
دانشمندان معتقدند که سّن کره ی زمین به طور تقریبی چهار میلیارد و پانصد میلیون سال است. فقط در کهکشان راه شیری حدود 
400 میلیارد ستاره وجود دارد. در حال حاضر بیش از 7 میلیارد نفر در کره ی زمین زندگی می کنند. جالب است که تعداد سلّول های 

بدن یک انسان چندین برابر تعداد ستاره هاست.

عدد نویسی و الگوها1
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1ــ یک بازی دو نفره انجام دهید. 
رو  به  رو   صفحه ی  روی  را  خود  مهره های  بردارید.  کوچک  مهره ی   8 هرکدام 
بیندازید. با توّجه به محّل قرار گرفتن مهره ها، ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنید. 

سپس، عدد به  دست آمده را بنویسید. 
هر دانش آموزی که عدد بزرگ تری بیاورد، برنده است.اگر مهره ی شما خارج از 
صفحه افتاد، کوچک ترین عدد روی صفحه ی بازی )یعنی عدد یک( را در نظر بگیرید. 

اگر مهره روی خط قرار گرفت، بزرگ ترین عدد نزدیک به آن را در نظر بگیرید.
برای نمونه، در صفحه ی بازی 8 مهره به صورت رو  به رو قرار گرفته اند. بنابراین، 

عدد حاصل را به صورت زیر به دست آورده ایم.

 یعنی عدد 1.320.011 به دست آمده است.

2ــ پول هایی که در زیر می بینید، پول های فاطمه است. حساب کنید او چند ریال 
دارد. روش حساب کردن خود را توضیح دهید.

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
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ــ آیا فاطمه می تواند یک کوله پشتی و یک پالتو بخرد؟
ــ اگر او یک جفت کفش بخرد، با بقیه ی پولش چه چیزهای دیگری می تواند بخرد؟

ــ خودتان سؤال دیگری طرح کنید و به آن جواب بدهید.
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باقی مانده۱،۴۵۰،۰۰۰

آیا فاطمه می تواند همه ی اجناس را بخرد؟
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3ــ با توّجه به جدول ارزش مکانی روبه رو، توضیح دهید که چگونه با ضرب یک عدد در ١٠ 
ارزش هر رقم تغییر می کند.

٤ــ به سؤال های زیر پاسخ دهید: 
رقم ٧ در عدد 730 در چه مرتبه ای قرار دارد؟

اگر عدد 730 را 100 برابر کنیم، رقم 7 چه مرتبه ای پیدا می کند؟
٥  ــ جاهای خالی را پرکنید.

100 تا 100تایی برابر است با یک 
100 تا 10.000تایی برابر است با یک 

1ــ با توّجه به محورها در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
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2ــ جدول های ارزش مکانی زیر را مانند نمونه پر کنید.

3ــ جاهای خالی را پر کنید.
عدد 320.000.000 از   تا یک میلیون ساخته شده است.

عدد 2.700.500 از  تا یک میلیون و 7 تا  و 5 تا  ساخته شده است.
عدد 1.000.000 از  تا هزارتا و یا از   تا ده هزارتا  و یا  از  تا صد هزارتا ساخته شده است.

4ــ جاهای خالی را مانند نمونه پرکنید.
٨ صدهزار منهای ٤صدهزار می شود 

نصف ٦ میلیون می شود 
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با ضرب یک عدد در ده ارزش آن عدد ده برابر می شود و اعداد
 یک مرتبه در جدول ارزش مکانی به سمت چپ حرکت می کنند

مرتبه ی صدگان

۷۳۰×۱۰۰=۷۳۰۰۰

دهگان هزار

۱۰۰۰۰ده هزار تایی
۱۰۰۰،۰۰۰ میلیون
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ـ در ماه آبان، روزانه دو میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت فروختیم. در مّدت 10 روز از ماه آبان، چند بشکه نفت فروخته ایم؟  5ـ 
اگر فروش نفت را دو برابر کنیم، روزانه چند بشکه باید بفروشیم؟

١ــ معلّم کارت های عددهای 1  ، 4 ، 7 و 9 را به دانش آموزان داد. سپس، از آنها خواست که با آن عددها دو عدد دو رقمی 
مختلف بسازند و حاصل ضرب آنها را به دست آورند. 

300 یعین ٣ تا صدتایی، پس ٣ تا هب ٥ اضافه یم کنیم.       827 =  300 +527

    4   7

*   9    1
___________

مائده این عددها را ساخت: 9    صدیقه این عددها را ساخت:     4

×   1    7
___________

الف( حاصل ضرب کدام یک از دو عدد بزرگ تر است؟ 
ب( شما هم با کارت ها دو عدد دورقمی بسازید و حاصل ضرب آنها را به دست آورید. 

پ( اگر بخواهید بزرگ ترین حاصل ضرب عددهای دورقمی را به دست آورید، کدام دو عدد را انتخاب می کنید؟ برای پیدا 
کردن جواب، در کالس با دوستانتان گفت وگو کنید. 

٢ــ حاصل جمع و تفریق ها را مانند نمونه انجام دهید و روش کار خود را بنویسید.

527 + 400 - 1 = 

701 - 600 =  
٣ــ دو عدد داده شده را مقایسه کنید و راه حّل خود را توضیح دهید.

     200200   2000200                 70000   6997                800101   800011   
٤ــ می خواهیم 800 مهره را به 20 دسته ی مساوی تقسیم کنیم. برای این کار، می توانیم ابتدا مهره ها را به 10 دسته تقسیم 

کنیم؛ یعنی در هر دسته چند تا مهره؟              
800 ÷ 10 =                                                                                                                               

سپس تعداد مهره های هر دسته را نصف می کنیم.                                                = 2 ÷ 
حاال تقسیم های زیر را انجام دهید.

60000 ÷ 300 =                                               4000 ÷ 200 =                  

                     
5  ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.            

4328 11475 9

۱۰×۲،۴۰۰،۰۰۰=۲۴،۰۰۰،۰۰۰

۲،۴۰۰،۰۰۰×۲=۴،۸۰۰،۰۰۰

۴۰۰۹۲۶ یعنی ۴ تا صدتایی پس ۴ تا به ۵ اضافه می کنیم

۶۰۰۱۰۱ یعنی ۶ صدتایی پس ۶ تا از ۷ کم می کنیم.

>< >
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۲۰=۱۰×۲

۶۰،۰۰۰÷۱۰۰=۶۰۰       ۶۰۰÷۳=۲۰۰

۲۰۰ ۲۰

۵۲ ۳۹۳

۴۲۷۷ ۱۵۹۸

دو رقم بزرگتر را در دهگان قرار می دهیم سپس برای
 دهگان بزرگتر یکان کوچکتر را انتخاب می کنیم
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          1ــ حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.
302040    900000                          8040000  

+ 70903 ــــــــــــــــــ                               ــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــ  730000 -                       25000 -   

2ــ حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.
430000      80000             80020  
ــــــــــــــــــ                                  ــــــــــــــــــ                                ــــــــــــــــــ  50 *               2000 *       200 *

3ــ تقسیم های زیر را انجام دهید.
80000 ÷ 4000 =  90000 ÷ 300 =  

80000 30000  7000000 4000000    

 1ــ عددهای 1 ، ٢ ، ٣ ، ٤ و ٥ را در هریک از شکل های زیر بنویسید؛ طوری که مجموع 3 عدد عمودی با مجموع 3 عدد افقی برابر 
شود. سپس، این مسئله را در سه حالت زیر حل کنید )می توانید از حدس زدن و آزمایش کردن استفاده کنید(.

مجموع عددها 10 شود   مجموع عددها 9 شود            مجموع عددها 8 شود

2ــ عددهای زیر را بنویسید.
12 تا 100تایی و 10 تا 1000تایی می شود: 

٥٠٠ تا کمتر از 17 تا 100تایی می شود: 
3ــ الگوهای زیر را ادامه دهید.

5.000.000 ، 6.000.000 ، 7.000.000 ،  ،  ، 
 ،  ،  ،       7 میلیون ،       6 میلیون ،       5 میلیون

4ــ ضرب و تقسیم های زیر را انجام دهید.
23×371=                            ٢4٣7  ÷  52 =                                                             

                                                               241×105   =                         1428  ÷  23 =
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۱۰،۰۰۰+۱،۲۰۰=۱۱،۲۰۰

۱،۷۰۰-۵۰۰=۱،۲۰۰

۸،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
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