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ــرا  ــل اج ــا دو روش قاب ــه ب ــت؛ ک ــی اس ــئله الگویاب ــل مس ــای ح ــا و راهبرده ــی از روش ه یک
ــی ــوی هندس ــددی ب( الگ ــوی ع ــف( الگ ــد: ال می باش

ــان  ــدت زم ــاده تر و در م ــی س ــائل را خیل ــیاری از مس ــوان بس ــی می ت ــتفاده از الگویاب ــا اس ب
کمتــری حــل کــرد. نکتــه ی مهــم در الگویابــی کشــف رابطــه ای منطقــی و درســت بیــن عددهــا 

ــت. ــا شکل هاس ی
مثال )1(: در الگوی عددی زیر رابطه ی بین عدد ها را توضیح دهید.

4 ۸ 1۲ 1۶

+4 +4 +4

ــدازه ی 4 واحــد از عــدد قبــل از خــود  ــه ان ایــن یــک الگــوی افزایشــی اســت کــه هــر عــدد ب
ــر اســت. بزرگت

الگوی کاهشی هر عدد به اندازه ۸ واحد از عدد قبل از خود کوچکتر است.

مثال )3(: در الگوی هندسی زیر شکل 17 از چند مربع درست شده است؟

فصل اول  

 الگويابی و شناخت اعداد 
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سه روش برای حل این مسئله پیشنهاد می شود:
روش اول: )1+ شماره ی شکل( + شماره ی شکل = تعداد مربع های هر شکل

 
روش دوم: 1+ )۲× شماره شکل( = تعداد مربع های هر شکل

 
روش سوم: 1-۲× )1+ شماره شکل( = تعداد مربع های هر شکل                 

تبديل الگوی عددی به هندسی

گاهــی می تــوان بــا تبدیــل الگوهــای عــددی بــه هندســی، رابطــه ی بیــن اعــداد را رســم شــکل 
کشــف کــرد.

مثال )3(: 
+۲ +3 +4 +5

1 3 ۶ 1۰،،،

مثال )4(: 

تبديل الگوی هندسی به عددی

شماره شکل1۹3۲1

تعداد شکل۹41؟

1۹×1۹3×3۲×۲1×1

( )17 2 1 35× + =

( )17 1 2 1 35+ × − =

( )17 17 1 35+ + =
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عددنويسی و شناخت اعداد

در ایــن قســمت انتظــار داریــم دانش آمــوز بتوانــد اعــداد را تــا یــکان هــزار بــه درســتی بخوانــد 
و بنویســد و در جــدول ارزش مکانــی قــرار دهــد.

ــدد  ــرده ع ــروع ک ــه ش ــن طبق ــدن آن از بزرگتری ــدد و خوان ــک ع ــتن ی ــروف نوش ــه ح ــرای ب ب
مربــوط بــه هــر طبقــه را نوشــته ســپس نــام آن طبقــه را می نویســم و بــا یــک »و« بــه طبقــه ی  

ــیم. ــی را نمی نویس ــه ی یک ــام طبق ــط ن ــم فق ــل می کنی ــد وص بع
مثال )۶(:

هزاریکی

یکانصدگاندهگانیکان

53۲7

دویست و سی و پنج هزار و    به حروف        هفت  
نام طبقه      عدد طبقه ی یکی عدد               طبقه ی  هزار  

ــوال عمــل  ــه همیــن من ــز ب ــا تعــداد رقم هــای بیشــتر نی ــی ب ــدن و نوشــتن عددهای ــرای خوان ب
می کنیــم.

مثال )7(: 4۲5۹۸7

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

7۸۹5۲4

چهارصد و بیست و پنج »هزار و« نهصد و هشتاد و هفت

ــد و  ــه وســیله ی چرتکــه بخوان ــا شــکل و ب ــرد اعــداد را ب ــاد می گی ــوز ی ــن فصــل دانش آم در ای
بنویســد؛ و در جــدول ارزش مکانــی قــرار دهــد.
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گستره نويسی

ــد  ــدی باش ــات فرآین ــوزش عملی ــای آم ــد زیربن ــادی دارد و می توان ــت زی ــمت اهمی ــن قس ای
ــود. ــد روی آن کار ش ــه بای ــت و حوصل ــا دق ــن ب بنابرای

در گسترده نویسی با کمک جدول ارزش مکانی نمایش عددها به صورت زیر می باشد:
مثال )۸(: 

۲571۸۹ 
۲۰۰۰۰۰ + 5۰۰۰۰ + 7۰۰۰ + 1۰۰ + ۸ + ۹

ده هزارتاییصدتاییده تایییکی
هزارتایی

صد 
هزارتایی

۹۸1۰۰7۰۰۰5۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰

اگر رقم مربوط به یکی از مرتبه ها برابر صفر باشد آن را در گسترده نویسی، نمی نویسیم.
مثال )۹(:  

۶۰۰۰۰3 = ۶۰۰۰۰۰ + 3
بــه طــور خالصــه می تــوان ایــن فصــل را در یــک نمــودار نمایــش داد تــا یــادآوری و بــه خاطــر 

ــد. ــاده تر باش ــوز س ــیله ی دانش آم ــه وس ــپردن ب س
بهتر است دانش آموزان نکات جدول را به خاطر بسپارند.

بین ارزش مکانی و مرتبه های مختلف:
يک ده تايی برابر با ده تا يكی است.

يک صدتايی برابر با صد تا يكی و ده تا ده تايی است.
يک هزارتايی برابر با هزار تا يكی و ده تا صدتايی است.

يک ده هزارتايی برابر با ده هزار تا يكی و ده تا هزارتايی است.
يک صدهزارتايی برابر با صدهزار تا يكی و ده تا ده هزارتايی است.

حال اگر ده دسته ی 100تايی را كنار هم بگذاريم...
حال اگر ده دسته ی 100 هزارتايی را كنار هم بگذاريم ...
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معرفی ميليون

ــد.  ــت می آی ــه دس ــون ب ــدد میلی ــم، ع ــرار دهی ــم ق ــار ه ــی را کن ــته ی 1۰۰هزارتای ــر ده دس اگ
ــد  ــه ی جدی ــک طبق ــم ی ــا می آموزی ــون م ــیم 1۰۰۰۰۰۰. اکن ــورت می نویس ــن ص ــه ای ــون را ب میلی

ــی اضافــه کنیــم طبقــه میلیــون. ــه جــدول ارزش مکان ب

میلیونهزاریکیطبقه

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانمرتبه

رقم

مثال )1۰(:
 با توجه به عدد به سواالت پاسخ دهید. 

5۰7۲4۰۰۸۰   
الف( عدد را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

صدیصدیصدی

۰۸۰۰4۲7۰5

ب( عدد را به حروف بنویسید.
پانصد و هفت میلیون و دویست و چهل هزار و هشتاد

ج( عدد را به صورت گسترده بنویسید.
5۰۰۰۰۰۰۰۰ + 7۰۰۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰۰ + 4۰۰۰۰ + ۸۰

د( رقم های مربوط به هر طبقه را بنویسید.
طبقه میلیون 7، ۰، 5 طبقه ی هزار ۰، 4، ۲ یکی ها ۰، ۸، ۰

ــرای راحتــی در نوشــتن و خوانــدن یــک عــدد بهتــر اســت عــدد را از ســمت راســت، ســه  1- ب
رقــم، ســه رقــم جــدا کنیــم و بیــن آنهــا »،« بگذاریــم تــا عــدد مربــوط بــه هــر طبقــه جــدا و 

مشــخص شــود.

نكات ارزشمند و به ياد ماندنی
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۲- رقم با عدد فرق دارد.
- رقم یا ارقام عبارتند از: 

۰،1،۲،3،4،5،۶،7،۸،۹   
- از کنار هم قرار گرفتن ارقام، اعداد ساخته می شوند.

بنابراین هر رقم، به تنهایی یک عدد است ولی هر عدد حتمًا یک رقم نیست.
ــر  ــم ه ــن رق ــم ارزش تری ــپ آن و ک ــمت چ ــم س ــن رق ــدد، اولی ــر ع ــم ه ــن رق ــا ارزش تری 3- ب

ــد. ــت آن می باش ــمت راس ــم س ــن رق ــدد، اولی ع
4- هنــگام نوشــتن یــک عــدد بــا تعــداد رقم هــای مشــخص شــده، رقــم صفــر نمی توانــد در بــا 

ارزش تریــن مــکان قــرار بگیــرد، چــون صفــر پشــت عــدد خوانــده نمی شــود.

ماشين های ورودی -خروجی

ــی  ــک خروج ــد و ی ــام می دهن ــی روی آن انج ــه و عملیات ــک ورودی را گرفت ــه ی ــین هایی ک ماش
ــود. ــه می ش ــی گفت ــین های ورودی- خروج ــد، ماش ــا می دهن ــه م ب

هــر ماشــین بــا توجــه بــه کاری کــه انجــام می دهــد یــک خروجــی بــه مــا می دهــد. ماشــین ها 
می تواننــد کارهــای مختلفــی انجــام دهنــد از آن جملــه جمــع، ضــرب، تفریــق و تقســیم اســت.

ــورد  ــم م ــکل ه ــت ش ــن اس ــه ممک ــد بلک ــدد باش ــد ع ــًا نبای ــین ها حتم ــی ماش ورودی و خروج
اســتفاده قــرار بگیــرد.

ــن  ــد ورودی را تعیی ــا می خواهن ــد و از م ــا می دهن ــه م ــین را ب ــک ماش ــی ی ــم خروج ــی ه گاه
ــم. ــس می کنی ــین را برعک ــت ماش ــت جه ــن حال ــم در ای کنی

مثال )1۰(: 
۲44
4۲7
54۹

مثال )1۲(: 
۲5۲5
۶۹۶۹
۹1۲۹1۲

×۶
×۶

-3 +3
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تمرينات پایانی

۲ ،5 ،۹ ،14 ،..... ،..... 1- الگوهای زیر را ادامه دهید.  

        )1(                       )۲(                               )3(                          )4(                           )5(                        

۲- با توجه به عدد به سواالت پاسخ دهید.                                          
315۰7۲۶۸۹

الف( عدد را به حروف بنویسید.
ب( چند رقم زوج در این عدد وجود دارد؟ بنویسید.

ج( کوچکترین رقم فرد در چه مرتبه ی ارزش مکانی قرار دارد؟
د( رقم های طبقه ی هزارها را بنویسید.

3( عددهــای زیــر را در جــدول ارزش مکانــی قــرار دهیــد و ســپس طبقــه ی میلیون هــای آنهــا را 
بــا هــم مقایســه کنیــد.

14۸3۹5۲۶7  ،1۸475۲۹۶3 
4( با توجه به عملکرد ماشین جاهای خالی را کامل کنید.
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ــنی  ــراد در رده ی س ــن اف ــر از ای ــداد ۲57۰۰۰ نف ــت؛ تع ــر اس ــهر ۹5۰۰۰۰ نف ــک ش ــت ی 5( جمعی
ــر  ــال و پی ــه میان س ــد. بقی ــرار دارن ــان ق ــنی جوان ــر در رده س ــوان و 31435۶ نف ــودک و نوج ک

ــتند؟ ــر هس ــال و پی ــهر میان س ــن ش ــردم ای ــداد از م ــه تع ــتند. چ هس
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