
فصل 1
اعداد و الگوها

انسان بسيارى از ساخته هايش را با ديدن الگوهاى طبيعى طّراحى مى كند. براى مثال، برج 
تايپه در كشور تايوان براساس الگوى ظاهرى درخت بامبو، كه در آن كشور رشد مى كند، طّراحى 

شده است.



حّل مسئله
از  و  کرد  انتخاب  را  سوم  کالس  مسئله های  از  يکی  رياضی،  درس  شروع  برای  دبستان  چهارم  کالس  معّلم 
دانش آموزان خواست پس از کشف الگويی که در شکل ها وجود دارد، بگويند  شکل هفتم با چند دايره درست می شود.

        شکل هفتم                                                    شکل چهارم                                       شکل سوم                            شکل دوم                        شکل اّول

 علی به ترتيب شکل های پنجم، ششم و هفتم را رسم کرد تا پاسخ را به دست آورد. شما هم مانند علی به مسئله 
جواب دهيد و کار او را کامل کنيد. 

  

 حميد، مانند شکل زير، در شکل چهارم، شکل سوم را پيدا کرد. شما هم مانند حميد در شکل پنجم شکل 
چهارم را پيدا کنيد.

توضيح دهيد چه الگويی در کشيدن شکل ها وجود دارد.

محسن همين مسئله را با روشی ديگر انجام داد. او ابتدا الگوی هندسی را به الگوی عددی تبديل کرد. سپس 
____  و     ____     و    ____     و      ۱۰      و      ۶       و      ۳      و      ۱تالش کرد  بين عددها رابطه ای پيدا کند.   

+۲               +۳              +۴             ___              ___          ___                                                                                         

آيا شما راه ديگری برای پيدا کردن تعداد دايره ها در شکل هفتم می شناسيد؟

 شکل سوم

 شکل چهارم

?

                                                                                       شکل هفتم                                                              شکل ششم                                                                شکل پنجم
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الگويابى، رسم شكل 
١ــ الگوی زير را ادامه دهيد.

۱۰۰         ۲۰۰        ۳۰۰       _____      _____      _____
+۱۰۰           +۱۰۰               ___              ___          ___                                                                                          

بين عددها چه رابطه ای وجود دارد؟
در الگوی عددی باال، شمارش چندتا چندتاست؟

٢ــ می خواهيم الگوی زير را ادامه دهيم :
۱۲۰       ۲۴۰      ۳۶۰      _____      _____

فاطمه با رسم شکل تالش کرد الگوی عددی را به هندسی تبديل و عددهای بعدی را پيدا کند. شما هم مثل او با 
رسم شکل مناسب عددهای بعدی را پيدا کنيد (  يعنی ۱۰۰ و  يعنی ۱۰ ).

زهرا از شکل استفاده نکرد. او تالش کرد بين عددها رابطه پيدا کند.

۱۲۰       ۲۴۰        ۳۶۰      _____     _____
+۱۲۰                                                                                        

با استفاده از تجربه ی زهرا عددهای بعدی الگو را پيدا کنيد.
ــ برای پيدا کردن عدد بعد از ۳۶۰، چه محاسبه ای را انجام می دهيد؟

ــ عدد پنجم را چگونه پيدا می کنيد؟
ــ عدد ششم را چطور؟

۳۶۰۲۴۰۱۲۰
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فّعاليت

عددنويسى
١ــ الگوی شمردن ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تا را ادامه دهيد.

_____ و _____ و _____ و _____ و _____ و _____ و _____ و ۲۰۰۰  و ۱۰۰۰ 

٢ــ هر مکعب نشان دهنده ی عدد ۱۰۰۰ است. عددی را که هر شکل نشان می دهد، بنويسيد.

      ١٠٠٠٠ (يک ده هزارتايی)                                                           _______          _______             _______
اگر ۱۰ مکعب ۱۰۰۰ تايی را کنار هم قرار دهيم، چه عددی درست می شود؟

با حروف: _____________________               با رقم: ۱۰۰۰۰

٣ــ شکل مقابل چه عددی را نشان می دهد؟

با حروف : ___________________________________
با رقم: ________

٤ــ هر يک از شکل های زير چه عددی را نشان می دهد؟

___________                                              ___________                                           ___________
يکی        ده تايی         صدتايی       هزارتايی       ده هزارتايی     

ي وي ب ی ن ل ر ر ی ی ن ب ر

      ١٠٠٠٠ (يک ده هزارتايی)                                                           _______          _______             _______
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فّعاليت

كار در كالس
١ــ عددی را که در جدول مشّخص شده است، بنويسيد.

ده هزارتايیهزارتايیصدتايیده تايیيکیده هزارتايیهزارتايیصدتايیده تايیيکی
۰۰۰٤٧٠٠٠٧٤

___________                                                              ___________                                                             
٢ــ ده هزار، چندتا هزارتاست؟ ___________

ــ بيست هزار، چندتا هزارتاست؟ ___________
ــ سی و پنج هزار، چندتا هزارتاست؟ ___________

٣ــ با توّجه به سؤال های باال، عددی را که در جدول مشّخص شده است با عدد و حروف بنويسيد.

هزار
 دهگانيکان

٧٤
٤ــ بين اين دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟

هزارهزار
 دهگانيکان دهگانيکان

۵۳۳۵

۱ــ الگوی عددی را بخوانيد و ادامه دهيد.
_______ و   ۰۰۰‚۷۰    و _______ و _______ و _______ و   ۰۰۰‚۳۰   و   ۰۰۰‚۲۰   و   ۰۰۰‚۱۰

۲ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد، بخوانيد و بنويسيد.

___________                                         ___________                                               ___________       

با رقم: ________
با حروف : ___________________________________

۱۰‚۰۰۰ 
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١ــ مانند نمونه، جاهای خالی را پرکنيد.
ــ دوتا ده هزارتا برابر است با: ________________           هزار يعنی عدد:___________
ــ دويست تا هزارتا برابر است با:_______________          هزار يعنی عدد:___________
ــ سيصد و بيست تا هزارتا برابر است با:__________           هزار يعنی عدد:___________

ــ چهارصد و هفتاد و دوتا هزارتا برابر است با:_______          هزار يعنی عدد:___________
٢ــ هر جدول چه عددی را نشان می دهد؟

هزارهزار
صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان
٣۵۴۹۸۴۱۲۷

با توّجه به جدول های باال، عددی را که هر کدام از جدول ها نشان می دهد، بنويسيد و جاهای خالی را مانند نمونه پرکنيد.
هزارهزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان
٣۵۴۹۸۴۳۵۴۱۲۷

  
 

١ــ عدد دويست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و بيست و يک را در جدول ارزش مکانی نشان دهيد.

٢ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد بنويسيد.

___________                                       ___________                                         ___________  

كار در كالس

١
ــ
ــ
ــ

تمرين

١

ت

يکی                     هزارها         يکی                     هزارها         يکی                     هزارها        

۲۰۰۰۰بيست

_____ _______________۷۰۰‚۰۰۰ ۴۰۰
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٣ــ پول های زير در کيف حميد است. حميد چند ريال پول دارد؟

٤ـ عددی را که هر عبارت نشان می دهد در جدول ارزش مکانی قرار دهيد.
هزار

صدگاندهگانيکانصدگاندهگانيکان

٥  ــ عدد ۱۲۴۰۰۰ را درنظر بگيريد. اين عدد چند رقمی است؟
رقم يکان هزار آن چند است؟  ___________ رقم صدگان آن چند است ؟ ___________

٦  ــ عددهای مورد نظر را بنويسيد.
کوچک ترين عدد شش رقمی: بزرگ ترين عدد پنج رقمی:   

کوچک ترين عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها: بزرگ ترين عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها:   
کوچک ترين عدد چهار رقمی با رقم های ۴، ۷، ۰، ۶: بزرگ ترين عدد سه رقمی با رقم های ۵، ۳، ۷:   

٧ــ جمعيت يک شهر در سرشماری سال ۴۷۶۰۰۰،۱۳۹۰ نفر بوده است. اين عدد را با حروف بنويسيد. ___________

٨  ــ به نظر شما، عدد ۴۷۰۰۰ چه چيزهايی را می تواند نشان دهد؟ پاسخ خود را با پاسخ های دوستانتان مقايسه کنيد.

٩ــ تعداد افراد را به مکان های مناسب وصل کنيد. يعنی حدس بزنيد که در هر مکان به طور تقريبی چند نفر جا می گيرند.
۱۰۰۰۰۰ نفر           ۱۰۰۰۰ نفر                ۱۰۰۰ نفر                   ۱۰۰ نفر                      ۱۰ نفر

 ۵۰۰ نفر                   ۵۰ نفر                         ۵ نفر

٩ + ٨٠ + ٧٠٠ + ٤٠٠٠ + ٥٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠=
٧ + ٩٠٠ + ٢٠٠٠ + ٨٠٠٠٠٠=

                        = ٣ تا ١٠٠٠٠تايی + ٥ تا ١٠٠٠تايی + ٦ تا يکی
=۴ تا ۱۰۰ هزارتايی + ۷ تا ۱۰۰۰۰ تايی + ۹ تا ۱۰ تايی 

خانه خيابان استاديوم

اتوبوس

اتاق

قطار

كوچه

ماشين سوارى
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فّعاليت

الگوها
١ــ الگوها را مانند نمونه ها ادامه دهيد. رابطه ی بين عددهای هر الگو را توضيح دهيد.

۱           ۴          ۷       ۱۰        ____      ____
+۳           +۳                                                                                                   

۰          ۵           ۱۰        ۱۵    ____      ____  

۱           ۲         ۴           ۸         ۱۶        ____      ____
×۲          ×۲           ×۲

۱           ۳         ۹           ۲۷        ____      ____
×٣×          ٣     

٢ــ الگوهای عددی را ادامه دهيد. رابطه ی بين عددها را توضيح دهيد.
۴۵       ۴۰        ۳۵           ۳۰     _____      _____
                                  -٥                                                                                                                                                                                                                         
۱           ۴        ۱۶        _____ 
                                  ×۴                                                                                                                                                                                                                         
     ۳۲         ۱۶        ۸        _____   _____  
            ÷۲           ÷۲                                                                                                                                                                                                       

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

هر عدد 3 واحد بيشتر از عدد قبلى است.
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فّعاليت
هر کدام از شکل های زير از تعدادی دايره درست شده است. اگر شکل ها را به همين ترتيب ادامه دهيم، 

تعداد دايره های شکل هفتم چقدر است؟

?
                                                          شکل(۷)                                        شکل (۳)                                       شکل (۲)                            شکل (۱) 

تعداد  کنند،  رسم  را  ششم  و  پنجم  شکل های  آنکه  بدون  دانش آموزان  اين  کرده اند.  حل  را  مسئله  اين  دانش آموز  چهار 
دايره های شکل هفتم را به دست آورده اند. راه حل های آن ها را بررسی کنيد و توضيح دهيد. کار آن ها را کامل کنيد.

۱) راه حّل سعيد:  
        = ۱ + (۲×۷) = تعداد دايره های شکل هفتم

۲) راه حّل اميد :   
=   ۷ + ۸ = تعداد دايره های شکل هفتم

۳) راه حّل فريد: 
=   (٢×٦) + ۳ = تعداد دايره های شکل هفتم

۴) راه حّل نويد:
= ۱- (٢ × ٨) = تعداد دايره های شکل هفتم

آيا شما می توانيد روش ديگری پيدا کنيد؟
آيا امکان دارد که تعداد دايره ها در يکی از شکل ها ۱۲ تا شود؟ چرا؟

آيا می توانيد تعداد دايره های شکل  چهلم را به دست آوريد؟

(۲×۲ ) - ۱             (٢×٣) -۱                       (٢×٤) -۱
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١ــ الگوها را با رسم شکل مناسب ادامه دهيد. زير شکل ها تعداد مرّبع ها نشان داده شده است. آن را 
کامل کنيد.

                                  

                                                           

۱×۴                                 ۲ ×۴                                   ۳×۴                            _____
٢ــ به الگوی زير توّجه کنيد. تعداد مرّبع های شکل چهارم را پيدا کنيد. 

(١)                                                      (٢)                                                      (٣)                                               (٤)                                       
راه حّل سه دانش آموز را در زير مشاهده کنيد. هرکدام را توضيح دهيد و يک مرحله آن را پيش ببريد.

راه حّل فاطمه :

۱ + (۱×۳)                       ۱ + (۲×۳)                       ۱ + (۳×۳)
راه حّل  زهرا :

(۲×۳) – ۲                        (۳×۳) – ۲                        (۴×۳) –  ۲
راه حّل سارا :

۲ +(۱×۲)                            ۳ + (۲×۲)                      ۴ + (۳×۲) 

با توّجه به شکل ها و راه حل های باال جدول زير را کامل کنيد.

شماره ی شکل٦٥٤٣٢١
تعداد مرّبع١٠٧٤

كار در كالس

ک

_____ _____

?

×۲ 
۱ ۲ ۴
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١ــ الگوی شکل های زير را پيدا کنيد. راه حّل خود را با دوستانتان مقايسه کنيد. در کالس شما چند راه حّل 
         مختلف پيشنهاد شد؟

شکل (۴)                                       شکل (۳)                                             شکل (۲)                                            شکل (۱)
٢ــ شکل ششم با چند چوب کبريت درست می شود؟

  

شکل (٦)                                                   شکل (۳)                                                     شکل (۲)                                  شکل (۱)

٣ــ در شکل روبه رو برای اتصال سه حلقه در يک رديف، از دو گيره استفاده کرده ايم. برای اتصال ۱۲ حلقه در يک رديف 
به چند گيره نياز داريم ؟ راه حّل خود را توضيح دهيد.

٤ــ با چوب کبريت ها شکلی شبيه يک نرده درست کرده ايم. طول نرده ی روبه رو به اندازه ی ۳ واحد است. 
نرده ای با طول ۶ واحد با چند چوب کبريت درست می شود؟ 

راه حّل خود را توضيح دهيد.

 ٥  ــ به الگوی زير توّجه کنيد. شکل های پنجم و هفتم از چند دايره درست شده اند؟ الگوی شکل را توضيح دهيد. 

    
(۷)                                  (۵)                                   شکل (۴)                                   شکل (۳)                شکل (۲)               شکل (۱)           

١ــ جمع و تفريق های زير را ذهنی حساب کنيد.
۴۲۰۰ + ۳۷۰۰ =۴۰۰‚۰۰۰ + ۳۰۰‚۰۰۰ =۲۲‚۰۰۰ + ۴۵‚۰۰۰ =
۷۰‚۰۰۰ - ۵۰‚۰۰۰ =۷۲۰‚۰۰۰ + ۲۰۹‚۰۰۰ =۸‚۰۰۰ - ۳‚۰۰۰ = 

٢ــ ضرب های زير را ذهنی حساب کنيد.
۷۰۰×۸۰=۷۰۰×۲۰۰=۴ ×۳۰۰۰ =
۴۰۰×۵۰۰=۵۰۰×۸۰۰=۸۰۰×۲۰۰ =

ذهنى حساب كن

تمرين

ال ١ــ
         مخ

٢ ت

طول يک واحد
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ماشين ورودى ــ خروجى
می آيد.  دست  به  چگونه  االضالع  متساوی  مثلث  يک  محيط  که  گرفتيد  ياد  دبستان  سوم  کالس  در  ١ــ 

محيط مثلث های متساوی االضالع زير را پيدا کنيد.

          ۱

                                    
۲

                                                 ۳
طول ضلع × ۳ = محيط مثلث

٢ــ ماشين ورودی ــ خروجی زير را کامل کنيد.

۱

۲

۳

١ــ با توّجه به کاری که هر ماشين انجام می دهد، عددهای خارج  شده را پيدا کنيد.

٢ــ جاهای خالی را پر کنيد.

كار در كالس

١

ماشين محيط ياب
مثلث متساوى االضالع

۲ ۱۰
۴ ۱۵
۶ ۲۵

*۲

÷٣

*۲

÷٣

*۲

÷٣

*۲ ÷۵

فّعاليت

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

۵

۶ ۱۲ ۹

۶ ۹ _____

_____
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١ــ محيط مرّبع چگونه به دست می آيد؟
= محيط مرّبع

٢ــ جدول زير را کامل کنيد.

طول ضلع مرّبع۲۵۱۰۹۷۳
محيط مرّبع۲۸۱۲

حاال جدول باال را با ماشين ورودی و خروجی زير مقايسه کنيد. چه ارتباطی با هم دارند؟ توضيح دهيد.

زير ستون سمت چپ چه کلمه ای می نويسيد؟
زير ستون سمت راست چه کلمه ای می نويسيد؟

١ــ معّلم از دانش آموزان خواسته است جدول زير را کامل کنند. شما هم در جاهای خالی عدد مناسب 
بنويسيد.

طول ضلع مرّبع۹۶۴
محيط مرّبع۳۲۲۰٣٦

٢ــ دو نفر از دانش آموزان، جدول های زير را پرکرده اند. جواب کدام يک درست و جواب کدام نادرست  است؟ چرا؟

طول ضلع مرّبع ۳۲طول ضلع مرّبع۲
محيط مرّبع٨محيط مرّبع۸

                                  جواب امير                                                              جواب مهدی                                                

فّعاليت

كار در كالس
بنويس

×۴

۳
۷
۹
۱۰

*۴

_____ _____
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________________________________________________________________

١ــ با توّجه به کاری که هر ماشين انجام می دهد، عددهای خروجی را پيدا کنيد.

اگر اين دو ماشين را پشت سر هم ببنديم و همان عددهای ۲ و ۴ را وارد کنيم، چه عددهايی خارج می شوند؟

ماشين باال با عددهای ورودی چه کاری انجام می دهد؟ توضيح دهيد.

هر عددى كه وارد اين ماشين مى شود ابتدا

٢ــ توضيح دهيد که ماشين زير چه کاری انجام می دهد. عددهای خروجی را بنويسيد.

جاهای خالی را پر کنيد.

١ــ

فّعاليت

كار در كالس
ج

*۲
۱
۲
۴

*۲
۲

۴
+۳

*۴
۲

۵
-۲

+۳
۶
۴
۸

۱
۲
۳
۴

*۲

*۵

-۱

÷۵

۸
۴
۱۲
۱۶

÷۴

+۴

+۲

-۴
۲
۳
۷

۹
۱۵
۲۴
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كامل كن

١ــ اگر پول طاهره دو برابر پول غزل باشد، جدول را کامل کنيد. سپس با توّجه به اّطالعات جدول، ماشين 
ورودی ــ خروجی مشابه آن را کامل کنيد. 

پول غزلپول طاهره
۲۰۰١٠٠

۲۰۰
٣٠٠

۸۰۰

٢ــ جاهای خالی را پر کنيد. 

٣ــ با توّجه به کاری که ماشين انجام می دهد شکل بعد را رسم کنيد. به نمونه توّجه کنيد. 

تساوی ها را کامل کنيد. 
٩ + ٨٠ + ٦٠٠ + ٥٠٠٠ + ٢٠٠٠٠ + ٧٠٠٠٠٠ =
٨ + ٧٠٠ + ٣٠٠٠ + ٨٠٠٠٠٠ =
٦٠٥٠٣٠ =
٧٢٠٠٢٧ =
٩ + ٤٠٠٠ + ١٠ + ٨٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠ + ٧٠ + ١٠٠٠٠٠ =

تمرين

١
و

ت
*۲

۱۰۰ ۲۰۰

۸۰۰

*۴ *۳

*۳

*۲

*۲

÷۲

۲ ۳۰ ۴
۴ ۲۰ ۵

۱۰۳۰
۵۰

۸
۱۰ ۱۳

*۵ -۵ *۳ -۲

×۲
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معّرفى ميليون 
١ــ در درس گذشته شبيه شکل های زير را ديديد. مشّخص کنيد هر شکل چه عددی را نشان می دهد.

          
٢ــ با توّجه به شکل های باال، مشّخص کنيد هرکدام از شکل های زير چه عددی را نشان می دهد.

١٠ تا ١٠٠هزارتا می شود يک ميليون و آن را می نويسيم: ١٠٠٠٠٠٠
٣ــ ارزش پول ها را به ريال بنويسيد.

٤ــ الگوهای عددی را ادامه دهيد. 
_________ و ٠٠٠‚۹۰۰    و   _________   و    _________  و    ۰۰۰‚۶۰۰    و    ۰۰۰‚۵۰۰    و    ۰۰۰‚۴۰۰
۰۰۰‚۰۰۰‚۱    و   _________   و   _________  و    ۰۰۰‚۹۷۰    و    ۰۰۰‚۹۶۰    و    ۰۰۰‚۹۵۰
_________    و    ۰۰۰‚۹۹۹    و   _________  و    ۰۰۰‚۹۹۷    و    ۰۰۰‚۹۹۶    و    ۰۰۰‚۹۹۵

فّعاليت

          
٢ــ با توّجه به شکل های باال، مشّخص کنيد هرکدام از شکل های زير چه عددی را نشان می دهد.

١٠٠هزارتا می شود يک ميليون و آن را می نويسيم: ١٠٠٠٠٠٠ ١٠ تا

هد.
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۵ــ هر چرتکه چه عددی را نشان می دهد؟ با توّجه به آن، جدول ارزش مکانی را کامل کنيد. 

هزار  هزارهزار
صدیصدیصدیصدیصدیصدی

٦ــ عدد يک ميليون را در جدول ارزش مکانی بنويسيد و جدول را کامل کنيد. 

ميليونهزار
صدیصدیصدی

١ــ با توّجه به جدول روبه رو، عدد نوشته شده را بخوانيد. 
_______ ميليون و _______ هزار و _______

٢ــ در سال ١٣٩٠ جمعيت ايران ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ نفر بوده است. 
اين عدد را بخوانيد، بنويسيد و در جدول ارزش مکانی نشان دهيد. 

٣ــ در شکل روبه رو يک چک پول ۵۰۰،۰۰۰ ريالی را می بينيد.۵۰۰،۰۰۰ ريال يعنی چند تومان؟ 
دو تا از اين چک پول ها می شود _____________ ريال يا _____________ تومان. 

٤ــ رقم های طبقه ی يکی (يکان، دهگان، صدگان) عددهای زير را حذف کنيد و به جای آن ها صفر بگذاريد. سپس آن ها را 
به رقم و حروف بنويسيد. 

۴۲۳۸۷۱   ۵۰۳۹۷۱ 
٥  ــ عددهای داده شده به کدام نزديک تر است؟ آن را رنگ کنيد. 

١كار در كالس

   ی        د      ص      ی         د      ص   ی        د      ص      ی         د      ص   ی        د      ص      ی         د      ص

ميليونهزار
۹۶۲۷۴۲۳۵

ميليونهزار

۸۳۴۰۰۰   ۸۳۴۹۲۱   ۸۳۵۰۰۰ ۸۴۷۰۰۰   ۸۴۷۰۲۵   ۸۴۷۱۰۰
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با ماشين حساب كار كن 

فّعاليت

١ــ با توّجه به شکل، عددهای مربوط را بنويسيد و عالمت مناسب بگذاريد. (< >)

_____________      _____________

 _____________      _____________

٢ــ دو عدد ۶۴۴۵۷۱۰ و ۵۱۰۰۰۰۱ را چگونه مقايسه می کنيد؟ توضيح دهيد.

٣ــ دو عدد مقابل چگونه مقايسه می شوند؟ توضيح دهيد.
         ۷۴۲۰۰۰۱  ۷۳۴۸۹۲۰

١ــ عددها را مقايسه کنيد.
۶۷۳۰۰۴۲  ۶۹۸۷۵۳۸                           ۷۸۴  ۷۸۹                              ۹۶۵۷  ۹۶۴۹                   

     ۵۱۸۷  ۵۲۹۸                             ۲۱۳۴۸  ۹۷۸۶                            ۷۹۶۳  ۶۹۸۹                   

انسان  و   ۸۴۰۰ انسان  نوزاد  بار،   ۳۹۰۰۰ موش  بار،   ۷۲۰۰ ساعت  هر  در  تقريبی  به طور  گربه  قلب  ٢ــ 
بزرگسال ۴۵۰۰ بار می تپد. تعداد ضربان قلب کدام موجود از بقيه کمتر است؟ کدام يک بيشتر است؟ قلب نوزاد 

انسان در يک ساعت بيشتر می زند يا قلب يک انسان بزرگسال؟

١ــ حاصل جمع روبه رو را با ماشين حساب به دست آوريد.
۸۴۹۷۲۱ + ۱۵۰۲۷۹ =

٢ــ به کمک ماشين حساب، جاهای خالی را پر کنيد.
__________  +   __________  = ۱‚۰۰۰‚۰۰۰
__________  -   __________  = ۱۰۰‚۰۰۰

پاسخ خود را با دوستانتان مقايسه کنيد. چند جواب مختلف در کالس شما نوشته شده است؟

كار در كالس

١
۶۴۹      

يکی                     هزار                       ميليون          يکی                     هزار                       ميليون         
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جمع و تفريق كن

١ــ ۱۰ نيمکت در يک کالس، ١٠ کالس در يک مدرسه و ١٠ مدرسه در يک محّله جا می شود. در مدرسه 
چند نيمکت جا می شود؟ در محّله چند نيمکت جا می شود؟ 

٢ــ به طور تقريبی، ظرفيت يک اتاق ١٠ نفر، يک خانه ١٠٠نفر، يک مدرسه، ١٠٠٠ نفر، يک خيابان ١٠٠٠٠ 
نفر و يک استاديوم ١٠٠٠٠٠ نفر است. 

در راه پيمايی ٢٢ بهمن يکی از شهرها ١٠٠٠٠٠٠ نفر شرکت کردند. 
يک ميليون نفر را در چند استاديوم می توان جا داد؟ 

يک ميليون نفر را در چند خيابان می توان جا داد؟ 
۳ــ تعداد تقريبی موردنظر را برای هر شکل بنويسيد.

تعداد تماشاگران:                                                                      جمعيت اصفهان:                                                     تعداد کتاب های کتابخانه ی يک مدرسه:
_____________                                            _____________                                          _____________    

٤ــ جدول روبه رو مربوط به سال ۱۳۷۰ است.      
 با مراجعه به جدول، به سؤال های زير پاسخ دهيد.

 
الف) پرجمعيت ترين کشور کدام است؟

ب) تعداد دانش آموزان کدام کشور از همه کمتر است ؟
ج) تعداد مدارس کدام کشور در بين تعداد مدارس دو کشور ديگر است؟

د) با ماشين حساب تعداد کّل مدرسه های سه کشور را پيدا کنيد.

مانند نمونه، جمع و تفريق ها را انجام دهيد.
۷۲۵۰۰۷۹۷۶۰۰۵۸۹۵۰۰۰۳۵۰۰۲۵۷۴۲۰۰۱

-۲۱۳۰۰۰-۲۳۱۰۰۰- ۳۲۰۰۰+  ۲۴۰۰۰۰+  ۳۵۰۰۰
٨٦٥٠٠٠۷۷۲۰۰۱
-   ٢٠٠٠+ ۵۰۰۰

۷۷۷۰۰۱

تمرين

١
چ
٢
نف
د ت

تعداد مدرسهتعداد دانش آموزجمعيت
۵۵۸۳۷۱۶۳۱۵۰۹۹۵۸۱۸۲۹۷۳ايران
۱۳۳۹۸۷۱۳۳۲۱۴۹۲۳۱۱۶۰۱سوريه
۸۹۶۵۶۷۰۰۰۱۰۵۴۹۹۴۱۶۷۷۷۹۸۷هند
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

١ــ توضيح دهيد که چگونه يک عدد ۷ رقمی مثل ۸۳۴۱۹۲۵ را می خوانيد. ____________________________

٢ــ رابطه ی بين اين عددها را توضيح دهيد: _______________________________________٦٤ ، ١٦ ، ٤ ، ۱ 
______________________________________________________________________________

۷  *۵   +۷ ٣ــ کار ماشين روبه رو را توضيح دهيد. ________________________?   
______________________________________________________________________________
٤ــ توضيح دهيد که حاصل ضرب اين عددها چگونه به دست می آيد. _____________________ = ۳۰۰۰ × ۲۰۰۰

______________________________________________________________________________

تمرين
١ــ عدد ۴۳۷۵۷ چند رقمی است ؟ رقم يکان هزار آن چند است؟

٢ــ عدد ۴۷۹۶۰۰ چند رقمی است؟ رقم دهگان آن چند است؟ ارزش بزرگ ترين رقم اين عدد چيست؟ رقم ۴ در اين عدد 
چه ارزشی دارد؟

٣ــ کوچک ترين عدد ۶ رقمی را بنويسيد که در آن ۲، ۳ و ۵ به کار رفته و زوج باشد.

٤ــ ماشين های ورودی و خروجی را کامل کنيد.

٥ ــ برای جمع روبه رو، يک مسئله بسازيد و حاصل را پيدا کنيد.
۴۵۰ + ۱۲۰ =

٦ــ در جای خالی چه عددهايی می توانيم بگذاريم؟ ٣ پاسخ مختلف بدهيد. 
٩٠٠,٠٠٠ < ١,٠٠٠,٠٠٠ +  

١ـ

ت
۳۷۵۷ ١

*۱۰ *۵ +۵ -۲
۲
۴
۵
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٧ــ الگوی ساختن شکل های زير را توضيح دهيد. بدون رسم شکل، مشّخص کنيد شکل ششم با چند مرّبع و چند مثلث درست 
شده است؟

  (۱)                                                                           (٢)                                                                                   (۳) 

٨  ــ هريک از عددهای زير می تواند چه چيزی را نشان دهد؟
۳۷۴۲۰۰۰                                                    ۴۵۰۰۰۰                                                    ۱۱۰۰۰۰

٩ــ اگر يک ميليون برگه کاغذ را روی هم بگذاريم، به طور تقريبی چه ضخامتی دارد؟

١٠ــ با يک ميليون تومان چه چيزهايی می توانيد بخريد؟
۱۱ــ قيمت تقريبی وسايل زير را بنويسيد.

١۲ــ جاهای خالی را پر کنيد.
۱۰ تا دسته ی ۱۰۰۰ تايی می شود _____________           ۱۰ تا دسته ی ۱۰۰۰۰۰ تايی می شود _____________
۱۰۰ تا دسته ی۱۰۰۰۰ تايی می شود _____________        ۱۰۰۰ تا دسته ی ۱۰۰۰ تايی می شود _____________

۱۳ــ برای تفريق روبه رو يک مسئله بسازيد و آن را حل کنيد.
۴۵۰۰۰۰ - ۲۳۰۰۰۰ =

........................................................................
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معّما و سرگرمى
١ــ شکل های زير گرهی را که با طناب ساخته شده است، نشان می دهند. در هر مرحله، تصوير ساده تری از اين 

گره رسم شده است.

مداد خود را روی نقطه ای از اين گره قرار دهيد. سپس، روی خط حرکت کنيد. آيا دوباره به نقطه ی اّول می رسيد؟
حاال همين کار را روی گره های زير انجام دهيد.

فرهنگ خواندن

خانم احمدی از دانش آموزان کالس چهارم خواست که عدد ۷۴۵۲۰۰ را روی محور نشان دهند.
يکی از دانش آموزان بعد از صفر، به ترتيب عددهای ١، ٢، ٣ و ساير عددها را نوشت. آيا فکر می کنيد او می تواند عدد معّلم را 

روی محورش نشان دهد؟
يکی ديگر از دانش آموزان محور خود را ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تا تقسيم کرد و به اين ترتيب، بعد از عدد صفر عددهای ۱۰۰۰ و 

۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را نوشت. آيا او موّفق به نشان دادن عدد معّلم می شود؟

خانم احمدی دانش آموزان را راهنمايی کرد. او گفت: «بهتر است روی محور خود اّولين قسمت را با عدد ٧٤٠٠٠٠ نشان 
دهيد و ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تا جلو برويد. بعد هم محور را کامل کنيد و عدد را به صورت تقريبی روی محور نشان دهيد.»

۷۴۰۰۰۰

يکی از دانش آموزان پرسيد: «آيا می شود با ۰۰۰‚۷۰۰ شروع کنيم و ۰۰۰‚۱۰۰ تا ۰۰۰‚۱۰۰ تا جلو برويم؟» 
به نظر شما کدام پيشنهاد بهتر است؟

م

گ
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