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شکل چهارم

شکل پنجم

.   نیمردیف دایره، به شکل قبل اضافه می کیکبرای کشیدن هر شکل، به تعداد شماره ی شکل 

15 21 28

5+ 6+ 7+

. آیدتعداد دایره های هر شکل، از اضافه کردن شماره ی آن شکل به تعداد دایره های شکل قبل به دست می

شماره شکل7654321

هاتعداددایره28211510631
+ + + + + +
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ه تایی کنار هم قرار گرفت1000مکعب 20
.را نشان می دهد20000است پس عدد 
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7400047000

ده تا
بیست تا

سی و پنج تا

47000

چهل و هفت هزار

همبرعکسجدول هادرهزاردهگانوهزاریکانرقم
جهنتیمی توان.نیستندبرابرهمباعدددواین.می باشند

م هارقمکانیارزشعددیکرقم هایکردنجابجاباکهگرفت
ابکهمی شودحاصلجدیدیعددوکردهتغییــر

.بودنخواهدبرابرقبلیعدد

40.000 50.000 60.000 80.000

20.000 30.000 100.000

http://gama.ir/


200.000
320.000

دویست
تسیصد و بیس

472.000چهارصد و هفتاد و دو

721.000 489.000 453
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80.000
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300.124422.022232.154

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

127572
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40000+2000+400+20+1=42421ریال 

354.789
802.907

35.006
470.090

987453
709208
60053
090074

صفر4

رقمی6

99999100000
9876

753
10234
4067

چهارصد و هفتاد و شش هزار

...اصفهان و4جمعیت یک شهرستان، جمعیت دانش آموزان کالس چهارم دبستان منطقه 
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2 2

تواحد بیشتر از عدد قبلی اس5هر عدد 

عداد تعداد دایره های هر شکل، دو برابر ت
.دایره های شکل قبلی دایره است

.برابر عدد قبلی است2هر عدد 

.برابر عدد قبلی است3هر عدد 

.قبلی استتعداد مربع های هر شکل، سه برابر شکل

.واحد کمتر از عدد قبلی است5هر عدد 

.برابر عدد قبلی است4هر عدد 

.هر عدد نصف عدد قبلی است
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15

15

15

ه هایدستشکل،شماره هایتعدادبهشکلهردر.می شماریمتا2تا2ومی دهیمقرارتایی2دسته هایدررادایره هاشکل،هردر
شکلهردایره هایتعداد(=شکلشماره ی×2+)1:پس.می ماندباقیدایرهیکوکردجدامی توانتایی2

قراردایرهشکلشمارهازربیش تیکیپایینردیفوشکلشمارهاندازه یبهباالردیفکه.داردقراردایرهردیفدوشکلهردر
شکلهردایره هایتعداد=شکلشماره(+کلشماره ی+1):می رسیمزیررابطه یبهکلیحالتدرپس.دارد

یکیشکل،هرتایی2دسته هایتعداددهیم،قرارتایی2دسته هایدررادایره هابقیه یوجداکردهتایی3دسته ییکشکلهردراگر
شکلهردایره هایتعداد=3((+شکلشماره ی-1)×2):پس.استشکلشماره یازکمتر

تعداددهیم،قرارتایی2دسته هایدررادایره هاهمه یوکنیماضافهاست،شدهمشخصرنگباکهرادایرهیکشکلهربهاگر
شکلهردایره هایتعداد((=2×(شکلشماره+1))-1:پس.می باشدشکلشماره یازبیشتریکیتایی،2دسته های

دایره هاازتاییسهدسته هایلشکشماره یتعدادبهکنیم،اضافهدایرهشکلشماره هاییازکمتریکیاندازه یبهشکلهربهاگر
شکلهردایره هایتعداد(=3×شکلشماره ی)-(شکلشماره ی-1):بنابراین.داشتخواهیم

.استفردشکل هاهمه یدردایره هاتعدادچونخیر،

.آوردیمدستبهباالشکل هایدرکهرابطه هاییازیکهرازاستفادهبابله،
):بنابراین )3 40 1 2 81
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4×4

2× 2× 2×

8 16

شماره یعدادتبهکنیم،حذفرامربعیکشکلهرازاگر
حذفمربعیککردناضافهباکهداریمتایی3ستونشکل،
. آیدمیدستبهشکلهرمربع هایکلتعدادشده،

شماره یازبیشتریکیکنیم،اضافهمربعدوشکل،هربهاگر
اضافهمربعدونکردکمباکهداریمتاییسهستونشکل،
.می آیددستبهشکلهرمربع هایتعدادشده،

درترتیبنایبهنمی گیریم،نظردرراباالردیفشکل،هردر
بهشکل،هردرپس.می شودحذفبیشترمربعیکشکلهر

بهواستدهشحذفمربعشکلشمارهازبیشتریکیتعداد
دنکراضافهباکهداریمتایی2ستونشکلشماره یتعداد

دستهبشکلهرمربع هایکلتعدادشده،حذفمربع های
.می آید

3+ 3+ 3+ 3+ 3+

13 16 19
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.ایی خواهیم داشتاگر به هر شکل یک مربع اضافه کنیم یکی بیش تر از شماره ی شکل ستون سه ت: راه حل اول
تعداد مربع های هر شکل((= شماره ی شکل-1)×3)-1

ه ی شکل و در ردیف وسط هر شکل سه ردیف دارد که در دو ردیف باال و پایین آن، به تعداد یکی بیشتر از شمار: راه حل دوم
شکلمربع های هر تعداد (= 2×(شماره ی شکل+1+))شماره ی شکل. به تعداد شماره شکل مربع وجود دارد

1-(3×2) 1-(3×3) 1-(3×4) 1-(3×5)

.   ستون سه تایی داریماگر در هر شکل، دو مربع در ردیف های باال و پایین را حذف کنیم، به تعداد شماره شکل: راه حل سوم
شکلتعداد مربع های هر (= شماره ی شکل×3+)2

1(+2×2) 2(+3×2) 3(+4×2) 4(+5×2)

2(+3×1) 2(+3×2) 2(+3×3) 2(+3×4)
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شماره شکل654321

تعداد چوب کبریت13119753

ده عدد چوب کبریت به شکل قبل اضافه ش2به ترتیب 3و 2چوب کبریت درست شده، و در شکل های 3شکل اول با 
:بنابراین. است

حلقه از 12است پس برای بنابراین تعداد گیره ها یکی کمتر از تعداد حلقه ه.گیره استفاده شده است2حلقه از 3برای اتصال 
.گیره استفاده می شود11

.   چوب کبریت عمودی دارد4×2چوب کبریت افقی و 3واحد طول دارد، 3نرده ای که 
:بنابراین داریم

تعداد چوب کبریت های نرده= تعداد واحد+2×(تعداد واحد+1)
6+2×(6+1=)20:                  واحد برابر است با6در نتیجه تعداد چوب کبریت های نرده ای به طول 

شکل و در هر اگر دایره های هر شکل را در یک ردیف و یک ستون قرار دهیم، خواهیم دید که در هر ردیف به تعداد شماره ی
لتعداد دایره های هر شک(=شماره ی شکل(+)شماره ی شکل-1): بنابراین. ستون به تعداد یکی کمتر از شماره شکل، دایره وجود دارد

(6+7=13: )و شکل هفتم5+4=9در مجموع )تایی4تایی و یک ستون 5از یک ردیف : شکل پنجم

67.000
5.000

12.000
160.000

700.000
929.000

140.000
400.000

7900
20.000

56000

200.000
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محیط مثلث= 3×1=33×2=36×3=9

3

6

9

10

مثلثحیطماینکهبهتوجهبا
ربضازاالضالعمتساوی
به3درضلعیکاندازه
نبنابرایمیآیددست
3درراچپسمتاعداد
درراخروجیوضرب
.یممینویسراستسمت

12 18

2 4 3

4

8

12

2

3

5
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مربعاندازهیطولازآنجاکهاندازهطولضلعهایمربعباهمبرابرند،پسبرایبهدستآوردنمحیط
.ضربمیکنیم4یکضلعمربعرادر

4×طولضلع

36 40 20 8

12

28

36

40

.دهندمیخروجیوکردهضربچهاردررادریافتیورودیماشیندوهر
بهورودیهاشدنبرابر4ازهاخروجیباالمثلهمروبروماشیندر

.آمدهانددست

بعطولضلعمر محیطمربع

بعطولضلعمر
محیطمربع

16 24
5 8

.ضربکردهاست4پاسخامیردرستاستچونبرایبهدستآوردنمحیطمربع،طولضلعمربعرابر
.تقسیمکردهاست4رابروپاسخمهدینادرستبهخاطراینکهاوبرایبهپیداکردنمحیطمربعطولضلعمربع
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.جمعمیشود3ضربوسپسحاصلآنبا2در
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8
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7

11

.واحدکممیشود2ضربشدهوسپسازحاصلآن4هرعددیکهوارداینماشینشودابتدادر
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نجپوسی

321.321320.315222.324

423222 513023 123123

0000001

66914975

ودوشصتونهصددووچهلوهفتصد

نهوشصتوششصدوهزارنهوچهلوصدومیلیونپنجوهفتاد

100.000 1.000.000

50.000

423000 503000
هزارسهوبیستوچهارصدهزارسهوپانصد
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مقایسههمباراعدددورقمهایچپسمتازیعنیمرتبهبزرگترینازپس.استرقمی7عدددوهر.میشماریمراارقامتعدادابتدا
چونمیکنیم

530300 650000<

>332321111 332233333

5100001<6445710

>
دومین.است7عدددوهرچپسمترقماولین.هستندرقمی7عدددوهر
:راینبنابچون.میکنیممقایسههمباراآنهاچپسمترقم 3>4

6<5

> >

><<

<

انساننوزادموش،بزرگسال،انسان

600.000400.000
600.000700.000

بسیار زیاد
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تا 1000: در محله( 10×10=100)تا100: در مدرسه
(1000=10×10×10)

تا10
تا10

100×10000=1000000تا100

1000000=100000×10

100.0004.000.00020.000

هند
سوریه

ایران

تعداد کل مدرسه ها=777987+11601+82973=872561

550025
40000+

590025

776005
31000-

746005
1000

745005

863000

525007
13000-

515007
3000

512007
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م،میکنیجدارقمسهرقمسهراستسمتازابتدا
پنجوبیستونهصدوزارهیکوچهلوسیصدومیلیونهشت.میخوانیمراعددرقمهامکانیارزشومرتبهبهتوجهباسپس

42

.تاسشدهقبلیعددبرابرچهارعددهر

.میدهدنشانراخروجیومیکندجمع7بارا35یعنیحاصلوکردهضرب5دررا7یعنی

هرصفرهایتعدادهبضرب،حاصلجلویسپس.میکنیمضربهمدرراعدددوصفرها،گرفتننظردربدونابتدا
.میگذاریمصفرعدد،دو

6.000.000

رقمی5

یکانهزارصفر6
صدگانهزار

100352

20

40

50

100

200

250

105

205

255

103

203

253

کارتن120حامدوسیبکارتن450امیرامسالپاییز
570کارتن .فروختهاندسیبکارتنچندامسالدواین.فروختندسیب

:مانندهاییعدد.دهیمقراررا100.000ازعددکوچکترهرخالیجایدر

99.999
99.998
99.997

...و
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شکلپس.استبیشترواحد2مربعهاشدنبرابردوازمثلثهاتعداددارد،وجودمربعشکلشمارهیتعدادبهشکلهردر
.داردمثلت(2×6+)2=14ومربعشش:ششم

هرشیکجمعیتموبایلگوشییکقیمتاستادیومدرحاضرجمعیت

1000000میشودتایی100دستهی10000وچون.شدخواهدمترسانتی1تقریبیطوربهآنضخامتدهیم،قرارهمرویراکاغذبرگهی100اگر
10000×1=10000سانتی متر=100متر:تقریبیطوربهکاغذمیلیونیکضخامتپس

...ورایانهبوک،نوتتبلت،موبایل،گوشی

تومان2.000.000 تومان3.000.000 تومان32.000.000

10.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

تومانآنراباکارتعابر230.000اگر.توماناست450.000قیمتیکگوشی
دهبدهیم؟تومانیدیگربایدبهفروشن10.000بانکخودپرداختکردهباشیمچنداسکناس
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هبل

.استیطوالنودشوارکناراینکهکندتقسیمقسمت745200بهراخودمحوربایداوچونخیر،

تقسیمقسمت746بهراخودمحوربایدنیزاوزیراخیر،
.استدشوارهمکناراینکهکند

کمخیلیمادقتبرویم،جلوتا100.000تا100.000وکنیمشروع700.000بااگر
.استتربهگفتمعلمکهروشیپس.بزنیمتقریب800000و70000بینرا745200عددمحلبایدزیرا.میشود

741000 742000 743000 744000 745000 746000
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