
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : نسیم زمانیان

ده، آماده ش "ریاضی با هم"این نمونه سوال حل شده، توسط تیم آموزشی 

 م بتونه بهتون کمک کنه که برای امتحان پایان ترم آماده بشید یامیدوار

 داره:دو راه وجود  "ریاضی با هم"های رایگانبرای دریافت جزوه

 به آدرس: "ریاضی با هم"عضویت در کانال تلگرام  .1

@RiaziBaHam 
 به آدرس: "ریاضی با هم"مراجعه به سایت  .2

www.riazibaham.ir 

 بدید  به ادمین کانال پیام تونیدمیلهای خصوصی حل تمرین برای عضویت در کانا

 

 

 

 

 
   

 
 از سمت راست رقمها رو  داخل جدول ارزش مکانی قرار میدیم

 

 سوال حل شدهنه نمو

 اول ریاضی چهارمفصل 

http://www.riazibaham.ir/
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 4خانواده میلیارد 

 2خانواده میلیون 

 484خانواده هزار 

 1خانواده یکها 

 میلیارد و دو میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار  و یکپس میشه چهار 

   

 

 از سمت راست رقمهارو  داخل جدول ارزش مکانی قرار میدیم

 
 087خانواده میلیون 

 124خانواده هزار 

 7خانواده یکها 

 پس میشه هفتصد و هشتاد میلیون و یکصد و بیست و نه  هزار  

 

 
 خانواده میلیون و هزار اومده عدد رو تکه میکنیم تا جایی که اسم



 

 

 RiaziBaHam@ 3 نویسنده : نسیم زمانیان

 ششصد بیست = خانواده میلیون

 هفده هزار= خانواده هزار

 چهل = خانواده یکها

 027میلیون= 

 10هزار= 

 47یکها= 

 جدول ارزش مکانی رو رسم می کنیم 

 
 

 

 در مرتبه یکان هزار 0طبق جدول باال بزرگترین رقم یعنی 

 

 

 2رقم دهگان میلیون 

 

 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 4 نویسنده : نسیم زمانیان

 

 

 دایره0دایره شکل سوم  5دایره..شکل دوم 3اول شکل 

می بینیم که تعداد دایره ها دو تا دو تا اضافه میشن پس طبق نکته ای که در حل 

 فاصله ها دوتا دو تا اضافه شدنتمرینات مرور فصل گفتیم 

 نکته:

 فاصله ها یکسان اضافه شدن برای ساختن  رابطه میتونیم ازفرمول زیر کمک بگیریم

شماره شکل) × (فاصله + تعداد اولی) −  (فاصله

 (..شماره شکل رو داریم)شکل هفتم رو می خوایم(2حاال فاصله رو داریم)

 دایره( 3و تعداد اولی رو هم داریم)

 توی فرمول جاگذاری می کنیم.

(7 × 2) + (3 − 2) = 14 + 1 = 15 

 دایره درست شده. 15شکل هفتم از 
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 می کنیم. چون بزرگترین عدد رواز سمت چپ یعنی بزرگترین ارزش مکانی شروع 

 سمت چپ قرار می گیره. 0خواسته پس بزرگترین رقم یعنی 

... ... ... ...0 

 پس میشه4رقم بزرگ بعدی 

 ... ... ...4 0 

  3رقم  بعدی 

 ... ...3 4 0 

  1رقم  بعدی 

 ...1 3 4 0 

 7و آخرین رقم 

 04317پس میشه 

  

 

شروع می کنیم. چون کوچکترین عدد رو از سمت چپ یعنی بزرگترین ارزش مکانی 

رو نمی تونیم بذاریم  7سمت چپ قرار می گیره.) 1خواسته پس کوچکترین رقم یعنی 

 خونده نمیشه(

... ... ... ...1 

 پس میشه 7رقم کوچک بعدی 

 ... ... ...7 1 
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  3رقم  بعدی 

 ... ...3 7 1  

  4رقم  بعدی 

 ...4 3 7 1 

 0و آخرین رقم 

 17340پس میشه 

 

 

 

 

 

 این ماشین محیط مربع رو به ما میده

 ضرب میکنه 4یعنی یه ضلع رو میگیره در 

 رو میده 10ضرب میکنه و  4روبهش بدیم در  4عدد 

 میده 28 وضرب می کنه  4رو بدیم در 0عدد 

 شده؟ 48ضرب شده و  4یعنی چه عددی در  رو داده. 48 حاال به ما عدد
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 12...که میشه 4تقسیم بر 48کنیم..یعنی خب معلومه بایدمعکوس عمل 

  
 

 

 

 

ا رو حاال رقمه برای مقایسه اول تعداد رقمها  رو میشماریم هر دو پنج رقمی هستند.

 مقایسه می کنیم

 4اولین رقم هر دو عدد از سمت چپ 

 2دومین رقم هر دو عدد از سمت چپ 

 5و اون یکی  1سومین رقم یکی از عددها 

 
 

 

********************************************************************** 
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چهار رقمیه.پس  0572پنج رقمی و  14251برای مقایسه اول تعداد رقمها  رو میشماریم 

 عددپنج رقمی بزرگتره

 

*************************************************************************** 

 

 

چهار رقمیه.پس  4774پنج رقمی و  47712برای مقایسه اول تعداد رقمها  رو میشماریم 

 عددپنج رقمی بزرگتره

 

************************************************************************ 
 

 

 

 

شش رقمیه.پس  124771پنج رقمی و  12541برای مقایسه اول تعداد رقمها  رو میشماریم 

 دشش رقمی بزرگترهعد
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************************************************************** 

 

 

 0هر دو عدد پنج رقمی هستند و اولین رقم سمت چپ هر دو

 بزرگتره 02727پس  2و  یکی  7دومین رقم سمت چپ یکی 

 
************************************************************************* 

 

 
 

 بزرگترهپس عدد بزرگتره 44850هر دوپنج رقمی هستند...اولین  رقم سمت چپ 
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 دایره های هر قسمت رو میشماریم و عددش رو جای خودش مینویسم.

 
 

 از سمت چپ خانواده ها رو  پیدا کنیم

 434خانواده  میلیون: 

 232خانواده هزار: 

 154خانواده یکها:

 ارزش مکانی یعنی خانواده میلیون شروع میکنیم عددرو می نویسیم پس اعداد ازباالترین

 بعد اسم خانواده

 چهارصدو سی و چهار میلیون و دویست وسی و دو هزار وصدوپنجاه و چهار

 

************************************************************************** 
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 رو جای خودش مینویسم.دایره های هر قسمت رو میشماریم و عددش 

 

 از سمت چپ خانواده ها رو  پیدا کنیم

 422خانواده هزار: 

 22خانواده یکها:

پس اعداد ازباالترین ارزش مکانی یعنی خانواده هزار شروع میکنیم عددرو می نویسیم 

 بعد اسم خانواده

 چهارصدو بیست و دو هزار و بیست و دو 

                       ****************************************************** 

 

 

 

 دایره های هر قسمت رو میشماریم و عددش رو جای خودش مینویسم.
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 از سمت چپ خانواده ها رو  پیدا کنیم

 377خانواده هزار: 

 124خانواده یکها:

نویسیم  می پس اعداد ازباالترین ارزش مکانی یعنی خانواده هزار شروع میکنیم عددرو

 بعد اسم خانواده

 سیصد هزار و صد وبیست دو 

 

 

 

ف هرعددی یه ردی اینم یه ماشینه که تو دبرای اینکه این جدول رو حل کنیم دقت کنی

بهش بدیم با کمک اون عدد محیط رو پیدا میکنه...و یه ردیف دیگه هر عددی بدیم 

 مساحت رو برامون پیدا میکنه
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 احت مربع رو بدونیمپس کافیه فرمول محیط و مس

 4× محیط مربع: ضلع 

 ضرب میکنه 4یعنی هر عددی بهش بدیم در 

 ضلع× مساحت مربع: ضلع 

 یعنی هر عددی بهش بدیم در خودش ضرب میکنه.

 ستون اول: 

 10ضرب کنیم...میشه  4...پس برای محیط باید در 4طول ضلع 

 10بشه.میشه  باید ضرب 4در  4برای مساحت در خودش ضرب می کنیم.. یعنی 

 

 ستون دوم:

 1؟ عدد 4ضرب شده که شده  4چه عددی در  محیط رو داده اما ضلع رو نداده،

 بوده.. 1پس ضلع 

 1 × 1=  1ضلع یعنی × مساحت میشه ضلع 

 

 ستون سوم:

 3؟ عدد 4چه عددی در خودش ضرب شده که شده  مساحت رو داده اما ضلع رو نداده،

 3 × 4=  12یعنی  4× بوده..محیط میشه ضلع  3پس ضلع 

 

 ستون چهارم:
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 30ضرب کنیم...میشه  4...پس برای محیط باید در 4طول ضلع 

 81باید ضرب بشه.میشه  4در  4برای مساحت در خودش ضرب می کنیم.. یعنی 
 

 ستون پنجم:

 0عدد ؟ 28ضرب شده که شده  4محیط رو داده اما ضلع رو نداده،چه عددی در 

 0×0=44یعنی  ...ضلع× بوده..مساحت میشه ضلع  0پس ضلع 
 

 ستون ششم:

 17؟ عدد 177مساحت رو داده اما ضلع رو نداده،چه عددی در خودش ضرب شده که شده 

 17×4=47یعنی  4× بوده..محیط میشه ضلع  17پس ضلع 

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam@کانال   و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها سایر پایهجزوات برای دریافت 

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


