
 

سینیردآورنده : مهسا حگ          به نام خداوند بخشاینده ی مهربان    

 مکعب مستطیل

 تدریس:

گ تهیه کرده و به کالس بیاورید .باید از قبل تعدادی جعبه ی مقوایی ، قوطی کبریت ، آجر و تعدادی جعبه های کوچک و بزر هدف:  

که در کالس جعبه ها را در اختیار دانش آموزان قرار داده و از آنان بخواهید که آنها را بررسی کنند . در یک موقعیت مناسب در حالی 

توجه بچه ها را به خود جلب کرده اید به دانش آموزان بگویید که شکل این جعبه ، آجر ، جعبه ی مقوایی و ... را در هندسه مکعب 

 مستطیل می گویند .

 معلم : در حالی که جعبه ای را در دست گرفته از بچه ها می پرسد این جعبه چند طرف یا پهلودارد؟

 

پهلو دارد. 6طرف یا  6وها میگویند دانش آموزان :با شمارش پهل  

می گویند.« وجه » معلم : بچه ها ! باید بدانید که در هندسه به هر طرف یا پهلوی مکعب مستطیل یک   

وجه 6م: بچه ها ! پس دانستید که هرمکعب مستطیل چند وجه دارد ؟ د :   

ضلع                                                     چند ضلع دارد ؟            م: بچه ها ! این جعبه یا مکعب مستطیل   

 

ضلع روبه رو مساویند . 4تا ضلع دارد. درمکعب مستطیل هر  12د : پس از آن که ضلع های جعبه یا مکعب را شمردند میگویندمکعب   

بُعد                                                                                       هم میگویند.« بُعد » م : بچه ها ! باید بدانید که درهندسه هر ضلع را  

 حاال بگویید هرمکعب مستطیل چند بُعد دارد؟

رأس                                                      بُعد دارد. 3ضلعو در کل 12د : هرمکعب مستطیل   

رخورد ضلع ها را رأس می نامند . مستطیل نقطه ی ب م : بچه ها درمکعب  

 م : بچه ها ! حاال بگویید این مکعب مستطیل )جعبه( چند رأس دارد ؟

کُنج                                                     رأس دارد . 8د : بعد از شمارش میگویند مکعب مستطیل   

 م:  مکعب مستطیل چندکُنج) گوش ( دارد ؟ 

کُنج دارد . 8مارش خواهند گفت : مکعب د : بعد از ش  



 

 قاعده ی مکعب مستطیل 

 اگر مکعب مستطیلی رابه دلخواه روی میز قرار دهید ، همان پهلویی که روی میزقرار می گیرد،

قاعده ی مکعب مستطیل است .   

 در مکعب مستطیل آن پهلویی که رو به روی قاعده و با آن موازی وبرابر است

ه حساب می آید .همزمان قاعده ب   

 بنابراین مکعب مستطیل به هر شکلی قرار بگیرد و یا در نظر گرفته شود دو قاعده دارد .

 به این نکته هم اشاره کنیم که در مکعب مستطیل شما می توانید به دلخواه هر دو پهلوی رو به رو را به عنوان قاعده در نظر بگیرید .

 

 ارتفاع مکعب مستطیل 

                       ر مکعب مستطیل هردوقاعده با هم موازیند بنابراین به فاصله ی ازآنجایی که د

ارتفاع             می گویند . یک مکعب مستطیل روی هر پهلویی قرار بگیرد« ارتفاع » بین دو قاعده   

ضلعی که فاصله ی دو قاعده را نشان می دهند هر بار می توانند یک ارتفاع از مکعب  4  

  مستطیل باشند .

 ضلع می توانند باشند . اما از نظراندازه مکعب مستطیل حداکثر می تواند 12مستطیل  درمکعب

 سه ارتفاع داشته باشدکه همان سه بعد آن است .

 

 مساحت مکعب مستطیل 

 مکعب مستطیل از جمله شکل هایی است که دو قاعده دارد ، پس باید دو سطح داشته باشد .

بی و دیگری سطح کلیکی سطح جان  

 شکل های مکعب مستطیل 

 مکعب مستطیل دوشکل دارد :

(مکعب مستطیلی که شش پهلویا شش وجه آن به شکل مستطیل هستند . مانند:1  

 قوطی کبریت و جعبه دستمال کاغذی 

(مکعب مستطیلی که دو پهلوی آن به شکل مربع و چهار پهلوی دیگر آن با هم مساوی2  

هستند . مانند : جعبه های داروو به شکل مستطیل   

را قاعده درنظر می گیرند.« مربع شکل » توجه : در این شکل ازمکعب مستطیل برای راحتی کارمعموالدو پهلوی  

 



 

 همکاران محترم تجربه نشان داده که با حرف زدن، توضیح دادن و بیان خواص ، دانش آموزان نمی توانند به شناخت درستی از 

یا شکل های فضایی برسند .اجسام سه بعدی   

ه های مختلفی بنابراین ما معتقدیم که آسان ترینو مطمئن ترین راه این است که ابتدا دانش آموزان روی گسترده ی اشیا و یا جعب  

 که شکل فضایی دارند ، تجربه کنند . سپس با روش آزمایش و خطا به درست کردن تعدادی شکل مورد نظربپردازند .

وبه دنبال  جربه هاست که تا حدودی می توان امیدوار بود که دانش آموزان به شناخت درستی از شکل موردنظر برسندبعد از این ت  

 آن آمادگی الزم برای گرفتن مطالب و مفاهیم را هم به دست آورند .

  6ند پهلو دارد و چم که این جعبه بچه ها باید جعبه ها را به کالس آورده و مثال جعبه چوب کبریت را در دست گرفته و از آنها بپرسی

 پهلو را به ما نشان دهد ؛ در ادامه از آنها می خواهیم که جلد داخلی قوضی کبریت را از جعبه جدا کند .

 م : حاال بگو این قسمت ازقوطی کبریت از چند پهلو ) وجه ( درست شده است  ؟

پهلو 4د :   

بریت ) مکعب مستطیل ( است ؟م : آیا میدانی این چه قسمتی از جعبه ی قوطی ک  

 د : سطح جانبی قوطی کبریت است ، زیرا قاعده ها را ندارد .

ه چند جعبه را از کم : حاال از روی یک ضلع آن را باز کن تا شکل گسترده یا باز شده ی آن را ببینیم .از این به بعد معلم میخواهد   

 کنار باز کرده و شکل گستره آنها را ببینند .

ت برای دلگرمی دانش آموزان ، معلم به کار آنان توجهکرده و آنان را تشویق کند. الزم اس  

کامل در قدم بعد دانش آموزان دو قاعده مکعب مستطیل را تهیه کرده و به سروته شکل بچسبانند تا شش پهلوی مکعب مستطیل  

خته و آمادهحت جانبی مکعب و بعد قاعده ها را ساشود. برای ساخت جعبه بهتر است ابتدا دانش آموزان مرحله به مرحله اول مسا   

کار سریعتر انجام  می شودو چسب بزنند.البته با دادن الگوی ساخت این احجام    

 رسم مکعب مستطیل

رسم شکل مکعب مستطیلی که دو قاعده اش به شکل مستطیل هستند .هدف :   

 آن شکل توجه کنند .انش آموزان به هنگام رسم هر شکل باید به خواص و ویژگی هلی د

 

 

 

 

 



 

(گوشه های دو مستطیل را به هم 3

 وصل کنید .

(مستطیل دیگری مطابق شکل روی 2

 آن رسم کنید .

(ابتدا یک مستطیل به 1

.دلخواه رسم کنید   

    

 

 

 

 
 

 

 طریقه ی دیگر :

سر پاره خط ها را به هم وصل  4(3

 کنید .

پاره خط موازی  4رأس آن  4( از 2

ه رسم کنید .ومساوی به دلخوا  

(ابتدا یک متوازی االضالع 1

 کوچک رسم کنید . 

    

 

 

 

 
 

 

 ید کهکه دو قاعده اش مستطیل بود کار کردید این بار باید به سراغ مکعب مستطیلی برو بعد از این که روی مکعب مستطیلی

. مانند : جعبه داروها روی گسترده ی شکل تجربه کنند  این شکل اول شکل مربع باشد . درمعرفی قاعده اش   

دو قاعده اش به شکل مربع است : خواص  و ویژگیهای مکعب مستطیلی که  

(دو قاعده یا دوپهلوی چنین مکعب مستطیلی به شکل مربع است .1  

(چهارپهلوی دیگرآن باهم مساوی و به شکل مستطیل هستند.2  

 

 

 

مکعب مستطیل است . شکل اولآن ابتدا لوزی کشیده و بقیه مراحل رسم آن مانند  رسمبرای   

 در پایان دانش آموزان باید باهمراهی اعضای گروه و معلمشان دو شکل مکعب مستطیل راباهم مقایسه کرده تا هر چه بهترتفاوت 

 و شباهت هر دو شکل را پی برده وبه دنبال آن بتوانند به شناخت دقیق تری از مکعب مستطیل برسند .

 

 



 

 اندازه گیری سطح وحجم

حت یک مقیاس دوبعدی است و عبارت است از اندازه ی رویه ی روی شی مسا  

 برای اندازه گیری سطح میتوان با پوشاندن آن سطح با یک واحد مکرر استفاده شود مثال : مساحت را برحسب مربع هایی که با

حاسبه نهاز کاغذهای شطرنجی و م اندازه ی دلخواه هستند و همه به یک اندازه هستند انجام داد ولی در نهایت پس ازاستفاده  

هچندان دقیق مساحت برخی اشکال هندسی مشخص و اشکال متنوع دیگر میرسیم به این نکته حاالبرای این که شیوه محاسب   

رگ استسطح یک شی یکسان باسد ازابزار و واحدهای اندازه گیری سطح اجسام استفاده  میشود و چون واحد متر مربع خیلی بز   

ر مربع خیلی کوچک پس از واحدسانتی متر مربع استفاده می کنیم .ومیلی مت  

 

ثال هاییسپس با استفاده از انگشتان دست و رسم پلکان واحدهای اندازه گیری سطح رامعرفی می نماییم و در حین توضیحات بام  

م .از شاگردان میخواهیم به صورت عینی کاربرد این واحدها را در زندگی روزمره برمی شمری که  

 سخنی باهمکاران

ه یکدیگرتا آنجایی که می دانیم یکی از مشکالت دانش آموزان در حل مسایل ضعف و ناتوانی آنان در شناخت و تبدیل واحدها ب  

ه همین سبب است . متاسفانه باید به این موضوع هم اشاره شود که خیلی از معلمین خود در این مبحث دارای اشکاالتی هستند . ب  

آن اهمیت نمی دهند.لذا نتیجه ی این رفتار ، ضعف دانش آموزان را در پی خواهد داشت . به آموزش  

رسید . تبدیل واحد ها هم مقوله گسترده ای است که اگر از راه درستی صورت نگیرد از طریق حفظ کردن هم به جایی نمی توان  

نم .کتیجه رضایت بخشی هم داشته است شما را آشنا حال می خواهیم با شیوه ای که بنده و دیگر همکاران تجربه کردیم و ن  

نجام برنامه ی تبدیلابزاری که ما نیازداریم و به دنبال آن هستیم ، همان فعالیت ها و مهارت هایی هستند ، که می توانند ما را در ا  

 واحدها کمک کنند .این مهارتها شامل :

رعتمتر را از بزرگ به کوچک و ازکوچک به بزرگ به ترتیب و با س(دانش آموزان باید یاد بگیرند واحدهای فرعی واصلی 1  

 نام ببرند. 

ه بزرگآنها بایدبفمند و یاد بگیرند که برای تبدیل واحدبزرگ به کوچک عمل ضرب و برعکس به هنگام تبدیل واحد کوچک ب( 2  

عمل تقسیم انجام می شود .   

را که نام برده  می شود با خواباندن انگشت اشاره کنند .( دانش آموزان بایدبا مهارت ، فاصله ی هردو واحد 3  

 تبدیل واحدها به یک دیگر

ه ترتیی ازبحرکت اول: روی تابلو واحدهای فرعی بزرگ ترازمتر را به ترتیب بنویسید سپس از فراگیر بخواهیدکه اینواحد ها را   

  ) از کوچک به بزرگ ( تکرارکند .باال به پایین) از بزرگ به کوچک ( وچندمتربه سپس از پایین به باال

. حرکت دوم : این بار واحدهای فرعی کوچکترازمتررا به ترتیب نوشته ومانند حرکت اول تارسیدن به مهارت تکرار کنند  



 

واحد را فراگیرد .7حرکت سوم : در این مرحله باید هر دوحرکت اول و دوم را باهم بخوانند تا  

 کیلومتر

 هکتومتر

 دکامتر

 متر

متر  دسی  

 سانتی متر

 میلی متر

 

 این مهارت باید در زنگ های تفریح و در منزل توسط فراگیر تکرار و تمرین شود .

 احدمورد نظر واحدهای بزرگ تر و کوچک تر ازو درادامه با پاک کردن واحد های دیگر و نام بردن یک واحداز بچه ها می خواهیم که

 رانام ببرند .

تا راه افتادن بچه ها بایدادامه داشته باشد . این شیوه پرسش و پاسخ معلم  

 در ادامه باید فاصله دو واحد داده شدهدر صورت مساله راهمزمان که نام برده انگشتانش را بخواباند .مثال :

 م : مریم فاصله ی میلی متر تا متر را بشمار 

انگشت خود رامی خواباند. 3ت و همزمانتاس 3خانم فاصله « سانتی متر ، دسی متر ، متر » مریم : میلی متر هیچ .   

ره به می باشد راتوضیح داد و اشا 1000و درحجم 100و درسطح  10در ادامه باید تبدیل واحد ها و فواصل در پلکان طول که   

 مضارب مهم در واحدهای اصلی بسیارمهم است .

. هست تا به متر تبدیل شوند 10و دکامضرب  100، هکنو مضرب  1000کیلو مضرب   

 این مباحث با دادن مثال های متنوع به صورت کارآمدی درمی آید .

 رسم جدول ارزش مکانی و رابطه واحدها ی کوچکترو بزرگترازمتردرآن

 

 

 

 طبقه اعشاری طبقه یکی ها طبقه هزارها

 هزارم صدم دهم یکی ده تایی صدتایی یکی ده تایی صدتایی

تی مترسان دسی متر متر دکامتر هکتو متر کیلومتر    میلی متر 



 

 آموزش : 

ینایک روش برای پیدا کردن مساحت شکل های هندسی بی قاعده روی تخته میخی ) استفاده ازنقاط ( روش کم کردن است. به   

صورت که یک مستطیل دور شکل بسازید مساحت این شکل را حساب کنید سپس مساحت قسمت های خارج از شکل وداخل   

از شیوه شمردن مربع های شطرنجی هم میتوان استفاده کرد یا در اشکالی که هندسی هستند می توان از  ید .مستطیل را از آن کم کن 

 روابط مساحت آن ها استفاده برد .

= مساحت مستطیل3   

1
2

 = مساحت که باید کم شود

1
2
2

 = مساحت چند ضلعی 

 

 ناسب در حل مسائل تبدیل واحد هااستفاده از جدول ت

 یکی دیگر از روش های تبدیل واحد استفاده از جدول تناسب است . بدین صورت که جدول تناسبی را رسم نموده به صورتی که 

 واحد از واحد بزرگتر درخانه باال سمت چپ قرار میگیرد و واحد آن نوشته می شود و در زیر آن ضریب این واحد به  1همیشه 

 واحدی که کوچک تر است را می نویسیم و حاال با نوشتن مقدار داده شده روبروی واحد مربوطه تبدیل واحد را با جدول تناسب و 

 عملیات ضرب یا تقسیم انجام می دهیم .

 

 مثال :

 ..... سانتی متر مربع......2100..........متر مربع = . 21/0

 متر مربع 

متر سانتی   مربع

 روش دوم
/ 

 
0 21 1000

2100
1

   

 

 

 

 

21/0 1 

2100 10000 
1000  



 

 هندسه

 هندسه فضایی

این شاخه از هندسه درباره ی شکل اجسام و اشیایی گفتگو می کند که 

آنها را روی یک صفحه قرار دهند ، تمام قسمت ها و اجزای آن جسم در 

برجسته آه در  آن صفحه قرار نمی گیرد ، بلکه قسمتی از آن به صورت

فضا قرار می گیرد ، به طوری که دربیشترموارد شما می توانید آن را 

لمس کرده و یا در دست بگیرید، مانند: توپ، خودکار ، قوطی کبریت ، 

 کله قند ، قیف ، آجر ، قوطی روغن و ...

بنابراین وقتی از شکل های فضایی صحبت می کنیم منظور شکل وتصویر 

دی است که ما آنها راروی صفحه ولی با نمای همان اجسام سه بع

برجسته رسم می کنیم و به نام شکل های فضایییا شکل های سه بعدی 

 معرفی کرده یا نشان می دهیم .

 

 

 

 

دو دسته اند : شکل های فضایی  

هندسی : شکلهای هندسی تصویر اجسامی هستند که دارای نظم و قاعده هستند .مانند: (شکل های 1  

ه قند ، تصویر قوطی کبریت و جعبه ها و ...تصویر کل  

(شکل های غیر هندسی : تصویراجسامی هستند که شکل وساختمان آنها بی نظم و بی قاعده است. مانند: 2

 تصویریک پاره سنگ ، تصویر شاخه گل و ...

 بررسی شکل های فضایی

قاعده در شکل های فضایی ) اجسام سه بعدی (-1  

کبریت و یا یک آجر را روی میز قرار دهید ، پهلویی که روی میز قرار می گیرد ، قاعده ی اگر یک جسم مانند قوطی 

 جسم به حساب می آید . به بیان ساده تر قاعده همان پهلویی است که جسم بر آن قرار می گیرد و می ایستد .

..بعضی اجسام سه بعدی قاعده ندارند . مانند : توپ ، گلوله ، تخم مرغ ، پرتقال و .  

      



 

 

 بعضی اجسام سه بعدی دو قاعده دارند مانند شکل های زیر :

 

 

 

 

 

 

 بعضی اجسام سه بعدی می توانند چندین قاعده داشته باشند . مانند 

 

قاعده داشته باشد. 6: این شکل که می تواند   

رأس                                                                                        

 قاعده 

 

رأس در شکل های فضایی ) اجسام سه بعدی (-2  

 در شکل های فضایی نقطه ی برخورد ضلع ها را رأس شکل می نامند .

 

 

  رأس                             

 

کنج در شکل های فضایی ) اجسام سه بعدی ( -3 قاعده        

 لها و یاضلع ها بهم برخورد می کنند فضایی بوجود می آید که به آن در داخل شکل های فضایی محلی بعدها ، یا

 گفته می شود . مانند : گوش اتاق یا کنج اتاق« گوش » یا « کنج » 

 کنج اتاق همان محلی است یا همان فضایی است که سه بُعد اتاق بهم برخورد می کنند .

 ، فضایی بین آنها بوجود می آید که به آن فضا  در شکل های مسطح ، به هنگام برخورد دو ضلع یا دو نیم خط



 

 گفته می شود .« زاویه » یا « گوشه » 

 گوشه یا زاویه                        

زاویه نیست .« کنج » بنابراین باید توجه داشته باشید که در اینجا      

 

 کنج یا گوش 

ارتفاع در شکل های فضایی ) اجسام سه بعدی ( -4  

های فضایی که یک قاعده و یک رأس دارند . فاصله رأس تا قاعده را ارتفاع می نامند.  در شکل  

 ارتفاع ارتفاع  ارتفاع

 

 

 

 

 قاعده                  

 در شکل های فضایی که دو قاعده موازی دارند فاصله ی بین دو قاعده را ارتفاع می نامند. 

 ارتفاع                                                       ارتفاع                                                      ارتفاع                           

   

 

 

 

 

 قاعده قاعده            قاعده      



 

 مکعب مربع

 هدف : معرفی و شناخت مکعب مربع یکی دیگر از شکل های فضایی

 

کعب مستطیل است ، با این تفاوت که همه پهاوهای آن مربع و مکعب مربع شبیه م

 با هم مساوی هستند .

به کاربرده می شود . پس « مکعب » در بیشتر مواردبه جای مکعب مربع فقط نام 

برخورد کردید منظور همان مکعب مربع می باشد .« مکعب » هرگاه به نام   

 مهم ترین خواص مکعب

ل مربع بوده و با هم مساویند.همه ی شش پهلوی مکعب به شک  

در مکعب سه بعد ) طول ، عرض ، ارتفاع ( با هم مساوی هستند . بنابراین هر 

 مکعبی با طول یک ضلع مشخص می شود .

برای رسم و به دست آوردن مساحت جانبی ، مساحت کل و حجم مکعب به اندازه ی یک 

 ضلع از مکعب نیاز هست .

 ساخت مکعب مربع :

های مربع های جعبه ای را دست شاگردان داده و دو پهلوی باال و  معلم مکعب

پایین یا دو قاعده را از جعبه جدا کند تا فقط چهار پهلوی جانبی آن باقی 

 بماند.

 

 

 

 

 

معلم سپس از دانش آموز بخواهد که چهار پهلوی جانبی باقی مانده را به صورت 

 گسترده درآورد .

 

 

 

اهده خواهند کرد که سطح جانبی از چهار مربع مساوی درست شده است .در اینجا همه ی بچه ها مش  

 دانش آموز با روش آزمایش و خطا به صورتتجربی یا باز کردن و تاکردن این قسمت از جعبه مکعب شکل مهارت الزم را برای درست

کردن سطح جانبی مکعب به دست می آورد .   

ازه رسم نموده و میتواند در ادامه با تازدن و ساختن دو قاعده باال و پایین مکعبمربع یک اند 4برای ساخت مکعب به همین صورت   

بسازد یا از الگوی ساخت انواع مکعب استفاده نموده و کارش را با ظرافت انجام دهد .   

 



 

 رسم مکعب مربع

 روش اول :

را به هم وصل  (گوشه های دو مربع3

 کنید .

رسم کنید که یک   دیگری (مربع2

ن محل برخورد دو قطر مربع رأس آ

 اولی باشد .

به دلخواه  (ابتدا یک مربع1

 رسم کنید .

    

 

 

 

 
 

 

 طریقه ی دیگر :

( انتهای سه پاره خط را بهم وصل 3

 کنید .

رأس سه پاره خط موازی و  4( از 2

مساوی به اندازه ی طول ضلع مربع 

 رسم کنید .

(ابتدا یک مربع مطابق 1

رسم کنید .  شکل   

 
 

   

 

 

 

 
 

 

 طریقه ی دیگر :

( با رسم دو پاره خط موازی ضلع 3

سبز رنگ شکل را کامل کنید .های   

( با ضلع قرمز رنگ یک مربعی رسم 2

 کنید .

(ابتدا یک لوزی به دلخواه 1

 رسم کنید . 

 
 

   

 

 

 

 
 

 



 

 محیط دایره

 ( هدف : معرفی دستور به دست آوردن محیط دایره ) خط خمیده ی بسته

 تابلو رسم کنید. با کشیدن خط به دور لبه ی لیوان ، کاسه ، قابلمه و چیزهایی از این قبیل دایره هایی روی مقوا یا

 با استفاده از پرگار و خط کش ، شعاع و سپس قطر آن ها را پیدا کنید. -

 م موارد باید در تما حال اگر اندازه ی بدست آمده یعنی محیط هر دایره را بر اندازه ی قطر آن تقسیم کنید ، -

 ( بدست آورید . 14/3عددی نزدیک به )  -

 ( 14/3ه مقدار )کم : بچه ها ! دانشمندان این کار را دقیق انجام داده اند و عدد ثابتی را هم به دست آورده اند 

 می باشد .« عدد پی » و نامش 

محیط دایره

قطر
=

3/14

1
= 3/14 

 بر قطرسبت محیط دایره به قطر آن است و نشان می دهد که محیط سه براباید توجه داشته باشید که عدد پی ن 

 ینجا ااست . ) در اینجا به خاطر روانی بیان و آسانی کار از قسمت اعشاری عدد صرف نظر کردیم ( . پس به 

 ( ضرب کنیم . 14/3رسیدیم که برای پیدا کردن محیط دایره باید قطر آن را در عدد )

محیط دایره = 3 ×  قطر

محیط دایره =
3

14
× :قطر  اندازه ی واقعی محیط

 باشد که قطر برابر قطر باشد ، آن وقت می تواند این معنی را هم داشته3م: بچه ها ! باید بدانید وقتی که محیط 

 "تقریبا
1

3
 محیط است . ) بدون درنظر گرفتن اعشاری( 

محیط دایره ÷ 𝟑 =  ( اندازه ی تقریبی) قطر

𝟏

𝟑
× محیط = ← قطر  محیط است

𝟏

𝟑
 قطر

𝟑 × قطر = ← محیط  محیط 𝟑 برابر قطر است

 خواهد یعنی این که اگر محیط را داشته باشیم آن را سه قسمت کنیم . اندازه ی یک قسمت همان اندازه ی قطر

 ( بکنید . 14/3بود . یادتان باشد که هر زمان خواستید اندازه ی حقیقی قطر را بدست آورید باید آن را تقسیم بر )

÷ محیط دایره
𝟑

𝟏𝟒
=  ( اندازه ی واقعی ) قطر



 

 

 س باشد  محیط آن چقدر است ؟ 3م: اگر قطر دایره ای 

 سه برابر قطر است ( . "س ) چون گفتیم که محیط تقریبا 9د : فوری می گوید 

قطر ×
𝟑

𝟏𝟒
=  محیط دایره

𝟑 × 𝟑/𝟏𝟒 = اندازه ی واقعی محیط 𝟗/𝟒𝟐 −  سانتی متر

 س باشد قطر آن چقدر است؟ 42ره ای م : اگر محیط دای

 ست .ا 14عددی نزدیک به جواب پیدا می کند و آن  3بر  42د : برای اینکه سریع جواب دهد ذهنی با تقسیم 

÷ محیط 𝟑/𝟏𝟒 =  قطر

𝟒𝟐 ÷ 𝟑/𝟏𝟒 =
𝟏𝟑

𝟑𝟕
اندازه ی واقعی قطر −   سانتی متر

 مساحت دایره 

 هدف : معرفی دستور مساحت دایره

 صفحه رسم کنید .یک دایره در 

 سپس آن را از صفحه بریده و جدا کنید .

 قسمت مساوی تقسیم کنید . 4صفحه دایره را به 

 ت.قسمت برابر با مساحت دایره اس 4 بچینید .توجه دارید که مساحت این قسمت را مطابق شکل کنار هم 4

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


