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سير الدرس
 كتب أربعة تالميذ  :نبيل  ،هاجر  ،إيمان و سارة قياسات مساحة المربع كما يلي : كتب نبيل 011 : كتبت هاجر 0 : كتبت إيمان 01111 : كتبت سارة 4 :B
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* المطلوب هو فهم وشرح النتائج المتوصل إليها من لدن التالميذ األربعة ( الصحيح -
الخطأ ) لماذا؟
 بعد شرح تعليمات النشاط  ،يشرع التالميذ في إيجاد حل للوضعية المقترحة. بعد االنتهاء ،يعرض بعض التالميذ النتائج المتوصل إليها. تتم مناقشة األجوبة لتحديد الصحيح منها . يشجع األستاذ التالميذ على استعمال المسطرة المدرجة لقياس طول التربيعاتالمختلفة.
االستنتاج :
يتغير العدد المعبر لمساحة المربع  ABCDحسب الوحدة المعتمدة لقياس تلك المساحة
فمثال العدد  4هو مساحة المربع ABCDإذا كانت وحدة القياس هي ربع المربع الكبير
مساحة كل جزء هي  ، 52 cm²والعدد 011هو مساحة المربع  ABCDإذا كانت
الوحدة المعتمدة هي مربع صغير مساحته .1cm²
 يتوصل المتعلمون إلى أن  1dm² =100 cm² :و 1dm² =10000 mm²التمرين  0ص 016 :

االستثمار الجماعي :

 المطلوب في هذا التمرين هو مالحظة األشكال و ملء الجدول المقترح. بعد قراءة وشرح معطيات التمرين األول  ،يترك الوقت الكافي للتالميذ النجاز المطلوبمنهم .
 بعد االنتهاء  ،تتم مناقشة األجوبة لتحديد الصحيح منها .مثال  :مساحة الشكل  Aهي :

7 cm² =700 mm²

في نهاية الحصة  ،يقرأ األستاذ والتالميذ فقرة " تذكر" الواردة بكراسة التلميذ ص 016 :
مع شرحها .

الثانية :

حساب سريع :

 -حساب مجموع عددين عشريين 7,3+2,08 / 0,0+03 / 40+5,0 / 8,0+0,9 :

التمرين  2ص 016

 يتمرن التالميذ على التعبير عن قياس مساحات ضيعات فالحية على شكل مربعاتو مستطيالت باستخدام وحدات مختلفة  dam² :و  hm²و.km²

التمرينان 3و 4ص 016 :

 يرمي إلى حساب مساحة كل من المستطيل و المربع باعتماد قياس أضالعها و التعبيرعن تلك المساحة بالوحدة المطلوبة مع إجراء التحويالت باعتماد وحدات أخرى.

 -حساب مجموع عددين عشريين 0,3+0,0 / 0,2 + 9 / 07+00,0 / 5,0+0,3 :

حساب سريع :

 يتمم المتعلمون بكتابة العدد المناسب مكان النقط وذلك بإجراء التحويالت المناسبة .مثال :
200 dm² = 5 m²

التمرين  5ص 016:

1dm² =100 cm²

الثالثة :

التمارين  6و 7و  8و  9ص  - 017:تهدف إلى تثبيت و دعم قدرات و مهارات التالميذ الخاصة باختيار الوحدة المناسبة
لقياس مساحة معلومة و إجراء التحويالت بين مختلف وحدات قياس المساحات.
التمرين  01ص 017:

 يهدف هذا النشاط إلى التعبير عن سطح المكتب بالمتر المربع :يتوصل التالميذ إلى :
500 dm² = 2 m²

التمرين  00ص 017:

 -يرمي هذا التمرين إلى التعبير عن مساحة مستطيل ب km² :
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