
( ... ) 6 5( )   5 4 3 2 1( )  4 3 2 1( ) 3 2 1( ) 2 1

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

اعداد والگوها

اولاولفصل فصل 

خروجـی و -ماشـین وروديی از روي شـکل، الگویاب، نویسیعددبا در این فصل
.کنیمها مسائل را حل میشویم و با استفاده از آنمعرفی میلیون آشنا می

هدف
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.توان از جدول ارزش مکانی استفاده کردبراي پیدا کردن ارزش هر رقم در عدد می

هزار تایی10يبسته9هزار تایی100يبسته5
یکی2تایی و دهيبسته4صدتاییيبسته6)یک هزارتایی(هزارتایی يبسته7

یا به . ( با توجه به ارزش ارقام روي چرتکه نشان داد و خواندعدد را توان از چرتکه استفاده کرد و آنبراي ساختن عدد می
).حروف نوشت

هزارتاییبسته ده10بسته هزارتایی3
یکی5تایی و بسته ده2صدتاییبسته6

.الگو را پیدا کرد،ارقامتوان با نگاه کردن بهوي عددي میبراي پیدا کردن الگ

.زار یکی اضافه شده استدر هر عدد به صدگان و دهگان ه
را گسترش سپس آن. گیردچند نفر جا میکنیم در فضاي یک اتاق به مساحت  براي گنجایش مکان ابتدا تصور می

.دهیممی

3در یک کالس  الزم مترمربع فضا12تا 2آموز دانش30پس براي . نشینندآموز میدانش15،متر مربع12یعنی 4
.است

عدد نویسی درس1

ها، تقریب زدن عدد، عدد ارزش هر کدام از رقمدر این درس با : هدف
شکل و رسم شکل مناسب با مناسب با مکان یا اشیا، نوشتن عدد از روي

ترین عدد با تکرار و بدون ترین یا کوچکي، نوشتن بزرگالگویابی عددعدد،
.شویمبا ارقام داده شده آشنا میتکرار

خالصه درس
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.دهدرا نشان میي صدتاییصفحه10،هر مکعب هزار-1

.جدول زیر را با وصل کردن مقدارهاي مساوي باهم کامل کنید

شکلعدد حروف

100000هشتاد هزار

120000چهل هزار

40000صد هزار

80000صد و بیست هزار

.دد مناسب پر کنیدجاهاي خالی زیر را با ع-2

------ -------- شودتا صدهزارتا می3) الف

----- ---------شودهزار تا میتا ده30) ب

----- ----- ---- شودتا هزار تا می300) ج

----- ----- ----شودتا صدتا می3000) د

.تا300000شود تا ده تا می----- ---------) هـ

هاي درس اولپرسش
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.به سؤاالت زیر کوتاه پاسخ دهید-3

-----------------------------------------------------------چند تا هزارتا است؟پنجاه هزار،)الف

----------------------------------------------------------هفتاد هزار، چند تا ده هزارتا است؟) ب

-------------------------------------------------نود و نه هزار، از چند تا هزارتا درست شده است؟) ج

--------------------------------------صد و بیست و هفت هزار، از چند تا ده هزارتا درست شده است؟) د

----------------------------------------------------شود؟قدر میصد و نود و نه تا هزارتایی چهنه) هـ

.عدد آن را به حروف و تومان بنویسید. خصوصی شنا در وجه ورزشگاه نوشتپدر هستی چک زیر را جهت آموزش-4

هاي زیر، شکل بعدي کدام است؟با توجه به الگو در شکل-5

)الف)ب)ج)د)ه

؟

3,000,000

سه میلیون 
حامل

نودوچهار/دي/دوم
21094
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.گیرد؟ شکل جا افتاده را رسم کنیده قرار میکدام شکل با فاصله کنار بقی. ها را مطابق الگو مرتّب و شماره بزنیدشکل-6

)ب)الف

)د)ج

چیست؟هر ردیفضربدست آوردن حاصلترین الگو براي بهساده-7

 
 

 
 

 

200 600 30
40 50 400
5000 8 20
1000 7 900
700 60 5

.براي عددهاي زیر الگویی مناسب با آنچه خواسته شده در نظر بگیرید و سه عدد بعدي را بنویسید-8

.الگو از تفریق استفاده شوددر این ) الف

، _____ ، _____ ، _____8900

.در این الگو از جمع و ضرب استفاده شود) ب

، _____ ، _____ ، _____36

:فعالیت
عدد اضافه کنید؟ لطفاً شکل خود را 30ترین ستاره را به گیرید تا کمعدد ستاره بدهند، چه الگویی به کار می30اگر به شما 

.الگوي آن را بنویسیدکشیده و
.اید با دوستان خود در کالس مقایسه کنیدستاره اضافه کرده30هایی را که به  تعداد ستاره
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الگویابی از روي شکل
.هاي زیر استفاده کنیمتوانیم از روشمیبراي پیدا کردن الگو از روي شکل 

.دست آوریمزیاد شده را بهو تعداد شکلکنیممیابتدا شکل اول را در شکل دوم پیدا ) الف
کنیم که بررسی میسپس. ماییمنهاي زیاد شده را محاسبه میتعداد شکلشکل دوم را در شکل سوم پیدا نموده و از آن پس 

.آیا تعداد شکل زیاد شده طبق الگوي قبلی است یا خیر
.دهیمرا ادامه میدست آمده صحیح بود، آناگر الگوي به

( ) ( ) ( ) ( )         1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
.توان به شکل زیر هم پیدا کردالگو را می

( ) ( ) ( ) ( )         2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1
طبق الگو ادامه ي شکل را با عدد شکل پیدا کرده وسپس الگوي بین شماره،کنیمرا به عدد تبدیل میابتدا شکل) ب
.دهیممی

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )           
1 2 3 4 5 6

1 1 1 2 1 1 3 2 1 4 3 1 5 4 1 6 5

الگو ها درس2

خالصه درس
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:توضیح الگوي باال
تر از ردیف دوم یکی کمآن دراضافه شده بههاي دایرهي شکل، دایره وجود دارد و تعداد در ردیف اول به تعداد شماره

.باشده شکل میشمار
.هفت عدد است،هفتمشماره ول شکل ردیف اهايدایرهتعدادمثالً 

.باشدمی6تر از آن یعنی یکی کم،هفتميشمارهشکل )مقدار اضافه شده(ردیف دوم هاي دایره
:کنیمشکل هفتم را اینگونه محاسبه میهاي دایرهتعداد 

( )  1 7 6 13
:آیددست میشکل پانزدهم به این صورت بههاي دایرهدر همین الگو تعداد 

( )  1 15 14 29
.شکل را از روي آن پیدا کرديشمارهتوان میشود، داده میهادایرهوقتی تعداد در این الگو نیز 

است؟مچند، مربوط به شکل دایرهاین تعداد. وجود دارددایره 43اي از این الگو در شماره
( )  43 1 2 22

22 اولردیف تعداد دایره در
دومردیف تعداد دایره در 1-22=21

.ام است22دایره مربوط به شکل 21پس 
فعالیت

تواند قسمت پایانی باشد؟کدام شکل می.کبریت برداشته و طبق الگوي زیر بچینیدبیست عدد چوب

) د) ج)ب) الف
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.جاهاي خالی عدد مناسب بگذاریددر گوهاي هر دسته از اعداد،با توجه به ال-1

___) الف ___50 100 200 400

___)   ب ___30 60 90 120

___)   ج ___180 160 140 120

___)    د ___10 18 51 200

.با توجه به الگوي عددي شکل زیر، شکل بعدي را رسم کنید-2

)2)                                                                    (1                   (

)4)                                                                    (3                   (

.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را بنویسید-3

.توان استفاده کردلگوي عددي فقط از ضرب میبراي پیدا کردن ا) الف

و(گاهی در الگوي عددي از دو عملیات )ب (شوداستفاده می.

.ها را داشته باشیمبراي پیدا کردن الگوها حتماً باید شکل آن) ج

.حتماً باید عدد قبلی را داشته باشیمدر الگوي عددي ) د

.را به عدد تبدیل کردردن الگوي شکل حتماً باید آنبراي پیدا ک) هـ

هاي درس دومپرسش
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کل ششم از چند مربع درست شده است؟شي زیر،با توجه به الگو-4

)6)                        (5)                        (4             ()3)                                    (2()1(

6)د19)ج21)ب12) الف

مربع درست شده است؟13شکل چندم از زیر،با توجه به الگوي شکل -5

)4               ()3                            ()2  ()1(

9)د8)ج6)ب7)الف

؟رسیمجواب نمیهبهکدام رازیر از براي کامل کردن جدول -6

شکليشماره654321

هاکبریتچوب تعداد 16131074؟

هاي قبلیکبریتچوب تعداد +3)ب)شکليشماره3+(1) الف

ي شکل بعديشماره+ شکل يبرابر شماره2) دشکليشماره4) ج

.شکل بعدي را بکشیدزیر، سهباتوجه به الگوي شکل-7

)6)                        (5)                        (4             ()3)                       (2  ()1(
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به طور مثال عدد . یمخواهد برسها به آنچه از ما میتوان از روي دادهخروجی می- ین درس با استفاده از ماشین ورودي در ا
.باید با توجه به دستور ماشین، عدد خروجی را پیدا نماییم.داده شده استزیر ورودي به ماشین

 3 4 2

ه و همان عدد اول دتغییري نکرحاصل کم نماییم،از عدد الف مقدارهمان به را اضافه کنیم و مقدار الفعددي اگر به :نکته
.دوشمی

وجود در حاصل تغییري به) انجام شودبعد جمعواول تفریقیعنی (اگر جاي جمع با تفریق عوض شود،ماشین در این 
.باشدنیز صحیح میثابت بر یک عددعددي ي ضرب و تقسیم این نکته درباره. آیدنمی

.نیز اگر جاي ضرب با تقسیم عوض شود باز هم جواب همان عدد ورودي استماشین در این 

خروجی- ماشین ورودي  3
درس

ارتباط بین ضلع و محیط، ارتباط بین مقدار کمیّتی اعداد با چهار عمل در این درس با : هدف
.شویمارتباط شکل با تعداد قطر آشنا میو) ا جمع و تفریقسیم یضرب و تق(اصلی 

خالصه درس
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رو مربوط به کدام شکل زیر است؟هیاب روباشین محیطم-1

ضلعیپنج)دمثلث)جمستطیل) بمربع) الف
محیط آن چقدر است؟. باشدمی6ي هر ضلع آن اندازهاست که مییاب پنج ضلعی منتظورودي یک ماشین محیط-2

36)د30) ج20)ب25) الف
یاب ماشین محیطاین باشد، شکل چند ضلعی وارد 9باشد و اندازه ضلع شکل ورودي 36یاب اگر خروجی ماشین محیط-3

شده است؟
ضلعی6) دضلعی5) جضلعی4) بضلعی3) الف

باشد؟ي زیر میگزینهرو کدامجواب ماشین روبه-4

12-25) د24-50) ج120-250) ب240-500) الف
.جدول زیر را کامل کنید-5

عددعدديگسترده
30205

40 +40،000 +400،000
198376

200 +1000 +90000 +700 +29000

.ماشین قطریاب زیر را کامل کنید-6

ماشین
قطریاب

هاي درس سومپرسش

شماربی

 -------

 -------

 -------


