
 2دائرة قابس 

 للغة العربية

 

 لنتعلم معا الرياضيات عن بعد من أجل غد أفضل  
 

 إنتاج المعلمة رفيقة ثابت  

 تحت إشراف المتفقدة السيدة النخ

 

 

 :المحتوى

 توظيف القسمة على األعداد العشرية  •

 قسمة عدد صحيح على عدد صحيح يكون خارج القسمة عددا عشريا •

 قاسمها عدد عشريأنجز عملية قسمة  •

 عددا عشريا على عدد صحيح طبيعي أقسم  •

  الذهني:الحساب 

 أ ــ أنجز:

 4,5 x 10  = 

4,52 x  100  = 

3,425 x 1000  = 

3,4 :10  = 

110,5  :100  = 

105,5  :1000  = 

   ب ــ ابن استنتاجك 

 الوضعية االستكشافية:

تقييم أختي التي تدرس بإعدادية ابن خلدون  قة اخالل نهاية الثالثي األول، قدم لنا ساعي البريد بط

 .فسجل أبي نتائج أهم المواد لمراقبتها المستمرة قابس.

 



األعداد المتحصل  مجموع المادة

 عليها
 المعدل   الضارب

 …………… 4 57 عربية 

 .…………… 4 72,8 رياضيات 

 .…………… 2,5 34,375 فرنسية

 أــ أحدد معدل أختي في كل مادة

 .توصلت إلى الحل؟ ابن استنتاجكب ــ كيف 

 التعلم اآللي:

 أنجز ما يلي عموديا  .1

 



 زود مصنع للخياطة دكانا لبيع المالبس الجاهزة بمجموعة من المالبس:  .2

 د  687,500سرواال ب  25 ▪

 د  620قميصا ب  40 ▪

 د  65,060ثمن الجّمازة الواحدة  وبلغد  975,900جّمازات ب  ▪

 السروال الواحدأ ــ أحسب ثمن 

 ب ــ أحسب ثمن القميص الواحد 

 عدد الجّمازات؟ وما هج ــ 

 التعلم باإلدماج: 

ب كغ من السردين  3870حصيلة صيد السمك التي جمعها صاحب مركب مبينة كما يلي:  (1

 من الشورو.كغ    1680مقابل بيع    د9240ود  6753,750ب  كغ من المرجان    900,5و   د5805

 الكغ الواحد من السردينأحسب ثمن بيع  ▪

 أحسب ثمن بيع الكغ الواحد من المرجان ▪

 أحسب ثمن بيع الكغ الواحد من الشورو ▪

الرحلة.   للتغذية طيلةما تسلمه العمال  1/10عائدات بيع السمك للعمال و 1/3دفع هذا البحار 

 العمال لصيانة المركب.مما تسلمه    1/20مما تسلمه العمال في ثمن الوقود. وترك    1/20كما دفع  

 الدخل الصافي للبحار من هذه الرحلة البحرية؟  وما ه

كغ. بلغت كتلة الصندوق الواحد  2,5في صناديق ذات    وعلّبها  لةڨطن من الد27,5 اقتنى مصدّر   (2

طن. فقامت بنقل   3,5كغ. نقل بضاعته إلى المطار على شاحنة حمولتها القصوى    0,350فارغا  

  كتلة البضاعة المحمولة في السفرة األخيرة  وكانتد ممكن من السفرات.  الصناديق في أقل عد

 طن. 3,350

 ــ أكتب األسئلة المناسبة لحل هذه الوضعية ثم أحلّها. أ

 

 



 تقييم التعلم: 

آر من األراضي الصالحة للزراعة   93,75على حماية مدينتنا من التلوث، تم تشجير   حرصا

 للشجرة الواحدة.  2م2,5 بحساب 

 أ ــ أحسب عدد األشجار التي تمت غراستها. 

 د. 205تكفلت البلدية بنقل الشجيرات بكلفة جملية قيمتها 

 شجيرة في السفرة الواحدة. 1000ب ــ أحسب كلفة الرحلة الواحدة إذا تم نقل 

 


