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سخنی با معلّم
کتاب	ریاضی	پایه	ی	سوم	ابتدایی	در	جهت	برنامه	ی	درسی	مّلی	و	در	ادامه	ی	تدوین	کتاب	های	
با	 دانش	آموزان	 است	 شده	 تالش	 کتاب	 این	 در	 است.	 شده	 تألیف	 دوم	 و	 اّول	 پایه	ی	 ریاضی	 درسی	
عین	 در	 کنند.	 ایفا	 فّعال	 نقشی	 یادگیری	 در	 و	 شوند	 ترغیب	 کردن	 فکر	 به	 آموزشی،	 نوین	 روش	های	
ابعاد	مختلف	 به	 کتاب	 کند.	 تقویت	 در	حّل	مسئله	 را	 آن	ها	 توانایی	 که	 بیاموزند	 را	 مهارت	هایی	 حال،	
و	 زیبایی	شناسی	 لحاظ	 از	 باید	 که	 است	 هنر	 یک	 طرفی،	 از	 دانش	 این	 دارد.	 توّجه	 ریاضّیات	 دانش	
حقیقت	نمایی	ارزش	های	نهفته	ی	خود	را	آشکار	سازد	و	از	طرف	دیگر،	در	همه	ی	علوم	بشری	کاربرد	
و	حضور	تعیین	کننده	دارد.	آموزش	ریاضّیات	نه	تنها	اهرمی	مؤّثر	برای	رشد	تفّکر،	بلکه	وسیله	ای	برای	
تعالی	انسان	از	طریق	ساختارهای	شناختی	و	معرفتی	اوست	و	البته	این	تعالی	بدون	تکیه	بر	معارف	الهی	
باید	برای	دانش	آموزان	شادی	آور	و	لّذت	بخش	 و	علوم	توحیدی	میسر	نخواهد	بود.	درس	ریاضّیات	
باشد	و	به	وسیله	ی	آن	احساس	خوبی	از	توانایی	های	خود	و	دیگران	به	ایشان	دست	دهد.	همچنین	باید	
به	دانش	آموزان	نشان	دهد	که	با	همه	ی	تفاوت	ها	و	اختالف	هایی	که	دارند،	می	توانند	در	کنار	هم	باشند	و	
برای	یکدیگر	احترام	قائل	شوند.	دانش	آموزان	هم	مسئولیت	بپذیرند	و	هم	به	دیگران،	وقتی	به	کمک	نیاز	

دارند،	یاری	رسانند	و	برای	رسیدن	به	یک	هدف	مشترک	همکاری	کنند.
کتاب	حاضر	هشت	فصل	دارد	و	هر	فصل	آن	شامل	چهار	درس	و	یک	بخش	حّل	مسئله	است	
که	راهبردهای	حّل	مسئله	را	آموزش	می	دهد.	توّجه	داشته	باشید	که	دانش	آموزان	در	پایه	ی	دوم	ابتدایی	
با	این	راهبردها	آشنا	شده	اند.	در	این	کتاب	سعی	شده	است	از	راهبرد	حّل	مسئله	در	آموزش	مفاهیم	نیز	

استفاده	شود.
تکمیل	 جهت	 کالس«	 در	 »کار	 درس،	 آن	 مفاهیم	 آموزش	 برای	 »فّعالیت«هایی	 درس	 هر	 در	
منزل		 در	 یادگیری	 تثبیت	 »تمرین«هایی	جهت	 و	 در	کالس	درس،	 احتمالی	 اشکاالت	 رفع	 و	 یادگیری	
بر	»تمرین«های	تکمیلی	و	 نیز	در	بخش	»مرور	فصل«،	عالوه	 پایان	هر	فصل	 گنجانده	شده	است.	در	
ترکیبی،	بر	مهارت	هایی	چون	خواندن	و	نوشتن	تأکید	می	شود.	معّماهای	مطرح	شده	در	این	قسمت	ها	نیز	

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

در پایان، تمرین هایی برای منزل توصیه می شود.
آموزگار در سازماندهی تدریس و پس از اتمام موضوع درس اصلی، به قسمت های 
پایین هر صفحه که با رنگ های خاّصی متمایز شده اند، می پردازد و آن ها را به صورت مجزا 

جداگانه تدریس می کند.



شاخص	های	مورد	توّجه	در	کتاب	ریاضی	پایه	ی	سوم	ابتدایی	عبارت	اند	از:
١ــ	باال	بردن	توانایی	دانش	آموزان	در	حّل	مسئله

٢ــ	استفاده	از	راهبرد	حّل	مسئله	در	فّعالیت	های	آموزشی
٣ــ	توّجه	به	نقش	فّعال	دانش	آموز	در	یادگیری	مفاهیم	ریاضی

٤ــ	توّجه	به	ارتباط	کالمی	و	عینی	و	ارتقای	توانایی	مهارت	های	نوشتن	و	خواندن
٥	ــ	توّجه	به	تفاوت	های	فردی	دانش	آموزان	و	سبک	های	یادگیری	آن	ها

٦	ــ	ارتقای	توانایی	دانش	آموزان	در	مدل	سازی	ریاضی
٧ــ	ارائه	ی	مثال	ها	و	نمونه	هایی	از	کاربرد	ریاضی	در	زندگی	روزمره
8	ــ	توّجه	به	هوّیت	مذهبی	و	مّلی	و	تأثیر	فرهنگ	در	آموزش	ریاضی

در	پایان	از	همه	ی	کسانی	که	در	برنامه	ریزی	و	اصالح	کتاب	و	آموزش	معلّمان	ما	را	یاری	نموده	اند،	
تشّکر	می	کنیم	و	منتظر	پیشنهادها	و	انتقادهای	سازنده	ی	شما	همکاران	گرامی	برای	ارتقای	کیفیت	کتاب	و	

رفع	اشکاالت	و	نقایص	احتمالی	آن	هستیم.		

مؤلفان



٧

اگر به آسمان نگاه کنید، هر شب ماه را به یک شکل می بینید. در ابتدای هر یک از ماه های 
به شکل  باریک دیده می شود.در شب چهاردهم ماه، آن را  به شکل یک هالل  سال، ماه 
دایره ای کامل می بینیم.پس از آن، ماه به صورت هالل در می آید و کم کم  باریک می شود. 

این الگو هر ماه یک بار تکرار می شود.

فصل1: الگوها
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حمید	برای	پاسخ	دادن	به	سؤال	های	باال	شکل	های	زیر	را	کشیده	است.	
		بین	تعداد	واحدها	و	شکل	های	زیر	چه	رابطه	ای	وجود	دارد؟

توضیح	دهید.		

2ــ	خانه	ی	مریم	در	یک	ساختمان	10	طبقه	است.	هر	طبقه	ی	آن	ساختمان	4	واحد	دارد.
2	طبقه	ی	آن	چند	واحد	دارد؟
3	طبقه	ی	آن	چند	واحد	دارد؟	
7	طبقه	ی	آن	چند	واحد	دارد؟

حّل مسئله

کشف	الگو	)رابطه	ی	بین	عددها	یا	شکل	ها(	و	بیان	و	توصیف	آن	به	صورت	کالمی	
و	نوشتاری	از	مهارت	های	مهم	در	حوزه	ی	یادگیری	ریاضی	است.

1 3 6+2 +3 +4

0 1 4 9+1 +3 +5

١ــ	الگوهای	زیر	را	ادامه	دهید.	توضیح	دهید	که	بین	عددها	و	شکل	ها	چه	رابطه	ای	وجود	دارد.



9 می	کند.	 کمک	 آن	 حّل	 به	 مسئله	 در	 ها	 رابطه	 و	 الگوها	 کشف	
به	همین	دلیل،	یکی	از	راهبردهای	حّل	مسئله	»الگویابی«	است.

الگویابی

+٥٠ +٥٠

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

تعداد	بسته	های	٣٢١
بیسکویت

سود	بیسکویت	ها١٠٠٥٠

													 	

حاال	به	سؤال	های	زیر	پاسخ	دهید.
اگر	این	مغازه	دار	٤	بسته	بیسکویت	بفروشد،	چقدر	سود	می	کند؟

چند	بسته	بیسکویت	باید	بفروشد	تا	٣٠٠	ریال	سود	کند؟

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

٤ــ	یک	ساختمان	٥	طبقه	ساخته	شده	است.	باالترین	طبقه	ی	آن	٢	واحد	دارد	اّما	هر	یک	
طبقه	که	پایین	می	رویم،	٢	واحد	به	تعداد	واحدها	اضافه	می	شود.

در	این	ساختمان،	هر	واحد	٣	اتاق	خواب	دارد.
ــ	در	باالترین	طبقه	چند	اتاق	خواب	وجود	دارد؟
ــ	در	پایین	ترین	طبقه	چند	اتاق	خواب	وجود	دارد؟

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

ــ	چه	الگویی	بین	تعداد	اتاق	خواب	های	طبقه	ها	وجود	دارد؟
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٢ــ		شکل	های	زیر	را	دسته	بندی	کنید.	به	کمک	الگوهای	شمارِش	چندتا	چندتا	و	نوشتن	یک	عبارت	جمع،	تعداد	
مرّبع	های	هر	شکل	را	به	دست	آورید.	

١ــ		تعداد	مرّبع	های	کوچک	شکل	زیر	را	به	چند	صورت	می	توانیم	به	دست	آوریم.	برای	مثال،	

می	توانیم	آن	ها	را	٤	تا	٤	تا	بشماریم	و	به	صورت	زیر	دسته	بندی	کنیم:

می	توانیم	آن	ها	را	٣	تا	٣	تا	بشماریم	و	دسته	بندی	کنیم:
1 2 3 4

1
2
3

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

فّعالیت

شمارش چندتا چندتا

٤، 	،	 	یا	 	+	 	+	 	=	

+ + + + + = 																			 + +	٢	= 	

		١٢=٣+٣+٣+٣	یا		٣،٦،٩،١٢		
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