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الگویابی - رسم شکل

الگوها و اعداد

مسئله حلًّ

هنو�س� م�ل�ونعدد معرًّف� خروج� - ولايرودي ماش�ن الگوها

در علم ریاضی میان بسیاری از شکل ها و اعداد می توان ارتباطی را کشف کرد که با تفّکر و توّجه می توانیم این ارتباط 

منطقی را بین اعداد و یا شکل ها پیدا کنیم و الگویی متناسب با اعداد و شکل ها را برای ادامه ی کار به دست آوریم. 

مثال الگویی را که بین شکل ها وجود دارد کشف کنید و شکل پنجم از چند دایره درست شده است؟ 

+2 +2 +2 +2
(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (4) ش�ل

؟

 

پاسخ با نگاه کردن در شکل های داده شده می توان فهمید تعداد دایره ها در هر مرحله به صورت منّظم و با 

ترتیب خاص اضافه شده است. بدین صورت که شکل )۱( به اضافه دو شده است و شکل )۲( هم به اضافه ی دو شده است 

و شکل )۳( هم به اضافه ی دو شده است. پس می توان رابطه ای بین این شکل ها ارائه داد که هر شکل قبلی با ۲ جمع بسته 

شده و تعداد دایره ها بدین ترتیب افزایش یافته است. پس شکل 5 را می توان با اضافه کردن ۲ واحد به شکل قبل به دست 

آورده و در شکل پنجم 9 دایره می توان داشت. 

مثال الگویی را که بین اعداد زیر وجود دارد، کشف کنید و بگویید عدد ششم چه عددی خواهد بود؟ 

........... , ............. , ............. , 19 , 9 , 4 )الف  

.......... , ........... , ........... , 7 , 3 , 1 )ب  

پاسخ الف( ابتدا رابطه ی بین دو عدد اول را کشف می کنیم. در این اعداد در هر مرحله عدد قبل دو برابر شده 

۱59   و   79   و   ۳9   و   ۱9   و   9   و  4 )الف

×۲+۱ ×۲+۱ ×۲+۱ ×۲+۱ ×۲+۱

و یک واحد به آن اضافه شده است. عدد ششم = ۱59 

ب( در این اعداد در هر مرحله عدد قبل دو برابر شده است و یک واحد به آن اضافه شده است، بنابراین عدد هفتم در 

این اعداد 6۳ است. 

6۳   و   ۳۱   و   ۱5   و   7   و   ۳   و  ۱ )ب

×۲+۱
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مثال با توّجه به شکل داده شده شکل ششم را کشف کنید و آن را رسم کنید. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 

پاسخ در هر مرحله همان طور که مشاهده می کنید یک پاره خط به شکل قبلی اضافه شده و در شکل سوم یک 

مثلث را درست کرده است. پس به راحتی در شکل چهارم درست کردن مثلثی دیگر ادامه می یابد و در شکل ششم دو 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

مثلث درست می شود.  

تمچــــر�ن

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.  ½

1. در الگوی عددی مقابل 19، 21، 23، 25 هر عدد، 2 واحد از عدد قبل کم تر است.  صحیح         غلط 

صحیح         غلط  2. در الگوی مقابل عدد پنجم، 115 می باشد. ...... ، 109، 104، 99 ، 94  

صحیح         غلط  3. گاهی برای کشف رابطه ی بین عددها، می توان از جدول نظام دار استفاده کرد. 

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.  ½

1. در الگوی مقابل سه عدد بعدی، ........ ، ........ ، ........ ، 15 ، 7 ، 3 ، 1 می باشد. 

2. در بعضی مواقع می توان با تبدیل الگوی هندسی به الگوی ..........، ارتباط بین عددها را کشف کرد. 

3. در الگوی مقابل رابطه ی بین عددها، عدد قبل + ............. + ........... می باشد. .... ، 14 ، 6 ، 2 ، 0

به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.  ½

1. الگوهای زیر را کامل کنید. 

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (4) ش�ل (5) ش�ل  

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (4) ش�ل (5) ش�ل

 

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (5) ش�ل
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2. هر یک از الگوهای عددی زیر را مانند نمونه کامل کنید. 

 100 , 105 , 110 , ............. , ............. , ...........115 120
+5 +5 +5 +5 +5

125
 

 5 , 11 , 23 , ............. , ............. , ...........  

 1 , 1 , 2 , 6 , ............. , ............. , ...........  

 85 , 80 , 75 , ............. , ............. , ...........  

 2 , 3 , 5 , 8 , ............. , ............. , ...........  

 1 , 3 , 7 , 15 , ............. , ............. , ...........  

3. با کشف رابطه ی بین عددهای هر دسته، سه عدد بعدی را پیدا کن. 

 2 , 4 , 8 , 14 , ............. , ............. , ...........  

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

4. شکل دهم از چند پاره خط درست شده است؟ 

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل (10) ش�ل

؟  

5. شکل ششم از چند مربع تشکیل شده است؟ 

(1) (2) (3) (6)

؟

 



11

6. شکل نهم از چند مثلث به وجود آمده است؟ 

(1) (2) (3) (9)

؟

 

7. در هشتمین شکل چند آجر به کار می رود؟ 

(1) (2) (3) (8)

؟

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  ½

1. عدد چهارم در الگوی مقابل کدام است؟ 

 110 , 220 , 330 , .............  

404 )4  440 )3  430 )2  340 )1

2. برای پیدا کردن عدد بعدی الگو، کدام محاسبه صحیح است؟ 

650 , 500 , 350 , .............  

4( تفریق عدد با 150 3( تفریق عدد از 150  2( تفریق عدد با 100  1( تفریق عدد از 100 

3. کدام رابطه مربوط به الگوی داده شده است؟ 

 40 , 38 , 36 , 34 , .............  

2( تفریق هر عدد اول از 5 به اضافه ی 3 )5+3-( 1( عدد قبل به اضافه ی 2 )2+( 

4( تفریق عدد اول از 3 3( تفریق هر عدد از 3 )3-(   

4. الگوی عددی مقابل شمارش چندتا چندتا است؟ 

55000 , 60000 , 65000 , ............. , .............  

2(50000 تا 50000 تا 1( 500 تا 500 تا 

4( 5000 تا 5000 تا 3( 5 تا 5 تا 

 2 , 3 , 5 , ......... , 12 , 17 5. در الگوی عددی مقابل در جای خالی ................ قرار می گیرد.  

6 )4  8 )3  10 )2  7 )1
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یادآوری عددنویسی - ارزش مکانی

هر عدد از یک یا دو و یا چند رقم ساخته می شود. ارزش هر عدد بستگی به مکانی دارد که در آن جا قرار گرفته 

است. به این مکان که رقم در آن جا قرار گرفته ارزش مکانی می گویند. 

برای خواندن یک عدد می توانیم آن را در جدول ارزش مکانی قرار دهیم و با در نظر گرفتن جایگاه آن عدد، عدد 

مورد نظر را بخوانیم. 

بدین  می دهیم.  قرار  ارزش مکانی  در جدول  و  می کنیم  طبقه بندی  را  اعداد  ارزش مکانی:  درست کردن جدول 

صورت که به ترتیب از سمت راست آغاز می کنیم. 

طبقه ی یک ها، هزارها، میلیون ها و میلیاردها را در نظر می گیریم. 

هر طبقه شامل سه مرتبه ی یکان، دهگان و صدگان می باشد و این مرتبه ها در تمام طبقات تکرار می شود. 

جدول ارزش مکانی

یکان ← ی

دهگان ← د

هزاریک ها

صدیصدی

صدگان ← ص 

نحوه ی خواندن اعداد، گام اول: سه رقم از سمت راست اعداد را جدا می کنیم و از سمت چپ جدول با توّجه به 

ارزش مکانی رقم ها، عدد را می خوانیم.

مثال عدد 45704 را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و این عدد را بخوانید و به حروف بنویسید. 

پاسخ هم کالسی خوبم، جدول ارزش مکانی را بکشید و عدد را در جدول بنویسید، سپس اولین عدد از سمت 

راست در جدول ارزش مکانی می نویسیم و به ترتیب بقیه اعداد را تا سمت چپ جدول ادامه می دهیم و می نویسیم. 

حاال می توانیم از سمت چپ جدول به سمت راست اعداد را بخوانیم. 
هزاریک ها

صدیصدی

407540
با حروف: چهل و پنج هزار و هفتصد و چهار 
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تمچــــر�ن

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.  ½

1. کوچک ترین عدد هفت رقمی بدون تکرار ارقام، عدد ........................ است. 

2. بیش ترین ارزش مکانی در مرتبه ی عدد 296301، رقم .................. است. 

3. چهارصد هزارتایی و ده هزار تایی و پنج صدتایی و دو یکی برابر .................... است. 

4. ظرفیت استادیوم آزادی بیش از ................... نفر می باشد. 

5. عدد 908000 از عدد 80800، .................. بیش تر است. 

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.  ½

صحیح         غلط  1. ارزش مکانی یکان میلیون بیش تر از صدگان هزار است.  

2. برای خواندن و نوشتن اعداد از رقم به حروف ابتدا عدد را سه رقم سه رقم از سمت چپ جدا می کنیم. 

صحیح         غلط   

صحیح         غلط  3. در گسترده نویسی اگر رقم یکی از مرتبه ها صفر باشد، آن را نمی نویسیم. 

صحیح         غلط  4. نهصد و هشتاد و پنج هزار تا برابر است با 985 هزار یعنی 985000 

صحیح         غلط  5. در عدد 103458 کم ترین ارزش مکانی، رقم صفر است.  

به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.  ½

1. با توّجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 

الف( این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار دهید. )با توّجه به شکل(

ب( این عدد چند رقم دارد؟ این عدد را به حروف بنویسید. 

.................................................................................................
هزاریک ها

صدیصدی
ج( رقم 4 کدام ارزش مکانی را دارد؟  

د( کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد؟ 

و( کدام رقم کم ترین ارزش مکانی را دارد؟ 
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2. عدد 407129 را در جدول ارزش مکانی قرار دهید، سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

الف( این عدد چند رقم دارد؟ 

ب( کدام عددها در طبقه ی میلیون قرار دارد؟ 

ج( کدام عددها در طبقه ی هزار قرار دارد؟ 

د( ارزش کم ترین رقم کدام است؟ 

هزاریک ها

صدیصدی

و( ارزش بیش ترین رقم کدام است؟  

هـ( این عدد را به حروف بنویسید.

3. حاال شما هم کالسی مهربانم، بگویید کدام اعداد مربوط به هم هستند؟ 

گام اول: یادت نره؛ سه رقم، سه رقم از سمت راست جدا کن. 
 

 * 42056ششصد و سی و پنج هزار و صد و نه * 

 * 780021هفتصد و هشتاد هزار و بیست و یک * 

 * 900064چهل و دو هزار و پنجاه و شش * 

 * 635109پانصد و هفتاد هزار و سه * 

 * 570003نهصد هزار و شصت و چهار * 

4. عددی که هر شکل نشان می دهد، با رقم و حروف بنویسید. 

هزالاير ��ها هزالاير                    ��ها هزالاير                    ��ها  

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

        .............................با حروف                   .............................با حروف                .............................با حروف

حاال برای جا افتادن مطالب به سراغ سؤاالت چهارگزینه ای می رویم. با انجام این فّعالیت خودتان را ارزیابی می کنید 

و دوره ای از مطالب آموخته شده را انجام می دهید. 
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گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  ½

1. ده دسته ی هزارتایی چندتا می شود؟ 

 1000000 )4   100000 )3   10000 )2   1000 )1

2. ده دسته ی صدهزارتایی چندتا می شود؟ 

 1000000 )4   100000 )3   10000 )2   1000 )1

3. نه دسته ی صدهزارتایی چند تا می شود؟ 

 9000000 )4   900000 )3   90000 )2   9000 )1

4. چندتا هزارتا، با نود تا هزار تا، یک دسته ی صدهزار تایی می شود؟ 

 4( یکی   3( هزار تا   2( صدتا   1( ده تا

5. عدد »پانصد و نه هزار و پانزده« کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ 

 509015 )4   509105 )3   50915 )2   59015 )1

6. عدد »صد و دوازده هزار و دوازده« کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ 

 1120012 )4   112012 )3   12000012 )2   120021 )1

7. در عدد 340189، رقم ............. بیش ترین ارزش مکانی را دارد. 

 0 )4   3 )3   8 )2   9 )1

8. در عدد 87109، رقم ................. کم ترین ارزش مکانی را دارد. 

 8 )4   9 )3   0 )2   1 )1

9. طبقه ی هزار عدد 389654، کدام عدد می باشد؟ 

 654 )4   965 )3   389 )2   54 )1

10. طبقه ی یک های عدد 901017، کدام عدد می باشد؟ 

 17 )4   101 )3   901 )2   017 )1
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ماشین های ورودی - خروجی

ماشین های ورودی - خروجی دارای سه بخش هستند: 

1. بخش ورودی        2. بخش عملیات ریاضی        3. بخش خروجی 

مقادیر ورودی می توانند عدد یا شکل باشند. 

ولايرودي لاير�اض� عمچل�ات خروج�

 

مثال در ماشین مقابل مقدار خروجی را پیدا کنید. 
2

7
×5

 

پاسخ ابتدا عدد ورودی را به ترتیب در عدد داده شده ضرب کرده و حاصل ضرب را به ترتیب از باال به پایین 

در جای خالی می نویسیم.     ۱0 = 5 × ۲               ۳5 = 5 × 7

هن�ته اگر در ماشین مقادیر خروجی را داده و محاسبه ی مقادیر ورودی را خواستند، کافی است که عملیات 

را معکوس انجام دهیم. 

مثال هم کالسی فّعالم در ماشین مقابل مقدار ورودی را پیدا کنید. 
30

48
×6

 

پاسخ ابتدا به صورت معکوس ۳0 را بر 6 تقسیم می کنیم. )5 = 6 ÷ ۳0( در جای خالی عدد 5 را می نویسیم. 

سپس عدد 48 را بر 6 تقسیم می کنیم. )8 = 6 ÷ 48( در جای خالی مقابل عدد 48، عدد 8 را می نویسیم. بدین ترتیب 

قسمت ورودی را کامل کرده و اعداد ورودی را به دست آورده ایم. 

هن�ته اگر در یک ماشین هم زمان چند عملیات ضرب یا تقسیم پشت سرهم انجام گرفته باشد، می توانیم 

آن ها را با هم ادغام کنیم، به این صورت که ابتدا فقط اعداد عملیات را در هم ضرب کنیم و سپس عملیات را انجام 

دهیم. 

مثال در ماشین های زیر مقدار خروجی را پیدا کنید.

 )الف

3

4
×5 ×2

×8

 )ب                           

36

24
� 3

6

2 �

�
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پاسخ اعداد داخل فلش )اعداد مربوط به عملیات( را در هم ضرب می کنیم به جای دو عدد، یک عدد داریم و 

مقادیر داده شده را در یک عدد ضرب یا تقسیم می کنیم. 

ب(  6 = 6 ÷ ۳6 الف(  ۲4 = 8 × ۳ 

۲4 ÷ 6 = 4       4 × 8 = ۳۲       

تمچــــر�ن

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.  ½

1. عدد 9500 را در .................. ضرب کرده ایم. حاصل ضرب برابر با همان عدد شد. 

2. ................ را چهار برابر کرده و حاصل ضرب را بر 2 تقسیم کرده ایم. حاصل 100 شد. 

3. محیط پنج ضلعی که هر ضلع آن 300 سانتی متر است، برابر با ................. سانتی متر است. 

4. با یک سیم به طول 24 سانتی متر یک بار یک مربع و بعد یک مثلث ساختیم. طول ضلع ............ بیش تر است.

5. آرتین 2000 تومان پول دارد. برادرش 5 برابر او پول دارد. مجموع پول آن ها ................. تومان است. 

صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.  ½

صحیح         غلط  1. اگر عدد 9 را پنج برابر کنیم و از آن 3 واحد کم کنیم، عدد 43 به دست می آید.  

2. عدد 100 را ده برابر کرده ایم و حاصل آن را بر 2 تقسیم کرده ایم. عدد 500 به دست می آید. 

صحیح         غلط   

3. طول ضلع مثلث متساوی االضالع 80 سانتی متر است. پس محیط آن 240 سانتی متر می باشد. 

صحیح         غلط   

به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید.  ½

1. با توّجه به کاری که هر ماشین انجام می دهد، جاهای خالی را کامل کنید. 

4
×3

27                                                            
3�

5

32

16×4
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5

21×3

26

-5 ×2

                                      

×20

10 30 7 100

   

   

                                

7

28 49 70 63

3 5

�

                                                         

15

9

3 ×3

21

�

 

40 -15 +12

30
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2. به جای عالمت ؟ چه عددی باید قرار گیرد؟ 
×2 ؟10- 12

  

3. با توّجه به ورودی و خروجی، کار هر ماشین را معلوم کنید. 

                         

2

5

8

20
 


	0
	book 1.pdf18-3--98
	book 2.pd2-4--98
	book 3.pdf2-4-98
	book 4.pdf2-4-98
	book 5.pd3-4-98
	book 6.pdf3-4-98
	book 7.pdf3-4-98



