
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : نسیم زمانیان

 

 

 

 نام خدابه 

 :به این صورته  هستن که مسائل یه سری عزیزم دوستای

 یا باشه وجز مثال بسازیم، خاصی شرایط با عدد یه میخوان ما از و میدن ما به رقم چند 

 .... باشه رقمی سه یا باشه فرد

 :میدم توضیح براتون مثالیه  با

  ۳و ۰ و ۷ و۸  و ۵ و ۶ ارقام با

 )اعداد تکراری نباشند( بنویسید رو رقمی شش عدد بزرگترین: الف

،  کشیممی خطهایی یی که از ما خواستنها رقم تعداد به که اینه کنیممی که کاری اولین

 :کشیممیتا خط  ۶مثال اینجا به ما گفتن عددمون شش رقمی باشه پس میایم 

_ _ _ _ _ _  

 ...حل سراغ بریم خب

 

زرگترین رقم ب،  کنیممیشروع به عددگذاری  از سمت چپ، بزرگترین عددبرای نوشتن 

 یدیم.و به همین ترتیب ادامه م بعد میریم سراغ بزرگترین رقم بعدی نویسیممیرو 

 هم ما پس ،خواستن رو عدد بزرگترین ما از حاال . کنیممی شروع چپ سمت از پس

 :  داریم حاال تا پس است ۸ اینجا که. میذاریم رو رقم بزرگترین چپ سمت

 عددنویسی
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              __ __ __ __ __۸ 

هست ، توجه  ۷بزرگترین رقمی که اینجا داریم عدد  ۸، بعد از بعدی رقم سراغ میریم

 ، پس تا اینجا داریم :کنیم استفاده تکراری رقمای از نباید ماکنید که 

__ __ __ __ ۷ ۸   

 . پس داریم: ۶بزرگترین رقم بعدی که داریم چیه ؟ 

__ __ __ ۶ ۷ ۸  

رو میذاریم، در نهایت  ۰و بعد از اون  ۳، بعد  ۵و بعد از این به ترتیب اول عدد  

ونستیم تو این عدد بزرگترین عددیه که با رقم های گفته شده می ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۰داریم: 

 بسازیم.

 { ۳و ۰ و ۷ و۸  و ۵ و ۶ ارقام } با  : کوچکترین عدد شش رقمیب 

 خط تا شیش کشیدن بود؟ چی قدم اولین خب، میخوایم رو رقمی شش عدد کوچکترین

 __ __ __ __ __ __ 

 

چکترین رقم ، کو کنیممیشروع به عددگذاری  سمت چپ، از کوچکترین عددبرای نوشتن 

یدیم. و به همین ترتیب ادامه م بعد میریم سراغ کوچکترین رقم بعدی نویسیممیرو 

 .صفر باشه اولین رقم سمت چپ نبایدفقط نکته مهمی که باید بهش دقت کنیم اینه که 

 .کنیم گذاری عدد به شروع چپ سمت از بود؟؟ چی قدم دومین

 پس..نمیشه خونده عدد از قبل صفر اینجاست مهم نکته اما،  ۰ اینجا؟؟ چیه عدد کوچکترین

 هست ۳ که کنیممی انتخاب رو بعدی کوچیک رقم
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  __ __ __ __ __۳  

رو قرار بدیم چون  ۰حاال باید عدد بعدی رو انتخاب کنیم، توجه کنید که االن دیگه میتونیم  

 داریم :. دیگه اولین رقم سمت چپ نیست

 __ __ __ __ ۰ ۳  

هست ، پس در نهایت عدد ما  ۸ رقم اخرین و ۷ بعدی ۶ بعدی ۵ بعدی کوچیک رقم 

 ۳ ۰ ۵ ۶ ۷ ۸این میشه : 

 

 بکنیم؟ باید چکار باشه فرد یا زوج عدد بخوایم اگه حاال

 ید:، به سوال زیر توجه کنکنیم دقت راست سمت رقم به حتما باید حالت این در

 .بنویسید را فرد رقمی چهار عدد بزرگترین: ج

 __ __ __ __تا خط  چهار کشیدن : اول قدم

 چپ سمت از گذاری عدد شروع:  دوم قدم

ن رقم رو بزرگتری میریم پس رو بنویسیم، عدد بزرگترین میخوایم چون:  سوم قدم

 . ۸__ __ __ و در سمت چپ میذاریم.  کنیممیانتخاب 

  ۷رقم بزرگ بعدی  

__ __ ۷ ۸ 

 : ۶رقم بعد   

 __۶ ۷ ۸  
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 چون .داریم ۵ و ۳ و ۰ اخر برای رقمرو انتخاب کنیم ، حاال باید رقم سمت راست 

 انتخاب یکی باید ۵ و ۳ میذاریم ، بین کنار رو ۰ پس باشه فرد عددمون میخوایم

 ۸ ۷ ۶ ۵:  داریم  میشه یعنی ۵ رقم اخرین پس..۵ ؟ بزرگتره کدوم..بشه

 

 :بنویسید را زوج رقمی سه عدد کوچکترین:  د

  __ __ __ ها خط کشیدن :اول  قدم

  چپ سمت از گذاری عدد شروع:  دوم قدم

 .باشه وچکترک همه از رقم اولین باید پس ،باشه عدد کوچکترین میخوایم  چون :سوم  قدم

 ۰نیم ، پس نمیتو نمیشه خونده عدد از قبل صفر گفتیم اماهست  ۰ ما رقم کوچکترین

 کوچیکتره بقیه از که کنیممی انتخاب رو ۳ بذاریم بنابراین

 دیگه و کوچیکتره همه از چون کنیم انتخاب میتونیم رو ۰ بعدی رقمهای بین از حاال خب 

 سمت چپ قرار نمیگیره ، 

 موندهبرامون  ۸ و۷ و ۵ و ۶  داریم؟ انتخابهایی چه...آخر رخم سراغ میریم

 فرد چون،.کنیممی حذف رو ۵ و ۷ باشه مجبوریم زوجاینکه  برای، باشه  زوج باید عدد 

 نهایی عدد..میشه انتخاب ۶ پس ، میخوایم رو رقم کوچکترین.   ۸ و ۶ داریم حاال..هستن

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

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

 اگه با هم برابر نبودن، عددی بزرگتره که تعداد رقم های بیشتری داره.  .1

 شیش عدد بنابراین ، داره رقم پنج ۱۵۷۰۴ عدد و داره رقم شیش ۷۸۳۳۵۷عدد 

 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: .2

 سمت قمر یعنی میریم مکانی ارزش بیشترین سراغ بودن یکسان رقمها تعداد اگر

      ۵۸۵۷ < ۱۳۷۵مثال    بزرگتره عدداون  بود بزرگتر کدوم هر..چپ

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

 ۴۳۵۸۱ و ۴۳۵۷۳ مثال

 هارقمی هستن، میریم سراغ مقایسه رقم ۵تعداد رقم هاشون با هم برابره، هر دو 

    ۴ ۳۵۷۳     ۴ ۳۵۸۱رقم سمت چپ هر دو با هم برابره 

    ۴ ۵۷۳۳     ۴ ۵۸۱۳پس سراغ رقم بعدیشون میریم، که اینم برابره  

    ۴ ۷۳۵۳     ۴ ۸۱۵۳میریم سراغ رقم بعد ، اینم برابره  

 مقایسه دو عدد
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    ۴ ۳۷۳۵     ۴ ۱۸۳۵و رقم بعد 

 ۳ ۵ ۸ ۱ > ۴ ۳ ۵ ۷ ۳بنابراین :    ۸کدوم بزرگتره ؟  ۸و  ۷بین 

 

 

 

 

 

 نمایش اعداد محور روی خوایممی که رو عددی هرکه   گرفتیم یاد سوم کالس در

 عدد یه یمبدون میخوایم اینجا اما..داشتیم کار و سر کوچیک اعداد با ما اونجا خب..بدیم

 ممکن واقعا انمک دقیق کردن پیدا؟  میگیره قرار محور کجای تقریبی طور به بزرگ خیلی

 .کنیم پیدا رو عدد جای تقریبی بطور باید پس .نیست

  داره؟؟ قرار محور کجای ۵۳۳۷۱۰۷ عدد مثال

 محور و اریمبز وقت باید روز چندین بکشیم محور قبل سالهای مثل بخوایم اگه خب

 کنیم؟؟ چکار پس..نمیشه که   و عددها رو دونه دونه روی محور نشون بدیم بکشیم

 .مکانی ارزش جدول از گرفتن کمک اونم،  داره وجود خوب خیلی راه یه

 دولج داخل رو عدد و بکشیم رو ارزش مکانی جدولکه  اینه قدم اولین اینجا تا پس

 کنیم؟؟ جاگذاری چطور .کنیم جاگذاری

 اخر الی و ۱ بعد ۰ بعد ۷ اول یعنی، کنیممی شروع راست سمت از 

 

پیدا کردن عدد روی 

 محور
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 هامیلیون هزارها یکها
 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۷ ۰ ۱ ۷ ۳ ۳ ۵   
 

 .۵ یعنی،داره قرار چپ سمت که عددی بیشتره؟؟ همه از عددکدوم مکانی ارزش

 میلیون یکان چیه؟؟ ۵ مکانی ارزش 

 . کنیممی تقسیم میلیون یه میلیون یه رو محور میایم ما پس

 

 ۶ و میلیون ۵ بین عددی یعنی کجا؟؟ یعنی .ایه خورده و میلیون ۵ داریم ما که عددی

  میلیون

 ۶ و میلیون ۵ وسطشیم .  دقیقتر کم یه بیاین حاال .کردیم پیدا رو عدد محدوده حاال تا

 هزار پانصد و میلیون۵ داریم؟؟ عددی چه میلیون

  .میذاریم میلیون ۶ و میلیون ۵ وسط اونم میایم

 
  . کنیم پیدا دقیقترمیخوایم جای عدد رو  بازم

 اب یعنی،  کنید مقایسه شده داده اصلی عدد با رو هزار پانصد و میلیون ۵ بیاید

 .هزار پانصد و میلیون ۵ بزرگتره؟ کدوم..۵۳۳۷۱۰۷
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چون عددی که به ما دادن از پنج میلیون و پانصر هزار کوچیکتره پس روی محور باید قبل 

 از اون قرار بگیره

 
 

 دهید نشان محور روی تقریبی طور به را ۳۷۱۷۳۷۳۱ عدد: دیگه  مثال یه

 ارزش عددی هچ بدونیم تا مکانیه ارزش جدول کشیدن کنیممی که کاری اولین گفتیم

 :داره بیشتری مکانی

 هامیلیون هزارها یکها
 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۱ ۳ ۷ ۳ ۷ ۱ ۷ ۳  
 دهگان جایگاهش و داره رو مکانی ارزش بیشترین ،داره قرار چپ سمت که ۳ عدد

 : بره جلو میلیون ده میلیون ده باید ما محور پس..میلیونه

 
 .داره قرار میلیون ۱۰ و ۳۰ بین یعنی..ایه خورده و میلیون ۳۷ ما عدد

 .میلیون ۳۵ میشه ، کنیممی پیدا رو این دو تا وسط

 شمقایسه میلیون ۳۵ باهست ،  ای خورده و میلیون ۳۷ عددی که داریم

  بزرگتره؟؟ کدوم..کنیممی
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 :  میگیره قرار میلیون ۳۵ از بعد عدد این پس..ای خورده و میلیون ۳۷

 
 

 

 

هر یک از اعداد مورد نظر زیر رابه  با کارتهای -۴

 رقم و حروف بنویسید.

 ۶۰۰و  ۱۰۰بزرگترین عدد زوج سه رقمی بین 

 .هباش نداشته تکراری رقم که نویسیممی طوری رو عدد ما سوال، این حل برای

 .باشه ۶۰۰ از کمتر و باشه بزرگترین که بنویسیم عددی میخوایم

 - - -رقمیه:  سه عدد اینکه نشونه به کشیممی خط تا سه

 تونیمنمی اما بزرگتره همه از ۷ دادن که رقمهایی بین..کنیممی شروع چپ سمت از

 عدد سراغ میریم و میذاریم کنار رو ۷ پس..میشه بیشتر ۶۰۰ از چون کنیم استفاده ازش

 ۱ عددیه؟؟ بعدی، چه بزرگ

 ۱ - -داریم   حاال تا پس

 ۴۰تمرین صفحه 



 

 

 RiaziBaHam@ 11 نویسنده : نسیم زمانیان

 ۱ ۷ –کنیم، پس داریم  استفاده ۷ از میتونیم حاال باشه بزرگ عدد اینکه برای

 چون چرا؟؟..کنیم استفاده ۱ یا۷ یا۰ برای یکانش باید از باشه زوج عدد اینکه برای و

 باشه ۸ یا ۶ یا ۱ یا ۷ یا ۰ یکانش که زوجه عددی

 .اشیمب داشته تکراری رقم نمیخوایم گفتیم اما .۱ ؟؟ بزرگتره کدوم ۱ و ۷ و ۰ بین خب

 ۱۷۷ میشه کنیممی استفاده ۷ از و کنیممین استفاده ۱ از پس

 ۴و رقم دهگان  ۳کوچکترین عدد شش رقمی و فرد با رقم دهگان هزار   

 ۳ هزارش دهگان و باشه ۴ دهگانش و باشه فرد که.. میخوایم رو رقمی ۶ عدد کوچکترین

 .باشه

 – ۳ - - ۴ –. کنیممی جاگذاری رو رقمها این و شیمکمی خط تا ۶ خب

 و چپ سمت سراغ میریم ، پس باشه رقمی ۶ عدد کوچکترین عددمون میخوایم

 سراغ میریم پس کردیم استفاده ۴ از یکبار یکه ، اما که برمیداریم رو رقم کوچکترین

  ۷ یعنی بعدی کوچکرقم

– ۴ - - ۳ ۷ 

 هم دیگه ۰ یه از میتونیم پس داده ما به ۰ تا دو چون .کنیممی پر ۰ با رو بعدی خالی جای 

 .کنیم استفاده

– ۴ ۰ ۰ ۳ ۷ 

  عددمون میشه  پس ۷ هم آخر رقم باشه فرد باید عدد چون

    ۷ ۴ ۰ ۰ ۳ ۷ 

 توان قرار داد:عددی که در عبارت روبرو میبزرگترین 
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 ۷۶۱ > -  +۷۵۸ 

 بایدشه ،  برقرار   ۷۵۸ + ---- <۷۶۱ رابطه تا بزاریم عددی چه بدونیم اینکه برای

 ۷۵۸+  ۶=  ۷۶۱شن     مساوی تا بزاریم عددی چه کنیم فکر اول

 ۵ کنیم،یعنی انتخاب رو ۶ از کمتر بزرگترین عدد حاال..میشه برقرار تساوی ۶ با پس

۷۶۳  =۵  +۷۵۸ 

۷۶۷  =۱  +۷۵۸ 

۷۶۴  =۳  +۷۵۸ 

۷۶۰  =۷  +۷۵۸ 

۷۵۳  =۴  +۷۵۸ 

 میشه.  ۵ بزاریم میتونیم که عددی بزرگترین پس خب

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

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

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam6@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


