دزس:

األعداد الصحيحة الطبيعية من  0إىل 999 999

جراذة زقم :

املستـــــوى  :الخامس ابخدائي.
تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

 حسميت و كخابت ألاعداد من  0إلى  999 999باألزقام و الحسوف. جسجيب ألاعداد الصحيحت (جسجيب جناقص ي – جسجيب جزاًدي) . أدواث جماعيت:محساب ذو  6سيلان – معداد هلطي – حدول العد.
 أدواث فسدًت:محساب و حدول عد – أوزاق ،ألىاح ،أكالم – كساست الخلمير صفحت .12/11

الوضعية
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أ  -أعد كخابت ألاعداد ألازرعت بكيفيت حسهل كساءتها (باألزكام زم بالحسوف).
ب  -اسخعن بجدول العد أو اإلاحساب لخعسف أزكام كل عدد زم كم بخفكيك هره ألاعداد.

جخخر حميع ؤلاحساءاث الخنظيميت التي حساعد على جنشيط الىضعيت في أحسن ظسوف.
 جنظيم فضاء و أزار اللسم ،جحدًد اإلادة الصمنيت الالشمت إلهجاش النشاط. جكىٍن مجمىعاث من  4أو  5أفساد .كخابت الىضعيت اإلالترحت على السبىزة.2
 حعسض أعمال اإلاجمىعاث بالخخابع و جدون على السبىزة زم جناكش بمشازكت الجميع. ًخم اسخدزاج اإلاخعلمين إلى أهميت حدول العد و اإلاحساب كأدواث حساعد على جمثيل ألاعداد الصحيحت و كساءتها و جفكيكها.آلاالف
الىحداث البسيطت
وحداث عشساث مئاث وحداث عشساث مئاث
9
9
8
4
0
1
0
0
2
0
1
 ًسكص ألاسخاذ على كخابت ألاعداد و ًلفذ اهدباه اإلاخعلمين إلى ألاعداد التي جخخللها أصفاز و كرلك ألاصفاز اإلاىحىدة على ٌسازألاعداد و التي ًمكن الاسخغناء عنها.
ُ
ً 0 110 020كخب 110 020
؛
ًُ 0 109 500كخب 109 500
ًُ 0 099 840كخب 99 840
؛
ًُ 0 098 904كخب 98 904
 ًخأكد ألاسخاذ من كدزة اإلاخعلمين على حعسف مخخلف ألازكام اإلاكىهت لعدد معلىم. ًخم جفكيك ألاعداد ألازرعت بعد كخاببها في الجدول( :أو جمثيلها على اإلاحساب).∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 110 020 = 100 000 + 10 000 +
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 99 840 = 10 000 × 9 + 1 000 × 9 +
3
إمالء أعداد أخسي على ألالىاح،
مثال 40 405 :؛  330 003؛ . . . . . . . 202 022
جفكيك أعداد على السبىزة ،و على ألالىاح،
مثال. . . . . . . 570 656 ، 695 047 :

األعداد الصحيحة الطبيعية من  0إىل 999 999

دزس:

جراذة زقم :

املستـــــوى  :الخامس ابخدائي.
تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الوضعية

1

الحظ عجالث السيازاث التي صنعبها إحدي الشسكاث باإلاغسب بين  1995و .1999
السنة
1998
1997
1996
1995
العدد
560 479
566 865
596 118
574 460
أ  -حدد السنت التي جم فيها جصنيع أصغس عدد من العجالث.
ب  -في أي سنت جم جصنيع اكبر عدد من العجالث.
ج  -زجب ألاعداد اإلادزحت في الجدول (عدد العجالث) من ألاصغس إلى ألاكبر.
د  -أكخب هره ألاعداد على مسخليم مدزج.

1999
613 742

2
ن
 ًدناوب اإلالسزو لعسض ما جىصلذ إليه مجمىعاتهم و جدوٍنه على السبىزة. ًخم التركيز على ضسوزة البدء من اليساز عند ملازهت عددًن ،مثال 613 742 > 596 118 :ألن .6 > 5  566 865 < 574 450هالحظ أن للعددًن هفس زكم مئاث آلاالف من اليساز ،هنخلل إلى السكم اإلاىالي .6 < 7 ًخأكد ألاسخاذ من كدزة اإلاخعلمين على :جحدًد أصغس و أكبر عدد من بين أعداد معلىمت ،زم جسجيب أعداد معلىمت. -زسم مسخليم مدزج و جحدًد مىكع أعداد معلىمت عليه:

3
أ -كخابت أعداد صحيحت محصىزة بين  0و  999 999باألزكام و بالحسوف ،مثال:
. . . . . . . . . . . . . ; 605 060 ; 330 033 ; 404 004 ; 500 505 ; 770 077
 زماهمئت و زماهىن ألفا و زماهىن ،حسعمائت و حسعت آالف و حسعت. . . . . . ،ب -جفكيك ألاعداد من  0إلى  ،999 999مثال:
234 875 = 234 000 + 875
= 200 000 + 30 000 + 4 000 + 800 + 70 + 5
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙= 2 × 100 000 + 3 × 10 000 + 4 × 1 000 +
ج -البحث عن أكسب آالف (أو مئاث أو أكسب عشساث) إلى عدد معلىم ،مثال195 843 ، 649 122 :
د -ملازهت ألاعداد الصحيحت باسخعمال السمىش > أو < أو = .
18 + 6 ; 25 + 5
-

-

; 23 + 7

; 39 + 5

6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 12 11

12

9–8–7

املسجـــــوي:

األعداد الكبرية (.)1

دزس:
احلصت  -األنشطت

جراذة زقم :

حدبري األنشطت
 جسمية و كحابة ألاعداد الكبيرة باألزقام و بالحسوف. ثفكيك ألاعداد الكبيرة. أدوات جماعية: -محساب ذو سيقان – حدول العد – السبىزة.

 أدوات فسدية: -حدول العد – أوزاق ،ألىاح ،أقالم – كساست الخلمير.

الىضعيت

1

 الجدول الخالي ًبين عدد سكان بعض الجهاث املغسبيت حسب إحصاء .1999مساكش ثانسيفت
سوس ماسة
مكناس
الداز البيضاء
طنجة ثطوان
اجلهت
الكبرى
الحوش
دزعة
ثافياللت
عدد السكان 2911000 2903000 2273000 2038000 3359000
 -1أسخعين بجدول العد و باملحساب املعخادًن و أكخب عدد سكان كل حهت بكيفيت حسهل قساءتها.
 -2ما هى الخعدًل الري جطلبه اسخخدام حدول العد و املحساب املعخادًن.
آلاالف
الىحداث البسيطت
وحداث عشساث مئاث وحداث عشساث مئاث
0
0

4
2

8
0

9
0

9
1

1

2
 حعسض أعمال املجمىعاث جباعا و جناقش من طسف الجميع. ًخم التركيز على كيفيت ججزيء عدد كبير إلى فصىل (من اليمين إلى اليساز). 3 359 000؛  2 038 000؛  2 273 000؛ . . . . . . .
 ًخم اسخدزاج املخعلمين إلى عدم قدزة حدول العد املعخاد على اسديعاب فصىل ألاعداد املقترحت و إلى ضسوزة البحث عنمخسج ،أي إضافت خاهاث للفصل الجدًد (فصل املالًين).
 بناء حدول عد و محساب حدًدًن بعد إضافت فصل املالًين. قساءة ألاعداد املقترحت من طسف بعض املخعلمين. حعسف ألازقام املكىهت لكل عدد و داللتها.3
 إمالء ألاعداد الكبيرة (خصىصا ألاعداد التي جخخللها ألاصفاز) ،مثال:100 000 000
؛
10 000 000
؛
1 000 000
80 808 080
؛
9 009 099
؛
2 050 500

املسجـــــوي:
دزس:

األعداد الكبرية (.)1

جراذة زقم :

حدبري األنشطت

احلصت  -األنشطت

الىضعيت

1

 الجدول الخالي ًبين أعداد املخكلمين ببعض اللغاث في العالم:اللغة الفسنسية
اللغة الصينية
اللغة السوسية
عدد املخكلمني
140000000 1200000000 195000000
 -1أكخب أعداد املخعلمين باللغاث املقترحت في حدول العد املعخاد و مثلها على محساب.
 -2ماذا جالحظ؟.
2
َ
ُّ
بعد عسض أعمال مقسزي املجمىعاثً ،نصب النقاش الجماعي على:
 كيفيت ججزيء ألاعداد املقترحت إلى فصىل (لدسهيل قساءتها و حعسف داللت أزقامها).مثال :عدد املخكلمين باللغت الصينيت هى1 200 000 000 :
 ضسوزة إضافت خاهاث لجدول العد لكخابت عدد املخكلمين باللغت الصينيت (فصل املالًير). بناء حدول عد و محساب حدًدًن ًأخران باإلعخباز الفصلين الجدًدًن( :معداد من  9سيقان).فصل اآلالف
فصل الىحداث

3
 إمالء أعداد كبيرة: 907 087 650؛
 -فكك ألاعداد آلاجيت:

2 003 500 047

؛




حسب ألازقام7 320 546 215 060 :

95 20

275000000

فصل املاليني

. . . . . . 30 400 760 940

حسب الفصىل 480 674 099 :؛ 65

10
75 10

اللغة العسبية

؛

؛

809 047 432

؛

19 800 430 210 007

115 30

-

5 – 4 – 3 – 2 – 1 13

-

8–7–6

14

50 107 670 086

املستـــــوى:
األعداد الكبرية ()2

دزس:
احلصت  -األنشطت

جراذة زقم :

تدبري األنشطت
 الخعامل باألعداد الكبيرة حسميت و كخابت (زقميت و حسفيت). مقازنت و جسجيب ألاعداد الكبيرة أدواث جماعيت: -مدساب ذو 12ساكا – حدول العد – سبىزة.

1

 أدواث فسديت: مدساب ذو سُلان  -حدول العد ،بؼائم أعداد – أوزاق،ألىاح ،أكالم – هساست الخلمُر.

الوضعيت
 الجدول الخالي ًمثل كُمت اللسوض التي مىدتها الدولت للصىاع الخللُدًين ببعع اإلادن اإلاغسبُت( :خسب إخصائُاث.)1999
مثل هره ألاعداد على مسخلُم مدزج ثم خدد:
املدينت
القروض اإلمجاليت بdhs
 أكسب عدد اإلاالًين إلى  19 033 000؛  19 651 000؛19 033 000
 وجدة 16 897 000؛ .13 401 000
 الداز البيضاء 19 651 000 ألاعداد اإلادصىزة بين  16 000 000و .17 000 00016 630 000
 مساكش عددي اإلاالًين اللران ًؤػسان هال مً 13 401 000 :؛16 897 000
 السباط 16 630 000؛ .19 033 000
13 401 000
 -فاس

 جىظُم الفظاء بئخيام لخِسير العمل في اإلاجمىعاث (الخىاصل بين ألافساد ،مساكبت ؤلاهجاش مً ػسف ألاسخاذ) هخابت الىطعُت على السبىزة بدكت و وطىح. الخأهد مً فهم هص الىطعُت اإلالترخت و مً جىفس ول اإلاجمىعاث على ألادواث الالشمت لصُاغت الىص.2
 حعؼى اليلمت إلالسزي اإلاجمىعاث لعسض و جدوًٍ هخائج أعمالهم على السبىزة. أثىاء اإلاىاكضت الجماعُت ًجب الترهيز على:زسم اإلاسخلُم اإلادزج و جددًد معاإلاه باإلاالًين (ألاعداد التي تهمىا في الجدول مدصىزة بين  13 000 000و .)20 000 000

 جددًد مىاكع اإلادن على اإلاسخلُم اإلادزج. هُفُت البدث عً أكسب عدد إلى عدد معلىم (على اإلاسخلُم اإلادزج). هُفُت خصس و جأػير ألاعداد الىبيرة باسخخدام اإلاسخلُم اإلادزج. صُاغت ؤلاحاباث اإلاخفم عليها.3
 اسخعً باإلاسخلُم اإلادزج أعاله ،ثم خدد عدد اإلاالًين ألاكسب إلى: 10 053 590؛  14 909 480؛  18 120 000؛ .17 894 290

املستـــــوى:
األعداد الكبرية ()2

دزس:
احلصت  -األنشطت

جراذة زقم :

تدبري األنشطت

الوضعيت

1

الجدول آلاحي ًبين الدول التي اسخلبلذ أهبر عدد مً السُاح سىت :2002
الدولت
ايطاليا
اسبانيا
فسنسا
الوالياث املخحدة

عدد السياح
45 000 000
56 000 000
75 000 000
65 000 000

خدد مً بين هره الدول:
 الدولت التي اسخلبلذ أهبر عدد مً السُاح. الدولت التي اسخلبلذ أصغس عدد مً السُاح. الدولت التي اسخلبلذ أهثر مً  50 000 000سائذ. الدولت التي اسخلبلذ أكل مً  70 000 000سائذ. -زجب هره الدول مً خُث عدد السُاح (جصاًدًا).

2
بعد عسض أعمال اإلاجمىعاث و جدوٍنها على السبىزة مً ػسف اإلالسزًٍ ًىصب الىلاش على:
 هُفُت ملازهت عددًً هبيرًً و هي هفس الؼسٍلت اجبعذ في ملازهت ألاعداد ألاصغس مً  10 000 000أي:َع ُّد أزكام ول عدد و العدد ألاهبر هى الري له أهبر عدد مً ألازكام ،مثال:
 8ازكام  9 > 45 000 000ازكام 450 000 000
 إذا وان للعددًً اإلاساد ملازهتهما هفس عدد ألازكام (مثل أعداد الجدول أعاله) ،هبدأ اإلالازهت مً الِساز هدى الُمين؛ 75 000 000 > 65 000 000ألن 7 > 6
 إذا وان للعددًً هفس السكم على الِساز ،اهخلل إلى السكم اإلاىالي (في اججاه الُمين) ،مثال: 65 000 000 > 64 000 000لدًىا  6 = 6لىً 5 > 4
 -جمثُل ألاعداد على مسخلُم مدزج:

و هىرا سِسهل البدث على:
 الدول التي اسخلبلذ أهثر مً  50 000 000سائذ ،أي اسباهُا ،الىالًاث اإلاخددة و فسوسا. الدول التي اسخلبلذ أكل مً  70 000 000سائذ ،أي الىالًاث اإلاخددة ،اسباهُا و اًؼالُا. جسجِب الدول مً خُث عدد السُاح جصاًدًا ،أي مً التي اسخلبلذ أكل عدد إلى التي اسخلبلذ أهبر عدد مً السُاح.إيطاليا ثم اسبانيا ثم الوالياث املخحدة ثم فسنسا
ًمىً أًظا الاسخعاهت بجدول العد و باإلادساب لخدلُل الصعاب الخاصت بلساءة و هخابت ألاعداد الىبيرة و حعسف داللت ول زكم
مً أزكام عدد معلىم.
3
 كم بملازهت أزكام الجدول مثنى مثنى. 2 031 405 . . . . . 2 009 988؛ 1 200 300 . . . . . 989 576
 طع السمص اإلاىاسب: 905 460 -؛ . . . . 1 006 708

املستـــــوى:
دزس:

األعداد الكبرية ()2

احلصت  -األنشطت
نشاط  1صفحت :16

نشاط  2صفحت :16
نشاط  3صفحت :16

نشاط  4صفحت :17
نشاط  5صفحت :16

جراذة زقم :

تدبري األنشطت
17
16
 اليضاغ ًمسز معلىماث خىل مساخت الدول ألاهثر احساعا في العالم و ٌسمذ لألسخاذ بخلىٍم كدزة اإلاخعلمين على ملازهت و جسجِبألاعداد الىبيرة.
و هى أًظا فسصت للخأهد مً اسدُعاب اإلاخعلم لإلحساءاث اإلاخبعت عادة إلالازهت ألاعداد الصحُدت الؼبُعُت.
 مثل سابله ،يهدف إلى جلىٍم كدزة اإلاخعلم على جسجِب أعداد هبيرة جصاًدًا .و ًمسز معلىماث عً ساهىت بعع الجهاث اإلاغسبُتخسب إخصاء ( 1999بعد مساخاث بعع الدول و عدد سيان بعع الجهاث اإلاغسبُت ،التي جم جسجُبها في اليضاػين السابلين).
 ًلترح اليضاغ ألاعداد اإلاسجلت على عداداث بعع السُازاث و التي جخخلف عً غيرها بيىنها جدمل عادة أصفازا شائدة وملازهتها ًخؼلب - :الخخلص مً ول صفس مىخىب على ٌساز العدد الصحُذ – .جلسُم العدد إلى فصىل إبخداءا مً الُمين لدسهل
كساءجه – .ملازهت ألاعداد بئجباع ؤلاحساءاث اإلاعخادة.
(اليضاغ ًمسز أًظا هُفُت الخعسف على ِكدم أو خداثت سُازة مً خالل عدد الىُلىمتراث التي كؼعتها.
 اإلاؼلىب جسجِب أعداد معلىمت جىاكصُا .و كد اخخيرث هره ألاعداد للخأهد مً اسدُعاب اإلاخعلم لإلحساء اإلاخبع عادة إلالازهت أعدادصحُدت ػبُعُت إذ أدزحذ في سلسلت ألاعداد اإلاساد جسجُبها أعداد ميىهت مً السكمين  0و .5

ٌعاد وضاغ الحصت الثاهُت مع اكتراح أعداد أخسي.
17
نشاط  5صفحت  - :17اإلاؼلىب هى وطع مدن عاإلاُت هبري على اإلابُان أو جددًد مدن أخسي عدد سيانها معلىم .و هرا ًخؼلب اللدزة على:
كساءة ألاعداد كساءة سلُمت.
الخعامل الصحُذ مع هصف اإلاسخلُم اإلادزج باإلاالًين.
لخمثُل مدن بازَس و ولىخا (مدًىت هىدًت) و هُىٍىزن.
لخعسف اإلادن التي عدد سيانها  15 000 000وسمت (ساوباولى بالبراشٍل)  9 000 000وسمت (بىين – الصين)  . . .و
 12 000 000وسمت( ،ػىهُى و صىغهاي)( .صىغهاي بالصين).
إلاعسفت اإلادًىت ألاهثر سياها مً بين هره اإلادن (أي هُىٍىزن).
اليضاغ فسصت لخمسٍس أسماء و مىاكع بعع اإلادن العاإلاُت الىبري.
نشاط  6صفحت ً - :17مسز اليضاغ معلىماث عً مساخاث اللازاث الخمس و ًدعى اإلاخعلمين إلى حعسف اللازة ألاهبر مساخت (أي آسُا) ،و اللازة
ألاصغس مساخت (أي استرالُا).
و ًمىً الاسخعاهت بالىسة ألازطُت خالل الخصحُذ لخددًد مىاكع هره اللازاث.

املستـــــوى:
قياس األطوال.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
 حعسف وحداث قياس ألاطىال (املتر و مضاعفاجه و أجزاءه). مقازنت و جسجيب و جأطير و جمع أطىال. أدواث جماعيت: حدوٌ وحداث كُاض ألاطىاٌ – مظطسة .طلظلت املظاح ).(chaîne d’arpenteur

1

 أدواث فسديت: حدوٌ وحداث كُاض الطىٌ – دفاجس ،ألىاح ،أكالم –هساطت املخعلم.

الوضعية
ُ
 ط ِلب مً عائشت جحدًد طىٌ ملعب هسة الظلت مً بين ألاطىاٌ الخالُت:25 cm
25 dm 25 dam 25 m 25 km 25 mm 25 hm
مثل هره ألاطىاٌ على أزضُت الظاحت باطخخدام الطباشير و أدواث كُاض مىاطبت (مظطسة هبيرة؛ طلظلت املظاح؛
ضعف الدٌظمتر) ثم طاعد عائشت على جحدًد الطىٌ املطلىب.

 ًسافم ألاطخاذ مخعلمُه ئلى طاحت املإطظت و معهم بعض أدواث كُاض ألاطىاٌ (مظطسة هبيرة؛ طلظلت املظاح)... جلسأ الىضعُت بصىث مسجفع. جىخب ألاطىاٌ امللترحت على ألىاح بخط واضح. جسطم ألاطىاٌ املطلىبت على أزضُت الظاحت بعد جحدًدها بدكت و بخعاون الجمُع.2
 الدزض مىاطبت لألطخاذ لخحُين معازف املخعلمين حىٌ وحداث كُاض ألاطىاٌ التي حعاملىا معها في ألاكظام ألازبعت الظابلتمً الخعلُم الابخدائي و ئغىائها.
 مً خالٌ الىضعُت امللترحت طِخأهد ألاطخاذ مً وضىح الصىزة عىد املخعلمين مً خالٌ جلدًسهم لطىٌ امللعب. ًيبغي بعد املىاكشت و هلد الحلىٌ امللترحت ئلى اطخدزاحهم ئلى:اطخحالت زطم خط طىله  25damمثال في طاحت املدزطت و اكتراح أحىبت حظاعد على جصىز طىٌ كُاطه ( 25damأي
)250m؛ و هى طىٌ ٌظاوي  25مسة طىٌ طلظلت املظاح (الري ًبلغ  1damأي  )10mو لسطم خط مظخلُم طىله 25dam
ًجب الخسوج مً بين حدزان املإطظت. . .
 ملازهت ألاطىاٌ امللترحت لخحدًد أيها أطىٌ و أيها أكصس و جسجُبها. اطخيخاج طىٌ ملعب هسة الظلت. 25 cmو  25 dmال ًىفُان لخحسن الالعبين.
 25 damو  25 kmو  25 hmجمثل أطىالا هبيرة ًصعب على الالعبين حغطُتها.
ًبلى  25 mو هى طىٌ معلىٌ (و هى أًضا طىٌ ملعب هسة الظلت).
 اهدشاف العالكت بين الىحداث املظخخدمت للخعبير عً هره ألاطىاٌ ،عملُا و ذلً باللُام بعملُاث كُاض (متى أمىً ذلً)و ملازهت و اطخيخاج أن:
1 dm = 10 cm ; 1 m= 10 dm ; 1dam = 10 m
 -بىاء حدوٌ وحداث الطىٌ بمشازهت املخعلمين.

املستـــــوى:
قياس األطوال.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
امليليمتر

السنتيمتر

الديسيمتر

املتر

الديكامتر

اهليكتومتر

الكيلومتر

3
 جىجص بعض الخحىٍالث على ألالىاح (حىٌ الىحداث امللدمت).ُ
 جحدد على أزضُت الظاحت:ُ
بعض ألاطىاٌ التي واهذ حظخخدم وىحداث كُاض ،مثل (خطىة ،شبر ،ذزاع ) . . .و ًيلف املخعلمىن بلُاطها باملتر أو ضعف
الدٌظمُتر و ملازهتها و جسجُبها.

الوضعية

1

 جلىم ول مجمىعت ببىاء أطئلت (ًحدد ألاطخاذ عددها) حىٌ وحداث كُاض ألاطىاٌ (ملازهت ،جحىٍل ،جسجِب،مجامُع )...لطسحها على املجمىعت املىافظت.
اجخاذ إلاحساءاث الخىظُمُت املظاعدة على خلم ظسوف مالئمت للخىافع الشسٍف.جىشَع الفىج ئلى عدد شوجي مً املجمىعاث( .مثال 4 :مجمىعاث).حعُين املجمىعخين املخىافظخين اللخين طخدبادالن ألاطئلت.2
بىاء أطئلت ٌعطي الفسصت للمخعلمين إلعادة مىاكشت وحداث كُاض ألاطىاٌ داخل املجمىعت و جبادٌ املعلىماث حىلها وجصحُح بعض الخصىزاث.
أثىاء املىاكشت الجماعُت ًيبغي الترهيز على الجىاهب ألاطاطُت مً ألاطئلت املثازة و حث املخعلمين على طسح جمازًٍ مخىىعت ومفُرة.
ًيبغي أًضا اطدثماز املىاكشت لظد الثغساث املسصىدة و جحدًد الفسٍم الفائص.3
-------------------في  5 ،2و :10

املستـــــوى:
قياس األطوال.

دزس:
احلصة  -األنشطة

نشاط  1و  2صفحت :18

نشاط  3و  4صفحت :18
نشاط  5صفحت :18
نشاط  6صفحت :18

جراذة زقم :

تدبري األنشطة

18
 يهدف اليشاطان ئلى جلىٍم كدزة املخعلم على جلدًس طىٌ و الخعبير عىه بملُاض معلىٌ و ذلً:باخخُاز الىحدة املىاطبت ،فازجفاع صىمعت مسجد الحظً الثاوي هى ( 200 mالخعبير عنها باملتر ال بأحصائه) .و ازجفاع بسج ئًفل
في بازَع هى  32 000 cmأي . . .320 m
باخخُاز الطىٌ املىاطب مً بين أطىاٌ ملترحت ،فبعد ألازض عً اللمس مثال ،لً ًيىن ئال ( 384 000 kmال 383 000
 mو ال .)384 000 cm
الخلدًس الخاطئ لألطىاٌ (و اللُاطاث ألاخسي) دلُل على أن املخعلم لم ًبن بعد جصىزا واضحا حىٌ وحدة أو وحداث اللُاض.
 يهدف اليشاطان ئلى الخأهد مً اطدُعاب املخعلم للعالكت بين مخخلف وحداث كُاض ألاطىاٌ و مً كدزجه على اللُامبالخحىٍالث املطلىبت.
 املخعلم مطالب بحظاب مجامُع أو فسوق أطىاٌ و جحىٍلها ئلى وحداث معلىمت.أثىاء الخصحُح الجماعيً ،مىً الاطخعاهت بجدوٌ وحداث الطىٌ ملظاعدة املخعثرًً على جدازن ما فاتهم.
 -املخعلم مطالب بترجِب ألاطىاٌ جسجِبا جىاكصُا و ذلً بعد جحىٍلها ئلى هفع الىحدة.

في  6 ،3و :9

19
نشاط  7صفحت  - :19املطلىب هى حظاب املظافاث بين بعض املدن املغسبُت و ذلً باحساء:
 oعملُت حمع باليظبت للمظافت بين أوادًس و العُىن.
 oعملُت حمع و عملُت طسح باليظبت للمظافت بين طاهطان و الظمازة.
نشاط  8صفحت  - :19حل املظألت امللترحت ًخطلب:
 oجحىٍل كُاطاث أطىاٌ أضالع املضلع ئلى املتر.
 oحظاب محُط املضلع الري ًمثل الحلبت.
 oحظاب املظافت التي كطعها العداؤون (باملتر و الىُلىمتر).
نشاط  9صفحت  - :19املطلىب هى ئًجاد العدد الري ال ًظهس بىضىح على اللىحت الىُلىمترًت الثاهُت ،و هرا ًخطلب:
ب ـ ـ .166 + 689 :km
 oحظاب املظافت بين مساهش و وحدة ـ ـ ـ
 oحظاب العدد املطلىب.864 – 603 = 261 :

املستـــــوى:
مجع و طرح األعداد الصحيحة الطبيعية.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
 تعسف التقنية الاعتيادية لكل من الجمع و الطسح و استعمالها. أدوات جماعية: -مدظاب ذو  12طاكا – حدوٌ العد – الظبىزة.

1

 أدوات فسدية: -حدوٌ العد – أوزاق ،ألىاح ،أكالم – هساطت الخلمُر.

الوضعية
 اشتري أطخاذ التربُت البدهُت برلت و خراء زٍاطُين.إذا علمذ أن ثمً الحراء هى  390دزهم و أن ثمً البرلت ًصٍد ب ـ ـ  95دزهم عً ثمً الحراء فاخظب مجمىع ما صسفه
هرا ألاطخاذ.

2
بعد عسض هخائج املجمىعاث ًفخذ باب املىاكشت التي طِخم فيها الترهيز على:
 الىطعُت الجمعُت و هُفُت حعسفها (مً خالٌ جدلُل طسَع للىص). الخؼأ و الصىاب في الىخائج املخىصل إليها (و البدث عً أطباب الخؼأ و الخأهد مً عدم جىصل املخعلمين إلى إلاحابتالصحُدت بمدع الصدفت).
 حعىٍد املخعلمين على اللجىء إلى الحظاب امللسب .مثال :ثمً البرلت هى  395+95أي ما ًلازب .400+100=500و هرا الحظاب امللسب بمىً أن ًىبههم إلى بعع ألاخؼاء الفادخت عىد إحسائهم للعملُاث هأن ًجدوا مثال مجمىعا أصغس أو
أهبر بىثير مً املجمىع الحلُلي ( و هرا ما ًمىً أن ًلع مثال عىد حمعهم ألعداد هبيرة و إغفالهم لالخخفاؾ أو وطع العملُت
بىُفُت خاػئت.). . .
 الخلىُت الاعخُادًت لعملُت الجمع التي حعىد املخعلمىن على إحسائها مىر الظىت ألاولى مً الخعلُم الابخدائي (للخأهد مً كدزةاملخعلمين على وطع و إهجاش العملُت بىُفُت طلُمت).
3
 -جلترح بعع عملُاث حمع إلهجاشها على ألالىاح مع أخر ألاعداد الىبيرة بين الاعخباز.

املستـــــوى:
دزس:

مجع و طرح األعداد الصحيحة الطبيعية.

احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
–
1

الوضعية
ًخلاض ى إػاز في أخد ألابىان أحسة شهسٍت كدزها  10 880دزهمً ،ىفم منها  7 990دزهم.
أ  -أحب على الظؤاٌ الخالي بدون وطع العملُت :هل جىفيره أكسب إلى  1 000دزهم؟  2 000دزهم؟  3 000دزهم؟
ب  -اخظب جىفيره بئحساء العملُت الالشمت؟.

2
بعد جلدًم عسوض ملسزي املجمىعاث ًخم الترهيز أثىاء املىاكشت الجماعُت على:
 الىطعُت :هل هي حمعُت؟ ػسخُت؟. اللُمت امللسبت و هُفُت خظابها:? ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ = 10 880 − 7 990

 وطع و إهجاش عملُت الؼسح لحظاب الخىفير مع الاهدباه إلى الاخخفاؾ بها.الخأهد مً اطدُعاب املخعلمين للخلىُت إلاعخُادًت للؼسح.
3
 -اكتراح عملُتي ػسح على املخعلمين (مع أخر ألاعداد الىبيرة بعين الاعخباز).

الوضعية
باع مسب للماشُت عجال بثمً  4 875دزهم و خسفاها بثمً  3 980دزهم و اشتري بلسة بثمً  9 250دزهم.
هل ًىفُه ما خصل علُه مً بُع العجل و الخسفان لشساء البلسة؟.
إذا وان الجىاب بالىفي ،فىم ًىلصه؟.
2
ٌ
أثىاء الخصحُذ الجماعي للحلى امللترخت ًجب الترهيز على:
 جدلُل املعؼُاث و السبؽ بُنها إلًجاد العملُخين الالشمخين لحل املظألت. الخأهد مً أن املخعلمين كادزًٍ على إلاحابت على الظؤاٌ ألاوٌ كبل اللُام بئحساء العملُخين و ذلً باللُام بالحظاب امللسب(ذهىُا).
)أكسب إلى  (9000؟؟ = أكسب إلى  + 3980 4000أكسب إلى 4875 5 000
اطخيخاج أن ثمً العجل و الخسفان ال ًىفي لشساء البلسة.
 وطع و إهجاش العملُخين على الظبىزة مً ػسف املخعلمين.3
 -طع و أهجص 20 300 – )9 895 + 964( :؛ )150 091 – 40 283( + 87 539

5
مجع و طرح األعداد الصحيحة الطبيعية.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة

مثاٌ 216 . . . 2162 :عشسة . . .
21
نشاط  1و  2صفحة  - :21تهدف هره ألاوشؼت إلى جلىٍم مدي اطدُعاب املخعلم للخلىُت إلاعخُادًت ليل مً حمع و ػسح ألاعداد الصحُدت الؼبُعُت و
كدزجه على اطخخدامها لحظاب مجامُع و فسوق أعداد صحُدت.
و هره الخلىُت لِظذ حدًدة علُه ،فلد حعامل معها في ألاكظام الظابلت ،و الجدًد باليظبت للمظخىي الخامع هى ألاعداد
الىبيرة.
نشاط  3صفحة  :21الهدف مً اليشاغ مصدوج:
 جمسٍس معلىماث خىٌ بعع ألانهاز الىبري في العالم (ًمىً جددًد مىاكع هره ألانهاز إذا جىفسث خسٍؼت العالم). خل وطعُت حمعُت بعد جددًد عملُتي الجمع املىاطبخين:( 4 350 km + 1 850 km=6 200 kmػىٌ نهس ألاماشون).
( 6 200 km + 500 km = 6 700 kmػىٌ نهس الىُل).
 38 – 6؛ . . . . . . 58 – 5

00
نشاط  4صفحة  - :22الحل ًخؼلب إهجاش عملُاث الجمع مخخابعت:
أهفم الظُد هماٌ ًىم الجمعت (بـ ـ .3 596 )dh
3 596+899=4 495
أهفم ًىم الظبذ (بالدزهم):
4 495+793=5 288
أهفم ًىم الظبذ (بالدزهم):
3 596+4 495+5 288=13 379
أهفم ثالثت أًام (بالدزهم):
اليشاغ ٌعؼي الفسصت للمخعلمين و خصىصا املخعثرًً منهم الطدُعاب الخلىُت إلاعخُادًت للجمع.
لرا ًيبغي إعادة وطع و إهجاش عملُاث الجمع التي ًخؼلبها خل املظألت على الظبىزة مً ػسف هؤالء املخعثرًً.
نشاط  5صفحة  - :22الىطعُت ػسخُت و خلها ًخؼلب خظاب الفسق بين ما ٌشير إلُه عداد الظُازة عىد مغادزتها مدًىت بني مالٌ و ما ٌشير إلُه
عىد وصىلها إلى مدًىت فاض.
 خل املظألت ًخؼلب إحساء عملُت حمع ( )95+67=162إلًجاد املبلغ الري وفسه الؼفالن و عملُت ػسح لخددًد املبلغ الرينشاط  6صفحة :22
طُظُفه والدهما لشساء هدًت لىالدتهما بمىاطبت عُد ألام ،أي.)290 – 162( :
ولمت "ًظُف" كد جؼسح إشياال باليظبت لبعع املخعلمين ألنها جلترن عادة بعملُت الجمع.
و هىا ًيبغي جمثُل الىطعُت على الظبىزة ختى جخىضح الصىزة.
ثمن الهدية هى290 dhs :
290 – 162 = 128
ما أضافه الىالد

املبلغ الري وفسه الطفالن

السوايا (.)1

درس:
ادلسجـــــوي:
الكفاياث ادلسخهدفت:
أدواث ديداكخيكيت:

جذاذة رقم :

اخلامس ابخدائي.
 حػسف الصاوٍت – حػسف الصاوٍت الخاصت - .حػسف شاوٍخين مخقاٌظخين. أدوات فزدية: -مظؼسة – أقالم ملىهت – أوظىر.

 أدوات جماعية: -مظؼسة – ػباػير ملىن – أوظىر.

حدبري األنشطت

احلصت  -األنشطت

الىضعيت

1
هره أزبػت أػهاى زطمتها شٍيب.
صف مل ػهل و سجل مالخظاجو.
)(f

)(g
)(d
O

)(e

 ًىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث. جسطم أػهاى الىطػيت غلى الظبىزة أو حظخيسخ.2
 ًخقدم مقسز مل مجمىغت بػسض هخائج مجمىغخهٌ ،سجلها غلى الظبىزة. ًفسح املجاى للىقاغ الجماعي للمصادقت غلى الىخائج الصحيدت و جصحيذ ألازؼاء و ًخم الترليز غلى: الؼهل ) (fقؼػت ػسفاها  Aو  Bمثال هسمص لها ].[AB الؼهل ) (dمظخقيم ًمنً جددًده بىقؼخين أًظا ( Eو  Fمثال) و هسمص له ) (EFأو ).(FE الؼهل ) (eمظخقيم و  Oهقؼت جيخمي إلى ) ،(eالىقؼت  Oجددد حصأًً ،حصء ملىن بـ ـ  . . .و حصء ملىن بـ ـ  . . .مل مً الجصأًًٌظمى هصف مظخقيم أصله ( .Oهصفا مظخقيم مخقابالن).
لدظميت هصف مظخقيم هسخاز هقؼت أزسي ( Tمثال) و هسمص له ب ـ ـ ).[OT
 الؼهل ) (gمهىن مً هصفي مظخقيم لهما هفع ألاصل (غير مخقابالن).الخمييز في القساءة بين ] [ABو ) (EFو ).[OT
 القىض ٌػني إمهاهيت الخمدًد ،بيىما املػقىفت حػني غدم إمهاهيت الخمدًد. باليظبت للمظخقيم )ً (EFمنً أن ًمدد مً  Eو  ،Fو املظخقيم ال ًخغير. باليظبت لىصف املظخقيم )ً [OTمنً أن همدد مً حهت ( Tهصف املظخقيم ال ًخغير). باليظبت للقؼػت ] [ABإذا مددها مً أخد الؼسفين فالقؼػت ] [ABجخغير.3
 ًخألد ألاطخاذ مً قدزة املخػلمين غلى الخػسف غلى القؼػت و هصف املظخقيم و مظخقيم. أزطم قؼػت ] [ABصىلها .3cm أزطم  3أهصاف مظخقيم لها هفع ألاصل.– حػين مل مجمىغت مقسزا.
– ًترك الىقذ الهافي لدسجيل املالخظاث.

السوايا (.)1

درس:
احلصت  -األنشطت

جذاذة رقم :

حدبري األنشطت

الىضعيت

1
 -قؼؼ مل مً أزبػت أػفاى حصءا مً لػنخه الدائسٍت.

هل حظخؼيؼ الخػسف غلى لػنت مل واخد منهم؟.

 حغير مل مجمىغت مقسزها. ٌظخيسخ الؼهل و ًىشع غلى املخػلمين. ٌػؼي ألاطخاذ الىقذ الهافي للقيام باملىاوالث الظسوزٍت.2
 ٌػسض مل مقسز الىخائج املخىصل إليها و ليفيت الحصىى غليهاً ،فسح باب الىقاغ الجماعي للمصادقت غلى الىخائج الصحيدتو جصحيذ ألازؼاء و ًسلص غلى ما ًلي:
 اطخػماى ألاوظىر و وسخ قؼػت الحلىي و البدث غً مهانها ألاصلي. لػنت ًاطين هي ( )1و لػنت وفاء هي ( )4و لػنت شٍيب هي ( )3و لػنت مسٍم هي (.)2 السطم الري ًمثل قؼػت وفاء هي شاوٍت قائمت (بػد الخدقق باملصواة) القؼؼ ألازسي جمثل شواًا غير قائمت. جصييف الصواًا إلى ألبر مً قائمتـ و أصغس مً قائمت .حظميت مل صىف :قائمت ،خادة ،مىفسحت و قائمت.مثال) السأض  Oفي الىطؽ ،الظلػان ) [OAو )[OB
 مؼالبت املخػلمين بسطم شاوٍت خادة لخقدًم النخابت السمصٍت لها( .هصفا مظخقيم.
ً -منً جمدًد الظلػين ألنهما هصفا مظخقيم الصاوٍت ال جخغير.

.A

 حغيير إلاهفساج بين الظلػين ًؤدي إلى حغيير الصاوٍت. -الترميز إلى الاهفساج بسطم قىض دازل الصاوٍت.

.B

O.

3
 ًخألد ألاطخاذ مً قدزة املخػلمين غلى الخػسف غلى الػىاصس ألاطاطيت للصاوٍت و النخابت السمصٍت لها و جصييف الصواًا إلى خادة،مىفسحت و قائمت .مثاى - :أزطم شاوٍت مىفسحت زأطها  ،Iطلػاها ) [IMو )[IG
ما هى زمص هره الصاوٍت (ازتر الجىاب الصحيذ):
B
_______
  ABCDزباعيA
غين شاوٍت خادة ،شاوٍت مىفسحت و شاوٍت قائمت.
C
D

السوايا (.)1

درس:
احلصت  -األنشطت

جذاذة رقم :

حدبري األنشطت

الىضعيت

1
الخظ الصواًا و أجمم الجدوى بىػم أو ال.
()1

الساويت

()3

()2

()4

()5

()6

الضلعان مخقابالن
الضلعان غري مخقابالن
الضلعان منطبقان
زاويت حادة
زاويت منفرجت

()2

()6

()1

()3

.
()4

()5

 حظخيسخ الصواًا و جىشع غلى املجمىغاث أو جسطم غلى الظبىزة خظب ما هى حغير مل مجمىغت مقسزها مً حدًد. ًترك الىقذ الهافي جمام الجدوى.مخىفس
2
 ٌػسض مقسزو املجمىغاث الىخائج املخىصل إليها. ًفسح املجاى للىقاغ الجماعي للمصادقت غلى الىخائج الصحيدت و ججاوش ألازؼاء املسجنبت بالخػسف غلى أطبابها و ًخم الترليزغلى:
في السطم ( )6طلػا الصاوٍت مخقابالن ،مهىهت مً شاوٍخين قائمخين .لرا حظمى ساوية مستقيمية.
في السطم ( )3الظلػان مىؼبقان ،الصاوٍت مهىهت مً شاوٍخين مظخقيميخين لرا حظمى ساوية مليئة.
الصاوٍخان ( )1و ( )5حادثان ،الصاوٍت ( )4منفزجة ،و الصاوٍت ( )2قائمة.
 ججظيد ألاوطاع املسخلفت للصواًا باطخػماى البرماز لصاوٍت و ذلو بخغيير الاهفساج مً شاوٍت خادة ثم مىػدمت فقائمت مسوزابمىفسحت ثم مظخقيميت و مليئت.
 اطخػماى ألاوظىر للخػسف غلى شاوٍخين قابلخين للخؼابق (مخقاٌظخين) ،الصاوٍخين ( )1و (.)53
 ًخألد ألاطخاذ مً قدزة املخػلمين الخػسف غلى "الصواًا الخاصت" و غلى الصاوٍخين املقاٌظخين.ْ
 ِإػ ِى شاوٍت مظخقيميت بديث ًىؼبق طلػاها مػا .ما هي الصاوٍت املدصل غليها؟. -طؼ قلمين مسخلفين غلى الؼاولت لخدصل غلى شاوٍت مظخقيميت .ما هي ألاداة التي جمنىو مً الخدقق؟( .املظؼسة).

السوايا (.)1

درس:

جذاذة رقم :

حدبري األنشطت

احلصت  -األنشطت

 أخظب 7×5 :؛  5×8؛  9×7؛  6×9؛ . . . . . 8×925 24
نشاط  1صفحة ً - :24خمم املخػلمىن الجمل بالسمىش املىاطبت و ًسخازون زمص الصاوٍت املىاطب و هى:

.

نشاط  2صفحة ً - :24سطم املخػلمىن شاوٍخين إخداهما خادة و ألازسي مىفسحت باطخػماى املظؼسة فقؽ (زطم جقدًسي دون اللجىء إلى املىقلت).
نشاط  3صفحة ٌ - :24ظخػمل املخػلمىن ألاوظىر للخدقق مً أن ميظىر الصاوٍت )ً (aىؼبق جماما غلى الصاوٍت )( .(bالصاوٍخان ) (aو) (bمخقاٌظخان).
ألبر مً
نشاط  4صفحة ً - :24بدو مً زالى الخلىًٍ أن
 ،الصاوٍخان مخقاٌظخان.
ًىؼبق جماما غلى

و هرا زؼأ ًخدقق املخػلمىن بىاطؼت ألاوظىر مً أن ميظىر

نشاط  5صفحة ً - :25سجب املخػلمىن الصواًا مً ألالبر إلى ألاصغس.
قد ًخؼلب ألامس مقازهت الصاوٍخين ) (aو) (bباطخػماى ألاوظىر ،أما الصواًا ألازسي فترجيبها واضح( .الخقدًس).

100
 أجمم لخدصل غلى مائت 75 :؛  72؛  24؛  36؛  48؛  17؛ . . . . 5125
نشاط  6صفحة ً - :25مدد املخػلمىن طلعي الصاوٍت و ًخممىن بىطؼ غالمت (×) في زاهت لم جخغير الصاوٍت.
طلؼ الصاوٍت هصف مظخقيم ،و إذا مددها هصف املظخقيم ) [OAمً حهت  Aفئهه ال ًخغير.
ًمنً جمدًد طلعي الصاوٍت ما ػئىا ،و ًبقى قياض الصاوي دون حغيير.
نشاط  7صفحة ً - :25خمم املخػلمىن الجدوى بخصييف الصواًا إلى قائمت ،خادة ،مىفسحت و مظخقيميت.
نشاط  8صفحة  - :25يهدف اليؼاغ إلى جدظيع املخػلمين بأن شواًا أي مثلث جهىن شاوٍت مظخقيميت.
ًقىم املخػلمىن بسطم مثلث (ليف ما مان) غلى وزقت بيظاء و ًلىهىن شواًاه ثم ًقؼػىنها و ًلصقىنها مخداذًت (حىبا إلى حىب).
ًالخظىن أن هره الصواًا جهىن شاوٍت مظخقيميت.
ًمنً لألطخاذ اقتراح أوؼؼت أزسي للدغم ألثر مالئمت لخػىٍع هقص املخػلمين.

النشاط األول:
)(f
O

)(g

)(e

)(d

النشاط الثاني:

النشاط الثالث:

الخظ الصواًا و أجمم الجدوى بىػم أو ال.
()1

الساويت

()2

()3

()5

()4

الضلعان مخقابالن
الضلعان غري مخقابالن
الضلعان منطبقان
زاويت حادة
زاويت منفرجت

()2

()3

()6

.
()4

()5

()6

ضرب األعداد الصحيحة الطبيعية.

درس:
ادلستـــــوى:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.
 خظاب حداءاث خاصت – الخلىُت ؤلاكخُادًت للظسب باطخلماٌ خظاب خداء أكداد صحُدت. أدوات فزدية: أدوات جماعية: أوزاق ،ألىاح ،أكالم – هساطت الخلمُر. -حدوٌ فُخاغىزض (حجم هبير) – الظبىزة.

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الوضعية

1
 زافم مدًس و مللمى إخدي اإلادازض اللسوٍتجالمُرهم البالغ كددهم  132جلمُرا إلى خدًلت
الحُىاهاث.
أخظب هم ولفذ هره الصٍازة؟.

5 dhs

 جىـُم الفظاء بإخيام لخِظير اللمل في اإلاجمىكاث (الخىاصل بين ألافساد ،مساكبت ؤلاهجاش مً ػسف ألاطخاذ). هخابت الىطلُت كلى الظبىزة بدكت و وطىح. الخأهد مً فهم هص الىطلُت اإلالترخت و مً جىفير ول اإلاجمىكاث كلى ألادواث الالشمت لصُاغت الىص.2
بلد كسض و جدوًٍ هخائج اإلاجمىكاث مً ػسف اإلالسزًًٍ ،فخذ باب الىلاغ و ًىصب الاهخمام كلى:


الخؼأ و الصىاب في ول إحابت مم البدث كً أطباب الخؼأ إذا وحد.

 الخأهد مً:
 كدزة اإلاخللم كلى جبرًس اخخُازه للملُت الظسب و أن هرا الاخخُاز لِع مدع صدفت. اطدُلاب اإلاخللمين لخاصُت الخىشَلُت للظسب باليظبت للجمم التي هي اإلافخاح لفهم خىازشمُت الخلىُت الاكخُادًت للظسب. جمىً اإلاخللمين مً حداوٌ الظسب و كدزتهم كلى خظاب حداء بظُؽ أفلُا دون وطم اللملُت (ًجب جدظِع الجمُم كلىأن كدم خفف حدوٌ فُخاغىزض طِىلىع خخما كلى إهجاش كملُاث الظسب و اللظمت).
 إكادة إهجاش اللملُت اإلاؼلىبت :كلى الظؼس ثم كمىدًا (باطخخدام الخلىُت ؤلاكخُادًت للظسب).3
ن
 ًىجص اإلاخللمى كملُاث طسب في كدد مً زكم واخد كلى الدفاجس و ذلً للخأهد مً كدزتهم كلى جدبم ؤلاحساءاث اإلالخادة.1

الوضعية
 ابدث كً أكسب كدد إلى ول مً الجداءاث آلاجُت( :دون وطم أًت كملُت).49 × 99 ; 101 × 89 ; 203 × 7

 اجخاذ هفع ؤلاحساءاث الخىـُمُت الخاصت باليؼاغ ألاوٌ.2
ً فسح اإلاجاٌ أمام اإلالسزًٍ للسض و ػسح هخائج أكماٌ مجمىكاتهم.
ً فخذ باب الىلاغ بمؼازهت حمُم اإلاخللمين و ًىصب كلى الىلؽ الخالُت:
 الخؼأ و الصىاب في ول إحابت (و إلااذا؟). اإلاجمىكت أو اإلاجمىكاث التي جىصلذ إلى أكسب كدد إلى ول حداء. -هُفُت البدث كً أكسب كدد إلى حداء مللىم مثال:

ضرب األعداد الصحيحة الطبيعية.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
 هُفُت البدث كً أكسب كدد إلى حداء مللىم مثال- := 101 × 89
?

?

= 49 × 99

50 × 100 = 5 000
100 × 90 = 9 000
 أهمُت إحساء الحظاب اإلالسبً :مىً مً جلدًس الجداء و إكادة اللملُت إذا وان الفسق بين الجداء اإلالسب للجداء اإلاخىصل إلُههبيرا.
 اطخدزاج اإلاخللمين إلى طسوزة اللجىء إلى الخلىُت ؤلاكخُادًت إلحساء الحظب الدكُم و إًجاد الجداء اإلاىاطب. إحساء اللملُت ألاولى ( )49×99حماكُا لخخبُث الخلىُت الاكخُادًت للظسب و إفظاح اإلاجاٌ للمخللمين كلى إحساء اللملُخينألاخسٍين فسدًا).

الوضعية

1

 الخف هُف خظب ول مً كائؼت و ًاطين حداء  205في .80)20580=(2058)+(20510
=1 640+2 050
=3 690

80=810
2058=1 640
1 64010=16 400

أ  -خدد الحظاب الخاػئ؟.
ب  -اطخلً بالؼسٍلت اللحُدت لحظاب الجداءاث آلاجُت127 × 5 000 :

; .75 × 400

اجخاذ ول ؤلاحساءاث الخىـُمُت التي مً ػأنها أن حظاكد كلى جيؼُؽ الىطلُت في أخظً الـسوف .هما في اليؼاغ ألاوٌ.
2
ٌلد كسض هخائج أكماٌ اإلاجمىكاث مً ػسف اإلالسزًٍ ًفخذ باب الىلاغ و ًخم الترهيز كلى:
 ملازهت الؼسٍلخين اإلالترخخين :جددًد اللحُت و جدلُل الخؼأ في ألاخسي.] [(2058)+(20510)= 20518و لِع )( (20580الخرهير بؼسٍلت ًاطين؛ جىشَلُت الظسب كلى الجمم).
إكادة كاكدة خظاب حداء كدد في  1000 ،100 ،10إلى ألاذهان.
جىطُف الخفىًُ الري كامذ به كائؼت و اخخصاز هخابت الجداء.
20580=205(810)=(2058) 10
=164010=16 400
3
 جلترح أوؼؼت أخسي منها ما ًخؼلب جفىًُ أخد اللىامل .مثال:328 × 6 000 ; 286 × 500
;
145 × 30
 -و منها ما ًلخض ي اللجىء إلى خاصُت الخىشَلُت للظسب باليظبت للجمم مثال.(164 + 95) × 90 :

ضرب األعداد الصحيحة الطبيعية.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

4

8

27 26
نشاط  1صفحة  - :26يهدف اليؼاغ إلى جلىٍم كدزة اإلاخللم كلى جىؿُف إحساءاث خظابُت جدزب كليها في الظىىاث الظابلت إلًجاد الجداءاث
اإلاؼلىبت .فمثال باطخلماٌ الجداء ]  [238 × 3 = 714و كاكدة طسب كدد صحُذ في ً 10مىً خظاب حداء  238في
[238 × 30 = 230 × 3 × 10 = 7 140 ] :30
خظاب حداء ]ً [238 × 853خؼلب حمم الجداءاث الخالُت238 × 800 + 238 × 50 + (238 × 3) :
نشاط  2صفحة  - :26اإلاؼلىب هى جسجِب حداءاث لها كامل مؼترن مً ألاصغس إلى ألاهبر دون إهجاش اللملُاث .و هرا ًخؼلب ملازهت و جسجِب
الجداءاث غير اإلاؼترهت.
27 × 3 < 27 × 4 < 27 × 6 < 27 × 8 < 27 × 12 < 27 × 13 < 27 × 19
الاهخفاء بالحظاب ألافلي باليظبت لجداء  27في كدد مً زكم واخد  . . .27 × 8 ; 27 × 6باليظبت للمخلدمين و الحظاب
اللمىدي باليظبت للمخلثرًً - .اطخلماٌ الخلىُت الاكخُادًت للظسب باليظبت لجداءاث  27في أكداد مً زكمين.
نشاط  3صفحة  - :26الهدف مً اليؼاغ هى الخأهد مً كدزة اإلاخللم كلى إحساء خظاب جلسٍبي لخددًد أكسب كدد إلى حداء كددًً .مثال:
? = 49 × 51
= 89 × 498
?
أكسب كدد
أكسب كدد
50 × 50 = 2 500
90 × 500 = 45 000
الحظاب الخلسٍبي (هما ًدٌ كلُه اطمه) ًلسبىا مً الجداء (أو اإلاجمىق )...اإلاؼلىب و ٌظمذ لىا (مً خالٌ ملازهت الجداء اإلالسب
و الجداء اإلادصل كلُه بلد إحساء اللملُت) بخددًد و جلحُذ بلع ألاخؼاء هإغفاٌ الاخخفاؾ مثال.
نشاط  4صفحة  - :26اليؼاغ ًخاػب دواء و ذاهسة اإلاخللم و ًدفله إلى الخفىير و الخجسٍب كبل هخابت ألازكام الىاكصت.
إهجاش اليؼاغ ًخؼلب الخمىً الخام مً حداوٌ الظسب و مً الخلىُت الاكخُادًت للظسب.
نشاط  5صفحة  - :27اليؼاغ اخخباز آخس للمخللم إلؿهاز كدزجه كلى خظاب حداء أكداد صحُدت باطخخدام الخلىُت ؤلاكخُادًت للظسب.

100 10

1000

27
نشاط  6صفحة ً - :27خؼلب إهجاش اإلاظألت إهجاش كملُتي طسب:
( 125×5كدد ألاوزاق اإلاظخيسخت في أطبىق واخد) ( 125×5×4كدد ألاوزاق اإلاظخيسخت في  4أطابُم)
جترن خسٍت ؤلاحساء للمخللمين :الحظاب كلى الظؼس أو اللجىء إلى الخلىُت ؤلاكخُادًت للظسب.
نشاط  7صفحة  - :27اإلاؼلىب هى خظاب كدد الدزحاث التي جصلدها هسٍمت ،أي ( .19×14اللدد  17ملؼى إطافي ،لىىه لِع أطاطُا في
اإلاظألت ألن هسٍمت حظىً في الؼابم .)14
نشاط  8صفحة ً - :27مىً خل اإلاظألت بؼسٍلخين:
الطزيقة ألاولى( 9 500 m  15 - :لحظاب ػىٌ الظباق) 9 500  8 – .لحظاب اإلاظافت التي كؼلها اإلادظابم الري
كملُت ػسح لحظاب اإلاظافت اإلاخبلُت.
ثم إحساء
طلؽ.
الطزيقة الثانية :خظاب كدد الدوزاث اإلاخبلُت ( 15 – 8 =7اإلادظابم الري طلؽ أهمل  8دوزاث ألهه طلؽ في بداًت
الدوزة )9
ثم خظاب اإلاظافت اإلاخبلُت .9 5007

التوازي و التعامد.

درس:
ادلستـــــوى:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.
 حػسف و زسم اإلاسخليماث اإلاخىاشٍت و اإلاخػامدة – .الخأهد مً حػامد أو جىاشي مسخليمين. أدوات فزدية: أدوات جماعية:– مصواة ،مسؼسة – هساست الخلمير.
 -مصواة ،مسؼسة ،أوزاق مسخيسخت كصد الاسدثماز.

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الوضعية

1

أ  -الخظ الشيل و خدد مسخليمين مخػامدًً و مسخليمين مخىاشٍين.
ب  -أهلل الشيل غلى وزكت بيظاء.

)(e

)(d

)(c

)(b
)(a

 ًخىشع اإلاخػلمىن إلى مجمىغاث – .حػين ول مجمىغت ملسزا لها. ٌسخيسخ الشيل و ًىشع غلى اإلاجمىغاث أو ًسسم غلى السبىزةً – .ترن الىكذ اليافي لإلهجاش.2


ًفخذ باب الىلاش الجماعي بػد اهتهاء اإلاخػلمين مً ؤلاهجاش.



ًؼالب ألاسخاذ اإلاخػلمين بىصف الشيل أوال و ًخم الترهيز غلى:

 السمص ∎ ٌػني مخػامدان( ،الخرهير بأن اإلاسخليمين اإلاخػامدًً؛ مخلاػػان و ًدددان أزبؼ شواًا كائمت).ًمىً الخدلم مً الصواًا ألاألاسي[ .مثال (a) :و ) (bمخػامدان.]...
 الخرهير باإلاسخليمين اإلاخىاشٍين (ال ًخلاػػانٌ ،ػامدان هفس اإلاسخليم) (b)[ .و ) (cمخىاشٍان – ) (cو) (eمخىاشٍان]. و لىلل الشيل ًخم الترهيز غلى ما ًلي:
 هخابت مساخل لىلل الشيل (غدم الىلل بؼسٍلت غشىائيت). اسخػماٌ اإلاصواة اسخػماال صحيدا لسسم مسخليم غمىدي غلى مسخليم مػلىم( .مػلمت الصاوٍت اللائمت للمصواة كبل ًيخدب ألاسخاذ مخػلما بالخىاوب لخىفير مساخل الىلل اإلاخفم غليها.اسخػمالها).
 ًصحح اإلاخػلمىن أو ألاسخاذ ألاألاؼاء بمساغدة مسجىبيها غلى فهم أسباب أألاؼائهم لخجاوشها.3
 مؼالبت اإلاخػلمين بسسم الػمىدي غلى اإلاسخليم ).(d مؼالبت اإلاخػلمين بسسم الػمىدي غلى اإلاسخليم ) (eاإلااز بالىلؼت .O مؼالبت اإلاخػلمين بسسم مىاش للمسخليم ).(a)(d

.O
الشيل 1

الشيل 2

)(a
)(e
الشيل 3

التوازي و التعامد.

درس:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الوضعية

1

َ َ َّ
 للخأهد مً حػامد اإلاسخليمين ) (d1و ) ،(d2الخظ هيف وطؼ ًىسف مصواجه .و جأه َد مً أن اإلاسخليمينمخػامدًً.
)(d1
ما هو رأيك؟.
)(d2

– ٌسخيسخ الشيل و ًىشع أو ًسسم واضحا غلى السبىزة.
 حغير ول مجمىغت ملسزها. ٌػؼي ألاسخاذ الىكذ اليافي للمالخظت و إبداء السأي.2


بػد الاجفاق بين أفساد ول مجمىغت غلى السأي الىاخد.



ٌػسض ول ملسز هخائج مجمىغخه.

ً فسح اإلاجاٌ للىلاش الجماعي و ًخم الترهيز غلى ما ًلي:
 اإلاسخليمان غير مىؼبلين مؼ طلعي الصاوٍت اللائمت للمصواة؛ بل مؼ طلعي شاوٍت خادة .إذن اإلاسخليمان غير مخػامدًً. ال وسخػمل طلعي شاوٍت خادة للمصواة مىؼبلين غلى مسخليمين مسسىمين للخأهد مً حػامدهما. طلػا الصاوٍت الحادة للمصواة غير مخػامدًً. مػلمت الصاوٍت اللائمت للمصواة أوال و جػل أخد طلػيها ًىؼبم غلى أخد اإلاسخليمين و مالخظت هل الظلؼ آلاألاس ًىؼبم غلىالظلؼ الثاوي.
 وطؼ ًىسف للمصواة صحيذ إذا ما زهصها غلى طلعي الصاوٍت اللائمت للمصواة و ليس غلى طلعي الصاوٍت الحادة لها.
 لىً جفسير ًىسف ألااػئ. طلػا الصاوٍت اللائمت للمصواة ال ًىؼبلان في آن واخد غلى اإلاسخليمين ) (d1و ).(d2 اإلاسخليمان ) (d1و ) (d2غير مخػامدان.3
 ًخدلم ألاسخاذ مً كدزة اإلاخػلمين غلى الخأهد مً حػامد مسخليمين بتهييئه لشيل ٌشخمل غلى مسخليماث مخػامدة في أوطاعمخخلفت ٌسخيسخ و ًىشع مثل:
D

B
A
C

السؤال:
َ
حػسف و ل ِّىن ول مسخليمين مخػامدًً؟.

E

التوازي و التعامد.

درس:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الوضعية

1

 الخظ الشيل جاهبه.هل اإلاسخليمان اإلالىهان باألخمس ) (BFو ) (DHمخىاشٍان؟.

 -حغير ول مجمىغت ملسزها.

B

A

F

C

G

H

ٌ -سخيسخ الشيل و ًىشع.

D

ً -ترن الىكذ اليافي للخدلم مً الجىاب.

2


ٌػسض ول ملسز هخائج مجمىغخه.

ً فسح اإلاجاٌ للىلاش الجماعي و ًخم الترهيز غلى:
 ال ًمىً الخأهد مً جىاشي مسخليمين باادزان البصسي. هيفيت اسخػماٌ اإلاصواة و اإلاسؼسة للخأهد مً جىاشي مسخليمين:وطؼ أخد أخسف اإلاصواة (هخددر هىا غً خسفي الصاوٍت اللائمت للمصواة) مىؼبلا غلى اإلاسخليم ألاوٌ و اإلاسؼسة مداذًت لحسف
زان ،إشاخت اإلاصواة مداذًت للمسؼسة دون حغيير مىطؼ هره ألاألايرة و مالخظت هل الحسف الري وان مىؼبلا غلى اإلاسخليم ألاوٌ
ًىؼبم غلى اإلاسخليم الثاوي أم ال.
 حغيير ألاوطاع للخدلم مً الخىاشي (مسخليمان أفليان ،غمىدًان ،مائالن.)...) (ABو ) (DFمسخليمان مخىاشٍان (BD) .و ) (FHمسخليمان مخىاشٍان.

كاٌ ًىسف لشيماءً :بدو أن الىلؽ  Aو  Cو  Gجلؼ غلى هفس اإلاسخليم .هل ما كاله ًىسف صحيذ أم ألاؼأ؟.
بػد الليام باإلاىاولت اإلاىاسبت للخدلم مً صحت ما كاله ًىسف لشيماءً ،فسح اإلاجاٌ للىلاش الجماعي و ًخم الترهيز غلى:
 اسخػماٌ اإلاسؼسة للخدلم هل الىلؽ جلؼ غلى هفس اإلاسخليم أم ال. الىلؽ  Aو  Cو  Gجلؼ غلى هفس اإلاسخليم (ًمىً زسم اإلاسخليم). جسوٍج مفسدة هلؽ مسخليميت و هلؽ غير مسخليميت( .مثال B :و  Cو  Hهلؽ مسخليميت A ،و  Bو  Dهلؽ غير مسخليميت. لسسم زالر هلؽ غير مسخليميت ال هدخاج إلى أداة ،لىً لسسم زالر هلؽ مسخليميت البد مً اسخػماٌ أداة واإلاسؼسة أوسؼىز الدفتر.
3
ًخأهد ألاسخاذ مً كدزة اإلاخػلمين غلى الخأهد مً جىاشي مسخليمين.
 اهلل الشيل الخالي:.C
A.
أ  -هل اإلاسخليمان ) (ABو ) (CDمخىاشٍان؟.
ب  -اذهس هلؼا مسخليميت و أألاسي غير مسخليميت؟.

O

.

.D

B.

التوازي و التعامد.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

1000
 أجمم بػدد صحيذ لخدصل غلى  500 :1000؛  230؛  815؛  917؛ . . . 22528
نشاط  1صفحة ً - :28خػسف اإلاخػلمىن غلى مسخليمين مخىاشٍين ) (d1و ) (d2و مسخليمين مخػامدًً ) (d3و ) (d2أو ) (d1و ) (d3و غلى
مسخليمين مخلاػػين غير مخػامدًً ) (d4و ) (d3أو ً( . . .مىً اسخػماٌ اإلاصواة أو اإلاسؼسة و اإلاصواة).
نشاط  2صفحة ً - :28لىن اإلاخػلمىن اإلاسخليماث اإلاخىاشٍت بىفس اللىن بػد الخأهد مً ذلً باسخػماٌ اإلاسؼسة و اإلاصواة.
نشاط  3صفحة ً - :28لىن اإلاخػلمىن ول مسخليمين مخػامدًً بىفس اللىن بػد الخدلم مً ذلً باسخػماٌ اإلاصواة.
) (ABغمىدي غلى ) ، (BCو ) (ADغمىدي غلى ).(DC
نشاط  4صفحة ً - :28سسم اإلاخػلمىن الػمىدي غلى ) (dو اإلااز مً  Aباسخػماٌ اإلاصواة (الترهيز غلى هيفيت اسخػماٌ ألاداة) .زم ًسسمىن اإلاىاشي
للمسخليم ) (dاإلااز مً  Bباسخػماٌ اإلاصواة و اإلاسؼسة و الترهيز غلى هيفيت اسخػماٌ ألاداجين مػا في آن واخد.

1000
 ٌػاد وشاغ الحصت الثاهيت مؼ اكتراح أغداد أألاسة مثل 718 :؛  351؛  657؛ . . . 39529
نشاط  5صفحة ً - :29الخظ اإلاخػلمىن الشيل ليخػسفىا غلى اإلاسخليماث اإلاخػامدةً ،خدللىن باسخػماٌ اإلاصواة (d) .و ) (aمخػامدان ) (cو
) (dمخػامدان (الترهيز غلى هيفيت اسخػماٌ ألاداة للخدلم).
نشاط  6صفحة  - :29اإلاسخليمان ) (ABو ) (EFمخىاشٍانً ،خدلم اإلاخػلمىن بىاسؼت اإلاسؼسة و اإلاصواة في آن واخد( ،الترهيز مً جدًد غلى
مهازة اسخػماٌ اإلاصواة و اإلاسؼسة).
نشاط  7صفحة  - :29الخؼىغ اإلاائلت و اإلاخلاػػت جؤزس غلى الػين (الػين جخدع)ً .بدو أن اإلاسخليمين غير مخىاشٍين .و هرا ألاؼأ.
ًجيب اإلاخػلمىن غلى جىاشي أو غدم جىاشي اإلاسخليمين اإلالىهين باألخمس و ًخدللىن مً ذلً باسخػماٌ اإلاصواة و اإلاسؼسة
ليسخيخجىا أهه ال ًمىنهم الخدلم بالػين اإلاجسدة مً جىاشي مسخليمين بل البد مً اسخػماٌ اإلاصواة و اإلاسؼسة للخدلم.
ًمىً لألسخاذ اكتراح أوشؼت أألاسي أهثر مالئمت لخػىٍع الىلص الري أباهذ غىه الحصص السابلت؟

األشكال الواردة في أنشطة التتبيث و اإلغناء (الحصة األولى) .من أجل االستنساخ للتالميذ.

أستعمل و أتتبع اخلطوط ادلتقطعة

)(e

)(d

)(c

)(b

لتقطيع الصور
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)(d

.O

)(a
)(e

الشيل 1

الشيل 3
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B.

ادلضاعفات و القىاسم.

دزس:
ادلسثـــــوي:
الكفايات ادلسحهدفة:
أدوات ديداكحيكية:

حراذة زقم :

اخلامس ابحدائي.
حػسف مضاغفاث و كىاطم غدد و جلىُاث الحصىٌ غليها.
 أدوات حماعية:– حدوٌ فُخاؾىزض هبير الحجم – مجمىغت أشُاء ملمىطت
ًمىً ججصٍئها إلى مجمىغاث مدظاوٍت الػىاصس.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فسدية – :مجمىغت أشُاء ملمىطت ًمىً ججصٍئها إلىمجمىغاث مدظاوٍت الػىاصس – حداوٌ الضسب – دفاجس
البدث ،ألىاح ،أكالم – هساطت الخلمُر.

جدبري األنشطة

1

الىضعية
طألذ أطخاذة لللظم الخامع جالمُرها غً هُفُت جىشَؼ  36ولت ) (billesفي أهُاض جدخىي غلى هفع الػدد ،و
أحابها غادٌ دون أن ًأزر الىكذ اليافي للخفىير :جىفُىا  6أهُاض هضؼ في ول هِع  6ولل ،ألن .36=6×6
 هل إحابت غادٌ هي الحل الىخُد؟ي
 -إذا وان حىابً بالىفف ،فأوحد ألاحىبت ألازس .

 جىظُم الصمان و امليان لخِظير الخىاصل دون إضاغت الىكذ - .هخابت الىضػُت غلى الظبىزة بىضىح - .مجمىغت أشُاءملمىطت لالطخػاهت بها (مثال مجمىغت مً  36دفترا) - .جيىًٍ مجمىغاث صؿيرة - .الخأهد مً فهم الخىحيهاث.
 غسض إلاحابت املخىصل إليها مً ظسف ملسز ول مجمىغت.2
 طِخىصل املخػلمىن (ال مدالت) إلى خلىٌ مسخلفت هظسا ألن الػدد  36لِع غددا أولُا .و ًيبغي أن ًخم وضؼ البدت هره الحلىٌاملسخلفت ،اهعالكا مً ألاحىبت امللترخت ،أي:
 و حػني أًضا مجمىغت واخدة مً  36ولت. 36 = 1 × 36و حػني  36مجمىغت مً ولت واخدة.
 و حػني أًضا مجمىغخين مً  18ولت. 36 = 2 × 18و حػني  18مجمىغت مً ولخين.
 و حػني أًضا  3مجمىغاث مً  12ولت. 36 = 3 × 12و حػني  12مجمىغت مً  3ولل.
 و حػني أًضا  4مجمىغاث مً  9ولل. 36 = 9 × 4و حػني  9مجمىغاث مً  4ولل.
 36 = 6 × 6و حػني  6مجمىغاث مً  6ولل.
 نستدزج املتعلمين إلى التعازيف آلاثية:مثال 18 × 2 = 36 :حػني أن  36مضاغف للػدد  2و مضاغف للػدد .18
أو  36جلبل اللظمت غلى  )36 ÷ 2 = 18( 2و جلبل اللظمت غلى .)36 ÷ 18 = 2( 12
ألاغداد  ،18 ،12 ،9 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1و  36كىاطم للػدد .36
 يمكن أن يشمل النقاش البحث عن: مضاغفاث أزسي للػدد ( 2أو  3أو ) . . . 6و مظاغدة املخػلمين غلى اطخيخاج أهه ٌظخدُل خصس البدت مضاغفاث غدد. كىاطم الػدد ( 18أو  9أو ) . . . 12و مظاغدة املخػلمين غلى اطخيخاج أن البدت كىاطم غدد مػلىم مددودة. بػض ألاغداد التي ال جلبل  36اللظمت غليها (مثل.) . . . 10 ،8 ،5 :3
 معالبت املخػلمين بالبدث غً مضاغفاث و كىاطم أغداد مسخلفت غلى ألالىاح للخأهد مً اطدُػابها ملفهىم املضاغف واللاطم و الػالكت بُنهما.

ادلضاعفات و القىاسم.

دزس:

حراذة زقم :

جدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الىضعية

1

همع غادٌ في أذن شلُله غلي" :أطلً العسٍم زكم  1و طىلدظم الجابصة ،ثم طاز هى (غلي) في العسٍم زكم  3جازوا
العسٍم زكم  2للمشازن الثالث أخمد.
 هل صدق جيبؤ غادٌ و زظس أخمد أم زاب ظىه و فاش ثىاةف آزس ؾير الري جمىاه؟ ٌشازن  3مدظابلين في اللػبتٌ ،ظلً ول منهم ظسٍلا للىصىٌ إلى الجابصة.ُ َ
 جلدظم الجابصة بالدظاوي بين الري طلً ظسٍم مضاغفاث  9و الري طلً ظسٍم كىاطم .24 -الخاطس الىخُد هى الري طِظلً ظسٍلا ال جىحد بها مضاغفاث  9و ال كىاطم .24

90

اجلائزة

4
39

54

63

2

15

36

8

71

18
45 72

3

16

24 12

37 21

27

0
1

6

42

29

7

1
2
3

 ًىظم الفضاء بىُفُت حظمذ بالخىاصل بين ألاطخاذ و املخػلمين مً حهت و بين املخػلمين مً حهت أزسي - .هخابت الىضػُت غلىالظبىزة بىضىح أو في أوزاق (إغداد كبلي)ً - .خىشع املخػلمىن في مجمىغاث جسخاز ول منها ملسزاً - .خأهد ألاطخاذ مً فهم
الىضػُت مً ظسف املخػلمين كبل الشسوع في مىاكشتها - .جددد املدة الصمىُت الالشمت لإلهجاش.
2
 جىعلم املىاكشت الجماغُت مً ألاحىبت امللترخت مً ظسف ملسزي املجمىغاث و التي ًيبغي أن جدلل و جلازن كصد إبساشالصىاب و الخعأ و الترهيز غلى:
مفهىمف املضاغف و اللاطم .مثال 27 :مضاغف للػدد  9ألن  ،27 = 9 × 3هلىٌ أًضا إن  9كاطم للػدد  27ألن ÷ 9 = 3
( 27أو  27كابل لللظمت غلى .)9
 ًخم البدث غً المضاغفاث ألاولى للػدد  9بدءا بصفس ( )0الري هى مضاغف لجمُؼ ألاغداد ألن 0=8×0 :و . . . 0=9×0هره املضاغفاث هي. . . 90 – 81 – 72 – 63 – 54 – 45 – 36 – 27 – 18 – 9 – 0 :
 جددد ظسٍم مضاغفاث  ،9أي العسٍم زكم ( )1و هي التي طلىها غلي. ًخم وضؼ البدت كىاطم  24بالخفصُل بدءا بالػدد  1الري هى كاطم مشترن لجمُؼ ألاغداد:1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 24
 ًخم جددًد ظسٍم كىاطم ( 24أي العسٍم زكم  )2و املشازن الري طلً هره العسٍم هى أخمد.الاستنتاج :طخلظم الجابصة بين غلي و أخمد.

ادلضاعفات و القىاسم.

دزس:
احلصة  -األنشطة

حراذة زقم :

جدبري األنشطة

3
 البدث غً الػىصس الدزُل في ول مجمىغت مً مجمىغاث ألاغداد الخالُت: مضاغفاث :3

. 18 – 12 – 16 – 21 – 6 – 0 – 3 – 15

 مضاغفاث . 0 – 63 – 70 – 14 – 41 – 49 – 56 :7


كىاطم :36

. 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 12 – 18 – 36

الىضعية

1

اكترح ألاطخاذ مجمىغت مً ألاغداد و ظلب مً الخالمُر إخاظت مضاغفاث  2و مضاغفاث  3و مضاغفاث  5و
مضاغفاث  .9الخظ ما جىصل إلُه ًاطين ثم:
 أضف ما وان غلى ألاطخاذ أن ًضُفه إلى جىحيهه لخِظير الخػسف غلى املضاغفاث املعلىبت. غسف املضاغفاث التي جمذ إخاظتها.104

47

270

42

79
123

390

– ًىظم فضاء اللظم بئخيام – جىخب الىضػُت غلى الظبىزة بىضىح (أو غلى أوزاق و حظخيسخ) – جيىن مجمىغاث مً  4أو
 5جالمُر جسخاز ول منها ملسزا – .جىاكش الىضػُت بخػاون أفساد ول مجمىغتً – .صاؽ الحل الري طُلدم باطم ول مجمىغت
بدكت و وضىح – .حػسض هخابج أغماٌ املجمىغاث و جدون غلى الظبىزة كصد مىاكشتها مً ظسف الجمُؼ.
2
ًيبغي أثىاء املىاكشت الجماغُت الاهعالق مً ألاحىبت امللترخت كصد جددًد الصىاب و الخعأ و اطخدزاج املخػلمين إلى:
 الخلغ الري ًمىً أن ًلؼ فُه اللازا ،فالػدد  104الري جمذ إخاظخه هى مضاغف أي غدد؟ و هرلً 123؟.و طُيىن الخلغ أهثر باليظبت لألغداد التي جمذ إخاظتها بسعين أو أهثر ألنها مضاغفاث مشترهت لػددًً أو أهثر.
و لخجاوش هرا الخلغ وان باإلميان اطخػماٌ ألىان مسخلفت :مثال أخغ باألخمس مضاغفاث  2و باألشزق مضاغفاث . . .3
 اطخيخاج اللاغدة التي جمىً مً إًجاد مضاغفاث ول مً  5 ،3 ،2و  .9و خث املخػلمين غلى مالخظت ول غدد غلى خدة: 270 مضاغفاث للػدد ( 2إًجاد مضاغفاث أزسي للػدد  2و مالخظت زكم وخداتها و اطخيظار اللاغدة).
 270 مضاغف للػدد ( 5ذهس مضاغفاث أزسي للػدد  5و مالخظت زكم وخداتها ثم اطخيخاج اللاغدة).
 270 مضاغف مشترن للػددًً  3و ( 9ذهس مضاغفاث أزسي للػددًً  3و  9و دغىة املخػلمين إلى خظاب مجمىع
أزكام ول مضاغف و اطخيخاج اللاغدة).
جعبم هفع الخعىاث باليظبت لألغداد امللترخت ألازسي في الىضػُت لخأهُد اللىاغد املخىصل إليها:
الخالصةً :يىن الػدد كابال لللظمت غلى ( 2أو مضاغفا ل ـ  )2إذا وان زكم وخداجه  6 ،4 ،2 ،0أو  .8مضاغفاث الػدد  2هي
ألاغداد الصوحُتً .يىن الػدد كابال لللظمت غلى  5إذا وان زكم وخداجه  0أو ( .5ألاغداد التي زكم وخداتها  ،0هي مضاغفاث
مشترهت ل ـ  2و  5و ً .)10يىن الػدد كابال لللظمت غلى  3إذا وان مجمىع أزكامه مً مضاغفاث ً .3يىن الػدد كابال
لللظمت غلى  9إذا وان مجمىع أزكامه مً مضاغفاث .9
3
 -معالبت املخػلمين بالبدث غً مضاغفاث مشترهت ألغداد مػلىمت.

ادلضاعفات و القىاسم.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جدبري األنشطة

2

نشاط  1صفحة :31

نشاط  2صفحة :31
نشاط  3صفحة :31
نشاط  4صفحة :31

حراذة زقم :

3

32 31
 املعلىب هى جددًد ألاغداد التي جلبل اللظمت غلى  3مً بين أغداد ملترخت ،ثم البدث في الجدوٌ غلى ألاغداد التي جلبلاللظمت غلى  2و  3في آن واخد.
ًيبغي اطدثماز الخصحُذ للخأهد مً اطدُػاب املخػلمين ملفهىم اللاطم و ملػنى كابلُت اللظمت و مفهىم املضاغف و هُفُت
حػسف مضاغفاث  2و .3
 يهدف اليشاط إلى جلىٍم كدزة املخػلمين غلى حػسف مضاغفاث  5و  2و  3و ( 10ول غلى خدة) مً بين أغداد ملترخت.و هرا ًخعلب إلاملام بلىاغد كابلُت اللظمت غلى  2و  3و  5و .10
 اليشاط ازخباز آزس للدزة املخػلم غلى جعبُم كابلُت اللظمت غلى ول مً  2و  3و غلى  2و  3في آن واخد .و هى أًضا فسصتلألطخاذ لسصد الخػثراث كصد مػالجتها.
 ًدُذ اليشاط الفسصت للمخػلم الطخدضاز كىاغد كابلُت اللظمت و حداوٌ الضسب لخأهُد أو هفف الجمل امللترخت.

حمُؼ ألاغداد املىتهُت ب ـ  8جلبل اللظمت غلى  :4ال ،ألن  18مثال ًيخهي ب ـ  8و ال ًلبل اللظمت غلى ً( .8مىً إغعاء أمثلت
أزسي جىفف هره الجملت).
حمُؼ ألاغداد التي جلبل اللظمت غلى  6جلبل اللظمت غلى  :3وػم ،ألن  6مضاغف ل ـ ً( 3مىً ذهس مضاغفاث أزسي ل ـ 6
و اطخيخاج أنها جلبل اللظمت غلى .)3



ول غدد شوجي مضاغف للػدد  :2وػم ،ألن زكم وخداث غدد شوجي هى  ،6 ،4 ،2 ،0أو 8



 حمُؼ ألاغداد املىتهُت بـ ـ  6 ،3أو  9مضاغفاث للػدد  :3ال ،ألن مثال ً 13يخهي ب ـ  3و لِع مضاغفا للػدد  ،3و هرلً ،19
. .. 16
نشاط  5صفحة  - :32اليشاط ًدظع املخػلمين بمفهىم اللاطم املشترن ألاهبر.
إهجاشه ًخعلب البدث غً كىاطم ول مً  28و  56و  84كبل جددًد أهبر كاطم مشترن (أي الػدد .)28

5

10

32
نشاط  6صفحة  - :32خل املظألت ًخعلب البدث غً مضاغف مشترن لألغداد  2و  3و  5أصؿس مً .85
ًجب اطخدضاز كىاغد كابلُت اللظمت غلى  2و  3و  5و جددًد زاصُاث املضاغف املشترن لألغداد  2و  3و  ،5أي :غدد زكم
وخداجه  0و مجمىع أزكامه مضاغف لـ ـ  .3و بما أن الػدد أصؿس مً  ،85فهىان إمياهِخان و هما 60 :و .30
نشاط  7صفحة  - :32املعلىب هى إًجاد مضاغف للػدد  9و مدصىز بين  60و  ،90إذا أضُف له ً 1صبذ مضاغفا للػدد .4
مضاغفاث  9املدصىزة بين  60و  90هي.81 ،72 ،63 :
 ،63 + 1 = 64 وػم  64مضاغف للػدد  ،72 + 1 = 73  .4ال  73لِع مضاغفا للػدد .4
 ،81 + 1 = 82 ال لِع مضاغفا للػدد   .4املعلىب إذن هى.64
نشاط  8صفحة  - :32املعلىب هى جددًد مضاغف مشترن لألغداد  2و  3و  4و  6و  12أصؿس مً .30
 12مضاغف للػدد  ،12إذن  24مضاغف أًضا لألغداد  2و  3و  4و .6
غدد جالمُر هرا اللظم هى  12أو .24

الزوايا (.)2

درس:
ادلستـــــوي:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.
اطخػمال اإلاىقلت لقياض الصواًا.
 أدوات جماعية: -أوظور – مظطسة – مىقلت.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية: -مظطسة –أقالم ملوهت – أوظور – كساطت الخلمير.

تدبري األنشطة

الىضعية

1

اطخػمال وزد ألاوظورب ازطم شاوٍت مظخقيميت زأطها  .Oازطم هيف ائسة مسكصها  Oو ػػاغها  .10 cmقطؼ
هيف القسص الري مسكصز  Oو ػػاغت  .10 cmاطو ألاوظور خول  Oديث ًىطبق ضلػا الصاوٍت القائمت .غعى ماذا
خيلذ؟ .جل الىخائج في الجدول .ابظط ألاوظور و مسز القلم غعى مكان الطي.
 اجساذ الصاوٍت اإلاديل غليها بػد الطي السابؼ و خدة لقياض الصواًابما هو قياض الصاوٍت اإلاظخقيميت؟ ما هو قياض الصاوٍت القائمت؟.
 ًوشع اإلاخػلمون إلى مجموغاث. حػين كل مجموغت مقسزا لها. ٌػطي ألاطخاذ الوقذ الكافي لإلهجاش.ً -خم ملء الجدول الخالي:

الطي

الزاوية احملصل عليها

ألاول
الثاني
الثالث
الزابع

2
ل
 ًقوم كل مخػلم ازل مجموغخت بهجاش اإلاطلووب ًيا د غعى إهجاشز أأسا مجموغخت و ًخم جفاد غعى الجدو . ٌػسض مقسز كل مجموغت الىخائج اإلاديل غليها ب ساش غملت و غمل شمالئت و ٌسجل الىخائج في الجدول بػد القيام مساخلالطي اإلاسخلفتً – .فسح اإلاجال للىقاغ الجماعي و ًخم التركيز غعى:
 بػد الطي ألاول :هديل غعى شاوٍت قائمت (الخدقق اإلاصواة).


بػد الطي الثاوي :هديل غعى هيف شاوٍت قائمت أو زبؼ شواًا مظخقيميت.



بػد الطي الثالث :هديل غعى زبؼ شاوٍت قائمت أو ثمً شاوٍت مظخقيميت.



بػد الطي السابؼ :هديل غعى ثمً شاوٍت قائمت أو  1/16شاوٍت مظخقيميت.

3
 ٌظخيسخ زطم الصاوٍخين. الصاوٍخان غير مخقاٌظخان. قياض إخداهما مثال (.)3u قياض ألازسى أكثر أو أقل. ًالخظ اإلاخػلمون أن أ اتهم غير قيقت اليظبت للصاوٍت (....)2الخفكير في قيت الخقظيم. . . . . . . .

الزوايا (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

الىضعية

1

قام السٍاضيون خقظيم الصاوٍت اإلاظخقيميت إلى  180شاوٍت صغيرةب و رلك خيلوا غعى أ اة أكثر قت مً أ اجىاب
"اإلاىقلت" .ضؼ مىقلخك أمامك و جل مالخظاجك؟.
– ٌػمل ألاطخاذ غعى ازخياز مىقالث وخيدة الخدزٍج في داًت ألامس.

 حغير كل مجموغت مقسزها.2
ٌػسض مقسز كل مجموغت مالخظاث مجموغخت .و ًفسح او الىقاغ الجماعي و ًخم التركيز غعى:
 ًطالب ألاطخاذ مسح ألاضالع مً أ اتهم اإلايىوغت مً الوزد ليديلوا غعى في اإلاىقلت لم جسطم أضالع الصواًا. مسكص اإلاىقلت (زأض الصاوٍت اإلاظخقيميت) هجػلتجدزٍج لىيف ائسة ( 8جدزٍجاث) اإلاىقلت  180جدزٍجت ( 180زجت).
 ػػاع اإلاىقلت (ػػاع هيف الدائسة) الخدزٍجت  ( 0داًت القياض).زأطا لكل شاوٍت.
3
 -ون اطخػمال اإلاىقلتب ما هو قياض الصاوٍت القائمت؟ ما هو قياض الصاوٍت اإلاظخقيميت؟ ما هو قياض هيف شاوٍت قائمت؟.

الىضعية

1
 -اطخػمال اإلاىقلتب أوجد قياض الصواًا آلاجيت:

3
1

2

 حظخيسخ الصواًا و جوشع. ًبدأ اإلاخػلمون اليظبت للصاوٍت (  )1قبل هخقال إلى قياض الصاوٍت ( )2و الصاوٍت (.)32
 ًفسح اإلاجال للختصيذ الجماعي بػد القيام القياض ألاول. ًخم التركيز غعى ججاوش ألازطاء التي الخظها ألاطخاذ أثىاء قيام اإلاخػلمين القياض و ًسكص غعى:إ ساش مسكص اإلاىقلت (ألهت أخياها ًكو غير واضحب و غالبا ما ًسمص إلاسكص اإلاىقلت ـ ـ ـ .)+
وضؼ مسكص اإلاىقلت غعى زأض الصاوٍت اإلاطلوو قياطها.
وضؼ ػػاع اإلاىقلت مىطبقا غعى أخد الضلػين ديث ًقا ل الضلؼ آلازس جدزٍجت مً جدزٍجاث اإلاىقلت.
قساءة الػد اإلاىاطب للخدزٍجت اإلاواأقت للضلؼ الثاوي.
جقدًم الكخا ت السمصٍتب مثال.𝐴𝑂𝐵 = 65° :
هدباز إلى الخدزٍج اإلاظخػمل إذا كاهذ اإلاىقلت مدزجت مسجين.
3
 ًخدقق ألاطخاذ مً جدبؼ اإلاخػلمين إلاساخل وضؼ اإلاىقلت قبل قياض شاوٍت و جطبيقها (إجقان هرز اإلاهازة لً ًخم في خيت واخدة). ما هو قياض شاوٍت قائمتب قياض شاوٍت مظخقيميتب قياض شاوٍت خا ةب قياض شاوٍت مىفسجت؟. أزطم شاوٍت خا ة و أوجد قياطها؟ .ا ل زطمك سطم صدًقك و جدقق مً قياطت. -قع شواًا مصواجك و قازن هخائجك يخائج شميلك (ًالخظ اإلاخػلمون ازخالف شواًا اإلاصواة أو جطا قها).

الزوايا (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 -أخظب:

10
 152 – 10؛  477 – 20؛  815 – 30؛ . . . . . 817 – 40

33
نشاط  1صفحة ً - :33دظب اإلاخػلمون قياض الصاوٍخين الصمساء و الخضساء اجساذ الصاوٍت  aوخدة للقياض.
قياض الصاوٍت الصمساء هو  3و قياض الصاوٍت الصزقاء مديوز ين  3و .4
نشاط  2صفحة ً - :33قسأ اإلاخػلمون الخدزٍجت اإلاواأقت لقياض الصاوٍت 𝐵𝑂𝐴 أيجد أن قياطها هو  67زجت.
نشاط  3صفحة ً - :33قسأ اإلاخػلمون الخدزٍجت اإلاواأقت لقياض كل شاوٍتب
الخدزٍج في الصاوٍت ألاولى مً اليظاز إلى اليمين ( 55زجت) و الصاوٍت الثاهيت الخدزٍج أيها أًضا مً اليظاز إلى اليمين ( 120
زجت)ً .مكً جدظيع اإلاخػلم بمكاهيت قياض الصاوٍت اإلاكملت للصاوٍت الثاهيت اهطالقا مً اليمين ( 60زجت) ثم خظاو
180° − 60° = 120°
نشاط  4صفحة ً - :33ضؼ اإلاخػلمون غالمت (×) جدذ الوضؼ الخاطئ للمىقلت .و هي أسصت لخثبيذ الؼسوط ألاطاطيت لوضؼ اإلاىقلت بؼكل طليم
لقياض شاوٍت.
نشاط  5صفحة ً - :33قيع اإلاخػلمون الصواًا و هي أسصت لخثبيذ كيفيت القياض اطخػمال اإلاصواة في أوضاع مسخلفت و ًخدققون اطخػمال اإلاىقلت
مً أن الصاوٍخين 𝐵𝑂𝐴 و  AICمخقاٌظخين.

 -أخظب:

 127 – 118؛  315 – 307؛  251 – 248؛ . . . . . . 935 – 929

34
نشاط  6صفحة ً - :34كمل اإلاخػلمون الجدول ون اطخػمال اإلاىقلت إل ساش أهميت الخقدًس في القياضب ٌظخػملون اإلاىقلت و ًتحصون ؤلاجا اث
الخاطئت ثم ًكخبون الصواًا الصا ةً .خم غم كيفيت اطخػمال اإلاىقلت لقياض شاوٍت خا ة غلما أم قياطها مديوز ين  0زجت و
 90زجت.
نشاط  7صفحة ً - :34قيع اإلاخػلمون الصاوٍخين ) (aو ) (bو ًخدققون أن لهما هفع القياض اطخػمال اإلاىقلت (.)39°
ًمكً اطخػمال ألاوظور و الخدقق أن الصاوٍخين مخقاٌظخين .للصاوٍخين اإلاخقاٌظخين هفع القياض.
نشاط  8صفحة ً - :34سطم اإلاخػلمون شاوٍت قائمت غعى ألاوظورب ًطوون ديث ًىطبق ضلػا الصاوٍتب ًبظطون ألاوظور و ًسطمون مكان الطي ثم
ًليقون الؼكل .قياض كل شاوٍت مً الصاوٍخين هو .45°
ًمكً لألطخاذ اقتراح أوؼطت أزسى اغمت و أكثر مالئمت إذا غذ الضسوزة لرلك.

الحصة األولى – النشاط األول – عمل فردي( :زاويتان قياس األولى هو  67,5°و قياس األخرى ،أكثر أو أقل).

– الحصة األولى :النشاط الثالث( :رسم ثالث زوايا حادة مختلفة في القياس).

قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية (.)1

درس:
املسثـــــوي:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.

الكفايات املسحهدفة:

حػسف مساخل الخلىيت الاغخيادًت لللسمت.

أدوات ديداكحيكية:

 أدوات جماعية: -السبىزة.

 أدوات فزدية: -دفتر البدث – أوزاق ،ألىاح ،أكالم – هساست الخلمير.

جدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

الىضعية

1

َْ
الخظ هيف أه َجص ًاسين غمليت كسمت ثم خدد
الخؼأ الري ازجىبه و ساغده غلى ججاوشه.

 ًخىشع اإلاخػلمىن إلى مجمىغاث مً  4أو  5أفساد و حػين ول منها ملسزا لها. جىخب الىطػيت غلى السبىزة و ًترن الىكذ اليافي للمخػامين لحلها. ًصاؽ الحل بدكت و بمشازهت حميؼ أفساد اإلاجمىغت. ًخأهد ألاسخاذ مً جىفس اإلاخػلمين غلى الىسائل الالشمت للػمل.2
 بػد ؤلاهصاث إلى غسوض ملسزي اإلاجمىغاثً ،فخذ باب الىلاش الري سيىصب غلى الىلؽ آلاجيت: إبساش الخؼأ و الصىاب في أحىبت اإلاجمىغاث.
حػسف خدود اللسمت :اإلالسىم ( ،)Dاإلالسىم غليه ) ،(dالخازج ) (qو الباقي ).(r
 الخرهير باإلادساوٍت اإلاميزة لللسمت ألاكليدًت ،أي:

D = (d  q) + r

إحساء خساب جلسٍبي ذهىيا:

مؼ  d  0و .r  d

? = 9 × 58
580 + 6 = 586

; 10 × 58 = 580

و  586بػيد حدا مً .4578
 البدث غً غدد أزكام خازج  4 578غلى :9
الخازج مدصىز بين  100و  ،1 000إذا غدد أزكامه .3
 وسخيخج أن غمليت اللسمت التي كام بها ًاسين خاػئت( .الخازج الري خصل غليه ميىن مً زكمين غىض ثالثت). إغادة إحساء الػمليت:9 × 100 < 4 578 < 9 × 1 000



4 578 = 9 × 508 + 6

مؼ 6 < 9

3
 جىجص غملياث اللسمت غلى ألالىاح أو في دفاجس: 3 904 ÷ 6؛  1 034 ÷ 8؛ 580 ÷ 7
 ًيبغي الخأهد مً كدزة اإلاخػلم غلى إهجاش غملياث كسمت بسيؼت و غلى إبساش الصىابأو الخؼأ في ما كام به و ذلً بالبدث غً غدد أزكام الخازج.

درس:

قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية (.)1

احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

جدبري األنشطة
–

الىضعية

1

اسخفادث غائشت مً الخؼأ الري ازجىبخه
ًاسين (في اليشاغ ،)1
فهل جىفلذ في إهجاش الػمليت الخاليت؟

 جىظيم فظاء اللسم و أثاثه جيسيرا للػمل في مجمىغاث. جيىًٍ مجمىغاث صؿيرة جخخاز ول منها ملسزا. هخابت الىطػيت اإلالترخت غلى السبىزة. إفساح اإلاجاٌ للمخػلمين لحل الىطػيت. الخأهد مً جىفس الجميؼ غلى ما ًلصم لالهخساغ في اليشاغ.2
 ٌػسض ملسزو اإلاجمىغاث هخائج أغمالهم ثم ًفخذ باب اإلاىاكشت التي سدىصب غلى ما ًلي: الخأهد مً خصت ألاحىبت اإلاخىصل إليها. الخىفيم غىد ألاخؼاء اإلاسجىبت للبدث غً أسبابها و مساغدة اإلاخػلمين غلى ججاوشها. اسخدزاج اإلاخػلمين إلى الخؼىاث التي حساغد غلى إهجاش غمليت كسمت و الخأهد مً صحتها و خصىصا: البدث غً غدد أزكام الخازج8 × 1 000 < 8 289 < 8 × 10 000 :
الخازج مدصىز بين  1 000و  ،10 000إذن غدد أزكامه هى .4
 اللجىء إلى اإلادساوٍت اإلاميزة لللسمت ألاكليدًت:
اإلادساوٍت  1 035 × 8 + 9 = 8 289صحيدت لىً الباقي أهبر مً اإلالسىم غليه.
 ملازهت اإلالسىم غليه و الباقي :في هره الػمليت الباقي أهبر مً اإلالسىم غليه.
إذن الػمليت خاػئت و ًجب جصحيدها.
 إغادة إهجاش الػلميت و جصحيذ الخؼأ اإلاسجىب (في الخازج و الباقي).3
 اكتراح غملياث كسمت إطافيت (اإلالسىم غليه ميىن مً زكم واخد) و ذلً لخمىين اإلاخػلمين مً اسديػاب الخؼىاث اإلاخبػتإلهجاش غمليت كسمت و الخأهد مً صحتها.

قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

جدبري األنشطة

4
4
 أخسب  36 ÷ 4؛ . . . . 44 ÷ 436
نشاط  1صفحة  - :36ملء الجدوٌ اإلالترح ًخؼلب خساب خازج و باقي كسمت غددًً صحيدين بػد جددًد غدد أزكام الخازج.
نشاط  2صفحة  - :36اإلاخػلم مؼالب بإجمام اإلادساوٍت اإلاميزة لللسمت ألاكليدًت 𝑑 < 0 :و 𝑑 < 𝑟 مؼ 𝑟 𝐷 = 𝑑 × 𝑞 +
هره اإلادساوٍت ليسذ ؾسٍبت غلى اإلاخػلم إذ وػامل مػها مىر السىت الثالثت مً الخػليم الابخدائي .لىً ًيبغي الخأهد مً كدزة
مخػلمي السىت الخامست غلى حسميت مخخلف أغداد اإلادساوٍت و غلى الليام بالػمليت الالشمت إلجمام اإلادساوٍت ،أي اللسمت.
نشاط  3صفحة  - :36اإلاخػلم مؼالب بإهجاش غملياث كسمت باسخػماٌ الخلىيت الاغخيادًت ،و هرا الػمل جدزبىا غليت في السىت الثالثت (باغخماد
إحساءاث ججسٍبيت) و في السىت السابػت بػد حػسفهم غلى الخلىيت الاغخيادًت.
نشاط  4صفحة  - :36اإلاؼلىب هى إجمام ملء حدوٌ بػد اهجاش غملياث اللسمت الالشمتً ،يبغي الترهيز غلى بػع ؤلاحساءاث التي هلجأ إليها للخأهد مً
صحت الػمليت (ملازهت الباقي مؼ اإلالسىم غليه ،اللجىء إلى اإلادساوٍت اإلاميزة لللسمت ألاكليدًت 𝑟 .) 𝐷 = 𝑑 × 𝑞 +

5
5
 أخسب 25 ÷ 5 :؛  35 ÷ 5؛ . . . . . 75 ÷ 537
نشاط  5صفحة  - :37اليشاغ اخخباز آخس للمخػلم لخلىٍم كدزاجه غلى اهجاش غملياث كسمت باسخخدام الخلىيت الاغخيادًت.
نشاط  6و  7صفحة  - :37خل اإلاسألخين ًخؼلب اسخػماٌ اللسمت و جلىيتها الاغخيادًت.
ملحىظت :هظسا للصػىباث التي حػترض بػع اإلاخػلمين في اهجاش غملياث كسمتً ،مىً اكتراح أوشؼت إطافيت خىلها (إذا دغذ
الظسوزة إلى ذلً أو في خدود الؿالف الصمني اإلاخصص للحصت).

حل املسائل (.)1

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.
الاظخئىاط بمىهجيت خل اإلاعائل :كشاءة هص معألت و جدليل معؼياجه – جصييف اإلاعؼياث إلى أظاظيت ،صائذة و هاكصت.
 أدوات جماعية:– العبىسة ،هصىص معائل مخىىعت.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دفاجش البدث – أوساق – ألىاح – أكالم – هشاظت اإلاخعلم.

تدبري األنشطة

1

الوضعية
كاٌ علي لىالذه الزي ٌعمل ظائلا لحافلت سواب :أهذ ظائم الحافلت؛ اهؼللذ بها مً مذًىت فاط و معً 60
ساهبا .في مذًىت جاصة ،هضٌ  21ساهبا و صعذ  .19و في مذًىت هشظيف غادس  30ساهبا الحافلت و الخدم بها  .17و
وصلذ الحافلت إلى مذًىت وحذة على العاعت .16 h 30 min
ما هى ظً ظائم الحافلت؟.

 جىظيم فظاء اللعم و ججهيزاجه - .جيىًٍ مجمىعاث مً  4أو  5مخعلمين - .اخخياس ملشس ول مجمىعت. هخابت الىطعيت على العبىسة بيل وطىح - .صياغت الحل بمشاسهت حميع أفشاد اإلاجمىعت.2
ًيبغي أن جفض ي اإلاىاكشت الجماعيت لألحىبت اإلالترخت مً ػشف ملشسي اإلاجمىعاث إلى:
 الخأهذ مً أن اإلاخعلمين واعىن بأن فهم هص اإلاعألت ًلخض ي كشاءجه مشة أو عذة مشاث و جدليل معؼياجه و سبؼها بالعؤاٌ أوألاظئلت التي ًؼشخها هزا الىص.
 دفع اإلاخعلمين إلى اظخيخاج أن وحىد معؼياث عذًذة و ظؤاٌ أو أظئلت في هص ما ،ال ٌعني بالظشوسة وحىد معألت جخؼلبالليام بعملياث خعابيت.
 اظخيخاج أن الىص اإلاؼشوح للىلاش غير مخماظً هظشا الوعذام العالكت بين اإلاعؼياث و العؤاٌ (اإلاعؼياث الىاسدة في الىص الحعمذ بالليام بأي خعاب و ال جمىً مً ؤلاحابت على العؤاٌ و بالخالي فهي معؼياث صائذة).
 ؤلاحابت علت ظؤاٌ الىص :معشفت ظً ظائم الحافلت ال ًخؼلب خعاب باظخخذام معؼياث الىص بل الخىحه مباششة إلى والذعلي (الزي هى ظائم الحافلت) و ظؤاله عً ظىه.
 دعىة اإلاخعلمين إلى ػشح ظؤاٌ (بذٌ العؤاٌ الىاسد في الىص) له عالكت باإلاعؼياث (مثال :ما هى عذد الشواب الزًً وصلىا إلىمذًىت وحذة؟).

حل املسائل (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
–
1

الوضعية
ًىحذ في إخذي خذائم الحيىاهاث  3أظىد و  4فهىد و  3ثعالب و  5رئاب.
إلػعام هزه الحيىاهاث ،حشتري غذاسة الحذًلت  75 kgمً اللحم ًىميا بثمً  45 dhsللىيلىغشام الىاخذ.
اخعب جيلفت اللحىم التي حعتهلىها هزه الحيىاهاث أظبىعيا؟.

 ًُ َىخب هص الىطعيت على العبىسة أو ٌُعخيسخ و ًُىصع على اإلاخعلمين.
 ًخىصع اإلاخعلمين في مجمىعاث جخخاس ول منها ملشسا لها. جلىم ول مجمىعت بخدليل اإلاعؼياث و جصييفها إلى معؼياث أظاظيت و معؼياث صائذة. جلىم ول مجمىعت بصياغت الحل الزي ظيلذمه اإلالشس باظمها.2
بعذ عشض هخائج أعماٌ اإلاجمىعاث مً ػشف اإلالشسًٍ و جذوٍنها على العبىسةً .فخذ باب الىلاش الزي ًيبغي أن ًىصب على:
 جدليل ألاحىبت اإلالترخت و ملاسهتها كصذ إبشاص الصىاب و الخؼأ. حذس اإلاعؼياث الضائذة؛ أي الحيىاهاث اإلاىحىدة في هزه الحذًلت ( 3أظىد 4 ،فهىد 3 ،ثعالب 5 ،رئاب)  45 dhs +الزيًمثل ثمً الىيلىغشام الىاخذ مً اللحم .و هزه اإلاعؼياث الضائذة لً جفيذها في خل اإلاعألت.
 حعشف اإلاعؼياث ألاظاظيت التي ظخلىدها إلى الحل( 75 kg :الاظتهالن اليىمي مً اللحىم)  +عذد أًام ألاظبىع. صياغت خل اإلاعألت:75 × 7 = 525
هخلت اللحم اإلاعتهلً أظبىعيا ب ـ ـ ـ ـ ـ ) (kgهي:
 البدث عما ًمىً خعابه إرا أخز ثمً الىيلىغشام الىاخذ مً اللحم همعؼى أظاس ي و جمذ إطافت العؤاٌ اإلاىاظب.3
 ًؼالب اإلاخعلمىن بئعادة صياغت هص اإلاعألت بعذ الخخلص مً اإلاعؼياث الضائذة ،مثال:إلػعام الحيىاهاث اإلاىحىدة في إخذي خذائم الحيىاهاث ،حشتري ؤلاداسة  75 kgمً اللحم ًىميا .أخعب هخلت اللحم التي
حشتريها ؤلاداسة في أظبىع واخذ؟. . . .

25
 أخعب  125 + 50؛  325 + 25؛  325 + 75؛ . . . . . 125 + 7538
نشاط  1صفحة  - :38خل معألت ًخؼلب اللشاءة اإلاخأهيت لىصها و جدليل معؼياتها و سبؼها بالعؤاٌ كصذ جدذًذ ألاظاس ي منها و إبشاص الضائذ اإلامىً
ججاهله.
ُ
في الىص اإلالترح ،جىحذ عالكت بين ظً علي و عمش واله.
اإلاعؼياث ألاظاظيت إرن هي 12 :ظىت 14 ،ظىتِ ،طعف.
اإلاعؼى الضائذ هى  8ظىىاث ،أي ظً ألاخذ.
ًمىً إعادة صياغت اإلاعألت دون رهش عباسة ظً أختي  8ظىىاث.

حل املسائل (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

نشاط  1صفحة ( :38ثتمة) الحل:
ظً علي بعذ  14ظىت12 + 14 = 26 :
ظً ألاب بعذ  14ظىت26 × 2 = 52 :
ظىه آلان هى52 − 14 = 38 :
نشاط  2صفحة  - :38اإلاؼلىب هى خعاب ولفت الغزاء ،و هزا ًخؼلب معشفت ثمً الىحبت و عذد الىحباث (أو عذد ألاشخاص ،أي .)6
البؼاكت اإلاىاظبت هي 75 × 6 :ألن العيذ اإلاذوي حغزي في اإلاؼعم بمعيت صوحخه و أوالده ألاسبعت.
جاسٍخ اليىم ( )2003/12/4ال دخل له في خعاب اليلفت.
ًمىً فخذ باب هلاش خىٌ عيذ اإلايالد الخمعين للعيذ اإلاذوي ،هل هى معؼى صائذ؟ أو معؼى سئيس ي؟ فاالخخفاٌ بهزه الزهشي
هى الزي دفع بالعيذ اإلاذوي إلى دعىة أظشجه إلى اإلاؼعم (إال أن العذد  50ال دخل له في خعاب اليلفت).
نشاط  3صفحة  - :38خل اإلاعالت اإلالترخت معخديل ،ألن اإلاعلىماث الىاسدة في الىص غير وافيت.
بخدليل الىص ظيخضح للمخعلمين أن 3dhs - :و  100dhsمعؼيان أظاظيان 70g - .معؼى صائذ ًمىً الاظخغىاء عىه.
خل اإلاعالت ًلخض ي باإلطافت إلى اإلاعؼيين ألاظاظيين أعاله معشفت ثمً كؼعت خلىي.
فخذ هلاش خىٌ الثمً اإلادخمل لثمً كؼعت خلىي  ،tarteفشصت لألظخار لخلىٍم كذستهم على الليام بخلذًش معلىٌ.
ًمىً الاجفاق على ثمً معين و مؼالبت اإلاخعلمين بدل اإلاعألت.

25
 (ٌعاد وشاغ الحصت الثاهيت مع اكتراح أعذاد أخشي).39
نشاط  4صفحة  - :39اليشاغ فشصت لخمشٍش معلىماث خىٌ ألاحشة (أو الذخل) التي جمىً ؤلاوعان مً إعالت هفعه و أهله.
عادة ٌععى ؤلاوعان إلى جىفير حضء مً أحشجه إلاىاحهت مصاسٍف ػاسئت (والخؼبيب مثال).
الخىفير ًمىً أًظا بعذ عذة أشهش أو عذة ظىىاث مً اكخىاء بعع الخجهيزاث .و الخىفير هم ما ًدبلى مً ألاحشة (أو الذخل) بعذ
ػشح الىفلاث.
ال ًمىً ؤلاحابت عً العؤاٌ اإلاؼشوح في الىص ،ألن جىفير العامل لم ًشد فيه.
ًمىً فخذ هلاش خىٌ الخىفير اإلامىً لخلىٍم كذسة اإلاخعلمين على إعؼاء جلذًشاث معلىلت.
نشاط  5صفحة  - :39العؤاٌ الزي ًجب أن ًفشض هفعه بعذ كشاءة مخأهيت للىص هى:
هيف ًمىً خعاب الثمً الزي أداه الخظاس ملابل هزا العىب و هدً ال وعشف إال عذد الصىادًم و هخلت الصىذوق الىاخذ؟
خعاب ثمً العىب ًلخض ي معشفت ثمً الىيلىغشام الىاخذ مً هزه الفاههت.
اإلاعؼيان ألاظاظيان في الىص هما :عذد الصىادًم و الىخلت ؤلاحماليت للصىذوق الىاخذ ،اإلاعؼيان الىاكصان هما :هخلت
الصىذوق فاسغا و ثمً الىيلىغشام الىاخذ مً العىب .حعؼى اليلمت للمخعلمين أثىاء الختحيذ إلبذاء الشأي خىٌ:
 هخلت الصىذوق فاسغا و الىخلت ؤلاحماليت للصىذوق الىاخذ. جلذًش ثمً العىب و هخلت الصىذوق فاسغا . . .نشاط  6صفحة  - :39بعذ كشاءة هص اإلاعألت و جدليل معؼياجه ظيخىصل اإلاخعلمىن إلى أن:
 خعاب عذد الشواب ال ًخلض ي معشفت ظاعت الزهاب و ال ظاعت الىصىٌ و ال مذة الخىكف. عذم رهش عذد اإلاعافشًٍ الزي صعذوا في مدؼت مىىاط ال ٌعمذ بدعاب العذد اإلاؼلىب. 297 -معافشا و  125معافشا معؼيان أظاظيان لىنهما غير وافيين لحل اإلاعالت.

قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية (.)2

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.
حػسف مساخل الخلىيت الاغخيادًت لللسمت و اسخػمالها لحساب خازج غددًً صحيدين طبيػيين – حػسف الخازج امللسب.
 أدوات جماعية:– حداول الظسب – وطؼ لىائذ مظاغفاث أغداد – السبىزة.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– حداول الظسب – أوزاق ،ألىاح ،أكالم ،دفاجس البدث.

تدبري األنشطة

1
كالذ شٍيب ألختها :ملىاشهت أثلل زحل في الػالم ًجب وطػه في كفت ميزان ضخم و وطؼ ما بين  10و  20طفال ًصن
كل منهم  33 kgفي الكفت ألاخسي.
ئذا غلمذ أن أثلل زحل في الػالم ًصن  ،635 kgفساغد ألاخذ غلى جأكيد أو هفي ما ادغخه شٍيب.
 جىظيم الصمان و املكان. جكىًٍ مجمىغاث مً  4ئلى  5مخػلمين. كخابت الىطػيت غلى السبىزة. جىفير الىسائل الالشمت لصياغت الحل كخابيا.2
ًفسح املجال أمام ملسزي املجمىغاث لػسض هخائج أغمالهم .بػد ذلك ًفخذ باب املىاكشت التي ستركص غلى:
 جدليل ألاحىبت امللترخت مً طسف امللسزًٍ إلبساش الصائب منها و الخاطئ مؼ طسوزة البدث غً مكامً الظػف ملساغدةاملخػلمين غلى ججاوشها.
 -جلمس الخازج مً خالل مػطياث الىص:

33  20 = 660

 أي أن الخازج أكسب ئلى  20أكثر مىه ئلى .10 خساب غدد ألاطفال بىطؼ و ئهجاش كسمت  635غلى  33بطسق مخخلفت. -وطؼ الئدت املظاغفاث ألاولى للػدد .33

3
 طؼ و أهجص 920 ÷ 23 :؛  800 ÷ 12؛ .731 ÷ 42ًمكً الاسخػاهت باملظاغفاث ألاولى للملسىم غليه.

33  10 = 330

قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

ا

1

كالذ مسٍم :ئن كسمت  24 534غلى  75سخػطي؛
 خازحا مكىها مً  3أزكام و أصغس مً .300 باق أصغس مً غدد أًام ألاسبىع.جأكد مً ذلك باهجاش الػمليت.
 جكىًٍ مجمىغاث غمل مً طسف ألاسخاذ. اخخياز ملسز كل مجمىغت. كخابت الىطػيت غلى السبىزة. ئفساح املجال للمخػلمين لحل الىطػيت.2
بػد إلاهصاث ئلى غسوض امللسزًٍ و مىاكشتها مً طسف الجميؼ ًخم التركيز غلى:
 -الخلىيت الاغخيادًت للسمت ألاغداد الصحيدت الطبيػيتً ( .مكً الاسخػاهت باملظاغفاث ألاولى للملسىم غليه).

 اسخيخاج الصىاب و الخطأ في ما كالخه مسٍم (اهظس الىطػيت).3
طؼ و أهجص:

 31 483 ÷ 92؛  9 841 ÷ 56؛ .14 505 ÷ 62

8 4 2
 أخسب 120 ÷ 2 :؛  92 ÷ 4؛  88 ÷ 8؛ . . . . . .43
نشاط  1صفحة  - :43ئجمام املدساوٍاث امللترخت ًخطلب ئهجاش غملياث كسمت بػد جددًد امللسىم و امللسىم غليه.
أثىاء الخصحيذ ًيبغي حسميت أغداد املدساوٍت املميزة لللسمت ألاكليدًت:

قسمة األعداد الصحيحة الطبيعية (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

نشاط  1صفحة ( :43تتمة).

و خث املخػلمين غلى ملازهت الباقي و امللسىم غليه.
نشاط  2صفحة  - :43حػسف غدد أزكام الخازج كبل ئحساء غمليت كسمت ٌساغد غلى جفادي أخطاء خصىصا ئغفال كخابت صفس في الخازج غىدما
ًكىن الباقي الجصئي أصغس مً امللسىم غليه مثل اللسمت الثالثت امللترخت في هرا اليشاط:

جددًد غدد أزكام الخازج سيدفؼ املخػلم ئلى الدساؤل و زبما ئلى ئغادة اللسمت.
78 × 1 000  85 518  78 × 10 000
الخازج مدصىز بين  1 000و  ، 10 000غدد أزكامه  4و ليس .3
نشاط  3صفحة  - :43املطلىب هى ئجمام غملياث كسمت و هرا ًلخض ي جىظيف الخلىيت الاغخيادًت لللسمت كما جم الخػسف غليها في ألاوشطت
السابلت.
نشاط  4صفحة  - :43ملء الجدول ًخطلب الليام بػدة غملياث كسمت و بػمليت طسب و غمليت حمؼ مللء الػمىد ألاخير مً الجدول× 204( + 2 :
.)55

8 4 2
 ٌػاد وشاط الحصت الثاهيت مؼ اكتراح أغداد أخسي.44
نشاط  5صفحة  - :44خل املسألت ًخطلب غمليت كسمت ( )393 ÷ 12لحساب السسغت املخىسطت للدزاجي.
نشاط  6صفحة  - :44خل مسألت ًخطلب غمليت طسب ( )375 × 3 = 1 125و غمليت كسمت (.)1 125 ÷ 25 = 45
ًالخظ املخػلمىن أن الباقي  0لرا ًيبغي اغخىام الفسصت إلغطاء جىطيداث خىل اللسمت املظبىطت.
نشاط  7صفحة  - :44خل املسألت ًخطلب غمليت طسح لحساب الجصء الري سيإدًه باملصازفت و غمليت كسمت لحساب مبلغ كل كسط.
5 400  18 = 300 dhs

؛

.14 400  9 000 = 5 400 dhs

قياس الزمان (.)1

درس:
املسثـــــوى:
الكفايات املسحهدفة:
أدوات ديداكحيكية:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.
لخابت مذد صمىُت بالعاعاث و الذقائق و الثىاوي – جدىٍل العاعت ،الذقُقت و الثاهُت – الخمُيز بين العيخين النبِعت و البعُعت.
حعشف وخذاث الضمً الاعخُادًت (ظىت ،شهشً ،ىم )...و العالقاث بُنها – القُام بعملُاث خعابُت على هزه الىخذاث...
 أدوات فزدية: أدوات جماعية:– ًىمُاث – دفاجش و أقالم و ألىاح – لشاظت الخلمُز.
– ًىمُاث – ظاعت خقُقُت أو وسقُت (حجم لبير).

جدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1
في ًىم  27فبراًش  ،2004قاى العُذ اإلاذوي البىه علي اإلاضداد ًىم فاجذ ماسط ً :1994ىمان فقغ هما اللزان
ًفصالهىا عً ًىم عُذ مُالدك.
أحابه علي :بل ًىم واخذ فقغ ًا أبتي؟
ُ
 مً اإلا ِدق؟ ِالابً أم ألاب؟ إلاارا؟ أخعب عذد العاعاث التي جفصل بين ًىم  27فبراًش على العاعت  19hو ًىم فاجذ ماسط – عُذ مُالد علي-على العاعت الثالثت بعذ الضواى.
 لخابت الىضعُت على العبىسة بىضىح (أو على أوساق و اظخيعاخها) - .جىصَع اإلاخعلمين إلى مجمىعاث صغيرة جخخاس مل منها مقشسا. مىاقشت -الىص و صُاغت الحل بخعاون أفشاد مل مجمىعت - .جقذًم هخائج أعماى مل مجمىعت مً ظشف اإلاقشسًٍ.2
يهذف اليشاط إلى إقذاس اإلاخعلمين على حعشف العىت النبِعت و جمُيزها عً العىت البعُعت و خعاب مذة صمىُت باألًام و العاعاث.
جىعلق اإلاىاقشت الجماعُت مً ألاحىبت اإلاقترخت مً ظشف اإلاجمىعاث (مقاسهتها ،جدلُلها قصذ جدذًذ ألاخعاء و أظبابها و جصحُدها)...
و ًخم اظخذساج اإلاخعلمين إلى:
 جدذًذ اإلاععى ألاظاس ي في هص الىضعُت ،أي الخاسٍخ الزي حشي فُه الحىاس بين ألاب و ِالابًً :منً الاظخعاهت بُىمُتي ظىت 2004و  2003و معالبت اإلاخعلمين بالبدث عً الفشق بين العيخين ( فبرايز ً 28ىما ظىت  ،2003و ً 29ىما في .)2004
–  2003ظىت مُالدًت بعُعت ،عذد أًامها ( 365منها ً 28ىم في شهش فبراًش).
هقىى أن:
–  2004ظىت مُالدًت لبِعت ،عذد أًامها ( 366منها ً 29ىم في شهش فبراًش).
 الخىصل إلى عذد أًام الشهىس ألاخشي و حشابهها في العيخين - .البدث عً ظىىاث لبِعت ظابقت (). . . 1992 ،1996 ،2000 اظخيخاج أن العىت النبِعت قابلت للقعمت على  ،4أي أنها جأحي مل  4ظىىاث (بعض العىىاث النبِعت اإلاىالُت،2012 ،2008 : ). . . 2016رلش أهم خذر عالمي ًقع في العىت النبِعت (أي ألالعاب ألاوإلابُت الصُفُت).
 خعاب اإلاذة الفاصلت بين  27فبراًش  2004و فاجذ ماسط ( 2004جاسٍخ مُالد علي) أي  28و  29فبراًشً :ىمان و لِغ ًىم واخذ ،أي أنألاب هى اإلادق - .خعاب اإلاذة الفاصلت بين  27فبراًش  2004على العاعت  19hو ًىم فاجذ ماسط  2004على العاعت ( 15hبالعاعاث).
 2ماسط

فاجذ ماسط

 29فبراًش

 28فبراًش

15h

 27فبراًش

19h
= + 15h

24h

+

+ 24h

5h

3
خعاب مذد صمىُت مخخلفت باألًام أو ألاظابُع أو الشهىس و العاعاث ،مثال - :ععلت نهاًت الذوسة ألاولى مً العىت الذساظُت
 2004/2003التي امخذث مً ً 25ىاًش  2004إلى ًىم  9فبراًش ( 2004مع إدخاى الغاًخين).
ً -دخفل علي بعُذ مُالده العاشش ،اخعب ظىه بالشهىس و ألاظابُع.

قياس الزمان (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

جدبري األنشطة
–

ا

1

قالذ هبت ألخيها :أحعشف أوي أقض ي  360دقُقت في اإلاذسظت ًىمُا 360 ،دقُقت بعُذا عً البِذ و
عً اللعب  أجفهم هزا؟
سخش منها أخىها و أحابها؛ و أهذ حعشفين أوي أقض ي  108 000زاهُت أظبىعُا في مذسظتي الجذًذة؟
وعم  108 000زاهُت ملها عمل و حذ. . .
 و أهذ ما سأًو في ما قاله العفالن؟ هل الىقذ الزي ًقضُاهه في اإلاذسظت معقىى؟ علل إحابخو. لخابت هص الىضعُت على العبىسة بىضىح. جىصَع اإلاخعلمين إلى مجمىعاث مً  4أو  5أظفاى. معالبتهم باخخُاس مقشس لهل مجمىعت و الششوع في قشاءة و مىاقشت الىضعُت بمشاسلت حمُع أفشاد اإلاجمىعت. صُاغت الحل الزي ظُقذم اإلاقشس باظم اإلاجمىعت بنُفُت واضحت.2
يهذف اليشاط إلى جقذًم أحضاء العاعت و إقذاس اإلاخعلمين على حعشف العالقت بين العاعت و الذقُقت و الثاهُت.
أزىاء اإلاىاقشت الجماعُتً ،يبغي الاهعالق مً ألاحىبت اإلاقترخت مً ظشف اإلاجمىعاث و اظخذساج اإلاخعلمين إلى ضشوسة جدىٍل
اإلاذجين إلى هفغ الىخذة لُمنً لهل واخذ إبذاء الشأي في ما قاله العفالن:
 الخزلير بنُفُت الاهخقاى مً العاعت إلى الذقُقت إلى الثاهُت أو النعغ:؛
1h = 60  60 = 3 600s
 -قشاءة ألاحىبت اإلاقترخت (إرا ماهذ صحُدت).

1 min = 60s

؛

1h = 60 min

اإلاذة التي جقضيها هبت في اإلاذسظت :بالعاعاث 360  60 = 6h
اإلاذة التي ًقضيها ًاظين :بالعاعاث 108 000  3 600 = 6h
 الاظخيخاجً :قض ي العفالن هفغ اإلاذة في اإلاذسظت.و هي اإلاذة التي ًقضيها (جقشٍبا) حمُع ألاظفاى في اإلاذسظت و هي مذة معقىلت.
3
 خذد مً بين اإلاذد الخالُت ،اإلاذد ألالبر مً ظاعت واخذة: 60 min 1s؛  3 601s؛  3 559s؛  61s؛ .59 min
 خذد مً بين اإلاذد الخالُت اإلاذد ألالبر مً ًىم واخذ: 1 439 min؛  1 441 min؛  24h 01s؛ 23h 59 min
 خىى إلى دقائق: 3h 30 min؛ 3 min 50s
مالحظةً :قترح مً بين هزه الخماسًٍ ما ًنفي للخألذ مً قذسة اإلاخعلمين على جدىٍل مذد صمىُت إلى الىخذة اإلاعلىبت

إرا ظمذ الىقذ بزلو و خعب الخعثراث التي جم سصذهاً ،منً فسح اإلاجاى للمخعلمين إلظهاس ما هم قادسون على القُام به في
مجاى وخذاث الضمً و رلو خعب النُفُت اإلاعخادة (أهظش الذسط  4اليشاط .)2

قياس الزمان (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

جدبري األنشطة

 خىى إلى ظاعاث و دقائق 75 min :؛  182 min؛ . . . . . . 90 min46 45
نشاط  1صفحة  - :45اإلاعلىب هى خعاب ظً ًاظين بىخذاث صمً مخخلفت و باظخعماى آلالت الحاظبت .و هزا ًقخض ي باإلضافت إلى الخمنً مً
وخذاث الضمً و مً العالقت بُنهما اإلاهاسة في اظخعماى آلالت الحاظبت التي حعمذ بدعاب حذاء أو مجمىع أو . . .بذقت و في أظشع
وقذ إرا اظخعملذ بنُفُت خعىت.
نشاط  2و  3صفحة  - :45بهذف اليشاظان إلى الخألذ مً قذسة اإلاخعلم جدىٍل مذد صمىُت مً وخذة أو وخذاث معلىمت إلى وخذة أو وخذاث معُىت.
نشاط  4صفحة  - :45اإلاعلىب هى جشجِب مذد صمىُت جضاًذًا (مً ألاصغش إلى ألالبر) أي باليعبت للمدعابقين مً ألاظشع (الزي قعع اإلاعافت في أقصش
مذة) إلى ألاقل (أي الزي قعع اإلاعافت في أظىى مذة).
مقاسهت اإلاذد الضمىُت جخم بإجباع هفغ ؤلاحشاء اإلاخبع في مقاسهت ألاعذاد الصحُدت ،أي البذء مً الِعاس في اججاه الُمين و مقاسهت
ألاعذاد اإلاعبر عنها بىفغ الىخذة.
نشاط  5صفحة  - :46اإلاعلىب هى لخابت ظاعاث مشوس الحافالث بين  14h30mnو  ،15h30mnو هزا ًقخض ي خعاب مذد صمىُت ب ـ ـ ـ 15mnمً
 14h30mnإلى  15h30mnو القُام بالخدىٍل الالصم.
14h45mn
15h15mn
15h30mn

15h

14h30mn

 ٌعاد وشاط الحصت الثاهُت مع اقتراح مذد صمىُت أخشي.46
نشاط  6صفحة  - :46خعاب اإلاذة الضمىُت اإلاعلىبتً ،قخض ي إدخاى الغاًخين ،أي ًىم  21غشذ و ًىم ألاخذ  19شدىبر و ؤلاإلاام بعذد أًام الشهىس
اإلاُالدًت (قبضت الُذ جمنىىا مً حعشف عذد أًام مل شهش).
ًمنً أن ًلجأ اإلاخعلمىن إلى إحشاءاث مخخلفت ،لنً ًيبغي الخألذ مً ظالمت هزه ؤلاحشاءاث و صحت ؤلاحاباث التي اقترخىها.
 مثال :خعاب عذد ألاًام مً  21غشذ إلى  31شدىبر زم إضافت ً 19ىما. لخابت الخىاسٍخ الفاصلت بين  21/08و  19/09بالخفصُل. . .نشاط  7صفحة  - :46خعاب الىقذ اإلاعلىب ًقض ي:
خعاب اإلاذة التي اظخغشقتها الجىالث الخمغ3mn  5 = 15 mn :
حعشف عذد الفىاصل بين مل حىلخين.)4( :
خعاب العاعت التي ظخيخهي فيها اإلاباساة21h + 15mn + 4mn = 21h 19mn :
نشاط  8صفحة  - :46اإلاعلىب هى جدذًذ اإلاذة الضمىُت التي اظخغشقها ظباق للذساحاث حشي في أسبع مشاخل ،و هزا ًقخض ي مالخظت اإلاعاس اإلامثل في
الصفدت  46و جدذًذ مذة مل مشخلت زم إحشاء عملُت حمع اإلاذد ألاسبع.

متوازي األضالع و شبه املنحرف.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
حعسف العىاصس ألاطاطيت لألػهاى املظخىٍت – حعسف العالقاث بين شواًا السباعياث إلاعخيادًت.
 أدوات جماعية:– بسماز ،أوظىر ،مصواة ،مظؼسة مدزحت.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– بسماز ،أوظىر ،مصواة ،مظؼسة مدزحت.

تدبري األنشطة

1
أ  -الخح املظلعاث و أجمم ااسدوى.
الشكل ألاول املزفق مع الوثيقة في آخز الجذاذة.
ب  -أخظب مجمىع قياطاث شواًا السباعي؟.
ً -خىشع املخعلمىن إلى مجمىعاث.

 -حعين مل مجمىعت مقسزا لها.

ً -ترك الىقذ الهافي للقيام بالعمل.

2
 ٌعسض مل مقسز الىخائج املخىصل إليها دازل مجمىعخه .و ٌيسلها في ااسدوى. ًفيح باب الىقاغ لخصحيذ ألازؼاء و املصادقت على الىخائج و ًسلص على:عدد ألاطالع في مل مظلع ٌظاوي عدد السؤوض و عدد الصواًا.
ليع للمثلث قؼس ،للسباعي قؼسانً ،منً للقؼس أن ًهىن زازج املظلع.
 في السباعي ًخم الخرلير باملفسداث :طلعان مخقابالن ،طلعان مخخابعان ،شاوٍخان مخقابلخان ،شاوٍخان مخخابعان. اطخعماى املىقلت احظاب مجمىع قياطاث شواًا زباعي (جقسٍب) ثم ويخ الصواًا و جقؼيعها لقىالب و حعلها مخداذًت لخخطحالىديجت :مجمىع قياطاث شواًا زباعي ٌظاوي .360°
3
 ًخألد ألاطخاذ مً قدزة املخعلمين على اطخعماى املفسداث ااخاصت باملظلعاث اطخعماال صحيدا فيؼالبهم مثال: بسطم زباعي إخدي شواًاه قائمت. -زباعي ػىى قؼسه .6 cm

ا

1

الخح املظلعاث الخاليت و أجمم ااسدوى.
الشكل الثاني املزفق مع الوثيقة في آخز الجذاذة.
 حغير مل مجمىعت مقسزها. ًترك الىقذ الهافي إلهجاش العمل.2

متوازي األضالع و شبه املنحرف.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
2
 ٌعسض مقسز مل مجمىعت الىخائج املخىصل إليها و ًقىم بخبرًسها. ًفخذ باب الىقاغ ااسماعي للمصادقت على الىخائج الصحيدت و جصحيذ ألازؼاء و ًسلص على: ًفخذ باب الىقاغ ااسماعي للمصادقت على الىخائج الصحيدت و جصحيذ ألازؼاء و ًسلص على: حظميت السباعياث ،و جددًد ػبيعت مل منها (مخىاشي أطالع ،ػبه مىدسف ،ػبه مىدسف مدظاوي الظاقين ،). . .حظميتالعىاصس ألاطاطيت ،قاعدة لبري ،قاعدة صغسي.
 الخمييز بين ػبه املىدسف و مخىاشي ألاطالع. السباعي ( )5ليع مخىاشي أطالع و ال ػبه مىدسف. . . لؼبه املىدسف املدظاوي الظاقين مدىز جماثل وخيد. مخىاشي ألاطالع ال ًقبل مدىز جماثل. ليفيت جسميز اطم السباعي :القساءة في اججاه عقازب الظاعت. مل شاوٍخين مخقابلخين في مخىاشي أطالع مخقاٌظخين. مجمىع قياطاث شواًا مخىاشي أطالعٌ ،ظاوي  360دزحت (زباعي). مجمىع قياطاث شواًا ػبه مىدسف املىدسف ٌظاوي  360دزحت (زباعي).3
 ًخألد ألاطخاذ مً قدزة املخعلمين على الخمييز بين ػبه مىدسف و مخىاشي ألاطالع ،و على العالقت بين الصواًا بازخياز أوؼؼتمالئمت ،مثال :حعسف على مخىاشي ألاطالع و ػبه املىدسف مما ًلي:
1

1

2

4

3

5

ا
جسخاز مل مجمىعت مظؼسجين مسخلفخين مً مظؼساث أفسادها جدظب عسطيهما.
حيسل الىخائج و جسطم بىاطؼتهما معا مخىاشي أطالع ثم ػبه مىدسف.

2
 ٌعسض مقسز مل مجمىعت الىخائج (عسض ي املظؼسجين) .و ًقىم بسطم ألاػهاى على الظبىزة.B
A
 ًالخح أن هىاك ازخالف بين املظؼساث في العسض. ٌظمي ألاطخاذ عسض املظؼسة (ازجفاع ػبه املىدسف) و ًمثل زطما مثل: ٌظمي ألاطخاذ القؼعت ] [AHازجفاعا أًظا.D H
C
 ٌظمي ألاطخاذ عسض ي املظؼسجين املظخعملخين في زطم مخىاشي ألاطالع.ازجفاعين و ًميز بينهما (الازجفاع املىافق.). . .
الشكل الثالث (ألاخير) املزفق مع الوثيقة في آخز الجذاذة.
3
ًخألد ألاطخاذ مً قدزة املخعلمين على الخعسف على ازجفاع ػبه مىدسف أو مخىاشي أطالع و خظابهً( .سطم ػبه مىدسف في
أوطاع مسخلفت).
 أعد زطم الازجفاع في مل ػبه مىدسف و قظه باجساذ التربيعت وخدة لقياض ألاػىاى( .الىثيقت الثالثت املسفقت في أزس ااسراذة). -أزطم مخىاشي أطالع و ازطم ازجفاعه.

متوازي األضالع و شبه املنحرف.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

25
 أخظب 150 – 25 :؛  125 – 50؛  375 – 125؛ 525 – 7548
نشاط  1صفحة ً - :48خمم املخعلمىن مهان الىقؽ بما ًىاطب بازخيازهم لظلعين مخقابلين و طلعين مخخابعين و الخعسف على زؤوض و قؼسي و شواًا
السباعي ABCD .ليع مخىاشي أطالع (الخدقق بأداة مىاطبت).
نشاط  2صفحة ً - :48سخاز املخعلمىن أطماء مخىاشي ألاطالع املسطىم و ًديؼىنها (القساءة باججاه عقازب الظاعت أو العنع) و ذلس طلعين
مخقاٌظخين (مخقابلين) و جلىًٍ شاوٍخين مخقاٌظخين بىفع اللىن (املخقابلخان).
نشاط  3صفحة ً - :48خمم املخعلمىن باملفسدة املىاطبت.
نشاط  4صفحة ً - :48الخح املخعلمىن مخىاشي ألاطالع  ABCDو ٌعيدون باألخمس زطم الازجفاع املىافق للظلع ] [CDو باألزظس زطم الازجفاع املىافق
للظلع ] ،[ADواضح أن الازجفاعين غير مدظاوٍين.
نشاط  5صفحة ً - :48سطم املخعلمىن مخىاشي أطالع خيث  AB=4cmو  BC=3cmخيث ] [ABو ]( [BCطلعان مخخابعان) ثم ًخممىن زطم املىاشي
للمظخقيم ) (ABاملاز مً  Cو املىاشي للمظخقيم ) (BCو املاز مً  .Aاملىاشٍان املسطىمان ًخقاػعان في .D
ًسطم املخعلمىن ػبه مىدسف ازجفاعه ( 4,5cmمظخقيمان مخىاشٍان مخباعدان بمظافت ً )4,5cmسخازون هقؼت على أخد
املخىاشٍين و ًسطمىن قىطا مً دائسة ػعاعها ً 6cmقؼع املىاشي الثاوي (القؼس) و ًخممىن الؼهل.
4,5 cm

6 cm

25
 ٌعاد وؼاغ ااحصت الثاهيت مع اقتراح أعداد أزسي49
نشاط  6صفحة ٌ - :49ظخعمل املخعلمىن املصواة و املظؼسة للخألد مً الخىاشي ،البرماز أو املظؼسة املدزحت ملقازهت ألاطالع ABCE .مخىاشي أطالع،
 ABHDػبه مىدسف مدظاوي الظاقين FBCE ،و  FBHDػبها مىدسف قائما الصاوٍت AGD .مثلث مدظاوي ألاطالع.
نشاط  7صفحة ً - :49سطم املخعلمىن مخىاشي أطالع  ABCDبديث  AB=5cmو ( BC=3cmإعادة إوؼاء اليؼاغ  5خصت الخقىٍم) و مالخظت أن لهل
مخعلم زطما زاصا ألن الصاوٍت 𝐶𝐵𝐴 غير مخقاٌظت في زطىم املخعلمين.
نشاط  8صفحة :49

 باطخعماى ألاوظىر ًخدقق املخعلمىن أن الصاوٍخين 𝐷𝐶𝐵 و 𝐶𝐷𝐴 مخقاٌظخان و ًظىىن أن 𝐶𝐵𝐴 و 𝐷𝐴𝐵 مخقاٌظخان ثمًخدققىن مً ذلو و ًلىهىن.
ًمنً لألطخاذ ازخياز أوؼؼت أزسي لخجاوش الخعثراث التي سسلها زالى ااحصص الظابقت مً الدزض و املالئمت لخعىٍع هقص
املخعلمين.

1
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اسم الرباعي

األعداد الكسرية (.)1

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.

 ...الرياضيات ...

حعسف ألاعداد الكظسٍت – الخعبير عً عدد بكخاباث كظسٍت مسخلفت.
 أدوات جماعية:– فىاكه أو أػُاء مسخلفت كابلت للخجصيء – أػسػت مً وزق...

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– أػسػت مً وزق أبُع – أكالم ،ملص – كساطت اإلاخعلم.

تدبري األنشطة

1
إعؼاء زالر جفاخاث (أو فىاكه أزسي أو أي ش يء ًمكً ججصئخه إلى أحصاء مخكافئت) و مؼالبتهم بخىشَعها على أزبعت
أػفال بكُفُت عادلت (بالدظاوي).
 جىظُم فظاء اللظم بكُفُت جِظس العمل في مجمىعاث. جكىًٍ مجمىعاث مً  4أو  5أفساد. كخابت الىطعُت على الظبىزة بىطىح - .جىفير ألادواث الالشمت :أػُاء ملمىطت ًمكً ججصئتها (فىاكه ،كؼع خلىي ،أػسػت مًوزق.)...
2
بعد عسض و جدوًٍ هخائج أعمال اإلاجمىعاث على الظبىزة ًىصب الىلاغ على الىلؽ آلاجُت.
 الخؼأ و الصىاب الىازد في الىخائج اإلاعسوطت (مع طسوزة الىكىف على الخؼأ لخبين أطبابه). اطدثماز الخؼأ للىصىل إلى الىدُجت .مثال "إذا أعؼُىا جفاخت كاملت لكل ػفل طِبلى ػفل بدون جفاخت و طخكىن اللظمت غيرعادلت"...
 اطخدزاج ألاػفال إلى أن الخىشَع العادل ًفسض كظمت كل جفاخت على ألاػفال ألازبعت ،أب ججصيء الخفاخت إلى أزبعت أحصاءمخكافئت كل حصء مً الخفاخت ًمثل  1( 1/4على  4أو ُزُبع).
 اللُام بعملُت جىشَع خلُلُت للىصىل إلى الىدُجت النهائُت ،أي أن كل ػفل طُدصل على  3أحصاء مً  .4أي  3/4الخفاخت. إعادة حمع ألاحصاء الثالزت التي خصل عليها كل ػفل الطخيخاج أنها جمثل أكل مً جفاخت واخدة ،أي أن الكخابت  3/4جمثلعددا أصغس مً .1
حظمى الكخابت  3/4عددا كظسٍا (و جلسأ زالزت أزباع ،أو زالزت على أزبعت) 3 .هى بظؽ العدد الكظسي و  4هى ملام العدد
الكظسي.
اإلالام ٌ 4عني أهىا كظمىا الىخدة على .4
البظؽ ٌ 3عني أهىا أزرها  3أحصاء مً الىخدة.

hhggggggggggggggggggghhhhhhh
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األعداد الكسرية (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

ا
حعؼى لكل مجمىعت أػسػت مً وزق أبُع ػىل كل واخد منها  40 cmو ًؼلب مً اإلاخعلمين
الاطخعاهت بها لخلؼُع أػسػت ػىلها  30 cmو  20 cmو ( 10 cmال ٌظمذ باطخعمال اإلاظؼسة أو اداة
هىدطُت أزسي).
 جخسر هفع ؤلاحساءاث الخىظُمُت الخاصت باليؼاغ الظابم.2
بعد عسض هخائج اإلاجمىعاث مً ػسف اإلالسزًٍ ًفخذ باب اإلاىاكؼت التي طتركص على:
 الؼسق اإلاخبعت مع الىكىف عىد الخؼأ و الصىاب في كل ػسٍلت. اطخدزاج اإلاخعلمين إلى طسوزة اللجىء إلى الؼي (ألن أدواث اللُاض ألازسي غير مظمىح بها):

الطي  :1هدصل بىاطؼخه على حصأًً مخلاٌظين ،كل حصء ًمثل ( 1/2هصف الؼسٍؽ) ،و ػىل الجصء الىاخد هى .20cm



الطي  :1هدصل بىاطؼخه على  4أحصاء ػىل كل حصء  10cmو ًمثل ( 1/4زبع الؼسٍؽ).



وظخيخج مً الؼي الثاوي أن ػىل زالزت أحصاء هى  30cmو ًمثل هرا الؼىل ( 3/4زالزت أزباع الؼسٍؽ).
ًمكً إحساء عملُاث ػي أزسي ًدوٍا و حسجُل:



كل حصء ًمثل  1/4مً الؼسٍؽ:



كل حصء ًمثل  1/8مً الؼسٍؽ:



كل حصء ًمثل  1/16مً الؼسٍؽ:



3
ًؼلب مً اإلاخعلمين جددًد ألاعداد الكظسٍت التي جمثل أحصاء ملىهت مً ػسٍؽ أو كؼعت مظخلُمُت.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

األعداد الكسرية (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 أخظب  111+113؛  125+180؛ . . . . . . 123+15150
نشاط  1صفحة  - :50هدف اليؼاغ إلى الخأكد مً اطدُعاب اإلاخعلم إلافهىم العدد الكظسي .فالؼكل اإلالظم إلى زالزت أحصاء كد ًىحي للمخعلم أم
كل حصء ًمثل زلث ( )1/3الؼكل .إال أن هرا الخصىز زاػئ ،ألن ألاحصاء غير مدظاوٍت.
نشاط  2صفحة  - :50اإلاؼلىب هى جددًد العدد الكظسي الري ًمثل الجصء اإلالىن في كل ػكل ،مً بين أعداد كظسٍت ملترخت .أزىاء الخصحُذ،
ًيبغي الخأكُد على أن أحصاء كل ػكل مدظاوٍت ،و ًمكً الاطخعاهت باألوظىر للخأكد مً أنها جخؼابم عىد ػيها.
نشاط  3صفحة  - :50اإلاؼلىب جلىًٍ حصء اللسص الري ًمثل العدد الكظسي اإلالترح .و ٌعخبر اليؼاغ فسصت لألطخاذ للخأكد مً اطدُعاب إلاعنى
بظؽ و ملام عدد كظسي.
نشاط  4صفحة  - :50اإلاخعلم مؼالب بسبؽ الكخابت الحسفُت لكل عدد كظسي بكخابخه السكمُت ،و ًيبغي حسد كل الصعىباث التي ماشالذ حعترض
اإلاخعلمين في حعاملهم مع مفهىم العدد الكظسي و حظمُخه و كخابخه و ذلك كصد بلىزة زؼت هاحعت للدعم.

 ٌعاد وؼاغ الحصت الثاهُت مع اكتراح أعداد أزسي.51
نشاط  5صفحة ً - :51دُذ اليؼاغ للمخعلم فسصت الخعامل بركاء مع ألاعداد الكظسٍت التي جمثل ألاحصاء اإلالىهت في بعع ألاػكال
نشاط  6صفحة :51
نشاط  7صفحة :51

 جددًد ألاعداد الكظسٍت اإلاىاطبت للىلؽ اإلالترخت زهين بلساءة اإلاظخلُم اإلادزج و حعسف جدزٍجاجه.ألاعداد الكظسٍت اإلاكخىبت على اإلاظخلُم حعؼي اإلافخاح (اإلاظخلُم مدزج باألزماض).
طِخعسف اإلاخعلم على ألاعداد الكظسٍت ألاكبر مً عدد صحُذ الخلا و لكً ال بأض أن ًخم جدظِظه أزىاء جصحُذ هرا اليؼاغ.
 اإلاؼلىب جددًد العدد الكظسي الري ًمثل الجصء اإلالىن في كل طاعت.أزىاء الخصحُذ بمكً جركير اإلاخعلم بمعلىماث اكدظبها في دزض الصواًا:
ًكىن علسبا الظاعت شاوٍت كائمت إذا كاهذ الظاعت حؼير إلى الثالثت أو الخاطعت ،و شاوٍت مظخلُمُت إذا كاهذ حؼير إلى الظادطت..
إذا جىفسث طاعت وزكُت ًمكً جدُين معلىماث أزسي خىل الصواًا و الظاعت

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

األعداد الكسرية (.)2

درس:
املستـــــوى:

الكفايات املستهدفة:
األهداف:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

الخعبير عً عدد بكخابت كظسٍت
 ملازهت عددًً كظسٍين لهما هفع اإلالام ،أو هفع البظغ – إًجاد أعداد كظسٍت مدظاوٍت لعدد كظسي معلىم – الاختزال. أدوات فزدية – :أػسظت مً وزق مجصأة خظب اإلاععُاث أدوات جماعية:الىازدة في الىضعُاث – دفاجس ،ألىاح ،أكالم ،كساطت الخلمُر.
– أػسظت مً وزق (حجم كبير).

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1
الخح ألاػسظت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن.
ماذا حظخيخج؟.

 ًىظم فضاء اللظم بكُفُت جالئم العمل في مجمىعاث. ًخم ؤلاعداد اللبلي ألػسظت مماثلت لألػسظت اإلالترخت في الىضعُت (ملععت وحاهصة لالطخعمال كبل الؼسوع في الدزض) جىشَع ألاػسظت على اإلاجىعاث. حعين كل مجمىعت ملسز لها كبل الؼسوع في خل الىضعُت.2
بعد عسض و جدوًٍ هخائج أعمال اإلاجمىعاث ًفخذ باب الىلاغ الري ًيبغي أن ًتركص على:
 الخددًد الصحُذ للعدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن (ٌععى اإلاصٍد مً الخىضُداث خىل مفهىم الكظس و العددالكظسي إذا دعذ الضسوزة إلى ذلك).
الخمُيز بين بظغ و ملام عدد كظسي (مع إععاء الؼسوح الالشمت ،و ذلك ختى جكخمل الصىزة و ًخم بىاء الكفاًاث الخاصت
باألعداد الكظسٍت على جصىز واضح و أزضُت مخِىت).
4

2

 -ملازهت ألاحصاء اإلالىهت و اطخيخاج حظاوي ألاعداد الكظسٍت آلاجُت :هكخب= 4 = 8 :

1
2

 مالخظت بظىط و ملاماث ألاعداد الكظسٍت 1/2 :و  2/4و .4/8 الاطخيخاج:1 4: 4
2 4: 2
1 2: 2
4 1×4
4 2×2
2 1×2
=
;
=
;
=
أو
=
;
=
;
=
2 8: 4
4 8: 2
2 4: 2
8 2×4
8 4×2
4 2×2
 إذن :إذا ضسبىا بظغ و ملام عدد كظسي في هفع العدد هدصل على عدد كظسي مظاو له.زبغ الاختزال باللىاطم اإلاؼتركت لبظغ و ملام العدد الكظسي ،مثال:
 4 كاطم مؼترك لبظغ و ملام  ،4/8إذن ًمكً اختزال العدد الكظسي  4/8بلظمت خدًه على .4


ال ًمكً اختزال العدد الكظسي  3/8لعدم وحىد كاطم مؼترك (أكبر مً  )1لحدًه.

3

:4

األعداد الكسرية (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
 أجمم كال مً اإلادظاوٍاث الخالُت:
⋯ 11
18 ⋯ 12
=
;
= =
8
40
15 5
⋯
 اختزل كل مً ألاعداد الكظسٍت الخالُت (إذا كا ذلك ممكىا):
48
72
45
49
16
12
;
;
;
;
;
36
90
54
22
32
25
 أثىاء الخصحُذ ًخأكد ألاطخاذ مً اطدُعاب اإلاخعلمين إلافهىم حظاوي ألاعداد الكظسٍت و خظً جىظُفهم للىاطم
ألاعداد الصحُدت (و مضاعفاتها).
;

7 14
=
⋯ 5

;

⋯ 3
=
4 16

ا

1

الخح ألاػسظت الخالُت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن:

خدد أكبر و أصغس عدد كظسي في كل مجمىعت ثم اطخيخج اللاعدة التي هعبلها إلالازهت هره ألاعداد
الكظسٍت (في كل مجمىعت على خدة).
 ٌعد ألاطخاذ أػسظت مً الىزق مماثلت للىازدة في الىضعُت و حاهصة لالطخعمال. ًخىشع اإلاخعلمىن إلى مجمىعاث مً  4أو  5مخعلمين جخخاز كل منها ملسزا لها.2
ًيبغي التركيز أثىاء اإلاىاكؼت على ما ًلي:
 كدزة اإلاخعلمين على جددًد العدد الكظسي اإلاعلىب (ٌععى اإلاصٍد مً الخىضُداث خىل مفهىم الكظس و العدد الكظسي إذادعذ الضسوزة إلى ذلك).
 كدزة اإلاخعلمين على جمُيز بظغ و ملام عدد كظسي و ما ٌعىُه اإلاصعلحان (مع إععاء الؼسوح الالشمت إذا كان ذلك ضسوزٍا). ملازهت ألاعداد الكظسٍت (في كل مجمىعت على خدة) .و اطخيخاج اللاعدجين:❷
❶
هالخح أن لألعداد الكظسٍت هفع البظغ:
هالخح أن لألعداد الكظسٍت هفع اإلالام:
2 2
4 3
3<5
4>3
>
>
3 5
7 7
إذا كان لعددًً كظسٍين هفع البظغ فإن أكبرهما هى
إذا كان لعددًً كظسٍين هفع اإلالام ،فإن ألاكبر هى الري
الري له أصغس ملام.
له أكبر بظغ.
3

4

>7
7

ألن 7 = 7

و

43

2

2

>5
3

ألن 2 = 2

1 4 1 2
 أخظب  26 × 1/2؛  24 × 1/4؛  24 × 1/4؛ .18 × 1/2ً:

و

53

األعداد الكسرية (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

نشاط  1صفحة :53
نشاط  2صفحة :53
نشاط  3صفحة :53
نشاط  4صفحة :53
نشاط  5صفحة :53
نشاط  6صفحة :53

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

53
 يهدف اليؼاط إلى الخأكد مً اطدُعاب اإلاخعلم للاعدة ملازهت و جسجِب أعداد كظسٍت لها هفع البظغ أو هفع اإلالام.أثىاء الخصحُذً ،مكً الاطخعاهت بسطىم إلاظاعدة اإلاخعثرًً على اطدُعاب هره اللاعدة.
 الهدف مً اليؼاط هى جلىٍم كدزة اإلاخعلم على حعسف ألاعداد الكظسٍت ألاكبر مً ( 1بظعها أكبر مً ملامها) و ألاعدادالكظسٍت ألاصغس مً ( 1بظعها أصغس مً ملامها).
 إهجاش اليؼاط ًلخض ي :جددًد ألاعداد الكظسٍت التي جىاطب هلعا معلىمت على اإلاظخلُم اإلادزج( ،و هرا بدوزه ًخعلب حعسفأحصاء الىخدة أي عؼسة) .جصيُف هره ألاعداد خظب الخاصِخين اإلالترخخين.
 جدزب اإلاخعلم في اليؼاط  1مً خصت البىاء و الترًُض ،على خظاب أعداد كظسٍت مظاوٍت لعدد معلىم .و في هرا اليؼاططُظهس مدي اطدُعابه لللاعدة التي حعلمها.
 اإلاخعلم معالب بملازهت أعداد كظسٍت لها هفع البظغ (أو هفع اإلالام) ،و ذلك ظبلا لللاعدة التي حعلمها في خصت البىاء. اإلاعلىب خظاب أعداد كظسٍت مظاوٍت للعدد الكظسي  ،12/48و ملامه أصغس مً  .40و هرا ًلخض ي اختزال هرا ألاخيربعد إًجاد كاطم مؼترك لبظغ و ملام  ،12/48أي العدد :12
12 ∶ 12 1
=
48 ∶ 12 4
إًجاد العدد الكظسي اإلاختزل طُمكً مً خظاب ألاعداد الكظسٍت اإلاعلىبت.

1 4 1 2
 ٌعاد هفع وؼاط الحصت الثاهُت مع اكتراح أعداد أخسي.54
ي
نشاط  6صفحة  - :54اإلاخعلم معالب بإظهاز كدزجه على حعسف عدد كظس مظاو لعدد صحُذ (أي كل عدد بظعه و ملامه مدظاوٍان أو بظعه
مضاعف إلالامه).
نشاط  7صفحة  - :54اختزال أعداد كظسٍت ًخعلب جىظُف كىاطم البظغ و اإلالام و جددًد مً بين هره اللىاطم أكبر كاطم مؼترك للبظغ و
اإلالام ،هأخر مثال .36/48 :كىاطم  36هي.1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،9 ،12 ،18 ،36 :
كىاطم  48هي.1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،16 ،24 ،48 :
 12هى أكبر كاطم مؼترك لبظغ و ملام  .36/48إذن:
36 ∶ 12 3
=
48 ∶ 12 4
نشاط  8صفحة  - :54اإلاعلىب هى جددًد العدد الكظسي الري ًمثله كل حصء ملىن ثم اختزاله:
في اإلاثلث الجصء اإلالىن ًمثل  6/16و بعد اختزاله على  2هدصل على .3/8
في اإلاسبع الجصء اإلالىن ًمثل  8/16و بعد الاختزال على  ،8هدصل على .1/2
نشاط  9صفحة  - :54اإلاخعلم معالب بخفكُك العدد الكظسي إلى مجمىع عدد صحُذ و عدد كظسي ،خُث ًخعلب إحساء عملُت كظمت بظُعت
لخددًد خازج و باقي كظمت .البظغ على اإلالام ،أو البدث عً أكبر مضاعف للملام ًمكً ظسخه مً البظغ.
. 27 – 24 = 3
ؤلاحساء الثاوي:
لىأخر مثال ،27/12 :ؤلاحساء ألاول27 = )12 × 2( + 3:
إذن:
27 24 3
3
=
+
= 2+
12 12 13
12

لالستنساخ من أجل التالميذ:

الخح ألاػسظت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن.
ماذا حظخيخج؟.

الخح ألاػسظت الخالُت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن:

خدد أكبر و أصغس عدد كظسي في كل مجمىعت ثم اطخيخج اللاعدة التي
هعبلها إلالازهت هره ألاعداد الكظسٍت (في كل مجمىعت على خدة).
الخح ألاػسظت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن.
ماذا حظخيخج؟.

الخح ألاػسظت الخالُت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن:

خدد أكبر و أصغس عدد كظسي في كل مجمىعت ثم اطخيخج اللاعدة التي
هعبلها إلالازهت هره ألاعداد الكظسٍت (في كل مجمىعت على خدة).
الخح ألاػسظت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن.
ماذا حظخيخج؟.

الخح ألاػسظت الخالُت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن:

خدد أكبر و أصغس عدد كظسي في كل مجمىعت ثم اطخيخج اللاعدة التي
هعبلها إلالازهت هره ألاعداد الكظسٍت (في كل مجمىعت على خدة).
الخح ألاػسظت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن.
ماذا حظخيخج؟.

الخح ألاػسظت الخالُت ثم خدد العدد الكظسي الري ًمثل كل حصء ملىن:

خدد أكبر و أصغس عدد كظسي في كل مجمىعت ثم اطخيخج اللاعدة التي
هعبلها إلالازهت هره ألاعداد الكظسٍت (في كل مجمىعت على خدة).

مً

املربع – املستطيل – املعني.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حػسف الػىاؿس ألاطاطيت للمسبؼ و املظخطيل و املػين و الػالكاث بين شواًاَا – اطخػماٌ ألادواث إلوؼاء مسبؼ أو مظخطيل أو مػين.
 أدوات فزدية:– مصواة ،أوظىخ ،بسواز ،أوزاق بيلاء – هساطت املخػلم.

 أدوات جماعية:– مصواة ،أوظىخ ،بسواز.

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1
أجمم الجدوٌ بىكؼ غالمت (×) إذا وان الؼسط محللا.
الوثيقة املزفقة في آخز الجذاذة( .لالستنساخ من أجل التالميذ)
 ًخىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث. حػين ول مجمىغت ملسزا لها. ًترن ألاطخاذ الىكذ اليافي لإلهجاش.2
 حػسق أغماٌ املجمىغاث بالخخابؼ و جدون ثم جىاكؽ بمؼازهت الجميؼ. ًـادق غلى الىخائج الصحيحت مً طسف املخػلمين بػد كيام امللسز بالخحلم باطخػماٌ ألادواث املىاطبت.ًسهص ألاطخاذ غلى هيفيت اطخػماٌ ألادواث الهىدطيت (املصواة ،البرواز ،ألاوظىخ.). . .
 ًسهص أًلا غلى الخـائف التي جميز ول ػيل غً آلادس ،مثال :للمسبؼ أزبػت أكالع مخلاٌظت و للمػين أزبػت أكالع مخلاٌظت،لىً ما السق بينهما؟.
 ًرهس ألاطخاذ باملفسداث :طىٌ ،غسق باليظبت للمظخطيل. ًخأهد ألاطخاذ مً كدزة املخػلمين غلى حػسف مذخلف السباغياث الخاؿت.زباعي له شاوٍت كائمتَ ،ل َى داؾ؟
زباعي له كلػان مخلابالن مخىاشٍان ،ما اطمه؟.
مخىاشي أكالع له شاوٍت كائمت ،ما اطمه؟ . . .
3
ًخحلم ألاطخاذ مً كدزة املخػلمين غلى حػسف الػىاؿس ألاطاطيت للمسبؼ و املظخطيل و املػين.
َرٍ زباغياث:
A
B
E
F

J

K
C

D

G

أ  -حػسف املسبؼ و املظخطيل و املػين.
ب  -أزطم كطسي ول زباعي.
ج  -لىن بىفع اللىن ألاكالع املخلاٌظت في ول زباعي.

H

I
L

املربع – املستطيل – املعني.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

1

ا
الحظ هيف وكػذ مسٍم مظطستها و زطمذ بالحافخين الؼيل الخالي:

أ  -اطخػمل طسٍلت مسٍم و ازطم زباغيا .ABCD
ب  -حدد هبيػت ( ABCDمسبؼ ،مظخطيل ،مػين.). . .
ج  -هم َى مجمىع كياس ي شاوٍخين مخخابػخين.
د  -هم مجمىع كياطاث شواًا .ABCD
ٌ  -ازطم الازجفاغين و كازن بينهما.
 حغير ول مجمىغت ملسزَا. ًىجص الػمل فسدًا لىً ليل مخػلم الحم في الىلاغ دادل مجمىغخه مؼ أفسادَا. ٌػطى الىكذ اليافي لإلهجاش.2
 ًدىاوب ملسزو ول مجمىغت لػسق ما جىؿلذ إليه مجمىغاتهم. ًسطم زباغيا باطخػماٌ حافتي هفع املظطسة. ًلىم بخبرًس الىخائج باطخػماٌ ألادواث املىاطبت للمـادكت غليها مً طسف باقي املخػلمين. ًسهص ألاطخاذ غلى أن الازجفاغين في املػلً مدظاوٍان (هفع الؼسٍط). مجمىع كياس ي شاوٍخين مخخابػخين ٌظاوي  180دزجت. مجمىع كياطاث شواًا مػين ٌظاوي  360دزجت.3
 ًخأهد ألاطخاذ مً كدزة املخػلمين غلى جطبيم الػالكاث بين شواًا مػين .أمثلت: مػين كياض إحدي شواًاٍ  ،70 °هم َى كياض الصواًا ألادسي؟. -ازطم مػيىا غلى وزكت بتربيػاث و لىن بىفع اللىن ول شاوٍخين مخلاٌظخين.

املربع – املستطيل – املعني.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

ا

1

غلى وزكت بيلاء ،ازطم:
 مسبػا طىٌ كلػه .5 cm
 مظخطيال طىله  6 cmو غسكه .4 cm
 مػيىا ازجفاغه .5 cm
 ًترن الىكذ اليافي إلهجاش السطىم. مطالبت املخػلمين بالدكت في السطم. ًىجص الػمل فسدًا لىً دادل مجمىغت. ٌظمح باملىاكؼت دادل ول مجمىغت.2
 ًسهص ألاطخاذ غلى اطخػماٌ ألادواث الهىدطيت (السطم غلى وزكت بيلاء). ًصحح ألادطاء الفسدًت الىاججت غً هيفيت وكؼ املصواة و زطم الػمىدي بدكت أهثر. ٌظاغد ألاطخاذ املخػلمين لخثبيذ هيفيت زطم املػين بخىكيح أن الازجفاع َى غسق الؼسٍط (غسق املظطسة) التي ًمىًاطخػمالها لسطم املػين.
ً -يخدب ألاطخاذ مخػلمين بالخىاوب للليام بالخصحيح الجماعي.

3
ًخحلم ألاطخاذ مً كدزة املخػلمين غلى زطم مسبؼ أو مظخطيل أو مػين بمػطياث مػيىت.
 -مثال :ازطم مظخطيال طىله  4 cmو طىٌ كطسٍ .6 cm

املربع – املستطيل – املعني.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

9 6 3
 أحظب  18 ÷ 3؛  63 ÷ 3؛  120 ÷ 6؛  186 ÷ 6؛ . . . . . . 180 ÷ 955
نشاط  1صفحة  :55أ ً -لىن املخػلمىن ول شاوٍخين مخلاٌظخين بىفع اللىن 𝐴𝐵𝐶 :و 𝐶𝐷𝐴 ثم 𝐵𝐴𝐷 و 𝐵𝐶𝐷.
ب ً -لىهىن باألحمس الازجفاع املىافم للللؼ ] [ABو باألشزق الازجفاع املىافم للللؼ ] ،[ADالازجفاغان مدظاوٍان.
نشاط  2صفحة  :55أ ً -لىن املخػلمىن باألدلس ول مظخطيل طىله  3cmو غسكه َ( 2,5cmىان مظخطيالن).
ب ً -لىهىن باألحمس ول مظخطيل كطسٍ ٌظاوي َ( 4cmىان مظخطيالن).
نشاط  3صفحة ً - :55لسأ املخػلمىن هف الخمسًٍ ،و ًبحثىن غً الؼيل الري ًىاطب جميؼ مػطياث الىف و ًلػىن غالمت (×) جحخه (الؼيل
الثاوي).

9 6 3
 ٌػاد وؼاط الحـت الثاهيت مؼ اكتراا أغداد أدسي.56
ن
نشاط  4صفحة ٌ - :56ظخػمل املخػلمى البرواز فلط أو البرواز و املصواة إذا اكخض ى ألامس ذلً للخحلم مً أن  EFGHمػين .ثم ًذخازون الجىاب
الصحيح [HM] :ازجفاع املػين .EFGH
نشاط  5صفحة ً - :56سطم املخػلمىن مظخطيال أو مسبػا او مػيىا بؼسوط مػيىت و ًسهص ألاطخاذ غلى ادخياز بسهامج مالئم (مساحل السطم) كبل
السطم.
نشاط  6صفحة ً - :56خمم املخػلمىن السطم بػد كساءة الظؤالين (أ) و (ب) ليحـلىا غلى وؼس لهسم زباعي كاغدجه مسبؼ.

يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى للدعم أكثر مالئمة لتعويض النقص لدى المتعلمين.
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األعداد العشرية (.)1

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

الخػامل باألغداد الػشسٍت حظمُت ،كخابت ،ملازنت و جسجِبا -الخركير بمفهىم الػدد الػشسي – حػسر الػعكت بيي غدد كظسي و غشسي.
 أدواث جماعيت:– أشسػت من وزق – مظؼسة – ملص.

احلصة  -األنشطة

 أدواث فزديت – :أشسػت من وزق أبُع – دفتر البدث،أوزاق ،أكعم ،ملص ،كساطت اإلاخػلم.

تدبري األنشطة

1
كالذ غائشت :ػىل الشسٍؽ مدصىز بيي  15cmو .16cm
أحابها ًاطيي :ال بل ػىل الشسٍؽ ىى  15طنخمترا و  7/10الظنخمتر.
جدخلذ شٍنب فلالذ :بل ػىل الشسٍؽ ىى  15,7cmأنظِخما ما حػلمناو في الظنت اإلااطُت؟
جأكد من ػىل الشسٍؽ زم خدد ،من بيي ؤلاحاباث ،ؤلاحابت ألادق.
 ًلىم ألاطخاذ بدنظُم فظاء اللظم و أحهصجه و ًخم جىشَؼ اإلاخػلميي إلى مجمىغاث من  4أو  5مخػلميي و حػيي كل منها ملسزا. جىشَؼ أشسػت من وزق ػىل كل منها  .15,7cmأي  15cmو  7mmغلى كل مجمىغت. ًخأكد ألاطخاذ من جىفس كل مجمىغت غلى الىطائل العشمت إلنجاش النشاغ.2
 بػد غسض نخائج أغمال اإلاجمىغاث من ػسر اإلالسزٍن ًنبغي مناكشت الاحاباث الثعر اإلالترخت و ذلك بػد الخأكد من ػىلالشسٍؽ بىاطؼت أداة اللُاض اإلاناطبت.
 الؼىل مدصىز بيي  15cmو  ،16cmإذي إحابت غائشت صحُدت.اإلالُمذغشس الظندُمتر.
ز
 ػىل الشسٍؽ ىى  15cmو  7mmألي ػىل الشسٍؽ ىى  15,7cmألي ىرو الكخابت حػني أًظا  15cmو ( 7mmأو  15cmو  7/10الظندُمتر).ًمكن ؤلاطخػانت بجدول كُاض الؼىل.
إلاجاباث الثالث صحيحت لكن إجابت سينب هي ألادق.
 ًخم الخركير باإلافسداث الخاصت بالػدد الػشسي و جسوٍجها. 15,7ىى غدد غشسي مدصىز بيي  15و  .16نكخب15 < 15,7 < 16 :
 15ىى الجصء الصحُذ و  7ىى الجصء الػشسي.
نلسأ  15فاصلت  .7أو  15وخدة و  7أغشاز.
3
إمعء أغداد غشسٍت 9 :أغشاز 8 ،أغشاز ،وخدة واخدة و خمظت أغشاز ،وخدجاي و  3أغشاز ،غشسة وخداث و غشس واخد.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

األعداد العشرية (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

ا

1

وطػذ والدة مسٍم في كأض كبير:
 7/10متر من غصير البرجلال.
 17/100من اللتر من غصير اللُمىي.
 13/100من اللتر من اإلااء.
غبر غن ىرو اإلالادًس بأغداد غشسٍت.
 ًلىم ألاطخاذ بدنظُم فظاء اللظم و أحهصجه ،و ًكخب الىطػُت غلى الظبىزة بىطىح. ًخىشع اإلاخػلمىي إلى مجمىغاث من  4أو  5أفساد ،و حػيي كل مجمىغت ملسزا لها. ًترك الىكذ الكافي للمجمىغاث لحل الىطػُت.2
ًفسح اإلاجال أمام اإلالسزٍن لػسض نخائج أغمال مجمىغاتهم و جدوي غلى الظبىزة.
جناكش ىرو النخائج من ػسر الجمُؼ و ًخم التركيز غلى النلؽ آلاجُت:
 الىكىر غند ألاخؼاء الىازدة في الػسوض (إذا وحدث) كصد جصحُدها و إبساش ألاطباب التي أدث إليها. اطدثماز ألاحىوت الصائبت كصد الخركير بكُفُت الانخلال من غدد كظسي إلى غدد غشسي.ًمكن الاطخػانت بمظخلُم مدزج و بجدول الػد الػشسي إلاظاغدة اإلاخػثرًن غلى ججاوش حػثراتهم.
 جددًد الجصء الصحُذ و الجصء الػشسي لكل غدد و حػسر داللت كل زكم من أزكامه.3
 ًمكن إمعء بػع ألاغداد الػشسٍت غلى ألالىاح ،مثع:زمانُت أغشاز ،زعزت غشس حصء اإلاائت ،وخدة و خمظت أحصاء اإلاائت ،وخدجاي و غشس واخد ،أزبؼ وخداث و طبػت أحصاء اإلاائت.
 جفكُك أغداد غشسٍت 6,05 = 6 + 0,05 = 6 + 5/100 13,125؛  2,4؛ . . . . 4,75
1

ا
الخظ الػدد  5 349زم طؼ الفاصلت في اإلاكاي اإلاناطب لُكىي السكم :4
 زكم وخداث. زكم أغشاز. زكم أحصاء اإلاائت. -زكم أحصاء ألالف.

 ًلىم ألاطخاذ بدنظُم فظاء اللظم و أحهصجه ،و ًكخب الىطػُت غلى الظبىزة بىطىح. ًخىشع اإلاخػلمىي إلى مجمىغاث من  4أو  5أفساد ،و حػيي كل مجمىغت ملسزا لها.ً -ترك الىكذ الكافي للمجمىغاث لحل الىطػُت.
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األعداد العشرية (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
2
ي
ًفسح اإلاجال أمام اإلالسزٍن لػسض نخائج أغمال مجمىغاتهم و جدو غلى الظبىزة.
جناكش ىرو النخائج من ػسر الجمُؼ و ًخم التركيز غلى النلؽ آلاجُت:
 الىكىر غند ألاخؼاء الىازدة في الػسوض (إذا وحدث) كصد جصحُدها و إبساش ألاطباب التي أدث إليها. حظمُت و كخابت ألاغداد الػشسٍت اإلاؼلىوت بخدىٍل الفاصلت خظب الخىحُه. جفكُك ألاغداد اإلادصل غليها و جددًد داللت أزكام كل منها.اجلزء العشري

اجلزء الصحيح

5, 3 4 9
 :5وخداث.
 :3أغشاز.
 :4أحصاء اإلاائت.
 :9أحصاء ألالف.

نلسأ 5 :وخداث و  3أغشاز و  4أحصاء اإلاائت و  9أحصاء ألالف
أو  5وخداث و  349حصء ألالف.
أو  5فاصلت .349

3
إمعء أغداد غشسٍت :طخت أحصاء اإلائت؛ خمظت غشس حصء ألالف.
جفكُك أغداد غشسٍت4,305 = 4+0,3+0,005 :
=4+3/10+5/1000
 330,02 -؛ . . . .521,9

 ما ىى زكم ألاغشاز في ألاغداد آلاجُت: 135,920؛  2,05؛ 8,391

؛ . . . . 0,731

59 58
نشاط  1صفحت  - :58جددًد مىكؼ غدد غشسي و غدد كظسي غلى مظخلُم مدزج باألغشاز.
حػسر الػددًن الصحُديي اللرًن ًؤػساي كع من ألاغداد الػشسٍت اإلالترخت.
اطخنخاج أي الػدد الكظسي و الػدد الػشسي اللرًن لهما نفع اإلاىكؼ غلى اإلاظخلُم اإلادزج مدظاوٍاي.
نشاط  2صفحت  - :58اإلاخػلم مؼالب بخددًد ألاغداد التي جمثلها كل نلؼت غلى الشؤٍؽ اإلادزج و الخػبير غنها بكخابت غشسٍت و كخابت كظسٍت (ملامها
 10أو .)100
نشاط  3و  4صفحت  - :58اإلاؼلىب ىى إًجاد الكخابت السكمُت اإلاىافلت للكخابت الحسفُت لنفع الػدد (أو الػكع).
ًنبغي الخأكد من كدزة اإلاخػلم غلى كساءة و كخابت ألاغداد الػشسٍت و حسد كل الصػىواث كصد مػالجتها و ذلك ختى ًخم بناء
باقي الجىانب اإلاخػللت بهرو ألاغداد غلى أطع مخِنت.
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األعداد العشرية (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

نشاط  5صفحت  - :59حػسر داللت كل زكم من أزكام غدد غشسي هي أًظا من أىم الجىانب التي ًنبغي أي جدظى باىخمام ألاطخاذ نظسا إلاا لها من
انػكاض غلى:
 حػسر حصأي غدد غشسي (الجصء الصحُذ و الجصء الػشسي). كساءة و كخابت أغداد غشسٍت. إحساء خظاباث و ملازناث غلى ألاغداد الػشسٍت (جفكُك ،جسجِب ،حمؼ ،ػسح. ). . .نشاط  6صفحت  - :59هدر النشاغ إلى جلىٍم كدزة اإلاخػلم غلى الخػامل مؼ ألاصفاز اإلاكخىوت غلى ًميي و غلى ٌظاز غدد غشسي:
 في الػدد الصحُذ ًمكن الاطخغناء غن ألاصفاز اإلاكخىوت غلى الِظاز دوي أي ًخغير الػدد.00605 = 605 : في الػدد الػشسيً ،مكن:الخخلص من ألاصفاز اإلاكخىوت غلى ٌظاز الجصء الصحُذ و غلى ًميي الجصء الػشسي دوي أي ًخغير الػدد:
 0050,030=50,03و 0,2=0,20=0,200
و ىرو الخاصُت ًمكن جىظُفها غند ملازنت أو جسجِب أو حمؼ أو ػسح ألاغداد الػشسٍت.

 ٌػاد يشاغ الحصت الثانُت باكتراح أغداد أخسي.59
نشاط  7صفحت  - :59هدر النشاغ إلى جلىٍم كدزة اإلاخػلم غلى الخػامل بركاء مؼ أزكام غدد غشسي :و ؤلاحاباث اإلاؼلىوت هي غلى الخىالي:
 : 8,75زكم الىخداث.
 : 485,407زكم الػشساث.
 : 8540,09زكم آلاالر.
 : 37,8زكم ألاغشاز.
 : 0,358زكم أحصاء ألالف.

نشاط  8صفحت  - :59الهدر من ىرا النشاغ ىى دغم كدزة اإلاخػلم غلى كخابت غدد غشسي غلى شكل كظس غشسي.
 0,3=3/10و 0,17=17/100
مثع:

نشاط  9صفحت  - :59هدر النشاغ إلى دغم حانب أطاس ي من مػسفت الػدد الػشسي و ىى الخفكُك.
9,049=9+4/100+9/1000
و
مثع9,049=9+0,04+0,009 :
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األعداد العشرية (.)2

دزس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جراذة زقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

الخػامل باألغداد الػضسيت حسميت ،لخابت ،مقازهت و جسجيبا :مقازهت غددًن غضسيين – جسجيب أغداد غضسيت جصاًدًا و جناقصيا.
 أدوات فسدية – :حدوى الػد الػضسي ،مسخقيممدزج،ألىاح ،دفاجس البدث ،أقالم – لساست الخلمير.

 أدوات جماعية:– حدوى الػد الػضسي ،مسخقيم مدزج ،سبىزة

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1
في إخدي املبازياث السياطيت خقق ًاسين  4,75mفي القفص الطىلي و خقق صدًقت هبيل  .4,8mو ادعى مل منهما
أهه الفائص .ليف ًمنن الفصل بينهما بنيفيت مقنػت.
 ًخىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث من  4أو  5أفساد ،و حػين مل مجمىغت مقسزا لها. جنخب الىطػيت غلى السبىزة ،.و ًترك الىقذ الهافي للمخػلمين لحل الىطػيت.2
يهدف النضاط إلى الخألد من مخاهت املندسباث السابقت خىى مقازهت ألاغداد الػضسيت و جسجيبها و جصحيذ الخصىزاث الخاطئت في
هرا املجاى ،و ذلو بالترليز غلى إلاحساءاث الىاحب إجباغها ملقازهت غددًن غضسيين و لخجاوش أخطاء صائػت غند املخػلمين ،مثل
اغخقادهم أن الػدد  4,75ألبر من .4,8
بػد إلاهصاث إلى غسوض مقسزي املجمىغاثً ،فخذ باب املناقضت و ًخم الترليز غلى:
 جدليل الػسوض إلبساش الخطأ و الصىاب (و ملساغدة املخػلمين غلى ججاوش أخطائهم ًنبغي جددًد أسبابها). اسدثماز ألاحىبت الصائبت للىصىى إلى النيفيت التي جخم بها مقازهت غددًن غضسيين. بناء و ملء الجدوى الاغخيادي. الخرلير بالطسيقت املخػبت في مقازهت غددًن غضسيين،اجلزء الصحيح
اجلزء العشري
أي مقازهت الجصأًن الصحيدين ثم الجصأًن الػضسيين.
عشسات
وحدات
أعشاز
أجزاء املائة
 جىطيذ الهدف من إطافت صفس في خاهت أحصاء املائت4
7
5
 اسخنخاج أن  4,8 > 4,75و 4,8 = 4,804
8
0
 48 < 475لنن 4,8 > 4,75
1

ا
هنمذ مؤخسا بنيىيىزك مبازاة الخخياز أثقل امسأة و وصيفت لها (أي التي جليها في الترجيب).
الخظ أوشان املجمىغاث التي صازلذ في الضىط النهائي ثم خدد أوشان الفائصة و وشن الىصيفت؟.
148,88kg ; 149,8kg ; 149,760kg ; 148,950kg ; 150kg ; 149,9kg

 ًخىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث من  4أو  5أفساد ،و حػين مل مجمىغت مقسزا لها. جنخب الىطػيت غلى السبىزة ،.و ًترك الىقذ الهافي للمخػلمين لحل الىطػيت.2
يهدف النضاط إلى جثبيذ و إغناء إلاحساءاث املخبػت ملقازهت و جسجيب ألاغداد الػضسيت و التي سبق الخرلير بها في النضاط السابق.
حػسض هخائج املجمىغاث و جدون غلى السبىزة و جناقط من طسف الجميؼ.
 ًمنن الاسخػاهت بمسخقيم مدزج هنسا لخقازب ألاغداد املدزحت في الىطػيت أو بجدوى الػد الػضسي. -مطالبت املخػلمين بخددًد مىقؼ مل غدد من ألاغداد الػضسيت املقترخت غلى املسخقيم املدزج.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

األعداد العشرية (.)2

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
 -مطالبت املخػلمين بخددًد مىقؼ مل غدد من ألاغداد الػضسيت املقترخت غلى املسخقيم املدزج.

 ًمنن أًظا وطؼ هقط غلى املسخقيم و مطالبتهم بئًجاد ألاغداد الػضسيت املناسبت لها. جددًد وشن الفائصة ،أي  150kgو وشن الىصيفت (الثاهيت في الترجيب) ،أي .149,9kg خث املخػلمين غلى جسجيب أوشان املضازماث في املبازاة جصاًدًا و جناقصيا. . .3
 زجب ألاغداد الخاليت جصاًدًا 6,009 :؛  6,02؛  6,1؛  6,2؛  6,0100؛ . 6,09 -زجب ألاغداد الخاليت جناقصيا 0,02 :؛  0,205؛  0,002؛  0,025؛  0,2؛ . 0,250

61

نشاط  1صفحة :60
نشاط  2صفحة :60
نشاط  3صفحة :60

نشاط  4صفحة :60
نشاط  5صفحة :60

61 60
 يهدف النضاط إلى جقىيم قدزة املخػلمين غلى خصس أو جأطير غدد غضسي بين غددًن صحيدين مخخاليين باسخػماى املسخقيماملدزج باألغضاز.
 املطلىب جددًد  -من بين غدة أغداد  -أقسب غدد غضسي مػلىمً .منن الاسخػاهت باملسخقيم املدزج ملساغدة املخػثرًن. املخػلم مطالب بمقازهت أغداد غضسيت باسخػماى السمىش > أو < أو = ،املقازهت جقخض ي جدبؼ إحساءاث خاصت و هي: مقازهت الجصأًن الصحيدين للػددًن املساد مقازهتهما باغخماد إلاحساءاث الخاصت بمقازهت ألاغداد الصحيدت ،و البرغدد غضسي هى الري له ألبر حصء صحيذ.
 إذا مان للػددًن الػضسيين هفس الجصء الصحيذ هنخقل إلى الجصأًن الػضسيين و هبدأ املقازهت من زقمي ألاغضاز وهدبؼ إلاحساءاث املػخادة.
 املطلىب هى لخابت أغداد غضسيت مدصىزة بين أغداد صحيدت مػلىمت. -جددًد أغلى غطس من بين الػطىز املقترخت ًخطلب مقازهت أثمانها بئجباع إلاحساءاث املفصلت في النضاط .3

61
61
نشاط  6صفحة  - :61املطلىب جسجيب فىاله من ألاخف إلى ألاثقل ،و هرا ًقخض ي مقازهت لخلتها املػبر غنها بأغداد غضسيت بئجباع إلاحساءاث املػخادة.
نشاط  7صفحة  - :61املطلىب هى جسجيب الػمالث ألاحنبيت من ألازخص إلى ألاغلى خسب قيمتها بالدزهم املغسبي.
جسجيب القيم6,85 < 7,10 < 9,09 < 11,02 < 16,69 :
جسجيب الػمالث :الدوالز النندي – الفسهو السىيسسي – الدوالز ألامسيهي  -ألاوزو – الجنيه إلاسترليني.
نشاط  8صفحة  - :61خل الىطػيت فسصت للمخػلم إلظهاز لفاًاجه و لألسخاذ لخقدًم الدغم خصىصا أثناء الخصحيذً .فخذ باب النقاش أثناء
الخصحيذ السخنخاج أن ألاطىى ليس دائما ألاثقل و أن ألاخف ليس دائما ألاقصس.
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قياس الزمن (.)2

دزس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جراذة زقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

هخابت مذد صمىيت بالعاعاث و الذكائم و الثىاوي – الليام بالخدىٍل إلى العاعت و الذكيلت و الثىاوي – الخمييز بين العىت الىبيعت
و العادًت – حمع و ػشح مذد صمىيت معبر عنها بالعاعاث و الذكائم و الثىاوي.
 أدوات فسدية – :هشاظت الخلميز، أدوات جماعية:– ًىمياث ،ظاعت خليليت أو مً وسق (حجم هبير) – ظبىسةً – .ىمياث ،ظاعت وسكيت (أو خليليت) ،دفاجش ،أكالم ،ألىاح

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1
دعا مىاػً مً ألاػلغ املخىظؽ بعع أصذكائه لخىاوٌ وحبت ( َبب َّرشم إ ُغػ ْس
ىط) *.
ِإ
 جؼلب ربذ و ظلخ و جىظيف الخشوف .45 min اظخؼشق ش ي الخشوف .2h 45 min خظش املذعىون على العاعت .12h 30minإرا علمذ أن الاظخعذاداث بذأث على العاعت  ،9h 30minفهل واهذ الىحبت حاهضة عىذما خظش الظيىف؟
إرا وان الجىاب بالىفي ،فىم وان عليهم أن ًيخظشوا كبل الششوع في ألاول؟.
( َب َّرس ُغ ْس
س) * :عباسة عً خشوف أو حذي مشىي على الىاس في الهىاء الؼلم ،و حشتهش مىؼلت ألاػلغ املخىظؽ (إكليم
ِإ
إفشان ،إكليم خىيفشة ،إكليم بني مالٌ ). . .بهزه الىحبت.

 جىخب الىطعيت على العبىسة (أو في أوساق) كبل مىعذ الذسط. ًخىصع املخعلمىن إلى مجمىعاث مً  4أو  5أػفاٌ جخخاس ول منها ملشسا .و ٌعخدعً أن ال ًلع الاخخياس دائما على هفغ املخعلم. ًصاغ الحل الزي ظيلذم باظم املجمىعت بيل وطىح و دكت.2
* يهذف اليشاغ إلى جذسٍب املخعلمين على الليام ببعع العملياث البعيؼت خىٌ ألاعذاد العخيىيت (حمع،ػشح،جدىٍل،ملاسهت)...
* ًيبغي الترهيز أثىاء املىاكشت الجماعيت لألحىبت امللترخت على:
 جدذًذ املعؼياث ألاظاظيت و إبشاص ما ًمىً خعابه باظخخذامها. جيعيرا للفهم ًمىً حسجيل هزه املعؼياث على معخليم مذسج مثل:2h 45min

12h

13h

45min
11h

10h

12h30min
وص ل املدع ين
 جديذ العملياث الالصمت لإلحابت على ألاظئلت املؼشوخت و إحشاؤها على العبىسة.ً مىً خعاب العاعت التي ظييىن فيها الخشوف حاهضا:
 بإحشاء عمليت حمع واخذة9h30min+45min+2H45min=13h :45min+2h45min=3h30min
 أو عمليخين:9h30min+3h30min=13h

9h30min
دء الاستعدادات

9h

قياس الزمن (.)2

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
ً يبغي جىطيذ خىاسصميت وطع و إهجاص عمليت حمع أعذاد ظخيىيت:
هظع الذكائم جدذ الذكائم
و العاعاث جدذ العاعاث،
و هجمع و هأهىا أمام عمليخين مىفصلخين:

9h

30min
+
45min
+ 2h 45min
11h 120min

 هلىم بخدىٍل الذكائم إلى ظاعاث 120min÷60=2h :و  11h+2h=13hإرن11h120min=13 : ملاسهت ( 13hالعاعت التي ظييىن فيها الخشوف حاهضا) و ( 12h30minالعاعت التي وصل فيها املذعىون).
وعخيخج أن املذعىًٍ وصلىا كبل أن جيىن الىحبت حاهضة و بالخالي ظييخظشون (ًمىً الشحىع إلى املعخليم املذسج):
جىطع عمليت الؼشح مثل عمليت الجمع أعاله
13h 00min
هجشي عمليت ػشح أعذاد ظخيىيت
12h 60min
13h – 12h30min
و هأهىا أمام عمليخين مىفصلخين.
– 12h 30min
هأخز ظاعت مً املذة ألاهبر و هدىلها إلى دكائم.
00h 30min
و 13 – 1 =12
هدىٌ1h=60min :
هىجض العمليت ،إرن :على املذعىًٍ اهخظاس  30minكبل أن جيىن الىحبت حاهضة.
3
 اخعب رهىيا و اهخب املجمىع بالعاعاث و الذكائم ،مثال 3h+2h30min :؛ . . . .1h45min+1h15min دون إهجاص العمليت ،خذد املذة الضمىيت ألاكشب إلى ول مجمىع أو فشق 3h45min+17min :؛ . . . .6h–59min.8h20min–4h30min
؛
5h50min+3h40min
 أهجش ما ًلي:1

ا
ًىم  2002/04/14خلم ألامشٍيي مً أصل جىوس ي خالذ الخىىش ي أخعً جىكيذ في مشاػىن لىذن خيث كؼع
معافت  42,195 kmفي .2h05min38s
و ًىم  2003/04/13اهتزعذ البرًؼاهيت بىالساد وليف املشجبت ألاولى في مشاػضن لىذن أًظا بخىكيذ
.2h15min25s
علم ًاظين على الخبر بلىله :بين العباكين أهثر مً ظىت و الفشق بين الخىكيخين أكل مً  10ثىان.
هل هزا صحيذ؟ جأهذ مً رلً بإحشاء الحعاب الالصم.

 جىخب الىطعيت على العبىسة (أو في أوساق) كبل مىعذ الذسط. ًخىصع املخعلمىن إلى مجمىعاث مً  4أو  5أػفاٌ جخخاس ول منها ملشسا. مىاكشت و خل الىطعيت بخعاون حميع أفشاد املجمىعت. ًصاغ الحل الزي ظيلذم باظم املجمىعت بيل وطىح و دكت.2
أثىاء مىاكشت ألاحىبت امللترخت مً ػشف ملشسي املجمىعاثً ،يبغي اظخذساج املخعلمين إلى الحل و رلً بإبشاص الصىاب و الخؼأ
في حعليم ًاظين على الخبر.
 بين  2002/04/14و  2003/04/13ظىت واملت و ليغ أهثر مً ظىت هما اعخلذ ًاظين (ًمىً كشاءة بعع البؼاكاثالىػىيت للخأهذ مً هيفيت اخدعاب العىىاث) .مثال :جبذأ صالخيت البؼاكت الىػىيت ًىم  1992/08/31و جيخهي ًىم
.2002/08/30

قياس الزمن (.)2
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احلصة  -األنشطة
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تدبري األنشطة
 خعاب الفشق بين جىكيتي البؼلين للخأهذ مً خصت أو خؼأ ما وحذه ًاظين2h15min25s – 2h05min38s :الخزهير بالخؼىاث املخبعت في اليشاغ العابم :هجشي الحعاب و هأهىا أمام عملياث مىفصلت:
38 > 25
2h 14min 85s
إرا أخز دكيلت مً  15و أطاف  60إلى . . .25
–
2h 05min 38s
 60+25=85و 15 – 1 =14
0h 09min 47s
ججشي العمليت واملعخاد. . .
اظخيخاج أن الفشق بين الخىكيخين أكل مً  10ثىان هما كاٌ ًاظين.
 الخأهذ مً كذسة املخعلمين على كشاءة و هخابت الخاسٍخ باخخصاس ،مثالٌ 2002/04/14 :عني  14أبشٍل .20023
 خعاب فشوق بعيؼت ألعذاد ظخيىيت (رهىيا):1h 45min – 30min ; 1min 30s – 15s ; 1h 30min – 45min
 وطع و إهجاص عمليت أو عمليخين (خعب الىكذ املخاح) مً بين العملياث الخاليت:12h 50s – 1min 55s ; 6h – 3h 50min ; 4h 15min – 2h 45min
9min 17s – 3min 18s ; 5h 20s + 2h 59min 56s ; 1h 11min 21s + 59min 47s
ًيبغي الخأهذ على إلاحشاءاث الحعابيت التي جمهذ إلى جلىيت حمع و ػشح أعذاد ظخيىيت.

نشاط  1صفحة :63
نشاط  2صفحة :63
نشاط  3صفحة :63

نشاط  4صفحة :63
نشاط  5صفحة :63

99
 أخعب  253+99؛  184+99؛ . . . . 315+9963
 ملء الجذوٌ ًخؼلب إطافت هصف ظاعت ) (30minأو ػشخه مً ظاعت على خذة.أثىاء الخصحيذ ًمىً الاظخعاهت بعاعت خليليت أو مً وسق ملعاعذة املخعثرًً على جذاسن املىكف.
 خل املعألت ًخؼلب إهجاص عمليت ) (10h 20min+1h 25minألن املؼلىب هى خعاب ظاعت الىصىٌ.العمليت كابلت لإلهجاص رهىيا (دون وطعها) ،ألن املجمىع ال ًفشض أي جدىٍل.
 املؼلىب هى خعاب ظاعت الزهاب بمعشفت ظاعت الىصىٌ و املذة التي اظخؼشكها العائم .و هزا ًلخض ي إحشاء عمليت ػشح .13h – 3h 30minو ًيبغي جذسٍب املخعلمين على بعع إلاحشاءاث الحعابيت ختى ال ًظؼشوا إلى اللجىء دائما إلى الخلىيت
الاعخيادًت لؼشح ألاعذاد العخيىيت ،مثال:
13h – 3h 30min = (13h – 3h) – 30min
10h – 30min = 9h 60min – 30min = 9h 30min
 يهذف اليشاغ إلى جلىٍم كذسة املخعلم على خعاب مجاميع مذد صمىيت و الليام بيل الخدىٍالث الالصمت. -الهذف مً اليشاغ هى الخأهذ مً اظديعاب املخعلم لخىاسصميت خعاب فشق مذجين صمىيخين.

ٌ 99عاد وشاغ الحصت الثاهيت باكتراح أمثلت أخشي.
64
نشاط  6صفحة  - :64املؼلىب هى جشجيب مذد صمىيت بىيفياث مخخلفت جضاًذًا ،أي مً ألاصؼش إلى ألاهبر.
نشاط  7صفحة  - :64املخعلم مؼالب بدعاب مجمىع مذد صمىيت معبر عنها بالثىاوي ثم جدىٍل املذة املدصل عليها إلى دكائم و ثىان.
نشاط  8صفحة  - :64خل املعألت ًخؼلب - :فهما حيذا للىص و جدليال دكيلا ملعؼياجه – .جدذًذ العملياث الالصمت ،أي :عمليت حمع لحعاب العاعت
التي ظييخهي فيها بشهامج املىىعاث18h35min+1h50min=19h85min=20h25min :
ملاسهت ظاعت اهتهاء بشهامج املىىعاث في اللىاة ألاولى و ظاعت بذاًت الفيلم في اللىاة الثاهيت .وعخيخج أن العيذ هشٍم لً ٌشاهذ
بشهامجه وامال ،بل ظخظيع عليه.20h25min – 20h15min=10min :

مجع و طرح األعداد العشرية.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

الخمكً مً الخلىيت الاعخياديت – .حساب مجمىع أعداد عشسيت و حساب فسق عدديً عشسيين باسخعمال الخلىيت الاعخياديت
 أدوات جماعية:– حدول العد العشسر :املسخليم املدزج – السبىزة.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية– :كساست الخلمير.– حدول العد العشسر ،دفاجس البحث ،أوزاق ،ألىاح ،أكالم.

تدبري األنشطة

1
خلط عامل  54,750kgمً الكسش و  35,3kgمً السكس.
و بعد الطهي ،أعطى الخليط .87,5kg
هل اشدادث كخلت الخليط بعد الطهي أم هلصذ و بكم؟.
 جىغيم فظاء اللسم و أحهصجه. جىشيع املخعلمين إلى مجمىعاث مً  4أو  5أطفال و اخخياز ملسز لكل مجمىعت. إفساح املجال أمام املخعلمين للساءة و حل الىطعيت.2
بعد إلاهصاث لعسوض ملسزر املجمىعاث ،جىصب املىاكشت على الىلط الخاليت:
 جحليل ألاحىبت امللترحت و إبساش الصائب منها و الخاطئ مع طسوزة جحديد أسباب ألاخطاء ملساعدة املخعلمين على ججاوشها. اسدثماز ألاحىبت الصائبت و إعادة صياغت الحل بكيفيت مىغمت. الخركير بخلىيت حمع و طسح ألاعداد العشسيت.أجزاء أجزاء
أجزاء
أجزاء
أعشار وحدات عشرات
وحدات عشرات
أعشار
املائة
األلف
املائة
األلف
9
3
5,
3
0
0
0,
0
5
0
–8
+5
4,
7
5
0
7,
5
0
0
9
0,
0
5
0
0
2,
5
5
0
مثال:
كخلت الخليط (ب ـ 35,3 + 54,750 = 90,050 )kg
90,050 – 87,5 = 2,55 kg
هلص الخليط بـ ـ :
ييبغي الخأكد مً الىطع السليم للعمليت ،أر الجصء العشسر جحذ الجصء العشسر و الفاصلت جحذ الفاصلت و الجصء الصحيح
جحذ الجصء الصحيح و إمكاهيت كخابت و إشالت أصفاز على يمين الجصء العشسر إذا دعذ الظسوزة إلى ذلك (اهغس الجدول).
3
جلترح عملياث حمع و طسح أعداد عشسيت لخىجص على ألالىاح أو في دفاجس البحث و ذلك لخثبيذ الخلىيت الاعخياديت لكل مً العمليخين.

مجع و طرح األعداد العشرية.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

ا

1

زأث مسيم في واحهت أحد املخاحس الكبري بأكاديس فسخاها بثمً  100,75dhو حراء بثمً  .99,80dhفلالذ
لىالدتها :في محفغت هلىدر  195,90dhو هرا املبلغ كاف لشساء الفسخان و الحراء معا.
هل هرا صحيح؟.
 جكخب الىطعيت على السبىزة. جىشيع املخعلمين إلى مجمىعاث مً  4أو  5أطفال و اخخياز ملسز لكل مجمىعت. إفساح املجال أمام املخعلمين للساءة و حل الىطعيت.2
بعد إلاهصاث إلى ملسزر املجمىعاث يفخح باب الىلاش و يخم التركيز على:
 كيفيت صياغت الحلىل امللترحت (جحليلها ،ملازهتها) . . . حسد ألاخطاء املسجكبت و البحث عً أسبابها ملساعدة املخعلمين على ججاوشها. حعىيد املخعلمين على إحساء حساب جلسيبي لخجىب ألاخطاء التي يمكً أن يسجكبىها عىد إهجاشهم لعملياث الجمع و الطسح.في هره الىطعيت:
 100,75 dhأكسب إلى 100
املجمىع كسيب مً  ،200إذن مسيم ال حسخطيع شساء الفسخان و الحراء معا.
 99,80 dhأكسب إلى 100
 الخأكد مً جمكً املخعلمين مً الخلىيت الاعخياديت لكل مً حمع و طسح ألاعداد العشسيت التي ليسذ حديدة عليهم.(يمكً إعادة وطع و إهجاش العمليخين اللخين يخطلبهما حل الىطعيت إدا دعذ الظسوزة إلى ذلك.
3
 اكتراح عملياث حمع و طسح أخسي لخمكين املخعثريً مً جدليل الصعاب التي حعترطهم ،مثال.491,5 + 89,09 ; 502,01 – 93,458 ; 200 – 36,25

 -أحسب31,7 – 27 :

;

45,3 – 8

;

52,35 – 10

;

599,5 – 41

65
نشاط  1و  2صفحة  - :65املطلىب إهجاش عملياث حمع و طسح أعداد عشسيت جم وطعها مسبلا .أر أن املخعلم مطالب فلط بئعهاز كدزجه على حساب
مجاميع و فسوق أعداد عشسيت بئجباع إلاحساءاث الصحيحت ،أر بدء الحساب مً اليمين (في اججاه اليساز) و وطع الفىاصل في
ألاماكً املىاسبت و الاهدباه إلى الاحخفاظ في كل مساحل إلاهجاش.

مجع و طرح األعداد العشرية.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

نشاط  3صفحة  - :65املخعلم مطالب بالبحث على البطاكخين اللخين مجمىعهما عدد صحيح.
مما يخطلب محاوالث ججسيبيت كخابيت أو ذهىيت و مالحغت دكيلت للجصء العشسر و الجصء الصحيح لكل عدد عشسر مً ألاعداد
امللترحت  6,8و  ،3,2مثال :ال يخطلبان وطع العمليت و كرلك  9,75و  10,25ثم  33,96و .27,04
(حث املخعلمين على الليام بالحساب الرهني للخأكد مً مجمىع كل عدديً على حدة).
نشاط  4صفحة  - :65املطلىب ،البحث عً عدديً عشسيين فسكهما عدد صحيح ،و هرا يخطلب كرلك محاوالث ججسيبيت و مالحغت دكيلت خصىصا
لألحصاء العشسيت املخلازبت.
ألاعداد التي جحلم املطلىب هي 13,49 :و  8,49؛  539,409و 64,409

 عاد وشاا الحصت الثاهيت مً إعطاء أمثلت أخسي.66
نشاط  5صفحة  - :66املطلىب إهجاش عملياث حمع و طسح أعداد عشسيت باسخعمال الخلىيت الاعخياديت.
نشاط  6صفحة  - :66حل املسألت يخطلب:
 كساءة الجدول كصد حعسف املعلىماث الىازدة فيه. جحديد العملياث الىاحب إهجاشها ،أر:( 2,28 – 1,97اشدياد اللامت بين العاشسة و السابعت عشس).
( 2,40 – 2,28اشدياد كامت السيدة بين  17و  40سىت).
و السيدة أها سىان سيدة كىديت (مً أمسيكا الشماليت) عاشذ فعال بين  1846و  1888و كاهذ محط فظىل أبىاء بلدتها.
نشاط  7صفحة  - :66حل املسألت يخطلب:
 حساب الخكاليف24,50 + 49,80 + 54,50 = 128,80 dh : ملازهت الخكاليف مع املبلغ املخىفس 150 :أكبر مً 128,80إذن املبلغ كاف لخغطيت الخكاليف.
 حساب الباقي150 – 128,80 = 21,20 dh :أثىاء الخصحيح بمكً إحساء حساب جلسيبي ،املجمىع امللسب:
24,50dh + 49,50dh + 54,50dh
25dh + 50dh + 55dh = 130dh
يمكً إلاحابت عً السؤال كبل حساب الخكاليف (أر كبل وطع عمليت الجمع).

املثلثات.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
حػسف الػىاصس ألاطاطيت للمثلث – الخرهير بخصييف اإلاثلثاث و زطمها – حػسف ازجفاع اإلاثلث.
 أدوات جماعية:– مصواة ،أوظىر ،مظطسة مدزحت ،بسواز.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– مصواة ،أوظىر ،مظطسة مدزحت ،بسواز ،هساطت اإلاخػلم.

تدبري األنشطة

1

الخظ مسخلف اإلاثلثاث و اطخػمل أدواجً الهىدطيت اإلاىاطبت إلالء الجدولين اإلاسافلين.
الوضعية ألاولى في الوثيقة املزافقة في آخز الجذاذة.
 ًىشع اإلاخػلمىن إلى مجمىغاث - .جىشع أوزاق مظخيسخت غلى اإلاخػلمين بمػدٌ وزكخين ليل مجمىغتً - .ىشع اإلالسز اإلاهام غلىأفساد مجمىغخهً - .ددد ألاطخاذ الىكذ الالشم لإلهجاشً - .سطم ألاطخاذ ألاػياٌ غلى الظبىزة و الجدوٌ كصد الاطدثماز زالٌ
الخصحيذ الجماعي.
2
ًلدم ملسز ول مجمىغت الىخائج اإلاخىصل إليها بخىملت الجدولين.
ًفسح اإلاجاٌ للىلاغ الجماعي و ًصادق غلى الىخائج اإلاخفم غليها و جلدم الخبرًساث باليظبت لغير ذلً ليخم ججاوش ألازطاء و ًسهص
غلى:
 للمثلث زالزت زؤوض ،زالزت أضالع ،جسوٍج اإلافسداث :ضلؼ ملابل لسأض. للمثلث زالر شواًا خادة ⑦ و ③ و ① أو شاوٍت مىفسحت و شاوٍخين خادجين ⑥ و ②. للمثلث اإلادظاوي الظاكين مدىز جمازل وخيد ،ضلػان مخلاٌظان ① و ②. للمثلث اإلادظاوي ألاضالع زالزت مداوز جمازل ،زالزت أضالع مخلاٌظت ،زالر شواًا مخلاٌظت ③. للمثلث اللائم الصاوٍت شاوٍت كائمت و شاوٍخان خادجان ④ و ⑤. للمثلث اللائم الصاوٍت و اإلادظاوي الظاكين شاوٍت كائمت و ضلػان مخلاٌظان ،و شاوٍخان خادجان ⑤.3
 ازطم مثلثا  ABCمدظاوي ألاضالع - .أزطم مثلثا  EFGكائم الصاوٍت في  - .Eأزطم مثلثا  RSTمدظاوي الظاكين في .R1

ا
أ  -الخظ اإلاثلث  ABCو اللطػت ] .[AHالوضعية الثانية في الوثيقة املزافقة في آخز الجذاذة.
هيف خصلىا غلى الىلطت H؟.
اللطػت ] [AHحظمى ازجفاع اإلاثلث  ABCاإلااز مً السأض .A
ب  -غلى وزكت بيضاء ،ازطم مثلثا زم ازطم ازجفاغا مً
ازجفاغاجه و لىهه بلىن مً ازخيازن.
ج  -كع طىٌ اللطػت ].[AH

 حغير ول مجمىغت ملسزها و ٌػطى الىكذ اليافي لإلهجاش. ًيلف ألاطخاذ ول مجمىغت بسطم أهثر مً مثلث و زطم ازجفاع ماز بسأض مػين.ً -سطم ألاطخاذ غدة مثلثاث في وضػياث مسخلفت للخصحيذ الجماعي.

املثلثات.

درس:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

2
 ٌػسض ول ملسز وزكت إهجاشاث مجمىغخه أمام باقي اإلاخػلمين و ٌؼسح مساخل ؤلاوؼاء و اللياض زم ًسطم ازجفاغا مً ازجفاغاثمثلث مً اإلاثلثاث (ًسخازه ألاطخاذ) اإلاسطىمت غلى الظبىزة.
 ًفخذ باب الىلاغ الجماعي للمصادكت غلى ؤلاوؼاءاث مً طسف اإلاخػلمين .هره بػض ؤلاوؼاءاث التي طيدسص ألاطخاذ غلىإبساش مثيالتها ،و ًخم الترهيز غلى:

 في مثلث هسخاز زأطا و هسطم مىه الػمىدي غلى الضلؼ اإلالابل لهرا السأض [AH] ،ازجفاع في اإلاثلث ① ] [EKازجفاع فياإلاثلث ② . . .
 للمثلث زالزت ازجفاغاث. اإلاظافت  2 cmهي أًضا ازجفاع في اإلاثلث ①. وظمي ] [AHازجفاع اإلاثلث  ABCاإلااز مً السأض  Aأو ] [AHازجفاع اإلاثلث  ABCاإلاىافم للضلؼ ].[BC3
ًخدلم ألاطخاذ مً كدزة الخػسف غلى ازجفاع في مثلث.
 -1اذهس مثلثا و ازجفاغا مً ازجفاغاجه (الؼيل حاهبه).
 -2ازطم مثلثين مسخلفين غلى وزكت بتربيػاث،
ازجفاع ألاوٌ  5جسبيػاث و الثاوي  4جسبيػاث.
1

ا
اهلل الؼيل الخالي باطخػماٌ اإلاظطسة اإلادزحت و البرواز.
الوضعية الثالثة في الوثيقة املزافقة في آخز الجذاذة.

غين مثلثا كائم الصاوٍت و مثلثا مدظاوي الظاكين.
 ًىجص ول مخػلم مىفسدا ؤلاوؼاء اإلاطلىب ،و ًدم للمخػلمين جبادٌ آلازاء و مظاغدة بػضهم البػض دازل ول مجمىغت.ٌ -ػطى الىكذ اليافي لإلهجاش.

املثلثات.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
2
 ًفسح باب الىلاغ الجماعي خىٌ اإلاساخل التي اجبػها اإلاخػلمىن للليام باإلوؼاء و هيفيت جىفير ؤلاوؼاء و ًسهص ألاطخاذ غلى:مالخظت غدم جبني اإلاخػلمين لىفع مساخل ؤلاوؼاء غدة طسق مسخلفت) مثاٌ:
* أزطم اإلاثلث DCE
* أزطم اإلاثلث ABC
* أزطم اإلاثلث ACE
أو
* أزطم اإلاثلث ACE
* أزطم اإلاثلث ABC
* أزطم اإلاثلث CED
 لسطم مثلث كابل لإلوؼاء ،أطىاٌ أضالغه مػلىمت هسطم ضلػا مً أضالغه ازخيازٍا و باطخػماٌ البرواز (هلطت جلاطؼاللىطين) هخم الؼيل و . . .
3
 -ازطم مثلثا  RSTكائم الصاوٍت في  RخيثRS=5cm :

و

.ST=8cm

 أخظب 2,06 + 3,54 :؛  3,99 + 2,81؛  3,19 + 8,51؛ . . . . . 3,9 + 52,168
نشاط  1صفحة ً - :68خمم اإلاخػلمىن بػدد أضالع مثلث و هخابتها السمصٍت و غدد السؤوض و حظميتها و غدد الصواًا و هخابتها السمصٍت.
نشاط  2صفحة ً - :68ىخب اإلاخػلمىن ميان الىلط اإلافسداث اإلاىاطبت :زأض – ضلؼ – شاوٍت – ازجفاع.
نشاط  3صفحة ً - :68سطم اإلاخػلمىن الازجفاع اإلاىافم للاغدة مػيىت في مثلث مػلىم ،ألاوضاع مسخلفت لرا غلى ألاطخاذ جثبيذ مهازة زطم الػمىدي
غلى اإلاظخليم اإلااز مً هلطت باطخػماٌ اإلاصواة.
نشاط  4صفحة ٌ * - :68ظخػمل اإلاخػلمىن ألادواث اإلاىاطبت (البرواز ،اإلاصواة) للخدلم كبل ؤلاحاباث اإلاطلىبت:
 غدد اإلاثلثاث  6و هي ABC :و  ABHو  ABEو  ACHو  ACEو .AHE مثلثا مدظاوي الظاكين.ACE : مثلثا كائم الصاوٍت HEA :أو  HCAأو .HBA مثلثا كائم الصاوٍت و مدظاوي الظاكين.HAB : مثلثا مسخلف ألاضالع.ABE :* ما كالخه ػيماء صحيذ.
نشاط  5صفحة ً - :68سطم اإلاخػلمىن اإلاثلثاث اإلاطلىبت:




 مساخل زطم اإلاثلث ،IGH
ًسطم اإلاخػلمىن شاوٍت كائمت زأطها .I
ًسطمىن الىلطت  Hخيث  IH=2,5cmغلى الضلؼ ألاوٌ لهره الصاوٍت.
ًسطمىن كىطا مً دائسة مسهصها  Hو ػػاغها  3,8cmهره اللىض جلطؼ الضلؼ آلازس في .G

املثلثات.

درس:
احلصة – األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

نشاط  5صفحة ( :68ثتمة)



 مساخل زطم اإلاثلث .ABC
ًسطم اإلاخػلمىن أخد ألاضالع ] [ABمثال خيث .AB=4cm
ًسطمىن كىطين مخلاطػين مً دائسجين إخداهما مسهصها  Bو ػػاغها  2,5cmو ألازسي مسهصها  Aو ػػاغها
.3,5cm



 مساخل زطم اإلاثلث .FDE
ًسطم اإلاخػلمىن كطػت ] [DEطىلها .4cm



بىفع الفخدت مً البرواز هسطم كىطين مخلاطػين في هلطت .F



هصل بين  Fو  Eو بين  Fو .D

 ٌػاد هفع وؼاا الحصت الثاهيت مؼ اكتراح أمثلت أزسي.69
نشاط  6صفحة ً - :69ضؼ اإلاخػلمىن غالمت (×) في زاهت الجمل الصحيدت و هي:
 للمثلث  ABCشاوٍت مىفسحت. الازجفاع ] [AHزازج اإلاثلث .ABCنشاط  7صفحة ً - :69خمم اإلاخػلمىن زطم اإلاثلث  EFGبىضؼ الىلطت  Fغلى أخد الضلػين خيث  EF=6cmزم وضؼ الىلطت  Gغلى الضلؼ
آلازس خيث  FG=3cmباطخػماٌ البرواز و اإلاظطسة اإلادزحت.
نشاط  8صفحة ً - :69ىلل اإلاخػلمىن اإلاسبؼ غلى وزكت أوظىر ًلىهىن و ًسكمىن ألاحصاءً ،لطػىنها و ًيىهىن مثلثا كائم الصاوٍت زم ًلضلىن ألاحصاء
هما في الؼيل حاهبه.

للمثلث
املثلث
عدد حماور التماثل
عدد األضالع املتقايسة
عدد السوايا املتقايسة

1

2

3

4

5

6

7

 3زوايا حادة

زاويتان حادتان

زاويتان حادتان

و زاوية قائمة

و زاوية منفرجة

املسائل (.)2

درس:

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.

املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة :الاطخئىاض بمىهجيت حل املظائل – .جحليل املعوياث ألاطاطيت و جـييفها – ئجمام هف مظألت بكخابت الظإال أو ألاطئلت املىاطبت.
أدوات ديداكتيكية:

 ...الرياضيات ...

 أدوات جماعية:– --------

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دفاجس البحث ،أقالم ،ألىاح – كساطت الخلمير.

تدبري األنشطة

1

اقدظم جالمير الظىت الخامظت ف مدزطت فسعيت جبعد ب ـ  7 kmعً أزفىد  65جمسة.
أحظب هـيب كل مً هإالء الخالمير.
 جكخب الىكعيت على الظبىزة و ًىاقؼها املخعلمىن داخل مجمىعاتهم ،و جحسز ألاحىبت التي طيقدمها املقسز باطمها. ٌظخحظً عدم ئعواء ػسوح قبليت و ذلك لخدزٍب املخعلمين على قساءة و ئعادة قساءة الىف و جحليله و هسح الفسكياث...2
بعد جقدًم عسوق مخخلف املجمىعاث و جدوٍنها على الظبىزة ًىـب الىقاغ على:
 جحدًد ألاحىبت الـائبت و ئبساش ألاخواء املسجكبت ف ألاحىبت ألاخسي. الخأكد مً الخوىاث التي اجبعها املخعلمىن للىؿىل ئلى إلاحاباث املقترحت: oقساءة و ئعادة قساءة الىف ،حعسف املعوياث ،زبى هره املعوياث بالظإال املوسوح :هل  65جمسة و 7km
طخمكىان مً حظاب هـيب كل هفل؟.
 oاطخدزاج املخعلمين ئلى اطخحالت إلاحابت على الظإال اعخمادا على املعويين الظالفي الركس.
 oاطخيخاج أن هىاك معوى هاقف هى عدد جالمير القظم (كما أن هىاك معوى شائدا هى )7km
3
 ًوالب ألاطخاذ املخعلمين بافتراق عدد أهفال هرا القظم و القيام بحل املظألت. أثىاء الخصحيح ًخأكد ألاطخاذ مً اخخياز العمليت املىاطبت ،أي عمليت القظمت. جكخب بعم أحىبت املخعلمين على الظبىزة و جىاقؽ.1

ا
قالذ شٍيب لىالدها :عىدي فكسة هسٍفت :افترق ًا أبي أن املغازبت كلهم (و عددهم )30 000 000
قسزوا الظفس ف هفع اليىم و هفع الظاعت و حهصث لهم الدولت قوازاث جدظع ل ـ ـ  1000زاكب...
لكً شائسا دخل فجأة و لم جكمل شٍيب كالمها...
أجمم هرا الىف لخحىٍله ئلى مظألت قابلت للحل.

 كخابت الىكعيت على الظبىزة و جىاقؽ الىكعيت (باكمالها حتى جكىن مظألت قابلت للحل) ف مجمىعاث مً  4ئلى  5أهفال. -ؿياغت إلاحابت التي طخقدم باطم كل مجمىعت مً هسف مقسزها.

املسائل (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
2
بعد عسق و جدوًٍ هخائئ بحث املجمىعاث ًفخح باب الىقاغ الري ًيببف أن ًدىاول:
 الـىاب و الخوأ ف ألاحىبت املقترحت. الخخمت املمكىت :معوياث أخسي؟ طإال؟ اخخياز أحظً ألاحىبت بمؼازكت الجميع ،مثال:


مجمىعت أو مجمىعاث اكخفذ بوسح الظإال :ما هى عدد القوازاث الالشمت؟
مجمىعت مددث الىكعيت و أكافذ معوياث أخسي و أطئلت :مثال :فلل طكان مدًىت الداز البيلاء البالغ عددهم
( 3 500 000أو أًت مدًىت أخسي) الظفس على متن هائساث ضخمت جدظع ل ـ ـ  500زاكب .احظب عدد القوازاث
وعدد الوائساث الالشمت لىقل الجميع؟.

3
 ًولب مً املخعلمين حل املظألت التي جيخهي بالظإال الخالف :ما هى عدد القوازاث لىقل حميع املغازبت؟.ً -مكً أًلا موالبتهم بكخابت طإال أو أطئلت مىاطبت للىف (على ألاطخاذ بىاؤه و كخابخه على الظبىزة).

 أحظب 63 × 7 :؛  152 × 8؛  513 × 9؛ . . . . 612 × 770
نشاط  1صفحة  - :70وكع الظإال املولىب ًقخض ي قساءة مخأهيت للىف املقترح و جحدًد معوياجه و جـييفها و جحدًد (مً بين هره املعوياث)
املعويين اللرًً طيمكىان مً ئحساء عمليت الوسح (املولىبت) ،أي  1552و  .1630و هرا معىاه أم املعوياث ألاخسي شائدة
باليظبت لحل املظألت (و لكنها مفيدة ألنها حعسف املخعلم بمعلمت ئطالميت بالهىد).
الظإال املمكً هى :كم دام بىاء جاج محل؟.
نشاط  2صفحة  - :70املولىب ف هره املظألت هى ئًجاد طإالين مىاطبين للعمليخين املقترحخين ( 1977 – 29 = . . . . :ف أًت طىت اشداد والد
شٍيب؟).
( 1977 – 88 = 1889متى ولد ػازلف ػابلً؟).
ًمكً الخعبير على الحظابين بجمل أخسي :طىت اشدًاد (أو والدة والد شٍيب) :طىت اشدًاد ػازلف ػابلً. . .
نشاط  3صفحة  - :70كخابت الظإالين املولىبين ًخولب بىاء طليما ملعنى الىف و جحدًد معوياجه ألاطاطيت و زبى بعلها بالبعم.
الظإالان املمكىان هما:
 ما هف القيمت إلاحماليت لألقظان الدظعت؟. ما هى ثمً الغظالت؟.نشاط  4صفحة  - :70وكع طإال أو أطئلت لىف لخحىٍله ئلى مظألت قابلت للحل أو ئلى وكعيت مظألت جدفع ئلى البحث ،ليع غاًت ف حد ذاجه ،بل
وطيلت لحث املخعلم على قساءة الىف بامعان و ئعادة قساءجه عدة مساث ئذا اقخض ى ألامس ذلك و جحدًد املعوياث و جىظيمها و
زبى بعلها ببعم.
ن
الىف املقترح مً الىـىؾ التي ًـادفها املخعلمى ف حميع أقظام الخعليم الابخدائي و مظدثاة مً بيئتهم.
الظإالان املمكىان (و الـياغت ًمكً أن جخخلف مً مخعلم ئلى آخس ،لكً ػإٍوت أن ًكىن بىاؤها اللغىي طليما) هما:
* كم بقي عىدها؟.
* كم ؿسفذ زبت البيذ؟

املسائل (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 ٌعاد هفع وؼان الحـت الثاهيت مع ئقتراح أمثلت أخسي.71
نشاط  5صفحة  - :71بعد قساءة الىف قساءة مخأهيت و جحليله و حعسف معوياجه ،طيخىؿل املخعلمىن ئلى أطئلت مخخلفت .لكً املهم أن جكىن مىاطبت.
بواقخا أثمان الدزاحخين جبيىان أن الظيد املدوي اقخنى الهدًخين ف مىطم الخخفيلاث ،فالثمً املؼوب عىه هى الثمً القدًم.
هماذج مً ألاطئلت التي ًمكً هسحها.
ما هى ثمً الدزاحخين معا؟ كم بقي عىد الظيد املدوي بعد أداء ثمً الدزاحخين؟ هل ًكفي ما لدًه لؼساء الدزاحخين؟ ئذا كان
الجىاب باإلًجاب ،فكم طيبقى عىده؟
ما املبلغ الري طيىقـه لى اػتري الدزاحخين قبل الخخفيم؟.
أثىاء الخصحيحً ،يببف الخأكد مً قدزة املخعلمين على القيام بحظاب جقسٍبي ملعسفت هل طيكفي املبلغ املخىفس لظساء الدزاحخين.
999 dh + 895 dh = . . . . . . . .
 1000 dh + 900 dh = 1900 dhئذن عىد الظيد املدوي ما ًكفي.
نشاط  6صفحة  - :71وكع أطئلت مىاطبت ًقخض ي القساءة املخأهيت و املالحظت الدقيقت.
املظافس مً مدًىت فاض و العالماث الوسقيت حؼير ئلى املظافاث الفاؿلت بين هره املدًىت و مدن أخسي:
ئذن ألاطئلت طخدوز حىل املظافاث التي ًمكً حظابها باطخعمال املعلىماث التي حؼير ئليها العالماث الوسقيت ،مثال:
ما هف املظافت :بين جاشة و وحدة؟ بيم مكىاض و السبان؟ بين وحدة و الىاكىز؟. . . .
نشاط  7صفحة  - :71بعم ألاطئلت املمكىت :كم ًقوع هرا السٍاض ي ًىم الظبذ و ًىم ألاحد؟
احظب بالكيلىمتر املظافت التي ًقوعها ف ألاًام الخمظت ألاولى مً ألاطبىع. . .
حظاب املظافت التي ًقوعها أطبىعيا ًخولب ئحساء عملياث (ًمكً كخابت كل منها على حدة أو حمعها ف كخابت مخخلوت)
(4500 × 5) + (4500 × 2) + (4500 × 2) = 4500 × 9
ألاًام ألاولى  4500 × 5؛ ًىم الظبذ  4500 × 2؛ ًىم ألاحد 4500 × 2

وحدات قياس الكتل.

دزس:

جراذة زقم :

اخلامس ابتدائي.

املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:

حعسف الىخداث ألاطاطيت للياض الكخل و العالكاث بينها ،ملازهت و جسجيب الكخل و جأػيرها و خل مظائل خىلها.

أدوات ديداكتيكية:

 أدوات جماعية – :حدول وخداث كياض الكخل ،ميزان وعيازاث مخخلفت ،أػياء ملمىطت مخخلفت.

احلصة  -األنشطة

 ...الرياضيات ...
 أدوات فسدية – :حدل وخداث كياض الكخل ،دفاجس البدث،أوزاق ،ألىاح ،أكالم – كساطت الخلمير.

تدبري األنشطة

1
جكلف مجمىعت من  2أو  3أػفال بترجيب  4أػياء مخخلفت مخىفسة في اللظم) من ألاخف ئلى ألاثلل باطخعمال
ميزان (دون اللجىء ئلى العيازاث) ،و ًدوهىن ما جىصلىا ئليه على الظبىزة.
ٌعاد هفع العمل من ػسف مجمىعت أخسي لكن باطخعمال العيازاث و حسجيل الكخل مسجبت على الظبىزة.
 اجخاذ حميع ؤلاحساءاث الكفيلت بخنؼيؽ عمل حماعي ،و ئعداد العخاد الدًداكخيكي الالشم الخأكد من فهم الىطعيت و اطخعداد اإلاخعلمين لالهخساغ فيها حماعيا.2
ًفخذ باب النلاغ الري طيلعب ألاطخاذ أثناءه دوز الىطيؽ الري ٌظخدزج اإلاخعلمين ئلى:
 ئبداء السأي في ما كام به شمالؤهم جباعا و ئبساش الصىاب و الخؼأ (مع الىكىف عند هرا ألاخير لخددًد ػبيعخه و أطبابه). الليام بعملياث كياض أو ئعادة كياض باطخعمال اإلايزان وخده أو اإلايزان و العيازاث. حعسف مخخلف العيازاث اإلاظخعملت (التي بدأث جدناكص مع اهدؼاز اإلايزان آلالي)؟ الخأكد من صحت الترجيب التزاًدي الري كامذ به اإلاجمىعخان. حظميت و كخابت وخداث كياض الكخلت اإلاظخعملت (الكيلىغسام ،الهكخىغسام ،الدًكاغسام ،الغسام) و التي ليظذ غسٍبت علىمخعلمي اإلاظخىي الخامع.
 حعسف العالكت بين الىخداث. اكتراح جلدًس بعع الكخل ،مثال :كخلت ػاخنت ،كخلت مدصىل طنىي من اللمذ . . .و اطخدزاج اإلاخعلمين ئلى الحاحت ئلىاطخعمال وخداث أكبر من الكيلىغسام و هي :الطن ) (tو القنطاز ).(q
بناء الجدول الاعتيادي لوحات قياس الكتل التي ثم ثداولها في هرا النشاط.
الطن
القنطار
.
الكيلىغرام
اهلكتىغرام
الديكاغرام
الغرام
kg
0
1

hg
dag
g
0
0
0
0
0
0
كخابت بعع الكخل في الجدول و كساءتها ،مثال:
100g = 10 dag = 100hg = 1kg



0

;

1t = 10q = 1000kg

(على ألالىاح أو في الدفاجس).
3
. . . . 2,5t ; 936hg ; 490g
 خىل ئلى ):(kg500,5hg ; 0,49q ; 0,05t ; 51kg
 -زجب:

.

q
0

t
1

وحدات قياس الكتل.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة

1

ا

َ
ُج َ
ىطع ُعلب أدوٍت فازغت مخخلفت زهن ئػازة كل مجمىعت و ًُؼلب من اإلاخعلمين البدث عن الكخل
اإلاسجلت عليها و كخابتها ثم جسجيبها من ألاثلل ئلى ألاخف.
 اجخاذ ؤلاحساءاث الخنظيميت التي حظاعد على جنؼيؽ عمل في مجمىعاث. جىفير علب أدوٍت فازغت و وطعها زهن ئػازة كل مجمىعت (أو جىفير مظخنسخ ًدخىي على صىز لعلب أدوٍت).2
حعؼى الكلمت إلالسزي اإلاجمىعاث لعسض هخائج أعمالهم و جدوٍنها على الظبىزة.
أثناء اإلاناكؼتً ،نبغي التركيز على:
 كساءة الكخل اإلاسجلت على علب الدواء و ػسح ما حعنيه ،مثال :الدٌظغسام هى عؼس الغسام ( 1/10gأو )0,1g؛ الظنديغسامهى حصء اإلائت من الغسام ( 1/100gأو . . .)0,01g
هره الىخداث صغيرة حدا ،حظخعمل في خاالث هاذزة خصىصا في ميدان الصيدلت.
 جىطيع حدول وخداث كياض الكخل باطافت الىخداث التي جم اكدؼافها في هرا النؼاغ .و هره الىخداث هي أجزاء الغسام،الدٌظغسام ) ،(dgالظنديغسام ) ،(cgاإلاليغسام ).(mg
 حعسف العالكت بين هره الىخداث.g
dg
cg
mg
1
0
0
0
3
 أجمم بكخابت الىخدة اإلاناطبت:; 9,5 . . . = 950 cg ; 14,3 dg = 1,43 . . .
 زجب جصاًدًا:1,25 g ; 1,25 cg ; 1,25 dag

27,05 g = 2705 . . .
;

1,25dg

وحدات قياس الكتل.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
.

-

.
 -مثال:

3,15

3

8,72

؛

.9

.75
نشاط  1صفحة  - :75يهدف النؼاغ ئلى جلىٍم كدزة اإلاخعلم على جلدًس الىخدة اإلاناطبت للخعبير عن كخل الدزاحت و الؼاخنت و الكخاب.
الاخخياز الصحيذ للىخدة مإػس على أن اإلاخعلم بنى جصىزا واضحا خىل وخداث الكخلت.
نشاط  2و  3و  4صفحة  - :75اإلاؼلىب ،جدىٍل كخل معبر عنها بكخل مخخلفت ئلى وخداث معينت.
و هرا ًلخض ي ؤلاإلاام بالعالكاث التي جسبؽ هره الىخداث.
ًمكن الاطخعاهت بجدول وخداث الكخلت أثناء الخصحيذ إلاظاعدة اإلاخعثرًن على طد ثغساتهم.
نشاط  5صفحة  - :75اإلاخعلم مؼالب بالخعبير عن كياطاث مخخلفت (ػىل ،كخلت ،طعت) بالىخداث اإلاناطبت.
الاخخياز الصحيذ لهره الىخداث دليل على أن اإلاخعلم ًميز بين ألاػىال و الكخل (التي جم جلديهما) و الظعاث التي حعسف عليها في
ألاكظام الظابلت و التي طخدزض الخلا.
-

.
.

 -مثال:

2,05

2

نشاط  6صفحة  - :76خل الىطعيت اإلالترخت ًلخض ي:
* اإلاالخظت الدكيلت للميزاهين.
* كخلت الظلت اإلاملىءة (اإلايزان .)2

؛

19,87

.20

.76
* كخلت الظلت الفازغت (اإلايزان .)1
* كخلت البرجلال (الفسق بين الكخلخين).

نشاط  7صفحة  - :76اإلاؼلىب خظاب مجاميع كخل معبر عنها بىخداث مخخلفت.
و هرا ًخؼلب الليام بالخدىٍالث الالشمت باطخعمال حدول وخداث الكخل أو بدوهه.
نشاط  8صفحة  * - :76خظاب الكخلت ؤلاحماليت للصنادًم450 × 56 = 25200 kg = 25,200 t :
* خظاب عدد السخالث 25,2 :7 :عدد السخالث الثالثت و الباقي 4,2 t
طيظؼس الظائم ئلى الليام بسخلت ئطافيت لنلل الباقي.
نشاط  9صفحة  - :76خل اإلاظالت ًخؼلب:
* الدكت في اإلاالخظت (الكخلت اللصىي التي ًخدملها الجظس.)1,5 t
* خظاب الكخلت ؤلاحماليت للؼاخنت(32,50 kg × 70) + 2500 kg = 4775 kg = 4,775 t :
4,775 t > 4,5 t
ئذن ليع في اطخؼاعت الؼاخنت اإلاسوز على الجظس.

ضرب األعداد العشرية.

دزس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جراذة زقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

الخمىً مً الخلىُت الاغخُادًت لضسب ألاغداد الػضسٍت – خساب جداءاث غدة أغداد غضسٍت و جداء غدد غضسي في غدد صحُذ.
 أدواث جماعيت:– السبىزة.

احلصة  -األنشطة

 أدواث فسدًت:– دفاجس البدث ،أوزاق ،ألىاح ،أكالم – هساست املخػلم.

تدبري األنشطة

1

ػدما ظاف مدسابم  12مسة خىٌ خلبت ظىلها  250,25mادعى أهه كعؼ مسافت 3
هُلىمتراث.
 هل هرا صحُذ؟. جىشَؼ املخػلمين إلى مجمىغاث مً  4أو  5مخػلمين و حػين ول منها ملسزا لها. جىخب الىضػُت غلى السبىزة و ًترن الىكذ اليافي للمخػلمين لحلها.2
حػسض هخائج املجمىغاث و جدون مً ظسف امللسزًٍ كبل أن ًفخذ باب الىلاش الري سُترهص غلى:
 جدلُل و مىاكضت ألاجىبت امللترخت كصد إبساش الصائب منها و الخاظئ. جلسٍب جلىُت خساب جداء غدد غضسي في غدد صحُذ و ذلً بخىظُف العسق املخخلفت التي اجبػتها املجمىغاث. اللُام بإجساء الػملُت غلى السبىزة:250,25
ُ
هجسي العمليت و كأن العددان صحيحان:

12

زقمان بعد الفاصلت:

×

+ 50050
25025 .
3003,00

3
ُ
ُ
 جلترح غملُاث ضسب أغداد غضسٍت في أغداد صحُدت لخىجص فسدًا مً ظسف املخػلمين.. . . . ; 165,84 × 29 ; 5,89 × 15
مثال:
1

ا
اصتري بائؼ خضس مً سىق الجملت بالداز البُضاء  865,750 kgمً البعاظس بثمً 2,80 dh

للىُلىغسام الىاخد .و سلم للخاجس ملابل ذلً صُيا غلُه غدد صحُذ .هل خسابه سلُم؟.
 ًخىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث م جخخاز ول منها ملسزا لها. جىخب الىضػُت غلى السبىزة و ًترن الىكذ اليافي للمخػلمين لحلها.2
ػد جلدًم و جدوًٍ هخائج املجمىغاث غلى السبىزةً ،ىصب الىلاش خىٌ:

دزس:

ضرب األعداد العشرية.

احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
2
ػد جلدًم و جدوًٍ هخائج املجمىغاث غلى السبىزةً ،ىصب الىلاش خىٌ:
 جدلُل و ملازهت إلاجاباث امللترخت كصد إبساش مخخلف العسق املخبػت ،و حػسف الخعأ مً الصىاب مؼ ضسوزة الخىكف غىدألاخعاء و البدث غً أسبابها ملساغدة املخػلمين املخػثرًً غلى ججاوشها.
 الخأهد مً صحت الػملُت املىجصة مً ظسف ول مجمىغت. إغادة إجساء الػملُت غلى السبىزة.ُ
هجسي العمليت و كأن العددان صحيحان:
ثالثت أزقام بعد الفاصلت:
ثالثت أزقام بعد الفاصلت:

خمست أزقام بعد الفاصلت( :أي)3+2 :

865,750
1,80

×

+ 692600
86575 .
1558,35000

 الخرهير بإمياهُت إضافت أصفاز غلى ًمين غدد غضسي (دون أن ًخغير) هما هفػل إلجساء ػض غملُاث جمؼ و ظسح أغدادغضسٍت.
 إلهجاش غملُاث ضسب أغداد غضسٍت ًمىً أن وسخغني غً ألاصفاز املىجىدة غلى ًمين غدد غضسي دون أن ًخغير . 865,750 = 865,75و 1,80 = 1,8
إذا865,750 × 1,80 = 865,750 × 1,8 :
 ًخم وضؼ و إهجاش غملُت ضسب  865,75في  1,8لُخأهد املخػلمىن مً أن الجداء ال ًخغير. ٌستنتج املتعلمىن أن العدد الىاجب كتابته على الشيك (أي الثمن إلاجمالي للبطاطس) هى عدد عشسي) (1558,350dhو ليس عددا صحيحا.
 ًخم الترهيز غلى هُفُت الخػامل مؼ الفاصلت في الجداء.3
 ًخم اكتراح غملُاث ضسب أغداد غضسٍت جىجص فسدًا مً ظسف املخػلمين ،مثال:6,025 × 4,8 ; 173,009 × 4,5 ; 89,33 × 50,90

;

93,46 × 7,08

ضرب األعداد العشرية.

دزس:
احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة

 -أهخب أهبر الػددًً الػضسٍين مً ما ًلي 3,54 :و  3,104؛  2,51و 8,51

؛ ......

77
وشاط  1صفحت  - :77يهدف اليضاط إلى الخأهد مً اسدُػاب املخػلمين للاغدة ضسب غدد صحُذ في  0,1و  0,01و  .0,001ثم كاغدة ضسب
غدد غضسي في  10و  100و ً .1000مىً  -إذا لىخظ حػثر  -بسمجت جمازًٍ إضافُت غلى ألالىاح (ظسٍلت المازجِىيز).
وشاط  2صفحت  - :77يهدف اليضاط إلى الخأهد مً كدزة املخػلم غلى الخػامل مؼ جداءاث ألغداد مخىاسبت أخدها مػسوف.
إهجاش الػملُاث امللترخت ًخعلب الدكت في املالخظت و إلاملام بلىاغد ضسب أغداد غضسٍت في  0,1أو  0,01أو  0,001فخدىٌ
الفاصلت بسكم واخد أو زكمين أو  3أزكام في اججاه الِساز ،و في  10أو  100أو  1000جدىٌ الفاصلت بسكم واخد أو زكمين أو
 3أزكام في اججاه الُمين.
63,805× 24 = 1531,320
 3أزقام بعد الفاصلت

 3أزقام بعد الفاصلت

638,05× 24 = 15313,20
زقمان بعد الفاصلت

زقمان بعد الفاصلت

وشاط  3صفحت  - :77املعلىب جددًد ألاخعاء التي ازجىبتها غائضت في غملُت ضسب غدد صحُذ .مما ٌسخدعي إغادة وضؼ و إهجاش الػلمُت.
ألاخعاء املسجىبت هاججت غً غدم اهدباها لالخخفاظ و هى خعأ صائؼ (ًيبغي مساغدة املخػثرًً غلى ججاوش ألاخعاء و الاهدباه إلى
الاخخفاظ في خساب الجداءاث الجصئُت و في جمؼ مجمىع هره الجداءاث الجصئُت).
وشاط  4صفحت  - :77اليضاط امخداد للسابم (وضاط  ،)3و ًخعسق لخعأ هثيرا ما ًلؼ فُه املخػلمىن و هى غدم وضؼ الفاصلت في الجداء.

 ٌػاد هفس وضاط الحصت الثاهُت باكتراح أمثلت أخسي.78
وشاط  5صفحت  - :78املعلىب وضؼ و إهجاش غملُاث ضسب غدد غضسي في غدد صحُذ باسخػماٌ الخلىُت الاغخُادًت للضسب.
وشاط  6صفحت  - :78إهجاش اليضاط ًخعلب إجساء غملُتي ضسب و غملُت جمؼ املسافت.


املسافت بين  Aو  Bهي1,604 × 18 = 28,872 :



املسافت بين  Bو  Cهي1,604 × 25= 40,1 :



املسافت بين  Aو  Cهي(1,604 × 18) + (1,604 × 25) = 28,872 + 40,1 = 68,972 :

وشاط  7صفحت  - :78املخػلم معالب بإظهاز كدزجه غلى ملء الئدت مضترًاث (فاجىزة) ػد اللُام بجمُؼ الػملُاث الضسوزٍت .خُث أن خل اليضاط
ًخعلب إهجاش غملُاث ضسب لحساب ثمً ول مادة مً املىاد الغرائُت و غملُت جمؼ لحساب املجمىع الري أداه زب ألاسسة.

الدائرة و القرص.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
حػسف الػىاصس ألاساسيت للدائسة و اللسص و زسمهما .اسخػماٌ الدائسة في إوضاءاث هىدسيت.
 أدوات جماعية:– بسواز ،مسطسة مدزحت ،أوسىخ.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– بسواز ،مسطسة مدزحت ،أوسىخ.

تدبري األنشطة

1
أزسم دائسة مسهصها  Oو صػاغها .5cm
غلى الدائسة ،أزسم الىلط  Aو  Bو  Cو .D
دادل الدائسة أزسم الىلط  Eو  Fو  Gو .H
دازج الدائسة أزسم الىلط  Iو  Jو  Kو .L
أحسب بىم جبػد هره الىلط غم املسهص  ،Oو كازن هره املسافاث بالضػاع ً( .5cmمىً إضافت هلط أدسي).
 ًىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث و حػحن ول منها ملسزا لها. ًخأهد ألاسخاذ مً فهم املطلىب و ٌػطى الىكذ اليافي لإلهجاش.2
ٌػسض ملسز ول مجمىغت الىخائج املخىصل إليها و هيفيت الحصىٌ غلى الىخائج (الليام بالخبرًساث).
ًفخح باب الىلاش الجماعي للمصادكت غلى الىخائج أو اسدبػادها إذا واهذ داطئت و ًخم الترهحز غلى:
 زسمىا هفس الدائسة لىً لم هذتر هفس مىضؼ الىلط  Aو  Bو  Cو  ،Dو مؼ ذلً فإن هره الىلط جبػد بىفس املسافت 5cmغً املسهص .O
 جخيىن الدائسة مً الىلط التي جبػد بىفس املسافت غً املسهص  .Oالىلطت  Oال جيخمي إلى الدائسة. الىلط  Eو  Fو  Gو  Hجبػد غً املسهص بمسافاث مذخلفت ،لىً ولها أصغس مً .5cm ًخيىن اللسص مً الىلط التي جبػد بمسافت أصغس مً  5cmأو حساوي  5cmغً املسهص (ًخم جلىًٍ اللسص). الىلط  Iو  Jو  Kو  Lجبػد غً املسهص بمسافاث مذخلفت و مخػددة ،لىً ولها أهبر مً ( 5cmدازج الدائسة).3
ًخحلم ألاسخاذ مً كدزة املخػلمحن غلى زبط مىضؼ الىلط اهطالكا مً مسافتها غً املسهص.
أ  -أزسم دائسة مسهصها  Oو صػاغها .4cm
أزسم هلطت  Aجبػد ب ـ  4cmغً الىلطت  .Oأزسم هلطت  Bجبػد بأكل مً  4cmغً الىلطت .O
أزسم هلطت  Cجبػد بأهثر مً  4cmغً الىلطت .O
لىن حميؼ الىلط التي جبػد غً الىلطت  Oبمسافت حساوي .4cm
ب  -هره دائسة مسهصها  Oو صػاغها ً( 3cmسسم الضيل حاهبه غلى السبىزة).
دون اسخػماٌ أًت أداة ،أجمم ما ًلي باسخػماٌ أحد السمىش < أو > أو =:
OH . . . . 3cm ; OG . . . . 3cm ; OE . . . . 3cm
OU . . . . 3cm ; OF . . . . 3cm ; OT . . . . 3cm

الدائرة و القرص.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

ا

1

ازسم هلطخحن مذخلفخحن  Aو  Bبحيث .AB=6cm
أزسم دائسة جمس بالىلطخحن  Aو .B
هل املسخليم ) (ABمحىز جماثل الدائسة في حميؼ حاالث السسم؟.
 حغحر ول مجمىغت ملسزها و ًترن الىكذ اليافي لإلهجاش.2
ٌػسض ول ملسز الىخائج املخىصل إليها و ًسسم غلى السبىزة الضيل املخفم غليه مؼ أفساد مجمىغخه و ًفخح باب الىلاش الجماعي و
ًخم الترهحز غلى:
 الىلطخان  Aو  Bجبػدان بىفس املسافت غً املسهص .O هذخاز هلطت جبػد بىفس املسافت غً  Oباسخػماٌ البرواز (هلطت جلاطؼ كىسحن مً دائسجحن لهما هفس الضػاع ،مسهصاهما  Aو .)B ليس مً الضسوزي أن جيىن  Oغلى ]( [ABمىخصف).إذا واهذ  Oمىخصف ] ،[ABفاملسخليم ) (ABمحىز جماثل و ) (ABكطس في الدائسة( ،وسمي ] [ABو أًضا  ABكطسا).
 اللطس هى ضػف الضػاع. -إذا واهذ  Oدازج ] [AB] ،[ABليس كطساً( .مىً الخحلم باألوسىخ  -وسمي ] [ABوجسا ( .) -كطػت طسفاها ًيخميان إلى الدائسة).

* القطز وثز يمز من املزكز.

3
ًخحلم ألاسخاذ مً كدزة املخػلمحن غلى اسخػماٌ صػاع ،كطس ،وجس اسخػماال صحيحا.
 أزسم دائسجحن ،ألاولى صػاغها  3cmو الثاهيت كطسها  4cmو مسهصهما مخباغدًً بـ ـ .6cmأزسم وجسا في الدائسة ألاولى طىله .6cm
 -أزسم دائسة مسهصها  Oو صػاغها  ،4cmأزسم كطسًٍ مخػامدًً ] [ABو ].[CD

الدائرة و القرص.

درس:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

 -مثاٌ:

1

7

=2+3
3

7

( 2هى الجصء الصحيح للػدد الىسسي .) 3

 -أوحد الجصء الصحيح لألغداد الىسسٍت:

8
5

;

16
3

;

9
2

80
ن
نشاط  1صفحة ً - :80خمم املخػلمى الجمل باملفسدة املىاسبت أو السمص املىاسب.
نشاط  2صفحة ً - :80خمم املخػلمىن الجملت السٍاضيت باسخػماٌ أحد السمىش < أو > أو = دون اسخػماٌ املسطسة املدزحت (داصت هلط الدائسة).
 ًلسأ املخػلمىن املسألت و ًخحلم مً فهمهم املطلىب ،و بىاسطت البرواز ًسسمىن هلطت (ميان البئر) جبػد بىفس البػد غً َبابي
نشاط  3صفحة :80
مجزلي الفالححن  Aو ً .Bالحظ املخػلمىن أن هىان اكتراحاث مخػددة ،و ًىفي حغيحر فخحت البرواز صسٍطت ان جيىن الفخحت جىافم
ِ
مسافت أهبر مً هصف املسافت .AB
نشاط  4صفحة ً - :80سسم املخػلمىن الدائسة التي مسهصها  Oو جمس مً  ،Bو ًلىهىن هلط املسخليم ) (dالتي جلؼ غلى مسافت أصغس مً املسافت
 ،ABأي هلط املسخليم ) (dاملىحىدة دادل الدائسة.
نشاط  5صفحة ً - :80لسأ املخػلمىن املسألتً ،خحلم ألاسخاذ مً فهمهم املطلىب و بىاسطت البروازً ،سسمىن ثالثت أكساص مساهصها هلط وضؼ
السصاصاث و أصػتها  3mثم ًلىهىن ألاكساص باألدضس (الجصء املسلي مً الحدًلت).

 ٌػاد هفس وضاا الحصت الثاهيت مؼ اكتراا أغداد أدسي.81
نشاط  6صفحة  - :81باسخػماٌ البرواز ًجد املخػلمىن الىلط التي جبػد بىفس املسافت غً الىلطخحن  Aو  ،Bالىلط  Fو  Hو .G
نشاط  7صفحة ً - :81سسم املخػلمىن دائسة ) (Cمسهصها  Oو صػاغها  ،1,7cmو ًلىهىن باألشزق اللسص الري حافخه ).(C
نشاط  8صفحة ً - :81سسم املخػلمىن دائسة مسهصها  Oو صػاغها ً ،2,2cmضػىن هلطخحن  Aو  Bغلى الدائسة و ًسسمىن املثلث .OAB
املثلث  OABمدساوي الساكحن ألن ] [OAو ] [OBصػاغان في هفس الدائسة (ضلػان مخلاٌسان في املثلث).
نشاط  9صفحة ً - :81سسم املخػلمىن دائسجحن مسهصاهما مذخلفان ،إحداهما دادل ألادسي .و ًسسمىن املسخليم املاز بمسهصي الدائسجحن (محىز جماثل
الضيل امليىن مً الدائسجحن).

يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة أخرى أكثر مالئمة لتعويض نقص بعض المتعلمين.

قسمة األعداد العشرية ()1

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حعسف كظمت عدد عشسي على عدد صحيذ أو عدد عشسي و خظاب الليم اإلالسبت إلى  1؛  0,1؛ .0,01
 أدوات جماعية:––––––––––

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دفاجس البدث ،أوزاق ،أكالم – هساطت اإلاخعلم.

تدبري األنشطة

1

 أزاد ًاطين ججصئت وزكت إلى  9أشسظت لها هفع العسض (أهظس الشيل).ما هى الخجصيء الري طيىفس له أهبر ألاشسظت عسضا؟.

 ًخىشع اإلاخعلمىن إلى مجمىعاث مً  4أو  5مخعلمين و جخخاز ول منها ملسزا لها. جىخب الىضعيت على الظبىزة بىضىح أو حظخيسخ ،و ٌُععى الىكذ اليافي لخبادٌ آلازاء بين اإلاخعلمين و إًجاد و صياغت الحل.2
 بعد عسض هخائج و أعماٌ اإلاجمىعاث و مىاكشتها مً ظسف اإلاخعلمينً ،خم الترهيز على خظاب الخازج العشسي اإلالسب الري هىهدف الدزض.
 هعبم الخلىيت الاعخيادًت للظمت عددًً صحيدين. هضيف حصءا عشسٍا ميىها مً صفس للملظىم و هىمل اللظمت. الخازج عدد عشسي ملسب إلى 0,1 2,3cm -هى عسض الشسٍغ في الحالت ألاولى.

قسمة األعداد العشرية ()1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
 هجسي العمليت و هأن العددًً صحيدان. هدبع هفع ؤلاحساءاث اإلاخبعت في العمليت ألاولى. الخازج ملسب إلى 0,01  3,22cmهى عسض الشسٍغ في الحالت الثاهيت.ملحوظة :إذا طمذ الىكذً ،مىً الليام بعمليت الخجصيء ًدوٍا.
باإلالازهت وظخيخج أن الحالت الثاهيت هي التي جىفس لياطين أهبر ألاشسظت عسضا.
3
 أخظب الخازج اإلالسب إلى  0,1ل ـ ـ ـ ـ : أخظب الخازج اإلالسب إلى  0,01ل ـ ـ ـ ـ :1

. . . ; 309 ÷ 29 ; 154 ÷ 13
. . . ; 309 ÷ 29 ; 1204 ÷ 21

ا
في إخدي مدعاث البنزًً بأوادًس ،أدي والد ًاطين مبلغ  242,78 dhملابل  42لترا مً البنزًً.
هل وان ًاطين مصيبا عىدما كاٌ لىالده إن لترا واخدا مً البنزًً ٌظاوي أكل مً 6dh؟.

 جيىًٍ مجمىعاث صغيرة و جخخاز ول منها ملسزا لها. هخابت الىضعيت على الظبىزة (أو اطخيظاخها إذا أمىً ذلً). جسن الىكذ اليافي للمجمىعاث لللساءة و اإلاشاوزة و إهجاش عمليت اللظمت التي ًخعلبها خل الىضعيت.2
 بعد عسض هخائج و أعماٌ اإلاجمىعاث و مىاكشتها مً ظسف اإلاخعلمينً ،خم الترهيز على جلىيت خظاب خازج عدد عشسي علىعدد صحيذ.
 أبدأ بلظمت الجصء الصحيذ للملظىم على اإلالظىم عليه.
 أحسي العمليت و هأن العددًً صحيدان.
 أضع الفاصلت في الخازج عىدما أهصٌ ألاعشاز و أجابع إهجاش العلميت.
ُ
وكفذ عىد زكم أحصاء اإلائت في الخازج (أي زكمان في الجصء العشسي).

مع إمياهيت الاطخمساز ألن الباقي ليع صفسا.
ُ
خصلذ على خازج عشسي ملسب إلى .0,01
 أكىٌ إوي
 أطخيخج أن ًاطين مصيب ألن ثمً اللتر الىاخد مً البنزًً ٌظاوي 5,78dh
و هى أكل مً  6دزاهم.
3
 اكتراح عملياث كظمت أعداد عشسٍت على أعداد صحيدت ًىجصها اإلاخعلمىن فسدًا:. . . . ; 90,695 ÷ 32 ; 405,08 ÷ 102 ; 934,5 ÷ 63
مثال:
 أثىاء جصحيذ هره العملياث ًيبغي: الترهيز على الخازج العشسي اإلادصل عليه :هل هى مضبىط أو ملسب إلى  0,1أو .0,01


الخأهد مً جمىً اإلاخعلمين مً جلىيت كظمت عدد عشسي على عدد صحيذ كبل الاهخلاٌ في الدزض اإلاىالي إلى خظاب خازج
عدد عشسي على عدد عشسي.

قسمة األعداد العشرية ()1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 -أخظب:

1000 100 10
. . . . ; 4,25 × 10 ; 41,2 × 10 ; 15,7 × 10

83 82
نشاط  1صفحة  - :82اإلاعلىب مالخظت عملياث اللظمت اإلاىجصة مً ظسف ثالثت أظفاٌ و جددًد أكسب خازج ،و هرا ًخعلب:


إعادة إهجاش ول عمليت على خدة للخأهد مً صحتها.



الخأهد مً أكسب خازج باللجىء إلى اإلادظاوٍت اإلاميزة لللظمت ألاكليدًت.

نشاط  2صفحة  - :82اإلاعلىب وصل ول عمليت كظمت بالباقي اإلاىاطب :و هرا ًخعلب حعامال ذهيا مع اإلادظاوٍت D=(d×q)+r
باليظبت للعمليت  :Aهدظب الجداء ) (d×qأي9 × 15,8 :
هعسح ) (d×qمً  Dإلًجاد الباقي143 – 142,2 = 0,8 :
وظخيخج أن باقي اللظمت  Aهى  0,8أي  8أعشاز.
هدبع هفع الخعىاث لخددًد باقي ول مً اللظمت  Bو اللظمت .C
نشاط  3صفحة  - :82خل اإلاظألت ًخعلب خظاب خازج العدد  600على العدد  52ملسبا إلى .0,01

 -أخظب:

1000 100 10
. . . . ; 0,128 × 100 ; 215,3 × 10

00
نشاط  4صفحة  - :83يهدف اليشاط إلى خظاب خىازج أعداد صحيدت ملسبت إلى  1أو  0,1أو .0,01
و هرا ًخعلب الخمىً مً الخلىيت الاعخيادًت لللظمت.
نشاط  5صفحة  - :83خل اإلاظألت ًخعلب:
الليام بعمليت ضسب ) (31 × 1500لحظاب ثمً بيع الخسفان.
إحساء عمليت كظمت (ًلظم ثمً الخسفان على  )9لحظاب ثمً العجل الىاخد ملسبا إلى .0,01
هظسا إلاا جعسخه الخلىيت الاعخيادًت لللظمت مً صعىباث باليظبت للمخعلمينً ،يبغي بسمجت عملياث كظمت أخسي أو مظائل
إضافيت لظد الثغساث التي ٌشيى منها بعض اإلاخعلمين.

قسمة األعداد العشرية (.)2

درس:
املستـــــوى:
الكفايات ادلستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حعسف الخلىيت الاعخيادًت للظمت عدد عؼسي على عدد عؼسي – و خظاب الخازج امللسب إلى  0,1أو  0,1أو  0,01للظمت...
 أدوات جماعية:– طبوزة أوزاق.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دفاجس البدث ،أوزاق ،ألواح ،أكالم – كساطت املخعلم.

تدتري األنشطة

1
اػترث زبت بيذ كطعت مً الجبن كخلتها  1,400kgبثمً .86,75dh
هل اخترم البلال البطاكت ػهازٍت املعللت على واحهت دداهي و التي جلول:

جبن ممتاس
 59,90 dhللكيلوغسام الواخد
فلط
 جىظيم و ججهيز فضاء اللظم - .جددًد املدة الصمىيت لصياغت خل الوضعيت - .كخابت الوضعيت على الظبوزة. جكوًٍ مجموعاث عمل مً  4إلى  6مخعلمين .و الخأكد مً جوفس املخعلمين على ما ًلصم لصياغت الحل.2
ي
ي
 الهدف مً اكتراح هره الوضعيت هو بىاء جلىيت عدد عؼس على عدد عؼس لهرا ،بعد عسض و مىاكؼت هخائج أعمالاملجموعاث ًيبغي التركيز على مساخل هره الخلىيت ،ألن املخعلمين لم ٌظبم لهم أن حعاملوا معها في املظخوى الظابم.
(امللظوم عليي عدد عؼسي).
لخدوٍل امللظوم عليي إلى عدد صحيذ هطبم الخاصيت الخاليت:
«إذا ضرتنا ادلقسىم و ادلقسىم عليه يف نفس العدد ،فإن اخلارج ال يتغري»
)(86,75 × 100) ÷ (1,4 × 100
هضسب العددًً في 100
86,75 ÷ 1,4
8675
÷
140
هضسب العددًً في 10

)(86,75 × 10) ÷ (1,4 × 10
14

 هىجص العمليخين باعخماد الخلىيت التيحعسفها املخعلمون في الدزض الظابم:
3
ى
ن
ًىجص املخعلمو عملياث كظمت أأس :
…=107 ÷ 1,5
…=19,34 ÷ 2,5
…=8,06 ÷ 1,1

÷

867,5

قسمة األعداد العشرية (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدتري األنشطة

ا

1

الخظ إحاباث ثالثت أطفال بعد خظابهم لخازج العدد  1051,9على .6,4
عائشة
ياسني
أقرب خارج
164
164,3
 23وخدة
 38وخدة
تاقي القسمة

زينة
164,35

 6أعؼاز

أعد إحساء العلميت ثم صحح ألاأطاء التي ازجكبها دل مً ألاطفال الثالثت.
 ًخم اجخاذ إحساءاث مثل التي جم اجخاذها في الوضعيت ألاولى.2
بعد املىاكؼت و جدوًٍ هخائج أعمال املجموعاثً ،ىصب الىلاغ على صياغت الحل النهائي للوضعيت اهطالكا مً حاباث
امللترخت:
 ٌعاد إحساء عمليت اللظمت و جددًد أكسب أازج (و هو الخازج الري ًخكون حصؤه العؼسي مً أكبر عدد مً ألازكام). -الخأكد مً صحت الباقي امللترح مً طسف ألاطفال الثالثت:

 164 هو الخازج امللسب إلى ( 1إذا دان الخازج امللسب هو  ،164فإن الباقي هو  23عؼسا).


إذا دان الخازج امللسب هو  164,3فإن الباقي هو  38حصء في املائت.



إذا دان الخازج امللسب هو  164,35فإن الباقي هو  60حصء في ألالف.
جصحيذ ألاأطاء الوازدة في الجدول (في أاهت باقي اللظمت).


ملظاعدة املخعلمين على جددًد الباقي بدكت هلجأ إلى الخطواث املخبعت في الدزض الظابم (الدزض  – 28وؼاط  2مً الحصت
الثاهيت صفدت.) ....
3
 جلترح علمياث كظمت أأسى و ًطلب مً الخالمير خظاب الخازج امللسب إلى  1أو  0,1أو  0,01و حعسف داللت أزكام الباقي:3457 ÷ 4,06 ; 605,01 ÷ 3,2 ; 104,25 ÷ 2,01
مثل:

قسمة األعداد العشرية (.)2

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدتري األنشطة

 -أخظب:

1000 100 10
. . . . ; 319,1 ÷ 100 ; 29,05 ÷ 10

85
نشاط  1صفحة  - :85يهدف اليؼاط إلى الخأكد مً اطديعاب املخعلم للخطواث ألاولى املخبعت إلهجاش عمليت كظمت أعداد عؼسٍت (كيفيت إشالت الفاصلت).
نشاط  2صفحة  - :85املطلوب إهجاش عمليت كظمت بكيفياث مخخلفت.
نشاط  3صفحة  - :85خل املظألت ًخطلب:
 املالخظت الدكيلت لخددًد املعطياث. خظاب ثمً الكيلوغسام الواخد بلظمت الثمً حمالي على كخلت الخفاح.ًديذ اليؼاط لألطخاذ فسصت الخأكد مً كدزة املخعلم على الخعامل مع ألاصفاز املوحودة على ًمين عدد عؼسي (ًمكً الاطخغىاء
118,50 ÷ 9,500 = 118,5 ÷ 9,5
عنها):

- 1000 100 10
 ٌعاد هفع وؼاط الحصت اللثاهيت مع إعطاء أمثلت أأسى.86
نشاط  4صفحة  - :86يهدف اليؼاط إلى دعم كدزة املخعلم على جوظيف الخلىيت الاعخيادًت لحظاب أازج عددًً عؼسٍين خظب الخوحيي.
نشاط  5صفحة  - :86خظاب عدد املدالج ًخطلب كظمت الظعت حماليت على طعت املدلجت الواخدة.
نشاط  6صفحة  - :86املطلوب هو الخأكد مً صحت كظمت مىجصة و هرا ًخطلب:
 ملازهت الباقي مع امللظوم عليي(1,2 × 41,1) + 10 = 49,78 :أو الخأكد مً صحت املدظاوٍت ،أو إعادة وضع و إهجاش العلميت.
الاستنتاج :هجاش طليم لكً املدظاوٍت أاطئت ألن الباقي هو  0,1و ليع .10

حساب احمليطات.

درس:
املستـــــوى:
انكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
خظاب مديعاث اإلاضلعاث الاعخيادًت (مثلث – مسبع – مظخعيل.)...
 أدوات جماعية:– أشياٌ هىدطيت – الظبىزة.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– أشياٌ هىدطيت – أوزاق ،دفاجس البدث – هساطت اإلاخعلم.

تدبري األنشطة

1

اإلاضلع أطفله ًمثل العسٍم التي طلىتها هملت للبدث عً
خباث اللمذ و السحىع بها إلى جحسها.
أخظب اإلاظافت التي جلععها للعىاف خىٌ اإلاضلع مسة واخدة.
 ًخىشع اإلاخعلمىن إلى مجمىعاث مً  4أو  5أظفاٌ و حعين ول مجمىعت ملسزا لها. ًسطم اإلاضلع في وزكت و ٌظخيسخ (الزسم بشكل أكبر في آخز الجذاذة) ،و حظلم وسخت ليل مجمىعت ،و ًخأهد ألاطخاذ مًجىفس ول مجمىعت على الىطائل اإلاظاعدة لإلهجاش ،ثم ًترن الىكذ اليافي للمجمىعاث إلاىاكشت الىضعيت و إًجاد الحل.
ملحوظةً :جب زطم أهبر مضلع ممىً على الىزكت ،و إذا حعرز على اإلاخعلمين خظاب اإلاظافت اإلاعلىبت ًمىً جىحيههم.
2
بعد اإلاىاكشت الجماعيتً ....خم اطخدزاج اإلاخعلمين إلى:
 اإلاععياث الىاكصت ،أي أظىاٌ أضالع اإلاضلع و التي بدونها ٌظخديل خظاب اإلاظافت التي كععتها الىملت. ضسوزة كياض هره ألاضالع بضعف الدٌظمتر لخعسف ظىٌ ول ضلع. خظاب اإلاظافت ،أي مديغ اإلاضلع ألن الىملت طترحع إلى هلعت الاهعالق. الخأهد مً صحت اللياطاث (مع إعادة علميت اللياض إذا دعذ الضسوزة إلى ذلً) ،ألن اإلاجمىعاث اشخغلذ على هفع اإلاضلعو ًجب أن جخىصل إلى هفع اإلاديغ( .جىاكش اللياطاث الخلسٍبيت).
 اطخيخاج كاعدة خظاب مديغ مضلع.حميط املضهع هى جممىع أطىال أضالعه.
(على ألالىاح ،أو في دفاجس البدث).
3
 معالبت اإلاخعلمين بالبدث على بعض الحاالث التي هدخاج فيها إلى معسفت اإلاديغ في خياجىا اليىميت ،مثال حظييج خلل أوخدًلت :بىاء حداز خىٌ مظبذ أو بئر ،صىع إظاز للىخت فىيت . . .معسفت اإلاديغ في هره الحاالث ًمىً مً خظاب اليلفت.

حساب احمليطات.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

1

ا
اهعالكا مً اللاعدة التي حعلمتها في اليشاط ألاوٌ ،اخظب مديغ ألاشياٌ آلاجيت بىيفيت مخخصسة و
اطخيخج كاعدة ول منها.
(ألاشكال في آخز الجذاذة).

 ًخم جيىًٍ مجمىعاث مً  4أو  5أظفاٌ و حظلم لهم أوزاق مظخيسخت عليها مسبع و مظخعيل و مثلث مدظاوي ألاضالع (ًجبأن جسطم أشياٌ هبيرة).
2
أثىاء اإلاىاكشت الجماعيت ًخم الترهيز على:
 الخأهد مً إدزان الجميع إلافهىم اإلاديغ ،أي مجمىع أظىاٌ أضالع مضلع. جدليل ألاحىبت اإلالترخت كصد إبساش الصىاب و الخعأ مع ضسوزة البدث عً أطباب الخعأ ختت ال ًخىسز. إبساش الحظاب اإلاخخصس ليل مديغ و اطخيخاج اللاعدة.حميط املربع = طىل انضهع × 4
حميط املثهث املتساوي األضالع = طىل انضهع × 3
حميط املستطيم = انطىل  +انعرض  +انطىل  +انعرض
= ( انطىل  +انعرض) × 2
=نصف احمليط × 2
 ًمىً إععاء زمىش الجيييت ألضالع هره ألاشياٌ ختت ًخم اخخصاز هره اللىاعد.مثال :هسمص للضلع بدسف ( Cأي  ،)Côtéالعىٌ بدسف ( Lأي  )Longueurو العسض ( lأي .)largeur
و هىخب اللىاعد بالىيفيت آلاجيت:
(L + l) × 2 :
C×4 :
 حميط املستطيم
 حميط املربع
 نصف حميط املستطيمL + l :
 حميط املثهث املتساوي األضالعC × 3 :
وظخدزج اإلاخعلمين هدى هيفيت خظاب ألاضالع بمعسفت اإلاديغ و ذلً بخىظيف العالكت بين العملياث:
 انعهمية املعاكسة نهضرب هي انقسمة ،إذن:
بما أن مديغ ()P : périmètreاإلاسبع هى ،C × 4 :فإن ظىٌ الضلع هىP ÷ 4 :
فإن ظىٌ الضلع هىP ÷ 3 :
،C × 3
بما أن مديغ اإلاثلث هى:
أيL + l :
فإن هصف اإلاديغ هىP ÷ 2 :
بما أن مديغ اإلاظخعيل هى،(L + l) × 2 :
 انعهمية املعاكسة نهجمع هي انطرح ،إذن:
بما أن هصف مديغ اإلاظخعيل هى L + l :فإن L=P – l :و l=P – L
ملحوظةً :جب الخرهير بهره اللىاعد باإلاشازهت الفعليت للمخعلمين و إن اكخض ت الحاٌ بإهجاش أوشعت مىاطبت ،ال أن ًىخفي
ألاطخاذ بىخابتها و أن ًأمسهم بخدوٍنها و خفظها.

حساب احمليطات.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 أوحد عددا عشسٍا مدصىزا بين العددًً الخاليين 13,2 :و  13,3؛  12,7و  12,8؛  15,6و  15,7؛ . . . .87

نشاط  1و  2صفحة  - :87ملء الجدوٌ اإلالترح ًخعلب:
 ؤلاإلاام بلىاعد خظاب مديغ اإلاسبع و اإلاظخعيل و أبعادهما. إحساء الحظاباث الالشمت و في مظىدة.نشاط  3صفحة  - :87مثل طابليه ،و ًخمثل في مدي اطديعاب اإلاخعلمين للىاعد خظاب مديغ بعض ألاشياٌ و كدزتهم على ملازهت مديعاث معبر
منها بأعداد عشسٍت.
نشاط  4و  5صفحة  - :87اإلاعلىب خظاب مديغ مظخعيل و مسبع ذهىيا.

 -أوحد عددا عشسٍا مدصىزا بين العددًً الخاليين:

 3,31و  2,31؛  8,21و  7,21؛ . . . .

88
نشاط  6صفحة  - :88للخأهد مً كىٌ ًاطين ًيبغي خظاب مديغ اإلاضلع.
نشاط  7صفحة  - :88خظاب ظىٌ اللعع الخشبيت الالشمت ًخعلب خظاب مديغ الصىزة . . .و هرا ًلخض ي بدوزه جىظيف كاعدة خظاب مديغ
اإلاظخعيل.
نشاط  8صفحة  - :88خل اإلاظألت ًخعلب خظاب:
 مديغ الحلل السبع الشيل(71 × 4 = 284 m) :)(284 – 4 = 280 m
 ظىٌ الظياج:(50 dh × 280)= 14 000dh
 -اليلفت ؤلاحماليت:

املوشور القائم و األسطوانة (.)1

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حػسف مخخلف أهىاع اإلاىػىز اللائم (مخىاشي اإلاظخطُالث و اإلاىػب) و ألاططىاهت و غلى غىاصسها – وؼس و جسهُب هره اإلاجظماث.
 أدوات جماعية:– مجظماث مخخلفت ،ملص ،وزق ؤلالصاق ،وؼىز.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– مجظماث مخخلفت ،ملص ،وزق ؤلالصاق.

تدبري األنشطة

1
ًظؼ أفساد ول مجمىغت مجظماتهم مجخمػت ٌظمىنها إذا واهذ مػلىمت لديهم و ًصىفىنها وفم اخخُازهم ثم ًمثلىن
واحدا مً اخخُازهم.
 ًخم جىشَؼ اإلاخػلمين إلى مجمىغاث و حػلين ول منها ملسزا لها. ًالحظ ألاطخاذ مجظماث اإلاجمىغاث و ًخم جبدًل بػظها مً مجمىغت إلى أخسي لخخىفس ول مجمىغت غلى اإلاطلىب.2
ٌػسض ول ملسز مجظماث مجمىغخهً ،صىفها وفم الاخخُاز اإلاخفم غلُه و ٌػلل جصيُفه ثم ٌظمي ول اإلاجظماث اإلاػلىمت
ألفساد مجمىغخه.
ًفسح باب الىلاغ الجماعي و ًخم الترهيز غلى:
 جصيُف اإلاجظماث إلى وجىهي و غير وجىهي. حظمُت جمُؼ اإلاجظماث و وصف اإلاىػىزاث و ألاططىاهاث منها (غدد ألاوجه ،غدد السؤوض ،غدد ألاحسف ،ػيل ألاوجه،ػيل اللاغدة). . .
 وطؼ أططىاهت كائمت جاهب مىػىز كائم أثىاء الىصف إلاالحظت الػىاصس :اللاغدة في ألاوٌ كسص و في الثاوي مظلؼ ،ليل منهماازجفاع.
 مخىاشي اإلاظخطُالث و اإلاىػب همىػىزًٍ خاصين و وصفهما. جمثُل اإلاجظم بسطم ما هسي بخطىغ مخصلت و ما ال هسي بخطىغ مخلطػت.3
ًخحلم ألاطخاذ مً كدزة اإلاخػلمين غلى الخػسف غلى اإلاىػىز اللائم و ألاططىاهت اللائمت و الػىاصس ألاطاطُت لهما.
 ًسكم بػع اإلاجظماث ،و ًظػها أمام اإلاخػلمينً ،طالبهم بىخابت أطمائها و وصفها (غدد ألاحسف ،ألاوجه ،اللاغدة ). . .وحسجُل الىخائئ في جدوٌ.
1

ا
ًطالب ألاطخاذ وؼس اإلاجظماث ألازبػت و مالحظتها و جلىًٍ ول وجهين مخلابلين بىفع اللىن بػد إشالت
ألاجصاء الصائدة الخاصت باإللصاق.

 حغير ول مجمىغت ملسزها الظابم ،و ًساكب ألاطخاذ جىفس ول مجمىغت غلى اإلاجظماث ألازبػت (مىػىز كائم ،مىػب ،مخىاشياإلاظخطُالث كائم و أططىاهت كائمت).
2

املوشور القائم و األسطوانة (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
2
ٌػسض ول ملسز إهجاشاث مجمىغخه و ًصف ميىهاث ول وؼس.
ًفخح باب الىلاغ الجماعي و ًخم الترهيز غلى:
 ليل مجظم غدة وؼىز (مالحظت اليؼىز اإلاخخلفت لىفع اإلاجظم).
وصف ألاػياٌ اإلاظخىٍت اإلايىهت ليل وؼس:


اإلاىػىز السباعي :مظلػان زباغُان ،أزبػت مظخطُالث.

 اإلاىػب 6 :مسبػاث.
 مخىاشي اإلاظخطُالث اللائم 6 :مظخطُالث أو مسبػاث ،ول اثىين مخلاٌظين.


ألاططىاهت :مظخطُل و كسصين.

3
 ًخحلم ألاطخاذ مً كدزة اإلاخػلمين غلى اللُام بيؼس اإلاجظماث بمطالبتهم بيؼس مجظم مً مجظماتهم.1

ا
ًلىم اإلاخػلمىن بترهُب اليؼىز الظابلت ،بػد اللُام بدبادٌ اإلاجمىغاث وؼىزاتهمً .لدم ألاطخاذ
همىذجين ليؼسًٍ غير كابلين للترهُب دون غلم اإلاخػلمين ،أحدهما ػبه وؼس مىػىز كائم و آلاخس
ػبه وؼس أططىاهت كائمت.

 حػين ول مجمىغت ملسزا آخس و ٌغير ألاطخاذ اليؼىز بخلطُؼ جصء منها و جلدًمها للترهُب. ٌػطى الىكذ اليافي خاصت للىكىف غلى مؼاول غدم جسهُب بػع اإلاجظماث.2
 ٌػسض ول ملسز اإلاجظماث التي جم صىػها مؼ زفلائه و اإلاجظمين اللرًً ال ًمىً جسهُبهما و ٌؼسح أطباب ذلً. ًفسح باب الىلاغ الجماعي للمصادكت غلى ؤلاهجاشاث و ًسهص غلى: لِع ول ججمُؼ لػدد مػين مً ألاػياٌ الهىدطُت هى وؼس إلاجظم.
 هىان ججمُػاث ًمىً الجظم فيها هأن ًيىن غدد ألاوجه هاكصا أو شائدا (ججمُؼ خمع مسبػاث ال ًمىً أن ًيىن
وؼس إلاىػب.) . . .
 هىان ججمُػاث ال وظخطُؼ الحظم فيها إال بػد محاولت جسهُبها أة وسخها ثم محاولت جسهُبها.
3
 ًلدم ألاطخاذ الىماذج الخالُت أو ما ٌؼابهها للخحلم مً أن اإلاخػلمين كادزون غلى الخمُيز بين وؼىز اإلاجظماث.لىن وؼس ول أططىاهت كائمت و وؼس ول مىػب.

املوشور القائم و األسطوانة (.)1

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 -أحظب 9×7 :؛  9×6؛ 5×7

؛ 8×6

؛

 3×9؛

4×7

؛ 9×9

؛

.....

90
نشاط  1صفحة ً - :90الحظ اإلاخػلمىن اإلاجظماث ثم ًىخبىن اطم ول مجظم و ًصىفىن اإلاجظماث إلى وجىهُاث و غير وجىهُاث:
الىجىهُاث هي b :و  dو  fو  gو .h
نشاط  2صفحة ً - :90خمم اإلاخػلمىن الجدوٌ بىصف اإلاجظماث :الاطم ،غدد ألاوجه و ػيلها ،غدد ألاحسف و السؤوض.
نشاط  3صفحة ً - :90الحظ اإلاخػلمىن اإلاجظماث و اليؼىز و ًخممىن الجدوٌ ليل مجظم وؼس.

 ٌػاد هفع وؼاغ الحصت الثاهُت مؼ اكتراح جداوٌ طسب أخسي.91
نشاط  4صفحة  - :91هىان ثالثت وؼىزً ،ىخب اإلاخػلمىن جحذ ول وؼس اطم اإلاجظم كبل اليؼس و ًلىهىن بىفع اللىن ول وجهين مخلابلين.
نشاط  5صفحة  - :91هىان وؼس واحد ألططىاهت كائمت غلى اإلاخػلم جلىٍىه.
نشاط  6صفحة  - :91اليؼاغ فسصت إلاالحظت هفع اإلاىػب في ازبؼ وطػُاث مخخلفت و اللُام باطخيخاج الىجهين اإلاخلابلين و اللىهين اإلاخلابلين
باطدبػاد اللىهين غير اإلاخلابلين.

يمكن لألستاذ اختيار أنشطة داعمة أخرى أكثر مالئمة لتعويض نقص المتعلمين.

األعداد الكسرية (.)3

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حػسف ؤلاحساءاث اإلاخبػت لخىخيد ملاماث أغداد كظسٍت في وضػياث بظيطت – ملازهت و جسجيب أغداد كظسٍت.
 أدوات جماعية:– طبىزة ،أوزاق.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دفاجس البدث ،ألىاح ،أكالم ....كساطت اإلاخػلم.

تدبري األنشطة

1
كظم ألاطخاذ كػكت غلى ثالثت أطفال ،فأغطى ليىطف  1/3و لياطين  4/15و ألوع .2/5
هل هره اللظمت غادلت؟
إذا كان الجىاب بالىفي ،فمً أخر أكبر هصيب و مً خصل غلى أصغس خصت؟.
 كخابت الىضػيت غلى الظبىزة و إغطاء اإلادة الصمىيت الكافيت الالشمت للبدث. خل الىضػيت بمشازكت حميؼ أفساد كل مجمىغت ،و صياغت الحل بىضىح و دكت.2
الهدف مً اليشاط هى الخػسف غلى كدزة اإلاخػلمين غلى ملازهت أغداد كظسٍت ،لرا ًيبغي أثىاء اإلاىاكشت الجماغيت الاهطالكت مً
أحىبت اإلاخػلمين اإلالترخت مً طسف ملسزي كل مجمىغت كصد الخأكد مً صحتها أو خطأها و اطخدزاج اإلاخػلمين إلى الخطىاث
اإلامكً إجباغها:
 لفذ اهدباههم إلى صػىبت ملازهت ألاغداد الكظسٍت  1/3و  4/15و ( 2/5ليع لها هفع اإلالام).لهرا ًجب البدث غً أغداد كظسٍت مظاوٍت لها و لها هفع اإلالام.
 الخركير بلاغدة خظاب غدد كظسي مظاو لػدد كظسي مػلىم ،مثال:1×2
1×3
1×4
1
2
3
4
=
=
=
=
=
=
3×2
3×3
3×4
3
6
9
12
 الخركير باإلاضاغفاث اإلاشتركت لألفضاء إلى أن ( 15ملام الكظس  )4/15مضاغف مشترك لـ ـ  3و ( 5أي إلالامي الػددًًالكظسٍين  1/3و .2/5
1×5
2×3
1
5
2
6
=
=
=
=
و
إذا:
3×5
5×3
3
15
5
15
هالخظ أن ًىطفا أخر  ،1/3أي  5/15و ًاطين  4/15و أوظا  2/5أي .6/15
 وظخيخج أن اللظمت غير غادلت و أن أوظا هى الري أخر أكبر هصيب (  ) 6/15و ًاطين هى الري خصل غلى أصغس خصت(.) 4/15
 جىخيد اإلالاماث مكً مً ملازهت ألاغداد الكظسٍت  1/3و  4/15و  ،2/5و مكً أًضا مً جسجيبها ،و هكخب:6
5
4
2
1
4
:
ألن
>
>
>
>
15
15
15
5
3
15
3
 اخظب ذهىيا ثم ضؼ السمص اإلاىاطب ( > أو < أو =). 1 . . . . 4؛  15 . . . . 5؛  5 . . . . 25؛  9 . . . . 3؛ 5 . . . . 17
6
18
14
7
8
32
27
9
5
25
 -زجب بػد جىخيد اإلالاماث ما ًلي 3/4 :؛  1/2؛  7/8؛ .5/6

األعداد الكسرية (.)3

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

1

ا
كال ألاطخاذ ألخمد ،و هى ًمظك غلبت غصير و كأطين في ًدًه :كل لي ًا أخمد ،هل جدب أن أطكب
لك الػصير في هرا الكأض الري ٌظؼ  2/6اللتر أم في الفىجان الري ٌظؼ  3/16اللتر.
أحاب أخمد بدون جسدد :في الفىجان مً فضلك ،في الفىجان ًا أطخاذ.
ُ
 -جسي لى فكس أخمد كليال ،هل طيغير زأًه أم طيخمظك به؟ غلل حىابك.

 كخابت الىضػيت غلى الظبىزة و إغطاء اإلادة الصمىيت الكافيت الالشمت للبدث. خل الىضػيت بمشازكت حميؼ أفساد كل مجمىغت ،و صياغت الحل بىضىح و دكت.2
جلض ي اإلاىاكشت الجماغيت لألحىبت اإلالترخت مً طسف ملسزي اإلاجمىغاث إلى:
 ضسوزة الخفكير كبل ؤلاحابت. ضسوزة جىخيد ملامي الػددًً الكظسٍين  2/6و  3/16إلالازهتهما ألن كبر البظط أو اإلالام لػدد كظسي ما ،ال ٌػني بالضسوزةأن هرا الػدد الكظسي هى ألاكبر كما جبادز إلى ذهً أخمد الري اغخلد أن .3/16 > 2/6
 ( 16ملام الػدد الكظسي  )3/16ليع مضاغفا لـ ـ ( 6ملام الػدد الكظسي  ،)2/6لهرا ًيبغي البدث غً أصغس مضاغفمشترك إلالامي الكظسًٍ  3/16و .2/6
ًمكً دغىة اإلاخػلمين إلى وضؼ الئدت اإلاضاغفاث ألاولى للػددًً  16و  6و اطخيخاج أهه هى  ،48إذن:
2×8
3×3
2
16
3
9
=
=
=
=
و
إذن:
6×8
16 × 3
6
48
16
48
 ًخضح أن 2/6 > 3/16 :و أن أخمد حظسع في اخخيازه للفىجان ،و لى فكس كليال لغير زأًه. لفذ اهدباه اإلاخػلمين إلى أن الػدد الكظسي  2/6كابل لالختزال و ٌظاوي .1/3 جىخيد ملامي الػددًً الكظسٍين  1/3و  3/16بإجباع هفع الخطىاث الظابلت.3
 خدد أصغس مضاغف مشترك ثم وخد اإلالام و كازن ما ًلي:؛ 13 . . . . 23
11 . . . . 1
؛
20
30
15
6
 زجب جصاًدًا بػد جىخيد اإلالام. 7؛  5؛ 2
3
6
8

11
18
؛

7 ....
12
3
4

؛

1
2

؛

4
6

5 ....
8
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درس:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة
–

ا

1

جمثل كامت ًاطين  3/7كامت ألامسٍكي زوبير ًسشيىك أطىل زحل في الػالم ،بيىما جمثل كامت مسٍم
 4/9كامت هرا الػمالق.
أي الطفلين أطىلً ،اطين أم مسٍم؟ غلل حىابك.
 كخابت الىضػيت غلى الظبىزة و إغطاء اإلادة الصمىيت الكافيت الالشمت للبدث. خل الىضػيت بمشازكت حميؼ أفساد كل مجمىغت ،و صياغت الحل بىضىح و دكت.2
جفض ي اإلاىاكشت الجماغيت للػسوض اإلالدمت باطم اإلاجمىغاث إلى أن:
 أصغس مضاغف مشترك للػددًً  7و ( 9ملامي الػددًً الكظسٍين  3/7و  )4/9هى 7 × 9 = 63ألن أكبر كاطمهما اإلاشترك هى  7( 1و  9غددان أوليان).
 -اإلالام اإلاىخد إذن:

إذن:

28

=

63

4×7
9×7

4

=

27

و

9

63

3×9
7×9

=

=

3
7

وظخيخج أن جىخيد ملامي الػددًً الكظسٍين  3/7و  4/9جطلب ضسب بظط و ملام كل منهما في ملام الػدد الكظسي آلاخس.
 ًخضح مً ملازهت الكظسًٍ اإلادصل غليهما أي 27/63 :و  28/63أن مسٍم أطىل مً ًاطين .ألن.28/63 > 27/63 :3
 و خد اإلالام ثم كازن:1 .... 2
6
13
 اختزل ثم وخد اإلالاماث:25
35

؛

و

6
7

72
45

....

؛

7
12

24
39

؛

و

3
5

18
24

5 ....
11

؛

10
12

؛

و

2
7

12
18

1 ....
8
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تدبري األنشطة

.0,5
 أخظب 12 × 0,5 :؛  24 × 0,5؛  18 × 0,5؛ . . . . .93 92
نشاط  1صفحة  - :92اإلاطلىب ،جددًد الػىصس الدخيل في كل مجمىغت أغداد كظسٍت.
و هرا ًخطلب الدكت في اإلاالخظت ،ألن الػىصس الدخيل هى الػدد الكظسي الري ًخخلف غً ألاغداد ألاخسي (ليع له هفع
اإلالام أو ليع له هفع البظط خظب اإلاجمىغت).
نشاط  2صفحة  - :92جلىٍم كدزة اإلاخػلمين غلى جددًد أغداد كظسٍت ًمكً ملازهتها دون الليام بأًت غمليت مظبلت( .أي التي لها هفع البظط أو
هفع اإلالام) .و هرا ًخطلب ؤلاإلاام بلاغدة ملازهت أغداد كظسٍت لها هفع البظط أو هفع اإلالام.
نشاط  3صفحة  - :92الهدف هى الخأكد مً كدزة اإلاخػلم غلى جىخيد ملاماث أغداد كظسٍت.
نشاط  4صفحة ً - :92خطلب اليشاط البدث غلى أصغس مضاغف مشتر إلالامي الػددًً الكظسٍين اإلاساد جىخيد ملامهما.
نشاط  5صفحة  - :93جىخيد ملاماث ألاغداد الكظسٍت اإلالترخت بخطلب حػسف أي مً اإلالامين مضاغف للملام آلاخس .مثال :في الػددًً الكظسٍين
 7/9و  45 ،37/45مضاغف ل ـ ـ ـ ـ  9ألن 9 × 5 = 45
7×5
35
37
=
؛
9×5
45
45

.0,5
 أخظب 14 × 0,5 :؛  14 × 0,5؛  48 × 0,5؛  36 × 0,5؛ . . . . .93
نشاط  6صفحة - :93اختزال ألاغداد الكظسٍت اإلالترخت ًخطلب حػسف أكبر كاطم مشترك لبظط و ملام كل منها.
نشاط  7صفحة - :93ملازهت ألاغداد الكظسٍت اإلالترخت ًلخض ي جىخيد ملاماتها.
نشاط  8صفحة - :93ملازهت ألاغداد الكظسٍت اإلالترخت ًلخض ي جىخيد ملاماتها.
و هرا بدوزه ًخطلب البدث غً أصغس مضاغف مشترك إلالاماث جلك ألاغداد.
اإلاضاغف اإلاشترك للملاماث ( 5و  3و  4و  6و  )10هى .60

األعداد الكسرية (.)4

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:

حظاب مجمىع و فسق غددًن هظسٍحن.

أدوات ديداكتيكية:

 أدواث جماغيت:– طبىزة.

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

 أدواث فزديت:– دفاجس ،أكالم ،ألىاح – هساطت الخلمُر.

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1

كاٌ ًىطف لىالده ،صسفذ  2/3اإلابلغ الري أغطُخني ئًاه لشساء كامىض و  2/7لشساء دفتر .و
لم ًبم غندي ش يء.
 هل هرا صحُح.كم باحساء الحظاب الري ًإهد صحت أو خطأ ما كاله ًىطف لىالده؟
 جيىٍن مجمىغاث من  4أو  5مخػلمحن و هخابت الىضػُت غلى الظبىزة .و جحدًد مدة ؤلاهجاش. كساءة و جحلُل النص داخل ول مجمىغت و صُاغت الحل الري طُلدم باطم اإلاجمىغت و بمشازهت ول أفساد الفسٍم.2
جفض ي اإلاناكشت الجماغُت لألحىبت اإلالترحت من طسف ملسزي اإلاجمىغاث ئلى:
 حػسف الػملُت الىاحب ئحساؤها ،أي غملُت حمؼ الػددًن الىظسٍحن ) .( 2/3 + 2/7 جىحُد ملامي الػددًن الىظسٍحن باًجاد أصغس مضاغف مشترن إلالاميهما ،أي .(3 × 7 = 21) :212
2
2×3
2×7
6
14
إذن:
+
+
+
=
+
7
3
7×3
3×7
21
21
6 + 14
20
=
21
21

احسب مجموع البسطين و أحتفظ بىفس املقام:

=

20
هالحظ أن< 1 :
21
الاستيتاج :لم ًصسف ًىطف اإلابلغ الري أغطاه أبىه باليامل.

ألن البسط أصغز مً املقام.

لحظاب الباقي ،هحىٌ الػدد  1ئلى غدد هظسي ملامه :21
1
21

=

21
21
20
21

=1
21
–
21

اطخنخاج كاغدة حمؼ و طسح غددًن هظسٍحن:

هىحد ملاماث الػددًن الىظسٍحن اإلاساد حمػهما أو طسحهما.
هجمؼ البظطحن و هحخفظ بنفع اإلالام.
هختزٌ ئذا أمىن ذلً.

6
14
+
21
21

األعداد الكسرية (.)4

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
3
 أحظب اإلاجامُؼ ذهنُا (و اختزٌ ما أمىن ذلً).9
3
15
1
3
7
+
+
+
;
;
8
8
12
12
4
4
 أحظب اإلاجامُؼ بػد جحدًد أصغس مضاغف مشترن للملامحن (اختزٌ متى أمىن ذلً).1
4
8
7
2
5
1
+
+
+
;
;
1
1
1
5
3
3
2
6
3

4
3
+
6
6

;

7

;

5
+

3
6

9

ا

1

ًدعي أحمد أهه مخفىق في السٍاضُاث و أهه ًحصل دائما غلى حظن هلطت في اللظم.
الحظ هُف أهجص الػملُت آلاجُت:
1

)

+

6

1×5
18
5
23
=
+
=
6×5
30
30
30
17

=

30

23

–

30

+

40

=

30

3

4

(–

5
3×6
5×6

3
1
6

=)

4×10
3×10

+

23

=

3
5
4

–

30

(–

4
3

=

3

هل أهذ مخفم مػه في الطسٍلت التي اجبػها؟ ئذا وان حىابً بالنفي ،فأًن جخخلف مػه؟.
 ًىخب هص الىضػُت غلى الظبىزة بىضىح. جخيلف ول مجمىغت بلساءة ة جحلُل النص و صُاغت ؤلاحابت التي طخلدم باطمها من طسف اإلالسز و ذلً بمشازهت الجمُؼ.2
ًنبغي أن جفض ي اإلاناكشت الجماغُت ئلى:
 جحدًد ألاخطاء اإلاسجىبت في الحظاب الري أحساه أحمد .صحُح أن الندُجت النهائُت صحُحت ،ئال أن أحمد اطخػمل السمص ( = )بىُفُت غشىائُت.
ممال ف السطز وو:
3×6
1×5
18
5
23
+
=
+
=
5×6
6×5
30
30
30

=)

1
6

3
5

+

(–

هذه املتساويت خاطئت
املتساويت ولى ف السطز الماوي خاطئت أيضا:
17

=

23

–

40

=

4×10

=

3×10
30
30
30
الترهحز غلى ضسوزة ججصيء الحظاب لخفادي مثل هره ألاخطاء (الشائػت).

23
30

–

4
3

=

4
3

األعداد الكسرية (.)4

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
الترهحز غلى ضسوزة ججصيء الحظاب لخفادي مثل هره ألاخطاء (الشائػت).

مثال:
أحظب مجمىع  3و : 1
6 5

3
1
3×6
1×5
18
5
23
+
=
+
=
+
=
5
6
5×6
6×5
30
30
30

ثم بعد ذلك
هلىم بخىحُد ملامي

 4و
3

23
30

كبل حظاب فسكهما

 30مضاعف مشترك للعدد  ،3إذن:
40
30

4 × 10
=
3 × 10

4
=
3

و منه فان:

40
+
30

23
17
=
30
30

الػدد الىظسي  17/30غحر كابل لالختزاٌ ،ألن  1هى أهبر كاطم مشترن للػددًن  17و .30
3
ألاخطاء التي ازجىبها أحمد باطخػماله السمص ( = ) بىُفُت غشىائُت شائػت ،لرا ٌظخحظن أن ًلترح ألاطخاذ مجمىغت من
الخمازٍن:
 إلاظاغدة اإلاخػلمحن غلى ججاوش جلً ألاخطاء. لخثبُذ الخطىاث اإلاخبػت لحظاب مجمىع و فسق أغداد هظسٍت.3
4
–
)
2
5

 مثال4/9 . . . . . . 4/5 :وشاط  1صفحت ً - :95لخض ي الحل:

(1+

1
6

7
1
+
+
8
3

؛

. 3/5 . . . . . . 3/7

;

;

9
7
+
)
8
6

4
6
–
)
3
7

(–5

(–

6
5

95

 -حػسف الػدد الىظسي الري ًمثل هال من الجصأًن اإلالىهحن و حظاب مجمىغهما:

9
12

=

4
12

+

5
12

األعداد الكسرية (.)4

درس:
احلصة  -األنشطة
وشاط  1صفحت ( :95جابع)

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
9
3
 حظاب الػدد الىظسي الري ًمثل الجصء اإلالىن:=
12
12
النشاط فسصت لألطخاذ للخأهد من كدزة اإلاخػلمحن غلى حظاب مجمىع و فسق غددًن هظسٍحن لهما هفع اإلالام.

–

12
12

وشاط  2صفحت  - :95اإلاطلىب حظاب مجامُؼ و فسوق أغداد هظسٍت و هرا ًخطلب جىحُد ملاماث ألاغداد الىظسٍت اإلاساد حمػها و طسحها ثم
اختزاٌ الػدد الىظسي اإلاحصل غلُه متى أمىن ذلً.
وشاط  3صفحت  - :95اإلاطلىب حظاب مجمىع أو فسوق غددًن هظسٍحن مػلىمحن و اللُام باالختزاٌ متى أمىن ذلً ثم البحث بحن ألاغداد الىظسٍت
اإلالترحت غن ؤلاحابت الصحُحت.
وشاط  4صفحت ً - :95خطلب ئهجاش الػملُاث ؤلاإلاام بالػالكت بحن ألاغداد الىظسٍت و ألاغداد الػشسٍت و الخمىن من الاحساءاث اإلاخبػت لحظاب
مجمىع و فسق غددًن هظسٍحن.

 -مثال7/3 . . . . . . 7/9 :

؛

11/6 . . . . . . 11/8

؛

.4/13 . . . . . . 4/19

96
وشاط  5صفحت  - :96اإلاطلىب حظاب ما جبلى من بجزًن غلى شيل غدد هظسي بمػسفت الاطتهالن مػبرا غنه بػددًن هظسٍحن:
2
1
20
8
7
20
15
5
1
+
=)
(–
+
=)
–
=
=
5
4
20
20
20
20
20
20
4
وشاط  6صفحت  - :96جمثُل جىشَؼ الخالمُر حظب أغمازهم ًخطلب اإلاسبؼ الري ًحخىي غلى  12جسبُػت:
( 2/8 = 1/4بػد الاختزاٌ) ،زبؼ  12هى  3جسبُػاث.
 2/3الػدد  12هى  8جسبُػاث.
الباقي 12 – ) 3 + 8( =1 :أي  1/12هم الخالمُر الرًن ًبلغىن أهثر من  11طنت.
ملحىظت :حظخػمل ثالثت ألىان مخخلفت إلجمام الخمثُل.
الػدد الىظسي الري ًمثل غدد الخالمُر البالغحن  11طنت و أكل:
1
2
1
8
3
11
=
;
+
=
=
=
4
3
4
12
12
12
الػدد الىظسي الري ًمثل غدد الخالمُر البالغحن أهثر من  11طنت:
11
12
11
1
–1
=
–
=
12
12
12
12

2
8

(–1

(بػد الاختزاٌ)

التماثل احملوري.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حعسف محاوز جماثل شيل .زطم مماثل شيل باليظبت إلاظخلُم على وزكت بتربُعاث أو وزكت بُظاء .حعسف محاوز جماثل شيل و زطمها.
 أدوات فزدية:– ألاوظىخ ،وزق ملىي ،اإلاصواة ،البرواز ،اإلاظؼسة.

 أدوات جماعية:– ألاوظىخ ،وزق ملىي ،اإلاصواة ،البرواز ،اإلاظؼسة.

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة

1

ازطم مماثل ول شيل باليظبت للمظخلُم ).(d
(بالنسبة للشكل – انظز آخز الجذاذة)
 ًخم جىشَع اإلاخعلمىن إلى مجمىعاث و ًُظبؽ الىكذ اليافي لإلهجاش. جيهئ السطىم على الظبىزة.2
ٌعسض ملسز ول مجمىعت ؤلاهجاشًٍ أمام باقي اإلاخعلمين للمصادكت أو جصحُح ألادؼاءٌ ،شسح اإلاساحل و الادواث اإلاظخعملت و
ًخم الترهيز على:
 في الشيل ① ًىفي عد التربُعاث ،علدجان مخماجلخان باليظبت للمظخلُم جبعد بىفع اإلاظافت عً اإلاحىزو هما ػسفانللؼعت عمىدًت على ).(d
 في الشيل ② ،ال وجىد لتربُعاثً ،خم زطم اإلاماثل بىطائل مذخلفت :اللالب و دوزان اللالب .retournement ألاوظىخ و الؼي (وسخ الشيل و زطم اإلاماثل على ألاوظىخ ثم اطخيظاخ اإلاماثل). اطخعماٌ اإلاصواة و البرواز بسطم العمىدي اإلااز مً زأض و الري ًلؼع اإلاحىز في هلؼت .و وطع السأض على هرا العمىديبىاطؼت البرواز (هفع البعد عً اإلاحىز).
 الشىكن اإلاخماثكن ًلعان في جهخين مذخلفخين مً اإلاحىز.3
 ًخأهد ألاطخاذ مً كدزة اإلاخعلمين على زطم مماثل شيل على وزكت بتربُعاث أو على وزكت بُظاء.اهلل الشيلين و اطم مماثل ول منهما باليظبت للمظخلُم ).(d
ً -خحلم ألاطخاذ مً كدزة اإلاخعلمين على الخعسف على محىز جماثل شيل.

④

③

⑦

⑥

①
②

⑤

التماثل احملوري.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 -اهخب ألاعداد العشسٍت آلاجُت 13 :وحدة و  5أعشاز –  35وحدة و جصء مً مائت

– ......

79
نشاط  1صفحة ً - :79ظع اإلاخعلمىن (×) عكمت في داهت الجىاب الصحُح و غالبا ما ًذخازون اإلاسبع اإلاىجىد على اإلاظخلُم ألافلي أو العمىدي و هي
فسصت لخثبُذ عملُت الؼي و جصحُح ؤلاجاباث الخاػئتً ،خممىن بعد ذلً بأن اإلاحىز ) (dعمىدي على ] [AEو أن
الىلؼخان اإلاخماثلخان  Aو  Eجبعدان بىفع اإلاظافت عً اإلاحىز.
نشاط  2صفحة ً - :79خعسف اإلاخعلمىن على ألاشياٌ التي جلبل اإلاظخلُم ألاحمس محىز جماثل و ذلً بىاطؼت الؼي الرهني في بداًت ألامس و غالبا ما
ًذؼئىن ،و باطخعماٌ ألاوظىخ ًخضح جلُا أن اإلاظخلُم ألاحمس هى محىز جماثل الدائسة (اللسص) فلؽ و ًخممىن بعد اللُام
باإلاىاوالث الظسوزٍت أن للدائسة عدة محاوز جماثل (جثبُذ مىدظب) و أهه لِع إلاخىاشي ألاطكع محىز جماثل.
نشاط  3صفحة ً - :79سطم اإلاخعلمىن الىصف آلادس بعد ادخُاز محىز جماثل.
هىان ثكثت ادخُازاث( ،الشيل جاهبه)

 ٌعاد وشاغ الحصت الثاهُت مع اكتراح أعداد أدسي.98
ن
نشاط  4صفحة ً - :98ىدشف اإلاخعلمى ألادؼاء التي ازجىبها السطام و مً دكٌ هرا اليشاغ ًخم دعم الىلص الحاصل عىد البعع في الخعسف
على مماثل شيل على وزكت مىلؼت.
نشاط  5صفحة ً - :98خعسف اإلاخعلمىن مماثل اإلاثلث باليظبت للمظخلُم ) (dباطخعماٌ اإلاصواة و البرواز و هي فسصت لدعم مهازة إوشاء العمىدي
على اإلاظخلُم اإلااز مً هلؼت و إًجاد هلؼت مً هرا اإلاظخلُم في الجهت ألادسي مً اإلاحىز جبعد هي و مماثلتها بىفع البعد عً
اإلاحىز.
نشاط  6صفحة ً :98مىً لألطخاذ اكتراح أوشؼت أدسي أهثر مكئمت لخعىٍع الىلص عىد اإلاخعلمين.

ازطم مماثل الشيل ① باليظبت للمظخلُم ).(d

ازطم مماثل الشيل ② باليظبت للمظخلُم ).(d

األعداد الكسرية (.)5

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:

حظاب جداء و خازج عددًن كظسٍين.

أدوات ديداكتيكية:

 أدوات جماعية:– طبىزة – أوزاق.

جذاذة رقم :

اخلامس ابتدائي.

احلصة  -األنشطة

 ...الرياضيات ...
 أدوات فزدية:– دفاجس ،أكالم ،ألىاح – كساطت التلمير.

تدبري األنشطة

1
الحظ كيف حىل ًاطين جداء عددًن عشسٍين إى جداء عددًن كظسٍين:
2,5 × 0,75 = 1,875
25 75
1857
×
=
10 100 1000
ما هف الخطىاث التي اجبعها ًاطين؟ ماذا أغفل؟.
 جنظيم فظاء اللظم و جكىٍن مجمىعاث من  4أو  5أطفال ثم جحدًد مدة إلاهجاش. كتابت هص الىطعيت على الظبىزة بىطىح و التأكد من فهمها .صياغت الحل الري طيلدمه ملسز كل مجمىعت.2
جنطلم املناكشت الجماعيت من ألاجىبت امللترحت من طسف ملسزي املجمىعاث (جحليل ألاجىبت و ملازهته ،جحدًد الصىاب و
الخطإ ). . .و جسكص على:
 عادة عمليت طسب العددًن العشسٍين للتأكد من ححتا ثم جحىٍل الجداء املحصل عليه إى عدد كظسي: التأكد من حت العدد الكظسي الري ًمثل كال من العددًن العشسٍين:1875
= 2,5 × 0,75 = 1,875
1000
75
25
حيح:
حيح:
و
= 0,75
= 2,5
100
10
 اطتتتاج كاعدة طسب عدد كظسي ف عدد كظسي:25 75
1875
 طسبنا البظط ف البظط و امللام ف امللام:×
=
10 100 1000
 التىصل إى طسوزة اختزال ألاعداد الكظسٍت (كبل و بعد جساء العملياث – ذا أمكن – و ذلك لتبظيط الحظاباث).25 25 ∶ 5 5
75
75 ∶ 25
3
=
=
=
=
10 10 ∶ 5 2
100 100 ∶ 25 4
15 ∶ 8 = 1,875

االستنتاج:

→

5 3 15
= ×
2 4
8

لضرب عدد كسري في عدد كسري ،نضرب البسط في البسط و المقام في المقام ثم نختزل إذا أمكن ذلك.
3
 -لتثبيت التلنيت الاعتيادًت لظسب عددًن كظسٍينً ،تبغف اكتراح جمازٍن على املتعلمين مع جىظيف كفاًاث اللىاطم و الاختزال.

األعداد الكسرية (.)5

درس:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

احلصة  -األنشطة
–

ا

1

كظم ًاطين زبع الشسٍط  Aإى ثالثت أجصاء متظاوٍت (اهظس الشكل) .وكال :ن الجصء امللىن ًمثل
 1/3زبع الشسٍط ألاصلف .A
هل هرا حيح؟ علل جىابك.

A
B
 جنظيم فظاء اللظم و جكىٍن مجمىعاث من  4أو  5أطفال ثم جحدًد مدة إلاهجاش. كتابت هص الىطعيت على الظبىزة بىطىح و التأكد من فهمها .صياغت الحل الري طيلدمه ملسز كل مجمىعت.2
أثناء املناكشت الجماعيت لعسوض ممثلف املجمىعاث ًتبغف التركيز على:
 الحلىل امللترحت (مع جحدًد الصائب و الخاطئ). التأكد بىاططت الطي أن الجصء املخدوش ًمثل  1/4الشسٍط ( Aو ٌظاوي الجصء  )Bو أن الجصء امللىن ًمثل  1/3الجصء Bأو  1/12من الشسٍط .A
 صياغت إلاجساءاث الىاجب جباعها للظمت عدد كظسي. ًاطين كظم العدد الكظسي  1/4على .31

3

و بما أن  3 = 1فيمكن أن هكتب أًظا= 12 :
3

1

3
1

∶

1
4

1

الحظ كيف حصلنا على الخازج= 12 :
1

و هرا معناه أهنا كلبنا  1و أصبح  3و اطتبدلنا اللظمت بالظسب 3 .هى مللىب الكظس

3

3
1

∶

1
4

1

دعىة املتعلمين إى جلظيم كل جصء من أجصاء  Aألازبعت إى ثالثت أجصاء متظاوٍت كما فعلنا بالتظبت ل ـ ـ .B

نستنتج القاعدة:

لقسمة عدد كسري على عدد كسري ،نضرب العدد الكسري األول في مقلوب العدد الكسري الثاني.
3
الحظ املثال ثم أجمم:

3 3 3 4 12 4
= × = ∶
=
5 4 5 3 15 5
5 5
∶
2 4

;

8 7
∶
9 6

;
;

1 2 1 3 3
= × = ∶
4 3 4 2 8
5 2
∶
4 3

;

6 1
∶
7 2

1×1

أي= 4×3 :

1
4

األعداد الكسرية (.)5

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

1 4 1 2
 أحظب 40 × 1/4 :و .28 × 1/2100
نشاط  1صفحة  - :100جحدًد الجداء املناطب من بين ألاعداد امللترحت ًلتض ي هجاش عمليت طسب عددًن كظسٍين و اختزال الجداء املحصل عليه.
نشاط  2صفحة  - :100املطلىب جحدًد الخازج املناطب من بين أعداد كظسٍت معلىمت بعد هجاش العمليت و اختزال العدد الكظسي املحصل عليه.
نشاط  3صفحة  - :100املطلىب حظاب جداءاث و خىازج أعداد كظسٍت و جحدًد أيتا أكبر.
نشاط  4صفحة  - :100املتعلم مطالب بحظاب جداءاث و خىازج أعداد كظسٍت و الليام بعمليت اختزال متى أمكن ذلك.
نشاط  5صفحة  - :100املطلىب حظاب جداءاث أعداد كظسٍت ف أعداد عشسٍت .و هرا ًلتض ي اللدزة على جحىٍل عدد عشسي إى عدد كظسي
مناطب و الليام باالختزال متى أمكن ذلك.

84 × 1/4 -

؛

1 4 1 2
.60 × 1/2

101
نشاط  6صفحة  - :101هجاش التشاط ًتطلب الليام بعمليت طسب و بعمليت كظمت لكل عددًن كظسٍين لتحدًد السمص املناطب (× أو ÷) .مثال:
4 5 20 3
4 5 4 4 16
= ×
=
;
= × = ÷
3 4 12 5
3 4 3 5 15
ذن السمص املناطب هى ÷
نشاط  7صفحة  - :101املتعلم مطالب بحظاب كميت املاء املىجىدة ف كل كأض (ب ـ ـ .)g
و ذلك بظسب  1000gمن العدد الكظسي املناطب:
 ف الكأض 1000 × 5/7 :A -ف الكأض 1000 × 2/3 :B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

حل املسائل.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

الاستئناس بمنهجية حل املسائل :كساءة النص و جصنيف و جنظيم املعطياث و جحدًد العملياث الالشمت لحل مسألت.
 أدوات جماعية:– سبىزة – أوزاق.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دفاجس البحث ،أوزاق ،أكالم ،ألىاح – هساست الخلمير.

تدبري األنشطة

1
أزاد مصازع إحاطت حلله بسياج ًيلف  62dhللمتر الىاحد.
أحسب اليلفت إلاحماليت لهرا السياج علما أن بعدي الحلل هما  35,5mو  26,25mو أن املصازع جسن بابا
عسطه .3,50m
 جيىٍن مجمىعاث جخخاز ول منها ملسزا لها ،جىخب الىطعيت على السبىزة. البحث عن العملياث التي ًخطلبها حل املسألت و جسجيبها (دون إهجاش).2
جنطلم املناكشت الجماعيت من ألاحىبت امللترحت و التي دونها ملسزوا املجمىعاث على السبىزة لخفض ي إلى وطعيت نهائيت مخفم
عليها :العملياث الالشمت للحل مصحىبت بالجملت التي حشسحها:
 محيط الحلل :عمليت حمع أو حمع و طسب ،جطبيم اللاعدة( :الطىل  +العسض) × .2 طىل السياج :عمليت طسح (هطسح عسض الباب من املحيط). اليلفت إلاحماليت بـ ـ  :dhعمليت طسب ،طسب ثمن املتر الىاحد في طىل السياج.ًترن إحساء العملياث للعمل الفسدي.
3
ًطلب من املخعلمين إحساء العملياث التي ًخطلبها حل املسألت على ألىاحهم:
 محيط الحلل بـ ـ (35,5 + 26,25) × 2 = 61,75 × 2 = 123,5 :m طىل السياج بـ ـ 123,5 – 3,5 = 120 m :m -ولفت السياج ب ـ ـ 62 × 120 = 7440 dh :dh

1

ا
 جلىم املجمىعاث املخبازٍت بصياغت هصىص مسألت ًخطلب حلها عمليت أو عمليخين (حسب جىحيه ألاسخاذ). -جدبادل املجمىعاث املسائل و جلىم ول مجمىعت بحل املسألت التي صاغتها منافستها.

 جيىٍن املجمىعاث و جحدًد املجمىعخين املخنافسخين اللخين سخدبادالن املسائل التي صاغتها. شسح كاعدة اللعبت :ول مجمىعت سدخحدي منافستها بصياغت أصعب مسألت ممىنت (جيىن في مخناول جالمير السنت الخامست).2
ن
 ًلسأ ممثل ول مجمىعت املسألت التي اكترحذ عليه بصىث مسجفع و ًدو الحل على السبىزة للمناكشت و الخصحيح. -اسدثماز املناكشت لسصد الخعثراث و معالجتهاٌ ،علن الفسٍم الفائص في نهاًت الحصت.

درس:

حل املسائل.

احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

1000 100 10
 -احسب 7,05 × 10 :؛ 31,51 × 100

6,51 × 100

؛

؛

......

102
نشاط  1صفحة  - :102املطلىب جحدًد العلميت الالشمت لحل ول مسألت من املسائل امللترحت.
و هرا ًلخض ي كساءة مخأهيت للنصىص امللترحت و جحليل معطياتها و زبط بعظها بالبعع ،و جحدًد العمليت املناسبت.
نشاط  2صفحة  - :102املخعلم مطالب بخحدًد هص املسألت املناسب للبطاكت امللترحت .و هرا ًلخض ي:
 حعسف العمليخين اللخين جظير إليهما البطاكت ،أي الجمع و الطسح. كساءة ول هص على حدة و جحليل معطياجه و جنظيمها كصد جحدًد النص املناسب.نشاط  3صفحة  - :102حل املسالت ًخطلب:
 كساءة مخأهيت و مالحظت دكيلت للمعطياث املسسىمت. حعسف ول املعطياث ألاساسيت و زبط بعظها بالبعع. جحدًد العملياث الالشمت للحل ،أي عمليت طسح لحساب ثمن ألادواث التي اشتراها ًاسين )(50 – 35 = 15حساب ثمن البرواز15 – (5,90 + 2,80) = 15 – 8,7 = 6,3 :

1000 100 10
 -أحسب 0,750 × 100 :؛ 6,007 × 10

؛

......

103
نشاط  4صفحة  - :103املطلىب جحدًد العلميت املناسبت للنص ،و الجىاب الصحيح دليل على أن املخعلم كادز على الخمييز بين وطعيت طسبيت و
وطعيت كسمت.
نشاط  5صفحة  - :103حل املسألت امللترحت ًخطلب إهجاش عمليخين:
عمليت طسح ) (5000 – 1640 = 3360و عمليت كسمت(5000 – 1640) ÷ 48 = 3360 ÷ 48 = 70) :
أثناء الخصحيحً ،مىن مطالبت املخعلمين بئهجاش العمليخين.
نشاط  6صفحة  - :103حل املسالت ًخطلب:
 عمليت حمع مخبىعت بخحىٍل:115min + 45min = 160min = 2h 40min
2h 40min + 30min = 2h 70min = 3h 10min
 -إلاحابت عن السؤال :شسٍط  3hال ًىفي لدسجيل السىيدشين في ما جبلى من الشسٍط .أن .3h < 3h 10min

التناسبية (.)1

درس:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

املستـــــوى:
الكفاياث املسخهدفت:

حػسف و جىظُف مػامل الخىاسب – .جمثُل وضػُت جىاسبُت.

أدواث ديداكخيكيت:

 أدوات جماعية:– حداول الخىاسب – زسىم مبُاهُت – سبىزة.

 أدوات فزدية:– حداول الخىاسب ،زسىم مبُاهُت ،دفاجس ،أوزاق ملُمترًت.

حدبري األوشطت

احلصت  -األوشطت

 -النشاط األول:

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

ًبُؼ جاحس الفىاكه ًىمُا ما مػدله 45 kg :مً الخفاح 50 kg ،مً اإلاىش 75 kg ،مً
البرجلال 30 kg ،مً ؤلاحاص.
اخسب بكُفُت مسخصسة الكخلت ؤلاحمالُت التي ًبُػها أسبىغُا مً كل فاكهت غلما أهه ال ٌضخغل
ًىم الجمػت.
 جكخب الىضػُت غلى السبىزة و ًلىم اإلاخػلمين بالبدث غً الحل بػد جىشَػهم إلى مجمىغاث صغيرة و ازخُاز ملسز كلمجمىغت.
 -2االستثمار الجماعي:
 الهدف مً هرا اليضاط هى الخىصل إلى بىاء حدول جىاسب و ملئه ،لهرا ًجب أن ًتركص الىلاش غلى هرا الهدف. بػد جدلُل و ملازهت ألاحىبت اإلالترخت مً ظسف ملسزي اإلاجمىغاث ًخم اسخدزاج اإلاخػلمين إلى الجدول آلاحي:اإلجاص
الربحقال
املىز
الخفاح
182
الكخلت املبيعت يف األسبىع
052
722
072
50 × 6

45 × 6

30 × 6

75 × 6

الجدول أغاله و البعاكاثً ،مكً صسخها في الجدول آلاحي:
اإلجاص
الربحقال
املىز
الخفاح
الكخلت املبيعت بــ kg
يىميا
72
75
52
05
أسبىعيا
182
052
722
072
للمسوز مً أغداد السعس ألاول إلى أغداد السعس الثاوي نضزب في هفس الػدد  ،6أي غدد ألاًام التي ٌضخغلها الخاحس في ألاسبىع.
الجدول ًمثل وضػُت جىاسب ،و  6هى مػامل الخىاسب (سبم الخػسف غلى اإلافهىم في اللسم السابؼ).
 معالبت اإلاخػلمين بالبدث –صفهُا -غلى وضػُاث جىاسب مماثلت، -النشاط الثاني:

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

الخظ الجدولين ثم خدد الجدول الري سُمكً مً خساب ثمً  7lو  15lمً الصٍذ.
العرض الثاني

العرض األول

السعت بــ l

7

0

5

9

السعت بــ l

0

6

9

5

الثمه بـ dh

57

79

92

157

الثمه بــ dh

82

102

182

122

التناسبية (.)1

درس:

جذاذة رقم :

احلصت  -األوشطت
 -النشاط الثاني:

حدبري األوشطت
 -2االستثمار الجماعي:
يهدف اليضاط إلى مدي كدزة اإلاخػلمين غلى حػسف حدول جىاسب مً بين غدة حداول بػد الخأكد مً أن اإلاسوز مً أغداد
السعس ألاول إلى أغداد السعس الثاوي خصل بالضسب (أو باللسمت غلى) في هفس الػدد أم ال.
لهرا أثىاء غسض و جدلُل و ملازهت هخائج أغمال اإلاجمىغاثً ،يبغي التركيز غلى هرا الهدف و اسخدزاج اإلاخػلمين إلى جددًد
حدول الخىاسب الري سُمكً مً خساب ثمً السػاث اإلاعلىبت.
 في الجدول ألاول ،اإلاسوز مً أغداد السعس ألاول إلى أغداد السعس الثاوي ال ًسضؼ للاغدة واخدة:90 ÷ 5 = 18 ; 39 ÷ 2 = 19,5 ; 57 ÷ 3 = 19 ; 153 ÷ 9 = 17
 بِىما في الجدول الثاوي ،للمسوز مً أغداد السعس ألاول إلى أغداد السعس الثاوي ضسبىا في :0280 ÷ 4 = 20 ; 120 ÷ 6 = 20 ; 180 ÷ 9 = 20 ; 100 ÷ 5 = 20
 إذن الجدول هى حدول الخىاسب( 02 ،مػامل الخىاسب) هى الري سُمكىىا مً خساب ثمً  7لتراث ،أي  140dhو ثمً 15لتر ،أي  .300dhالػدد  02هى مػامل الخىاسب.
 -3عمل فردي:
 -اكتراح حداول أزسي (بػضها حداول جىاسب).

 -النشاط الثالث:

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

السسم اإلابُاوي الخالي ًبين كمُت الصٍذ اإلاسخسسحت مً الصٍخىن في إخدي اإلاػاصس الخللُدًت:
(بالىسبت للرسم املبياين ،أوظر آخر اجلراذة)
اسخػً بالسسم اإلابُاوي و كم ببىاء و ملء حدول جىاسب ًدخىي كخل الصٍخىن اإلادصىزة بين  2و 12
و ما حػعُه مً شٍذ.
 اجساذ ؤلاحساءاث الخىظُمُت التي حساغد غلى الػمل في ظسوف مالئمت .جكىًٍ مجمىغاث و جددًد ملسز لكل منها. زسم أو اسخيسار السسم اإلابُاوي و جىشَػه غلى اإلاجمىغاث ،و جددًد اإلادة الصمىُت إلهجاش اإلاعلىب. -2االستثمار الجماعي:
 حػعى الكلمت إلالسزي اإلاجمىغاث لػسض هخائج أغمالهم و جدوٍنها غلى السبىزة. أثىاء اإلاىاكضت ًيبغي التركيز غلى:

اللساءة السلُمت للسسم اإلابُاوي :الخأكد غلى وحىد هصف مسخلُم أفلي مدزج ًمثل كخلت الصٍخىن باللىعاز و هصف
مسخلُم غمىدي مدزج ًمثل سػت الصٍذ باللتر و هلعت الخلاء هصفي اإلاسخلُم أي الىلعت ( 2صفس).
جدزٍب اإلاخػلمين غلى جددًد سػت الصٍذ اإلاىاسبت لكخلت شٍخىن مػلىمت أو الػكس.



لفذ اهدباههم إلى أن الىلغ اإلادددة جىحد كلها غلى مسخلُم واخد ،أي أنها مسخلُمُت مؼ .O
إصساكهم في بىاء و ملء الجدول اإلاعلىب اهعالكا مً السسم (أو بإحساء الحساب الالشم).




كخلت السيخىن بـ q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سعت السيج بـ l

16

32

48

64

80

96

112

128

144

160

التناسبية (.)1

درس:
احلصت  -األوشطت

جذاذة رقم :

حدبري األوشطت


 -أخسب:

2,221 2,21 2,1
. . . . . . ; 6,105 × 0,001 ; 37 × 0,01 ; 23 × 0,1

 كتاب التلميذ صفحة .127نشاط  1صفحة  - :107اإلاعلىب جددًد الجدول الري أغداده غير مخىاسبت مً بين الجداول اإلالترخت .و هرا ًخعلب اللدزة غلى حػسف مػامل
الخىاسب و جىظُفه لخددًد حدول جىاسب و جمُيزه غً الجداول التي أغدادها غير مخىاسبت.
نشاط  2و  3و  4صفحة  - :107تهدف هره ألاوضعت إلى جلىٍم كدزة اإلاخػلمين غلى ملء حداول جىاسب بمػسفت مػامل الخىاسب.
أثىاء الخصحُذ ًيبغي الخأكُد غلى بػض اإلالادًس اإلاخىاسبت مثل:
 اإلاسافت اإلالعىغت و كمُت البنزًً اإلاستهلكت (الجدول .)0 اإلادة الصمىُت و اإلاسافت (الجدول .)7 -غدد دوزاث عجلت و اإلاسافت اإلالعىغت (زبغ اإلاسافت بمدُغ العجلت الدائسٍت).



 -أخسب:

2,221 2,21 2,1
. . . . . . ; 21 × 0,001 ; 475 × 0,01 ; 106 × 0,1

 كتاب التلميذ صفحة .128نشاط  5صفحة  - :108يهدف اليضاط إلى جلىٍم كدزة اإلاخػلم غلى مالخظت مبُان ًمثل وضػُت جىاسبُت و كساءة و اسخسساج اإلاػلىماث ألاساسُت و
جسحمتها إلى حدول:
عدد املقاعد
12
8
6
5
0
1
مثه الخركرة بــ dh
00
70
00
02
8
0
نشاط  6صفحة  - :108مالخظت مبُان وضػُت جىاسبُت و كساءجه كصد اسخسساج كمُاث البنزًً و اإلاسافاث اإلاعلىبت.
نشاط  7صفحة  - :108خل اإلاسألت ًلخض ي:
 جددًد حمُؼ اإلاػعُاث ألاساسُت اإلاكخىبت و اإلاسسىمت :سػت سعل مً الصباغت ( ،)5اإلاساخت التي ًمكً صباغتهابلتر واخد.
 خساب اإلاعلىب:اإلاساخت التي ًمكً صباغتها بسعلين :بلترًً ،ب ـ  10لتر.
 كمُت الصباغت الالشمت لصباغت متر مسبؼ واخد. -غدد السعىل الالشمت لصباغت  62مترا مسبػا.

وحدات قياس املساحة.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

حعسف وخداث قياض اإلاظاخت (ألاطاطيت ،مضاعفاتها ،أحصاؤها) الخمييز بين اإلاديغ و اإلاظاخت .الخعبير عً قياض بخأظير.
 أدوات جماعية – :حدول وخداث قياض اإلاظاخاث– مسبعاث مً الىزق اإلاقىي ضلعها  1cmو 1m

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية – :مسبعاث مً الىزق اإلاقىي– دفاجس البدث ،أوزاق ،ألىاح ،أقالم – كساطت اإلاخعلم.

تدبري األنشطة


 -اننشاط األول:

الوضعية

 -1عمم فً مجمىعات:

جىضع زهً إػازة كل مجمىعت مسبعاث مً الىزق اإلاقىي ظىل أضالعها  1cmو  1dmو .1m
 جقىم كل مجمىعت بخددًد مديغ كل مسبع باألخمس و جلىًٍ مظاخخه باألخضس ثم قياض أضالعهو حسجيل مالخظاتهما.
 ٌعد ألاطخاذ العخاد الدًداكخيكي مظبقا :مسبعاث مً الىزق اإلاقىي مخخلت ألاحجام ضلعها  1cmو .1dm مسبع كبير مً الخؼب أو مً الىزق اإلاقىي لخقدًم اإلاتر اإلاسبع و كرلك مسبعاث صغيرة ظىل ضلعها  1mmباإلضافت إلىؤلاحساءاث الخىظيميت اإلاعخادة.
 -2االستثمار انجماعً:
بعد عسض هخائج اإلاجمىعاث و جدوٍنها على الظبىزةً ،فخذ باب الىقاغ الري ًيبغي أن بىصب على:


جدليل و مقازهت الاحىبت اإلاقترخت قصد جصحيذ الخاظئ منها و بلىزة خل مخفق عليه.

 قياض أضالع اإلاسبعاث اإلاىضىعت زهً إػازة اإلاخعلمين و اطخيخاج مظاخت كل منها( :طبق الخعسف على هره اإلافاهيم).
 ظىل ضلع هرا اإلاسبع هى طيخمتر واخد .و قياض مظاخت مسبع ظىل ضلعه 1cmمى طيخمتر مسبع واخد و ًكخب .1cm2 قياض مظاخت مسبع ظىل ضلعه  1dmهى دطمتر مسبع واخد و ًُكخب .1dm2 قياض مظاخت مسبع ظىل ضلعه  1mهى ددطمتر مسبع واخد و ًُكخب .1m2 قياض مظاخت مسبع ظىل ضلعه  1mmهى ددطمتر مسبع واخد و ًُكخب .1mm2جسجيب هره الىخداث جصاًدًا ثم بىاء حدول لها.
الىحدة األساسية
األجزاء
انمهٍمتر انمربع

انسنتمتر انمربع

اندٌسمتر انمربع

انمتر انمربع

mm2

cm2

dm2

m2
0

5

1

0
7
0
0
0
9
9
0
0
0
 الخركير بالعالقاث بين هره الىخداث و ػسح طبب جقظيم كل عمىد إلى خاهخين في الجدول (إدزاج بعض اإلاظاخاث فيالجدول ،مثال 9,9dm2 :؛  15,007m2و معالبت اإلاخعلمين بقساءتها و جدىٍلها إلى وخداث معيىت.
 -3عمم فردي:
إهجاش بعض الخدىٍالث على ألالىاح.




لفذ اهدباه اإلاخعلمين إلى العالقت بين وخداث قياض اإلاظاخت :همس مً خاهت إلى الخاهت اإلاجاوزة بالضسب في  .011أو
القظمت على ( 011و هرا ما ًفظس الخغ الري ًقظم كل خاهت إلى قظمين ،ألهىا بعكع وخداث قياض العىل ،هضع في
حدول وخداث اإلاظاخت وقمين في كل خاهت.
البدث عً بعض ألاػياء ال ي ٌُ  رعَر عً مظاخاها ب ـ  :m2قععت أزضيت :cm2 ،وزقت.

وحدات قياس املساحة.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


 -اننشاط انثانً:

ا

 -1عمم فً مجمىعات:

قالذ عائؼت ألطخاذها" :قسأث في كخاب الجغسافيا ان مظاخت اإلاغسب جبلغ  710800كيلىمتر مسبع.
ُ
جسي ماذا ٌعني الكيلىمتر اإلاسبع و أًً ًمكً كخابخه في حدول وخداث اإلاظاخت؟.
 اجخاذ ؤلاحساءاث الخىظيميت اإلاعخادة – جكىًٍ مجمىعاث و كخابت الىضعيت على الظبىزة – جددًد اإلادة الصمىيت – جىفيرخسٍعت اإلاغسب.
 -2االستثمار انجماعً:
بعد عسض هخائج اإلاجمىعاث و جخليلها و مىاقؼاهاً ،خم اطخدزاج اإلاخعلمين إلى:
 مضاعفاث اإلاتر اإلاسبع و منها الكيلىمتر اإلاسبع ُ(ًكخب )km2 :ال ي حظخعمل للخعبير عً اإلاظاخاث الكَري .و الكيلىمتر اإلاسبع
هى مظاخت مسبع ظىل ضلعه كيلىمتر واخد (أي ( )1000mو قد طبق جقدًمه في القظم السابع).
و للمتر اإلاسبع مضاعفان آخسان و هما:
الدًكامتر اإلاسبع ) (dam2و هى مظاخت مسبع ظىل ضبعه دًكامتر واخد ).(10m
الهكخىمتر اإلاسبع ) (hm2و هى مظاخت مسبع ظىل ضلعه هيكخىمتر واخد ).(100m
 و خ ى جكخمل الصىزة ًيبغي الخركير بالىخداث اإلاظخعملت لخددًد مظاخاث الحقىل و الضيعاث و جددًد مىقعها في
الجدول.
األجزاء

الىحدة

انمهٍمتر

انسنتمتر

اندٌسمتر

انمربع

انمربع

انمربع

mm2

cm2

dm2

 -3عمم فردي:
 خىل إلى الىخدة اإلاعلىبت:=. . . . . . . . . . hm2

املضاعفات
اندٌكامتر

انهكتىمتر

انكٍهىمتر

انمربع

انمربع

انمربع

m2

dam2

hm2

km2

انسانتٍار ca

اَر a

انهكتار ha

انمتر انمربع

1,05 km2

0,75 hm2 =. . . . . . . . . . dam2

2,225 dam2 =. . . . . . . . . . cm2

12,009 m2 =. . . . . . . . . . dm2

=. . . . . . . . . . m2

6,04 ha

0,75 dam2 =. . . . . . . . . . ca

=. . . . . . . . . . hm2

1,05 km2

0,75 hm2 =. . . . . . . . . . dam2

2,225 dam2 =. . . . . . . . . . cm2

12,009 m2 =. . . . . . . . . . dm2

زجب جصاًدًا:
0,5 ha ; 51 dam2 ; 5010 m2 ; 0,49 hm2

وحدات قياس املساحة.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


انحساب انسرٌع:

قسمة عدد عشري عهى .0111 ،011 ،01
 -أخظب:

201,51 ÷ 1000

;

72,15 ÷ 10

;

15,8 ÷ 100

;

12,4 ÷ 10

 كتاب التلميذ صفحة .011نشاط  1صفحة  - :109اإلاخعلم معالب بدظاب مظافت الؼكلين ) (Aو ) (Bمظخعمال الىخداث اإلادددة و ذلك بخجصيء كل مً الؼكلين بىاطعت
الىخدة اإلاخخازة.
باجخاذ اإلاسبع  uوخدة لقياض اإلاظاخاث :مظاخت ) (Aحظاوي  .15مظاخت ) (Bحظاوي .10,5
باجخاذ اإلاظخعيل وخدة لقياض اإلاظاخاث :مظاخت ) (Aحظاوي  .30و مظاخت ) (Bحظاوي .21
باجخاذ اإلاثلث وخدة لقياض اإلاظاخاث :مظاخت ) (Aهي  120و مظاخت ) (Bهي .84
نشاط  2صفحة  - :109اإلاعلىب مً اإلاخعلمين جددًد مظاخت الؼكل ) (Hعلى ػكل خصس باطخعمال الىخدجين اإلاؼاز إليهما.
نشاط  3صفحة  - :109اإلاعلىب جددًد مظاخت الؼكل ) (Kعلى ػكل خصس مظخعمال الىخدجين اإلاؼاز إليهما.
نشاط  4صفحة  - :109اإلاعلىب إخاظت الجىاب اإلاىاطب.
مظاخت غسفت  ،5m2مظاخت خدًقت  ،500m2مظاخت دفتر  567m2و مظاخت منزل .144hm2
و ٌعخَر اليؼاط فسصت إلععاء معنى لخقدًس اإلاظاخاث.

انحساب انسرٌع:

قسمة عدد عشري عهى .0111 ،011 ،01
ٌ -عاد وؼاط الحصت الثاهيت بأمثلت مغاًسة.

 كتاب التلميذ صفحة .001نشاط  5صفحة ً - :110دىل اإلاخعلم إلى الىخدة اإلاعلىبت ،و ًمكىه الاطخعاهت بجدول وخداث اإلاظاخت.
نشاط  6صفحة ً - :110دىل اإلاخعلم إلى الىخداث الصزاعيت مً  dam2 ،hm2 ،m2إلى الهكخاز ثم آلاز فالظىدياز و هي فسصت لدعم العالقاث بين
وخداث اإلاظاخت.
نشاط  7صفحة ً - :110خدقق ألاطخاذ مً فهم اإلاخعلمين للمعلىب و هى مقازهت مظاخخين  1500 m2و  0,18 haبىضع عالمت في خاهت الحقل
ألاكَر مظاخت.
نشاط  8صفحة  - :110اإلاعلىب جددًد مظاخت كل مً الؼكلين  Aو  Bعلما بأن مظاخت التربيعت هي .1cm2

حساب املساحات.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

خظاب مظاخاث املضلػاث الاغخُادًت :حػسف خظاب مظاخاث بػض املضلػاث الاغخُادًت و اطخػمالها.
 أدوات جماعية:– زطىم مضلػاث ،حدول وخداث قُاض املظاخت ،الظبىزة.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– زطىم مضاغفاث ،دفاجس  ،أقالم ،ألىاح – كساطت الخلمُر.

تدبري األنشطة


 -النشاط األول:

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـcm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

A
6 cm

G

C

F
11 cm

D

 جكىًٍ مجمىغاث مً  4أو  5أفساد .و جىظُم فضاء و أزار القظم ملظاغدة املخػلمين غلى الخىاصل و جبادل السأي. كخابت الىضػُت غلى الظبىزة أو اطخيظاخها و جىشَػها غلى املجمىغاث ،زم جددًد املدة الصمىُت الكافُت لإلهجاش. -2االستثمار الجماعي:
 اليشاط فسصت للمخػلمين لخدُين مكدظباتهم الظابقت خىل خظاب املظاخاث و جدغُمها و إغىائها.بػد غسض هخائج أغمال املجمىغاث و جدلُلها و مىاقشتها و جصحُذ أخعائها مً ظسف املخػلمين ًيبغي التركيز غلى:
 ظبُػت ألاشكال املمثلت و أبػاد كل منها. الخركير بقىاغد خظاب مظاخت كل مً هره ألاشكال.* املسبؼ( :الضلؼ × الضلؼ) * .املظخعُل( :العىل × الػسض) * مخىاشي ألاضالع( :القاغدة × الازجفاع).
 جىظُف الػالقت بين الضسب و القظمت الطخيخاج قىاغد خظاب أبػاد كل مً هره ألاشكال. -النشاط الثاني:

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

اخظب مظلحت الشكلين املخدشين:
B

F

A

C
G
6 cm

E

D
6 cm

 جكىًٍ مجمىغاث مً  4أو  5أفساد. كخابت الىضػُت غلى الظبىزة بىضىح أو اطخيظاخها و جىشَػها غلى املجمىغاث. -جددًد املدة الصمىُت الالشمت إلًجاد الحل.

4 cm

حساب املساحات.

درس:
احلصة  -األنشطة
 -النشاط الثاني:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
 -2االستثمار الجماعي:
ًفسح املجال ملقسزي املجمىغاث لػسض هخائج أغمال مجمىغاتهم و لصمالئهم إلبداء السأي في الحلىل التي اقترخذ غليهم و
مىاقشتها و جصحُذ الخاظئ منها.
ًيبغي أًضا اطدثماز املىاقشت الجماغُت للتركيز غلى:
 جددًد ظبُػت الشكلين املخدشين و أبػادهما. الخركير بقاغدحي خظاب مظاخت كل مً املثلث و املػين و مقازهتهما بقاغدة مظاخت املظخعُل. جىظُف الػالقت بين الضسب و القظمت الطخيخاج قىاغد خظاب أبػاد كل مً هره ألاشكال.

الحساب السريع:

طرح مضاعف  111من عدد صحيخ.
 -أخظب:

2327 – 200 ; 955 – 300 ; 787 – 500 ; 118 – 100

 كتاب التلميذ صفحة .111نشاط  1صفحة ً - :111الخظ املخػلم الشكل و ًصل كل بعاقت بما ًىاطبها.
ًيبغي التركيز غلى قىاغد خظاب مظاخت مظخعُل و مظاخت مسبؼ و مظاخت مثلث و مظاخت مػين.
.6 × 6
 مظاخت املسبؼ  AEFDهي:.9 × 6
 مظاخت املظخعُل  ABCDهي:.)6 × 9( ÷ 2
 مظاخت املثلث  BCFهي:نشاط  1صفحة  - :111املعلىب :الخأكد مً خصت أو غدم صحت ما قالخه هبت و ذلك بدظاب مظاخت كل مً ألاشكال بػد جدىٍل ألاظىال إلى :cm
.7 × 7 = 49
 مظاخت املسبؼ بـ ـ  cm2هي:.9 × 5 = 45
 مظاخت مخىاشي ألاضالع بـ ـ  cm2هي:.8 × 6 = 48
 مظاخت املظخعُل بـ ـ  cm2هي:املقازهت45 < 48 < 49 :
لِع لألشكال هفع املظاخت.
نشاط  3صفحة  - :111املعلىب جصحُذ ألاخعاء التي ازجكبتها شٍيب أزىاء خظابها ملظاخاث املظخعُل و املػين و مخىاشي ألاضالع.
ألاخعاء هي:
.)8 × 5( ÷ 2 = 22
و لِع
8×5 = 4
.8 × 5
و لِع
)8 × 5( ÷ 2 = 22
مظاخت املػين هي:
و لِع .)8 × 5( ÷ 2
8 × 5 = 42
مظاخت مخىاشي ألاضالع هي:
-

حساب املساحات.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


الحساب السريع:

طرح مضاعف  111من عدد صحيخ.
ٌ -ػاد هفع وشاط الحصت الثاهُت مؼ أمثلت مغاًسة.

 كتاب التلميذ صفحة .111نشاط  4صفحة  - :113املعلىب خظاب كمُت املاء الالشمت لظقي الحدًقت بػد خظاب مظاختها و ًيبغي التركيز غلى:
 شكل الحدًقت (مكىهت مً مسبؼ و مثلث)..42 × 42 = 0622
 مظاخت املسبؼ بـ ـ  m2هي:.)42 × 92( ÷ 2 = 622
 مظاخت املثلث بـ ـ  m2هي:.0622 + 622 = 2222
 مظاخت الحدًقت بـ ـ  m2هي:-

كمُت املاء الالشمت ب ـ ـ  lهي:

2200 ÷ 5 = 440 l

نشاط  5صفحة  - :113املعلىب خظاب مظاخت املظخعُل و مظاخت املػين:
.45 × 85 = 9825
 مظاخت املظخعُل بـ ـ  m2هي:.9 × 7 = 69
 مظاخت املػين بـ ـ  m2هي:.9825 – 69 = 9762
 املظاخت القابلت للصزاغت بـ ـ  m2هي:نشاط  6صفحة  - :113املعلىب خظاب املدة التي اطخغسقها هقش وصقل الخدفت إذا كان الػامل ًىجص  24cm2في طاغت واخدة.
 خظاب مظاخت اللىخت بـ ـ :m2 الخدىٍل2,1 m2 = 21 000 cm2 : خظاب مدة الىقش و الصقل بالظاغت )21 000 ÷ 24 = 875 (h) :(h875 ÷ 24 = 36 j 11 h

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

A

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

A

6 cm
G

F
11 cm

C

G

D

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

6 cm

A

F
11 cm

C

D

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

A

6 cm
G

F
11 cm

C

G

D

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

6 cm

A

F
11 cm

C

D

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

A

6 cm
G

F
11 cm

C

G

D

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

6 cm

A

F
11 cm

C

D

الخظ زم اخظب مظاخت كل مً ألاشكال الخالُت ب ـ ـ:cm2
ABCD ; BEGC ; BEFD
B

E

A

6 cm

.

G

F
11 cm

خظاب املظاخاث

C

D

6 cm
G

F
11 cm

C

D

أخظب مظاخت الشكلين املخدشين ABCD :و .EFG
B

F

A

C
G

E

6 cm

4 cm

D
6 cm

أخظب مظاخت الشكلين املخدشين ABCD :و .EFG
B

F

A

C
G

E

6 cm

4 cm

D
6 cm

أخظب مظاخت الشكلين املخدشين ABCD :و .EFG
B

F

A

C
G

E

6 cm

4 cm

D
6 cm

أخظب مظاخت الشكلين املخدشين ABCD :و .EFG
B

F

A

C
G

E

6 cm

4 cm

D
6 cm

أخظب مظاخت الشكلين املخدشين ABCD :و .EFG
B

F

A

C
G
6 cm

E

D
6 cm

4 cm

التناسبية ( :)2السلم و السرعة.

دزض:
املستـــــوى:
الكفاياث املستهدفت:
أدواث ديداكتيكيت:

جراذة زقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
مقازبت مفهىم الظلم و الظسغت – إجساء خظاباث بظُطت خىل الظلم و الظسغت.
 أدواث جماعيت:– جصامُم و خسائط ،جداول جىاطب (الظلم و الظسغت).

احلصت  -األوشطت

 أدواث فسديت:– جداول جىاطب (الظلم و البػد املصغس و البػد الحقُقي).

تدبري األوشطت


 -النشاط األول:

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

قال ًاطين ألخخه :مهال أخخاه .طأجد لك مىاقؼ املدن التي طىقض ي فيها غطلت الصُف ،و لرلك
املظافت التي جفصل بُنها.
أجابخه أخخه :لُف ذلك و هره املظافت جقاض بالكُلىمتراث؟.
الخظ السطم الري وطػه ًاطين ثم أجمم ملء الجدول بػد حػسف املفخاح.
(السطم في آخس الجراذة).
 تهُيئ الػخاد الالشم .و جىشَؼ املخػلمين إلى مجمىغاث مً  0إلى  5أفساد. جكخب الىطػُت غلى الظبىزة أو حظخيسخ في وزقت بىطىح. -2االستثمار الجماعي:
جىطلق املىاقشت الجماغُت مً ألاجىبت املقترخت مً طسف مقسزي املجمىغاث و ًخم أثىاءها الترليز غلى:
 إبساش الصىاب و الخطأ في جلك ألاجىبت و جددًد أطباب ألاخطاء املسجكبت. جددًد أهمُت الخسائط و الخصامُم و السطىم ...في جمثُل الىاقؼ و جقسٍبه إلى ألاذهان (مؼ الاطخػاهت ببػظها لخىطُذ السؤٍا وإظهاز طسوزة اللجىء إلى الخصغير).
 حػسف املفخاح الري ًمكً مً إجمام ملء الجدول (هقىل الظلم).هالخظ أهه للمسوز مً غدد الظطس ألاول إلى الػدد الري ًقابله في الظطس الثاوي هظسب في  .100 000و هرا مػىاه في هرا
السطم أن طيخمترا واخدا غلى السطم ًمثل  100 000 cmغلى ألازض (الىاقؼ أو الحقُقت).
و بما أن 1 km = 100 000 cm :فإن 1 cm :غلى السطم ًمثل  1 kmغلى ألازض.
 إجمام ملء الجدول بمشازلت الجمُؼ:مه إفران إىل إميىزار
مه أزرو إىل إفران
املسافت املصغرة بــ cm
25
71
املسافت احلقيقيت بــ cm
2 500 000
1 700 000
املسافت احلقيقيت بــ km
25
17
 الخألُد غلى إمكاهُت جددًد مىاقؼ مدن غلى زطم أو جصمُم باللجىء إلى الخصغير (اغخماد طلم). الظلم املػخمد في السطم أغاله هى ( 1/100 000الظلم غبازة غً غدد لظسي بظطه .)7الظلم ٌ 1/100 000ػني ،في هره الىطػُت ،أن  1cmغلى السطم ًمثل  100 000 cmفي الحقُقت.
الظلم ًمكىىا مً خظاب البػد الحقُقي بمػسفت البػد املصغس ،أو البػد املصغس بمػسفت البػد الحقُقي.
البعد الحقيقي = البعد الوصغر × هقام السلن.
البعد الوصغر = البعد الحقيقي ÷ هقام السلن.
السلن = البعد الوصغر ÷ البعد الحقيقي.
.

دزض:

التناسبية ( :)2السلم و السرعة.

احلصت  -األوشطت
 -النشاط األول:

جراذة زقم :

تدبري األوشطت
 -3عمل فردي:
 مطالبت املخػلمين برلس خاالث هلجأ فيها إلى جمثُل الحقُقت غلى زطم أو خسٍطت أو جصمُم (شفهُا).مثال :وطؼ جصمُم لبِذ أو مػمل أو مدزطت أو مظدشفى قبل الشسوع في البىاء ،وطؼ خسٍطت لبلد أو مىطقت أو إقلُم....
 ملء جدول الخىاطب الخالي بػد خظاب املػطى الىاقص( :مؼ الاهدباه لىخداث القُاض).البعد املصغر
0,05 dm
0,6 dm
. . . . dm
8,5 cm
9 cm
7
7
7
7
السلم
4 444
044 444
544 444
24 444
البعد احلقيقي
60 hm
100 km
. . . . km
....m
 -اخظب املظافت الحقُقُت الفاصلت بين إًمىشاز و الحاجب و إفسان و بين إفسان و أشزو.

 -النشاط الثاني:

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

ًىجد في غاباث أمسٍكا الجىىبُت خُىان ٌظمى "الكظـ ــىل" ً ،le paresseuxخدسك بظسغت مخىططت
جبلغ خىالي  2 mفي الدقُقت.
ُ
جسي ما هي املدة الالشمت لهرا الحُىان العجُب لقطؼ مظافت  42 kmداخل غابت ألاماشون؟.
 تهُيئ الػخاد الالشم .و جىشَؼ املخػلمين إلى مجمىغاث مً  0إلى  5أفساد. جكخب الىطػُت غلى الظبىزة أو حظخيسخ في وزقت بىطىح. -2االستثمار الجماعي:
أثىاء املىاقشت الجماغُت ًيبغي الترليز غلى:
 جدلُل و مقازهت ألاجىبت املقترخت مً طسف املجمىغاث (قصد إبساش الصىاب و الخطأ) .و اجخاذها أزطُت لبىاء املفاهُمالجدًدة.
 جقدًس طسغت هرا الحُىان العجُب (هل هي بطُئت؟ غادًت) و مقازهتها بظسغاث خُىاهاث أخسي مػسوفت (خصان ،جمل،أطد ،همس ،غصالت )....و بظسغاث بػع وطائل الىقل الحدًثت (طُازة ،طائسة.)....
 خظاب الظسغت املخىططت في الظاغت (أي املظافت التي ًقطػها هرا الحُىان في طاغت واخدة)2m × 60 = 120 m :ُ
و جكخب120 m/h :
 مقازهت هره الظسغت بظسغاث أخسي: طسغت طُازة (مثال 140 km :في الظاغت و جكخب.)140 km/h : طسغت الفهد (و هى أطسع خُىان).100 km/h : طسغت طائسة........960 km/h
 خظاب املدة الصمىُت الالشمت لهرا الحُىان لقطؼ مظافت ( 42 kmأو  )42 000 mبظسغت :120 m/hًمكً الاطخػاهت بسطم (قصد جددًد الػلمُت الالشمت لحظاب هره املدة ،أي القظمت):

دزض:

التناسبية ( :)2السلم و السرعة.

احلصت  -األوشطت
 -النشاط الثاني:

جراذة زقم :

تدبري األوشطت
 خظاب املدة الصمىُت الالشمت لهرا الحُىان لقطؼ مظافت ( 42 kmأو  )42 000 mبظسغت :120 m/hًمكً الاطخػاهت بسطم (قصد جددًد الػلمُت الالشمت لحظاب هره املدة ،أي القظمت):
1h
720m 840m

الخدىٍل إلى أًام:

1h
600m

1h
480m

1h
360m

1h

1h

240m

1h
120m

0

42 000 ÷ 120 = 350 h
350 ÷ 24 14 j 14 h

قطؼ مظافت ً 42kmخطلب باليظبت لهرا الحُىان العجُبً 70 ،ىما و  70طاغت ،لكً إذا ظهس الظبب بطل العجب لما
ًقال و إهه ٌظخدق بالفػل اطم الكظىل.
هره املظافت هي جقسٍبا مظافت املساطىن ) (42,195 kmالتي قطػها الػداء ألامسٍكي (الخىوس ي ألاصل) خالد الخىىش ي في
 2h05min25sفقط.
 بىاء جدول ًمكً مً اطخخالص القاغدة:السرعت املتىسطت بــ m/h
120
129
120
120
× املدة
املدة السمىيت بــ h
30
15
10
5
املسافت بــ m
3600
1800
1200
600
وظخيخج أن

الوسافت = السرعت × الودة الزهنيت.

و بما أن القظمت هي الػملُت الػكظُت للظسب ،فإن:
السرعت الوتوسطت = الوسافت ÷ الودة الزهنيت.
الودة الزهنيت = الوسافت ÷ السرعت الوتوسطت.
 -3عمل فردي:
 خظاب املدة الصمىُت الالشمت للفهد ) (100 km/hلقطؼ مظافت .42kmمقازهت جلك املدة التي اطخغسقها "الكظـ ــىل".
 اخظب ثم أجمم الجدول الخالي:السرعت املتىسطت بـ km/h
90
70
80
املدة السمىيت
.....
1h30min
3
املسافت بــ km
450
.....
.....

.....
5
360

100
2h20min
.....

دزض:

التناسبية ( :)2السلم و السرعة.

احلصت  -األوشطت

جراذة زقم :

تدبري األوشطت


الحساب السريع:

هراجعت جدول الضرب.

 كتاب التلميذ صفحة .111وشاط  1صفحت  - :114ملء الجدول ًخطلب:
 اطدُػاب مفهىم الظلم و الطىل الحقُقي و الطىل املصغس. الخمكً مً قىاغد الحظاب الالشمت. القُام بالػملُاث املىاطبت.وشاط  2صفحت  - :114املطلىب خظاب ألابػاد املصغسة مللػب طىله  110mو غسطه  65بظلم .7/54444
و هرا ًقخض ي القُام بالخدىٍالث الظسوزٍت (مً املتر إلى الظيخمتر) و جطبُق قاغدة الحظاب (قظمت البػد الحقُقي غلى مقام
الظلم).
وشاط  3صفحت  - :114املخػلم مطالب بدظاب البػد الحقُقي بمػسفت البػد غلى الخصمُم بظلم ( 7/254أي )18cm × 250 :و البػد
الحقُقي غلى خسٍطت بظلم  7/044أي.)7 × 044( :
وشاط  4صفحت  - :114املطلىب خظاب املظافت الحقُقُت بين جاشة و الىاظىز بمػسفت طىلها غلى خسٍطت طسقُت بظلم .1/200 000
وشاط  5صفحت  - :114جددًد الظلم املطلىب ًقخض ي :مقازهت أبػاد املظخطُلين.

الحساب السريع:

هراجعت جدول الضرب.

 كتاب التلميذ صفحة .111960 ÷ 60 = 16 km
وشاط  6صفحت  - :115خظاب طسغت الطائسة مً دقُقت واخدة:
خظاب املظافت التي قطػتها الطائسة71 × 024 :
وشاط  7صفحت  - :115الحل ًقخض ي:
 خظاب املدة الصمىُت باغخماد جدول الخىاطب جفادًا لقظمت املظافت غلى الظسغت التي جخطلب جقىُت لم ًخمكً منهااملخػلمىن بػد و غير مدزجت طمً لفاًاث الظىت الخامظت.

-

.

الودة بـ )(min

14

04

74

5

الوسافت بـ )(km

1

0

7

4,5

املدة هي الالشمت لقطؼ  6,5 kmهي 65 min :أو 1h 5min
طاغت غىدجه إلى البِذ هي6h 15min + 1h 15min = 7h 30min :

قال ًاطين ألخخه :مهال أخخاه .طأجد لك مىاقؼ املدن التي طىقض ي فيها
غطلت الصُف ،و لرلك املظافت التي جفصل بُنها.
أجابخه أخخه :لُف ذلك و هره املظافت جقاض بالكُلىمتراث؟.
الخظ السطم الري وطػه ًاطين ثم أجمم ملء الجدول بػد حػسف املفخاح.
مه أزرو إىل إفران

مه إفران إىل إميىزار

املسافت على الرسم بـ cm

71

25

املسافت احلقيقيت بـ cm

1 700 000

......

املسافت احلقيقيت بـ km

......

......

هحو فاض

هحو مكىاض

إيموشاز
الحاجب

إفسان
أشزو
هحو خىيفسة

قال ًاطين ألخخه :مهال أخخاه .طأجد لك مىاقؼ املدن التي طىقض ي فيها
غطلت الصُف ،و لرلك املظافت التي جفصل بُنها.
أجابخه أخخه :لُف ذلك و هره املظافت جقاض بالكُلىمتراث؟.
الخظ السطم الري وطػه ًاطين ثم أجمم ملء الجدول بػد حػسف املفخاح.
مه أزرو إىل إفران

مه إفران إىل إميىزار

املسافت على الرسم بـ cm

71

25

املسافت احلقيقيت بـ cm

1 700 000

......

املسافت احلقيقيت بـ km

......

......

هحو فاض

هحو مكىاض

إيموشاز
الحاجب

إفسان
أشزو
هحو خىيفسة

قال ًاطين ألخخه :مهال أخخاه .طأجد لك مىاقؼ املدن التي طىقض ي فيها
غطلت الصُف ،و لرلك املظافت التي جفصل بُنها.
أجابخه أخخه :لُف ذلك و هره املظافت جقاض بالكُلىمتراث؟.
الخظ السطم الري وطػه ًاطين ثم أجمم ملء الجدول بػد حػسف املفخاح.
مه أزرو إىل إفران

مه إفران إىل إميىزار

املسافت على الرسم بـ cm

71

25

املسافت احلقيقيت بـ cm

1 700 000

......

املسافت احلقيقيت بـ km

......

......

هحو فاض

هحو مكىاض

إيموشاز
الحاجب

إفسان
أشزو
هحو خىيفسة

.

قىاعد للحفظ:

السلم ميكىىا مه حساب البعد احلقيقي مبعرفت البعد املصغر ،أو البعد املصغر مبعرفت البعد احلقيقي.
البعد الحقيقي = البعد املصغس × مقام الظلم.
البعد املصغس = البعد الحقيقي ÷ مقام الظلم.
الظلم = البعد املصغس ÷ البعد الحقيقي.

عالقاث السرعت:
الظسعت املتوططت = املظافت ÷ املدة الصمىيت.
املظافت = الظسعت × املدة الصمىيت.

املدة الصمىيت = املظافت ÷ الظسعت املتوططت.

متاريه لإلجناز:
أجنس ما يلي على دفتر التماريه:
 -7امل جدول الخىاطب الخالي بػد خظاب املػطى الىاقص( :مؼ الاهدباه لىخداث القُاض).
البعد املصغر
السلم
البعد احلقيقي

9 cm
7
24 444
....m

8,5 cm
7
544 444
. . . . km

. . . . dm
7
044 444
100 km

0,6 dm
7
4 444
....

0,05 dm
....
60 hm

 -2اخظب ثم أجمم الجدول الخالي:
السرعت املتىسطت بـ km/h
املدة السمىيت
املسافت بــ km

80
3
.....

70
1h30min
.....

90
.....
450

.....
5
360

100
2h20min
.....

تكبري و تصغري األشكال

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

إهجاش جنبير أو جصغير ػهل .إهجاش جنبير أو جصغير ػهل بمقداز معلىم – إًجاد مقداز جنبير أو جصغير ػهل.
 أدوات فزدية:– أوظىر.

 أدوات جماعية:– مظطسة مدزجت – أوظىر.

احلصة  -األنشطة
الحصة األولـى:
 -النشاط األول:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

الؼهل ❷ جنبير للؼهل ❶.
باجساذ الظىديمتر وخدة لقياض الاطىاى ،أجمم الجدوى:
(الشكل و ثتمة الوضعية في آخز الجذاذة)
 ًخىشع املخعلمىن إلى مجمىعاثً – .يهئ ألاطخاذ السطم بأبعاد عؼسٍت مضبىطت و ًسخاز مقدزا للخنبير (اثىان مثال). ًسطم الؼنالن معا على الظبىزة بدقت (أو ٌظخيسخ) و جسطم جداوى بعدد املجمىعاث. -2االستثمار الجماعي:
 ٌعسض مل مقسز الىخائج املخىصل إليها للمصادقت عليها و ٌسجل في جدوى. ًفخذ باب الىقاغ الجماعي و ًخم الترليز على: ججاوش ألازطاء الىاججت عً وضع املظطسة املدزجت (ال هبدأ مً أقص ى املظطسة). جدزٍجاث الظىديمتر و جدزٍجاث امليلمتر (قساءة القياض). أعداد الظطس ألاوى في الجدوى مخىاطبت مع أعداد الظطس الثاوي. ليف هجد معامل الخىاطب (مقداز الخنبير). جسوٍج املفسدجين :جنبير و جصغير (الؼهل ❷ جنبير للؼهل ❶ ،الؼهل ❶ جصغير للؼهل ❷). خيىما هقىم بخنبير هضسب جميع قياطاث الاطىاى في هفع العدد. قياطاث الصواًا ال جخغير (الخدقق باألوظىر). -3عمل فردي:
 ABCمثلث قائم الصاوٍت في  Aخيث  AC=3cmو ( .AB=2cmالؼهل جاهبه).
ازطم جنبير للمثلث  ABCبمقداز مسجين.
B

C

A

تكبري و تصغري األشكال

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة األولى:
 -النشاط الثاني:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

أوجد مقداز الخصغير لالهخقاى مً املظخطيل ② إلى املظخطيل ①.
هل املظخطيل ③ جصغير للمظخطيل ② ؟.
(الشكل في آخز الجذاذة)
 ًخم اجساذ الاجساءاث الالشمت ماملعخاد.... ًترك الىقذ الهافي للقيام باملىاوالث الضسوزٍت. ًسطم الؼهل على جسبيعاث أو وزقت بيضاء و ٌظخيسخ و ًىشع. -2االستثمار الجماعي:
 ٌعسض مقسز مل مجمىعت الىخائج املخىصل إليها و ليفيت الحصىى عليها.ًفخذ باب الىقاغ للمصادقت على الىخائج الصحيدت و جصحيذ ألازطاء املسجنبت بالسجىع إلى أطبابها ،و ًخم الترليز على:
 قياض أبعاد مل مظخطيل بالدقت الالشمت. إلًجاد مقداز الخنبير أو الخصغير ًنفي إًجاد ليفيت الاهخقاى مً طىى ضلع معين مً الؼهل ألاوى إلى هظيره فيالؼهل الثاوي (عمليت خظابيت ،الخىاطبيت).
 جصغير ػهل ال ٌعني جصغير ألابعاد بطسح هفع املقداز منها: 3 ÷ 4 = 3أو  1,3 ÷ 4,1 = 3مقداز الخصغير هى( .3:الخصغير غير مسجبط بالطسح).
طسخىا  1cmمً بعدي املظخطيل ② فدصلىا على بعدي املظخطيل ③ و زغم ذلو فاملظخطيل ③ ليع جصغيرا
للمظخطيل ②.
 لخصغير ػهل هقظم جميع ألابعاد على هفع العدد. لخنبير ػهل هضسب جميع ألابعاد في هفع العدد. -3عمل فردي:
ًخدقق ألاطخاذ مً قدزة املخعلمين على إًجاد مقداز الخنبير أو الخصغير.
أوجد مقداز جصغير املظخطيل ❶؟.

❶

❷

تكبري و تصغري األشكال

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

الحصة الثانيـة:



أنشطة التقويم.

 أوجد املخمم إلى الىخدة 1,,4 :؛  1,300؛  1,4,0؛  1,3؛  1,4؛  1,30؛  1,2,؛ . . . . . . . كتاب التلميذ صفحة .111نشاط  1صفحة ٌ - :117عد املخعلمىن عدد جسبيعاث  1( ABجسبيعاث) و  1( ACجسبيعاث) و ًضعىن عالمت (×) جدذ مل جنبير أو جصغير للمثلث
( .ABCأزبع مثلثاث جدقق الؼسط).
نشاط  2صفحة  :117أ-
ب-
ج-
د-

ًدظب املخعلمىن مقداز الخنبير بعد مالخظت أن طىى الضلع ] [BCهى  1,5cmو طىى هظيره ] [FGهى .3cm
(ضسبىا في .),
ًنخبىن مهان الىقط القياض املىاطب.4cm :
الصاوٍخان مخقاٌظخان (ًمنً الخدقق باألوظىر إذا دعذ الضسوزة لرلو).
ًرلسون شواًا أزسي مخقاٌظت ̂ و ̂ ثم ̂ و ̂ ً( .منً الخدقق باألوظىر).

نشاط  3صفحة ً - :117خمم املخعلمىن زطم جصغير املثلث  ABCبمقداز مسجين قياطاث ألاطىاى على ( ,الضسب في .)4/,
الحصة الثالثـة:



أنشطة الدعم.

 ٌعاد وؼاط الحصت الثاهيت مع اقتراح أعداد أزسي. كتاب التلميذ صفحة .111نشاط  4صفحة ً - :118سطم املخعلمىن جصغيرا للؼهل بمقداز  3مساثً( :قظمىن ألابعاد على .)3
نشاط  5صفحة ً - :118جد املخعلمىن مقداز الخنبير , :و ًخممىن السطم.
نشاط  6صفحة ً - :118خألد ألاطخاذ مً فهم املخعلمين للمطلىب و قدزتهم على الاهخقاى مً النخابت  50%إلى النخابت  4/,أو 1,0
 السطم الري طيدصل عليه ًاطين هى جصغير للسطم ألاصلي بمقداز مسجين.ً -سطم املخعلمىن السطم بعد قظمت ألابعاد على .,

يمكن لألستاذ اقتراح أنشطة اخرى أكثر مالئمة لتعويض نقص المتعلمين.

الؼهل ❷ هى جنبير للؼهل ❶
 -4باجساذ الظىديمتر وخدة لقياض ألاطىاى ،أجمم الجدوى.

GH

 -,اخظب مقداز الخنبير؟.

الؼهل ❶

 -3هل حغيرث قياطاث الصواًا؟.

الؼهل ❷
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الؼهل ❷ هى جنبير للؼهل ❶
 -4باجساذ الظىديمتر وخدة لقياض ألاطىاى ،أجمم الجدوى.

GH

 -,اخظب مقداز الخنبير؟.

الؼهل ❶

 -3هل حغيرث قياطاث الصواًا؟.
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جنبير و جصغير ألاػهاى.

صفدت  4مً 5

األستاذ :أحمد أيت بوناصر
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درس:

حميط الدائرة و مساحة القرص.

املستـــــوى:
الكفايات ادلستهدفة:

جذاذة رقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

خظاب مدُـ الدائسة – خظاب مظاخت اللسص – حػسف الػدد )𝜋( – حػسف و جؿبُم كىاغد خظاب املظاخت و املدُـ.

أدوات ديداكتيكية:

 أدوات جماعية:– دوائس جم جلؿُػها في الىزق امللىي ،خُىؽ ،أدواث هىدطُت.

احلصة  -األنشطة

 أدوات فزدية:– دوائس جم جلؿُػها في الىزق امللىي ،خُىؽ ،بسكاز....

الحصة األولـى:

تدبري األنشطة

 -النشاط األول:

 بناء و ترييض.
 -1عمل في مجموعات:
زبدا للىكذً ،مكً مؿالبت املخػلمين في الُىم الظابم ،بسطم دوائس مخخلفت غلى الىزق امللىي في بُىتهم و جلؿُػها :كما
ٌظخدظً أن ًلىم ألاطخاذ بىفع الػمل ختى ًجد ما ًكفي مً دوائس في خالت ما إذا لم ًىجص البػؼ ما ؾلب منهم.

الوضعية
ًلىم املخػلمىن داخل كل مجمىغت بئخاؾت الدوائس التي أغدوها في بُىتهم بخُـ ملػسفت ؾىل كل
دائسة (أي مدُؿها) .ثم بىاطؿت املظؿسةً ،لِظىن هرا الؿىل ثم ًلظمىهه غلى اللؿس و
ٌسجلىن هخائج اغمالهم في الجدول.
القطر ) (Dبــ cm
احمليط ) (Pبــ cm
اخلارج P/D
ً -خىشع املخػلمىن في مجمىغاث مً

 2أو

 5مخػلمين ،جخخاز كل منها ملسزا.
ُ
 جكخب الىغػُت غلى الظبىزة بىغىح (أو حظخيسخ إن أمكً ذلك و جىشع غلى الخالمُر).ُ
ُ
 جلسأ و جىاكش الىغػُت داخل املجمىغت و ًخػاون أفساد كل فسٍم غلى اللُام باملؿلىب.ً -خأكد ألاطخاذ مً جىفس كل مجمىغت غلى الىطائل املؿلىبت (مً دوائس مً الىزق امللىي ،خُىؽ). ...

ُ

 -2االستثمار الجماعي:
ػسعح
هخائج أغمال املجمىغاث و جدون غلى الظبىزة مً ؾسف امللسزًٍ.
أثىاء املىاكشت الجماغُت لألحىبت امللترخت ًيبغي:
 الخأكد مً صحت ما أهجص (كُاض مدُـ الدائسة و كؿسها ،كظمت ؾىل الدائسة غلى كُاض اللؿس ،الخىازج امللسبت ملخخلفخظب الدكت التي جم بها إهجاش الخلؿُؼ و اللُاض و كد ًجد البػؼ خىازج ملسبت أبػد بكثير مً  .41,2مثال 4 :أو  ،...2في كال
اللظماث )....و ًمكً إغادة اللُاطاث و إحساء غملُاث اللظمت مً حدًد لخصحُذ ألاخؿاء املدخملت.
الحالخين ًيبغي إغادة الػمل بخدسي الدكت).
 مالخظت الخىازج امللسبت املدطل غليها و التي جلازب:( 41,2ذلك:
 اطخدزاج املخػلمين هدى كاغدة خظاب مدُـ دائسة وًمكً أن ًجد املخػلمىن خىازج أضغس أو أكبر كلُال مً
 41,2و
باطخيخاج أن الخىازج امللسبت للظمت أؾىال دوائس غلى أكؿازها حػؿي غددا جابثا )ٌ (nombre constantظمى pi
ًسمص له بـ ـ 𝜋 و كُمخه امللسبت هي.41,2 :
بمالخظت الجدول امللترح .....وظخيخج:
 كاغدة املسوز مً أغداد الظؿس ألاول (طؿس اللؿس) إلى أغداد الظؿس الثاوي (طؿس املدُـ) أي الػسب في 𝜋.
مدُـ الدائسة ) (Pإذن هى حداء اللؿس  Dفي الػدد 𝜋 – .هكخب:
𝜋×P=D

حميط الدائرة و مساحة القرص.

درس:
احلصة  -األنشطة

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة

 -النشاط األول:

 كاغدة املسوز مً أغداد طؿس املدُـ إلى أغداد طؿس اللؿس أي اللظمت غلى 𝜋 .هكخب:

𝜋÷D=P

 -3عمل فردي:
خدد مً بين ألاغداد آلاجُت ،أكسب غدد إلى الػدد 𝜋 41,5 :؛  41,2؛  41,4؛  41,؛ .4 اخظب ذهىُا مدُـ دائسة كؿسها 10m :؛  100m؛ .1000m ما هى أكسب غدد إلى مدُـ دائسة: كؿسها هى150 cm ; 157 cm ; 160 cm ⟵ 49cm : كؿسها هى300 m ; 314 m ; 320 m ⟵ 99m : 35 cm؛ .15 cm
كؿسها:
شػاغها 15cm :؛ .25 cm
 أخظب مدُـ دائسة: بناء و ترييض.
 -النشاط الثاني:

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

الخظ الشكل حُدا.
 اخظب مظاخت املسبؼ  ABCDبؿسٍلخين مخخلفخين. مً الؿسٍلخين ،ما هي الؿسٍلت الذ جلسبك أكثر مً مظاخت اللسص املسطىم داخل املسبؼ ABCD؟. أو حد جأؾيرا ملظاخت هرا اللسص < . . . . . . . . . .مساحة القزص < . . . . . . . . .ملحوظةً :مكً جلؿُؼ أخد همىذجي الشكل أغاله.
 زطم همىذحين مً الشكل الىازد في الىغػُت غلى أوزاق. جكىًٍ مجمىغاث مً  2أؾفال جخخاز كل منها ملسزا. جىشَؼ ألاوزاق التي ثم إغدادها غلى املجمىغاث مؼ كخابت الخىحيهاث الىازدة في الىغػُت غلى الظبىزة. مؿالبت املخػلمين بلساءة الىظ و جدلُله و ضُاغت الحل مً ؾسف أفساد كل مجمىغت. الخأكد مً جىفس املخػلمين غلى كل ما ًلصم لللُام بالػمل املؿلىب. -2االستثمار الجماعي:
يهدف هرا اليشاؽ إلى مظاغدة املخػلمين غلى كاغدة خظاب مظاخت كسص و اطخخدامها لحل مظائل.
ًيبغي – اهؿالكا مً أحىبت املخػلمين – التركيز غلى:
 مالخظت الشكل طلُما و ملؿػا.

املسبؼ  ABCDمجصأ إلى  2أحصاء مخلاٌظت غلػه  100cmفئن مظاخخه ب ـ  cm2هي:
 الؿسٍلت ألاولى :وظخػمل مظاخت أزبػت مسبػاث (5 × 5) × 4 = 100
 الؿسٍلت الثاهُت :مظاخت املسبؼ الكبير و هي10 × 10 = 100 :

 مً خالل مالخظت الشكل ًخضح أن مظاخت اللسص أضغس مً مظاخت املسبؼ .ABCD
(بدُث  5هي شػاع اللسص و أًػا  5×5مظاخت املسبؼ الطغير).
هكخب إذن  < 5 × 5 × 4 :مظاخت اللسص.


مالخظت أحصاء الشكل امللؿؼ:

 اطخيخاج الخأؾير املؿلىب :بكُفُت ججسٍبُت ،أي ِب َػ ِّد التربُػاث داخل و خازج الدائسة (ٌظخدظً أن ًكىن الشكل ممثال غلىوزق ملُمتري)

حميط الدائرة و مساحة القرص.

درس:
احلصة  -األنشطة
 -النشاط الثاني:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة
 < 5 × 5 × 4مظاخت اللسص < 5 × 5 × 3


إغؿاء كاغدة خظاب مظاخت اللسص:

𝜋×S=r×r

 -3عمل فردي:
اكتراح بػؼ الخمازًٍ جخؿلب خظاب مظاخت اللسص و مدُـ الدائسة.
الحصة الثانيـة:



أنشطة التقويم.

,1
 اخظب 254 – ,1 :؛  277 – 41؛  4,2 – ,1؛  498 – 71؛ ........نشاط  1صفحة :119
نشاط  2صفحة :119
نشاط  3صفحة :119
نشاط  4صفحة :119

نشاط  5صفحة :119

الحصة الثالثـة:

 كتاب التلميذ صفحة .,,9ن
 ًالخظ املخػلم الشكل لُخػسف غلى غىاضسه ألاطاطُت :الشػاع ،اللؿس ،و ًلى البؿاكت التي حشير إلى مدُـ الدائسة .و ًيبغيالتركيز غلى كاغدة خظاب مدُـ دائسة و جؿبُلها .املدُـ املؿلىب ب ـ ) (cmهى6 × 41,2 = ,8182 :
 ًالخظ املخػلم الشكل و ًخػسف غلى غىاضس اللسص (الشػاع ،اللؿس) ،ثم ًلىن البؿاكت التي حشير إلى مظاخت اللسص و ًخممالحظاب .البؿاكت هي.2 × 2 × 41,2 = 51142 :
 ًخمم املخػلم الجدول بػد إحساء الػلمُاث الالشمت بخؿبُله للىاغد خظاب مظاخت كسص و مدُـ و شػاع و كؿس دائسة. ًدظب املخػلم املظافت التي كؿػها املدظابم بػد ؾىافه  ,1مساث خىل خلبت دائسٍت الشكل كؿسها .50mمدُـ الحلبت ب ـ ) (mهى51 × 41,2 = ,57 :
املظافت التي كؿػها املدظابم بـ ـ ) (mهي .,57 × ,1 = ,571 :الخدىٍل1570 m = 1,570 km :
 املؿىب خظاب املظافت التي جلؿػها الدزاحت غىدما جدوز عجلتها مسة واخدة.مدُـ العجلتً( 140 × 3,14 = 439,6 cm :دظب اللؿس مظبلا).
 ,1مساث249,6 × ,1 = 2496 :
 5مساث.249,6 × 5 = 4,98 :


أنشطة الدعم.

,1
 ٌػاد وشاؽ الحطت الثاهُت مؼ اكتراح أمثلت مغاًسة. كتاب التلميذ صفحة .,41نشاط  6صفحة  - :121املؿلىب خظاب ؾىل الخُـ املظخػمل غلما أن الػلدة جؿلبذ ً .7,2 cmيبغي التركيز غلى:
 خظاب ؾىل الخُـ دون غلدة (مدُـ دائسة شػاغها  )10 cmو هى ب ـ .41 × 41,2 = 6418 :cm خظاب ؾىل الخُـ مؼ إغافت ؾىل الػلدة62,8 + 7,2 = 70 cm :نشاط  7صفحة  - :121املؿلىب خظاب املظافت التي ًلؿػها الػلسب الكبير لظاغت ؾىل كؿسها هى  10cmفي طاغت واخدة ب ـ  ،cmثم خظاب
املظاخت التي ًمسحها هرا الػلسب في دوزة واخدة.
و ًيبغي التركيز غلى كاغدحي خظاب مدُـ دائسة و مظاخت كسص و جؿبُلهما لإلحابت غلى الظؤالين.
املظافت التي ًلؿػها الػلسب الكبير في طاغت بـ ـ  cmهي.5 × 5 × 41,5 = 7815 :
نشاط  8صفحة  - :121املؿلىب خظاب املظاخت الكلُت للجصء الدائسي غلما أن كؿسه  60cmكبل خظاب املدة التي جم فيها إهجاش الػمل إذا كاهذ
الخدفت حصءا مً شزبُت مظخؿُلت الشكل بػداها هما  2,5mو  .1,40mو ًيبغي التركيز غلى:
 جؿبُم كاغدة خظاب مظاخت كسص: مظاخت الجصء الدائسي ب ـ .61 × 41,2 = ,8812 :cm2 خظاب مظاخت الصزبُت بـ ـ .,121 × 415 = 415 :m2 -خظاب مدة إهجاش الػمل بالُىم ).(j
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دزس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

املوشور القائم و األسطوانة (.)2

جراذة زقم :

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
حظاب املظاحاث الجاهبيت و الكليت ملخىاشي املظخطيالث و املىػىز اللائم و ألاططىاهت اللائمت.
 أدواث جماعيت – :علب على ػكل مخىاشٍاث مظخطيالث،مكعباث مىػىزاث كائمت ،أططىاهاث كائمت.

احلصة  -األنشطة

 أدواث فسديت – :مظطسة مدزحت ،املجظماث التي صىعذبعد اهتهاء الدزض (.)43

تدبري األنشطة

الحصة األولـى:

 بناء و ترييض.
ًطال ألاطخاذ املخعلمين بإحضاز مىػىز كائم و مكعب و مخىاشي مظخطيالث كائم و أططىاهت كائمت
مصىىعت مً الىزق الدزض .43

 -النشاط األول:

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

ضع وؼىز مجظماجك مع وؼىز شمالئك ،باطخعمال مظطسة مدزحت احظب مجمىع مظاحاث
ألاوحه الجاهبيت و مجمىع مظاحتي اللاعدجين.
 -2ملخىاشي مظخطيالث كائم.
 -3ملكعب.
 -3ألططىاهت كائمت.
 -4ملىػىز كائم.
 ًىشع املخعلمىن إلى مجمىعاث و حعين كل منها ملسزا لها. جخخاز كل مجمىعت مىػىزا كائما و مكعبا و مخىاشي مظخطيالث كائم و أططىاهت كائمت مً بين مجظماث أفساد املجمىعت. العمل على مساحل و جثبيذ هخائج كل مسحلت. -2االستثمار الجماعي:
 ًمكً اعخباز هره الىضعيت ػاملت ،لكً عىد جىفيرها ًجب ججصئتها إلى مساحل. املرحلة األوى :املكعب و متىاشي املستطيالث القائم.ٌعسض كل ملسز هخائج مجمىعخه و ٌسجلها على الظبىزة. ًفسح املجال للىلاغ الجماعي و ًسكص على:باليظبت ملكعب طىل حسفه  5,3cmمثال :مجمىع مظاحاث ألاوحه الجاهبيت هي:
)(5,3 × 5,3) + (5,3 × 5,3) + (5,3 × 5,3) + (5,3 × 5,3
(5,3 × 5,3) × 4
جبظيط ما طبم ،فىحصل على مظاحت ألاوحه الجاهبيت:
)(5,3 × 5,3) + (5,3 × 5,3
مجمىع مظاحتي اللاعدجين هي:
(5,3 × 5,3) × 2
جبظيط حظاب مجمىع مظاحتي اللاعدجين:
 جلسٍب الخبظيط مً خالل مالحظت  3مسبعاث أو  6مسبعاث مخلاٌظت. ٌظمي ألاطخاذ مجمىع مساحاث ألاوجه الجاهبيت باملساحت الجاهبيت للمكعب.و مجمىع املساحاث الجاهبيت و مجمىع مساحتي القاعدة باملساحت الكليت و ٌظخدزج املخعلمين إلى إيجاد الصيغتين:
إذا كان  aهى طىل حسف مكعب ،فإن املظاحت الجاهبيت هي (a×a)×4 :و املظاحت الكليت هي (a×a)×6 :لهرا املكعب.
باليظبت ملخىاشي املظخطيالث اللائم:
املظاحت الجاهبيت هي مظاحت مظخطيل عسضه ازجفاع املجظم و طىله مجمىع أطىال أضالع اللاعدة (املحيط).
مثال :الطىل  ،5cmالعسض  ،3cmالازجفاع .6cm
)(6 × 5) + (6 × 5) + (6 × 3) + (6 × 3
املظاحت الجاهبيت هي:
)6 × (5 + 5 + 3 + 3
الخبظيط:
أو محيط اللاعدة في الازجفاع.
املظاحت الكليت مجمىع املظاحت الجاهبيت و مظاحتي اللاعدجين.

دزس:

املوشور القائم و األسطوانة (.)2

احلصة  -األنشطة
الحصة األولى:
 -النشاط الثاني:

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
 -3أ -عمل فردي:
 مكعب طىل ضلعه  ،5cmأحظب مظاحخه الكليت. مخىاشي مظخطيالث كائم أبعاده  3cmو  4cmو .5cmاحظب مظاحخه الجاهبيت
احظب مظاحخه الكليت.
 املرحلة الثانية :املىشىز القائم.ٌعسض كل ملسز وؼسه :وؼس ملىػىز كائم كاعدجه مثلث كائم الصاوٍتً ،ضع اللاعدجين حاهبا و ًلدم ألابعاد.
ألابعاد :الازجفاع ،مثال .7cm :و أطىال أضالع املثلث هي مثال 3cm :و  4cmو .5cm
املظاحت الجاهبيت :مظاحت مظخطيل عسضه ازجفاع املىػىز و طىله مجمىع أطىال املثلث (املحيط).
الحظاب(8 × 3) + (8 × 4) + (8 × 5) :
الخبظيط8 × (3 + 4 + 5) :
أو محيط اللاعدة في الازجفاع.
مظاحت اللاعدجين[(3 × 4) ÷ 2] × 2 :
املظاحت الكليت :مجمىع املظاحت الجاهبيت و مظاحتي اللاعدجين.
 -3ب -عمل فردي:
ًخحلم ألاطخاذ مً كدزة املخعلمين على حظاب املظاحت الجاهبيت و الكليت ملىػىز كائمً( .سطم الؼكل على الظبىزة أو ًىشعه
مظخيسخا) .أجمم الجدول آلاحي:
املظاحت الكليت
مظاحت اللاعدجين
املظاحت الجاهبيت
الازجفاع
محيط اللاعدة
5 cm
3 cm

4 cm

h=10 cm
7 cm

القاعدة عبازة عن شبه مىحسف
ًمكً لألطخاذ اطخيباط الصيغ ألاخسي و جلدًمها للمخعلمين.
محيط اللاعدة :املظاحت الجاهبيت ملظىمت على الازجفاع.
الازجفاع :املظاحت الجاهبيت ملظىمت على محيط اللاعدة.
 املرحلة الثالثة :ألاسطىاهت القائمت. ٌعسض كل مخعلم وؼس مجمىعخه مسفلا باألبعاد ألاطاطيت ،أططىاهت كائمت ازجفاعها  4cmو كطس كاعدتها هى.2,5cm :املظاحت الجاهبيت :مظاحت مظخطيل 9,5 cm × 4 cm = 38 cm2
الخبظيط :محيط اللاعدة × الازجفاع.
مظاحت اللسص :عمليا باملظطسة ).(r = 1,5 cm
حظابياً 9,5cm :مثل املحيط.
اللطس هى 9,5cm ÷ 3,14 = 3cm
الؼعاع3 ÷ 2 = 1,5 cm :
مظاحت اللسصين7,065 cm2 × 2 = 14,13 cm2 :
املظاحت الكليت38cm2 + 14,13cm2 = 52,13cm2 :

دزس:

املوشور القائم و األسطوانة (.)2

احلصة  -األنشطة

جراذة زقم :

تدبري األنشطة
 هديجت :املظاحت الجاهبيت ألططىاهت كائمت حظاوي حداء محيط اللاعدة في الازجفاع. املظاحت الكليت حظاوي مجمىع املظاحت الجاهبيت و ضعف مظاحت اللاعدة.ًمكً اطخيباط الصيغ ألاخسي لحظاب الازجفاع أو محيط اللاعدة.
 -3ج -عمل فردي:
ًخحلم ألاطخاذ مً كدزة املخعلمين على جطبيم صيغت املظاحت الجاهبيت و الكليت ألططىاهت كائمت.
 احظب املظاحت الجاهبيت ألططىاهت كائمت ػعاع كاعدتها  5cmو ازجفاعها .10cm -احظب مظاحتها الكليت.

الحصة الثانيـة:



أنشطة التقويم.

 احظب. . . ; 351 – 5,1 ; 17,85 – 3,65 ; 18,93 – 2,61 ; 15,2 – 3,1 : كتاب التلميذ صفحة .211وشاط  1صفحت ً - :111خمم املخعلمىن الجدول ألاول بخطبيم صيغ حظاب املظاحت الجاهبيت أو حظاب الازجفاع أو حظاب محيط اللاعدة ملىػىز
كائم و هي فسصت لدعم الخلىياث للضسب و اللظمت.
ًخمم املخعلمىن الجدول الثاوي بخطبيم صيغ حظاب املظاحت الجاهبيت أو حظاب الازجفاع أو حظاب محيط كاعدة ألططىاهت
كائمت و هي فسصت أخسي لدعم الخلىياث الاعخيادًت للضسب و اللظمت.
وشاط  1صفحت  - :111بعد كساءة املظألت و فهمهاً ،جد املخعلمىن املظاحت الجاهبيت ملخىاشي املظخطيالث اللائم بخطبيم الصيغت املىاطبت لرلك:
(2,5cm + 3cm) × 2 = 11cm
 محيط اللاعدة:11cm × 1,5cm = 16,5cm2
 املظاحت الجاهبيت:(2,5cm × 3cm) × 2 = 15cm2
 مظاحت اللاعدجين:2
2
2
16,5cm + 15cm = 31,5cm
 املظاحت الكليت:وشاط  3صفحت  - :111بعد كساءة املظألت و فهمهاً ،لازن املخعلمىن مظاحت وزكت التزًين باملظاحت الكليت للعلبت (مخىاشي مظخطيالث كائم) ،و
ًحظبىن طىل الخيط الالشم للحصم بالعلدة.
 مظاحت الىزكت60cm × 100cm = 6000cm2 :[(40cm + 30cm) × 2] × 20cm = 2800cm2
 املظاحت الجاهبيت:2
 مظاحت اللاعدجين(40cm × 30cm) × 2 = 24 000cm :2800cm2 + 2400cm2 = 5200cm2
 املظاحت الكليت للعلبت: املظاحت الكليت للعلبت أصغس مً مظاحت وزكت التزًين .الىزكت كافيت لتزًين العلبت.5200cm2 < 6000cm2
 حظاب طىل الخيط الالشم للحصم دون علدة:(40cm + 20cm) × 2 + (30cm + 20cm) × 2 = 220cm
 طىل الخيط الالشم للحصم بالعلدة:220cm + 20cm = 240cm
الحصة الثالثـة:



أنشطة الدعم.

دزس:

املوشور القائم و األسطوانة (.)2

احلصة  -األنشطة
الحصة الثالثـة:

جراذة زقم :

تدبري األنشطة


أنشطة الدعم.

 ٌعاد وؼاط الحصت الثاهيت بأمثلت مغاًسة. كتاب التلميذ صفحة .211وشاط  4صفحت ً - :113حظب املخعلمىن املظاحت الكليت ملكعب طىل حسفه هى .5cm :أي:

150cm2

= 6 × 5cm × 5cm

وشاط  5صفحت ً - :113خمم املخعلمىن الجدول بخطبيم صيغ حظاب محيط اللاعدة أو املظاحت الجاهبيت أو الازجفاع في أططىاهت كائمت.
وشاط  6صفحت ً - :113لسأ املخعلمىن املظالت و بعد فهم املطلىب ًحظبىن محيط كاعدة مخىاشي املظخطيالث اللائم أوال ثم ازجفاعه ثاهيا.
(18cm + 12cm) × 2 = 60cm
املحيط هى:
420cm2 ÷ 60cm = 7cm
الازجفاع هى:
وشاط  7صفحت ً - :113لسأ املخعلمىن املظألت و بعد فهم املطلىب ًلازهىن املظاحخين الجاهبيخين لألططىاهخين.
 املظاحت الجاهبيت لألططىاهت ( )3هي: املظاحت الجاهبيت لألططىاهت ( )2هي:لألططىاهخين اللائمخين هفع املظاحت.

(7cm × 3,14) × 8cm2 = 175,84cm2
(14cm × 3,14) × 4cm = 175,84cm2

A

B

①

②

•
③
A
•

إزاحة األشكال.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات ادلستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

اخلامس ابتدائي.

 -النشاط األول:

 ...الرياضيات ...

حػسف مفهىم إلاشاحت – :اطخػماى ألاوظىخ إلشاحت ػهل بمػسفت إشاحت هقطت مً هقطه غلى وزقت بيضاء – اطخػماى القً إلشاحت
و زطم ػهل – حػسف داصياث إلاشاحت :الحفاظ غلى املظافاث و الصواًا.
 أدوات فزدية: أدوات جماعية:– مظطسة ،أوظىخ ،بسماز.
– ألاوظىخ – املظطسة – ػبنت جسبيػيت.

احلصة  -األنشطة
الحصة األولـى:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

 -1عمل فردي داخل مجموعات:

الوضعية

غلى وزقت بيضاء ،أزطم الؼهل الخالي:

(الشكل في آخز الجذاذة).
 اوسخ املضلؼ  ABCDEو أشح ألاوظىخ غلى طىى القطػت ].[AF
مً الىقطت  Aإلى الىقطت .F




اطخيسخ الىقط B :لخحصل غلى .G
 Cلخحصل غلى .H
 Dلخحصل غلى .I
 Eلخحصل غلى .J
أزطم املضلؼ .FGHIJ

 ًخىشع املخػلمىن إلى مجمىغاث و ًخألد ألاطخاذ مً فهم املطلىب. ألفساد مل مجمىغت الحق في الدؼاوز و املصادقت غلى إلاهجاشاث فيما بينهم. ًخم اطخيظاخ الىقط ِب ِظً البرماز الجاف أو الضغط غلى ألاوظىخ. -2االستثمار الجماعي:
ًفخح املجاى للىقاغ و الخصحيح الجماعي و ًخم الترليز غلى:
 ًمنً إشاحت ػهل بمػسفت إشاحت هقطت مً هقطه باطخػماى ألاوظىخ غلى وزقت بيضاء. لهل هقطت مً الؼهل ألاوى صىزة في الؼهل الثاوي. جقدًم املفسداث :صىزة الىقطت  Bهي الىقطت  Gباإلشاحت. -3عمل فردي:
ازطم هقطت  .Oباإلشاحت التي جىقل  Fإلى .O
ازطم املضلؼ  OPQRSصىزة املضلؼ .FGHIJ
هل حغيرث ألاطىاى؟
هل حغيرث الصواًا؟.

G

H
O

•
F
I

J

إزاحة األشكال.

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة األولى:
 -النشاط الثاني:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

مىقىى الىقطت  Aبإشاحت هي الىقطت .E
أجمم زطم املثلث  EFGمىقىى املثلث  ABCدون اطخػماى ألاوظىخ.
(الشكل في آخز الجذاذة).
هل حغيرث ألاطىاى؟ هل حغيرث الصواًا؟.
 اطخػماى القً مً املندظباث.ًترك ألاطخاذ املخػلمين باطخػماى مندظب مفهىم القً دون إػازة مىه لرلو.
 -2االستثمار الجماعي:
ًفسح املجاى للىقاغ و الخصحيح الجماعي و ًخم الترليز غلى:
 إذا ماهذ زؤوض الؼهل مىطبقت غلى غقد التربيػاثً ،منً اطخػماى قً لىقل الؼهل. مػسفت قً الاهخقاى مً هقطت إلى هقطت. زطم مىقىلت هقطت بقً مػلىم. غىدما هصٍح ػنال فإن الؼهل ال ًخغير ،ألاطىاى ال جخغير ،الصواًا ال جخغير. -3عمل فردي:
ًخحقق ألاطخاذ مً قدزة املخػلمين غلى زطم مىقىى ػهل باطخػماى القً.

A

•B

•

•
•C

D

 اهقل الؼهل الخالي :ازطم مىقىى السباعي  ABCDباطخػماى قً الاهخقاى )(6 ; 3 -لىن بىفع اللىن ألاضالع املخقاٌظت و الصواًا املخقاٌظت.

إزاحة األشكال.

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة الثانيـة:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


أنشطة التقويم.

 أحظب. . . . . . ; 730 + 110 ; 350 + 270 ; 510 + 80 ; 240 + 30 : كتاب التلميذ صفحة .421نشاط  1صفحة ً - :124الحظ املخػلمىن السطمً ،سطمىن ] [AEثم ًىقلىن املثلث غلى أوظىخ و ًصٍحىهه غلى طىى ] [AEمً  Aإلى  Eثم
ٌظخيسخىن املثلث  ABCللحصىى غلى املثلث  .EFGاملثلثان  ABCو  EFGقابالن للخطابق ثم ًخممىن بالسمص =.
نشاط  2صفحة ً - :124خػسف املخػلمىن غلى قً الاهخقاى مً  Aإلى  (3 ; 2) ،Eو ) .(2 ; 3ثم مً  Aإلى  Bو مً  Cإلى  ،Dو
ًسطمىن الىقطت  Tمىقىلت الىقطت  Bبالقً ).(3 ; 1
نشاط  3صفحة ً - :124سطم املخػلمىن مىقىلت الصاوٍت ̂ للحصىى غلى الصاوٍت ̂ و ًخممىن بأن الصاوٍخين ̂ و ̂ مخقاٌظخان.
نشاط  4صفحة  - :124بىاططت ألاوظىخ ًصٍح املخػلمىن السباعي  ABCDليحصلىا غلى السباعي  EFGHثم ًلىهىن بىفع اللىن مل قطػخين
مخقاٌظخين و مل شاوٍخين مخقاٌظخين.
الحصة الثالثـة:



أنشطة الدعم.

 ٌػاد وؼاط الحصت الثاهيت مؼ اقتراح أغداد أدسي. كتاب التلميذ صفحة .421نشاط  5صفحة ً - :125سطم املخػلمىن املثلث  RSTمىقىى املثلث  EFGبالقً ) (6 ; 3ثم ًخممىن بأن مىقىى مثلث قائم الصاوٍت هى مثلث
قائم الصاوٍت (الخحقق باملصواة إذا دغذ الضسوزة لرلو).
نشاط  6صفحة ً - :125الحظ املخػلمىن مىقىلت  Oليجدوا قً الاهخقاى و ًصٍحىا الؼهل.
نشاط  7صفحة ً - :125منً مالحظت أن الؼهل ② ليع هى صىزة الؼهل ① بإشاحت ألن الجصأًً مً القسصين في الؼهلين ① و ② غير
قابلين للخطابق (ًمنً الخحقق باألوظىخ).

.

 أوسخ املضلؼ  ABCDEو أ ِشح ألاوظىخ غلى طىى القطػت ]( .[AFأي مً الىقطت  Aإلى الىقطت .)F
 اطخيسخ الىقط:
 Bلخحصل غلى .G
 Cلخحصل غلى .H
 Dلخحصل غلى .I
 Eلخحصل غلى .J
 أزطم املضلؼ .FGHIJ

•A

E
D
C

B
F

•

 أوسخ املضلؼ  ABCDEو أشح ألاوظىخ غلى طىى القطػت ]( .[AFأي مً الىقطت  Aإلى الىقطت .)F
 اطخيسخ الىقط:
 Bلخحصل غلى .G
 Cلخحصل غلى .H
 Dلخحصل غلى .I
 Eلخحصل غلى .J
 أزطم املضلؼ .FGHIJ

•A

E
D
C

B
F

•

 أوسخ املضلؼ  ABCDEو أشح ألاوظىخ غلى طىى القطػت ]( .[AFأي مً الىقطت  Aإلى الىقطت .)F
 اطخيسخ الىقط:
 Bلخحصل غلى .G
 Cلخحصل غلى .H
 Dلخحصل غلى .I
 Eلخحصل غلى .J
 أزطم املضلؼ .FGHIJ

.

•A

E
D
B

F

•

C

مىقىى الىقطت  Aبإشاحت هي الىقطت .E
أجمم زطم املثلث  EFGمىقىى املثلث  ABCدون اطخػماى ألاوظىخ.
هل حغيرث ألاطىاى؟ هل حغيرث الصواًا؟.
A
•
E
•
•
B

•
C

مىقىى الىقطت  Aبإشاحت هي الىقطت .E
أجمم زطم املثلث  EFGمىقىى املثلث  ABCدون اطخػماى ألاوظىخ.
هل حغيرث ألاطىاى؟ هل حغيرث الصواًا؟.
A
•
E
•
•
B

•
C

مىقىى الىقطت  Aبإشاحت هي الىقطت .E
أجمم زطم املثلث  EFGمىقىى املثلث  ABCدون اطخػماى ألاوظىخ.
هل حغيرث ألاطىاى؟ هل حغيرث الصواًا؟.

A
•
E
•
•
C

•
B

.
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دعم درس :إزاحة األشكال.

التاريخ:

اإلسم الكامل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

المستوى :اخلامس ابتدائي.

تمرين :4
ازطم هقطت  .Oباإلشاحت التي جىقل  Fإلى .O
ازطم املضلؼ  OPQRSصىزة املضلؼ .FGHIJ
هل حغيرث ألاطىاى؟
هل حغيرث الصواًا؟.
G

H
O

•
F
I

تمرين :2
 ازطم مىقىى السباعي  ABCDباطخػماى قً الاهخقاى )(6 ; 3 -لىن بىفع اللىن ألاضالع املخقاٌظت و ِبلىن آدس الصواًا املخقاٌظت.

A

•B

•C

•

•D

J

التناسبية :النسبة املئوية.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:

حػسف اليسبت املئىٍت و إجساء الحساباث غليها.

أدوات ديداكتيكية:

 أدوات جماعية:– صبكاث و أوغُت و كازوزاث و غلب فازغت

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.

احلصة  -األنشطة
الحصة األولـى:
 -النشاط األول:

جذاذة رقم :

 أدوات فزدية:– صبكاث مً  011خاهت – كساست الخلمُر.

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

كال ًاسين :كسأث في إخدي الجسائد أن السجال في دولت إلامازاث الػسبُت املخددة ًمثلىن 66%
مً مجمىع السكان.
ُ
جسي ماذا حػني وسبت  66%التي جددر غنها ًاسين؟ و كُف ًمكً جمثُلها في املسبؼ أسفله؟.
(املزبع على شكل شبكة من  011ثزبيعة  01×01-في أخز الجذاذة).
 كخابت هص الىطػُت غلى السبىزة أو اسخيساخها و جىشَػها .كساءة و جدلُل مػؼُاث الىطػُت و مىاكضتها داخل كل مجمىغت. صُاغت الحل الري سُلدم باسم كل مجمىغت - .جلدًم هخائج أغمال املجمىغت مً ػسف ملسزها. -2االستثمار الجماعي:
ًخم غسض ألاجىبت مً ػسف امللسزًٍ للىلاش ،و ًيبغي أن ًسكص هرا الىلاش غلى جدلُل و ملازهت الحلىل التي جىصلذ إليها
املجمىغت و جددًد الصائب و الخاػئ مؼ إبساش ػبُػت ألاخؼاء املسجكبت و أسبابها ختى ًخمكً املخػلمىن مً ججاوشها .كما ًيبغي
أن ًفض ي الىلاش إلى:
 بىاء جصىز واضح خىل مفهىم اليسبت املئىٍت و زبؼه بمفهىم الكسس الػضسي.ُ
( 66%جلسأ  77في املائت) حػني في هره الىطػُت أن بين كل  011ساكىا (ذكىزا و إهازا) ًىجد  77زجال ،أي أن غدد اليساء
هى.011 – 77 = 45 :
 66%جكخب أًظا ( 77/011بػد الاختزال.)44/61 :
 66%هي اليسبت املئىٍت 77/011 ،هى الكسس الػضسي.
 الاسخػاهت باملسبؼ امللسىم إلى  011جسبُػت. لخمثُل اليسبت  66%هلىن  77جسبُػت .بملازهت الجصء امللىن و الجصء الغير امللىن ًخضح أن غدد السجال أكبر مً غدداليساء في دولت إلامازاث الػسبُت املخددة.
 -3عمل فردي:
 كساءة وسب مئىٍت و جدىٍلها إلى أغداد كسسٍت (و اختزالها إذا أمكً ذلك) و إلى أغداد غضسٍت.مثال66% = 77/011 = 44/61 = 1677 :
50% ; 25% ; 75% ; 30% ; 10% ; 1% . . . . .
 جدىٍل أغداد كسسٍت أو غضسٍت إلى وسب مئىٍت.3/5 ; 1/5 ; 0,15 ; 0,35 ; 1,2 ; 7/4 . . . . . .

التناسبية :النسبة املئوية.

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة األولى:
 -النشاط الثاني:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

الوضعية

 -1عمل في مجموعات:

ًالخظ املخػلمىن غلب املصبراث و كازوزاث املضسوباث الفازغت املىطىغت زهً إصازتهم و ًدددون
اليسب املئىٍت التي جدملها جلك الػلب و ٌػللىن غليها.
 جىشَؼ غلب فازغت(غلب خلُب أو جبن او ًاغىزث أو مصبراث جدمل وسب مئىٍت) أو أوغُت و كىِىاث فازغت (ماء مػدوي،غصير )...أو وزائم مكخىبت جدمل وسبا مئىٍت.
 جىاكط هره الىزائم داخل املجمىغاث و جخم صُاغت الحل الري سُلدم مً ػسف امللسز. -2االستثمار الجماعي:
بػد غسوض ملسزي املجمىغاث ًىصب الىلاش غلى:
 إبساش الصىاب و الخؼأ في ألاجىبت امللترخت. الاهؼالق مً هره ألاجىبت لخىطُذ داللت اليسب املئىٍت املدزجت في الىزائم املخخلت ،مثال:  45%غلى غلبت جبن حػني أن في كؼػت جبن كخلتها  100gجىجد  45gمً املىاد الرهىُت.  60%غلى غلبت أو كىِىت غصير ،حػني أن  100clمً الػصير ًىجد ما ٌساوي  60clمً الفىاكه. جخفُع  25%غلى وزُلت إصهازٍتٌ ،ػني أن الخاجس ًخفع  25dhمً زمً كل .100dhوضعية النشاط الثاني بصيغة أخرى:

60%

45%
25%

 -3عمل فردي:
ًخم اخخُاز بػع اليسب املئىٍت التي جم جسدها و ًؼلب مً املخػلمين خساب ما جمثله (بالدزهم أو بالغسام ،)...مثال:
 جمثل املىاد الرهىُت  45%في كؼػت جبن ،اخسب كخلت املىاد الرهىُت بالغسام إذا كاهذ كخلت اللؼػت200g :؛ 750g؛.1,5kg
. . . . ; 900 × 45/100 = 900 × 0,45 = 405g
30%
 صىهدث بؼاكت الخخفُع الخالُت غلى واجهت أخد املخاجس:أخسب كم سُؤدي شبىن اصتري :كمُصا زمىه  150dhو سسوالا زمىه ألاصلي .220dh

التناسبية :النسبة املئوية.

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة الثانيـة:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


 -أخسب:

أنشطة التقويم.
0111 011 01
 2,5 × 01؛  2,,5 × 011؛ .0,5 × 0111

 كتاب التلميذ صفحة .721نشاط  1صفحة  - :127ملء الجدول ًخؼلب خساب مبالغ الخخفُع التي جمثلها اليسب املئىٍت امللترخت.
لحساب جخفُع  10%مً  100dhهظسب  011في الػدد الكسسي الري ًمثل 011 × 01/011 :10%
نشاط  2صفحة  - :127خساب ألازمىت الجدًدة ًلخض ي:
 خساب مبلغ الخخفُع بخؼبُم اللاغدة أغاله ،مثال باليسبت للغسالت7840 × 20/100 = 1568dh :7840 – 1568 = 6272dh
 حساب الثمن الجديد بطرح مبلغ التخفيض من الثمً اللدًم:نشاط  3صفحة  - :127املؼلىب إغادة خساب مبالغ الخخفُع و جددًد الخاػئ منها( .جدبؼ هفس الخؼىاث أغاله).
نشاط  4صفحة  - :127املؼلىب خساب املساخت التي حغؼيها الغاباث في بالدها بمػسفت اليسبت املئىٍت التي جمثلها  17%و املساخت الكلُت للمغسب
) (710 800 km2و ذلك بظسب  001211في الػدد الكسسي .00/011
الحصة الثالثـة:



أنشطة الدعم.

0111 011 01
 ٌػاد وضاغ الحصت الثاهُت مؼ اكتراح أغداد أخسي. كتاب التلميذ صفحة .721نشاط  5صفحة ً - :128دُذ اليضاغ للمخػلم فسصت إظهاز كدزجه غلى بىاء و إجمام جداول الخىاسب و خساب مػامل جىاسب و جددًد اليسب املئىٍت.
نشاط  6صفحة  - :128املؼلىب خساب كخلت املاء في جسم امسأة جصن  60kgو في جسم وجل ًصن  80kgو ذلك بمػسفت اليسبت املئىٍت التي ًمثلها
املاء (أي.)65% :
نشاط  7صفحة  - :128املؼلىب ملء الفاجىزة امللترخت و التي جخظمً جخفُظا بيسبت .10%

كال ًاسين :كسأث في إخدي الجسائد أن السجال في دولت إلامازاث الػسبُت املخددة ًمثلىن  66%مً مجمىع السكان.
ُ
جسي ماذا حػني وسبت  66%التي جددر غنها ًاسين؟ و كُف ًمكً جمثُلها في املسبؼ أسفله؟.

كال ًاسين :كسأث في إخدي الجسائد أن السجال في دولت إلامازاث الػسبُت املخددة ًمثلىن  66%مً مجمىع السكان.
ُ
جسي ماذا حػني وسبت  66%التي جددر غنها ًاسين؟ و كُف ًمكً جمثُلها في املسبؼ أسفله؟.

كال ًاسين :كسأث في إخدي الجسائد أن السجال في دولت إلامازاث الػسبُت املخددة ًمثلىن  66%مً مجمىع السكان.
ُ
جسي ماذا حػني وسبت  66%التي جددر غنها ًاسين؟ و كُف ًمكً جمثُلها في املسبؼ أسفله؟.

قياس السعة.

درس:
املستـــــوى:
الكفايات املستهدفة:
أدوات ديداكتيكية:

 ...الرياضيات ...

اخلامس ابتدائي.
حػسف وخداث اللياض (ألاطاطيت ،مضاغفاتها ،أحصاؤها) ئهجاش خظاباث بظيعت خىل الظػاث.
 أدوات جماعية – :غلب و أهبىباث ) (tubesدواء وكازوزاث فازؾت ،طعل -حدول وخداث الظػاث

احلصة  -األنشطة
الحصة األولـى:
 -النشاط األول:

جذاذة رقم :

 أدوات فزدية:– أوزاق – ألىاح – أكالم – دفاجس.

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

غبر باللتر غً كميت الظائل اإلاىحىدة في كل كأض مدزج.

(الصورة من أجل استنساخها للتالميذ في آخز الجذاذة)
 اجساذ ؤلاحساءاث الخىظيميت اإلاظاغدة غلى زلم مىار مدفص و جىفير الػخاد الدًداكخيكي الالشم. -2االستثمار الجماعي:
طبم للمخػلمين أن حػسفىا غلى أحصاء اللتر في الظىت السابػت ،لرا لً ًجدوا صػىبت في جددًد كميت الظائل في كل كأض ،لكً
أثىاء اإلاىاكشت الجماغيت ًيبغي (بػد جدليل و جصحيذ الحلىل اإلالترخت مً ظسف ممثلي اإلاجمىغاث) التركيز غلى:
 وخداث الظػت اإلاظخػملت (dl ; cl ; ml) :و غالكت كل منها باللتر. ملازهت و جسجيب هره الىخداث. البدث غً بػض الظػاث التي ًمكً الخػبير غنها ب ـ  dlأو  clأو ( .mlالاطخػاهت بػلب فازؾت و أهبىباث دواء جددد ٌػتها). بىاء حدول وخداث كياض الظػاث بمشازكت الجميؼ.اللتر
الديسيلتر
السنتيلتر
امليليلتر
l
dl
cl
Ml
1
0
0
0
 -3عمل فردي:
0,25l = . . . . . . . . dl ; 0,25 cl = . . . . . . . . ml
 خىل ئلى الىخدة اإلاعلىبت ما ًلي:639 dl ; 6,5 dal ; 0,67 hl ; 64 l
 -زجب:

قياس السعة.

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة األولى:
 -النشاط الثاني:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


بناء و ترييض.

 -1عمل في مجموعات:

الوضعية

ذهبذ أطسة الظيد اإلادوي ئلى ظىجت للضاء غعلت نهاًت ألاطبىع و جسكذ أخد الصىابير مفخىخا.
ئذا غلمذ أن ألاطسة حؿيبذ غً بيتها مدة  3أًام كاملت و أن صبيب الصيبىز هى  20لترا في الدكيلت.
فاخظب كميت اإلااء الضائػت باللتر؟.
 كخابت الىضػيت غلى الظبىزة بىضىح الخأكد مً فهمها. -2االستثمار الجماعي:
الهدف مً اليشاط هى ئبساش أهميت كميت اإلااء الضائػت و الحاحت ئلى الخػبير غً طػتها بىخدة أكبر مً اللتر (طبم للمخػلمين أن
حػاملىا مؼ مضاغفاث اللتر في الظىت السابػت).
غسض هخائج أغمال اإلاجمىغاث و جدليلها و مىاكشتها و التركيز غلى:
20 × 60 × 24 × 3 = 86 400 l
 كميت اإلااء الضائػت:ًمكً دغىة اإلاخػلمين ئلى ئبداء السأي في هرا الػدد.
 الخػبير غً هره الظػت بىخدة أزسي. الخركير بمضاغفاث اللتر (الهكخىلتر ،الدًكالتر ،بالػالكاث بينها).86 400 l = 8640 dal = 864 hl
 الخػبير غً هره الظػت بهره الىخداث: ئجمام بىاء حدول وخداث الظػت. -3عمل فردي:
 أجمم بالىخدة اإلاىاطبت:;;
15,5 hl = 1450 . . . . . = 14,5 . . . . .
 زجب الظػاث الخاليت:1,25 dal ; 0,1 hl ; 12 l ; 121 dl

3,075 . . . . . = 30,75 dal = 3075 . . . . .

قياس السعة.

درس:
احلصة  -األنشطة
الحصة الثانيـة:

جذاذة رقم :

تدبري األنشطة


أنشطة التقويم.
0111

 أوحد مخمم ألاغداد آلاجيت ئلى .0111 505؛  011؛  031؛  051؛ 505
 كتاب التلميذ صفحة .921نشاط  1صفحة ً - :129دىل اإلاخػلم الظػاث ئلى الىخداث اإلاعلىبت باالغخماد غلى حدول وخداث الظػت أو بدوهه.
نشاط  2صفحة ً - :129الخظ اإلاخػلم الظػاث و ًكمل بسبغ الظػاث اإلادظاوٍت فيما بينها بػد ئحساء الخدىٍالث الالشمت.
نشاط  3صفحة  - :129اليشاط فسصت لخثبذ كيفيت خظاب مجمىع غدد صحيذ و غدد كظسي بػد جىخيد اإلالاماث أو بػد جدىٍل الػدد الكظسي
ئلى غدد غشسي و خظاب اإلاجمىع.
نشاط  4صفحة  - :129اإلاعلىب جدىٍل كل الظػاث و كخابت الىخداث اإلاىاطبت.
نشاط  5صفحة  - :129ؤلاهجاش الصحيذ لليشاط مإشس غلى اطديػاب اإلاخػلم للػالكاث بين وخداث كياض الظػاث.
الحصة الثالثـة:



أنشطة الدعم.

0111
 ٌػاد وشاط الحصت الثاهيت مؼ اكتراح أغداد أزسي. كتاب التلميذ صفحة .931نشاط  6صفحة ً - :131دظب اإلاخػلم كميت الحليب التي بيػذ و الكميت اإلاخبليت .و ًخم التركيز أثىاء الخصحيذ غلى ضسوزة جدىٍل حميؼ الظػاث ئلى
هفع الىخدة كبل خظاب اإلاجمىع:
3870 + 2990 + 3580 + 4700 = 15 140
الكميت التي بيػذ باللتر هي:
25 840 – 15 140 = 10 700
الكميت اإلاخبليت باللتر هي:
نشاط  7صفحة ً - :131خدلم ألاطخاذ مً فهم اإلاخػلم للمعلىب و هى خظاب الكيلىمتر الري طدخػعل فيه الظيازة ئذا لم ًخىكف طائلها إلالء
زصانها بالبنزًً.
اإلاظافت التي جلعػها الظيازة هي(44 × 100) ÷ 8 = 550 km :
بػد  550 kmطدخػعل الظيازة ئذا لم ًخىكف إلالء زصانها بالبنزًً.
نشاط  8صفحة  - :131جىاكش اإلاظألت حيدا و ًصاؽ خلها بمشازكت حميؼ الخالمير.

غبر باللتر غً كميت الظائل اإلاىحىدة في كل كأض مدزج.
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www.dimaschool.com
نرافقكم و نحمل على عاتقنا تقديم جديد الموارد التي تساعدكم في
عملكم
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