نام دبیر:مهسا نوربخش

شماره جلسه :دوازدهم

نام دوره :

نام درس و مقطع و رشته:ریاضی سوم دبستان

نام آموزشگاه:روش

تاریخ جلسه:

صفحهی کتاب درسی

کالس
برای کار در منزل

 07تا 44

تمرین از کتاب های درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

نام کتاب
برای کالس دبیر و کار در

مبحث

حل مساله – خط – نیم خط –
پاره خط

درسی
درسی

ص08
ص08

ص08
ص08

ص08

حل مساله:
برای حل مساله ای بزرگ،آن را به چند مساله ی کوچک تر تبدیل می کنیم تا راحت تر به جواب برسیم.
مثال:محمد  3جین جوراب مردانه و  4جین جوراب بچه گانه خرید.او چند جفت جوراب خریده است؟(هر جین  6عدد)
)1تعداد جوراب های مردانه .....................................................
)2تعداد جوراب های بچه گانه ....................................................
)3تعداد کل جوراب های محمد ....................................................
تمرین:امیر  6سال دارد.برادرش از دو برابر سن او  2سال کوچک تر است.مادرش از  4برابر سن او  3سال بزرگ
تر است.این سه نفر روی هم چند سال دارند؟
........................................................................................................................................)1
........................................................................................................................................)2
........................................................................................................................................)3
خط راست:
هر خط راست با دو نقطه مشخص می گردد.هر خط راست از دو طرف تا بی نهایت ادامه دارد.
......

نیم خط:
نیم خط،خط راستی است که از یک طرف بسته است.
.......

پاره خط:
پاره خط،خط راستی است که از دو طرف بسته است.

تمرین:پاره خطی به طول  6سانتی متر رسم کنید.

تمرین:نیم خطی به طول  07میلی متر رسم کنید.

......

تمرین:اندازه ی کدام یک از خط های زیر را می توانید مشخص کنید؟چرا؟...............................................
...........................................................................................................................................................................
م
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تمرین:هر یک از شکل های زیر را نام گذاری کنید و نام هر یک را زیر آن بنویسید.

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

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

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

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

قطر:
در هر شکل هندسی به پاره خطی که از یک گوشه به گوشه های مقابل وصل می شود،قطر می گویند.
ضلع
قطر

تمرین:قطرهای هر شکل را رسم کنید و جاهای خالی را پر کنید.

مستطیل
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نام
تعداد ضلع

4
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تعداد گوشه

4
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تعداد قطر

2
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