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 بنام خدا

 دوستان کالس چهارمی سالااااااام

 ساده یاد بگیریم. هایروش سال میخوایم با هم ریاضی رو باام

 

 امروز میخوایم در مورد الگوها صحبت کنیم.

 شما: الگو یعنی چی؟

 من:خوب توجه کن تا بهت بگم. 

 فردا..میدن جایزه شکالت تا ۳ اید داده انجام که خوبی کار برای شما به امروز کنید فکر

 چند بعد روز خب.. شکالت تا ۷ بعدی روز..گیریدمیتا شکالت جایزه  5 کار همون بابت

 ۱۱ بعد از اون و شکالت ۹ بعدش روز دونیدمی مطمئنا تا شکالت بهتون میدن؟؟

 

 االن شما یه الگوی عددی پیدا کردید!

 عدد تا ندچ یعنی عددیه، الگوی یک بزنید حدس تونستید دیدید و شما که اعدادی این

 ..کنید پیدا اعداد بین یه ارتباط باید شما و میدن

 ،.....۱۱  ،۹  ،۷  ،5  ،۳  ،۱ 

عداد به صورت اکنیم، برای پیدا کردن ارتباط بین  پیدا رو اعداد ربط بیاین حاال خب 

 کنیم:زیر عمل می

 الگوهای عددی



 

 

 RiaziBaHam@ 2 نویسنده : نسیم زمانیان

 کمتر؟ یا شدن بیشتر ببینیم کنیممی نگاه رو اول عدد چند همیشه

 داریم جمع عمل یعنی بودن شده بیشتر اگه

 شده انجام تفریق یعنی بودن شده کم اگه

 .ریممی پیش قدم به قدم و کنیممی حل رو باال مثال

  .شده انجام جمع عمل ، یعنی شدن بیشتر در اینجا اعداد

 .شده جمع ۲ ؟ با شده ۳ به تبدیل که شده جمع عددی چه با ۱ عدد

 .شده جمع ۲ ؟ با شده 5 به تبدیل که شده جمع عددی چه با ۳ عدد

 .شده جمع ۲ با شده؟ ۷ به تبدیل و شده جمع عددی چه با 5عدد 

م بخوایپس اگه .رو میسازن بعدی عدد و میشن جمع ۲ با هر کدوم از عددا میفهمیم پس

 ۱۳که میشه  کنیم جمع ۲ با رو هم ۱۱ عدد بعدی رو بنویسیم باید

 کنیم حل هم با رو دیگه مسئله یه

 ، .....۳5  ،04  ،05 

 بوده؟؟ عملی چه یعنی..میشن کم دارن اعداد که میبینیم کنیم... چک هم با رو بیاید اعداد

 .تفریق

 شده کم تا 5 یعنی شده 04 به تبدیل 05

 شده کم تا 5 اینم شده ۳5 به تبدیل 04

 میشه کنیم کهتا کم می 5،  ۳5پس اگه بخوای عدد بعدی رو بنویسیم باید چکار کنیم از 

 آخر الی و..۳4
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  ه؟میش چند پنجم شکل مثال بدونن میخوان و میدن شکل ما به وقتایی یه

 رو اعداد نرابطه بی بعد..تاست چند قسمت هر بشمارین بیاین اول مواقع اینجور خب

  .کنید پیدا

 ه؟مثال از شما میپرسن، شکل بعدی که ساخته میشه چند تا دایره دار

 

 کنیم : پیدا رو اینا . باید تا ۱۲ سومی تا ۸ دومی دایره تا 0 خب باید بشماریم ، اولی

 ،...۱۲  ،۸  ،0 

 .شده جمع پس شدن بیشتر اعداد

 شده جمع 0 ؟ با شده ۸ به تبدیل که شده جمع چی با 0

 شده جمع 0 ؟ با شده ۱۲ که شده جمع چی با ۸

 جمع کنیم که 0رو با  ۱۲عدد بعدی ما چی؟باید  پس..میشن جمع تا 0 تا 0 اعداد پس

 ۱۱ میشه
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 و با مفهوم الگو آشنا شدیم.  کردیم صحبت ها الگو مورد در در قسمت قبل

 اضافه تا ۱444 تا ۱444 اعداد که از هزار شروع بشه و بنویسیم عددی الگوی حاال بیاید یه

 شه جمع ۱444 با بار هر عدد بشن، یعنی

۹444  ،۸444  ،۷444  ،۱444  ،5444  ،0444  ،۳444  ،۲444  ،۱444 

 ۱4444اضافه کنیم که میشه  ۹444تا به  ۱444عدد بعدی چی میشه؟ باید 

 ۱۱444 که میشه کنیم اضافه تا ۱444 بازم باید برای به دست آرودن عدد بعدی

  .هستن جدید ما برای اعداد این

  .هزار ده شد داشتیم تایی ۱444 دسته تا ده ببینید

 تو و میشن هنوشت چطور ببینیم..کنیم صحبت هزار ده خانواده باره در کمی حاال میخوایم

 .هستن کجا جدول

 .بنویسیم حروف به و بخونیم اینو میخوایم 5۳۷۹۸ مثل داریم عدد یه مثال

 میزنیم : حرف موردش در اینجا که داریم نیاز اعداد با اشنایی کم یه به خب

 

 طبقه دو اب امسال ما..است طبقه چند اپارتمان یه مثل که داریم مکانی ارزش جدول یه

 .داریم کار

 خواندن عدد
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 مه خونه هر اتاقهای اسم..اتاق سه هم خونه هر..داره خونه یه طبقه هر که اینه قانون

 ..صدگان و دهگان و یکان..ثابته

 صدگان و دهگان و یکان اتاقهای یکهاست ، با خونه اول طبقه

 صدگان و دهگان و یکان اتاقهای ، با هاست هزار خونه دوم طبقه

 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

      

 

 .حرکت به کنه شروع راست سمت از باید بشه جدول این وارد بخواد عددی هر

 . بزاریم جدول داخل رو ۲۳0۹5 عدد میخوایم

 0 بعد ۹ بعد، میذاریم جدول داخل راست از رو 5 یعنی میکنیم شروع راست سمت از 

 ۲ بعد ۳ بعد

 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

5 ۹ 0 ۳ ۲  

  .حاال میخوایم عدد رو بخونیم 
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 خوندن عدد:برای 

 ها ،هزار طبقه یعنی از طبقه سمت چپ شروع میکنیم به خوندن 

 بعد از اینکه عدد توی هر طبقه رو گفتیم ، اسم طبقه رو هم بهش میچسبونیم . 

 ،  بیست و سهمثال ما توی طبقه هزارها چه عددی داریم ؟ عدد  

 ها . هزارحاال اسم طبقه چیه؟ 

 هزار بیست و سهما میایم این دو تا رو به هم میچسبونیم. چی میشه ؟ 

 ،  یکها طبقه یعنی بعدی طبقه سراغ میریم حاال

 ، پنج  نودو و چهارصد ؟داریم چه عددی اینجا 

 پنج و نود و صد چهار و هزار سه و بیست حاال همه رو با هم میخونیم:

 

 

 

میخوایم  و داریم حروف به یعنی یه عدد رو میخوایم انجام بدیم. رو کار این برعکس حاال

 بنویسیم. عدد اونو به

 :کنیم؟؟ یه راه خیلییی ساده داریم چکار حاال

 ش بقیه و کنیم داج رو هزار نوشته که جایی تا یعنی ،کنیممی تیکه تیکه رو عدد ابتدا .۱

  .رو هم جدا

ره توی ش بتوی طبقه هزارها و بقیهحاال اون چیزی که به هزار چسبیده باید بره  .۲

 طبقه یکها

 عدد نویسی
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 میزنیم که بهتر متوجه بشیم: مثال یه

 سه را به عدد بنویسید: و نود و پانصد و هزار دو و سی 

 :کنیم، یه تیکه تا جایی که نوشته هزار و بقیه هم یه تیکه دیگهمیتیکه  عدد رو دو .۱

 سه ،  و نود و پانصد _ هزار دو و سی

بره توی  شکه به هزار چسبیده باید بره توی طبقه هزارها و بقیه حاال اون چیزی .۲

 طبقه یکها

 چی به هزار چسبیده ؟ سی و دو .

 ۳۲پس میریم توی طبقه هزارها مینویسیم  

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

   ۲ ۳  

 

 5۹۳یم یکها مینوستوی طبقه بعدی چی داریم ؟ پانصد و نود و سه . پس توی طبقه 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۳ ۹ 5 ۲ ۳  

 

 ۳ ۲ 5 ۹ ۳ویسیم نمی هم سر پشت حاال
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 .کنیم یداپ رو عدد میخوان ما و از میدن ما به گسترده صورت به عدد یه هم وقتها بعضی

 به این صورت : مثال

 ۳  +544  +۲4444   

عدد رو  ینکنیم ، اول از همه بزرگترارزش مکانی استفاده میبرای این کار از جدول 

 داخل جدول قرار میدیم .

  ۲4444ن بزرگترین عدد ما چیه ؟ اال 

) دقت کنید وقتی یه عدد رو میخوایم بذاریم توی جدول،  میایم میذاریمش توی جدول 

 باید از سمت راست شروع کنیم(

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

4 4 4 4 ۲  

 میذاریم جدول تو عدد همین زیر رو بعدی عدد حاال

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

4 4 4 4 ۲  

4 4 5    
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 : عدد اخرین هم بعد و

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

4 4 4 4 ۲  

4 4 5    

۳      

 کنیم:رو با هم جمع میحاال این اعداد 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

4 4 4 4 ۲  

4 4 5    

۳      

۳ 4 5 4 ۲  

 

 ۲ 4 5 4 ۳چه عددی به دست اومد ؟ 

  .بنویسیم حروف به رو عدد این بیاین

 :ها هزار طبقه سراغ چپ سمت میریم
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 ۲4 ؟داریم چی 

 .بیست هزار ش رو هم میچسبونیم بهش میشه اسم طبقه

 .سه و پانصد یعنی 54۳؟ داریم چی اونجا یکها یطبقه سراغ بریم حاال 

 سه و پانصد و هزار بیست شد هم روی پس

 .نیمک شگسترده میخوان ما واز میدن عدد یه یعنی،  هست هم مسئله این رعکسب

 . چکار کنیم ؟ 5۹۷۸۱ مثال 

 ..جالبه خیلی کار روش

 ییعن بذارید صفر اونو جلوی رقمهای بقیه بیاید ، 5چیه؟؟ رقم اولین چپ سمت از

54444 

  ۹444 بذارید صفر اونم جلوی رقمهای خب ۹  چیه؟ بعدی رقم

 ۷44 میشه کنید صفر رو جلوش رقمهای ۷ چیه؟ بعدی رقم

 ۸4 میشه بذارریم صفر رو جلو رقمهای هم اینجا ۸چیه؟ بعدی رقم

 نیست جلوش رقمی که ۱ داریم چی اخر در

 بذارید جمع عالمت بینشون و بنویسید رو اینها همه حاال

۱  +۸4  +۷44  +۹444  +54444 
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عدد دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و یک را در جدول ارزش مکانی -۱

 بنویسید.

 باید عدد رو دو تیکه کنیم:

 یه تیکه تا جایی که نوشته هزار و بقیه هم یه تیکه دیگه 

 هفتصد و بیست و یک، _دویست و هفتاد و پنج هزار 

توی طبقه  ش برهحاال اون چیزی که به هزار چسبیده باید بره توی طبقه هزارها و بقیه 

 یکها

 چی به هزار چسبیده ؟

 ۲۷5یسیم دویست و هفتاد و پنج . پس میریم توی طبقه هزارها مینو

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

   5   ۷ ۲ 

 

 ۷۲۱توی طبقه بعدی چی داریم ؟هفتصد و بیست و یک. پس توی طبقه یکها مینوسیم 

 ۱حل تمرین صفحه 

 عددنویسی
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 ۲۷5۷۲۱حاال پشت سر هم بنویسیم 

 ینید تونید ببمی" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  ر درو تمرینها ادامه 

 صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.در 

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam4@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"به ، امتحانی حل شده

 

 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۱   ۲ ۷ 5 ۷ ۲ 


