ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

ﻓﺼﻞ۵
 ۱درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﯾﮏ دﺳﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ب( ﻣﺠﻤﻮع دو زاوﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ  ۱۰۸درﺟﻪ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ج( ﻣﺠﻤﻮع دو ﺷﻌﺎع× ﻋﺪد ﭘﯽ  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

د( اﮔﺮ ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺎی دو زاوﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن دو زاوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

 ۲در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ )ﻋﺪد( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ اﻧﺪازه ی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  ............ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ  .................. ۱/۲۱اﺳﺖ.
ج( ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از وﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺎره ﺧﻂ ﺑﮕﺬرد و ﺑﺮآن ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ  .............ﻧﺎم دارد.
ﻣﮑﻌﺐ  ...........ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ّ
د( اﮔﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺒّ ﯽ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد  ،ﺣﺠﻢ آن
ﻫـ(  ۳/۶ﺗﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ............ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
 ۳ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ(  ۲۷۰دﺳﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ



 ۱۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ

ب( ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر



 ۲۷ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ
 ۱۰۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ
 ۲/۷ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ

 ۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ی درﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ اﺳﺖ؟
(۱

۱۲/۵۶

۲/۲۸ (۲

۱/۲۵۶ (۳

۶۲/۸ (۴

ﻣﮑﻌﺐ واﺣﺪی ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
ب( ﻣﺘﺮ ّ
(۱

ﻣﺤﯿﻂ

 (۲ﺿﻠﻊ

 (۳ﻣﺴﺎﺣﺖ

 (۴ﺣﺠﻢ

ج( زاوﯾﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎر و ﻋﻘﺮﺑﻪ ی دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎر در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
(۱

۴۵

۱۲۰ (۲

۶۰ (۳

۵۵ (۴

 ۵ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ.
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع آن  ۴۰ ، ۲۰و  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
اﻟﻒ( ﺣﺠﻢ
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ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

ﻓﺼﻞ۵
ب( اﻧﺪازه ی زاوﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ج( اﮔﺮ ﻟﯿﻮان اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و دور آن ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟

 ۶ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ اﺿﻼع  ۴۰ ، ۳۰و  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ آب

ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺨﺖ؟

ب( زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذوزﻧﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه  ۳۰۰و  ۷۰۰ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  ۲۰۰ﻣﺘﺮ دارﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ؟

ج( ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

د( ﺣﺠﻢﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻘﺪر ﻣﻘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ) (   3

اﻫﺪاف و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

1

واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺠﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درك ﻣﯽﮐﻨﺪ
زاوﯾﻪﻫﺎي ﻣﺘﻤﻢ و ﻣﮑﻤﻞ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻣﮑﻌﺐ و ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ اﺟﺴﺎم ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ذوزﻧﻘﻪ و ﺷﮑﻞﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

ﻓﺼﻞ۵
 ۱درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﯾﮏ دﺳﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ب( ﻣﺠﻤﻮع دو زاوﯾﻪ ﻣﮑﻤﻞ  ۱۰۸درﺟﻪ اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ج( ﻣﺠﻤﻮع دو ﺷﻌﺎع× ﻋﺪد ﭘﯽ  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه اﺳﺖ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

د( اﮔﺮ ﻣﺘﻤﻢ ﻫﺎی دو زاوﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن دو زاوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

درﺳﺖ

ﻧﺎدرﺳﺖ

 ۲در ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ )ﻋﺪد( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ اﻧﺪازه ی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  .....۱۰۰۰.......ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ........ ۱/۲۱ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ..........اﺳﺖ.
ج( ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از وﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺎره ﺧﻂ ﺑﮕﺬرد و ﺑﺮآن ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ......ﻋﻤﻮد ﻣﻨﺼﻒ .......ﻧﺎم دارد.
ﻣﮑﻌﺐ  .....۲۷......ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ّ
د( اﮔﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻣﮑﻌﺒّ ﯽ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد  ،ﺣﺠﻢ آن
ﻫـ(  ۳/۶ﺗﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ......۳۶۰۰......ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.
 ۳ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ(  ۲۷۰دﺳﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ



 ۱۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ

ب( ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر



 ۲۷ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ
 ۱۰۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ
 ۲/۷ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ

 ۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ی درﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۲ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑّ ﻊ اﺳﺖ؟
(۱

۱۲/۵۶

۲/۲۸ (۲

۱/۲۵۶ (۳

۶۲/۸ (۴

ﻣﮑﻌﺐ واﺣﺪی ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
ب( ﻣﺘﺮ ّ
(۱

ﻣﺤﯿﻂ

 (۲ﺿﻠﻊ

 (۳ﻣﺴﺎﺣﺖ

 (۴ﺣﺠﻢ

ج( زاوﯾﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎر و ﻋﻘﺮﺑﻪ ی دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎر در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
(۱

۴۵

۱۲۰ (۲

۶۰ (۳

۵۵ (۴

 ۵ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ.
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع آن  ۴۰ ، ۲۰و  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
اﻟﻒ( ﺣﺠﻢ
20×40×50=40000
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ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

ﻓﺼﻞ۵
ب( اﻧﺪازه ی زاوﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

۶۰

ج( اﮔﺮ ﻟﯿﻮان اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و دور آن ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ داﯾﺮه

۱۵۰

۳۰

 ۶ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ اﺿﻼع  ۴۰ ، ۳۰و  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ آب

ﻣﯽﺗﻮان رﯾﺨﺖ؟ 30×40×60=72000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

72000×1000=72000000ﻟﯿﺘﺮ

ب( زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ذوزﻧﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه  ۳۰۰و  ۷۰۰ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  ۲۰۰ﻣﺘﺮ دارﯾﻢ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ؟
100

1000  200

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  100000
2

 300  700   200
2

1

= ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ

ﻫﮑﺘﺎر 100000  10000  10
ج( ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
×۳/۱۴ﻗﻄﺮ=ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه

 200  200   3 / 14  1256
3 3
  1256  942
4 4

از ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮه

 = ۹۴۲+۲۰۰+۲۰۰=۱۳۴۲ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮑﻞ
د( ﺣﺠﻢﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﻮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻘﺪر ﻣﻘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ) (   3

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻊ  +ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ × = ۴ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺴﺘﺮده ی ﺷﮑﻞ

1
 8  10  40
2

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ

 = ۲۰×۳=۶۰ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺮ داﯾﺮه  ,ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ۲۰×۶۰=۱۲۰۰

 = ۱۰× ۱۰= ۱۰۰ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻊ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

4  40  100  260

ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه × + ۲ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ = ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﮑﻞ

 = ۶۰۰ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه ×  = ۱۰۰ × ۳ =۳۰۰  ۲ﻣﺴﺎﺣﺖ داﯾﺮه
= ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﮑﻞ

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

1200  600  1800

= ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﮑﻞ

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎرwww.Nomreyar.com -١١

