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 به نام خدا

 ..میره جلو تا ده تا ده که..بگیریم نظر در هم با الگو بیاین یه

011  ،01  ،01  ،01  ،01  ،01  ،01  ،01  ،01  ،01 

 تا 011 میشه تایی ده بسته تا ده شد؟؟ چی

 دیگه! الگوی یه

 بریم: جلو تا 011 تا 011 حاال

0111  ،011  ،011  ،011  ،011  ،011  ،011  ،011  ،011  ،011 

 0111 میشه تایی 011 بسته تا ده

 دیگه الگوی یه

 بریم: جلو تا 0111 تا 0111 اینبار

01111  ،0111  ،0111  ،0111  ،0111  ،0111  ،0111  ،0111  ،0111  ،0111 

 01111 میشه تایی0111 بسته تا ده پس

 بریم جلو تا 01111 تا 01111 حاال بیاین

011111  ،01111  ،01111  ،01111  ،01111  ،01111  ،01111  ،01111  ،01111  ،01111 

 

 معرفی میلیون
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 011111 میشه تایی 01111 بسته تا ده

 

 یاینب میاد؟؟ پیش اتفاقی چه نظرتون به بره، جلو تا011111 تا 011111 که الگویی یه حاال

 کنیم: امتحان

 ??? ،011111  ،011111  ،011111  ،011111  ،011111  ،011111  ،011111  ،011111  ،011111 

 011111 این به حاال..بودن گان صدهزار خانواده تو که بودیم بلد اعدادی تا ما بعدش؟؟ اما

 میلیون درسته سازیم؟؟می چی..کنیم اضافه 011111 بیاین

 میلیون یه شد تایی 011111 بسته تا ده پس

 شیم: آشنا بیشتر میلیونها با بیان

 یه طبقه هر تو هک ست طبقه چند اپارتمان یه مثل نویسی عدد اگه یادتون باشه گفتیم

 .داریم اتاقه سه خونه

 مخصوص اسم اتاق هر و دارن اتاق سه خونه هر و  خونه یه کدوم هر طبقات تمام

 .خودش

  .صدگان بعد دهگان بعد یکان اتاق میریم اول بشیم خونه هر وارد

 شکل زیر رو ببنید تا یادتون بیاد:

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان
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 ..یکها خانواده بله بودن؟؟ ایخانواده چه اول طبقه خب

 بود هزار خانواده خونه دوم طبقه

 خونه میلیونهاخونه چه خونواده ای میشه؟ آفرین میشه  سوم طبقه

 پس ساختمون ما این شکلی میشه:

 

 هامیلیون هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

         

 

 لجدو داخل رو اعداد این کنیممی شروع راست سمت از میدن ما به عددی یه وقتی

 داریم. رو اینجا هم داشتیم هزارها برای که قوانینی همون..میذاریم

 .بنویسیم حروف به رو 000000001 عدد میخوایم مثال

 ..کنیممی شروع راست سمت از بعد میکشیم رو جدول اول 

 یکها خونه 

 صدگان اتاق 0..دهگان اتاق 0..یکان اتاق تو 1 اول

 هزارها خونه سراغ میریم بعد

 صدگان اتاق 0 دهگان اتاق 0 یکان اتاق تو 0

 میلیونها خونه سراغ میریم پس داریم رقم بازم

 صدگان اتاق 0 و دهگان اتاق 0 یکان اتاق0
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 هامیلیون هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 خب حاال میخوایم این عدد رو بخونیم:

 کنیممی شروع طبقه و خونه باالترین از 

 اسم طبقهرو میگیم و بعد عدد هر طبقه اول 

 کدوم طبقه؟ میلیونها 000 داریم؟؟ چی کنید نگاه فقط رو میلیون طبقه

 میلیون سه و بیست و صد میشه پس

 ، کدوم طبقه ؟ هزارها 000 بعدی طبقه

 هزار هفت و شصت و پانصد میشه پس

 001 پایین طبقه

 نود و هشتصد میشه پس

  میشه نویسیممی روهم

 نود و هشتصد و هزار هفت و شصت و پانصد و میلیون وسه بیست صدو
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 بخوان باید چکار کنیم؟ ریاضی و به بدن عدد حروف به حاال اگه عدد رو

 پنج و چهارصد و میلیون ده مثال

ه تیکه میشه و هر دیدیم ی میلیونکنیم، ولی از چه قسمتایی؟ هر جا  تیکه تیکه رو باید عدد

 دیدیم یه تیکه دیگه هزارجا 

 پنج و صد میلیون و چهار ده

 . کنیممیاالن اینجا میلیون داریم ولی هزار نداریم . میایم عدد رو دو تیکه 

 چهارصد و پنج ---ده میلیون 

 دهگان خونه تو 0 و یکان اتاق تو 1 ، یعنی 01 داریم؟؟ چی میلیون خونه تو

 هامیلیون هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

      1 0  

 

نگفته، یعنی توی خونه هزارها چیزی نداریم، پس  هزار مورد در چیزی هزار؟؟ خونه تو

 صفر میذاریم:

 هامیلیون هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

   1 1 1 1 0  

 

 نوشتن عدد
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 خودش. پس میذاریم توی خونه 010 یکها چی داریم؟؟ خونه تو

 صدگان اتاق تو 0و دهگان اتاق تو 1 یکان اتاق تو 0 یعنی

 هامیلیون هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

0 1 0 1 1 1 1 0  

 

 

 مثال: عدد زیر را به ریاضی بنویسید و جایگاه هر عدد را مشخص کنید.

 پنج و هفتصد و هزار چهارده و میلیون پنجاه

 (یکها) پنج و هفتصد -هزار چهارده -میلیون پنجاه.کنیم تیکه تیکه رو عدد باید: اول گام

 مکانی و تکمیل اون ارزش جدول کشیدن: دوم گام

 01 منویسیمی که پنجاه عدد میلیون خونه           

 00 نویسیممی که چهارده عدد هزار خونه           

 010 یعنی پنج و هفتصد هم یکها خونه           

 هامیلیون هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

0 1 0 0 0 1 1 0  

 

 ش. مثال:حاال جایگاه هر عدد میشه اسم اتاق به همراه اسم طبقه
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 : دهگان میلیون 0

 : یکان میلیون 1

 : صدگان هزار 1

 : دهگان هزار 0

 : یکان هزار 0

 : صدگان 0

 : دهگان 1

 : یکان 0

 

 

 

 ، چند تا حالت داریم:کنیم مقایسه را عدد دو اینکه برای

 ، یا با هم برابرن یا نیستن :شماریممیتعداد رقم های هر دو عدد رو 

 اگه با هم برابر نبودن، عددی بزرگتره که تعداد رقم های بیشتری داره.  .0

 شیش عدد بنابراین ، داره رقم پنج 00010 عدد و داره رقم شیش 000000عدد 

 رقمیه پنج عدد از بزرگتر رقمی

  پس اگه تعداد رقم های دو عدد با هم برابر نباشه ، کار ما خیلی راحته 

 اگه تعداد رقم های دو عدد با هم برابر باشن در اون صورت: .0

 مقایسه دو عدد
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 عدداون  دوب بزرگتر کدوم هر..چپ سمت رقم یعنی میریم مکانی ارزش بیشترین سراغ

      0000 < 0000مثال    بزرگتره

 ..میریم بعدی رقم سراغ چی؟؟ بودن برابر تا دو این اگه حاال

 00000 و 00000 مثال

 هارقمی هستن، میریم سراغ مقایسه رقم 0تعداد رقم هاشون با هم برابره، هر دو 

    0 0000     0 0000رقم سمت چپ هر دو با هم برابره 

    0 0000     0 0000پس سراغ رقم بعدیشون میریم، که اینم برابره  

    0 0000     0 0000میریم سراغ رقم بعد ، اینم برابره  

    0 0000     0 0000و رقم بعد 

 0 0 0 0 0 > 0 0 0 0 0بنابراین :    0کدوم بزرگتره ؟  0و  0بین 

 

 

 

 

 :اولسوال 

 مدرسه در یک محله جا میشوند. 01کالس در یک مدرسه، 01مکت در یک کالس ، نی01

 در مدرسه چند نیمکت جا می شود؟    

 نیمکت پس  01کالس داره و هر کالس  01مدرسه 

𝟏𝟎 × 𝟏𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 

 00تمرین صفحه 
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 نیمکت در مدرسه جا میشه

 ند نیمکت جا می شود؟چدر محله     

 . کنیممینیمکت داریم. پس ضرب  011مدرسه داریم و در هر مدرسه هم  01در محله 

𝟏𝟎𝟎 × 𝟏𝟎 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 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

 

 


