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 .آشنايى با اعداد 12 رقمى و كم تر از آن و ارزش مكانى ارقام

 .شناخت نحوه ى نوشتارى و خواندارى انواع اعداد و مقايسه ى آن ها

 (فرآيندى) يادگيرى محاسبات جمع و تفريق از روشى به جز انتقال

 .آشنايى با چيدمان هاى اعداد، حروف و رنگ ها

 .شناخت مجموعه ها و روابط بين اعداد

 .پيدا كردن تعداد اعداد در دنباله ها بدون نوشتن و شمارش آن ها

 .شناخت انواع الگوها و دنباله هاى عددى و هندسى

 .راهبرد كشف رابطه بين دنباله ها از روش هاى رسم جدول و دسته بندى

 .(عملكرد معكوس الگويابى) طراحى كردن دنباله ها

 .آشنايى با ماشين ها و اجزاى آن ها

 .روش هاى مجهول يابى در ماشين ها

 .نحوه ى محاسبه از طريق عملگرهاى معكوس در ماشين ها

همان طور كه در سال  گذشته با روابط بين الگوها و همچنين طبقه ى هزارها آشنا شديد امسال به طور 
گسترده ترى به بررسى اين روابط خواهيم پرداخت.

1

در سال  است   (1021 ) يعنى  ارزش يك سكستيليون1  داراى  اسكناس كه  رقم  بيش ترين  آيا مى دانستيد 
1946 در مجارستان چاپ شده است!؟

طبقه هايى كه با آن ارزش اعداد را مى سنجند، زياد هستند براى مثال:

كادريليونتريليونميليارد (بيليون)ميليونهزار

10310610910121015

BillionTrillionQuadrillion

١) sextillion 
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معرفى 4 طبقه ى عددى

بزرگ ترين و مهم ترين جدول ارزش مكانى كه در مقطع ابتدايى اهميت ويژه اى دارد داراى 4 طبقه است كه هر طبقه 3 مرتبه ى 
يكان، دهگان و صدگان دارد. و مجموع اين جدول 12 رقم دارد. اولين رقم از سمت راست (رقم يكان) داراى كمترين ارزش 
مكانى و اولين رقم از سمت چپ داراى بيشترين ارزش مكانى است. مثًال در عدد 956001، رقم 9 در مرتبه ى صدگان هزار و 

1 رقم 1 در مرتبه ى يكان ميليون داراى بيشترين ارزش مى باشند. 234 567, , در عدد
فرم جدول⇐

ميلياردهاميليون هاهزارهايكى

صدىصدىصدىصدى

 (مفهوم ميليون و ميليارد)

,101000000 تا بسته ى صد هزارتايى=يك ميليون ,

,10010000000 تا بسته ى صد هزارتايى=ده ميليون ,

,1000100000000 تا بسته ى صد هزارتايى=صد ميليون ,

,101000000000 تا بسته ى صد ميليونى=يك ميليارد , ,

,10010000000000 تا بسته ى صد ميليونى=ده ميليارد , ,

,1000100000000000 تا بسته ى صد ميليونى=صد ميليارد , ,

بعدش هرخونَه رو صدا   3 تا 3 تا، از راست جدا 

هزار و يك ها)   (ميليارد و ميليون 

مثال:
عددیبنویسیدکه3طبقهدارد،طبقهیوسطآنبزرگترینعددسهرقمیزوجاست،درکمترینارزشمکانیآن

رقم3وجودداردوبقیهیارقامآنآخرینعددزوجیکرقمیهستند.
به حروف: 888 میلیون و 998 هزار و 883 یکی.

ميليون هاهزارهايكى

صدى

388

صدى

899

صدى

888
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مقايسه ى اعداد

ابتدا تعداد ارقام را بررسى مى كنيم، در صورت تساوى تعداد رقم ها، اّولين رقم از سمت چپ آن ها را با هم مقايسه مى كنيم و 
مقايسه ى رقم هاى بعدى را به همين ترتيب ادامه مى دهيم.

1-کدامعددکوچکتراست؟
الف(بیشترینمرتبهیاینعددصدگانهزاراست.
ب(بیشترینمرتبهیاینعدددهگانمیلیوناست.
الف( کوچک تر است زیرا یک عدد شش رقمی می باشد.

2-دوعدد264500و264501رادرنظرمیگیریماگربهجایرقمدهگانهزارآنها،رقم7قرارگیرد،کدام
بزرگتراست؟

264501 بزرگ تر است.

جمع و تفريق فرآيندى

ابتدا از سمت چپ (بيش ترين ارزش مكانى) شروع به محاسبه مى كنيم. در جمع به سمت بيش تر مى شماريم و در تفريق به 
سمت كمتر مى شماريم. در هر مرحله فقط با اعدادى كه جدا كرده ايم محاسبات را انجام مى دهيم و بقيه ى رقم ها را تكرار 

مى كنيم و در هر مرحله  اين كار تكرار مى شود.

9 4 5
8 2

8 6 5
2

8 6 3
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2 7 9 40
3 5 1 22
5 7 9 40
5 1 22

6 2 9 40
1 22

6 3 0 40
22

6 3 0 60
2

6 3 0 62

+

+

+

+

+

در اين مرحله براى جلوگيرى 
از انتقال به جاى اين كه 7 
و 5 را جدا كنيم 57 و 5 را 
جدا مى كنيم و به عدد 62 
مى رسيم (در شمارش خود 

57 حساب نمى شود.)
 

 در محاسبات فرآيندى چون از قرض گرفتن و انتقال ها به طور كلى صرف نظر مى شود، احتمال خطا 

كم تر است. فقط در هنگام شمارش به سمت جلو يا عقب، بايد دقت شود كه خود عدد را نشماريم و حد امكان 

اعداد را طورى دسته بندى (جدا) كنيم كه احتمال انتقال به وجود نيايد.
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1 098 642 567, , , 1-بهعددروبهروتوجهکنیدوبهسواالتپاسخبدهید.
الف( بزرگ ترین رقم در چه مرتبه ای است؟

ب( کدام رقم بیشترین ارزش را دارد؟

ج( اختالف عدد بزرگ ترین طبقه از عدد کوچک ترین طبقه چه قدر است؟

د( با ارقام این عدد، بزرگ ترین عدد 12 رقمی را بنویس.

2-درعدد54725اگربهجایرقم4،رقم8قرارگیرد،اینعددچهتغییریمیکند؟
3-عالمت<<==>>بگذارید.

123456 132456 9999 34571 

4-حاصلرابهروشفرآیندیمحاسبهکنید.
2475 922−− == ?  

567 1 566− = ج(  ب( 1 در یکان میلیارد  1- الف( 9 در دهگان میلیون 

999. دو خانه خالی می ماند پس بزرگترین رقم را تکرار می  کنیم. ،876 ،654 د(210،

5 87 25
5 4 7 2 5
4 0 0 0

−
4000 واحد بیشتر می شود.   -2

123456 <  132456  9999 <  34571  -3

 -42475
922

1575
22

1555
2

1553

−

−

−

9تا به عقب
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1-جاهایخالیراپرکنید:
الف( 200 بسته ی صد میلیونی می شود:  .

ب( کوچک ترین عدد 9 رقمی که ارقام غیر تکراری دارد،  است.

ج( اگر به جای رقم دهگان در عدد 1245 رقم 1 قرار گیرد، عدد حاصل 30 واحد  می شود.

2-منچهعددیهستم؟درمرتبهیصدگانهایمرقم5وجوددارد.بیشترینمرتبهیعددمنصدگانمیلیون
است.اختالفارقامیکانودهگانهایمدرهمهیمرتبههایم8واحداستورقمبیشتردریکانهایمقراردارد.

12840راازطریقفرآیندیبهدستآوریم،چندمرحلهرابایدطیکنیم؟ 6527−− 3-اگرحاصل
4-سهعدد7رقمیداریمکههمهیارقامآنهاباهمبرابراستبهجزرقمیکهکمترینارزشرادارد.درعدد
اولرقم8کمترینارزشرادارد،درعدددومرقم5کمترینارزشراداردودرعددسومرقم6کمترینارزش

رادارد.کدامعددبزرگتریناست؟
چيدمان اعداد

عزيز دلم مى دانم دوست دارى وسايل اتاقت را آن طور كه دوست دارى بچينى، ولى بايد هنگام چيدن آن ها نكاتى را در نظر 
بگيرى كه در اتاقت احساس راحتى داشته باشى. مثًال هيچ وقت كمد لباسهايت را وسط اتاق نمى گذارى يا تخت خوابت را 

پشت درب نمى چسبانى. مگه نه !!!
اعداد هم مثل وسايل، چيدمان مخصوص به خود را دارند. چيدمان اعداد در حقيقت يك نوع آرايش خاصى است كه ارقام يك 
عدد را در كنار هم قرار مى دهد. وقتى مى خواهيم چيدمان را طراحى كنيم ابتدا براى هر رقم يك خانه ى مربع شكل مى كشيم. 
در هر مربع تعداد حالت هايى كه ممكن است آن خانه دارا باشد را مى نويسيم و بين مربع ها عالمت ضرب مى گذاريم. حاصل 

اين ضرب به ما مى گويد به چند حالت (مدل) مى توان ارقام را كنار هم بچينيم.

باارقامباارقام5و4و7و2چندعددسهرقمیمیتواننوشت؟
عددی سه رقمی خواسته شده است، پس چیدمان ما، سه مربع دارد. چون غیر تکراری بودن بیان نشده است، هر چهار رقم 5 و 4 و 

7 و 2 می توانند در صدگان بیایند در دهگان و یکان نیز همین طور پس 64 عدد سه رقمی می توانیم بنویسیم.

 4 4 4 64× × =
صدی

حالت

 

باارقامباارقام0و2و4و8چندعدددورقمیغیرتکراریمیتواننوشت؟
صفر در دهگان نمی آید چون عدد دو رقمی خواسته شده. از طرفی چون باید غیرتکراری باشد فرض می کنیم یکی از اعداد 2 و 

4 و 8 در دهگان آمده باشد پس دوتای دیگر می توانند در یکان بیایند.

می تواند 2 و 4 و 8 در دهگان بیاید،  

3 حالت دارد.

می تواند صفر بیاید و دو عدد از سه عدد 2 و 4 و 

8 نیز می تواند در یکان بیاید پس 3 حالت دارد.
3 3 9× =
د ی
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چيدمان طرحى بسيار جالب است كه نه تنها در مورد اعداد استفاده مى شود درباره ى حروف و رنگ ها 

نيز كاربرد دارد، فقط در چيدمان حروف يا چيدمان رنگ ها به جاى عدد، رنگ و حرف قرار مى گيرد و در هر 

خانه تعداد رنگ ها يا تعداد حرف ها نوشته مى شود.

مجموعه هاى عددى

مجموعه از نظر لغوى يعنى چيزهايى كه به دليل خصوصيات شبيه به هم در يك جا جمع شده باشند.
اعداد نيز ويژگى هايى شبيه به هم دارند كه باعث مى شود آن ها را دسته بندى كنند و مجموعه هاى عددى تشكيل دهند كه 

چند نمونه را مى بينيد.
=مجموعه اعداد حسابى  ∞{ , , , , , }0 1 2 3   
=مجموعه اعداد طبيعى ∞{ , , , }1 2   
=مجموعه اعداد طبيعى زوج ∞{ , , , }2 4   

پس براى تشكيل هر مجموعه اى، حتماً بايد اعضاى آن مجموعه دست كم داراى يك ويژگى مشترك باشند.

صفر به تنهايى نه زوج است و نه فرد فقط وقتى در يكان عددى بيايد آن عدد را زوج مى كند.

روابط و فرمول هاى مربوط به دنباله  هاى عددى

مى دانيم تعداد اعداد طبيعى يك رقمى نُه تا مى باشد. 
اين دنباله ى عددى به اين صورت است: 9 و 8 و 7 و6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1.

ولى دنباله هايى وجود دارند كه تعداد اعداد موجود در آن زياد است و با نوشتن و شمردن بايد سختى زيادى را متحمل شويم 
پس مى توانيم از راه ميانبرى كه در زير مى آيد استفاده كنيم.

 ( )− + = 1 تعداد  چند عدد داريم؟   تا از
( )− − = 1 تعداد  چند عدد داريم؟  بين و

> است.   نمادى از اعداد باشند كه  و در روابط باال فرض شده

 ( )3482 99 1 3384− + = 1-از99تا3482چندعددوجوددارد؟
 ( )3482 99 1 3382− − = 2-بین99و3482چندعددوجوددارد؟

هم جزء  داخل صورت سؤال  عدد  دو  يعنى  (تا)  (از),  كلمه ى  مى شود  ديده  باال  مثال  در  كه  همان طور 

شمارش هستند ولى كلمه ى (بين) يعنى آن دو عدد در شمارش وجود ندارند به همين خاطر در مثال بااليى 

تعداد اعداد 2 واحد بيشتر از مثال پايينى است.                                                                 3382<3384
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تعداد اعداد زوج يا فرد

وقتى در دنباله ى عددى مورد نظر، ما تعداد كل را نخواهيم، بلكه تعداد اعداد زوج يا تعداد اعداد فرد را بخواهيم از روابط زير 
استفاده مى كنيم.

−بزرگ ترين عدد زوج دنباله) ÷(كوچك ترين عدد زوج دنباله +2 1  مى شود:   تا تعداد اعداد زوج از
−بزرگ ترين عدد فرد دنباله) ÷(كوچك ترين عدد فرد دنباله +2 1  مى شود:   تا تعداد اعداد فرد از

 نيز برقرار مى باشد. هر دو روابط باال براى اعداد زوج (فرد) بين و

از15تا32چندعددفردوجوددارد؟
 ( )31 15 2 1 9

16
− ÷ + =  

 { , , , , , , , , }15 17 19 21 23 25 27 29 31 ⇒ 9تا عدد اثبات: 

بین18و45چندعددزوجوجوددارد؟
 ( )44 18 2 1 13

26
− ÷ + =  

 { , , , , , , , , , , , , }20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 ⇒ 13تا عدد اثبات: 

برش و فاصله

يك ميله ى چوبى 10 مترى در نظر بگيريد. به فاصله ى هر 2 متر با يك اره در اين ميله يك برش مى زنيم. همان طور كه ديده 
مى شود، تعداد قسمت هاى بريده شده يكى بيش تر از تعداد برش هاى زده شده است. 

اگربا4برشبتوانیمیکتختهی50سانتیمتریراقسمتبندیکنیمطولهرقسمتچندسانتیمتراست؟
 4 1 5+ = تعداد قسمت ها:   50 5 10÷ = cm                                                      طول هر قسمت:

برایاینکهیکرولتگوشترا8قسمتمساویکردبایدباچاقوچندبرشدرفاصلههایمساوی 
زدهشود؟

8 1 7− = برش:  برش:    

1-باارقامزوج،چندعددچهاررقمیغیرتکراریمیتواننوشت؟
2-تعداداعدادپنجرقمیچندتاست؟

3-بین374و452چندعددفردوجوددارد؟
4-شهرداریمیخواهددردوطرفکوچهایبهطول60متردرهر6متریکدرختبکارد.چنددرختبایدتهیه
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کند؟)توجهشوددرابتدایکوچهاولیندرختکاشتهمیشود.(

4 3 2 1 24× × × = 1- )8 و 6 و 4 و 2 اعداد زوج یک رقمی.( 

 ( )99999 10000 1 90000− + = 2- مجموعه اعداد پنج رقمی از 10000 تا 99999 است. پس: 

( )451 375 2 1 39− ÷ + = تعداد اعداد فرد:  -3

 60 6 10÷ = 4- در هر طرف 10 قسمت 6 متری وجود دارد. 

1-باارقام)0و4و3و9و7(چندعددپنجرقمیتکراریوچندعددپنجرقمیباارقامغیرتکراریمیتواننوشت؟

2-اختالفتعداداعدادسهرقمیبااعداددورقمیچهقدراست؟

3-دریکتریلیکنترلی18چرخهردوچرخبوسیلهییکمیلهبههممتصل

است.دراینتریلیکنترلیچندمیلهوجوددارد؟

4-باحروف)ه،ر،م،د،ن(چندکلمهیسهحرفیبهعنوانُکدمیتواننوشتکهحرفاولآنها)ن(باشد؟

)تکرارمجازاست(.

5-از2564تا3597چندعددوجوددارد؟
محاسبه ى تعداد ارقام اعداد متوالى

اعداد متوالى، يعنى اعدادى كه به ترتيب پشت سرهم قرار بگيرند. مثل ... و 13و 12 و 11 و 10
حاال فكر كنيد عددى نوشته ايم كه ارقام اين عدد از عددهاى متوالى ساخته شده است، مى خواهيم بدانيم عدد نوشته شده 
چند رقمى است؟ براى مثال با اعداد متوالى 1 تا 12، عدد 123456789101112را نوشته ايم. همان طور كه ديده مى شود 
عدد نوشته شده 15 رقم دارد. از آن جايى كه به رديف نوشتن اين ارقام در تعداد باال كار مشكلى است به دنبال كشف رابطه اى 
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هستيم كه بتوانيم بدون نوشتن ارقام، تعداد آن ها را به دست آوريم؛ به روابط زير توجه كنيد:
9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 تعداد اعداد يك رقمى 9 تا است 
99 و ... و 12 و 11 و 10 تعداد اعداد دو رقمى 90 تا است 
) به همين روش تعداد اعداد پنج رقمى  )999 100 1 900− + = تعداد اعداد سه رقمى يعنى از 100 تا 999، 900 تا است زيرا

و شش رقمى و ... را مى توانيم حساب كنيم.

اگراز1تا18راپشتسرهمبنویسیمیکعددچندرقمیبهدستمیآید؟
12 3 4 9101112131415161718 9 1 2 9 27... ( ) ( )� �� �� � ����� ����� → × + × =

9عدد یک رقمی9عدد دورقمی

تعداد ارقام عدد نوشته شده: 27 رقمی است. 

از1تا320راپشتسرهمنوشتهایمعددنوشتهشدهچندرقمیاست؟
 12 3 4 5 6 7 8 910111213 98 99100101102103 320� ��� ��� � ���� ����... ...

((320-100)+1=221
� ���� ����

90عدد دورقمی
221عدد سه رقمی

9عدد یک رقمی
 

 ( ) ( ) ( )9 1 90 2 221 3 852× + × + × = تعداد ارقام عدد نوشته شده:  

راه تستى - روش سرعتى:

آخرين عدد دو رقمى) ×× −− ==2 9) ⇐⇐تعداد ارقام 1) اگر آخرين عدد، اعداد متوالى، 2 رقمى باشد

آخرين عدد سه رقمى) ×× −− ==3 108)

( )2 9 90×× ++

⇐⇐تعداد ارقام 2) اگر آخرين عدد، اعداد متوالى،3 رقمى باشد
 

کتابی90صفحهداردبرایشمارهگذاریکلصفحاتاینکتابچندرقمبهکاررفتهاست؟

                                                                                                     تعداد رقم ها 171= 9- 180 = 2 × 90 
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