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األنشطة :

سير الدرس :

الوضعية المقترحة :

 اشترت فاطمة  7قطع ثوب من النوع نفسه ،طول كل قطعة . 6,4 mلحساب الطول الكلي للثوب ،استخدمت األم المتر( )mكوحدة للقياس والبنت فاطمة
الديسمتر ( )dmكوحدة للقياس .
 أتمم الحساب الذي بدأته كل من األم والبنت.فاطمة ()dm

االستثمار الجماعي :

46
× 7

األولى:

-

األم ()m
6,4
7

×

حدد موضع الفاصلة في الجداء المحصل عليه .

 بعد شرح تعليمات النشاط  ،يشرع التالميذ في إيجاد حل للوضعية المقترحة. بعد االنتهاء  ،يعرض التالميذ أجوبتهم. تتم مناقشة األجوبة لتحديد الصحيح منها .التمرين  8ص 816 :
االستثمار الجماعي :

 بعد قراءة وشرح معطيات التمرين األول  ،يترك الوقت الكافي للتالميذ النجازالمطلوب منهم .
 بعد االنتهاء  ،تتم مناقشة األجوبة لتحديد الصحيح منها . يتم التوصل إلى ما يلي :* عدد الخبز هو :
4 × 3 = 81
* ثمن بيع الخبز هو :

حساب سريع :

1,15 × 18 = 20,70

في نهاية الحصة  ،يقرأ األستاذ والتالميذ فقرة " تذكر" الواردة بكراسة التلميذ ص815:
مع شرحها .
 -حساب فرق عددين عشريين5,4 - 2,8 / 83,6 - 3,2 / 3,6 -8,8 / 1,2 - 5,3 :

التمرين  2ص816:

 يتم في هذا النشاط التمرس على تقنية ضرب عدد صحيح في عدد عشري مع توضيحخطواتها اإلجرائية في كيفية وضع الفاصلة في نتيجة الجداء مثال :
مع مالحظة العدد العشري 3,5 :
 -بحيث يكتب الجداء المحصل عليه بوضع الفاصلة بعد رقم واحد عن يمينه وهو 1676,5 :

التمرين  3ص816 :

 يقوم المتعلم بضرب عدد عشري في  81أو  ، 811كما لو كان األمر يتعلق بعددين صحيحينثم تتم إزاحة الفاصلة جهة اليمين برقم أو رقمين مثال:
1,88 ×100 = 188
2,59 ×10 = 25,9

الثانية:
التمرين  6ص816:

التمرين  5ص815:

 تتجلى أهمية هذا النشاط في مدى استيعاب المتعلمين لخوارزمية ضرب عدد عشري في ،81 811مثال:
 72,5 ×…… =725حيث إن الفاصلة أزيحت في الجداء بمنزلة واحدة جهة اليمين أي ، 725
إذن العامل الثاني هو  81 :و نكتب 72,5 ×10 =725 :
 المطلوب من المتعلم في هذا النشاط هو وضع الفاصلة في المكان المناسب عند ضرب عددصحيح في عدد عشري  ،وذلك اعتمادا على الجداء التالي :
71 ×13 = 1014
مثال 71 ×1,3 = 101,4 :

الحصة:

الثالثة:

األنشطة :

سير الدرس :

حساب سريع :

 -حساب فرق عددين عشريين88,3 - 9,8 / 3,2 - 3 / 27 - 88,8 / 5, 2 - 8,3 :

التمرين  4ص 815:

 يطبق المتعلم في هذا التمرين خوارزمية ضرب عدد صحيح في، 0,01 ، 0,1 : 0,001كالتالي مثال :
75×0,1 = 7,5

التمرين 7ص 815:

 -هذا التمرين شبيه بالتمرين  6ص  816من كراسة التلميذ.

التمرين  1ص815:

 يرمي هذا النشاط إلى مقارنة جداء عددين أحدهما طبيعي و اآلخر في شكل كتابة ضربية( أحد العاملين عدد عشري )  ،باستعمال الرموز .) < ، > ، = ( :

التمرين  9ص 815:

 يتم في هذا النشاط مالحظة محتوى فاتورة ،وذلك بحساب الثمن الكلي بالدرهم و الكميةالمطلوبة و ثمن الوحدة...
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