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                فرآينـد برنــــامه ريزی درسی از مولفه های پیچیـده، گستـرده و بسیار تاثیر گذاری است که به چرايی و چگونگی

آموزش و پرورش به شکل تجويزی و کالن می پردازد. و با استفــاده از اهداف، محــتوا و روش يا سـاير عنــاصر به تبیین

سیاست های تعلیم و تربیت می پردازد.

                 محتـــوای تـــألیف شده بخشی از فرآيــند برنــامه ريزی درسی است که با سازمــان دهی مفاهیم وموضوعـات  

)دارای مخاطبــان مشخص و اهداف، ساختــار و برنامه ی معین(  ضمن حفظ انعطاف پذيری برای تحقق اهداف در ابعــاد

مختلف، متناسب با نیازهای متنوع فراگیران طراحی شده است .

                  امیــدوارم اين محتـــوا زمیـنه ســاز دست يـابی دانش آموزان به صالحیت های فــردی و اجتــماعی باشـد و 

آرزوی معلّمان و والدين اين کودکان و نوجوانان را جـــامه ی واقعیت بپوشاند.

                   بی شک تحقق اين اهداف بزرگ و تعـالی بخش نیازمــند همراهی و مساعــدت مسوولین و دست انــدرکاران 

در سازمان آموزش و پرورش استثنايی، مولفین و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی است. لـذا بر خود الزم

می دانم از همه عزيزان که تالش بسیار زيادی را در مراحل گوناگون تألیف و آماده سازی و چاپ انجام داده اند، صمیــمانه

تشکّر و قدردانی  نمايم. در ضمن منتظر نظرات و پیشنهــادهای ارزنده صاحبـــان انديشــه و تجربه در جهت ارتقاء کیفیت 

برنامه ها خواهیم بود.

                                                                  و ما توفیقنا اال با... العزيز الحکیم
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سخنی با همکاران

با توّجه به تحول در نظام آموزشی و تدوين سند تحول بنیادين در آموزش و پرورش و استقرار ساختار جديد آموزشی، سازمان 
آموزش و پرورش استثنايی نیز همگام با ساير بخش های وزارت آموزش و پرورش اقدام به برنامه ريزی و تمهید مقدمات از جمله تالیف 
کتب درسی جديد نموده  است،تا بتواند گامی ديگر در جهت برابرسازی فرصت های يادگیری و بهبود بخشیدن به محتوا و روش های 

آموزش اين گروه از دانش آموزان فراهم نمايد.
در اين راستا کتاب رياضی پايه سوم بر اساس اهداف پیش بینی شده در برنامه درسی ملّی و با توّجه به نیازهای دانش آموزان با 
نیازهای ويژه ذهنی تالیف شده است، که امید داريم با آموزش مناسب، شاهد پرورش استعدادها و توان مندی دانش آموزان عزيز باشیم.
برای تدريس اثربخش کتاب، مراجعه به راهنمای معلم مربوطه الزامی است و برای پیشبرد بهتر فرآيند ياددهی- يادگیری، آگاهی 

از ساختار کتاب جزء الينفک آن محسوب می شود. براين اساس به شرح مختصر کتاب می پردازيم.

اجزای ساختار کتاب
1- متن درس

شامل فعالّیت هايی جهت آموزش مفاهیم و اهداف اصلی درس و تکمیل يادگیری در فضای کالس درس است. معموالً هر درس 
به منظور ايجاد انگیزه با يک داستان و يا طرح يک سوال شروع می  شود.و آموزگار با استفاده از ابزار و اشیاء ملموس به آموزش 
موضوع می پردازد که مطالب جديد با رنگ قرمز نمايش داده می شوند. سپس آموزگار با توّجه به رويکرد يادگیرنده محور و به منظور 
تعامل دانش آموزان، زمینه مشارکت ايشان را در امر تدريس، با طرح سواالتی فراهم نموده تا آنان با پاسخ های خود در امر يادگیری 
سهیم باشند.در برخی از دروس بنا به ضرورت قبل از آموزش مفاهیم جديد صفحــاتی اختصاص يافته است که به مــرور مفاهیــم 

می پردازد. 
2- فعالّيت 

با توجه به سبک های مختلف يادگیری دانش آموزان، تالش شده که فعالّیت های مختلفی درنظر گرفته شود. اين فعالّیت ها به دو 
نوع: فعالّیت 1 و فعالّیت 2 تقسیم می شوند.



فعالّیت 1: نوعی فعالّیت انفرادی است که با عنوان »فکر کن و بنويس« ارائه می شود که در جهت تکمیل يادگیری و رفع 
اشکاالت احتمالی در کالس درس صورت می گیرد.

فعالّیت 2: اين فعالّیت می تواند به صورت انفرادی و گروهی و در جهت توسعه و تثبیت يادگیری ارائه شود و شامل عناوين: 
کامل کن، بگرد و پیدا کن، بازی و رياضی، حدس بزن و مسئله حل کن می باشدو هدف آن تأکید بر کاربرد مفاهیم و موضوعات 
رياضی در زندگی دانش آموزان است که نقش خانواده و معلّم در هدايت دانش آموزان برای انجام فعالّیت ها از اهمّیت به سزايی 

برخوردار است.
* کامل کن: اين فعالّیت معموالً با ارائه يک نمونه به رنگ آبی شروع می شود و در آن دانش آموز به تکمیل جاهای خالی و 
تکمیل تصاوير می پردازد. الزم به ذکر است که مبحث تقارن در قالب تصاويری که دانش آموز بايد بر اساس دستور اقدام به تکمیل 

آن نمايد، ارائه شده است.
* بگرد و پیدا کن: در اين فعالّیت، دانش آموز بر اساس دستور تمرين، اقدام به رنگ زدن تصويرها و يا وصل کردن شکل 

به عبارت مربوطه می نمايد.
* بازی و رياضی: به منظور ايجاد رغبت و انگیزه بیشتر در دانش آموزان، در برخی از موضوعات آموزشی يک فعالّیت در 

قالب بازی طراحی شده است که عموماً جنبه گروهی دارد.
* حدس بزن: يکی از مباحث مطرح در رياضی، بحث احتماالت است. به منظور تقويت فکری دانش آموزان و با توّجه به 
موضوع برخی از دروس، فعالّیتی برای آن درنظر گرفته شده است. فعالّیت با ايجاد يک سوال شروع می شود و با ارائه پاسخ های 

گوناگون از سوی دانش آموزان، آموزگار اقدام به هدايت دانش آموز برای رسیدن به پاسخ صحیح می نمايد.
مسئله حل کن: اين فعالّیت به  منظور کاربردی نمودن آموزش های رياضی در زندگی روزمره ارائه شده است.  *

3- تمرين های دوره ای:
 به منظور مرور آموخته های دانش آموزان 2 تمرين دوره ای در کتاب آورده شده است. تمرين های دوره ای شامل يک سری 
تمرين از آموخته های دانش آموز تا صفحه ای که تدريس صورت گرفته، می باشد. در پايین صفحه های مربوط به تمرين های دوره ای، 
2 نماد مشاهده می شود. الف( نماد تخته سیاه، که شامل توصیه هايی به منظور بسط بیشتر مطالب توسط آموزگار است و ب( نماد 

خانه، که شامل راهکارهايی به والدين جهت نحوه آموزش صحیح به فرزند خود و تعمیق يادگیری ايشان است.
تمامی فعالّیت های درنظر گرفته شده به منظور رساندن دانش آموزان به شاخص های کتاب می باشد. اين شاخص ها عبارتند از:

توّجه به نقش فّعال دانش آموز در يادگیری مفاهیم رياضی  -1
توّجه به ارتباط کالمی و عینی و ارتقاء توانايی مهارت های نوشتن و خواندن  -2

توّجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و سبک های يادگیری آن ها  -3
باال بردن توانايی دانش آموزان در حل مسئله و آشنا کردن آن ها با راهبردهای حل مسئله  -4

ارائه مثال ها و نمونه هايی از کاربرد رياضی در زندگی روزمره  -5
در خاتمه از تمامی همکاران محترمی که در برنامه ريزی و تألیف اين کتاب مارا ياری نموده اند، تشّکر و قدر دانی کرده و 

اعالم می نمايیم که منتظر پیشنهاد ها و نظرات سازنده ی شما جهت بهبود کتاب هستیم .
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معّرفی تقویم)6 ماهه ی اّول(

یک سال چهار فصل دارد.
بهار، تابستان، پاییز و زمستان فصل های سال هستند.

هر سال 12 ماه دارد.
هر فصل 3 ماه دارد.

فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه های فصل بهار هستند.
تیر، مرداد و شهریور ماه های فصل تابستان هستند.

 فروردین،ماه اّول سال است.1

 اردیبهشت،ماه دوم سال است.2

 خرداد،ماه سوم سال است.3

 تیر،ماه .............. سال است.4

 مرداد،ماه .............. سال است.5

 شهریور ماه .............. سال است.6

- یک سال ..................... فصل دارد.
- هر فصل .................... ماه دارد.
- هر سال .................... ماه دارد.
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه انجام دهید.

خرداداردیبهشتفروردین

تیر
شهریورمرداد

مانند نمونه درجاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

1

.............. ..............فروردین

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

ماه سومماه دومماه اّول

مردادتــیر

............................
..............
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فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

مانند نمونه انجام دهید.
5 4

2 3
6

خرداد
اردیبهشت شهریور

مرداد
تیر

1

فروردین

از بین کلمه های داده شده، کلمه ی مناسب را انتخاب کنید.

ماه- فصل- تابستان- دوم

بهار .............................. اّول سال است.                      اردیبهشت ماه ...................... سال است.

یک سال 12 ........................ دارد.                             شهریور از ماه های فصل ........................... است.

کامل کن
نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.
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مانند نمونه عدد هر شکل را به رقم و حروف بنویسید.

184
صد و هشتاد و چهار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مرور- عدد نویسی 

170                               230                           257                              163مانند نمونه به هم وصل کنید.

دویست و سی        - صد و هفتاد        - صدو شصت و سه        - دویست و پنجاه و هفت

از 131 تا 140 به ترتیب بنویسید.
................................................................................................................................................................................................. ــ131 
....................................................................................................................................................................................................................

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

10 101010 101010 101010 10

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی
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صد تاییده تایییکی

217

معّرفی عدد سه رقمی

آموزگار به دانش آموزان گفت:
به شکل مقابل توّجه کنید.

این شکل عدد 264 را نشان می دهد.
عدد 264 دارای رقم های 4 و 6 و2 می باشد.

پس 264 یک عدد سه رقمی  است.

آموزگار از علی خواست به عدد مقابل  توجه کند .
و رقم های آن را بگوید.

علی گفت: رقم های آن 7 و 1 و2  است.
پس 217 یک عدد سه رقمی  است.

- حاال شما بگویید عدد زیر چند رقمی است؟ و رقم های آن را بنویسید.
عدد 149  ....................  رقم دارد.

رقم های آن ........ و ........ و........ می باشد.
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
219 چند رقم دارد؟  3 رقم                       رقم های آن را بنویسید.   9    و    1     و   2

83 چند رقم دارد؟...........................           رقم های آن را بنویسید. ........ و .......... 
225 چند رقم دارد؟........................           رقم های آن را بنویسید. ........ و .......... و .........
107 چند رقم دارد؟........................           رقم های آن را بنویسید. ........ و .......... و .........
96 چند رقم دارد؟...........................           رقم های آن را بنویسید. ........ و .......... و .........
210 چند رقم دارد؟........................           رقم های آن را بنویسید. ........ و .......... و .........

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن
کارت هایی را که با آن ها عدد سه رقمی ساخته ایم را عالمت بزنید.

245
4

6 52

73

اعداد سه رقمی را قرمز و اعداد دو رقمی را سبز کنید.

223

19

199

8236

168
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اعداد سه رقمی را به ترتیب به هم وصل کنید و شکل را رنگ کنید.

مانند شکل، یک ورق کاغذ را از روی خط رسم شده تا بزنید و به دو نیمه ی شکل توجه کنید.

بازی و ریاضی

225 226

227231

230 229 228
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آموزگار به هر دانش آموز یک کاغذ به شکل مربّع داد،
و از آن ها خواست،که دو لبه ی مربّع را طوری روی هم قرار

دهند و تا کنند که شکل به دو قسمت مساوی تقسیم شود. سپس
به آن ها گفت: خّط تای وسط مربّع را پررنگ کنند.

آموزگار گفت:
 به خّطی که رسم کردید،خّط تقارن می گویند.

خّطتقارن،خّطیاستکهشکلرابهدونیمهیمثلهمقسمتمیکند.

خّط تقارن شکل های زیر را پررنگ کنید.

حاال شکل ها به دونیمه ی ............................ قسمت شده  است.

معّرفی خّط تقارن
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فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

مانند نمونه انجام دهید.

کدام شکل خّط تقارن دارد یا ندارد؟ در جاهای خالی بنویسید.

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

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

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

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

....................................
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مانند نمونه انجام دهید.

این گونه تمرین ها با هدف بسط اعداد است.وجمع سه عدد مورد نظر نمی باشد.

100  +  20  +  4
1 صدتایی و 2 ده تایی و 4 یکی

100  +  ...........  +  ...........
........... صدتایی و ........... ده تایی و ........... یکی

...........  +  ...........  +  ...........
........... صدتایی و ........... ده تایی و ........... یکی

100  +  10  +  1
1 صدتایی و 1 ده تایی و 1 یکی

به رقم: 111
به حروف: صد و یازده 

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

111

مرور- عدد نویسی 
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صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

به رقم: 207
به حروف: دویست و هفت 

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

با توجه به شکل، مانند نمونه انجام دهید.
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200 300

300

100 200 ...........

سیصد

به 3 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم: 

صدگاندهگانیکان

003

معّرفی 300

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

به تصویر نگاه کنید.
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

713

مانند نمونه انجام دهید.

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

300  +  10  +  7
3 صدتایی و 1 ده تایی و 7 یکی

به رقم: 317
به حروف: سیصدو هفده 

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

این گونه تمرین ها با هدف بسط اعداد است.وجمع سه عدد مورد نظر نمی باشد.
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صدگاندهگانیکان

723
صدگاندهگانیکان

613

صدگاندهگانیکان

593
صدگاندهگانیکان

463

صدگاندهگانیکان
703

صدگاندهگانیکان
913

صدگاندهگانیکان
253

صدگاندهگانیکان
483

مانند نمونه انجام دهید.

به رقم: 307
به حروف: سیصد و هفت

300  +  20  +  7
3 صدتایی و 2 ده تایی و 7 یکی

300  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: 327
به حروف: سیصدو بیست و هفت 

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................
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مانند نمونه در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

387 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

319 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

305 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

3 صدتایی و 4 ده تایی و 5 یکی می شود ................

3 صدتایی و 0 ده تایی و 8 یکی می شود ................

مانند نمونه انجام دهید.

317
..................... .....................

..................... .....................
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307302301300
314

فعالّیت )2(

کامل کن

از 300 تا 319   به ترتیب بنویسید.

با توّجه به عدد داده شده، شکل ها را کامل کنید.

327

345

382

100

100

100 10100 10

از 376 تا 383 به ترتیب بنویسید.
............................................................................................................................................. ــ376  

مانند نمونه شکل های زیر را کامل کنید.

325 374

318 393

اعداد زیر را به رقم یا حروف بنویسید.

........................................................................... 392سیصد و شانزده .................................

........................................................................... 340سیصد و هفتاد و پنج .................................

........................................................................... 305سیصد و نود .................................

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی
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مرور- ساعت

ساعت چند است؟

ساعت 4 است.

ساعت 3 است.
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در این ساعت عقربه ی کوچک، عدد 2 را نشان می دهد.
پس می توانیم بگوییم ساعت 2 است.

سپس عقربه ی کوچک حرکت کرده و بین ساعت 2 و 3 قرار 
گرفته است.

پس می توانیم بگوییم زمان بین ساعت 2 و 3 است.

 حاال شما بگویید عقربه ی کوچک بین چه ساعت هایی قرار گرفته است؟
زمان بین ساعت .............. و ............... است.

معّرفی زمان بین 2 ساعت
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مانند نمونه انجام دهید.

زمان بین ساعت 6 و 7 است.

زمان بین ساعت 3 و 4 است.

زمان بین ساعت 4 و 5 است.

زمان بین ساعت ........... و ........... است.

زمان بین ساعت ........... و ........... است.زمان بین ساعت ........... و ........... است.

مانند نمونه برای هر یک از ساعت های زیر عقربه بکشید.

زمان بین ساعت 9 و 10 است.

زمان بین ساعت 8 و 9 است.

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
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فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

  زمان بین 10 و 11کدام ساعت زمان خواسته شده را نشان می دهد؟ آن را عالمت بزنید. 

  زمان بین 12 و 1

  زمان بین 4 و 5
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 300  400

 100  200  300  .............

به 4 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم: 

صدگاندهگانیکان

 0 0 4

 400
چهارصد

معّرفی 400

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

به تصویر نگاه کنید.
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صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

624

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه انجام دهید.

صدگاندهگانیکان صدگاندهگانیکان

    یکی     ده تایی    صدتایی

400  +  20  +  6
4 صدتایی و 2 ده تایی و 6 یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: 426
به حروف: چهارصد و بیست و شش 

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

این گونه تمرین ها با هدف بسط اعداد است.وجمع سه عدد مورد نظر نمی باشد.
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مانند نمونه انجام دهید.

صدگاندهگانیکان
714

صدگاندهگانیکان
944

صدگاندهگانیکان
934

صدگاندهگانیکان
804

به رقم  : ....................
به حروف : ..........................................

به رقم  : ....................
به حروف : ..........................................

به رقم  : ....................
به حروف : ..........................................

به رقم : 408
به حروف : چهارصد و هشت

صدگاندهگانیکان
224

صدگاندهگانیکان
974

صدگاندهگانیکان
854

صدگاندهگانیکان
864

400  +  60  +  8
4 صدتایی و 6 ده تایی و 8 یکی

به رقم: 468
به حروف: چهارصد و شصت و هشت 

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................



33

مانند نمونه انجام دهید.

مانند نمونه درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

482 می شود   4       صدتایی و     8      ده تایی و      2      یکی

469 می شود ............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

407 می شود ............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

453 می شود ............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

4 صدتایی و 3 ده تایی و 7 یکی می شود   437 

4 صدتایی و 2 ده تایی و 0 یکی می شود  ............

4 صدتایی و 8 ده تایی و 6 یکی می شود  ............

426
........................

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

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی
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فعالّیت )2(

کامل کن

از 400 تا 419   به ترتیب بنویسید.

404401400
412

با توّجه به عدد داده شده، شکل ها را کامل کنید.

مانند نمونه شکل زیر را کامل کنید.

432

478

100

100

100 100 100 10 10 10

406437

    یکی     ده تایی    صدتایی

اعداد زیر را به رقم یا حروف بنویسید.

چهارصد و هجده ..............................................                 ................................................ 405

چهارصد و نود و نه ...........................................                  ................................................ 481

چهارصد و هفتاد و یک ....................................                  ................................................ 430

    یکی     ده تایی    صدتایی
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18
+   1

.........

3 و 15   4 و 15   5 و 12  

16
+   3

.........

11 
+  4 

.........

حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

 10 + 8 =

 0 + 4 = 9 + 1 =

 8 + 2 =

 5 + 2 =

 9 + 7 =

مرور - جمع
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علی گفت: 57 دفتر کادو شده است.
آموزگار از علی خواست عددها را در جدول قرار دهد.

و یکی ها را زیر یکی ها و ده تایی ها را زیر ده تایی بنویسد و
 آن ها را با هم جمع کند.

آموزگار گفت: می توانیم عددها را بدون جدول نیز جمع کنیم.

3

5

4

7
3+ 2 

ده تایی یکی

34
+ 23 

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

معّرفی جمع عدد دو رقمی بدون انتقال 

آموزگار از علی خواست به او کمک کند تا دفتر هایی
را که برای روز دانش آموز خریده اند،با هم کادو کنند.

آموزگار 34 دفتر آبی و علی 23 دفتر قرمز را کادو کردند و 
آن ها را در دسته های ده تایی قرار دادند.

آموزگار پرسید: چند دفتر کادو شده است؟
علی گفت: 3 دسته ده تایی و 4 یکی دفتر آبی 

و 2 دسته ده تایی و 3 یکی دفتر قرمز داریم.

یعنی 5 دسته ی ده تایی و 7 یکی.

10 10

10 10

10
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6 1
2+ 2 

ده تایی یکی

4 0
9+ 3 

ده تایی یکی

5 1
0+ 3 

ده تایی یکی

3 4
4+ 4 

ده تایی یکی

1

3

0

9
9+ 2 

ده تایی یکی

+ .......... 
............

+ .......... 
............

+ .......... 
............

61
+ 22 

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

مانند نمونه جمع های زیر را انجام دهید.

2 8

1+ 3 

ده تایی یکی

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

4 1

+ ...... 

ده تایی یکی

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

+ ...... 

ده تایی یکی

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

......

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

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

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

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

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

83

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

............ ............
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مانند نمونه انجام دهید.

52
+ 14 

66

17
+ 41 

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

82
+ 16 

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

69
+ 30 

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

فعالّیت )2(

کامل کن

11و 35

35
+ 11 

46

 12 و 24 16 و 20 22 و 55

مسئله حل کن

1- پویا 48 ریال داشت. 41 ریال هم از مادرش گرفت. حاال پویا روی هم چند ریال دارد؟
...............................                                                                      ................................................

2- داخل یک کیسه 62 گردو بود. 31 گردوی دیگر هم داخل کیسه ریختیم. حاال چند گردو داخل 
کیسه است؟

...............................                                                                      ................................................
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مانند نمونه عدد هر یک از پول های زیر را به ریال بنویسید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ریال

2 ریال

مرور - پول 
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آموزگار از مریم خواست با پول هایی که در اختیار دارد،نشان دهد
7 ریال از جمع چه سّکه هایی ساخته شده است؟
مریم سّکه های 2 ریالی و 5 ریالی را نشان داد.

7 ریال

250 ریال

اگر قیمت یک مداد 250 ریال باشد، با کدام پول ها می توان مداد خرید؟

سپس مریم از آموزگار پرسید:

آموزگار توضیح داد که بایک اسکناس200 ریالی و یک سکه 50 ریالی می توان مداد را خرید.

معّرفی جمع پول ها 
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...... ریال

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه جمع پول های زیر را به ریال بنویسید.

3 ریال

...... ریال ...... ریال

...... ریال ...... ریال

...... ریال ...... ریال

...... ریال ...... ریال
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1- علی یک سّکه 1 ریالی دارد. مادرش هم به او یک سّکه 5 ریالی داد. حاال علی روی هم چقدر 
پول دارد؟

حاال علی ............. ریال پول دارد.

2- سارا برای خرید گل سر یک سّکه 100 ریالی و یک سّکه 50 
ریالی به فروشنده پرداخت کرد. سارا روی هم چقدر به فروشنده 

پرداخت کرده است؟

سارا .............. ریال به فروشنده پرداخت کرده است.

مسئله حل کن

70 ریال 250 ریال

220 ریال

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن
مانند نمونه انجام دهید. 

150 ریال
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17 15 23 36

62 62

12 3524 19

40 50

95                       6355                       5528                       54

72                       1844                       2030                       70

37                       9412                       1863                       63

85                       8940                       4086                       43

مرور - مقایسه اعداد  

بین دو عدد عالمت < = > بگذارید.
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آموزگار از زهرا و مریم خواست که از دو جعبه ی روی میز هر کدام یک جعبه را انتخاب و در جعبه ها 
را باز کنند. آن ها پس از باز کردن در جعبه ها دسته ی صدتایی، ده تایی را بیرون آوردند و مقابل خود 

روی میز گذاشتند.

آموزگار از آن ها خواست تعداد چینه های خود را بشمارند و با هم مقایسه کنند.
تعداد چینه های مریم 100
تعداد چینه های زهرا 60

آموزگار به آن ها گفت:برای مقایسه ی این دو عدد باید تعداد رقم های آن ها را بشماریم. عددی که 
تعداد رقم های آن بیشتر است بزرگ تر است.

100 60

معّرفی مقایسه اعداد سه رقم با دو رقم و سه رقم)تا499(
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این بار آموزگار از فاطمه خواست که تعداد دسته های صدتایی
زرد و قرمز داخل جعبه ها را با هم مقایسه کند.

فاطمه شکل ها را شمرد و به این صورت نوشت:     

         
                         

آموزگار به فاطمه گفت: که تعداد رقم های هر دو عدد را بشمارد.
فاطمه گفت: هر دو دسته عدد سه رقمی هستند و تعداد رقم هایشان با هم برابراست.

آموزگار گفت: اگر تعداد رقم های دو عدد با هم برابر بود. ابتدا باید به رقم های اّول هر دو عدد از 
سمت چپ نگاه کنیم و با توّجه به اّولین رقم ،آن ها را با هم مقایسه می کنیم.   

                  
                                    

فاطمه پرسید: اگر اّولین رقم از سمت چپ هر دو عدد با هم مساوی باشند چه می کنیم؟
آموزگار توضیح داد،که در این صورت باید به ترتیب رقم های دوم و سوم هر دو عدد نگاه کنیم و 

آن ها را با هم مقایسه کنیم.

حاال بگویید کدام عدد بیشتر است؟ 

300 200

300 200

370 350

437 432
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه بین دو عدد عالمت <=> بگذارید و عبارت را از سمت چپ بخوانید.

200 400

327403

152 320

300 100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
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    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی

325

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

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

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

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

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

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

346

مانند نمونه انجام دهید.

    یکی     ده تایی    صدتایی
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فعالّیت )2(

کامل کن

                          219       304                          400       198                         356       107   328       198

                          200       400                          100       400                          475       479  300       100

                          145       451                          350       412                         420       316   300       248

                          450       375                          124       127                          468       29  206       260

مانند نمونه در هر خانه دور عدد بیشتر خط بکشید.

مانند نمونه در هر خانه دور عدد کمتر خط بکشید.

مانند نمونه انجام دهید و عبارت را از سمت چپ بخوانید.

327 458 240 236 136 176

259 209 170 170 246 59

 1- آقای رضایی 348 گوسفند دارد. آقای موسوی 250 گوسفند دارد. چه کسی گوسفند بیشتری 
دارد؟

.............................................................
2- مریم 480 ریال و زهرا 350 ریال دارد. چه کسی پول کمتری دارد؟

.............................................................
3- کتابخانه ی مدرسه ایمان 385 کتاب دارد. کتابخانه ی مدرسه توحید 255 کتاب دارد. کتابخانه ی 

کدام مدرسه کتاب بیشتری دارد؟

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

مسئله حل کن
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آموزگار با تعدادی بستنی چوبی وارد کالس شد و به هر یک
از دانش آموزان یک بستنی داد. دانش آموزان بستنی را خوردند.
سپس آموزگار گفت: بیایید با استفاده از چوب بستنی ها، شکل 

مثلّث را بسازیم. 
برای ساختن مثلّث از چند چوب بستنی استفاده شده است؟ ..............

این بار آموزگاراز زهرا خواست که با استفاده از چوب بستنی ها
شکل مربّع را بسازد. زهرا شکل مقابل را ساخت.

آموزگـار پرسید: بـرای درست کردن مربّع از چنـد چوب بستـنـی 
استفاده کردی؟

زهرا گفت: 4 عدد.
آن گاه آموزگار شکل مثلّث را کشید و گفت: این شکل سه ضلع دارد.

آموزگار گفت:

حاال بگویید که مربّع چند ضلع دارد؟ .................

به هر یک از خط ها که مثلّث با آن ساخته شده ضلع می گوییم.

معّرفی ضلع
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در شکل های زیر هر ضلع را پررنگ کنید و بنویسید هر شکل چند ضلع دارد؟

...................   ضلع                            ...................   ضلع                            

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

شکل هایی که 3 ضلع دارند، را قرمز و شکل هایی که 4 ضلع دارند،را آبی کنید.

نقطه ها را به هم وصل کنید و نام شکل به دست آمده را بنویسید.

با توّجه به خط تقارن نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

کامل کن
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آموزگار گفت: در عدد 136 اّولین رقم از سمت راست 6 است. 
پس یکان عدد 136 رقم 6 است.

یعنی رقم 6 در ارزش مکانی یکان قراردارد.

دومین رقم از سمت راست 3  است 
پس دهگان عدد 136،رقم .............. است.
رقم 3 در ارزش مکانی دهگان  قراردارد.

سومین رقم از سمت راست 1 است.
 پس صدگان عدد 136،رقم ................. است.

رقم 1 در ارزش مکانی صدگان  قراردارد.

آموزگار از سارا خواست که عدد مربوط به هر شکل را بنویسد و تعداد رقم های آن را بگوید.
سارا برای تصویر گندم ها عدد 136 و برای تصویرگل ها عدد 45 را نوشت. 

معّرفی ارزش مکانی

100

136 45

صدگاندهگانیکان

6............

صدگاندهگانیکان
63......

صدگاندهگانیکان
631
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صدگاندهگانیکان
2

152

صدگاندهگانیکان
1

108

صدگاندهگانیکان

131

صدگاندهگانیکان
6

269

صدگاندهگانیکان

476

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

204

صدگاندهگانیکان

435

صدگاندهگانیکان

272

صدگاندهگانیکان

16

صدگاندهگانیکان

200

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

328

صدگاندهگانیکان

387

صدگاندهگانیکان

467

صدگاندهگانیکان

430

صدگاندهگانیکان

120

صدگاندهگانیکان

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
مانند نمونه عدد یکان را در جدول بنویسید.

مانند نمونه عدد دهگان را در جدول بنویسید. 

مانند نمونه عدد صدگان را در جدول بنویسید.

در عدد های زیر، ارزش مکانی هر یک از رقم هایی را که با رنگ قرمز، مشخص شده در جدول بنویسید.

240 389 400
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در عدد های زیر، ارزش مکانی هر یک از رقم هایی را که با رنگ قرمز، مشخص شده در جدول بنویسید.

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

مانند نمونه انجام دهید.

* عدد 456 چند رقمی است؟ 3 رقمی
یکان عدد 456 چند است؟ ..............

دهگان عدد 456 چند است؟ ..............                                                
صدگان عدد 456 چند است؟ ............

456

209
* عدد 209 چند رقمی است؟ ..................

دهگان عدد 209 چند است؟ .................
صدگان عدد 209 چند است؟ ................                                                

یکان عدد 209 چند است؟ ..................

* عدد 312 چند رقمی است؟ .................                   یکان عدد 312 چند است؟ .................
صدگان عدد 312 چند است؟ .................                 دهگان عدد 312 چند است؟ .................

* عددی بنویسید که یکان آن عدد 3 ،دهگان آن 7، و صدگان آن 4 باشد. ......................................

* عددی بنویسید که دهگان آن عدد 9، یکان آن 1 ،و صدگان آن، 3 باشد. ......................................

* عددی بنویسید که یکان آن عدد 7 ،دهگان آن 2 و صدگان آن را به دلخواه بنویسید. ..................
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 معّرفی 500

به   5   صدتایی و   0   ده تایی و   0   یکی می گوییم: 

   .......... ــ400 ــ 300 ــ 200 ــ100 

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

به تصویر نگاه کنید.

    یکی     ده تایی    صدتایی

صدگاندهگانیکان

005

500
پانصد

500
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    یکی     ده تایی    صدتایی

صدگاندهگانیکان

305

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
مانند نمونه انجام دهید.

100 100

100

100

100

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

500  +  0  +  3
5 صدتایی و 0 ده تایی و 3 یکی

به رقم: 503
به حروف: پانصد و سه 

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

این گونه تمرین ها با هدف بسط اعداد است.وجمع سه عدد مورد نظر نمی باشد.
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    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

صدگاندهگانیکان

405
صدگاندهگانیکان

815

صدگاندهگانیکان

095
صدگاندهگانیکان

675

مانند نمونه انجام دهید.

   543   ................................

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

500  +  0  +  4
5 صدتایی و 0 ده تایی و 4 یکی

به رقم: 504
به حروف: پانصد و چهار 

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................
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مانند نمونه درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

574 می شود    5     صدتایی و       7    ده تایی و      4     یکی

508 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

5 صدتایی و 9 ده تایی و 0 یکی می شود   590 

.......... صدتایی و .......... ده تایی و .......... یکی می شود 526

اعداد زیر را به رقم یا حروف بنویسید.

پانصد و شانزده ...............................................                     ................................................ 586

پانصد و سه .....................................................                     ................................................ 530

با توّجه به عدد داده شده، شکل ها را کامل کنید.

با توّجه به عدد داده شده،بر روی چرتکه مهره بکشید.

532

530

100

100

100 100 100 10 10100

از 547  تا 560  به ترتیب بنویسید.

.............................................................................................................................................. ــ 547  

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

562 517

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی
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آموزگار گفت: ابتدا تعداد همه کیک ها را که 45 تا است ،در جدول می نویسیم.
سپس تعداد 32 کیکی را که به دانش آموزان داده شده را زیر آن

می نویسیم، آن وقت یکی ها را از یکی ها و ده تایی ها را از ده تایی ها کم می کنیم.

حاال اعداد را از جدول خارج کرده و می نویسیم:

پس 13 کیک باقی مانده است.

مادر مریم به مناسبت جشن نیمه شعبان 45 کیک به او داد تا به هم کالسی های خود بدهد.مریم 
32 کیک به دوستان خود داد.او می خواهد،بداند چند کیک باقی مانده است؟

4

1

5

3
2- 3 

ده تایی یکی

45
- 32 

13

معّرفی تفریق بدون انتقال دو رقم از دو رقم 
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3

1

5

4
1- 2 

ده تایی یکی

4 7
1- 2 

ده تایی یکی

6 9
2- 3 

ده تایی یکی

3 6
3- 1 

ده تایی یکی

7 8
5- 2 

ده تایی یکی

35
- 21 

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

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

- ............ 
............

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

- ............ 
............

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

- ............ 
............

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

- ............ 
............

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه انجام دهید.

مانند نمونه تفریق های زیر را انجام دهید.

3 9
7- 2 

ده تایی یکی

6 4
2- 3 

ده تایی یکی

5 8
3- 2 

ده تایی یکی

3 5

10 10
10 1010 10
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فعالّیت )2(

کامل کن

مانند نمونه تفریق های زیر را انجام دهید.

47
- 20 

27

49
- 15 

34

49 15 33 10 52 21 50 30

71
- 31 

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

84
- 52 

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

28
- 17 

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

1- روی درختی 69 سیب بود. باغبان 39 سیب را چید. چند سیب روی درخت باقی مانده است؟

2- رضا 75 تومان دارد. اگر برای خرید یک آب نبات، 50 تومان به فروشنده بپردازد. چند تومان 
برایش باقی  مانده است؟

مسئله حل کن
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صدگاندهگانیکان

 0 06

    یکی     ده تایی    صدتایی

به   6   صدتایی و   0   ده تایی و   0   یکی می گوییم:  

600
ششصد

به تصویر نگاه کنید.

معّرفی  600-700

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

   .......... ــ 500 ــ400 ــ 300 ــ 200 ــ100 

600
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صدگاندهگانیکان

007

به   7   صدتایی و   0   ده تایی و   0   یکی می گوییم:

  700
هفتصد

........... ــ 600 ــ500 ــ400 ــ 300 ــ 200 ــ100 

100

100

100

100

100

100

100

به تصویر نگاه کنید.

    یکی     ده تایی    صدتایی

700
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
مانند نمونه انجام دهید.

صدگاندهگانیکان

906

صدگاندهگانیکان

صدگاندهگانیکان

    یکی     ده تایی    صدتایی

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100 600  +  0  +  9
5 صدتایی و 0 ده تایی و 4 یکی

به رقم: 609
به حروف: ششصدو نه 

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

این گونه تمرین ها با هدف بسط اعداد است.وجمع سه عدد مورد نظر نمی باشد.
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صدگاندهگانیکان

397
صدگاندهگانیکان

537

مانند نمونه انجام دهید.

صدگاندهگانیکان

876

صدگاندهگانیکان

917
صدگاندهگانیکان

456

صدگاندهگانیکان

236

.........  +  .........  +  .......

.......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

.........  +  .........  +  .......

.......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

.........  +  .........  +  .......

.......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

600  +  30  +  2
6 صدتایی و 3 ده تایی و 2 یکی

صدگاندهگانیکان

206
صدگاندهگانیکان

916

به رقم:     602   

به حروف: ششصد و دو

به رقم      : .........................................

به حروف : .....................................................

به رقم      : .........................................

به حروف : .....................................................

به رقم      : .........................................

به حروف : ....................................................
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مانند نمونه انجام دهید.

مانند نمونه درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

672 می شود    6     صدتایی و       7    ده تایی و      2     یکی

736 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

614 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

6 صدتایی و 4 ده تایی و 0 یکی می شود   640 

6 صدتایی و 4 ده تایی و 2 یکی می شود ...............

7 صدتایی و 5 ده تایی و 0 یکی می شود ...............

    یکی     ده تایی    صدتایی

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

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

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

    یکی     ده تایی    صدتایی

647
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فعالّیت )2(

کامل کن

با توّجه به عدد داده شده،شکل ها را کامل کنید.

632

608

725

100

100

100 100 100 10 10100 100

اعداد زیر را به رقم یا حروف بنویسید.

ششصدو شصت و یک ......................................                     ................................................ 601

ششصدو بیست و نه..........................................                     ................................................ 646

ششصدو یازده .................................................                     ................................................ 697

ششصدو نودو هفت ..........................................                     ................................................ 709

هفتصد و چهل ..................................................                     ................................................ 730

هفتصدو هشتادو سه..........................................                     ................................................ 758

هفتصدو هفت ..................................................                     ................................................ 716
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641

603

779

735

مانند نمونه شکل های زیر را کامل کنید.

    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

از 625  تا 640  به ترتیب بنویسید.

.............................................................................................................................................. ــ 625  

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

از 674  تا 689  به ترتیب بنویسید.

.............................................................................................................................................. ــ 674  

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

از 770  تا 796  به ترتیب بنویسید.

.............................................................................................................................................. ــ 770  

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

    یکی     ده تایی    صدتایی
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1- جاهای خالی را پر کنید.

خرداد ماه ................................. سال است.                        یک سال ..................... فصل دارد.

2- عدد 156 چند رقم دارد؟ ....................... رقم های آن را بنویسید. ............... و ..............و.............

عدد 697 چند رقم دارد؟ .......................         رقم های آن را بنویسید. ............... و ..............و .............

3- عددهای زیر را به حروف خود وصل کنید.

چهارصد و نوزده         سیصد و نود        هفتصد و شش         ششصد و هشتاد و پنج        پانصد و هفتاد و دو

4- از 641 تا 650 به ترتیب بنویسید.

.............................................................................................................................................. ــ 641  

685 572

419

706

390

تمرین های دوره ای )1 (



5- جاهای خالی را کامل کنید.

69

صدگاندهگانیکان
457

صدگاندهگانیکان
796

.................  +  .................  +  .................

................. یکی و ................. ده تایی و ................. صدتایی

6- جاهای خالی را کامل کنید.

7- حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

زمان بین ساعت .............. و ............... است.زمان بین ساعت .............. و ............... است.

8- جمع پول های زیر را به ریال بنویسید.

............ ریال............ ریال

12 و 47   22 و 33   14 و 85  

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................



10- عددی بنویسید که یکان آن 8 ،دهگان آن 5 و صدگان آن 4 باشد.    ....................................

11- بین دو عدد عالمت <=> بگذارید.

70

9- قیمت پاک کن و شکالت را از بین پول ها جدا کنید.

150 ریال

200 ریال

216 261 450 450 419 49

12- هر کدام از شکل های زیر چند ضلع دارد؟

...................   ضلع                            ...................   ضلع                            



71

13- سینا 83 گردو داشت. او 21 گردو را به دوستش امیر داد. چند گردو برایش باقی مانده است؟

14- مریم 52 شاخه گل داشت. 35 شاخه گل هم از برادرش گرفت. حاال روی هم چند شاخه گل دارد؟

15- علی برای خرید توپ یک اسکناس 100 ریالی و یک سّکه 20 ریالی به فروشنده پرداخت کرد. 
علی روی هم چند ریال به فروشنده پرداخت کرده است؟

16- به خّطی که شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت می کند، خّط ........................ می گویند.

17- نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.
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واحد پول کشور ما ریال است.
 برای این که در زندگی روزانه بتوانیم راحت تر از پول استفاده کنیم،

 پول ریال را به تومان تبدیل می کنیم.

برای این کار یکی از صفرهای کنار عدد نوشته شده روی پول را برمی داریم.

10 ریال برابراست با 1 تومان   
   و اگر بخواهیم پول را از تومان به ریال تبدیل کنیم یک صفر به آن اضافه می کنیم.

1 تومان برابراست با 10 ریال.

                                                      ................... تومان                .................. ریال

پس: 20 ریال برابراست با ........ تومان.
2 تومان برابراست با ....... ریال.

10 ریال

1 تومان

معّرفی ریال و تبدیل ریال به تومان

220
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مانند نمونه جاهای خالی را کامل کنید.
2 تومان برابراست با  20  ریال

35 تومان برابراست با .............. ریال
65 تومان برابراست با .............. ریال

250 ریال برابراست با  25  تومان
470 ریال برابراست با .............. تومان
270 ریال برابراست با .............. تومان

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
مانندنمونه هر یک از پول های زیر را به تومان بنویسید.

1 تومان ........ تومان ........ تومان ........ تومان........ تومان

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن
مانند نمونه به هم وصل کنید.

2 تومان

1 تومان

5 تومان

10 تومان

25 تومان
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کامل کن

با توّجه به خّط تقارن ، نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.

با کدام یک از پول های زیر می توانیم یک آدامس 250 ریالی بخریم؟
بدون این که پول ها را بشماری جواب خود را بگو؟.........

اکنون پول های هر ردیف را بشمار و مقابل آن بنویس.
آیا پاسخ شما صحیح بوده است؟.............

حدس بزن

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

                               ...................
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8642

معّرفی اعداد پرشی )2 تا 2 تا (

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

1 3 5 7

....... ....... ....... ..............
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                                                                    .........  ــ ......... ــ ........ ــ 3 ــ 1

                                                                       .........  ــ .........  ــ .........  ــ ......... ــ ........ ــ  9 ــ 7 ــ 5  

0 1 2 3 4 1086...... ...... ......

0 1 2 3 4 5 6 87 9 1810 12 14 16...... ...... ......

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

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

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                                                                  ......... ــ ........ ــ 4 ــ 2 ــ 0  

                                                                .........  ــ .........  ــ ......... ــ ........ ــ 10 ــ 8 ــ 6

0 1 2 3 4 5 7 9...... ......

0 1 2 3 4 5 6 87 9 11 13 15 17 19...... ...... ...... ...... ......

............
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فعالّیت )2(

کامل کن

2

1

6

5 9

10

درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

بازی و ریاضی

نحوه اجرای بازی:
جدول روبه رو را کف کالس و یا حیاط مدرسه طراحی کنید. سپس از دانش آموزان بخواهید که 

برروی خانه های خواسته شده بایستند و 2 تا 2 تا به خانه های بعدی بپرند.
نکته: بازی به گونه ای طراحی شود که دانش آموزان هم از خانه ی شماره 2 و هم از خانه ی شماره 

1 پریدن به صورت دو تا دو تا را شروع کنند.

54321
109876
1514131211
2019181716

10 12 16 20

11 13 17 21

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

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

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

....... .......
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در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

3  +  5  =  .......
5  +  3  =  .......

3  +  6  =  .......
6  +  3  =  .......

2  +  4  =  .......
.......  +  .......  =  .......

4  +  5  =  .......
.......  +  .......  =  .......

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

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

2  +  3  =  .......
3  +  2  =  .......

مرور- جمع 
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3  +  4  =  7
4  +  3  =  7

7  -  4  =  3

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

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

.......  -  .......  =  .......

.......  -  .......  =  .......

آموزگار 3 چینه ی قرمز و 4 چینه ی سبز
به دانش آموزان نشان داد و گفت:بیاید این ها را بشماریم و 

برای آن ها دو جمع بنویسیم.

آموزگار گفت: حاال تمام چینه ها را در کنار هم می گذاریم.
ابتدا 3 چینه ی قرمز را بر می داریم،

پس 4 چینه ی سبز می ماند.
دوباره چینه ها را کنار هم می گذاریم.
این بار چینه های سبز را بر می داریم.

3 چینه ی قرمز می ماند. 

بعد آموزگار 5 چینه ی آبی و 2 چینه ی زرد
به محّمد داد و گفت:برای آن ها دو جمع بنویس.

سپس آموزگار گفت: حاال برای آن دو تفریق
هم بنویس.

معّرفی جمع و تفریق متناظر

7  -  3  =  4
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در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

3  +  4  =  .......
4  +  3  =  .......
7  -  4  =  .......
7  -  3  =  .......

2  +  6  =  .......
6  +  2  =  .......
8  -  ....  =  .......

....  -  ....  =  .......

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

5  +  4   =  .......
4  +  ....  =  .......
9  -  ....  =  .......
.... -  ....  =  .......

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

....  +  ....  =  .......
....  -  ....  =  .......
....  -  ....  =  .......

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

....  +  ....  =  .......
....  -  ....  =  .......
....  -  ....  =  .......

6  +  ....  =  .......
3  +  ....  =  .......

....  -  ....  =  .......

....  -  ....  =  .......
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فعالّیت )2(

کامل کن

برای گل های این تصویر دو جمع بنویسید.

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

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

حاال برای آن دو تفریق بنویسید.

.......  -  .......  =  .......

.......  -  .......  =  .......

برای پرنده های این تصویر دو جمع بنویسید.

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

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

حاال برای آن دو تفریق بنویسید.

.......  -  .......  =  .......

.......  -  .......  =  .......

با توّجه به خّط تقارن ، نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.
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- نام هر خط را زیر آن بنویسید.

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

- از بین خط های زیر خّط راست را با رنگ قرمز، خّط خمیده را با رنگ سبز و خّط شکسته را با 
رنگ آبی پررنگ کنید.

- یک خّط راست، یک خّط خمیده و یک خّط شکسته بکشید.

خّط راست خّط خمیده خّط شکسته

مرور- خط راست ، شکسته و خمیده
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سپس با استفاده از خط کش یک خّط راست کشید تا خرگوش را به هویج برساند.

سیما می خواست با یک خّط راست خرگوش را به هویج برساند. هیچ کدام از خط هایی که کشیده  
بود خّط راست نبودند.

آموزگار یک وسیله به او نشان داد و گفت: این یک خط کش است.

حاال شما با استفاده از خط کش یک خّط راست بکشید تا جوجه به النه اش برسد.

معّرفی خط کش برای ترسیم خط راست
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- با استفاده از خط کش، یک خّط آبی و یک خّط قرمز بکشید و خّط کوتاه تر را عالمت بزنید.

به وسایل زیر نگاه کنید. با کدام  یک راحت تر می شود، یک خّط راست کشید.

- با استفاده از خط کش، خط های راست را پررنگ کنید و نام آن را بنویسید.

فعالّیت )2(

حدس بزن

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

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

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

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

              .........  ــ 700  ــ 600  ــ 500 ــ 400 ــ  300 ــ 200 ــ 100  
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به تصویر نگاه کنید.

صدگاندهگانیکان

008

به   8   صدتایی و   0   ده تایی و   0   یکی می گوییم: 

800
هشتصد

معرفی  800-900

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

    یکی     ده تایی    صدتایی

              .........  ــ 700  ــ 600  ــ 500 ــ 400 ــ  300 ــ 200 ــ 100  

800
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به تصویر نگاه کنید.

صدگاندهگانیکان

009

به 9 صدتایی و 0 ده تایی و 0 یکی می گوییم: 

900
نهصد

 100 -200 -300 -400 -500 - 600 - 700 - 800 - ..........

100

100

100

100

100

100

100

100

100

    یکی     ده تایی    صدتایی

900
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صدگاندهگانیکان

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

صدگاندهگانیکان

369

    یکی     ده تایی    صدتایی

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
مانند نمونه انجام دهید.

صدگاندهگانیکان
648

صدگاندهگانیکان
798

صدگاندهگانیکان
429

صدگاندهگانیکان
539

.........  +  .........  +  .......

.......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

.........  +  .........  +  .......

.......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

.........  +  .........  +  .......

.......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

800  +  40  +  6

8 صدتایی و 4 ده تایی و 6 یکی

900  +  60  +  3
9 صدتایی و 6 ده تایی و 3 یکی

به رقم: 963
به حروف: نهصدو شصت وسه

................  +  ................  +  ................
............ صدتایی و ............ ده تایی و ............ یکی

به رقم: .....................
به حروف: ......................................................

این گونه تمرین ها با هدف بسط اعداد است.وجمع سه عدد مورد نظر نمی باشد.
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مانند نمونه انجام دهید.

مانند نمونه انجام دهید.

819 می شود    8   صدتایی و        1     ده تایی و      9     یکی

873 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

962 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

904 می شود .......... صدتایی و ............ ده تایی و ........... یکی

8 صدتایی و 5 ده تایی و 5 یکی می شود    855 

8 صدتایی و 3 ده تایی و 9 یکی می شود ................

9 صدتایی و 4 ده تایی و 0 یکی می شود ................

به رقم :     .................................

به حروف: ................................. 

صدگاندهگانیکان
108

صدگاندهگانیکان
638

به رقم :     801

به حروف : هشتصد و یک

صدگاندهگانیکان
899

صدگاندهگانیکان
759

به رقم : ...................

به حروف: ....................................

به رقم : ...................

به حروف: ....................................
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فعالّیت )2(

کامل کن

با توّجه به عدد داده شده، شکل ها را کامل کنید.

814

827

940

100 100

100

100 100 100

از 863 تا 872 به ترتیب بنویسید.
.............................................................................................................................................. ــ 863  

از 897 تا 904 به ترتیب بنویسید.
.............................................................................................................................................. ــ 897  

از 918 تا 925 به ترتیب بنویسید.
.............................................................................................................................................. ــ 918  
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مانند نمونه انجام دهید.

اعداد زیر را به رقم یا حروف بنویسید.

هشتصد و سی و شش  ............................................         ................................................ 825

هشتصد و چهل و دو  ..............................................         ................................................ 863

هشتصد و نود و هفت  ............................................              ................................................ 880

نهصد و هفده ..........................................................         ................................................ 945

نهصد و پنجاه و یک ................................................         ................................................ 973

نهصد و هشتاد ........................................................         ................................................ 909

863 854

915 992

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی
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معّرفی مقایسه اعدادسه رقمی )500 تا 999(

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
- در جای خالی عالمت مناسب )<=>( بگذارید.

637 743

820 820

400 600

534 532



92

در جاهای خالی عدد و عالمت) <=> ( مناسب بنویسید.

    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی

........    یکی     ده تایی    صدتایی ........
    یکی     ده تایی    صدتایی

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

........    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی ........

........    یکی     ده تایی    صدتایی    یکی     ده تایی    صدتایی ........
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840 428

720 82

615 615

930 960

500 400

87 749

709 790

535 535

327 723

524 600

874 950

809 309

عالمت <=> بگذارید و عبارت را از سمت چپ بخوانید.

1- علی 500 ریال و حسین 350 ریال دارد. چه کسی پول کمتری دارد؟ ....................................

2- باغی 743 درخت سیب و 780 درخت گالبی دارد. در این باغ تعداد درخت های سیب بیشتر 

است یا درخت های گالبی؟ ....................................

3- قیمت یک عروسک 600 تومان است. قیمت یک توپ 370 تومان است. قیمت عروسک کمتر 

است یا قیمت توپ؟ ....................................

مسئله حل کن

فعالّیت )2(

کامل کن
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به اعداد قبل و بعد هرعددتوّجه کنید.

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

 اعداد بعد و قبل از عددهای زیر را بنویسید.

963......

......127 ......239 ......508

457...... 650......

154153152

241240239

370369368

معّرفی عددقبل و بعد اعداد سه رقمی
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کدام یک از اعداد زیر بعد از عدد 734 قرار دارد؟ عالمت بزنید.

733 643 735

842 840 843

275 278528

492 494495

کدام یک از اعداد زیر قبل از عدد 276 قرار دارد؟ عالمت بزنید.

کدام یک از اعداد زیر بعد از عدد 841  قرار دارد؟ عالمت بزنید

کدام یک از اعداد زیر قبل از عدد 493 قرار دارد؟ عالمت بزنید

با توّجه به اعداد داده شده درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

785624590429

786............589 ......428 625......

فعالّیت )2(

کامل کن
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مانند نمونه جمع اعداد زیر را به دست آورید.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 4 + 3 =7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 5 + 4 = ......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 3 + 4 = ......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 4 + 2 = ......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 2 + 1 = ......

 9 + 5 = ......
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

 10 + 4 = ......
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

مرور - جمع 



97

 6 + 5 =..........

 12 + 3 = .......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

 8 + 9 =..........

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 5 + 3 =..........

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2 + 6 =..........

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
........................

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
........................

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 3 + 2 = 5

مانند نمونه برای هر محور یک جمع بنویسید.

جمع های زیر را روی محور نشان داده و حاصل آن را در جای خالی بنویسید.
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مانند نمونه برای هر مسئله یک شکل ساده بکشید و جواب را به دست آورده و روی محور نشان دهید.

    4 اردک در آب بودند
    2 اردک دیگر هم آمدند.

   حاال روی هم چند اردک در آب است؟ 6 اردک در آب است.

1- 5 پرنده روی درخت نشسته بودند.
2 پرنده دیگر هم آمدند.

حاال روی هم چند پرنده روی درخت نشسته اند؟ .................................................

2- 3 دانش آموز بازی می کردند.
1 دانش آموز دیگر به کنار آن ها آمد.

حاال روی هم چند دانش آموز بازی می کنند؟ .................................................

3- حسین 3 ریال داشت.
2 ریال دیگر هم گرفت.

حاال حسین چند ریال دارد؟ .................................................

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 4 + 2 =6 

 ... + ... = ... 

 ... + ... = ... 

 ... + ... = ... 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



99

آموزگار با یک دسته گل رنگی وارد کالس شد.
دانش آموزان گفتند: به به! چه گل های زیبایی!

آموزگار گفت: این گل های زیبا و رنگارنگ را خدای
بزرگ آفریده است.

حاال بیایید با هم گل ها را داخل گلدان بگذاریم.
آرزو 4 گل صورتی، 3 گل زرد و 2 گل قرمز را داخل گلدان گذاشت. آموزگار از او خواست گل ها را 

بشمارد.
آرزو گفت:

                                                      می شود                                    و                         و 

4  +  3  +  2  =  9

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

 معّرفی جمع 3 عدد یک رقمی حاصل تا 10
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

3 + 2  +  1  =  6 2 + 3  +  4  =  .......

1 + 4  +  3  =  .......

5 + 1  +  1  =  .......

4 + 2  +  1  =  .......

2 + 2  +  2  =  .......

با استفاده از محور حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 + 3  +  1  =  .......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 + 1  +  2  =  .......

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 + 4  +  1  =  .......
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5 + 1  +  2  =  8

3 + 2  +  1  =  6

3 + 2  +  2  =  .......

1 + 1  +  4  =  .......4 + 1  +  2  =  .......

6 + 2  +  1  =  .......

5 + 1  +  1  =  .......

1 + 3  +  2  =  ....... 6 + 1  +  1  =  .......

7 + 1  +  1  =  .......

فعالّیت )2(

کامل کن

مانند نمونه حاصل جمع های زیررا به دست آورید.

3 
+  2 
+  1 

6 

5 
+  1 
+  1 

.......

1 
+  3 
+  2 

.......

6 
+  1 
+  1 

.......

    2  و  3 و 1
1 

+  3 
+  2 

6  

    4  و  4 و 1

    1  و  1 و 4

    2  و  2 و 5

    2  و  2 و 3    2  و  2 و 2
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مسئله حل کن

1ـ سینا یک سّکه  5 ریالی و یک سّکه ی 2 ریالی و یک سّکه ی 1 ریالی دارد. او روی هم چند ریال دارد؟

2ـ  جالل 4 مداد قرمز و 2 مداد زرد و 3 مداد صورتی دارد. او روی هم چند مداد دارد؟

3ـ  زینب 3 خیار، 2 سیب و 1 پرتقال در سبد گذاشت. حاال روی هم چند میوه در سبد است؟
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15105

آموزگار به بّچه ها گفت: مربّع ها را بشمارید و عدد آن را بنویسید. 

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

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

معّرفی اعداد پرشی )5 تا 5 تا(



0
5

10

104

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه 5 تا 5 تا بشمارید و روی محور، عدد مناسب را بنویسید.

نوشتن اعداد را ادامه دهید.

60 -.......- 50 -...... -.......- 35 - ....... - ...... - ....... - ...... ــ10ــ 5

                                  ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... - ..... ــ 15 ــ10ــ 5

5 ..... ..... ..... .....

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

.....

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19.... 21.... ....
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فعالّیت )2(

کامل کن

اعداد جدول زیر را 5 تا 5 تا بشمارید و رنگ کنید.

10987654321

20191817161514131211

30292827262524232221

40393837363534333231

50494847464544434241

60595857565554535251

70696867666564636261

80797877767574737271

90898887868584838281

100999897969594939291

نحوه اجرای بازی: 
از دانش آموزان بخواهید که در یک صف به طورمنظم بایستند. سپس به ترتیب از عدد یک شروع به 
شمارش نمایند.به این صورت که نفر اّول بازی را شروع می کند و می گوید: 1،نفر بعدی می گوید: 2
و شمارش ادامه پیدا می کند. هروقت نوبت به شمارش عدد 5 و مضرب های آن )..... و 15 و 10 و 

5 (رسید،به جای آن باید دانش آموز بگوید »ُهب« دانش آموزی که فراموش کند به جای عدد 5 و 
مضرب های آن »ُهب« بگوید،از بازی خارج می شود.

بازی و ریاضی
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در این ساعت وقتی عقربه ی کوچک بین اعداد   3 و 4   قرار
می گیرد، عقربه ی بزرگ نیز از ساعت 12 حرکت  کرده و به 

عدد1 می رسد، پس عقربه ی بزرگ به اندازه، 5 دقیقه
حرکت کرده است.

هنگامی که عقربه ی بزرگ به عدد 3 می رسد 15 دقیقه 
حرکت کرده است.

و هنگامی که عقربه ی بزرگ به عدد 6 می رسد 30 دقیقه 
حرکت کرده است.

در ساعت روبه رو عقربه ی بزرگ به عدد ............ رسیده است،
پس ................ دقیقه حرکت کرده است.

معّرفی 5 دقیقه 5 دقیقه  )تا30 دقیقه(

5
10

15

20

2530

5
10

15

20

2530

5
10

15

20

2530

5
10

15

20

2530
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مانند نمونه در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
5

5 دقیقه ................ ................

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

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
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ساعت روبه رو دو عقربه دارد.
عقربه ی کوچک ساعت شمار و عقربه ی بزرگ دقیقه شمار است.

برای خواندن ساعت ابتدا به عقربه ی ساعت شمار نگاه می کنیم 
تا ببینیم چه عددی را نشان می دهد،در ساعت روبه رو عقربه ی 

ساعت شمار از عدد 2 گذشته است و بین عدد 2 و 3 قرارگرفته است و هنوز 
به عدد 3 نرسیده است،سپس به عقربه ی دقیقه شمار نگاه می کنیم.

در این ساعت،عقربه ی دقیقه شمار مقابل عدد 20 قرار گرفته است. بنابراین 
ساعت 2 و 20 دقیقه است

معّرفی خواندن ساعت

ساعت چند است؟
ساعت ........... و ............. دقیقه است.
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه انجام دهید.

ساعت 11 و 5 دقیقه

ساعت 7 و 5 دقیقه

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

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

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

ساعت .......... و .......... دقیقهساعت .......... و .......... دقیقه

علی ساعت   از خواب بیدار شد.

علی ساعت   دست و صورتش راشست و 
مسواک زد.

علی ساعت    صبحانه خورد.

علی ساعت    به مدرسه رفت.
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فعالّیت )2(

کامل کن

مانند نمونه زمان هر ساعت را بنویسید.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت .......... و ........... دقیقه است.

ساعت 9 و 5 دقیقه است.
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معّرفی جمع 2 یا 3 رقم با 3رقمی بدون انتقال

+

354

375

21

صد تاییده تایییکی

5

+
7

4

1

5

3

3

2

صد تاییده تایییکی

3

3+
8

2

4

6

1

4

5

صد تاییده تایییکی

3

+

7

2

5

4

+

132

486

354

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
01حاصل جمع های زیر را بنویسید. 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01

01 01

01 01

01 01

01 0101 01 0101 0101 01 01

100
01 0101 01 0101 0101 01 01

100

01 0101 01 0101 0101 01 01

100

+

.......

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

+

.......

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

صد تاییده تایییکی

4

+

1

6

2

03

..................... .....................
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فعالّیت )2(

کامل کن

حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

1 - آقای اصغری در روز شنبه 261 دفتر و در روز یکشنبه 334 دفتر فروخت. او در این دو روز 
چند دفتر فروخته است؟

2 - باغبانی 125 شاخه گل مریم و 273 شاخه گل مینا کاشت. او روی هم چند شاخه گل کاشته 
است؟

صد تاییده تایییکی

3

+

7

1

4

5 +

.......

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

+

.......

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

صد تاییده تایییکی

4

+

2

5

6

21

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

+

706

92

.......

+

252

43

.......

+

555

111

.......

+

620

163

.......

50 و 541   400 و 269   736 و 22   158 و 601  

مسئله حل کن
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500 ريال

500 ريال

500 ريال500 ريال

500 ریال برابراست با 5 تا سّکه یا اسکناس 100 ریالی.

معّرفی 500  ریال

........... ریال

........... تومان
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه پول های زیر را به ریال و تومان بنویسید.

500 ريال
 50 تومان

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان
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فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

مانند نمونه انجام دهید.

500 ريال

250 ريال

220 ريال

500 ريال
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مسئله حل کن

1- زهرا برای خرید یک دفتر 5 اسکناس 100 ریالی 
به فروشنده پرداخت کرد. زهرا روی هم چند ریال به 

فروشنده پرداخت کرده است؟
زهرا ......... ریال پرداخت کرده است.

2- سعید 200 ریال از پدرش و 200 ریال هم از مادرش 
عیدی گرفت. سعید روی هم چند ریال عیدی گرفته است؟

سعید ......... ریال عیدی گرفته است.
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آموزگار به ایمان گفت: به اعداد روبه رو با دّقت نگاه کن و
آن ها را بخوان.

 ایمان گفت: 9 و 2 و 6 .

آموزگار اعداد را کنار هم قرار داد و گفت: حاال آن را بخوان.
ایمان گفت: 629 

آموزگار گفت: آفرین، این یک عدد 3 رقمی است.
سپس رقم های آن را جابه جا کرد و از ایمان خواست

 دوباره آن را بخواند و ایمان گفت: 926

آموزگار گفت: با جابه جایی رقم های آن می توانیم 
عددهای سه رقمی جدید بسازیم، مثل 269

6 2 9

6 2 9

9 2 6

2 6 9

معّرفی ساخت عدد سه رقمی
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

مانند نمونه با رقم های زیر،عددهای سه رقمی بنویسید.

457     و       547     و     4754 و 5 و  7   

               .............      و       .............       و    .............6 و 3 و  8   

               .............      و       .............       و    .............2 و 1 و  9   

               .............      و       .............       و    .............3 و 5 و  1   

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

2  کدام یک از عددهای سه رقمی زیر را می توان ساخت؟ 8 5 با اعداد  

آن ها را رنگ کنید.

825 584 582258 725
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مانند نمونه،حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

1 
+  2 
+  1 

4 

1 
+  3 
+  4 

...... 

1 
+  2 
+  4 

...... 

1 
+  6 
+  3 

...... 

1 
+  5 
+  2 

...... 

1 
+  1 
+  4 

...... 

1 
+  2 
+  7 

...... 

1 
+  4 
+  4 

...... 

1 
+  8 
+  1 

...... 

1 
+  1 

2 

1 
+  2 

...... 

1 
+  4 

...... 

1 
+  7 

...... 

1 
+  3 

...... 

1 
+  5 

...... 

1 
+  8 

...... 

1 
+  6 

...... 

1 
+  9 

...... 

مرور - جمع  
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به مناسبت 22 بهمن خانم احمدی مقداری المپ تزئینی
خرید و اززهرا و لیال خواست آن ها را بسته بندی 

و شمارش کنند.           

زهرا گفت: من 3 بسته  ده تایی و 7 یکی المپ سبز دارم، که می شود 37  المپ سبز.
لیال هم گفت: من 2 بسته ده تایی و 5 یکی المپ زرد دارم، که می شود 25  المپ زرد. 

آموزگار از لیال خواست اعداد را در جدول بگذارد و آن ها را با هم جمع کند.
او 12 را در خانه ی یکی ها و 5 را در خانه ی ده تایی ها نوشت.

 

آموزگار توضیح داد: که    2 یکی در خانه ی یکی ها می ماند 
و یک ده تایی هم به خانه ی ده تایی ها می رود و با هم جمع می شوند.

سپس آموزگار گفت: بّچه ها بدون جدول هم می شود این کار
را انجام داد.

37 
+  25 

62 

3

6

7

12 
5+ 2 

ده تایی یکی
1

3

6

7

12 
5+ 2 

ده تایی یکی

1

معّرفی جمع دو عدد 2 رقمی) انتقال به دهگان(

10

10

10 10

10
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فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس

4

7

6

1 
5+ 2 

ده تایی یکی
1

5

......

9

......
6+ 3 

ده تایی یکی

6

......

6

......
7+  

ده تایی یکی

مانند نمونه انجام دهید.

10

10

1010

10

10

10

10
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6

9

5

4 
9+ 2 

ده تایی یکی
1

......

......

......

......

......+ ...... 

ده تایی یکی

......

......

......

......

......+ ...... 

ده تایی یکی

مانند نمونه عدد مربوط به هر شکل را در جدول بنویسید و حاصل آن را به دست آورید.
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......

......

......

......

......+ ...... 

ده تایی یکی

ده تایی یکی

ده تایی یکی

عدد مربوط به هر شکل را در جدول بنویسید و حاصل آن را به دست آورید.
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فعالّیت )2(

کامل کن

مانند نمونه حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

4

8

7

6 
9+ 3 

ده تایی یکی
1 1

47 
+  39 

86 

7

......

5

......
6+ 1 

ده تایی یکی

2

......

8

......
8+  

ده تایی یکی

1

......

9

......
5+ 1 

ده تایی یکی

6

......

4

......
7+ 2 

ده تایی یکی

3

......

8

......
9+ 2 

ده تایی یکی

7

......

7

......

7+ 1 

ده تایی یکی

...... 
+  ...... 

...... 

...... 
+  ...... 

...... 
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1
51 

+  29 
80 

30 
+  18 

...... 

48 
+   6 

...... 

45 
+  45 

...... 

31 
+   9 

...... 

71 
+  19 

...... 

57 
+  15 

...... 

69 
+  22 

...... 

24 
+  16 

...... 

14و47 

12 و 48 

18 و 62 

39 و 52 

25 و 66 

38 و 17 

1
47 

+  14 
61 

مانند نمونه انجام دهید.
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با توّجه به خّط تقارن، نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.

مسئله حل کن

1- بّچه ها به اردو رفتند. در یک اتوبوس 36 نفر و در یک مینی بوس 18 نفر بودند. بّچه ها روی هم 
چند نفر بودند؟

2- احمد 48 تومان را در صندوق صدقه انداخت. علی هم 29 تومان را به صندوق صدقه انداخت. 
آن ها با هم چندتومان در صندوق صدقه انداختند؟

3- در فروشگاهی 36 عدد پارچ و 54 عدد لیوان وجود دارد. در این فروشگاه چند عدد پارچ و 
لیوان وجود دارد؟

4- علی یک بار 18 دقیقه و بار دیگر 25 دقیقه بازی رایانه ای کرد. او چند دقیقه بازی کرده است؟

5- خانم احمدی برای جایزه 49 پاک کن و 29 تراش خرید. او در مجموع چند عدد جایزه خریده 
است؟
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آموزگار یک سبد سیب به کالس آورد.
او از دانش آموزان خواست که سیب ها را در 

دو دسته مساوی قرار دهند.        
                                                 

آموزگار پرسید: در هر دسته چند سیب قرار دارد؟
دانش آموزان گفتند: 3 سیب        

                                 

آموزگار گفت: 2 دسته ی سه تایی سیب داریم.
سپس از آن ها خواست دوباره سیب ها را داخل سبد

قرار دهند. و تعداد سیب ها را بشمارند و بگویند.
دانش آموزان گفتند: 6 سیب            

                                           

آموزگار گفت:
2 دسته سه تایی سیب می شود ......... سیب

معّرفی ضرب )آشنایی با مفهوم ضرب(
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- چند دسته پروانه می بینید؟  2 دسته                                           
- در هر دسته چند پروانه است؟  3 پروانه                 

- چند دسته گل می بینید؟ ................                         
 - در هر دسته چند شاخه گل وجود دارد؟ ..................

- چند دسته بادکنک می بینید؟ ......................                    
- در هر دسته چند بادکنک وجود دارد؟ ..................

- چند بسته مداد می بینید؟ ............................
- درهر بسته چند مداد وجود دارد؟ .........................

فعالّیت )1(

فکر کن و بنویس
مانند نمونه با توّجه به شکل ها  در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.
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........... دسته .......... تایی

........... دسته .......... تایی

........... دسته .......... تایی

........... دسته .......... تایی

........... دسته .......... تایی

........... دسته .......... تایی

2 دسته دوتایی

مانند نمونه انجام دهید.
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........... دسته  ........... تایی می شود ...........      
                     

........... دسته  ........... تایی می شود ...........       
                  

........... دسته  ........... تایی می شود ...........      
     

            

........... دسته  ........... تایی می شود ...........                          

2 دسته سه تایی می شود 6 
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کدام یک از شکل های زیر دو دسته ی چهارتایی را نشان می دهد؟ عالمت × بزنید.

مانند نمونه هر شکل را به عبارت مربوط به خود وصل کنید.
2 دسته سه تایی

5 دسته چهارتایی

 3 دسته دو تایی

2 دسته چهارتایی

فعالّیت )2(

بگرد و پیدا کن

کدام یک از شکل های زیر سه دسته ی دو تایی را نشان می دهد؟ عالمت × بزنید.



تمرین های دوره ای )2(

1- جاهای خالی را پر کنید.

5 تومان برابراست با  ................. ریال                           32 تومان برابراست با  ..................... ریال

100 ریال برابراست با  ................. تومان                     20 ریال برابراست با  ..................... تومان

             2- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

0 - 2 - .......... - .......... - .......... -  .......... - .......... - ..........- .......... - .......... - 20

1 - 3 - .......... - .......... - .......... - .......... - .......... - ..........- .......... - .......... - 21

3- برای شکل های زیر دو جمع و دو تفریق بنویسید.

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

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

.........  -  .........  =  ................  -  .........  =  .......

.........  -  .........  =  ................  -  .........  =  .......

4- با استفاده از خط کش، یک خّط آبی کوتاه و یک خّط قرمز بلند بکشید.
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5- عالمت مناسب  بگذارید.

841 891 656 655 300 300

253 203 905 909 726 826

5- به عدد 540 دّقت کنید ، عدد قبل آن را رنگ کرده و عدد بعد آن را عالمت بزنید.

539 540 541

6- با توّجه به محور،حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

 7 + 9 = ......
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2010

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 3 + 1 + 2 = ......

8- حاصل جمع های زیر را به  دست آورید.

1 و 4 و 3 1 و 1 و 5 6 و 2 و 1

9- نوشتن اعداد را ادامه دهید.

5 - 10 - ............ - ............ - ............ - ............ - ............ - ............ - ............ - 50
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10- ساعت چند است؟

ساعت .......... و ........... دقیقه است. ساعت .......... و ........... دقیقه است.

11- اعداد زیر را به رقم یا حروف بنویسید.

هفتصد و هفتاد  .......................................................         ................................................ 900

نهصد و یازده ..........................................................         ................................................ 856

هشتصد و چهل و نه  ................................................         ................................................ 709

12- نوشتن اعداد را ادامه دهید.

100 - 200 - ............ - ............ - ............ - ............ - ............ - ............ - 900

13- پول های زیر را به ریال و تومان بنویسید.

................ ريال
 ................ تومان

................ ريال
 ................ تومان

14- علی 1 سّکه ی 2 ریالی و1 سّکه ی 5 ریالی دارد. علی چند ریال دارد؟ 

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

15- سینا 532 عدد گردو و آرش 549 عدد گردو دارد. کدام یک گردو های بیشتری دارد؟
...............................................................
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16 - نیمه ی دیگر شکل را رنگ کنید.

کامل کن
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