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مقایسه ی اعداد
در کالس اّول یاد گرفتید که عددهای یک رقمی را با هم مقایسه کنید و از دو طرف عبارت را بخوانید. 

. 5 7< پنج کم تر است از هفت و یا هفت بیش تر است از پنج 
حاال در مقایسه ی اعداد دو یا سه رقمی، ابتدا الزم است، تعداد رقم های هر دو عدد را بررسی کنید. 

عددی که تعداد رقم هایش بیشتر باشد، عدد بزرگ تری است.
بنابراین می توانیم بگوییم همه ی عددهای سه رقمی از همه ی عددهای دو رقمی بیشتر هستند و یا برعکس همه ی 

105 98> عدد های دو رقمی از همه ی عدد های سه رقمی کمتر هستند. مثال: 
اگر تعداد رقم های دو عددی که می خواهیم با هم مقایسه کنیم با هم برابر بود، یعنی هر دو عدد دو رقمی یا سه 

رقمی بودند، ابتدا با ارزش ترین رقم آن دو عدد را با هم مقایسه می کنیم.
در عددهای دو رقمی، رقم دهگان باارزش ترین رقم است:

 9 73 8> 3 22 3>

در عددهای سه رقمی، رقم صدگان باارزش ترین رقم است:

7 885 75<5 698 12<

اگر رقم صدگان دو عددی که با هم مقایسه می کنیم با هم برابر باشند، به سراغ مقایسه ی رقم دهگان آن دو عدد می رویم:

1 15 2 21>7 718 34<

هنگامی که رقم صدگان و دهگان دو عدد با هم مساوی باشند، باید یکان آن دو عدد را در نظر بگیریم:

 32 326 4> 64 643 4<

حاال اگر بخواهیم به جای دو عدد، دو دسته شکل یا دو عبارت ریاضی را با هم مقایسه کنیم، بهتر است ابتدا آن هایی را 
که با هم مساوی هستند از دو طرف حذف کنیم تا کار مقایسه ساده تر انجام شود. مثالً در عبارت زیر می توان عددهای 

برابر را از دو طرف خط زد:

 200 10 55 9+ + + 300 50 5 7+ ++9 7>

50 100 300 50 10 10 20 100+ + + + + + + 30 50 100 100 300 100 4+ + + + + +60 104<

در پایان به راحتی دو عدد باقی مانده را مقایسه می کنیم و عالمت را می گذاریم.
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همچنین در مقایسه ی سکه ها هم می توانیم، سکه های مشابه را از دو طرف خط بزنیم:
 

501 250

ابتدا به شکل ها نگاه می کنیم و دسته های  در مقایسه ی دو دسته شکل )سکه، کوئیزنر و چرتکه( قبل از مقایسه، 
ده تایی، صدتایی را درست کرده، سپس کار مقایسه را ادامه می دهیم:

605 555

1 هر دو عدد را باهم مقایسه کن و عالمت مناسب  بگذار.  

12 19 8 11 130 310 105 97

219 49 700 67 89 102 450 540

2 تعداد شکل های دو طرف را با هم مقایسه کن و عالمت مناسب  بگذار. )می توانی دسته های مساوی 

را از هر دو طرف خط بزنی.(

��تا 100 ��تا 100

��تا 100

�

��تا 100

��تا 100
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�����صدتا��دهتا

��تا 100 ��تا 100

��تا 100��تا 100

��تا 100

 

��تا 100

��تا 100

��تا 100
��تا 100

��تا 100

3 مانند نمونه ابتدا مقایسه کن و عالمت مناسب  بگذار، سپس عبارت مناسب را بنویس.

398 401 چون 887 788 چون

829 786
چون 295 300 چون

9 67 8 9 60 چون0 1 251 49 1 200 چون00

4 عبارت ها را مقایسه کن و عالمت مناسب  بگذار. )عددهای برابر را از دو طرف خط بزن.(

 200 300 50 7 8 90 70 300 8 200+ + + + + + + +

 417 100 200 20 85 400 17 300 80 20 5+ + + + + + + + +

5 هر دو کیسه را با هم مقایسه کن و عالمت مناسب  بگذار.
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6 در هر قسمت، عددی که خواسته شده را انتخاب کن و دورش خط بکش.

999 100

111 888 679

871

559

952 311130

301 113

211287

105178

109120

110101

890 970

873 837

عددی�که�از��872کم�تر�باشد.

عددی�که�از��310بیشتر�است.
عددی�که�رقم�دهگانش�از�

صدگانش�بیش�تر�است.

بیش�تر� از��111 که� عددی�
است.

دهگانش� از� یکانش� که� عددی�
کم�تر�است

عددی�که�کوچک�ترین�عدد�سه�
رقمی�است.

7 اعداد زیر را به ترتیب بنویس.

�310 190 112 415 616 819 918, , , , , ,

231 221 232 312 213 123 321, , , , , ,

8 با رقم های 3 ، 6 ، 9 و 8 عدد بساز و در جاهای خالی بنویس.

982

398

613

712 698

396
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1 این عددها را مرتّب کن و به ترتیب بنویس.

2 بین هر دو عبارت عالمت مناسب  بگذار.

837 200 400 50 9+ + + + 800 30 7 600 95+ + + +

300 20 600 70 6+ + + + 500 400 200 60 16+ + + +

3 حاصل جمع و تفریق ها ی زیر را بنویس.

1 5 6
6 4 3+

2 4 0
7 3 0+

9 8 0
5 7 0-

8 6 5
3 4 2-

6 2 4
3 1 8-

7 0 3
1 7 6-

5 3 8
2 4 3+

4 7 9
3 8 3+

4 شادی 958 تومان داشت. او یک بطری شیر و یک کیک خرید. چقدر از پولش باقی مانده است؟ )به کمک 

زیرمسئله حل کن.(

ش�ر

440

ومان
ت

310

ومان
ت

� �

739 452 196 903 650



120

5 در مسابقه ی پرتاب دارت هرکس 899 امتیاز بگیرد، جایزه دریافت می کند. علی در مرحله ی اّول 350 امتیاز 

و در مرحله ی دوم 238 امتیاز گرفت. او باید در مرحله ی سوم چند امتیاز بگیرد تا برنده شود؟

)به�کمک�زیرمسئله�حل�کن.(

�

6 تعداد سیب های سبز و قرمز در شکل زیر نشان داده شده است. 

�آن�ها�را�با�هم�مقایسه�کن�و�بنویس�کدام�نوع�سیب�بیش�تر�است،�چقدر؟

�در�این�دو�جعبه�چند�سیب�وجود�دارد؟�

204 198

�

7 الگو را ادامه بده و کامل کن.

+1

+2

15 16 19 24

نظر معلم

امضاء امضاء امضاء

نظر اولیا نظر خودم
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1 کدام جمله مقایسه ی عددها را به درستی بیان نمی کند؟

�در�مقایسه�ی�اعداد�سه�رقمی�ابتدا�باید�رقم�های�صدگان�را�در�نظر�بگیریم.
�هنگام�مقایسه�ی�اعداد�باید�به�با�ارزش�ترین�رقم�توّجه�کنیم.

�هنگام�مقایسه�ی�اعداد�سه�رقمی�فقط�باید�رقم�صدگان�را�باهم�مقایسه�کنیم.
�هنگام�مقایسه�ی�اعداد�ابتدا�تعداد�رقم�ها�را�مقایسه�کنیم.

2 نسرین یک خواهر و یک برادر دارد. این سه خواهر و برادر روی هم 22 سال سن دارند. خواهر نسرین 9 

سال دارد. مجموع سن خواهر و برادر نسرین هم 14 سال است. کدام یک از این سه نفر بزرگ تر است؟
�خواهر�و�برادرش �برادرش� �خواهرش� �نسرین�

7 14 28, , , 3 عدد بعدی این الگو کدام است؟ 

46� �42� �56� �49�

4 شکل بعدی این الگو کدام است؟

 

� � � � � � �

5 در شکل زیر روی مستطیلی که در باالترین مکان قرار گرفته کدام عدد قرار می گیرد؟

199 201

99 100 101 102

؟

 

408� �402� �399� �804�

2345 1
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