




شکر و سپاس خداوند مهربان را که الطاف بی کرانش افتخار خدمتگزاری به علم آموزان را نصیب ما نمود.

استفاده ی بهینه از زمان در کلیه ی مقاطع تحصیلی مهم ترین دغدغه ی اولیای خانه و مدرسه می باشد.

در درس ریاضـی کـه جایـگاه بسـیار ویـژه و پایه ای بین دیگـر دروس دارد، ثبـت مطالب، زمان و انـرژی زیادی از 
دانش آمـوزان و والدیـن می طلبـد و بـه دلیل عـدم فرصت مناسـب برای ثبت مطالـب و کاهش بازدهی آموزشـی، 
کامـًا مشـهود اسـت، لـذا واحـد ریاضـی انتشـارات اندیشـه ی خوارزمـی ضمـن مشـاوره بـا کارشناسـان خبره ی 
ریاضـی بـر آن شـده تـا به انتشـار مجموعـه ای تحت عنـوان »دفتر ریاضـی« با مزایـا و ویژگی های زیر، نسـبت به 

فرزنـدان دانش پـژوه  ایران همیشـه سـرفراز، ادای دیـن نماید.

مهم ترین ویژگی های این دفتر عبارت است از:

1( باال بردن بازدهی کاس های ریاضی به صورت عینی و ملموس؛

2( نظم مطالب و بازبینی سریع دفاتر توسط معلم؛

3( ایجاد فضای خالی مناسب برای نوشتن نکات و توصیه های دبیران؛

4( صرف وقت دانش آموزان به حل تمرینات جدید به جای دفترنویسی؛

5( در اختیار گذاشتن فضای آزاد برای دانش آموزان )جهت انجام فعالیت های تکمیلی(

6( سهولت مرور و تکرار مطالب )به منظور آماده شدن برای امتحانات(؛

7( ایجاد فضای الزم برای کشیدن نمودار و رسم های کتاب؛

ــم، خواهشــمندیم نظــرات و پیشــنهادات خــود را از  ــرا نمی دانی ــه خــود را از خطــا مب ــا از آنجــا ک در انته
ــا مــا در میــان  ــا ســایت انتشــارات ب ــا شــماره پیامــک انتشــارات و ی طریــق تلفــن: 66960000-021 و ی

بگذاریــد، کــه البتــه بــه جــان خریداریــم.

مقدمه ناشر
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 اهفللا فلوا لصف
6

1  الگوهای زیر را ادامه دهید.

توضیح دهید که بین عددها و شکل ها چه رابطه ای وجود دارد.                         

2  خانه ی مریم در یک ساختمان 10 طبقه است. هر طبقه ی آن ساختمان 4 واحد دارد.

2 طبقه ی آن چند واحد دارد؟    

3 طبقه ی آن چند واحد دارد؟    

7 طبقه ی آن چند واحد دارد؟    

- حمید برای پاسخ دادن به سؤال های باال شکل های زیر را کشیده است.

بین تعداد واحدها و شکل های زیر چه رابطه ای وجود دارد؟

توضیح دهید.                 

کتاب درسی8 صفحه ی  حل مسئله   
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7
دفتر ریاضی سوم ابتدایی

3  مغازه داری نوعی بیسکویت را بسته ای 450 ریال می خرد و 500 ریال می فروشد.

با کامل کردن جدول، سود فروش هر بسته بیسکویت را حساب کنید.

حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

- اگر این مغازه دار 4 بسته بیسکویت بفروشد، چقدر سود می کند؟   

- چند بسته بیسکویت باید بفروشد تا 300 ریال سود کند؟   

- چند بسته بیسکویت باید بفروشد تا با سود آن ها بتواند یک بسته بیسکویت بخرد؟          

4  یک ساختمان 5 طبقه ساخته شده است. باالترین 

طبقه ی آن 2 واحد دارد اّما هر یک طبقه که پایین 

می رویم، 2 واحد به تعداد واحدها اضافه می شود. 

دارد. خواب  اتاق   3 واحد  هر  ساختمان،  این  در 

- در باالترین طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟   

- در پایین  ترین طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟   

- چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه های این ساختمان وجود دارد؟            

- چه الگویی بین تعداد اتاق خواب های طبقه ها وجود دارد؟             

1 2 3

50 100

+50 +50

ب�س�و�ت بستههاي تعداد

ب�س�و�تها سود



 اهفللا فلوا لصف
8

به چند صورت می توانیم  1  تعداد مربّع های کوچک شکل زیر را 

و  بشماریم  تا   3 تا   3 را  آن ها  می توانیم  مثال،  برای  آوریم.  به دست 

دسته بندی کنیم:

12 = 3 + 3 + 3 + 3   یا   12 ، 9 ، 6 ، 3   

می توانیم آن ها را 4 تا 4 تا بشماریم و به صورت زیر دسته بندی کنیم:

  =    +    +      یا         ،       ، 4

را  مربّع ها  تعداد  و  بنویسید  به دسته بندی آن، یک جمع  توّجه  با  زیر  از شکل های  برای هر یک 

آورید. به دست 

         +         + 2=                     +        +        +        +        +        =         

نوشتن یک  و  الگوهای شمارِش چندتا چندتا  به کمک  را دسته بندی کنید.  2  شکل های زیر 

آورید. به دست  را  مربّع های هر شکل  تعداد  عبارت جمع، 

1010

1 2 3 4

1

2

3



9
دفتر ریاضی سوم ابتدایی

1  مربّع های شکل زیر را به 3 روش دسته بندی کنید و با شمارِش چندتا چندتا، تعداد آن ها را 

به دست آورید.

در کدام روش دسته بندی می توانید حاصل جمع ها را به صورت ذهنی به دست آورید؟         

2  در شکل های زیر تعداد مربّع ها را با توّجه به رنگ آن ها به دست آورید.

برای جمع کردن و شمارِش چندتا چندتا می توانید از ماشین حساب استفاده کنید.

کتاب درسی11 صفحه ی  کار در کالس   



 اهفللا فلوا لصف
10

1  الگوها را ادامه دهید. رابطه ی بین عددها را توضیح دهید.

کتاب درسی12 صفحه ی  مترین   



11
دفتر ریاضی سوم ابتدایی

2  با استفاده از ماشین حساب، الگوهای زیر را ادامه دهید و درباره ی الگوی هر کدام توضیحی 

بنویسید. 

0 ، 13 ، 26 ، 39،                ،   ، عددها 13 تا 13 تا اضافه می شوند.   

0 ، 9 ، 18 ، 27 ،   ،   ،  

1 ، 12 ، 23 ، 34 ،   ،   ،  

3  امروز شنبه و اّولین روز ماه است. تا آخر این ماه، شنبه ها چه روزهایی از ماه هستند؟

1  به کمک ماشین حساب یا به طور ذهنی جواب جمع های زیر را پیدا کنید.

4+7+5+3=      3+4+7+5=    

3+5+7+4=      3+7+5+4=    

با دیدن حاصل جمع ها چه نتیجه ای می گیرید؟      

- حاال حاصل جمع های زیر را حساب کنید. سعی کنید با کنار هم قرار دادن عددهای مناسب، حاصل 

را به طور ذهنی به دست آورید.

کتاب درسی12 صفحه ی  خالق باش   

2+5+8+5 = 7+8+3+2+5 =

1+2+3+7+8+9 =4+6+7+1+2 =



 اهفللا فلوا لصف
12

1  هر عددی که وارد این ماشین شود، با عدد 5 جمع 

می شود و حاصل جمع، از ماشین بیرون می آید. از ماشین 

روبه رو چه عددی خارج می شود؟

جواب را چگونه به دست می آورید؟ توضیح دهید.  

      

اگر عدد 15 از ماشین خارج شده باشد، چه 

عددی وارد آن شده است؟    

  

2  عددهایی به ترتیب وارد ماشین زیر 

شده اند. با توّجه به کاری که ماشین انجام 

بنویسید. را  خروجی  عددهای  می دهد، 

1  با توّجه به کاری که هر ماشین انجام می دهد، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

13

کتاب درسی14 صفحه ی  کار در کالس   
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دفتر ریاضی سوم ابتدایی

2  با توّجه به عددهای خارج شده از ماشین و کاری که ماشین انجام می دهد، عددهای ورودی 

را بنویسید. می توانید از ماشین حساب کمک بگیرید.  

3  حاال دو ماشین را به هم بسته ایم. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

1  در یک تمرین ورزشی پای یکی از ورزشکاران زخمی شد. دکتر زخم او را پانسمان کرد و به 

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

دویدنش اضافه کند تا وقتی که این زمان به 60 دقیقه برسد. آن گاه در تمرین تیم شرکت کند. او 

پس از چند روز می تواند تمرین را شروع کند؟

جاهای خالی را پر کنید. بین شکل های زیر و سؤال باال چه رابطه ای وجود دارد؟

15 20+5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5

2  جاهای خالی را پر کنید. می توانید از ماشین حساب کمک بگیرید.

کتاب درسی15 صفحه ی  مترین   
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 اهفللا فلوا لصف
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کارهایی که علی در یک شبانه روز انجام داده است، روی ساعت های زیر مشّخص شد ه اند.

بعد از ظهر          قبل از ظهر   

با توّجه به این ساعت ها به سؤال های زیر پاسخ دهید.

- علی در مجموع چند ساعت خوابیده است؟     

- علی در مدرسه چند ساعت درس خوانده است؟    

- چند ساعت در راه مدرسه یا خانه بوده است؟    

- در مجموع، او چند ساعت به نماز خواندن، خوردن، استراحت و تماشای تلویزیون پرداخته است؟

     

- یک شبانه روز چند ساعت است؟   

با توّجه به تصاویر باال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

علی چه ساعتی به خانه رسیده است؟

  بعدازظهر یا       

علی درس خواندن در خانه را چه ساعتی شروع کرده است؟

        بعدازظهر یا   

علی چه ساعتی به خواب رفته است؟    بعدازظهر یا   
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دفتر ریاضی سوم ابتدایی

زهرا کارهای خود را در روز جمعه )یک شبانه روز( به صورت زیر نشان داده است.

عددهای مناسب برای ساعت های بعدازظهر را بنویسید و شکل را کامل کنید.

بعد از ظهر          قبل از ظهر   

حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

- زهرا در مجموع چند ساعت در خانه درس خوانده است؟   

- زهرا چه ساعتی به مهمانی رسیده است؟    بعدازظهر یا   

- زهرا چه ساعتی از مهمانی برگشته و به خانه رسیده است؟    بعدازظهر یا         

شما هم چند سؤال مثل سؤال های باال برای دوست خود طرح کنید و او به آن ها جواب دهد. سپس 

او سؤال کند و شما جواب دهید. 

کتاب درسی17 صفحه ی  کار در کالس   
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 اهفللا فلوا لصف
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1  کارهایی را که در یک روز پنجشنبه انجام داده اید، روی ساعت های زیر مشّخص کنید.

ابتدا ساعت ها را کامل کنید.

2  نوارهای رنگی مربوط به ساعت های قبل ازظهر و بعدازظهر )کار در کالس( را بریده ایم و روی 

یک خط به دنبال هم چسبانده ایم. با رنگ کردن، کارهای زهرا را در روز جمعه مشّخص کنید.

3   برنامه ی کودک تلویزیون ساعت 16 پخش می شود. زمان شروع این برنامه ساعت چند 

بعداز ظهر است؟                                                                                                                                 .

کتاب درسی18 صفحه ی  مترین   
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دفتر ریاضی سوم ابتدایی

4   اتوبوسی ساعت 7 صبح از تهران به سوی تبریز حرکت کرد و بعد از 10 ساعت به تبریز 

رسید. این اتوبوس چه زمانی به تبریز رسیده است؟ به دو صورت بیان کنید.

هر شکل از چند مکّعب کوچک درست شده است؟ با استفاده از مکّعب های چینه آن ها را بسازید.

          

1  اگر یک شکل متقارن را از روی خّط تقارن تا کنید، دو نیمه ی آن مثل هم هستند و می توانند 

به طور کامل یکدیگر را بپوشانند. خّط تقارن شکل های زیر را با خط کش رسم کنید. شکل ها را به 

طور متقارن رنگ کنید.

کتاب درسی18 صفحه ی  بشمار و بساز   

19



 اهفللا فلوا لصف
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2  خّط تقارن شکل های زیر رسم شده است. تعداد مربّع های کوچک را بشمارید. 

طرح فرش را با توّجه به خط های تقارن رنگ کنید.       شکل پروانه را به صورت متقارن رنگ آمیزی کنید.

توضیح دهید که چگونه به کمک خّط تقارن می توانید تعداد مربّع ها را سریع تر پیدا کنید.

استفاده کنید. تقارن  از  برای شمارش  1  تعداد مثلّث های کوچک را در شکل زیر بشمارید. 

کنید. متقارن رنگ آمیزی  به طور  را  پروانه  سپس 

2  به الگوی شکل ها توّجه کنید و سپس، الگوی عددی را کامل کنید. آن گاه تعداد مربّع های 

شکل سمت راست را به کمک تقارن به دست آورید.

کتاب درسی20 صفحه ی  کار در کالس   
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دفتر ریاضی سوم ابتدایی

1  با توّجه به نیمه ی رنگ شده و خّط تقارن، نیمه ی دیگر هر شکل را رنگ کنید.

2  یک ورق کاغذ بردارید و آن را تا بزنید. با قیچی قسمتی از 

باز کنید. آیا  آن را مانند شکل روبه رو ببرید. سپس این قسمت را 

شکلی که به این ترتیب به دست می آید، خّط تقارن دارد؟          

کنید. درست  دیگری  شکل های  ترتیب،  همین  به 

حاال یک کاغذ را دو بار تا کنید و شکل روبه رو را روی آن درآورید. فکر 

می کنید کاغذ بعد از باز کردن چه شکلی دیده می شود؟ امتحان کنید.

کتاب درسی21 صفحه ی  مترین   
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 اهفللا فلوا لصف
20

3  نیمه ی دیگر شکل های زیر را طوری بکشید که خّط قرمز، خّط تقارن هر شکل باشد.

سپس، تعداد مربّع های شکل های کامل را بشمارید و کنار هر کدام بنویسید.

1  چرا هر دو ساعت یک زمان را نشان می دهند؟ توضیح دهید.

    

    

    

2  کاری را که ماشین روبه رو انجام می دهد، توضیح دهید.
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21
دفتر ریاضی سوم ابتدایی

1  الگوهای شمارش چند تا چند تا را ادامه دهید.

   و   و   و   و   و   و  و و 16 و 12 و 8 و 4

6 12 و     و    و   و   و   و   و   و    و 18 و 

چه عددهایی در این دو الگو مشترک اند؟              

2 الگوهای شمارش رو به عقب را کامل کنید. از ماشین حساب کمک بگیرید.

50 و 45 و 40 و   و   و   و   و  و   و   و  

30 و 28 و 26 و   و   و   و  و   و   و  

30 و 27 و 24 و   و   و   و  و   و   و  

56 و 49 و 42 و   و   و  و   و   و  

3  حاصل جمع های زیر را به روش های مختلف پیدا کنید.

5+7+3+4+ 6=          

1+8+2+9=          

8+9+2+1+ 5=          

3+8+5+7+ 5=          

4  جدول زیر را کامل کنید.

چند  برنامه ساعت  این  پخش  زمان  می شود.  پخش  در ساعت 16  رادیویی  برنامه ی  یک    5

بعدازظهر است؟                                   . 
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هن�م و هنه

لايربع و زمانب�ست

ظهر از بعد


