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سخنی با معلّم

درسی  کتاب  تغییر  ادامه ی  در  و  ملّی  درسی  برنامه ی  راستای  در  چهارم  پایه ی  ریاضی  کتاب 
پایه های اّول تا سوم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان 
در فرایند حّل مسئله است. فّعالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طّراحی شده اند. به طور معمول 
تنها  نه  این موضوع  و  با دشواری و چالش مواجه خواهند شد  فّعالیت ها  این  انجام  در  دانش آموزان 
نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد. 
به  به شمار می رود. کمک  با مسئله یک امر هدفمند و آگاهانه در این کتاب  مواجه کردن دانش آموزان 
دانش آموز نباید با دراختیارگذاشتن حّل مسئله یکسان تلقی شود. کمک ها و راهنمایی ها باید به اندازه ای 
باشد که شوق کشف و لّذت حل کردن را از دانش آموز نگیرد. در طّی این مسیر گفت وگوی دانش آموزان 
ایده های ریاضی  و  افکار  ایده ها، قضاوت در مورد  از  افکار و دفاع  یکدیگر، توضیح  با  نیز  و  معلّم  با 
دیگر دانش آموزان، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است. 
در این راستا معلّم ریاضی به یقین می تواند نقشی بی بدیل ایفا کند. معلّم در گفت وگوی ریاضی وار در 
کالس درس که از آن به عنوان گفتمان ریاضی نیز یاد می شود، با بسیاری از دیدگاه ها، افکار، ایده ها و 
مشکالت و بدفهمی های دانش آموزان درباره ی مفاهیم درسی آشنا می شود و امکان برطرف کردن آنها 
را در کالس و احتماالً با مشارکت دیگر دانش آموزان پیدا می کند. این مستلزم تمرکز و بازتاب بر فرایند 
حّل مسئله و به ویژه پس از ارائه ی پاسخ از طرف دانش آموزان است. به همین دلیل حجم زیاد و کثرت 
مسائل خود یک مانع به حساب می آید. تعداد مسائلی که در بیشتر کتاب های کمک آموزشی مطرح است، 



به طور معمول بیشتر از نیاز دانش آموزان است. اگر تعداد کمتری مسئله ولی با عمق بیشتر در کالس 
درس و با مشارکت دانش آموزان حل و بررسی شود، نسبت به حالتی که تعداد زیادی مسئله و به شیوه ی 
تکرار و تمرین حل شود، نتیجه ی به مراتب بهتری به دست می آید. در ادبیات پژوهشی، این ایده با عنوان 

»کم  بیشتر است!« ذکر می شود.
درحالی که امروزه بر یادگیری مفهومی به ظاهر تأکید زیادی می شود، با این حال پژوهش ها بر 
رعایت تعادل و توازن بین آموزش مفهومی و آموزش رویه ها و قواعد تکیه دارند. در این کتاب نیز سعی 

شده است این تناسب و هماهنگی رعایت شود. 
به  پرداختن  امکان  است،  کرده  تغییر  ابتدایی  دوره ی  در  ارزشیابی  شیوه ی  اینکه  به  توّجه  با 
آموزش های کیفی و مفهومی بیش از پیش فراهم شده است. جهت کسب اطاّلع بیشتر از شیوه ی 
ارزشیابی توصیفی و آشنایی با معیارها و مالک های آن به کتاب راهنمای معلّم در ارزشیابی توصیفی 

)ویژه ی معلّمان( مراجعه فرمایید. 
مؤلّفان اطمینان دارند که بدون تالش، اراده و هّمت همکاران عزیز اهداف کتاب برآورده نخواهند 
شد و صد البّته، پشتیبانی و آموزش معلّمان برای ما یک وظیفه و برای آنان یک حق است. در این راستا 
مؤلّفان از طریق گروه ریاضی دفتر تألیف و نیز ارائه ی بسته های آموزشی پشتیبان کالس درس، آمادگی 

همکاری با جامعه ی محترم معلّمان ریاضی کشور را دارند.
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فصل 1
اعداد و الگوها

انسان بسیاری از ساخته هایش را با دیدن الگوهای طبیعی طّراحی می کند. برای مثال، برج 
تایپه در کشور تایوان براساس الگوی ظاهری درخت بامبو، که در آن کشور رشد می کند، طّراحی 

شده است.



حّل مسئله
از  و  کرد  انتخاب  را  سوم  کالس  مسئله های  از  یکی  ریاضی،  درس  شروع  برای  دبستان  چهارم  کالس  معّلم 
دانش آموزان خواست پس از کشف الگویی که در شکل ها وجود دارد، بگویند  شکل هفتم با چند دایره درست می شود.

        شکل هفتم                                                    شکل چهارم                                       شکل سوم                            شکل دوم                        شکل اّول

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

  

 حمید، مانند شکل زیر، در شکل چهارم، شکل سوم را پیدا کرد. شما هم مانند حمید در شکل پنجم شکل 
چهارم را پیدا کنید.

توضیح دهید چه الگویی در کشیدن شکل ها وجود دارد.

محسن همین مسئله را با روشی دیگر انجام داد. او ابتدا الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل کرد. سپس 
تالش کرد  بین عددها رابطه ای پیدا کند. 

____  و     ____     و    ____     و      10      و      6       و      3      و      1  
+2               +3              +4             ___              ___          ___                                                                                         

آیا شما راه دیگری برای پیدا کردن تعداد دایره ها در شکل هفتم می شناسید؟

 شکل سوم

 شکل چهارم

?

                                                                                       شکل هفتم                                                              شکل ششم                                                                شکل پنجم
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الگویابی، رسم شکل 
1ــ الگوی زیر را ادامه دهید.

100         200        300       _____      _____      _____
+100           +100               ___              ___          ___                                                                                          

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

2ــ می خواهیم الگوی زیر را ادامه دهیم :
120       240      360      _____      _____

فاطمه با رسم شکل تالش کرد الگوی عددی را به هندسی تبدیل و عددهای بعدی را پیدا کند. شما هم مثل او با 
رسم شکل مناسب عددهای بعدی را پیدا کنید )  یعنی 100 و  یعنی 10 (.

زهرا از شکل استفاده نکرد. او تالش کرد بین عددها رابطه پیدا کند.

120       240        360      _____     _____

+120                                                                                        

با استفاده از تجربه ی زهرا عددهای بعدی الگو را پیدا کنید.
ــ برای پیدا کردن عدد بعد از 360، چه محاسبه ای را انجام می دهید؟

ــ عدد پنجم را چگونه پیدا می کنید؟
ــ عدد ششم را چطور؟

360240120
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فّعالیت

عددنویسی

1ــ الگوی شمردن 1000 تا 1000 تا را ادامه دهید.

_____ و _____ و _____ و _____ و _____ و _____ و _____ و 2000  و 1000 

2ــ هر مکّعب نشان دهنده ی عدد 1000 است. عددی را که هر شکل نشان می دهد، بنویسید.

10000 )یک ده هزارتایی(                                           _______       _______       _______ 
اگر 10 مکّعب 1000 تایی را کنار هم قرار دهیم، چه عددی درست می شود؟

با حروف: _____________________             با رقم: 10000
3ــ شکل مقابل چه عددی را نشان می دهد؟

با حروف : ______________________________
با رقم: ________

4ــ هر یک از شکل های زیر چه عددی را نشان می دهد؟

        ______________                                                _____________  ریال                                  ______________ 
یکی        ده تایی         صدتایی       هزارتایی       ده هزارتایی     
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فّعالیت

کار در کالس

1ــ عددهایی را که در جدول مشّخص شده است، بنویسید.

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییکیده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییکی
0004700074

___________                                                              ___________                                                          
بین این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟

2ــ ده هزار، چندتا هزارتاست؟ ___________                               ــ بیست هزار، چندتا هزارتاست؟ ___________
ــ سی و پنج هزار، چندتا هزارتاست؟ ___________

3ــ با توّجه به سؤال های باال، عددی را که در جدول مشّخص شده است با عدد و حروف بنویسید. 

4ــ بین این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟
هزارهزار

 دهگانیکان دهگانیکان

5335

5 ــ مانند نمونه، گسترده ی هر عدد را بنویسید. 
53678 = 50,000 + 3,000 + 600 + 70 + 8
70012 =
99900 =

1ــ الگوی عددی را بخوانید و ادامه دهید.
_______ و   000‚70    و _______ و _______ و _______ و   000‚30   و   000‚20   و   000‚10

2ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد، بخوانید و بنویسید.

___________                                         ___________                                               ___________       

با رقم: ________
با حروف : ___________________________________

10‚000 

هزار

 دهگانیکان

74
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کار در کالس

تمرین

یکی                     هزار         یکی                     هزار        

20000بيست

_____ __________ ____________ _________________700‚000 400

1ــ مانند نمونه، جاهای خالی را پرکنید.
ــ دوتا ده هزارتا برابر است با: ______________   هزار یعنی عدد:_______

ــ دویست تا هزارتا برابر است با:_____________   هزار یعنی عدد: _______
ــ سیصد و بیست تا هزارتا برابر است با:________   هزار یعنی عدد: _______

ــ چهارصد و هفتاد و دوتا هزارتا برابر است با: ________  هزار یعنی عدد: _______
2ــ هر جدول چه عددی را نشان می دهد؟

هزارهزار
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

354984127

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

هزارهزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

354984354127

  
 

1ــ عدد دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و یک را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

2ــ عددی را که هر شکل نشان می دهد بنویسید.

                                   _____________                                                                     _____________                

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

___________________________
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3ــ پول های زیر روی هم چند ریال می شوند؟

4ــ عددی را که هر عبارت نشان می دهد در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

هزار
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

5  ــ عدد 124000 را درنظر بگیرید. این عدد چند رقمی است؟
رقم یکان هزار آن چند است؟  ___________ رقم صدگان آن چند است ؟ ___________

6  ــ عددهای مورد نظر را بنویسید.
کوچک ترین عدد شش رقمی: بزرگ ترین عدد پنج رقمی:   

کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها: بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها:   

7ــ جمعیت یک شهر در سرشماری سال 476000،1390 نفر بوده است. این عدد را با حروف بنویسید. ___________

8  ــ به نظر شما، عدد 47000 چه چیزهایی را می تواند نشان دهد؟ پاسخ خود را با پاسخ های دوستانتان مقایسه کنید.

9ــ تعداد افراد را به مکان های مناسب وصل کنید. یعنی حدس بزنید که در هر مکان به طور تقریبی چند نفر جا می گیرند.

100000 نفر           10000 نفر                1000 نفر                   100 نفر                      10 نفر

 500 نفر                   50 نفر                         5 نفر

300000 + 50000 + 4000 + 700 + 80 + 9=
                             = ٣ تا ١٠٠٠٠تایی + ٥ تا ١٠٠٠تایی + ٦ تا یکی

=4 تا صد هزارتایی + 7 تا ده هزار تایی + 9 تا ده تایی 

خانه خیابان استادیوم

اتوبوس

اتاق

قطار

کوچه

ماشین سواری

7



فّعالیت

الگوها

1ــ الگوها را ادامه دهید. رابطه ی بین عددهای هر الگو را مانند نمونه توضیح دهید.

1           4          7       10        ____      ____
+3           +3                                                                                                   

0          5           10        15    ____      ____  

    ×2                   ×2                  ×2     
     

1           2         4           8         16        ____      ____
×2          ×2           ×2

1           3         9           27        ____      ____
×3          ×3     

2ــ الگوهای عددی را ادامه دهید. رابطه ی بین عددها را توضیح دهید.

45       40        35           30     _____      _____
                                  -5                                                                                                                                                                                                                         

1           4        16        _____ 
                                  ×4                                                                                                                                                                                                                         

     32         16        8        _____   _____  
            ÷2           ÷2                                                                                                                                                                                                       

_________________________

_________________________

_________________________

هر عدد 3 واحد بيشتر از عدد قبلی است.

______
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فّعالیت

هر کدام از شکل های زیر از تعدادی دایره درست شده است. اگر شکل ها را به همین ترتیب ادامه دهیم، 
تعداد دایره های شکل هفتم چقدر است؟

?
                                                          شکل)7(                                        شکل )3(                                       شکل )2(                            شکل )1( 

چهار دانش آموز این مسئله را حل کرده  و تعداد دایره های شکل هفتم را به دست آورده اند. راه حل های آنها را بررسی کنید 
و توضیح دهید. کار آنها را کامل کنید.

1( راه حّل مهدی: 

2( راه حّل امید : 
=   8 + 7 = تعداد دایره های شکل هفتم

3( راه حّل سعید:

= 1 + )2×7( = تعداد دایره های شکل هفتم
 

4( راه حّل نوید:
= 1- )2 × 8( = تعداد دایره های شکل هفتم

آیا شما می توانید روش دیگری پیدا کنید؟
آیا امکان دارد که تعداد دایره ها در یکی از شکل ها 12 تا شود؟ چرا؟

آیا می توانید تعداد دایره های شکل  چهلم را به دست آورید؟

)2×2 ( - 1             )3×2( -1                       )4×2( -1

شکل )1( شکل )2( شکل )3( شکل )4( شکل )5( شکل )6( شکل )7(
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1ــ الگوها را با رسم شکل مناسب ادامه دهید. زیر شکل ها تعداد مرّبع ها نشان داده شده است. آن را 
کامل کنید.

                                  

                                                           

1×4                                 2 ×4                                   3×4                            _____

2ــ به الگوی زیر توّجه کنید. تعداد مرّبع های شکل چهارم را پیدا کنید. 

)٤(                                               )٣(                                                      )٢(                                                      )١(                                       
راه حّل دو دانش آموز را در زیر مشاهده کنید. هرکدام را توضیح دهید و یک مرحله آن را پیش ببرید.

راه حّل فاطمه :

1 + )1×3(                       1 + )2×3(                       1 + )3×3(

راه حّل  زهرا :

)2×3( – 2                        )3×3( – 2                        )4×3( –  2
آیا شما می توانید روش دیگری پیدا کنید؟

با توّجه به شکل ها و راه حل های باال جدول زیر را کامل کنید.

شماره ی شکل654321

تعداد مرّبع1074

_____کار در کالس _____

?

×2 
1 2 4
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1ــ الگوی شکل های زیر را پیدا کنید. راه حّل خود را با دوستانتان مقایسه کنید. 

شکل )4(                                       شکل )3(                                             شکل )2(                                            شکل )1(

2ــ شکل ششم با چند چوب کبریت درست می شود؟

  

شکل )٦(                                                   شکل )3(                                                     شکل )2(                                  شکل )1(

3ــ در شکل روبه رو برای اّتصال سه حلقه در یک ردیف، از دو گیره استفاده کرده ایم. برای اّتصال 12 حلقه در یک ردیف 
به چند گیره نیاز داریم ؟ راه حّل خود را توضیح دهید.

 
4  ــ به الگوی زیر توّجه کنید. شکل های پنجم و هفتم از چند دایره درست شده اند؟ الگوی شکل را توضیح دهید.

 

    
)7(                                                       )5(                                   شکل )4(                                   شکل )3(                شکل )2(               شکل )1(           

1ــ جمع و تفریق های زیر را ذهنی حساب کنید.

70‚000 - 50‚000 =4200 + 3700 =22‚000 + 45‚000 =
720‚000 + 209‚000 =8‚000 - 3‚000 = 

2ــ ضرب های زیر را ذهنی حساب کنید.

700×80=4 ×3000 =
400×500=800×200 =

ذهنی حساب کن

تمرین
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به دست می آید.  یاد گرفتید که محیط یک مثّلث متساوی االضالع چگونه  1ــ در کالس سوم دبستان 
محیط مثّلث های متساوی االضالع زیر را پیدا کنید.

          1

                                    
2

                                                        3                               

طول ضلع × 3 = محیط مثّلث متساوی االضالع

2ــ ماشین ورودی ــ خروجی زیر را کامل کنید.

1ــ با توّجه به کاری که هر ماشین انجام می دهد، عددهای خارج  شده را پیدا کنید.

2ــ جاهای خالی را پر کنید.

ماشین ورودی ــ خروجی

کار در کالس

 

2 10

4 15

6 25

*2

÷٣

*2

÷٣

*2 ÷5

فّعالیت

_____

_____

_____

_____

_____

5

6 9

9 _____

_____

طول ضلع محیط مثّلث متساوی االضالع

ماشینمحیطیاب
مثّلث

متساویاالضالع

١

٢

٣
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1ــ محیط مرّبع چگونه به دست می آید؟
= محیط مرّبع

2ــ جدول زیر را کامل کنید.

طول ضلع مرّبع51073

محیط مرّبع2812

حاال جدول باال را با ماشین ورودی و خروجی زیر مقایسه کنید. چه ارتباطی با هم دارند؟ توضیح دهید.

زیر ستون سمت چپ چه کلمه ای می نویسید؟
زیر ستون سمت راست چه کلمه ای می نویسید؟

1ــ معّلم از دانش آموزان خواسته است جدول زیر را کامل کنند. شما هم در جاهای خالی عدد مناسب 
بنویسید.

طول ضلع مرّبع964

محیط مرّبع322036

2ــ دو نفر از دانش آموزان، جدول های زیر را پرکرده اند. جواب کدام یک درست و جواب کدام نادرست  است؟ چرا؟

طول ضلع مرّبع 32طول ضلع مرّبع8

محیط مرّبع8محیط مرّبع32

                                  جواب امیر                                                              جواب مهدی                                                

فّعالیت

کار در کالس

×4

3

7

10

5

*4

_____ _____
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

1ــ با توّجه به کاری که هر ماشین انجام می دهد، عددهای خروجی را پیدا کنید.

اگر این دو ماشین را پشت سر هم ببندیم و عددهای 2 و 4 را وارد کنیم، چه عددهایی خارج می شوند؟

ماشین باال با عددهای ورودی چه کاری انجام می دهد؟ توضیح دهید.

هر عددی که وارد این ماشين می شود ابتدا

2ــ توضیح دهید که ماشین زیر چه کاری انجام می دهد. عددهای خروجی را بنویسید.

جاهای خالی را پر کنید.

فّعالیت

کار در کالس

*2
1
2
4

*2
2

4
+3

*4
2

5
-2

+3
2
4
8

1

2

4

*2

*5

-1

÷5

8

12

6

÷4

+4

+2

-4
2

3

7

9

15

24
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کامل کن

1ــ اگر پول طاهره دو برابر پول غزل باشد، جدول را کامل کنید. سپس با توّجه به اّطالعات جدول، ماشین 
ورودی ــ خروجی مشابه آن را کامل کنید. 

پول غزلپول طاهره

200100

200

300

800

2ــ جاهای خالی را پر کنید. 

3ــ با توّجه به کاری که ماشین انجام می دهد شکل بعد را رسم کنید. به نمونه توّجه کنید. 

تساوی ها را کامل کنید. 
700000 + 20000 + 5000 + 600 + 80 + 9 = _________________________________________
800000 + 3000 + 700 + 8 = ____________________________________________________
605030 = __________________________________________________________________
720027 = __________________________________________________________________
100000 + 70 + 200000 + 8000 + 10 + 4000 + 9 = ___________________________________

تمرین
*2

100 200

800

*4 *3

*3

*2

*2

÷2

2 30 4

20 1030

50 10 13

*5 -5 *3 -2

×2
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1ــ در درس گذشته شبیه شکل های زیر را دیدید. مشّخص کنید هر شکل چه عددی را نشان می دهد.

با توّجه به شکل های باال، مشّخص کنید هرکدام از شکل های زیر چه عددی را نشان می دهد.

10 تا 100هزارتا می شود یک میلیون و آن را می نویسیم: 1000000
2ــ جدول زیر را کامل کنید. 

1000100101
یکدهصدهزاریک میلیون

3ــ ارزش پول ها را به ریال بنویسید.

4ــ الگوهای عددی را ادامه دهید. 
_________ و 000‚900    و   _________   و    _________  و    000‚600    و    000‚500    و    000‚400
000‚000‚1    و   _________   و   _________  و    000‚970    و    000‚960    و    000‚950
_________    و    000‚999    و   _________  و    000‚997    و    000‚996    و    000‚995

معّرفی میلیون 

فّعالیت

×10 ×10 ____ ____ ____ ____

_________ ریال_________ ریال_________ ریال

________ ________ ________ ________

________________ __________
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نشان  را  عددی  چه  چرتکه  هر  ــ   5
مکانی  ارزش  آن، جدول  به  توّجه  با  می دهد؟ 

را کامل کنید. 

جدول  در  را  میلیون  یک  عدد  ٦ــ 
ارزش مکانی بنویسید و جدول را کامل کنید.

کار در کالس
میلیونهزار

96274235

میلیونهزار

834000   834921   835000 847000   847025   847100

   ی        د      ص      ی         د      ص

هزار
صدیصدی

   ی        د      ص      ی         د      ص

هزار
صدیصدی

میلیونهزار
صدیصدیصدی

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

٢ــ در سال ١٣٩٠ جمعیت ایران 669‚149‚75 نفر بوده است. 
این عدد را بخوانید، بنویسید و در جدول ارزش مکانی نشان دهید. 

٣ــ در شکل روبه رو یک چک پول 000‚500 ریالی را می بینید.000‚500 ریال یعنی 
چند تومان؟ 

دو تا از این چک پول ها می شود _____________ ریال یا _____________ تومان. 

٤ــ رقم های طبقه ی یکی )یکان، دهگان، صدگان( عددهای زیر را حذف کنید و به جای آنها صفر بگذارید. سپس آنها را 
به رقم و حروف بنویسید. 

423871 →  503971 →                                                
٥  ــ عددهای داده شده به کدام عدد نزدیک تر است؟ آن را رنگ کنید. 
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   با ماشین حساب کار کن

فّعالیت

1ــ با توّجه به شکل، عددهای مربوط را بنویسید و عالمت مناسب بگذارید. )> <(

_____________ ریال      _____________ ریال

 _____________      _____________

2ــ دو عدد 6445710 و 5100001 را چگونه مقایسه می کنید؟ توضیح دهید.

1ــ عددها را مقایسه کنید.

6730042  6987538                           784  789                              9657  9649                   

     5187  5298                             21348  9786                            7963  6989                   

انسان  و  انسان 8400  نوزاد  بار،  بار، موش 39000  تقریبی در هر ساعت 7200  به طور  2ــ قلب گربه 
بزرگسال 4500 بار می تپد. تعداد ضربان قلب کدام موجود از بقیه کمتر است؟ کدام یک بیشتر است؟ قلب نوزاد 

انسان در یک ساعت بیشتر می زند یا قلب یک انسان بزرگسال؟

1ــ حاصل جمع روبه رو را با ماشین حساب به دست آورید.
849721 + 150279 =

2ــ به کمک ماشین حساب، جاهای خالی را پر کنید.
__________  +   __________  = 1‚000‚000
__________  -   __________  = 100‚000

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید. 

کار در کالس

یکی                     هزار                       میلیون         
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

یکی                     هزار                       میلیون         
صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان
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  جمع و تفریق کن

1ــ 10 نیمکت در یک کالس، 10 کالس در یک مدرسه و 10 مدرسه در یک محّله جا می شود. در مدرسه 
چند نیمکت جا می شود؟ در محّله چند نیمکت جا می شود؟ 

2ــ به طور تقریبی، ظرفیت یک اتاق 10 نفر، یک خانه 100نفر، یک مدرسه، 1000 نفر، یک خیابان 10000 
نفر و یک استادیوم 100000 نفر است. 

در راه پیمایی 22 بهمن یکی از شهرها 1000000 نفر شرکت کردند. 
یک میلیون نفر را در چند استادیوم می توان جا داد؟ 

یک میلیون نفر را در چند خیابان می توان جا داد؟ 
3ــ تعداد تقریبی موردنظر را برای هر شکل بنویسید.

تعداد تماشاگران:                                                           جمعیت شهر اصفهان:                                         تعداد دانش آموزان مدرسه ی شما:   
 _____________                                  _____________                                       _____________            

4ــ جدول روبه رو مربوط به سال 1370 است.      
 با مراجعه به جدول، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

 
الف( پرجمعیت ترین کشور کدام است؟

ب( تعداد دانش آموزان کدام کشور از همه کمتر است ؟
ج( تعداد مدارس کدام کشور در بین تعداد مدارس دو کشور دیگر است؟

د( با ماشین حساب تعداد کّل مدرسه های سه کشور را پیدا کنید.

مانند نمونه، جمع و تفریق ها را انجام دهید.
976005895000350025742001

-231000- 32000+  240000+  35000
865000772001
-   2000+ 5000

777001

تمرین

تعداد مدرسهتعداد دانش آموزجمعیت
558371631509958182973ایران
13398713321492311601سوریه

896567000105499416777987هند
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

1ــ توضیح دهید که چگونه یک عدد 7 رقمی مثل 8341925 را می خوانید. ____________________________

2ــ رابطه ی بین این عددها را توضیح دهید: _______________________________________64 ، 16 ، 4 ، 1 
______________________________________________________________________________

7  *5   +7 3ــ کار ماشین روبه رو را توضیح دهید. ________________________?   

______________________________________________________________________________
4ــ توضیح دهید که حاصل ضرب این عددها چگونه به دست می آید. _____________________ = 3000 × 2000

______________________________________________________________________________

تمرین

1ــ عدد 43757 چند رقمی است ؟ رقم یکان هزار آن چند است؟

2ــ عدد 479600 چند رقمی است؟ ____ رقم دهگان آن چند است؟ ____ ارزش بزرگ ترین رقم این عدد چیست؟ ____ 
رقم 4 در این عدد چه ارزشی دارد؟ ____

3ــ کوچک ترین عدد 6 رقمی را بنویسید که در آن 2، 3 و 5 به کار رفته و زوج باشد.

4ــ ماشین های ورودی و خروجی را کامل کنید.

5 ــ برای جمع روبه رو، یک مسئله بنویسید و حاصل را پیدا کنید.
450 + 120 =

6ــ در جای خالی چه عددهایی می توانیم بگذاریم؟ 3 پاسخ مختلف بدهید. 
1,000,000 < 900,000 +  

*10 *5 +5 -2
2

4

5
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7ــ الگوی ساختن شکل های زیر را توضیح دهید. بدون رسم شکل، مشّخص کنید شکل ششم با چند مرّبع و چند مثلث درست 
شده است؟

  )1(                                                                           )٢(                                                                                   )3( 

8  ــ هریک از عددهای زیر می تواند چه چیزی را نشان دهد؟
3742000                                                    450000                                                    110000

9ــ اگر یک میلیون برگه کاغذ را روی هم بگذاریم، به طور تقریبی چه ضخامتی دارد؟

10ــ با یک میلیون تومان چه چیزهایی می توانید بخرید؟

11ــ قیمت تقریبی وسایل زیر را بنویسید.

12ــ جاهای خالی را پر کنید.
10 تا دسته ی 1000 تایی می شود _____________           10 تا دسته ی 100000 تایی می شود _____________
100 تا دسته ی10000 تایی می شود _____________        1000 تا دسته ی 1000 تایی می شود _____________

13ــ برای تفریق روبه رو یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.
450000 - 230000 =

_____________________________________________
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معّما و سرگرمی

در هرکدام از شکل های زیر تعدادی نقطه وجود دارد. اگر شکل ها را به همین ترتیب ادامه دهیم، تعداد نقطه های 
شکل ششم چقدر است؟ 

فرهنگ خواندن

خانم احمدی از دانش آموزان کالس چهارم خواست که عدد 745200 را روی محور نشان دهند.
یکی از دانش آموزان بعد از صفر، به ترتیب عددهای 1، 2، 3 و سایر عددها را نوشت. آیا فکر می کنید او می تواند عدد معّلم را 

روی محورش نشان دهد؟
یکی دیگر از دانش آموزان محور خود را 1000 تا 1000 تا تقسیم کرد و به این ترتیب، بعد از عدد صفر، عددهای 1000 و 

2000 و 3000 را نوشت. آیا او موّفق می شود عدد معّلم را نشان دهد؟

خانم احمدی دانش آموزان را راهنمایی کرد. او گفت: »بهتر است روی محور خود اّولین قسمت را با عدد 740000 نشان 
دهید و 1000 تا 1000 تا جلو بروید. بعد هم محور را کامل کنید و عدد را به صورت تقریبی روی محور نشان دهید.«

740000

یکی از دانش آموزان پرسید: »آیا می شود با 000‚700 شروع کنیم و 000‚100 تا 000‚100 تا جلو برویم؟« 
به نظر شما کدام پیشنهاد بهتر است؟

شکل )١( شکل )٤(       شکل )٣(       شکل )٢(        
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