
 

 

العشرّيةالّتصّرف في األعداد   

(تالميذ الّسنة الخامسة أساسي)  

 

 

 كتابته و قراءته:العدد العشري 

 مقارنة األعداد العشرّية و ترتيبها 

  األعداد العشرّية  رحطو جمع 

 ضرب عدد عشرّي في عدد صحيح 

  ّضرب عدد عشرّي في عدد عشري 

  ّقسمة عدد عشرّي على عدد صحيح طبيعي 

  قسمة عدد صحيح طبيعي على عدد آخر صحيح طبيعي             

 (رج عدد عشرياالخ)

  ّإنجاز عملّية قسمة قاسمها عدد عشري 

 



 

 

 كتابته و قراءته: العدد العشري

 :ملّخص الّدرس

 يتكّون العدد العشرّي من جزءين هما،

 وهو يمّثل الوحدات الكاملة(على يسار الفاصل)جزء صحيح .1

 (على يمين الفاصل)جزء عشريّ  .2

 1,4165:  ل لعدد عشريّ مثا

                 جزء   جزء                                                                                                                                          

 ع                  عشرّي  صحيح

 

 . . . مئات  –رات عش –آحاد :يتكّون الجزء الّصحيح من 

 أجزاء ألفّية –أجزاء مئوّية  -أعشار:يتكّون الجزء العشرّي من 

 الجزء الّصحيح الجزء العشريّ 

األجزاء 
 األلفّية

األجزاء 
المائو

 ّية

آحاد  مئات عشرات أحاد األعشار
 اآلالف

عشرات 
 األالف

مئات 
 اآلالف

   

5 6 1    ’ , 1        

            

 :      أرقام الجزء العشري                                     :             الّصحيحأرقام الجزء 

 رقم األعشار=1  رقم العشرات= 1

 رقم األجزاء المئوّية=6 رقم اآلحاد= ,

 رقم األجزاء األلفّية=5 

 

 :قراءة العدد العشريّ 

 :يقرأ العدد العشرّي على ثالثة مراحل 



 الجزء العشريّ -3  -الفاصل  -2 - الجزءالّصحيح-1

 مائة و سّتة وخمسون فاصل أربعة عشر: 1,4165:مثال

                       1         2             3 

 .ثّم نذكر الوحدة( بأجزائه الّثالثة )إذا كان العدد العشرّي مرفوقا بوحدة قيس فإّنه يقرأ العدد كامال 

 .مائة و خمسين ديناراد يقرأ خمسة فاصل سبع 64765:مثال

 تطبيقات

 بأو كتابة رقمّي حسب المطلو أكتب األعداد العشرّية الّتالّية كتابة حرفّية :1الّنشاط

 الكتابة الحرفّية الكتابة الّرقمّية

74,6 ............................................................ 

 خمسة و عشرون فاصل أربعة و سّتون .................

,6554556 ........................................................... 

 صفر فاصل صفر صفر واحد .................

 :2الّنشاط 

 :المنزلة التي يحتلّها الّرقم المسّطر في كلّ عدد مّما يليأحّدد 

5764652        -     53,7     -     95455   -        

 

 :عددا عشرّيا حسب المواصفات الّتالّية أكّون:3الّنشاط

  12مجموعهما  2عدد أرقام جزئه الّصحيح  

  (15أصغر من )رقم عشراته هو أكبر عدد فردّي 

  3جزئه العشري  عدد أرقام  

 رقم أجزائه المائوّية يساوي نصف مجموع رقمي الجزء الّصحيح. 

  5رقم األعشار ورقم األجزاء األلفّية متساويان ومجموعهما 

 

 

 

 

 



 

 مقارنة األعداد العشرّية و ترتيبها

 :ملّخص الّدرس

 : ارنة عددين عشريينلمق

 .أقارن الجزء الّصحيح بالجزء الّصحيح فأكبر العددين ما كان جزؤه الّصحيح أكبر -1

   754925    <   79413إذا            75 < 79           79413و         754925:      مثال 

إذا كان الجزء الّصحيح في العدد األّول مساويا للجزء الّصحيح في العدد الّثاني فنقارن الجزءين العشريين و  -2

 .البداية تكون باألعشار فاألجزاء المئوية ثّم األجزاء األلفّية

 (6=6)الجزء الّصحيح في العدد الّثاني= الجزء الّصحيح في العدد األّول   64,63و   ,6,54:مثال

 64,63 < 64,65إذا  3 <5: األجزاء األلفّية/   6=6:األجزاء المئوّية /  ,= ,األعشار :  ء العشريّ الجز

 تطبيقات

 أقارن بين كلّ عددين عشريين:1الّنشاط

 ,2457    .,247 

 12346   .123465 

 5949    .5,4136 

 :أعّوض كلّ نقطة بعدد مناسب:2الّنشاط

 124,6 >  .,12   

         .<  4,5 

 26554265 <   .,655 2  

 :أعّبر عن األطوال الّتالّية بوحدة المتر فقط ثّم أقوم بترتيبه تصاعدّيا:3الّنشاط

 1655 م=..................صم 

 12 م=..............دسم  3دكم و 

 555 ,6  م=...............مم 

 1م=.............دسم و نصف 

 ...........................................................................................................:.الّترتيب

 



 

 األعداد العشرّية  و ّطرحجمع 

 :ملّخص الّدرس

 :لجمع عددين عشريين أو أكثر 

تحت بعضها بحيث يكون الفاصل تحت الفاصل وآحاد كلّ جزء صحيح تحت آحاد بقّية األجزاء الّصحيحة  األعداد أكتب -1

 إلخ.....  وأعشار كلّ جزء عشرّي تحت أعشار بقّية األجزاء العشرّية 

 =................ 54559+  15465+  2,641 :مثال

  2,641:          الوضع العمودي

                            15465 

                          54559  

 

 .أنجز عملّية جمع عادية مع إنزال الفاصل في الّنتيجة تحت الفاصل-2

 :لطرح عدد عشرّي من عدد عشريّ 

 :أكتب العددين بنفس الّطريقة المعتمدة في الجمع-1-

 = 524123 – ,3214: مثال

  ,3214:        العموديالوضع 

                       524123 

 

  .  و أنزل الفصل في الّنتيجة تحت الفاصل عند اإلنجاز أضع أصفارا في المنازل الفارغة ثّم أنجز عملّية طرح عادّية -2

 تطبيقات

 :أنجز عملّيات الجمع الّتالّية عموديا:1الّنشاط

 541  +1264,6   /17  +6479  / 612547  +3554355 +324,5 

 :أنجز عملّيات الّطرح عموديا:2الّنشاط

 1324, – 554521    /642 – 3476     /1 – 5452  

 

 

+ 

+ 

= 

- 

= 



 ضرب عدد عشرّي في عدد صحيح

 

 :ملّخص الّدرس

 :لضرب عدد عشرّي في عدد صحيح طبيعّي 

 أنجز عملّية الّضرب دون اعتبار الفاصل  -1

 عدد األرقام الموجودة على يمين الفاصل في العدد العشرّي و أضع الفاصل في الحاصل  أحسب -2

 (عدد األرقام الموجودة على يمين الفاصل في العدد العشريّ )محافظا على نفس عدد األرقام 

  26 × 13462: مثال

  13462:       الوضع العمودي

                          26 

                     5 5 7 5 

                      ., 5 7 2 

        5 5 ,5 3 3 

 

 تطبيقات

 : أنجز عمليات الّضرب الّتالية عموديا :1الّنشاط

 69542 × 17        /231,54761 ×  76         /555 ,352 126 × ,62  

 :نتيجة كلّ عملّية ضرب مّما يلي دون اللّجوء إلى الوضع العمودي أحّدد :2الّنشاط

 16 × 541 

 ,555 × 5451 

 5976 ×54551 

 23595 × 545551 

 

 

× 



 

 ضرب عدد عشرّي في عدد عشريّ 

 :ملّخص الّدرس

 :لضرب عدد عشرّي في عدد آخر عشرّي 

 أنجز العملّية دون اعتبار الفاصل-1

األرقام على يمين الفاصل في األعداد التي ضربتها و أضع الفاصل في الحاصل محافظا على نفس عدد األرقام  أحسب-2

 (.األرقام على يمين الفاصل في األعداد التي ضربتها)

  542 × 6453:    مثال

  6453:    الوضع العمودي

                         542            

       1125    

                         .3375       

 

      5 5 9 ,, 3 

 

 تطبيقات

 :أنجز عمليات الضرب الّتالّية عموديا:1الّنشاط

           124,6 × 2341    /,65435 × 75465    /994,12  × 54529  

 أكتب نتيجة كلّ عملّية مّما يلي دون اللّجوء إلى الوضع العمودي:2الّنشاط

 1234, × 541     

 1647 × 5451 

 1755459 ×545551 

 2264262 × 54551 

 

 

× 



 

 قسمة عدد عشرّي على عدد صحيح طبيعيّ 

 :ملّخص الّدرس

:عشرّي على عدد صحيح طبيعيّ  لقسمة عدد  

 .أبدأ بقسمة الجزء الّصحيح من العدد .1

 أضع فاصال في الخارج ثّم أنزل رقم األعشار حين أنتهي من الجزء الّصحيح  .2

 أواصل عملّية القسمة  .3

 = 6: 1664,6:              مثال

                                             6     1664,6 

  45  00 

 0 

 

 

 تطبيقات

 جز عمليات القسمة الّتالّية عمودياأن :1الّنشاط

1,5477 :3      /25472  :,    32415  :2,   /23942  :15,  /  55646   :226 

 

 حسب الخارج ذهنيا في كلّ عملّية من العمليات الّتالّيةأ :2الّنشاط

 34,  :15  / 11546  :155    /3571426  :1555  

 541  :15    /541  :155   /541  :1555 

 

   :3الّنشاط

دينار مليون   331545مستوى الّتوريد بلغ حجم مبادالت الّتجارة الخارجّية لبالدنا في  2551في الّثالثية األولى من سنة 

 .مليون دينار 375141أّما في الّثالثّية الّثانّية من نفس الّسنة فقّدر بـ

 ما معّدل قيمة المبادالت الّتجارّية للّشهر الواحد من كلّ ثالثّية بحساب المليون دينار؟

 

31459 



 

 قسمة عدد صحيح طبيعي على عدد آخر صحيح طبيعي 

 (الخارج عدد عشري)

 :لّخص الّدرسم

 :صحيح طبيعّي على عدد صحيح طبيعّي لقسمة عدد 

 أنجز عملّية قسمة عادّية .1

ثّم ( تحويل إلى األعشار)إذا كانت القسمة غير مستوفاة أضع فاصال في الخارج ثّم أضيف صفرا إلى الباقي  .2

 . . صفرا آخر إذا تواصلت القسمة غير مستوفاة

  5:  ,,:     مثال

                       8      44  

  

                              0 

 تطبيقات

 :أنجز ما يلي:1الّنشاط

 

511   :25   /,3,   :12,      /,6  :12    /,,56   :26 

 أحّدد الخارج ذهنيا:2الّنشاط

2  :15    /1  :155   /2,  /155   /6   :555 15  

 :3الّنشاط

م احاطها بجدار و ترك  15و قيس عرضها  56,لمواطن قطعة أرض مستطيلة الّشكل قيس مساحتها بالمتر المرّبع 

 .م  2476م و عرض الّثاني  146 مدخلين عرض األّول

 .د  2,4655: بلغت كلفة المتر الّطولي الواحد لهذا الجدار 

  ما تكاليف الجدار بالّدينار؟
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 قاسمها عدد عشريّ إنجاز عملّية قسمة 

 

 :ملّخص الّدرس

 لقسمة عدد صحيح طبيعي على عدد عشرّي ،

 . . . ( 1000/  100/  10)أتخلّص من الفاصل في القاسم وذلك بضربه وضرب المقسوم في نفس العدد  .1

 أنجز العملية بشكل عادّي  .2

  246:  3,6 :مثال

                            246      3,6 

 

 

 

 

 

 تطبيقات

 أنجز عملّيات القسمة الّتالّية وفقا للوضع العمودي :1الّنشاط

25  :246    /5542  :241   /75  :3426   /545,5  :54156    /9  :54, 

 

 أنجز العمليات التالّية  ثّم أستنتج طريقة إلنجازها ذهنيا :2الّنشاط

,  :541   /5  :5451   /6  :54551   /341, :541  / ,2435,  :5451 

 

 .كغ  426,من الحلويات الّتونسّية ووضعها في صناديق بك واحد  كغ  17اعّد حلوانّي  :3الّنشاط

 ما عدد الّصناديق التي استعملها؟

 م و طول اللّفيفة 29426ي لكان طول القماش الجم.قايسة الّطول متاشترى خّياط مجموعة من لفائف القماش  :,الّنشاط

 .م  9476الواحدة 

 ما عدد اللّفائف المشتراة؟

×10 10×  



 


