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داستان ھای ریاضی برای کودکان پیش دبستانی و
دانش آموزان 3، 5 و 6 کالس. موضوع از داستان

ھای ریاضی

آموزش متوسطھ و مدارس ,تشکیل

ریاضیات - علم نھ تنھا دقیق، بلکھ کامال دشوار است. ھمھ از آن آسان است، اما بھ ضمیمھ کودک بھ پشتکار و عشق بھ
اعداد است حتی سخت تر. بھ تازگی، معلمان و روش ھای رایج مانند افسانھ ریاضی. نتایج حاصل از آزمایش استفاده از
آنھا در عمل، تحت تاثیر قرار، و بنابراین داستان تبدیل شده اند یک راه موثر برای معرفی کودکان بھ علم است. بھ طور

فزاینده، آنھا در مدارس مشغول اند.
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در حال حاضر، قبل از اینکھ کودک بھ کالس اول می رود، او باید قادر بھ نوشتن، خواندن و انجام عملیات ریاضی ساده
ترین باشد. پدر و مادر بھره مند خواھند شد افسانھ ریاضی برای کودکان پیش دبستانی، چرا کھ با آنھا بچھ ھا در مورد

جھان شگفت انگیز از اعداد را در راه بازیگوش یاد بگیرند.

این داستان - یک داستان ساده در مورد خوب و بد، کھ در آن شخصیت ھای اصلی اعداد ھستند. آنھا کشور خود و
پادشاھی خود را، یک شاه، معلمان و دانش آموزان، و حتی در این خطوط لزوما اخالق حال حاضر، کھ گرفتن و شما نیاز

بھ یک شنونده است.

داستان در مورد تعداد برای کوچکترین
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ھنگامی کھ شماره یک راه می رفت پایین خیابان و دیدم آسمان موشک.

- ھی، موشک سریع و چابک! من شماره یک ھستم. من خیلی تنھا و افتخار بھ عنوان شما ھستم. من دوست دارم بھ راه
رفتن بھ تنھایی، و از چیزی نمی ترسم. من اعتقاد دارم کھ تنھایی - این مھم ترین کیفیت، و کسی کھ بھ تنھایی، او ھمیشھ

درست است.

این راکت پاسخ داد:

- چرا من تنھا ھستم؟ کامال برعکس است. من گرفتن فضانوردان را بھ آسمان، آنھا درون من نشستھ، و ھمھ در اطراف ما
- ستاره ھا و سیارات است.

با این حال، موشک دور پرواز، و قھرمان ما بیشتر رفتم و دیدم شماره دو. او بالفاصلھ توسط دوست افتخار و تنھا
استقبال:

- سالم، یکی، برای یک پیاده روی با من رفت.

- من نمی خواھم، من می خواھم تنھا باشم. ھر کس یکی این است کھ مھم ترین - واحد شایعھ است.

- چرا شما فکر می کنم کھ کسی کھ یکی از مھم ترین؟ - خواستھ شیطان.

- در انسان، یک سر، و آن را مھم ترین است، بھ این معنی کھ یکی - آن را بھتر از دو.

- اگر چھ یک مرد و یک سر اما دو دست و دو پا. حتی رنگ یک جفت چشم و گوش است. و این مھم ترین اندام است.

سپس دستگاه متوجھ شدم کھ یکی از بسیار دشوار باشد، و برای یک پیاده روی با تعداد دو رفت.

در یک مدرسھ دولت کھ در آن ھمھ بچھ ھا را دوست داشت بھ یاد بگیرند، زندگی می کردند یک عدد پنج است. و ھمھ
دیگران او غبطھ می خوردند، بھ خصوص سھ و دو. و یک روز، دو نفر از دوستان تصمیم بھ رانندگی خارج از پنج

ایالت کھ دانش آموزان آنھا را دوست داشت، ارزیابی گرامی است. من فکر کردم و فکر کردم کھ چگونھ بھ انجام آن، اما
با توجھ بھ قوانین دولت از شکل اخراج مدرسھ ھیچ کس مجاز، تنھا می تواند خود بھ خود ترک کنند.

سھ و دو تصمیم گرفتیم تا یک قیاس. آنھا با تعداد پنج استدالل. اگر او برنده نیست، او را ترک کرده است. موضوع
اختالف ظاھر شد پاسخ بازندگان پسر در یک درس ریاضی. اگر او otmenku می شود "پنج"، پیروزی شکل شجاع،

و اگر نھ، پس برندگان خواھد شد بھ عنوان سھ و دو در نظر گرفتھ.

پری داستان در مورد یک رقم افتخار

ریاضی خنده دار اعداد. داستان در مورد سھ و دو
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پنج رقمی صادقانھ برای درس آماده می کند. او تمام شب را با پسر کار می کرد، و چھره ھای برابری آموزش داده شد.
روز بعد، یک دانش آموز در مدرسھ "پنج"، برنده قھرمان ما و سھ و دو مجبور بھ فرار در رسوایی.

بچھ ھا گوش دادن با لذت داستان ریاضی. 3 کالس ریاضی با آنھا بھ راحتی توسط مواد جذب می شود. اما نھ تنھا گوش
دادن، بلکھ بھ ارسال داستان ھای خود را از بچھ ھا در این سن ھستند.

ھمھ این داستان ھا در این دوره انتخاب می شوند نسبتا ساده است. شخصیت ھای اصلی اعداد و نشانھ ھا ھستند. در این
سن بسیار مھم است کھ بھ کودک نشان دھد کھ چگونھ بھ درستی یاد بگیرند. بسیاری از اطالعات مفید است، پدر و مادر و

داستان ھای ریاضی برای کودکان در سن مدرسھ ابتدایی
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معلمان را می توان در کتاب برای درجھ 3 ( "ریاضیات") یافت می شود. داستان ھای ریاضی با شخصیت ھای مختلف
را توصیف کنید.

ما ھنگامی کھ تمام اعداد بزرگ جمع آوری و بھ یک رستوران رفت و بھ استراحت. کالغ، عرشھ، تاریکی کھ در حال
حاضر ھزاران سال قدمت، و افتخار مھمانان خارجی - - در میان آنھا روسی ھستند یک میلیون، میلیارد، عدد یک با 18

صفر بتوان 2 و عدد یک با 21 صفر.

و آنھا ناھار قابل توجھ دستور داد: پنکیک با خاویار قرمز و سیاه و سفید، شامپاین گران، غذا خوردن، پیاده روی، ھر
چیزی را انکار نمی کند. جدول خود کار گارسون ھا - پا. در حال اجرا بھ عقب و جلو، تمام منابع، لیوان شکستھ پاک می
کند، مراقبت، ھیچ تالشی. مھمانان عالی رتبھ خود را می دانم بصورتی پایدار و محکم: "را از آن، را نفسھ." آیا پا احترام

نمی گذارند. sextillions ھمچنین یک سیلی داد.

من پا صدمھ دیده و سپس سمت چپ رستوران. و ھمھ آنھا باال تعداد زیادی از واحدھای مشترک بی ارزش است. درست
است، شما می توانید حتی کسانی کھ بھ نظر می رسد بی اھمیت ناراحت نکرد.

در مورد ناشناختھ مردان ایکس - و در اینجا داستان دیگری ریاضی (درجھ 3) است.

زمانی کھ ما شماره ھای مختلف در یک معادلھ مالقات کرد. و شد در میان آنھا اعداد صحیح و کسری وجود دارد، بزرگ
و بدون ابھام. آنھا مالقات کرده بود نھ چندان نزدیک، و بنابراین شروع آشنایی:

- سالم. من - واحد.

- عصر بھ خیر. من - بیست و دو.

مثل در مورد تعداد زیادی از

معادلھ با یک نامعلوم
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- و من - دو سوم.

بنابراین آنھا نشان دھنده، آشنایان، و یکی از چھره ھای کنار ایستاده بود و خودش را تماس بگیرید. او مدام بھ درخواست،
تالش برای پیدا کردن، اما تمام سواالت آمار و ارقام صحبت می کنند:

- من نمی توانم بگویم!

جرم توسط این بیانیھ و تعداد را بھ نشانھ احترام ترین برابری رفت. و او پاسخ داد:

- نگران نباشید، زمان خواھد آمد و شما را پیدا خواھد کرد کھ چھ نوع از این رقم است. آیا عجلھ نیست، اجازه دھید این
عدد ناشناختھ مانده است. ما آن را X-Men و.

ھمھ موافقت کردند با برابری، اما ھنوز تصمیم بھ دور از X باقی بماند و در پشت عالمت تساوی عبور کردند. وقتی کھ
تمام اعداد انتظارنشستھ بودند، آنھا شروع بھ ضرب، تقسیم، اضافھ کردن و بردند. ھنگامی کھ تمام مراحل ساختھ شده اند،

بھ نظر می رسد کھ X ناشناختھ مشھور شد و بھ یک تعداد مساوی بود.

بنابراین اسرار X مرموز را کشف کند. و اگر شما می توانید ریاضی پازل داستان را حل کند؟

در کالس پنجم، بیشتر کودکان با روش ھای ریاضی و محاسبھ آن آشنا ھستند. برای آنھا متناسب پازل جدی تر است. در
این سن، کودکان بھ خوبی متصل بھ خود را ابداع داستان در مورد چیزھایی کھ آنھا در حال حاضر بھ دست. در نظر

بگیرید چھ باید یک افسانھ ریاضی (درجھ 5) باشد.

در یک کشور پادشاھی بھ روز رسانی چھره ھای مختلف زندگی می کردند. و آنھا کامال مسالمت آمیز وجود داشتھ است،
تکمیل و حمایت از یکدیگر. نظم بھ دنبال ملکھ اصل موضوع و قضایای یاران او بودند. اما ھنگامی کھ اصل موضوع بد،

و او با استفاده از شکل گرفت. آنھا شروع بھ پیدا کردن کھ مھم ترین چیز است. اختالف مداخلھ قضایای، اما آنھا می
توانند وحشت عمومی کمک نمی کند.

بھ عنوان یک نتیجھ از ھرج و مرج در بھ روز رسانی پادشاھی در دردسر بزرگ در انسان آغاز شده است. ھمھ راه آھن
را متوقف عملکرد بھ عنوان خطوط موازی ھمگرا خانھ اریب زیرا جعبھ ھای اکتاھدرای و دوازده وجھی جایگزین شد.

ماشین آالت افزایش یافت، ماشین آالت خارج از دستور. بھ نظر می رسید تمام جھان رفتھ چپ چپ.

از دیدن این ھمھ، اصل موضوع سر او را چنگ زد. او دستور داد تمام قضایای بھ خط تا و دنبال یکدیگر در یک نظم
منطقی. پس از آن، ھمھ قضایای بودند بھ جمع آوری تمام چھره ھای زیردست خود و توضیح ھر یک از ھدف بزرگ

خود در جھان انسان است. بنابراین برای برقراری نظم در بھ روز رسانی ھای کشور است.

داستان در مورد اعداد برای کالس پنجم

رسوایی

   

https://fa.atomiyme.com/


/

کامال متفاوت افسانه ریاضی وجود دارد. اعداد و ارقام، فراکسیون و برابری در آنھا ظاھر می شود.
اما بیشتر از ھمه کالس پنجم مانند داستان در مورد چیزھایی که آنھا تازه شروع به آشنا می
شود. بسیاری از دانش آموزان از اھمیت ساده، ھمه چیز اساسی، که بدون آن جھان ریاضیات
سقوط درک نمی کنند. توضیح دھید که به آنھا اھمیت نشانه طراحی شده است یک افسانه

ریاضی است (درجه 5).

نقطھ کوچک بسیار بھ تنھایی در قلمرو ریاضیات احساس می شود. او آنقدر کوچک است کھ در مورد آن بھ طور مداوم
را فراموش کرده قرار داده شده در ھر نقطھ و کامال احترام بود. این کھ آیا آن راست! این بزرگ است، دارای طول. این

دیده می شود، و ھیچ کس را فراموش نخواھد کرد او را جلب کند.

و من فکر می کنم نقطھ برای فرار از پادشاھی، زیرا بھ علت او ھمیشھ برخی از مشکالت. دانش آموز چنگ زدن بھ
شیطان زیرا فراموش کرده بھ قرار دادن یک نقطھ، و یا چیزی. او نارضایتی دیگران احساس و خودش را از این رنج می

برد.

اما بھ کجا بروید؟ پادشاھی، ھر چند بزرگ، اما انتخاب از چیزی کوچک است. و پس از آن بر روی نقطھ از کمک آمد
مستقیم و می گوید:

- نقطھ، اجرا شده توسط من. من بی نھایت و فراتر از آن ھستم پادشاھی اجرا خواھد شد.

داستان از یک نقطھ
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نقطھ خوبی ساختھ شده است. و او بھ محض در یک سفر کردن، ھرج و مرج شد در ریاضی وجود دارد. شماره آشفتھ، با
ھم نشستھ اند، چرا کھ ھیچ کس در حال حاضر بھ تعریف جایگاه خود را در پرتو دیجیتال است. اشعھ شروع بھ حل در
برابر چشمان ما، چرا کھ آنھا نقاط است کھ آنھا را محدود و تبدیل بھ بخش ندارد. شماره متوقف بھ ضرب، چون در حال

حاضر نشانھ ضرب توسط یک صلیب مورب جایگزین شد، و چھ چیزی را بھ با او؟ او مایل.

آشفتھ ھمھ ساکنان پادشاھی و شروع بھ درخواست بازگشت نقطھ. و او رول بدانید خودتان را بھ عنوان مستی، برای یک
خط بی نھایت است. اما او شنیده درخواست از ھموطنان خود، و تصمیم بھ بازگشت. از آن زمان، نقطھ است کھ نھ تنھا

جایگاه خود را در فضا است، اما بسیار مورد احترام و افتخار، و حتی تعریف خود را دارد.

در کالس ششم، کودکان از آگاھی بیشتری دارند و درک کنند. این کودکان بزرگسال کھ بعید است عالقھ مند در تاریخ
ابتدایی دارد. برای آنھا شما می توانید انتخاب کنید تا چیزی جدی تر، مانند ریاضی مشکل داستان. در اینجا چند گزینھ می

باشد.

چھ داستان شما می توانید کالس ششم بھ عنوان خوانده شده؟

چگونھ بھ شکل یک خط ھماھنگ
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این داستان در مورد چگونه به یاد داشته باشید و درک آنچه را که تعدادی از ارزش ھای مثبت و
منفی. این کمک خواھد کرد که داستان ریاضی مبحث (درجه 6) را درک کنید.

یک عالمت بعالوه تنھا راه می رفت، راه می رفت زمین است. و او ھیچ دوستی بود. بنابراین او در جنگل برای یک
مدت طوالنی سرگردان، من ھنوز حق مالقات نیست. این بی دست و پا بود، و ھیچ کس نمی خواست بھ صحبت کردن با
او. ورود بھ سیستم با پس از آن او را برای پیاده دعوت با ھم. مستقیم خوشحال و موافقت کردند. برای این کھ او ارائھ شده

بھ در کمی بھ عالوه اسلحھ طوالنی آن نشستھ است.

بیا دوستان و سرگردان بھ جنگل تاریک. آنھا را از طریق راه باریک سرگردان تا زمانی کھ شما بھ یک پاکسازی کھ در
آن خانھ ایستاده بود آمده است. آنھا در خانھ را زد و آن را باز منھای، کھ او نیز تنھا بود و ھیچ کس دوستانھ بود. سپس او

بھ عضویت مستقیم و عالمت مثبت، و آنھا در ھم رفت.

آنھا بھ شھرستان از اعداد، کھ در آن برخی از چھره ھای زندگی رفت. ما در بر عالوه کمی و منھای رقم را دیدم و فقط
می خواستم بھ دوستان با آنھا. و آنھا شروع بھ از دست یکی یا دیگری.

سر و صدا بھ یک پادشاه از پادشاھی صفر بود. او دستور داد ھمھ بھ خط تا در امتداد خط، و او در وسط ایستاده بود. ھمھ
کسانی کھ می خواستم بھ یک بھ عالوه، تا بھ حال بھ تا در ھمان فاصلھ از یکدیگر در سمت راست شاه، و کسانی کھ با

منفی - در ھمان راه اما در سمت چپ، در جھت صعودی. بنابراین خط ھماھنگ تشکیل شد.

موضوع از داستان ھای ریاضی می توانید تمام سواالت گذشت را پوشش میدھد. در اینجا یک پازل
خوب است که دانش ھندسه خالصه است.

ما یک بار تمام مستطیل با ھم جمع و تصمیم بگیرید کھ چھ چیزی را انتخاب در میان آنھا مھم ترین چیز. اما چگونھ آن را
انجام دھد؟ ما تصمیم بھ انجام یک آزمون. چھ کسی بھ پاکسازی از پادشاھی ریاضیات اول، و خواھد شد کھ اصلی. در آن

توجھ داشتھ باشید، بھ توافق رسیدند.

در سپیده دم، آمد تمام مربع از زمین میشھ. برو، و راه آن را عبور از رودخانھ سریع می باشد. او می گوید:

- ھر کسی قادر بھ از طریق من رفتن خواھد بود. از طرف دیگر تنھا کسانی از شما کھ نقطھ تقاطع مورب در نیم تقسیم
حرکت خواھد کرد.

کسی چپ، و بقیھ نقل مکان کرد. این بار در جاده ایستاده بود یک کوه باال. او قرار داده است وضعیت او:

- بھ تسخیر باال من تنھا کسانی کھ قطر برابر ھستند خواھد بود.

معما
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باز ھم، در پای چھارگوش زیانکار بودند، و بقیھ در ادامھ. ناگھان - قطع رابطھ با پل باریک است کھ می تواند تنھا یک،
یکی با تقاطع مورب در زاویھ سمت راست است.

در اینجا یک سوال است:

- چھارگوش اصلی چھ کسی بود؟

- رقیب اصلی چھ کسی بود و بھ پل آمد؟

- چھ کسی اول بھ ترک رقابت است؟

داستان ھای ریاضی ریاضیات می تواند بسیار سرگرم کننده و در ذات خود حاوی درخواست پنھان
است.

ریدل از مثلث متساوی الساقین

   

https://fa.atomiyme.com/


/

در یک کشور زندگی یک خانواده مثلث وجود دارد: مادر طرف، طرف، پدر و پسر و باز. از آن زمان بھ انتخاب پسرش
یک عروس است.

و پایھ بسیار فروتن و ناجوانمردانھ بود. او از ھمھ چیز میترسد جدید بود، اما آن را تا بھ چیزی برای انجام این کار، شما
نیاز بھ ازدواج. سپس پدر و مادر او را پیدا عروس خوب - پزشکی از پادشاھی ھمسایھ. اما وجود دارد در پزشکی

پرستار وحشتناکی تند و زننده کھ برای داماد ما طیف مصیبت مرتب بود.

راھنما بیچاره اساس برای حل مسائل پیچیده نگھداری از کودکان بھ روز رسانی و ازدواج پزشکی. در اینجا سواالت خود
عبارتند از:

- بھ ما بگویید چھ نامیده می شود یک مثلث متساوی الساقین.

- یک مثلث متساوی الساقین از متساوی االضالع چگونھ است؟

- میانھ چھ کسی است، و آنچھ از ویژگی ھای آن است.

ریدل از ابعاد
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در یک طرف، نھ چندان دور از پادشاھی حساب، چھار کوتولھ زندگی می کردند. سپس آنھا بودند، بھ نام کجا و چگونھ.
ھر شب سال نو است یکی از آنھا یک درخت کریسمس کوچک در ارتفاع یک متر است. آنھا توپ 62-اتاق خواب او،

یک قطعھ یخ و یک ستاره لباس می پوشد. اما یک روز آنھا با ھم تصمیم گرفت تا برای درخت کریسمس است. و آنھا را
انتخاب کرده اند زیبا و باالترین است. آنھا بھ خانھ آورد، اما معلوم شد کھ دکوراسیون کمی. ما اندازه گیری درخت، و آن

را شش برابر باالتر از حد معمول بود.

محاسبھ با استفاده از نسبت کھ چگونھ بسیاری از نیاز بھ خرید کوتولھ ی طال و جواھر.

بھ عنوان یک نتیجھ از تحقیقات مشخص شد کھ بنفش سیاره زندگی موجودات ذیشعور است. تصمیم گرفتھ شد تا ارسال
یک اکسپدیشن وجود دارد. تیم بازندگان کردم کھل. آن اتفاق افتاد کھ قبل از این سیاره توانست او را بھ تنھایی بود. ھیچ

چیزی برای انجام، شما نیاز بھ انجام این کار مھم از زمین است.

ھمانطور کھ معلوم شد، تمام ساکنان این سیاره را در خانھ ھای دور زندگی می کردند، چرا کھ مردم نمی دانند کھ چگونھ
برای محاسبھ مساحت یک مستطیل. زمینیھا تصمیم گیری بھ آنھا کمک کند، و بھ انجام آن نیک بود.

اما پسر ھندسھ نمی دانند. او نمی خواست بھ مطالعھ، مشق شب ھمیشھ فریب خورده. ھیچ چیزی برای انجام، شما نیاز بھ
کشف کردن کھ چگونھ بھ آموزش ساکنان بنفشھ پیدا منطقھ مربوطھ. با مشکل زیاد کھل بھ یاد آورد کھ یک مربع با یک
طرف از 1 سانتی متر بھ مساحت 1 متر مربع. سانتی متر و یک مربع با یک طرف از 1 متر - 1 مربع است. متر، و
غیره. استدالل، کھل مستطیل رنگ شده و آن را بھ مربع از 1 سانتی متر آن را متناسب با قطعھ 12، 4 خود را در یک

طرف و سھ تقسیم - .. از طرف دیگر.

کھل سپس یک مستطیل دیگر جلب کرد، اما با 30 مربع. در امتداد دیگر - از این تعداد، 10 در امتداد یک طرف، 3
قرار داده شد.

راھنما کول محاسبھ مساحت یک مستطیل. فرمول ضبط.

و شما می توانید افسانھ ھای ریاضی خود را و یا یک مشکل ارسال؟

قھرمان سیاره بنفش
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