
  به نام خدا

  اندازه گيری سطح و حجم  : رياضی ششم                                                            فصل ھفتم             

  )  ١٣٩الی    ١٣٦صفحه ی (  اشکال ھندسی حجم:  چهارمدرس                             

 

  : ھدف ھا 

 . مفهوم حجم و واحد سطح را درک کند  -

را به دست آورد و با عبارت ھای ...  دستورمحاسبه ی حجم ھای  مکعب ، مکعب مستطيل ، استوانه و -

 .جبری بيان کند 

 .دستورمحاسبه ی حجم شکل ھای ھندسی را درپيدا کردن حجم شکل ھای ھندسی به کار برد  -

 تقويت تجسم فضايی دانش آموزان -

 تشخيص جسم ھای ھندسی از نمای باال  -

 ايشيادآوری گنج -

 حل مسئله از راه تبديل واحد ھا  -

 استفاده از جدول تناسب برای تبديل واحدھای حجم به يک ديگر  -

  

  :  مهارت ھا 

 محاسبه ی حجم شکل ھای ھندسی  -

 تشخيص نمای باالی جسم ھای ھندسی  -

 تبديل واحد ھای حجم به يک ديگر به کمک جدول تناسب  -

  

  

  : آنچھ دانش آموزان کالس ششم می دانند 

 .ابتدايی آشنا شده اند چهارم در پايه ی  گنجايشبا مفهوم  -١

 .ابتدايی آشنا شده اند پنجم در پايه ی  حجمبا مفهوم  -٢

 .آشنا شده اند و آن را می دانند  مکعب مستطيلو  مکعب  حجمم باروش محاسبه ی پنجدر کالس  -٣

  

 حجم مکعب مستطيل = طول × عرض × ارتفاع                                                                      

 حجم مکعب مستطيل = حجم ھر طبقه × تعدادطبقه ھا                                                                

  

   

  



  : ١٣٦صفحه ی  ١ فعاليت 

بعد از . دور آن را خط بکشيد اشيا زير را برداريد و روی کاغذ بگذاريد ، دور تا   : ١٣٦صفحه ی  ١ فعاليت سئوال 

  برداشتن چه شکلی ديده می شود ؟

  : ١٣٦صفحه ی  ١ فعاليتپاسخ پيشنهادی  

  

  

  

  

    

  

  

  

  : ١٣٦صفحه ی  ٢ فعاليت

خط ھا، دور آن  مروی کاغذ بگذاري حاال بگوييد اگر حجم ھای ھندسی زير را:   ١٣٦صفحه ی  ٢ فعاليتسئوال  

  چه شکلی ديده می شود ؟.  مبکشي

  

  : ١٣٦صفحه ی  ٢ فعاليتپاسخ پيشنهادی  

 

 

 

 

  

  

  

  

  دايره                       دايره                        مربع يا مستطيل                   مربع                         



  )تقويت تجسم فضايی : ھدف (  : ١٣٦صفحه ی  ٣ فعاليت

  

درون يک استوانه يک مکعب مستطيل گذاشته شده است ، طوری که گوشه ھای :   ١٣٦صفحه ی  ٣ فعاليتسئوال  

اگر اين حجم را از باال و به طور عمودی نگاه کنيم ، چه شکلی ديده می . مکعب روی لبه ھای استوانه است 

  شود ؟

  

  : ١٣٦صفحه ی  ٣ فعاليتپاسخ پيشنهادی  

 

  

  

  

  

  

  )تقويت تجسم فضايی : ھدف (  : ١٣٦صفحه ی  ٤ فعاليت

آن را رسم . اگر ھريک از اجسام زير را ازباال نگاه کنيم ، چه شکلی ديده می شود :   ١٣٦صفحه ی  ٤ فعاليتسئوال  

  کنيد ؟

  

  : ١٣٦صفحه ی  ٤ فعاليتپاسخ پيشنهادی  

 

 

  

  

  

  

  

  

 



  : ١٣٧صفحه ی  ١ کار در کالس

  : ١٣٧صفحه ی  ١ سئوال کار در کالس

شکل رو به . را با مکعب ھای کوچک واحد پر کرده ايم  مستطيل داخل يک مکعب  

    .رو تصوير آن را از باال نشان می دھد 

اگر در اين مکعب مستطيل چهار رديف مکعب واحد به ھمين ترتيب چيده شده باشد ،   

  حجم مکعب مستطيل تقريبا چند مکعب واحد است ؟ 

  

  : ١٣٧صفحه ی  ١ در کالسکار نکته ی  

 . ديف را به دست می آوريم ابتدا تعداد مکعب ھای يک ر -١

 .ديف را به دست می آوريم يک رحجم مکعب ھای  -٢

ديف را در تعداد رديف ھا به يک ربرای محاسبه ی حجم مکعب مستطيل ، حاصل ضرب حجم مکعب ھای  -٣

   .دست می آوريم 

  : ١٣٧صفحه ی   فعاليتپاسخ پيشنهادی  

   حجم مکعب مربع =     طول× عرض × ارتفاع                                                                         

   تعداد مکعب ھای رديف اول     ~    مکعب واحد ٨                                                                       

  .با ھم برابر است واحد فاع مکعب مربع می دانيم که طول ، عرض و ارت

   حجم مکعب مستطيل =     ٤×  ٨=  ٣٢              مکعب واحد    ٣٢                                                  

  

  : ١٣٧صفحه ی  ٢ کار در کالس

  : ١٣٧صفحه ی  ٢ سئوال کار در کالس

  شکل زير تصوير آن را نشان می دھد ؟ يک استوانه را با مکعب ھای واحد پر کرده ايم  

حجم استوانه به صورت تقريبی چند مکعب واحد . رديف مکعب واحد چيده شده باشد  ٥اگر 

  است؟

  : ١٣٧صفحه ی  ٢ کار در کالسنکته ی 

 . ديف را به طور تقريبی به دست می آوريم ابتدا تعداد مکعب ھای يک ر -١

 . ديف را به دست می آوريميک رحجم مکعب ھای  -٢

ديف را در تعداد رديف ھا به دست می يک ربرای محاسبه ی حجم استوانه ، حاصل ضرب حجم مکعب ھای  -٣

  .آوريم 



  

  : ١٣٧صفحه ی  ٢  فعاليتپاسخ پيشنهادی 

   حجم مکعب مربع =     طول× عرض × ارتفاع                                                                       

  حجم استوانه     =     مساحت قاعده  ×  ارتفاع                                                                         

  حجم شکل= حجم ھر رديف × تعداد رديف ھا                                                                         

   تعداد مکعب ھای رديف اول  ~ کامل مکعب واحد ٢٤ +مکعب واحد   ٨تقريبا   ~   کامل مکعب واحد    ٣٢

  .می دانيم که طول ، عرض و ارتفاع مکعب مربع واحد با ھم برابر است 

    استوانهحجم =     ٥×  ٣٢=  ١٦٠              مکعب واحد    ١٦٠                                                

  

  

قسمت مساوی تقسيم کرده ايم تا مکعب واحد  ٤ھر مربع را به :   ١٣٧صفحه ی  ٢ سئوال کار در کالسادامه ی 

  کوچک تر شود آيا با اين کار تقريب بهتری از تعداد مکعب ھا به دست آورده ايم ؟

  

  .پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد    : ١٣٧صفحه ی  ٢ کار در کالسپاسخ پيشنهادی   

  :می آوريم مثال تقريب بهتری از تعداد مکعب ھا به دست  ھر چه واحد کوچک تر می شود بله :به طور مثال   

   تعداد مکعب ھای رديف اول با واحد کوچک تر  ~ کامل مکعب واحد٩٦+مکعب واحد٣٢تقريبا ~ کامل مکعب واحد١٢٨

  .است می دانيم که طول ، عرض و ارتفاع مکعب مربع واحد با ھم برابر 

   حجم استوانه =     ٥× ١٢٨=  ٦٤٠                کوچکمکعب واحد  ٦٤٠                                                

   

  ١٣٧صفحه ی   ٣کار درکالس 

اگر . در شکل ھای زير تصوير از باالی چند حجم ھندسی کشيده شده است :   ١٣٧صفحه ی  ٣ سئوال کار در کالس

  حجم ھر کدام را حساب کنيد ؟. سانتی متر باشد  ٥ی آن ھا ارتفاع ھمه 

  

  :   ١٣٧صفحه ی  ٣ نکته ی کار در کالس

  مساحت مستطيل=  طول  ×  عرض                    مساحت مربع       =  طول  ×  عرض                   

  حجم مکعب مستطيل=  طول  ×  عرض  × ارتفاع            مربع حجم مکعب=  طول  ×  عرض  × ارتفاع  



  

  :   ١٣٧صفحه ی  ٣ کار در کالسپاسخ پيشنهادی   

تقسيم  ١در )   ٢+١= ٣(     ٣و مستطيل به ابعاد   ١در  ١ابتدا تصوير از باالی شکل را به دو شکل مربع  به ابعاد  

  .می کنيم 

  مساحت مستطيل  =٣×  ١=    ٣               سانتی متر مربع                

  مساحت مربع= ١×  ١=    ١سانتی متر مربع                                

  مساحت قاعده= ٣+  ١=    ٤سانتی متر مربع                                

  شکلحجم =  طول  ×  عرض  × ارتفاع      يا     حجم شکل=  مساحت قاعده × ارتفاع  

  ياحجم شکل        = حجم ھر رديف × تعداد رديف ھا                                         

  حجم شکل=    ٤×   ٥  =  ٢٠                              سانتی متر مکعب                   

  

    

                  

  مساحت قاعده= ٥/٢×  ٥/١=    ٧٥/٣سانتی متر مکعب                                

  حجم شکل=  طول  ×  عرض  × ارتفاع      ياحجم شکل     =  مساحت قاعده × ارتفاع  

  ياحجم شکل        = حجم ھر رديف × تعداد رديف ھا                                         

  حجم شکل=    ٧٥/٣×   ٥  =  ٧٥/١٨                   سانتی متر مکعب                   

 

 

 

 

  مساحت قاعده=  ٣×  ٢=     ٦سانتی متر مکعب                                               

  حجم شکل=  طول  ×  عرض  × ارتفاع      ياحجم شکل     =  مساحت قاعده × ارتفاع  

  ياحجم شکل        = حجم ھر رديف × تعداد رديف ھا                                        

                                             حجم شکل=    ٦×   ٥  =  ٣٠                   سانتی متر مکعب                        

  



  :   ١٣٨صفحه ی  ١ فعاليت

با توجه به .آب پارچ را در چند ليوان ريختيم . يک پارچ پر از آب داشتيم :   ١٣٨صفحه ی  ١سئوال کار در کالس 

  شکل اگر واحد گنجايش را يک ليوان در نظر بگيريم ، گنجايش پارچ را با يک عدد مخلوط بيان کنيد ؟

  

   : ١٣٨صفحه ی   ١کار در کالس پاسخ پيشنهادی   

  

  

  واحد اندازه گيری حجم = گنجايش يک ليوان                                                       

ليوان                                                       
١

٢
  ٤    =

١

٢
     پارچگنجايش يک =  ٤+  

  

  :   ١٣٨صفحه ی  ٢ فعاليت

ليوان را در چند سپس آب يک :   ١٣٨صفحه ی  ٢ فعاليتسئوال 

با توجه به شکل اگر واحد گنجايش را يک مکعب در . مکعب ريختيم 

  نظر بگيريم ، گنجايش ليوان را با يک عدد مخلوط بيان کنيد ؟

  

   : ١٣٨صفحه ی   ٢ فعاليتپاسخ پيشنهادی   

  واحد اندازه گيری حجم =   مکعبگنجايش يک                                                  

          مکعب                                          
١

٤
  ٢    =

١

٤
     ليوانگنجايش يک =  ٢+  

  

  

  :   ١٣٨صفحه ی  ٣ فعاليت

ھر مکعب باال به صورت زير به مکعب ھای :   ١٣٨صفحه ی  ٣ فعاليتسئوال 

، حاال بگوييد گنجايش پارچ ريز تری به حجم يک سانتی متر مکعب پر می شود 

  باال چند سانتی متر مکعب است ؟

   

  



   : ١٣٨صفحھ ی   ٣ فعاليتپاسخ پيشنھادی  

  حجم مکعب=  طول  ×  عرض  × ارتفاع                                   

 حجم مکعب=    ٥×    ٥×   ٥ =  ٢٥       سانتی متر مکعب            

=   ٢٥/٥٦سانتی متر مکعب                      
١

٤
 حجم ليوان=    ٢٥×   ٢  

=   ١٢٥/٢٥٣سانتی متر مکعب            
١

٢
 حجم پارچ=      ٢٥/٥٦×   ٤  

  

   

  :   ١٣٨صفحھ ی  ٣فعاليت   

  .با توجه به اطالعات زير گنجايش قندان را به دست آوريد :   ١٣٨صفحھ ی  ٣ فعاليتسئوال 

  

 .سانتی متر است  ١حبه قند يک مکعب به ضلع ھر  -

 .رديف قند چيده شده است  ٥در قندان  -

  .تصوير ازباالی قندان به صورت زير است  -

  

   : ١٣٨صفحھ ی   ٣فعاليت پاسخ پيشنھادی  

   حجم مکعب مربع =     طول× عرض × ارتفاع                                                                          

  حجم شکل        = حجم ھر رديف × تعداد رديف ھا                                                                            

   تعداد مکعب ھای رديف اول  ~ کامل مکعب واحد ١٣+ مکعب واحد   ٥/٧تقريبا   ~   کامل مکعب واحد ٥/٢٠         

  .، عرض و ارتفاع مکعب مربع واحد با ھم برابر است  می دانيم که طول

    گنجايش قندان=     ٥×  ٢٠ / ٥= ٥/١٠٢          مکعب واحد    ٥/١٠٢                                              

             

 

  ١٣٩صفحھ ی  ١تمرين 

 ١اگر مساحت يک شش ضلعی تقريبا .  يک النه ی زنبور به شکل رو به رو است:   ١٣٩صفحھ ی  ١سئوال تمرين 

سانتی متر باشد ، به طور تقريبی چند سانتی متر مکعب عسل از اين کندو به  ٣سانتی متر مربع و ارتفاع اين خانه تقريبا 

  دست می آيد ؟



   :١٣٩صفحھ ی  ١پاسخ پيشنھادی تمرين 

  تعداد شش ضلعی ھای النه ی زنبور رديف اول   ~  ٨٤                           

   ) النه زنبور ( حجم شکل =     طول× عرض × ارتفاع                             

  ) النه زنبور ( حجم شکل =   مساحت قاعده ×  ارتفاع                       يا      

  حجم شکل        = حجم ھر رديف × تعداد رديف ھا                              يا       

      گنجايش  کندو     ~     مساحت قاعده×  ارتفاع                                    

   مساحت قاعده    ~   متر مربع      ٨٤                                            

   عسل کندو      ~   ٨٤×  ٣=  ٢٥٢متر مکعب      ٢٥٢                            

  

  

  ١٣٩صفحھ ی  ٢تمرين 

  : ١٣٩صفحھ ی  ٢سئوال تمرين 

  .شکل گسترده ی مکعب را اصالح کنيد . يک گوشه ی مکعب را بريده ايم 

   

  

  

  

  

                                                              :١٣٩صفحھ ی  ٢پاسخ پيشنھادی تمرين  

  

  

  

  

  

  ٤پاسخ                           ٣پاسخ                              ٢پاسخ                        ١پاسخ               



  ١٣٩صفحھ ی  ٣تمرين 

. سانتی متر طی می کند  ١٢يک مورچه مسير مشخص شده را روی مکعبی به ضلع :   ١٣٩صفحھ ی  ٣سئوال تمرين 

  طول مسير مورچه را به دست آوريد ؟

  

  :١٣٩صفحھ ی  ٣پاسخ پيشنھادی تمرين   

  ١٢+   ٦+  ١٢+  ٦+ ١٢+  ١٢=  ٦٠      سانتی متر است ٦٠طول مسير مورچه    

  

  

  ١٣٩صفحھ ی  ٤تمرين 

برای رنگ :   ١٣٩صفحھ ی  ٤سئوال تمرين 

گرم رنگ استفاده  ٩، از  ١شکل  کردن مکعب

برای رنگ کردن قسمت ھای سفيد حجم . کرده ايم 

   چند گرم رنگ نياز داريم ؟ ٢شکل 

   

  :١٣٩صفحھ ی  ٤پاسخ پيشنھادی تمرين  

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

  مساحت مربع= يک ضلع × خودش                                                                  

  مساحت مربع =   ٣×  ٣=  ٩مربع           ٩                                                      

  ب مربعمساحت ھمه ی سطح ھای مکع=  ٦×  ٩=  ٥٤      مربع  ٩                    

  مساحت قسمت ھای سفيد=   ١٢مربع            ١٢                                                

  

  

                                   ٢  =
٩�١٢

٥٤
  ؟=     

  .گرم رنگ نياز داريم  ٢برای رنگ کردن قسمت ھای سفيد حجم شکل دو ،  

  

  

  
١٢  

  
٥٤  

  
  مساحت

  
  ؟

  
٩  

  
  رنگ



  ١٣٩صفحھ ی  ٥تمرين 

  ؟ داشته شده است چه کسری از مکعب مستطيل بزرگ بر:   ١٣٩صفحھ ی  ٥سئوال تمرين 

  :١٣٩صفحھ ی  ٥پاسخ پيشنھادی تمرين   

   حجم مکعب مستطيل=  طول  ×  عرض  × ارتفاع                       

  طول مکعب مستطيل بزرگ =  ١٢              سانتی متر               

  عرض مکعب مستطيل بزرگ=  ٥              سانتی متر               

   ارتفاع مکعب مستطيل بزرگ=   ٨سانتی متر                            

  طول مکعب مستطيل کوچک)   =  ١٢ – ٣= (  ٩              سانتی متر              

  عرض مکعب مستطيل کوچک=  ٥                                  سانتی متر             

  ارتفاع مکعب مستطيل کوچک)    =   ٨ – ٥= (  ٣              سانتی متر            

  

  
  
٩  

  
  
=  

  
٩×٥×٣  

  
  
=  

  
  مکعب مستطيل کوچک

  
٣٢  

  
١٢×٥×٨  

  
  مکعب مستطيل بزرگ




