
 

 لنتعلم معا الرياضيات عن بعد من أجل غد أفضل

  توظيف القسمة على األعداد العشرية المحتوى :

 اإلصالح

 1- الحساب الذهني :

 أنجز:أ/ 

4.5*10 =45 

4.52  *100  =452 

3.425  *1000  =3425  

3.4  :10  =0.34  

110.5  :100  =1.105  

105.5  :1000  =0.1055  

 ب/ ما تعلمته : 

 

 

 

 

 

 

 

للغة العربية بقابس 2الدائرة عدد   

ـ 5المستوى التعليمي ـ سنة   

 إنتاج المعلمة : رفيقة ثابت تحت إشراف السيدة المتفقدة : السيدة النخ

   أوالً:

 يتأخر الفاصل نحو اليمين برقم  10عند ضرب عدد عشري في  -

 يتأخر الفاصل نحو اليمين برقمين 100عند ضرب عدد عشري في  -

 أرقام 3يتأخر الفاصل نحو اليمين ب  1000عشري في عند ضرب عدد  -

 ثانياً:

 يتقدم الفاصل نحو اليسار برقم  10 علىعند قسمة عدد عشري  -

 يتقدم الفاصل نحو اليسار برقمين 100 علىعند قسمة عدد عشري  -

 أرقام 3يتقدم الفاصل نحو اليسار ب   1000 علىعند قسمة عدد عشري  -
 



 2-اإلستكشاف     

 

 

 

  ل بإنجاز العمليات التالية:توصلت إلى الح 

 

 

 

 

 

  ما تعلمته اليوم 

  ) القسمة غير المستوفاة ( :  * لقسمة عدد صحيح على عدد صحيح

ونتحول إلى ضرب   أنجز أوالً عملية القسمة بقسمة الجزء الصحيح ثم أكتب الفاصل في خارج القسمة

  لنواصل إنجاز عملية القسمة على القاسم من جديد 10الباقي في 

  :  * لقسمة عدد عشري على عدد صحيح

لتحول إلى قسمة الجزء ا  قبل  بقسمة الجزء الصحيح ثم أكتب الفاصل في خارج القسمة  أبدأ أوالً عملية

  العشري .

  :  طبيعي على عدد عشري  أو عدد صحيح * لقسمة عدد عشري على عدد عشري

) عدداً عشرياً كان أو عدداً   أتخلص أوالً من الفاصل الموجود في القاسم و ذلك بضرب القاسم و المقسوم

 صحيحاً ( :

  1إذا كان عدد أرقام الجزء العشري في القاسم  10  في - 

  2إذا كان عدد أرقام الجزء العشري في القاسم  100  في - 

 3إذا كان عدد أرقام الجزء العشري في القاسم  1000  في - 

  الموجودة في المقسوم  أرقام الجزء العشري  دون إسناد أهمية لعدد

أو  طبيعي  حسب ما تحصلنا عليه إما قسمة عدد عشري على عدد صحيح  القسمة  ثم أوظف الية

  طبيعي المهم هو أننا تخلصنا من الفاصل الموجود في القاسم  طبيعي على عدد صحيح  عدد صحيح



 3- التعلم اآللي :

    

 

      : 2الوضعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثمن السروال الواحد :

 د  27.500=  25د :  687.500

  ثمن القميص الواحد :

  د 15.500=  40 د : 620

 عدد الجمازات:

  15د =  65.060:  975.900



 

  :التعلم باإلدماج   

 

 

  بيع الكغ الواحد من السردين :  ثمن 

  د 1.500كغ =  3870د :  5805

 بيع الكغ الواحد من المرجان :  ثمن 

  د 7.500كغ =  900.5د :  6753.750 

  بيع الكغ الواحد من الشورو :  ثمن 

  د 5.500كغ =  1680د :  9240

  أجرة العمال :

  د 7266.250=  3( :  9240+  6753.750+  5805) 

  كلفة التغذية :

  د  726.625=  10:  7266.250

  كلفة الوقود أو كلفة الصيانة :

  د  363.312=  20:  7266.250 

  ربحه الصافي :

21798.750 -  (7266.250  +726.625  ( +363.312  *2  =) )13079.251  



  : 2الوضعية 

  الحل:

  عدد الصناديق :

  11000كغ =  2.5ط :  27.5

  نة :كتلة الصناديق مآل

  ط 31.35كغ ( =  0.350*  11000ط + )  27.5

 عدد السفرات الالزمة لنقل كامل الصابة:

  سفرات بالزيادة 9=  3.5ط :  31.35

  ط 3.350األخيرة أثبت أن الكتلة المحمولة في السفرة 

 ط 3.350( =  8*  3.5)  -ط  31.35

 



 5- تقييم نهاية الحصة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أحسب عدد األشجار :

  شجيرة 3750=  ²م 2.5:  آص  9375

  عدد السفرات :

  سفرات بالزيادة 4=  1000:  3750

  كلفة السفرة الواحدة :

  د 51.250=  4د :  205
 


