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امید

پدر

پدربزرگپدربزرگ مادربزرگمادربزرگ

مادر

یت
عال

1ــ امید می داند که نوهٔ چهار نفر است. این چهار نفر پدربزرگ ها و ف
مادربزرگ های امیدند. او می خواهد بداند که نتیجٔه چند نفر است؟ 

)به فرزند نوه، نتیجه می گویند(. امید برای پاسخ سؤال خود شکل مقابل را کشید.

الف( شکل را کامل کنید و با استفاده از آن بگویید که امید نتیجٔه چند نفر است؟
ب( به نظر شما تعداد افرادی که امید نبیرٔه آنها است، چند نفرند؟ 

)به فرزند نتیجه، نبیره می گویند.(
ج( جدول مقابل را کامل کنید. برای محاسبٔه تعداد، از ماشین حساب 

نیز می توانید کمک بگیرید.

2ــ یک کاغذ را چند بار تا می زنیم و هر بار تعداد قسمت هایی را که کاغذ تقسیم شده است، می شماریم. چه الگویی در تعداد 
قسمت ها می بینید؟

                        2×2×2×2                  2×2×2                      2×2                           2                             1  تعداد قسمت ها
اگر تا زدن را به همین ترتیب ادامه دهیم، در تای هشتم چند قسمت خواهیم داشت؟

در تای دهم چند قسمت خواهیم داشت؟
در تای nام چند قسمت خواهیم داشت؟                 n بار

٢×......×٢×٢×٢ چه راهی برای خالصه کردن عبارت های باال پیشنهاد می کنید؟  
)با توجه به اینکه در عمل، تا کردن کاغذ تا چندمرحله  بیشتر ممکن نخواهد بود، برای یافتن جواب ها از شکل های داده شده استفاده کنید.(

تعریف توان

عبارتی مانند 2×2×2×2×2 را در ریاضیات برای ساده تر شدن به صورت 25 می نویسیم و آن را چنین می خوانیم: 2 به توان 5.

 در عبارت 25 ،2 را پایه و 5 را توان می نامیم. درست شبیه همان کاری که در ساده کردن و خالصه کردن جمع انجام می دادیم.  

)2+2+2+2+2 = 5×2(

0 1 2 3 تعداد تا4

بستگان امیدروش محاسبهتعداد

پدر و مادر22

پدربزرگ و مادربزرگ2×2

نسل سوم قبل از امید8

نسل چهارم قبل از امید2×2×2×2

نسل هفتم قبل از امید
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1ــ جدول مقابل را کامل کنید.
پس از آن عبارت های زیر را به صورت ساده شده بنویسید. 

4*4*4=  
9*9*9*9*9*9 =  
2*2*2*2*2*2*2*2*2=  
a*a*a=  b*b=  

2ــ عددهای داده شده را مانند نمونه تجزیه کنید و به صورت عدد توان دار بنویسید.
                                                                                                      144                                                               200                                                     135

12  12  

٣ــ کدام یک درست وکدام یک نادرست است؟ در صورت امکان موارد نادرست را اصالح کنید.

42 =64                                 52 = 5×2                                   )
  2 __
3  (

2 =
  4 __
9                                       9

2 =18                              

)
  ١ __
٣  (

4 =
  4   ___
81                        

  32 ___
5   = 

  9  ___
25                                    5

2 =  25                                          )
  3 __
4  (

2=
  9 __
4                          

٤ــ تساوی ها راکامل کنید.

a ×a×a×a =                                                        b3 =                                                ) a
b

(2=                                        
a a a

b
× ×

=                                                           x×x =                                              )y + x( )y + x( =                       

)ab(2 =                                                                 
x * x * x           _____________ = 

 y * y * y * y * y                                                                              
5 ــ درتکثیر یاخته ها، هر یاخته به 2 یاخته تقسیم می شود. دوباره هرکدام از آن یاخته ها خودشان به 2 یاخته تقسیم می شوند و این 

کار ادامه پیدا می کند. جدول زیر را کامل کنید و حاصل را به صورت عدد توان دار بنویسید.

n74321مرحله تکثیر

تعداد یاخته22×2……

به صورت توان دار٢٢٢١

عبارتشکل ساده شدهخوانده می شودحاصل

7*7٢7هفت به توان ٤9٢

٢*77+7

٢/5*٢/5*٢/5

١٣

١*٢

) 5 
__
٣ (

٢5 
__
٣  

×
 

5 
__
٣ 

س
کال

در 
ار 

ک

36

6 6

3 2 32

٢=٣×٣×٢×٢ = ٣٦2×32   
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1ــ با توجه به شکل های زیر مساحت و حجم های خواسته شده را با عبارت های توان دار جبری نمایش دهید.

 S=a×a  S= 3/14×r×r =                 V=a×a×a =                                V=                                
2ــ جمله های کالمی زیر را به صورت عبارت جبری نشان دهید.

 a1 = a                       :هر عدد به توان یک برابر خودش می شود 
 یک به توان هر عدد برابر یک می شود: 

 a مجذور =  مجذور هر عدد؛ یعنی آن عدد به توان 2: 
x مکعب =  مکعب یک عدد؛ یعنی آن عدد به توان 3: 

 صفر به توان هر عدد به جز صفر برابراست با:
3ــ تعداد مکعب های کوچک 1×1×1 را در هر شکل با یک عدد توان دار نشان دهید.

          

4ــ حاصل هر عبارت توان دار را به دست آورید.
32=  42=  52=  62=  72 =  
82=  92=  102=  112=  122=  
= مجذور دو = مجذور یک  = مکعب دو  = مکعب یک   

3

2

2

5
=  ( )33

4
=   

42

7
=    0/22 =  

0/012=  1/12=  2/12 =  0/52=  
5ــ مقدار عبارت 3n را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

٦ ــ حاصل عددهای ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢4، ٢5 را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید )باید واحد مناسبی 
برای محور عمودی رسم کنید(. در مورد شیوهٔ رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می توانید ٢٦ یا ٢7 را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟

7ــ عدد 1112 به طور تقریبی چند رقمی است؟ چرا؟

ین
تمر

 مکعب n تایی

4321n

32=31=3n

a
r

a

b
a

a



87

ترتیب انجام عملیات را در دورٔه دبستان آموخته اید. با توجه به درس توان، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به صورت 
4( جمع و تفریق انجام می شود. 3( ضرب و تقسیم   2( توان   1( پرانتز    

با کامل کردن مراحل محاسبٔه عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحوهٔ نوشتن راه حل توجه کنید.

محاسبه های بعدی را کامل کنید.

= ـــــــــــــ - ـــــــــــــ = )2+ ـــــــــــــ ( ـــــــــــــ ×  2 = )2 + 22(-32× 2  

( )÷ − + × ÷ + × += =
++5 5

10 8 6 9 4 10 9 4

2 3

  

  

=              

1ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید.

25+32=  25×32=  25 - 32=  

25÷ 8 =  ( ) + =21 3

2 8
 52-5×2=  

( ) ( )− =2 25 2

2 5
                                                       ( ) ( )+ + =2 31 1 1

2 2 2
                                                          

24-33+15 =                                                            51+15+05=                                                                     
2ــ کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

)3+2(2 =22+32  )4× 3 (2= 32×42  

( ) =22 22

3 32
 5 ×62 =)6× 5 (2  

22×52 =104   23×24=27  
3ــ روش محاسبه را توضیح دهید.

28 + 82 = 2×2×2×2*2×2×2×2+ 8×8  

س
کال

در 
ار 

ک
یت

عال
ف

محاسبۀ عبارت توان دار

}

...... ........

........ ......... ..........
× + × + += = = =
2 2

2 4 10 4 10 10

9 5
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محا
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سبٔه 
محا دن
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س



88

1ــ مانند نمونه عبارت های توان دار را حساب کنید.

23 = 2× 2× 2 =  )-2(٢= )-2( × )-2(  )-2(3=  

)-2(4=  )-2(5=  )-2(6=  
با توجه به توان ها و حاصل عبارت ها چه نتیجه ای می گیرید؟

2ــ عبارت های زیر را حساب کنید.

-2 3= -2× 2× 2 =  )-2(3=  

-2 4=  )-2(4=  
3ــ الگوی عددی زیر را کامل کنید.

26 25 24  23  22 21 20  

64 32 16                             

ارتباط بین عددهای توان دار و حاصل آنها را توضیح دهید.   
به نظر شما در جای خالی چه عددی باید نوشت؟

1ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

                             -32=                                          )-5(2=                                      -15 =                                                                       

)-1(5=                                        )-1(4=                                        -14=                                       70=                        

( ) =02

7
                                      )-9(0=                                        05 +1/10=                               4 + 20=                

 -15=                                                                            23=                                           )-2(3=                                                 50=                     
2ــ در جای خالی عالمت < یا = یا > بگذارید.

20  21  70  71  ( )23

5
  20  )-2(  )-2(1  

س
کال

در 
ار 

ک
یت

عال
ف
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1ــ کدام درست و کدام نادرست اند؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

)3+2 (0 = 20 + 30  ( )01
2

2
< ( )− 21

2
  ( ) ( )− +0 02 1

3 3
<1  

 4 + 20 =6   20 + 30 + 50 =1  40>)-2(2  

2ــ الف( حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

2×103 + 4 ×102 + 7×101 + 2 ×100 =  

5×103 + 0 ×102+ 1×101+ 9 ×100 =  
ب( با توجه به تمرین های باال عددهای زیر را به صورت گسترده و سپس به صورت توانی نمایش دهید.

 4235 = 4000 + 200 + 30 +5 =   

9207 =   

 3ــ به جای n عددهای 1 تا 5 را قرار دهید و دو عبارت 4n و n4 را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب استفاده 
کنید.

54321n

4n

n4

برای n =10 کدام یک بزرگ تر از دیگری است؟

4ــ در بعضی از ماشین حساب ها کلید توان به صورت زیر استفاده می شود. عددهای توان دار را محاسبه می کنند. برای مثال 
23به صورت زیر محاسبه می شود. حاال شما عددهای مختلف را در ماشین حساب وارد و حاصل آنها را مالحظه کنید. چه راه دیگری 

برای پیدا کردن جواب 23وجود دارد؟
            

5ــ حاصل عبارت ها را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

a2-b2+ab  a=-2  b=2  

a3-2b2+a2b  a=1  b=-2  

ین
تمر

xy
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1ــ زهره می خواست مسئله هایی را که معلم برای تمرین تعیین کرده بود، حل کند. معلم ریاضی خواسته بود که دانش آموزان 
مساحت مستطیل به طول 24 و عرض 23 را به دست آورند. زهره به صورت زیر عمل کرد و  عبارت ها را به صورت ضرب نوشت.

S = a*b=24×23=2×2×2×2 ×2 ×2×2  

  

سیما با مشاهدٔه عبارت زهره به او گفت: هفت تا ٢ ضرب شده است. پس عبارت تو با 27 برابر است. نتیجه گیری سیما را با یک 
تساوی نشان دهید.

52×54 = 5×5×5×5×5×5 =56 2ــ مانند نمونه عمل کنید. 

    

42×43 =                                                                                                               73×73 =
x2×x3 =                                                                 a3×a4 =

با توجه به تساوی های باال یک رابطه برای ساده کردن ضرب عبارت های توان دار با پایه های مساوی بنویسید.
3ــ با توجه به رابطٔه باال، مانند نمونه عبارت توان دار را به صورت ضرب 2 یا چند عبارت توان دار بنویسید.

27 = 25×22  27=     ×   27=    ×     ×     

59 =    ×   59=     ×    59=    ×      ×  

1ــ حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

53*54=  )-2(4*)-2(2=  )-4(1*)-4(5=  

  73*7=  ( )51

2
*0/52=  1/54* ( )43

2
 =  

2ــ با باز کردن عبارت توان دار، جواب را ساده تر کنید و محاسبات را مانند نمونه پاسخ دهید.

  34=32*32= 9*9=92  26=  44=  54=  

٣ــ اگر ١0٢4=٢١0  باشد حاصل ٢١٢ را به دست آورید.

س
کال

در 
ار 

ک
یت

عال
ف

ساده کردن عبارت های توان دار

4 مرتبه3 مرتبه

2 مرتبه 4 مرتبه
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١ــ مانند نمونه عبارت ها را باز کنید و دوباره به صورت عدد توان دار بنویسید. 

       ٢٣*5٢*٢*٢ = ٣*5*5*5 = ١0*١0*١0 =  

٣٢*4٢=
                                                                  

( )32

7
*5٣=

      a٢*b٢=                                                                                                                     x4*y4=

با مقایسٔه تساوی ها یک قانون کالمی برای ساده کردن ضرب عبارت های توان دار با توان های مساوی به دست آورید.
٢ــ با قانونی که به دست آوردید، عبارت های زیر را ساده کنید.

     ٢4*٣4=  ( ) ( )× =6 62 3

3 4
 ( )51

2
*٣5=  

    )-2(7*)-1(7=  )-2(5*35=  x2*y2=  

  )ab(٣=a٣*b٣  ٦5=)٣*٢(5=٢5*٣5 ٣ــ به تساوی های روبه رو توجه کنید. 

مانند نمونه های باال عددهای توان دار زیر را باز کنید.

١57=                                                                                     ١04=                                                                        ١٢8=                                        

)xy(١0=                                              )xyz(4=                                        ٣05=                                         

١ــ مانند نمونه عبارت های توان دار را تا جایی که ممکن است ساده کنید.

   5٢*54*7٦ = _______ *7٦= _____  7٢*7٣*95=  
      

                                                                                                                                                                                                  ضرب با توان های مساوی       ضرب با پایه های مساوی

       ٣*٦٣*٢٣7*47 = _______ * _______  =  

)٢5*٣٢*5(*)٣*٢٢5*5٦( =  

    ٢a*٢b= ٢ــ عبارت توان دار مقابل را تا جایی که ممکن است، ساده کنید. 
به جای a و b عددهای ٣ و 5 و یک بار 4 و 7 قرار دهید و تساوی ها را به صورت عددی بنویسید.

س
کال

در 
ار 

ک
یت

عال
ف
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١ــ در تساوی های زیر به جای a و b و c عددهای مختلفی قرار دهید و تساوی های عددی بسازید.

ab * ac = ab+c  ac * bc = )a * b(c  

2ــ با استفاده از تجزیه به عددهای اول، هر عدد را به صورت توان دار بنویسید.

121=  256=  441=  10000 =  

الف (  23                 ب( 3×2            ج(52 باشد. 3ــ مسئله هایی طرح کنید که پاسخ آنها: 

92 و 81 و 60 و  410 و 35 4ــ عددهای توان دار را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. 

5 ــ کدام یک درست و کدام یک  نادرست است؟ توضیح دهید.

43×44 =412                                              32×23=65                                            43 + 23 = 63                                       
43×44 = 47                                              32×22 = 62                                          41 + 31 = 71                                       

)-23(×73 =)-14(3                                                                ( ) ( ) ( )× =0 7 72 2 2

3 3 3                                                         
( را نشان می دهد؟  

  2 __
3 (

6ــ کدام یک از عبارت های زیر 3
× ×2 2 2

3 3 3
 + +2 2 2

3
 ×3 2

3
 ×2

3
3

 + +2 2 2

3 3 3
 +2

3
3

 
7ــ به جدول زیر توجه کنید و با توجه به آن سؤال ها را جواب دهید.

484746454443424140

655361638440961024256641641

 حاصل عبارت 65536 × 4096 را به صورت توان دار بنویسید.
تعداد رقم های 410 را پیش بینی کنید.فکر می کنید 420 چند رقمی می شود؟ چرا؟

8 ــ جاهای خالی را کامل کنید. چه الگویی مشاهده می کنید؟ یک تساوی دیگر بنویسید.

32-12=)      (3                  62 -32=)      (3                   102-62 =)      (٣                152-102=)      (3                 212-152=)      (3

آیا این الگو برای  24=13-33 درست است؟
9ــ در جای خالی یکی از عمل های + یا - یا × یا ÷ را قراردهید تا تساوی برقرار باشد.

25  8 =4                32  72=58                    )-7(0  81 = 32                         26 16 =20  22                  

ین
تمر
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1ــ مساحت یک زمین بازی کودکان که به شکل مربع است، برابر 144 متر مربع است. طول ضلع این مربع چند متر است؟

2ــ یک شرکت برای محوطه سازی، سنگ های مرمر در اندازه های 50*25 سانتی متر خریده است. این شرکت در مجموع 81 
متر مربع سنگ برای این کار خریده است. ضلع بزرگ ترین مربعی که می توان با این سنگ ها ساخت چند متر است؟

3ــ در جدول زیر طول ضلع تعدادی مربع و مساحت آنها داده شده است. جاهای خالی را کامل کنید.

0/97/4٢ 
__
5 

طول ضلع1/53

4001٢1 
____
36 

مساحت مربع81169

4ــ در الگوی عددی زیر آیا عدد 15 قرار می گیرد؟ چرا؟
12,22,32,42,...,n2  
با کمک ماشین حساب و راهبرد حدس و آزمایش، عددی پیدا کنید که بتوان به جای x قرار داد.                         

x٢ = 15             

جدول زیر را کامل کنید.

1 
__
4 

عدد٢59

ریشه دوم3 و 3-7 و 7-

)-3(٢=9
رابطه ریاضی9=3٢

در تساوی 9 = 32، عدد 9 را توان دوم یا مجذور عدد 3 و عدد 3 را نیز ریشۀ دوم یا جذر 9 می نامند. آیا 3- نیز 

ریشۀ دوم 9 است؟ چرا؟

س
کال

در 
ار 

ک
یت

عال
ف

جذر و ریشه
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توان دوم یا مجذور عدد 3 را با 32 و توان دوم یا مجذور عدد 3- را با 2)3-( نمایش می دهیم. برای نمایش ریشۀ 

دوم مثبت از نماد  )بخوانید رادیکال ( استفاده می کنیم.

− = −9 3 9= و  3 − نشان می دهیم. به عبارت دیگر  9 9 و ریشه های دوم عدد 9 را با 

1ــ تساوی ها را کامل کنید.

       =16  − =16  =36  − =81  

  =1

100
 − =9

25
 =49  =1

81
 

2ــ کدام یک درست و کدام یک نادرست اند؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

 25 < 5  25 =5   25 = 5*2  25 =25  

25 =52  25 =-5  − 25 =-5  25 > 5  

1ــ در شکل زیر، مربع هایی با مساحت 4 ، 8 و 9 نمایش داده شده اند. طول ضلع های مربع ها نیز مشخص شده است. با کمک شکل 
    > 8 > عبارت را کامل کنید.   

8 به کدام یک از این دو عدد نزدیک تر است؟ به نظر شما عدد 

2ــ به کمک روش باال و با توجه به سطر اول جدول زیر، جذر تقریبی عددهای داده شده را به دست آورید و جدول را کامل کنید.

مربع کامل قبلیعددمربع کامل بعدیجذر تقریبی

5 بین عددهای ٢ و ٣ است
954

١7

٦١

30 بین عددهای 5 و ٦ است

یت
عال

ف
س

کال
در 

ار 
ک

4
8

9
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را به دست آوریم. 28 1ــ می خواهیم مقدار تقریبی
28 بین کدام دو عدد طبیعی قرار دارد؟ چرا؟ الف( 

ب ( به کدام یک نزدیک تر است؟ چرا؟
28  ج( با توجه به جدول زیر جای خالی را کامل کنید:    

عدد١5/٢5/٣5/5/45

مجذور0١٢5/١٦٢8/09٢7/04٢٦/٢9

2ــ به همین روش مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.
20  14   8   

                                                                                                                                

   ?− =25 1ــ چرا عددهای منفی جذر ندارند؟ یعنی عبارت مقابل بی معناست؟ 

2-کدام یک درست و کدام یک نادرست اند؟

 5  <4 بین 5و7  است  6  <15 21  

       <12 4 بین 5 و 7 است  40  >3 2  

− را قرار دهید. 9 و 
 

9

4
،− 4   ، − 1 ، 1

4
 ، 1  ، − 4  ، 9 3ــ به جای  در محور اعداد زیر یکی از عددهای 

4ــ جاهای خالی را کامل کنید.
ب ( مجذور عدد صفر همان __________ است. الف( 7 و 7- ریشه های __________ هستند. 

ج( اگرعددی صفر نباشد، توان دوم آن همیشه __________ است.    
د( هر عدد مثبت دارای __________ ریشٔه دوم است که یکی از آنها __________ دیگری است.

5  ــ مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.
1000  500  30  40  

س
کال

در 
ار 

ک
ین

تمر
−3           −2           −1            0             1             2             3



کاربرد

تمرین های ترکیبی

                 مفاهیم و مهارت ها
در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند. مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آنها را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

            توان   پایه  مجذور  مکعب  جذر  جذر تقریبی

در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خالصه درس تهیه کنید.
 محاسبٔه عدد توان دار

 محاسبٔه یک عبارت توان دار با رعایت ترتیب  تأثیر پرانتز در محاسبٔه عبارت توان دار
 محاسبٔه عبارت توان دار با پایه های منفی  توان صفر

 قانون ضرب با پایه های مساوی 
 استفاده از قانون ضرب با پایه های مساوی در محاسبه 

 قانون ضرب با توان های مساوی  
 استفاده از قانون ضرب با پایه های مساوی در تجزیه عددها

 ساده کردن یک عبارت توان دار  مفهوم مجذور و مکعب
 مفهوم جذر و ریشه  

 پیدا کردن جذر یا ریشه عددهای مربع کامل وجذر تقریبی

 از این درس در ساده کردن عبارت های جبری و نوشتن رابطه های ریاضی در محاسبٔه سطح و حجم استفاده می کنیم.
          

 در صورتی که تمرین های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می شوید که این فصل را به خوبی آموخته اید.
1ــ عبارت توان دار زیر را محاسبه کنید.

)23+04(1+22×32 -13  
2ــ عبارت توان دار را تا جایی که ممکن است، ساده کنید.

)0/25 (2×)
  1 __
4 (

3×
5

1

4
 =  42×83×62×33 =  

را بنویسید. 3ــ مقدار تقریبی عدد32=
4ــ ریشه های دوم عدد 121 را بنویسید و تساوی های زیر را کامل کنید.

=49                                     − =121                                     − =25                                     =121

7مرور فصل

9٦
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بردار و مختصاتفصل    ٨

هدایت  و  مسیریابی  هواپیما،  مثل  شیء  یک  مکان  و  موقعیت  تعیین 
آن در فضا یا یک کشتی در دریا با داشتن مختصات آن شیء در هر لحظه 
امکان پذیر است.بیان موقعیت اشیاء با عدد امکان کار با رایانه را نیز  فراهم 

بدهد. بیشتری  به کار سرعت  تا  می کند 

 پاره خط جهت دار
 بردارهای مساوی و قرینه

 مختصات
 بردار انتقال

ایران


