به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه

درس نامه
رياضي پنجم دبستان
فصل  : 6اندازه گيري
 -1مساحت
 -2محيط
 -3حجم
 -4گنجايش

دبستان پسرانه دکتر قريب منطقه  18آموزش و پرورش تهران
سال تحصيلي 98-99:
1

تعريف مساحت :
اندازه ي سطح يک شکل هندسي را مساحت آن شکل مي گويند.
تعريف محيط :
اندازه ي دور تا دور يک شکل هندسي را محيط آن شکل مي گويند.
تعريف چهار ضلعي :
هر چهار ضلعي از برخورد چهار پاره خط تشکيل مي شود.
انواع چهار ضلعي :
الف ) متوازي االضالع
هر چهار ضلعي که در آن  ،ضلع هاي روبرو موازي باشند ،متوازي االضالع ناميده مي شود .
مانند شکل هاي زير :

خصوصيات متوازي االضالع :
ضلع هاي روبرو  ،باهم برابر هستند.
ضلع هاي روبرو باهم  ،موازي هستند.
زاويه هاي روبرو باهم  ،برابر هستند.
قطر ها هميشه يکديگر را نصف مي کنند.
هر قطر شکل را به دو مثلث مساوي تقسيم مي کند.

2

مجموع زواياي داخلي اين چهار ضلعي  360درجه مي باشد.
مساحت متوازي االضالع :
ارتفاع

قاعده = مساحت متوازي االضالع

نکته :
ارتفاع در متوازي االضالع  ،مي تواند در داخل يا خارج از شکل باشد .

مثال  :مساحت متوازي االضالع مقابل را محاسبه کنيد .
ارتفاع قاعده = مساحت متوازي االضالع
 6قاعده

6 4 =24

4

ارتفاع

ب  :مستطيل :
مستطيل چهار ضلعي است که داراي چهار زاويه  90درجه مي باشد.
عرض
طول
نکته :
3

مستطيل نوعي متوازي االضالع مي باشد .
خصوصيات مستطيل :
ضلع هاي روبرو  ،باهم برابر هستند.
ضلع هاي روبرو باهم  ،موازي هستند.
چهار زاويه  90درجه دارد.
قطرها باهم برابرند.
قطرها يک ديگر را نصف مي کنند.
قطرها شکل مستطيل را به دو مثلث تقسيم مي کنند.
مجموع زواياي داخلي اين شکل  360درجه مي باشد .
مساحت مستطيل :
عرض

طول = مساحت مستطيل

نکته :
واحد اندازيه گيري آن متر مربع يا سانتي متر مربع مي باشد.
محيط مستطيل :
 ( 2عرض

طول ) = محيط مستطيل

4

نکته :
واحد اندازه گيري آن متر يا سانتي متر مي باشد.
مثال :
زميني به شکل مستطيل داريم به طول  5متر و عرض  2متر ،
الف ) محيط اين زمين را حساب کنيد ؟
 ( 2عرض

طول ) = محيط مستطيل
5

متر 2 = 7 2 = 14

ب ) مساحت اين زمين را حساب کنيد ؟
عرض

طول = مساحت مستطيل

متر مربع 2 = 10

5

ج ) مربع :
چهار ضلعي است که داراي چهار ضلع مساوي و چهار زاويه  90درجه است .
نکته :
مربع نوعي مستطيل مي باشد که داراي ضلع هاي برابر مي باشد.
خصوصيات مربع :
ضلع هاي روبرو باهم  ،موازي هستند.
قطرها باهم برابرند.
5

قطرها يک ديگر را نصف مي کنند.
قطر ها بر هم عمودند.
مجموع زواياي داخلي اين چهار ضلعي  360درجه مي باشد.
مساحت مربع :
خودش

يک ضلع = مساحت مربع

نکته :
واحد اندازه گيري متر مربع يا سانتي متر مربع مي باشد.
محيط مربع :
4

يک ضلع = محيط مربع

نکته :
واحد اندازه گيري متر يا سانتي متر مي باشد.
مثال  :استخري به شکل مربع مي باشد .اگر يک ضلع اين استخر  5متر باشد .
الف ) محيط اين استخر را حساب کنيد ؟
 4يک ضلع = محيط مربع
متر 5 4 = 20
ب ) مساحت اين استخر را حساب کنيد ؟
خودش يک ضلع = مساحت مربع
6

متر مربع 5 = 25

5

د ) لوزي :
چهار ضلعي که داراي چهار ضلع مساوي است  ،لوزي ناميده مي شود.

نکته :
لوزي  ،نوعي متوازي االضالع است که ضلع هاي آن باهم برابر است .
خصوصيات لوزي :
اضالع روبرو باهم  ،موازي هستند.
زاويه هاي روبرو با هم برابرند
قطرها يک ديگر را نصف مي کنند.
قطر ها بر هم عمودند.
مجموع زواياي داخلي اين چهار ضلعي  360درجه مي باشد.

مساحت لوزي :
براي پيدا کردن مساحت لوزي  ،روش هاي مختلفي وجود دارد.

7

روش اول :
قطر هاي لوزي را رسم کرده و به کمک آن ها لوزي را به چهار مثلث مساوي تقسيم مي کنيم.
مساحت يک مثلث را به دست آورده و سپس آن مساحت را  4برابر مي کنيم  ،مساحت کل شکل بدست
مي آيد.

مثال  :دانش آموزان مي خواهند مساحت يک لوزي با قطر هاي  4و  10سانتي متر را پيدا کنند .
2

روش اول :
2

ارتفاع

قاعده = مساحت مثلث رنگ شده

5 =10

2

2= 5

10

5

مساحت مثلث رنگ شده  5سانتي متر مربع مي باشد.
سانتي متر مربع  : 5 4 = 20مساحت کل شکل

8

روش دوم :
هر قطر  ،لوزي را به دو مثلث مساوي تقسيم مي کند  .مساحت لوزي را مي توان با تبديل کردن آن به دو مثلث
مساوي حساب کرد  .و سپس آن را دو برابر کرد .
2

ارتفاع

2 =20

2
10

قاعده = مساحت مثلث رنگ شده
10

20 2 = 10
سانتي متر مربع مساحت قسمت رنگ شده
سانتي متر مربع  : 10 2 = 20مساحت کل شکل
روش سوم :
مساحت لوزي را مي توان با استفاده از مساحت مستطيل حساب کنيم .
روي دو مقوا به رنگ هاي مختلف  ،دو لوزي هم اندازه رسم مي کنيم.

يکي از لوزي ها از روي قطر هاي آن برش مي زنيم .
حاال چهار مثلث را مثل شکل  ،اطراف لوزي اول بچينيد.

9

طول و عرض مستطيل را با قطر هاي لوزي مقايسه کنيد .
قطر بزرگ  :طول مستطيل
قطر کوچک  :عرض مستطيل
عرض
2

طول = مساحت مستطيل
قطر کوچک

قطر بزرگ = مساحت لوزي (نصف حاصل ضرب دو قطر )

نکته :
واحد اندازه گيري مساحت در لوزي  ،متر مربع يا سانتي متر مربع مي باشد.
مثال  :قطر بزرگ يک لوزي  6سانتي متر و قطر کوچک آن  4سانتي متر مي باشد.
مساحت اين لوزي را حساب کنيد ؟
2

قطر کوچک

4 =24

قطر بزرگ = مساحت لوزي

6

سانتي مربع 2 = 12

24

نکته :
مربع  ،نوعي لوزي است که زاويه ها يا قطر هاي آن باهم برابر هستند .
رسم لوزي :
براي رسم لوزي  ،کافيست اندازه دو قطر را داشته باشيم  .اين دو قطر را طوري رسم کنيم که دو قطر همديگر را
قطع کرده  ،بر هم عمود باشند و همديگر را نصف کرده باشند .
10

ه ) ذوزنقه :
هر چهار ضلعي اي که فقط داراي دو ضلع موازي باشد  ،ذوزنقه نام دارد .

انواع ذوزنقه :
الف ) ذوزنقه ي متساوي الساقين :
در اين نوع ذوزنقه  ،دو ضلع غير موازي با هم برابرند.

ب ) ذوزنقه ي قائم الزاويه :
ذوزنقه اي است که داراي دو زاويه قائمه يا  90درجه مي باشد.

نکته :
فقط ذوزنقه ي متساوي الساقين است که قطر ها با هم برابر هستند .

11

مساحت ذوزنقه :
مي خواهيم يک دستور کلي براي مساحت ذوزنقه پيدا کنيم .
 -1روي دو مقوا به رنگ هاي متفاوت  ،ذوزنقه ي هم اندازه رسم مي کنيم .

با کنار هم قرار دادن ذوزنقه ها شکل هاي مختلف مي سازيم .

 -2ذوزنقه اي را  ،مثل شکل رو به رو کنار هم قرار مي دهيم .
چه شکلي بدست مي آيد؟

قائده بزرگ

قائده کوچک

متوازي االضالع

مساحت اين متوازي االضالع و مساحت ذوزنقه چه ارتباطي باهم دارند ؟
مساحت متوازي االضالع دو برابر مساحت ذوزنقه است  ،زيرا از دو ذوزنقه ي هم اندازه تشکيل شده است.
ارتفاع و قائده اين متوازي االضالع را با ارتفاع و قائده ذوزنقه مقايسه کنيم.
ارتفاع ذوزنقه

= ارتفاع متوازي االضالع
12

قائده ي بزرگ ذوزنقه

قائده کوچک ذوزنقه = قائده متوازي االضالع

به کمک مساحت متوازي االضالع  ،روش محاسبه ي مساحت ذوزنقه نتيجه ميگيريم
2

مجموع دو قائده = مساحت ذوزنقه

ارتفاع

6

مثال  :مساحت شکل زير را پيدا کنيد ؟

4
2

ارتفاع

8

مجموع دو قائده = مساحت ذوزنقه

) 6 8( = 14 4 = 56
56 2 = 28
مساحت شکل هاي ترکيبي :
گاهي اوقات با تقسيم بندي هاي مناسب  ،مي توانيم شکل ها را به چند شکل شناخته شده تبديل کنيم و
مساحت آنها را يک به يک و در نهايت باهم جمع کنيم تا مساحت کل شکل به دست آيد .
مثال  :در شکل مقابل  ،مساحت قسمت رنگي را به دست آوريد .
ارتفاع

2

مجموع دوقائده = مساحت ذوزنقه

5

) 8 12 ( = 20 5 = 100 2 = 50
 2ارتفاع

12

قاعده = مساحت قسمت سفيد ( مثلث قائم الزاويه )

12 5 = 60
2 = 30

8

60
13

 = 50 - 30 = 20مساحت قسمت رنگ شده
و ) دايره :
هر دايره شامل اجزاي زير مي باشد .
 مرکز  :نقطه اي در وسط دايره که از تمام قسمت هاي آن به يک فاصله است . شعاع  :پاره خطي که مرکز را به محيط دايره وصل مي کند .نکته  :شعاع نصف قطر است .
قطر :پاره خطي که دو نقطه از محيط دايره را به هم وصل مي کند و از مرکز هم عبور مي کند.نکته :قطر دو برابر شعاع است.
نکته :هر دايره خيلي زياد شعاع و خيلي زياد قطر دارد.
محيط دايره:
به اندازه ي دورتادور يک دايره (يک دور کامل دايره) محيط دايره گفنه مي شود.
عدد پي:
تقسيم محيط (دور تا دور دايره) بر قطره دايره ،هميشه يک عدد ثابت است که آن را عدد پي ( )πمي نامند.
مقدار عدد  πتقريباً  3/14است.
 = 3/14عدد پي

=π

دور دورتا دايره)محيط دايره(
قطر دايره

محاسبه ي محيط دايره :

14

قطر = محيط دايره

3/14

مثال  :محيط دايره اي به شعاع  3سانتي متر را حساب کنيد ؟
 2شعاع = قطر
سانتي متر 2 = 6
3/14

3

قطر = محيط دايره

سانتي متر 3/14 = 18/ 84

6

نکته :
طول نيم دايره

محيط يک نيم دايره از دوقسمت تشکيل شده است .
الف  :طول نيم دايره (نصف محيط دايره )
ب  :قطر دايره

قطر دايره

کار در کالس صفحه  112کتاب رياضي :
مثال محيط شکل زير را حساب کنيد ؟( مقدار پي را  3در نظر بگيريد )
قطر دايره
3

طول نيم دايره = محيط نيم دايره

قطر = محيط دايره

) الف

20 3 = 60
محيط دايره
2 = 30

60
15

نصف محيط دايره
طول نيم دايره = محيط نيم دايره

قطر دايره

محيط نيم دايره

30

20 = 50

مثال :
3
4

محيط دايره اي به قطر  20سانتي متر را حساب کنيد ؟

(عدد پي را  3در نظر بگيريد )
شعاع

شعاع

10 = 65
3
4

(عدد پي

10

3

قطر )
)20

(3

4

=

محيط شکل

3
4

محيط دايره  65مي باشد.

نکته :
براي تبديل دقيقه به ساعت  ،بايد نسبت زير را تشکيل دهيم .
تعداد دقايق
60

= تبديل نسبت دقيقه به ساعت

مثال :
هر  15دقيقه چه کسري از ساعت است؟
1
4

=

15
60

=

هر  15دقيقه ،

تعداد دقايق
60

1
4

= تبديل نسبت دقيقه به ساعت

است.
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فعاليت صفحه  111کتاب درسي :
الف ) نوک عقربه دقيقه شمار را اين ساعت در يک دور کامل  ،به طور تقريبي چند سانتي متر حرکت مي کند ؟

جواب  :کافي است محيط دايره ساعت را به طور تقريبي حساب کنيم.
عدد پي را  3در نظر ميگيريم .
عدد پي
سانتي متر

قطر = محيط دايره
3 = 90

30

محيط دايره  90سانتي متر مي باشد.
ب ) وقتي نيم ساعت مي گذرد چطور ؟
جواب  :مي دانيم نيم ساعت يعني
سانتي متر = 45

90
2

1
2

ساعت  ،بنابراين :

1

= 90

2

پ ) وقتي يک ربع ساعت مي گذرد چطور ؟
جواب  :مي دانيم يک ربع ساعت يعني
سانتي متر = 22/5

1
2

= 22

90
4

1
4

= 90

ساعت  ،بنابراين :
1
4

17

نکته :
براي بدست آوردن مسافتي که نوک عقربه ي دقيقه شمار يک ساعت  ،در مدت زمان مشخص طي مي کند  ،از
رابطه ي زير استفاده مي کنيم.
محيط دايره

مدت زمان )دقيقه(
60

= مسافتي که نوک عقربه ي دقيقه شمار طي مي کند

حجم :
مقدار فضايي که يک جسم اشغال مي کند را حجم آن جسم مي گويند.
مکعب :
به جسم حاصل از تا کردن و به هم چسباندن شش مربع هم اندازه مانند روبرو  ،مکعب مي گوييم .

مکعب
شش مربع هم اندازه

18

در يک مکعب  :طول  ،عرض و ارتفاع باهم برابر هستند.

ارتفاع

عرض
طول

مکعب واحد :

مکعبي است که از شش مربع به اندازه ي  1واحد درست شده باشد .اگر واحد اندازه گيري سانتي متر باشد ،
1

حجم اين مکعب  1 ،سانتي متر مکعب است .

1

1
نکته :
حجم يک جسم  ،با تغيير شکل ظاهري آن تغيير نمي کند.
مکعب مستطيل :
به جسم حاصل از تا کردن و به هم چسباندن شش مستطيل که دو به دو برابر باشند  ،مکعب مستطيل
مي گويند.

هر مکعب مستطيل داراي اجزاي اصلي زير است.
طول  ،عرض  ،ارتفاع

19

1

حجم مکعب مستطيل :
براي بدست آوردن حجم مکعب مستطيل يک دستور کلي مي توانيم بنويسيم :
ارتفاع

عرض

طول = حجم مکعب مستطيل

مثال :
حجم شکل زير را بدست آوريد ؟

ارتفاع

عرض

طول = حجم مکعب مستطيل

4 3 8 = 96

گنجايش :
مقدار مايعي که درون يک ظرف قرار مي گيرد  ،گنجايش آن ظرف ناميده مي شود .
به عنوان مثال  :اگر يک بطري را با  4ليوان آب پر کنيم  ،مي توانيم بگوييم گنجايش اين بطري  4ليوان است.
و اگر يک قوري حاوي  3فنجان چاي باشد  ،مي توانيم بگوييم گنجايش اين قوري  3فنجان است.
شباهت و تفاوت گنجايش :
روش محاسبه حجم و گنجايش از نظر دستور کلي يکسان مي باشد.
ارتفاع

عرض

طول = حجم

20

ارتفاع

عرض

طول = گنجايش

تفاوت  :حجم جسم  ،مقدار فضايي است که جسم اشغال کرده است  ،ولي گنجايش يک جسم مقدار فضايي
خالي درون يک جسم است.
واحد اندازه گيري مايعات :
الف ) متر مکعب  :يک متر مکعب  ،گنجايش ظرف مکعب شکل با طول و عرض و ارتفاع  1متر است .
متر مکعب  = 1 1 1 = 1گنجايش

ب ) ليتر  :يک ليتر  ،گنجايش يک ظرف مکعب شکل با طول و عرض و ارتفاع  10سانتي متر است.
ليتر

10 = 1000

10

 = 10گنجايش

نکته :
هرليتر  1000سانتي متر مکعب است .
به يک سانتي متر مکعب  1سي سي يا يک ميلي ليتر هم گفته مي شود.
ج ) سي سي (ميلي ليتر)  :يک سي سي  ،گنجايش يک ظرف مکعب شکل با ابعاد  1سانتي متر است.
سانتي متر مکعب  = 1 1 1گنجايش
 1سانتي متر مکعب =  1سي سي =  1ميلي ليتر
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نکته :
رابطه بين سي سي و ليتر :
سي سي 1000 :
ليتر 1000 :

1000

ليتر

ليتر

سي سي
1000

سي سي

مثال :
اگر از هر  8ليتر شير ،بتوانيم  1/2ليتر ماست تهيه کنيم  ،براي تهيه  600سي سي ماست چند ليتر
شير نياز داريم .
سي سي = 1000

جواب :

سي سي 1000 = 8000
سي سي
600

=

1000 = 1200
1200
8000

=

ليتر
 8ليتر
 1/2ليتر

ماست
شير

سي سي  = 4000مقدار شير
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