
دبیران گرامی، دانش آموزان عزیز:
این کتاب شامل هفت بخش است که در هر بخش، یک کتاب از هفت کتاب درسی 

پایه ی چهارم دبستان مورد بررسی قرار گرفته است. 

ویژگی های این بخش ها به شرح زیر است:

آموزش گام به گام کتاب درسی ریاضی 
 پاسخ به فعّالیت، کار در کالس، مترین کتاب درسی و ارائه ی 

نکات مفید برای حّل مترین ها و مسائل

پوشش کامل مطالب کتاب درسی در قالب پرسش و پاسخ تألیفی علوم جتربی 
پاسخ فکر کنید، آزمایش کنید، گفت وگو و ...   

معنی واژگان کتاب درسی به صورت سطر به سطر فارسی و 
مشّخص کردن واژه های مهم از نظر امال نگارش  
توضیح نکات دستوری، نگارشی و ادبی  

معنی کامل ابیات و منت های کهن  
پاسخ کامل درک مطلب، درک و دریافت، درست و نادرست و...  

پوشش کامل مطالب کتاب درسی در قالب پرسش و پاسخ تألیفی مطالعات 
پاسخ پرسش ها، فعّالیت ها و کاربرگه های کتاب درسی اجتمــاعی 

پاسخ پرسش های کتاب درسی هدیه های 
آسمان 

پاسخ مترین های کتاب درسی آموزش قرآن 

و  انتقادات  دارمی،  تقاضا  منوده اند  انتخاب  را  کتاب  این  که  عزیزانی  کلیه ی  از 
پیشنهادات خود را از طریق صندوق پستی 377-13145 یا تلفن 021-6420 
با ما در میان بگذارند.                   گروه مؤلفان
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فصل 1  اعداد و الگوها

معلّم کالس چهارم دبستان برای شروع درس ریاضی، یکی از مسئله های کالس سوم را انتخاب کرد و از دانش آموزان 

خواست پس از کشف الگویی که در شکل ها وجود دارد، بگویند شکل هفتم با چند دایره درست می شود.

+2 +3 +41 103 6

شکل اوّلشکل دومشکل سومشکل چهارمشکل هفتم

?

 علی به ترتیب شکل های پنجم، ششم و هفتم را رسم کرد تا پاسخ را به دست آورد. شما هم مانند علی به مسئله 
جواب دهید و کار او را کامل کنید. 

شکل پنجمشکل ششمشکل هفتم

+6 +7 2815 21

  حمید، مانند شکل زیر، در شکل چهارم، شکل سوم 
را پیدا کرد. شما هم مانند حمید در شکل پنجم شکل 

چهارم را پیدا کنید. 

توضیح دهید چه الگویی در کشیدن شکل ها وجود دارد. 

برای کشیدن هر شکل، به تعداد شماره ی شکل یک ردیف دایره، به شکل قبل  اضافه می کنیم. به عنوان مثال 

برای کشیدن شکل شماره ی )5(، یک ردیف 5تایی دایره به شکل شماره ی )4( اضافه می کنیم.

محسن همنی مسئله را با روشی دیگر اجنام داد. او ابتدا الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل کرد. سپس 

+2 +3 +4

15 و    10   و     6    و     3    و     1 21 و  28 و 

+5 +6 +7

تالش کرد بنی عددها رابطه ای پیدا کند.  

صفحه ی 2کتاب درسیحّل مسئله

شکل چهارمشکل پنجم

ریاضی



شاه کلید دروس چهارم دبستان  کالغ سپید
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پیدا کردن تعداد دایره ها  آیا شما راه دیگری برای 

هر  دایره های  تعداد  می شناسید؟  هفتم  شکل  در 

شکل، از اضافه کردن شماره ی آن شکل به تعداد 

دایره های شکل قبل به دست می آید. 

100           200          300          400          500         600

+100 +100 +100+100 +100

 1 الگوی زیر را ادامه دهید.  

بنی عددها چه رابطه ای وجود دارد؟

به هر عدد 100 تا اضافه می شود و عدد بعدی به وجود می آید. 

در الگوی عددی باال، شمارش چندتا چندتاست؟ شمارش، 100 تا 100 تا است.

 2 می خواهیم الگوی زیر را ادامه دهیم:                     360          240          120

فاطمه با رسم شکل تالش کرد الگوی عددی را به هندسی تبدیل و عددهای بعدی را پیدا کند. شما هم مثل او با 

رسم شکل مناسب عددهای بعدی را پیدا کنید )  یعنی 100 و  یعنی 10(.

120 240 360 �

480 600 �

همان طور که می بینید، به شکل هر مرحله، یک صدتایی و دو ده تایی اضافه می شود و شکل مرحله ی بعدی 

به وجود می آید. 

زهرا از شکل استفاده نکرد. او تالش کرد بنی عددها رابطه پیدا کند. 

120           240           360         480           600

+120 +120+120 +120

 

با استفاده از جتربه ی زهرا عددهای بعدی الگو را پیدا کنید. 

- برای پیدا کردن عدد بعد از 360، چه محاسبه ای را اجنام می دهید؟ به 360، 120 تا اضافه می کنیم. 

شماره ی شکل7654321

تعداد دایره ها28211510631
+ + + + + +

صفحه ی 3 کتاب درسیالگویابی، رسم شکل
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- عدد پنجم را چگونه پیدا می کنید؟ به عدد چهارم یعنی 480، 120 تا اضافه می کنیم، می شود 600. 

- عدد ششم را چطور؟ به عدد پنجم یعنی 600، 120 تا اضافه می کنیم، می شود 720.

برای کشف رابطه ها در الگوهای عددی، می توان با رسم شکل مناسب، آن را به الگوی هندسی تبدیل 

کرده و از آن برای یافتن عددهای بعدی الگو استفاده کرد. 

نکته

 1 الگوی شمردن 1000 تا 1000 تا را ادامه دهید. 

3000 و    2000    و    1000 4000 و  5000 و  6000 و  7000 و  8000 و  9000 و   

 2 هر مکعب نشان دهنده ی عدد 1000 است. عددی را که هر شکل نشان می دهد، بنویسید. 

10000500040001000 )یک ده هزارتایی(

اگر 10 مکعب 1000تایی را کنار هم قرار دهیم، چه عددی درست می شود؟

با رقم: 10000 ده هزار  با حروف: 

 3 شکل مقابل چه عددی را نشان می دهد؟

در شکل مقابل 20 تا مکعب 1000تایی کنار هم قرار 

گرفته اند، پس عدد 20000 را نشان می دهند.

20000 با رقم:  بیست هزار  با حروف: 

صفحه ی 4 کتاب درسیفّعالیت
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 4 هر یک از شکل های زیر چه عددی را نشان می دهد؟ 

3200014000 ریال43000

 1 عددی را که در جدول مشّخص شده است، بنویسید. 

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییکی

00074

ده هزارتاییهزارتاییصدتاییده تایییکی

00047

47000 74000
شده اید،  آشنا  آن  با  گذشته  سال  در  که  مکانی  ارزش  جدول  هزارهای  طبقه ی  به  می بینید  که  همان طور 

مرتبه ی ده هزارتایی یا دهگان هزار اضافه شده است که ارزش آن از یکان هزار یا هزارتایی بیشتر است. 

بنی این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟ رقم های مرتبه هزارتایی و ده هزارتایی در این دو عدد با یکدیگر جابه جا 

شده است یعنی ارزش رقم های 4 و 7 در این دو عدد با هم متفاوت است. برای مثال ارزش رقم 7 در عدد 

74000، ده هزارتایی و در عدد 47000، هزارتایی است.

ده تا  2 ده هزار، چندتا هزارتاست؟

بیست تا   - بیست هزار، چندتا هزارتاست؟
سی و پنج تا - سی و پنج هزار، چندتا هزارتاست؟ 

صفحه ی 5 کتاب درسیکار در کالس
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و  عدد  با  است،  در جدول مشّخص شده  که  را  باال، عددی  به سؤال های  توجّه  با   3 

حروف بنویسید. 

چهل و هفت هزار با حروف:   47000 با رقم: 

برای خواندن یک عدد، رقم های هر طبقه را با توّجه به ارزش مکانی شان همراه با نام آن طبقه بیان می کنیم.
نکته

 4 بنی این دو عدد چه تفاوتی وجود دارد؟

هم  برعکس  جدول ها  در  هزار  دهگان  و  هزار  یکان  رقم 

هستند. این دو عدد با هم برابر نیستند؛ بنابراین می توان 

نتیجه گرفت که با جابه جا کردن رقم های یک عدد ارزش 

مکانی رقم ها تغییر می کند و عدد جدیدی حاصل می شود 

که با عدد قبلی برابر نخواهد بود.

هر دو عدد 53000 و35000 پنج رقمی هستند، ولی رقم مرتبه ی دهگان هزار عدد اّولی 5 و رقم مرتبه ی 

53000 35000< دهگان هزار عدد دومی 3 است. بنابراین عدد اّول بزرگ تر است. 

توّجه

53678 50 000 3 000 600 70 8== ++ ++ ++ ++, ,  5 مانند منونه، باز شده ی هر عدد را بنویسید. 

70012== 70 000 10 2, + +  
99900== 90 000 9 000 900, ,+ +  

 1 الگوی عددی را بخوانید و ادامه دهید.

40,000 و 30,000 و 20,000 و 10,000 50,000 و  60,000 و  80,000 و 70,000 و   

 2 عددی را که هر شکل نشان می دهد، بخوانید و بنویسید. 

100,00030,00020,000

هزار

دهگانیکان

74

هزار

دهگانیکان

35

هزار

دهگانیکان

53

صفحه ی 5 کتاب درسیفّعالیت

10,000
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شکل  نشان دهنده ی عدد 10,000 است، پس اگر 10 تا از آنها کنار هم قرار بگیرند، شکل 

 را می سازند که عدد 100,000 )صدهزار( را نشان می دهد. 

نکته

 1 مانند منونه، جاهای خالی را پر کنید.

20,000 بیست  هزار یعنی عدد:  - دو تا ده هزار تا برابر است با: 

200,000 دویست  هزار یعنی عدد:  - دویست تا هزار تا برابر است با: 

320,000 سیصد و بیست  هزار یعنی عدد:  - سیصد و بیست تا هزار تا برابر است با: 

472,000 چهارصد و هفتاد و دو  هزار یعنی عدد:  - چهارصد و هفتاد و دو تا هزار تا برابر است با: 

 2 هر جدول چه عددی را نشان می دهد؟ 

489,000721,000 453

هزار

صدگاندهگانیکان

984

هزار

صدگاندهگانیکان

127

صدگاندهگانیکان

354

با توجّه به جدول های باال، عددی را که هر کدام از جدول ها نشان می دهد، بنویسید و جاهای خالی را مانند منونه پر کنید. 

700,000 400

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

354127

721,453
80,000 50

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

354984

489,453

صفحه ی 6 کتاب درسیکار در کالس
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 1 عدد دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و یک را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

127572

 2 عددی را که هر شکل نشان می دهد، بنویسید. 

300,124232,154

 3 پول های زیر روی هم چند ریال می شوند؟

40000 2000 400 20 1 42421+ + + + = ریال

 4 عددی را که هر عبارت نشان می دهد در جدول ارزش مکانی قرار دهید. 

 

6 رقمی   5 عدد 124000 را در نظر بگیرید. این عدد چند رقمی است؟ 

صفر 4 رقم صدگان آن چند است؟  رقم یکان هزار آن چند است؟ 

صفحه ی 6 و 7 کتاب درسیمترین

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

987453

60053

090074

300000 50000 4000 700 80 9++ ++ ++ ++ ++ ==  354,789  

3 تا 10000 تایی + 5 تا 1000 تایی + 6 تا یکی ==  35,006  

4تا صد هزارتایی + 7 تا ده هزارتایی + 9 تا ده تایی ==  470,090  
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 6 عددهای مورد نظر را بنویسید. 

 99999 بزرگ ترین عدد پنج رقمی: 

100000 کوچک ترین عدد شش رقمی: 

9876 بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها: 

10234 کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها: 

 7 جمعیت یک شهر در سرشماری سال 1390، 476000 نفر بوده است. این عدد را با حروف بنویسید. 

چهارصد و هفتاد و شش هزار

اگر بخواهیم با تعدادی رقم، بزرگ ترین عدد را بنویسیم، رقم های داده  شده را از بزرگ به کوچک، از سمت 
چپ به راست کنار هم قرار می دهیم. همچنین اگر بخواهیم با تعدادی رقم )غیر صفر(، کوچک ترین عدد 

را بنویسیم، رقم های داده  شده را از کوچک به بزرگ، از سمت چپ به راست کنار هم می نویسیم.
اگر بین رقم های داده  شده صفر وجود داشت، برای نوشتن کوچک ترین عدد، ابتدا کوچک ترین رقم 
غیر صفر را به عنوان اّولین رقم در سمت چپ قرار می دهیم و سپس صفر را می نویسیم و بعد بقّیه ی 

رقم ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می نویسیم. 

نکته

 8 به نظر شما، عدد 47000 چه چیزهایی را می تواند نشان دهد؟ پاسخ خود را با پاسخ های دوستانتان مقایسه 

کنید. جمعیت کّل معلّم های ایران – هزینه ی شارژ ساختمان - قیمت یک لباس - هزینه ی آب، برق یا گاز

 9 تعداد افراد را به مکان های مناسب وصل کنید. یعنی حدس بزنید که در هر مکان به طور تقریبی چند نفر 

جا می گیرند.

خانهخیاباناستادیوماتاقکوچه

10 نفر1000 نفر 100 نفر10000 نفر100000 نفر

5 نفر50 نفر500 نفر

اتوبوسقطارماشنی سواری
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 1 الگوها را ادامه دهید. رابطه ی بنی عددهای هر الگو را توضیح دهید. 

1              4               7            10          13          16

+3 +3 +3+3 +3

هر عدد 3 واحد بیشتر از عدد قبلی است. 

0                5              10            15         20         25

+5 +5 +5+5 +5

هر عدد 5 واحد بیشتر از عدد قبلی است.  

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

1               2               4                8            16          32          64

×2 ×2 ×2×2×2 ×2

هر عدد 2 برابر عدد قبلی است. 

1               3               9            27          81       243

×3 ×3 ×3×3 ×3

هر عدد 3 برابر عدد قبلی است.  
 

 2 الگوهای عددی را ادامه دهید. رابطه ی بنی عددها را توضیح دهید. 

 45          40           35            30            25          20

-5 -5 -5-5 -5

هر عدد 5 واحد کمتر از عدد قبلی است.   

1               4               16           64

×4×4 ×4

هر عدد 4 برابر عدد قبلی است.   

 32          16             8            4          2

÷2 ÷2÷2 ÷2

هر عدد نصف عدد قبلی است.  

صفحه ی 8 کتاب درسیفّعالیت

×2×2×2 ×2


