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الگوها فصل1

 1 الگوهای زیر را ادامه دهید. توضیح دهید که بنی عددها و شکل ها چه رابطه ای وجود دارد.

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

+2 +5+3 +41 103 156

تعداد  که  کنید  دقّت  می باشد.  شکل  آن  مربّع های  تعداد  با  برابر  شکل،  هر  زیر  در  شده  نوشته  عددهای 

مربّع های هر شکل، از اضافه کردن شماره ی آن شکل به تعداد مربّع های شکل قبل، به دست می آید. یعنی:

- شکل اوّل: 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.

در واقع برای نوشنت عدد مربوط به هر شکل، شماره ی آن شکل را با عدد مربوط به شکل قبل جمع می کنیم. یعنی:

- برای نوشنت عدد 3، 2 تا به عدد 1 اضافه می شود.
- برای نوشنت عدد 6، 3 تا به عدد 3 اضافه می شود.
- برای نوشنت عدد 10، 4 تا به عدد 6 اضافه می شود.

- برای نوشنت عدد 15، 5 تا به عدد 10 اضافه می شود.

+1 +7+3 +50 91 164

عدد مربوط به هر مرحله، از اضافه کردن یک عدد فرد به عدد مرحله ی قبلی به دست می آید.

- برای به دست آوردن عدد 1، به عدد صفر یکی اضافه شده است.
- برای به دست آوردن عدد 4، به عدد 1 سه تا اضافه شده است.

- برای به دست آوردن عدد 9، به عدد 4 پنج تا اضافه شده است.
- برای به دست آوردن عدد 16، به عدد 9 هفت تا اضافه شده است.

صفحه ی 8 و 9کتاب درسیحّل مسئله

ریاضی
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 2 خانه ی مرمی در یک ساختمان 10 طبقه است. هر طبقه ی آن ساختمان 4 واحد دارد.

2 طبقه ی آن چند واحد دارد؟ 8 واحد

3 طبقه ی آن چند واحد دارد؟ 12 واحد

7 طبقه ی آن چند واحد دارد؟ 28 واحد

حمید برای پاسخ دادن به سؤال های باال شکل های زیر را کشیده است.

 بنی تعداد واحدها و شکل های زیر چه رابطه ای وجود دارد؟ توضیح دهید.

با توجّه به شکل های زیر، با افزایش هر طبقه، 4 واحد به واحد های قبلی اضافه می شود.

بنابراین می توان جدول زیر را نوشت و به سؤاالت باال، پاسخ داد.

شماره ی طبقه7654321

تعداد واحدها282420161284

+4+4+4+4

 3 مغازه داری نوعی بیسکویت را 450 ریال می خرد و 500 ریال می فروشد. با کامل کردن جدول، سود فروش 

هر بسته بیسکویت را حساب کنید.

+50 +50

987654321
تعداد بسته های 

بیسکویت

سود بیسکویت ها45040035030025020015010050

   500 - 450 = 50 مغازه دار با فروش هر بسته بیسکویت، 50 ریال سود می برد. 

حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

- اگر این مغازه دار 4 بسته بیسکویت بفروشد، چقدر سود می کند؟  200 ریال

- چند بسته بیسکویت باید بفروشد تا 300 ریال سود کند؟  6 بسته بیسکویت

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

450 ریال است و برای اینکه 450 ریال سود کند، باید 9 بسته بیسکویت بفروشد.



الگوها فصل1 خریدآنالیندر

7

 4 یک ساختمان 5 طبقه ساخته شده است. باالترین طبقه ی آن 2 واحد 

اضافه  واحدها  تعداد  به  واحد   2 می رومی،  پاینی  که  طبقه  هریک  اّما  دارد 

می شود. در این ساختمان، هر واحد 3 اتاق خواب دارد.

- در باالترین طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟  6 اتاق

- در پاینی ترین طبقه چند اتاق خواب وجود دارد؟  30 اتاق

- چه الگویی بنی تعداد واحدها در طبقه های این 

ساختمان وجود دارد؟  الگوی شمارشِ 2تا 2تا

طبقه ها  خواب های  اتاق  تعداد  بنی  الگویی  چه   -

وجود دارد؟  الگوی شمارشِ 6تا 6تا

 1 تعداد مربّع های کوچک شکل زیر را به چند صورت می توانیم به دست آورمی؟

برای مثال، می توانیم آن ها را 3 تا 3 تا بشمارمی و دسته بندی کنیم:

12 = 3 + 3 + 3 + 3  یا  12، 9، 6، 3

می توانیم آن ها را 4 تا 4 تا بشمارمی و به صورت زیر دسته بندی کنیم:

 4، 8  ، 12 4  یا    + 4  + 4  = 12

 برای هریک از شکل های زیر با توجّه به دسته بندی آن، یک جمع بنویسید و تعداد مربّع ها را به دست آورید.

5 + 5 + 2 = 12 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

+6 +6 +6 +6

طبقه12345

واحد108642

اتاق خواب302418126

صفحه ی 10 کتاب درسیفّعالیت
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 2 شکل های زیر را دسته بندی کنید. به کمک الگوهای شمارشِ چندتا چندتا و نوشنت یک عبارت جمع، تعداد 

مربّع های هر شکل را به دست آورید.

24 6 8 10 12, , , , , الگوی شمارشِ 2تا 2تا: 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 عبارت جمع: 

  3 6 9 12 15 18, , , , , الگوی شمارشِ 3تا 3تا: 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 عبارت جمع: 

4 ،8 ، 12 الگوی شمارشِ 4تا 4تا: 

4 + 4 + 4 = 12 عبارت جمع: 

5 ، 10 ، 15 الگوی شمارشِ 5تا 5تا: 

5 + 5 + 5 = 15 عبارت جمع: 

 1 مربّع های شکل زیر را به 3 روش دسته بندی کنید و با شمارشِ چندتا چندتا، تعداد آن ها را به دست آورید.

دسته بندی نوع سوم:

4 ، 8 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 ، 32

دسته بندی نوع دوم:

16 ، 32

دسته بندی نوع اوّل:

8 ، 16 ، 24 ، 32

 در کدام روش دسته بندی می توانید حاصل جمع ها را به صورت ذهنی به دست آورید؟  هر سه نوع دسته بندی

صفحه ی 11 کتاب درسیکار در کالس
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 2 در شکل های زیر تعداد مربّع ها را با توجّه به رنگ آن ها به دست آورید.

برای جمع کردن و شمارش چندتا چندتا می توانید از ماشنی حساب استفاده کنید.

الگوی شمارشِ 5تا 5تا:

5، 10، 15، 20، 25، 30

5+5+5+5+5+5=30 عبارت جمع: 

الگوی شمارشِ 4تا 4تا:

4، 8، 12، 16، 20، 24

4+4+4+4+4+4=24 عبارت جمع: 

الگوی شمارشِ 4تا 4تا:

4، 8، 12، 16، 20، 24

4+4+4+4+4+4=24 عبارت جمع: 

الگوی شمارشِ 4تا 4تا:

 4، 8، 12، 16، 20 ، 24، 28، 32

4+4+4+4+4+4+4+4=32 عبارت جمع: 

الگوی شمارشِ چندتا چندتا:

5، 10، 15، 20، 25، 30 ، 33

عبارت جمع:

5+5+5+5+5+5+3=33

33=1+1+1+5+5+5+5+5+5 یا  

الگوی شمارشِ چندتا چندتا:

5، 10، 15، 20، 25 ، 29

عبارت جمع:

5+5+5+5+5+4=29  

29=2+2+5+5+5+5+5 یا  
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 1 الگوها را ادامه دهید. رابطه ی بنی عددها را توضیح دهید.

 0            7              14            21           28 عددها 7تا 7تا اضافه می شوند. 
  

+7
 

+7
   

+7
  

+7

100        300           500         700        900 عددها 200تا 200تا اضافه می شوند. 
  

+200
 

+200
 

+200
 

+200

450       550         650         750        850 عددها 100تا 100تا اضافه می شوند. 
  

+100
 

+100
 

+100
 

+100

 2 با استفاده از ماشنی حساب، الگوهای زیر را ادامه دهید و درباره ی الگوی هر کدام توضیحی بنویسید.

0  ،     13  ،   26   ،   39  ،  52   ،  65   ،  78 عددها 13تا 13تا اضافه می شوند. 

 
+13

  
+13

  
+13

    
+13

  
+13

      
+13

0  ،      9  ،      18  ،     27  ،  36  ،  45   ،  54 عددها 9تا 9تا اضافه می شوند. 

  
+9

  
+9

  
+9

    
+9

   
+9

     
+9

1   ،    12  ،   23  ،   34  ،  45   ،  56  ،  67 عددها 11تا 11تا اضافه می شوند. 

  
+11

 
+11

  
+11

  
+11

    
+11

    
+11

 3 امروز شنبه و اوّلنی روز ماه است. تا آخر این ماه، شنبه ها چه روزهایی از ماه هستند؟

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنجشنبهجمعه

7654321

141312111098

21201918171615

28272625242322
3029روزهای اوّل، هشتم، پانزدهم، بیست و دوم و بیست و نهم

صفحه ی 12 کتاب درسیمترین
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توجّه کنید که چون هفته، 7 روز است، از الگوی شمارشِ 7تا 7تا استفاده می کنیم.
1        ،        8      ،        15        ،      22      ،     29

+7 +7+7 +7  

به کمک ماشنی حساب یا به طور ذهنی جواب جمع های زیر را پیدا کنید.

4 +7 +5 +3 = 19  3 +4 +7 +5 = 19  3 +5 +7 +4 = 19  3 +7 +5 +4 = 19  

با دیدن حاصل جمع ها چه نتیجه ای می گیرید؟ در جمع، اگر جای اعداد را عوض کنیم، پاسخ تغییری منی کند.

حاال حاصل جمع های زیر را حساب کنید. سعی کنید با کنار هم قرار دادن عددهای مناسب، حاصل را به طور 

= 5+8+5+2ذهنی به دست آورید. 20

گام اوّل: 10=8+2        گام دوم: 10=5+5        گام سوم: 20=10+10
7+8+3+2+5 = 25

گام اوّل: 10=3+7        گام دوم: 10=2+8        گام سوم: 20=10+10        گام چهارم: 25=20+5

4+6+7+1+2 = 20

گام اوّل: 10=6+4        گام دوم: 3=1+2        گام سوم: 10=3+7        گام چهارم: 20=10+10

1+2+3+7+8+9 = 30

گام اوّل: 10=9+1        گام دوم: 10=8+2        گام سوم: 10=7+3        گام چهارم: 30=10+10+10

 1 هر عددی که وارد این ماشنی شود، با عدد 5 جمع می شود و 

حاصل جمع، از ماشنی بیرون می آید. از ماشنی روبه رو چه عددی 

خارج می شود؟  8

3+5=8 جواب را چگونه به دست می آورید؟ توضیح دهید. 

آن شده  وارد  باشد، چه عددی  از ماشنی خارج شده  اگر عدد 15 

10 +5=15 است؟  10  

صفحه ی 12 کتاب درسیخاّلق باش

صفحه ی 13 کتاب درسیفّعالیت
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 2 عددهایی به ترتیب وارد ماشنی زیر شده اند. با توجّه به کاری که 

ماشنی اجنام می دهد، عددهای خروجی را بنویسید.

در تصویر زیر، شکل های مثل  را با × و  را با  مشّخص کنید.

به همه ی این شکل ها مکعّب گفته می شود.

 1 با توجّه به کاری که هر ماشنی اجنام می دهد، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

17

23

8

218

28

34

19

229

+11

9

24

15

149

-7

2

17

8

142

صفحه ی 13 کتاب درسیبگرد و پیدا کن

صفحه ی 14 کتاب درسیکار در کالس
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با توجّه به عددهای خارج شده از ماشنی و کاری که ماشنی اجنام می دهد، عددهای ورودی را بنویسید.   2 

می توانید از ماشنی حساب کمک بگیرید.

+15

5

40

120

20

55

135

-5

20

25

150

15

20

145

 3 حاال دو ماشنی را به هم بسته امی. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

+20 -15

9

23

140

29

43

160

14

28

145

 1 در یک مترین ورزشی پای یکی از  ورزشکاران زخمی شد. دکتر زخم او را پانسمان کرد و به او گفت که بعد از 

خوب شدن زخم، روز اوّل فقط 15 دقیقه بدود. سپس، هر روز 5 دقیقه به زمان دویدنش اضافه کند تا وقتی که این 

زمان به 60 دقیقه برسد. آنگاه در مترین تیم شرکت کند. او پس از چند روز می تواند مترین را شروع کند؟ 10 روز

جاهای خالی را پر کنید. بنی شکل های زیر و سؤال باال چه رابطه ای وجود دارد؟

برای حّل مسئله استفاده  الگویابی  راهبرد  از  رابطه ی بنی عددهای مسئله متوجّه می شومی،  از کشف  پس 

کرده  امی. یعنی با شمارش 5تا 5تا مسئله حل شده است. دقّت کنید که از روز اوّل به بعد، هر روز 5 دقیقه 

به زمان دویدن اضافه می شود.

تعداد روزها10987654321

دقیقه60555045403530252015

+5

صفحه ی 15 کتاب درسیمترین
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 2 جاهای خالی را پر کنید. می توانید از ماشنی حساب کمک بگیرید.

+25 -10

40

35

55

30

25

45

10

30

15

+30 -5

45

40

35

40

35

30

10

5

15

کارهایی که علی در یک شبانه روز اجنام 

داده است، روی ساعت های زیر مشّخص 

شده اند. 

با توجّه به این ساعت ها به سؤال های زیر پاسخ دهید.

علی در مجموع چند ساعت خوابیده است؟ 8 ساعت

علی در مدرسه چند ساعت درس خوانده است؟  5 ساعت

چند ساعت در راه مدرسه یا خانه بوده است؟  2 ساعت

خوردن،  خواندن،  مناز  به  ساعت  چند  او  مجموع،  در 

استراحت و متاشای تلویزیون پرداخته است؟  6 ساعت

یک شبانه روز چند ساعت است؟  24 ساعت

با توجّه به تصاویر باال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

15 بعدازظهر یا 3 علی چه ساعتی به خانه رسیده است؟

16 بعدازظهر یا 4 علی درس خواندن در خانه را چه ساعتی شروع کرده است؟

22 بعدازظهر یا 10 علی چه ساعتی به خواب رفته است؟

صفحه ی 16 کتاب درسیفّعالیت
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زهرا کارهای خود را در روز جمعه )یک شبانه روز( به صورت زیر نشان داده است. عددهای مناسب برای ساعت های 

بعدازظهر را بنویسید و شکل را کامل کنید.

حاال به سؤال های زیر پاسخ دهید.

- زهرا در مجموع چند ساعت در خانه درس خوانده است؟  4 ساعت

16 بعدازظهر یا 4 - زهرا چه ساعتی به مهمانی رسیده است؟

21 بعدازظهر یا 9 - زهرا چه ساعتی از مهمانی برگشته و به خانه رسیده است؟

 1 کارهایی را که در یک روز پنجشنبه اجنام داده اید، روی ساعت های زیر مشّخص کنید.

ابتدا ساعت ها را کامل کنید.

صفحه ی 17 کتاب درسیکار در کالس

صفحه ی 18 کتاب درسیمترین
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 2 نوارهای رنگی مربوط به ساعت های قبل از ظهر و بعد از ظهر )کار در کالس( را بریده امی و روی یک خط 

به دنبال هم چسبانده امی. با رنگ کردن، کارهای زهرا را در روز جمعه مشّخص کنید.

 3 برنامه ی کودک تلویزیون ساعت 16 پخش می شود. زمان شروع این برنامه ساعت چند بعدازظهر است؟

16-12=4 4 بعدازظهر 

 4 اتوبوسی ساعت 7 صبح از تهران به سوی تبریز حرکت کرد و بعد از 10 ساعت به تبریز رسید. این اتوبوس چه 

7+10=17     17-12=5 زمانی به تبریز رسیده است؟ به دو صورت بیان کنید. ساعت 17 یا 5 بعدازظهر 

هر شکل از چند مکعّب کوچک درست شده است؟ با استفاده از مکعّب های چینه آن ها را بسازید.

4+4=8
4 ، 8

2+2+2+1=79+9+9=27
9 ، 18 ، 27

 1 اگر یک شکل متقارن را از روی خّط تقارن تا کنید، دو نیمه ی آن مثل هم هستند و می توانند به طور کامل 

یک دیگر را بپوشانند. خّط تقارن شکل های زیر را با خط کش رسم کنید. شکل ها را به طور متقارن رنگ کنید.

صفحه ی 18 کتاب درسی بشامر و بساز

صفحه ی 19 کتاب درسیفّعالیت
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 2 خّط تقارن شکل های زیر رسم شده است. تعداد مربّع های کوچک را بشمارید.

توضیح دهید که چگونه به کمک خّط تقارن می توانید تعداد مربّع ها را سریع تر پیدا کنید.

این  از  یکی  را در  تعداد خانه ها  اگر  این شکل،  در 

چهار قسمت بشمارمی و سه مرتبه با خودش جمع 

کنیم،  تعداد کّل خانه ها به دست می آید.

7+7+7+7=28

طرح فرش را با توجّه به خط های تقارن رنگ کنید.

تقارن  خّط  طرف  یک  در  را  خانه ها  تعداد  اگر 

بشمارمی و با خودش جمع کنیم، تعداد خانه ها در 

کّل شکل به دست  می آید. 

19+19=38

شکل پروانه را به صورت متقارن رنگ آمیزی کنید.

کنید. سپس  استفاده  تقارن  از  برای شمارش  بشمارید.  زیر  در شکل  را  مثلّث های کوچک  تعداد   1 

پروانه را به طور متقارن رنگ آمیزی کنید.

ابتدا مثلّث های کوچک را در یک سمت خّط تقارن می شمارمی. سپس آن را با خودش، جمع می کنیم.

28+28=56

صفحه ی 20 کتاب درسیکار در کالس
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 2 به الگوی شکل ها توجّه کنید و سپس، الگوی عددی را کامل کنید.

آنگاه تعداد مربّع های شکل سمت راست را به کمک تقارن به دست آورید.

+2 +3

1 3 6 10

+4
302010 40

+10+10+10

10+10+10+10=40

 1 با توجّه به نیمه ی رنگ شده و خّط تقارن، نیمه ی دیگر هر شکل را رنگ کنید.

 2 یک ورق کاغذ بردارید و آن  را تا بزنید. با قیچی قسمتی از آن را مانند شکل روبه رو  

به دست می آید، خّط  ترتیب  این  به  آیا شکلی که  باز کنید.  را  این قسمت  ببرید. سپس 

تقارن دارد؟ بله

به همنی ترتیب شکل های دیگری درست کنید.

حاال یک کاغذ را دو بار تا کنید و شکل روبه رو را روی آن درآورید.

فکر می کنید کاغذ بعد از باز کردن چه شکلی دیده می شود؟ امتحان کنید.

چند تا آدمک که به هم چسبیده اند.

صفحه ی 21 کتاب درسیمترین
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 3 نیمه ی دیگر شکل های زیر را طوری بکشید که خّط قرمز، خّط تقارن هر شکل باشد.

سپس، تعداد مربّع های شکل های کامل را بشمارید و کنار هر کدام بنویسید.

12

28

8

22

16

20

27

 1 چرا هر دو ساعت یک زمان را نشان می دهند؟ توضیح دهید.

چهار و سی دقیقه ی بعدازظهر همان شانزده و سی دقیقه است.

 2 کاری را که ماشنی روبه رو اجنام می دهد، توضیح دهید.

هر عددی که وارد این ماشنی شود ابتدا با عدد 5 جمع می شود، سپس 4 تا از حاصل کم می شود.

8 = 4 - 12  و  12 =5 + 7 به عنوان منونه، اگر عدد 7 وارد این ماشنی شود، دارمی:  

بنابراین خروجی این ماشنی برابر با 8 خواهد بود.

صفحه ی 22 کتاب درسیفرهنگ نوشنت
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 1 الگوهای شمارشِ چند تا چند تا را ادامه دهید.

12  و 8  و 4 20 و 16  و  24  و 28 و  32 و 36  و 40 و  44 و

12  و6 24  و 18  و  30 و  36  و 42 و 48 و 54 و 60 و 66 و

چه عددهایی در این دو الگو مشترک اند؟ 12 ، 24 و 36

 2 الگوهای شمارشِ رو به عقب را کامل کنید. از ماشنی حساب کمک بگیرید.

0 5 و 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 35 و 50  و 45  و 40  و 
-5-5-5

12 14 و 16 و 18 و 20 و 22 و 24 و 30  و 28  و 26  و
-2-2-2

3 6 و 9 و 12 و 15 و 18 و 21 و 30و 27  و 24  و
-3-3-3

0 7 و 14 و 21 و 28 و 35 و 56  و 49  و 42  و
-7-7-7

 3 حاصل جمع های زیر را به روش های مختلف پیدا کنید.

5 + 7 + 3 + 4 + 6 = 25
10 10  

10
10

1 + 8 + 2 + 9 = 20

10

10

8 + 9 + 2 + 1 + 5 = 25
 

10

10
3 + 8 + 5 + 7 + 5 = 28

 4 جدول زیر را کامل کنید.

زمان151915 :19:2513:1814بیست و ربع30 :21

بعدازظهر1802:1573 :251 :157 :8نه و نیم

 5 یک برنامه ی رادیویی در ساعت 16 پخش می شود. زمان پخش این برنامه ساعت چند بعدازظهر است؟

4 بعدازظهر 

صفحه ی 22 و 23 کتاب درسی مترین
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 6 زنگ مدرسه ای ساعت 5 بعدازظهر می خورد. در چه ساعتی زنگ می خورد؟ 17

 7 جاهای خالی را پر کنید. بنی ردیف های اوّل و سوم چه رابطه ای وجود دارد؟

 ردیف های اوّل و سوم با هم برابرند. اگر 12 واحد از عددی کم کنیم و سپس 12 واحد به حاصل اضافه کنیم، 

عدد تغییر منی کند.

-12

+12

22 20 1714 20 18 15 24

14 20 18 2215 2024 17

10 82 8 6 3 12 5

 8 کدام یک از کاغذهای زیر باز شده ی شکل روبه روست؟

 9 خّط تقارن شکل های زیر را رسم کنید.


