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.  تایی شکالت شیري دارد4بسته ي 3تایی شکالت قهوه اي و 6بسته ي 4رضا -1

 4 6 24
 3 4 12
 24 12 36

36

دسته گل رز سفید3او . شاخه گل داشته3دسته گل رز قرمز خرید که هر دسته ي آن 2سپیده -2

 2 3 6
 3 4 12

 6 12 18

18سپیده چند شاخه گل خریده است؟. شاخه گل بود4هم خرید که در هر دسته ي آن 



 

٢

.عکس ماشین کمتر از او دارد5برادرش . عکس ماشین دارد15حسن -3

 15 5 10
 10 15 25

.مانند نمونه، این خط ها را جدا کنید. شکل هاي زیر از خط هاي مختلفی درست شده اند-1



 

٣

.یدمانند نمونه، این قطعه ها را جدا کن. این شکل ها نیز از قطعه هاي مختلفی درست شده اند-2

.دمربع زیر از کدام شکل هاي هندسی درست شده است؟ آن ها را مشخص کنی-3



 

١

.روبه رو را با دو حرف نام گذاري کنیدخط راست -1
.دبگذاری» م«روي خطّ راست روبه رو نقطه اي به نام 

آن. با گذاشتن این نقطه دو نیم خط به وجود می آید

.  دعالمت پیکان چه چیزي را نشان می دهد؟ توضیح دهی

. را با خط کش بکشید» م ن«خطّ راست -2

سد

.ها را هم نام گذاري کنید

یدبگیررا با خط کش اندازه » س د«
پاره خطّ. را انتخاب کنید» د«و » س«روي آن دو نقطه ي 

. و پاره خطّی به همان اندازه رسم کنید
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دو» م«، نقطه هایی پیدا کنید که با نقطه ي»م«به کمک خط کش و مانند مثال، در دور تا دور نقطه ي 
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رسانتی مت2

.سانتی متر فاصله داشته باشند

.ویسیداین اندازه ها را با واحد ها سانتی متر و میلی متر بن. با خط کش پاره خط هاي زیر را اندازه بگیرید-2

س د=میلی متر        
س د=سانتی متر      

م ن=میلی متر        
م ن=سانتی متر      

س د

م
10 2 3

ن



 

٣

.نیدنقطه هاي روي شکل را نام گذاري ک. در شکل زیر سه خطّ راست دو به دو همدیگر را قطع کرده اند-3
.از برخورد این سه خط یک مثلّث به وجود آمده است

.ددور این مثلث را رنگ کنی
.دور این مثلّث از چند پاره خط درست شده است؟                  آن ها را نام ببرید

.شیدرا با خط کش اندازه بگیرید و خط بک» م«فاصله ي هر یک از نقطه هاي روي دایره تا نقطه ي 
؟آیا اندازه ي این پاره خط ها برابر است

نام این پاره خط ها چیست؟

نام این پاره خط ها چیست؟
»ب م«پاره خطّ 
»ب ن«پاره خطّ 
»م ن«پاره خطّ 

م

م

نب

.نددر شکل رو به رو چهار خطّ راست یکدیگر را قطع کرده ا-1
.دنقطه هاي روي شکل را نام گذاري کنی

.می نامیم» آ ب ج د ه«پنج ضلعی روبه رو را -2
.سیدشما هم این شکل ها را نام گذاري کنید و نام هر شکل را زیر آن بنوی

آ

ب

ج

ه

د



 

۴

،با خط کش یک چهار ضلعی-3

به این پاره خط هاي. در مستطیل زیر، گوشه هاي روبه رو را به هم وصل کرده ایم. گوشه دارد4مستطیل 

.کنیدو آن ها را نام گذاري بکشیدو یک شش ضلعی ضلعییک پنج 

ود حاال شما هم قطر هاي هر یک از این شکل ها را رسم کنی. قرمز رنگ قطر هاي مستطیل می گوییم
.تعداد آن ها را زیر هر شکل بنویسید



 

١

.دور شکل هاي زیر را با مداد رنگی، رنگ کنید-1

کل ازرنگ کردن دور هر شکل را از نقطه ي مشخّص شده شروع کنید و مانند نمونه بنویسید که آن ش-2

1دور شکل : ++++
2دور شکل : +++++

.برسداین کار را ادامه دهید تا دوباره به نقطه ي شروع. چه قسمت هایی تشکیل شده است

پاره خطّ م د 



 

٢

را اندازه) پاره خط ها(با خط کش ضلع ها . آن شکل می گویندمحیطاندازه ي دور هر شکل را -3

محیط: +++= محیط: ++=
.نیدبا توجه به اندازه هاي نوشته شده، طول پاره خطّ قرمز را پیدا ک-4

.بگیرید و محیط هر شکل را با نوشتن یک جمع پیدا کنید

راط شکل سپس با نوشتن یک جمع، محی. ابتدا اندازه ي ضلع هایی را که داده نشده است، پیدا کنید-2
.به دست آورید



 

٣

.یدبه کمک ضرب محیط شکل ها را پیدا کن-3

  محیط   محیط   محیط
یوانلآن را دور دهانه ي . ابتدا تکّه اي نخ بردارید. اگر می خواهید دور دهانه ي لیوان را اندازه بگیرید-4

شمایوان دور دهانه ي ل. حاال نخ را بردارید و روي خط کش بگذارید. برگردانید تا به نقطه ي شروع برسانید
چند سانتی متر است؟

.یدنام هر شکل را بنویسید و محیط آن را به کمک ضرب پیدا کن-1

  محیط   محیط   محیط
.یدطول خط هاي شکسته را پیدا کن-2



 

۴

.متر عرض دارد10متر طول و 24یک مزرعه ي مستطیل شکل -3

. می خواهم طول یک خطّ خمیده را پیدا کنیم
.مبعد هم طول پاره خط ها را اندازه می گیریم و با هم جمع می کنی. سپس آن ها را به هم وصل می کنیم

اریم؟اگر بخواهیم دور این مزرعه را نرده بکشیم، به چند متر نرده نیاز د

. براي این کار، ابتدا چند نقطه را روي این خط انتخاب می کنیم
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.یدبه سطح نیمکت خود دست بکش-1

این دوبه کمک کاغذ شفّاف، اندازه ي. اندازه ي سطح کدام مربع بیشتر است؟ آن را رنگ کنید

.شیدبه سطح کتاب ریاضی خود دست بک
.دسطح میز روبه رو را رنگ کنی

.سطح را مقایسه کنید



 

٢

ردو شکل زی-3
تکّه کنیدتکّه 

سپس شکل سمت راست را. و دور آن ها را با قیچی ببریدیدبکشرا روي کاغذ شفاف 
. و روي شکل سمت چپ قرار دهید

از هر کدام از شکل هاي زیر-4
.وشانیدسطح سه مستطیل زیر را با کنار هم قرار دادن شکل مورد نظر بپ

.نویسیدتعداد شکل هایی را که براي پوشاندن مستطیل ها به کار برده اید، ب

ده عدد روي کاغذ شفّاف بکشید و دور آن ها را ببرید

یلمستطبا شمردن تعداد شکل هایی که داخل .  ه ایمیک مستطیل را روي سه نوع سطح شطرنجی کشید-1
قرار گرفته اند، اندازه ي سطح را با هر یک از واحدهاي داده شده بنویسید



 

٣

.یدبا توجه به واحد مشخّص شده، اندازه ي هر سطح رنگی را بنویس-2

.ندآن شکل می گویمساحتبه اندازه ي سطح هر شکل 

.نیداستفاده ک>یا = یا <مساحت قسمت رنگ شده در کدام شکل بیشتر است؟ از عالمت -1
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.یدمساحت شکل زیر را با واحد رنگ شده بنویس-2

.یدقطعه ي آن را از بیشترین به کمترین بنویس7مساحت . شکل تانگرام را از انتهاي کتاب ببرید-3

....                     : .............بیشترین مساحت
قطعه شکل هاي متفاوت بسازیم، 7اگر با این 

: ...................کمترین مساحت
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.یدبا توجه به شکل مربع و واحد مشخّص شده، مساحت مربع زیر را بنویس-1

.گیردبا توجه به شکل و واحد داده شده، مشخّص کنید که مساحت شکل بین کدام دو عدد قرار می-2



 

٢

رشکل زی-3
.  دسطح شطرنجی زیر قرار دهی

دور آن را قیچی کنید و آن را هر بار روي یکی از دو. را روي کاغذ شفّاف بکشید
.با شمردن مربع هاي واحد، مساحت شکل را بین دو عدد بنویسید

.ستمربع روبه رو به ضلع یک سانتی متر ا-1
ی متر رسمبراي این که اندازه ي سطح و مساحت شکل ها متفاوت نباشد، مربعی به ضلع یک سانت

بها توجه ب. آن را واحد سطح در نظر می گیریم و به آن یک سانتی متر مربع می گوییم. می کنیم
شکل، 

.دبا شمردن مربع هاي واحد، مساحت مستطیل ها و مربع ها را بنویسی-2



 

٣

.  یدبراي پیدا کردن تعداد مربع ها ي واحد، می توانید آن ها را بشمر

.ریدبا استفاده از راه حلّ خود مساحت مربع و مستطیل زیر را به دست آو-3

 2 2 4 2 4 8

.یدمساحت شکل هاي زیر را مانند نمونه پیدا کن-1

 4 4 16  7 5 35

 4 6 246



 

۴

.  سانتی متر مربع است48مساحت مستطیلی -2

د؛ مساحت مستطیل ها را پیدا کنی-3

 4 2 8 4 2 8 4 2 8

سانتی متر باشد، 6اگر یک ضلع آن 

.)دخط چین ها براي راهنمایی شما رسم شده ان. (مساحت شکل هاي زیر را پیدا کنید-4

 2 2 4
 2 4 8
 2 6 12
  4 8 12 24

 2 2 4
 3 6 18
 4 18 22
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مــحــیــط
مسـاحـت

.یداز شما خواسته شده است که اندازه ي خطّ روبه رو را به کمک یک تکّه نخ پیدا کن

10 2 3 4 5 6 7 8
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.  دمحیط مثلّث ها را پیدا کنی-1

.مساحت و محیط مستطیل ها را به دست آورید-2
.  ندهمان طور که می بینید، مساحت ها برابر

مادر سمیه سجاد و جانماز جشن تکلیف او را به صورت زیر دوخته و دور آن ها را توردوزي کرده-3
،  با توجه به اندازه هاي داده شده. است

متر خریده است مساحت این فرش چند متر مربع است؟6×4پدر علی یک فرش -4



 

٣

.چسبانده ایم4×3سانتی متر یک عکس6و 9روي یک مقواي زرد به طول و عرض -5

.دا کنیدبه کمک هشت ضلعی رسم شده، محیط دایره را به طور تقریبی پی-6

.مساحت شکل هاي زیر را به دست آورید-7



 

۴

مشخّص اندشکل قطعات در دو .سعی کنید این شکل ها را بسازید. قطعه ي تانگرام درست شده اند7شکل هاي زیر با 
.دهیدهم قرار کنار شما فقط باید آن ها را و 

واو می خواهد یک قطعه زمین کشاورزي خود را به طور مساوي بین د. علی، پدر امین و اکبر است

.»زمین ها استفاده می کرده اند
احتدر گذشته نیز از همین روش براي پیدا کردن مس. تبدیل یک زمین به مثلّث مساحی می گویند

ه روشمحاسبه ي مساحت مثلّث را سال آینده یاد می گیریم اما می دانم که ب«: امین می گوید
»باید پیدا کنیم؟

نهمساحت مثلّث را چگو«: پدر می پرسد» .ها را با هم جمع کنید، مساحت کلّ زمین به دست می آید
ت مثلّثاگر مساح. ابتدا زمین را به مثلّث هاي مختلف تقسیم کنید«: او می گوید. پیشنهادي می دهد

درشامین که در دبیرستان درس می خواند، براي حلّ این مشکل به پ. و پستی و بلندي هایی دارد
اف نیستبراي این کار، او ابتدا باید مساحت این زمین را محاسبه کند اما زمین ص. پسرش تقسیم کند
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