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اداره تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی شهر تهران معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

ریاضی پایه سوم  ابتدایی    ریاضی پایه سوم ابتدایی 

موضوع : حل مسئله

هدف: آموزش حل مسئله با راهبرد الگویابی

 پیدا کردن الگوها و درواقع الگویابی یکی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است. 
در این مسئله ها مابین عدد یا شکل ها رابطه ای وجود داردکه شما باید این رابطه ها را پیدا کنید. 

الگوهای عددی 

مثال 1:
1 3 5 7

+2 +2 +2

1مثال 2: 3 6 10

+2 +3 +4

+ +1

الگوهای هندسی

+20 +3

نکته: برای پیدا کردن الگوی بین شکل ها می توانید در هر شکل ، شکل قبلی را پیدا کرده و دور آن 
راخط بکشید تا تغییرات معلوم شود. 

فصل اول 

 الگو 
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ریاضی پایه سوم  ابتدایی    ریاضی پایه سوم ابتدایی 

بعضــی مواقــع بــرای پیــدا کــردن رابطــه بیــن عددهــا در مســئله مــی توانیــد از جــدول نظــام دار 
اســتفاده کنیــد تــا بــه پاســخ هــا برســید.

مثــال: گل فروشــی هــر شــاخه گل رز را 100 تومــان می خــرد و 200 تومــان مــی فروشــد. بــا کامــل 
کــردن جــدول ســود شــاخه گل را حســاب کنیــد . 

تعداد شاخه گل54321

سودگل 500400300200100

تمرين

1- الگوی زیر را ادامه دهید. بنویسید چه رابطه ای بین اعداد وجود دارد؟
مثال: عددها 11 تا 11 اضافه می شوند.                                          ........، ........، ......... ، 33 ، 22، 11 ، 0
2 ،7 ، 12 ، ......... ،........ ،........                                                  

150 ،250 ، 350 ، ......... ،........ ،........                                          
2- الگوی هندسی زیر را ادامه دهید. ) 2 مرحله(

-

3- یــک آپارتمــان 5 طبقــه دارد. هــر طبقــه 6 واحــد دارد. جــدول نظــام دار رســم کنیــد. و بــه 
ســؤاالت پاســخ دهیــد.

در طبقه ی سوم چند واحد وجود دارد؟
در 3 طبقه چند واحد وجود دارد؟

4- فروشنده ای هر دفتر را 150 تومان می خرد و 200 تومان می فروشد.
اگر او 4 دفتر بفروشد چقدر سود می کند؟
چند دفتر بفروشد تا 300 تومان سود کند؟

)جدول نظام دار یادت نره(

+100 +100

200-100 =100
سود یک شاخه گل
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 بــرای شــمارش اشــکال مــی توانیــد آن هــا را بــه شــکل هــای مختلــف دســته بنــدی کنیــد و آنهــا 
را بشــمارید. ســریع تریــن راه بــرای پیــدا کــردن جــواب الگوهــای شــکلی، دســته بنــدی 5 یــا 10 

تایــی اســت.
مثال:

 تعداد مربع های کوچک شکل زیر را به چند صورت می توان به دست آورد.

   5،10

   2،4،6،8،10

تمرين

ــا و  ــد ت ــا چن ــد ت ــمارش چن ــوی ش ــک الگ ــه کم ــد. ب ــدی کنی ــته بن ــر را دس ــکل های زی 1- ش
ــد. ــت آوری ــه دس ــکل را ب ــر ش ــای ه ــع ه ــداد مرب ــع تع ــارت جم ــک عب ــتن ی نوش

  درس اول

موضوع : شمارش چند تا چند تا

هدف: شمارش چند تا چند تا 
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ــا  ــا شــمارش چنــد ت ــه 3 روش دســته بنــدی کنیــد و ب ــر را ب ــع هــای کوچــک شــکل زی 2. مرب

ــه دســت آوریــد. ــا تعــداد آنهــا را ب چندت
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  درس دوم

موضوع : ماشين های ورودی - خروجی

هدف: درک ماشین ورودی- خروجی و استفاده از آن 
در محاسبات

ــدد  ــا ع ــود ب ــین ش ــن ماش ــددی وارد ای ــر ع ــه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــین ورودی - خروج کار ماش
ــود. ــی ش ــارج م ــواب از آن خ ــده و ج ــق ش ــا تفری ــع ی ــین جم ــل ماش داخ

هــرگاه عالمــت عــدد ثابــت روی ماشــین )+( باشــد ورودی بــا عــدد ثابــت داخــل ماشــین جمــع 
ــت از ورودی کــم مــی شــود. می شــود. و هــرگاه عالمــت )-( باشــد عــدد ثاب

15-5


2016+4


12

3035106

 6 مکعــب  یــک  مــی شــود.  گفتــه  مکعــب  و     *به شکل هایی مانند   

ــد. ــی آی ــت م ــه دس ــر ب ــکل زی ــد ش ــاز کنی ــب  را ب ــک مکع ــر ی ــرف دارد. اگ ط
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ریاضی پایه سوم  ابتدایی    ریاضی پایه سوم ابتدایی 

تمرين

1-جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.
-12


20+12


20

187
4015

2- با توجه به عدد خارج شده از ماشین و کاری که ماشین انجام می دهد. عدد ورودی را بنویسید.

+ 15
45261730

نكته

 هــرگاه عالمــت عــدد ثابــت )+( باشــد بــا کــم کــردن آن عــدد از عــدد خروجــی، عــدد ورودی 
ــد. ــت می آی ــه دس ب

 می توانید از ماشین حساب استفاده کنید.

3-یک مکعب چند طرف دارد؟ ................... کدام شکل باز شده یک مکعب را نشان می دهد؟
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ریاضی پایه سوم  ابتدایی    ریاضی پایه سوم ابتدایی 

  درس سوم

موضوع : ساعت سه بعدازظهر

اهداف: آشنایی با خواندن ساعت در بعدازظهر

ــر  ــاعت بعدازظه ــاعت ها را س ــر س ــاعت 12 ظه ــد از س ــت. بع ــاعت اس ــبانه روز 24 س ــک ش ی
می خوانیــم: 1 بعدازظهــر، 2 بعدازظهــر

برای خواندن رسمی ساعت ها در بعدازظهر، ساعت مورد نظر را با عدد 12 جمع می کنیم.

                                                                                                                 1 بعدازظهر    13 = 1+ 12 
                                                                                                           8 بعدازظهر   20 = 12+8

ــاعت ..................  ــی س ــود یعن ــش می ش ــون پخ ــاعت 17 از تلویزی ــودک س ــه ک ــال: برنام مث
ــر. بعدازظه

17 -12 = 5     

تمرينات

1- اخبار سراسری ساعت 21 از تلویزیون پخش می شود یعنی ساعت.................. بعدازظهر.

2- ساعت 2 بعدازظهر همان ساعت .................. است.
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ریاضی پایه سوم  ابتدایی    ریاضی پایه سوم ابتدایی 

  درس چهارم

موضوع : الگوهای متقارن

اهداف: شمارش با الگوهای متقارن 

ــد دو  ــا کنی ــارن ت ــط تق ــارن دارد( را از روی خ ــط تق ــه خ ــکلی ک ــارن )ش ــکل متق ــک ش ــر ی اگ
ــانند. ــر را بپوش ــل یکدیگ ــور کام ــه ط ــد ب ــتند و می توانن ــم هس ــل ه ــه ی آن مث نیم

ــا توجــه  ــرای شــمارش مربع هــا، مربع هــای کوچــک یــک طــرف را بشــمارید و ب  مــی تــوان ب
بــه خــط تقــارن ) دوقســمتی- چهارقســمتی( تعــداد کل مربع هــا را بــه دســت آوریــد.

مثال:

 

5+5 = 103+3+3+3 = 12

تمرينات

1- در کدام شکل خط تقارن درست رسم نشده است؟
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ریاضی پایه سوم  ابتدایی    ریاضی پایه سوم ابتدایی 

2- خط تقارن شکل های زیر را رسم کنید. 

ــپس  ــد س ــارن باش ــط تق ــن، خ ــه چی ــط نقط ــه خ ــید ک ــوری بکش ــکل را ط ــر ش ــه دیگ 3- نیم
ــید . ــمارید و بنویس ــا را بش ــع ه ــداد مرب تع


