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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 ینحوه. است حساب ماشین ریاضیات در استفاده مورد ابزارهای از یکیاولیای گرامی! 

 یادگیری، از اطمینان حصول از بعد. بیاموزید فرزندتان به محاسبات در را آن با کار
 فرزندتان عملیاتی و ذهنی محاسبات جایگزین حساب ماشین از استفاده کنید مراقبت

 .نشود
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 کن. مشخّص ×یا  های زیر را با عالمت درستی یا نادرستی عبارت
 گیرد.ی صدگان هزار قرار میدر مرتبه 1ضرب کنیم رقم  1000را در  1396اگر عدد  الف(
پنج میلیون و سیصد و نود هزار و پانصد و چهل و دو، در مکان دهگان میلیون و در عدد هشتصد و شصت  6رقم  ب(

 قرار دارد.
 ترین ارزش مکانی را دارد.بیش 730429003در عدد  9رقم  ج(

 مل کن.ااسب کمن عددهایو  هاهرا با کلم هاملهج

 . ـــــــــــــــــــــــــ شودمیلیون می 18ی ثلث میلیون به عالوه 24ربع  الف(
 . ـــــــــــــــــــــــــ شودتا، صدهزارتایی درست شده است: می 35تایی و تا، یک میلیون 80عددی که از  ب(
 .هزارتایی  ــــــــــــــــــده میلیون تایی و   ــــــــــــــــشود هزار می 300میلیون و  17تر از میلیون کم 3 ج(
 چه خواهد شد؟                     2و  3های ضرب کنیم ارزش مکانی رقم 100را در  352016اگر عدد  د(

 تا صدهزارتایی تشکیل شده است. ـــــــــــــــــــــــــ از 000,000,37عدد  هـ(

  زیر را با هم مقایسه کن. عددهای

 )الفمیلیون  14نصف  صد هزار  8برابر  6

 )ب میلیون  7 +هزارتایی  600 + تاییده 30 +یکی  5 میلیون  35خمس 

 .آوردست های زیر را بهحاصل عبارت

 609832420    )ب 43745141 30000000  )الف 14000000

  83000 )    )د 2000 )  2400 3500  )ج 4200

 .الگوهای زیر را ادامه بده

2750000, 2850000, 2950000,                  ,                  ,                   
5999600, 5999700,5999800 ,                  ,                  ,                   
98500000,99000000 ,99500000 ,                  ,                  ,                   

 ن.های زیر را کامل کتساوی

 . ـــــــــــــــــــــــــ شودمیمیلیون  27ثلث  الف(
 شود.ریال می ـــــــــــــــــــــــــ ریالی، 1000000چک پول  20 ب(
 تشکیل شده است. ـــــــــــــــــــــــــ تا، 5000از  5000000عدد  ج(
 تشکیل شده است. ــــــــــــــ تا 800و یا از  ــــــــــــ تا 80و یا از  ـــــــــــ تا 8از  000,000,80عدد  د(
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اسکناس  5 ،ریالی 50000کناس اس 4ریالی،  100000اسکناس  110ریالی،  500000چک پول  40علی 

 ریالی دارد. 10000اسکناس  10ریالی و  20000

 

 

 مقدار پول علی را به ریال حساب کن. الف(

 علی چند تومان پول دارد؟ ب(

 کن. توجّهبه قیمت کاالهای زیر  -

 

 پشتی چند تومان باید بپردازد؟لت و کولهعلی برای خرید تب الف(

 تواند همه اجناس را خریداری کند؟آیا علی با پول خود می ب(

 تواند بخرد؟نی میای پولش چند کتهاگر او یک دوربین بخرد با بقی ج(

 ؟یخریداگر به جای علی بودی، چه کاالهایی را می د(

 ی کاالها را خریداری کند؟تواند همههزار ریال داشته باشد، آیا می 600اگر او  هـ(

ی دیگری خوانده است. اش را در هفتهماندهرا در یک هفته و نصف باقیای صفحه 540سامان ثلث یک کتاب 

 ؟چند صفحه از کتاب باقی مانده است
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه

 چهارم و مسوّ هایپایه در "میلیون و هزار" درس به مربوط اطّالعاتاولیای گرامی! 
 به مربوط هایتمرین از استفاده و یادآوری با. دارد درس این آموزش در زیادی ثیرتا

 .نمایید کمک درس این آموزش در را فرزندتان مباحث، آن
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 کن. مشخّص ×یا  های زیر را با عالمت درستی یا نادرستی عبارت

 میلیون. 727شود، میلیون می 273میلیارد منهای  120 الف(

 .تومان میلیارد 1شود، میتومانی  هزار 10های ی صدتایی از چک پولبسته 10 ب(

 جاهای خالی را پر کن.

 .ــــــــــــــــــ شودمیهزار تا  10تا  100 الف(

 .ــــــــــــــــــ شودمیمیلیون  10تا  100 ب(

  . ــــــــــــــــــ یعنی ــــــــــــــــــ تا 6ی عالوهتا ده میلیون به ــــــــــــــــــ شودتا ده میلیون می 56 ج(

 .ــــــــــــــــــ شودمییکی  7تا ده هزار تا و  32تا ده میلیون و  95تا صد میلیارد و  4 د(

 تومان. ــــــــــــــــــ یایال ر ــــــــــــــــــ شودریالی می 600000چک پول تایی  100تا  100 هـ(
 

 .شده را بنویس مشخّصهای ارزش مکانی رقم

 

 

 

 

  الگوهای عددی زیر را ادامه بده.

  30600000000, 30700000000 ,30800000000 ــــــــــــــــــ, ــــــــــــــــــ ,ــــــــــــــــــ ,

9999750000,  9999800000 ,  9999850000 , , ــــــــــــــــــ , ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ 

  اعداد زیر را مقایسه کن.

 )الف 250152404004  153202504004 )ب 6000600606  60006006660

 )جتا ده میلیون  1000 تا صد میلیون  1000  )دمیلیارد  1 تا صد میلیون  10
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 دست آور.توان نوشت بهمی ترین عددی که در و بزرگ ترین عددی را که در کوچک

)الف 30000000000  < 208000000000  + 

)ب 00000000001  > 9000700000   +  

 پرانتز بنویس.عبارت داخل به  توجّهتقریب هر یک از اعداد را با 

 )الف 407538000هزار(  100)با تقریب  →

 )ب 7208492326)با تقریب یک میلیارد(  →

 )ج 38629751002)با تقریب ده میلیارد(  →

 های مناسب بنویس.به محورها، در جاهای خالی اعداد یا کلمه توجّهبا 

 
 )الف

 )ب 

ی نفت در بازارهای ی نفت صادر شده باشد و قیمت هر بشکههزار بشکه 280میلیون و  2، نود و پنجاگر در سال 

 دالر باشد، 70جهانی 

 ایران چند دالر است؟ نفتی درآمد الف(
 

طی این چهار  ایران نفتی کنید که درآمد مشخّصمیلیون  10با تقریب  ،سال تغییر نکند 4اگر قیمت نفت به مدت  ب(

 ؟شودمیچند دالر  سال

 

 .میلیون ریال است بخرد 50متری که قیمت هر متر مربع آن  320آپارتمان یک خواهد دی میآقای محمّ

 قیمت آپارتمان را محاسبه کن. الف(

 

 تهیّه باید دیگر ریال چند باشد، داشته پول ریال میلیون 750 و میلیارد 10 دیمحمّ آقای اگر ب(

 کند؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 زندگی در آن کاربرد و زمان جرم، طول، واحدهای با بیشتر آشنایی برایاولیای گرامی! 

 از هریک به مربوط وسایل از استفاده ینحوه فرزندتان تا کنید ایجاد موقعیتی روزمره،
 را...  و کرنومتر ساعت، مختلف، ترازوهای متر، انواع: مانند گیریاندازه واحدهای این

 .کند تجربه
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 های رومی جاهای خالی را پر کن.با مشاهده ساعت

 

 )ب 

 

 

 )الف 

 6 17 42:   ـــــــــــــــــــــــــ  :

 .بنویسب صورت عدد مرکّها را بههر یک از عبارت

)الفثانیه  2350 )بکیلوگرم  6473        

)جماه  47 )دگرم  3425        

)هـمتر سانتی 412120 )ومتر میلی 2100       

)زمتر  86036 )حروز  607        

  روز در نظر بگیر( 365روز و سال را  30اعداد زیر را مقایسه کن. )ماه را 

3  )الف
سال

  2
ماه

  18
روز

  871
روز

10  42360 ثانیه )ج    15 25: :  

2 )ب
کیلوگرم

  214
گرم

 2014
گرم

7 )د    
کیلومتر

  999
متر

  60
مترسانتی

  8059
متر

   

  .الگوهای زیر را ادامه بده

, , , , ,     3 30 5 4 0 10 4 30 15: : : : :  )الف :

5
سال

  2
ماه

  10
روز

, , ,5
سال

  3
ماه

  10
روز

 )ب  , 

6
کیلومتر

  999
متر

  70
مترسانتی

, , ,6
کیلومتر

  999
متر

  80
مترسانتی

 )ج  , 

3
تن

  400
کیلوگرم

  940
گرم

, , ,3
تن

  600
کیلوگرم

  960
گرم

 )د  , 
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گرم  700کیلوگرم و  2گرم و جرم یک طالبی  350کیلوگرم و  5جرم یک هندوانه 
 تر است؟باشد. جرم هندوانه چند کیلو و چند گرم از طالبی بیشمی

 
 

 .با استفاده از محور پاسخ سؤال را بنویس

2 7 قبل از ساعت :15  شود؟چه ساعتی می :25

 
 )الف( تفریق و قسمت )ب( جمع بنویس. برای ساعت قسمت

 
       

       الف(
 

 ب(              
 

 

 

 دست آور.های زیر را بهحاصل جمع و تفریق
 تن           کیلوگرم             گرم              کیلومتر         متر          متر سانتی     مترمیلی

 


3 620 250

4 430 800
                 

8 100 70 6

4 300 85 15
 

 

تقریباً  ،کیلومتر را طی کند 85متر است. اگر اتوبوس در هر ساعت  1242120ی بین نیستان و همیستان فاصله

 ؟کندمیی بین دو شهر را طی در چند ساعت فاصله
 

 

 متر پارچه الزم دارد.سانتی 40متر و  3متر پارچه چند دست لباس بدوزد. هر دست لباس  12با خواهد میاطی خیّ

 چند دست لباس بدوزد؟تواند میاط خیّ الف(

 

 ماند؟می باقیچند متر پارچه ب( 
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 صد و بیستم را بنویس. ر هر یک از الگوهای زیر عدد شصتم ود

                                                    9 , 7 , 5 , 3 )الف

                                                    20 , 14 , 8 , 2 )ب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
  فقط نه باشد، الگو مراحل و هاهجمل تمام برای باید الگو یک در شده کشف یرابطه      

 .متوالی یجمله دو                
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 ه.به شکل به سؤاالت زیر پاسخ بد توجّهبا 

 چند ستاره دارد؟ 15ی شکل شماره الف(

 

 شود؟میلیون از چند ستاره تشکیل می 35ی شکل شماره ب(

 

 شکل ششم الگوی مقابل را رسم کن. 

 

 

 

 عدد بعدی ادامه بده. 4هر یک از الگوهای زیر را تا 

             ,            ,            ,            , 47 , 26 , 12 , 5 )الف

             ,            ,            ,            , 16 , 9 , 4 )ب

             ,            ,            ,            , 32 , 17 , 7 , 2 )ج

  رو نگاه کن.هبه شکل روب

 

 شکل چهارم و پنجم را رسم کن. الف(

 

 در این الگو، شکل چهل و نهم از چند دایره ساخته شده است؟ ب(
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 ی اعداد مقابل را در یک الگو پشت سر هم قرار بده.دسته
 

3 ,        ,          ,          ,          ,          

 

 

، 1خانواده توزیع کند. شب اوّل پالک  11خواهد در ایام ماه مبارک رمضان، چند سبد کاال را بین ری میفرد خیّ

سبدها را توزیع و سپس از  11و به همین ترتیب تا پالک  4و شب چهارم پالک  3، شب سوم پالک 2شب دوم پالک 

ماه رمضان سبد کاال به کدام پالک  26کند. به نظر شما اگر به همین ترتیب سبدها را توزیع کند شب اوّل شروع می

 گیرد؟ ق میتعلّ

 
دیواره درست شده است. شکل  6کند، هر موم زنبور، از یک زنبور برای ساختن موم عسل مراحل زیر را طی می

 شود؟ام موم از چند دیواره درست می 200
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 :افت مسئلهب

ی بازی ها، بازی دوز را انتخاب کرد و نحوههای قدیمی تحقیق کرد و از بین آن بازیاشکان در مورد بازی

یادگیری، با دهد. اشکان و برادرش پس از ببه برادرش هم یاد بازی را را یاد گرفت. او سعی کرد  کردن آن

 و شرایطی را تعیین کردند. ندیکدیگر مسابقه گذاشت

 شرایط:

چقدر بازی ساعت شروع و ساعت پایان را دقیق با نوشتن ثانیه، دقیقه و ساعت یادداشت کنند تا ببیند  -1

 کشد.طول می

 ی دوز به خود امتیاز یک میلیاردی بدهند.با ورود هر مهره به داخل صفحه -2

ی دوز خود را به فرد های داخل صفحهاست در صورت باخت، امتیاز تعداد مهره نفر بازنده موظفهر  -3

 برنده بدهد. 

 بازی را طبق الگوی یاد گرفته پیش ببرند. -4

 

 سایل مورد نیاز: و

 ی دوز طراحی شده روی مقواصفحه -1

 مهره متفاوت یا دو نوع حبوبات 24 -2

 

 

 تکلیف:

کن، با یکی از اعضای خانواده این بازی را  تهیّهی بازی دوز برای خودت شما هم مانند اشکان یک صفحه

 .انجام بده، و پاسخ به سؤاالت زیر را بنویس

ید حساب کشکه بازی طول  را در پایان، مدت زمانی کن.ساعت شروع و ساعت پایان را یادداشت  -1

 ساعت( کن. )ثانیه، دقیقه،

های فرد ای فرد برنده را بشمار و به هر مهره امتیاز یک میلیاردی بده، سپس تعداد مهرههتعداد مهره -2

 ی دوز را شمرده و مجدداً امتیاز یک میلیاردی بده.بازنده در صفحه
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 آید؟ ......................دست میفرد برنده را جمع کن. چه عددی بهتعداد امتیاز فرد بازنده و  -3

 بنویس. ......................................آن عدد را به حروف 

 را با تقریب: 3ال دست آمده در سؤعدد به -4

 بنویس.الف( صدگان میلیون ............................

 ب( یکان میلیارد ............................... بنویس.

 روش بازی خود را بنویس.

 

 

 
 



 

 22 

 

 د یا کلمات مناسب پر کن. اعداجاهای خالی را با 
 هشت میلیون تومان. ،شودتا اسکناس پنجاه هزار ریالی می ـــــــــــــالف( 

ی هزار دسته ـــــــــــــ ی صد هزار ریالی ودسته ـــــــــــــ ی یک میلیون ریالی ودسته ـــــــــــــب( 

 . ریال 74321000شود ریالی می

 . ـــــــــــــ شودمیتا صد هزارتا  24ربع ج( 

 تر است.نزدیک ـــــــــــــ قرار دارد و به ـــــــــــــ و ـــــــــــــبین  1764310عدد د( 

 کن. مشخّص ×ی نادرست را با و گزینه ی درست را با از بین عبارات زیر گزینه
 گیرد.ی صدم هزار قرار میدر مرتبه 4ضرب کنیم عدد  1000را در  674591اگر عدد الف( 

 دقیقه است. 138ثانیه برابر  8300ب( 

 های مناسب را به هم وصل کن.گزینه

 45 صد هزار تا 6  صد هزار5 ده هزار تا  

 57 هزار ده10  یلیونتا صد م2  هزار دهتا4یلیونتا ده م3تا یک میلیون  

 ( ) ( )  5400000 200 63000000 7000   118 6: :  

    3 14 18 1 56 12: : : :  4500000  

 جمع و تفریق زیر را انجام بده.


21802935000

6379014070
    

3100951405

7928243216
 

 با حروف بنویس.الف( 

 حروف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حروف : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟تر استبه کدام عدد نزدیکب( 

 تربه کدام عدد نزدیک :  ــــــــــــــــــــــــــ  تربه کدام عدد نزدیک : ـــــــــــــــــــــــــــــ 
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  مقایسه کن.

 میلیون 9نصف تا صد هزار  5تا یک میلیون  4  427107943127427107934127

 دقیقه  10ساعت و  28روز و  1دقیقه 65ساعت و  2روز و  2 1022234000  1021234000

 کن. مشخّصمحل تقریبی عددهای داده شده را روی محور 

 )الف 35700200112 

 )ب 60537123 

   شکل صدم چند قسمت رنگ دارد؟

    
 

ای در ساعت زنگ مدرسه 7 40 35: آید و در ساعت صبح به صدا درمی : 4 30 30: آموزان دانشبعد از ظهر  :

 آموزان مشغول آموزش هستند را حساب کن.شوند، مدت زمانی که دانشتعطیل می
 

 چکد. حساب کن:قطره آب می 7از شیر آبی در هر ثانیه 

 آب در یک دقیقه؟ تعداد قطراتالف( 

 تعداد قطرات آب در یک ساعت؟ب( 

 روز؟تعداد قطرات آب در یک شبانهج( 

 تعداد قطرات آب در یک سال؟د( 

کیلوگرم  25گرم و صالح  120کیلوگرم و  27گرم است. اگر فربد  400کیلوگرم و  70وزن سه دوست روی هم 

 گرم باشد، 150و 

 چقدر است؟الف( وزن آیدین 

 تر است؟یک بیشکداموزن  ب(

 




