 0.28125 11/32 = 0.34375 13/32 = 0.40625 

 
15/32 = 0.46875 17/32 = 0.53125 19/32 = 0.59375 

 
21/32 = 0.65625 23/32 = 0.71875 25/32 = 0.78125 

 
27/32 = 0.84375 29/32 = 0.90625 31/32 = 0.96875 

 :تِ هثال ّای دیگز تَجِ کٌیذ

  : تثیٌیذ را 99ٍ999ٍ 9تز عذد تعضی  در تقسین ارقام دٍرُ گزدش

0.22222222... = 2/9 
0.54545454... = 54/99 

0.298298298... = 298/999 
 :تثیٌیذ را 99000ٍ99900ٍ 90ّاتز عذد تعضی  در تقسین ارقام دٍرُ گزدش

0.022222222... = 2/90 
0.00054545454... = 54/99000 

0.00298298298... = 298/99900 
یش تِ تعذاد صفزّا در خارج قسوت ٍ.... تعذاس هو 99000یا 90دقت کزدیذ کِ در خارج قسوت تقسین تز 

 .صفز هی گیزد

شزٍع ٍتعذ ( تکزار) گزدش دٍرُ غیز ّای رقن هویش تعذاس قسوت خارج در هخزج تِ صَرت  گاّی در تقسین

.....    هی گَیین, هثل:   اعشاری هتٌاٍی هزکة ًواد آًْا تِ گفتین کِ  دٍرُ گزدش ارقام شزٍع هی شَد

0.2145645645645645 

 

 کسز تِ هزکة هتٌاٍب   عذداعشاری  تثذیل

 .است سیز شکل تِ  تِ کسز در حقیقت 0.21456456456456456 عذداعشاری  تثذیل   

 ٍتعذ      ;قزار دّیذ   x  هساٍی    کسز1-   



 x  =  456456456456456                   0.21                                       عذداعشاری;

 کٌیذ ضزب   2تِ تَاى 10در ایٌجا  ( عذاد ار قام غیز گزدشت) تَاى تِ 10  تساٍی را درطزفیي 2- 

 :چٌیي ایي:         دٍرقن  (0.21تعذاد ارقار م غیز دٍرُ گزدش )    

   x  =  0.21456456456456456 

  21.456     100x =                                                            

تعٌی  3تِ تَاى  10در ایي جا   تعذاد ارقام دٍرُ ی گزدشی تَاى تِ 10  حاال دٍتارُ طزفیي را در 3- 

 (است گزدشی ی  عذد دٍرُ 456ضزب کٌیذ.) 1000

21.456     ....100x =                             

21456     ....100000x =                         

  هی کٌیندٍ تساٍی را اس ّن کن  

 

 100x  -100000x    21456=  -...21.456                     

 99900x;21435        پاسخ         

 .هعلَم تزهجَْل تقسین شَد             4-

=x  21435/99900                           

21435/99900   

 :شذ درست ها کسز  دراخز سادُ کٌیذ

 :هخزج تقسین کزدیذ پاسخ هی شَد اگز صَرت راتز  1429/6660

= 0.2145645645... 


