
فصل 4
اندازه گيرى

نقشه بردارها به كمك دوربين مخصوص نقشه بردارى، طول ها و زاويه هاى مختلف را اندازه گيرى مى كنند. 
و  طّراحى  براى  آن  از  تا  مى دهند  قرار  عمران  مهندسان  اختيار  در  را  شده  جمع آورى  اّطالعات  سپس 

محاسبه هاى مورد نياز در ساخت بناهاى مختلف از جمله، ساختمان، جاّده و سيل بند استفاده كنند.

ِاّنا ُکلَّ َشیٍء َخَلقناُه بَِقَدٍر
«قطعًا ما هرچيز را به اندازه و سنجيده آفريديم.»

سوره ی قمر/ آيه ی ٤٩



حّل مسئله
در سال گذشته با زاويه آشنا شديد. هر زاويه يک رأس و دو ضلع (نيم خط) دارد.

 اندازه ی زاويه  با مقدار باز شدن دو ضلع آن كم و زياد می شود.
اندازه ی زاويه ی (م) از اندازه ی زاويه ی (ن) بزرگ تر است. 

زاويه ی روبه رو را می توانيم به يکی از اين سه صورت بخوانيم: 

(س م ر)       (ر م س )       (م) 

١ــ زاويه های 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.

از ضلع «ر م» شروع می کنيم: 
سه زاويه با اين ضلع می توان پيدا کرد.

کار شما با ضلع  «ر م» تمام شد. 
حاال همين کار را با ضلع «د م» انجام دهيد. 

پس از آن، ضلع «س م» را درنظر بگيريد.
در مجموع چند زاويه را نام برده ايد؟

آيا مطمئن هستيد که هيچ زاويه ای را فراموش نکرده ايد؟

٣ــ تمام زاويه های شکل زير را نام ببريد.
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فّعاليت

زاويه 

آ

آ

ب

ب

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 مشّخص 

شده است.

زاويه ی باز شدن در اتاق                                        زاويه ی حرکت عقربه ی بزرگ از ۱۲ تا ٣                                زاويه ی باز شدن دو نوار کاغذی 

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 مشّخص کنيد که کدام يک از زاويه های زير راست است.

٣ــ يک برگ کاغذ را از وسط تا کنيد. حاال 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 خط های تا را با خط کش خط بکشيد. 
چند تا زاويه درست شده است؟ اين زاويه ها چه نوع زاويه ای  هستند؟

(۱) (۲)
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رسم  زاويه  يک  مختلف،  دايره ی  سه  روی  گونيا  گوشه ی  کمک  به 
می کنيم و آن قسمت از دايره را برمی داريم. 

در شکل های زير از کدام دايره زاويه ی بزرگ تری برداشته شده است؟ چرا؟ 

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

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

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

٢ــ به همين ترتيب زاويه های زير را دو به دو مقايسه کنيد و در دايره عالمت مناسب ( < يا = يا > ) بگذاريد.

 زاويه ی «ک»     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 زاويه ها، زاويه ی راست هستند يا نه.

كار در كالس
کم به
کن م

                ١ــ
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كار در كالس

زاويه های زير را به کمک نيم دايره ی شفاف دو به دو مقايسه کنيد و در دايره عالمت مناسب بگذاريد.

            زاويه ی «ک»     زاويه ی «د»            زاويه ی «م»    زاويه ی «ن»             زاويه ی «م»     زاويه ی «ر»

١ــ به طور معمول از دو نوع گونيا به شکل های زير استفاده می کنيم.

با کنار هم قرار دادن گونيا زاويه های مختلف ساخته می شود.

آن ها را با يک حرف نام گذاری کنيد و مشّخص کنيد که کدام يک تند و کدام يک باز است.

٢ــ مانند شکل، زاويه های اين دو نوع گونيا را رسم کنيد و با قيچی 
زاويه ها را ببريد.

مانند شکل روبه رو زاويه های بريده شده را روی هم بگذاريد. 
برای مثال، در شکل زاويه ی (س) روی (ن) قرار گرفته است. کدام 

زاويه بزرگ تر است؟
به همين ترتيب، زاويه های بريده شده را روی هم قرار دهيد و در دايره عالمت مناسب بگذاريد.

ر    م                ک     ن                ن    د                س     م                  ر    ک

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؟

تمرين

            زاويه
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فّعاليت

اندازه گيرى زاويه
١ــ رضا برای راحت تر شدن مقايسه ی زاويه ها نيم دايره ی خود را تقسيم بندی کرد. او با ۳ بار تا کردن، نيم دايره ی 

خود را به ۸ قسمت مساوی تقسيم کرد. شما هم همين کار را انجام دهيد.

٢ــ در حالت های زير اندازه ی زاويه های مشّخص شده ی نيم دايره ی رضا را بيان کنيد.

دايره اش  يم  ن روی  زاويه ای،  اندازه گيری  برای  رضا  ٣ــ 
عالمت گذاشته است. او چگونه می تواند دّقت کار خود را بيشتر 

کند؟

٤ــ محمود نيم دايره ی خود را ۴ بار تا کرده است. نيم دايره ی او به چند قسمت مساوی تقسيم شده است؟ 

چرا نيم دايره ی محمود دقيق تر از نيم دايره ی رضاست؟

٥ــ به نظر شما، يک نيم دايره را به چند قسمت مساوی تقسيم کنيم تا بتوانيم زاويه ها را دقيق تر مقايسه و اندازه گيری کنيم؟

نّقاله وسيله ای است که زاويه ها را اندازه گيری می کند. نيم دايره ی نّقاله به ۱۸۰ 
 ١   ____
١٨٠

قسمت مساوی تقسيم شده است. به هر کدام از اين قسمت های کوچک (يعنی 
نيم دايره) يک درجه می گويند. ده درجه را به صورت °۱۰ می نويسيم.

با توّجه به شکل روبه رو، يک زاويه ی راست چند درجه است؟

82



فّعاليت

كار در كالس
١ــ اندازه ی زاويه های روبه رو را بنويسيد.                  

                                                     زاويه ی راست                            ۲ زاويه ی راست يا نيم صفحه
٢ــ جمله های زير را با عدد مناسب کامل کنيد.

اندازه ی هر زاويه ی تند از ____________ درجه کمتر است.

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

١ــ شکل روبه رو نشان می دهد 
اندازه ی  می توانيد  چگونه  که 
زاويه را با نّقاله به دست آوريد. 

روش کار را توضيح دهيد.

٢ــ زاويه های زير را با نّقاله اندازه بگيريد.

٣ــ شکل روبه رو روش رسم کردن يک زاويه ی مشّخص، 
مثًال ۱۳۵ درجه را نشان می دهد. آن را توضيح دهيد.

٤ــ زاويه های ۳۵ و ۷۰ و ۱۱۰ و ۱۶۵ درجه را رسم کنيد.

٥ــ زاويه های هر گونيا را با نّقاله اندازه بگيريد و بنويسيد.

۱۰

۱۰

۲۰

۲۰

۳۰

۳۰

۳۰
۴۰

۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰۹۰۱۰۰۱۱۰۱۲۰۱۳۰۱۴۰۱۵۰
۱۶۰
۱۷۰۱۸۰ ۰

۴۰
۵۰ ۵۰۶۰ ۶۰۷۰۸۰۹۰۱۰۰۱۱۰۱۲۰۱۳۰۱۴۰۱۵۰

۱۶۰
۱۷۰

۱۸۰ ۰

د

مس
۱۷۰
۱۶۰
۱۵۰۱۴۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷۰۶۰۵۰۴۰۳۰

۲۰
۱۰۰ ۱۸۰
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تتمرين

                       زاويه های مثلث های زير را با نّقاله اندازه بگيريد.

١ــ مثلث های رسم شده متساوی االضالع هستند.
زاويه های آن ها را با نّقاله اندازه بگيريد.

٢ــ در شکل های زير همه ی مثلث ها متساوی الساقين هستند. زاويه های مورد نظر را اندازه بگيريد.

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

٤ــ با توّجه به شکل روبه رو اندازه ی زاويه ی مورد نظر را پيدا کنيد.
_____ + _____  + _____  + _____  = _____ 

٥  ــ با توّجه به شکل روبه رو، توضيح دهيد که چگونه می توان اندازه ی زاويه ی موردنظر را پيدا کرد. (برای راهنمايی، 
خط چين رسم و دو راه حّل مختلف نوشته شده است)

 ۱۸۰ + _____ = _____                       ٣۶۰ - _____ = _____

٦ــ با توّجه به شکل ها مشّخص کنيد که در هر حالت، پرچم چند درجه چرخيده است.

٧ــ زاويه ی مشّخص شده را اندازه بگيريد. اين شکل چند درجه  بايد بچرخد تا دوباره 
روی خودش قرار گيرد؟

كار در كالس

                     

۱۴۰° ؟
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اندازه گيرى زمان

فّعاليت

١ــ دانش آموزان مدرسه می خواستند با معّلم خود به گردش بروند. 
آن ها ساعت ۸:۴۰ مدرسه را  ترک کردند و ۳۰ دقيقه پياده روی 
کردند تا به پارک برسند. دانش آموزان چه ساعتی به پارک رسيدند؟

با توّجه به شکل رسم شده و کامل کردن آن، زمان رسيدن به پارک را بنويسيد 
و روی ساعت نشان دهيد.

٢ــ حاال ۴۰ دقيقه بعد از ساعت ۷:۵۰ دقيقه را پيدا کنيد و نمودار و ساعت ها را کامل کنيد.

٣ــ دانش آموزان پس از مّدتی بازی کردن در پارک از آنجا خارج شدند و ۲۰ دقيقه پياده روی کردند تا ساعت ۱۱:۱۰ به 
مسجد رسيدند. آن ها چه ساعتی از پارک خارج شده اند؟

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

۲۰ دقيقه

۸ :۴۰

۷ :۵۰

     : 

     :     ۹ :۰۰   ۹  :۳۰ 

۱۱ :۰۰ ۱۱ :۱۰

۸ :۰۰ ۸ :۴۰

۹ :۰۰   :

۱۰ دقيقه

    دقيقه

    دقيقه    دقيقه

    دقيقه    دقيقه

     دقيقه

۳۰ دقيقه

دقيقه

دقيقه

۲۰ دقيقه
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۱۱ :۱۰ ۱۲ :۰۰ ۱۲ :۲۰

دقيقه

كار در كالس

فّعاليت

۱ــ دانش آموزان ساعت ۱۱:۱۰ به مسجد رسيدند و ساعت ۱۲:۲۰ از آنجا خارج شدند. آن ها چند دقيقه در 
مسجد بوده اند ؟ يعنی چند ساعت و چند دقيقه؟

٢ــ از ساعت ۳:۳۰ تا ۴:۱۰ چند دقيقه فاصله است؟ راه حّل خود را توضيح دهيد.

٣ــ دانش آموزان يک ساعت و ۴۰ دقيقه در پارک و يک ساعت و ۱۰ دقيقه در مسجد بودند. آن ها در مجموع چند ساعت 
و چند دقيقه در اين دو مکان بوده اند؟

يعنی چند دقيقه؟

توضيح دهيد چگونه تعداد دقيقه ها را پيدا کرديد.

١ــ کدام کارهای زير کمتر از يک دقيقه طول می کشند؟ با عالمت  مشّخص کنيد.

                    حرکت يک موشک کاغذی در آسمان                           حّمام کردن

                    خوردن غذا                                                                خوردن يک استکان آب

                    رفتن از خانه به مدرسه                                            افتادن يک سيب از درخت

٢ــ چهار دانش آموز يک موشک کاغذی درست کرده اند. در مسابقه ی آن ها کسی برنده است که موشک او مّدت زمان 
بيشتری در آسمان باشد. آن ها چگونه می توانند مّدت زمان پرتاب موشک های خود را اندازه گيری و مقايسه کنند؟

در کالس در اين باره گفت وگو کنيد.

س ر ر

    دقيقه    دقيقه
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فّعاليت

استفاده  دقيقه  يک  از  کمتر  های  زمان  اندازه گيری  برای  آن  از  و  است  زمان  اندازه گيری  واحدهای  از  يکی  ثانيه 
می شود. هر يک دقيقه ۶۰ ثانيه است.

در بعضی از ساعت های عقربه ای، يک عقربه ی نازک، ثانيه را نشان می دهد. 

در ساعت های بدون عقربه هم عدد سمت راست، ثانيه را نشان می دهد.

برای اندازه گيری زمان های کوتاه، از زمان سنج استفاده می کنند. هريک از زمان سنج های زير چند ثانيه را نشان 
می دهند؟

١ــ ۱۸۰ ثانيه چند دقيقه است؟

۲ دقيقه چند ثانيه است؟

٢ــ چشم های خود را ببنديد. معّلم با گفتن کلمه ی «شروع» برای شما يک دقيقه وقت می گيرد. هر وقت احساس کرديد 
که  يک دقيقه شده است، دست خود را باال بياوريد. چند نفر از شما توانستيد يک دقيقه را درست احساس کنيد و حدس بزنيد؟

همين کار را با ۱۰ ثانيه و ۳۰ ثانيه انجام دهيد.

٣ــ با شمردن عددهای ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴،... می توانيد تصور خوبی از ثانيه برای خود درست کنيد.

حاال فّعاليت قبل را دوباره انجام دهيد.

آيا اين بار حدس زدن يک دقيقه برای شما راحت تر بود؟
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تتمرين

١ــ در داخل پرانتز واحد مناسب (ساعت، دقيقه، ثانيه) را بنويسيد.

 مّدت زمان زنگ درس رياضی      ۴۵ ( ________)

 مّدت زمان پخش يک آگهی بازرگانی     ۱۵ (________)

 خواندن سوره ی حمد   ۳۰ (________)

 مّدت زمان حضور در مدرسه   ۵ ( ________)

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

۱۰۰ ثانيه يعنی  دقيقه و  ثانيه

۹۰ دقيقه  يعنی  ساعت و  دقيقه

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

چند دقيقه می شود؟ يعنی چند ساعت و چند دقيقه؟

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

٣ــ فيلم سينمايی ساعت ۱۶:۱۰ شروع و ساعت ۱۷:۳۵ تمام شد. 

مّدت زمان اين فيلم چقدر بوده است؟

٤ــ سّن شما حدود ۱۰ سال است. يعنی چند روز؟ چند ساعت؟ چند دقيقه؟
(در صورت تمايل از ماشين حساب استفاده کنيد.)

٥ــ هريک از زمان ها را به صورت تقريبی بنويسيد.
٤ ساعت و ٥ دقيقه به طور تقريبی برابر است با ________ ساعت
١ دقيقه و ٥٥ ثانيه به طور تقريبی برابر است با: ________ دقيقه 

٧ ساعت و ٥٣ دقيقه به طور تقريبی برابر است با: ________ ساعت 
٣ دقيقه و ٣ ثانيه به طور تقريبی برابر است با: ________ دقيقه 

كار در كالس

١

    ۱۰۰ 
- ۶۰_____

۴۰

۶۰
۱

     ۹۰ ۶۰
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كار در كالس

فّعاليت

(     ) سانتی متر

(     ) سانتی متر

می خواهيم يک تّکه روبان ۱۱۰ سانتی متری را به يک روبان ۹۰ سانتی متری متصل کنيم تا يک روبان ۱۸۵ سانتی متری 
درست شود. چند سانتی متر از اين روبان ها را بايد روی هم قرار دهيم؟

                   جاهای خالی را پر کنيد تا پاسخ به دست آيد.

۱ــ می خواهيم يک نوار کاغذی به طول يک متر 
را به سه  قسمت  مساوی  تقسيم کنيم. به شکل 
روبه رو و مراحل تقسيم کردن نوار کاغذی توّجه 

کنيد. 
پس از آنکه نوار کاغذی را از محل های مشّخص 
شده بريديم، طول يک قسمت کوچک را با يک 
عددی  چه  خالی  جای  در  می کنيم.  بيان  کسر 

می نويسيم؟ (_____) متر
طول يک متر چند برابر يک قسمت کوچک است؟ 

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

طول ۳ قسمت 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 قسمت های مساوی تقسيم شده است. طول نوار( آ  ) چند برابر طول نوار (ب) است؟
طول نوار (ب) چه کسری از طول نوار (آ) است؟         

(     ) سانتی متر

(     ) سانتی متر (    ) سانتی متر

١ متر

آب
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كار در كالس

١ــ با توّجه به شکل ها جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنيد.

٢ــ نوار را به اندازه ی کسر نوشته شده رنگ کنيد.

٣ــ با توّجه به شکل ها به سؤال های هر قسمت پاسخ دهيد.

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

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

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

٤ــ در پارک شادی ۱۰ درخت کاج و ۲۰ درخت سرو وجود دارد. زهرا می گويد: در مقابل
__ ۱ کّل درخت ها، درخت کاج است.     

٢ 
 هر درخت کاج ٢ درخت سرو وجود دارد ولی مريم می گويد: 

زهرا درست می گويد يا مريم؟

١ متر ١ متر

(      ) متر (      ) متر

١ متر

١ متر ١ متر

١ متر

(      ) متر (      ) متر

__ ۱ متر
۴ 

__ ۵ متر
۸ 

__ ۳ متر
۴ 

__ ۹ متر
۱۰ 

آ
ب

آ
ب

آ
ب
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تتمرين

١ــ با توّجه به اندازه های داده شده، اندازه ی پاره خط های مورد نظر را به دست آوريد. راه حّل خود را بنويسيد.

طول آد = _____ سانتی متر   ١٢ = ۳ + ٤ + ۵
طول ب د = _____ سانتی متر
طول آ س = _____ سانتی متر

طول آ پ = ۱۰ سانتی متر
طول ب پ = _____ سانتی متر

طول آ ت = ۱۰ سانتی متر
طول ب پ = _____ سانتی متر

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

 ۵۰ + ۴۰ = ۹۰                        

اگر ۳ قطعه چوب به طول های ۳۰، ۴۰ و۷۰ سانتی متر داشته باشيم، چه طول های مختلفی می توانيم بسازيم؟ شکل آن ها را 
رسم کنيد و مانند نمونه،  يک عبارت جمع و يا تفريق بنويسيد.

٣ــ در صفحه ی شطرنجی روبه رو، پاره خّط (ن م) را به اندازه ی ۲ برابر پاره خّط (س د) رسم کنيد.

پاره خّط (ک ل ) را به اندازه ی نصف پاره خّط (س د) رسم کنيد.
__ ۵ پاره خّط (ن م) رسم کنيد.

۸ 
پاره خّط (ش ر ) را به اندازه ی

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

                                                                                 (       ) متر
                                                                                 (       ) متر
                                                                                 (       ) متر

٣۴
آ ب س د

آبپ

آ ب پ ت

۵ سانتی متر

۴

۲ ٣

۵۰ سانتی متر٤۰ سانتی متر

۹۰ سانتی متر

سد

١ متر
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

١ــ به چه زاويه ای تند و به چه زاويه ای باز می گويند؟
زاويه ی تند زاويه ای است که  ____________________________________________________________

زاويه ی باز زاويه ای است که _________________________________________

٢ــ در هنگام اندازه گيری زاويه با نّقاله، چگونه آن را روی زاويه قرار می دهيم؟
بايد چه نکاتی را رعايت کنيم؟ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

٣ــ ۴۰ دقيقه بعد از ساعت ۱۰:۵۰ دقيقه را چگونه پيدا می کنيد؟
ابتدا ۱۰ دقيقه به زمان ۱۰:۵۰ اضافه می کنيم تا ساعت ۱۱ شود. سپس _________________________________
_______________________________________________________________________________

تمرين
ـ از کاغذ شفاف، يک دايره ببريد. مانند نمونه آن را روی يکی از  ١ـ
زاويه های چهارضلعی قرار دهيد. مرکز دايره روی رأس زاويه باشد. سپس 
زاويه را روی دايره، رسم کنيد. مانند شکل روبه رو، دايره ی خود را روی 
زاويه ی ديگر قرار دهيد. اين بار، يک ضلع زاويه ی 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 زاويه ی ديگر ادامه دهيد. 

مجموع ۴ زاويه ی اين چهارضلعی چند درجه شد؟

٢ــ مثل سؤال باال با کاغذ شفاف، يک دايره درست کنيد و مجموع زاويه های مثلث را به دست آوريد.

 فر

__________

ت
ک ا ١
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٣ــ با يک دايره ی شفاف ديگر، مجموع زاويه های مستطيل را پيدا کنيد.

دايره ی شفاف شما به چه شکلی درآمد؟

روی دايره ی مقابل نشان دهيد.

٤ــ مجموع زاويه های شکل روبه رو را با يک کاغذ شفاف پيدا کنيد. 

٥  ــ قطار تهران ــ شاهرود در ساعت ۸:۲۵ از تهران حرکت کرد و در

 ساعت ۱۲:٥۵ دقيقه به شاهرود رسيد. زمان سفر اين قطار چقدر بوده است؟

٦ــ يک ساعت و ۲۵ دقيقه و ۳۰ ثانيه، چند ثانيه است؟

٧ــ برای هرکدام از موارد زير، زمان مناسب بنويسيد.

 مّدت زمان زنگ تفريح در مدرسه                       (_____) دقيقه

 مّدت زمان ۵۰ متر دويدن                                (_____) ثانيه

 مّدت زمان خوابيدن شما در يک روز                    (_____) ساعت

 مّدت زمان پرواز يک موشک کاغذی در آسمان (_____) (_____)

٨   ــ با توّجه به اندازه های نوشته شده، طول پاره خطی را که با عالمت ؟ مشّخص شده است، پيدا کنيد.

مرّبع                                                        مثلث متساوی الساقين                                              مثلث متساوی االضالع

٨

۲

۶ ۶

۲

؟

؟

؟
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معّما 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 

حرکت کنيد. هر گره از چند طناب درست شده است؟ 

فرهنگ خواندن
                              ُاسُطرالب يا ستاره ياب وسيله ای است که در 
علوم ستاره شناسی کاربردهای فراوانی داشته است؛ از جمله در پيدا 
کردن ارتفاع و زاويه ی خورشيد، محّل ستارگان و سّياره ها، به دست 
(روی  مختلف  محل های  در  خورشيد  غروب  و  طلوع  زمان  آوردن 
کره ی زمين)، ارتفاع کوه ها، پهنای رودخانه ها، تعيين ساعات طلوع 
و  روز  ساعات  در  نماز  وقت  تعيين  و  سّياره ها  و  ستارگان  غروب  و 

شب، تعيين جهت قبله و بسياری کارهای ديگر. 
اسطرالب وسيله ای بسيار قديمی است و در يونان باستان 

و حّتی در باِبل و آشور از آن استفاده می شده است. 

م
                        

ک ک

ف
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