ﻓﺼﻞ 4

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ
ِاﻧّﺎ ُﮐ ﱠﻞ َﺷﯽ ٍء ﺧَ َﻠﻘﻨﺎ ُه ﺑِ َﻘ َﺪ ٍر
»ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻴﺰ را ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺳﻨﺠﻴﺪه آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ«.

ﺳﻮره ی ﻗﻤﺮ /آﻳﻪ ی ٤٩

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ،ﻃﻮﻝﻫﺎ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﺍ ّﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ّ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺟﺎ ّﺩﻩ ﻭ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

ّ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ .ﻫﺮ زاوﻳﻪﻳﮏ رأس و دو ﺿﻠﻊ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ( دارد.
اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎز ﺷﺪن دو ﺿﻠﻊ آن ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪ ی )م( از اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪ ی )ن( ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ن رأس

زاوﻳﻪ ی روﺑﻪ رو را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ:
)س م ر(

س

)ر م س (

ﺿﻠﻊ
ز
اوﻳﻪ
م

ر

)م(

١ــ زاوﻳﻪﻫﺎی زﻳﺮ را ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٢ــ در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻤﺎم زاوﻳﻪ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ زاوﻳﻪ ای را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﻢ ،از روش اﻟﮕﻮﺳﺎزی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ر
ر م د ۱
از ﺿﻠﻊ »ر م« ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
ر م س ۲
ﺳﻪ زاوﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺿﻠﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
د
ر م ن

ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺿﻠﻊ »ر م« ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺿﻠﻊ »د م« اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﭘﺲ از آن ،ﺿﻠﻊ »س م« را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻳﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ زاوﻳﻪ ای را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﻳﺪ؟

۳

س
ن

٣ــ ﺗﻤﺎم زاوﻳﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞ زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

س

ر
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۳
۲
۱

م

م

ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

١ــ در ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ زاوﻳﻪ ی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﮐﻨﻴﺪ .در ﻣﺜﺎل روﺑﻪ رو ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ در ﻳﮏ ﭼﻬﺎرراه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺮدش ﮐﺮده و از
ﻧﻘﻄﻪ ی )آ( ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی )ب( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮدش اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ّ
ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ب
آ

زاوﻳﻪ ی ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﺑﺰرگ از  ۱۲ﺗﺎ ٣

زاوﻳﻪ ی ﺑﺎز ﺷﺪن در اﺗﺎق

زاوﻳﻪ ی ﺑﺎز ﺷﺪن دو ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی

ب

آ

زاوﻳﻪ ی ﭼﺮﺧﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﻧﻘﻄﻪ ی »آ« ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی »ب«

زاوﻳﻪ ی ﺑﺎزﺷﺪن ﻗﻴﭽﯽ

زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﮔﻮﻧﻴﺎ

۲ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﻧﻴﺎ ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ از زاوﻳﻪﻫﺎی زﻳﺮ راﺳﺖ اﺳﺖ.

٣ــ ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ را از وﺳﻂ ﺗﺎ ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺎﻻ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آن
را ﻃﻮری ﺗﺎ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﺪه ی ﻗﺒﻠﯽ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﮐﺎﻏﺬ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .روی ﺧﻂﻫﺎی ﺗﺎ را ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ زاوﻳﻪ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﻳﻦ زاوﻳﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع زاوﻳﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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)(۲

)(۱

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ﮐﻤﮏ ﮔﻮﺷﻪ ی ﮔﻮﻧﻴﺎ روی ﺳﻪ داﻳﺮه ی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻳﮏ زاوﻳﻪ رﺳﻢ
ﺑﻪ ﮐﻤ
ﻣﻣﯽ ﮐﻨ
ﮐﻨﻴﻢ و آن ﻗﺴﻤﺖ از داﻳﺮه را ﺑﺮﻣﯽدارﻳﻢ.
در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ از ﮐﺪام داﻳﺮه زاوﻳﻪ ی ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟

١ــ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ دو زاوﻳﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﻢ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻔﺎف را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ روی زاوﻳﻪ ی » ر« ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
و ﺑﺎ ﻣﺪاد زاوﻳﻪ ی »ر« را روی آن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ر

م

ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻔﺎف را روی زاوﻳﻪ ی »م« ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و زاوﻳﻪ ﻫﺎی »م« و » ر« را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ )زاوﻳﻪ ی » ر« داﺧﻞ
زاوﻳﻪ ی »م«
آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﻴﺮون آن؟( و در داﻳﺮه ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )< ﻳﺎ >( ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
زاوﻳﻪ ی »ر«

٢ــ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زاوﻳﻪﻫﺎی زﻳﺮ را دو ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در داﻳﺮه ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) > ﻳﺎ = ﻳﺎ < ( ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ه
ک

م

ن

س
زاوﻳﻪ ی »ک«

و

زاوﻳﻪ ی »س« زاوﻳﻪ ی »و«

زاوﻳﻪ ی »ه«

زاوﻳﻪ ی »م«

زاوﻳﻪ ی »ن«

٣ــ ﻳﮏ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ دارد؟
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ زاوﻳﻪﻫﺎ ،زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ.
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زاوﻳﻪﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه ی ﺷﻔﺎف دو ﺑﻪ دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در داﻳﺮه ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ن

د

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ک
زاوﻳﻪ ی »ک«

زاوﻳﻪ ی »د«

م

زاوﻳﻪ ی »م«

ر
م
زاوﻳﻪ ی »م«

زاوﻳﻪ ی »ن«

زاوﻳﻪ ی »ر«

١١ــ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از دو ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﮔﻮﻧﻴﺎ زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﺣﺮف ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ و ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻳﮏ ﺗﻨﺪ و ﮐﺪام ﻳﮏ ﺑﺎز اﺳﺖ.

٢ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ،زاوﻳﻪﻫﺎی اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻴﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ
زاوﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو زاوﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه را روی ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺷﮑﻞ زاوﻳﻪی )س( روی )ن( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺪام
زاوﻳﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ؟

ک

د

س

ن

ر

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،زاوﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه را روی ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و در داﻳﺮه ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ر
م
س
د
ن
ن
ک
م
ر
ــ زاوﻳﻪ ی )س( ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ ی )م( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ــ زاوﻳﻪ ی )ن( ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ ی )ک( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ــ زاوﻳﻪ ی )ر( ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زاوﻳﻪ ی )م( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

م

س

ن

ک

س

م
م
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ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺯﺍﻭﻳﻪ
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

١ــ رﺿﺎ ﺑﺮای راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ی زاوﻳﻪﻫﺎ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه ی ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .او ﺑﺎ  ۳ﺑﺎر ﺗﺎﮐﺮدن ،ﻧﻴﻢ داﻳﺮه ی
ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۸ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

٢ــ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی زﻳﺮ اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪﻫﺎی ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ی ﻧﻴﻢ داﻳﺮهی رﺿﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

٣ــ رﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زاوﻳﻪ ای ،روی ﻧﻴﻢ داﻳﺮه اش
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ د ّﻗﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﮐﻨﺪ؟
٤ــ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻴﻢ داﻳﺮهی ﺧﻮد را  ۴ﺑﺎر ﺗﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻴﻢ داﻳﺮهی او ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﻧﻴﻢ داﻳﺮهی ﻣﺤﻤﻮد دﻗﻴﻖ ﺗﺮ از ﻧﻴﻢ داﻳﺮهی رﺿﺎﺳﺖ؟
٥ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻳﮏ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ زاوﻳﻪﻫﺎ را دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ؟

ﻧﻘّﺎﻟﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ زاوﻳﻪ ﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻴﻢ داﻳﺮه ی ﻧﻘّﺎﻟﻪ ﺑﻪ ۱۸۰
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﻳﻌﻨﯽ ١
____
١٨٠
ﻧﻴﻢ داﻳﺮه( ﻳﮏ درﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ده درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱۰°ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،ﻳﮏ زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ّ
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١ــ اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪﻫﺎی روﺑﻪ رو را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
٢ــ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

 ۲زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺻﻔﺤﻪ

زاوﻳﻪ ی راﺳﺖ

اﻧﺪازه ی ﻫﺮ زاوﻳﻪ ی ﺗﻨﺪ از ____________ درﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺪازه ی ﻫﺮ زاوﻳﻪ ی ﺑﺎز از ____________ درﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از ____________ درﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

١ــ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺪازهی
زاوﻳﻪ را ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
روش ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

۳۰

۴۰

۵۰

۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰
۶۰
۱۲۰۱۱۰
۵۰
۱۳۰
۴۰
۱۴۰
۳۰
۱۵۰
۲۰
۱۶۰
۱۰
۱۷۰
۰
۱۸۰

۶۰

٢ــ زاوﻳﻪﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

د

٣ــ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو روش رﺳﻢ ﮐﺮدن ﻳﮏ زاوﻳﻪ ی ّ
ﻣﺸﺨﺺ،
ﻣﺜ ًﻼ  ۱۳۵درﺟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ زاوﻳﻪﻫﺎی  ۳۵و  ۷۰و  ۱۱۰و  ۱۶۵درﺟﻪ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

س

۱۱۰۱۰۰۹۰ ۸۰ ۷۰
۱۳۰۱۲۰۶۰۷۰۸۰۹۰ ۱۰۰۱۱۰۱۲۰۶۰۵۰
۱۴۰ ۵۰
۱۳۰ ۴۰
۱۴۰ ۳۰
۱۵۰ ۳۰۴۰
۱۵۰
۱۶۰ ۲۰
۱۶۰ ۲۰
۱۷۰ ۱۰
۱۷۰ ۱۰
۱۸۰ ۰
۰
۱۸۰

م

٥ــ زاوﻳﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
١ــ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زاوﻳﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

٢ــ در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

٣ــ اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪ ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎن زاوﻳﻪ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
؟

۱۴۰

°

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ّ
_____ = _____ _____ + _____ + _____ +
ﺗﻮﺟ ﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺪازه ی زاوﻳﻪ ی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد) .ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ،
 ٥ــ ﺑﺎ ّ
ﺧﻂ ﭼﻴﻦ رﺳﻢ و دو راه ّ
ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(
_____ = _____ ٣۶۰ -

_____ = _____ ۱۸۰ +

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﭼﺮﺧﻴﺪه اﺳﺖ.
٦ــ ﺑﺎ ّ

٧ــ زاوﻳﻪ ی ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره
روی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟
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ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺯﻣﺎﻥ
١ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﺮوﻧﺪ.
آنﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۴۰ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و  ۳۰دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎدهروی
ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺑﺮﺳﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک رﺳﻴﺪﻧﺪ؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻢ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن آن ،زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎرک را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
ﺑﺎ ّ
و روی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
۸ :۴۰
۹ :۰۰
:
 ۱۰دﻗﻴﻘﻪ

 ۲۰دﻗﻴﻘﻪ
 ۳۰دﻗﻴﻘﻪ

٢ــ ﺣﺎﻻ  ۴۰دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۷:۵۰دﻗﻴﻘﻪ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﻤﻮدار و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
۷ :۵۰ ۸ :۰۰

۸ :۴۰

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در ﭘﺎرک از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎده روی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱:۱۰ﺑﻪ
٣ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺲ از ّ
ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﭘﺎرک ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ؟
۱۱ :۰۰ ۱۱ :۱۰
دﻗﻴﻘﻪ

:

دﻗﻴﻘﻪ
 ۲۰دﻗﻴﻘﻪ

٤ــ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ  ۴۰دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹:۳۰را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
۹ :۳۰

دﻗﻴﻘﻪ
دﻗﻴﻘﻪ
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۹ :۰۰
دﻗﻴﻘﻪ

:

ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
ﺱ
ﻛﺎﺭ ﺭ
ﺭ

۱ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱:۱۰ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲:۲۰از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ؟ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ؟
۱۱ :۱۰
۱۲ :۰۰
۱۲ :۲۰
دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﻴﻘﻪ

دﻗﻴﻘﻪ

٢ــ از ﺳﺎﻋﺖ  ۳:۳۰ﺗﺎ  ۴:۱۰ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ؟ راه ّ
ﺣﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  ۴۰دﻗﻴﻘﻪ در ﭘﺎرک و ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  ۱۰دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ دو ﻣﮑﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ؟
ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻘﻪﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺪ.

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

١ــ ﮐﺪام ﮐﺎرﻫﺎی زﻳﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ّ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺎﻏﺬی در آﺳﻤﺎن

ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن
ّ

ﺧﻮردن ﻏﺬا

ﺧﻮردن ﻳﮏ اﺳﺘﮑﺎن آب

رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ

اﻓﺘﺎدن ﻳﮏ ﺳﻴﺐ از درﺧﺖ

ﻣﺪت زﻣﺎن
٢ــ ﭼﻬﺎر داﻧﺶآﻣﻮز ﻳﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺎﻏﺬی درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی آنﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮏ او ّ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻴﺸﺘﺮی در آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ّ
در ﮐﻼس در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زﻣﺎن اﺳﺖ و از آن ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ  ۶۰ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪ ای ،ﻳﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﻧﺎزک ،ﺛﺎﻧﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺑﺪون ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﺛﺎﻧﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،از زﻣﺎن ﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﻳﮏ از زﻣﺎن ﺳﻨﺞﻫﺎی زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

١ــ  ۱۸۰ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ؟

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

 ۲دﻗﻴﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟

٢ــ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .ﻣﻌ ّﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺷﺮوع« ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﺮ وﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻳﺪ
ﮐﻪ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ را درﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻴﺪ و ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ؟
ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ  ۱۰ﺛﺎﻧﻴﻪ و  ۳۰ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻋﺪدﻫﺎی  ...،۱۰۰۴ ،۱۰۰۳ ،۱۰۰۲ ،۱۰۰۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮﺑﯽ از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺒﻞ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺣﺪس زدن ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻮد؟
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١١ــ در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺳﺎﻋﺖ ،دﻗﻴﻘﻪ ،ﺛﺎﻧﻴﻪ( را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻣﺪت زﻣﺎن زﻧﮓ درس رﻳﺎﺿﯽ
ّ

(________ ) ۴۵

ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﮏ آﮔﻬﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (________) ۱۵
ّ

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ی ﺣﻤﺪ (________) ۳۰
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ (________ ) ۵
ّ

٢ــ در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ۱۰۰ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻌﻨﯽ

دﻗﻴﻘﻪ و

ﺛﺎﻧﻴﻪ

 ۹۰دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻌﻨﯽ

ﺳﺎﻋﺖ و

دﻗﻴﻘﻪ

۱۰۰ ۶۰
_____-
۶۰ ۱
۴۰
۹۰ ۶۰

١ــ  ۵۰دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ و  ۵۰دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۲:۲۰را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ؟

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

٢ــ ﺣﻤﻴﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ۶:۵۵از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ  ۷:۳۰ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﻴﺪ .او ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در راه ﺑﻮده اﺳﺖ؟

٣ــ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶:۱۰ﺷﺮوع و ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷:۳۵ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﻣﺪت زﻣﺎن اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ّ
ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز؟ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ؟ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ؟
٤ــ ّ
)در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.
٥ــ ﻫﺮﻳﮏ از زﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٤ﺳﺎﻋﺖ و  ٥دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ________ ﺳﺎﻋﺖ
 ١دﻗﻴﻘﻪ و  ٥٥ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ________ :دﻗﻴﻘﻪ
 ٧ﺳﺎﻋﺖ و  ٥٣دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ________ :ﺳﺎﻋﺖ
 ٣دﻗﻴﻘﻪ و  ٣ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ________ :دﻗﻴﻘﻪ
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ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﮏ ّﺗﮑﻪ روﺑﺎن  ۱۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی را ﺑﻪﻳﮏ روﺑﺎن  ۹۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﮏ روﺑﺎن  ۱۸۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی
درﺳﺖ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از اﻳﻦ روﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ روی ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ؟
ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
) ( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

) ( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

) ( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

) ( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺖ

) ( ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
 ١ﻣﺘﺮ

۱ــ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﮏ ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺘﺮ
را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ
روﺑﻪ رو و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدن ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ّ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی را از ﻣﺤﻞﻫﺎی ّ
ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮﻳﺪﻳﻢ ،ﻃﻮل ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﻳﮏ
ﮐﺴﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﻋﺪدی
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ؟ )_____( ﻣﺘﺮ

ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟

٢ــ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻳﮏ ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ  ۴ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻃﻮل ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﻳﮏ
ﮐﺴﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ و در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﮐﺴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؛ ﻣﺜ ًﻼ ) _____ ( ﻣﺘﺮ.
ﻃﻮل  ۳ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﺪد ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ( _____ ) .ﻣﺘﺮ

ﻃﻮل ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟

٣ــ دو ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی در ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻧﻮار) آ ( ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻧﻮار )ب( اﺳﺖ؟
ﻃﻮل ﻧﻮار )ب( ﭼﻪ ﮐﺴﺮی از ﻃﻮل ﻧﻮار )آ( اﺳﺖ؟

ب

آ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
١ــ ﺑﺎ ّ
 ١ﻣﺘﺮ

ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ

)

 ١ﻣﺘﺮ

)

( ﻣﺘﺮ
 ١ﻣﺘﺮ

 ١ﻣﺘﺮ

)

)

( ﻣﺘﺮ

( ﻣﺘﺮ

٢ــ ﻧﻮار را ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه رﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ.
۵
__ ﻣﺘﺮ
۸

 ١ﻣﺘﺮ

۹
__ ﻣﺘﺮ
۱۰

 ١ﻣﺘﺮ

۱
__ ﻣﺘﺮ
۴
۳
__ ﻣﺘﺮ
۴

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺎ ّ
ﻃﻮل ﻧﻮار )آ( ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻧﻮار )ب( اﺳﺖ؟

آ

ﻃﻮل ﻧﻮار )ب( ﭼﻪ ﮐﺴﺮی از ﻧﻮار )آ( اﺳﺖ؟

آ

ﻃﻮل ﻧﻮار )ب( ﭼﻪ ﮐﺴﺮی از ﻧﻮار )آ( اﺳﺖ؟
ﻃﻮل ﻧﻮار )ب( ﭼﻪ ﮐﺴﺮی از ﻃﻮل ﻧﻮار )آ( اﺳﺖ؟

آ

٤ــ در ﭘﺎرک ﺷﺎدی  ۱۰درﺧﺖ ﮐﺎج و  ۲۰درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد دارد .زﻫﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﺮ درﺧﺖ ﮐﺎج  ٢درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ۱ :
__ ّ
ﮐﻞ درﺧﺖ ﻫﺎ ،درﺧﺖ ﮐﺎج اﺳﺖ.
٢
زﻫﺮا درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ؟
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ب

ب

ب

( ﻣﺘﺮ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی داده ﺷﺪه ،اﻧﺪازه ی ﭘﺎره ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ .راه ّ
ﺣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١ــ ﺑﺎ ّ
ﻃﻮل آد = _____ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ

۵ + ٤ + ۳ = ١٢

ﻃﻮل ب د = _____ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

٣

د

ﻃﻮل آ س = _____ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

۴
س

 ۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

آ

ب

ﻃﻮل آ پ =  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

۴

ﻃﻮل ب پ = _____ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

پ

ﻃﻮل آ ت =  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

آ

ب
٣

ﻃﻮل ب پ = _____ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ت

۲
ب

پ

آ

٢ــ دو ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺎی  ۵۰و  ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارﻳﻢ .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ ﻳﮏ ﻃﻮل  ۹۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی درﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻪ ﻃﻮل دﻳﮕﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب درﺳﺖ ﮐﺮد؟
 ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
 ٤۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
۵۰ + ۴۰ = ۹۰
 ۹۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

اﮔﺮ  ۳ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮلﻫﺎی  ۴۰ ،۳۰و ۷۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭼﻪ ﻃﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺴﺎزﻳﻢ؟ ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ را
رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺟﻤﻊ و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺧﻂ )ن م( را ﺑﻪ اﻧﺪازه ی  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎره ّ
٣ــ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ روﺑﻪ رو ،ﭘﺎره ّ
ﺧﻂ )س د( رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻂ )ک ل ( را ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻧﺼﻒ ﭘﺎره ّ
ﭘﺎره ّ
ﺧﻂ )س د( رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻂ )ش ر ( را ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ۵
__ ﭘﺎره ّ
ﭘﺎره ّ
ﺧﻂ )ن م( رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۸

د

س

٤ــ اﮔﺮ اﻧﺪازه ی ﻧﻮار  ۱ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﺴﺮی از ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
)
)
)

( ﻣﺘﺮ
( ﻣﺘﺮ
( ﻣﺘﺮ

 ١ﻣﺘﺮ
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻓﺮ

ﻣﺮﻭﺭ ﻓﺼﻞ

١ــ ﺑﻪ ﭼﻪ زاوﻳﻪ ای ﺗﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ زاوﻳﻪ ای ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ؟
زاوﻳﻪ ی ﺗﻨﺪ زاوﻳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ____________________________________________________________
زاوﻳﻪ ی ﺑﺎز زاوﻳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ _________________________________________
٢ــ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی زاوﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﻘّﺎﻟﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را روی زاوﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ؟
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ؟ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
٣ــ  ۴۰دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰:۵۰دﻗﻴﻘﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
اﺑﺘﺪا  ۱۰دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن  ۱۰:۵۰اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ _________________________________
__________
_______________________________________________________________________________

ﺗﺗﻤﺮﻳﻦ
١١ــ ااز ﮐﮐﺎﻏﺬ ﺷﻔﺎف ،ﻳﮏ داﻳﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را روی ﻳﮑﯽ از
زاوﻳﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮه روی رأس زاوﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
زاوﻳﻪ را روی داﻳﺮه ،رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ،داﻳﺮهی ﺧﻮد را روی
زاوﻳﻪی دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎر ،ﻳﮏ ﺿﻠﻊ زاوﻳﻪی رﺳﻢ ﺷﺪه روی داﻳﺮه،
روی ﺿﻠﻊ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ و ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮه روی رأس زاوﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻠﻊ دﻳﮕﺮ
زاوﻳﻪ را روی داﻳﺮه رﻧﮓ ﮐﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دو زاوﻳﻪی دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.
ﻣﺠﻤﻮع ۴زاوﻳﻪی اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺷﺪ؟
٢ــ ﻣﺜﻞ ﺳﺆال ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻔﺎف ،ﻳﮏ داﻳﺮه درﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
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٣ــ ﺑﺎ ﻳﮏ داﻳﺮه ی ﺷﻔﺎف دﻳﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
داﻳﺮه ی ﺷﻔﺎف ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ درآﻣﺪ؟
روی داﻳﺮهی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻣﺠﻤﻮع زاوﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ روﺑﻪ رو را ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﻔﺎف ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.

 ٥ــ ﻗﻄﺎر ﺗﻬﺮان ــ ﺷﺎﻫﺮود در ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۲۵از ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲:٥۵دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮود رﺳﻴﺪ .زﻣﺎن ﺳﻔﺮ اﻳﻦ ﻗﻄﺎر ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
٦ــ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۵دﻗﻴﻘﻪ و  ۳۰ﺛﺎﻧﻴﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟
٧ــ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
)_____( دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺪت زﻣﺎن زﻧﮓ ﺗﻔﺮﻳﺢ در ﻣﺪرﺳﻪ
ّ

)_____( ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻣﺪت زﻣﺎن  ۵۰ﻣﺘﺮ دوﻳﺪن
ّ

)_____( ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺷﻤﺎ در ﻳﮏ روز
ّ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮواز ﻳﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺎﻏﺬی در آﺳﻤﺎن )_____( )_____(
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻃﻮل ﭘﺎره ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ؟ ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﺑﺎ ّ

۶
؟
ﻣﺮ ّﺑﻊ

۶

؟

٨
۲

۲

ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ

؟
ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوی اﻻﺿﻼع

95

ﻣﻣﻌ ّﻤﺎ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ
در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﮔﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ .ﻣﺪاد ﺧﻮد را در ﻧﻘﻄﻪ ای از ﮔﺮه ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و روی آن
ﮐ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮐﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮه از ﭼﻨﺪ ﻃﻨﺎب درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻓﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ُا ُ
ﺳﻄﺮﻻب ﻳﺎ ﺳﺘﺎره ﻳﺎب وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﻠﻮم ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ارﺗﻔﺎع و زاوﻳﻪ ی ﺧﻮرﺷﻴﺪّ ،
ﺳﻴﺎره ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ّ
آوردن زﻣﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )روی
ﮐﺮه ی زﻣﻴﻦ( ،ارﺗﻔﺎع ﮐﻮه ﻫﺎ ،ﭘﻬﻨﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻠﻮع
ﺳﻴﺎره ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز در ﺳﺎﻋﺎت روز و
و ﻏﺮوب ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ّ
ﺷﺐ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﺴﻴﺎری ﮐﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮ.
اﺳﻄﺮﻻب وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ و در ﻳﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
و ﺣ ّﺘﯽ در ِﺑﺎﺑﻞ و آﺷﻮر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

96

