
 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

  :میکنم بیان را حجم مفهوم طولی رابطه ابتدا ۴۹ ص به ورود برای

  .میکنند بازگو خودش زبان به را آن و میکنند درک پنجم پایه در را حجم برای قانون مفهوم

  .میکند بیان را آنها تفاوت و میداند را حجم مساحت،  طول، گیری اندازه واحد

 .میزند تخمین تقریبی صورت به را مختلف اجسام حجم  .میکند بیان را گیری اندازه استاندارد واحد داشتن الزمه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (  مساحت دایره-حجم وجرممباحث ششم  ) ریاضینام درس:

 ممبینیآقای جناب -سرکارخانم اصغرزاده نام مدرس: 

 



  .ببینند جدید شکل حجم عنوان به را هرم اینکه و آن ی گسترده و هرم معرفی هدف با ۴۹ ص فعالیت

  هندسی اشکال فضایی تجسم تقویت

 و هرم گستردگی مفهوم به تا مقوا با مختلف های مکعب ساختن و عملی کار انجام درس این برای مناسب ورزی دست

  .ببرند پی ها مکعب

 داده اعداد به توجه با که مثلث قاعده با گذاشته را آن گسترده ادامه در که آورده را هرم یک تصویر در فعالیت ۱ تمرین

 را گسترده ها بچه. هستند مساوی هم با گسترده این اضالع تمام پس هست االضالع متساوی قاعده مثلث چون شده

 را آن میتوانیم اسالمی شورا مجلس تصویر در. میشود درست چگونه هرم یک که ببینند درستی به تا کنند ورزی دست

 .مصر ثالثه اهرام به شود اشاره هرم دیگر های مثال بهترین و دید هرم یک

 👇👇👇 

 

 نیست مثلث هرم قاعده همیشه که کنند درک آموزان دانش که موضوع این درک تمرین این در ۴۹ص فعالیت ۲ تمرین

   .باشند قاعده میتوانند هم مستطیل و مربع که شد خواهند متوجه تمرین این با پس

 در بسازند را دیگری هرم و بکشند کمتر یا بیشتر های اندازه با را روبرو گسترده ورزی دست با هم باز آموزان دانش

  .کنند رسم و بدهند تغییر را ها طول میتوانند واقع

👇👇👇👇 

 

 های گسترده فردی و گروهی صورت به خود وسایل با و کنند ورزی دست ها بچه که هست نیاز هم باز ۴۹ ص ۳ تمرین

 مکعب در کنند حساب را مکعب هر حجم سپس متفاوت های اندازه با بعد. بسازند مکتب و کنند رسم را مکعب مختلف

  .دارند یکسان مساحت هم ها سطح ی همه سپس و برابرند هم با ها ضلع ی همه مربع



  .دارند تفاوت ارتفاع و عرض و طول اندازه مستطیل مکعب در اما

 �👇👇�  .هست مستطیل مکعب و مکعب کل مساحت و حجم آوردن دست به تمرین این در هدف

 

 

 آن با و بیاورند متری یک چوب با میله تا چند که شود گفته ها بچه به قبل از میتوانیم ابتدا ۴۹ ص مفهوم درک برای

  آن حجم و مکعب مساحت مفهوم کردن درک بهتر برای کردند استفاده چوب یا میله چندتا ببیند تا کنند درست مکعب



 درست با ها بچه ورزی دست. هست االضالع متوازی فضایی تجسم و شهودی درک افزایش هدف ۴۹ ص ۹ تمرین در

 .میکند تثبیت بیشتر و بهتر را یادگیری  ملموس و عملی کار .دهند نمایش را االضالع متوازی های حالت استوانه کردن

👇👇👇 

 

  .است آمده حافظه در یادگیری ثبات و تمرین و تکرار هدف با ۴۹ ص کالس در کار

 و عینی تجربه و اشکال ساخت با البته مختلف زوایای از هندسی اشکال کردن نگاه هدف با کالس در کار ۱ تمرین

  .ملموس

 �👇👇👇�. کند تکمیل شده خواسته موارد به توجه با را هندسی اشکال جدول تمرین این در

 

 داشتن با آن های الیه و ها مکعب تعداد به توجه با هست استوانه یک کف به شده نگاه باال از تصویر ۴۹ ص ۲ تمرین

  .کنند حساب ها بچه را استوانه این حجم الیه یک های اندازه

 گویی قاعده به نیازی نشده داده آموزش.و نشده گفته دایره مساحت هنوز که این به توجه با که است این اینجا در نکته

 �👇👇�    .کنند حساب را حجم ها الیه به توجه با بلکه. نیست

 



 

 

 

  .میدهند انجام شوق و ذوق با را ها این ها بچه که هستند جذاب و جالب تمرینات ۴۹ ص فعالیت

 مشخص را شده استفاده های میله تعداد بسازند مکعب آن با و بیاورند متری یک چوب یا میله گفتیم که عملی کار همان

 کردند درست که مکعبی به توجه با را کولر حجم و است مربع متر چند کنند بیان را را مکعب سطح هر  مساحت.کنند

  .کنند محاسبه

 .تقریبی صورت به بزنند تخمین را خود کالس حجم بتوانند تفاسیر این با سپس

 با را انباری کف مساحت. هست متر یک ضلع با که چیده مکعبی کارتون را انباری یک کف قبل تمرین مثل هم ۳ تمرین

 خطای علت به ها بچه که است ممکن.  کنند حساب را کارتونها حجم بعد و کنند حساب شده چیده های مکعب به توجه

 مقدارهای به ها بچه بعد. کنند محاسبه ها اندازه این با را مساحت و است ۹ در ۸ که حالی در ببینند ۸ در۸ را کف دید

 مربوط دوم محاسبه و است سطح به مربوط مساحت که طریق این به کنند بیان را ها تفاوت و کنند توجه آمده دست به

 �👇👇�   .باشد می حجم به

 در و کنند بیان را مستطیل و مربع مکعب شکل به اشکال ها بچه که هست کالمی تمرین یک ۴۹ص فعالیت ۲ نتمری

  .کنند محاسبه را ها آن تقریبی حجم سپس و بنویسند جدول

  قاعده به تا را ها بچه کنند هدایت همکاران کنند بیان ها بچه شود سعی را حجم محاسبه قاعده

 .برسند ارتفاع در ضرب عرض در ضرب طول

 



 

  .است آمده ها واحد تبدیل و حجم واحد بیشتر معرفی و تمرین و تکرار هدف با ۴۹ ص کالس در کار

 داده را کل واقع در کنند پیدا را ارتفاع و عرض و طول بتوانند آموزان دانش اتاق حجم  آوردن با ص این ۱ تمرین در

  .میخواهد را جزئیات

  ..گرفت نظر در اتاق برای نمیتوان را ارتفاعی هر که کنیم بیان اینجا در نکته

 �👇👇�  .بفرمایید مشاهده را ها پاسخ

 

 

 به توجه با بعد و است آمده مکعب متر سانتی و متر دسی کوچکتر واحدهایی به مکعب متر.یک تبدیل هدف با ۲ تمرین

 �👇👇�  .دهند انجام را محاسبات بتوانند بعدی های تمرین در ها تبدیل این



 

 

 تبدیل یادگیری و قبل تمرین به توجه با را تمرین این که هست تناسب جدول طریق از واحدها تبدیل ۴۹ ص ۳ تمرین

 .کنند تقسیم کوچک به بزرک از و ضرب بزرگ به کوچک از قانون همان با دهند انجام هم به واحدها

👇👇👇👇 

 

 .هستند مواجه مشکل با واحدها تبدیل در آموزان دانش که هست این قسمت این بدفهمی

  .است آمده گنجایش مفهوم و سی سی به آن تبدیل و مکعب متر دسی معرفی هدف با ۴۹ ص فعالیت

 های پیمانه با را ظرف یک گنجایش و بپردازند فعالیت چند انجام بت گنجایش سازی مفهوم به گنجایش قسمت در

 لیتر میلی و لیتر مانند گنجایش واحد با کار از بعد و ببرند پی مناسب واحد داشتن ضرورت به و آورند دست به مختلف

 .کنند پیدا آنها از واقعی تصور

 یک یا سی،سی ۱۱۱۱ مکعب متر دسی یک پس است سی سی یک مکعب متر سانتی هر اینکه به توجه با ۱ تمرین

  .است لیتر

 �👇👇� .است لیتر ۱۱۱۱ پاسخ که است لیتر چند معادل مکعب متر یک کنند حساب ها بچه حاال

 

 

 یک شیر بطری یک مثال کنند بیان هایی مثال ها بچه و. است گرم کیلو و گرم به سی سی واحد تبدیل ۴۹ ص ۲ تمرین

 .کنند بیان گرم واحد با را غیره و دوغ یا دلستر یا نوشابه بطری یک یا. است گرم ۱۱۱۱ آن داخل شیر لیتری

👇👇👇👇 



 .شود یادآوری هم تن و گرم به کیلوگرم واحدهای تبدیل به اشاره تمرین همین در

 مناسب گیری اندازه واحدهای و ابزارهای به را شده داده وسایل گرفتند یاد آنچه به توجه با ها بچه ۴۹ ص ۳ تمرین

 �👇👇👇�  . کنند وصل

 

 بیان را خود اطراف زندگی محیط از های مثال ها بچه که است شده اشاره جرم مفهوم به صفحه این آخر کالس در کار

  .بنویسند هم را مناسب واحد و بنویسند دقیق گیری اندازه با بعد بزنند حدس ابتدا را آنها جرم بعد کنند

👇👇👇 

 

 

 حجم واحد تبدیل

 یکی یکی را ها بچه و آورده کالس به را جرم گیری اندازه دیجیتالی ترازوی یک بتوانیم اگر جذاب تمرین یک ۲ تمرین

 جمع با را آموزان دانش جرم میانگین سپس و بنویسند کالس تابلو روی جدول در سپس و گرفت اندازه را آنها جرم

  .آید دست به میانگین تا کرده آموزان دانش تعداد بر تقسیم سپس آمده دست به اعداد کردن



👇👇👇 

 گنجایش و حجم تفاوت��

 

 .گویند می حجم کند، می اشغال جسم یک که فضایی مقدار به: حجم

 حجم یعنی نیست، یکسان گیرد، می سیب یک که جایی مقدار با کند، می اشغال هندوانه یک که جایی مقدار: مثال

 .نیست یکی سیب با هندوانه

 

 .گویند می جسم آن گنجایش گیرد، می جا جسم یک خالی فضای درون که حجمی مقدار به: گنجایش

 .پارچ یک در آب کردن پر:  مثال

 

 چیست؟ پارچ گنجایش با پارچ حجم تفاوت

 به یا ریخت، آن در توان می که است آبی میزان پارچ گنجایش و کند می اشغال پارچ که است فضایی میزان پارچ حجم

 .دارند فرق باهم کامال که. است پارچ داخل فضای حجم دیگر عبارت

 

 .نه گنجایش ولی برد کار به عمومی صورت به توان می را حجم

 .باشد نداشته گنجایش اما باشد داشته حجم جسمی است ممکن ولی دارد هم حجم دارد، گنجایش که جسمی

 

 این توان می مایعات در اما. مکعب متر سانتی مترمکعب، دسی مترمکعب،: است هم مثل دو هر گیری اندازه واحد

 .کرد تبدیل قطره و سی سی لیتر، به را مقیاسها

 !شود می پر مخروط ۳ با استوانه هر چون  است؟ (πr h) استوانه حجم سوم یک مخروط حجم چرا

 )یکسان وارتفاع قاعده قطر با البته)

 ارتفاع×  قاعده محیط=  استوانه جانبی مساحت (۱

 ارتفاع×  قاعده مساحت = استوانه حجم 

 جانبی مساحت+  قاعده دو سطح=  استوانه کل سطح



 ( قاعده پیرامون×  ارتفاع+  قاعده دو مجموع مساحت ) 

  جانبی سطوح مساحت مجموع=  منشور جانبی مساحت (۲

 جانبی سطوح مساحت مجموع+  قاعده دو مساحت مجموع=  منشور کلی مساحت

 

  .است دایره استوانه ی قاعده

 :استوانه کل ومساحت جانبی مساحت

 :از شده تشکیل استوانه جانبی مساحت

 (ارتفاع) وعرض( قاعده محیط) طول به مستطیل یک

 :استوانه کل مساحت

 (قاعده محیط* ارتفاع( +) ۲*  قاعده یک مساحت )

 به دهم می پس درس اساتید شما همه نزد که شاگردی عنوان به که دانستم الزم برخود بررسی ادامه از قبل دوستان

 کتاب این مهم های فصل جمله از دارد که اهدافی کنار در گیری اندازه فصل آموزش که کنم اشاره اساسی نکته این

 شناخت به مربوط مطالب که میشود تاکید مطلب این بر البته باالتر، های پایه در تمرینات حل برای ای پایه و است

 از تمرینات حل در واحد تبدیل  کاربرد و هم به ها واحد تبدیل یکدیگر با ها واحد ،ارتباط واحدها مفهوم درک واحدها،

 باشیم داشته توجه ،باید شد نخواهد ارائه منسجم و شده بندی دسته صورت این به  ای پایه هیچ در که هستند مباحثی

 است شده ارائه منسجم و کامل صورت به و تکمیل ششم پایه در و شده چیده پنجم تا اول پایه از مباحث این مقدمه که

. 

 : ادامه ودر



 

 محک به را خود تدریس وحاصل نتیجه نیز و را اموزان دانش یادگیری بتواند معلم تا هست فرصتی ۴۹ ص تمرین

 . است شده حاصل گیری یاد حد چه تا شود متوجه تا بگذارد

 

 را هایی فرصت آموزان دانش  برای ، بدهیم را فوق مفاهیم درک برای الزم فرصت آموزان دانش به که است الزم پس

 اندازه های ابزار با را انها بیشتر چه هر که هایی فعالیت دادن با ، باشد دقیق و عمیق اطراف به نگاهشان که کنیم فراهم

 بدهیم انها به را   عمیق و بیشتر یادگیری فرصت فصل این اهداف منظر از اشیا به علمی نگاه نیز و کند می گیر در گیری

 ، کنیم ی خوددا برسند ان به خودشان اموزان دانش که این از قبل میانبر های فرمول و رابطه نوع هر ارائه و ساختن از ،

 حل از ها واحد تبدیل نبودن بلد ، ها واحد نشناختن خاطر به  دوم متوسطه اموزان دانش از کثیری تعداد که بدانیم اگر

 در را رسالتمان که است صورت این ،در دهند می اشتباه پاسخ یا و مانند می باز  شیمی و ریاضیات،فیزیک تمرینات

 پیشنهاد کتاب که هایی فعالیت همراه به هستیم فصل ی ویامیانه شروع در اگر پس.  کنیم می درک فصل این اموزش

 باشیم داشته را الزم کنترل و بدهیم خانه برای عملکردی های تمرین انها به و کنیم شناسایی را ها ضعف هم ما میدهد

 . دهند انجام را عملکردی تکالیف اموزان دانش تا



 کار پوشه تکمیل برای منزل در فعالیت دادن ویا عملکردی ازمون چندین ساختن با کردیم تمام را فصل این احیانا اگر

 فصل این دراموزش اموز دانش که است بهتر ، کنیم گیری اندازه فصل در غرق بیشتر چه هر را اموزان ،دانش کالسی

 خانواده همراهی با  منزل در همچنین و کالس در... و اشپزخانه ترازوی ،  کش ،خط متر مثل گیری اندازه وسائل با مدام

 . شد خواهد تجربه کالس در شیرین  یادگیری و  تدریس یک لذت  که است صورت این در که باشیم مطمئن کند کار

 

 های فعالیت با کنون تا که هایی دستورزی با اند داده انجام قبال که تمریناتی با اموزان دانش صفحه این ۱ تمرین در

 بود نموده درگیر را انها داشته اموزانش دانش از که شناختی و تشخیص با معلم که هایی فعالیت نیز و دادند انجام کتاب

 نیز و بزند حدس را مناسب ،شئ واحد و عدد به توجه با بتوانند که اند رسیده تجسم قدرت از حد ان به کافی اندازه ،به

 . .بزند تخمین مناسب واحد و مناسب عدد احجام، و اشیا برای کرده پیدا واحد و اندازه از که درکی به توجه با

 

 این کند محاسبه را  حوضچه داخلی قسمت کردن رنگ برای الزم رنگ مقدار که خواسته اموز دانش از ۲ تمرین در

 گرفت خواهید فرا را ان مفصل طور به هفتم پایه در که احجام جانبی مساحت محاسبه مبحث بر است ای مقدمه تمرین

،  

 انها مساحت باید ابتدا که است مواجه استخر کف نیز و مساوی بدو دو دیواره یا وجه چهار با اموز دانش تمرین این در

 از یکی مساحت ابتدا تواند می اموز دانش.  اورد دست به کیلوگرم برحسب را مصرفی رنگ مقدار سپس و محاسبه را

 با را همه سپس و محاسبه نیز را استخر کف مساحت و کند ضرب دو در را ان سپس و اورد دست به را مساوی دوسطح

 . کند عمل زیر مانند دیگری ی شیوه به تواند می یا و کند جمع هم

 

 �👇� باشد می نیاز زیر در شده ارائه مفهوم دانستن باال مطالب تکمیل در

 



 

************************** 

 

  مکعب متر حسب بر  را ابتداحجم اموز دانش که خواسته لیتر واحد با را  اب حجم اموز دانش از تمرین این در نهایت در

 . اورد می دست به لیتر برحسب لیتر ۱۱۱۱ در ضرب با سپس و

 

 سه با اموز دانش اورند دست به مکعب متر دسی حسب بر تا خواسته را ۱.۱ ابعاد یا  ضلع به مکعبی حجم ۳ تمرین در

 را ابعاد این با جسمی بتواند که است این است مهمتر اینجا که چیزی ولی رسد می جواز به هم در عدد این ضرب بار

  ⬇ ⬇ ⬇ دارد بستگی اموز دانش قبلی فعالیت میزان به هم این که ببرد نام و کند تجسم

 

 

 دا متر میلی حسب بر را ارتفاع ولی و. م. س برحسب را وعرض داده مکعب متر سانتی برحسب را حجم چهار تمرین در

 بر طول نهایت در و  کند تبدیل متر سانتی به را متر میلی و دهد انجام واحد تبدیل باید اموز دانش اینجا در پس ، ده

 . اید دست به متر سانتی حسب

 

 



 

 دست به را ان توان می مساحتی ضرب روش با هم و شمارش با هم که خواسته را حجم های واحد تعداد ۹ تمرین در

  ⬇ ⬇ ⬇ . اورد

 

 

 برابری م. س ۱۱ در م.س ۹/۹ در م. س ۹/۹ ارتفاع و عرض و طول با مکعبی ابعاد با ان ابعاد که را لیوانی ۹ تمرین در

 سانتی یک که که داند می قبل از اموز دانش اینجا در اورد دست به  سی سی یا و مکعب متر سانتی برحسب را کند می

 می تقریبی طور به اند امده که محاسباتی زیر در پردازد می محاسبه انجام به و است سی سی یک همان مکعب متر

  ⬇ ⬇ ⬇. باشند

 

 

 به آموز دانش که است خواسته و داده را متر دسی سه و متر دسی دو ابعاد با یونولیت جنس از هایی مکعب ۹  تمرین در

 کار به تواند می دوروش  اموز اینجادانش در اورد دست به انها از تواند می ی متر دسی یک مکعب چند که اورد دست

  ⬇ ⬇ . مکعب شمارش روش دیگری و محاسبه روش یک ، گیرد

 

 

 



 

 . ،سپاسگزارم باشید داشته ص این بر اجمالی مروری لطفا همکاران

 

 اوری یاد را بودند گرفته یاد قبل سال از اموزان دانش که را دایره محیط نصف و  دایره محیط ابتدا  ۴۸ ص فعالیت در

 مستطیل به االضالع متوازی مساحت از ص این در است پرداخته  شکل با مساحت فرمول آموزش به  سپس. است کرده

  . است رسیده دایره مساحت به مستطیل مساحت از و

 کالس به و زده برش و رسم خانه در را ها شکل قبال از تا خواست اموزان دانش از توان می ص این در دستورزی برای

  . دهند انجام را تکمیلی های فعالیت کالس در تا بیاورند

 توضیحات تواند می معلم شود می انجام کالس در محور اموز دانش فعالیت با که ،ودرکی اموزان دانش فعالیت از بعد

  . نماید ارائه را تکمیلی

  کالس، تخته بروی اشکال چسباندن

 ص این همچنین.  باشد می یادگیری تعمیق و تدریس جهت مناسبی روش ها شکل کنار در مراحل گام به گام انجام و

 و دایره و مستطیل و... متوازی هندسی شکل سه مساحت اموز دانش که است عملکردی ازمون یک طرح برای مناسب

  ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇. کند درک را یکدیگر با ها ان ارتباط



 

 

 صورت در هم باز که ، است داده دایره مساحت فرمول کارگیری به جهت تمرین یک هم ص این پایین کالس در کار در

 و محاسبات و انجام پرگار کمک با رسم  شطرنجی ص توسط هم را قسمت این تواند می محلم توسط نیاز احساس

 . دهد انجام را شمارش

 



 

 .،سپاس باشید داشته ص این بر اجمالی مروری لطفا همکاران

 و است مربع مساحت برابر چند دایره مساحت که بزند حدس تا خواسته اموز دانش از ابتدا تمرینی بادادن ۴۴ ص در

 دایره مساحت که رسد می دریافت این به خود اموز دانش نهایت در و خواسته اموز دانش از را واقعی محاسبه سپس

 . است دایره سوم یک مربع مساحت یا و مربع برابر سه تقریبا

 

 

 

 و دهند می  نشان  اموزان دانش که مندی عالقه با حتما که باشد می دستورزی های فعالیت جمله از ۳ کالس در کار

  فرمول   یادگیری تعمیق باعث و شود می تبدیل کالسی جذاب فعالیت یک به دهد می نشان خود از معلم که ای حوصله

  ⬇ ⬇ ⬇. شود می ان گیری کار به و شعاع



 

 نهایت در و اورند دست به را رنگی قسمت مساحت خواسته اموزان دانش از و  داده شکل سه ۴۴ ص پایین فعالیت در

 . دهد انجام هم را شکل کل محاسبه باید و کند می پیدا نیاز هم شکل کل مساحت به موارد همه در اموز دانش

 دانش از تواند می کرد احساس نیاز معلم اگر هم اینجا در ، میشود انجام اموز دانش سه توسط عملیات فعالیت این در

 راهنمایی با و هم فکری هم با نتیجه در و کنند رسم کتاب شکل روی شفاف کاغذ گذاشتن با را اشکال تا بخواهد اموزان

 . کنند عمل باید چگونه که برسند مفهوم این به  معلم

 

 و گیرد می نظر در مربع یک و سازند می را کامل دایره یک   که دایره ربع چهار صورت به را شکل  هدی اول شکل در

  ⬇ ⬇ ⬇ . کند می جمع هم با را انها و اورد می بدست ها فرمول کمک با را هریک  مساحت

 و گیرد می نظر در دهند می تشکیل را کامل دایره یک هم با که رنگ بی ی دایره ربع تا چهار صورت به را ۲ شکل رویا

 . اورد می دست به را رنگی قسمت مساحت هم از دو این کردن کم با و اورد می دست به را  مربع مساحت سپس

⬇ ⬇ ⬇  

 

 



 

 قسمت مساحت پس.  گیرد می نظر در اند گرفته قرار هم روی که دایره ربع دو صورت به را سه شکل لیال۱۱۱ ص در

  ⬇ ⬇ ⬇ مربع مساحت منهای دایره ربع دوتا مساحت شود می رنگی

 



 مانند امیزی ورنگ ،  رنگ  به توجه و شفاف کاغذ با کتاب روی از اشکال رسم هم فعالیت �👆�این بیشتر درک برای

 باشد موثر تواند می کتاب

 ها هالل نیم کردن جمع با و  اورد می دست به دایره ربع از مربع نصف کردن کم با را رنگی  هالل نیم مساحت ندا

  ⬇ ⬇ . اورد می دست به  را کامل هالل مساحت

 

 

 در بعد کنند بیان فارسی و کالمی صورت به ابتدا یعنی هست کالمی بیان واقع در ریاضی گفتمان بر تاکید ص این در

 .نمایند محاسبه قاعده و فرمول قالب

 کردن تکمیل  هدایت نهایت ودر ، اموزان دانش توسط نظرات بیان ، گروهی کار ها تمرین این تمامی در  عزیز همکاران

 . گیرد می صورت واقعی یادگیری که است صورت این در باشد می معلم عهده بر افتاده قلم از نکات

 



 

 

 

 

 

 و خواسته را شکل کل به رنگی قسمت نسبت ابتدا اموزان دانش در یادگیری تثبیت جهت ۱۱۱ص کالس در کار در

 مساحت منهای را بزرگ دایره مساحت یک شماره شکل در.  است خواسته محاسبه با را رنگی قسمت مساحت سپس

  . اید دست به رنگی قسمت مساحت تا کنیم می رنگ بی دایره

 . کرد  سه بر تقسیم را حاصل سپس و اورده دست به را کامل دایره مساحت ابتدا باید  دو شکل در

 ⬇ ⬇ . کند مقایسه خود حدس با تا اورد می دست به اموز دانش را ها نسبت حالت دو هر در

 

 می قسمت این در اموزان دانش که اشتباهی یک فقط است خواسته را اشکال مساحت و محیط ۱۱۱ ص پایین ۱تمرین

 باعث این که گیرند نمی نظر در را قطر یا و شعاع و گیرند می نظر در  صفحه نیم دور فقط را محیط که است این کنند

 . شود می صحیح محاسبه در مشکل

 

 

 


