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سیر تا پیاز ریاضی سوم دبستان

الگویابی

 هرگاه تعدادی از اعداد یا اشکال کنار یک دیگر قرار بگیرند، به طوری که رابطه ای بین آن ها وجود داشته باشد، یک الگو تشکیل 
می شود. به کارهایی که برای کشف این الگو و پیدا کردن رابطه ی میان اعداد یا اشکال انجام می دهیم، الگویابی می گوییم.

 کشف الگوها در مسئله به حل آن کمک می کند، به همین دلیل الگویابی از راهبردهای حل مسئله است.
2 6 3 7 4, , , , , ......... ، .........    الگوی عددی مقابل را ادامه داده و رابطه ی بین آن را توضیح دهید. 

با دّقت در الگو می بینیم که عدد اّول با 4 جمع شده و عدد بعدی را ساخته است. عدد بعدی هم منهای 3 شده و عدد بعدی را ساخته 
3− )منهای 3( شده اند. پس رابطه ی بین اعداد را پیدا کردیم.  است. یعنی اعداد این الگو به صورت یک در میان4+ )به عالوه ی 4( و

حاال الگو را به همین ترتیب ادامه می دهیم. داریم:

 
   الگوی شکلی زیر را ادامه دهید. سپس توضیح دهید چه رابطه ای بین عددها و شماره ی شکل ها وجود دارد؟

 )4( )3( )2( )1(
10    6     3     1    

عددهایی که در زیر هر شکل نوشته شده اند، تعداد مربّع های آن شکل را نشان می دهند. در هر مرحله تعداد مربّع های هر شکل با 
شماره ی شکل بعدی جمع شده و تعداد مربّع های شکل بعدی را مشّخص می کند. یعنی:

شکل اّول: از یک مربّع ساخته شده است.
شکل دوم: 2 مربّع به تعداد مربّع های شکل )1( اضافه شده است.
شکل سوم: 3 مربّع به تعداد مربّع های شکل )2( اضافه شده است.
شکل چهارم: 4 مربّع به تعداد مربّع های شکل )3( اضافه شده است.
کنون برای پیدا کردن تعداد مربّع های شکل پنجم، باید 5 مربّع به  ا

تعداد مربّع های شکل )4( اضافه کنیم. داریم:
از 15 مربّع ساخته می شود. به همین ترتیب  پس شکل پنجم 
 شکل ششم، هفتم، هشتم و ... به ترتیب از 21، 28، 36 و ... مربّع

ساخته خواهند شد.

فصل اّول

الگوها
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   در الگوی شکلی زیر چه ارتباطی میان تعداد دایره ها و شماره ی هر شکل وجود دارد؟

...

)3()2()1(

با دقت در تعداد شکل ها می بینیم که در هر شکل به تعداد شماره ی شکل، دسته ی سه تایی از دایره ها را داریم.
به جدول زیر برای درک بهتر این موضوع توجه کنید.

شماره ی شکل)1()2()3(
تعداد دایره ها3= 1 دسته ی 3 تایی6= 2 دسته ی 3 تایی9= 3 دسته ی 3 تایی

 الگوهای عددی همواره رو به جلو نیستند. گاهی الگوهای عددی رو به عقب هستند که در این حالت به صورت برعکس از راست 
به چپ پیش می رویم و عملیات را نیز به طور برعکس انجام می دهیم.

   الگوی عددی رو به عقب زیر را کامل کنید. 

......... ، ......... ، ......... ، .......... ، ........ ، 24  ، 27  ، 30  

در این الگو هر عدد با 3 جمع شده و عدد بعدی را در الگو ساخته است چون:

 
بنابراین با توّجه به این که الگوی عددی باال یک الگوی عددی رو به عقب است، باید از عدد 24 به صورت برعکس به سمت چپ پیش 

برویم با این تفاوت که باید عمل جمع نیز به تفریق تبدیل شود. یعنی هر عدد منهای 3 شده و عدد قبلی را می سازد. داریم:

 

 در حل بسیاری از مسائل ریاضی باید سعی کنیم رابطه یا الگوی موجود در مسئله را پیدا کنیم، در این صورت مسئله به راحتی 
قابل حل است، به مثال زیر توجه کنید:

   سینا در یک ساختمان 3 طبقه زندگی می کند  که هر طبقه ی آن 2 واحد دارد، کل ساختمان یعنی تا طبقه ی 3 چند واحد دارد؟

برای حل این مسئله شکلی رسم می کنیم به این صورت که برای هر 1 واحد یک  
می کشیم و شماره ی هر شکل نشان دهنده ی شماره طبقه آن در ساختمان سینا است.

طبق شکل، ساختمان در طبقه ی اول 2 واحد دارد، تا طبقه ی دوم 4 واحد و تا طبقه ی 
سوم 6 واحد دارد. بنابراین کل ساختمان 6 واحد دارد.

 شمارش چندتا چندتا

 برای شمارش اشیا و اشکال می توانیم با دسته بندی کردن آن ها به روش های متفاوت عمل شمارش را آسان تر و سریع تر کنیم.  
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گر کاغذ را باز    کاغذی را دوبار از روی خطوط تقارن آن تا زده ایم. به شکل مقابل درآمده است. ا

کنیم، در مجموع چند دایره دیده می شود؟

چون دو خط تقارن دارد پس دارای تقارن چهار قسمتی است. بنابراین برای پیدا کردن کل دایره ها باید 5 
را 3 بار با خودش جمع  کنیم:

 5+5+5+5=20    

نکات تیزلوشانی

 یک شکل می تواند انواع مختلف تقارن را داشته باشد:

1 تقارن افقی داشته باشد؛ یعنی خّط تقارن 
به صورت عمودی باشد. مانند:

خّط  یعنی  باشد؛  داشته  عمودی  تقارن   2
تقارن به صورت افقی باشد. مانند:

3 تقارن موّرب داشته باشد؛ یعنی خّط تقارن 
به صورت موّرب رسم می شود. مانند: 

4  بیش از یک خّط تقارن داشته باشد. مانند:

  یک دایره چند خّط تقارن دارد؟

یک دایره بی شمار خّط تقارن دارد. همان طور که می بینید در شکل رسم شده تعدادی از خط های تقارن دایره را کشیده ایم.

 مربّع 4 خّط تقارن دارد.

 مستطیل 2 خّط تقارن )افقی و عمودی( دارد.
 مثّلث ها بسته به انواع مختلف خود، تعداد خط های تقارن متفاوتی دارند.

خّط تقارن ندارد.یک خّط تقارن دارد.سه خّط تقارن دارد.

 متوازی االضالع خّط تقارن ندارد.

   

 بیضی 2 خّط تقارن افقی و عمودی 
دارد.

   

 لوزی 2 خّط تقارن 
افقی و عمودی دارد.

 می دانیم که می توانیم از خّط تقارن برای شمارش سریع تر و راحت تر اشیا بهره بگیریم. اّما الزاماً خّط تقارن رسم نمی شود و گاهی 
الزم است خود ما خطوط تقارن را رسم کرده )البّته در مورد اشکالی که خّط تقارن دارند( سپس شروع به شمارش کنیم. بسته به نوع 

شکل می توانیم برای آن تقارن دوقسمتی )با رسم یک خّط تقارن( و یا تقارن چهارقسمتی )با رسم دو خّط تقارن( ایجاد کنیم.
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  از خّط تقارن برای شمارش قسمت های مساوی شکل های زیر استفاده کنید و آن ها را شمارش کنید.

)الف )ب  

الف( این شکل دارای یک خّط تقارن است، پس برای به دست آوردن تعداد کّل مربّع های شکل کافی 
است تعداد مربّع های یک طرف خّط تقارن را شمارش کرده و سپس با خودش جمع کنیم، داریم:

13 13 26+ =  

پس شکل 26 مربع دارد.
ب( در این شکل ابتدا دو خّط تقارن را رسم می کنیم، سپس، برای به دست آوردن تعداد کّل مربّع های 
شکل کافی است تعداد مربّع های یک قسمت را شمارش کرده و سپس 3 بار با خودش جمع کنیم، داریم:
4 4 4 4 16+ + + =  

  با استفاده از مفهوم تقارن شکل های زیر را طوری رنگ کنید که خط داده شده خط تقارن هر شکل باشد.

پس از رنگ کردن )الف )ب  پس از رنگ کردن  

مکّعب و صورت لای مختلف گسترده ی آن

 شکلی را که 6 وجه یا طرف دارد، هر طرف آن به شکل مربّع است و همه ی مربّع های آن نیز با هم 
برابرند، مکّعب مربع می نامیم.

 شکلی را که 6 وجه یا طرف دارد و هر طرف آن به شکل مستطیل است، به طوری که مستطیل های 
روبه رو دوبه دو باهم هم اندازه باشند، مکّعب مستطیل می نامیم.  البّته 2 وجه از یک مکّعب مستطیل 

می تواند به شکل مربّع نیز باشد.

هرگاهگفتهشودمکعّب،منظورهمانمکعّبمربّعاستونیازیبهگفنتکلمهیمربّعنیست.
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 گاهی برای حّل بعضی از مسئله ها بهتر است از رسم شکل استفاده کنیم. در این موارد ابتدا صورت مسئله را خوانده و آن را برای 
خود قابل فهم می کنیم. سپس برای آن شکلی مناسب رسم می کنیم. در چنین مواقعی نیاز نیست که حتماً شکل واقعی مربوط به 

مسئله رسم شود، بلکه شکل باید با داده ها و اطاّلعات مسئله و خواسته ی آن هم خوانی داشته باشد.
 به طور مثال برای حّل مسئله های مربوط به زمین کشاورزی، نیاز به رسم زمین کشاورزی واقعی با گل و چمن و ... نیست. برای حّل 
آن و رسم زمین، می توانیم از یک مستطیل استفاده کنیم. وقتی شکل مربوط مسئله را رسم کردیم، می توانیم به راحتی راه حّل مسئله 

را یافته و آن را سریع تر حل کنیم. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توّجه کنید.
  امیرمهدی باغچه ی خانه شان را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد و در نصف آن سبزی 

ریحان کاشت و نصف دیگر را به 3 قسمت مساوی تقسیم کرده و در یک قسمت آن تره و در دو 

قسمت دیگر آن سبزی شاهی کاشت. به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

الف( درچند قسمت از باغچه سبزی ریحان کاشته شده است؟

ب( در چند قسمت از باغچه سبزی تره کاشته شده است؟

ج( امیرمهدی چند قسمت از باغچه را سبزی شاهی کاشته است؟

با راهبرد رسم شکل مسئله را حل می کنیم.
ابتدا یک باغچه به شکل مستطیل رسم می کنیم و تمام داده ها و اطاّلعات مسئله را بر روی آن نمایش می دهیم.

مستطیل را به دو نیمه تقسیم کرده و یک قسمت را ریحان در نظر میگیریم. قسمت باقیمانده را به سه قسمت 
مساوی تقسیم می کنیم و طبق گفته ی مسئله یک قسمت را برای تره و دو قسمت را برای شاهی می گذاریم.

ابتدا به نظر می رسد 1 قسمت سبزی ریحان کاشته شده است، اّما قسمت ریحان با تره برابر نیست پس توّجه 
داشته باشید که در حل و پاسخ گویی به چنین مسائلی حتماً باید کّل شکل، به قسمت های مساوی تقسیم شود 

تا به پاسخ صحیح و واقعی آن دست یابیم.
حاال که شکل را به قسمت های مساوی تقسیم کردیم، به سؤاالت پاسخ می دهیم. کّل شکل به 6 قسمت مساوی تقسیم شده است، پس:

الف( 3 قسمت از 6 قسمت مساوی سبزی ریحان کاشته شده است.
ب( 1 قسمت از 6 قسمت مساوی سبزی تره کاشته شده است.

ج( 2 قسمت از 6 قسمت مساوی سبزی شاهی کاشته شده است.

موسالصف

عددهای 
کسری
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  یک مربّع رسم کنید و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. حاال هر قسمت را هم به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. 

این مربّع به چند قسمت مساوی کوچک تقسیم شده است؟

برای حّل این مسئله نیز می توانیم از راهبرد حّل مسئله با استفاده از رسم شکل استفاده 
کنیم. یک مربّع رسم کرده و آن  را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم:

حاال طبق خواسته ی مسئله هر قسمت را هم به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم:
می بینیم که این مربّع به 8 قسمت مساوی کوچک تقسیم شد.

همانطور که مالحظه کردید با روش رسم شکل، خیلی سریع و راحت به جواب رسیدیم.

معّرفی کسر

 هرگاه یک شکل یا شیء را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم، می توان برای آن کسر 
گر یک شکل 3 قسمتی داشته باشیم و یک قسمت آن را رنگ کرده  نوشت. به طور مثال ا

باشیم می توانیم قسمت های رنگ شده یا رنگ نشده را با کسر نشان دهیم.

مخرِج کسر   یک کسر را به صورت  نشان می دهیم. به  صورِت کسر و به

می گوییم که تعداد قسمت های مساوی را در مخرج و تعداد قسمت هایی را که موردنظر 
ماست در صورت کسر می نویسیم. به خطی که بین صورت و مخرج قرار گرفته است، »خّط 

کسری« می گوییم.  

 بنابراین، مثّلث باال به سه قسمت مساوی تقسیم شده و یک قسمت از آن رنگ شده است، که در این صورت کسر مربوط به قسمت 

1 است و می خوانیم یک سومِ شکل رنگ  شده است.
3

رنگ شده 

1 خمس گفته می شود.
5

1 ربع و به
4

1 ثلث، به
3

1 نیم)نصف(، به
2

 در کسرها به

  ثلث شکل مقابل را رنگ آمیزی کنید.

ابتدا شکل را به 3 قسمت مساوی تقسیم بندی کرده و سپس 1 قسمت از 3 قسمت 
1 )یک سوم( آن را رنگ می کنیم.

3
مساوی، یعنی

کسر مساوی واحد )مساوی یک(

 هرگاه همه ی قسمت های مساوی یک شکل، رنگ شوند، یک کسر واحد خواهیم داشت. 
در واقع هر کسری که صورت آن با مخرجش برابر باشد، کسر مساوی واحد است. مانند:

1
3

صولايرت

مخرج

�سري خط

6
6

1=
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حّل مسئله به روش های نمادین

 گاهی برای حّل راحت تر یک مسئله می توانیم آن  را به مسئله ای ساده تر تبدیل کنیم. در این روش می توانیم به جای پاسخ مسئله ای 
که می خواهیم آن  را حل کنیم، از برخی شکل های هندسی مثل مربّع، مستطیل، دایره، مثّلث و ... استفاده کنیم. برای درک بهتر این 

مبحث به مثال زیر توّجه کنید. 
 از عدد 5600، چند واحد کم کنیم تا عدد 4000 به دست آید؟

استفاده می کنیم.   از یک شکل هندسی مثل دایره  نامشّخص،  به جای عدد  یعنی  نمادین می نویسیم،  به صورت  را  صورت مسئله 
 5600−  = 4000  
5 6 00
4 000
16 00

− کافی است عدد 4000 را از 5600 کم کنیم تا عدد مربوط به دایره، یعنی پاسخ مسئله به دست آید.  

یعنی به جای دایره باید عدد 1600 قرار گیرد و این یعنی  باید از عدد 5600 ، 1600 واحد کم کنیم تا عدد 4000 به دست آید. 

 عددی را با 2430 جمع کردیم، حاصل 3420 شد. آن عدد را به دست آورید.

+ =2430 3420 از روش نمادین برای حّل مسئله استفاده می کنیم و به جای عدد نامشّخص،  را قرار می دهیم: 

3باید عدد 3420 و 2430 را تفریق کنیم تا عدد مربوط به مربّع، یعنی پاسخ مسئله محاسبه شود. 4 2 0
2 4 3 0
1 2 0
4 3 0

1 02 0
3 0

9 90

4
−

−

−

 

پس عددی که با 2430 جمع شده و حاصل 3420 شده، برابر 990 است.

 جاهای خالی را پرکنید.

16........... مربّع. 4........... تایی، می شود  4........... دسته کاشی 

در این سؤال هم از روش نمادین استفاده می کنیم، به این صورت که کاشی هایی را که رنگ یکسان 
دارند را در یک دسته ی واحد قرار می دهیم، یعنی در این شکل 4 دسته کاشی داریم که در هر 
دسته 4 کاشی با رنگ هایی متفاوت و جدا از دسته های دیگر وجود دارد. حال با شمارش کّل 

کاشی ها تعداد مربّع ها محاسبه می شود. 

فصل چهارم

ضرب و 
تقسیم
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 هرگاه عددی چند بار با خودش جمع شود، می توان پاسخ را به روشی ساده تر و سریع تر محاسبه کرد که به آن ضرب می گوییم. 
پس می توانیم بگوییم که ضرب، شکل دیگری از عمل جمع می باشد. به شکل زیر دّقت کنید: 

 

 2 2 2 2 8+ + + =  برای این شکل جمع مقابل را می نویسیم: 
 4 2 8× = گر بخواهیم این عبارت جمع را به ضرب تبدیل کنیم، داریم:    ا

 که عدد 4 تعداد دسته های موجود در شکل و عدد 2 تعداد دایره های موجود در هر دسته را نشان می دهد.
 توّجه داشته باشید که در ضرب حتماً باید تعداد اشیای داخل دسته ها با هم مساوی باشند.

 در ضرب، عدد اّول )از سمت چپ( تعداد دسته ها و عدد دوم تعداد اشیای درون هر دسته را نشان می دهند.
4 2 8× =

تعداد اشیای درون هر دسته
تعداد دسته ها

 به عالمت× نماد ضرب و به عددی که بعد از مساوی )سمت راست مساوی( می آید )8(، حاصل  ضرب می گوییم.
 برای شکل زیر یک عبارت ضرب مناسب بنویسید.

 ...........4  ×× ...........5  ==  ...........20   

4 دسته داریم که در هر دسته 5 گالبی وجود دارد. پس برای نوشتن عبارت ضرب برای این شکل، ابتدا تعداد دسته ها را می نویسیم 
و بعد از قرار دادن نماد ضرب، تعداد گالبی های موجود در هر دسته را نیز می نویسیم. حاصل، تعداد گالبی های موجود در کّل شکل 
4 5 20× = است. داریم: 

 مهتا هر روز 7 صفحه از کتابش را مطالعه می کند. او در 4 روز چند صفحه مطالعه خواهد کرد؟

می توانیم این مسئله را با استفاده از جمع حل کنیم: 
 7 7 7 7 28+ + + =  

اّما حاال که با روش ضرب آشنا شده ایم، آن را با استفاده از ضرب حل می کنیم: 
 4 7 28× =  

پس مهتا در 4 روز، 28 صفحه از کتابش را مطالعه خواهد کرد.
 در جاهای خالی عبارت ضرب بنویسید.

در این شکل 2 دسته داریم که در هر دسته 4 توپ وجود دارد، یعنی:  
8........... تا.  4...........تایی می شود  2........... دسته ی

 ...........2  ×× ...........4  ==  ...........8

 )الف
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فصل اّول: الگولا

الف به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
با توّجه به توضیح نوشته شده در مقابل هر الگو، جاهای خالی را کامل کنید.( 1

150)الف , ............. , ............. , ............. , ............. عددهای الگو، 10تا 10تا زیاد می شوند. 

............. )ب , ............. , ............. , ............. ,19 هر کدام از عددهای الگو 4تا از قبلی بیشتر است. 

............. )ج , ............. , ............. , ............. ,11 هر عدد، 5تا از عدد قبلی کمتر است. 

عدد بعدی را در هر الگو مشّخص کنید.( 2
1 )الف 2 4 7, , , , 17 )ب  1113 9, , , , ,7   

در الگوی شکلی زیر، شکل چهارم را رسم کرده و سپس رابطه ی بین آن ها را مشّخص کنید.( 3



)4()3()2()1(

سامان هر شکالت را 150 تومان می خرد و 200 تومان می فروشد. با توّجه به جدول، جواب سؤاالت زیر را بنویسید.( 4

تعداد شکالت54321

سود شکالت10050
 

الف( جدول را کامل کنید.

ب( فروش یک شکالت چند تومان برای سامان سود دارد؟

ج( اگر او 4 شکالت بفروشد، چقدر سود می برد؟

د( سامان چند شکالت بفروشد تا با سود آن بتواند یک شکالت برای خودش بخرد؟

با استفاده از الگوی شمارش چندتا چندتا، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.( 5

الف( در شمارش 4تا 4تا، عدد بعد از 24 را بنویسید.

ب( در شمارش 7تا 7تا، عدد قبل از 49 را بنویسید.

می دانیم که هر مثلّث 3 ضلع دارد. ابتدا جدول را کامل کرده و سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.( 6

الف( 3 مثلّث چند ضلع دارد؟ 

ب( 5 مثلّث چند ضلع دارد؟
تعداد مثلّث ها21

تعداد اضالع123
ج( 21 ضلع متعلّق به چند مثلّث است؟ 

اگر امروز سه شنبه و اّولین روز ماه باشد، تا آخِر این ماه، سه شنبه ها چه روزهایی از ماه هستند؟( 7

الگوهای شمارش چندتا چندتای زیر را ادامه داده و سپس بگویید چه اعدادی در این دو الگو مشترک هستند؟( 8

4)الف 7 10 13, , , , ............. , ............. , ............. , ............. , ............. , ............. , .............  

7)ب 13 19 25, , , , ............. , ............. , ............. , ............. , ............. , ............. , .............  

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



126

سیر تا پیاز ریاضی سوم دبستان

الگوی شمارش رو به عقب زیر را کامل کنید.( 9
............. , ............. , ............. , ............. , ............. , ,46 54  

تعداد دایره ها را با دو نوع دسته بندی شمارش کرده و عبارت جمع مربوطه را در مقابل آن ها بنویسید.( 10

............. )الف ++ ............. ++ ............. == .............  

............. )ب ++ ............ ++ ............ ++ ............ ++ ............ ++ ............ ++ ............ == ............  

تعداد مرّبع ها را با 3 نوع دسته بندی و به کمک شمارش چند تا چند تا به دست آورید.( 11

سهیل 8 مهره ی آبی، 6 مهره ی سبز، 2 مهره ی زرد و 3 مهره ی نارنجی دارد. با استفاده از روش جمع ذهنی بگویید سهیل چند مهره ی رنگی دارد؟( 12

حاصل جمع های زیر را به روش ذهنی محاسبه کنید.( 13
8 )الف 7 3 2++ ++ ++ == 9)ب  5 3 11++ ++ ++ ==   

در ماشین ورودی - خروجی مقابل، عددهای ورودی را به دست آورید.( 14

در ماشین ورودی - خروجی چندتایی روبه رو، اعداد خروجی را محاسبه کنید.( 15

تمام ساعت های مچی زیر زمان های بعدازظهر را نمایش می دهند. زمان های مثل هم را به هم وصل کنید.( 16

)1(

20:50

)2( )3( )4(

19:00

)8()7(

14:25

)6(

17:05

)5(

فصل اول: الگـولـــا

16

31

29

-9
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پاسخ کدام تقسیم نادرست است؟8 58

32 8 4÷ = 42  د(  6 7÷ = 18  ج(  9 2÷ = 18  ب(  6 2÷ =  الف( 

می خواهیم 4 جین شلوار را میان 6 نفر تقسیم کنیم، به هر کدام چند عدد شلوار خواهد رسید؟8 59

 الف( 2  ب( 6  ج( 4  د( 3

60 84 9×× == کدام دسته از تقسیم ها مربوط به ضرب مقابل است؟ 

62 4 9
62 9 4

÷ =
÷ = 32  د(  4 9

36 9 4
÷ =
÷ = 40  ج(  9 4

40 4 9
÷ =
÷ = 36  ب(  9 4

36 4 9
÷ =
÷ =  الف( 

در شکل زیر، چند خط با خّط »ن ش« موازی است؟8 61
 الف( 3 خط
 ب( 4 خط
 ج( 2 خط
 د( 1 خط

در مرّبع مقابل، ضلع »ن ل« با کدام ضلع های ذوزنقه موازی است؟8 62
 الف( »ن ر« و »ک ن«
 ب( »ز ن« و »س ل«
 ج( »ک ن« و »م ر«

 د( »م ر«

ج جاهای خالی را با استفاده از کلمات یا اعداد مناسب پر کنید. 

در ضرب، عدد اوّل نشان دهنده ی تعداد .................... و عدد دوم نشان دهنده ی تعداد .................... است.8 63

×× را .................... می گوییم.8 64 4 ، عدد .................... را حاصل ضرب و  5 20×× == در عبارت 

اگر عددی در .................... ضرب شود، حاصل ضرب برابر است با خود آن عدد.8 65

تقسیم یکی از .................... عمل اصلی است که .................... عمل ضرب است.8 66

فاصله ی دو خّط موازی در قسمت های مختلف آن .................... است.8 67

دو خّط متقاطع دارای .................... نقطه ی مشترک هستند.8 68

دو خّط .................... هیچ گاه به هم نمی رسند. 8 69

د درستی  یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشّخص کنید.

4 ضرب یک رقمی در یک رقمی می توان نوشت که حاصل ضرب آن ها 18 شود.  8 70

تمام ضرب های عدد 5، یک الگوی شمارشی 5 تا 5 تا را تشکیل می دهند.  8 71

در ضرب، با جابه جا کردن عدد اوّل و دوم، حاصل ضرب تغییر می کند.   8 72

از یک نقطه نزدیک یک خط، فقط یک خّط موازی با آن می توان رسم کرد که از آن نقطه عبور کند.  8 73

نماد ضرب نشان دهنده ی 2 خّط موازی است.  8 74

برای یک خط، بی شمار خّط موازی به فاصله ی 1 سانتی متر می توان رسم کرد.  8 75

ك

ش

لاير

ن

گ

م

س

ل

ز

ن
ك

لايرم
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آزمون نوبت اول

الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.1
......... و ......... و ......... و ......... و ......... و 48 و 38 و 28 )الف  

  56 و 49 و 42 و ......... و ......... و ......... و ......... و ......... )ب

با توّجه به کاری که ماشین انجام می دهد، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.2
 

کیان در ساعت 9 صبح شروع به کار کرد و بعد از 6 ساعت کارش تمام شد. کیان در چه ساعتی از بعدازظهر کارش را تمام کرده است؟3

تمام عددهای سه رقمی را بنویسید که رقم صدگان آن ها 3 یا 6 ، رقم دهگان آن ها 5 یا 4 و رقم یکان آن ها 9 یا 2 باشد.4

عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید.5
6743)الف == ==5830)ب    

کامل کنید.6

== ................... سانتی متر. الف( 2 متر

== ................... کیلومتر و ................... متر. ب( 3500 متر

== ................... متر. ج( 3 کیلومتر و 224 متر

................... متر. == د( 4 کیلومتر

اگر یک دالر کشوری 1000 تومان ارزش داشته باشد، 5 دالر این کشور چند تومان است؟7

جدول مقابل را کامل کنید.8
ریال5404750

تومان700330
 

در هر قسمت چه کسری از شکل رنگی است؟9

 )الف

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

 )ب 

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

  

روی محور نشان دهید.10

12 واحد بعد از عدد 4. الف(

23 واحد مانده به عدد 2. ب(

48

34

70

19

+15

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4
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فصل اّول : الگولا

الف

الف(هرعددبا10جمعشدهوعددبعدیراساختهاست.( 1

150 160 170 180 190, , , ,
+10+10 +10+10


ب(اینالگویک الگویعددیروبهعقباست.هرعددمنهای4شده

وعددقبلیراساختهاست.
 3 7 11 15 19, , , ,

−4 −4−4−4


ج(هرعددبا5جمعشدهوعددقبلیراساختهاست.

 31 26 21 16 11, , , ,
+5 +5+5+5


الف(دراینالگواعدادبهترتیببا3،2،1و...جمعشدهوعددبعدی( 2

رامیسازند:
1 2 4 7 11, , , ,

+1 +2 +3 +4


ب(دراینالگواعدادبهصورتیک درمیانمنهای6وبهعالوهی2میشوند:

17 11 13 7 9 3, , , , ,

−6 +2 −6 +2 −6



دراینالگو،هرشکل2مثلّثازشکلمرحلهیقبلبیشتردارد.( 3

)1()2()3()4( 
بنابراینشکل چهارمبایداز7مثلّثتشکیل شود.

الف(ردیفدومیکالگویعددیراتشکیلدادهکه50تا50تازیادمیشود.( 4

+50+50 +50 +50

تعدادشکالت54321

سودشکالت25020015010050

ب(فروشیک شکالت 50تومانبرایسامانسوددارد.
ج(اگرسامان4شکالت بفروشد،200تومانسودمیبرد.

د(سامانباید3شکالت بفروشدتابتواندپولیک شکالت که150
توماناسترابهدستبیاورد.

الف(شمارش4تا4تاراانجامدادهومینویسیم:( 5

0 4 8 12 16 20 24 28, , , , , , , ,
+4 +4 +4 +4+4 +4+4


پسدراینشمارش،عددبعداز28،24است.

ب(شمارش7تا7تارامینویسیم:

0 7 14 21 28 35 42 49, , , , , , , ,
+7 +7 +7 +7 +7 +7 +7



پسدراینشمارش،عددقبلاز42،49است.

1 3 5 7, , ,

+2 +2+2

جدولراکاملمیکنیم،میبینیمکهتعداداضالع،یکالگویشمارش( 6
3تا3تاتشکیلدادهاند.

+3 +3+3+3+3+3

تعداد مثلّث ها7654321

تعداد اضالع21181512963

الف(3مثلّث9ضلعدارد.
ب(5مثلّث15ضلعدارد.

ج(21ضلعمتعلّقبه7مثلّثاست.

اگرامروزسهشنبهواّولینروزماهباشد،تاسهشنبهیدیگر7روزفاصله( 7
است.پسروزهایسهشنبهدراینماههر7روزیکبارمیآیند.نتیجه
میگیریمکهاینروزهایکالگویشمارش7تا7تاتشکیلمیدهند.داریم:

1 8 15 22 29, , , ,
+7 +7+7+7



پستاآخِراینماه،سهشنبهها،روزهایاّول،هشتم،پانزدهم،بیستودوم
وبیستونهمماههستند.

الف(اینالگو،یکالگویشمارش3تا3تااست.یعنیاعدادالگو3تا( 8
3تازیادمیشوند.الگوراکاملمیکنیم:

+3 +3+3+3+3+3+3+3+3+3

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34, , , , , , , , , , 
ب(اینالگو،یک الگویشمارش6تا6تامیباشد.یعنیاعدادالگو6تا6تا

زیادمیشوند.الگوراکاملمی کنیم:
+6+6+6 +6 +6 +6 +6 +6 +6+6

7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67, , , , , , , , , , 
بادقّتدرالگومتوّجهمیشویمکهاعداد25،19،13،7و31دردو

الگومشترک هستند.

اعداداینالگو8تا8تاکممیشوند،پسالگوراکاملمیکنیم:( 9

6 14 22 30 38 46 54, , , , , ,

−8−8 −8 −8 −8 −8



نوعدستهبندیبرایشمارشدرهرقسمتمتفاوتاست.( 10
در را دایرهها باید قسمت این در الف(
یعنی کنیم. دستهبندی 7تا 7تا دستههای
7 7 7 21+ + = بهصورتسطری:

در را دایرهها باید قسمت این در ب(
یعنی کنیم. دستهبندی 3تا 3تا دستههای

بهصورتستونی:
3 3 3 3 3 3 3 21+ + + + + + = 
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فصل اول:  الگوهـا

فصل دوم: عددهای چهاررقمی

فصل سوم: عددهای کسری

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

فصل پنجم: محیط و مساحت

فصل ششم: جمع و تفریق

فصل هفتم: آمار و احتمال

فصل هشتم: ضرب عددها
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لا
گو

  ال
ل:

 اّو
ل
ص
ف

فصل اّول:  الگولا

26 27 30 35, , , , , 51 با توّجه به الگوی عددی مقابل، کدام عدد به جای مثلّث قرار می گیرد؟   1

45)4 42)3 30)2 50)1

در دایره ی مقابل که نشان دهنده ی یک الگوی عددی است، کدام عدد به جای ? قرار می گیرد؟  2

15)1
14)2
16)3
11)4

با توّجه به الگوی هندسی مقابل، شکل بعدی الگو کدام است؟   3

)1

)2

)3

)4

اگر امروز شنبه و پنجم ماه باشد، دو هفته ی دیگر روز شنبه چندم ماه خواهد بود؟  4

26)4 22)3 19)2 12)1

می دانیم تعداد رکعت های نمازهای روزانه 17 است. زهرا در کل 51 رکعت نماز خوانده است. او چند روز نماز خوانده است؟  5

4)4 5)3 2)2 3)1

برای شمارش چندتا چندتای شکل داده شده، کدام گزینه مناسب است؟   6

3 6 9 12 15, , , , )1
3 3 3 3 3 15+ + + + = )2

5 5 5 15+ + = )3
4(هرسهگزینهدرستاست.

-9

48

10

96

43

+9

در ماشین ورودی - خروجی مقابل، چه رابطه ای میان ستون اوّل و سوم وجود دارد؟   7

1(اعدادستوناّولبزرگترند.
2(اعدادستونسومبزرگترند.

3(اعدادستوناّولوسومبرابرند.
4(هیچ کدام

عدد ورودی ماشین مقابل کدام است؟   8

48)1
35)2
41)3
23)4

10

6

28

24

19

؟
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ی
ست

ع ت
ام
ن ج

مو
آز

آزمون جامع تستی

در شمارش 4 تا 4 تا، دومین عدد دورقمی کدام است؟1
14)4 10)3 16)2 12)1

شکلی دارای تقارن 4 قسمتی می باشد. اگر تعداد اشکال در یکی از قسمت ها 5 عدد باشد، کدام گزینه تعداد کّل اشکال را نشان می دهد؟2
10)4 20)3 15)2 25)1

کدام گزینه، نیمه ی دیگر شکل مقابل با توّجه به خّط تقارن می باشد؟3

)4  )3  )2  )1

6500 میلی متر، برابر است با ............................ .4
4(گزینههای2و3 3(6مترو50سانتیمتر 2(650سانتیمتر 1(6500سانتیمتر

1200 لیره ی کشوری، 10 ریال ایران است. 2 تومان ایران، چند لیره ی این کشور است؟5
4000)4 3600)3 2400)2 1200)1

گسترده ی عدد کدام یک از گزینه ها، به طور صحیح نوشته شده است؟6
5701 5000 70 1= + + )2   3023 3000 23= + )1
4209 4000 200 9= + + )4  6009 600 9= + )3

می خواهیم دایره ای به قطر 10 سانتی متر رسم کنیم. دهانه ی پرگار را باید چه اندازه باز کنیم؟7
4(8سانتیمتر 3(6سانتیمتر 2(10سانتیمتر 1(5سانتیمتر

کدام شکل زاویه ی راست دارد؟8

)4  )3  )2  )1

یک ساعت و ربع، چند ربع ساعت است؟9
3)4 4)3 5)2 6)1

چه کسری از شکل مقابل رنگ شده است؟10

2
7 2(2واحدو  2

6 1(2واحدو

2
5 4(2واحدو  

10
15 )3

کدام جمله درست است؟11

سانتیمتر 410 2(40میلیمتر،میشود4سانتیمترو متر 2510 1(5مترو25سانتیمتر،میشود5واحدو

متر 57100 4(3مترو57سانتیمتر،میشود3واحدو سانتیمتر 30100 3(4مترو30سانتیمتر،میشود4واحدو
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سیر تا پیاز ریاضی سوم دبستان

ی
ست

ت ت
اال

سؤ
ی 

مه 
خ نا

س
پا

فصل اّول: الگولا

1134 2

دراینالگویعددی،اعدادالگوبهترتیببا7،5،3،1و9)اعدادفرد(
جمعشدهواعدادبعدیالگوراساختهاند.

+1 +3 +5 +7 +9

26 27 30 35 42 51, , , , , 

2134 2

نشاندهندهی که دایره این در دقّت با
میشویم متوّجه است، عددی الگوی یک 
از باشروع ایندایره کهاعدادموجوددر
عدد6)کوچک ترین عددالگو(وباحرکت 
درجهتعقربههایساعت،الگوییعددی

بهصورتزیرساختهاند:

6 10 15 19 24 28, , , , ,

+4 +4+5+4+5


کهدراینصورتعدد15درجایخالیالگوقرارمیگیرد.

3134 2

دراینالگویهندسی،درهرمرحله2مثلّثبهشکل اضافهشده)یک 
مثلّثدرگوشهیباالسمتراستشکل ویک مثلّثدرگوشهیپایین
سمتچپشکل(وشکل مرحلهیبعدرامیسازد.یعنیهرشکل 2مثلّث
ازشکل قبلیبیشتردارد.پسدرشکل چهارمباید10مثلّثداشتهباشیم.

4134 2

روز 7 هم از شنبهها تمام که میدانیم
یک  بنابراینشنبههایماه فاصلهدارند.
الگویشمارش7تا7تارامیسازند.داریم:

+7+7

امروز
5 12 19, ,

شنبهیدوهفتهیدیگر

شنبهییک هفتهیدیگر  

5134 2

+17 +17

تعدادروزها321

تعدادرکعت ها513417

جدولرسممی کنیم:

 

بنابراینزهرادرمّدت3روز51رکعت نمازخواندهاست.

6134 2

اگرشکل رابهصورتعمودیدستهبندیکنیم،داریم:

 3 3 3 3 3 15+ + + + = 

اگرشکل رابهصورتافقیدستهبندیکنیم،داریم:

5 5 5 15+ + = 

اگرازالگویشمارش3تا3تااستفادهکنیم،داریم:
+3 +3+3+3

3 6 9 12 15, , , , 

7134 2

میدانیمکهاگردرماشینورودی-خروجی
ازعددیتعدادیواحدکمکنیموسپس
بههمانتعدادواحدبهحاصلاضافهکنیم

دوبارهبهعدداّولّیهخواهیمرسید.
بنابراینچوندراینماشین9واحدازاعدادستوناّولکمشدهوسپس
9واحدبهحاصلاضافهشده،دراعدادستونسومهماناعدادستوناّول

بهدستخواهندآمدواعدادستونهایاّولوسومباهمبرابرند.

8134 2

گفتیمدرماشینهایورودی-خروجیباخروجیمشّخص،برایبهدست
آوردنورودی،کافیاستبرعکس عالمتهایاعدادرویدستگاهعمل
32 3 29− = کنیم.پسازسمتراستشروعمی کنیم:

29 10 39+ = 

39 16 23− = پسعددورودیماشین23است.

9134 2

دایرهبیشمارخّطتقارندارد.

10134 2

و عمودی شکل  تقارن باشد، افقی تقارن خّط درصورتی که  میدانیم
درصورتی که خّطتقارنعمودیباشد،تقارنشکل افقیاست.بنابراین
بهترتیب 3 و 1 گزینههای تقارنهای است. صحیح 2 گزینهی فقط

عمودیوافقیهستند.

10

156

28

24

19

-9
48

10

96

43

+9

52

39

1

87

52

48

10

96

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210




