
 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم                                            

 

  احترام و ادب ، سالم عرض با

  .هستيم شما خدمت در  وسطح طول قسمت ششم ریاضی 5 فصل بررسی و تدریس با  گرامی همکاران خدمت

 حل راهبردهای كمك به كه شده آن بر سعی  پس  است اكتشافی روش با مساله حل كتاب رویکرد كه آنجا از

 مهم این و دكنن پيدا دست مساله جواب به اكتشافی روش كمك به بتوانند اموزان دانش كه كنيم كمك مساله

  . درس اساسی نکات با آموز دانش خود كردن درگير و ورزی دست با مگر نميابد دست

 

 : سطح و طول مبحث اهداف

 بشناسند را گيری اندازه واحدهای 

 باشند داشته را واحدها تبدیل توانایی 

 باشند داشته اجسام طول از تصوری 

 كنند می بيان را زندگی در گيری اندازه واحدهای این كاربردهای از هایی مصداق 

 

 : کلیدی پرسش سه

 كنيم؟ گيری اندازه باید چرا 

 بگيریم؟ اندازه چگونه 

 بگيریم؟ اندازه چيزی چه با 



 

 

 

 : داریم سروکار موضوع سه اب گیری اندازه در

 گيری اندازه وسيله : 

 متر یا كش خط:  طول مثال

 ترازو:  جرم

 دماسنج:  دما

 گيری اندازه واحد : 

 باشد یکسان باید واحد

 گيری اندازه دقت : 

 نياز دقيقه و ساعت درحد دقتی به مسافرت زمان گيری اندازه برای مثال.  باشد نيازمان با متناسب باید وسيله دقت

 . است نياز ثانيه صدم و دهم حدود در دقتی به المپيك دوی مسابقات در ولی داریم

 

 :میكنیم آشنا  حال تا گذشته از گیری اندازه های واحد با شمارو اکنون

 

 . است متر سانتی٦/5 با برابر هرگره :گره-١

 .است متر سانتی١٠٤و گره١٦ با برابر زرع هر:ذرع-٢



 

 

 .است زرع مانند : گز-٣

 .است مرد یك سرانگشتان تا آرنج از قدیمی واحدی : ذراع-٤

 .است بوده ذراع ١٢٠٠٠ یا كيلومتر٦ حدود : فرسخ یا فرسنگ -٥

 اینچ١٢ ویا متر سانتی ٣٠/٤٨ با برابر : پا با فوت -٦

 .است متر سانتی ٩٢ معادل و انگلستان در پارچه گيری اندازه واحد : یارد -٧

 متر ١٨5٢دریایی مایل متر ١٦٠٩ انگليسی مایل : مایل -٨

 .است متر سانتی ٢/5٤ و فوت١٢حدود برابر و دوازدهم یك معنی به لغت در: اینچ -٩

 

 : انگیزه ایجاد

 درمورد خداشناسی سمت به موضوع بخشی جهت با و داده قرار بحث مورد را درس آغازین ی صفحه ابتدا

 .دهيد ادامه را بحث...و ها روده طول و بدن های رگ بخصوص ها آفریده

 به وجب٨ بلندی به رو لباسی خانم مریم روزی بفرض كه كنيد تعریف رو داستانی بخشی انگيزه برای سپس

 ......شد؟ متوجه لباس پوشيدن با لباس پرو برای رفت كه روزی و داد سفارش خياط

 

 .شوند متوجه رو گيری واحداندازه لزوم و بزنند حدس رو ادامه ها بچه بگذارید

 .بزنند باشه نياز  گيری اندازه واحد به ممکنه كه جاهایی از هایی ومثال



 

 

 

 :  عنوانی صفحه

 داریم گيری اندازه به نياز كجا ینکها و است گيری اندازه واحدهای یادآوری برای خوبی شروع عنوانی صفحه

  پرسيم می سوال ها بچه از فقط طور همين ما

  شود می مطرح زندگی در كه مثالهایی

 اند رفته راه كه مسافتی – خواب زمان – دفتر كردن جلد برای اندازه – لباس برای پارچه اندازه

 

 ١ انگيزه ایجاد

 نوشتم تابلو پای

 متری ٣٠ مداد یك 

 كيلوگرمی ٢ زمين یك

 متری ٣٠٠ پارچه یك

 بکشيم چالش به را آموزان دانش ذهن مثالهایی با توانيم می

 گيریم می اندازه چی با هركدوم رو اینها اینکه ، كردیم بررسی رو اشتباهات

 

 دادم بهشون رو صفحه این و شدن بندی گروه ها بچه ادامه در



 

 

 

 

 

 رو شکل گرفتن اندازه كدوم هر با و بریدیم قيچی با و بکشه طلق روی رو واحدها این گروهی هر شد قرار بعد

  كردم سوال

  بود تر راحت واحد كدوم با كار

 بود ها گيری اندازه این تو مشکلی چه

 پوشاند می رو سطح بهتر ضلعی ٦ و مربع بودن معتقد همه تقریبا

 داشت فرق هم با و نميشد دقيق ها اندازه كه بود این هم مشکل و



 

 

 گيری اندازه لزوم بحث و استاندارد های واحد و قرارداد سراغ بریم باید اینجا پس

 

  دست کف فعالیت اون به میرسیم گیری اندازه مبحث تكمیل و بحث ادامه در

  بشه انجام عملی حتما كه دست كف فعاليت در

  كنيم تصور تقریبی بصورت را ها اندازه و ظرفيت خواهيم می

  كنيم بررسی اول رو شکل

 االن پس مربع متر سانتی یك مساحت به مربع تا ١٠٠ یعنی هم كنار در متر سانتی یك ضلع با مربع تا ١٠٠

  مربع متر سانتی ١٠٠ تقریبا  ما دست مساحت

  است مربعی متر دسی یك مربع این برابر تقریبا ما دست كف حاال خوب

  كنيم اندازه تقریبی حاال و بگذاریم را دست كف بزرگتر كاغذهای روی توانيم می

  مربع متر دسی ٤ یعنی ما دست كف تا ٤ شود می ٤آ كاغذ یك مثال

 كه دیدیم است متر دسی ١٠ یا متر یك آن ضلع هر كه كشيدیم مربع یك كالس كف كه هم بعدی سوال در

  شدند جا آن در نفر ٨

 است تقریبی بصورت نفر چند شده درست ها مربع این از تا 5 مثال كه اتاق ظرفيت بفهيم توانيم می االن پس

 

 



 

 

 ورزی دست

 : داریم واحد نوع ٣ ما گيری اندازه واحد با رابطه در✅

 طول-١

 سطح-٢

 حجم-٣

 

 سپس شده آشنا متر و ميليمتر و متر سانتی اجزای با خوب و بياورند همراه خياطی متر بخواین ها بچه از

 . كنيد اشاره آن دليل و كرده اشاره مجزا بندی رنگ و خياطی متر پشت به

 های واحد روبا خودشون ميز طول مثال بخواهيد و ميدهد نشان را دسيمتر مترو سانتی١٠ رنگ هر اینکه

 .كنند ومقایسه آورده بدست مختلف

 همين ولی شوند چالش دچار ها بچه هکتومتر و دكامتر های واحد مورد در قسمت این در است ممکن

 .ميشود رفع إشکاليات تبدیل در بعدها دارد قرار واحد دو كيلومتر و متر بين فاصله بدانند كه

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نحو دارد،بدین قرار واحد١٠ انگشت هر بين  دست انگشتان كمك به طولی های واحد تبدیل برای✅

 : یعنی فاصله انگشت سه ميليمتر و متر بين كه

10 x10 x 10 =1000 

 .ميشود تقسيم شود بزرگ كوچك واحد و ضرب شود كوچك بزرگ واحد اگر حال

 .ميرسيم شکل یك ی رویه ی اندازه از عبارتست كه مساحت به طولی های واحد از پس



 

 

 یك ضلعش هر اندازه كه است مربعی مساحت از گرفته بر و است مترمربع سطح گيری اندازه واحد

 . ميباشد متر

 دسيمتر از مناسب تصوری تا بکشند واحد١٠ مثال ضلع به مربعی كاغذشطرنجی روی بخواین ها بچه از

 پهن وبا باخودبياورند و كرده درست متر یك در متر یك مربعی  روزنامه روی وبا باشند داشته مربع

 .شوند مترمربع متوجه  كالس سر كردن

 . شود استفاده ميگيرند جای مترمربع یك در كه افرادی تعداد كه درس آز قسمتی برای بعدا كه

  كرد استفاده زیر روش از ميتوان یکدیگر به سطح های واحد تبدیل برای

 

 



 

 

 :  سطح واحدهای ✅

 

              مترمربع-٤   مربع متر دسی-٣     سانتيمترمربع-٢          ميليمترمربع-١

      كيلومترمربع-٧      (هکتار) مترمربع هکتو -٦                   (آر)دكامترمربع-5 

 قرار واحد١٠٠ انگشت هر بين بار این  دست انگشتان كمك به  سطح های واحد تبدیل برای✅

 : یعنی فاصله انگشت سه ميليمتر و متر بين كه نحو دارد،بدین

100 x 100 x  100 = 1000000 

 

 .ميشود تقسيم شود بزرگ كوچك واحد و ضرب شود كوچك بزرگ واحد اگر حال

 

 مربع؟ ميليمتر باچند برابرست دسيمترمربع٧/ ٦: مثال

 است فاصله انگشت دو ميليمترمربع و مربع دسيمتر واحد بين:گویيم می دست انگشتان بکمك ابتدا كه

 یعنی

100 x  100 = 10000 

 "ز" صدای آخرش در ریز و بشه ریز ميخواد درشت واحد چون اینکه ویا تناسب جدول بکمك سپس

 .ميکنيم ضرب داره

6/7 x 10000 = 67000 

 



 

 

 مساحت و محیط تفاوت تفهیم✅

 تصميم است، دشوار آموزان دانش برای هندسی اشکال مساحت و محيط تفاوت درک كه آنجایی از

 تثبيت آموزان آموزان دانش ذهن در ساده بازی یك قالب در را مساحت و محيط مفهوم تا گرفتيم

 .نمایيم

( محيط) دورتادور آبرنگ از استفاده با شد خواسته آموزان دانش از یك هر از شاد و ساده بازی این در

 را موزایيك آن( مساحت) داخلی سطح سپس و كرده مشخص را كالس كف های موزایيك از یکی

 .كنند آميزی رنگ

 و محيط و گيری اندازه را موزایيك اضالع كش خط از استفاده با آموزان دانش آميزی رنگ از پس

 .كردند حساب را آن مساحت

 .گردید طرف بر كامل طور به مساحت و محيط های مسئله حل در آموزان دانش مشکل ترتيب این به

 

 



 

 

 واحدها تفهیم

 ما توانند می كه ، هستند هایی مهارت و ها فعاليت همان ، هستيم آن دنبال به و نيازداریم ما كه ابزاری

 تبدیل ی برنامه انجام در را

 : شامل مهارتها این. كنند كمك واحدها

 به ازكوچك و كوچك به بزرگ از را متر واصلی فرعی واحدهای بگيرند یاد باید آموزان دانش(١

 . ببرند نام سرعت با و ترتيب به بزرگ

 هنگام به برعکس و ضرب عمل كوچك به واحدبزرگ تبدیل برای كه بگيرند یاد و بایدبفمند آنها( ٢

 . شود می انجام تقسيم عمل بزرگ به كوچك واحد تبدیل

 اشاره انگشت خواباندن با شود می  برده نام كه را واحد هردو ی فاصله ، مهارت بایدبا آموزان دانش( ٣

 كنند

 

 دیگر یک به واحدها تبدیل

 فراگير از سپس بنویسيد ترتيب به را ترازمتر بزرگ فرعی واحدهای تابلو روی:  اول حرکت

 به پایين از سپس وچندمتربه(  كوچك به بزرگ از) پایين به ازباال ترتيی به را ها واحد این بخواهيدكه

 . تکراركند(  بزرگ به كوچك از)  باال

 تارسيدن اول حركت ومانند نوشته ترتيب به كوچکترازمتررا فرعی واحدهای بار این : دوم حرکت

 . كنند تکرار مهارت به

 . فراگيرد را واحد٧تا بخوانند باهم را دوم و اول دوحركت هر باید مرحله این در:  سوم حرکت



 

 

  كيلومتر  -هکتومتر -  دكامتر  - متر  - متر دسی - متر سانتی - متر ميلی

 

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

 بزرگ واحدهای كه خواهيم می ها بچه واحداز یك بردن نام و دیگر های واحد كردن پاک با درادامه

 . ببرند رانام نظر ازواحدمورد تر كوچك و تر

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

 بخواباند را انگشتانش برده نام كه راهمزمان مساله صورت در شده داده واحد دو فاصله باید ادامه در

 : مثال.

  بشمار را متر تا متر ميلی ی فاصله مریم:  م

 رامی خود انگشت ٣همزمان و تاست ٣ فاصله خانم«  متر ، متر دسی ، متر سانتی» .  هيچ متر ميلی:  مریم

 .خواباند

 باشد می ١٠٠٠ درحجم و١٠٠ درسطح و ١٠ كه طول پلکان در فواصل و ها واحد تبدیل باید ادامه در

 . است بسيارمهم اصلی واحدهای در مهم مضارب به اشاره و داد راتوضيح

 . شوند تبدیل متر به تا هست ١٠ دكامضرب و ١٠٠ مضرب هکتو ، ١٠٠٠ مضرب كيلو

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

 

 



 

 

  هكتار تدریس شروع برای

 

  مغزی چالش و شروع یك هم باز

  كنيد تصور هم كنار رو فوتبال زمين تا دو ها بچه

  كنيم می استفاده هکتار از بزرگ های زمين سطح این گيری اندازه برای

 هست  چنينی این و بزرگ های زمين سطح برای هکتار كه شد ثبت ها بچه ذهن تو طوری این و

  هکتار به برسيم كه دادیم ادامه رو استاندارد های واحد با گيری اندازه دوباره ادامه در

  مثال

  اتاق یك مساحت

  كتاب جلد مساحت

 كشور یك مساحت حتی

  هكتار تفهیم برای

  مترمربع ١٠٠٠٠ شود می متر ١٠٠ در ضرب متر ١٠٠

  است هکتار یك با برابر كه

  باشد كيلومتر یك ضلع هر یعنی باشد متر ١٠٠٠ آن ضلع هر كه باشد مربعی اگر

  مربع متر ١٠٠٠٠٠٠ شود می متر ١٠٠٠ در ضرب متر ١٠٠٠



 

 

 یك شود می پس شده ضرب هم در كيلومتر واحد تا دو كه كيلومتر یك در ضرب كيلومتر یك یعنی

  مربع كيلومتر

  باشد مربع متر ١٠٠٠٠٠٠ مربع كيلومتر یك وقتی

  باشد باشد مربع متر ١٠٠٠٠ هکتار یك وقتی

  شود می مربع كيلومتر یك یعنی مترمربع ١٠٠٠٠٠٠ با برابر هکتار ١٠٠ یعنی

 آموزش و تفهيم برای داره كاربرد خيلی تناسب اینجا كه

 

 

 

 ها واحد تبدیل مسائل حل در تناسب جدول از استفاده

 تناسبی جدول كه صورت بدین.  است تناسب جدول از استفاده واحد تبدیل های روش از دیگر یکی

 واحد و ميگيرد قرار چپ سمت باال درخانه بزرگتر واحد از واحد ١ هميشه كه صورتی به نموده رسم را



 

 

 حاال و نویسيم می را است تر كوچك كه واحدی به واحد این ضریب آن زیر در و شود می نوشته آن

 یا ضرب عمليات و تناسب جدول با را واحد تبدیل مربوطه واحد روبروی شده داده مقدار نوشتن با

 . دهيم می انجام تقسيم

 

 

 



 

 

 



 

 

 و كنند حفظ را واحد هر ابتدای ها بچه بعد  چسبانم می هم كالس بورد در و كرده چاپ را ها پلکان

 گویند می روز هر آهنگين

 كيلو

 هکتو

 دكا

   متر

  دسی

 سانتی

 ميلی

 تا ١٠ تا ١٠ این

 تا ١٠٠ تا ١٠٠

 گيرند می یاد كه هم تا ١٠٠٠ تا ١٠٠٠

 

 كيلو شصت انگشت از انگشتاشون روی و  بسازند ها رابچه ها كالهك كه صورت آن به 

 متر اشاره انگشت

 دسی سبابه انگشت



 

 

 سانتی انگشتری انگشت

 ميلی كوچك انگشت

 واحد ٢ دستاشون بازكردن با زیاده اشاره تا شصت انگشت فاصله چون بگویيم و كرد استفاده ميشه هم

 دكا و هکتو های نام به ميگيرند جا اونجا هم دیگه

 

 مساحت:  مثال شود استفاده مکرر واحد یك با سطح آن پوشاندن با ميتوان سطح گيری اندازه برای اما

 نهایت در ولی داد انجام هستند اندازه یك به همه و هستند دلخواه ی بااندازه كه هایی مربع برحسب را

 مشخص هندسی اشکال برخی مساحت دقيق چندان نه محاسبه و شطرنجی كاغذهای از ازاستفاده پس

 باسد یکسان شی یك سطح محاسبه شيوه كه این حاالبرای نکته این به ميرسيم دیگر متنوع اشکال و

 است بزرگ خيلی مربع متر واحد چون و ميشود  استفاده اجسام سطح گيری اندازه واحدهای و ازابزار

 . كنيم می استفاده مربع متر واحدسانتی از پس كوچك خيلی مربع متر وميلی

 

 در و نمایيم می رامعرفی سطح گيری اندازه واحدهای پلکان رسم و دست انگشتان از استفاده با سپس

 زندگی در را واحدها این كاربرد عينی صورت به ميخواهيم شاگردان از كه هایی بامثال توضيحات حين

 . شمریم برمی روزمره

 :  آموزش

(  ازنقاط استفاده)  ميخی تخته روی قاعده بی هندسی های شکل مساحت كردن پيدا برای روش یك

 حساب را شکل این مساحت بسازید شکل دور مستطيل یك كه صورت این به. است كردن كم روش

 وداخل شکل از خارج های قسمت مساحت سپس كنيد



 

 

 اشکالی در یا كرد استفاده ميتوان هم شطرنجی های مربع شمردن شيوه از.  كنيد كم آن از را مستطيل 

 . برد استفاده ها آن مساحت روابط از توان می هستند هندسی كه

 

 : مطالب این به ميرسيم شد تفهيم خوب مفاهيم وقتی و

 

 



 

 

 

 

 

 


