
6

                 1ــ با دّقت در شکل ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.

   10 تا 100تایی می شود                     10 تا 10تایی می شود             10 تا یکی می شود 

10 تا 1000تایی می شود  10 تا 100.000تایی می شود   10 تا 10000تایی می شود  

 
   

10 تا ١٠٠ میلیون می شود یک میلیارد          10 تا 10 میلیون می شود        10 تا یک میلیون می شود 
1000 تا یک میلیون می شود           

٢ــ جدول زیر را کامل کنید. 

یک میلیارد را می نویسیم: 1.000.000.000
٣ــ الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

500.000.000 ، 600.000.000 ، 700.000.000 ،  ،  ،                   
950.000.000 ، 960.000.000 ، 970.000.000 ،  ،  ،                    
995.000.000 ،996.000.000 ، 997.000.000 ،  ،  ،             

             ،  ،  ، 700 میلیون ، 600 میلیون ، 500 میلیون   

1000

1.000.000

معّرفی میلیارد

١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠١٠٠١٠١
یکیک میلیارد

×10 ×10

۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰

۱۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰

ده میلیون
صد میلیون

یک میلیارد

۱۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ده صد هزار ده هزار صد هزار یک میلیون ده میلیون صد میلیون

۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۹۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۸۰۰ میلیون ۹۰۰میلیون یک میلیارد
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٤ــ عددهای یک هزار، یک میلیون و یک میلیارد را در جدول ارزش مکانی زیر بنویسید.

1ــ عددهای روی نقشه، جمعیت تقریبی بخش هایی از کره ی 
زمین در سال 1393 است. آنها را در جدول ارزش مکانی زیر قرار 

دهید.

2ــ دو تا چک پول 500.000 ریالی می شود:  ریال
چند تا چک پول 500.000 ریالی می شود یک میلیارد ریال؟

یک دسته ی100تایی چک پول500.000 ریالی می شود  ریال و یا  تومان.
با یک دسته ی 100تایی چک پول 500.000 ریالی چه چیزهایی می توانیم بخریم؟

3ــ در هر ردیف، عدد وسطی به کدام یک نزدیک تر است؟ آن را رنگ کنید.

4.900.000.000  4.975.000.000  5.000.000.000

7.380.000.000  7.384.000.000  7.390.000.000

جمعیت کره ی زمین

7.296.543.570

جمعیت آسیا 
4.164.252.000

 جمعیت ایران
78.420.000

جمعیت مسلمانان 12.550.000جمعیت تهران
1.600.000.000

میلیاردمیلیونهزار

صدیصدیصدیصدی

میلیاردمیلیون هزار

صدیصدیصدیصدی

مجعیت کره ی زمنی

  

  

  

  

                 1ــ با دّقت در شکل ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.

   10 تا 100تایی می شود                     10 تا 10تایی می شود             10 تا یکی می شود 

10 تا 1000تایی می شود  10 تا 100.000تایی می شود   10 تا 10000تایی می شود  

 
   

10 تا ١٠٠ میلیون می شود یک میلیارد          10 تا 10 میلیون می شود        10 تا یک میلیون می شود 
1000 تا یک میلیون می شود           

٢ــ جدول زیر را کامل کنید. 

یک میلیارد را می نویسیم: 1.000.000.000
٣ــ الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

500.000.000 ، 600.000.000 ، 700.000.000 ،  ،  ،                   
950.000.000 ، 960.000.000 ، 970.000.000 ،  ،  ،                    
995.000.000 ،996.000.000 ، 997.000.000 ،  ،  ،             

             ،  ،  ، 700 میلیون ، 600 میلیون ، 500 میلیون   

۱۰۰۰

۱ ۰ ۰ ۰
۱  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 ۱  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

آسیا
۷ ۲ ۹ ۶ ۵ ۴ ۳ ۵ ۷ ۰
۴ ۱ ۶ ۴ ۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱ ۶
۷ ۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰

 ۰ ۰ ۰ ۰۵۵۲۱

مسلمانان
ایران

تهران

۱،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۰۰
۵۰،۰۰۰،۰۰۰۵،۰۰۰،۰۰۰

یخچال ، ماشین لباسشویی
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1ــ محورها را کامل کنید. محّل تقریبی عددهای داده شده را روی هر محور مشّخص کنید. سپس برای نقطه های 
مشّخص شده، یک عدد مناسب بنویسید.

1 میلیارد
3.794.670.000

2 میلیارد

10 میلیارد 20 میلیارد
43.975.000.000

600 میلیون 700 میلیون
  1.250.000.000

2ــ دو عدد زیر را با هم مقایسه کنید. روش کار خود را توضیح دهید.
1.000.753.000    999.785.000        

1ــ هزینه ی ساختن یک مدرسه هشتصد و هفتاد میلیون تومان است.٧٠٠ میلیون تومان آن را افراد خّیر اهدا 
کرده اند. به چه مقدار دیگر پول نیاز است؟

یکی از دانش آموزان برای حّل این مسئله از تفریق زیر استفاده کرده است. راه حّل او را توضیح دهید.

اگر کنار مدرسه یک درمانگاه کوچک نیز ساخته شود، جمع هزینه ها یک میلیارد تومان می شود. در این صورت، 
چه مقدار دیگر پول الزم است تا هم مدرسه و هم درمانگاه ساخته شود؟

2ــ یک کارخانه ی خودروسازی قیمت یک نوع خودرو را 295.000.000 ریال اعالم کرده است. اگر این 
کارخانه در هر روز 60 دستگاه از این خودروها بفروشد، فروش روزانه ی این نوع خودرو چند ریال می شود؟

   870 میلیون
___________   700 میلیون   -  

   170 میلیون 

          1 میلیارد
___________ 700 میلیون  -  

4ــ علی و احمد حاصل 12 تا صدهزار تا را به صورت های زیر حساب کرده اند.
1.200.000 = 100.000 * 12 = 12 تا صدهزار : روش علی
1.200.000 = 200.000 + 1000.000 = 2 تا صدهزار + 10 تا صدهزار = 12 تا صدهزار : روش احمد

روش این دو نفر را توضیح دهید.

۰۰۰

میلیون۳۰۰

۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰×۶۰= ۱۷،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۸۰۰
میلیون

۹۰۰
میلیون

یک 
میلیارد

یک میلیاردو
۱۰۰میلیون

یک میلیارد و 
۲۰۰میلیون

یک میلیارد و
۳۰۰میلیون

یک میلیارد و
۴۰۰ میلیون

۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰

۳میلیارد ۴میلیارد ۵میلیارد ۶میلیارد ۸میلیارد ۹میلیارد

۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۳۰میلیارد ۴۰ میلیارد ۵۰ میلیارد ۶۰ میلیارد ۷۰میلیارد ۸۰ میلیارد ۹۰ میلیارد

۷میلیارد

۷۸،۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

هر دو عدد در طبقه ی میلیون قرار دارد و طبقه های کم
 ارزش تر هیچ عدد غیر صفری ندارند

اعداد را هم مرتبه می کنیم

>
۱۰ رقم ۹رقم

تعداد رقم های دو عدد را می شماریم

یک میلیارد = ۱۰۰۰میلیون

hamyar.in همیار
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1ــ هر بسته کاغذ 500 تایی، 5 سانتی متر ضخامت دارد. ضخامت هر 100 برگ کاغذ به طور تقریبی چند سانتی متر است؟
اگر یک میلیارد برگ کاغذ را روی هم قرار دهیم، ضخامت آنها چقدر می شود؟ حدس خود را بنویسید.    

حاالحساب کنید. 
2ــ سه دانش آموز عدد دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار را با رقم نوشته اند؛ کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر 

را توضیح دهید.

قزاقستانپاکستانافغانستانایرانکشور

17 میلیون و 610 هزار180 میلیون و 220 هزار31 میلیون و 300 هزار78 میلیون و 420 هزارجمعیت

الف( قیمت هر مترمربّع آپارتمان نوساز ١,500,000 تومان است. قیمت یک آپارتمان به مساحت 113 مترمربّع چقدر است؟
ب( یک آپارتمان نوساز 50 مترمربّعی داریم. قیمت هر مترمربّع آن 1.700,000 تومان است. قیمت این آپارتمان چند ریال می شود؟

با ماشین حساب 
کار کن

 در سال 1393جمعیت تقریبی مسلمانان دنیا  1,600,000,000 نفر بوده است.
 کّل انسان هایی که تا سال 1390 روی کره ی زمین زندگی کرده اند، به طور تقریبی 100 میلیارد نفرند.

 طول کّل رگ های بدن یک انسان 160 میلیون متر است.
 تعداد تقریبی ضربان قلب یک انسان در طول عمرش 3,000,000,000 دفعه است.

 در هر روز 100 میلیارد گلبول قرمز در بدن تولید می شود.
 در مغز انسان بیش از 100 میلیارد سلّول عصبی وجود دارد.

 جمعیت جهان در سال 1404 به 8 میلیارد نفر می رسد.

آیا می دانید؟

27017000                   270017000                 270170000

3ــ در جای خالی زیر، چه عددهایی می توانید بنویسید؟ چهار عدد را مثال بزنید.

1.000.000.000  >  900.000.000 +       
4ــ اطاّلعات جدول زیر مربوط به سال 1393 است.

الف( مجموع جمعیت این کشورها را با تقریب رقم یک میلیون و حذف رقم های بعد از آن پیدا کنید.
ب( مانند نمونه، جمعیت این کشورها را با تقریب ١٠٠ هزار پیدا کنید. سپس، مجموع آنها را به دست آورید.

: جمعیت ایران 78.420.000تقریب 78.400.000100.000

۵۰۰

۵×۱۰۰

۵ سانتی متر

هر بسته ی صدتایی برابر یک سانتی متر است
=

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰÷۱۰۰=۱۰،۰۰۰،۰۰۰ بسته ی صدتایی

عددی که انتخاب می کنیم باید از صد میلیون بیشتر باشید
۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰

+++

۳۰۷،۵۵۰،۰۰۰ ۳۰۸،۰۰۰،۰۰۰

۳۱،۳۰۰،۰۰۰

۱۸۰،۲۰۰،۰۰۰
۱۷،۶۰۰،۰۰۰

افغانستان
پاکستان

قزاقستان

۱،۵۰۰،۰۰۰×۱۱۳=

۵۰×۱،۷۰۰،۰۰۰=

۱۶۹۵۰۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان
ریال ۸۵۰۰۰۰۰۰۰
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