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دو سال پياپی مسئوليت تدريس رياضی پايه ی پنجم را داشتم 
به خاطر اين که عهده دار چنين مسئوليت سنگينی بودم، در سال دوم 
تدريس، احساس کردم که الزم است ديد خود را نسبت به رياضی 
وسعت ببخشم و با مطالعه ی بيش تر و استفاده از تجربيات ديگران، 

تدريس خود را بهبود بخشم.
روش  از  را  دايره  محيط  پنجم،  پايه ی  تدريس  اول  سال  در 
فعاليتی که در روايت معلمان مجله ی رشد آموزش رياضی دوره ی 
و  دادم  آموزش  بود،  شده  طراحی   ،۳ شماره ی  چهار  و  بيست 
دانش آموزان به خوبی روش کشف عدد پی را تجربه کردند و از اين 
تدريس  هنگام  اما  شد.  کمک  آن ها  مفهومی  يادگيری  به  طريق، 
يادگيری  کتاب،  فعاليت  با  که  متوجه شدم  دايره،  آموزش مساحت 
که  را  فعاليتی  طراحی  ضرورت  پس  است.  نيفتاده  اتفاق  مفهومی 
با انگيزه ی  دانش آموزان بتوانند فعاالنه در تدريس شرکت کنند تا 

بيش تری اطالعات مورد نياز خود را به دست آورند، الزم ديدم.
تجربه ی تدريسم اين باور را در من ايجاد کرده بود، که برای 
اندازه گيری سطوح و قواعد اشکال مختلف هندسی و يادگيری اکثر 
مباحث رياضی، می توان از راه های تجربی و عملی استفاده کرد. لذا 
با شرکت در يک دوره ی کارگاه روان شناسی تربيتی  بر آن شدم تا با 
در نظر گرفتن هوش های چندگانه ی گاردنر و با تعميم فعاليت محيط 
دايره و ايده ی آن، يک فعاليت عملی برای پيدا کردن مساحت دايره 

طراحی کنم.

و  مساحت  و  سطح  درباره  اطالعاتی  پنجم  پايه  دانش آموزان 
اين که اندازه گيری هر کميتی با کميت ديگری از همان جنس که به 
عنوان واحد انتخاب شده است را از پايه ی سوم ابتدايی کسب کرده 
بودند و با عدد پی در قسمت محيط دايره آشنايی داشتند و به عبارتی، 
تعيين کنند.  را  می توانستند نسبت موجود بين سطح و واحد سطح 
پس فعاليتی را که طراحی کرده بودم، با مشارکت آن ها در چندين 

مرحله انجام داديم.
مرحله ی (۱)

با دانش آموزان و تخته وايت برد سيار به حياط مدرسه رفتيم 
رسم  و  ساختن  اندازه ی  به  فعاليتی  هيچ  که  می کنم  فکر  چون  و 
شکل به درک مفاهيم هندسی کمک نمی کند، از گروه ها خواستم 
تا با استفاده از پرگار نخی، دايره های بزرگی با شعاع دلخواه روی 
موزائيک های حياط رسم کنند و هر گروه ۳ نفری، درون يک دايره 

قرار بگيرد.
مرحله ي (۲)

تاريخچه ی کوتاهی درباره ی روش محاسبه ی مساحت دايره در 
زمان بابليان و مصر باستان برای دانش آموزان تهيه کرده بودم تا به 

افزايش آگاهی و ايجاد انگيزه در آن ها کمک کند.
مرحله ی (۳)

شطرنجی،  پشت  مقوای  فعاليت،  برگه های  شامل  بسته ای 
نقاله، خط کش، پرگار، قيچی و ماشين حساب را در اختيار هر گروه 

گذاشتم.

مساحت و محيط دايره 
نغمه حاجی صادقی

کارشناس رياضی و معلم رياضی ابتدايی تهران

طراحی دو فعاليت برای آموزش
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نمونه ی برگه ي فعاليت شماره ی (۱)
به نام خدا

درس: رياضی                                                       تاريخ:

پايه: پنجم               فعاليت مساحت دايره (۱)

نام اعضای گروه:

آن را  كرده،  مقواى شطرنجى رسم  دلخواه روى  به شعاع  دايره اى  ابتدا   *
برش زده و جدول زير را كامل كنيد.

شعاع×شعاعشعاع cmدايره
مساحت 

(سانتيمتر مربع)
مساحت  ÷ 

(شعاع × شعاع)

دايره ى مقوايى
دايره ى رسم 

شده در حياط

از اين فعاليت چه نتيجه اى گرفتيد؟ آن را بنويسيد.

دريافته  تجربی  به طور  دايره  محيط  فعاليت  از  (دانش آموزان  دايره 
بودند که بزرگ ترين وتر قطر است) را پيدا کرده و سپس خانه های 
خانه های  شمارش  قسمت  در  گروه ها  می شمردند.  را  دايره  نيم 
دايره ی  مساحت  محاسبه ی  برای  مساحت)  (واحد   ۱ cm×۱ cm
بين  مسئله  برای طرح  مناسب  فرصتی  و  چالش شدند  دچار  حياط 
گروه ها ايجاد شد که برای حل آن، به مشارکت همه ی دانش آموزان 
نياز بود. چون در تدريس های قبلی، دانش آموزان با مساحت و کاشی 
به  گفتگو  و  بحث  از  پس  بودند،  کرده  پيدا  آشنايی  سطوح  کاری 
اين نتيجه رسيدند که مساحت يک موزائيک مربع شکل را به دست 
آوردند و در تعداد موزائيک ها ضرب کنند. هم چنين، گروه ها پس از 
بحث با يکديگر، نتيجه گيری کردند که شمارش موزائيک ها در يک 
ربع دايره، در افزايش سرعت برای انجام فعاليت نقش مهمی دارد.

مرحله ی (۴)
برگه ی  در  واقع  جدول  کردن  کامل  و  تبادل نظر  برای  زمانی 
فعاليت در نظر گرفته شد. گروه ها ابتدا برگه ی فعاليت را خواندند و 

پس از تقسيم کار، فعاليت را آغاز نمودند.
مرحله ی (۵)

بادقت خانه های شطرنجی را می شمردند و چون  دانش آموزان 
بين اين فعاليت با فعاليت محيط دايره ارتباطی حس کرده بودند، از 
همان ابتدا پيش بينی کردند که ستون آخر نزديک يا همان عدد پی 
بايد باشد و برای اطمينان، شمارش خود را تکرار می کردند. هر گروه، 
روش شمارش متفاوتی داشت. گروهی خانه های شطرنجی نيمه را 
عالمت گذاری می کرد تا با نيمه های ديگر، آن را يک خانه ی کامل 
به حساب آورد. گروهی با سرعت بيش تر کار خود را انجام می داد و 
می گفت ما نياز به شمارش تمام خانه های دايره نداريم. آن ها قطر 
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مرحله ی (۶)
پس از آن که گروه ها مراحل کار خود را به اتمام رساندند، جدولی 
مانند جدول برگه ی فعاليت روی تخته ی سيار رسم کردند و هر گروه، 
نتايج و مراحل انجام فعاليت خود را توضيح داد و اطالعات را روی 
تخته يادداشت کرد. نتايج به دست آمده توسط گروه ها، جمع بندی شد 
و بدين ترتيب، رابطه ی مساحت دايره به دست آمد. پس از آن ، برگه ی 

فعاليت شماره ی (۲) در بين گروه ها توزيع شد.

نمونه ي برگه ی فعاليت شماره ی (۲)
به نام خدا

درس: رياضی                                                     تاريخ:

پايه: پنجم                 فعاليت مساحت دايره (۲)

نام اعضا گروه:

(۱) دايره ی رسم شده با شعاع دخلواه را به ۱۲ قسمت تقسيم و سپس آن ها را 

برش بزنيد. مراحل کار خود را توضيح دهيد.

(۲) ۱۲ قسمت را به حنوی کنار هم قرار دهيد تا يک شکلی شبيه چهارضلعی 

اجياد شود.

(۳) آيا مساحت چهارضلعی حاصل با مساحت دايره برابر است؟ توضيح دهيد.

مرحله ی (۷)
دوباره هياهو در بين گروه ها به پا شد که چه راهی برای تقسيم 
بين  که  بسته ای  در  چون  کنند.  پيدا  مساوی  قسمت های  به  دايره 
نقاله هم وجود داشت، بعضی دانش آموزان  گروه ها توزيع شده بود 
متوجه ارتباط اين قسمت از فعاليت و نقاله شدند و با کمی گفتگو، 
اعضای گروه  های خود را متقاعد ساختند که ۳۶۰ درجه را به ۱۲ 
دانش آموزان  که  بودم  کنند. خوشحال  تقسيم  درجه ای   ۳۰ قسمت 
می توانند به خوبی انديشه کنند و مطالب آموخته شده در گذشته را 
فعاليت  از  قسمت  اين  طراحی  اهداف  از  يکی  اين ،  و  ببرند  به کار 
بود، تا در ضمن انجام آن، مفاهيم ديگری نيز مانند تقسيم و کسر و 
نظاير آن يادآوری شود و از اين طريق، دانش آموزان تعامل موجود 

بين مفاهيم مختلف رياضی را درک کنند.

مرحله ی (۸)
دانش آموزان با کنار هم قرار دادن قسمت های برش زده از دايره،  
را  خود  چهارضلعی  گروهی  ساختند.  را  چهارضلعی  به  شبيه  شکل 
مستطيل و گروهی متوازی االضالع می ناميد. آن ها متوجه شده بودند 
متوازی االضالع  ارتفاع  يا  مستطيل  عرض  همان  دايره  شعاع  که 
است و دور تا دور دايره که همان محيط دايره است،  در طول های 
مستطيل يا همان قاعده ی متوازی االضالع قرار دارد. هم چنين، آنان 
دريافته بودند که مساحت چهارضلعی به دست آمده با مساحت دايره 
برابر است و فقط تغييراتی در شکل ظاهری آن ايجاد شده است. 
پس نتايج زير، در جمع بندی نهايی اين فعاليت توسط دانش آموزان، 

روی تخته يادداشت شد:
شعاع × محيط نيم دايره = مساحت دايره
عدد پی × شعاع = محيط نيم  دايره
عدد پی × شعاع × شعاع = مساحت دايره

مرحله ی (۹)
درک  آن  هدف  که  فعاليت  اين  انجام  با  اميدوارم  جمع بندی: 
ارائه ی يک فرمول ،  نه فقط  بود و  ارتباط مفاهيم و قواعد رياضی 
دانش آموزان به خوبی مساحت دايره را ياد گرفته باشند و در ارزيابی 
فعاليت های  بازنگری و رفع کمبود های آن،  فعاليت و  اين  عملکرد 

مناسب تری برای سال های بعدی تدريسم ارائه دهم.

شكل ۲

شكل ۱


