معاونت آموزش ابتدایی شهر تهران

فصل چهارم
اندازه گیری
در این فصل با مفاهیم زیر بهتر آشنا میشویم:
 زاویه و انواع آن (راست ،تند ،باز)
 اندازهگیری زاویه
 اندازهگیری زمان
تعریف زاویه
از برخــورد دو نیمخــط یــا دو پارهخــط در یــک نقطــهی مشــترک زاویــه بــه وجــود میآیــد.

بــه عبــارت دیگــر وقتــی دو نیمخــط یــا دو پارهخــط در یــک نقطــه بــه هــم برخــورد میکننــد
زاویــه ایجــاد میشــود کــه بــه آن نقطــهی برخــورد رأس و بــه آن دو نیمخــط یــا دو پارهخــط

ضلــع زاویــه میگوینــد.
انواع زاویه

 زاویهی راست که با گونیا رسم میشود و به آن زاویهی قائمه نیز میگویند.
 زاویهی تند :زاویهای که از زاویهی راست کوچکتر باشد.
 زاویهی باز :زاویهای که از زاویهی راست بزرگتر باشد.

راست
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نکته
برای شمارش تعداد زاویهها در یک شکل میتوان به این روش عمل کرد:

 ( ÷ 2تعداد فاصلهها × تعداد نیمخطها)

مثال :تعداد زاویههای شکل روبهرو را محاسبه کنید.

= ( 7 × 6) ÷ 2
21
نامگذاری زاویهها :برای نامگذاری هر زاویه به دو روش میتوان عمل کرد:
الف) نوشتن فقط نام رأس زاویه

الف
ج

ب) نوشتن با سه حرف

ب

الف

در حالت دوم (ب) نام رأس حتم ًا باید در وسط نوشته شود.

البتــه معمــوالً زاویههایــی کــه دارای یــک رأس یــا ضلــع مشــترک بــا زاویـهای دیگــر باشــند بــا

ســه حــرف نامگــذاری میشــوند.
مثال:

الف

ج

پاره خط
ج

ب

د

نیم خط

الف

ب

(الف ب ج)

(الف ب د)
(ج ب د)

گاهی اضالع زاویه نیمخط هستند یعنی میتوان آنها را ادامه داد.

اگــر طــول اضــاع یــک زاویــه را کــم یــا زیــاد کنیــم انــدازهی زاویــه هیــچ تغییــری نمیکنــد؛
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گاهــی اضــاع زاویــه پارهخــط هســتند کــه دو طــرف آنهــا بســته میمانــد.
برای کشیدن زاویهی راست از گونیا استفاده میکنیم.

بــرای اندازهگیــری زاویههــا از یــک وســیله بــه نــام نقالــه اســتفاده میکنیــم .نقالــه بــه شــکل

یــک نیمدایــره اســت کــه بــه  180قســمت مســاوی تقســیم شــده اســت ،بــه هــر یــک از ایــن
1
نیمدایــره هســتند یــک درجــه میگوینــد ،عالمــت درجــه
قســمتهای کوچــک کــه
180
«  » به این شکل میباشد.
مث ـ ً
ا یــک زاوی ـهی  35را ایــن گونــه مینویســیم .بــرای اندازهگیــری یــک زاویــه بــه کمــک

نقالــه بایــد رأس زاویــه را روی مرکــز نقالــه قــرار دهیــم ،طــوری کــه یــک ضلــع زاویــه روی صفــر

و ضلــع دیگــر روی یــک عــدد از نیمدایــره قــرار بگیــرد.

* در ایــن قســمت پیشــنهاد میشــود از دانشآمــوزان بخواهیــم بــا گونیــا زاویههــای مختلــف
رســم کننــد و آنهــا را بــه کمــک نقالــه انــدازه بگیرنــد .در ایــن بخــش دسـتورزی میتوانــد بــه

تفهیــم مطلــب کمــک نمایــد.

اندازهگیری زمان :برای اندازه گرفتن زمان میتوان از یک نمودار استفاده کرد.

مثال 20 :دقیقه بعد از ساعت  7:50را روی نمودار نشان میدهیم.
 40دقیقه قبل از ساعت  9:10را روی نمودار نشان میدهیم.

هر یک ساعت  60دقیقه و هر یک دقیقه  60ثانیه میباشد.

1
هــر یــک دقیقــه 1
دقیقــه میباشــد بنابرایــن هــر یــک
ســاعت و هــر یــک ثانیــه
1
60
60
ســاعت میباشــد .یعنــی هــر یــک ســاعت  3600ثانیــه اســت.
ســاعت
3600

بــرای تبدیــل دقیقــه بــه ســاعت بایــد تعــداد ســاعتها را در عــدد  60ضــرب کــرد .و بــرای

تبدیــل ســاعت بــه دقیقــه بایــد تعــداد دقیقههــا را بــر  60تقســیم نمائیــم.
مثال 7984 :دقیقه چند ساعت و چند دقیقه است؟

ساعت

دقیقه
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7984
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198
−180
184
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مثال 14 :ساعت و  53دقیقه چند دقیقه میباشد؟

		

		
دقیقه

840 + 53 =893

۱۴ × 60 = 840

اندازهگیری طول
اگــر دو تکــه نــوار کاغــذی و یــا دو خطکــش همانــدازه داشــته باشــیم کــه بــه قســمتهای
مســاوی تقســیم شــدهاند ،میتــوان بــا روی هــم قــرار دادن آنهــا طولهــای مختلــف را
اندازهگیــری کــرد .ایــن کار بــا دو روش قابــل انجــام اســت.

الف) طول قسمت مشترک ـ مجموع طول دو تکه

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

مــا بــرای اندازهگیــری ارتفــاع و محیــط اشــیاء و اشــکال هندســی از واحدهــای طــول اســتفاده

میکنیــم.

تمرینات
 -1نام هر یک از زاویههای زیر را بنویسید.

 -2زاویههای زیر را نامگذاری کنید( .زاویههای زیر را بخوانید)
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 -3اگــر طــول اضــاع یــک زاویــه را کــم یــا زیــاد کنیــم در انــدازهی زاویــه .................................

نمیشــود.

 -4انــدازهی زاویههــای خواســته شــده را محاســبه کنیــد( .بــدون نیــاز بــه نقالــه ،اندازههــا

فرضــی هســتند)

 -5شکل روبهرو چند زاویه دارد؟
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 -6میخواهیــم بــا روی هــم قــرار دادن یــک طنــاب  70ســانتیمتری و یــک طنــاب 60

ســانتیمتری یــک طــول  90ســانتیمتری بســازیم .چنــد ســانتیمتر از طنابهــا روی هــم قــرار
میگیرنــد؟

 -7اکــر یــک تکــه میل ـهی  100ســانتیمتری را بــه  5قســمت مســاوی تقســیم کنیــم و دو تکــه
از آنهــا را رنــگ کنیــم چنــد ســانتیمتر رنــگ نشــده باقــی میمانــد؟ چــه کســری از میلههــا

رنــگ شــده میباشــد؟

 -8دانشآمــوزی ســاعت  7 : 10دقیقــه از منــزل خــارج و ســاعت  13 : 45بــه منــزل بازمیگــردد.

او چنــد ســاعت و چنــد دقیقــه را صــرف رفــت و برگشــت از مدرســه میکنــد؟

 -9الف)  35دقیقه قبل از ساعت  8چه ساعتی بوده است؟

ب)  50دقیقه بعد از ساعت  6 : 40دقیقه چه ساعتی است؟

 -10اتوبوســی ســاعت  17 : 30دقیقــه از ایســتگاه خــارج و بعــد از  2ســاعت و  50دقیقــه بــه مقصــد

رســید ایــن اتوبــوس در چــه ســاعتی بــه مقصد رســیده اســت ؟
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