
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : نسیم زمانیان

 

 

 به نام خدا

 اعداد ینکها به توجه با و میدن ما به اعداد از ای دنباله یه دیدیم که قبلی در قسمت

 ...تفریق یا شده استفاده جمع از که ما باید بفهمیم میشن کم یا زیاد

 میدیم: توضیح مثال یه با رو درس ادامه

 

61  ،8  ،4  ،2 

 شده باشن  باید جمع پس شدن بیشتر اینجا اعداد

 شده اضافه تا 4 یعنی شده 8 به تبدیل 4شده، اضافه تا 2 یعنی شده 4 به تبدیل 2 خب

 .باشن ثابت اعدادی که اضافه میشن بود نبود! قرار این ولی قرارمون

تا،  4 بار یه تا اضافه شه،  2 بار یه اینکه ، نه تا 4 یا بشن اضافه تا 2 همه مثال یا یعنی

 پس جمع انجام نشده. پس اینجا میدونیم یه قانون جدید داریم. 

 ضرب یا شده انجام جمع یا باشه شده بیشتر اعداد اگه

 بنابراین در مثال باال ضرب انجام شده

 یه بار دیگه با هم مرور کنیم پس

 باشن شده جمع ثابتی عدد یه با باید اعداد همه باشه جمع اگه

 همه مثال یعنی ،باشن در یه عدد ثابت ضرب شده اعداد همه باید بازم باشه ضرب اگه

 4 در یا باشن شده ضرب ۳ در

 الگوها ادامه مبحث 
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 ..شده ضرب 2 در پس..نشده هم جمع گفتیم و 4 به شده تبدیل2 مثال، به برگردیم

 ..شده ضرب 2 در ، پس 8 به شده تبدیل 4

 ..61 میشه کنیم ضرب 2 در رو 8

 ...۳2هم میشه  بعدی..شده 61 بعدی عدد چون شد درست

 

 
 مثال..میشه حل راحت شکل با که داریم ییهاالگو وقتایی یه

 
 همه و شده اضافه تایی سه ردیف یه بار هر که میبینیمکنیم  نگاه شکلها به دقت با اگه

 دارن ثابت مربع تا 2 شکلها

 اضافه تا 2 با تایی ۳ ردیف یه اول شکل

 اضافه تا 2 با تایی ۳ ردیف دو دوم شکل

 اضافه تا 2 با تایی ۳ ردیف سه سوم شکل

 اضافه تا 2 با تایی ۳ ردیف چی؟؟؟  چهار چهارم شکل

 میشه اینطور پس

2 ( +۳  ×6 ) 
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2 ( +۳  ×2 ) 

2 ( +۳  ×۳ ) 

 

  آفرین میشه؟؟ چی هزارم شکل نظرتون به

2 ( +۳  ×6111 ) 

 

 

 
 

 الگوی شکل های زیررا پیدا کنید.راه حل خود را با دوستانتان مقایسه کنید.-6

 

 

 اگه دقت  کنید میبینید همهاین  شکلها دو تا مربع اضافه دارن

  2شکل اول یه ردیف سه تایی + 

 2شکل دوم دو ردیف سه تایی + 

 66حل تمرین صفحه 

 الگو



 

 

 RiaziBaHam@ 4 نویسنده : نسیم زمانیان

 2شکل سوم سه ردیف سه تایی + 

 پس میشه

شماره شکل  × 3 + 2 

 شکل چهارم میشه

4 × 3 + 2 = 14 

 

 ینید تونید ببمی" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  ادامه تمرینها رو در 

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

 

 

 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

 

 


