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سخنى با معلّمسخنى با معلّم
کتاب رياضی پايه ی سوم ابتدايی در جهت برنامه ی درسی مّلی و در ادامه ی تدوين کتاب های 
با  دانش آموزان  است  شده  تالش  کتاب  اين  در  است.  شده  تأليف  دوم  و  اّول  پايه ی  رياضی  درسی 
عين  در  کنند.  ايفا  فّعال  نقشی  يادگيری  در  و  شوند  ترغيب  کردن  فکر  به  آموزشی،  نوين  روش های 
مختلف  ابعاد  به  کتاب  کند.  تقويت  مسئله  حّل  در  را  آن ها  توانايی  که  بياموزند  را  مهارت هايی  حال، 
و  زيبايی شناسی  لحاظ  از  بايد  که  است  هنر  يک  طرفی،  از  دانش  اين  دارد.  توّجه  رياضّيات  دانش 
حقيقت نمايی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد و از طرف ديگر، در همه ی علوم بشری کاربرد 
و حضور تعيين کننده دارد. آموزش رياضّيات نه تنها اهرمی مؤّثر برای رشد تفّکر، بلکه وسيله ای برای 
تعالی انسان از طريق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست و البته اين تعالی بدون تکيه بر معارف الهی 
لّذت بخش  و  شادی آور  دانش آموزان  برای  بايد  رياضّيات  درس  بود.  نخواهد  ميسر  توحيدی  علوم  و 
باشد و به وسيله ی آن احساس خوبی از توانايی های خود و ديگران به ايشان دست دهد. همچنين بايد 
به دانش آموزان نشان دهد که با همه ی تفاوت ها و اختالف هايی که دارند، می توانند در کنار هم باشند و 
برای يکديگر احترام قائل شوند. دانش آموزان هم مسئوليت بپذيرند و هم به ديگران، وقتی به کمک نياز 

دارند، ياری رسانند و برای رسيدن به يک هدف مشترک همکاری کنند.
کتاب حاضر هشت فصل دارد و هر فصل آن شامل چهار درس و يک بخش حّل مسئله است 
که راهبردهای حّل مسئله را آموزش می دهد. توّجه داشته باشيد که دانش آموزان در پايه ی دوم ابتدايی 
با اين راهبردها آشنا شده اند. در اين کتاب سعی شده است از راهبرد حّل مسئله در آموزش مفاهيم نيز 

استفاده شود.
تکميل  جهت  کالس»  در  «کار  درس،  آن  مفاهيم  آموزش  برای  «فّعاليت»هايی  درس  هر  در 
منزل   در  يادگيری  تثبيت  جهت  «تمرين»هايی  و  درس،  کالس  در  احتمالی  اشکاالت  رفع  و  يادگيری 
و  تکميلی  بر «تمرين»های  عالوه  فصل»،  بخش «مرور  در  نيز  فصل  هر  پايان  در  است.  شده  گنجانده 
ترکيبی، بر مهارت هايی چون خواندن و نوشتن تأکيد می شود. معّماهای مطرح شده در اين قسمت ها نيز 

مخصوص منزل و برای تقويت فکری دانش آموزان عالقه مند است.
فّعاليت  جمع بندی  از  پس  می شود.  آغاز  کتاب  فّعاليت های  با  کار  تدريس،  هنگام  در 
محترم  آموزگار  تا  می گيرد  انجام  کالس  در  کار  تدريس،  فرايند  شدن  کامل  و  معّلم  توّسط 
متوّجه اشکاالت دانش آموزان و بدفهمی های آن ها شود و کاستی های تدريس را رفع کند. 

در پايان، تمرين هايی برای منزل توصيه می شود.
آموزگار در سازماندهی تدريس و پس از اتمام موضوع درس اصلی، به قسمت های 
پايين هر صفحه که با رنگ های خاّصی متمايز شده اند، می پردازد و آن ها را به صورت مجزا 

جداگانه تدريس می کند.



شاخص های مورد توّجه در کتاب رياضی پايه ی سوم ابتدايی عبارت اند از:
١ــ باال بردن توانايی دانش آموزان در حّل مسئله

٢ــ استفاده از راهبرد حّل مسئله در فّعاليت های آموزشی
٣ــ توّجه به نقش فّعال دانش آموز در يادگيری مفاهيم رياضی

٤ــ توّجه به ارتباط کالمی و عينی و ارتقای توانايی مهارت های نوشتن و خواندن
٥ ــ توّجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و سبک های يادگيری آن ها

٦ ــ ارتقای توانايی دانش آموزان در مدل سازی رياضی
٧ــ ارائه ی مثال ها و نمونه هايی از کاربرد رياضی در زندگی روزمره
٨ ــ توّجه به هوّيت مذهبی و مّلی و تأثير فرهنگ در آموزش رياضی

در پايان از همه ی کسانی که در برنامه ريزی و اصالح کتاب و آموزش معلّمان ما را ياری نموده اند، 
تشّکر می کنيم و منتظر پيشنهادها و انتقادهای سازنده ی شما همکاران گرامی برای ارتقای کيفيت کتاب و 

رفع اشکاالت و نقايص احتمالی آن هستيم.  

مؤلفان



٧

از  يک  هر  ابتدای  در  می بينيد.  شکل  به يک  را  ماه  شب  هر  کنيد،  نگاه  آسمان  به  اگر 
ماه های سال، ماه به شکل يک هالل باريک ديده می شود.در روز 
چهاردهم ماه، آن را به شکل دايره ای کامل می بينيم.پس از آن، 
ماه به صورت هالل در می آيد و کم کم  باريک می شود. اين الگو 

هر ماه يک بار تکرار می شود.

فصل1: ا﹜﹍﹢﹨︀

 
 
 



٨

حميد برای پاسخ دادن به سؤال های باال شکل های زير را کشيده است. 
  بين تعداد واحدها و شکل های زير چه رابطه ای وجود دارد؟

توضيح دهيد.  

۲ــ خانه ی مريم در يک ساختمان ۱۰ طبقه است. هر طبقه ی آن ساختمان ۴ واحد دارد.
۲ طبقه ی آن چند واحد دارد؟

۳ طبقه ی آن چند واحد دارد؟ 
۷ طبقه ی آن چند واحد دارد؟

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

کشف الگو (رابطه ی بين عددها يا شکل ها) و بيان و توصيف آن به صورت کالمی 
و نوشتاری از مهارت های مهم در حوزه ی يادگيری رياضی است.

۱ ۳ ۶+۲ +۳ +۴

۰ ۱ ۴ ۹+۱ +۳ +۵

١ــ الگوهای زير را ادامه دهيد. توضيح دهيد که بين عددها و شکل ها چه رابطه ای وجود دارد.



٩ می کند.  کمک  آن  حّل  به  مسئله  در  ها  رابطه  و  الگوها  کشف 
به همين دليل، يکی از راهبردهای حّل مسئله «الگويابی» است.

﹩︋︀﹢﹍﹛ا

+٥٠ +٥٠

٣ــ مغازه داری نوعی بيسکويت را بسته ای ٤٥٠ ريال می خرد و ٥٠٠ ريال می فروشد.
 با کامل کردن جدول، سود فروش هر بسته بيسکويت را حساب کنيد.

تعداد بسته های ٣٢١
بيسکو  يت

سود بيسکويت ها١٠٠٥٠

              

حاال به سؤال های زير پاسخ دهيد.
اگر اين مغازه دار ٤ بسته بيسکويت بفروشد، چقدر سود می کند؟

چند بسته بيسکويت بايد بفروشد تا ٣٠٠ ريال سود کند؟

چند بسته بيسکويت بايد بفروشد تا با سود آن ها بتواند يک بسته بيسکويت بخرد؟

٤ــ يک ساختمان ٥ طبقه ساخته شده است. باالترين طبقه ی آن ٢ واحد دارد اّما هر يک 
طبقه که پايين می رويم، ٢ واحد به تعداد واحدها اضافه 

می شود.
در اين ساختمان، هر واحد ٣ اتاق خواب دارد.
ــ در باالترين طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟
ــ در پايين ترين طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟

اين  طبقه های  در  واحدها  تعداد  بين  الگويی  چه  ــ 
ساختمان وجود دارد؟

ــ چه الگويی بين تعداد اتاق خواب های طبقه ها وجود 
دارد؟



١٠

٢ــ  شکل های زير را دسته بندی کنيد. به کمک الگوهای شمارِش چندتا چندتا و نوشتن يک عبارت جمع، تعداد 
مرّبع های هر شکل را به دست آوريد. 

١ــ  تعداد مرّبع های کوچک شکل زير را به چند صورت می توانيم به دست آوريم. برای مثال، 

می توانيم آن ها را ٤ تا ٤ تا بشماريم و به صورت زير دسته بندی کنيم:

می توانيم آن ها را ٣ تا ٣ تا بشماريم و دسته بندی کنيم:
۱ ۲ ۳ ۴

۱
۲
۳

  برای هر يک از شکل های زير با توّجه به دسته بندی آن، يک جمع بنويسيد و تعداد مرّبع ها را به دست آوريد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁
︀︑︡﹠ ︀︑︡﹠ ︀رش﹝︫

٤،  =  +  +  يا  ، 

+ + + + + =                    + + ٢ =  

  ١٢=٣+٣+٣+٣ يا  ٣،٦،٩،١٢  



١١

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
١ــ  مرّبع های شکل زير را به ٣ روش دسته بندی کنيد و 
با شمارِش چندتا چندتا، تعداد آن ها را به دست آوريد.

 در کدام روش دسته بندی می توانيد حاصل جمع ها را به صورت ذهنی به دست آوريد؟

٢ــ  در شکل های زير تعداد مرّبع ها را با توّجه به رنگ آن ها به دست آوريد.
 برای جمع کردن و شمارِش چندتا چندتا می توانيد از ماشين حساب استفاده کنيد.



١٢

﹟︣﹝︑

١ــ الگوها را ادامه دهيد. رابطه ی بين عددها را توضيح دهيد.

٢ــ با استفاده از ماشين حساب، الگوهای زير را ادامه دهيد و درباره ی الگوی هر کدام توضيحی بنويسيد.

٣ــ  امروز شنبه و اّولين روز ماه است. تا آخر اين ماه، شنبه ها چه روزهايی از ماه هستند؟

  به کمک ماشين حساب يا به طور ذهنی جواب جمع های زير را پيدا کنيد.
٥+٧+٤+٣                                                              =٣+٥+٧+٤=  
٤+٥+٧+٣                                                              =٤+٧+٥+٣=  

  با ديدن حاصل جمع ها چه نتيجه ای می گيريد؟
 حاال حاصل جمع های زير را حساب کنيد. سعی کنيد با کنار هم قرار دادن عددهای مناسب، 

حاصل را به طور ذهنی به دست آوريد.
     ٥+٢+٣+٨+٧                                                    =٥+٨+٥+٢=      
    ٩+٨+٧+٣+٢+١                                               =٢+١+٧+٦+٤= 

ق ︋︀ش ّ ﹑︠

+۲۰۰+۲۰۰
۱۰۰ ۳۰۰ ۵۰۰

۴۵۰ ۵۵۰ ۶۵۰
+۱۰۰ +۱۰۰

۰ ۷ ۱۴ ۲۱ فه  شوند. د ٧ تا ٧ تا ا

 ٣٩، ٢٦، ١٣، ٠ ، ، ،      

٢٧، ١٨، ٩، ٠ ، ، ،         

٣٤، ٢٣، ١٢، ١ ، ، ،        

فه  شوند. د ١٣ تا ١٣ تا ا



١٣

۱ــ هر عددی که وارد اين ماشين شود، با عدد ۵ جمع می شود و حاصل جمع،
 از ماشين بيرون می آيد. از ماشين روبه رو چه عددی خارج می شود؟

جواب را چگونه به دست می آوريد؟  توضيح دهيد.  
اگر عدد ۱۵ از ماشين خارج شده باشد، چه عددی وارد آن شده است؟

٢ــ  عددهايی به ترتيب وارد ماشين زير شده اند. با توّجه به کاری که ماشين انجام می دهد، عددهای خروجی را بنويسيد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁
﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی ورودی ــ ︠︣و︗﹩

︋﹍︣د و ︎﹫︡ا ﹋﹟

?

در تصوير زير، شکل های مثل    را با × و    را با  مشّخص کنيد.
 به همه ی اين شکل ها مکّعب گفته می شود.

ر روجی ی ی م ج ين

١٧?
٢٣
١٥
٩



١٤

١ــ  با توّجه به کاری که هر ماشين انجام می دهد، در جاهای خالی عدد مناسب بنويسيد.

۱۷
۸
۲۳
۲۱۸

+١١ -٧

۹
۱۵
۲۴
۱۴۹

٢ــ  با توّجه به عددهای خارج شده از ماشين و کاری که ماشين انجام می دهد، عددهای 
ورودی را بنويسيد. می توانيد از ماشين حساب کمک بگيريد.

۲۰
۵۵
۱۳۵

+١٥
۱۵

۱۴۵
-٥ ۲۰

٣ــ حاال دو ماشين را به هم بسته ايم. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنيد.

۹

۱۴۰
۲۳ +٢٠ -١٥

مانند تصوير، يک مکّعب را روی کاغذ قرار دهيد و دور 
آن خط بکشيد. 

يک مکّعب را از چند طرف می توانيد روی کاغذ قرار 
دهيد و دور آن خط  بکشيد؟

 هر طرف را که دور آن خط می کشيد، عالمت بگذاريد 
تا همه ی طرف های مکّعب کشيده شوند.

ا﹡︖︀م ︋︡ه

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۲۸



١٥

را  او  زخم  دکتر  شد.  زخمی  ورزشکاران  از  يکی  پای  ورزشی  تمرين  يک  در  ١ــ 
پانسمان کرد و به او گفت که بعد از خوب شدن زخم، روز اّول فقط ١٥ دقيقه بدود. 
سپس، هر روز ٥ دقيقه به زمان دويدنش اضافه کند تا وقتی که اين زمان به ٦٠ دقيقه 
برسد. آن گاه در تمرين تيم شرکت کند. او پس از چند روز می تواند تمرين را شروع 

کند؟
جاهای خالی را پر کنيد. بين شکل های زير و سؤال باال چه رابطه ای وجود دارد؟

﹟︣﹝︑

٢ــ جاهای خالی را پر کنيد. می توانيد از ماشين حساب کمک بگيريد.

۳۰ +٢٥ -١٠
۱۰

۴۰

۳۵+٣٠ -٥
۱۰

۴۰

روی  می توانيد  طرف   ۶ از  را  مکّعب  يک 
کاغذ بگذاريد و دور آن خط بکشيد.

مانند تصوير، اين کار را با نظم انجام دهيد 
تا ۶ مرّبع کنار هم قرار بگيرند. 

+٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥ +٥١٥

ق ︋︀ش ّ ﹑︠

٢٠



١٦

کارهايی که علی در يک شبانه روز انجام داده است، روی ساعت های زير مشّخص شد ه اند.

  بعد از ظهر                                                            قبل از ظهر
با توّجه به اين ساعت ها به سؤال های زير پاسخ دهيد.

علی در مجموع چند ساعت خوابيده است؟
علی در مدرسه چند ساعت درس خوانده است؟
چند ساعت در راه مدرسه يا خانه بوده است؟

در مجموع، او چند ساعت به نماز خواندن، خوردن، استراحت و تماشای تلويزيون پرداخته است؟
يک شبانه روز چند ساعت است؟

با توّجه به تصاوير باال به سؤال های زير پاسخ دهيد.
علی چه ساعتی به خانه رسيده است؟  بعدازظهر يا 

علی درس خواندن در خانه را چه ساعتی شروع کرده است؟  بعدازظهر يا 
علی چه ساعتی به خواب رفته است؟  بعدازظهر يا 

️﹫﹛︀︺ّ﹁

١
٢

٣

٤
٥٦٧

٨
٩

١٠
١١ ١٢

خواب
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 در مدرسه

درسه
ن به م

رفت
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 صب

از و
نم
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٣
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︣︸ در ︋︺︡ از ️︻︀︨
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١٧

زهرا کارهای خود را در روز جمعه (يک شبانه روز) به صورت زير نشان داده است.
عددهای مناسب برای ساعت های بعدازظهر را بنويسيد و شکل را کامل کنيد. 

حاال به سؤال های زير پاسخ دهيد.
زهرا در مجموع چند ساعت در خانه درس خوانده است؟

زهرا چه ساعتی به مهمانی رسيده است؟  بعدازظهر يا 
زهرا چه ساعتی از مهمانی برگشته و به خانه رسيده است؟  بعدازظهر يا 

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

در اينجا شکل باز شده ی يک مکّعب را می بينيد.شبيه 
قيچی  با  را  دورش  و  بکشيد  کاغذ  روی  را  شکل  اين 
ببريد. کاغذ را از روی لبه ها تا کنيد تا يک مکّعب ساخته 
کردن  آويزان  با  و  ببريد  کالس  به  را  خود  مکّعب  شود. 
آن در کنار مکّعب های ديگران، به آموزگارتان در تزيين 

کالس کمک کنيد.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

﹋︀رد︨︐﹩ ︋︧︀ز

١
٢

٣

٤
٥٦٧

٨
٩

١٠
١١ ١٢
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  بعد از ظهر                                                      قبل از ظهر



١٨

١ــ  کارهايی را که در يک روز  پنجشنبه انجام داده ايد، روی ساعت های زير مشّخص کنيد.
 ابتدا ساعت ها را کامل کنيد.

                 بعد از ظهر                                                                    قبل از ظهر

٢ــ  نوارهای رنگی مربوط به ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر (کار در کالس) را بريده ايم و روی يک خط 
به دنبال هم چسبانده ايم. با رنگ کردن، کارهای زهرا را در روز جمعه مشّخص کنيد. 

︋︪﹞︀ر و ︋︧︀ز هر شکل از چند مکّعب کوچک درست شده است؟ با استفاده از مکّعب های چينه آن ها را بسازيد.

۳ــ قطار تهران ــ اصفهان هر روز ساعت ۲۲ از تهران حرکت می کند. زمان حرکت اين قطار ساعت چند بعدازظهر است؟
۴ــ اتوبوسی ساعت ۷ صبح از تهران به سوی تبريز حرکت کرد و بعد از ۱۰ ساعت به تبريز رسيد. اين اتوبوس چه زمانی به 

تبريز رسيده است؟ به دو صورت بيان کنيد.

﹟︣﹝︑

١٣١٢١١٢

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۱۳ ۲۴

نيمه شبصبح١٢ظهرعصرشب
بعد از ظهر                                                    قبل از ظهر

خواب



١٩

١ــ اگر يک شکل متقارن را از روی خّط تقارن تا کنيد، دو نيمه ی آن مثل هم هستند و می توانند 
به طور کامل يکديگر را بپوشانند. خّط تقارن شکل های زير را با خط کش رسم کنيد. شکل ها را 

به طور متقارن رنگ کنيد.

٢ــ خّط تقارن شکل های زير رسم شده است. تعداد مرّبع های کوچک را بشماريد.
توضيح دهيد که چگونه به کمک خّط تقارن می توانيد تعداد مرّبع ها را سريع تر پيدا کنيد.

طرح فرش را با توّجه به خط های تقارن رنگ کنيد.                شکل پروانه را به صورت متقارن رنگ آميزی کنيد.

مکّعب  يک  و  بدهيد  برش  را  سيب زمينی  يک 
که  محّلی  از  را  مکّعب  اين  اگر  کنيد.  درست 
خط کشيده شده است ببريم، سطح برش خورده چه 

شکلی خواهد داشت؟
کنيد.  آزمايش  را  خود  حدس  و  ببريد  را  مکّعب 
ببينيد،  بهتر  را  خورده  برش  سطح  اينکه  برای 
روی  و  بزنيد  رنگ  يا  جوهر  در  را  آن  می توانيد 

کاغذ بگذاريد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁
ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝︐﹆︀رن

︡س ︋︤ن



٢٠

١ــ تعداد مثّلث های کوچک را در شکل های زير بشماريد.﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
 برای شمارش از تقارن استفاده کنيد.

    طرح فرش را متقارن رنگ آميزی کنيد.                                    پروانه را به طور متقارن رنگ آميزی کنيد.

٢ــ  به الگوی شکل ها توّجه کنيد و سپس، الگوی عددی را کامل کنيد.
 آن گاه تعداد مرّبع های شکل سمت راست را به کمک تقارن به دست آوريد.

بگذاريد.  شيشه  يا  طلق  پشت  را  مکّعب  يک  شکل،  مانند 
در طرف ديگر آن بنشينيد و با ماژيک روی لبه های مکّعب 

خط بکشيد.
مکّعب را برداريد و شيشه را نگاه کنيد. شکل روی شيشه، 

تصوير يک مکّعب را روی يک سطح نشان می دهد.

۱ ۳
+۲ +۳

ر︨﹛ ﹋﹠﹫︡



٢١

١ــ با توّجه به نيمه ی رنگ شده و خّط تقارن، نيمه ی ديگر هر شکل را رنگ کنيد.

٢ــ يک ورق کاغذ برداريد و آن را تا بزنيد. با قيچی قسمتی از 
آن را مانند شکل روبه رو ببريد.سپس اين قسمت را باز کنيد. 
آيا شکلی که به اين ترتيب به دست می آيد، خّط تقارن دارد؟

به همين ترتيب، شکل های ديگری درست کنيد.

٣ــ نيمه ی ديگر شکل های زير را طوری بکشيد که خّط قرمز، خّط تقارن هر شکل باشد.
سپس، تعداد مربّع های شکل های کامل را بشماريد و کنار هر کدام بنويسيد.

﹟︣﹝︑

حاال يک کاغذ را دو بار تا کنيد و شکل روبه رو را روی آن درآوريد.
فکر می کنيد کاغذ بعد از باز کردن چه شکلی ديده می شود؟ امتحان کنيد.



٢٢

﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

١ــ  چرا هر دو ساعت يک زمان را نشان می دهند؟ توضيح دهيد.

٢ــ کاری را که ماشين روبه رو انجام می دهد، توضيح دهيد.

١ــ الگوهای شمارش چند تا چند تا را ادامه دهيد.
و١٦و١٢و٨ و٤ و و و و و و
و١٨و١٢و٦ و و و و و و و

چه عددهايی در اين دو الگو مشتر ک اند؟

٢ــ  الگوهای شمارش رو به عقب را کامل کنيد. از ماشين حساب کمک بگيريد.

و و و و و و و ٥٠ و٤٥ و٤٠ و
و و و و و و     ٣٠و ٢٨و ٢٦و
و و و و و و ٣٠و ٢٧و ٢٤ و
و و و و و ٥٦ و٤٩و٤٢ و

٣ــ حاصل جمع های زير را به روش های مختلف پيدا کنيد.
            ٩+٢+٨+١                          =٦+٤+٣+٧+٥=                           
٥+٧+٥+٨+٣                          =   ٥+١+٢+٩+٨  =

+٥ -٤

﹟︣﹝︑

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏

١٢١١
١٠
٩
٨
٧ ٦ ٥

٤
٣
٢

١



٢٣

٤ــ جدول زير را کامل کنيد.

٨ــ کدام يک از کاغذ های زير باز شده ی شکل روبه روست؟

٩ ــ خّط تقارن شکل های زير را رسم کنيد.

١٤ ٢٠ ١٨ ١٥ ٢٤

١٠ ٨

١٧

-١٢

+١٢

زمان

بعدازظهر
١٥

٧

١٩:٢٥

نه و نيم

بيست و ربع

٥ــ يک برنامه ی راديويی در ساعت ١٦ پخش می شود. زمان پخش اين برنامه ساعت چند بعد از ظهر است؟
٦ــ زنگ مدرسه ای ساعت ٥ بعد از ظهر می خورد. در چه ساعتی زنگ می خورد؟
٧ــ جاهای خالی را پر کنيد. بين رديف های اّول و سوم چه رابطه ای وجود دارد؟

02:15



٢٤

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن
يک روز خانم اسماعيلی به کالس رفت و روی تخته جمع روبه رو را نوشت: ۴+۳+۶+۲+۷

بعد از چند دقيقه، زهرا جواب را پيدا کرد و راه حّل خود را اين طور توضيح داد: «من از سمت چپ شروع کردم. جمع 
۴و۳ می شود ۷، ۷ با ۶ می شود ۱۳، ۱۳ با ۲ می شود پانزده؛ ۱۵ را با ۷ جمع کردم و جواب ۲۲ شد.» سارا گفت: «من 
از سمت راست جمع کردم. ۷ را با ۲ جمع کردم شد ۹، ۹ را با ۶، جوابش را با ۳ و حاصل جمع آن را با ۴ پيدا کردم؛ 

جواب من هم ۲۲ شد.»
سحر گفت: «من راه ديگری پيدا کردم. ابتدا مثل زهرا از سمت چپ شروع کردم؛ حاصل جمع ۷ و ۶ شد ۱۳؛ در ادامه 

ابتدا ۱۳ را با ۷ جمع کردم که شد ۲۰. بعد ۲۰ را با ۲ جمع کردم و حاصل ۲۲ شد.»
هم   ۷ و   ۳  .۱۰ می شود  ۴و۶  ديدم  کردم؛  نگاه  خوب  عددها  به  ابتدا  «من  گفت:  داد.او  توضيح  را  بهتری  راه  مهسا 

می شود    ۱۰؛ بنابراين، ۱۰ و۱۰ را با ۲ جمع کردم که روی هم شد ۲۲.»
خانم اسماعيلی از اينکه چند راه حل برای يک مسئله مطرح شده بود، خيلی خوشحال شد.

شما به کدام راه حل عالقه منديد؟ 
راه حّل پيشنهادی خود را هم توضيح دهيد.

۴ ۳

محّل  از  و  بکشيد  بزرگی  مقوای  روی  را  آن  است.  مکّعب  يک  شده ی  باز  روبه رو  شکل 
خط چين های رسم شده تا کنيد. اين بار به جای مکّعب چه شکلی ساخته می شود؟ (برای وصل 

کردن لبه ها از چسب نواری استفاده کنيد.)



٢٥

انقالب اسالمی در ٢٢ بهمن ماه سال ١٣٥٧به پيروزی رسيد. اّولين جرقه های 
اين انقالب در ١٥ خرداد ١٣٤٢زده شد. از آن زمان تا پيروزی انقالب اسالمی 

چند سال طول کشيده است؟

فصل2: ︻︡د﹨︀ی ︀ر ر﹇﹞﹩



٢٦

۱ــ همه ی عددهای سه رقمی را که رقم صدگان آن ها ۲يا ۵، رقم دهگان آن ها ۳ يا ۴ و رقم يکان آن ها ۶ يا ۷ 
باشد، بنويسيد.

جاهای خالی را پر کنيد تا همه ی عددها به دست آيند. 
در مورد نحوه ی نوشتن عددها و نظمی که به کار رفته است، توضيح دهيد.

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

۲ــ همه ی عددهای سه رقمی  را که رقم يکان آن ها ۷،۰ و ٥، رقم دهگان آن ها ۹ و رقم صدگان آن ها ۴يا ۸ باشد، بنويسيد.

۳ــ جمع دو عدد را که حاصل جمع آن ها ۱۲ باشد، به چند حالت می توانيم بنويسيم؟
۱ +  = ۱۲
۲+  =۱۲ 

وقتی در يک مسئله تمام حالت های ممکن خواسته شود، به ياد راهبرد «الگوسازی» می افتيم.
 پس تالش می کنيم با نظم و ترتيب مشّخص تمام حالت ها را به دست آوريم.

٢

٣

٦

٧

٤

٢٣٦

صدگان٢٣٧

دهگان
يکان

٥



٢٧

۴ــ در برنامه ی صبحگاهی يک مدرسه دانش آموزان در صف های ۱۰ نفری ايستاده اند. ۱۰ صف ۱۰ نفره درست شده است 
و در کنار آن ها نيز ۷ نفر ايستاده اند. چند دانش آموز در صف ايستاده اند؟

ـ  ۳ دانش آموز هر کدام دو جعبه مداد رنگی دارند: يک جعبه ی ۶ تايی و يک جعبه ی ۱۲ تايی. در هر جعبه ی ۶ تايی  ۵  ـ
يک مداد زرد و در جعبه ی ۱۲ تايی ۲ مداد زرد وجود دارد. اين سه دانش آموز روی هم چند مداد رنگی زرد دارند؟

۶ــ به چند حالت می توان با سّکه های ۱۰ و ۱۰۰ ريالی، ۲۰۰ ريال درست کرد؟

بيان نظمی که در «الگوسازی» به کار رفته است، اهّميت زيادی دارد. ممکن است نظم 
شما با ترتيبی که ديگران درنظر داشته اند، متفاوت باشد اّما هر دو به يک جواب برسيد.

١دانش آموز
٦ تايی
١٢ تايی

٢دانش آموز
٦ تايی
١٢ تايی

٣دانش آموز
٦ تايی
١٢ تايی

ا﹜﹍﹢︨︀زی



٢٨

︋︪﹞︀ر و ︋﹍﹢

کلوچه ی  اّول۱۰  ماشين  غذايی،  مواّد  کارخانه ی  يک  در  ۱ــ 
دوم  ماشين  می کند.  بسته بندی  پاکت  يک  در  را  کوچک 
۱۰    پاکت کلوچه را در يک جعبه می گذارد. سپس، يک کارگر 
۱۰ جعبه را در يک کارتن قرار می دهد و دِر کارتن را می بندد. 

تعداد کلوچه های هر جعبه چندتاست؟
در هر کارتن چند بسته ی ده تايی کلوچه هست؟

ک

️﹫﹛︀︺ّ﹁

۲ــ در کالس دوم دبستان ياد گرفتيد که می توانيد ۱۰ تا ۱۰ريالی را با يک ۱۰۰ ريالی عوض کنيد. علی پول های ُقّلک 
خود را به صورت ۱۰ سّکه ی ۱۰ ريالی بسته بندی کرده است تا به بانک بدهد.او۱۰ تا بسته را به بانک برده و بانک 
به او ۱۰۰۰ريال داده است. اگر علی ۹ سّکه ی ۱۰۰ ريالی به بانک بدهد، چند سّکه ی ۱۰۰ ريالی ديگر بايد بدهد تا 

يک سّکه ی ۱۰۰۰ ريالی بگيرد؟

در هر شکل چند مکّعب کوچک وجود دارد؟

﹁﹩ ︻︡د ﹨︤ار ّ︣ ︺﹞

ر︀ل١٠ ر︀ل١٠ ر︀ل١٠ر︀ل١٠ ر︀ل١٠

ر︀ل١٠٠٠

ر︀ل١٠ ر︀ل١٠ ر︀ل١٠ر︀ل١٠ ر︀ل١٠



٢٩

۱ــ آموزگار دسته های ۱۰۰ تايی، ۱۰ تايی و يکی را به 
گروه های دونفری می دهد.

 با کنار هم گذاشتن دسته ها الگوها را کامل کنيد.

                                                ٣٠٠, ١٠٠,٢٠٠,  ,  ,  ,  ,  ,  ,     

۱۰ دسته ی ۱۰۰تايی می شود ۱۰۰۰. حاال الگوهای زير را ادامه دهيد.
              ٩٢٠, ٩٠٠,٩١٠,  ,  ,  ,  ,  ,  , , ,  

 ٩٩٢, ٩٩١, ٩٩٠,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , , 

۲ــ با خط کش نقطه ها را به هم وصل کنيد.
 تعداد مکّعب های کوچک را بنويسيد.

اکنون می توانيم برای درست کردن عددهای مختلف ازيکی، ده تايی، صدتايی و هزارتايی استفاده کنيم.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س



٣٠

د﹜﹫﹏ ︋﹫︀ور

١ــ عدد ١٠٠٠ چند تا از ٩٩١ بيشتر است؟
۲ــ عدد ۱۰۰۰ چند رقم دارد؟

٣ــ شکل روبه رو چه عددی را نشان می دهد؟

﹟︣﹝︑

٤ــ اگر هر مکّعب نشان دهنده ی ١٠٠٠ باشد، هر يک از شکل های زير چه عددی را نشان می دهد؟

  و  و  و  و  و  و٣٠٠٠ و٢٠٠٠و٥١٠٠٠ــ الگو را ادامه دهيد.
  و   و٥٠٠٠ و٣٠٠٠و١٠٠٠ 
     و ٦٠٠٠ و٤٠٠٠ و٢٠٠٠

کدام شکل باز شده ی يک مکّعب است؟ برای پاسخ خود دليل بياوريد.

١٠ تا از اين شکل را به صورت زير کنار هم قرار می دهيم. حاال اين شکل چه عددی را نشان می دهد؟



٣١

١ــ در درس پيش با دسته های ١٠٠٠تايی، ١٠٠تايی، ١٠ تايی و يکی آشنا شديد.
حاال با اين دسته ها ابتدا جدول ارزش مکانی را کامل کنيد. سپس، آن ها را با عدد و حروف بنويسيد.

٢ــ عددهايی که ساخته ايد، چند رقمی هستند؟
٣ــ يک عدد چهار رقمی بنويسيد که رقم يکان آن ٤، دهگانش ٥، صدگانش صفر و هزارگانش ٧ باشد.      

      به عدد                      به حروف 

١ــ طول خط ها را با واحد سانتی متر بنويسيد.

٢ــ طول خط ها را با واحد ميلی متر بنويسيد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁
ارزش ﹝﹊︀﹡﹩

١٠١٠٠١٠٠٠ ١

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹟

هزارگانصدگاندهگانيکان

هزارگانصدگاندهگانيکان

هزارگانصدگاندهگانيکان



٣٢

١ــ جاهای خالی را با يکی از کلمه های روبه روی هر جمله پر کنيد.
١٠٠٠ مورچه بزرگ در يک  جا می گيرند.      (پارچ، فنجان، قوطی کبريت)

١٠٠٠ آدم در يک   جا می گيرند.                (باغ، اتاق، خانه)
١٠٠٠ کلوچه در يک  جا می گيرند.               (کيسه فريزر، پاکت، کارتن)

١٠٠٠ ماشين در يک  جا می گيرند.                (خيابان فرعی، کوچه، اتوبان)
١٠٠٠ صندلی در يک  جا می گيرند.               (کالس، مدرسه، دانشگاه)
١٠٠٠ کولر آبی در يک جا می گيرند.               (کاميون، دفترکار، انبار)

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

٢ــ ١تومان ١٠ ريال است.
     ١٠ تومان  ١٠٠ ريال است. 
     ١٠٠تومان چند ريال است؟

٣ــ حاصل جمع و تفريق ها را بنويسيد.

=٤ (هزارتايی) +٣ (هزارتايی)                           =٤(صدتايی)+٢(صدتايی)                 = ٥(ده تايی)  + ٤(ده تايی)
٢٠٠+٨٠٠                                                   =٢٠٠٠-٥٠٠٠                              =٢٠+٣٠=
٣٠٠٠+٤٠٠٠                                             =٣٠٠-١٠٠٠                              =٤٠٠+٦٠٠ =
٣٠٠-٨٠٠                                                   =٥٠٠-١٠٠٠                              =٥٠٠+٥٠٠=

٨٠٠٠+٧٠+٣                              =٣٠٠٠+٢٠٠+٤٠+١=                                                                      



٣٣

١ــ ١٠٠٠برگ کاغذ را روی هم گذاشتيم تا يک بسته کاغذ درست شود.
 ضخامت اين بسته ی کاغذ تقريبًا چند سانتی متر است؟

 چگونه اين پاسخ را پيدا کرديد؟ توضيح دهيد.

        = ٤٠٢٥                            =٢٧١١٠ــ باز شده ی هر عدد را بنويسيد.
٨٢٠٥                           = ٩٣٠٠ = 

٣ــ جمع های زير به واحد تومان هستند. آن ها را به واحد ريال بنويسيد.

٤ــ جمع وتفريق های زير به واحد ريال هستند. آن ها را به تومان تبديل کنيد.

١١٠=٣٠+٨٠
٧٦١٠ =٢٣٧٠+٥٢٤٠
٣٠٠ =١٧٠-٤٧٠
٥٠٠٠ =٢٦٠٠-٧٦٠٠

٥ــ عدد ٥٣٢١ يعنی  يکی،  ده تايی،   صد تايی و  هزارتايی.
يعنی ٣ يکی، ٤ ده تايی، صفر صدتايی و ٥ هزارتايی.       عدد

يعنی ٥ يکی، ٤ صدتايی و ٣ هزارتايی.               عدد 
      عدد يعنی ٤ هزارتايی و ٣ ده تايی.

﹟︣﹝︑

١٥٠=٨٠ +٧٠                                         ١٥=٨+٧
٥١ =١٣+٣٨ 
٩١٢ =١٢٣+٧٨٩

  ٥+٢٠+٤٠٠٠



٣٤

١ــ عددی را که هر قسمت نشان می دهد، بنويسيد. آن گاه به کمک شکل اين دو عدد را مقايسه کنيد.

٢ــ چگونه دو عدد ٤ رقمی را با هم مقايسه می کنيد؟ توضيح دهيد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁
ارزش ︎﹢ل

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

١٠ ١٠ ١ ١ ١ ١

١٠٠٠ ١٠٠٠١٠٠٠

١٠٠ ١٠ ١

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

١٠ ١٠ ١ ١ ١١٠

١٠٠٠١٠٠٠ ٥٠٠

١١٠

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹟
خانم احسانی يک خط کش چوبِی درجه بندی شده به کالس آورد. 
گرفت.  اندازه  خط کش  اين  با  را  کالس  ديوار  دو  فاصله ی  او 
 ١٠٠ خط کش  داد.  نشان  دانش آموزان  به  را  خط کش  سپس، 

قسمت يک سانتی متری داشت.
خانم احسانی توضيح داد که خط کش او يک متر را نشان می دهد 

و گفت که يک متر برابر ١٠٠ سانتی متر است.
شما هم فاصله ی دو ديوار کالس را با متر اندازه بگيريد.



٣٥

۱ــ با ۱۰۰۰ ريال چه چيزی می توان خريد؟

با ۱۰۰۰ تومان چه چيزی می توان خريد؟

با ۵۰۰۰ ريال چه چيزی می توان خريد؟

۲ــ يک دالر کشور شورستان به اندازه ی ۱۰۰۰ تومان ارزش دارد.
 ۴ دالر اين کشور ارزش بيشتری دارد يا ۳۵۲۸ تومان؟ چرا؟

۳ــ يک ريال ايران به اندازه ی ۱۰۰۰ ليره ی کشور قندستان می ارزد.
 ۴  ريال ايران با ارزش تر است يا ۴۵۰۰ ليره ی قندستان؟ چرا؟

۴ــ ۱۰۰ تومان با ارزش تر است يا ۹۸۹ ريال؟

در شکل روبه رو می بينيد که چگونه پارچه را با متر اندازه گيری می کنند.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹟

۱۳۷سانتی متر يعنی يک متر و ۳۷ سانتی متر. 
حاال شما هم با يک متر پارچه ای قّد خود 

و طول ميزتان را اندازه بگيريد.

؟



٣٦

٥ــ از ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ را ٢٠٠ تا ٢٠٠ تا بنويسيد.

٦ــ از ٥٠٠٠ تا ٦٠٠٠ را ١٠٠ تا ١٠٠ تا بنويسيد.

و١٢٠٠و١٠٠٠

﹟︣﹝︑

و  و  و  و  و و١٢٠٠و١١٠٠و١٠٠٠  
 و و و و و و٢٠٠٠و١٥٠٠و١٠٠٠

سارا و پدر و مادرش با ماشين به طرف تهران می رفتند.
سارا که تابلوهای کنار جاّده را می خواند، از پدرش پرسيد:

«تهران ۴۰ کيلومتر يعنی چه؟»
پدرش جواب داد: «يعنی فاصله ی اينجا تا شهر تهران ۴۰ کيلومتر است.»
از واحد کيلومتر برای اندازه گيری طول های زياد مثل فاصله ی بين دو شهر

استفاده می کنند.
هر کيلومتر ۱۰۰۰ متر است.۳ کيلومتر چند متر است؟

۷۰۰۰ متر چند کيلومتر است؟

۱ــ يک دالر کشور ِشکرستان ۱۲۰۰ تومان ارزش دارد. ۳ دالر اين کشور چند تومان ارزش دارد؟

۲ــ ارزش ۲۱۰۰  ليره ی کشوری ۱۰ ريال ايران است. ۲ تومان ايران چند ليره ی آن کشور است؟

۳ــ عدد هفت هزار و چهارصد و سی را با رقم بنويسيد.

عدد ۶۸۷۲ را با حروف بنويسيد.

۴ــ الگوها را ادامه دهيد.

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋

١٠
١٠



٣٧

١ــ  با توّجه به محور، عددهای داده شده را به صورت تقريبی نشان دهيد.

۲۷ , ۴۳۹ ,۱۰۵ , ۲۴۷ , ۸۰۷

۹۲۰ , ۲۲۵۰ , ۴۷۸۱ ,۶۰۹۹

۱۰۵۰ , ۱۱۷۰ , ۱۴۳۰ , ۱۶۸۵

به کمک وسايل الزم و با راهنمايی معّلم خود يک ترازوی ۲ کّفه ای بسازيد.
شکل روبه رو يک ترازوی دو کّفه ای را نشان می دهد.
جرم توپ پالستيکی بيشتر است يا جرم کتاب؟ چرا؟

با ترازويی که ساخته ايد، جرم چيزهای مختلف را با هم مقايسه کنيد.

١ـ

۷

️﹫﹛︀︺ّ﹁
﹩︊︣﹆︑ ︡د ﹨︀ی︻

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١٠٠٠

٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠

١٠٠٠ ١١٠٠ ١٢٠٠ ١٣٠٠ ١٤٠٠ ١٥٠٠ ١٦٠٠ ١٧٠٠ ١٨٠٠ ١٩٠٠ ٢٠٠٠

۲ــ مانند نمونه، به جای رقم های يکان و دهگاِن عددهای زير، صفر بگذاريد و دوباره آن ها را بنويسيد.

۱۴۳۷۱۴۰۰                            ۲۵۶۰ ۳۰۲۶

۳ــ به جای رقم های يکان، دهگان و صدگاِن عددهای زير، صفر قرار دهيد و آن ها را بنويسيد.

۷۴۰۱ 

﹋︀رد︨︐﹩ ︋︧︀ز

٢٧

۶۷۲۱ ۸۰۷۰  



٣٨

٣ــ  عدد داخل دايره به کدام عدد در مرّبع ها نزديک تر است؟ آن مرّبع را رنگ کنيد.

برای اندازه گيری جرم جسم های سبک از واحد گرم استفاده می کنيم.
با توّجه به تصوير، جرم اشيا را بنويسيد. 

جرم جسم های مختلف را با ترازو اندازه گيری کنيد.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۱ــ عددهای زير را به صورت گسترده بنويسيد.
۶۷۸ = ۶۰۰+  +                            ۱۲۴۲ = ۱۰۰۰+  +   + 
۲۰۰۲=                             ۱۰۲۹ =                             

۲ــ حاصل جمع ها را بنويسيد.
۳۰۰۰+ ۴۰+۵۰۰+۷ =                                                  ۱۰۰۰+۸۰+۴=           
۴۰۰۰+۲۰۰+۳=                                                                    ۶۰۰۰+۹= 
۱۰۰۰+۱۰۰۰+۱۰۰۰+۱۰۰+۱۰+۱۰+۱۰+۱۰+۱۰+۱+۱= 
۲۰۰۰+۳۰۰۰+۵۰+۱=                     ۳۰۰+۲۰۰+۴۰۰+۵۰+۱۰= 

ا﹡︖︀م ︋︡ه

٤٠٧٢٤٠٠٠ ٥٠٠٠

٦٠٧٢٦٠٠٠ ٧٠٠٠

٧٨٩١٧٠٠٠ ٨٠٠٠

٥٤٢٠



٣٩

٢ــ اندازه ی قّد شما  سانتی متر است؛ يعنی  متر و  سانتی متر.

٣ــ يک کيلومتر چند تا ١٠٠ متر است؟ 
٤٠٠٠ متر چند کيلومتر است؟ ٩ کيلومتر چند متر است؟  

متر.  ٣ کيلومتر و٢٠٠ متر يعنی 

٤ــ يک کيلوگرم ۱۰۰۰ گرم است.    ٥٠٠٠ گرم  کيلوگرم است.
کيلوگرم است.  گرم است.                          ٤٠٠٠ گرم  ٣ کيلوگرم 

گرم. کيلوگرم و  گرم.            ٣ کيلوگرم و ٢٥٠ گرم يعنی  ٢٧٠٠ گرم يعنی
٥ــ برای اندازه گيری جرم يک جعبه  شيرينی، آن را در يک کّفه ی ترازو و يک وزنه ی ٥٠٠ گرمی، يک وزنه ی ٢٥٠ گرمی و 

يک وزنه ی ١٠٠ گرمی را در کّفه ی ديگر ترازو گذاشتيم تا ترازو ميزان بايستد.
جرم جعبه شيرينی چقدر است؟

برای اندازه گيری جرم جسم های سنگين از واحد کيلوگرم 
استفاده می کنيم. مثًال وقتی شما به ميوه فروشی می رويد، 
۱ کيلوگرم خيار، ۳ کيلوگرم سيب زمينی و ۲ کيلوگرم پياز 

می خريد.
هر يک کيلوگرم ۱۰۰۰ گرم است.

ترازوی روبه رو جرم هندوانه را چند گرم نشان داده است؟

﹟︣﹝︑

ا﹡︖︀م ︋︡ه

متر و  سانتی متر است. ١ــ ٣٢٥ سانتی متر 
٤٢٠ سانتی متر متر و  سانتی متر است.

 سانتی متر ١ متر و ٢٧ سانتی متر است.

تر.



٤٠

از ︎︡ر ︀ ﹝︀در ︠﹢د ﹝﹆︡اری ︎﹢ل ︋﹍﹫︣︡. ︋︀ آن ︎﹢ل ﹫︤ی ︣︋︡. ︎﹢ل را ︋﹥ ﹁︣و︫﹠︡ه 
︋︡﹨﹫︡ و ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ی آن را از او ︎︦ ︋﹍﹫︣︡. ﹝︀︗︣ای ا︣︠ ﹟︡ ︠﹢د را ︋﹥ ا︲︀﹁﹥ ی 

.︡﹫︧﹢﹠︋ و ﹝﹆︡ار ︎﹢ل ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه را ︡︡ه ا︣︠ ﹤﹋ ︤ی﹫ ،︡︡ار ︎﹢﹜﹩ ﹋﹥ دا︫︐﹥ ا﹆﹞

﹟︣﹝︑

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏
﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

۱ــ فاصله ی يک روستا تا شهر ۲۷ کيلومتر و فاصله ی آن شهر تا تهران ۱۲۰ 
کيلومتر است.

فاصله ی اين روستا تا تهران چند کيلومتر است؟

 ۲۱۰۱ و  دوم  پايه ی  در  دانش آموز   ۳۶۳۴ سال،  يک  در  َبم  شهر  در  ۲ــ 
دانش آموز در پايه ی ششم ابتدايی درس می خواندند.

 با حذف رقم های يکان، دهگان و صدگان، بگوييد شهر بم در آن سال به طور تقريبی چند دانش آموز پايه ی 
دوم و ششم داشته است؟

۳ــ ۷۰۰۰ ريال چند تومان است؟
۸۰۰ تومان چند ريال است؟

                           ۴ــ ۳ شیء را نام ببريد که طول آن ها در حدود يک متر باشد.
                            

                           ۵  ــ ۳ شیء را نام ببريد که جرم آن ها در حدود يک کيلوگرم باشد.
                           

۶ــ در کنار هر اندازه، واحد مناسب را بنويسيد.
طول کتاب رياضی ۳۷ است. ضخامت کتاب رياضی ۸ است. 

است. طول يک کالس به طور تقريبی ۸  قّد معّلم ما ۱۷۶ است. 

                        
                         



٤١

شروع   ۳۴۵۲

 پايان

۷ــ واحد مناسب را بنويسيد.
جرم يک دفتر رياضی ۱۲۷  است.              
جرم يک هندوانه ۶ و  ۳۵۰ است.

جرم يک خربزه به طور تقريبی ۵  است.                      
 جرم يکی از دانش آموزان ۵۳ است.

۹ــ کوچک ترين عدد سه رقمی  و بزرگ ترين عدد چهار رقمی را بنويسيد.
کوچک ترين عدد سه رقمی                                                          بزرگ ترين عدد چهار رقمی 

اگر رقم های تکراری نداشته باشيم، چه عددهايی به دست می آيد؟  و 

۱۰ــ با رقم های ۲و ۳و ۴ چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟ 
بزرگ ترين و کوچک ترين آن ها را مشّخص کنيد.

    

۸  ــ با توّجه به معنای هر کدام از عالمت های داده شده، جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنيد.

 ۱۰ تا کمتر       ۱۰ تا بيشتر       ۱۰۰ تا کمتر       ۱۰۰ تا بيشتر      ۱۰۰۰ تا کمتر      ۱۰۰۰ تا بيشتر



٤٢

٣ــ ٣ چوب کبريت را از شکل روبه رو برداريد تا ٤ مرّبع باقی بماند.
در هر سؤال، شکلی که به وجود می آيد بکشيد.

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن
خانم روشن پس از اينکه درس ۱۰۰۰ را به دانش آموزان آموزش داد، از آن ها پرسيد: «هر کدام از شما دوست داريد 
۱۰۰۰ تا از چه چيزی داشته باشيد؟ فراموش نکنيد که اين ۱۰۰۰ تا را نمی توانيد بفروشيد و فقط خودتان بايد از آن ها 

استفاده کنيد.»
سعيده گفت: «من دوست دارم ۱۰۰۰ تا خانه داشته باشم. از يکی از آن ها خودم استفاده کنم و بقيه را اجاره بدهم تا 

پول دار شوم.»
خانم روشن گفت: «در اين صورت، همه ی وقتت برای اجاره دادن خانه ها و گرفتن پول تلف می شود و فرصتی برای 

استفاده از پول هايت نخواهی داشت.»
حميده گفت: «۱۰۰۰ تا دوست صميمی خيلی بهتر است.» مريم گفت: «ولی ۱۰۰۰ تا دوست خيلی زياد است و حّتٰی 

نمی توانی حال آن ها را بپرسی.»
سارا گفت: «بهترين دوست کتاب است. من دوست دارم ۱۰۰۰ کتاب داشته باشم تا هم خودم بخوانم و هم به دوستانم 
امانت بدهم.» فرشته گفت: «۱۰۰۰ تا کتاب هم خيلی زياد است. جای زيادی می خواهد. خواندن آن هم زمان زيادی 

می خواهد.»
فاطمه گفت: «من دوست دارم ۱۰۰۰ تا چيز بلد باشم و از آن ها در زندگی استفاده کنم.»

خانم روشن گفت: «آفرين! دانستن ۱۰۰۰ مطلب علمی خيلی خوب است و حّتٰی بيشتر از آن هم می تواند مفيد باشد.» 
شما دوست داريد ۱۰۰۰ تا از چه چيزی داشته باشيد؟

از  تا  بسازيد.٦  کبريت  چوب  با  را  روبه رو  شکل  ١ــ 
چوب کبريت ها را برداريد تا شکل به ٣ مرّبع تبديل شود.

 ٥ اين بار  بسازيد.  را  روبه رو  شکل  حاال  ٢ــ 
چوب کبريت را برداريد تا ٥ مثلث باقی بماند.

(مثلث های باقی مانده هم اندازه نيستند.)



٤٣٤٣

نان  از  کسری  صورت  به  را  کارگران  مزد  مصر  سرزمين  در  و  دور  خيلی  گذشته های  در 
کارگر  يک  به  جو  نان   ۲ 

و  ۳ــــ گندم  نان   ۱
 

روز  ۲ــــ پايان  در  مثال،  می کردند.برای  پرداخت 
می دادند.

فصل3 : ︻︡د﹨︀ی ﹋︧︣ی



٤٤٤٤

تقسيم  مساوی  قسمت   ٦ به  را  شکلی  مستطيل  کشاورزی  زمين  ١ــ 
کرده اند. در ٢ قسمت آن سبزی خوردن، دريک قسمت کاهو و در ٢ 

قسمت ديگر آن گوجه فرنگی کاشته اند.
 چه مقدار از اين زمين باقی مانده است؟     

   
 قسمت از  قسمت مساوی باقی مانده است.

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

٢ــ يک قطعه زمين کشاورزی را نصف کردند. در نيمی از آن هويج کاشتند. نيم ديگرش را نيز به ٣ قسمت مساوی 
تقسيم کردند. در يک قسمت از آن پياز کاشتند. جای خالی را کامل کنيد.

 قسمت از  قسمت مساوی را پياز کاشتند.

٣ــ مريم طول اتاق را با قدم های مساوی اندازه گرفت؛ ٧ قدم شد. برادرش مجيد طول همان اتاق را با قدم های مساوی 
اندازه گرفت؛ ٦ قدم شد. اندازه ی قدم های چه کسی بزرگ تر است؟

با رسم شکل برای پاسخ خود دليل بياوريد.

برای حّل مسئله با «رسم شکل»، ابتدا صورت مسئله را بخوانيد و جمله های آن را برای خود معنی 
کنيد. سپس به ازای هر نکته، شکلی مناسب بکشيد تا پاسخ مسئله آشکار شود.



٤٥٤٥

١ــ به شکل های زير و عددی که هرکدام نشان می دهد، توّجه کنيد.
حاال با رسم شکل حاصل جمع و تفريق ها را به دست آوريد.

١٢٥٢+٢٣١٤= ٢١٥٣- ٤٣٧٥=

٢ــ مهدی، حميد، جواد و محسن در حياط ايستاده اند. قّد مهدی از همه بلندتر و جواد از همه کوتاه تر است. قّد محسن بين قّد حميد 
و جواد است. با رسم شکل مناسب، اين ۴ نفر را از کوچک به بزرگ در يک صف نشان دهيد.

 نام هرکدام را زير شکل مربوط به او بنويسيد.

٣ــ يک مرّبع را به ٤ قسمت مساوی تقسيم کرده ايم. هر قسمت آن را نيز به ٤ قسمت مساوی تقسيم کرده ايم.اين مرّبع 
به چند قسمت مساوی کوچک تقسيم شده است؟

برای رسم شکل الزم نيست از شکل های واقعی و دقيق استفاده کنيد. 
شکل بايد با داده ها و اّطالعات مسئله و همچنين خواسته ی آن ارتباط داشته باشد.

ر︨﹛ ︫﹊﹏

١١٠١٠٠١٠٠٠



٤٦٤٦

️﹫﹛︀︺ّ﹁

١ــ علی آقا کشاورز است و يک قطعه زمين مستطيل شکل دارد.او نيمی از زمينش را گندم کاشته است.
 نيمی ديگر را دو قسمت کرده  و در يک قسمت يونجه و در قسمت ديگر جو کاشته است.

به سؤال های زير پاسخ دهيد.
در چند قسمت از زمين گندم کاشته شده است؟  قسمت از  قسمت مساوی.
در چند قسمت جو کاشته شده است؟    قسمت از  قسمت مساوی.

قسمت از  قسمت مساوی. در چند قسمت يونجه کاشته شده است؟    

٢ــ فاطمه با نوار کاغذی که خودش آن را درجه بندی کرده بود طول يک گيره ی کاغذ و يک پاک کن 
را اندازه گرفته است.

جاهای خالی را پر کنيد.
طول گيره ی کاغذ   قسمت از   قسمت مساوی است.

۲ نشان می دهيم و به آن يک کسر می گوييم و آن  را دو سوم می خوانيم.
 

در رياضی، ٢ قسمت از ٣ قسمت مساوی را با   ۳ــــ

︧︣﹋

   حاال کسر های فّعاليت باال را کنار هرکدام بنويسيد.

طول پاک کن   قسمت از   قسمت مساوی است.

  صورت                             ٢   
خّط کسری                      

مخرج                         ٣

٠ ١

٠ ١



٤٧٤٧

مانند نمونه ها برای هر شکل يک کسر مناسب بنويسيد.

٧
٨

٠ ١

٠ ١

٠ ١

٠ ١

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

٣
٤



٤٨٤٨

١ــ در هريک از شکل های زير، به طور تقريبی چه کسری از ليوان پر شده است؟ ﹟︣﹝︑

٢ــ کسری را که هر دايره نشان می دهد بنويسيد و به همان اندازه، از مستطيل رنگ کنيد.

٤ــ هر شکل به طور تقريبی چه کسری را نشان می دهد؟

٥ــ يک نوار کاغذی درست کنيد.آن را با تا کردن به ٢ ،٣ و٤ قسمت مساوی تقسيم کنيد. روش کار خود را توضيح دهيد.

٣ــ طول مورچه ای را با خط کش اندازه گرفته ايم. 
برای اينکه مورچه بهتر ديده شود، آن را زير ذّره بين گذاشته ايم. طول مورچه  ميلی متر است.

طول مورچه  قسمت از ١٠ قسمت مساوی است.
طول مورچه چه کسری از يک سانتی متر است؟



٤٩٤٩

٢ــ اندازه ی دِر يک خودکار را با خط کش اندازه گرفته ايم. جاهای خالی را پر کنيد.
 اندازه ی در خودکار از  سانتی متر بيشتر و از  کمتر است.

يعنی چه کسری از يک سانتی متر است؟  ۱۰ـــــــــ اندازه ی در خودکار چند ميلی متر مانده است تا به ۵ سانتی متر برسد؟ 
۳ــ در شکل روبه رو، ۲ قرص نان و کسری از يک نان را می بينيد.

مقدار نان ها چه کسری بيشتر از ۲ قرص نان است؟
چه کسری کم دارد تا ۳ نان کامل شود؟

هر کدام از دانش آموزان با استفاده از يک وسيله، دايره ای رسم می کند.
آموزگار نيز در حياط مدرسه با يک طناب و به کمک يکی از دانش آموزان، 

دايره ی بزرگی روی زمين می کشد. دانش آموزی که يک سر طناب را گرفته است، بايد چه کار کند تا دايره رسم شود؟

️﹫﹛︀︺ّ﹁
﹋︀ر︋︣د ﹋︧︣ در ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

ا﹡︖︀م ︋︡ه

١ــ طول اين مداد را با خط کش اندازه گرفته ايم. جاهای خالی را پر کنيد.

طول مداد از  سانتی متر بيشتر و از  سانتی متر کمتر است.
 طول مداد چند ميلی متر بيشتر از ۵ سانتی متر است؟ 

يعنی چه کسری از يک سانتی متر؟    ۱۰ـــــــــ
ميلی متر است.  طول مداد  سانتی متر و 

 سانتی متر است.
 

يعنی طول مداد  سانتی متر و  ۱۰ـــــــــ



٥٠٥٠

بهترين وسيله برای کشيدن دايره پرگار است.
جای سوزن پرگار مرکز دايره است.

پرگار به اندازه ی شعاع دايره باز می شود.
به کمک پرگار يک دايره بکشيد و با خط کش آن را نصف کنيد.

 آن را رنگ کنيد.                                                                                                      

ا﹡︖︀م ︋︡ه

١
٢

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س
۱ــ ساعت روبه رو چند دقيقه بعد از ساعت ۲ را نشان می دهد؟

يعنی چه کسری از يک ساعت؟ ۶۰

چه کسری از يک به ساعت ۳ مانده است؟  ۶۰

با توّجه به شکل، عقربه ی بزرگ چه کسری از يک ساعت را طی کرده است؟
 
۲ــ

يعنی ساعت چند است؟ ساعت دو و نيم است.
چه کسری از يک ساعت به ساعت ۳ مانده است؟

۳ــ با توّجه به نمونه ی باال ساعت های زير چه زمانی را نشان می دهند؟

۴ــ نقطه های مشّخص شده روی محور را مانند نمونه ی زير بيان کنيد.
نقطه ی مشّخص شده عدد ١ و نيم را نشان می دهد.

نقطه ی مشّخص شده عدد  و  را نشان می دهد.
را نشان می دهد. نقطه ی مشّخص شده عدد 

١
٢
٣

٤
٥٦٧

٨
٩
١٠

١١ ١٢

شعاع
مرکز

ساعت  مانده به ۵ است.ساعت  مانده به ۷ است. و ربع است. ساعت 
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٥١٥١

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋ کدام يک از دايره ها به ۲ قسمت مساوی تقسيم شده است؟
برای نصف کردن دايره،خط رسم شده بايد از کدام نقطه عبور کند؟

در شکل باال قطر دايره رسم شده است.
بين قطر و شعاع دايره چه رابطه ای وجود دارد؟

۱ــ عددهای زير را روی محور نشان دهيد.

٢ــ مشّخص کنيد هر کدام از عددهای زير بين کدام دو عدد قرار دارد.

۳ــ با توّجه به شکل، جرم خربزه چقدر است؟

۴ــ اندازه ها را با توّجه به خط کش بنويسيد.
سانتی متر. ۱  

طول مداد  سانتی متر و  ۲ـــــ
طول مداد تراش  سانتی متر و  سانتی متر.

طول گيره ی کاغذ  سانتی متر و  سانتی متر.

﹟︣﹝︑

 ۱ واحد مانده به عدد ۲
 ۴ــــ

۳ـــــ   ۲ واحد بعد از عدد ۱

 ۳ واحد بعد از عدد ۳
 ۴ــــ

واحد مانده به عدد ۲ ۱  
٠ ۲ـــــ ١ ٢

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

٠ ١ ٢ ٣ ٤

۳ واحد بعد از عدد ۶
 

۱ واحد بعد از عدد ۵ ۴ــــ
 

 ۲ــــ

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥



٥٢٥٢

١ــ يک مرّبع روی کاغذ بکشيد و دور آن را قيچی کنيد. با تا کردن، مرّبع را به ٤ قسمت مساوی تقسيم کنيد. يک قسمت 
آن را رنگ کنيد. با تا کردن مجّدد، هر قسمت مرّبع را نيز به ٤ قسمت مساوی تقسيم کنيد. حاال مرّبع شما به چند قسمت 

مساوی تقسيم شده است؟                              چند قسمت آن رنگی است؟ 
 = چه کسری از آن رنگ شده است؟                يک تساوی کسری بنويسيد. 

 
۲ــ برای هر شکل يک کسر بنويسيد. 

توضيح دهيد که چرا اين کسرها مساوی اند.                           =  = 

٣ــ با استفاده از نتيجه ی فّعاليت باال برای هر رديف از شکل ها يک تساوی کسر بنويسيد.

۴ــ با استفاده از شکل زير تساوی کسرها را کامل کنيد.

١
آن
مس

️﹫﹛︀︺ّ﹁
︑︧︀وی ﹋︧︣﹨︀

 =  = 

 =  = 

 =  = 

 =  =  = 

٠ ١



٥٣٥٣

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

ا﹡︖︀م ︋︡ه

۱ــ با توّجه به شکل ها، برای هر کدام يک کسر بنويسيد.

۲ــ  آيا سطح رنگ شده در هر دو شکل برابر است؟چرا؟

 يا   ۴ــــ ۴ چه عددی می توانيم بنويسيم؟چرا؟
۳ 
به جای   ۳ــــ

با بازکردن دهانه ی پرگار به اندازه ی ۲ سانتی متر، دايره ای به شعاع ۲ سانتی متر رسم کنيد.
آن را به ۴ قسمت مساوی تقسيم کنيد.

کدام دايره به ۴ قسمت مساوی تقسيم شده است؟ چرا؟



٥٤٥٤

۱ــ با رسم شکل نشان دهيد:                                                                      

٢ــ برای شکل روبه رو ۳ کسر مساوی بنويسيد.

است. ۳
 

 ۶ =  ۷ــــ
٣ــ با کامل کردن شکل نشان دهيد که  ۱۴ـــــــ  

عقربه ی بزرگ ساعت به اندازه ی ١٠ دقيقه حرکت کرده است.
مسير حرکت عقربه ی بزرگ رنگ شده است.اين شکل يک زاويه را نشان می دهد.

در شکل روبه رو، باز شدن قيچی را نيز می توان
 با يک زاويه نشان داد.

مثّلث چند زاويه دارد؟

﹟︣﹝︑
۱= ۲

 
ـــ ۳ = ۲ـ 

 
۴ =  ۳ــــ

 
 ۴ــــ

۱                                  ۲
 

                                   ۲ــــ
۳ 
۴                           ۳ــــ

 
  ۴ــــ

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋



٥٥٥٥

۱ پولش را 
 

۱ پول خود و حسين  ۳ــــ
 

۱ــ پدر حسين و مهدی به هر کدام از آن ها يک مقدار مساوی پول داد. مهدی  ۲ــــ
صدقه داد.

 با رسم شکل نشان دهيد کدام يک بيشتر صدقه داده اند.
حاال بين دو کسر عالمت< يا >  قرار دهيد.

اگر صورت دو کسر برابر شود، کدام کسر بزرگ تر می شود؟ توضيح دهيد.

۱ پولش را صدقه داد. 
 

۲ پولش را و زهرا  ۳ــــ
 

۲ــ مادر مهديه و زهرا به آن ها به مقدار مساوی پول داد. مهديه  ۳ــــ
نتيجه گيری  مساوی  مخرج  با  کسر  دو  مقايسه ی  برای  و  دهيد  قرار  مناسب  عالمت  دايره  در  شکل،  رسم  به کمک 

کنيد.

عقربه ی بزرگ ساعت ١٥ دقيقه حرکت کرده است.                                                                                  
زاويه ی حرکت اين عقربه را زاويه ی راست می گويند.                                                                     

️﹫﹛︀︺ّ﹁
﹝﹆︀︧﹥ ی ﹋︧︣﹨︀

۱ 
۱   ۲ــــ

 
 ۳ــــ

۱ 
۲   ۳ــــ

 
 ۳ــــ

﹟﹋ ﹏﹞︀﹋

زاويه های يک مستطيل چه نوع زاويه ای هستند؟
مستطيل چند زاويه دارد؟

رگ  ا   . ري  اوي باشد،  ر  ج دو  ا خمر



٥٦٥٦

به کمک شکل در    عالمت < يا > يا = قرار دهيد. 

در همه ی اين ساعت ها عقربه ی بزرگ به اندازه ی ۱۵ دقيقه حرکت کرده است.
چه نوع زاويه ای؟ اگر عقربه ی بزرگ، ۱۵ دقيقه حرکت کند، هميشه يک نوع زاويه درست می شود؟ 

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۱ 
۲   ۲ــــ

 
 ۵ــــ

۱ 
۲   ۳ــــ

 
 ۶ــــ

۳ 
۲   ۴ــــ

 
 ۶ــــ

۲ 
۱   ۵ــــ

 
 ۳ــــ

ّ︠﹙︀ق ︋︀ش

۱ 
 ۲ــــ
۱ 
 ۳ــــ
۲ 
 ۵ــــ
۳ 
 ۴ــــ
۲ 
 ۶ــــ



٥٧٥٧

 ۱ از شربت پارچ هم خورده شده 
 ۱ از شربت ليوان خورده شده است.  ۲ــــ

است. آيا می توان گفت مقدار شربت باقی مانده در ليوان و پارچ مساوی است؟  ۱ــ  ۲ــــ
چرا؟

اين درخت با زاويه ی راست روی زمين قرار گرفته است.
يک ديوار بايد با زمين زاويه ی راست درست کند. بّناها با استفاده 
از چه وسيله ای مطمئن  می شوند که ديوار با زاويه ی راست چيده 

شده است؟ در اين مورد سؤال کنيد.
با گونيا هم می توانيم زاويه ی راست را تشخيص دهيم.

﹟︣﹝︑

۲ــ عدد های زير را با هم مقايسه کنيد. سپس توضيح دهيد که چگونه اين مقايسه را انجام داديد.

  ۳ واحد
۱ واحد    ۲ واحد و   ۱۰ـــــــ

  
۲ واحد و   ۱۰ــــــ

۱ واحد    ۳ واحد و   ۱۰ـــــــ  ۷ واحد
  

۴ واحد و   ۱۰ــــــ

︡﹫︨︣︍︋



٥٨

   

۱ــ  يک متر و ۲۵ سانتی متر برابر با ۱۲۵ سانتی متر است. توضيح دهيد که عدد ۱۲۵ چگونه به دست می آيد.

۲ــ۳۵۶۰ گرم يعنی ۳ کيلوگرم و۵۶۰ گرم. توضيح دهيد که اين عددها چگونه به دست می آيند.

۱ــ کسر های نوشته شده را روی هر ساعت نشان دهيد. 
شکل های خود را با شکل های دوستانتان مقايسه کنيد.

خط  کاغذ  تای  خط های  روی  خط کش  با  و  کنيد  باز  را  آن  سپس  کنيد.  تا  دوبار  زير  به صورت  را  کاغذ  تّکه  يک  ۲ــ 
بکشيد. چند زاويه به وجود می آيد؟ چه نوع زاويه ای؟

کاغذ به چند قسمت مساوی تقسيم شده است؟

۳ــ الگوی زاويه ها را ادامه دهيد.

٤ــ از ١٠٠٠ تا ١٤٠٠ را ٥٠ تا٥٠ تا بنويسيد.

﹟︣﹝︑

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏

﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

۱ 
 ۶ــــ

۱ 
 ۴ــــ

۱ 
 ۳ــــ

۱ 
 ۲ــــ

٥٨
ــ ١٠٥٠  ــ   ١٠٠٠



۵  ــ  شکل روبه رو چند زاويه دارد؟ زاويه ی راست آن را مشّخص کنيد.

۶ــ دهانه ی پرگار چقدر باز شده است؟
با اين پرگار يک دايره بکشيد؛ شعاع آن چند سانتی متر است؟

۷ــ با پرگار دايره ای بکشيد که مرکز آن نقطه ی «م» باشد و از نقطه ی «د» بگذرد.       
  اين دايره را به صورت تقريبی به ٨ قسمت مساوی تقسيم کنيد.                                      د.           .م

۳ را نشان دهيد.                                                                                           
 

کسر  ۸ــــ

۸  ــ کدام يک از شکل های زير به قسمت های مساوی تقسيم شده است ؟ ۲ قسمت اين شکل را رنگ کنيد
و کسر مربوط به آن را بنويسيد.

۹ــ چه کسری از اين دايره نارنجی است؟
چه کسری از آن سبز است؟
چه کسری صورتی است؟

 ۱ را نيم می گوييم.
 ۱  را ربع و کسر  ۲ــــ

 ۴ــــ
۱۰ــ کسر 

زمان هايی را که ساعت ها نشان می دهند، با ربع و نيم بنويسيد.

٥٩

۱ 
 ۴ــــ

۱ 
 ۲ــــ



٦٠٦٠

۱ــ  شکل روبه رو را با چوب کبريت بسازيد.
چهار چوب کبريت را حرکت دهيد تا دو مرّبع به وجود آيد.

(مرّبع ها هم اندازه نيستند.)

مرّبع  چهار  تا  کنيد  جابه جا  و  دهيد  حرکت  را  کبريت  چوب  سه  ۲ــ 
يک  اندازه به وجود آيد.

۳ــ شش چوب کبريت را جابه جا کنيد تا چهار مثّلث و يک شش ضلعی 
به وجود آيد.

در هر سؤال، شکلی را که به وجود می آيد بکشيد.

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن

منصور و اميد قرار گذاشتند با هم شريک شوند.منصور به اميد گفت: «سرمايه از من و کار از تو.
در آخر هم نصف سودی که به دست می آوری، مال من باشد.» اميد قبول کرد.

گفت:  منصور  تومان.»   ۸۰۰۰» داد:  پاسخ  اميد  کرده ای؟»  سود  چقدر  «امروز  پرسيد:  منصور  اّول  روز  پايان  در 
«نصف آن، يعنی ۴۰۰۰ تومان، مال من است. حاال چقدر برای تو مانده است؟» اميد گفت: «۴۰۰۰ تومان.» منصور 

دوباره گفت: «پس نصف آن، يعنی ۲۰۰۰ تومان، مال من است.»
که  را  پولی  از  نيمی  بار  هر  بخواهد  اگر  که  کرد  فکر  خود  با  اّما  بدهد  منصور  به  ديگر  تومان  می خواست۲۰۰۰  اميد 
به دست آورده است به منصور بدهد، کم کم بايد همه ی آنچه را به دست می آورد، به او بدهد؛ آيا اين نوع شريک شدن 

درست است؟ چه اشکالی دارد؟



فصل4 : ︲︣ب و ︑﹆︧﹫﹛

از زمان توّلد پيامبر اکرم تا کنون به طور تقريبی ١٤٠٠ سال گذشته است.١٤٠٠ 
سال را می توان ١٤ تا ١٠٠ سال هم گفت. هر ١٠٠ سال يک قرن است، بنابراين، 

در حال حاضر ١٤ قرن از زمان توّلد پيامبر گذشته است.



٦٢٦٢٦٢

۱ــ بعد از ۹۹۹ چه عددی است؟
اين مسئله را به صورت روبه رو می نويسيم: 

پاسخ را حدس بزنيد و در مربّع بنويسيد.
حاال برای مسئله های زير يک تساوی بنويسيد و به جای سؤال (خواسته ی مسئله) مربّع بگذاريد.

چه عددی اگر با ۹۹۹ جمع شود، حاصل ۱۰۰۰ می شود؟

از۱۰۰۰ چند واحد بر داريم تا ۹۹۰ به دست آيد؟

﹤﹚︧﹞ ﹏ّ

۲ــ عددی را با ۱۰۰۰ جمع کرديم؛ حاصل ۱۱۰۰ شد. اين عدد را به دست آوريد.

٣ــ عددی را به ٥ اضافه می کنيم. از حاصل، ٥ تا کم می کنيم. چه عددی به دست می آيد؟ چرا؟

۹۹۹+۱=  

 +١١٠٠=١٠٠٠

کمک  مسئله  بهتر  درک  به  نمادين  شکل  يک  يا  و  عبارت  يا  تساوی  يک  به  مسئله  کردن  تبديل 
می کند و راه پيدا کردن جواب را نيز مشّخص می سازد.



٦٣٦٣٦٣

شمردن مربّع ها را در فصل اّول ياد گرفتيد. به کمک آن برای هر شکل يک عبارت بنويسيد.

دسته کاشی تايی می شود  مرّبع.                                     ٤ دسته کاشی ٤ تايی می شود  مرّبع.                                 

﹟روش ﹨︀ی ﹡﹞︀د

تايی می شود  مرّبع. کاشی کاشی تايی می شود  مرّبع.            

تايی می شود  مرّبع. کاشی کاشی تايی می شود  مرّبع.                                   

در علم رياضی از نمادهای متفاوتی استفاده می کنيم. نمادها شامل عددها، عالمت ها 
و شکل های هندسی هستند. در اين فصل با نمادهای ضرب و تقسيم آشنا می شويم.



٦٤٦٤٦٤

️﹫﹛︀︺ّ﹁

طاها برای جشن والدت پيامبر اکرم (ص) بسته های شکالت درست کرد. 
او در هر بسته ۴ شکالت گذاشت.

يکی از همسايه ها ۳ بسته شکالت برداشت. چند شکالت به اين خانواده 
رسيده است؟

طاها ابتدا برای اين مسئله شکل کشيد (شما هم شکل رسم کنيد.)
. سپس اين عبارت را نوشت:  دسته ی  تايی می شود 

خواهر بزرگ تر طاها، که معّلم رياضی بود، به او گفت: «چرا از ضرب استفاده نکردی؟ می توانستی بنويسی ۱۲ = ۴ * ۳.»
حاال شما بگوييد: اگر در هر بسته ۵ شکالت باشد، همسايه ی آن ها چند شکالت برداشته است؟

(شکل بکشيد و عبارت ضرب بنويسيد.)

︲︣ب

در شکل های زير دو نمونه آجرچينی را که از آن ها در ساختن ديوار استفاده می شود، مشاهده می کنيد.با ۴ ّ︠﹙︀ق ︋︀ش
رنگ مختلف قسمتی از آجرها را در دسته های مساوی رنگ کنيد.برای هر کدام يک ضرب بنويسيد. (هر 

دسته را يک رنگ کنيد تا ۴ دسته درست شود.)
                            *  =                                                           *  =   

 

 



٦٥٦٥٦٥

۱ــ برای هرشکل يک تساوی ضرب بنويسيد.

۲ــ به کمک تقارن، تعداد مرّبع ها را پيدا کنيد و برای آن ها يک عبارت ضرب بنويسيد.

برای شکل روبه رو می توان جمع ۳+۳ را نوشت.
همچنين می توان گفت: ۲ تا دسته ی سه تايی يعنی

                 ۳+۳=۲*۳
حاال حاصل ضرب ها را به کمک جمع پيدا کنيد.

۴*۳=۳+۳+۳+۳=                                       
۵*۷=۷+۷+۷+۷+۷=         
۴*۹=  +  +    +  =                              

با انجام ضرب با ماشين حساب، درستی عبارت ها را بررسی کنيد.

   *  =             *  =            *  =   

︀ ﹝︀︫﹫﹟ ︧︀ب ﹋︀ر︋ 

  ٢                  =  * ٢                      =  * ٢ *  =   

   *  =             *  =                ٤ *  =   

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س



٦٦٦٦٦٦

۲ــ با ضرب کردن مانند نمونه الگوهای شمارش چندتا چندتا را پيدا کنيد.

۳ــ برای هر ضرب يک جمع بنويسيد و حاصل آن را پيدا کنيد.
۳*۴ =  +   +  =                    ۲*۶=  +   = 
۳*۵=  +   +  =                  ۲*۷=   +   = 

︀ ﹝︀︫﹫﹟ ︧︀ب ﹋︀ر︋ 
به کمک ماشين حساب، حاصل ضرب های زير را به دست آوريد.

۴*۹= ۸*۷= ۶*۵=
3*7= 4*6= 8*5=

 *  =  *  =  *  =

﹟︣﹝︑.۱ــ به کمک محور، مثل نمونه، ضرب ها را کامل کنيد

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
۲*۵=۱۰

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
٤*٣=   

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
٢*٥=   

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
  *  = 

٥ ١٠

٥*١ ٥*٢ ٥*٣ *
+٥ +٥ +٥

٣ ٦

٣*١ ٣*٢ *
+٣ +٣ +٣

٩

٣*٣

٤ ٨

٤*١ * *
+٤ +٤ +٤

*

٦ ١٢

٦*١ ٢* *

١٨

*



٦٧٦٧٦٧

او  بود.  شده  کشيده  آن ها  روی  زير،  شکل های  که  کرد  پخش  برگه هايی  کالس  در  سوم  کالس  معّلم  ۱ــ 
از دانش آموزان خواست که با دسته بندی کردن و نوشتن يک عبارت ضرب، تعداد مرّبع های هر شکل را 
پيدا کنند. پاسخ چند دانش آموز را در زير می بينيد. عبارت های هرکدام را پيدا کنيد.(شکل آخر را شما 

دسته بندی کنيد.)

۲ــ حاصل ضرب های زير را با روش های خواسته شده به دست آوريد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁
︲︣ب ︻︡د ﹨︀ی ﹉ ر﹇﹞﹩

= ٥*٣با نوشتن جمع                                =٥*٤ با رسم مستطيل مانند سؤال ١  

=٧*٢با رسم شکل                                  =٤*٥ با محور 

=٣*٥با روشی که دوست داريد.            =٧*٤ با شمارش سه تا سه تا 

                        و    و     و  ٦  و  ٣

  *  =                      *  =                    *  =     

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

  *  =                      *  =                    *  =     



٦٨٦٨٦٨

را  روش ها  از  يکی  آن گاه  کنيد.  گفت وگو  کالس  در  عدد  دو  ضرب  حاصل  کردن  پيدا  روش های  مورد  در  ۱ــ 
انتخاب  کنيد و دليل اين انتخاب را توضيح دهيد. سپس، حاصل ضرب های زير را با هر روشی که دوست داريد، 

به دست آوريد.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

           ٧×٥                                                                                                      =٦×٤=                 

۲ــ جدول های ضرب را کامل کنيد.

٣ــ ارتباط ضرب ها را با الگوی شمارِش چندتا چندتا توضيح دهيد. به کمک اين الگو حاصل ضرب ها را به دست آوريد.

و و و و و و ١٥و١٠و٥

٥ ٦ ٧
٢
٣

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
٤

٢*١       =٣*١              =٤*١= 
+٢+٣+٤

٢*٢ =٣*٢ =٤*٢=  
+٢+٣+٤

٢*٣ =٣*٣ =٤*٣= 
+٢+٣+٤

٢*٤ =٣*٤ =٤*٤= 
+٢+٣+٤

٢*٥ =٣*٥ =٤*٥= 
+٢+٣+٤

٢*٦ =٣*٦ =٤*٦= 
+٢+٣+٤

٢*٧ =٣*٧ =٤*٧= 
+٢+٣+٤

٢*٨ =٣*٨ =٤*٨= 
+٢+٣+٤

٢*٩ =٣*٩ =٤*٩= 

٨



٦٩٦٩٦٩

۱ــ به کمک ضرب هايی که در صفحات قبل انجام داديد، جدول ضرب زير را کامل کنيد.

* = ۲ــ شکل روبه رو را به صورت های مختلف دسته بندی کنيد.  
* = برای هر کدام يک ضرب بنويسيد و تساوی ها را کامل کنيد.  

 * =                                
  * =    
۳ــ مجيد روزی ۲ صفحه قرآن می خواند.پس از ۵ روز چند صفحه قرآن خوانده است؟

۴ــ هر دست قاشق ۶ قاشق دارد. دو دست قاشق چند قاشق دارد؟

۵  ــ در هر جين جوراب ،۶ جفت جوراب هست. در دو جين چند جفت جوراب هست.

۶  ــ در ۳جعبه مداد رنگی ۶ تايی و يک جعبه ی ۱۲ تايی روی هم چند مداد هست؟

بگيريد.مسئله ی  کمک  حساب  ماشين  از  می توانيد  مسئله  حّل  برای 
زير را به  کمک ماشين حساب حل کنيد.

در يک کارتن ۸ بسته ی ۱۲ تايی مداد رنگی وجود دارد.
 در اين کارتن چند مداد رنگی وجود دارد؟

﹟︣﹝︑

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

٤

٢
٣

٥

︀ ﹝︀︫﹫﹟ ︧︀ب ﹋︀ر︋ 



٧٠٧٠٧٠

يادگرفتيد که در ضرب با جابه جا شدن دو عدد، حاصل ضرب تفاوتی نمی کند.برای مثال، حاصل ۵*۳ با ۳*۵ برابر 
است. با توّجه به اين مطلب تساوی ها را کامل کنيد.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

۱ــ حاصل ضرب های سمت راست را با شکل و سمت چپ را با محور به دست آوريد.

از اين فّعاليت چه نتيجه ای می گيريد؟ بنويسيد.

۲ــ مانند نمونه هر شکل را با دو نوع دسته بندی شمارش کنيد و برای آن ضرب بنويسيد.

از مقايسه ی دو ضرب در هر شکل چه نتيجه ای می گيريد؟

️ ﹨︀ی ︲︣ب ﹫︮︀︠

 *  =   *  =   *  =   *  =  

 *  =   *  =   *  =   *  =  

٥*١=١*٢=

١*٣=٧*١=
٤٣٢١٠ ٥ ٦

٤٣٢١٠ ٥ ٦

️﹫﹛︀︺ّ﹁

٤*٦                   =٦*٤                  =٣*٧                 ٢١=٧*٣= 
۵*۹=            ۹*۵=            ۴*۸=                ۸*۴= 



٧١٧١٧١

(۵*۴)+(۱*۴)= ۵ دسته ی ۴ تايی مرّبع سفيد و ۱ دسته ی ۴ تايی مرّبع سبز                       =  + 
می دانيم که در مجموع ۶ دسته ی ۴ تايی مرّبع داريم. پس:                                                               =۴*۶

۲ــ با توّجه به سؤال باال و جدول ضرب صفحه ی ۶۹، حاصل ضرب های جديد را به دست آوريد. 
۶*۵ =(۵*۵)+(۱*۵) = +  = 
۸*۶ = (۵*۶)+(۳*۶) = +  = 
۹*۷ = (۵*۷)+(۴*۷) = +  = 

۳ــ می دانيم که ۸*۶ برابر است با ۴۸. برای پيدا کردن حاصل ۸*۹، حاصل چه عبارتی را بايد با ۴۸ جمع کنيم؟ 
۹*۸=(  *  )+(۶*۸)                                                                                                                        

۴ــ زهره۴ بسته ی ۳ تايی آب نبات زرد و ۵ بسته ی ۳ تايی آب نبات سبز در ظرف گذاشته بود.چند آب نبات در ظرف بود؟

۵ــ با توّجه به تمرين های اين بخش می توانيد حاصل ضرب هر دو عدد را به دست آوريد.برای مثال، حاصل ضرب ۸*۹ 
به  اين صورت به دست آمده است: 

۹*۸ = (۵*۸)+(۴*۸) =   +  =                         
ضرب های ۸*۵ و ۸*۴ را در درس قبل يادگرفته ايد.

️﹫﹛︀︺ّ﹁

۱ــ برای پيدا کردن تعداد کّل مرّبع ها می توانيم به دوصورت عمل کنيم:

با نوشتن حاصل ضرب، درست بودن تساوی های زير را بررسی کنيد.

(٧*١)+(٧*٤)=٧*٥
 +  =  

(٥*٦)+(٥*٢)=٥*٨
﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س  =  + 

٦ تا ٢ تا

٤ تا

١



٧٢٧٢٧٢

با نوشتن حاصل ضرب، درست بودن تساوی های زير را بررسی کنيد. ﹟︣﹝︑

پيدا  برای  گوناگونی  روش های  تاکنون  ٢ــ 
کردن حاصل ضرب دو عدد ياد گرفته ايد.

را  ضرب  جدول  روش ها  اين  از  استفاده  با 
کامل کنيد.

(۴*۵)+(۳*۶)=۲۰ +۱۸ = ۳۸
(۷*۴)+(۳*۹)=  +  =  

(۷*۱)+(۷*۴)=۷*۵ (۸*۲)+(۸*۵)=۸*۷
  +  =    +  = 

۱ــ تساوی ضرب را به کمک محورها بنويسيد.
  * = *

 

 * = *

﹟﹋ ﹤︊︨︀﹞

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

ديديد که در محاسبه ها ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب می کنيم. سپس، بقّيه ی عمل ها را انجام 
می دهيم. در نمونه ی حل شده نيز ابتدا ضرب ها انجام شده اند. سپس، حاصل جمع به دست می آيد.

حاصل عبارت های زير را به دست آوريد.

٤٣٢١ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

٩

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

*

(۲+۳)*(۸-۲)=  ×  = 
(۸*۱)*(۷-۵)=  ×  = 



٧٣٧٣٧٣

۱ــ جواد برای شرکت در جشن نيکوکاری ۲۴ دفترچه خريده است. او می خواهد دفترچه ها را بسته بندی کند 
و در هر بسته ۳ دفترچه قرار  دهد. 

جواد چند بسته دفترچه می تواند درست کند؟
با رسم شکل مسئله را حل کنيد.

حاال برای شکلی که کشيده ايد، يک عبارت ضرب بنويسيد.

و
ج

️﹫﹛︀︺ّ﹁

۲ــ اگر جواد بخواهد دفترچه هايش را در بسته های ۴    تايی قرار دهد، چند بسته درست می شود؟ برای اين مسئله يک عبارت تقسيم 
بنويسيد.

برای پيدا کردن حاصل تقسيم از ضرب روبه رو استفاده کنيد.                                                                                           ۲۴=۴*  

ديديد که گوشه های مستطيل زاويه های راست هستند.

دو ضلع مستطيل روبه رو را با خط کش ادامه داده ايم. 
اين خط ها هيچ وقت يکديگر را قطع نمی کنند.

به اين دو خط،خط های موازی می گويند.

حاال دو ضلع ديگِر مستطيل را با خط کش ادامه دهيد.
آيا خط هايی که کشيده ايد موازی هستند؟

﹜﹫︧﹆︑

ق ︋︀ش ّ ﹑︠

 برای حل کردن مسئله می توانيد از تقسيم روبه رو استفاده کنيد.                                    =۳÷۲۴
به کمک عبارت ضرب يا شکلی که کشيده ايد، پاسخ تقسيم را بنويسيد.



٧٤٧٤٧٤

۱ــ شکل های زير را دسته بندی کنيد. تعداد شکل های هر دسته در کنار آن نوشته شده است.
 با نوشتن يک تقسيم، تعداد دسته ها را پيدا کنيد.

مساوی  به تعداد  را  شکالت ها  بشقاب ها،  تعداد  به  توّجه  با  است.  شده  نوشته  دايره ها  در  شکالت ها  تعداد  ۲ــ 
تقسيم کنيد. تعداد شکالت های هر بشقاب را با يک تقسيم به دست آوريد.

٣ــ برای محور های زير يک تقسيم بنويسيد.

٤ــ با نوشتن يک ضرب، حاصل تقسيم را به دست آوريد.

﹋︀ر﹋︀ر در ﹋﹑س

٦ ٥

 ÷  =   ÷  =  

١٨

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤

۱۰ ÷ ۲ =  

 ÷  =  

١٢

*۶=۲۴  *۵=     * =۴۸
  ۲۴÷۶=    ۳۰÷۵=  ۴۸÷۶=

 ÷  =   ÷  =  

٣ ٤

 ÷  =   ÷  =  



٧٥٧٥٧٥

۲ــ مادر محسن خّياطی می کند. او به هر پيراهن ۵ دکمه می دوزد. ۱۵ دکمه را به چند پيراهن می دوزد؟

استکان  چند  کارتن  اين  در  می گيرد.  جا  استکان   ۶ جعبه  هر  در  دارد.  وجود  استکان  جعبه   ۸ کارتن  يک  در  ۳ــ 
هست؟

۴ــ سارا از گل فروشی ۱۰ شاخه گل خريده است. او می خواهد اين گل ها را به طور مساوی در ۲ گلدان بگذارد.
در هر گلدان چند شاخه گل بايد بگذارد؟

۵ــ برای تقسيم ۷ ÷ ۱۴ يک مسئله بنويسيد و آن را حل کنيد.

۶ــ برای ضرب ۵*۳ يک مسئله بنويسيد و آن را حل کنيد.

﹟︣﹝︑

ضلع های اين دو مستطيل را اندازه بگيريد.
آيا ضلع های روبه رو، مساوی هستند؟

ّ︠﹙︀ق ︋︀ش

۱ــ هر شکل را دسته بندی کنيد و برای آن يک ضرب و دو تقسيم بنويسيد.

 ÷  =  
 *  =  

 ÷  =  
 ÷  =  
 *  =  

 ÷  =  

٢

١ ١

به کمک نتيجه ی مسئله ی باال توضيح دهيد که اندازه ی ضلع قرمز رنگ چگونه به دست 
می آيد.

طولطول

عرضعرض



٧٦٧٦٧٦

۱ــ چگونه به کمک ضرب می توانيد حاصل تقسيم ۳÷۱۲ را به دست آوريد؟ توضيح دهيد.

۲ــ حاصل عبارت روبه رو را چگونه و به چه ترتيب به دست می آوريد؟ توضيح دهيد.  (۴*۳) + (۲÷۸)

﹝︣ور ﹁︭﹏﹝︣ور ﹁︭﹏

۱ــ الگوها را ادامه دهيد.   

۲ــ در الگوی شمارش ۸ تا ۸ تا ۴۸ چندمين عدد است؟ 
در الگوی شمارش ۹ تا ۹ تا، عدد بعد از ۵۴ چند است؟

۳ــ با توّجه به شکل، يک مسئله ی ضرب يا تقسيم بنويسيد.

﹟︣﹝︑

﹟︐︫﹢﹡ ﹌﹠﹨︣﹁

۱*۲                ۲*۲                  ۳*۲ ۴*۲
و۱۸و۱۲و۶ و و و و و  
و۲۱و۱۴و۷ و و و و و  



٧٧٧٧٧٧

۴ــ به سؤال های زير پاسخ دهيد و برای هر کدام يک تقسيم بنويسيد.
چند ۳ تا می شود ۱۲ تا؟
چند ۵ تا می شود ۲۰ تا؟

۵ــ در هر بشقاب چند سيب هست؟ تساوی ها را کامل کنيد.        

کند،  سوار  را  نفر   ۴ تاکسی  هر  اگر  شدند.  تاکسی  سوار  آن  مسافران  شد.  خراب  داشت،  مسافر  نفر   ۳۶ که  اتوبوسی  ۶ــ 
حساب کنيد که يک اتوبوس چند برابر يک تاکسی مسافر می برد.

چرا استفاده از اتوبوس بهتر از تاکسی است؟ توضيح دهيد.

۷ــ سّکه ی ۲۰ ريالی چند برابر سّکه ی ۵ ريالی است؟
چند سّکه ی ۵ ريالی را می توانيم با يک سّکه ی ۲۰ ريالی عوض کنيم؟

۸  ــ اکبر ۱۲ سال دارد. برادرش ۴ ساله است. سّن اکبر چند برابر سّن برادرش است؟

۹ــ در يک روستای کوچک ۳۵ نفر در نماز جماعت شرکت می کنند. اگر در هر صف نماز جماعت ۷ نفر بايستد،
در مسجد اين روستا چند صف درست می شود؟

برای پيدا کردن پاسخ مسئله، از تقسيم استفاده کنيد.
حاال ۲ برابر ۵ را پيدا کنيد.
۳ برابر ۷ را به دست آوريد.

۶ برابر ۵ را حساب کنيد.

 * =  ۱*۳=
تعداد سيب های بشقاب سمت راست چند برابر تعداد سيب های بشقاب سمت چپ است؟



٧٨٧٨٧٨

شما تا اينجا برای پيدا کردن حاصل ضرب دو عدد، چند روش ياد گرفته ايد:

۱ــ به کمک رسم شکل 
 

۲ــ به کمک محور
 

۳ــ با جمع کردن
  

۴ــ با استفاده از ضرب های ساده تر
 

۵  ــ با استفاده از اشيائی مثل مهره يا مکّعب های چينه 
 

۶ــ به کمک ماشين حساب؛ البّته در زمان حّل مسئله از ماشين حساب استفاده می کنيم. اّما الزم است جدول ضرب را با
 تمرين کردن به خاطر بسپريم و حفظ کنيم.

شکل روبه رو از ۲۷ مکّعب کوچک درست شده است.
آن ها را رنگ می زنيم و پس از خشک شدن رنگ، ۲۷ مکّعب را جدا می کنيم.  

چند مکّعب اصًال رنگ نشده است؟ 
چند مکّعب فقط يک سطحشان رنگ شده است؟

چند مکّعب فقط دو سطحشان رنگ شده است؟ 
چند مکّعب فقط سه سطحشان رنگ شده است؟

︨︣﹎︣﹝﹩ و ﹝︺ّ﹞︀

﹁︣﹨﹠﹌ ︠﹢ا﹡︡ن

٤٣٢١٠ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦

 ۹*۳=

 ۴*۴= 

۵*۹=۹+۹+۹+۹+۹=  

۸*۹=(۵*۹) + (۳*۹)=  +  = 

۲*۴=  


