






به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
کتابی که در دست دارید »کتاب کار و تمرین ریاضی چهارم دبستان« است که نگارش آن 
را مؤلف گرامی خانم الهام اصانلو کریم  زاده زیر نظر دبیر محترم مجموعه برعهده داشته اند. 
نگاشته  دبستان  چهارم  کالس  برای  پرورش  و  آموزش  جدید  کتاب  براساس  کتاب  این 
شده است. این کتاب تمامی نکته های مربوط به کتاب چهارم دبستان را در برمی گیرد و 
به همراه  ابتکار دانش آموزان را  و  بوده  متنّوع  به گونه ای طراحی شده  که  تمرین های آن 

داشته باشد.
شامل  آن  بخش  هر  و  شده  تفکیک  درسی  کتاب  موضوع بندی  براساس  کتاب  فصل  هر 

قسمت های زیر است:
1. درس نامه

2. عبارت های درست یا نادرست 
3. کامل کردن جمالت 

4. پرسش های چهار گزینه ای 
5. پرسش های با پاسخ تشریحی

6. جدول سنجه های مورد انتظار هرفصل
7. جدول سنجه ها در پایان آزمون های مداد کاغذی

8. پرسش های مبتکرانه 
9. پاسخ پرسش های مبتکرانه

و  عالقمند  دانش آموزان  برای  فقط  مبتکرانه  پرسش های  بخش 
سخت  کوش است و معلمان عزیز در حل یا عدم حل آن ها صاحب 

اختیار هستند.
امیدواریم این مجموعه برای دانش آموزان عزیز مفید بوده و در 

رسیدن به موّفقیت، یاری گر آن ها باشد.
و  دبیـر مجموعـه  مؤلـف محتـرم،  از  پایـان الزم می دانیـم  در 
خانم هـا بنفشـه دارابـی )حـروف چین و صفحـه آرا( سـارا لطفی 
مقـدم )رسـام( و بهـاره ُخدامـی )گرافیسـت(  و خانم هـا سـپیده 
رشـیدی، رضیـه صفریـان و زهرا گـودرز که بـرای طراحی جلد 
کتاب هـای مجموعـه کار و تمریـن زحمـت زیـادی کشـیده اند 

انتشارات مبتکرانسـپاس گزاری کنیـم. 
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)الگویابی، رسم شکل(

راهبرد الگویابی: یکی از روش های حل مسئله الگویابی می باشد. کشف رابطه ی قانون مند بین اعداد و شکل ها را الگویابی 
می گوییم که شامل الگویابی عددی و الگویابی هندسی می باشد. 

الف( الگویابی عددی: در این الگویابی رابطه ی بین عددها را کشف می کنیم که گاهی برای حل این گونه مسائل یک جدول 
نظام دار رسم می کنیم و گاهی نیز بدون رسم جدول رابطه ی بین عددها را کشف می کنیم. 

مثال:۱ در الگوی عددی مقابل عدد سی ام چند است؟ 

برای پاسخ به این سؤال یک جدول نظام دار رسم می کنیم: با توجه 
است.  شده  برابر   3 عدد  هر  شماره ی  که  درمی یابیم  جدول  به 

30 می باشد. 3 90× = بنابراین مقدار عدد سی ام، برابر با 
ب( الگویابی هندسی: در این الگویابی رابطه ی بین شکل ها را کشف می کنیم. 

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

        
شکل اول شکل چهارم  شکل سوم  شکل دوم   

با کمی دقّت متوجه می شویم که به شکل اول 2 مربع، به شکل دوم 3 مربع و به شکل سوم 4 مربع اضافه شده است. 
بنابراین برای رسم شکل پنجم به شکل چهارم 5 مربع و برای رسم شکل ششم به شکل پنجم 6 مربع و برای رسم شکل 

هفتم به شکل ششم 7 مربع اضافه می کنیم.

      
شکل پنجم شکل ششم   شکل هفتم       

نکته در بعضی مواقع می توان با تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی، ارتباط بین عددها را کشف کرد. برای نمونه 

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

, , , ,....3 6 9 12

, , , , , ,1 3 6 10 15 21 28

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+

×3
شماره ی عدد4321

عدد12963
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فصل اول : اعداد و الگوها

د رستمرین های اول 

04 8 12, , , , 1- در الگوی عددی مقابل، عدد بعدی کدام است؟ 
د 20  ج 18     ب 16       14   الف

3 5 8 12, , , , 2- با توجه به الگوی اعداد مقابل، در جای خالی، کدام عدد قرار می گیرد؟ 
د 19  ج 17    ب 15      الف 13   

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

       
)1(   )2(   )3(  

ب افزایش 2 واحدی در هر مرحله    الف دو برابر شدن در هر مرحله   
د افزایش 6 واحدی در هر مرحله  ج افزایش 4 واحدی در هر مرحله     

1- برای کشف آسان تر رابطه ی یک الگوی هندسی، می توان آن را به ......................... تبدیل کرد.

2- عدد 5 در ابتدای الگویی قرار دارد که در آن، هر عدد 3 واحد بیش تر از عدد قبل است. بنابراین عدد ششم برابر 
با ......................... است.

نادرست  درست   3 ، عدد 11 می باشد.   5 3 7 3 9, , , , , , 1- عدد بعدی در الگوی مقابل

نادرست  درست   18 هر عدد، 3 تا از عدد قبل کم تر است.   15 12 9, , , 2- در الگوی عددی مقابل 

1ـ در الگوی زیر، دو شکل بعدی را رسم کنید.

 الف      

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

2ـ در الگوهای زیر ،سه عدد بعدی را بنویسید.

, , , , , ,140270400530 ب   , , , , , ,14 90   الف 
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)عددنویسی(

عددنویسی:  همان طور که می دانیم در جدول ارزش مکانی همیشه رقم سمت چپ عدد، بیش ترین ارزش مکانی و رقم 
سمت راست عدد )یکان(، کم ترین ارزش مکانی را دارد. جدول ارزش مکانی تا طبقه ی هزار به صورت زیر نوشته می شود: 

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

برای خواندن و نوشتن اعداد از رقم به حروف ابتدا عدد را سه رقم سه رقم از سمت راست جدا می کنیم و بعد از سمت
چپ عدد، اعضای هر طبقه را به طور کامل همراه با نام طبقه می خوانیم و می نویسیم.

طبقه یکی      طبقه هزار 
    526803

 هشتصد و سه هزار و پانصد و بیست و شش
 به عنوان مثال عدد526 ،803 را به حروف می نویسیم:  

 

همچنین برای نوشتن اعداد از حروف به رقم ابتدا جای طبقه ها را به طور جداگانه مشخص می کنیم و بعد اعضای هر طبقه 

,1 4 70 0 0 را در جای خودش می نویسیم. به عنوان مثال عدد صد و چهار هزار و هفت را با رقم می نویسیم: 

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

هزار 
صدگاندهگانیکان به رقم:457,000  به حروف: چهارصد و پنجاه و هفت هزار 

754

گسترده نویسی: هر عددی را به صورت گسترده نیز می توان نوشت. برای مثال عدد مربوط به جدول ارزش مکانی 
زیر را به صورت گسترده می نویسیم: 

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

432657

4302006,00050,000700,000
 

,756 234 گسترده ی عدد  , , ,700000 50000 6 000 200 30 4= + + + + +  
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فصل اول : اعداد و الگوها
درس 

د رستمرین های دوم۲

1ـ در مرتبه ی یکان هزار عدد »850732« کدام رقم قرار دارد؟
د صفر  ج 8   ب 5     الف 3  

2ـ اگر دهگان هزار عدد »57962« را به رقم 8 تغییر دهیم، چند واحد به آن اضافه می شود؟
د 80000  ج 30000    ب 3700      الف 3000   

1ـ در جدول ارزش مکانی همیشه رقم سمت ........................... عدد، بیش ترین ارزش مکانی را دارد.

2ـ ششصد و هشتادو سه تا هزار تا برابر است با ........................ هزار یعنی عدد ........................ .

3ـ بزرگ ترین عدد زوج پنج رقمی با تکرار ارقام، برابر است با ............................. .

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

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

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

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

هزارهزار
صدگاندهگان یکان صدگاندهگانیکان صدگاندهگانیکان

457030001

       به رقم:  به رقم:
      به حروف:  به حروف: 

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

     
به رقم:  به رقم:   
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3- اگر هر   نشان  دهنده ی »هزار« باشد، تعیین کنید شکل زیر چه عددی را، نشان 
می دهد. سپس آن را در یک جدول ارزش مکانی قرار دهید و عدد حاصل را به رقم و 

به حروف بنویسید. 
به رقم:    

به حروف:   

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

  
به رقم:  به حروف:   

5- عددی را که هر عبارت نشان می دهد، در جدول ارزش مکانی قرار دهید.
→ 9 تا ده تایی + 5 تا هزارتایی + 6 تا ده هزارتایی+ 3 تا صد هزارتایی    الف 

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

+ + + + + →500000 70000 3000 800 90 5 ج   

900000 4000 500 6+ + + → د   
هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

اعداد جدول را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
 

6- با توجه به عدد »759142« به سؤال های زیر پاسخ دهید.
  الف عدد را به حروف بنویسید.
ب این عدد چند رقمی است؟   

پ رقم دهگان هزار آن چند است؟   
ت کدام رقم بیش ترین ارزش  مکانی را دارد؟   
ث بزرگ ترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد؟  

7- اختالف کوچک ترین عدد 6 رقمی با بزرگ ترین عدد چهار رقمی را به دست آورید. 
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کتاب کار و تمرین ریاضی چهارم

)الگوها(

الگوها: گاهی اوقات در الگوهای عددی و هندسی می توان رابطه ی بین عددهای الگو را به شکل های مختلف بیان کرد. 
برای درک بیش تر این مطلب، به مثال  زیر توجه کنید: 

مثال:۱ در الگوی هندسی زیر، شکل نهم، از چند دایره تشکیل شده است؟

شکل )1( شکل )2(شکل )3(شکل )4(شکل )9(
روش های  خواهد شد.  مرتبط  آن شکل  شماره  ی  به  که  می دهیم  انجام  دسته بندی هایی  معموالً  رابطه،  کردن  پیدا  برای 

گوناگون دسته بندی برای رسیدن به پاسخ این مسئله در زیر آمده است:

روش اول: هر شکل به تعداد شماره ی شکل در ردیف پایین و به تعداد یکی کم تر از شماره ی شکل در ردیف باال، دایره 
دارد. بنابراین در هر شکل، خواهیم داشت:

 )1- شماره ی شکل( + شماره ی شکل = تعداد دایره های هر شکل
) تعداد دایره های شکل نهم  )9 9 1 9 8 17= + − = + = بنابراین:  

روش دوم: در هر شکل به تعداد یکی کم تر از شماره ی شکل دسته های دوتایی و یک دایره وجود دارد. بنابراین در هر 
شکل، خواهیم داشت: 

1+2× )1- شماره ی شکل( = تعداد دایره های هر شکل 
تعداد دایره های شکل نهم  ( )9 1 2 1 8 2 1 16 1 17= − × + = × + = + = بنابراین:  

روش سوم: می توانیم به هر شکل یک دایره اضافه کنیم که در این صورت، در هر شکل به تعداد شماره ی شکل، دسته های 
دوتایی دایره خواهیم داشت. اما باید آن دایره ای را که اضافه کرده ایم، از این تعداد کم کنیم. بنابراین در هر شکل خواهیم داشت: 

1- )2× شماره ی شکل( = تعداد دایره های هر شکل 
) تعداد دایره های شکل نهم  )9 2 1 18 1 17= × − = − = بنابراین:  
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د رستمرین های سوم

0 5 1 6 2 7, , , , , , 1- در الگوی عددی مقابل، عدد بعدی کدام است؟ 

د 6  ج 3    ب 5      الف 4   

2- با توجه به الگوی موجود در شکل های زیر، در شکل هشتم چند چوب کبریت خواهیم داشت؟ 

شکل )1( شکل )2(شکل )3(
د 15 ج 16 ب 17  الف 19 

137 هر عدد ................. واحد ...................... از عدد قبلی است.  127 117 107 97 87, , , , , 1- در الگوی عددی مقابل 
72012024 ، عدد بعدی ......................... می باشد. 6 2, , , , 2- در الگوی عددی 

نادرست  درست   8، عدد 64 می باشد.   616 6 32 6, , , , , 1- عدد بعدی در الگوی مقابل
نادرست  درست   2- در الگوی عددی 19، 14، 9 ، 4 عدد چهلم 199است. 

1- با توجه به توضیح نوشته شده در مقابل هر الگو، جاهای خالی را کامل کنید. 
........... ........... ........... ....... ., , , , ...7   الف در این الگو، هر عدد 50 واحد بیش تر از عدد قبلی است.  

........... ...., , ,....... ...........112 ب در این الگو، هر عدد 10 واحد کم تر از عدد قبلی است.   
........... ........... ........... ......, , , , .....48 پ در این الگو، هر عدد نصف عدد قبلی است.   

2- در الگوی زیر، شکل های نهم و بیستم از چند چوب کبریت درست می شوند؟ 

   

شکل )1(   شکل )3(    شکل )2(  
 

3- مادر درسا از او خواست که رخت های شسته شده را روی بند آویزان کند. او با خود گفت: »من باید سعی کنم هر 
قدر ممکن است از گیره های کم تری استفاده کنم. پس برای دو پیراهن 3 گیره الزم دارم.« درسا برای 11 پیراهن 
چند گیره الزم دارد؟  
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)ماشین ورودی- خروجی(

ماشین ورودی-  خروجی: به ماشین هایی گفته می شود که یک ورودی را گرفته و با انجام عملیاتی بر روی آن، یک 
خروجی به ما می دهد. به ماشین های ورودی- خروجی زیر توجه کنید.

    

یک ماشین ورودی- خروجی می تواند چند ورودی و در نتیجه چند خروجی داشته باشد که هر خروجی در مقابل ورودی 
خود قرار می گیرد. به مثال  زیر توجه کنید: 

مثال در این ماشین، از ورودی ها 8 واحد کم شده   
و حاصل به عنوان خروجی، خارج می شود.

به  این مطلب  بهتر  اوقات شکل ها به عنوان ورودی و خروجی ماشین ها مورد استفاده قرار می گیرند. برای درک  گاهی 
مثال های زیر توجه کنید: 

مثال  

نکته برای پیدا کردن ورودی با دانستن خروجی می توانیم مسیر کار ماشین و عملیات های آن را برعکس کنیم. )جمع 

به تفریق، تفریق به جمع، ضرب به تقسیم و تقسیم به ضرب تبدیل می شود.( به مثال  زیر توجه کنید: 

                 

   
مثال

نکته برخی از ماشین های ورودی- خروجی به صورت ترکیبی هستند که در این صورت خروجی ماشین اول، همان 

ورودی ماشین دوم است. به مثال زیر توجه کنید: 

8×3=4        24-2=22

12×3= 36   36-2=34   
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د رستمرین های چهارم

3 وارد ماشین زیر شود،  چه عددی ازآن خارج می شود؟  1- اگر عدد 

?× + ÷ ×→ → → →8 12 9 53  
د 30  ج 15    ب 20      الف 36   

2- ورودی ماشین زیر، کدام عدد است؟

 

د 13  ج 12   ب 15     الف 10  

3- خروجی ماشین زیر، کدام عدد است؟

د 12     9 ج ب 7      الف 2   

1- ماشین محیط یاب برای محاسبه ی محیط مثلث متساوی االضالع، اندازه ی ضلع را در ..................... ضرب می کند. 

2- ماشین محیط یاب برای محاسبه ی محیط مربع، اندازه ی ضلع را در .................................. ضرب می کند.

3- برای پیدا کردن ورودی با داشتن خروجی می توانیم مسیر کار دستگاه و عملیات های آن را ......................... کنیم. 

نادرست  درست   1- اگر عدد 7 وارد ماشین زیر شود، عدد 32 از آن خارج می شود. 

?9 4 87 + ÷ ×→ → →

2- یک ماشین ورودی - خروجی می تواند چند ورودی و در نتیجه چند خروجی داشته باشد. 

نادرست  درست     

نادرست  درست   3- ورودی ماشین زیر ،عدد 24 می باشد. 

6 7 56÷ ×→ →  
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فصل اول : اعداد و الگوها

1- خروجی هر یک از ماشین های زیر را، تعیین کنید. 

2- با توجه به کاری که ماشین انجام می دهد، شکل بعدی را رسم کنید. 

   

  

3- با توجه به خروجی ها و کاری که هر ماشین انجام می دهد، ورودی های هر ماشین را تعیین کنید. 

   

  

4- با توجه به کاری که ماشین انجام می دهد، شکل ها را رسم کنید. 

 

5- تساوی های زیر را، کامل کنید.

500000 الف 30000 4000 800 70 5+ + + + + =    

ب 709040=    

ج 300000 80 400000 6000 10 7000 6+ + + + + + =    
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)معرفی میلیون(

میلیون: با توجه به مطالبی که در درسنامه  ی 2 آموختیم، می خواهیم یک طبقه ی جدید به نام میلیون به جدول ارزش 
مکانی اضافه کنیم که به صورت زیر نمایش داده می شود: 

میلیونهزار
صدیصدیصدی

9 رقمی را بخوانیم و بنویسیم. اگر ده دسته ی 100 هزارتایی را کنار هم  در واقع به کمک این جدول، می توانیم یک عدد 
بگذاریم، عدد یک میلیون به دست می آید که آن را به صورت 1000000 می نویسیم. برای درک بیش تر این مطلب، به 

مثال زیر توجه کنید: 

مثال عدد مربوط به جدول ارزش مکانی را به حروف بنویسید. 

, ,459176 820

میلیونهزار
صدیصدیصدی
028671954

به حروف: چهارصد و پنجاه و نه میلیون و صد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و بیست

مقایسه ی اعداد: برای مقایسه ی دو عدد، به صورت زیر عمل می کنیم: 

 الف ابتدا تعداد ارقام دو عدد را می شماریم، اگر تعداد ارقام برابر نبود، عددی که ارقام بیش تری دارد، بزرگ تر است. 

9999 11111<
چهار رقمی پنج رقمی  

مانند: 
 

رقم های  بودند،  برابر  اگر  و  می کنیم  مقایسه  هم  با  را  آن ها  مرتبه ی  باارزش ترین  ارقام  بود،  برابر  ارقام  تعداد  اگر  ب 

مرتبه های بعدی را مقایسه می کنیم. 

567819320 567342018 567819320 567342018⇒ > 

8<3

مانند:
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فصل اول : اعداد و الگوها

درس 

د رستمرین های پنجم۵

 

1- عدد »400040400« چگونه خوانده می شود؟
ب چهل میلیون و چهل هزار و چهارصد     الف چهارمیلیون و چهارصد و چهار   

د چهارصد میلیون و چهار هزار و چهارصد   ج چهارصدمیلیون و چهل هزار و چهارصد     

2- کدام رقم در مرتبه ی دهگان میلیون عدد »834179005« قرار دارد؟
ب 3   الف 4  

د 7   ج 8      

1- در عدد »709184326«، بزرگ ترین رقم در مرتبه ی ............................. قرار دارد.

2- ده دسته ی صد هزارتایی، می شود ............................. .

نادرست  درست   1- رقم 6 در مرتبه ی یکان میلیون، برابر با 6000000 واحد است.  

2- اگر ده دسته ی ده میلیون را کنار هم بگذاریم، عدد صد میلیون به دست می آید.
نادرست  درست     

1ـ الگوهای عددی زیر را، ادامه دهید.

750000 و 700000  الف  ......................... و ......................... و .......................... و ............................ و ........................... و  
ب  .......................... و ........................... و ........................... و ........................... و ........................... و  950000 و 940000 

 2- عددی را که هر شکل نشان می دهد، در یک جدول ارزش مکانی قرار دهید و عدد حاصل را به رقم و به حروف بنویسید.

ب     الف     

  به رقم:  به حروف:                                 به رقم:  به حروف:  

3- با توجه به عدد »765432809« به سؤال های زیر پاسخ دهید.
  الف این عدد را به حروف بنویسید.  

پ کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد؟ ..................   ......................................... ب این عدد چند رقمی است؟   

ث کوچک ترین رقم دارای چه مرتبه ای است؟ .................   ................. ت کدام رقم کم ترین ارزش مکانی را دارد؟   
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4- هر یک از عددهای داده شده، به کدام عدد نزدیک تر است؟ آن را رنگ کنید.

349000 349025 349100← → ب    936000 936741 937000← →   الف 

267000 267994 268000← → د   659000 659099 659100← → ج   

بگذارید. ( )<=> 5- عددهای زیر را، با هم مقایسه کنید و عالمت مناسب 

19898341 10000000 ب    102030405 10203045   الف 

6- در یک کارگاه سفالگری در یک سال 5734193 کوزه، 6088471 کاسه و 3945176 گلدان تولید شده است.
  الف کدام محصول کم ترین تعداد تولید را دارد؟  

 
ب تعداد کدام محصول در بین تعداد دو محصول دیگر است؟   

 

ج اختالف تعداد محصول کوزه و کاسه را به دست آورید.

 

7- مانند نمونه، حاصل جمع و تفریق های زیر را، به دست آورید.  
832004
47000

8 2004
7000

87

7

0490

+

+

 

542036
340000+

 

794000
61000

7 4000
1000

73

3

3000

−

−

 

875004
362000−

 

سنجه های مورد انتظار فصل اول 
در حد 
انتظار 
است

نزدیک 
به انتظار 

است

نیاز به تالش 
و آموزش 

دارد
1- از راهبرد الگویابی و رسم شکل در حل مسئله ها استفاده می کند.

2- الگوهای عددی و هندسی را درک کرده و می تواند قاعده ی الگوها را توصیف کند.

3- الگوهای عددی و هندسی را ادامه داده و آن ها را به یکدیگر تبدیل می کند.

4- اعداد تا ده رقم را با ابزار و روش های مختلف می خواند و می نویسد.

5- درباره ی عملکرد ماشین های ورودی - خروجی توضیح می دهد.

6- خروجی ماشین ها را با توجه به ورودی و عملکرد هر ماشین به دست می آورد.

7- ورودی ماشین ها را با توجه به خروجی و عملکرد هر ماشین به دست می آورد.

8- در حل مسائل مربوط به جمع و تفریق مهارت کسب کرده است.

9- اعداد چند رقمی را به درستی مقایسه می کند. 


