
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف الخامس االبتدائي 
المساحة) : 

ریاضیات الصف الخامس االبتدائي 
 )13-2  : (



سنتعلم في ھذا الدرس 
تقدیر مساحة شكل و إیجاده بّعد المربعات 

سنتعلم في ھذا الدرس 
تقدیر مساحة شكل و إیجاده بّعد المربعات 



یسمى عدد الوحدات المربعة التي تغطي 
سطح شكل مغلق 

المساحة 
  

 64تم تغطیة لوح خشبي ب 
مربًعا طول ضلع كل منھا     

. ِوحدةٌ واحدةٌ 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

ولكن 
ماذا نسمي الوحدات المربعة التي 

تغطي سطح اللوح ؟ 



نستطیع إیجاد المساحة إذا عرفنا عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكلنستطیع إیجاد المساحة إذا عرفنا عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل

وحدات مربعة4وحدتان مربعتان

وإذا لم یكن الشكل مربًعا أو مستطیًال ، فُعد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات 

وحدات مربعة4وحدتان مربعتان

ولكن كیف نوجد مساحة األشكال؟ 

نستطیع إیجاد المساحة إذا عرفنا عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل نستطیع إیجاد المساحة إذا عرفنا عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل 

وحدتان مربعتانوحدة مربعة واحدة 
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وإذا لم یكن الشكل مربًعا أو مستطیًال ، فُعد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات 

وحدتان مربعتانوحدة مربعة واحدة 



یمكننا إیجاد مساحة الشكل بعد المربعات التي تغطي سطحھ 

أوجد مساحة الشكل المجاور 

اجمع عدد المربعات الكاملة و أنصاف المربعات 
وحدة مربعة 

یمكننا إیجاد مساحة الشكل بعد المربعات التي تغطي سطحھ 

إیجاد المساحة: مثال

أوجد مساحة الشكل المجاور 

عد المربعات الكاملة في الشكل :  1الخطوة 
وحدة مربعة  13= مربع كامل  13
عد أنصاف المربعات في الشكل :  2الخطوة 

وحدات مربعة  3= أنصاف مربعات  6
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وحدات مربعة  3= أنصاف مربعات  6
اجمع عدد المربعات الكاملة و أنصاف المربعات :  3الخطوة 
وحدة مربعة 16= وحدات مربعة 3+ وحدة مربعة 13



إذا لم یكن باإلمكان عد المربعات الكاملة، وأنصاف المربعات، فیمكن تقدیر المساحة   

قدر مساحة المخطط المجاور بالوحدات المربعة إذا كان كل مربع على المخطط یمثل وحدة مربعة  قدر مساحة المخطط المجاور بالوحدات المربعة إذا كان كل مربع على المخطط یمثل وحدة مربعة  
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45678
91011121314

23 1

4

اجمع عدد المربعات الكاملة وعدد أجزاء المربعات 

وحدة مربعة تقریًبا 

15161718

1920

5

76 8

10

9

إذا لم یكن باإلمكان عد المربعات الكاملة، وأنصاف المربعات، فیمكن تقدیر المساحة   

تقدیر المساحة: مثال

قدر مساحة المخطط المجاور بالوحدات المربعة إذا كان كل مربع على المخطط یمثل وحدة مربعة  : مثال  قدر مساحة المخطط المجاور بالوحدات المربعة إذا كان كل مربع على المخطط یمثل وحدة مربعة  : مثال 

عد المربعات الكاملة على المخطط:  1الخطوة 
وحدة مربعة  20= مربع كامل  20
عد أجزاء المربعات على المخطط:  2الخطوة 

وحدات مربعة 5= أجزاء مربعة 10 
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وحدات مربعة 5= أجزاء مربعة 10 
اجمع عدد المربعات الكاملة وعدد أجزاء المربعات :  3الخطوة 

وحدة مربعة  25=  5+   20
وحدة مربعة تقریًبا  25إذن مساحة المخطط تساوي 



: قدر مساحة كل شكل مما یأتي، حیث كل مربع یمثل سنتیمتًرا مربًعا

 :تدریب

سم مربع   14= عدد المربعات الكاملة 
سم مربع  5= أجزاء  10عدد أجزاء المربعات            

مربع تقریًبا سم  19=  5+ 14= إذن مساحة الشكل 

قدر مساحة كل شكل مما یأتي، حیث كل مربع یمثل سنتیمتًرا مربًعا

تدریب
من وحدات 

المساحة الشائعة 
، الملمتر المربع، 

و السنتیمتر 
المربع، والمتر 

المربع المربع 
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سم مربع  18= عدد المربعات الكاملة 
سم مربع  2= انصاف  4= عدد أنصاف المربعات 

سم مربع  20=  2+ 18= إذن مساحة الشكل 



عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   
172-174
6 ،10 ،11 (

عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب   
172صفحة 

6، 3، 1(رقم  
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