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 نام خداه ب

 دوستان کالس پنجمی  سالاااااام

 باز هم درس شیرین ریاضیییییی بازم یه سال تحصیلی جدید شروع شد و

 امسال با هم ریاضی رو متفاوت تر و مفهومی تر یاد میگیریم

 پس شروع کنیییییییم...

دوستان عزیز ، ترتیب مطالب مطرح شده تا حدودی با فصل اول کتاب متفاوته ،  

جربه ما در این زمینه نشون داده که ترتیب مطالب به صورتی که در اینجا ارائه میشه ت

آموزان تاثیر بیشتری داره، در نهایت همه قسمتهای فصل اول  در یادگیری دانش

 تدریس میشه ولی با ترتیب متفاوت.

 پس نگران نباشید

 مباحثی که در این قسمت تدریس میشه:

 خواندن اعداد .1

 اعداد تعیین جایگاه .2

 معرفی میلیارد .3

 نوشتن اعداد .4

 

 اعداد
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ن جدول چند ای،  برای عدد نویسی بهتره که همیشه از جدول ارزش مکانی استفاده کنیم

 .کنیمقسمت داره که با شکل معرفی می

 . صدگانو  دهگان،  یکانهر قسمت جدول سه تیکه میشه: 

 ق سه تا اتا آپارتماناین هر طبقه  دارید که  آپارتمان فرض کنید که شما یه 

 داره، حاال میخوایم واسه اتاقها اسم انتخاب کنیم، از سمت راست 

 شروع میکنیم، اسم اتاق اول رو میذاریم یکان، اتاق دوم دهگان، اتاق سوم صدگان

 صدگان دهگان یکان

   

 

 داریم: آپارتمانما چند تا قانون واسه استفاده از این 

 داره  تا اتاقسه فقط  آپارتمان طبقههر اینکه اول 

 یکان، دهگان و صدگان، به ترتیب اسم اتاقا همیشه ثابتهاینکه دوم 

ه عدد رو بذاریم، اتاق ما فقط واسه یه دون یه عددفقط میتونیم  توی هر اتاقاینکه سوم 

 جا داره.

 اونا رو توی اتاقای اینکه وقتی یه عدد چند رقمی به ما میدن و ما میخوایم چهارم

 .شروع کنیم از سمت راستباید خودشون بذاریم 

اولین عدد از سمت راست رو توی اولین اتاق )از سمت راست( قرار میدیم ، عدد  

 همینطور عدد سوم رو توی اتاق سوم دوم رو توی اتاق دوم و

 . جدول ارزش مکانیرو به ما دادن که بذاریم توی  ۲12مثال عدد 
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 .  2سمت راست چیه؟  گفتیم از سمت راست شروع میکنیم، اولین عدد از

 رو میذاریم توی اتاق خودش 2پس 

 صدگان دهگان یکان

2   

 

 ، اونم توی اتاق خودش میذاریم:1دومین عددمون چیه؟ 

 صدگان دهگان یکان

2 1  

 

 ، اونم میره تو اتاق خودش ۲سومین عددمون چیه؟ 

 صدگان دهگان یکان

2 1 ۲ 

 

 اتاق مخصوص به خودش بذاریم.یاد گرفتیم که هر عدد رو توی  اتا اینج

 

 م: گیرییاد میحاال یه مطلب جدیدتر 

 .اریمد چند تا صدتاییقرار میگیره به ما نشون میده که  صدگان عددی که توی اتاق

 تا صدتایی داریم. ۲داریم و این نشون میده که ما ۲مثال ما االن توی اتاق صدگان عدد  
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 ، اریمد تاییده ما نشون میده که چند تا قرار میگیره به دهگانعددی که توی اتاق 

 تایی داریم.ده 1ما اینجا 

 ، مداری یکیقرار میگیره به ما نشون میده که چند تا  یکانعددی که توی اتاق 

 تا یکی داریم. 2ما اینجا 

 یه مثال دیگه:

رقمیه  ۶رو به ما دادن که توی اتاقا بذاریم، عددمون  13۲۹4۱حاال فرض کنید که عدد 

 به نظرتون باید چکار کنیم؟  ما که سه تا اتاق بیشتر نداره !!!  هرطبقهلی و

 داشته باشن هامون جا بسازیم که همه رقم هم دیگه طبقه بهتره که یه  

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

      

 

 طبقه داریم!االن دو تا 

ه اسم ی طبقهبیاید واسه هر  بچه ها دقت کنید که این طبقه ها کنار هم قرار دارن...

 بذاریم، 

 یکهارو میذاریم  اولطبقه اسم  

 هزارهارو میذاریم  دوم طبقهاسم 

 بعدشم عددها رو به ترتیب از سمت راست میذاریم توی اتاق خودشون. 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 5 زمانیاننویسنده : نسیم 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۱ 4 ۹ ۲ 3 1 

 

 ه روش زیر:حاال این عدد رو چطوری بخونیم؟!!! ب

 میکنیم. طبقهعددهای هر  سمت چپ شروع به خوندناز 

 رو میگیم. طبقهبعدشم بالفاصله اسم رو میخونیم،  طبقهسه تا عدد هر 

 طبقه شبعدی و اسم  طبقهبعد میریم سراغ 

رو  بقهطیکها رو بنویسیم دیگه اسم طبقه ما موقعی که میخوایم عدد مربوط به نکته : 

 نمیاریم.

 :دد باال رو بخونیممیخوایم ع

 صد و سی و نه هست چه عددیه؟  سمت چپ طبقهعددی که توی  

ی و نه هزار صد و سرو بهش بچسبونیم. پس میشه طبقه ش توی گام بعد باید اسم  

 تموم شد، میریم سراغ بعدی  طبقهکارمون با این 

 . چهل و هفتچه عددی رو نشون میده؟  

 .نویسیممیرو ن یکهاست دیگه اسمش طبقه شچون اسم  

 صد و سی و نه هزار و چهل و هفتپس در نهایت عدد ما چی شد؟  
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 رو تعیین کنیم، به ترتیب زیر عمل میکنیم: جایگاه اعدادحاال میخوایم 

 طبقه بعدش اسمرو میگیم  اول اسم اتاق

 م.رو بگی طبقهیکهاست نیاز نیست اسم  طبقه شوننکته: اونایی که اسم 

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان نیکا

۱ 4 ۹ ۲ 3 1 

 

 یعنی هزار، در نهایت یعنی طبقه: اول اسم اتاق یعنی صدگان، بعدشم اسم  1جایگاه  

 صدگان هزار

 : دهگان هزار3جایگاه 

 : یکان هزار ۲جایگاه 

 : صدگان ۹جایگاه 

 : دهگان 4جایگاه 

 : یکان ۱جایگاه 

، ما سه تا رقمها رو میتونیم بذاریم توی  ۷3۲4۹۹۱مثال حاال یه عدد بزرگتر بهمون میدن 

 ونه !!!میم اتاقدوم، ولی باز یه رقم بدون  طبقهاول و سه تای دیگه رو توی  طبقه

مشو میذاریم جدید  میسازیم با یه اسم جدید! اس طبقهحتما میدونید که باید چکار کنیم.... یه  

 ها رو توی اتاقای خودشون میذاریم:و بعدش از سمت راست، یکی یکی عدد میلیونها
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 میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۱ ۹ ۹ 4 ۲ 3 ۷   

 

 خودش طبقههمراه با اسم  طبقهعدد هر : خوندن عدد 

 و هفتهزار و سیصد و نود و چهار میلیون  پنج

 ساختمون: اول اسم اتاق بعد اسم تعیین جایگاه رقمها 

 : یکان هزار4: دهگان هزار         ۲: صدگان هزار      3: یکان میلیون       ۷

 : یکان۱: دهگان             ۹: صدگان              ۹

 

دوستای عزیزم تا حاال هر چی گفتیم مطالبی بود که در کالس سوم و چهارم باهاش آشنا 

 میلیاردا بشیم، شده بودید، االن میخوایم با یه مبحث جدید آشن

 

رقم داشته باشه ما برای ۲رو تا میلیون یاد گرفتیم و دیدیم که اگه عددمون  شمارشما 

ه جدید اضافه کنیم ب طبقهرقم بود باید یه  ۲رقمهاش اتاق داریم. اگه عددمون بیشتر از 

 . روش کار دقیقا مثل قبله: میلیارد اسم

 کشیممیارقامش رو مشخص کنیم، جدول رو  رو بخونیم و جایگاه 312۹۹4۷1۹2میخوایم عدد 

 بیشتر شده: تا ۲، چون تعداد رقمهامون از ترطبقه اضافهبا یه 
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 میلیاردها میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

2 ۹ 1 ۷ 4 ۹ ۹ 2 1 3   

  

 طبقهاسم  همراه با طبقه: عدد هر خوندن عدد 

 و صد و دو هزارو چهل و پنج  میلیونو صد و بیست  میلیاردسه 

 طبقه: اول اسم اتاق، بعد اسم تعیین جایگاه رقمها 

 : یکان میلیون ۹: دهگان میلیون    2: صدگان میلیون    1: یکان میلیارد     3

 : صدگان1: یکان هزار         ۷: دهگان هزار      4: صدگان هزار      ۹

 : یکان2: دهگان            ۹

 .بنویسیم تا حاال یاد گرفتیم که یک عدد داشته باشیم و اونو به حروف

حاال میخوایم برعکسش رو انجام بدیم یعنی یه عدد که به حروف داده شده رو به زبان 

 .ریاضی یا عددی بنویسیم

 ، به این صورت که : مکنیمیبرای این کار عدد رو تیکه تیکه 

ه جدا جا رو به عنوان یه تیکتا اون مکه رسیدی میلیونیا  هزار به هر کدوم از کلمه های

 . کنیممی

 م. یو صد و دو رو میخوام به عدد بنویس هزارو دویست و دو  میلیونمثال سه 

 : نویسیممیاالن اینجا هم کلمه هزار رو داریم هم میلیون . پس اینطوری 
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 و صد و دو __ ارهزو دویست و دو __ میلیونسه 

، هم قسمت میلیونها داریم هم قسمت هزارها و  کشیممیحاال جدول ارزش مکانی رو 

 هم قسمت یکها

 میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

         

 

 3ده؟ نخب گفته سه میلیون..با کلمه میلیون کاری نداریم، عددی که بهش چسبیده چ 

 .نویسیممی 3تا یکی ، پس تو قسمت یکان تو خونه میلیون  3یعنی 

 میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

      3   

 

قسمت بعدی چنده ؟ دویست و دو هزار . با کلمه هزار کاری نداریم ، چه عددی بهش 

 2۹2 نویسیممیتوی ساختمون هزارها  چسبیده؟ دویست و دو . پس میریم

 میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

   2 ۹ 2 3   
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  1۹2دیگه چی داشتیم؟ عدد صد و دو که مال خونه یکهاست ، چطورنوشته میشه؟ 

 این رو هم توی خونه خودش میذاریم.

 میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان اندهگ یکان

2 ۹ 1 2 ۹ 2 3   

 

 : عدد چهارده میلیارد و پانصد میلیون و سه هزار و پنجاه را به عدد بنویسید:مثال

 گام اول تیکه تیکه کردن عدد ، اینجا میلیارد هم داریم و جداش میکنیم.

 پنجاه  _سه هزار _پانصد میلیون _چهارده میلیارد

 . میذاریم توی خونه خودش 14میلیارد چی داره ؟ چهارده یعنی  خونه

 میلیاردها میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

         4 1  

 ۷۹۹خونه میلیون چی داره ؟ پانصد یعنی 

 میلیاردها میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان گانصد دهگان یکان

      ۹ ۹ ۷ 4 1  
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یکانه پس دهگان و  3تنهاست یعنی  3. دقت کنید  3خونه هزار چی داره ؟ سه یعنی 

 میزاریم ۹صدگان رو 

 میلیاردها میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

   3 ۹ ۹ ۹ ۹ ۷ 4 1  

 

یکی پس  ۹دهتایی و  ۷یعنی  نویسیممی ۷۹. وقتی  ۷۹خونه یکها چی داره؟ پنجاه یعنی 

 :میزاریم ۹اینجا هم صدگان نداریم 

 میلیاردها میلیونها هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۹ ۷ ۹ 3 ۹ ۹ ۹ ۹ ۷ 4 1  

 

 

 

 

و ... ضرب شه چه اتفاقی پیش  1۹۹۹یا  1۹۹یا  1۹حاال می خوایم یاد بگیریم اگه عددی در 

 میاد و عدد و ارزش مکانی هر رقم چه تغییری میکنه ؟
 

 یه مثال میزنیم : 

 1۹۹۹و  1۹۹و  1۹ضرب عدد در 



 

 

 RiaziBaHam@ 12 زمانیاننویسنده : نسیم 

۷3۱۹  =1۹  ×۷3۱ 

۷3۱۹۹  =1۹۹  ×۷3۱ 

۷3۱۹۹۹  =1۹۹۹  ×۷3۱ 

 :بینیدنگاه کنید می ربهای باالخب حاال اگه با دقت به ض

 ضرب شه یه صفر جلوی عدد میاد ، 1۹عدد در  اگه

 دو تا صفر و ضرب شه 1۹۹در عدد اگه  

 ضرب شه سه تاصفر جلوی عدد میاد .  1۹۹۹در عدد اگه  

یا غیره ضرب  1۹۹۹یا   1۹۹ یا 1۹یه نتیجه کلی داریم اونم اینکه اگر عددی در یکی از اعداد 

 .و...جلوی عدد صفر میذاریم 1۹۹۹و  1۹۹و  1۹و به تعداد صفرهای  یمنویسمیشه خود عدد رو 

 ده.جدید ساخته ش حاال این عدد جدید ارزش مکانی رقم هاش تغییر میکنه چون یه عدد

 یکان هزاره ۷ارزش مکانی  ۷3۱۹صدگانه اما در  ۷ارزش مکانی  ۷3۱مثال در

 

 ه سمت چپ میرهضرب کنیم ارزش مکانی هر رقم یکی ب 1۹اگه عددی رو در 

 

 . ۷4۱۲۹ضربش کنیم میشه  1۹رو در نظر بگیرید ، اگه در  ۷4۱۲مثال عدد 

 : به جدول ارزش مکانی توجه کنید حاال 

 ۷4۱۲۹رو نشون میده و ردیف دوم ارزش مکانی  ۷4۱۲ردیف اول ارزش مکانی  
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 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۲ ۱ 4 ۷   

۹ ۲ ۱ 4 ۷  

ضرب کردیم ارزش مکانی  1۹یکان بود ، اما وقتی عدد رو در  ۲ارزش مکانی  ر ابتداد

 صدگان شد.

مکانی رقمهاش چه  ، ببینیم ارزش ۷4۱۲۹۹ضرب کنیم میشه  1۹۹رو در  ۷4۱۲عدد 

 تغییری میکنه:

 هزارها یکها

 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

۲ ۱ 4 ۷   

۹ ۹ ۲ ۱ 4 ۷ 

مت چپ تا به سدو که دهگان بود به یکان هزار تغییر میکنه، یعنی ۱م ارزش مکانی رق

 ای که میگیریم اینه : پس نتیجه .میره

 به سمت چپ میرهیکی ضرب شه ، ارزش مکانی رقمهاش  1۹اگه عدد در 

 به سمت چپ میره دوتاضرب شه ، ارزش مکانی رقمهاش  1۹۹اگه عدد در 

 به سمت چپ میرهسه تا رقمهاش  ضرب شه ، ارزش مکانی 1۹۹۹اگه عدد در 

 .میره  داریم ارزش مکانی به چپ 1پس به تعداد صفرهایی که جلوی 
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 مقایسه کنیم، چند تا حالت داریم: وبرای اینکه دو عدد ر

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

 بیشتری داره.  یرقم ها اگه با هم برابر نبودن، عددی بزرگتره که تعداد

پنج رقم داره ، بنابراین عدد شیش رقمی  4۷2۹1شیش رقم داره و عدد  ۱۵۲3۷2عدد 

 بزرگتر از عدد پنج رقمیه

 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:

زش مکانی میریم یعنی رقم سمت چپ..هر کدوم بزرگتر بود اون عدد ین ارترسراغ بیش

      ۱۷۵۷ < ۷432بزرگتره مثال   

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

 13۷۵4و  13۷۱۲مثال 

 رقمی هستن، میریم سراغ مقایسه رقمها ۷تعداد رقم هاشون با هم برابره، هر دو 

    1 3۷۱۲     1 3۷۵4با هم برابره  رقم سمت چپ هر دو

    1 ۷۱۲3     1 ۷۵43پس سراغ رقم بعدیشون میریم، که اینم برابره  

    1 ۱۲۷3     1 ۵4۷3میریم سراغ رقم بعد ، اینم برابره  

 مقایسه دو عدد

 



 

 

 RiaziBaHam@ 15 زمانیاننویسنده : نسیم 

    1 ۲۱3۷     1 4۵3۷و رقم بعد 

 1 3 ۷ ۵ 4 > 1 3 ۷ ۱ ۲براین :   بنا ۵کدوم بزرگتره ؟  ۵و  ۱بین 

 

 
 

را در هر یک از شکلهای زیر بنویسید، طوری که مجموع سه عدد  ۷و4و3و2و1عددها -1

 افقی و سه عدد عمومی برابر شود سپس این مسئله را در سه حالت زیر حل کنید.

 

 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 

 RiaziBaHam5@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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

 ۷حل تمرین صفحه 

 عددنویسی


