
 2دائرة قابس 

 للغة العربية

 

 لنتعلم معا الرياضيات عن بعد من أجل غد أفضل  
 

 إنتاج المعلمة رفيقة ثابت 

 تحت إشراف المتفقدة السيدة النخ

 

 

 :المحتوى

 أتصرف في األعداد التي تقيس الزمن  •

 على األعداد التي تقيس الزمن والضرب والطرحأوظف الجمع  •

    الذهني:الحساب 

 ث 3600دق=  60س= 1 أتذكر:

 ث 60دق= 1         

 أنجز ذهنيا: 

 = ... ث دق 10س و1

 = ... ث ث5س و1/2

 = .... س = .... دق ث 10800

 = ... ث ث 17دق و1

 = ... ث ث50دق و10

 = ... ث = ... دق ونصفس 1

 .... ث=  ث20= ... دق و ث20س و1/3

:االستكشافيةالوضعية   

محطات رئيسية  3انطلق القطار من مدينة قابس قاصدا تونس العاصمة. توقف في 

دق 18و 10دق في المحطة الواحدة. وصل إلى المكان المقصود على الساعة  7بمعدل   

دق؟ 30س و 5القطار من مدينة قابس إذا دامت الرحلة  انطالقأ ــ أحسب ساعة   



دة الزمنية المستغرقة فعليا في السير في خالل الرحلة؟ب ــ أحسب الم   

استنتاجكج ــ ابن   

 التعلم اآللي:

 أنجز العمليات التالية وفقا للوضع العمودي: (1

 =  x 8دق 22س و 4

 = x 6ث24دق و 15

 = x 12ث 8س و 1

 ث = 30س و 2دق +  25س و 4

 ث= 20وس  2دق +  35س و 9

 دق = 45 -دق 10س و 3

 ث = 10دق و 35 -ث  20س و 2

 ث = 55دق +  14س و 4

 ث = 25ودق  4س و 2دق ــ  15س و 3

بمناسبة تدشين المركب الرياضي بزريق؛ نظمت بلدية قابس سباقا في العدو الريفي. هذه  (2

 منصة التتويج:

 



أ ــ أبحث عن التوقيت الذي حققه الفائز الثاني. إذا وجدت أكثر من حّل، فّسر سبب ما توصلت 

 .في وحدات قيس الزمن وبالتصرفإليه من نتائج حسابيا. 

دق. ينقسم العمل في هذا المصنع  30وصباحا  8يفتح صاحب مصنع ورشته على الساعة  (3

 دق.30س و 3ائية تدوم دق وحصة مس 30س و 4حصة صباحية تدوم  حصتين:على 

 أ ــ أحدد ساعة انتهاء الحصة الصباحية 

ب ــ أحدد ساعة انطالق الحصة المسائية إذا كان المصنع يغلق أبوابه على الساعة السادسة 

 مساء

ج ــ أحدد عدد ساعات العمل المنجزة فعليا في األسبوع علما أن هذا المصنع ال يفتح أبوابه يوم 

 األحد.

 التعلم باإلدماج: 

 األولى:الوضعية 

 7يوما من الساعة  24عمال بالحضور يوميا لمدة  4، التزم وتبليطهالتهيئة ساحة مدرسة الهداية 

 لينتهي عملهم في المساء على الساعة الخامسة. دق30وصباحا 

 دق لتناول الغداء. 45يتمتع العمال في اليوم الواحد براحة مدتها 

 المدة الزمنية المستغرقة في العمل في اليوم الواحد بطريقتين مختلفتين.أ ــ أحسب 

 ب ــ أحسب المدة الزمنية المستغرقة في العمل طيلة هذه الفترة.

 س من العمل الفعلي للعامل الواحد1مقابل  د5ب على العمل  االتفاقج ــ أحسب كلفة العمال إذا تم 

 الوضعية الثانية:

 ساعة. 1/4دق، تتخللهما استراحة ب  45كرة قدم من شوطين. تدوم مدة الشوط الواحد  ةمباراتتكون 

الغيني في كأس رابطة األبطال إلفريقيا  والفريقكرة القدم بين الفريق الوطني التونسي  ةمباراانطلقت 

 على الساعة التاسعة ليال بتوقيت الجمهورية التونسية.



 وني لهذه المقابلة؟أ ــ ماهي ساعة انتهاء الوقت القان

 هذه المقابلة. انتهاءدق من الوقت الضائع في المقابلة. حدد ساعة  7ب ــ أضاف الحكم 

 تقييم التعلم: 

دق في السير. كما  25س و 3، تستغرق شاحنة مدة "بلحمل بضاعة من المدينة "أ" إلى المدينة "

 دق لتفريغ حمولتها. 45يستغرق العمال مدة 

الشاحنة نفس المدة  استغرقتأ ــ أحسب المدة الزمنية الالزمة ليعود السائق إلى مدينته من جديد إذا 

 .وإياباالزمنية في السير ذهابا 

على من جديد ب ــ أحدد ساعة انطالق الشاحنة في سفرتها من المدينة "أ" إذا وصل إلى المدينة "أ" 

 الساعة الواحدة بعد الزوال.

 

 

 

     


