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اعداد و الگوها 

 کسر

ضرب و تقسیم

اندازه گیری

عدد مخلوط و عدد اعشاری

شکل های هندسی

آمار و احتماالت

فهرست
ریاضی چهارم دبستان



فیلم های آموزشی 

کسر  صفحه ی 38
جمع کسرها    صفحه ی 43

مخرج مشترک    صفحه ی 69
آموزش مساحت مثلث    صفحه ی 205

 دانش افزای
سرمشق
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بزرگ ترین عدد شش رقمی  را بنویسید که یکان هزار آن 8 و مرتبه های 
صدگان و دهگان هزار آن نصف یکان هزار و یکان آن 9 و بقیه ی رقم ها 

بدون تکرار باشد. 

7   4   8   4   6   9
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عددنویسی
زهرا خواندن و نوشتن اعداد چندرقمي را یادگرفته است. حاال 
مي خواهد این کار را به دوستش زهره، یاد بدهد. زهرا مي گوید: 
براي خواندن یک عدد، مثالً 762531، ابتدا باید طبقه ي یکي ها 
و هزارهاي آن را جدا کنیم. البته در هر طبقه، 3 مرتبه داریم پس 
سه رقم اّول از سمت راست، )یکی، ده تایی، صدتایی( متعلق به 
یکی ها و سه رقم بعدي آن، )یکان هزار، دهگان هزار و صدگان 

هزار( متعلق به هزارهاست. 
سپس بدون توّجه به یکي ها، طبقه ي هزارها را مانند یک عدد سه رقمي مي خوانیم و بعد نام طبقه ي هزار را به 

آن اضافه مي کنیم، خوانده مي شود: 
هفتصد و شصت و دو هزار و

بعد طبقه ي یکي ها را نیز مانند یک عدد سه رقمي مي خوانیم: 
پانصد و سي و یک پس مي شود: هفتصد و شصت و دو هزار و پانصد و سي و یک. 

.................................................................................................................... شما هم مثل زهرا عدد 290483 را به این طریق بخوانید و بنویسید. 
عددنویسی تا طبقه ی هزار را در سال گذشته خواندید. حاال باید رابطه ی بین طبقه ی هزار و ده هزار را بدانید. 

آیا می دانید چه رابطه ای بین این دو مرتبه وجود دارد؟ 
بله. کاماًل درست است. ده هزار، ده برابر هزار است. در حقیقت در جدول ارزش مکانی، هر رقم، ده برابر رقم 

هزار
  یکان       دهگان        صدگان

2         5  

سمت راست خودش است.                    
در عددنویسی، توجه به طبقه  بسیار الزم و ضروری است. طبقه ی هزار 
دارای 3 صفر است و برای خواندن هر عدد، ابتدا عدد را به طور ساده 
داخل  عدد  می خواهیم  مثاًل  می آوریم.  را  طبقه  نام  سپس  می خوانیم 

جدول را به رقم و حروف بنویسید. 
ابتدا 25 را نوشته و چون طبقه ی هزار 3 تا صفر دارد پس  25000 و به حروف نوشته می شود: بیست و پنج هزار 
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سطح آسانسطح متوسطسطح دشوار

1- این شکل ها چه عددي را نشان مي دهند؟  

                     ............................................................................................ عدد:   

عدد: .............................................................................................               

                     ............................................................................................ عدد:   

2- الف( عددي را که چرتکه نشان مي دهد در جدول ارزش مکاني قرار بدهید. 
ب( با رقم بنویسید. 

3- عدد 953002 را روي چرتکه نشان بدهید. سپس با حروف بنویسید.                           

   ........................................................................................................................................ حروف:      

این عدد چه چیزهایی را می تواند نشان دهد؟  

	

یکانیکان یکانیکان دهگاندهگان دهگاندهگان صدگانصدگان صدگانصدگان
یکهایکها هزارهاهزارها

هزارهایکهاهزارهایکها

هزارهایکها
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سطح آسانسطح متوسطسطح دشوار

1- هر جدول چه عددي را نشان مي  دهد؟ چند رقمی هستند؟ بنویسید. 

 

										 	 					 	 	 											 	 					

هزارها2- بین این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟
  یکان      دهگان 
         8     4   

هزارها
  یکان      دهگان 
         4     8   

3- عددهاي زیر را با عالمت<=> مقایسه کنید. 
9650  6950          700771  700179    

56800  800651       11758  18578    
پانصد و هفتاد هزار و نود    هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفت

   
4-  من چه عددي هستم؟ 

ب( به جاي یکانم 4 الف( به جاي یکانم 3      
به جاي دهگانم نصف یکانم  به جاي دهگان هزارم 9      

به جاي یکان هزارم 5  به جاي صدگان هزارم 6      
به جاي دهگان هزارم دو برابر یکانم  و به جاي بقیه ي رقم هایم صفر قرار بده    

و به جاي صدگانم 9 قرار بده.          
         هزارها             هزارها
	 	 								 	 	 	 	 	 	 		 	 								 	 	 	 	 	

رقم: ................................................................................  رقم: ...................................................................    
حروف: ...........................................................................................   حروف: ..............................................................................................................   

هزارها
 یکان     دهگان   صدگان

6     7  

هزارها
 یکان    دهگان   صدگان
9       0     1  

هزارها
 یکان    دهگان   صدگان

1      3     7  

هزارها
 یکان    دهگان   صدگان
         1    2   

1 2 3 4

...............	رقمی...............	رقمی...............	رقمی...............	رقمی
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1- نصف عددی با دو برابر همان عدد 40 شده است. عدد چند است؟
د(	14	 		 ج(	12	 		 ب(	16	 	 الف(	8	 	

2- بزرگ ترین عدد چهار رقمی را با کوچک ترین عدد 5 رقمی جمع  کرده ایم. )بدون تکرار ارقام( و 597 را 
از حاصل کم کرده ایم. عدد چند می شود؟

د(	19999 		 ج(	99788	 	 ب(	108999 	 الف(	19513 	
3- در عدد 823400 ، دهگان هزار چند برابر صدگان است؟ 

د(	20	برابر	 		 ج(	50	برابر	 		 ب(	10	برابر	 		 الف(	100	برابر	 	
4- مجموع سن دو نفر 28 و اختالف سّن آن دو نفر 6 سال است. سّن نفر بزرگ تر چند سال است؟ 

د(	21	 	 ج(	16	 	 ب(	17	 	 الف(	19	 	
5- دو تا ده هزارتایی و بیست و پنج تا هزارتایی و سی  و پنج تا پنج هزارتایی می شود؟

د(	220000	 	 ج(	200200	 	 ب(	202000	 	 الف(	500035	 	
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