




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به نام خداوند جـان و خـرد  

 

 

 

 کزین برتر اندیشه برنگـذرد 

 

 
 

است که نگارش آن بـر   یوزي  از مجموعه »کتاب کار ریاضی چهارم دبستان«کتابی که در دست دارید 
 شده است. زاده بوده که زیر نظر دبیر محترم مجموعه تهیه   ي مؤلف گرامی خانم الهام اصانلو کریم عهده

این کتاب براساس کتاب جدید آموزش و پرورش براي کالس چهارم دبستان نگاشـته شـده اسـت. ایـن     
اي طراحـی   هاي آن به گونه گیرد و تمرین هاي مربوط به کتاب چهارم دبستان را دربرمی کتاب تمامی نکته

 د.باشآموزان را به همراه داشته  که متنوع بوده و ابتکار دانش  شده
هـاي زیـر    بندي کتاب درسی تفکیک شده و هر بخش آن شـامل قسـمت   صل کتاب براساس موضوعهر ف

 است:
 نامه . درس1 

 هاي درست یا نادرست  عبارت. 2 
 . کامل کردن جمالت 3 
 اي  هاي چهار گزینه . پرسش4 
 هاي با پاسخ تشریحی . پرسش5 
 هاي مبتکرانه  . پرسش6 
 هاي مبتکرانه . پاسخ پرسش7 

کوش است و معلمان عزیز در حل یا   آموزان عالقمند و سخت هاي مبتکرانه فقط براي دانش رسشبخش پ
 ها صاحب اختیار هستند. عدم حل آن

 ها باشد. گر آن آموزان عزیز مفید بوده و در رسیدن به موفّقیت، یاري امیدواریم این مجموعه براي دانش
 آرا)،  ها گلناز جوانمردي (حروف چین و صفحه جموعه و خانمدانیم از مؤلف محترم، دبیر م در پایان الزم می

 گزاري کنیم.  سارا لطفی مقدم (رسام) و بهاره خُدامی (گرافیست) سپاس
 
 انتشارات مبتکران 

 

 



 
 صفحه عنوان 

 
 
 

  اعداد و الگوها فصل اول: 
 8  ..................................................................... (الگویابی، رسم شکل)  1درسنامه  
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 16  ........................................................................................... (الگوها) 3درسنامه  
 20  ............................................................. خروجی) -(ماشین ورودي 4درسنامه  
 24  ............................................................................. (معرفی میلیون)  5درسنامه  
 28  .........................................................................  آزمون مداد کاغذي فصل اول 
 30  ...........................................................................................   پرسشهاي مبتکرانه 
 
 

 کسر  فصل دوم: 
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 گیري  اندازه فصل چهارم: 
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 (الگویابی، رسم شکل) 1درسنامه  

هـا را   منـد بـین اعـداد و شـکل     ي قـانون  باشد. کشف رابطه هاي حل مسئله الگویابی می یکی از روش راهبرد الگویابی:

 باشد.  عددي و الگویابی هندسی می الگویابیگوییم که شامل  الگویابی می

گونـه مسـائل یـک     کنیم که گاهی براي حل ایـن  را کشف می ي بین عددها الگویابی رابطه در این عددي: الف) الگویابی

 کنیم.  ي بین عددها را کشف می کنیم و گاهی نیز بدون رسم جدول رابطه رسم می دارجدول نظام 
 

, ام چند است؟ در الگوي عددي مقابل عدد سی :1 مثال  , , ,..... 6 9 ,2 

دار رسـم   ؤال یـک جـدول نظـام   براي پاسخ بـه ایـن سـ   

ي هـر   یابیم کـه شـماره   کنیم: با توجه به جدول درمی می

ام، برابـر   برابر شده است. بنابراین مقدار عدد سی .عدد 

0.با  . 90×  باشد. می =
 

, ام چند است؟ در الگوي عددي مقابل، عدد سی :2 مثال  , , ,...5,,,7 2. 

آید و عدد سوم  به عدد اول به دست می 6یابیم که عدد دوم از اضافه کردن یک  ي بین عددها، در می با دقت به رابطه

بـه   6ام از اضافه کردن بیست و نـه تـا    آید و به همین ترتیب عدد سی به عدد اول به دست می 6از اضافه کردن دو تا 

)   آید: عدد اول به دست می ) ( )+ × = + × = + =29 6 5 29 6 5 ,74  ام عدد سی =عدد اول  79,
 

ک رسم شکل)، ارتباط بـین عـددها را   توان با تبدیل الگوي عددي به الگوي هندسی (به کم دربعضی مواقع می نکته: 

 کشف کرد. به مثال زیر توجه کنید: 
 

? ا ادامه دهید.الگوي عددي مقابل ر :3مثال   ?, , , ,,,02.0 .50 

باشـد. بنـابراین    0,ي عـدد  نشان دهنده و  00,ي عدد  دهنده  نشان  توان فرض کرد که هر براي حل مسئله می

 توان به دست آورد: الگوي هندسی زیر را می
 

 ? , ? ,  ,  ,  
 

 )1شکل (  )2شکل (   )3شکل ( )  4شکل (   )5شکل ( 

 

 ي عدد شماره , 2 . 4
 عدد . 6 9 2,

 

.× 

6+ 6+ 6+ 
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صـورت   به 5و  4ي قبل دارد. بنابراین شکل  تر از مرحله بیش و دو تا   یابیم که شکل هر مرحله یک ها در می با دقت در شکل
 زیر خواهد بود: 

 

 , 
 )4شکل ( )5شکل ( 

 توانیم الگوي عددي داده شده را به صورت زیر بنویسیم:  ها وجود دارد، می اي که بین شکل با توجه به رابطه
 

 

 

 

 590 , 470  ,  .50  ,  2.0  ,  ,,0 

گونـه مسـائل    کنیم که معمـوالً بـراي حـل ایـن     ها را کشف می ن شکلي بی در این الگویابی رابطه ب) الگویابی هندسی:

 توان از چند روش استفاده کرد.  می
 

 در الگوي هندسی زیر، شکل هفتم از چند مربع تشکیل شده است؟ :مثال 
 

 

 , , , 
 اولشکل  دومشکل   سومشکل   مچهارشکل  

مربـع اضـافه    4مربع و به شکل سوم  .مربع، به شکل دوم  2شویم که به شکل اول  ت متوجه میبا کمی دقّ اول: روش

مربع و براي  6مربع و براي رسم شکل ششم به شکل پنجم  5شده است. بنابراین براي رسم شکل پنجم به شکل چهارم 

 کنیم. مربع اضافه می 7رسم شکل هفتم به شکل ششم 
 

 

 

 

 , , 
 شکل پنجم شکل ششم شکل هفتم  

ي قبل است کـه   یابیم که هر شکل به جز شکل اول همان شکل مرحله ها توجه کنیم درمی اگر کمی به شکل روش دوم:

 است. ي شکل به آن اضافه شده هیک ردیف به تعداد شمار

 

 
 

 , , , 
 شکل اول شکل دوم شکل سوم شکل چهارم 

,20+ ,20+ ,20+ ,20+ 
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 هاي پنجم و ششم و هفتم را نیز به همین صورت رسم کنیم:  توانیم شکل بنابراین می
 

 

 

 

 

 

 شکل پنجم شکل ششم شکل هفتم 

توان با تبدیل الگوي هندسی به الگوي عددي، ارتباط بین عددها را کشف کرد. براي نمونه  بعضی مواقع می در نکته: 

 گویند.) می توان الگوي هندسی را به الگوي عددي تبدیل کرد. (به این الگو، الگوي اعداد مثلثی نیز در همین مثال باال می

 , , , , , ,, . 6 ,0 ,5 2, 28  
 

 

 

 

 

 الت الگویابی و رسم شکلنمونه سؤا 
 ي صحیح را، انتخاب کنید. الف) گزینه

0 در الگوي عددي مقابل، عدد بعدي کدام است؟ -1 4 8 12, , , , 

  20 د)  8, ج)  6, ب)  4, الف) 

3 گیرد؟ با توجه به الگوي اعداد مقابل، در جاي خالی، کدام عدد قرار می -2 5 8 12, , , , 

  9, د)  7, ج)  5, ب)  ., الف) 

 هاي زیر وجود دارد، در کدام گزینه آمده است؟ الگویی که در شکل -3
 
 

 

 

  )3(   )2(   )1( 

 حدي در هر مرحله وا 2افزایش  ب) دو برابر شدن در هر مرحله  الف) 

 واحدي در هر مرحله  6افزایش  د) واحدي در هر مرحله  4افزایش  ج) 

2+ .+ 4+ 5+ 6+ 7+ 
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 ی را با استفاده از کلمات یا اعداد مناسب، کامل کنید.لب) جاهاي خا

 تبدیل کرد. .........................توان آن را به  ي یک الگوي هندسی، می تر رابطه براي کشف آسان -1

تر از عدد قبل اسـت. بنـابراین عـدد ششـم      واحد بیش 3در ابتداي الگویی قرار دارد که در آن، هر عدد  5عدد  -2

 است. .........................با برابر 

باشـد،   تر از عدد قبـل از خـود مـی    واحد کم 100شروع شده و هر عدد در این الگو،  754یک الگوي عددي از  -3

 است. .........................بنابراین عدد هفتم برابر با 

 ) مشخص کنید.ر را با عالمت (هاي زی ج) درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت

3 در الگوي مقابلعدد بعدي  -1 5 3 7 3 9, , , , ,   رستناد  درست  باشد. می 11، عدد  ,

  نادرست  تدرس  توان الگوي عددي را به الگوي هندسی تبدیل کرد. گاهی اوقات می -2

18 در الگوي عددي مقابل -3 15 12 9, ,  نادرست  ست در  .تر است تا از عدد قبل کم 3هر عدد،  ,

 هاي زیر را، به صورت کامل بنویسید. د) پاسخ پرسش

 در هر یک از الگوهاي زیر، دو شکل بعدي را رسم کنید. ـ1

 الف) 
 , , , , 
 )1شکل (   )2شکل (   )3شکل (   )4( شکل   )5شکل ( 

 در الگوهاي زیر ،سه عدد بعدي را بنویسید. ـ2

, الف)  , , , , ,,4 , ب) 90 , , , , ,,402704005.0 

 فروشد. یتومان م 1200خرد و  تومان می 900اي  اي یک نوع شکالت را بسته فروشنده ـ3
 

 
 هاي شکالت تعداد بسته

 هاي شکالت سود بسته
 

 

 

 

 

 

 

 

  ............................................................................................................. فروش یک بسته شکالت چند تومان سود دارد؟ الف) 

  ...................................................................................................... تومان سود کند؟ 800,چند بسته شکالت بفروشد تا  )ب 

  .................................................................................. چند بسته شکالت بفروشد تا با سود آن یک بسته شکالت بخرد؟ )ج 
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 (عددنویسی) 2درسنامه  

رقم بخوانیم، بنویسیم و در یک جدول ارزش مکـانی   4هاي گذشته آموختیم که چگونه اعداد را تا  الدر س عددنویسی:

تـرین ارزش مکـانی و رقـم     دانیم در جدول ارزش مکانی همیشه رقم سمت چپ عدد، بیش طور که می مانقرار دهیم. ه

ي هـزار بـه صـورت زیـر نوشـته       طبقـه ترین ارزش مکانی را دارد. جدول ارزش مکانی تا  سمت راست عدد (یکان)، کم

 شود:  می

 هزار 
 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

      
 

 کنیم و بعد از سمت براي خواندن و نوشتن اعداد از رقم به حروف ابتدا عدد را سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می

 نویسیم. یم و میخوان چپ عدد، اعضاي هر طبقه را به طور کامل همراه با نام طبقه می

 

 هشتصد و سه هزار و پانصد و بیست و ششنویسیم:  را به حروف می .80  و  526عنوان مثال عددبه  

کنیم و بعـد اعضـاي هـر     ها را به طور جداگانه مشخص می همچنین براي نوشتن اعداد از حروف به رقم ابتدا جاي طبقه

,,نویسیم:  د صد و چهار هزار و هفت را با رقم مینویسیم. به عنوان مثال عد طبقه را در جاي خودش می 4 70 0 0 

 خوانیم. مانند: ي هزار می ي یکی ندارند، بنابراین عدد را فقط تا طبقه ها طبقه بعضی از جدول نکته: 
 

 هزار  
457, به رقم:  صدگان دهگان  کانی چهارصد و پنجاه و هفت هزار  به حروف:  000

 7 5 4 
 

ارزش مکـانی  توان نوشت. براي مثال عدد مربوط به جـدول   هر عددي را به صورت گسترده نیز میگسترده نویسی: 

 نویسیم:  زیر را به صورت گسترده می

 هزار 
 صدگان دهگان یکان صدگان دهگان یکان

4 . 2 6 5 7 
 

 4 .0 200  ,6 000 ,50000 ,700000 

 طبقه هزار طبقه یکی
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 , , ,700000 50000 6 000 200 .0 4= + + + + 756,ي عدد  گسترده+ 2.4 

756,ي عدد  = گسترده تا صد هزارتایی 7تا ده هزارتایی +  5تا هزارتایی+  6تا صدتایی+  2تا ده تایی+  .تایکی+  4  2.4 

 نویسیم. مانند: ها صفر باشد، آن را نمی نویسی اگر رقم یکی از مرتبه در گسترده نکته: 

 ,500000 20 .= + .50002, تا صد هزارتایی 5تایی +  تا ده 2تا یکی +  .+ =   

 

 نمونه سؤاالت عددنویسی 
 ي صحیح را، انتخاب کنید.  الف) گزینه

 رد؟کدام رقم قرار دا» 850732«ي یکان هزار عدد  در مرتبه ـ1

  صفر د)  8 ج)  5 ب)  . الف) 

 شود؟ تغییر دهیم، چند واحد به آن اضافه می 8را به رقم » 57962«اگر دهگان هزار عدد  ـ2

  700. ب)  000. الف) 

  80000 د)  0000. ج) 

 توان نوشت؟ ) چند عدد چهاررقمی غیرتکراري می5و  0، 9، 8با ارقام ( ـ3

  24 د)  20 ج)  8, ب)  6, الف) 
 

 ب) جاهاي خالی را با استفاده از کلمات یا اعداد مناسب، کامل کنید. 

 ترین ارزش مکانی را دارد. عدد، بیش........................... کانی همیشه رقم سمت ش مرزدر جدول ا ـ1

 ........................ .هزار یعنی عدد ........................ ششصد و هشتادو سه تا هزار تا برابر است با  ـ2

 ............................. .ج پنج رقمی با تکرار ارقام، برابر است با ترین عدد زو بزرگ ـ3
 

 ) مشخص کنید.هاي زیر را، با عالمت ( ج) درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت

  رستناد  درست  قرار دارد.» 178942«ي عدد  ترین مرتبه در باارزش 9رقم  -1

  نادرست ت درس باشد.  می» 102345«ترین عدد شش رقمی بدون تکرار ارقام، عدد  کوچک -2

 برابر جایگاه سمت راست خودش است.  10در جدول ارزش مکانی، ارزش هر جایگاه،  -3

  نادرست  درست 
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 هاي زیر را، به صورت کامل کنید. د) پاسخ پرسش

 .عدد مربوط به هر جدول را به رقم و به حروف بنویسید -1
 

 هزار     هزار
 صدگان دهگان  یکان  صدگان دهگان یکان   صدگان دهگان یکان

4 5 7  0 . 0 0 0 , 
 

 

  ...................................................................................... به رقم:  .......................................................................................... به رقم:  

  ...............................................................................   حروف:به   ..................................................................................... به حروف:  

 دهد، با رقم و حروف بنویسید. سپس دو عدد کنار هم را مقایسه کنید. عددي را که هر شکل نشان می -2

 

 
 

 

  .....................................................................................   به رقم:  .......................................................................................... به رقم:  

  .................................................................................   به حروف:  .................................................................................. به حروف:  

دهد. سپس آن را در یک  چه عددي را، نشان میباشد، تعیین کنید شکل زیر » هزار«ي  دهنده  نشان اگر هر  -3

 جدول ارزش مکانی قرار دهید و عدد حاصل را به رقم و به حروف بنویسید. 

  ......................................................................................................................................................... به رقم:  

  ................................................................................................................................................... به حروف:  

 

 

 

 دهد، بر حسب ریال، به رقم و به حروف بنویسید. نشان می شکل زیرعددي را که  -4

 

 

 
 

  .....................................................................................   :به حروف  .................................................................................... به رقم:  
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 دهد، در جدول ارزش مکانی قرار دهید. عددي را که هر عبارت نشان می -5
 

 تا صد هزارتایی  .تا ده هزارتایی+  6تا هزارتایی +  5تا ده تایی +  9 → )لفا 
 

 تا صد هزارتایی  7تا هزارتایی+  4تا صدتایی +  6تا یکی +  5 → )ب 
 

+ )ج  + + + + →500000 70000 .000 800 90 5 
 

900000 )د  4000 500 6+ + + → 
 

 هزار 
 صدگان دهگان یکان صدگان گانده یکان

      
      
      
      

 

 اعداد جدول را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

  ............................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................  
 

 هاي زیر پاسخ دهید. به سؤال» 759142«د با توجه به عد -6

  ..................................................................................................................................................  عدد را به حروف بنویسید. الف) 

  ....................................................................................................................................................  رقمی است؟ این عدد چند ب) 

  ..........................................................................................................................................  رقم دهگان هزار آن چند است؟ پ) 

  .........................................................................................................................  مکانی را دارد؟  ترین ارزش کدام رقم بیش ت) 

  .......................................................................................................................  اي قرار دارد؟ ترین رقم در چه مرتبه بزرگ ث) 
 

 دست آورید.  ترین عدد چهار رقمی را به رقمی با بزرگ 6ترین عدد  کوچکاختالف  -7

  ............................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................  
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 (الگوها) 3درسنامه  
 

هاي مختلف بیـان کـرد.    ي بین عددهاي الگو را به شکل توان رابطه گاهی اوقات در الگوهاي عددي و هندسی میالگوها: 

 هاي زیر توجه کنید:  تر این مطلب، به مثال براي درك بیش
 

 در الگوي هندسی زیر، شکل نهم، از چند دایره تشکیل شده است؟ :1مثال  
 

 

 

 

 ؟ 

 )1شکل (  )2شکل (  )3شکل (   )4شکل ( )9شکل ( 

هـاي   ي آن شکل مـرتبط خواهـد شـد. روش     دهیم که به شماره هایی انجام می بندي براي پیدا کردن رابطه، معموالً دسته

 بندي براي رسیدن به پاسخ این مسئله در زیر آمده است: گوناگون دسته
 

ي شکل در ردیف باال، دایره  تر از شماره ي شکل در ردیف پایین و به تعداد یکی کم هر شکل به تعداد شماره روش اول:

 دارد. بنابراین در هر شکل، خواهیم داشت:

 

 
 

 

 هاي هر شکل اد دایرهتعدي شکل =  ي شکل) + شماره شماره -,( 

) بنابراین:  )9 9 , 9 8 ,7= + − = +   هاي شکل نهم تعداد دایره =
 

هاي دوتایی و یک دایره وجود دارد. بنابراین در هـر   ي شکل دسته تر از شماره در هر شکل به تعداد یکی کم روش دوم:

 شکل، خواهیم داشت: 
 

 

 

 

 

 

 

  هر شکل هاي تعداد دایرهي شکل) =  شماره -,× (2+,

) بنابراین:  )9 , 2 , 8 2 , ,6 , ,7= − × + = × + = +   هاي شکل نهم تعداد دایره=
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ي شـکل،   توانیم به هر شکل یک دایره اضافه کنیم که در این صورت، در هـر شـکل بـه تعـداد شـماره      می :روش سوم

عداد کم کنیم. بنـابراین در هـر   ایم، از این ت اي را که اضافه کرده هاي دوتایی دایره خواهیم داشت. اما باید آن دایره دسته

 شکل خواهیم داشت: 
 

 

 

 

  هاي هر شکل تعداد دایرهي شکل) =  شماره× 2( -,

) بنابراین:  )9 2 , ,8 , ,7= × − = −   هاي شکل نهم تعداد دایره =

,  در الگوي مقابل، عدد صدم چند است؟ :2مثال   , , ,...., 4 7 ,0 

کننده خواهد بود و ممکن است در  تا بسیار خسته .تا  .شوند اما شمارش  واحد اضافه می .واحد،  .در این الگو عددها 

ي عـدد بـا آن    ي شماره ها تا صدمین عدد دچار خطا شویم. در این جور الگوها با رسم جدول نظام دار رابطه شمارش آن

 کنیم: عدد را پیدا می

 ي عدد ارهشم , 2 . 4 ... 00,
 مقدار عدد , 4 7 0, ... ؟

 

 

 

 

,×کنیم. اما براي اولین عدد  ضرب می .ي عدد را در عدد  شوند، شماره تا اضافه می .تا  .چون عددها  ، .شـود   مـی  .

 رابطهي عدد) =  شماره× .( -2 واحد از جواب کم شود:  2واحد زیاددارد، پس باید  2که از عدد یک، 

  ( ),00 . 2 298= × −  عدد صدم=

 

 نمونه سؤاالت الگوها 
 ي صحیح را، انتخاب کنید.  الف) گزینه

0 در الگوي عددي مقابل، عدد بعدي کدام است؟ -1 5 1 6 2 7, , , , , , 

  6 د)  .ج)   5 ب)  4 الف) 

3 توان عددهاي الگوي زیر را به دست آورد؟ هاي زیر، می یک از رابطه با استفاده از کدام -2 5 9 17, , , , .... 

 ضرب کنیم، سپس یکی از آن کم کنیم.  .عدد قبلی را در  الف) 

 ضرب کنیم.  2از عدد قبلی یکی کم کنیم، سپس آن را در  ب) 

 ضرب کنیم.  2به عدد قبلی یکی اضافه کنیم، سپس آن را در  ج) 

 ضرب کنیم، سپس یکی از آن کم کنیم.  2عدد قبلی را در  د) 

.+ .+ .+ 
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  هاي زیر، در شکل هشتم چند چوب کبریت خواهیم داشت؟ با توجه به الگوي موجود در شکل -3

 

 ,... 

 )1شکل ( )2شکل (  )3شکل ( 

  5, د)  6,ج)   7, ب)  9, الف) 
 

 ب) جاهاي خالی را با استفاده از کلمات یا اعداد مناسب، کامل کنید. 

137در الگوي عددي مقابل  -1 127 117 107 97 87, , , ,   از عدد قبلی است. ......................واحد  .................هر عدد  ,

72012024 در الگوي عددي -2 6 2, , ,  باشد. می ......................... عدد بعدي ، ,

 باشـد، عـدد پـنجم    2تر است. اگر اولین عدد این الگو  واحد بیش 1برابر عدد قبلی  3در یک الگو هر عدد، از  -3

 باشد. می ..........................

 ) مشخص کنید.هاي زیر را، با عالمت ( ج) درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت

8در الگوي مقابلعدد بعدي  -1 6 16 6 32 6, , , ,   رستناد  درست  باشد. می 64عدد  ،,

4 در الگوي عددي -2 9 14 19, ,   نادرست  تدرس است. 198عدد چهلم  ,

 با توجه به الگوي مقابل: -3
 
 
 
 
 

 

 )1شکل (   )2شکل (   )3شکل ( 

 ي شکل. شماره ×ي شکل  شمارهبرابر است با:  ها وجود دارد، ي هر شکل و تعداد مربع اي که بین شماره رابطه

  نادرست  تدرس 

 هاي زیر را، به صورت کامل بنویسید.  د) پاسخ پرسش

 با توجه به توضیح نوشته شده در مقابل هر الگو، جاهاي خالی را کامل کنید.  -1

........... تر از عدد قبلی است. واحد بیش 50در این الگو، هر عدد  الف)  ........... ........... ....... ., , , , ...7 

........... تر از عدد قبلی است. واحد کم 00,در این الگو، هر عدد  ب)  ........... ........... ...., , .., , .....,,,2 

........... ین الگو، هر عدد نصف عدد قبلی است.در ا پ)  ........... ........... ......, , , , .....48 

........... تر است. برابر عدد قبلی، یک واحد کم 2در این الگو، هر عدد از  )ت  ........... ........... ....... ., , , , ...6 
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1   به الگوي عددي مقابل توجه کنید: -2 5 9 13, , , 
 

  اعداد این الگو را در جدول مقابل قرار دهید. الف) 

 
 

 مقدار عدد) = ...........× ي عدد  (شماره -. ي هر عدد و مقدار آن وجود دارد؟  اي بین شماره  چه رابطه )ب 

  .............................................................................................  ام این الگو چند است؟ به کمک این رابطه، بگویید عدد سی ج) 

 ر یک از الگوهاي زیر، عدد چهلم را مشخص کنید.در ه -3

, )الف  , , ,...2 5 8 ,,   ........................................................................................................................................................................  

, )ب  , , ,...2 6 ,0,4   .........................................................................................................................................................................  

 شوند؟  هاي نهم و بیستم از چند چوب کبریت درست می در الگوي زیر، شکل -4
 

 

 

 )1شکل (   )2شکل (   )3شکل ( 

  ............................................................................................................................................................................................................  

من باید سعی کـنم  «هاي شسته شده را روي بند آویزان کند. او با خود گفت:  مادر درسا از او خواست که رخت -5

 11درسـا بـراي   » گیره الزم دارم. 3تري استفاده کنم. پس براي دو پیراهن  هاي کم هر قدر ممکن است از گیره

 پیراهن چند گیره الزم دارد؟ 

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

 هاي زیر را ذهنی حساب کنید.  جمع و تفریق -6

50000  ................................................   الف)  .0000+ 900000  .......................................................  ب) = 700000− = 

6.0000  ...............................................   ج)  2,5000+ 850000  .........................................................  )د = 2.0000− = 

  هاي زیر را ذهنی حساب کنید. ضرب -7

5  ..............................................................   الف)  4000× 800  .......................................................................  ب) = .00× = 

200  ................................................................   ج)  900× 600  ..........................................................................  د) = 500× = 

 ي عدد شماره , 2 . 4 ...

 مقدار عدد     ...
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 خروجی) -(ماشین ورودي 4درسنامه  

تی بر روي آن، یـک  شود که یک ورودي را گرفته و با انجام عملیا هایی گفته می به ماشینخروجـی:    -ماشین ورودي

 خروجی زیر توجه کنید. -هاي ورودي دهد. به ماشین خروجی به ما می

 

تواند چند ورودي و در نتیجه چند خروجی داشته باشد که هر خروجی در مقابل ورودي  خروجی می -یک ماشین ورودي

 هاي زیر توجه کنید:  گیرد. به مثال خود قرار می

 واحد کم شده  8ها  در این ماشین، از ورودي :1 مثال 

 شود. و حاصل به عنوان خروجی، خارج می

 

 
 

دانـیم محـیط مثلـت     طـور کـه مـی    همـان  :2 مثال 

بنابراین » .×طول ضلع«االضالع، برابر است با:  متساوي

ن ماشین طول ضلع به عنوان ورودي، وارد ماشـی  در این

 شود. محیط آن، به عنوان خروجی خارج می شده و

 

 

 

دانیم محیط مربـع برابـر    طور که می همان :3 مثال 

بنـابراین در ایـن ماشـین طـول     » 4×طول ضلع «است با:

ضلع به عنوان ورودي، وارد ماشین شده و محیط آن بـه  

 شود. می عنوان خروجی، خارج

 

 ها ورودي  ها خروجی

 ها (طول ضلع) ورودي  ها (محیط مثلث) خروجی 

 یاب مثلث متساوي االضالع ماشین محیط 

 ها (طول ضلع) ورودي  ها (محیط مربع) خروجی 

 یاب مربع ماشین محیط 
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