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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 راهبرد نمادین سازی در حل مسئله 

ــه مســئله(  ــا توجــه ب ــا تفریــق ) ب ــرای حــل کــردن مســئله می توانیــد یــک تســاوی جمــع ی ب
بنویســید و بــه جــای چیــزی کــه در مســئله معلــوم نیســت از جــای خالــی اســتفاده کنید ســپس 

بــا هــر روشــی کــه دوســت داریــد پاســخ جــای خالــی را پیــدا کنیــد.
مثال:

 عددی را با 100 جمع کردیم حاصل 150 شد. این عدد را به دست آورید.

+100= 150                     150  =  100 = 50     -1 راه حل
راه حل 2-                                                 150 =100+50 حدس 

تمرينات

1- چه عددی اگر با 990 جمع شود حاصل 1000 می شود؟

2- از 100 چند واحد برداریم تا 99 به دست آید؟

فصل چهارم

ضرب و تقسيم
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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

ضرب

 

موضوع : ضرب

هدف: آشنایی با نماد ضرب و نوشتن عبارت ریاضی 
ضرب     

ــه جــای جمــع می توانیــم  ــرای محاســبه ســریع تر و راحت تــر دســته هایی از اشــیا مثــل هــم ب ب
از ضــرب اســتفاده کنیــم. نمــاد ضرب )×( اســت.

مثال:
تعداد کل چرخ های 4 دوچرخه را به صورت زیر محاسبه می کنیم.

2+2+2+2=8 4×2=8
عامل ضرب )تعداد دسته(

عامل ضرب )اجزای داخل دسته(

نماد

با روش های مختلف می توان حاصل ضرب را به دست آورد.
- با نوشتن جمع                                                                    8=2+2+2+2=2×4

-  با محور

-  با شمارش چند تا چند تا

*با رسم شکل

2 4 6 8

1×2 2×2 3×2 4×2
    4×2=8
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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 

نكته

از ماشین حساب می توانید در پیدا کردن حاصل ضرب استفاده کنید.

تمرينات

1- برای شکل یک تساوی ضرب بنویسید.

   ...... ×...... =. .....  

2- برای ضرب 5 × 3 یک جمع بنویسید و حاصل آن را پیدا کنید.

3- به کمک محور حاصل ضرب 3×3 را به دست آورید.
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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: ضرب عددهای يک رقمی 

هدف: آشنایی با ضرب عددهای یک رقمی 

برای ضرب عددهای یک رقمی می توان به روش های مختلف به جواب دست پیدا کرد. 
در درس قبل با روش های نوشتن جمع، رسم شکل، محور، شمارش چند تا چند تا آشنا شدید. 

با روش رسم مستطیل هم می توانید حاصل ضرب را به دست آورید. 
مثال: 

4 ×2 = 8
بعد از یاد گرفتن راه های به دست آوردن حاصل عبارت های ضرب حاال آماده باشید تا جدول ضرب تا 5 را 

حفظ کنید.
نکته ← در جدول ضرب یک عدد اولین عدد تعداد دسته )تغییر می کند( و دومین عدد تعداد داخل دسته و 

ثابت است.
1 × 5 =51 ×4 = 41 ×3 =31 ×2 = 2
2 × 5 =102 ×4 = 82 ×3 =62 ×2 =4
3 × 5 =153 ×4 = 123 ×3 =93 ×2 = 6
4 × 5 =204 ×4 = 164 ×3 =124 ×2 = 8
5 × 5 =255 ×4 = 205 ×3 =155 ×2 = 10
6 × 5 =306 ×4 = 246 ×3 =186 ×2 = 12
7 × 5 =357 ×4 = 287 ×3 =217 ×2 = 14
8 × 5 =408 ×4 = 328 ×3 =248 ×2 = 16
9 × 5 =459 ×4 = 369 ×3 =279 ×2 = 18

  درس اول
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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 

نكته

 برای حفظ کردن راحت تر می توانید از شمارش چند تا چند تا کمک بگیرید. 
با دسته بندی های متفاوت می توان برای یک شکل چند عبارت ضرب نوشت. 

مثال:  
                4×2 = 8 

             2×4 =8 

تمرينات

1- یک دست بشقاب 6 بشقاب است. 5 دست بشقاب چندتاست؟
5×6=

2- زهره روزی 4 آیه می خواند. او در 3 روز چند آیه می خواند؟

3- جدول ضرب را کامل کنید.
98765432×

4

4- شکل را دسته بندی کنید ) به صورت های مختلف( برای هر کدام یک ضرب بنویسید.

 ........... × ............. =...........
......... × .......... =......... 
........... × ......... =.........
........... × ......... =.........
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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: خاصيت های ضرب

هدف: آشنایی با خاصیت های ضرب 
)جابجایی، پخش پذیری(

نكته 1

   حاصل ضرب هر عدد در یک، برابر خود آن عدد است.                                               3 = 1×3

نكته 2

   حاصل ضرب یک در هر عدد، برابر خود آن عدد است.                                             3 = 3 × 1

نكته 3

   اگر جای دو عدد را که در هم ضرب می شوند عوض کنید حاصل ضرب تغییر نمی کند. به عبارت دیگر 
عمل ضرب خاصیت جا بجایی دارد.

 
نكته 4

ــه دو صــورت عمــل  ــرای پیــدا کــردن تعــداد کل ســتاره ها می توانیــد ب ــه شــکل ب ــا توجــه ب    ب
کنیــد.

)2×4(+)4×4(=8+16=24
6×4=24

  درس دوم

2×3 =3×2
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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 

ــپردن  ــر س ــه خاط ــر ب ــه از نظ ــی ک ــش های ــه بخ ــوان ب ــی ت ــرب را م ــاوی های ض ــی از تس برخ
ــال ــر هســتند تقســیم کــرد. مث ســاده ت

7 × 4 = 28
)3×4( + )4 ×4( = 12 +16 = 28

نكته ۵

در محاســبه هــا ابتــدا حاصــل عبــارت داخــل پرانتــز را حســاب کنیــد. ســپس بقیــه ی عمــل هــا 
را انجــام دهیــد.

نكته 6

 جدول ضرب ها را کامل و حفظ کنید.

تمرينات

1- تساوی ضرب را با توجه به محور بنویسید.

× و ×

2- احمد 4 بسته 3 تایی مداد قرمز و 5 بسته 2تایی مداد سیاه خرید. او چند مداد خریده 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 

تمرينات

موضوع: تقسيم

هدف: آشنایی با تقسیم

گاهــی اگــر بخواهیــد تعــدادی اشــیا را دســته بنــدی کنیــد یــا بیــن چنــد نفــر تقســیم کنیــد 
ــر عکــس ضــرب عمــل  ــا نمــاد )  ÷  ( اســتفاده کنیــد. تقســیم ب می توانیــد از عبــارت تقســیم ب
ــد. ــتفاده کنی ــرب اس ــد از ض ــیم می توانی ــل تقس ــت آوردن حاص ــه دس ــرای ب ــن ب ــد بنابرای می کن

مثال:
ــر  ــد. در ه ــرار ده ــدان ق ــاوی در 3 گل ــور مس ــه ط ــا را ب ــد گل ه ــا 15 گل دارد. او می خواه فریب

ــرار مــی گیــرد؟ ــدان چنــد گل ق گل
15÷3=5
3×=15

  در تقسیم گاهی هدف این است که تعداد دسته ها را به دست آورد.

مثــال:  جــواد 24 دفترچــه خریــد. او می خواهــد دســته های 4 تایــی درســت کنــد. چنــد دســته 
ــود؟ ــت می ش درس

24÷4=6
×4 =24

 خطوط موازی به خط هایی گفته می شود که هیچ وقت یکدیگر را قطع نمی کنند.

 در مستطیل ضلع های رو به رو، دو به دو با هم مساوی هستند.
4

2 2

4

تقسیم

  درس سوم
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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 

تمرينات

1- شــکل را دســته بنــدی کنیــد بــه طــوری کــه در هــر دســته 3 شــکل قــرار گیــرد. بــا نوشــتن 
یــک تقســیم، تعــداد دســته هــا را پیــدا کنیــد.

2- با نوشتن یک ضرب حاصل تقسیم را به دست آورید.
24÷6=

3- ســارا 18 شــکالت دارد. مــی خواهــد شــکالت هــا را بــه طــور مســاوی در 3 ظــرف بگــذارد. در 
هــر ظــرف چنــد شــکالت بایــد بگــذارد؟

4- شکل زیر را دسته بندی کنید و برای آن یک ضرب و دو تقسیم بنویسید.

   ........... × ............... =
........... ÷ ............... =
...........  ÷ ............... =


