
اهداف :
.کنیمدیگر را مرور میگیري طول و واحدهاي آن و تبدیل واحدهاي طول به یکدر این درس مفاهیم اندازه

تبدیل واحدهاي طول:
متر واحدهاي اندازه گیري طول هستند که در زیر ارتباط اندازه آنها متر، دسی متر، سانتی متر و میلیکیلومتر،

.با هم آمده است

مترمیلی1000=مترسانتی100=متردسی10= متر 1متر1000= کیلومتر 1
مترمیلی10= متر سانتی1مترسانتی10= متر دسی1

میلی متر چند سانتی متر است؟35کیلومتر چند متر است؟ سپس مشخص کنید 2/1مشخص کنید که 
نکته مهم این است که براي . (براي این کار نسبت واحدها و اندازه داده شده را در جدول تناسب می گذاریم

.بررسی کنیم)یعنی باال و پایینی هم(حل تناسب می توانیم چند برابر شدن را به صورت عمودي 
کیلومتر2/1= متر 1200مترمیلی35= متر سانتی5/3

ومومسسفصل فصل 
گیري طول و زاویهاندازه

در این فصل با مفهوم فاصله و واحدهاي اندازه گیري به شکل اصولی 
کنیم و با مفاهیم مفاهیم اندازه گیري زاویه را مرور می. شویمآشنا می

متمم، مکمل و متقابل به راس آشنا می شویم و یاد می گیریم که مفاهیم 
.به کار ببندیم) پیدا کردن زاویه هاي اشکال(در حل مسائل آن را زاویه 

گیري طولاندازه درس1
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.هاي زیر را مشخص کنیدغلط بودن عبارتصحیح یا -1
. گیري طول فقط از واحد استاندارد طول استفاده کنیمما باید براي اندازه) الف
.شودهاي خیلی زیاد از واحد کیلومتر استفاده میگیري طولبراي اندازه) ب
.متر استمیلی100000هر کیلومتر برابر ) پ
.متر استگیري با واحد سانتیمتر، دقیق تر از اندازهبا واحد میلیگیري طول اندازه) ت

.جاهاي خالی را با اعداد و کلمات مناسب پر کنید-2
.است.....................گیري طول واحد استاندارد اندازه) الف
.است.....................180طول در ورودي کالس ما برابر ) ب
.متر استمیلی.....................متر و سانتی.....................متر برابر سانتی33/4) پ
.است.....................720ي تهران تا شیراز برابر فاصله) ت
.است.....................13و .....................7طول مداد من برابر ) ث

.هاي تناسب زیر را کامل کنیدجدول-3
متر41متر5/01

مترسانتی100مترسانتی100

کیلومتر1کیلومتر5/21
متر30001000متر1000

132
مترسانتی201مترسانتی1

مترمیلی10مترمیلی10
.دهیدبا استفاده از جدول تناسب تبدیل واحدهاي زیر را انجام-4

متر است؟متر برابر با چند سانتیمیلی320) الف
متر است؟متر برابر با چند سانتی8/2) ب
کیلومتر برابر با چند متر است؟02/3) پ
متر است؟متر برابر چند میلی1254) ت
متر است؟کیلومتر برابر با چند سانتی25/12) ث
با چند کیلومتر است؟متر برابرمیلی25000) ج
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دسـت  بـه …و 1000و 100و 10تبدیل واحدهاي زیر را با استفاده از الگوي ضـرب و تقسـیم اعـداد اعشـاري بـر      -5
.آورید
متر است؟متر برابر با چند سانتی8/5) الف
متر است؟متر برابر با چند سانتیمیلی45/123) ب
متر برابر با چند متر است؟سانتی02/6576) پ
کیلومتر برابر با چند متر است؟56/30) ت

.زیر واحدهاي طول خط بکشید-6
–لیتـر  –سـی  سـی –کیلـومتر  –کیلومتر بر سـاعت  –گراد سانتی–هکتار –متر میلی–متر سانتی–متر اهم–متر 

فیوژسانتی–قدم –کش خط–وجب –مترمربع 
.بنویسیدزیر را هايطولگیريواحدهاي مناسب براي اندازه-7

------------مرز ایران و ترکیه------------طول مداد
------------طول زمین فوتبال------------ضخامت یک برگ کاغذ

------------قطر توپ تنیس روي میز------------ي تلویزیونقطر صفحه
------------طول مترو------------ارتفاع برج میالد

------------بلندي مژه------------بلندي تونل
------------بلندي تور والیبال------------ضخامت نوك مداد اتود

ایـن  . متـر اسـت  دسـی 28متر و طـول بـدن ببـر    615/1متر، طول بدن پلنگ سانتی162طول بدن یوزپلنگ تقریباً -8
.ترین مرتب کنیدترتیب از بلندترین به کوتاهحیوانات را به
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اهداف :
دهیمي نقطه و خط را مورد بررسی قرار میي دو نقطه و فاصلهدر این درس مفاهیم فاصله.

.گذردمینهایت خط شکستهنهایت خط خمیده و بیو بیاز دو نقطه یک خط راست:نکته

.کندهم وصل میبهخطی است که آن دو نقطه را ي دو نقطه طول پارهفاصله:نکته

. شودخطی است که از یک نقطه بر خط عمود میي نقطه تا خط طول پارهفاصله:نکته
.دهدرو را نشان میي هر رأس تا ضلع روبهمثلث ارتفاع فاصلههردر:نکته

.ساز از دو ضلع زاویه برابر استدلخواه روي نیمي ي هر نقطهفاصله:نکته
آ ب                         = آ ج 

.مشخّص کنیدیا غلط بودن جمله ها را صحیح -1
.       گذرداز دو نقطه، دو خط خمیده می) الف
.ي هر نقطه تا یک خط، خط عمود استترین فاصلهکوتاه) ب
. هاي رسم شده از هر رأس باهم برابرنددر هر مثلث، ارتفاع) پ

.جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید-2
.یک زاویه از دو ضلع آن برابر است…ي هر نقطه روي فاصله) الف
.گذردخط شکسته می…از دو نقطه ) ب
.است…در هر مثلث مجموع دو ضلع از ضلع سوم ) پ

فاصله درس2
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.هاي هر رأس را رسم کنیدارتفاعهاي زیر در مثلث-3

.دست آورید و جدول زیر را پر کنیدي نقاط زیر را از هم بهفاصله-4

درستی یا نادرستی مقایسه هاي زیر را بررسی کنیدبا توجه به مسئله قبل، -5
آد+ ج د <آج آب                 + ب ج >آج 

.نقاط خواسته شده از خط را پیدا کنیديفاصلهيهاي زیر اندازهدر شکل-6

)  ب) الف

) د) ج
چـه شـکلی   . هـم وصـل کنیـد   هاي اضالع این مستطیل را مشخص کرده و بهسپس وسط. ابتدا یک مستطیل رسم کنید-7

آید؟دست میبه

جاده بکشیم؟ اگـر  توانیم چند ي صاف مانند یک خط راست بکشیم، میاگر بخواهیم بین دو شهر الف و ب یک جاده-8
تـوانیم چنـد تـا جـاده     دار مانند منحنی احداث کنـیم، مـی  ي پرپیچ و منحنیبخواهیم بین دو شهر الف و ب، یک جاده

احداث کنیم؟
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الگوسازي

ز از کـدام یـک ا  . ماشین احمـد تصـادف کـرده اسـت و از جـاده خـارج شـده اسـت        -9
رسد؟مسیرها، احمد زودتر به جاده می

اهداف :
.مگیریدر حل مسائل را یاد می) دارتفکر نظام(برد روش الگوسازي در این درس، کار

که موردي جا بدون این،به ایجاد یک الگوي منظم براي مشخص کردن تمام حالت: حل مسئله به روش الگوسازي
.این روش در حل مسائل شمارشی بسیار پرکاربرد است. گوییمبیفتد الگوسازي می

ها کدام است؟ترین مقدار مجموع آنکم. است16ضرب دو عدد طبیعی، حاصل:مثال
. کنیمها ایجاد میي حالتالگویی منظم براي مشخص کردن همه

17 =16 +116 =16 ×1
10=8 +216 =8 ×2

8 =4 +416 =4 ×4
خط وجود دارد؟چند پارهزیر در شکل :مثال

ي هایی که نقطهخطگیریم و پارهتک نقاط را در نظر میکنیم که تکبراي شمارش از این الگو استفاده می
).آ ب= آ دانیم بمی(شماریم اند را میها است ولی قبالً شمرده نشدهمورد نظر در آن

)آ(آج                              نقطه آلآبآو
)ب(ج                                         نقطه بمبوب
)ج(م                                                         نقطه جلج

)و(ول                                           نقطه ومم ل
اید در این صورت درست عمل کرده. ها را درست بشماریدخطي پارهممکن است شما از نظم دیگري استفاده کنید و همه

.ایدو الگوي صحیحی ساخته
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