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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
اهداف: آموزش حل مسئله با استفاده از راهبرد 

تفکر نظام دار )الگوسازی(

گاهی وقت ها در بعضی مسئله ها تمام حالت های ممکن خواسته می شود. در این گونه مواقع 
می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید و با رسم یک جدول منظم، داده های مسئله را مرتب 

کرده تا تمام حالت های صحیح را به دست آورید. 
مثال همه ی عددهای سه رقمی را که رقم صدگان آن ها 2، رقم دهگان آن ها 3 یا 4 و رقم یکان آن  ها 

6 یا 7 باشد بنویسید.
برای به دست آوردن تمام حالت ها از جدول خوشه ای نظام دار استفاده می کنیم.

مثال:

2

4

7

6

7

6

صدگان3

یگان

دهگان

236

237

246

247

فصل دوم 

عددهای چهاررقمی
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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 

در بعضی مواقع الزم است الگو را پیدا کرده تا به تمام حالت های ممکن برسید.  

مثال: در برنامه صبحگاهی یک مدرسه دانش آموزان در صف های 20 نفری ایستاده اند 5 صف 20 نفره درست 
شده است و در کنار آن ها 5 دانش آموز ایستاده اند چند دانش آموز در صف ایستاده اند؟

100 +5 =105
صف54321

دانش آموز10080604020

 
+20

تمرينات

1- همــه ی عددهــای ســه رقمــی کــه رقــم صــدگان آن هــا 2 یــا 5، رقــم دهــگان آنهــا 4 و رقــم 
یــکان آن 6 یــا 8 باشــد را بنویســید.

2-  به چند حالت می توان جمع دو عدد را نوشت که حاصل جمع آنها 15 شود.
1 + .... = 15
2 + .... = 15
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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 

  درس اول

 

موضوع : معرفی عدد هزار

هدف: آشنایی با اولین عدد چهاررقمی  

ــود  ــی می ش ــا 10 تای ــی و 10 ت ــته 10 تای ــک دس ــود ی ــی می ش ــا یک ــد 10 ت ــته خواندی ــال گذش س
یــک دســته صدتایــی . حــاال اگــر بــه 9 دســته صــد تایــی ، یــک دســته صدتایــی اضافــه کنیــم 

ــزار( ــی 1000 )ه ــی  یعن ــته صدتای ــود ده  دس می ش

 هزار یک عدد چهار رقمی است.
ــی و  ــی، صدتای ــی، ده تای ــف از یک ــای مختل ــردن عدده ــت ک ــرای درس ــد ب ــما می توانی  ش

ــد. ــتفاده کنی ــی اس هزارتای

تمرينات

1- الگو را ادامه دهید.
1000 ، 2000 ،3000 ، ......... ، ........ ، ........   
2000 ، 4000 ، 6000 ، ......... ، ........ ، ........  

2- عدد 1000 چند رقم دارد؟
- عدد 1000 چند تا از 900 بیشتر است؟
- عدد 1000 چندتا از 990 بیشتر است؟

- عدد 1000 چند تا از 999 بیشتر است؟
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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 : ارزش مكانی

هدف: آشنایی با ارزش مکانی اعداد چهاررقمی  

برای خواندن و نوشتن اعداد باید طبقه های آن  ها را مشخص کنید. برای این کار از جدول ارزش مکانی 
استفاده کنید. با شناخت عدد 1000 یک ستون به جدول ارزش مکانی اضافه می شود. 

مثال: 

هزارگانصدگاندهگانیکان

8331  

   عدد 1338-     حروف هزار و سیصد و سی و هشت
با کمک ارزش مکانی به سادگی می توانید عدد بسازید. کافی است هر عددی که داده شده را در 

جایگاهش قرار دهید.
مثال: یک عدد چهاررقمی بنویسید که رقم یکان آن 7، دهگانش 4، صدگانش 5 و هزارگانش 2 باشد.

هزارگانصدگاندهگانیگان

7452

یادآوری← سانتی متر و میلی متر واحدهای اندازه گیری طول هستند. 
هر سانتی متر 10 میلی متر است. 

نكته

هر 100 ریال برابر است با 10 تومان. برای تبدیل پول از ریال به تومان می توانید صفر یکان را بردارید تا 
به تومان تبدیل شود و اگر خواستید از تومان به ریال تبدیل کنید یک صفر جلوی عدد قرار دهید. 
به خاطر بسپارید ← واحد پول کشور ایران ریال است اما در خرید و فروش از واحد تومان استفاده 

می شود.

  درس دوم
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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 

مثال:  200 تومان برابر است با 2000 ریال        ،    3000 ریال برابر است با 300 تومان 

تمرينات

1- با توجه به عدد54020  به سؤاالت پاسخ دهید.
- عدد را به حروف بنویسید.

- رقم 5 در چه مرتبه ای قرار دارد؟
- کدام رقم باالترین ارزش مکانی را دارد؟

2- عدد 1023 را با حروف و عدد چهار هزار و سیصد را با عدد بنویسید.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3- با رقم های 2 و 5 و8 و 9 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویسید.
.......................................................................................................................................................................

4- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
عدد 3421 یعنی ................ یکی، .................. ده تایی ، .................... صدتایی و ................. هزارتایی

عدد ................. یعنی 5 یکی، 9 ده تایی و 3 هزارتایی
300 تومان برابر است با .............. ریال

500 ریال برابر است با ................ تومان
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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 

  درس دوم

موضوع : ارزش پول

هدف: آشنایی با ارزش پول ، متر، کیلومتر  

برای مقایسه اعداد چهار رقمی ابتدا رقم هزارگان را مقایسه کرده و سپس بقیه رقم ها را با هم مقایسه 
کنید.
مثال:

3250 >  4530      3250  < 3130
 متر واحد اندازه گیری......... طول و برابر با 100 سانتی متر است که با آن می توان طول پارچه، طول میز، 

طول کالس و ... را اندازه گرفت. 
اگر طول پارچه 127 سانتی متر باشد یعنی یک متر و 27 سانتی متر 

یک متر و 27 سانتی متر    27 + 100 = 127 
                                                                                                                                                   یک متر

اگر طول میز یک متر و 45 سانتی متر باشد یعنی 145 سانتی متر 
سانتی متر 145= 45 + 100
ارزش پول ← تمام کشورها برای خرید و فروش واحد پول دارند. برای مقایسه کردن ارزش پول کشورها با 

یکدیگر ابتدا باید پول کشورها را تبدیل کرد.
مثال ← یک دالر کشور شورستان به اندازه ی 200 تومان ارزش دارد. 3 دالر این کشور ارزش بیشتری دارد 

یا 550 تومان؟ چرا؟
     600  <  550

تومان     دالر 
دالر321

تومان600400200
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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 

یکی دیگر از واحدهای اندازه گیری برای طول های زیادش فاصله ی دو شهر کیلومتر است. هر کیلومتر 
1000 متر است.

برای تبدیل کیلومتر به متر و متر به کیلومتر می توانید از جدول نظام دار استفاده کنید. 

کیلومتر4321
متر300020001000......

تمرينات

1- دو عدد 4550 و 3420 را با هم مقایسه کنید. بنویسید چگونه مقایسه کردید.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2- فاصله ی روستای علی آباد تا عباس آباد 3 کیلومتر و 500 متر است یعنی ................. متر.
3- طول میز ناهارخوری 327 سانتی متر است یعنی ................. متر و ................. سانتی متر.

4- 10 دینار برابر است با 1500 ریال. 50 دینار چند ریال است؟
* از جدول نظام دار استفاده کنید.
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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 

  درس چهارم

 

موضوع : عددهای تقريبی

اهداف: آموزش تقریب در عدد چهاررقمی

گاهی برای محاسبه راحت تر، اعداد به صورت تقریبی حساب می شوند.
برای این کار رقم یکان، دهگان و یا صدگان را حذف کنید و به جای آن صفر بگذارید.

رقم یکان رقم یکان و 
صدگان 

رقم یکان/ 
صدگان و 
هزارگان 

7421 7421 7421

7420 7400 7000

ــرم  ــری ج ــدازه گی ــرای ان ــد. ب ــدازه می گیرن ــرازو ان ــام ت ــه ن ــیله ای ب ــا وس ــام را ب ــرم اجس ج
ــتفاده  ــرم اس ــزرگ از کیلوگ ــام ب ــری اجس ــدازه گی ــرای ان ــرم و ب ــد گ ــک از واح ــام کوچ اجس

می شــود.

تمرينات

1- عددهای زیر با حدف رقم یکان، دهگان و صدگان به صورت تقریبی بنویسید.
5238   .......................                      2308  ......................

2- جرم هر یک از اجناس زیر را بنویسید.

2530 گرم

ترازو ....... کیلو و ........ گرم

3 کیلو و 125 گرم

ترازو ........................... گرم
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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 

3- واحد مناسب برای اندازه گیری اجسام زیر را بنویسید.
جرم یک ماشین ...................... جرم یک خیار      ......................  
جرم یک هندوانه ......................             جرم یک دفتر    ......................

4- کدام جرم بیشتری را نشان می دهد؟

3 کیلوگرم و 250 گرم       3250 گرم    

3500 گرم                5300 گرم   


