
تا حاال به این فکر کردین که چه جوری راه رفتن رو یاد گرفتین؟!

راه رفتن که خوبه، چه جوری بدون کمک مدرسه و معلم، حرف زدن به زبان فارسی 

رو یاد گرفتین؟! شاید برای پیداکردن پاسخ این سؤال ها نیاز باشه یه کمی به عقب 

برگردیم! یعنی اون زمان که خیلی خیلی کوچولو بودید و تازه می خواستید راه بیافتید!

خودتون یادتون نمیاد اما اگه از پدر و مادرهاتون بپرسید حتماً کلی خاطره از راه 

افتادنتون، زمین خوردن هاتون، از کلمه ها و جمله هایی که اشتباه می گفتید )و اتفاقاً 

چه قدر هم جذاب و شیرین بودن( دارن!

همه ی این اتفاق های بزرگ به وسیله ی یه معجزه ی خیلی بزرگ تر انجام شد که اگه 

نبود هیچ کدوم از این اتفاق ها نمی افتاد و دنیا حتماً یه شکل دیگه بود!

اسم این معجزه، تمریِن!

اگه تمرین نبود نه می تونستیم راه بریم، نه می تونستیم حرف بزنیم و نه هزارتا کار 

دیگه رو که االن به راحتی و بدون فکرکردن انجام می دیم، نمی تونستیم انجام بدیم!

پس قدر این معجزه رو بدونین!

به خصوص اگه دوست دارین ریاضی یاد بگیرین!



                                        بـه نـام خـدا

ســالم؛

شکرگزار خداوندی هستم که توفیق دیگری را به من عطا فرمود تا با تألیف کتاب حاضر، 

خدمت کوچکی به فرزندان این مرز و بوم کرده باشم.

در راستای تغییرات سیستم آموزشی و بالطبع کتاب های درسی و با توجه به اهداف 

آموزشی که کتاب های درسی به دنبال آن هستند، کتاب حاضر که شامل بخش های 

آموزش، تمرین، تمرینات ویژه و پرسش های چهارگزینه ای می باشد، نگاشته شد تا با 

مطالعه و حل تمرینات آن کمک مؤثری در تثبیت یادگیری معنادار آن چه که دانش آموزان 

در مدرسه آموخته اند، کرده باشد.  

از این رو این کتاب برای دبیران محترم جهت ارائه ی تمرین در منزل، کتاب کار برای 

دانش آموزان عالقه مند به یادگیری بیشتر و کامل تر و اولیای گرامی برای آشنایی با مطالب 

درسی ریاضی پایه ی چهارم، قابل استفاده است.

پیشنهاد می کنیم ابتدا درس نامه ها را کامل بخوانید و سپس به حل تمرین ها بپردازید.

در نهایت از همسر عزیز و فرزندانم )علیرضا و عسل( که با صبر و شکیبایی و گذشت 

بسیار باعث دلگرمی من در به وجود آوردن این کتاب شدند تشکر و قدردانی می کنم.

اکبر کشفی  
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فصل اول: اعداد و الگوها

فصل دوم: کسر

فصل سوم: ضرب و تقسیم

فصل چهارم: اندازه گیری

آزمون نوبت اول

فصل ششم: شکل های 
هندسی

فصل هفتم: آمار و احتمال

آزمون نوبت دوم

فصل پنجم: عدد مخلوط 
و عدد اعشاری



نگه داری از کتاب
سالم دوستای خوبم، امیدوارم حال همه تون خوب باشه و سال تحصیلی خیلی خوبی رو شروع کرده باشین!

یه خواهش کوچیکی ازتون دارم!
از همین شروع سال تحصیلی حواستون به کتاب هاتون باشه و سعی کنید کتاب هاتون رو سالم نگه دارین. بهتون قول 
می دم هر چه قدر کتاب هاتون سالم و قشنگ بمونن، در طول سال بیشتر ازشون لذت می برین و بهتر درس هاتون 

رو یاد می گیرین! قوله قول!

از هر شکل چندتا در تصویر زیر می بینی؟ داخل مربع های هر تصویر بنویس.



  الگویابی، رسم شکل
  عددنویسی

  الگوها
  ماشین ورودی ـ خروجی

  معرفی میلیون
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الگویابی، رسم شکل

با راهبردهای )روش های( حل مسئله در سال گذشته آشنا شدیم و دیدیم که یکی از راهبردهای حل مسئله، 

الگویابی است که در آن به پیداکردن )کشف کردن( رابطه ی بین عددها )الگوی عددی( و یا شکل های هندسی 

)الگوی هندسی( می پردازیم.

1 3 6 10, , , ,  با توجه به رابطه ی بین عددهای روبه رو، عدد بعدی را بنویسید. 

+2 +3 +4

1 3 6 10 15, , , ,
+5

پس
 

یا  و  پارک ها  پیاده روها،  را در همه جا می توان دید، در طراحی های معماری، سنگ فرش  الگوهای هندسی 

سرامیک و سنگ خانه ها و ... .

در الگوهای هندسی به دنبال پیداکردن )کشف کردن( رابطه ی بین یک تعداد از شکل ها هستیم تا در صورت 

نیاز بتوانیم آن ها را ادامه دهیم.

 بعد از پیداکردن رابطه ی بین شکل های زیر، شکل بعدی را رسم کنید.

یکی دیگر از راهبردهای )روش های( حل مسئله، رسم شکل است. در این روش با کشیدن شکلی ساده، در 

ارتباط با مسئله و کامل کردن آن، مسئله را حل می کنیم.

 مستطیلی را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم. اگر هر قسمت را به سه قسمت مساوی دیگر تقسیم 

کنیم، مستطیل به چند قسمت تقسیم می شود؟

ابتدا یک مستطیل رسم می کنیم و آن را به سه قسمت مساوی   

تقسیم می کنیم:
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 سپس هر قسمت را به سه قسمت دیگر تقسیم کرده و قسمت ها را می شماریم. 

می بینیم که مستطیل به9 قسمت مساوی تقسیم می شود.

گاهی برای حل یک مسئله می توان از این دو راهبرد )الگویابی و رسم شکل( با هم استفاده کرد.

 عدد بعدی در الگوی زیر، چیست؟

21 33 45, , ,  

 می توان ابتدا رابطه ای که بین عددها وجود دارد را پیدا کرد، سپس با رسم شکل های ساده آن ها را 

ادامه داد:

 1 با کشف رابطه ی بین عددهای هر دسته، سه عدد بعدی را پیدا کنید.

 2 4 8 16, , , , ............... , ............... , ...............  

 1 3 6 10, , , , ............... , ............... , ...............  

 100 150 250 400, , , , ............... , ............... , ...............  

 45 42 38 33, , , , ............... , ............... , ...............  

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

 5 11 18 26, , , , ............... , ............... , ...............  
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 2 اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم را رسم کنید.



12

عدد نویسی                                                     
در سال های قبل با جدول ارزش مکانی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که می توانیم با کمک جدول ارزش مکانی، 

ارزش هر رقمی را که در یک عدد به کار رفته، بهتر و دقیق تر بدانیم.

هزار

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

000004

00006

0007

002

05

7

467257 400000 60000 7000 200 50 7= + + + + +  

می بینیم که هر رقم در یک عدد براساس جایگاهش ارزش مشخصی دارد.
37459 چیست؟ 3 در عدد 7 و ،  ارزش رقم های5

 

در یک عدد، هر چه به سمت چپ آن حرکت کنیم ارزش رقم های آن بیشتر می شود، یعنی اگر از سمت راست یک 
عدد به سمت چپ آن حرکت کنیم، ارزش هر رقم10 برابر ارزش رقم قبل از آن می شود.

 ارزش دهگان چند برابر یکان و ارزش صدگان هزار چند برابر ارزش دهگان هزار است؟

تا یکی می شود یک بسته ی ده تایی: 10  می دانیم که

1 بسته ی صدهزارتایی،  تا ده هزارتایی می شود 10 10 برابر یکان است هم چنین می دانیم که پس ارزش دهگان،

10 برابر ده هزارتایی است.  پس ارزش صدهزارتایی،
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 3 باران، بهار و یگانه پول هایی را که داخل قلک های خود جمع کرده بودند، به صورت 

زیر دسته بندی کرده اند. هر کدام چه قدر پول دارند؟ روی چرتکه پول هر کدام را نشان دهید

و آن را با رقم و حروف بنویسید.

با رقم : .......................

با حروف : ..........................................................

با حروف : .......................................................... با رقم : .......................  

با رقم : .......................

با حروف : ..........................................................

 4 هر یک از عددهای داخل جدول را زیر آن با رقم و حروف بنویسید.
دههزارتاییهزارتاییصدتاییدهتایییکی

00095
 

دههزارتاییهزارتاییصدتاییدهتایییکی

00059

با رقم : ........................... با رقم : ........................... 

با حروف : ........................................................... با حروف : ........................................................... 

پول باران

پول بهار

پول یگانه
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دههزارتاییهزارتاییصدتاییدهتایییکی

00097  

دههزارتاییهزارتاییصدتاییدهتایییکی

00051

با رقم : ........................... با رقم : ...........................  

با حروف : ........................................................... با حروف : ........................................................... 

 5 بردیا هر هفته 10000 ریال از پدرش پول توجیبی می گیرد و آن را در قلکش جمع می کند تا دو ماه دیگر 

در جشن محک آن ها را هدیه کند. الگوی زیر را تا جایی که مشخص شود بردیا در روز جشن چه مبلغی را هدیه 

10000 20000 30000, , , خواهد داد، ادامه دهید. 

 6 عبارت های زیر را مانند نمونه ها کامل کنید.

5تا هزارتایی می شود: ............. .  

8000 یعنی: ................. .  

تا هزارتایی می شود: ........................... . 9  

تا هزارتایی می شود: ......................... . 20  

تا هزارتایی می شود: ........................ . 100  

60000یعنی: ........................ تا هزارتایی.  

45000یعنی: ......................... تا هزارتایی.  

یعنی: ......................... تا هزارتایی. 12000  

 7 مانند نمونه ها جاهای خالی را کامل کنید.

  54272 50000 4000 200 70 2= + + + +  

 600000 30000 2000 700 50 9 632759+ + + + + =  

 380742 =  .................... +80000 +  .................... +  .................... +  ....................  

 200000 500 4+ + =  ....................  

 467002 =  .................... +   .................... +   .................... +2  

 800000 1000 90+ + =  ....................  

 700000 30000 40 2+ + + =  ....................  

 600380 =  .................... +  .................... +  ....................  

5000

ÂÄIUnHqÀ IU8
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 8 هر کدام از عبارت های زیر، نشان دهنده ی یک عدد است، آن عدد را بنویسید.

 پنج صدهزارتایی، سه ده هزارتایی، هفت صدتایی، یک ده تایی و نه یکی:

 هشت ده هزارتایی، سه هزارتایی، هفت ده تایی و پنج یکی:

 چهار صدهزارتایی، دو هزارتایی و سه ده تایی:

 سه صدهزارتایی، دوازده هزارتایی، پنج هزارتایی و پانزده ده تایی:

 پنج صدهزارتایی، بیست و چهار صدتایی و نوزده یکی:

 سی و دو ده هزارتایی و شصت و پنج صدتایی:

 9 کوچک ترین عدد پنج رقمی که رقم های آن تکراری نباشد را به حروف بنویسید.

 10 اگر به دهگان هزار یک عدد شش رقمی دو واحد اضافه کنیم، به این عدد چه قدر اضافه می شود؟

 11 کوچک ترین و بزرگ ترین عددهای پنج رقمی که با رقم های 3، 4، 7، 0 و 9 می توان ساخت، را بنویسید.

 12 با رقم های3، 4، 1، 8، 2 و 6 بزرگ ترین عدد شش رقمی را طوری بنویسید که هر کدام از رقم های 

طبقه ی هزار آن دو برابر رقم های هم مرتبه ی خود در طبقه ی یکی ها باشد.

 13 هر کدام از جمله های سمت راست را به گزینه های مناسب آن ها درسمت چپ وصل کنید.

ظرفیت استادیوم آزادی

تعداد سرنشینان خودروی سواری

تعداد حاضران در نماز جماعت ظهر مسجد

تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب در یک روز

بیش از 1000 نفر

30 نفر بیش از

100000 نفر حدود

4 نفر
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فصلاول
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تاریخ:نامونامخانوادگی:

کالسچهارمزمان:20دقیقه

با توجه به رابطه ی بین شکل ها، شکل بعدی را رسم کنید.

)4(

دو عدد بعدی الگوهای عددی زیر را بنویسید.

 7 , 12 , 22 , 37 , ............... , ...............   1 , 1 , 2 , 4 , 7 , ............... , ...............

عدد چهارصد و نود و سه هزار و هفتاد و پنج را به رقم بنویسید.

عدد پنج صدهزارتایی، نه ده هزارتایی، سیزده صدتایی و هشت یکی را به رقم بنویسید.

با رقم های 6، 0، 9، 2 و 4 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار ارقام را به رقم و 
حروف بنویسید.

به رقم:

به حروف:

1 

2 

3 

4 

5 


