
  به نام خدا

  اندازه گيری سطح و حجم  : رياضی ششم                                                            فصل ھفتم             

  )  ١٢٩الی    ١٢٦صفحه ی (  مساحت اشکال ھندسی: درس دوم                             

  : ھدف ھا 

  .و واحد سطح را درک کند مفهوم مساحت  -

مستطيل ، مربع ، متوازی االضالع ، لوزی و ذوزنقه را به دست آورد و با  محاسبه ی مساحتدستور -

 .عبارت ھای جبری بيان کند 

 .شکل ھای ھندسی را درپيدا کردن مساحت شکل ھای ھندسی به کار برد محاسبه ی مساحت دستور -

 .مرکز دايره  ھم راس باو درک مساحت دايره از طريق استفاده از مثلث ھای برابر -

  

  

  :  مهارت ھا 

  اندازه گيری سطح شکل ھای ھندسی به کمک صفحه ی شطرنجی -

 محاسبه ی مساحت جسم ھای سه بعدی  -

  

  :  ١٢٦صفحھ ی  ١ فعاليت

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

 .در کالس سوم باروش محاسبه ی مساحت مربع و مستطيل آشنا شده اند و آن را می دانند  -١

  مساحت مربع = يک ضلع × خودش                                                                                           

 مساحت مستطيل= طول × عرض                                                                                             

 .حاسبه ی مساحت مثلث و متوازی االضالع آشنا شده اند و آن را می دانند در کالس چهارم باروش م -٢

  .مساحت ھر متوازی االضالع برابراست با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن 

  .مساحت ھر مثلث برابراست با نصف حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن  

 

  .آشنا شده اند و آن را می دانند  ذوزنقهو  لوزیم باروش محاسبه ی مساحت پنجدر کالس  -٣

  .مساحت ھر لوزی برابراست با نصف حاصل ضرب دو قطر آن  

  .مساحت ھر ذوزنقه برابراست با نصف حاصل ضرب مجموع دو قاعده در ارتفاع آن  

  

  

  



  : ١٢٦صفحھ ی   فعاليت

  : ١٢٦صفحھ ی   فعاليت پاسخ پيشنھادی  

  واحد                                                                                            

  شکل  محاسبه ی مساحت به کمک رابطه  محاسبه ی مساحت از راه شمردن
  

  ٦) + ٥× ٥/٠+ (٢٥/٠= ٧٥/٨  
  

٣/  ٥×  ٢/  ٥  = ٨/  ٧٥  
  
  
  
  

  

  
  

٤) + ٤× ٥/٠+ (٢٥/٠= ٢٥/٦  
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٧+٢) + ٢× ٥/٠= ( ١٠  
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٣+ ٣+  ٢٥/٠= ٢٥/٦  
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٤× ٣(÷ ٢=٦(  

  
  
  



  

  : ١٢٧صفحھ ی  کار در کالس

روبه رو طول ضلع و ارتفاع يک مثلث را با خط کش و با تقريب کم در شکل :   ١٢٧صفحھ ی  سئوال کار در کالس

   . اندازه بگيريد ) با واحد سانتی متر (  ١/٠تر از 

  

  : ١٢٧صفحھ ی   فعاليتپاسخ پيشنھادی   

  

در  . توجه به اندازه ھای شکل روبه رو پاسخ داده شده است با  کار در کالساين : نکته 

با داده ھای آن را .  آن متفاوب باشد اندازه ھای  کتاب درسی پايه ی ششم در  صورتی که

   .کتاب درسی پاسخ دھيد

  

  شعاع دايره =  اندازه ی ضلع   = سانتی متر   ٢                                                                         

  اندازه ی ارتفاع = سانتی متر  ١/  ٨                 دازه ی قاعده    ان= سانتی متر  ١                              

 

با توجه به اندازه ھای باال مساحت دايره را به دو صورت به دست :   ١٢٧صفحھ ی  ادامھ ی سئوال کار در کالس

   .آوريد

  

  : ١٢٧صفحھ ی   فعاليتپاسخ پيشنھادی   

  مساحت دايره = شعاع × شعاع ×  ٣/  ١٤:                                                                      روش اول 

  مساحت دايره =  ٢×  ٢×   ١٤/٣ =  ١٢/  ٥٦                 سانتی متر مربع                                          

  

  مساحت دايره   =١٠ ×  مساحت مثلث                                                                            :روش دوم 

  مساحت دايره =  ١٠×  )) ٢/١×١/  ٨( ÷٢( =  ١٠×  )١٦/٢÷٢(= ٨/١٠         سانتی متر مربع                     

  

 

  دليل اختالف پاسخ ھا چيست ؟:   ١٢٧صفحھ ی  ادامھ ی سئوال کار در کالس

  : به طور مثال . پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان است  : ١٢٧صفحھ ی   فعاليتپاسخ پيشنھادی   



قرار  مانی که از روش دوم مساحت دايره را محاسبه می کنيم قسمتی از سطح دايره خارج از شکل مثلث ھاز -١

 . به ی مساحت دايره منظور نمی شوند دارد که اين قسمت ھا درمحاس

٢- ................................  

 

  چگونه می توان دقت محاسبه ی مساحت دايره را افزايش داد ؟ :   ١٢٧صفحھ ی  ادامھ ی سئوال کار در کالس

  : ١٢٧صفحھ ی   فعاليتپاسخ پيشنھادی   

 .تعداد مثلث را بيش تر کنيم  -١

 .رسم کنيم  مثلث ھای برابر ظريف تری را -٢

٣- ...............................  

 

  :  ١٢٧صفحھ ی  ادامھ ی سئوال کار در کالس

  

  : ١٢٧صفحھ ی   فعاليتپاسخ پيشنھادی  

 

 

 

 

 

 

 و

  

  .سطوح آبی باھم ، سطوح زرد باھم و سطوح قرمز باھم برابر ھستند 

  



  ١٢٧صفحھ ی  فعاليت

  ؟  اندازه ھای داده شده ھمه ی سطح ھای زير را پيدا کنيد با توجه به:   ١٢٧صفحھ ی  فعاليتسئوال 

  : ١٢٧صفحھ ی   فعاليتپاسخ پيشنھادی   

کافی است مساحت يک سطح را  بنابراين ھمه ی شش سطح مکعب مربع با ھم برابر است   

  .محاسبه کنيم 

  مساحت مربع= يک ضلع × خودش                                                             

  مساحت مربع =   ١/٢×  ١/٢=  ٤١/٤سانتی متر مربع                                       

  .                              سانتی متر مربع است ٤١/٤مساحت يک سطح مکعب 

  مساحت ھمه ی سطح ھای مکعب مربع=  ٦×  ٤١/٤=  ٦٤/١٧           ربعسانتی متر م

  

  

  بنابراين . مکعب مستطيل شش سطح دارد که دو به دو با ھم برابر ھستند 

  مساحت مستطيل = طول × عرض                                                          

  مساحت مستطيل بزرگ=   ٥/٥×  ٣=  ٥/١٦سانتی متر مربع                         

  مساحت مستطيل متوسط =   ٥/٥×  ٢= ١١سانتی متر مربع                            

  کوچکمساحت مستطيل =   ٣×  ٢=  ٦سانتی متر مربع                                

  مستطيلمساحت ھمه ی سطح ھای مکعب =  ) ٢×  ٥/١٦(  + ) ٢×  ١١(  ) + ٢×  ٦( = ٦٧  سانتی متر مربع     

  

  مساحت مستطيل = طول × عرض                                     

  مساحت مثلث = نصف حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن                        

  مساحت مستطيل کف=   ٦×  ٥=  ٣٠سانتی متر مربع                          

  مساحت مستطيل سمت راست=   ٦×  ٤= ٢٤سانتی متر مربع                  

  مساحت مستطيل سمت چپ=   ٦×  ٣=  ١٨سانتی متر مربع                    

  مساحت مثلث )=  ٥×  ٤/٢( ÷   ٢=  ٦سانتی متر مربع                         

  مثلثدو  مساحت =  ٢×  ٦=   ١٢       سانتی متر مربع                        

  شکلمساحت ھمه ی سطح ھای =  ٣٠+  ٢٤+  ١٨+  ١٢ =  ٨٤            سانتی متر مربع   



  مساحت مربع= يک ضلع × خودش                                                        

  مساحت مثلث = نصف حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن                                

  مساحت مربع کف=    ) ٢+  ٢( ×  ) ٢+  ٢= (  ١٦سانتی متر مربع                

  مساحت مثلث )=  ٤×  ٥( ÷   ٢=  ١٠سانتی متر مربع                                 

  مساحت چهار مثلث=  ٤×  ١٠=   ٤٠سانتی متر مربع                                 

  مساحت ھمه ی سطح ھای شکل=  ٤٠+  ١٦=   ٥٦      سانتی متر مربع           

  

  :   ١٢٨صفحھ ی  ١ کار در کالس

مساحت جلد . اندازه ی ضلع ھای کتاب رياضی را با خط کش اندازه بگيريد :   ١٢٨صفحھ ی  ١سئوال کار در کالس 

  ؟  کتاب رياضی چند سانتی متر مربع است 

  :  ١٢٨صفحھ ی  ١کار در کالس نکتھ ی 

 . برای محاسبه ی مساحت شکل ھای ھندسی ابتدا بايد طول ضلع ھا و ديگر اجزای مورد نياز را اندازه بگيريم   -١

  .گيری می توانيد از عدد تقريبی استفاده کنيد در اين اندازه  -٢

  .پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد  : ١٢٨صفحھ ی   ١کار در کالس پاسخ پيشنھادی   

  

  :   ١٢٨صفحھ ی  ٢ کار در کالس

اندازه ی طول و عرض کتاب را با خط کش اندازه بگيريد و با تقريب کم تر :   ١٢٨صفحھ ی  ٢سئوال کار در کالس 

  ؟  مساحت کالس شما چند سانتی متر مربع است . بيان کنيد  ١/٠از 

  .پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد  : ١٢٨صفحھ ی   ٢کار در کالس پاسخ پيشنھادی   

  

  :   ١٢٨صفحھ ی  ٣ کار در کالس

مساحت شکل ھا . در شکل ھای زير طول ھای مورد نياز را اندازه بگيريد :   ١٢٨صفحھ ی  ٣ار در کالس سئوال ک

  چند سانتی متر مربع است ؟

  :  ١٢٨صفحھ ی  ٣کار در کالس نکتھ ی 

برای محاسبه ی مساحت شکل ھای ھندسی ابتدا بايد طول ضلع ھا و ديگر اجزای مورد نياز مانند ارتفاع را   -١

 . اندازه بگيريم 

  .در اين اندازه گيری می توانيد از عدد تقريبی استفاده کنيد  -٢



   : ١٢٨صفحھ ی   ٣کار در کالس پاسخ پيشنھادی   

  

در کتاب درسی   صورتی کهدر  . توجه به اندازه ھای شکل روبه رو پاسخ داده شده است با  کار در کالساين : نکته 

  .با داده ھای کتاب درسی پاسخ دھيدآن را .  باشد تآن متفاو اندازه ھای  پايه ی ششم

  

  مساحت مثلث = نصف حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن                        

  قاعده ی مثلث =     ٥/٣سانتی متر مربع                                           

  ارتفاع مثلث =    ١/ ٦سانتی متر مربع                                           

  مساحت مثلث )=  ٥/٣×  ٦/١( ÷   ٢=  ٨/٢سانتی متر مربع                 

  

  

  مساحت متوازی االضالع = ب قاعده در ارتفاع آن حاصل ضر                 

   متوازی االضالعقاعده ی =     ٤/٣سانتی متر مربع                              

   متوازی االضالعارتفاع =    ١/ ٧سانتی متر مربع                                

   متوازی االضالعمساحت =  ٤/٣×  ٧/١=  ٧٨/٥    سانتی متر مربع         

 

 

 

  مساحت ذوزنقه = نصف حاصل ضرب مجموع دوقاعده در ارتفاع آن       

  قاعده ی بزرگ ذوزنقه=     ٥/٥سانتی متر مربع                              

  قاعده ی کوچک ذوزنقه=   ٣سانتی متر مربع                                  

  ارتفاع ذوزنقه=       ١/ ٥سانتی متر مربع                              

  مساحت ذوزنقه=  )) ٥/٥ + ٣(  × ١/ ٥( ÷  ٢=  ١٢/  ٧٥ ÷ ٢ =  ٦/  ٣٧٥ع      سانتی متر مرب       

 

 

 



  ١٢٩صفحھ ی  ١تمرين 

به اين عروسک در جعبه ای . ه برای تولد دوستش يک عروسک خريده است مفاط:   ١٢٩صفحھ ی  ١سئوال تمرين 

وجهی که آن عروسک فاطمه می خواھد با کاغذ رنگی تمام سطح آن را به جز. سانتی متر است  ٦٠،  ١٥،  ٢٠ابعاد 

  ؟  او دست کم چند سانتی متر مربع کاغذ رنگی نياز دارد. ازآن ديده می شود را بپوشاند 

  :١٢٩صفحھ ی  ١پاسخ پيشنھادی تمرين   

  مساحت مستطيل = طول × عرض                                                          

  )عروسک (  مساحت مستطيل بزرگ=   ٦٠× ٢٠=  ١٢٠٠سانتی متر مربع                    

  )نارنجی ( مساحت مستطيل متوسط =   ٦٠×  ١٥= ٩٠٠سانتی متر مربع                       

  )بنفش (  مساحت مستطيل کوچک=   ٢٠×  ١٥=  ٣٠٠سانتی متر مربع                       

  کاغذ رنگی شدهمساحت ھمه ی سطح ھای =  ١٢٠٠) +   ٢×  ٩٠٠) + (  ٢× ٣٠٠=(   ٣٦٠٠   سانتی متر مربع   

  

  

  ١٢٩صفحھ ی  ٢تمرين 

با توجه به ابعاد اتاق ، در و پنجره ، اگر يک نقاش . يک اتاق به شکل زير است :   ١٢٩صفحھ ی  ٢سئوال تمرين 

  بخواھد ديوارھا و سقف را رنگ کند ، چند متر مربع را بايد رنگ بزند ؟

  :١٢٩صفحھ ی  ٢پاسخ پيشنھادی تمرين   

  مساحت مستطيل= طول × عرض                                                          

  مساحت مربع= يک ضلع × خودش                                                       

  متوسطمساحت مستطيل =   ٤×  ٧/٢=  ٨/١٠سانتی متر مربع                         

  )صورتی( کوچکمساحت مستطيل =   ١/٣×  ٧/٢= ٣٧/٨سانتی متر مربع          

  )سقف( بزرگمساحت مستطيل =   ٤×  ١/٣=  ٤/١٢سانتی متر مربع               

  مساحت در=     ١/٢×  ٩/٠=  ٨٩/١سانتی متر مربع                            

  مساحت پنجره=   ٩/٠×  ٩/٠= ١٨/٠سانتی متر مربع                              

  مساحت ديوار صورتی بدون پنجره=   ٣٧/٨ -  ١٨/٠=  ١٩/٨سانتی متر مربع                           

  مساحت ديوار بدون در=   ٨/١٠ -  ٨٩/١=  ٩١/٨سانتی متر مربع                           

  نياز به رنگ مساحت ھمه ی سطح ھای =  ٨/١٠+  ٩١/٨+ ٣٧/٨+ ١٩/٨+٤/١٢ = ٦٧/٤٨سانتی متر مربع       



  

کردن برای رنگ . متر مربع رنگ کرد  ١٢اگر با ھر کيلوگرم رنگ بتوان :   ١٢٩صفحھ ی  ٢ادامھ ی سئوال تمرين 

  اين اتاق چند کيلوگرم رنگ نياز دارد؟

  

  :١٢٩صفحھ ی  ٢پاسخ پيشنھادی ادامھ ی سئوال  تمرين   

  

                ٤/ ٠٥   =
٤٨/٦٧�١

١٢
  ؟=   

  .کيلوگرم رنگ نياز دارد   ٤/ ٠٥ برای رنگ کردن اين اتاق 

  

  

  ١٢٩صفحھ ی  ٣تمرين 

با توجه به شکل و مساحت ھای نوشته شده ، :   ١٢٩صفحھ ی  ٣سئوال تمرين 

  طول ضلع مربع بزرگ را پيدا کنيد ؟

  :١٢٩صفحھ ی  ٣پاسخ پيشنھادی تمرين   

  مساحت مستطيل = طول × عرض                                            

  مساحت مربع= يک ضلع × خودش                                         

  مربع مساحت =   ٨١                  ٨١= ٩× ٩سانتی متر             

  مساحت مستطيل =  ١٨                 ١٨= ٩× ٢   سانتی متر          

  طول ضلع مربع بزرگ =   ٩ + ٢= ١١                سانتی متر مربع            

     

  

  ١٢٩صفحھ ی  ٤تمرين 

مساحت قسمت صورتی چه قدر . با شد   سانتی متر ٤٧اگر مساحت قسمت سياه :   ١٢٩صفحھ ی  ٤سئوال تمرين 

  است؟

  

  

  
  ؟

  
١  

  
  )کيلوگرم(رنگ

    
٦٧/٤٨  

  

  
١٢  

  
  متر مربع

٩ 

٩ 

٢ 

٩ 

٢ 

٢ 



  :١٢٩صفحھ ی ٤پاسخ پيشنھادی تمرين   

  مساحت مستطيل = طول × عرض                                            

  مساحت مستطيل بزرگ=   ١٢×  ٩=  ١٠٨سانتی متر مربع              

  مساحت مستطيل متوسط =   ١٠×  ٨= ٨٠سانتی متر مربع                

  مساحت قسمت سفيد= مساحت مستطيل متوسط   - ٤٧                      

  مساحت قسمت سفيد=   ٨٠ - ٤٧=    ٣٣سانتی مترمربع                  

  مساحت قسمت صورتی= مساحت مستطيل بزرگ   - مساحت قسمت سفيد   

  مساحت قسمت صورتی=  ١٠٨ -  ٣٣=   ٧٥سانتی مترمربع                 

  

  

  

 




