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مقّدمه¬ی ناشر

به نام خداوند جان و خرد

»کتاب¬یار« مجموعه¬ای است کم نظیر که به شیوه¬ای روان، عمیق و مؤّثر، تمامی نیازهای آموزشی 

دانش¬آموزان عزیز را در هر پایه¬ی تحصیلی تحت پوشش قرار می¬دهد و از آن¬جا که مطالعه¬ی دقیق 

کتاب¬یار به فهم کتاب درسی کمک می¬کند، بنابراین کتاب¬یار، یار کتاب درسی محسوب می¬شود. با 

این هدف، گروه مؤلّفین اندیشمند با بهره¬گیری از روش¬های نوین آموزشی و مطابق با محتوای کتب 

درسی، کتاب¬یار را طراحی نموده¬اند.

آن¬چه این مجموعه را از سایر کتاب¬های مشابه متمایز می¬سازد، شیوه¬ی ارائه مطالب، سؤاالت متعدد 

و متنوعی است که بر اساس آن¬ها آزمون¬های دوره¬ای برگزار می¬شود. این روش موجب گردیده تا 

دانش¬آموزان عزیز بتوانند در هر آزمون رشد توانایی¬های علمی خود را به محک گذارده و با مشّخص 

شدن نقاط قوت و ضعف خود، مسیر یادگیری مناسب¬تری را در پیش ¬گیرند.

امید است کتاب حاضر چون یاری مهربان، شما را تا سرمنزل مقصود همراهی نماید.

سربلند باشید.           



مقّدمه¬ی مؤلف

به نام هستي بخش یگانه

اولیاي گرامي، همكاران ارجمند!

آموزش ریاضّیات نه تنها اهرمي مؤّثر براي رشد تفّكر است، بلكه وسیله اي براي تعالي انسان از طریق 

ساختارهاي شناختي و معرفتي اوست.

در این کتاب تالش شده است دانش آموز با روش هاي نوین آموزشي، به فكر کردن ترغیب شود و با 

راهبردهاي حّل مسئله و الگوسازي در شكل گیري مفاهیم او را یاري رساند.

درس ریاضّیات باید براي دانش آموز شادي بخش و لّذت آور باشد و به وسیله ي آن احساس خوبي از 

توانایي هایش به او دست دهد. مجموعه ي حاضر به دلیل داشتن تمرین هاي متنوع و جذاب و متناسب با 

مفاهیم و سطح دانش آموز در این راستا یاري رسان اوست.

محتواي این کتاب به موازات کتاب درسي دانش آموز کالس سوم تنظیم شده است و از ابتداي سال همراه 

با پیشرفت درسي قابل انجام است.

در پایان هر فصل تمرین هاي تكمیلي و ترکیبي و همچنین »مرور فصل« شامل 10 سؤال 4 گزینه اي به 

همراه پاسخنامه، دانش آموز را در جهت خودسنجي و رفع اشكاالت احتمالي یاري مي رساند.

اینجانب ضمن سپاس از الطاف خالق دانا، از مدیریت محترم و همكاران گرامي مؤسسه ي علمي فرهنگي 

اندیشمند که در تولید این مجموعه بي دریغ کوشیدند، سپاس گزاري مي نماییم.

از انتقادات و پیشنهادات سازنده و مؤّثر عالقه مندان به آموزش کودکان در جهت غني سازي کتاب حاضر 

استقبال مي نمایم.

با سپاس

شرف بصیری ا          
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الگوها را ادامه داده و روابط بين آن ها را بنویس.- 1
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 عددهاي بعدِي الگوهاي زیر را بنویس.- 2

1
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12

10

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

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

 با کارت هاي زیر هر چند تا عدد ۳ رقمي که مي تواني، بنویس.- 3

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

 

يكي از راهبرد هاي حل مسئله، »الگويابي« است.حل مسئله
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الگويـابى

با استفاده از چينه ها پاسخ سؤال ها را بنویس.- 4

در شكل مقابل چند چينه مي بيني؟ ........................... -

در شكل زیر چند طبقه مي بيني؟ ............................ -

دو طبقه چند چينه دارد؟ .................. -

اگر یك طبقه ي دیگر اضافه کني، چند چينه باید بگذاري؟ ................... -

در سه طبقه چند چينه استفاده مي شود؟ .............................................. -

چهار طبقه چند چينه دارد؟ ...................... -

واحدهاي یك ساختمان به شكلي ساخته شده که با باال رفتن از 5 پّله به واحد باالتر مي رسي. امير در واحد اّول و - 5
دوستش در واحد 7 زندگي مي کند. امير چند پّله باال برود تا دوستش را ببيند؟

 از چه الگویي استفاده مي کني؟ -

 چه رابطه اي بين پّله ها و شكل هاي زیر وجود دارد؟................................................................ - 6

, , ,

 عقربه ي کوچك ساعت در یك شبانه روز چند بار دور ساعت مي چرخد؟ ........................- 7

در 2 شبانه روز چند دور مي  چرخد؟ ............... -

در 3 شبانه روز چند دور مي چرخد؟ ............... -

در 5 شبانه روز چند دور مي چرخد؟ ............... -

عقربه ي کوچك ساعت، 14 دور را در چند شبانه روز مي چرخد؟ ................... -

12
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9

8

7 6
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 امير با چينه ساختمان مي سازد. او در طبقه ي اوّل 15 چينه را کنار هم قرار داده است.- 8

امير در هر طبقه یك ردیف از چينه ها را کم مي کند.  -

در طبقه دوم چند چينه استفاده شده است؟ ................ -

در طبقه سوم چند چينه استفاده مي شود؟ ................... -

چه الگویي بين تعداد چينه ها در طبقات وجود دارد؟ .............. -

در طبقه آخر چند چينه استفاده مي شود؟ ................. -

زینب از روز شنبه شروع کرد و 100 ریال کنار گذاشت تا براي پرندگان دانه بخرد. او تصميم گرفت هر روز 20 ریال - 9
بيش تر از روز قبل پول بگذارد.

روزهاشنبه یک شنبه دوشنبهسه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

مقدار پول۱۲۰۱۰۰

روز سه شنبه چند ریال باید بگذارد؟ .........................  -

روز جمعه چند ریال باید بگذارد؟ ............................. -

 با توجّه به نمودار پاسخ سؤال ها را بنویس.- 10

زمان چه کاري بيش تر از بقّيه است؟ ................................  -

زمان چه کاري کم تر از بقّيه است؟ ................................... -

زمان مطالعه بيش تر است یا زمان غذا؟ ............................ -

باید دو شانه ي 30 تایي تخم مرغ براي فروش به مغازه دار - 11 او   مرغ هاي خانگي مادر زهرا روزي 10 تخم مي گذارند. 
تحویل دهد. فردا جمعه است و او االن 10 تخم مرغ دارد. چه روزي مي تواند دو شانه  تخم مرغ را به مغازه دار بدهد؟

10 +10 +10 +10 +10 +10 +1020

جمچعه شنبه ........... ........... ........... ...........

پدر علي براي شرکت در نمایشگاه نّقاشي روزي 5 تابلو آماده مي کند. شرط شرکت در نمایشگاه داشتن حداقل 55 - 12
تابلو است. او در حال حاضر 25 تابلو آماده دارد. چند روز دیگر آماده ي شرکت در نمایشگاه است؟ چگونه به جواب 

رسيدي؟

+20
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شمارش 
چندتا چندتا

 دایره هاي هر قسمت را به چند طریق مي توان شمرد. در جاهاي خالي عددهاي مناسب بنویس.- 1

5 3

4، ، ، ، 6، ،

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

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

 با توّجه به دسته بندي ها، براي هر شكل جمع بنویس.- 2

....... + ....... + ...... + ....... = ....... + ....... + ...... + ....... =  ....... + ...... + ....... =

 تعداد شكل ها را با دسته بندي هاي مختلف و به کمك شمارش چندتا چندتا بنویس.- 3

اول: لايروش

دوم: .......................................................لايروش

� � � �2 2 2 2 8 اول: لايروش

دوم: .......................................................لايروش

ّّ

ّّ
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: او�ل لايروش

: دو�م لايروش

: سو�م لايروش

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

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

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

: او�ل لايروش

: دو�م لايروش

: سو�م لايروش

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

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

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

: او�ل لايروش

: دو�م لايروش

: سو�م لايروش

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

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

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

رابطه ي بين شكل ها را پيدا کن و الگو را ادامه بده.- 4

،، ، ،

، ، ، ، ،
 الگوي حروف را ادامه بده.- 5

الف ي ب ه پ و ت ن

با توّجه به رابطه ي بين عددها، الگو را ادامه بده.- 6

27177

360340320 .........

360260160 .........

.........

.........

.........

.........+10

با کمك ماشين حساب یا ذهني الگو را ادامه بده.- 7

, , , , ......... , ......... , .........0 6 13 21

, , , , , .......... , ..........0 11 23 36 50

, , , , ......... , ......... , .........0 8 16 24
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 در این جا 4 کيسه ليمو وجود دارد. با توّجه به رابطه ي بين آن ها پاسخ مناسب بنویس.- 8

لاير�ال50 لاير�ال100 لاير�ال150

1 2 3 4

کيسه ي شماره ي 3 چند تا ليمو باید داشته باشد؟   -

قيمت کيسه ي شماره ي 4 را بنویس.  -

 جدول جمع!- 9

دور عددهایي که حاصل آن ها 20 مي شود   بكش. -

دور عددهایي که حاصل آن ها 10 مي شود بكش. -

 حاصل جمع ها را ذهني و با استفاده از جدول باال بنویس. - 10

......................� � � �8 2 3 4

......................� � � �4 2 8 3

......................� � � �6 4 8 3

......................� � � �8 9 2 1

......................� � � �7 6 3 2

......................� � � �6 9 4 1

......................� � � �5 7 5 3

......................� � � �13 2 7 8

......................� � � �11 3 6 9

......................� � � �14 3 6 5

 از عدد 706 تا 806 را ده تا ده تا بنویس.- 11
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*  از كليدهاي ماشين حساب استفاده كن.

با استفاده از ماشين حساب، حاصل را بنویس.- 12

1 + 6 =

1 0 5- - 3 =

1 9 - 9 =

1 7 + +3 1 0 =

3 0 - 1 4 - 1 0 =

1 2 + 31 - 6 =

7

 با ماشين حساب حاصل جمع ها را کنترل کن. درست را  و اشتباه را  بزن.- 13

6 + 2 + 3 = 1

5 + 5 + 2 0 = 2 5

2 + 1 2 + 4 = 2 2

6 + = 2 4+6 6

1 7 + 2 3 = 3 0

33=21+91

+ 6

1

C
C
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ماشين هاى 
ورودى و خروجى

هر عددي به دست راست »ربات« داده شود، با عدد 7 جمع مي شود و حاصل جمع از دست چپ خارج مي شود. عددها - 1
را بنویس.

39

122

+7

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

......

 با توّجه به کار ماشين ها، عدد خروجي یا ورودي را بنویس.- 2

9

47

62

2

6

12

14

16

15

26

+4 +10

با توّجه به عددها، در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.- 3

390

385

870

860

648

646

93

83

 عددهاي ورودي و خروجي را در جاهاي مناسب بنویس.- 4

30 55 8

45 65

22 70 193

36 4

+

40

-

12
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عددهاي ورودي و خروجي را بنویس.- 5

41

163

200

21 25

60

70

60

+15 -10 +30 -25

 هر یك از عددهای داخل ستاره ها را به عددی وصل کن که ده تا بيشتر از خودش باشد.- 6

26

40

29

28
21

37
63

35

16

11

18

53

25

27

19

30

 با توّجه به کار ماشين ها، در جاهاي خالي عدد مناسب بنویس.- 7

+24

10

32

361

8

44

202

+16
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مكــعب

 شكل هاي  را با عالمت و شكل هاي   را با عالمت  مشّخص کن.- 1

 

آیا شكل زیر باز شده ی مكعب مقابل آن است؟- 2

شكل زیر چند  و چند  دارد؟- 3

تا تا.................. ..................

نقطه ها را طوري به هم وصل کن که یك مكعب گسترده داشته باشي.- 4

شكل باال از چند مربّع تشكيل شده است؟ .............................. -
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با تا کردن کدام شكل، مكعب ساخته مي شود؟ )آن را رنگ کن.(- 5

                                                                        
 هر شكل از چند مكعب درست شده است؟- 6

تا تا............. تا............. تا............. .............

روش هاي مختلف شمارش مكعب هاي چيده شده را بنویس.- 7

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

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

مكعب چند طرف )رو( دارد؟ ..........................................................................................- 8

هر طرف مكعب مقابل به چه شكلي است؟ ...................................................................

هر طرف مكعب زیر به چه شكلي است؟ - 9

 وسيله ای نام ببر که به شكل مكعب باشد. - 10
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ساعت
بعد از ظهر

 شكل مقابل ساعت هاي یك شبانه روز است ادامه ي عددها را بنویس. - 1

ساعت 5 بعدازظهر یعني ساعت چند؟ ................. 

ساعت 9 بعدازظهر یعني ساعت چند؟ .................

ساعت 16 یعني ساعت چند بعدازظهر؟ .................

ساعت 23 یعني ساعت چند بعدازظهر؟ .................

چه ساعتي از مدرسه به خانه مي رسي؟ .................

آموزگار کارهاي یك شبانه روز خود را روي ساعت هاي زیر مشّخص کرد و از دانش آموزان سؤاالت زیر را پرسيد. - 2
پاسخ آن ها را بنویس.
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ظهر از قبل ظهر از بعد

الف( چند ساعت در مدرسه هستم؟ ............................................................................................. 

ب( چند ساعت مطالعه مي کنم؟ ................................................................................................... 

پ( چند ساعت در راِه رفتن به مدرسه و برگشتن به خانه هستم؟..............................................

ت( در مجموع چند ساعت صرف نماز و غذا شده است؟ .............................................................

ث( در مجموع چند ساعت صرف خواب، استراحت و تلویزیون شده است؟...............................

ج( چند ساعت خوابيده ام؟ ...........................................................................................................

چ( ساعت چند به خانه رسيده ام؟ .................................. بعدازظهر یا  ........................................

ح( چه ساعتي مشغول کارهاي خانه شده ام؟ ................. بعدازظهر یا  ........................................

خ( مطالعه ي من چه ساعتي تمام شده است؟ ................. بعدازظهر یا  .......................................
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۲۰

کتاب یار اندیشمند

فصل 1

 مي دانيم که عقربه ي کوچك در 12 ساعت یك دور کامل به دور ساعت مي چرخد. عقربه کوچك در یك شبانه روز - 3
چند دور مي چرخد؟ .....................

یك شبانه روز چند ساعت است؟ .................

مانند نمونه تكميل کن.- 4

12+

بعدازظهر 4 ساعت

بعدازظهر 8 ساعت

بعدازظهر 1 ساعت

بعدازظهر 10 ساعت

بعدازظهر 6 ساعت

بعدازظهر 11:5 ساعت

16 ساعت

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

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

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

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

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

ساعت چنِد بعدازظهر است؟- 5

18 : 50 21 : 10 23 15 : 40 13 : 30

-12 -12 -12 -12 -12

 متناسب با نوشته ها، عقربه ها را بكش.- 6

24ساعت 40 : 3ساعت 30 : 16ساعت ساعت به 19دق�قه 15

در هر جای خالی عدد مناسب بنویس.- 7

1- دو شبانه روز .................. ساعت است.

2- ساعت 15 یعني ساعت ................ بعدازظهر است.

3- ساعت 7 بعدازظهر یعني، ساعت .................... است.

4- یك شبانه روز و 5 ساعت یعني: ..................... ساعت.

5- سه شبانه روز یعني ..................... ساعت.



۲۱

الگوها

کتابیارریاضیپایه3

بـرف - 8 بارش  ادامه داشت. چـه ساعتی  10 ساعت  و  بـروجرد شروع شد  بـرف در شهر  بارش   از ساعت 8 صبح 
تمـام شد؟

 5 ساعت و 12 دقيقه از ظهر گذشته عقربه هاي ساعت کجا قرار مي گيرند؟ )عقربه ها را بكش(. - 9

چه ساعتی از روز است؟

 پدر علي ساعت 6 بعدازظهر از اداره به خانه برمي گردد. او چه ساعتي به خانه برمي گردد؟- 10

ستاره باید هر 6ساعت یك قاشق شربت سرفه بخورد. اگر قاشق اّول را ساعت 11 خورده باشد، قاشق بعدي را باید - 11
چه ساعتي بخورد؟

  ساعت پخش یك سریال تلویزیوني 21:15 مي باشد. این سریال در چه ساعتي از بعدازظهر پخش مي شود؟- 12

حاصل جمع ها و تفریق ها را بنویس.- 13

3 5 3

2 4 6+

7 2 0

3 8 0-

6 9 8

1 4 5+

5 3 6

4 5 7-

 ساعت ها را کامل کن و کارهاي امروزت را روي ساعت ها مشّخص کن.- 14
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۲۲

کتاب یار اندیشمند

فصل 1

الگوهاى متقارن

نيمه ی دیگر هر شكل را مانند روبه روی همان شكل رنگ بزن.- 1

خّط تقارن شكل ها را با خط کش بكش و به طور متقارن رنگ کن.- 2

- شكل ها را به طور متقارن رنگ کن و تعداد مربّع ها را بنویس.- 3

مرب�ع مرب�ع............ مرب�ع............ ............

- با استفاده از تقارن تعداد مثلث هاي کوچك هر شكل را بنویس و رنگ آميزي کن.- 4

�ومچ� مثلث �ومچ�............ مثلث �ومچ�............ مثلث ............



۲۳

الگوها

کتابیارریاضیپایه3

تمام طرف هاي کدام مكعب به شكل است؟ )عالمت بزن(- 5

خّط تقارن شكل هاي زیر را بكش. شكل ها را رنگ آميزي کن.- 6

رنگ آميزي کن!- 7

  الف( یك کاغذ نازك روي طرح زیر بگذار و آن را بكش. - 8
ب( با قيچي طرح را از روي خط  جدا کن.

پ( قسمت جدا شده را از روي خط چين تا کن.
ت( دور طرح رنگ شده را با قيچي بریده و کاغذ را باز کن.
ث( شكل به دست آمده، خّط تقارن دارد؟ ...........................

ج( حاال اگر کاغذ را 2 بار تا کني. چند خّفاش درست مي شود؟

خط چين، خّط تقارن هر شكل است. نيمه ي دیگر هر شكل را بكش و تعداد مربّع ها را زیر آن بنویس.- 9

                                            ............ مربّع       ............ مربّع       ............ مربّع        ............ مربّع

با توّجه به خّط تقارن شكل ها را رنگ آميزي کن.- 10



۲4

کتاب یار اندیشمند

فصل 1

تمريـن

دایره هاي کشيده  شده ي دور عددهاي جمع را توصيف کن.- 1

14  +  5  +  6  +  2 =

شكل مقابل چند مكعب دارد؟ .....................- 2

 برنامه ي کودك ساعت 17 شروع مي شود. شروع این برنامه ساعت چند بعدازظهر است؟ - 3

)با کشيدن عقربه ها نشان بده(

 سه شبانه روز و 4ساعت چند ساعت است؟ .........................- 4

 نجمه ساعت 8 صبح از خانه خارج و پس از 7 ساعت به خانه برگشت. نجمه ساعت چند بعدازظهر به خانـه برگشت؟- 5

 هواپيما ساعت 21 در فرودگاه به زمين نشست. هواپيما ساعت چند بعدازظهر به زمين نشست؟- 6

 در جاهاي خالي عدد مناسب بنویس.- 7

+14

7

51

34

18

-9

خطّ تقارن شكل ها را رسم کن.- 8
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۲5

الگوها

کتابیارریاضیپایه3

 الگوها را ادامه بده و در جاهاي خالي عدد مناسب بنویس.- 9

7
14

21

5

10

15

32 36
40

48

54

60

سعيد یك ربع به 4 بعدازظهر به کتاب خانه رفت. او 70 دقيقه در کتاب خانه ماند. سعيد چه ساعتي از کتاب خانه - 10
خارج شد؟

هر چرتكه چه عددي را نشان مي دهد؟- 11

صدتا تا ده ������ تا صدتاده تا��� صدتاده

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

نقطه ها را با خط کش به هم وصل کن و شكلي بكش که، 4 ضلع و 4 گوشه و دو ضلع- 12

 مساوي داشته باشد.



۲6

کتاب یار اندیشمند

فصل 1

مرور فصل 1

کدام شكل خّط تقارن ندارد؟- 1

 )4   )3   )2  )1

خّط تقارن کدام شكل صحيح است؟ - 2

 )4   )3   )2   )1

خّط تقارن کدام شكل بيشتر است؟- 3

 )4   )3   )2   )1

کانون تفّكر دو ردیف 486 تایی کتاب داشت که 169 جلد از کتابها را به امانت داد. چند جلد کتاب در کانون باقی ماند؟- 4
4( 803 جلد 3( 655 جلد  2( 793 جلد  1( 317 جلد 

 با تا کردن کدام شكل مكعب ساخته می شود؟- 5

 )4   )3   )2   )1

شكل زیر چند مكعب دارد؟- 6
2( 30 مکعب 1( 18 مکعب  
4( 28 مکعب 3( 24 مکعب  

کوچك ترین عدد سه رقمي با استفاده از رقم هاي »3، 0، 8، 5« کدام است؟- 7
305 )4   350 )3  385 )2  503 )1

نسرین تصميم دارد فيلم سانس 9 شب سينما را ببيند. 43 دقيقه ي دیگر فيلم شروع مي شود. حاال ساعت چند است؟- 8

 )4    )3   )2   )1

کدام عدد مناسب جاي خالي است؟ - 9
  875 )2   965 )1
 975 )4    535 )3

یك شبانه روز 24 ساعت است. یك هفته چند ساعت است؟- 10
186 )4   172 )3   168 )2  144 )1

865

755

645

?


