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 79االبتدائٌة 

 درس تطبٌمً فً مادة الرٌاضٌات

 الصف الخامس االبتدائً
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 كان ٌا ما كان فً لدٌم الزمان كان هنان طالبة

 تدرس فً الصف الخامس 

 أسمها هند لامت هند برحلة  إلى مدٌنة الوحدات

 فً عالم الرٌاضٌات وعندما كانت هند تتجول هنا وهنان  

 ((وحدات الطول المترٌة))فإذا فً منزل جمٌل لد كتب علٌه 

 وأرادت الدخول فطرلت الباب ثالث طرلات 

 ونحن نعلم  ٌا صغٌراتً أن دٌننا ٌأمرنا بأن نستأذن 

 .عند الدخول ونطرق الباب ثالث مرات فأن لم ٌفتح نغادر 

 ففتحت لها سٌدة كبٌرة فسلمت هند علٌها  

 وردت السٌدة السالم ورحبت بها  وأدخلتها وأكرمتها 

 فإن إكرام الضٌف واجب علٌنا ولكن السٌدة الحظت أن هند 

 ما بالن ٌا صغٌرتً  ؟: حزٌنة فمالت لها

 فردت ال شئ ولكن تشاجرت مع أحدى صدٌماتً بالمدرسة 

 ولم استطع أن أنسى إساءتها لً بالرغم من اعتذارها 
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 صغٌرتً هند إن العفو والصفح من : لالت السٌدة

 خصال المؤمن

 فاهلل ٌغفر وٌسامح وهو أكرم األكرمٌن 

 .فما بالنا نحن البشر ال نسامح

 هند أعدن ٌا سٌدتً بأن أنسى إساءتها لً : فمالت.  

 .وأن أرسم البسمة على محٌاي أٌنما ذهبت ألنها صدلة

 آوه  لمد نسٌت أرٌد أن أعرفن على أبنائً : ولالت السٌدة 

 فنادت السٌدة أبنائها . حماً  أٌن هم : فمالت هند

 هؤالء ابنائً من األكبر الكٌلومتر  والمتر: ولالت

 والسنتٌمتر والملٌمتر 

 فمالت هند تشرفت بمعرفتكم  فأهالً وسهالً   

 ًً  ولضت هند ٌوما ممتعاً وجمٌالً
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 اٌن كانت رحلة هند ؟

 ما هً الخصال الحمٌدة التً ذكرت بالمصة؟

 ما فضل االبتسامة ؟

 ما اسم االبن األكبر للسٌدة ؟

 وما اسم االبن األصغر؟

 ما اسماء بمٌة أبنائها ؟

 ماذا كتب على المنزل الجمٌل 

 الذي زارته هند؟

 
 

almanahj.com/sa



almanahj.com/sa



 

 فكرة الدرس

 أختار وحدة  مترٌة مناسبة لمٌاس الطول ،

 وأحول بٌن وحدات الطول المترٌة 

 

 المفردات

 النظام المتري 

 سنتٌمتر

 ملمتر

 متر 

 كٌلو متر
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 (ملم )ملمتر ( =         سم )سنتمتر 1   

 

 سم  أو        ملم ( =         م ) متر  1   

 

 م(   =          كم ) كٌلومتر 1

10 

100 1000 

1000 
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هٌا بنا ٌا عم أرٌدن 

أن تمٌس عمك بركة 

 السباحة الخاصة بنا 

ولكن ٌا 

صغٌرتً بأي 

 وحدة ألٌس بها 

جمٌعكم مخطئٌن 

المٌاس سوف ٌكون 

 بالملمتر

المٌاس سوف 

 ٌكون بالكٌلومتر
المٌاس سوف 

 ٌكون بالسنتٌمتر

المٌاس سوف 

 ٌكون بالمتر

 ولكن ماذا

 تعتمدٌن أنتً؟
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 م=           كم 9

 سم =         ملم 20

 م=          سم 700
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 أوجد ثالثة أشٌاء فً غرفة الصف 

 أمتار تمرٌباً 3أطوالها 

ً  3و  سنتمترات تمرٌبا

 ملمترات تمرٌباً 3و

 تحمك من األشٌاء بالمٌاس
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 اطلمً العنان ألفكارن

 لو طلب منن لٌاس المسافة 

 بٌن منزلن والمدرسة 

 ماهً الطرق المختلفة 

 التً ٌمكن 

 أن تمٌسً فٌها
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 السؤال المطروح 

 حولً

 ملم =               م 2

 تذكري المتر الواحد كم ٌساوي كم

 وتذكري اٌضا أن كل صفرٌن فً

 المسمة ٌحذفان

 وعند التحوٌل من وحدة صغٌرة

 إلى وحدة كبٌرة نستعمل المسمة

 

 تذكري المتر الواحد كم ٌساوي ملم

 وتذكري اٌضا أن األصفار

 فً الضرب تنزل جمٌعها

 وعند التحوٌل من وحدة كبٌرة

  إلى وحدة صغٌرة نستعمل الضرب

 

 

 

 السؤال المطروح 

 

 كم=               م 73000

almanahj.com/sa



 

 

 

 

 

 

 من خالل 

 تركٌب الصورة المبعثرة سوف نصل الى

 مكان الجرٌدة 

 ؟
almanahj.com/sa خبرررررررر هااااااااام
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 28رلم  112افتحً الكتاب ص 

  ثم ابدئً بالحل
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 من خالل مصادر المعلومات المختلفة  

 أوجدي طول المسافة بٌن الصفاء والمروة 

 باألمتار ثم حولً الطول إلى الكٌلومتر ؟

 112ص 26السؤال رقم 
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