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 لنتعلم معا الرياضيات عن بعد من أجل غد أفضل

    في عدد عشري  أنجز عملية ضرب عدد عشري المحتوى:

إأنجز المطلوب فرديا ثم أعود إلى اإلصالح لتعديل ما توصلت إليه إن وقعت في الخط    

 1- أنجز ذهنًيا :

.... = 4 x 4.5       .... =2 x  4.5                  

.... = 6 x 3.5       .... =2 x  3.5 

.... = 8 x 7.5       .... =2 x  7.5   

 2-اإلستكشاف :

  د الكغ الواحد . 7.500م ب  5.5رجل   كغ . اشترى 4.8م من الرصاص  1كتلة 

 د. 198أ/ أثبت أن الرجل دفع للتاجر مقابل ما أخذه 

 ؟ ب/ كيف توصلت إلى هذه النتيجة

  ابن إستنتاجك

 3- التعلم اآللي :

 أصلح الخطأ متى وجد

 

 

 

  أحول العمليات  التالية إلى الوضع العمودي و أنجزها

.... = 3.18 x 2.17       .... =2.3 x  4.5                  

.... = 3.015 x 4.207       .... =7.35 x  3.5 

خاط خياط كسوتين تطلبت األولى  3.25 م من القماش . ثمن المتر الواحد منه 27.250 د و 

تطلبت الكسوة الثانية 3.4 م من القماش ثمن المتر الواحد منه 24.700 د  . ماهو ثمن 

 القماش المستعمل في الجملة ؟
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للغة العربية بقابس 2الدائرة عدد   

ـ 5المستوى التعليمي ـ سنة   

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



P a g e  2 | 2 

 

 4- التعلم باالدماج :                                                                                                  

بنى  60.7و قيس عرضها بالمتر  290بالمتر  محيطها  لفالح أرض مستطيلة الشكل قيس

 ً ثم بيتاً للحارس قيس مساحته بالمتر  17.5قيس ضلعه بالمتر   عليها صاحبها اسطبالً مربعا

و غرس ما تبقى من مساحة األرض أشجاراً مثمرة بمعدل شجرة واحدة كل  33.36المربع 

  متر مربع 20

 ؟ األرض*ماهو قيس المساحة الجملية لقطعة 

 *ماهو قيس المساحة المغطاة؟

  ؟ * ماهو عدد األشجار المغروسة

 

و  1.6الواحد مملوًءا بالكغ  الوعاءأوعية مملؤة عسالً لبيعها . كتلة  9خصص مربي نحل 

  0.35كتلته فارغاً بالكغ 

ها د و دفع ما قبضه تسبقة في شراء ثالجة ثمن 36.5باع المربي الكغ الواحد من العسل ب 

  أقساط شهرية متساوية 5د على أن يسدد المبلغ المتبقي على  1770.625

  أ/ أبحث عن كتلة العسل بطريقتين

  ب/ أحسب ثمن بيع العسل بالدينار

 ؟ ج/ ما قيمة القسط الشهري الواحد المسدد من ثمن الثالجة

 5- تقييم نهاية الحصة :

  ل من البنزين 24.5كغ مألها البائع ب  2.380كتلة صفيحة فارغة 

  كغ 0.72ل من البنزين يزن  1أ/ أبحث عن كتلتها مآلنة إذا كان 
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