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@tahlilsheshom 

 (مبحث حجم و  جرم ایجاد انگیزه)روش تدریس و 

جرم می رسیم که در آن هر سه بعد را در نظر می گیریم و مبعد از طول و سطح به مبحث حج

و شکل هندسی ما عالوه بر طول و عرض در سطح فضا را هم اشغال می کند و ارتفاع دارد 

نامبردن حجم آن از واحدهای مختلف استفاده می برای مانند مکعب که با توجه به اندازه آن 

 کنیم.

 واحدهای حجم:

دکامتر -بمتر مکع-دسی متر مکعب-میلی مترمکعب-سانتی متر مکعب)سی سی یا میلی لیتر(

 کیلومتر مکعب-هکتومتر مکعب-مکعب

 لیتر1111مترمکعب=1

 سانتی متر مکعب1111سی سی یا 1111لیتر=1

 دسی متر مکعب 1لیتر=1

سانتی متر است نام های دیگر  1متر مکعب حجم مکعبی است که اندازه های آن یک سانتی 

 این واحد لیتر و سی سی است.

 روش تدریس مکعب مستطیل:

هدف:باید از قبل تعدادی جعبه ی مقوایی قوطی کبریت و آجر و تعدادی جعبه های کوچک و 

ا قرار دهید و از آنها بخواهید بزرگ را به کالس بیاورید در کالس جعبه ها را در اختیار بچه ه

توجه بچه ها را جلب کرده اید به دانش آموزان  که بررسی کنند در یک موقعیت مناسب که

 بگوئید که شکل این جعبه و آجر را مکعب مستطیل میگویند.
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معلم:در حالی که جعبه ای را در دست دارد از بچه ها می پرسد این جعبه چند طرف یا پهلو 

 دارد؟

 طرف یا پهلو 6می گویند: بچه ها

معلم:بچه ها باید بدانید که در هندسه به طرف یا پهلو هر مکعب مستطیل وجه می گویند.بچه 

وجه بعر از آنکه ضلع های جعبه یا  6ها پس دانستید که هر مکعب مستطیل چند وجه دارد؟

رو به  ضلع 4تا ضلع دارد در هر مکعب مستطیل هر  11مکعب را شمردند می گویند مکعب 

 رو مساوی هستند بچه ها در هندسه هر ضلع را یک بعد می گویند.

بچه ها در مکعب مستطیل نقطه ی برخورد ضلع ها را راس می گویند بچه ها حاال هر مکعب 

 راس 8مستطیل چند راس دارد؟

 8پس چند گوشه یا کنج دارد؟

که روی میز قرار می گیرد اگر مکعب مستطیل را به دلخواه روی میز قرار دهید همان پهلویی 

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

می آید بنابراین مکعب مستطیل به هر شکلی قرار بگیرد و یا در  است همزمان قاعده به حساب

 نظر گرفته شود دو قاعده دارد.

 مساحت مکعب مستطیل:

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

 سطح جانبی و دیگری سطح کل شکل های مکعب مستطیل:

 آن به شکل مستطیل است مانند جعبه دستمال کاغذی.6پهلو یا  6(مکعب مستطیلی که 1
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شکل پهلوی دیگر آن با هم مساوی و به  4پهلوی آن به شکل مربع و  1مکعب مستطیلی که (1

 مستطیل هستند مانند جعبه های دارو

 دسته بندی حجم:

حجم های غیر هندسی مثل سیب زمینی یا لنگه کفش که شکل ظاهری دارای نظم ندارند و یا 

 از شکل هندسی تشکیل نشده است .

 حجم های هندسی حجم هایی که از شکل های هندسی ساخته شده است.

جه های آن مربع های برابر هستندهر مکعب وجهی است که تمامو 6مکعب:یک شکل فضایی 

 لبه است. 11گوشه یا راس و  8دارای 

وجهی است که تمام وجه های آن مستطیل هستند هر  6مکعب مستطیل: یک شکل فضایی 

 ضلع است. 11گوشه و  8مکعب مستطیل دارای 

 ت حجم و گنجایش:تفاو

 مقدار جایی که یک هندوانه حجم به مقدار جایی که یک جسم اشغال می کند می گویند مثال

می گیرد با مقدار جایی که یک سیب می گیرد یکسان نیست یعنی حجم هندوانه با حجم سیب 

 یکی نیست.

گنجایش به مقدار حجمی که درون فضای خالی یک جسم جا می گیرد گنجایش می گویند مثل 

 پر کردن آب در پارچ

 

 تفاوت حجم با گنجایش چیست؟
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فضایی است که پارچ اشغال می کند و گنجایش پارچ میزان آبی است که می حجم پارچ میزان 

 توان در آن ریخت یا به عبارت دیگر حجم فضای داخل پارچ است که کامال با هم فرق دارند.

سانتی متر مکعب اما ،  دسی متر مکعب   ، واحد اندازه گیری هر دو مثل هم است.متر مکعب

 ها را به لیتر و سی سی و قطره تبدیل کرد.در مایعات می توان این مقیاس 

 قسمت های مهم اشکال هندسی:

 راس:در شکل های فضایی نقطه ی برخورد ضلع ها را راس می گویند.

را که یال ها و ضلع ها به هم برخورد می کنند کنج یا گوشه:در داخل شکل های فضایی محلی 

 یند.فضایی به وجود می آورند که به آن کنج یا گوشه می گو

در شکل های مسطح   به هنگام برخورد دو ضلع یا دو نیم خط فضایی بین آنها به وجود می 

 آید که به آن فضا یا گوشه یا زاویه می گویند.

ارتفاع:در شکل های فضایی یک قاعده و یک راس دارند فاصله راس تا قاعده را ارتفاع می 

 قاعده را ارتفاع می گویند. 1ی بین قاعده موازی دارند فاصله  1گویند در شکل هایی که 

 دست ورزی حجم:

 چینه هایی که بچه ها از کالس اول هم با آن آشنا هستند به کالس بیاورند و به این ترتیب که:

تاییاز بچه ها می خواهیم حساب کنند حجم  3ردیف  4یک ردیف مکعب می چینیم مثال اول 

می کنند مثال می گویند:یک ردیف  این مکعب چند تا مکعب واحد است و چه طور حساب

 11مساوی  4ضرب در  3تا مکعب عرض دارد تعداد  آن می شود  3تا مکعب طول و  4که
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حال همین را با مکعب های رنگی دیگر دو ردیف می کنیم برای محاسبه باید حساب کنند که 

 1ضرب در  3ضرب در  4مکعب عرض است پس  3مکعب طول و  4دو ردیف در هر ردیف 

 14می شود 

 تا مکعب واحد حجم این مکعب مستطیل است. 14

 دست ورزی مفهوم حجم و درک درست از مقادیر حجمی:

 ابتدا یک سیب زمینی را به بچه ها نشان دهید و بپرسید حجمش تقریبا چند است؟

 .وان بریزندزه حجم همان سیب زمینی آب داخل لیاز بچه ها بخواهید به اندا

 امتحان می کنیم.حاال حدس خود را 

 لیوانی را پر ازآب کرده و همان سیب زمینی را در لیوان بیاندازید.

آب سرریز شده از لیوان همان حجم سیب زمینی است که می توان آن را داخل استوانه مدرج 

 ریخت و اندازه گرفت.

یک روش دیگر اینکه مکعب های چوبی کوچک و بزرگدرست کنند و وادارشان کنید در گروه 

ها مکعب های حجمی ساخته شده را پر کنند بگویید مقداری تیله بیاورند و گنجایش ظرف 

های مختلف را حدس بزنندو بعد آزمایش کنند و راههای بسیاری که به کمک سازه ها می 

 توانند به راهکارهای دریافت درست و مفهومی دست یابند.

 ایجاد انگیزه حجم:

 ن نگاه کنند و حجم بدنشان را حدس بزنند.(از بچه ها بخواهیم به دوستانشا1
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(اشاره به موزایئک های کالس که می تواند کف یا قاعده ی مکعب مستطیلی باشد که ارتفاعش 1

 قد دوستش باشد.

کنند و ببینند چه شد یا (مکعب هایی بسازید و وجه های آن را رنگی کنید حاال گسترده 3

بعدی کار کنند و بعد ترسیم کنند که چه حالت گسترده هایی را طراحی کرده و د رمنزل سه 

 هایی دیده می شود.

(یک جعبه دستمال کاغذی داریم این جسم فضایی را اشغال کرده است که حجم آن می باشد 4

این حجم یا مقدار جایی که اشغال شده است قابل اندازه گیری است. بهترین روش هم استفاده 

 استاندارد اندازه گیری .از مکعب واحد است یعنی یک واحد 

سانتی متر مکعب است مثال  1باشد حجم آن  1اکر یک مکعب دارای طول و عرض و ارتفاع 

 می توانیم در یک جعبه دستمال کاغذی ببینیم چه تعداد از این مکعب ها جا می شود.

 «گروه تحلیل ریاضی ششم»گردآوری شده توسط اساتید 

 

 

 


