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فصل چهارم  

اندازه گيری

در این فصل با مفاهیم زیر بهتر آشنا می شویم: 
   زاویه و انواع آن )راست، تند، باز(

   اندازه گیری زاویه
   اندازه گیری زمان

تعريف زاويه

ــد.  ــود می آی ــه وج ــه ب ــترک زاوی ــه ی مش ــک نقط ــط در ی ــا دو پاره خ ــط ی ــورد دو نیم خ از برخ
بــه عبــارت دیگــر وقتــی دو نیم خــط یــا دو پاره خــط در یــک نقطــه بــه هــم برخــورد می کننــد 
ــط  ــا دو پاره خ ــط ی ــه آن دو نیم خ ــورد رأس و ب ــه ی برخ ــه آن نقط ــه ب ــود ک ــاد می ش ــه ایج زاوی

ــد. ــه می گوین ــع زاوی ضل

انواع زاويه

  زاویه ی راست که با گونیا رسم می شود و به آن زاویه ی قائمه نیز می گویند.
  زاویه ی تند: زاویه ای که از زاویه ی راست کوچک تر باشد.

  زاویه ی باز: زاویه ای که از زاویه ی راست بزرگتر باشد.

بازتندراست
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نكته

 برای شمارش تعداد زاویه ها در یک شکل می توان به این روش عمل کرد:
۲ ÷ ) تعداد فاصله ها × تعداد نیم خط ها(

مثال: تعداد زاویه های شکل روبه رو را محاسبه کنید.

نام گذاری زاویه ها: برای نام گذاری هر زاویه به دو روش می توان عمل کرد:
الف( نوشتن فقط نام رأس زاویه

ب( نوشتن با سه حرف
                                                                                                              

در حالت دوم )ب( نام رأس حتمًا باید در وسط نوشته شود.
البتــه معمــوالً زاویه هایــی کــه دارای یــک رأس یــا ضلــع مشــترک بــا زاویــه ای دیگــر باشــند بــا 

ــوند. ــذاری می ش ــرف نام گ ــه ح س
مثال:

 )الف ب ج(
 )الف ب  د(
 )ج  ب   د(

الف

نیم خطج

پاره خط
د

الف

ب ج

گاهی اضالع زاویه نیم خط هستند یعنی می توان آنها را ادامه داد.
اگــر طــول اضــالع یــک زاویــه را کــم یــا زیــاد کنیــم انــدازه ی زاویــه هیــچ تغییــری نمی کنــد؛ 

ب

الف

ج

( )7 6 2 21× ÷ =

الف

ب
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ــد. ــته می مان ــا بس ــرف آنه ــه دو ط ــتند ک ــط هس ــه پاره خ ــالع زاوی ــی اض گاه

برای کشیدن زاویه ی راست از گونیا استفاده می کنیم.
ــه بــه شــکل  ــه اســتفاده می کنیــم. نقال ــام نقال ــه ن ــرای اندازه گیــری زاویه هــا از یــک وســیله ب ب
یــک نیم دایــره اســت کــه بــه 1۸۰ قســمت مســاوی تقســیم شــده اســت، بــه هــر یــک از ایــن 
ــه  ــت درج ــد، عالم ــه می گوین ــک درج ــتند ی ــره هس 1   نیم دای

180
ــه  ــک ک ــمت های کوچ  قس
  « به این شکل می باشد.   «

35  را ایــن گونــه می نویســیم. بــرای اندازه گیــری یــک زاویــه بــه کمــک   مثــاًل یــک زاویــه ی  
نقالــه بایــد رأس زاویــه را روی مرکــز نقالــه قــرار دهیــم، طــوری کــه یــک ضلــع زاویــه روی صفــر 

و ضلــع دیگــر روی یــک عــدد از نیم دایــره قــرار بگیــرد.
ــف  ــای مختل ــا زاویه ه ــا گونی ــم ب ــوزان بخواهی ــود از دانش آم ــنهاد می ش ــمت پیش ــن قس * در ای
رســم کننــد و آنهــا را بــه کمــک نقالــه انــدازه بگیرنــد. در ایــن بخــش دســت ورزی می توانــد بــه 

تفهیــم مطلــب کمــک نمایــد.
اندازه گیری زمان: برای اندازه گرفتن زمان می توان از یک نمودار استفاده کرد.

مثال: ۲۰ دقیقه بعد از ساعت  7:5۰ را روی نمودار نشان می دهیم.
4۰ دقیقه قبل از ساعت ۹:1۰  را روی نمودار نشان می دهیم.
هر یک ساعت ۶۰ دقیقه و هر یک دقیقه ۶۰ ثانیه می باشد.

ــک  ــر ی ــن ه ــد بنابرای ــه می باش  دقیق
1
60

ــه   ــک ثانی ــر ی ــاعت و ه 1  س
60

ــه  ــک دقیق ــر ی ه
ــت. ــه اس ــاعت 3۶۰۰ ثانی ــک س ــر ی ــی ه ــد. یعن ــاعت می باش      س

1
3600

ــاعت  س
ــرای  ــرد. و ب ــرب ک ــدد ۶۰ ض ــاعت ها را در ع ــداد س ــد تع ــاعت بای ــه س ــه ب ــل دقیق ــرای تبدی ب

ــم. ــیم نمائی ــر ۶۰ تقس ــا را ب ــداد دقیقه ه ــد تع ــه بای ــه دقیق ــاعت ب ــل س تبدی
7984مثال: 7۹۸4 دقیقه چند ساعت و چند دقیقه است؟ 60

60 133
198
180
184
180
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−

−

−

ساعت

دقیقه
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مثال: 14 ساعت و 53 دقیقه چند دقیقه می باشد؟
 14 × ۶۰ = ۸4۰             ۸4۰ + 53 =۸۹3 دقیقه     

اندازه گيری طول

ــمت های  ــه قس ــه ب ــیم ک ــته باش ــدازه داش ــش هم ان ــا دو خط ک ــذی و ی ــوار کاغ ــه ن ــر دو تک اگ
ــف را  ــای مختل ــا طول ه ــرار دادن آنه ــم ق ــا روی ه ــوان ب ــده اند، می ت ــیم ش ــاوی تقس مس

ــت. ــام اس ــل انج ــا دو روش قاب ــن کار ب ــرد. ای ــری ک اندازه گی
الف( طول قسمت مشترک ـ مجموع طول دو تکه

ب(طول باقی مانده از تکه دوم + طول یک تکه

ــرای اندازه گیــری ارتفــاع و محیــط اشــیاء و اشــکال هندســی از واحدهــای طــول اســتفاده  مــا ب
می کنیــم.

تمرينات

1- نام هر یک از زاویه های زیر را بنویسید.

۲- زاویه های زیر را نام گذاری کنید. )زاویه های زیر را بخوانید(
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3- اگــر طــول اضــالع یــک زاویــه را کــم یــا زیــاد کنیــم در انــدازه ی زاویــه ................................. 
نمی شــود.

ــا  ــه، اندازه ه ــه نقال ــاز ب ــدون نی ــد. )ب ــبه کنی ــده را محاس ــته ش ــای خواس ــدازه ی زاویه ه 4- ان
ــتند( ــی هس فرض

5- شکل روبه رو چند زاویه دارد؟
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۶- می خواهیــم بــا روی هــم قــرار دادن یــک طنــاب 7۰ ســانتی متری و یــک طنــاب ۶۰ 
ــرار  ســانتی متری یــک طــول ۹۰ ســانتی متری بســازیم. چنــد ســانتی متر از طناب هــا روی هــم ق

می گیرنــد؟

7- اکــر یــک تکــه میلــه ی 1۰۰ ســانتی متری را بــه 5 قســمت مســاوی تقســیم کنیــم و دو تکــه 
ــا  ــری از میله ه ــه کس ــد؟ چ ــی می مان ــده باق ــگ نش ــانتی متر رن ــد س ــم چن ــگ کنی ــا را رن از آنه

ــد؟ ــده می باش ــگ ش رن

۸- دانش آمــوزی ســاعت 1۰ : 7 دقیقــه از منــزل خــارج و ســاعت 45 : 13 بــه منــزل بازمی گــردد. 
او چنــد ســاعت و چنــد دقیقــه را صــرف رفــت و برگشــت از مدرســه می کنــد؟

۹- الف( 35 دقیقه قبل از ساعت ۸ چه ساعتی بوده است؟
    ب( 5۰ دقیقه بعد از ساعت 4۰ : ۶ دقیقه چه ساعتی است؟

1۰- اتوبوســی ســاعت 3۰ : 17 دقیقــه از ایســتگاه خــارج و بعــد از ۲ ســاعت و 5۰ دقیقــه  بــه مقصــد 
رســید ایــن اتوبــوس در چــه ســاعتی بــه مقصد رســیده اســت ؟


