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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

اإلقليدية القسمة 1 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
رقمين. أو واحد برقم مكتوب طبيعي عدد على طبيعي لعدد الإقليدية القسمة باقي و حاصل تعيين املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 ؟ زهرة 54 بـ تشكيله يمكن الزهور باقات من عدد أكبر هو ما تهيئة:

أزهار. 9 باقة كل فـي أن علما
أستحضر
مكتسباتي

د 25 بتصرف) 37 ص 03 (نشاط التعلمية: الوضعية
زهرة. 14 باقة كل في ، باقات تشكيل يريد ، زهرة 279 الزهور بائع لدى

؟ تشكيله للبائع يمكن الذي الباقات من عدد أكبر هو ما 1

؟ عددها كم ، نعم بـ الجواب كان إذا ؟ زهور للبائع تبقى هل 2

279 = 14× ...+ ... : المساواة أتمم 3

2 7 9
1 3 9

1 3
1 4
1 9

: الحـل
زهرة. 13 تبقـى و ، باقة 19 هو الباقات من عدد أكبر

279 = 14×19+13 : المساواة إتمام

التلميذ يكتشف
القسمة عناصر
و ، الإقليدية
إنجازها كيفية
(القسمة).

أكتشف

د 25 أحوصل:
الإقليدية القسمة

عليه) (المقسـوم معدوم غير طبيعي عدد على (المقسـوم) طبيعي لعدد الإقليدية القسمة -
: يحققان و الباقـي و الحاصل يسميان طبيعيين عددين إيجاد تعني
=المقسـوم عليه الباقـي+الحاصل×المقسـوم

: مثال
لؤلؤة. 17 عقد كل يتضمن حيث ، عقود لصنع استعمالها يريد ، لؤلؤة 253 مجوهرات لصانع

؟ صنعها يمكن التي لعقود عدد ماهو
2 5 3

8 3
1 5

1 7
1 4

: الحـل
الذي الطبيعـي العدد عن يبحث أن عليه يجب العقود عدد 3لإيجاد
بين و 17 و العدد هذا جداء بين الفرق يكون حيث ، 17 في يضربه

253 = 17×14+15 .17 من أقل 253 العدد
لؤلؤة. 15 تبقـى و ، عقدا 14 هو صنعها يمكن التي العقود عدد 3إذن

ملاحظة:
بالقاسـم. عليه المقسوم نسمـي الصفر يساوي الإقليدية القسمة باقـي كان إذا *

مثال:
60 = 4×15+0 60 للعدد قاسم 4 العدد أن نقول

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

1 القسمة قابلية قواعد 2 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
.5 ، 2 على القسمة قابلية قواعد معرفة املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر

مكتسباتي
د 25 بتصرف) 37 ص 04 (نشاط التعلمية: الوضعية

.48 إلى 0 من الأعداد متتالية يمثلان الأسفل في الجدولان
لعدد مضاعفا ٺتضمن خانة كل بالأحمر لوّن 1

.5

كل آحاد رقم يأخذها التي القيم هي ما 2

؟ 5 العدد مضاعفات من مضاعف
، 5 على القسمة عدد يقبل : يلي ما أكمل 3

............... كان إذا
6 5 4 3 2 1 0
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
34 33 32 31 30 29 28
41 40 39 38 37 36 35
48 47 46 45 44 43 42

لعدد مضاعفا ٺتضمن خانة كل بالأحمر لوّن 1

.2

كل آحاد رقم يأخذها التي القيم هي ما 2

؟ 2 العدد مضاعفات من مضاعف
، 2 على القسمة عدد يقبل : يلي ما أكمل 3

............... كان إذا
6 5 4 3 2 1 0
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
34 33 32 31 30 29 28
41 40 39 38 37 36 35
48 47 46 45 44 43 42

على التلميذ يتعرّف
قابلية قواعد

.5 ، 2 على القسمة
أكتشف

د 25 أحوصل:
1 القسمة قابلية قواعد

.8 ؛ 6 ؛ 4 ؛ 2 ؛ 0 أحاده رقم كان إذا 2 على القسمة طبيعي عدد يقبل -
زوجـي) العدد هذا أن نقول فقط الحالة هذه (في

.5 أو 0 أحاده رقم كان إذا 5 على القسمة طبيعي عدد -

: مثال
التالي: الجدول إليك

63214 956235 45230 265343 562348

2 على القسمة يقبل
5 على القسمة يقبل

المناسبة. الخانة في × علامة ضع

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

2 القسمة قابلية قواعد 3 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
.9 ، 3 على القسمة قابلية قواعد معرفة املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 : يلي ما أكمل تهيئة:

............. كان إذا 2 على القسمة عدد يقبل •

............. كان إذا 5 على القسمة عدد يقبل •

قابلية قواعد يتذكّر
.5 ، 2 على القسمة

أستحضر
مكتسباتي

د 25 بتصرف) 37 ص 04 (نشاط التعلمية: الوضعية
.48 إلى 0 من الأعداد متتالية يمثلان الأسفل في الجدولان

لعدد مضاعفا ٺتضمن خانة كل بالأحمر لوّن 1

.9

مضاعف كل (مراتب) منازل مجموع هو ما 2

؟ 9 العدد مضاعفات من
، 9 على القسمة عدد يقبل : يلي ما أكمل 3

............... كان إذا
6 5 4 3 2 1 0
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
34 33 32 31 30 29 28
41 40 39 38 37 36 35
48 47 46 45 44 43 42

لعدد مضاعفا ٺتضمن خانة كل بالأحمر لوّن 1

.3

مضاعف كل (مراتب) منازل مجموع هو ما 2

؟ 3 العدد مضاعفات من
، 3 على القسمة عدد يقبل : يلي ما أكمل 3

............... كان إذا
6 5 4 3 2 1 0
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
34 33 32 31 30 29 28
41 40 39 38 37 36 35
48 47 46 45 44 43 42

على التلميذ يتعرّف
قابلية قواعد

.9 ، 3 على القسمة
أكتشف

د 25 أحوصل:
2 القسمة قابلية قواعد

.3 العدد مضاعفات من أرقامه مجموع كان إذا 3 على القسمة عدد يقبل -

.9 العدد مضاعفات من أرقامه مجموع كان إذا 9 على القسمة عدد يقبل -
: مثال

التالي: الجدول إليك
312 741 827 964 243

3 على القسمة يقبل
9 على القسمة يقبل

المناسبة. الخانة في × علامة ضع

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

3 القسمة قابلية قواعد 4 . 2
املؤسسة:
(03) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
.4 على القسمة قابلية قواعد معرفة املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 التعليل. مع 9 ؛ 5 ؛ 3 ؛ 2 على القسمة تقبل التي الأعدادتلك هذه بين من حّدد تهيئة:

.1470 ، 369 ، 945 ، 9675 ، 432

أستحضر
مكتسباتي

د 25 (42 ص طرائق (أكتسب التعلمية: الوضعية
؟ حلوى حبة 500 ؟ حلوى حبة 200 ؟ أكياس 4 على بالتساوي حلوى حبة 100 يع توز يمكن هل 1

(يمكنك حلوى حبة 524 ، حلوى حبة 219 ، حلوى حبة 108 : أجل من السابق السوال نفس 2

السابق). السؤال نتيجة استغلال
: الحـل

على الواحد الـكيس يحتوي أن يمكن منه و 500 = 125×4، 200 = 50×4 ، 100 = 25×4 لدينا: 1

حلوى. حبة 125 أو 50 أو 25

.4 على القسمة تقبل 500 ، 200 ، 100 الأعداد من كل إذا
يع توز يمكننا ، السابق السؤال نتيجة حسب .108 = 100+08 الشكل على 108 نكتب أن 3 2

بالتساوي أكياس 4 على حلوى حبات 8 يع توز مواصلة أيضا يمكن و ، 4 على حبة 100

.4 على القسمة يقبل 108 العدد إذا ، كيس كل في حبتين بإضافة
يمكننا ، السابق السؤال نتيجة حسب .219 = 200+19 الشكل على 219 نكتب أن يمكن 3

، بالتساوي أكياس 4 على حلوى حبة 19 يع توز يمكن لا أنه إلا ، 4 على حبة 200 يع توز
.4 على القسمة يقبل لا 219 العدد إذا

التلميذ يكتشف
قابلية قواعد

.4 على القسمة
أكتشف

د 25 أحوصل:
3 القسمة قابلية قواعد

و آحاده رقمـي من المشكل العدد قسمة قابلية نختبر ، 4 العدد على القسمة قابلية لمعرفة -
.4 على عشراته

القسمة يقبل العدد فإّن 4 على القسمة يقبل الرقمين هذين من المشكل العدد كان إذا 1

.4 على
لا يقبل العدد فإّن 4 على القسمة يقبل لا الرقمين هذين من المشكل العدد كان إذا 2

.4 على القسمة
: مثال

.4 على القسمة يقبل عشراته و آحاده من المشكل 16 العدد لأّن 4 على القسمة يقبل 2016 العدد 3
القسمة يقبل لا عشراته و آحاده من المشكل 19 العدد لأّن 4 على القسمة يقبل لا 2019 العدد 3

.4 على

يدوّن و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

العشرية القسمة 5 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
طبيعي. عدد على عشري أو طبيعي لعدد العشرية القسمة إجراء املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر

مكتسباتي
د 25 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية

على لهم تشجيعا ، الأربعة أحفاده على 3510D A مبلغ اللّٰه عبد الجد وزّع ، الفطر عيد صبيحة في
السن. صغار هم و الصيام يضة فر أدائهم

؟ حفيد كل أخذه الذي المبلغ هو ما
3 5 1 0

3 1
3 0

2 0
0

4
8 7 7,5 الحـل:

.877,5D A هو حفيد كل أخذه الذي المبلغ
3510÷4 = 877,5

التلميذ يكتشف
إجراء كيفية

العشرية القسمة
أو طبيعي لعدد
عدد على عشري

طبيعي.

أكتشف

د 25 أحوصل:
العشرية القسمة

إيجاد تعنـي معدوم غير طبيعي عدد على أوعشري طبيعـي لعدد العشرية القسمة إجراء -
القسمة. لحاصل المقربة أو المضبوطة القيمة

حالتيـن: نميّر *
قسمة حاصل و ، معدوم باق على نحصل الحالة هذه في : مضبوطة قيمة الحاصل

مضبوطة. قيمته عشري عدد
إعطاء يمكن لا و ، يا عشر عدد ليس الحاصل ، الحالة هذه في : مقربة قيمة الحاصل

له. مقربة قيمة إعطاء يمكن لـكن و ، منتهية) غير (قسمة له مضبوطة قيمة
: مثال

بالتساوي. فقراء خمسة على قسمته كريم يريد 75,4kg وزنه الدقيق من كيس ¬

؟ فقير كل يأخذ كم
75,4÷5 = 15,08 .15,08kg فقير كل يأخذ الحـل: 3

صندوقا. 30 على البطاطا من 658kg يع بتوز تاجر قام 

صندوق؟ كل في البطاطا وزن هو ما
الحـل: 3

658÷30 ≃ 21,9333.... بالتقريب. 21,93kg هو صندوق كل في البطاطا وزن

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

الوحدة إلى المقربة القيمة 6 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
عشري. قسمة لحاصل بالنقصان) (أو يادة بالز الوحدة إلى المقربة القيمة تعيين املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 10 تهيئة:

.8 على 74 للعدد ية العشر القسمة أنجـز 1

السابقة. ية العشر القسمة لحاصل الصحيح الجـزء عيّن 2

السابقة؟ ية العشر القسمة لحاصل الصحيح الجزء بعد يأتـي الذي الطبيعـي العدد هو ما 3

القسمة مورد يتذكّر
العشرية.

أستحضر
مكتسباتي

د 20 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية
التالي: الجدول إليك

71,08 14,5 12,36 62,91 85,74 العشري العدد
الصحيح الجزء

1+ الصحيح الجزء
الجدول. أتمم v

التلميذ يكتشف
القيمة تعيين كيفية
الوحدة إلى المقربة

يادة بالز
بالنقصان) (أو
قسمة لحاصل

عشري.

أكتشف

د 25 أحوصل:
الوحدة إلى المقربة القيمة

العدد. هذا من قريبة قيمة إعطاء معناه عشري لعدد مقرّبة قيمة إعطاء -
يقة: طر

لهذا (فقط) الصحيح الجزء نأخذ عشري لعدد بالنقصان الوحدة إلى المقربة القيمة لإعطاء 1

العدد.
و العدد لهذا الصحيح الجزء نأخذ عشري لعدد يادة بالز الوحدة إلى المقربة القيمة لإعطاء 2

الصحيح). الجزء يلي الذي الطبيعي (العدد 1 له نضيف
: مثال

.4289,8D A قدره المال من مبلغا بالتساوي إخوة أربعة تقاسم
؟ أخ كل أخذ كم -

أخ. كل أخذه الذي للمبلغ يادة) بالز و (بالنقصان الوحدة إلى المقربة القيمة أعط -
الحـل:

4289,8÷4 = 1072,45D A .1072,45D A قدره المال من مبلغا أخ كل أخذ
: أخ كل أخذه الذي للمبلغ الوحدة إلى المقربة القيمة

1073D A يادة: بالز ، 1072D A بالنقصان:

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

الوحدة إلى عشري عدد تدوير 7 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
الوحدة. إلى عشري عدد تدوير املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة:

103÷2 ، 75,4÷5 ، 169÷4 : التالية ية العشر القسمات أنجـز 1

السابقة. القسمات حواصل إلى يادة بالز و بنقصان الوحدة إلى المقربة القيمة أعط 2

أستحضر
مكتسباتي

د 25 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية
التالي: الجدول إليك

46,07 91,5 82,7 74,3 العشري العدد
إليه الأقرب الطبيعي العدد

الجدول. أتمم v

التلميذ يكتشف
عدد تدوير كيفية

إلى عشري
الوحدة.

أكتشف

د 25 أحوصل:
الوحدة إلى عشري عدد تدوير

إليه. الأقرب الطبيعـي العدد هو الوحدة إلى عشري عدد مدور -

أعشاره: رقم إلى ننظر الوحدة إلى عشري عدد مدور لإيجاد يقة: طر
بالنقصان. الوحدة إلى المقربة القيمة نأخذ 4 أو 3 أو 2 أو 1 أو 0 أعشاره رقم كان إذا 1

يادة. بالز الوحدة إلى المقربة القيمة نأخذ 9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 5 أعشاره رقم كان إذا 2

: مثال
99,7 153,92 24,06 865,63 العشري العدد
100 154 24 866 الوحدة إلى المدّور

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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العشرية الأعداد و الطبيعية الأعداد

( فرق ، (مجموع عدد مقدار رتبة 8 . 2
املؤسسة:
(02) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
العشرية. الأعداد على حساب لنتيجة مقدار رتبة تحديد املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر

مكتسباتي
د 35 (25 ص 03 (نشاط التعلمية: الوضعية

السكر من كيس و الغسيل آلة مسحوق شراء منه طلب و ، 2000D A فئة نقدية ورقة والده أعطاه
.5L زيت قارورة و الـكبير الحجم من

كالآتـي: غلافها على مدّون سلعة كل سعر
زيت قارورة و ، 390D A بثمن الـكبير الحجم من السكر من كيس ، 680D A بثمن الغسيل آلة مسحوق

.520D A ثمنها
الإجمالي المبلغ ! مستحيل : قال و فتعّجب ، 2700D A هو ياته لمشتر الإجمالي المبلغ أن المحاسب أبلغه

.1600D A حدود في يات المشتر لهذه
؟ المحاسب خطأ بذلك اكتشف و بسرعة ياته لمشتر الإجمالي للمبلغ تقريبا وجد كيف ، رأيك في -

التلميذ يكتشف
رتبة تحديد كيفية

لنتيجة مقدار
على حساب

العشرية. الأعداد

أكتشف

د 15 أحوصل:
فرق) ، (مجموع عدد مقدار رتبة

ما حساب في توظيفها ، العدد هذا من قريبة قيمة إعطاء يعنـي عدد مقدار رتبة إعطاء -
سهلا. يكون

الحساب. سهلة و النتيجة من قريبة قيمة إعطاء يعنـي (فرق) مجموع مقدار رتبة إعطاء -
مايلي: نتبع (فرق) مجموع مقدار رتبة لإيجاد يقة: طر

الحساب. سهل و منه قريب بعدد (فرق) المجموع حدود من حد كل نعوّض 1

الجديدة. الأعداد باستعمال (الطرح) الجمع عملية نجري 2

السابق. (الفرق) المجموع مقدار رتبة يدعـى ، المضبوطة النتيجة من قريب عدد على نحصل
: مثال

: يلي مما حساب كل مقدار رتبة أعط
3624,563−756,47−325,5 ، 563,43+746,05+98652,21

: الحـل
:563,43+746,05+98652,21 المجموع مقدار رتبة إعطاء 1

600+700+9900 = 11200

:3624,563−756,47−325,5 الفرق مقدار رتبة إعطاء 2

4000−800−300 = 2900

يدوّن و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمديد
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