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شوق البدل. أ: إعداد 

: رؤية املدرسة 
 نعمل لتميز 

ً
معا

املخرجات

إيمان المحميد. أ: المديرة أنوار الجودر. أ: المديرة المساعدة  اف المنسقة  رفعترانده. أ: بإشر

مساحة الدائرة(: 4–9)
(136صفحة  )



:رؤية املدرسة 

 نعمل لتميز املخرجات
ً
معا



:قوانين صعود الصاروخ الفضائي 

التزم بالوقت المحدد لبدء الرحلة-1

أغلق الصوت-2

ممنوع تصوير الرحلة-3

ارفع يدي عند الشعور بخطر او لالستئذان-4



ما هي كلمة السر للصعود بالصاروخ الفضائي

(السبرانياألمن ). كلمة السر البد أن تكون أكثر من ستة حروف❑

△  #↔△  ♀☼♢



...(إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش: )في ستة أيام  



أن تجد الطالبة على قانون -1

.مساحة الدائرة

:أهداف الدرس

أن توظف الطالبة قانون -2

مساحة الدائرة في حل 

مسائل لفظية من واقع 

.الحياة



رحلتنا األولى سوف تكون في 
كوكب املعرفة 

حيث سنتعرف على قانون 
مساحة الدائرة  



.أن تتعرف الطالبة على قانون مساحة الدائرة



—SOMEONE FAMOUS

“This is a quote, words full of wisdom 
that someone important said and can 

make the reader get inspired.”

:املوضحة في الشكل املجاور مساحة الدائرة احسب 

نصف القطرمن الرسم املمثل املعطى هو :اإلجابة

اكتب صيغة مساحة الدائرة2ط نق= م 

2، قيمة نق  بــ  3,14اعوض عن قيمة ط بـــ2(2)×  3,14≈  م 

(2)2 =2 ×2 =4 4×  3,14≈  م 

اضربتقريًبا2سم12,6≈ م 
:لنستذكر بعض املفاهيم 

ار قياس املنطقة املحاطة بإط: ماهي املساحة•
.معين على سطح ما

ائرة املسافة الفاصلة بين مركز الد: ما هو نق •
.واي نقطة على حدود الشكل



.املجاورةالنقودمساحة قطعةاحسب 
القطر من الرسم املمثل املعطى هو 

  نصف القطرلذلك 
ً
نوجد أوال

:اإلجابة

1=نصف القطر
2

ملم12=  24× 

اكتب صيغة مساحة الدائرة2ط نق= م 

12، قيمة نق  بــ  3,14اعوض عن قيمة ط بـــ2(12)×  3,14≈  م 

(12)2 =12 ×12 =144 144×  3,14≈  م 

اضربتقريًبا2ملم452,2≈   م 

2مثال

عملة مملكة البحرين

(ربية)



.وقّرب الجواب إلى أقرب ُعشر . سم5نصف قطرها التي طول مساحة الدائرة احسب تدريب

2نقط = م 

:اإلجابة

اكتب صيغة مساحة الدائرة

5، قيمة نق  بــ  3,14اعوض عن قيمة ط بـــ2(5)×  3,14≈   م   

(5)2 =25 25 ×3,14≈   م 

اضربتقريًبا2سم78,5≈  م 
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باستخدام 
ةالفلندنيالسبورة 



هيا يا رائدة الفضاء 
!!!انطلقي الى مهمتك اآلن 

بإستخدام 
Quizizz

/ دقيقة واحده لإلجابة )
(استعملن اآللة الحاسبة 



(:باستخدام اآللة الحاسبة)م 8,4إذا كان قطرها  مساحة الدائرة احسب 
تقييم

:اإلجابة
 من خالل املسألة املعطى هو القطر لذلك نوجد

ً
اوال

نصف القطر
1

2
= القطر م4,2=  8,4× نصف

اكتب صيغة مساحة الدائرة2ط نق= م 

4.2، قيمة نق  بــ  3,14اعوض عن قيمة ط بـــ2(4,2)×  3,14≈  م 

(4,2)2 =4,2 ×4,2 =17,64 17,64×  3,14≈   م 

اضربتقريًبا2م55,4≈  م 



أن تتعرف الطالبة على -1

.قانون مساحة الدائرة

:أهداف الدرس

أن توظف الطالبة قانون -2

مساحة الدائرة في حل 

.مسائل من واقع الحياة √



عمل رائع يا رائدتي املبدعة 
االن سوف ننتقل إلى املحطة 

التالية حيث يجب علينا توظيف 
قانون مساحة الدائرة للعودة إلى 

وطننا الغالي





:ُعشراحسب مساحة املنطقة املظللة في الشكل اآلتي وقرب الجواب إلى أقرب

ة نوجد مساحة كل دائر من خالل املسألة 
تينالفرق بين املساحعلى حدة ثم نوجد 

مثال

:اإلجابة

م8مساحة الدائرة  قطرها

2ط نق= م 

2(4)×  3,14≈   م 

16×  3,14≈   م 

تقريًبا2م50,24≈    م 

م12مساحة الدائرة  قطرها 

2ط نق= م 

2(6)×  3,14≈م 

36×  3,14≈م 

تقريًبا2م113,04≈م 

2م 62,8=  50,24–113,04= الفرق بين املساحتين 

م6= نق م4= نق 

.أن توظف الطالبة قانون مساحة الدائرة في حل مسائل من واقع الحياة



استعدي للتمرين اآلتي فسكان 
كوكب زمردة قرروا إعطاء نجمة 
من السماء ألول طالبة تجد 
اإلجابة الصحيحة خالل

!!!دقيقة واحدة 

رسل 
ُ
ت

اإلجابات عبر 
الفورم

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i

d=ndUbPaHEy020vxQ0e63HTppD_HBRJvVLjEM1G

SdQdGVUQ1hKWFUxWElHRUhLWVA1OTg2SEtJMl

BWRC4u



الفرق سم، فما 10،  ودائرة أخرى نصف قطرها سم7رسم سلمان  دائرة نصف قطرها 
بين مساحتي الدائرتين تقريًبا؟

تقييم

:اإلجابة

مساحة كلمن خالل املسألة نوجد 
ن الفرق بيثم نوجد دائرة على حدة

املساحتين

سم7مساحة الدائرة نصف قطرها 

2ط نق= م 

2(7)×  3,14≈  م 

49×  3,14≈  م 

تقريًبا2سم153,86≈ م 

سم10مساحة الدائرة نصف قطرها 

2ط نق= م 

2(10)×  3,14≈م 

100×  3,14≈م 

تقريًبا2سم314≈م 

تقريًبا2سم160= 153,86–314= الفرق بين املساحتين 



سم 10أيهما أكبر مساحة دائرة طول قطرها 

سم ؟؟2أم مساحة دائرة طول قطرها 



النشاط الختامي

(.دقيقة واحدة فقط)من فضلكن قمن بالدخول إلى الفورم اآلتي، مهلة الحل 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ
0e63HTppD_HBRJvVLjEM1GSdQdGVURFBBVDFGRk9NOTVMT0o3QUw1Q

Uw5VzNISi4u
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ها قد عدنا إلى مملكتنا الغالية ،
أتمنى انكن قد استمتعتن بالرحلة معي  


