
.کندها در مسئله به حل آن کمک میکشف الگوها و رابطه:دانید کهآیا می
تر پاسخ مسئله را توان سریعید از راه الگویابی، شمارش چندتا چندتا و خط تقارن میاهآیا تا به حال فکر کرد: اندکی تأمل

.پیدا کرد

اهداف درس اول  :
و شمارش چندتا چندتاها شکلي بین عددها یا آشنایی با کشف الگوها و رابطه

خواهیم با استفاده از الگوهاي در سال سوم می. ي زیادي از الگوهاي شکلی و عددي آشنا شدیمهادر سال اول و دوم با نمونه
.کندبه حل آن کمک میها در حل مسئله هرابطوکشف الگوها . ها را پیدا کنیمشکلیابین عددها يعددي، رابطه

:1مثال 

پس در شکل آخر باید دو واحد اضافه شود . است، سپس یک واحد کم شدهاستواحد اضافه شده2ـ در این الگو ابتدا 
. شودتا می6یعنی 

فصل اولفصل اول
الگوها

،جـیخرو-هاي وروديرش چنـدتا چنـدتا، ماشـینالگویـابی، شـماراهبـردآشنایی با 
ارنساعت در بعدازظهر، الگوهاي متق

هدف

تا چندتاالگویابی، شمارش چند 1درس 
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کتـاب کـار ریاضـی سـوم -ریاضیدان کوچـک
دبستان

سود هزینه،کردن جدولاز راه کامل . فروشدریال می900خرد و ریال می800آقاي حسینی یک نوع ژله را :2مثال 
.را حساب کن و به سؤاالت پاسخ بده

تعداد ژله87654321
سود ریال800700600500400300200100

کند؟ریال سود می400ـ آقاي حسینی با فروش چند ژله 
ریال سود کند؟600ـ چند ژله بفروشد تا 

ـ چند ژله بفروشد تا با سود آن یک ژله بخرد؟
ریال سود هر ژله 100 900 800 100

ترین راه براي پیدا کردن جواب سریع. بندي کرد و شمردهاي گوناگون دستهصورتتوان بههاي مختلف را میشکل
.تایی است10یا 5بندي دسته،الگوهاي شکلی

:3مثال 

, , ,5 10 15 20, , , , , ,3 6 9 12 15 18 20, , , ,4 8 12 16 20
.توان از راه جمع هم استفاده کردبندي میبراي دستهتاتا چندعالوه بر شمارش چند* 

  5 5 5 5     3 3 3 3 3 3 2   4 4 4 4 4

.ي مناسب پر کنجاهاي خالی را با عدد یا کلمه* 
.بنویستا اضافه کن و داخل 7نوشته شده به عددي که داخل -1

.را در یک جمله بنویسو بین اعداد داخل يرابطه

هاپرسش
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. را بنویسبه آن شکل پنجم را بکش و عدد مربوط -2

--------10631
. وجود دارد--------تا --------در الگوي زیر شمارش -3

, , , , , ,6 12 18 24 30 36 42

.ي بین عددها را توضیح بدهرابطه.الگوها را ادامه بده-4

.قرار بده) غ(و در مقابل عبارت غلط ) ص(در مقابل عبارت صحیح 
. ان الگوها را پیدا کردتوفقط از راه جمع می-5
. توان الگو را کشف کردی میز راه توصیف نوشتاري و توصیف کالما-6
. کندها در مسئله به حل آن کمک میکشف الگوها و رابطه-7
. رسیمتر به جواب میتا سریع5تا 5بندي با روش دسته-8

.ها را به عبارت مربوط وصل کنشکل-9

3 ،6 ،9

12 ،8 ،4

9 ،7 ،4 ،2
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کتـاب کـار ریاضـی سـوم -ریاضیدان کوچـک
دبستان

.سپس عبارت مناسب سمت راست را به الگوي سمت چپ وصل کن.ابتدا الگو را کامل کن-10
,هشت تا هشت تا  , ......, ......, ......307 315

,پنج تا پنج تا  , ......, ......, ......193 197
,چهارتاچهارتا , ......, ......, ......660 670

,ده تا ده تا , ......, ......, ......25 30

.مشخص کن) (درست را با عالمت يگزینه
,در الگوي -11 , , , ,2 5 8 11 عدد بعدي کدام گزینه است؟14

17) د15) ج10) ب13) الف
گلدان چند شاخه گل کاشته است؟6او در . شاخه گل کاشته است3مینا در هر گلدان -12

9) د18) ج24) ب15) الف
ایـن  دوم و سـوم ي اول،در طبقـه . واحـد دارد 3مان هـر طبقـه آن سـاخت   . طبقه است7ي علی در یک ساختمان خانه-13

ساختمان چند واحد وجود دارد؟
16) د9) ج12) ب10) الف

,ي الگوي عددي رابطه-14 , , ,37 32 27 22 .را پیدا کن17
.پنج تا پنج تا کم شده است) ب.استسه تا سه تا زیاد شده) الف

.چهار تا چهار تا کم شده است) د.پنج تا پنج تا زیاد شده است) ج

.به سؤاالت زیر پاسخ بده* 
.ها را توضیح بدهبین آنيرابطهالگو را ادامه بده و -15

, , , , , ........, ........, ........1 4 2 5 3
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.الگوهاي شمارش رو به عقب را کامل کن-16
...., ...., ...., ...., ...., , ,20 24 28

...., ...., ...., ...., ...., , ,27 33 39
...., ...., ...., ...., ...., , ,40 45 50
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ها وجود دارد؟ها و کلوچهاي بین سینیتوضیح بده چه رابطه-17

هـر  .رده دادو جـدار يپنجـره 2هر واحد . داردواحد3باالترین طبقه آن . طبقه دارد5ساختمان جنوبی هتل زیتون -18
.شودواحد به واحدها اضافه می2طبقه که پایین می رویم 

ترین طبقه چند واحد دارند؟ـ باالترین و پایین
دو جداره وجود دارد؟يـ در باالترین طبقه چند پنجره

ترین طبقه چند پنجره وجود دارد؟ـ در پایین
ها وجود دارد؟ـ چه الگویی بین تعداد پنجره

بدون رسم شکل مشخص کن شکل پـنجم بـا چنـد مربـع و چنـد دایـره       . هاي زیر را توضیح بدهکلالگوي ساختن ش-19
درست شده است؟
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کتـاب کـار ریاضـی سـوم -ریاضیدان کوچـک
دبستان

را بـا  10سپس .شود10هاکه حاصل جمع آنکنیمابتدا عددهایی را انتخاب می،براي پیدا کردن سریع حاصل جمع-20
.ها را انجام بدهنحاال با استفاده از این راهبرد تمری. کنیمعددهاي بعدي جمع می

   3 9 7 1   4 5 6 3
   6 4 3 7   8 4 2 3

پیدا کنی؟یتوانبراي شمارش شکل زیر چند روش می-21
روش اول
روش دوم
روش سوم

دوماهداف درس  :
ي بین اعداد در جمع و تفریقآشنایی با رابطه

:2نامه درس
ها، به ماشین. دهندها به ما خروجی میهایی هستند که همیشه به تعداد وروديماشین،هاي ورودي خروجیماشین
.گویندهاي اعداد نیز میماشین

شود و عدد خروجی ورودي با عدد ثابت داخل ماشین جمع می،باشد(+) ي ماشین ثابت روعدد هرگاه عالمت : 1خاصیت 
.شودحاصل از این عمل از عدد ورودي بیشتر می

: 1مثال 

شود و مقدار خروجی، از ورودي باشد، عدد ثابت از ورودي کم می) -(ثابت روي ماشین عدد هرگاه عالمت : 2خاصیت 
.شودتر میکم

: 2مثال 

خروجی- هاي ورودي ماشین 2درس 
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.آیددست میبا کم کردن آن از عدد خروجی، ورودي به،باشد(+) عدد ثابت عالمت هرگاه : 3اصیت خ
:3مثال 

. آیددست میبا جمع کردن آن با عدد خروجی، ورودي به،باشد) -(عدد ثابت عالمت هرگاه : 4خاصیت 
:4مثال 

.جاهاي خالی را با عدد مناسب پر کن-1

.توانی براي پیدا کردن عددهاي ورودي از ماشین حساب استفاده کنیه میدر این مرحل-2

.با توجه به عددهاي داده شده الگوها را ادامه بده-3

هاپرسش
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کتـاب کـار ریاضـی سـوم -ریاضیدان کوچـک
دبستان

.قرار بده) غ(و در مقابل عبارت غلط ) ص(در مقابل عبارت صحیح 
.هاستها بیشتر ازتعداد وروديدر ماشین اعداد، تعداد خروجی-4
.دارد(+) خروجی فقط عالمت -هاي وروديماشینعدد ثابت در-5
.کمک گرفتحسابشین توان از مااسبات ماشین اعداد میدر انجام مح-6
.کن وایت برد به شکل مکعب مستطیل هستندقوطی کبریت، جعبه دستمال کاغذي، تخته پاك-7

.دور عدد صحیح خط بکش
70، 20از جمع شدن با عدد ورودي آن قبل. است90خروجی یک ماشین -8

.بوده است80

20را باید با 35در ماشین اعداد، ورودي 50ی براي بدست آوردن خروج-9
.جمع کرد15

104خروجی آن 100این عدد بعد از جمع شدن با عدد . ورودي یک ماشین است10-48
.شودمی148

.عبارت سمت راست را به عبارت مرتبط از سمت چپ وصل کنید-11
200

30

90

20

.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید
عدد ثابت چه عالمتی دارد؟ن اعداد بزرگتر از ورودي آن باشد،اگر خروجی ماشی-12

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هاي ماشین اعداد با تعداد خروجی آن چه نسبتی دارد؟تعداد ورودي-13

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مقدار عدد ورودي از خروجی بیشتر است یا کمتر؟،باشد) -(عدد ثابت ماشین اعداد عالمت اگر-14

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
گویند؟طرف مربع شکل دارد چه می6به شکلی که -15

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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دسـت  هـا چنـد اسـت را بـه    حاصل جمـع آن که آوردن حاصل جمع چند عدد بهتر است ابتدا اعدادي را دست براي به-16
آوریم؟

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.مشخص کن) (المت ي درست را با عگزینه
کدام گزینه است؟از باال به پایین هاي ماشین اعداد زیر به ترتیب خروجی-17

) الف 95 47 ) ب31 94 49 30
) ج 96 48 ) د32 96 47 31

ي مکعب است؟کدام شکل باز شده-18

4) د3) ج2)ب1) الف

.به سؤاالت زیر پاسخ کامل بده
.هاي داده شده رسم کني مکعب مستطیلی را با اندازهباز شده-19

چه شباهت و تفاوتی بین مکعب مستطیل و مکعب وجود دارد؟-20
------------------------------------------------------------------------------:تفاوت

---------------------------------------------------------------------------- --: شباهت
.یددست آورهاي مناسب کنار هم بهدددادن عهاي زیر را با قرارحاصل جمع-21

       8 5 2 7       3 3 7 6
       12 4 8 6       9 4 1 6
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کتـاب کـار ریاضـی سـوم -ریاضیدان کوچـک
دبستان

.ها را آبی کنو مکعب مستطیلها را قرمزهاي داده شده مکعبشکلبا توجه به -22

.ها را پیدا کنها و اعداد ثابت، خروجیبا توجه به ورودي. ایمـ سه ماشین را به هم بسته1

یچی کرده و با را قهاسپس مربع. متر است، روي کاغذ رنگی رسم کنسانتی3ن طرف آ4ـ شش مربع که بلندي هر 2
ستت هدیه وتوانی این کار دستی زیبا را به دو دتو می. نام دارد...................دست آمده شکل به. چسب به هم بچسبان

.بدهی

اهداف درس سوم  :
بعدازظهر و خواندن ساعت در بعدازظهردر آشنایی با ساعت 

. خوانیمگونه میها را اینساعت،رسدظهر که روز به نیمه می12بعد از ساعت . اعت استس24روز یک شبانه
بعدازظهر3بعدازظهر، 2بعدازظهر، 1

.کنیمجمع می12هاي بعدازظهر، ساعت مورد نظر را با عدد براي خواندن ساعت
بعدازظهر، 1ترتیب که ساعت به این 12 1 بعدازظهر یعنی ساعت 8.بعدازظهر1یعنی 13گوئیم ساعت و می13
چند؟  12 8 .بعدازظهر8یعنی 20پس ساعت 20

روز است؟بعدازظهر چه ساعتی از شبانه4عت حاال شما بگو سا 12 4 16
.است16بعدازظهر همان ساعت 4درست است 

ساعت در بعدازظهر 3درس 


