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  به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

کتابی که در دست دارید »کتاب کار و تمرین ریاضی سوم دبستان« است که آن را مؤلفان گرامی 

خانم ها فاطمه حبیبی و حمیده صفرنژاد زیرنظر دبیر محترم مجموعه تألیف کرده اند.

این کتاب براساس کتاب جدید آموزش و پرورش برای کالس سوم دبستان نگاشته شده است که 

تمامی نکته های مربوط به کتاب ریاضی سّوم را دربرمی گیرد و تمرین های آن به گونه ای طراحی شده 

که متنوع بوده و ابتکار دانش آموزان را به همراه داشته باشد.

هر فصل کتاب براساس موضوع بندی کتاب درسی تفکیک شده و هر بخش آن شامل قسمت های زیر 

است:

1. درس نامه 

2. عبارت های درست یا نادرست

3. عبارت های وصل کردنی

4. کامل کردن جمالت

5. پرسش های چهارگزینه ای

6. پرسش های مبتکرانه

امیدواریم این مجموعه برای دانش آموزان عزیز مفید بوده و در رسیدن 

به موفقیت، یاری گر آن ها باشد.

در پایـان الزم می دانیـم از خانم هـا فاطمـه حبیبـی و حمیـده صفرنژاد 
مؤلفـان محترم تشـکر کنیـم. همچنیـن از خانم ها آسیه عبدالحسـینی 
بهـاره خدامـی و معصومـه  بنفشـه دارابی )صفحه آرا(،  )حروف چیـن(، 
لطفـی مقـدم )گرافیسـت ها(، و خانم  ها زهـرا گودرز و سپیده رشـیدی 
کـه بـرای طراحـی جلـد کتاب هـای مجموعـه کار و تمریـن زحمـت 

زیـادی کشـیده اند سـپاس گزاری کنیـم.

انتشارات مبتکران  
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حل مسئله به روش الگویابی

دانش آموزان عزیز شما در این درس الگوهای مختلف شکلی و عددی را مشاهده و رابطه بین آنها را کشف می کنید و به 
این ترتیب می توانید مسائلی را که با روش الگویابی حل می شوند به راحتی پاسخ دهید.

مثال با توجه به الگوهای زیر رابطه  ی بین شکل ها را توضیح دهید. 

شکل اول: 1 مثلث  
شکل دوم: 3=1+2

شکل سوم: 6=1+2+3
شکل چهارم: 10=1+2+3+4

مثال شکل ششم الگوی باال، از چند مثلث تشکیل شده  است؟ 

یکی  دیگر از راه حل های الگویابی، کشیدن جدول است. 

مثال مغازه داری یک بسته مداد را به قیمت 300 تومان خریده که می خواهد آن را350 تومان بفروشد .

 اگر مغازه دار 3 بسته مداد بفروشد، چقدر سود می کند؟  

مغازه دار با فروش 3 بسته مداد 150 تومان سود می کند. 

+50 +50

تعداد بسته های مداد321

سود مدادها15010050
 

ب مغازه دار چند بسته مداد بفروشد تا بتواند با سود آن یک بسته مداد بخرد؟ 

او باید 6 بسته مداد بفروشد تا بتواند با سود آن یک بسته مداد بخرد.

تعدادبسته های مداد654321

سود مدادها30025020015010050

+50 +50 +50 +50 +50

�

1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  =  21
تعداد مثلث های شکل پنجم
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فصل اول: اعداد و الگوها

د رستمرین های اول 

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. . 1

 الف در الگوی 4 و 8 و 12 و 16 و .... به ترتیب 4 تا 4 تا به اعداد اضافه شده است.

   درست  نادرست  

ب در الگوی 790 و 780 و 770 و 760 و .... به ترتیب 10 تا10 تا به اعداد اضافه شده است. 

درست  نادرست    

با توجه به الگوی داده شده، عدد بعدی کدام است؟    ، 30 ، 22 ، 15 ، 9 ، 4. 2
د 38  ج 39    ب 40   الف 35  

جاهای خالی را پر کنید. . 3

 الف در الگوی عددی 130و 135 و 140 و .... ، ............... تا ............... تا به اعداد اضافه می شود.

ب در الگوی عددی 9 و 13 و 15 و .... ، عدد ............... بعد از 9 قرار می گیرد. 

با توجه به الگوهای داده شده، عبارت های مناسب را به هم وصل کنید.  . 4

الگوی زیر را ادامه دهید و رابطه ی بین عقربه های ساعت را توضیح دهید. . 5



کتاب کار و تمرین ریاضی سومکتاب کار و تمرین ریاضی سوم

10

....... و ....... و ....... و 100 و 120 و 140  الف . 6 الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.  

ب  ....... و ....... و ....... و 56 و 53 و 51 و 50   

شکل چهارم هر یک از الگوهای زیر را رسم کنید و رابطه ی بین آن ها را توضیح دهید. . 7

 الف

 رابطه: 

 رابطه: 

سنجاب کوچولو گردو را دانه ای 100 تومان می خرد و به همکالسی های خود 120 تومان می فروشد. حاال با کامل . 8
کردن جدول زیر به سنجاب کوچولو کمک کنید تا جواب پرسش هایش را به دست آورد. 

تعداد گردوها

سود گردوها

 الف اگر سنجاب کوچولو 4 تا گردو بفروشد، چه قدر سود می کند؟

ب چند عدد گردو بفروشد تا 140 تومان سود کند؟

ج چند عدد گردو بفروشد تا با سود آن بتواند 2 عدد گردو بخرد؟

الگوی عددی زیر را ادامه دهید و شکل بکشید.. 9

ب
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شمارش چند تا چند تا

در شمارش چند تا چند تا، ما با دسته بندی کردن شکل ها می توانیم سریعتر به جواب برسیم که این روش از الگویابی 
برگرفته شده است. 

مثال شکل های زیر را دسته بندی کنید، سپس جمع آن را بنویسید. 

2+2+2+2+2+2+2+2+2=18 روش اول:  

روش دوم:  18 ، 16 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2

شکل ها را می توانیم به دسته های مختلفی درآوریم. 

مثال  

روش اول:  18=3+3+3+3+3+3 

3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 18 روش دوم:  

نکته دسته ها را می توانیم 6تایی یا 9تایی دسته بندی کنیم. هر چه تعداد شکل های داخل دسته ها بیشتر باشد تعداد 

دسته ها کمتر می شود. 
مثال

روش اول:         18=9+9

روش دوم:        18 ، 9 

شکل های زیر را به دو صورت بسته بندی کنید و با نوشتن جمع تعداد مربع ها را به دست آورید. مثال

14 ، 19 ، 24 ، 29 ، ? مثال به جای عالمت سؤال )؟( چه عددی می توان قرار داد؟  

14  ،  19  ،  24  ،  29  ،  34
+5 +5 +5 +5
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در بعضی الگوها عدد کم می شود یعنی به جای اینکه به عدد بعد اضافه شود از آن کم می کنیم. 

20  ،  18  ،  15  ،  11
-2 -3 -4

مثال  

در این مثال از عدد 20 ، 2 تا کم کرده ایم: 18=20-2

از عدد 18 ،3 تا کم کرده ایم: 15=18-3

از عدد 15 ،4 تا کم کرده ایم: 11=15-4 

28  ،  21  ، 14  ، 7
-7 -7 -7

مثال

روش های جمع ذهنی

یکی دیگر از راه های جمع کردن اعداد درست کردن دسته های 5 تایی و 10 تایی و ... می باشد. 

یعنی اینکه ما با کنار هم قرار دادن اعداد بتوانیم دسته هایی درست کنیم که در شمارش به طور ذهنی سریعتر به جواب  
برسیم. 

 3+5+7+4+5+6=30

10

10 10

مثال  

مثال 

جواب جمع های زیر را به صورت ذهنی حساب کنید.

 الف

ب
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فصل اول: اعداد و الگوها

د رستمرین های دوم

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. . 1
درست  نادرست    الف درشمارش 5 تا 5 تا، بعد از 35، عدد 40 می باشد.  

درست  نادرست   ب جمع مربوط به دسته بندی شکل  ، 16=4+4+4+4 است.  

در شکل مقابل به جای عالمت سؤال )؟( چه عددی می توان قرار داد؟  . 2
 الف 18  

ب 9

ج 7

د 3 

با توجه به الگوهای داده شده، عبارت های مناسب را به هم وصل کنید. . 3

جاهای خالی را پر کنید. . 4
 الف عبارت حاصل از دسته بندی شکل روبه رو، برابر با ..................... است.   

ب در الگوی شمارش 6 تا 6 تا، قبل از عدد 36، عدد ..................... است.

اگر روز اول فروردین جمعه باشد. مشخص کنید روزهای چندم این ماه، جمعه است؟. 5
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الگوی شمارش چند تا چند تای زیر را ادامه دهید. . 6
........... و ........... و ........... و ........... و ........... و ........... و 9 و 6 و 3  الف   
ب  ........... و ........... و ........... و ........... و ........... و ........... و 27 و 18 و 9   

چه عددهایی در این دو الگو مشترک هستند؟ 

حاصل جمع های زیر را به طور ذهنی به دست آورید. . 7
= 30+15+6+5+7+3+1  الف   
ب   8+7+6+12+4+3 =  

شکل   زیر را به 3 روش مختلف )چند تا چند تا( دسته بندی کرده و عبارت جمع آن  را بنویسید. . 8

            

مدرسه ی حکیم 6 پایه تحصیلی دارد. که در هر پایه، دو کالس و در هر کالس 20 دانش آموز وجود دارد. ابتدا . 9
جدول زیر را کامل کنید و سپس به سؤال های زیر پاسخ دهید. 

پایه

تعداد کالس های هر پایه

تعداد دانش آموزان

 الف این مدرسه چند کالس دارد؟

ب این مدرسه چند دانش آموز دارد؟
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ماشین های ورودی ـ خروجی

نوگالی عزیز! در این درس ما عملیات جمع و تفریق و در بعضی مواقع هر دو را در یک یا چند ماشین به شما آموزش 
می دهیم. شما فکر کنید که در یک سیاره ای زندگی می کنید که سوار بر یک ماشین شده اید و این ماشین به جای بنزین از 

اعداد استفاده می کند و باید داخل آن عدد وارد کنید تا شروع به حرکت کند. 

مثال خروجی هر ماشین را با توجه به عملیات داده شده به دست می آوریم. 

البته در بعضی مواقع هر دو عمل را انجام می دهیم یعنی اینکه )+( و )-( 
در یک ماشین ورودی - خروجی انجام می شود. 

نکته اگر ما خواستیم از انتهای ماشین عملیات را انجام دهیم و به ابتدای ماشین برسیم، هر کجا که عالمت )+( را 

دیدیم به )-( و هر جا عالمت )-( را دیدیم به )+( تبدیل می کنیم. 

مکعب�
شکل هایی هندسی هستند که 6 طرف دارند و هر طرف آن یک مربع است. 

نکته اگر همه طرف ها مربع نباشند و شکلی باشد که از مربع و مستطیل تشکیل شده باشد 

به این شکل مکعب مستطیل   می گوییم .
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د رستمرین های سوم

درستی یا نادرستی عبارات را مشخص کنید. . 1

 الف عدد 20 را وارد ماشین کردیم و عدد 35 خارج شد. این ماشین عمل 5+ را انجام می دهد.  درست  نادرست  

ب اگر عملیات 6+4+2-4+3 را وارد ماشینی کنیم، 15 واحد به عدد ورودی اضافه می شود.  

                 درست  نادرست 

2 .100 +   =125 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 
د 35  ج 25   ب 30    الف 20   

3 .30+ 45+ 60+ 75+ در عبارت روبه رو به جای  چه عددی می توان قرار داد. 

د 6  ج 15   ب 16    الف 13   

جاهای خالی را پر کنید.. 4

تا به آن اضافه کرده و بعد از آن 3تا کم می کنیم. خروجی ماشین عدد   الف عدد 5 را وارد ماشین می کنیم، 6 

................... می شود. 

 ................... ب اگر بزرگترین عدد 3 رقمی را وارد ماشین کنیم و کوچکترین عدد دو رقمی خارج شود، عملیات 

صورت گرفته است. 

با توجه به عملیات خواسته شده در هر ماشین، جاهای خالی را پر کنید. . 5

  الف 
8
15
12
21

-6
ب    

+12

25
16
42
38

 

در ماشین ورودی ـ خروجی زیر، جاهای خالی را با عددهای مناسب کامل کنید. . 6
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فصل اول: اعداد و الگوها

دور شکل هایی که شبیه مکعب هستند را خط بسته بکشید. . 7

گسترده ی شکل زیر را بکشید. . 8

 

به جای ؟ با توجه به کاری که ماشین انجام می دهد، عدد مناسب بنویسید.. 9
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ساعت بعد از ظهر

یک شبانه روز برابر است با 24 ساعت یعنی اینکه عقربه ی کوچک )ساعت شمار( 2 بار کامل ساعت را دور بزند. پس  
اگر عقربه ی کوچک از 12 شب تا 12 ظهر را دور بزند و دوباره از 12 ظهر تا 12 شب را بچرخد، به این 2 دور کامل یک 

شبانه روز یا 24 ساعت می گویند. 
ما برای اینکه ساعت بعدازظهر را متوجه بشویم باید عدد را با 12 جمع کنیم. 

مثال:۱  ساعت 1 بعد از ظهر یا همان 13 می باشد.  13=12+1

و در بعضی مواقع می توان برعکس آن را عمل کنیم. 

16-12=4 مثال:۲ ساعت 16 همان 4 بعداز ظهر می باشد.  

مثال۳: پارسا ساعت 8 صبح به مدرسه می رود و 6 ساعت بعد به خانه بر می گردد. او در چه ساعتی به خانه می رسد؟ 
)به دو صورت نمایش دهید.( 

14-12=2

8+6=14

ساعت 2 بعداز ظهر به خانه می رسد. 
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فصل اول: اعداد و الگوها

د رستمرین های چهارم

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. . 1

درست  نادرست    الف ساعت 21 همان ساعت 6 بعد از ظهر است.  

ب پارسا از ساعت 10 صبح تا 1 بعدازظهر تکالیفش را انجام داد. در مجموع تکالیف او 3 ساعت طول کشیده است.

درست  نادرست     

محمدحسین در مدت 2 ساعت و 30 دقیقه تکالیفش را انجام داد و ساعت 15 تکالیف او به پایان رسید. او در چه . 2
ساعتی تکالیفش را شروع کرده است؟

ب '30: 12      الف '30: 10     
د '15: 12   ج '15: 10       

جاهای خالی را پر کنید. . 3
 الف علیرضا ساعت 3 بعدازظهر به کتابخانه رفت و 4 ساعت بعد یعنی ساعت .................. به خانه برگشت. 

ب ساعت 21 را همان ساعت .................. بعداز ظهر می گوییم. 

ج 4 تا 15 دقیقه می شود .................. دقیقه. 

د 24 ساعت را .................. می گوییم. 

عبارت های مرتبط را به هم وصل کنید. . 4

                        ساعت 23        ساعت 18

                   ساعت 6 عصر         11 شب 

نیم ساعت بعد از ساعت 15             ساعت '30: 3 بعداز ظهر  
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جدول زیر را کامل کنید. . 5

زمانهفده22:301314

بعدازظهر'15: 5  نه و نیم'25: 4  

قطار شیراز ـ مشهد ساعت 5 از شیراز به سمت مشهد حرکت کرد. پس از 10 . 6
ساعت به مشهد می رسد. این قطار ساعت چند به شیراز رسیده است؟ )به دو 

صورت نشان دهید.( 

هر ساعتی که زمان نشان می دهد را با کشیدن عقربه نشان دهید. . 7

پارسا می خواهد در مسابقه دومیدانی شرکت کند. آقای مربی به او گفت که باید روز اول 15دقیقه نرمش کند و . 8
سپس هر روز 20 دقیقه به زمان نرمش خود اضافه کند، تا بعد از یک هفته آمادگی الزم را برای مسابقه پیدا کند.

 الف او روز چندم 40 دقیقه نرمش کرده است؟ 

ب در روز ششم چند دقیقه نرمش کرده است؟ 

ج در روز چندم 60 دقیقه نرمش کرده است؟

6 بعدازظهر را با کشیدن ساعت و رنگ کردن نشان بده.. 9 15: ′ دلبندم 45 دقیقه بعد از


