
  به نام خدا

  اندازه گيری سطح و حجم  :  ھفتمفصل   رياضی ششم                                                                      

  )  ١٢٥  الی  ١٢٢صفحه ی (  مقايسه و اندازه گيری سطح: درس اول                             

  

  : ھدف ھا 

 شناخت عميق تر مفهوم سطح  -

 اندازه گيری تقريبی يک سطح با واحد ھای گوناگون و مقايسه ی پاسخ ھا -

 معرفی دسی متر  -

 شناخت واحد ھای استاندارد سطح  -

 انتخاب واحد مناسب برای سطح ھای مختلف  -

 به کارگيری جدول تناسب برای تبديل واحد ھای سطح  -

  

  :  مهارت ھا 

 اندازه گيری تقريبی يک سطح با واحدھای گوناگون  -

 برای سطح ھای گوناگون واحد مناسب  نتخاب ا -

 تصور ذھنی درست ازواحد ھای مختلف سطح  -

  تبديل واحدھای سطح به يک ديگر  -

  

  

  

  :  ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليت

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

 . در پايه ی سوم ابتدايی آشنا شده اند و واحد اندازه گيری مساحت  با مفهوم سطح  -١

 .در پايه ی چهارم ابتدايی به کمک کاغذ پوستی زاويه ھا را با يک ديگر مقايسه کرده اند    -٢

 .در کالس سوم باروش محاسبه ی مساحت مربع و مستطيل آشنا شده اند و آن را می دانند  -٣

 .آشنا شده اند و آن را می دانند  توازی االضالعو م مثلثدر کالس چهارم باروش محاسبه ی مساحت  -٤

  .آشنا شده اند و آن را می دانند  ذوزنقهو  لوزیم باروش محاسبه ی مساحت پنجدر کالس  -٥

  

  



  : ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليتنکتھ ی 

 .ھا به واحد اندازه گيری نياز داريم   برای مقايسه ی سطح -١

 .ھر سطحی را می توان به عنوان واحد اندازه گيری به کار برد  -٢

  

  : ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليت ١سئوال   

کدام شکل . با يک کاغذ شفاف دو سطح روبه رو را مقايسه کنيد  

  سطح بيش تری دارد ؟ 

  

  از سمت راست دوم شکل   : ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليتپاسخ پيشنھادی 

اندازه ھای باال با اندازه در صورتی که . است  ، بيان شده توجه به سطح ھای باالاين مسئله با  پاسخ پيشنهادی  :نکته 

   .پاسخ سئوال را با سطح ھای موجود درکتاب درسی محاسبه کنيد .  متفاوت استکتاب درسی پايه ی ششم ھای  

  : کار  پيشنهادی روش

 . روی شکل اول از سمت راست قرار دھيد ) شفاف ( يک کاغذ پوستی  -١

 .را روی آن بکشيد ) شکل اول از سمت راست ( شکل  -٢

 .حاال با قيچی دور تا دور شکل را ببريد  -٣

 .شکل بريده شده را روی شکل دوم قرار دھيد  -٤

اگر شکل اول داخل شکل دوم قرارگيرد ، سطح شکل اول کم تر است ،  اگرمقداری از شکل اول خارج شکل  -٥

دوم قرارگيرد ، سطح شکل اول بيش تر است و  اگر شکل اول روی شکل دوم را به طور کامل بپوشاند ، سطح 

    شکل اول برابر سطح شکل دوم است

شکل اول داخل شکل دوم قرارمی گيرد و سطح کم تری  وقتی شکل اول را روی شکل دوم قرار دھيد خواھيد ديد -٦

  .را نسبت به شکل دوم دارد  بنابراين شکل دوم از سمت راست سطح بيش تری دارد 

  

  چه روش ھای ديگری برای مقايسه ی دو سطح می شناسيد ؟ :  ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليت ٢سئوال 

  .پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد  : ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليت ٢سئوال  پاسخ پيشنھادی 

   : به طور مثال 

 .سطح دو شکل را شطرنجی  می کنيم و با شمارش خانه ھای شطرنجی دو سطح را با يک ديگر مقايسه می کنيم -١

 .ه روش باال استفاده می کنيم به جای کاغذ پوستی از کاغذ شطرنجی برای مقايسه ی دوشکل ب -٢

گيرم و مساحت دوشکل را محاسبه  اندازه می) مثال خط کش ( طول و عرض دو شکل را به کمک ابزار  -٣

 .ومقايسه می کنيم 

يک شکل واحد انتخاب می کنيم ، تعداد زيادی از اين شکل می بريم ، با قراردادن تعدادی از شکل واحد در داخل  -٤

 . آن ھا را بپوشاند و شمارش تعداد واحدھا، دو سطح را با يک ديگر مقايسه می کنيم شکل ھا به طوری که سطح



 .............و  -٥

  

 : ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليت

واحد داده شده را چندين بار روی کاغذ شفاف رسم کنيد و دورآن ھا را با قيچی :  ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليت ١سئوال 

سطح زير را ھر بار با يکی از واحد ھا ی داده شده اندازه بگيريد و . ببريد تا تعداد زيادی واحد مثل ھم به دست آوريد 

  .واحد بنويسيد اندازه ی سطح را براساس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد  : ١٢٢صفحھ ی  پايين١ فعاليت ١سئوال  پاسخ پيشنھادی 

اندازه ھای باال با اندازه ھای  در صورتی که . است  ، به شرح زير توجه به شکل باالاين مسئله با  پاسخ پيشنهادی  :نکته 

   .کتاب درسی محاسبه کنيد با واحد ھا ی موجود در   سطح شکل را.  متفاوت استکتاب درسی پايه ی ششم 

  :به طور مثال  

تقريبا   ) مثلث (  ١حد شماره ی اندازه ی سطح با وا -١
١

٢
 .است      واحد ١٤ 

تقريبا    ) مربع (  ٢اندازه ی سطح با واحد شماره ی  -٢
١

٢
 .است     واحد  ٨ 

  .است      واحد ٩تقريبا    ) شش ضلعی (  ٣اندازه ی سطح با واحد شماره ی  -٣

  

  

  

  



  : ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليتسئوال الف   

  .کار با کدام واحد ساده تر است  

  :  ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليتپاسخ پيشنھادی سئوال الف 

  )مربع (  ٢واحد شماره ی 

  

  : ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليت بسئوال 

  دراندازه گيری سطح با اين واحد ھا با چه مشکل ھايی رو به روشديد ؟  

  : ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليت بپاسخ پيشنھادی سئوال 

  :  به طور مثال . پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد  

ھمه ی سطح را بپوشانيم  به راحتی نمی توان کل سطح را پوشاند واگر بخواھيم   ٣و  ١با واحد ھای شماره ی  -١

  .قسمت ھايی از واحد ھا بيرون از سطح شکل قرار می گيرد 

 . کنار ھم قرار دادن واحد ھا کمی مشکل است  -٢

تا بتوانيم سطح ) مثلث  ١واحد شماره ی ( در بعضی از موارد مجبور بوديم که واحد ھا را برعکس قرار دھيم  -٣

 .شکل را بهتر بپوشانيم 

) ٣و  ١واحد ( مجبور بوديم که واحد ھا را نصف کنيم و بعضی قسمت ھا را با نصف واحد  در بعضی از موارد -٤

 .بپوشانم

 ............و -٥

  

  : ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليت جسئوال 

  . آيا توانستيد تمام سطح را با اين واحد ھا بپوشانيد  

  .سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد پاسخ اين :  ١٢٢صفحھ ی  پايين ١ فعاليت ج پاسخ پيشنھادی سئوال

  : به طور مثال 

البته برای پوشاندن سطح از نصف واحد نيز . توانستم تمام سطح شکل را بپوشانم  )مربع (  ٢واحد شماره ی با   -١

 .استفاده کردم 

واحد ھا خارج نيز توانستم تمام سطح شکل را بپوشانم اما قسمتی از سطح بعضی ازاين  ٣و  ١با واحد شماره ی  -٢

  .از شکل قرار گرفت 

 واحدبايد  قرار دادن يک واحدتوانستم تمام سطح شکل را بپوشانم اما پس ) شش ضلعی (  ٣با واحد شماره ی  -٣

 .به ھمين دليل از نصف واحد استفاده کردم را بين شش ضلعی ھای اول قرار می دادم  ديگر

در بعضی از موارد مجبور بوديم که واحد کل را بپوشانم اما توانستم تمام سطح ش)  مثلث(  ١با واحد شماره ی  -٤

  .ھا را برعکس قرار دھيم تا بتوانيم سطح شکل را بهتر بپوشانيم 



  : ١٢٣صفحھ ی کار در کالس 

  :١٢٣صفحھ ی سئوال کار در کالس 

باقی مانده که با واحد سطح پو شيده نمی  قسمت ھای. شده اندازه بگيريد  اندازه ی سطح داده شده را با واحد ھای داده

  .و اندازه ی سطح را ھر بار با يک عدد مخلوط بيان کنيد  يب بزنيدشود را با کسری از واحد سطح تقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ١٢٣صفحھ ی پاسخ پيشنھادی کار در کالس 

واحد کامل و تقريبا  ٢برابر ) مربع بزرگ (  ١با واحد شماره ی  اندازه ی سطح داده شده -١
٣

٤
  . واحد است  

                              
١١

٤
    =

٣

٤
يا             ٢ 

٣

٤
 ٢   =

٣

٤
  ١با واحد شماره ی  اندازه ی سطح داده شده=   ٢+   

واحد کامل و تقريبا  ١٠برابر )  کوچکمربع (  ٢اندازه ی سطح داده شده با واحد شماره ی  -٢
٥

٦
  . واحد است  

                        
١٧

٦
    =

٥

٦
يا             ٢ 

٥

٦
 ١٠   =

٥

٦
  ٢با واحد شماره ی  اندازه ی سطح داده شده=   ١٠+   

  

  

  : ١٢٣صفحھ ی  ١ فعاليت

   ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليتنکتھ ی  

شناخته شده  برای اين که ھر سطح اندازه ی معينی داشته باشد و برای ھمه -١

 .باشد ، واحد ھای استاندارد را به کار می بريم 



 .واحد استاندارد اندازه گيری سطح ، متر مربع است  -٢

برای دقيق تر شدن اندازه گيری ھا از واحد ھای کوچک تر مانند دسی متر مربع ، سانتی متر مربع و ميلی متر  -٣

  .مربع استفاده می کنيم 

  

  مانند نمونه واحد ھای اندازه گيری را به ھم تبديل کنيد ؟:  ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليتسئوال 

   : ١٢٢صفحھ ی  ١ فعاليت   پاسخ پيشنھادی

  

  ا متر مربع =  متر  ١× متر  ١= دسی متر  ١٠× دسی متر  ١٠= دسی متر مربع   ١٠٠                       

  ا متر مربع=  متر  ١× متر  ١= سانتی متر  ١٠٠× سانتی متر  ١٠٠= سانتی متر مربع  ١٠٠٠٠             

  متر مربع         دسی ا =  متر  دسی١× متر دسی  ١= متر  سانتی ١٠× متر  سانتی ١٠= متر مربع   سانتی ١٠٠        

  

  

  : ١٢٤صفحھ ی  ٢ فعاليت

  تبديل واحد ھا را با جدول تناسب انجام دھيد ؟:  ١٢٤صفحھ ی  ٢ فعاليتسئوال 

   : ١٢٤صفحھ ی  ٢ فعاليت   پيشنھادیپاسخ 

  

                                         ١/  ٥  =
١�١٥٠

١٠٠
  ؟=     

                        

  دسی متر مربع ١٥٠= متر مربع  ١/  ٥                         

  

  

  

                                 ٢١٠٠  =
٠/٢١�١٠٠٠٠

١
  ؟=     

                        

  متر مربع ٠/  ٢١= سانتی متر مربع  ٢١٠٠                   

  
  ؟

  
١  

  
  متر مربع

  
١٥٠  

  
١٠٠  

  
  دسی متر مربع

  
٠/  ٢١  

  
١  

  
  متر مربع

  
  ؟

  
١٠٠٠٠  

  
  سانتی متر مربع



  

                                ٣١٢٠  =
١٠٠�٣١/٢

١
  ؟=     

  دسی متر مربع ٣/  ٢١= سانتی متر مربع  ٣١٢٠                

  

  

  

  : ١٢٤صفحھ ی  ١ کار در کالس

  ؟ برای اندازه گيری موارد زير کدام واحد سطح مناسب تر است: ١٢٤صفحھ ی  ١کار در کالس سئوال 

   : ١٢٤صفحھ ی  ١کار در کالس    پاسخ پيشنھادی

  
  موارد
  

  
  واحد مناسب

  
  مساحت يک زمين کشاورزی

  

  
  متر مربع

  
  

  مساحت يک کاغذ
  

  
  سانتی متر مربع 

  
  مساحت يک کشور

  

  
  کيلومتر مربع

  
  مساحت يک فرش

  

  
  متر مربع 

  

  : ١٢٤صفحھ ی  ٢کار در کالس 

  با توجه به موضوع و عدد نوشته شده واحد مناسب را انتخاب کنيد ؟: ١٢٤صفحھ ی  ٢سئوال کار در کالس 

   : ١٢٤صفحھ ی  ٢کار در کالس    پيشنھادیپاسخ 

 .نايلون مصرف شد     سانتی متر مربع   ٨٧٥برای جلد کردن کتاب رياضی  -

 .است    دسی متر مربع  ١٠٥٠اندازه ی مساحت يکی از اتاق ھای خانه ی ما   -

 . را پوشانده است    متر مربع سانتی ١٨٧٠٠يک گليم سطحی به اندازه ی   -

  
٣١/ ٢   

  
١  

  
  دسی متر مربع

  
  ؟

  
١٠٠  

  
  سانتی متر مربع



  

  : ١٢٤صفحھ ی  ٣کار در کالس 

  ؟ برای ھر يک اندازه ھای زير يک نمونه بياوريد که چنين سطحی داشته باشد: ١٢٤صفحھ ی  ٣سئوال کار در کالس 

   : ١٢٤صفحھ ی  ٣پاسخ پيشنھادی   کار در کالس 

  

  
  اندازه 

  

  
  )پيشنهادی ( سطح مناسب 

  
  متر مربع ٦/  ٥

  

  
   کالس

  
  

  متر مربع ١٣١/  ٧
  

  
  حياط  - آپارتمان 

  
  متر مربع  ٤٥٠٠

  

  
  باغ

  
  سانتی متر مربع  ٦٠٠

  

  
  جلد کتاب

  
  دسی متر مربع  ٢٠

  

  
  ميز عسلی  -موزاييک 

  
  سانتی متر مربع  ٣٥٠٠

  

  
  ميز دانش آموز 

  

  : ١٢٥صفحھ ی  ١ تمرين 

  ؟ پيدا کنيدمساحت دايره را به صورت تقريبی و با شمردن مربع ھا : ١٢٥صفحھ ی  ١ تمرين سئوال 

      : ١٢٥صفحھ ی  ١ تمرين پاسخ پيشنھادی   

  

  مساحت دايره =             ٢٤تقريبا                                



  

  ؟ برای اين که تقريب بهتری از مساحت دايره داشته باشيد چه کار می توانيد : ١٢٥صفحھ ی  ١ تمرين سئوال ادامھ ی 

   : ١٢٥صفحھ ی  ١ تمرين پاسخ پيشنھادی   

اندازه ی يک  سطحی را که تقريبا مربع کامل تشکيل می دھد به ھر دو يا چند مربع ھا کامل نيستند ،  بعضی از  -١

 . ريم مربع در نظر می گي

 .واحد را کوچک تر می کنيم  -٢

٣- ........................... 

  

  : ١٢٥صفحھ ی  ٢ تمرين 

  ؟ واحد سطح مساحت ھر شکل را با يک عدد مخلوط بيان کنيدبا توجه به : ١٢٥صفحھ ی  ٢ تمرين سئوال 

    

  

  

  

  

  

        

  ٣شکل                               ٢شکل                                 ١شکل         

  

  ٦شکل                     ٥شکل                            ٤شکل                    

  

اندازه ھای باال با اندازه ھای  در صورتی که . است  ، به شرح زير توجه به شکل باالاين مسئله با  پاسخ پيشنهادی  :نکته 

   .با واحد ھا ی موجود در  کتاب درسی محاسبه کنيد  سطح شکل را.  متفاوت استکتاب درسی پايه ی ششم 



  

    : ١٢٥صفحھ ی  ٢ تمرين پاسخ پيشنھادی   

برابر با       ١مساحت شکل  -١
١

٢
 .است واحد          ٨  

برابر با       ٢مساحت شکل  -٢
١

٢
 .است      واحد     ٧  

برابر با        ٣مساحت شکل  -٣
١

٢
 .است     واحد     ٨  

 .است      واحد      ٣٠   برابر با     ٤مساحت شکل  -٤

 .است    واحد      ٥برابر با          ٥مساحت شکل  -٥

  .است      واحد    ٢٣برابر با          ٦مساحت شکل  -٦

 

  : ١٢٥صفحھ ی  ٣ تمرين 

  )به واحد ھا توجه کنيد ( مساحت شکل ھای زير را به دست آوريد ؟ : ١٢٥صفحھ ی  ٣ تمرين سئوال 

      : ١٢٥صفحھ ی  ٣ تمرين پاسخ پيشنھادی   

  

  

     

  دسی متر     ١=    ١٠سانتی متر                                       

  ٠/  ٢٣×  ١٠=  ٢/  ٣متر        سانتی                                    

  مساحت مستطيل=  طول  ×  عرض                                    

  ٢/  ٥× ٢/  ٣=     ٥/  ٧٥سانتی متر                                      

  يا                                                            

  دسی متر     ١=    ١٠سانتی متر                                       

  ٢/  ٥ ÷ ١٠=  ٠/  ٢٥متر        دسی                                  

  مساحت مستطيل=  طول  ×  عرض                                    

  ٠/  ٢٥× ٠/  ٢٣=     ٠/  ٠٥٧٥دسی متر                                 

  

  



  متر  سانتی    ١=    ١٠متر   ميلی                                        

  ١/  ٧×  ١٠=  ١٧     متر   ميلی                                      

  مساحت مستطيل=  طول  ×  عرض                                       

  ١٧× ٣=     ٥١     متر    ميلی                                     

  يا                                                            

  متر سانتی    ١=    ١٠متر   ميلی                                     

  ٣ ÷ ١٠=  ٠/  ٣متر        سانتی                                    

  مساحت مستطيل=  طول  ×  عرض                                    

  ٧/١×  ٠/  ٣=     ٠/  ٥١سانتی متر                                   

  

  

  

 




