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   2موضوع : حجم     پنجمپایه       ریاضی درس        نام:     

 117و  116و  115و  114صفحه 

 

 

هدف   آموزان با نحوه ی محاسبه ی حجم اجسامآشنایی دانش

 کلی

 آشنایی با واحد اندازه گیری حجم

 آشنایی با فرمول حجم

اهداف  

 جزئی

 رد.دانش آموز قانون بقای حجم را بداند و بکار گی

 دانش آموز بتواند حجم شکل را با داشتن واحد های مختلف محاسبه کند.

 دانش آموز واحد اندازه گیری حجم جامدات ) سانتی متر مکعب( را بداند.

 دانش آموز فرمول حجم مکعب مستطیل را بداند.

 دانش آموز بتواند حجم شکل های مختلف را تخمین بزند.

حیطه  

 شناختی

اهداف 

 عملکردی

 آموز بتواند فرمول حجم مکعب مستطیل را در حل مسائل بکار گیرد.نشدا

 ها را محاسبه کند.آموز بتواند شکل های ترکیبی بسازد و حجم آندانش

حیطه ی 

 مهارتی

حیطه ی  دهد.آموز به سواالت کتاب با عالقه پاسخ میدانش

 نگرشی

روش  روش تلفیقی) مشارکتی و پرسش و پاسخ(

 تدریس

 الگوی

 تدریس

ه تعداد زیاد قند، مکعب مقوایی بزرگ، جعبکتاب، ماژیک، تخته وایت برد، 

 های دستمال کاغذی

ابزار و 

 وسایل

چیدمان  کالس درس مدل گروهی

 کالس

سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی سالمت جسمی و روحی دانش 

 آموزان، بررسی تکلیف جلسه ی قبل

فعالیت  آمادگی

های 
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 حجم را تعریف کنند؟ خواهیمآموزان میاز دانش ورودی:

از دانش آموزان می پرسیم آیا اگر شکل جسم تغییر کنند حجم آن تغییری 

 می کند؟

. 

 

ارزشیابی 

 آغازین

 یمقدمات

از دانش آموزان می پرسیم آیا می توانند حجم این کالس را  : تشخیصی

 اندازه گیری کنند؟

 م این کالس به چه چیزهایی نیاز داریم؟به نظر شما برای محاسبه ی حج

 طول؟ عرض؟ و یا ...؟

 حجم این کالس یعنی چه؟

 
 

ک یبه هر گروه تعدادی قند می دهیم از آن ها می خواهیم توسط این قند ها 

 مکعب مستطیل بسازند. 

 انگیزه سازی 

  قبل از شروع ابتدا فرمول محاسبه حجم مثال مکعب مستطیل را با

 .مرور می کنیم دانش آموزان

 حجم=ارتفاع*عرض*طول                    

  با قندها شکل یک مکعب مستطیل به هر اندازه که  می خواهیمحاال

 دوست داشت بسازد.برای درک بهتر در ابتدا با اندازه کوچکتر شروع

های بزرگتری هم تواند در اندازهکرده و بعدا که پیشرفت کرد می

 .امتحان کند

 اضالع مکعب مستطیل را یادداشت کنید بعد اندازه. 

              د است؟ قن چند ارتفاع              طولش چند قند است؟          

 ارائه محتوا
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 است؟ قند چند عرض

 های یادداشت شده برای بدست آوردن حجم مکعب مستطیل اندازه

 .را در فرمول قرار دهید و عدد بدست آمده را یادداشت کنید

 ده و قندها را از هم جدا کریم توانمی اناب ، کودکبرای اطمینان از جو

 .یمتعداد آنها را بشما

  یک مدل جدید دیگر بسازد و  می خواهیماگر جواب صحیح بود که

فرمول را دوباره بکار ببرد .اگر هم جواب غلط بود که سعی کند 

 .بفهمد کجای کارش اشتباه بوده است

  خواهد بود.زیرا با تمرین و تکرار ، تمرین مجدد ایده خیلی خوبی

مفاهیمی چون محاسبه حجم و فرمولها ملکه ذهن شده و دیگر 

 .امکان ندارد فرزندمان آنها را فراموش کند

  حاال از دانش آموزان می خواهیم بعضی از قند ها را نصف کنند و

دوباره با قندهای نصفه یه مکعب مستطیل بسازند که به اندازه ی 

 باشند. دانش آموزان می بینند که این بار جوابشان فرقمکعب قبلی 

می کند. پس به آن ها می گوییم برای اندازه گیری صحیح حجم یک 

 شکل یکسان الزم است که به آن واحد استاندارد می گویند.

 واحد اندازه گیری حجم را به دانش آموزان معرفی می کنیم :

 سانتی متر مکعب 1*1*1

زان می خواهیم یک با قندها یک مکعب مستطیل دوباره از دانش آمو

بسازند و حجم آن را اندازه گیری  کنند. حاال با یک ضربه قندها را 

بریزند و دوباره سعی کنند حجم را اندازه گیری کنند. با این تمرین دانش 
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 10قند گذاشته اند، حجم  10آموزان متوجه خواهند شد که مثال اگر 

نند و حجم کلی را با جمع قندهای کوچک قند را جدا جدا بررسی  ک

بدست آورند و در آخر متوجه شوند که حجم مکعب مستطیل بزرگ 

برابر یک قند است، پس همیشه هم نیاز به محاسبه ی تک به  10همان 

تک نیست و می توانند حجم را تخمین بزنند. سپس تمرین صفحه ی 

 را با دانش آموزان پاسخ می دهیم. 116

جعبه ی دستمال کاغذی و جعبه  117صفحه ی  3ل تمرین حاال برای ح

ا ی بزرگ مقوایی را اندازه گیری می کنیم و تمرین را به صورت ملموس ب

 کمک دانش آموزان پاسخ می دهیم.

را پاسخ می دهیم و روش های مختلف اندازه  116کاردرکالس صفحه ی 

 می کنیم. گیری حجم شکل های ترکیبی را در کالس بررسی

ارزشیابی 

 مستمر

 

لم هر گروه در مورد روش کار خود در این جلسه گزارشی ارائه می دهد. و مع

زه اگر بخواهیم حجم این کالس را اندابرای دانش آموزان توضیح می دهد که 

. بگیریم باید طول و عرض و ارتفاع را بررسی کنیم ، سپس در هم ضرب کنیم

 متر مکعب است. هر چه حاصل شد واحدش سانتی 

 قانون بقای حجم یعنی با تغییر شکل هر شکل حجم آن تغییری نمی کند.  

واحد اندازه گیری حجم جامدات چیست؟ ) سانتی متر مکعب( یعنی یک در  

 یک در یک.

حجم مکعب مستطیل را چطوری اندازه گیری می کنیم؟ عرض ضرب در طول 

 ضرب در ارتفاع

جمع 

بندی و 

نتیجه 

 گیری
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 ال هر گروهی این مساله حل کند و به کالس ارائه دهد.حا

 

 ارزشیابی پایانی

 
 
 

 تعیین تکلیف

 

 

 


