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یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی

از سال های گذشته آموختید که همه ی اعداد دارای مرتبه و طبقه مشخصی هستند. مرتبه یعنی یکان، دهگان یا 

صدگان بودن عدد و طبقه یعنی این که بدانیم رقم در یکی ها، هزارها، میلیون ها و ... قرار دارد. برای خواندن و نوشتن 

اعداد از دو روش می توانیم استفاده کنیم: 

الف- جدول ارزش مکانی: این جدول چند طبقه دارد )یکی، هزار، میلیون و ... ( و هر طبقه سه مرتبه دارد )یکان، 

دهگان و صدگان( که ارقام به ترتیب در مرتبه و طبقه ی خودشان قرار گرفته و خوانده می شوند. 

ب- از سمت راست سه رقم سه رقم جدا کرده و طبقه ها را مشخص کرده و سپس عدد را از سمت چپ می خوانیم. 

مثال عدد 13482709 را به حروف بنویسید. 

13   ٫   482   ٫   709
میلیونهزاریکی

→ 13 میلیون و 482 هزار و 709 →  پاسخ�

سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد و نه 

مثال عدد صد و هفتاد و هشت میلیون و سه هزار و چهارصد و شصت و پنج را به رقم بنویسید. سپس بگویید 

ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است؟ 

پاسخ برای پاسخ به این سوال دو روش داریم: ابتدا طبقه ها را پیدا کرده، زیر آن ها خط می کشیم و سپس با 

استفاده از جدول ارزش مکانی عدد را می نویسیم یا می توانیم پس از مشخص کردن طبقه ها عدد را به رقم بنویسیم. 

صد و هفتاد و هشت میلیون و سه هزار و چهارصد و شصت و پنج 

178003465
میلیونهزاریکی

صدیصدیصدی

564300871

در این عدد رقم یک در مرتبه ی صدگان میلیون باالترین ارزش مکانی را دارد. 

هن�ته وقتی می گوییم در عدد 5384620 رقم 5 در یکان میلیون قرار دارد یعنی ارزش آن

 5 × 1000000 = 5000000  

است و وقتی می گوییم 6 در صدگان است یعنی ارزش آن 600 = 100 × 6 است. 
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مثال ارزش رقم 8 در 38000532 چند است؟ 

پاسخ چون 8 در یکان میلیون قرار دارد پس ارزش آن 8000000 می باشد. 

مثال اگر در عدد 28300014 به جای رقم 2، رقم 5 را بگذاریم، ارزش عدد چقدر باالتر رفته است؟ 

پاسخ چون 2 در دهگان میلیون قرار دارد ارزش آن 20 میلیون است و وقتی به جای آن 5 بگذاریم یعنی 50 

30 میلیون = 20 میلیون - 50 میلیون  میلیون را جایگزین کرده ایم. در این صورت به عدد 30 میلیون اضافه شده است.  

مقایسه ی اعداد 

برای مقایسه ی اعداد، بهتر است ابتدا تعداد ارقام هر عدد را بشماریم. عددی که تعداد ارقام بیش تری داشته باشد، 

بزرگ تر است. اگر تعداد ارقام برابر بود، عددی بزرگ تر است که اولین رقم سمت چپش بزرگ تر باشد و اگر آن ها 

هم برابر بودند رقم بعدی را بررسی می کنیم. 

مثال

98366 >  473820  
5 رقم 6 رقم  

                       

853800  >  860007

5 > 6                       

  42893   <    33425

4 < 3

مقایسه ی اعداد برای عمل تفریق بسیار مهم است. زیرا باید عدد بزرگ تر را باال بنویسیم و سپس تفریق کنیم. 

ضرب و تقسیم اعداد 

 10 در  عددی  گاه  هر  می بینید  مقابل  در جدول  که  همان طور 

به سمت راست عدد  )یا مضرب های 10( یک صفر  ضرب شود 

مرتبه  )یک  جدول  چپ  سمت  به  رقم  یک  ارقام  و  شده  اضافه 

باالتر( می روند. اگر همان عدد را در 100 ضرب کنیم دو صفر به 

سمت راست عدد اضافه شده و ارزش مکانی هر رقم، دو مرتبه 

در جدول ارزش مکانی باالتر می رود. 

مثال حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. 

34 × 200 = 6800                          23 × 3000 = 69000  

هزاریکی

صدیصدی

8

0

0

2

8

0

2

82

×10

×100
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برای تقسیم اعداد در مضرب های عدد 10 یا 100 یا 1000 

کاسته  عدد صفر  راست  از سمت  اعداد،  این  تعداد صفرهای  به 

می شود و سایر ارقام آن در جدول ارزش مکانی به سمت راست 

می روند. یعنی از مرتبه ی اعداد کاسته می شود. 

این  مثل  از سمت راست عددی یک صفر کم شود  پس وقتی 

است که بر 10 تقسیم شده باشد. 

مثال حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید. 

42000 ÷ 100 = 420                             360000 ÷ 9000 = 360 ÷ 9 = 40

3900000 ÷ 30000 = 390 ÷ 3 = 130   

ابتدا به تعداد صفرهای مقسوم علیه از صفرهای مقسوم حذف می کنیم و سپس تقسیم را انجام می دهیم. ولی در 

نهایت صفرهای حذف شده را برای باقی مانده در نظر می گیریم.

90000

- 80000

10000

4000
20

 

تمچــــر�ن

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.  ½

1( در عدد نود میلیون و سی و دو هزار، 4 رقم صفر وجود دارد. 

2( در عدد 32689552 باالترین مرتبه، مربوط به دهگان میلیون می باشد. 

3( اگر در عدد 52486 به جای رقم 2، رقم 3 را قرار دهیم به ارزش عدد 10000 واحد اضافه می شود. 

4( ارزش رقم 6 در 7869999 برابر با 600 هزار می باشد. 

5( اگر از سمت راست عددی سه صفر کم کنیم مثل آن است که عدد را بر 1000 تقسیم کرده باشیم. 

6( در مقایسه ی اعداد، همیشه عددی بزرگ تر است که رقم سمت چپ آن بزرگ تر باشد. 

7( در تقسیم اعداد بر 100، کافی است دو رقم از سمت راست عدد حذف کنیم. 

8( 100 تا 2000 تایی برابر است با بیست هزار.

9( اگر عدد 359 را در 100 ضرب کنیم، کوچک ترین رقم غیر صفر آن در مرتبه ی دهگان هزار قرار می گیرد.

10( ثلث 12 میلیون برابر نصف 8 میلیون است.

هزاریکی
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جاهای خالی را پر کنید.  ½

1( عدد 5600400 از ............. تا یک میلیون و .............. صد هزارتایی و ............... صدتایی تشکیل شده است. 

2( عدد 25700010 از ..................... ده میلیون تایی و .................... یک میلیون تایی و هفت تا ...................... و 

ده تا یکی ساخته شده است. 

3( بزرگ ترین ارزش مکانی یک عدد .................. رقمی، صدگان میلیون می باشد. 

4( عدد ....................... از 24 تا یک میلیون و 15 تا هزار تایی ساخته شده است. 

5( نصف عدد 28 هزار می شود ................... هزار 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. ½

1. کدام گزینه جمعیت »شش میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار« نفری شهر مشهد را به درستی نشان می دهد؟

6043500 )4  60435000 )3  64350000 )2  6435000 )1

2. صدگان میلیون چند برابر یکان هزار است؟

4( 1000000 برابر 3( 100000 برابر  2( 1000 برابر  1( 10000 برابر 

3. عدد »سیصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد و شش« را چند برابر کنیم تا رقم 5 در مرتبه ی دهگان میلیون قرار 

گیرد؟

4( 10000 برابر 3( 1000 برابر  2( 100 برابر  1( 10 برابر 

4. حاصل جمع ثلث نُه تا صد هزار و خمس هشتاد تا ده هزار کدام است؟

46000 )4  406000 )3  316000 )2  460000 )1

5. کیانا دو چک پول 500000 ریالی و 4 اسکناس 100000 ریالی و 25 اسکناس 50000 ریالی دارد. از بین 

لوازم زیر گرانترین چیزی که او می تواند بخرد کدام است؟

»کفش: 56000 تومان، تبلت: 3650000 تومان، لباس: 54000 تومان و راکت: 650000 تومان«

4( راکت 3( تبلت  2( لباس  1( کفش 

به سواالت زیر پاسخ دهید.  ½

1( اعداد 136007200 و 450060001 را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و سپس آن ها را به حروف بنویسید. 
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2( اعداد زیر را به حروف بنویسید و سپس آن ها را از بزرگ به کوچک مرتب کنید. 

185135499                                 40020362                                 32800020  

.................................................... < ................................................. < ................................................  

3( الف- عدد دویست و پنجاه و دو میلیون و هفت هزار و سی را به رقم بنویسید. 

.................... می باشد و در پایین ترین ارزش مکانی رقم  ب- در این عدد باالترین ارزش مکانی مربوط به رقم 

....................... قرار دارد. 

پ- رقم 7 در چه مرتبه ای قرار می گیرد؟ 

4( اعداد زیر را مقایسه کنید. 

210710981  214114000                                  28352400  28325400  

400401442  5005001                                       924256001  924256100  

5( اعداد زیر را مقایسه کرده و سپس اختالف آن ها را به دست آورید. 

45872301  دویست و پنجاه میلیون و صد هزار و بیست و سه  

6( حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید. 
20803

-  3569                      

600750

+ 93430  

674942763 - 32421736 =                                   87294351 + 98924317 =  

5260 + 1300 - 480 =                                              288072 + 91083 =  

945 + 615 - 1000 =                                                38450 - 7130 =  

7( اختالف بزرگ ترین عدد شش رقمی زوج بدون ارقام تکراری و کوچک ترین عدد شش رقمی فرد چند است؟ 
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