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 هیه کننده:ت تاریخ :                              دقیقه 90 مدت جلسه : صفحات :

 تعداد دانش آموزان:  

 حجم و هرم آشنایی با  اهداف کلی

 ه کند درک خوبی از احجام هندسی داشته باشد و بتواند گسترده مکعب و استوانه را رسم کند و مساحت آن را محاسب  هدفهای جزئی
 بتواند حجم احجام را تخمین بزند و تصور خوبی از یک سی سی داشته باشد 

 واحدهای اندازه گیری جرم را بشناسد و تصور خوبی از جرم اجسام داشته باشد 
 بتواند حجم اجسام را به صورت دقیق و تقریبی محاسبه کند 

 هرم را تعریف کند   هدفهای رفتاری
 هرم را در بین اشیا و اشکال مختلف شناسایی کند 

 مکعب را تعریف کند 
 مکعب را در بین اشیا و اشکال مختلف شناسایی کند 

 حجم مکعب را بدست آورد 
 مساحت گسترده مکعب را بدست آورد

 مکعب مستطیل را تعریف کند 
 حجم مکعب مستطیل را محاسبه کند 

 آورد مساحت گسترده مکعب مستطیل را بدست 
  را توضیح دهد و سانتی متر مکعب رابطه مترمکعب با دسی متر مکعب 
 واحد اندازه گیری مایعات را بگویند 
 رابطه مترمکعب با سی سی را بداند 

 واحد اندازه گیری جرم را بگوید 
 رابطه سی سی با گرم را بگویند 

 رابطه لیتر با گرم را بگویند 

 الگوهای نوین درفرایند

 یادهی و یادگیری

 بازی ریاضی  –دست ورزی 

   –بحث گروهی  روشهای تدریس

 مخروط  –کره  –هرم  –مکعب  –استوان  –قیچی  –مقوا  مواد و وسائل آموزشی 

 نفره  5گروه بندی  –سنتی  وزشی مدل کالس و گروه آم

 زمان فعالیتهای دانش آموزان فعالیتهای معلم 

 فعالیتهای قبل از تدریس

 ) مهارتهای ارتباطی(

 

 سالم واحوالپرسی 
 صلوات و دعای فرج 

 گروه بندی 

 سالم و احوالپرسی 
 خواندن دعا 

 عالقمندی به گروه بندی 

 ...

 دقیقه
 

ارزشیابی تشخیصی 

 )ورودی(

 کنون تدریس شده است چند سوال از تبدیل واحدهایی که تا
 چند سوال از محاسبه حجم مکعب و یادآوری آن 

با عالقه و بر طبق دانسته های خود به بحث و 
 ارایه پاسخ می پردازند  

 ... قیقه

 معرفی درس جدید و

 ایجاد انگیزه

...  مشورت در گروه و ارایه پاسخ توسط دانش آموزان  ساختن شکل هرم و مکعب مستطیل با الگوی چاپ شده 

 دقیقه

 فعالیت ضمن تدریس

 فرایند یاد دهی  

 و یاد گیری  

 شکلی که ساخته اید شبیه اهرام مصرم است 
 این شکل هرم است که از چهار مثلث ساخته شده است . 

 یعنی چهار وجهی است 

با عالقه به بررسی و ساخت هرم می پردازد و در  
 فعالیت شرکت می کند 

 

 ...

 دقیقه



 ه زمین چسبیده به عنوان قاعده سپس با معرفی وجهی که ب
هرمی با الگوی پنج وجهی را می سازیم حاال قاعده مربع معرفی 

 می شود 
در ادامه شکل هایی که بصورت مکعب هستند مثل تخته پاک 

مستطیل ساخته  6کن ، جعبه دارو را بررسی می کنیم که از 
 شده اند و مکعب مستطیل معرفی می شود 

 مربع ساخته شد مکعب معرفی می شود  6و شکلی که از 
در ادامه با معرفی محاسبه حجم مکعب ها به تمرین و حل 

 نمونه سوال می پردازیم 
 سپس گنجایش را یادآوری و تبدیل واحدها را مرور می کنیم 

سپس به بررسی واحد اندازه گیری جرم گرم و کیلوگرم و تن می 
 می شود پردازیم و نمونه سوال حل 

مسایل مربوط به محاسبه حجم مکعب مستطیل و 
 مکعب را حل می کند 

 
نبدیل واحدها و رابطه بین واحدها را به خوبی فرا می 

 گیرد و تمرین های آن را حل می کند 

 جمع بندی و

 نتیجه گیری 

شد به عنوان هرم چند وجهی که قاعده آن مثلث یا مربع با
 معرفی شد 

شش وجهی مکعب و مکعب مستطیل معرفی و سواالت محاسبه 
 حجم مکعب یادآوری و حل شد 

 مساحت گسترده مکعب و گسترده مکعب مستطیل تمرن شد 
 تبدیل واحدهای حجم و گنجایش و جرم تمرین شد 

با عالقه به توضیحات معلم دقت می کنند .در بحث 
 و نتیجه گیری شرکت می کنند .

 فعالیت پایانی و نتیجه درس را خوب انجام می دهند 

 ...

 دقیقه

 ارزشیابی تکوینی

 و پایانی

 و بیان رابطه ها واحدهای اندازه گیری جرم   -

معرفی مکعب و کعب مستطیل و رابطه محاسبه  -
 حجم آنها

 محاسبه مساحت گسترده مکعب مستطیل و مکعب -

 معرفی هرم و شناسایی آن در بین اشکال  -

در مورد سواالت ارایه شده ارزشیابی در گروه یا 
 بصورت فردی فکر کرده و پاسخ می دهد 

 ...

 دقیقه

  انجام فعالیت های کتاب و فعالیت ارایه شده  - لیفتکن تعیی

-  
...  انجام کامل تکالیف 

 دقیقه

  شرکت در اختتامیه و دعا  صلوات و دعای فرج و آرزوی سالمتی برای همه مسلمانان  اختتامیه

 


