
ا��ــــــــ���

١فصلفصل

اگر به آسمان ناگه كنيد، هر شب ماه را به يك شلك مى بينيد. در ابتداى هر يك 

از ماه هاى سال، ماه به شلك يك هالل باريك ديده مى شود. در روز چهاردهم 

ماه، آن را به شلك دايره اى اكمل مى بينيم. پس از آن، ماه به صورت هالل 

در مى آيد و كم كم باريك مى شود. اين الگو هر ماه يك بار تكرار مى شود.
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رياضى سوم ابتدايى

�ّ� ����� كتاب درسىصفحه ى ٨ و ٩ كتاب درسى

الگوهاى زير را ادامه دهيد. توضيح دهيد كه بين عددها و شكل ها چه رابطه اى وجود دارد. ١

+٢ +٣ +٤
١ ٣ ٦

+١ +٣ +٥
٠ ١ ٤ ٩

خانه ى مريم در يك ساختمان 10 طبقه است. هر طبقه ى آن ساختمان 4 واحد دارد. ٢

2 طبقه ى آن چند واحد دارد؟ 

3 طبقه ى آن چند واحد دارد؟ 

7 طبقه ى آن چند واحد دارد؟ 

حميد براى پاسخ دادن به سؤال هاى باال شكل هاى زير را كشيده است.

بين تعداد واحدها و شكل هاى زير چه رابطه اى وجود دارد؟

توضيح دهيد.

﹩︋︀ ﹢﹍﹛ا

ريال  و 500  مى خرد  ريال  بسته اى 450  را  بيسكويت  نوعى  مغازه دارى  ٣

مى فروشد. با كامل كردن جدول، سود فروش هر بسته بيسكويت را حساب كنيد.
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تعداد بسته هاى بيسكويت
سود بيسكويت ها

١ ٣٢
٥٠ ١٠٠

+٥٠ +٥٠

حاال به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

اگر اين مغازه دار 4 بسته بيسكويت بفروشد، چقدر سود مى كند؟ 

چند بسته بيسكويت بايد بفروشد تا 300 ريال سود كند؟ 

چند بسته بيسكويت بايد بفروشد تا با سود آن ها بتواند يك بسته بيسكويت بخرد؟ 

يك ساختمان 5 طبقه ساخته شده است. باالترين طبقه ى  ٤

آن 2 واحد دارد اّما هر يك طبقه كه پايين مى رويم، 2 واحد 

به تعداد واحدها اضافه مى شود.

در اين ساختمان، هر واحد 3 اتاق خواب دارد.

- در باالترين طبقه، چند اتاق خواب وجود دارد؟ 

- در پايين ترين طبقه، چند اتاق خواب وجود دارد؟ 

- چه الگويى بين تعداد واحدها در طبقه هاى اين ساختمان وجود دارد؟ 

- چه الگويى بين تعداد اتاق خواب هاى طبقه ها وجود دارد؟ 

︫﹞︀رش  ︀︑︡﹠﹠︡︑︀�ّ���ّ�� كتاب درسىصفحه ى ١٠ كتاب درسى

مثال،  براى  آوريم.  به دست  مى توانيم  صورت  چند  به  را  زير  شكل  كوچك  مربّع هاى  تعداد  ١

مى توانيم آن ها را 3 تا 3 تا بشماريم و دسته بندى كنيم:

 12=3+3+3+3 يا 12 ، 9 ، 6 ، 3             

 طبقه ساخته شده است. باالترين طبقه ى 

 واحد 
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رياضى سوم ابتدايى

مى توانيم آن ها را 4 تا 4 تا بشماريم و به صورت زير دسته بندى كنيم:

 ٤ ، ، +   يا    + =

را  مربّع ها  تعداد  و  بنويسيد  جمع  يك  آن،  دسته بندى  به  توّجه  با  زير  از شكل هاى  يك  هر  براى 

به دست آوريد.

+ + ٢ = + + + + + =

شكل هاى زير را دسته بندى كنيد. به كمك الگوهاى شمارِش چندتا چندتا و نوشتن يك عبارت  ٢

جمع، تعداد مربّع هاى هر شكل را به دست آوريد.
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مجموعه دفترهاى رياضى گاج

 كتاب درسىصفحه ى ١١ كتاب درسى��ر در ��س

مربّع هاى شكل زير را به 3 روش دسته بندى كنيد و با شمارِش چندتا چندتا، تعداد آن ها را به  ١

دست آوريد.

در كدام روش دسته بندى مى توانيد حاصل جمع ها را به صورت ذهنى به دست آوريد؟

در شكل هاى زير تعداد مربّع ها را با توّجه به رنگ آن ها به دست آوريد. ٢

براى جمع كردن و شمارِش چندتا چندتا مى توانيد از ماشين حساب استفاده كنيد.
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 كتاب درسىصفحه ى ١٢ كتاب درسى�����

الگوها را ادامه دهيد. رابطه ى بين عددها را توضيح دهيد. ١

 ٢١            ١٤            ٧            ٠             
         

٥٠٠        ٣٠٠        ١٠٠                  
  

+٢٠٠
  

+٢٠٠
     

٦٥٠       ٥٥٠     ٤٥٠                  
  

+١٠٠
  

+١٠٠
     

با استفاده از ماشين حساب، الگوهاى زير را ادامه دهيدو درباره ى الگوى هر كدام توضيحى بنويسيد. ٢

٣٩  ،  ٢٦  ،  ١٣  ،  ٠  ،    ،    ،   

٢٧  ،  ١٨  ،  ٩  ،  ٠  ،    ،    ،   

٣٤  ،  ٢٣  ،  ١٢  ،  ١  ،    ،    ،   

امروز شنبه و اّولين روز ماه است. تا آخر اين ماه، شنبه ها چه روزهايى از ماه هستند؟ ٣

 كتاب درسىصفحه ى ١٢ كتاب درسى�ّ�ق ��ش

به كمك ماشين حساب يا به طور ذهنى، جواب جمع هاى زير را پيدا كنيد.

٣+٥+٧+٤=  ٥+٧+٤+٣=

٤+٧+٥+٣=  ٤+٥+٧+٣=

با ديدن حاصل جمع ها چه نتيجه اى مى گيريد؟ 

�د� ٧ تا ٧ تا ا�فه � شوند.

�د� ١٣ تا ١٣ تا ا�فه � شوند.
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مجموعه دفترهاى رياضى گاج

مناسب،  عددهاى  دادن  قرار  هم  كنار  با  كنيد  كنيد. سعى  را حساب  زير  حاال حاصل جمع هاى 

حاصل را به طور ذهنى به دست آوريد.

٥+٨+٥+٢=   ٥+٢+٣+٨+٧=

٢+١+٧+٦+٤=  ٩+٨+٧+٣+٢+١ =

︣و︗﹩�ّ���ّ�� كتاب درسىصفحه ى ١٣ كتاب درسى ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی ورودی-︠ 

١ هر عددى كه وارد اين ماشين شود، با عدد 5 جمع مى شود و 

حاصل جمع، از ماشين بيرون مى آيد. از ماشين روبه رو چه عددى 

خارج مى شود؟ 

جواب را چگونه به دست مى آوريد؟ توضيح دهيد.

اگر عدد 15 از ماشين خارج شده باشد، چه عددى وارد آن شده 

است؟ 

٢ عددهايى به ترتيب وارد ماشين زير شده اند. با توّجه به كارى كه ماشين انجام مى دهد، عددهاى 

خروجى را بنويسيد.
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 كتاب درسىصفحه ى ١٤ كتاب درسى��ر در ��س
 

با توّجه به كارى كه هر ماشين انجام مى دهد، در جاهاى خالى عدد مناسب بنويسيد. ١

١٧ ٢٨

٢٣

٨

٢١٨

+١١

٩

٢٤

١٥

١٤٩

-٧

٢ با توّجه به عددهاى خارج شده از ماشين و كارى كه ماشين انجام مى دهد، عددهاى ورودى را 

بنويسيد. مى توانيد از ماشين حساب كمك بگيريد.

+١٥

٢٠

٥٥

١٣٥

-٥

١٥

٢٠

١٤٥

حاال دو ماشين را به هم بسته ايم. جاهاى خالى را با عدد مناسب كامل كنيد. ٣

+٢٠

٩

٢٣

١٤٠

-١٥
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 كتاب درسىصفحه ى ١٥ كتاب درسى�����
 

در يك تمرين ورزشى، پاى يكى از ورزشكاران زخمى شد. دكتر زخم او را پانسمان كرد و به  ١

او گفت كه بعد از خوب شدن زخم، روز اّول فقط 15 دقيقه بدود. سپس، هر روز 5 دقيقه به زمان 

دويدنش اضافه كند، تا وقتى كه اين زمان به 60 دقيقه برسد، آن گاه در تمرين تيم شركت كند. او 

پس از چند روز مى تواند تمرين را شروع كند؟

جاهاى خالى را پر كنيد. بين شكل هاى زير و سؤال باال چه رابطه اى وجود دارد؟

+٥ +٥ +٥ +٥+٥ +٥ +٥ +٥ +٥١٥ ٢٠

جاهاى خالى را پر كنيد. مى توانيد از ماشين حساب كمك بگيريد. ٢

+٢٥ -١٠

٤٠

١٠

٣٠

+٣٠ -٥٣٥

٤٠

١٠
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رياضى سوم ابتدايى

︨︀︻️ در ︋︺︡ از ︸︣�ّ���ّ�� كتاب درسىصفحه ى ١٦ كتاب درسى

كارهايى كه على در يك شبانه روز انجام داده است، روى ساعت هاى زير مشّخص شده اند.

با توّجه به اين ساعت ها به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:

على در مجموع چند ساعت خوابيده است؟ 

على در مدرسه چند ساعت درس خوانده است؟ 

چند ساعت در راه مدرسه يا خانه بوده است؟ 

در مجموع، او چند ساعت به نماز خواندن، خوردن، استراحت و تماشاى تلويزيون پرداخته است؟

يك شبانه روز چند ساعت است؟  

با توّجه به تصاوير باال به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

على چه ساعتى به خانه رسيده است؟

بعدازظهر يا 

على درس خواندن در خانه را چه ساعتى شروع كرده 

است؟ بعدازظهر يا 

على چه ساعتى به خواب رفته است؟ 

بعدازظهر يا
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 كتاب درسىصفحه ى ١٧ كتاب درسى��ر در ��س

زهرا كارهاى خود را در روز جمعه (يك شبانه روز) به صورت زير نشان داده است.

عددهاى مناسب براى ساعت هاى بعدازظهر را بنويسيد و شكل را كامل كنيد.

حاال به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

زهرا در مجموع چند ساعت در خانه درس خوانده است؟ 

زهرا چه ساعتى به مهمانى رسيده است؟  بعدازظهر يا 

زهرا چه ساعتى از مهمانى برگشته و به خانه رسيده است؟  بعدازظهر يا 

شما هم چند سؤال مثل سؤال هاى باال براى دوست خود طرح كنيد و او به آن ها جواب دهد. سپس 

او سؤال كند و شما جواب دهيد.
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 كتاب درسىصفحه ى ١٨ كتاب درسى�����

ابتدا  كارهايى را كه در يك روز پنجشنبه انجام داده ايد، روى ساعت هاى زير مشّخص كنيد.  ١

ساعت ها را كامل كنيد.

نوارهاى رنگى مربوط به ساعت هاى قبل از ظهر و بعد از ظهر (كار در كالس) را بريده ايم و روى  ٢

يك خط به دنبال هم چسبانده ايم. با رنگ كردن، كارهاى زهرا را در روز جمعه مشّخص كنيد.

چند  ساعت  برنامه  اين  شروع  زمان  مى شود.  پخش   16 ساعت  تلويزيون  كودك  برنامه ى  ٣

بعدازظهر است؟ 

اتوبوسى ساعت 7 صبح از تهران به سوى تبريز حركت كرد و بعد از 10 ساعت به تبريز رسيد.  ٤

اين اتوبوس چه زمانى به تبريز رسيده است؟ به دو صورت بيان كنيد.
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 كتاب درسىصفحه ى ١٨ كتاب درسى����ر و ���ز

هر شكل از چند مكّعب كوچك درست شده است؟ با استفاده از مكّعب هاى چينه آن ها را بسازيد.

ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝︐﹆︀رن�ّ���ّ�� كتاب درسىصفحه ى ١٩ كتاب درسى

اگر يك شكل متقارن را از روى خّط تقارن تا كنيد، دو نيمه ى آن مثل هم هستند و مى توانند  ١

به طور كامل يكديگر را بپوشانند. خّط تقارن شكل هاى زير را با خط كش رسم كنيد. شكل ها را به طور 

متقارن رنگ كنيد.

خّط تقارن شكل هاى زير رسم شده است. تعداد مربّع هاى كوچك را بشماريد. ٢

توضيح دهيد كه چگونه به كمك خّط تقارن مى توانيد تعداد مربّع ها را سريع تر پيدا كنيد.



18

رياضى سوم ابتدايى

شكل پروانه را به صورت متقارن رنگ آميزى كنيد.طرح فرش را با توّجه به خط هاى تقارن رنگ كنيد.

 كتاب درسىصفحه ى ٢٠ كتاب درسى��ر در ��س

تعداد مثلّث هاى كوچك را در شكل زير بشماريد. براى شمارش از تقارن استفاده كنيد. سپس  ١

پروانه را به طور متقارن رنگ آميزى كنيد.

به الگوى شكل ها توّجه كنيد و سپس، الگوى عددى را كامل كنيد. ٢

آن گاه تعداد مربّع هاى شكل سمت راست را به كمك تقارن به دست آوريد.

+٢ +٣

١ ٣
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 كتاب درسىصفحه ى ٢١ كتاب درسى�����

با توّجه به نيمه ى رنگ شده و خّط تقارن، نيمه ى ديگر هر شكل را رنگ كنيد. ١

يك ورق كاغذ برداريد و آن را تا بزنيد. با قيچى، قسمتى از آن را  ٢

مانند شكل روبه رو ببريد. سپس اين قسمت را باز كنيد.

آيا شكلى كه به اين ترتيب به دست مى آيد، خّط تقارن دارد؟ 

به همين ترتيب شكل هاى ديگرى درست كنيد. 

حاال يك كاغذ را دو بار تا كنيد و شكل روبه رو را روى آن درآوريد.

فكر مى كنيد كاغذ بعد از باز كردن، چه شكلى ديده مى شود؟ امتحان كنيد.

ديگر شكل هاى  نيمه ى  ٣

زير را طورى بكشيد كه خّط 

شكل  هر  تقارن  خّط  قرمز، 

باشد. سپس، تعداد مربّع هاى 

بشماريد  را  كامل  شكل هاى 

بنويسيد. كدام  هر  كنار  و 
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 كتاب درسى كتاب درسى كتاب درسىصفحه ى ٢٢ كتاب درسى����� �����

چرا هر دو ساعت، يك زمان را نشان مى دهند؟ توضيح دهيد. ١

كارى را كه ماشين روبه رو انجام مى دهد، توضيح دهيد. ٢

مرور فصل

 كتاب درسىصفحه ى ٢٢ و ٢٣ كتاب درسى�����

الگوهاى شمارِش چندتا چندتا را ادامه دهيد. ١

 و  و  و  و  و  و  و ١٦ و ١٢ و ٨ و ٤

 و  و  و  و  و  و  و  و ١٨ و ١٢ و ٦

چه عددهايى در اين دو الگو مشترك اند؟ 

الگوهاى شمارش رو به عقب را كامل كنيد. از ماشين حساب كمك بگيريد. ٢

٥٠ و ٤٥ و ٤٠ و  و  و  و  و  و  و  و 

٣٠ و ٢٨ و ٢٦ و  و  و  و  و  و  و 

٣٠ و ٢٧ و ٢٤ و  و  و  و  و  و  و 

٥٦ و ٤٩ و ٤٢ و  و  و  و  و  و 

حاصل جمع هاى زير را به روش هاى مختلف پيدا كنيد. ٣

٥ + ٣+٧ +٦+٤=  ٩+٢+٨+١=

٥+١+٢+٩+٨=  ٥+٧+٥+٨+٣=
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جدول زير را كامل كنيد. ٤

زمان ١٥ ١٩:٢٥ 13:18بيست و ربع
٧نه و نيم بعدازظهر02:15

چند  ساعت  برنامه،  اين  پخش  زمان  مى شود.  پخش   16 ساعت  در  راديويى  برنامه ى  يك  ٥

بعد از ظهر است؟ 

زنگ مدرسه اى ساعت 5 بعدازظهر مى خورد. در چه ساعتى زنگ مى خورد؟  ٦

جاهاى خالى را پر كنيد. بين رديف هاى اّول و سوم چه رابطه اى وجود دارد؟  ٧

-١٢

+١٢

١٠ ٨

١٧

١٤ ٢٠ ١٨ ١٥ ٢٤

كدام يك از كاغذ هاى زير، بازشده ى شكل روبه روست؟ ٨

خّط تقارن شكل هاى زير را رسم كنيد. ٩



��د��ی ���ر ر���

٢ فصل

انقالب اسالمى در 22 بهمن ماه سال 1357 به پيروزى رسيد. اوّلين جرقه هاى 

اين انقالب در 15 خرداد 1342 زده شد. از آن زمان تا پيروزى انقالب اسالمى، 

چند سال طول كشيده است؟
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مجموعه دفترهاى رياضى گاج

�ّ� ����� كتاب درسىصفحه ى ٢٦ و ٢٧ كتاب درسى

همه ى عددهاى سه رقمى را كه رقم صدگان آن ها 2يا 5، رقم دهگان آن ها 3 يا 4 و رقم يكان  ١

آن ها 6 يا 7 باشد، بنويسيد. جاهاى خالى را پر كنيد تا همه ى عددها به دست آيند.

در مورد نحوه ى نوشتن عددها و نظمى كه به كار رفته است، توضيح دهيد.

              

همه ى عددهاى سه رقمى را كه رقم يكان آن ها 0، 7 و 5، رقم دهگان آن ها 9 و رقم صدگان  ٢

آن ها 4 يا 8 باشد، بنويسيد.
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رياضى سوم ابتدايى

جمع دو عدد را كه حاصل جمع آن ها 12 باشد، به چند حالت مى توانيم بنويسيم؟ ٣

١+ =١٢

٢ + =١٢
ا﹜﹍﹢︨︀زی

در برنامه ى صبحگاهى يك مدرسه دانش آموزان  ٤

در صف هاى 10 نفرى ايستاده اند. 10 صف 10 نفره 

درست شده است و در كنار آن ها نيز 7 نفر ايستاده اند. 

چند دانش آموز در صف ايستاده اند؟

3 دانش آموز هر كدام دو جعبه مداد رنگى دارند: يك جعبه ى 6 تايى و يك جعبه ى 12 تايى.  ٥

در هر جعبه ى 6 تايى يك مداد زرد و در جعبه ى 12 تايى 2 مداد زرد وجود دارد. اين سه دانش آموز 

روى هم چند مداد رنگى زرد دارند؟

به چند حالت مى توان با سّكه هاى 10 و 100 ريالى، 200 ريال درست كرد؟ ٦




