
                                         

للمعالجة التربويةالرياضيات يع مواضـ  

ابتدائي 5و  الخامس  4للمستويين الرابع   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 10الموضوع رقم 

         :10تمرين  

 :أنجز العمليات اآلتية عموديا  

           = ...461 – 56263                             = ...45 – 496  

         = ...2004 – 42044                     = ...2625 – 2951 

         :10تمرين  

 :أنجز العمليات اآلتية عموديا  

                     = ...44 – 96                     =...9 – 43 

          = ...5912 – 60964                             = ...1923 – 3315  

 :10تمرين 

دينار ،  420بسعر  الزيتدينار، ولترا من 223دينار، وعلبة حليب ثمنها  100اشترى والد رياض كيس سميد بـ 

 كم دينار يرجع له التاجر ؟ -                       .دينار  4000ة نقدية ذات فدفع للتاجر ورق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10الموضوع رقم 

         :10تمرين 

 :أكمل العبارات اآلتية  

 ..........عدد أضالع المربع   -

 ..........أضالع المربع والمعين كلها  -

 ..........و .......... و .......... لمضلعات التي فيها زاوية قائمة هي ا -

   :10تمرين 

 :سم المضلع المقصود بعد قراءة أوصافه      

 ..........لي أربعة أضالع متقايسة لكن ليس عندي زاوية قائمة  -

 ..........عندي زاوية قائمة وثالثة أضالع  -

 ..........ا قائمة أضالعي كليها متقايسة وزواياي كله -

     :10تمرين 

 :أكمل قطعة جدول الضرب اآلتية      
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. . 53 . 24 



                                         

 :10تمرين 

 .تالميذ 3تلميذا، تغيب في أحد األيام  13عدد تالميذ القسم      

 ماهو عدد التالميذ الحاضرين ؟ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10الموضوع رقم 

      :10تمرين 

 :أسئلة مرتبة ثالثةإليك نص المشكلة اآلتية؛ اقرأها ثم ضع لها    

دينار للكراس الواحد،  50كراسات بسعر  3دينار للقلم الواحد، و 43أقالم بثمن  5اشترى طارق من مكتبة الحي 

 .دينار 300فأعطى للمكتبي ورقة نقدية ذات 

   :10 تمرين

 :أجب على األسئلة اآلتية لنص المشكلة السابقة        

 بكم اشترى الكراسات ؟ -2                         هو ثمن األقالم ؟ ما -4

 كم يرجع المكتبي لطارق ؟ -1 احسب ثمن جميع المشتريات ؟             -05

         :10تمرين 

 :إليك المشكلة اآلتية  

مترا  159مترا للحقل الثاني و  533و   مترا من الشباك للحقل األول 623أحاطها بشباك، فاستعمل حقول،  5لفالح      

 .الثالث لللحق

 هو طول الشباك الذي استعمله ؟ ما 

 :اختر الحل الصحيح من بين الحلول اآلتية واذكر السبب

623 X 159                  5  +623 

159  +533                           195  +5  +533 

533 – 623                       533  +623  +15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10الموضوع رقم 

        :10تمرين 

 :بين كل عددين= ( أو  >أو  <)ضع اإلشارة المناسبة 

     596  .   243                  5336    .5136 

           6364    .6364                         19    .63 

     :10تمرين 

 :ضع دائرة حول العددين المتتاليين

33 – 631 – 9663 – 31 – 633 – 9636  

    :10تمرين 

  4336 – 9006 – 6336 – 1646 – 3020 :رتب األعداد اآلتية تصاعديا 

 :10تمرين 



                                         

                   .دينار 300أوراق ذات  3دينار، ويملك أحمد  4000أوراق نقدية ذات  5عند مراد      

 من هو الذي يملك مبلغا أكبر ؟ -

 

      :10تمرين 

 :عين العدد التالي والسابق لألعداد اآلتية  

   .....26  .....           .....99  ..... 

   .....360  .....      .....5164  ..... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10الموضوع رقم 
 :10تمرين 

 (L)و ( d)إليك المستقيمان       

 هل هما متوازيان ؟ -

 كيف تتحقق من ذلك ؟ -

 :10تمرين 

 .(K)إليك المستقيم      

              .A في النقطة (K)عموديا على المستقيم  يكون (F) ارسم مستقيما 

       X                                           .(F)العمودي على المستقيم   (B)م أنشأ المستقي

 .(B) و  (K)ماذا نقول عن المستقيمين 

 :10تمرين 

 .cm 2متوازيين، باستعمال الكوس، البعد بينهما   (M)و (N)ارسم مستقيمين 

 :10تمرين 

 :ضع العملية العمودية للجداءات اآلتية      

  426 x 43   12 x 63   5 x 23 

 :اختر العملية العمودية الصحيحة من بين هذه العمليات   :10تمرين 

 

 

   

 

 

 

 

 10الموضوع رقم 

        :10تمرين 

 :اكتب األعداد اآلتية على شكل جداء بإكمال العدد الناقص  

(d) 
(L) 

(K) 

A 

26 

513 

450 

.401 

..36 

6930 

× 
26 

513 

450 

.401 

.36 

4930 

× 

26 

513 

4050 

.621 

..646 

34030 

× 



                                         

  .....x 6  =52     .....x 1  =21 

  .....x  = .....16   .. ...x  = .....56 

       :10تمرين 

 :حسب المثال التالي ،  x 9  =31  6 x 3  =12 6   :الجداءات اآلتية أضع

9  =5  :23   9 x 5  =23 

5  =9  :23 

 :10تمرين 

 .تلميذا، وانتظموا في صفوف متساوية العدد 46خرج إلى ساحة الملعب 

 كم صفا يشكلون ؟ وما عدد التالميذ في كل صف ؟ -

      :10مرين ت

 ( m, dm, cm, mm ) :من هذه األطوال لقياس ما يأتيضع الوحدة المناسبة 

  23: .....طول كتاب القراءة    1: ..... طول السبورة  

 3: ..... طول نملة    2: ..... طول حذاء  

 :         10تمرين 

 .5cm  6mmا ، وأخرى طوله7cm، وأخرى طولها 4cmارسم قطعة مستقيمة طولها       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10الموضوع رقم 

    :10تمرين 
 :اكتب بالحروف األعداد اآلتية       

       43063 – 90000 – 45003 – 63365  

 

     :10تمرين 

 :اكتب العدد أمام كل عبارة

 : ...خمسون ألفا وثمانمئة وإحدى عشر  -

 : ...ن ألفاستة وستو -

 : ...سبعة عشر ألفا واثنان وأربعون -

    :10تمرين 

 :أكمل الجدول اآلتي      

   

 

 

 

 :10تمرين 

 : حسب المثال الموالي    25609/    60300  فكك األعداد اآلتية     

 عدد اآلالف رقم اآلالف عدد المئات رقم المئات العدد

000     

0010     

00011     

00010     



                                         

 34507 = ( 3 x 10000 ) + ( 4 x 1000 ) + ( 5 x 100 ) + ( 7 x 1 ) 

   :10تمرين 

 :متتالييناجعل األعداد اآلتية بين عددين  

 ...<  46300 <  ...    / ...< 56604 < ... 

        :10تمرين 

 :رتب األعداد اآلتية تصاعديا

              40003 – 63230 – 30004 – 23063 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10الموضوع رقم 

        :10تمرين 

 

 :إليك الجدول اآلتي  

 .شكل من معلوماته مشكلة مركبة -

 .ضع لها أسئلة أربعة -

     :10ن تمري

 : -للمشكلة السابقة  –أجب عن األسئلة اآلتية 

 كم خبزه بيعت في يوم األحد ؟ -

 ؟( في ثالثة أيام ) ماهو عدد الخبز المبيع  -

 هو ثمن جميع الخبز المبيع ؟ ما -              خبزه ؟ 530بكم دينار بيعت  -

          :10تمرين 

 .هذه المشكلة نص لثم ضع سؤاال لكل جواب، وأعد كتابة  مركبة، اقرأها جيدالمشكلة إليك أجوبة       

   DA 500 x 4 = 2000دينار،            2000يملك خالد  -

 = 1900DA 1500 + 400   ثمن البذلة والكرة معا -

 100DA = 1900 – 2000دينار    400: يرجع له البائع -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 00موضوع رقم ال

        :10تمرين 

 :أكمل كتابة المساويات اآلتية

10 = ( 2 x . ) + .          23 = ( 7 x . ) + . 

38 = ( . x 6 ) + .          75 = ( . x 9 ) + . 

 : 10تمرين 

 سيارات؟ 40 هو عدد األشخاص الذين يركبون أشخاص، فما 3يركب في كل سيارة      

 :10تمرين 

 شخصا ؟ 60مقاعد ـ تلزم لنقل  03سيارة ـ ذات كم      

 :10تمرين 

 األيام األحد االثنين الثالثاء

 ثمن الخبز بالدينار 4000 2300 4300

 عةعدد الخبزات المبي 400 230 430



                                         

 .صفوف، حيث يوجد في كل صف العدد نفسه من التالميذ 1تلميذا؛ وهم يقعدون في  11عدد تالميذ قسم      

 فكم تلميذا في كل صف ؟ -

        :10تمرين 

  :    أمام كل عبارة مما يأتي (g – kg)ضع الوحدة المناسبة 

                1...  200: ... ن طفل رضيع وز          

 40: ...... كتلة قلم             53: ...... كتلة كيس  

 :10تمرين 

 450gكتلة علبة مربى  

 علب من المربى؟ 40فما هو وزن صندوق يحتوي على  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12موضوع رقم ال

        :10تمرين 

  :                 في الفراغ المناسب (m, km)اسبة مما يأتي ضع الوحدة المن 

 1: ....... طول طريق         6: ....... طول قسم      

 40: ..... طول سلك كهربائي         3: ...... طول عمود كهرباء    

    :10تمرين 

 :حول ما يأتي      

                               6KM = …….m        43dam = …..m 

                               5hm 23m = ……m                 30 dam = …..m 

                             9000m = …….km    530dam = …..hm 

    :10تمرين 

 :اآلتية تصاعديا  طوالرتب األ

  23 dm              5 km             13 hm 60 m         780 m   

 :10تمرين 

                           .10mجنديا وراء بعضهم البعض، حيث يبعد كل واحد عن زميله بـ  02يقف 

 ما هي المسافة بين أول جندي وآخر جندي؟ –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

    :10تمرين 

 :األشكال اآلتية، ثم سمها الحظ   

    

 

 :        10تمرين 

 :صف الشكل اآلتي، ثم انقله باستعمال األدوات الهندسية 

    



                                         

 

 :10تمرين 

 .0اكتب برنامج إنشاء للشكل الموجود في التمرين رقم 

 :        10تمرين 

              :في كل فراغ مما يأتي ( L , cL, mL)  ضع الوحدة المناسبة

 062: ..... سعة قارورة دواء -       56: ..... سعة برميل ماء -    

 12: ..... سعة كأس قهوة -       1: ..... سعة ملعقة كبيرة -     

 :    10تمرين 

 :حول المقادير اآلتية إلى الوحدة المناسبة

     13dL = …..mL                2L = ….. cL 

     350 cL = ….. dL           7000mL = …..L 

 :10تمرين 

 .250Lأكواب، حيث سعة الكوب الواحد  5أفرغت قارورة عصير في 

 .أوجد سعة القارورة باللتر -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 
     :10تمرين 

 :–دون استعمال الحسبة  –أكمل إنجاز العمليات اآلتية 

     86 :15= . + .                     45 :10= . + . 

         367 :40= . + .                   140 :50= . + .  

 :عين األشكال المتساوية ـ في المساحة ـ مما يأتي :  10تمرين 

 

 

 

 

                             05الشكل                  01الشكل                                 04الشكل              02الشكل                

 :     10تمرين 

 :أنجز التحويالت اآلتية

     2min= … s                             4h= … min 

     1h20min= … min                460min= … h 

 :10تمرين 

      .50minبسكرة بعد مدة مدينة  احا وتصل إلىعلى الساعة الثامنة صب تنطلق الحافلة من مدينة القنطرة    -

 هو وقت وصول الحافلة إلى بسكرة؟ ما -

 

 00الموضوع رقم 



                                         

      .بالكسر المناسب اربط العبارة: 10تمرين 

      • خمسان  •  ثالثة أسباع                 

 

            • ستة أعشار •  ربع                   

 

                       •ستة أرباع     •ثالثة أنصاف 

 :  02تمرين 

        (u)إليك القطعة المستقيمة 

 : ارسم قطعا مستقيمة طولها

         :03تمرين 

 :كتب الكسر الذي يعبر عن عدد األشياء في العبارات اآلتيةا 

 

 قطع   6ربع عدد الجبن في علبة ذات  - 

 

 بيضة  50نصف عدد البيض في علبة ذات  -

 

 تلميذا 11صف عدد التالميذ في قسم ذو ن -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70الموضوع رقم 
 :       10 تمرين

 :إليك نص المشكلة اآلتية   

 .10h45mووصل إلى مدينة قسنطينة على الساعة  7h30mnانطلق قطار من محطة مدينة بسكرة على الساعة 

 :واحدا ال يوجد جوابه في نص المشكلة؛ ثم أجب عنهمن بين األسئلة اآلتية؛ حدد 

 هو وقت وصول القطار إلى مدينة قسنطينة؟ ما -4

 هي مدة السفر لهذا القطار؟ ما -2

 د وقت انطالق القطار من مدينة بسكرة؟حد   -5

 : 10تمرين 

 :إليك نص المشكلة اآلتية        

 .طوابق 5، حيث يوجد فيها 15gزن كل قطعة قطعة، و 21تحتوي علبة جبن على 

 :نهما من المشكلة السابقةثة؛ حدد سؤالين ال يمكن اإلجابة عمن بين األسئلة الثال

 كم قطعة في كل طابق؟ -5        ماهو وزن جميع قطع الجبن؟ -4

 هو عدد القطع الباقية في العلبة؟ ما -1         احسب ثمن شراء كل قطعة؟ -2

 :10تمرين 

 8=3: 24:            لسؤال الذي جوابه كاآلتيذكر اا -



                                         

 .أجب عن السؤال األول من التمرين الثاني -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : 80الموضوع رقم 
 :    01تمرين 

 :إليك نص المشكلة اآلتية      

 .دينار 500عمال، حيث دفع لكل واحد 5، فأجر  50kgقنطارا من الرمل في أكياس ذات  42أراد مقاول أن يفرغ 

 :توجد في المشكلة أربعة أعداد، أكمل العبارات اآلتية: أوال

 : ...األعداد التي تدل على الوزن هي -

 : ...األعداد التي تدل على الثمن هي -

 : ...آخر هي شيءاألعداد التي تدل على  -

 :أكمل األسئلة اآلتية: ثانيا

 ؟... ...ماهو وزن الرمل بـ  -4

 ..................أوجد عدد  -2

 ........أحسب المبلغ الذي  -5

كيلوغرام،  4200قنطارا، 42: األعداد اآلتية   اختر األعداد التي تحتاجها اإلجابة عن السؤال الثاني، من بين : ثالثا

 .كيلوغرام، نصف قنطار 30

 :شطب األجوبة غير المعقولةنقلها ثم اابات الممكنة عن السؤال الثاني، اإليك بعض اإلج: رابعا

           12x50=600           كيس  600عدد األكياس هو 

          300x3=900   كيس 900عدد األكياس هو 

         24=1200:50           كيسا 21عدد األكياس هو 

 62=50+12              كيسا 62عدد األكياس هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90الموضوع رقم 
 :       10تمرين 

 :أـ مثل األعداد اآلتية على المستقيم المدرج الموالي

8,8  -  9,00  -  10,1  -  12,7  -  7,5 

         45     42        44 40  9    6     3 

 

 .رتب األعداد السابقة تنازليا -ـ ب

 :      10تمرين 

 =(:،<،>)داد اآلتية بوضع قارن بين األع

5.3      .5.6                          400.93       .405 

40.90      .40.44                      65.30      .65.3 

23.1      .23.52          



                                         

 :        10تمرين 

 :متتاليين احصر كل عدد عشري مما يأتي بين عددين طبيعيين

3.3     -     40.06     -     25.3     -     63.95 

 :10تمرين 

 . 2.3و  2.4أعداد عشرية محصورة بين  5كتب ا -

 . 3.20و  3.43أعداد عشرية محصورة بين  5كتب ا -

 . 43.5و  43.2أعداد عشرية محصورة بين  5اكتب  -

 :   10تمرين 

 :عين أقرب عدد طبيعي إلى األعداد العشرية اآلتية

97.75     -     26.25     -     15.8     -     9.1 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 
 :10تمرين

 أوجد مساحة األشكال اآلتية باستعمال هذا المربع

 

 

 

 :   10تمرين 

 :الحظ الشكل اآلتي ثم أجب عن األسئلة اآلتية

 .ACDFاحسب مساحة المستطيل  -4

 .BCDEاستنتج مساحة المضلع  -2

 .BCEاستنتج مساحة المثلث  -5

 :10تمرين 

، لكن عندما ركبه اكتشف أن عرضه ناقص بنصف 1.5m، وعرضه 2mاشترى المعلم ستارا لنافذة القسم، طوله      

 .متر

 ماهو عرض الستار الحقيقي؟ -

 .احسب مساحة الستار -

 .137DAإذا كان ثمن المتر المربع الواحد من قماش الستار 

 فما هو ثمن ستارين من النوع نفسه؟ -

 :10تمرين 

 .dm2 25بالطات كبيرة، مساحة البالطة الواحدة  1بلط متر مربع واحد بـ 

 ماذا تستنتج؟-                 .dm2بالطات بـ  1احسب مساحة  -

 

 00الموضوع رقم 
 :         10تمرين 

 :أكمل المتتاليتين اآلتيتين



                                         

      43.3 ، ........................................ ...  43.3 ، 43 

      3 ، .................................................. .9 ، 9.3 

 :     10تمرين 

 :ضع عددا عشريا في كل فراغ

      43 + ... =46.5  29.3  + ... =23 

      19 + ... =16.2  420.3 + ... =440 

      30.3 ... =– 33  9 ... =– 9.60  

 :    10تمرين 

 :انقل العملية العمودية الصحيحة     

 

 

 

 :10تمرين 

 .90DAأكياس حليب بـ  5، و 37.5DAخبزات بـ  3اشترى نبيل 

 ماهو ثمن الخبز والحليب معا؟ -

 ؟200DAكم دينارا يرجع التاجر لنبيل إذا أعطاه ورقة نقدية من فئة  -

 

 00الموضوع رقم 

 :       10 تمرين

 :ا يأتيتصميم مم   عليها كل   مات التي يدل  المجس   سم    

 

 

 

 :01تمرين 

 .25Lمن البنزين، وبعد مدة ساعتين من السير صار حجم البنزين  50.7Lفي خزان سيارة 

 .احسب حجم البنزين المستهلك -

 :10تمرين 

 -               .ما هو وزن الموز الصافي؟ -   .13.4kg، وعند ملئه صار وزنه 0.750kgوزن صندوق موز وهو فارغ 

 .صناديق مملوءة 5احسب وزن 

 

 

 00الموضوع رقم 

 

        .اجعل المعلومات اآلتية في جدول ذي وضعية تناسبية، ثم أكمله  :10تمرين 

 .دينار... كرات  6ثمن  -         .دينارا 223كرات  5ثمن  -

 .دينارا 533كرات  3ثمن  -            .دينارا... كرة  50ثمن  -

 

 

 ...عدد     

 DAبـ   ...الـ     

  25.63  

14.3 

61.453 

+ 

     300 

16.301
35.30 

- 0.563   

 236 

0.664 

+ 



                                         

 :       10تمرين 

 .يه جميع أعداد الصف األول ضرب فنقل الجدول اآلتي، ثم جد العدد الذي تا 

 

 :    10تمرين

ا يأتيانقل الوضعية الص    :حيحة مم 

 5ع المربع طول ضلcm  20فمحيطهcm. 

  7طول ضلع المربعcm  30فمحيطهcm. 

  12طول ضلع المربعcm  48فمحيطهcm. 

 :10تمرين 

 .460كراريس  3عدد صفحات 

 كراسا؟ 43ماهو عدد صفحات  -
 صفحة؟ 610كم كراسا مجموع صفحاته  -
 ماهو عدد صفحات الكراس الواحد؟ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :    10تمرين 

 :في األعداد اآلتية 3بة الرقم تعين مر

      33 – 4396 – 531 – 63934 – 636534  

 :   10تمرين 

 :اكتب األعداد اآلتية بالحروف

      6351 – 963342 – 50030 – 36004  

 :   10تمرين 

 :باألرقام األعداد اآلتيةاكتب 

 .ستة وسبعون ألفا ومائتان وخمسة - .    عشرونسبعمائة وخمسة و -

 .وأربعون ثمانمائة تسعة وعشرون ألفا و - .     ثالثة آالف ومائتان وواحد -

 .ثمانمائة ألف وستون -.           أربعمائة وخمسون ألفا وثالثة عشر -

 :    10تمرين 

 :اكتب باألرقام نتيجة المجاميع اآلتية

 = 5134+ رون خمسة وستون ألفا وثالثة وعش -

 =مئة أالف وثمانمائة وتسعون +  260405 -

 = 35304+ ستة عشر ألفا وسبعة  -

 A                                  =ألفان وثالثة +  4994 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :         10تمرين 

 :استخرج من الشكل المقابل

   .ضلعين متوازيين -                    .ين متعامدينضلع -

 عدد الطوابق 5 6 9 42 

 m …xارتفاعها بـ    3.3 43 .. ..



                                         

 .الن زاوية قائمةضلعين متقاطعين وال يشك   -

 

 :         10تمرين 

 ألضالع المتعامدة مالحظة ا انقل الشكل اآلتي بعد

 .والمتوازية فيه

 

 :10تمرين 

 .3cmحيث طولها   (AB)عمودية على   (AC)ثم أنشئ قطعة   5cmطولها  (AB)ارسم قطعة مستقيمة 

 .ما اسم المضلع الذي حصلت عليه بعد ربطك بين النقاط -

 .حصلت عليهتاستخرج ضلعين متوازيين من المضلع الذي  -

 :10تمرين 

 :أوجد نتيجة كل عملية دون حسابها عموديا، ودون استعانة باآللة الحاسبة

118 – 9 = …                       35 + 49 = … 

6853 – 13 = …                 696 + 36 = …  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :10تمرين 

 .كتابا 21رفا، وفي كل رف  43في مكتبة 

 ماهو عدد الكتب في هذه المكتبة؟ -

 :10تمرين 

 .ست مرات 15kmقطع دراج مسارا طوله 

 ماهي المسافة الكلية التي قطعها؟ -

 :10ين تمر

 .دينارا 13دينارا للواحدة، عد نقوده فوجد أنه بقي له بعد الشراء  53  علب بسكويت بـ 5اشترى رضا      

 كم دينارا كان يملك رضا قبل شراء البسكويت؟ -

 : 10تمرين 

 .تلميذا 51أقسام، في كل قسم  06في مدرسة 

 .احسب عدد تالميذ هذه المدرسة -

 تلميذا؟ 453علمت أن عدد الذكور فيها ماهو عدد تلميذات المدرسة إذا  -

 :10تمرين 

 :حسب نتيجة الجداءات اآلتية دون استعمال اآللية العمودية للضربا

 53  x ... =9   

 310  x 44  ...= 

 659  x   ...  =99 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01 الموضوع رقم



                                         

 : 10تمرين 

 :ابل ثم أجبتأمل الشكل المق

 .مستطيال سم   ،ثمABEFالمضلع  سم     -

 .عين المضلع الذي فيه ضلعان متقابالن متوازيان، وضلعان آخران متقابالن وغير متوازيين، ثم اذكر نوعه -

 :10تمرين 

 .15kg أفرغها في صناديق ذاتمن البطاطا،  75kgلفالح 

 كم صندوق يحتاج الفالح؟ -

 :10تمرين 

                    -  .20mعمود  البلدية أعمدة كهربائية على حافته اليمنى، حيث البعد بين كل ، وضعت800mطول طريق 

 وضع؟ اكم عمود 

 :10تمرين 

 .3.5cmونصف قطرها  Cارسم دائرة مركزها  -

 .أنشئ قطرين متعامدين لهذه الدائرة -

 .اربط بين رؤوس القطرين لتحصل على رباعي -

 ه؟ما نوع الرباعي الذي تحصلت علي -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :10تمرين 

 .لترا 30براميل؛ حيث سعة البرميل الواحد  6لتر من الزيت، باع منه  300عند تاجر برميل فيه      

 .؟كم لترا من الزيت بقي له -

 .دينار  600إذا كان ثمن بيع اللتر الواحد من الزيت     

 .فما هو ثمن الزيت المبيع -

 .ضع سؤاال آخر لهذه المشكلة، ثم أجب عنه -

 :10تمرين 

للكيلوغرام  25DAمن البصل بثمن  30kg، و للكيلوغرام الواحد 35DAمن البطاطا بسعر  50kgاشترى تاجر      

 .الواحد

 ماهو ثمن شراء البطاطا والبصل معا؟ -

 .ق، حيث وضع الوزن نفسه في كل صندوقصنادي 3أفرغ ما اشتراه من البطاطا في      

 كم كيلوغراما وضع في كل صندوق؟ -

 .في كل كيس 5kgأما البصل فقد وضع 

 .احسب عدد األكياس التي استعملها -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00 رقمالموضوع 

 :       10تمرين 

 :عداد اآلتيةعين مرتبة األرقام المسطر تحتها في األ



                                         

5136363   -   64033651   -   51306241 

 :      10تمرين 

 51030   -   960614 :إلى مجموع جداءاتفكك األعداد اآلتية 

 : 10تمرين 

 :أوجد األعداد المقابلة لكل تفكيك مما يأتي

………… = (6x40000) + (3x4000) + (5x400) 

………… = (9x400000) + (3x40000) + (3x40) 

………… = (3x400000) + (5x40000) + (2x4000)+(5x10) + 7 

 : 10تمرين 

 :عين عدد المئات واآلالف والماليين في كل عدد مما يأتي

3046096   -   51691   -   5136364 

 :10تمرين 

بـ  A على أطراف المستقيمين، حيث تبعد كل نقطة عن B,C ,D,Eوعين النقط  Aارسم مستقيمين يتقاطعان في النقطة 

3cmثم ارسم الرباعي الذي يشمل النقط السابقة ،. 

 ؟  BCDEما نوع المضلع  -

 ماذا تستنتج؟ -                              .ارسم قطري المضلع، وقيس الزوايا التي شكلها القطران -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 01الموضوع رقم 

  :     10تمرين 

 :رتب األعداد اآلتية من األكبر إلى األصغر باستعمال اإلشارة المناسبة

3615200  ،6963054  ،24606000  ،5103633 

 :     10تمرين 

 :احصر األعداد اآلتية بين عددين رقم آالفهما متتاليان

 ...........> 366631 > .......... 

 ..........> 51403036 > .......... 

 ..........< 1364169 < .......... 

 :         10تمرين 

 :كتبهما   بالحروفوأصغر عدد بالبطاقات اآلتية، ثم اشكل أكبر عدد 

1  3  6  9  6  3  3  0  

 :      10تمرين 

 :سم المضلعات التي ذكرت خصائصها فيما يأتي

 : ...رباعي له زاوية قائمة وأضالعه متقايسة مثنى مثنى -

 : ......مةثالثي له زاوية قائ -

 :..متوازية مثنى مثنى هعرباعي ليس له زاوية قائمة وأضال -

 :   10تمرين 



                                         

 :الحظ الشكل المقابل، ثم أجب عن اآلتي

 .استخرج متوازي أضالع -

 .عين زاوية أكبر من الزاوية القائمة -

 ؟ABHJما نوع الرباعي  -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00وع رقم الموض

 :      10تمرين 

 :أكمل العبارات اآلتية

 : ...أربع مرات هو 3ضعف العدد  -                     : ... مرتان هو  3ضعف العدد  -

 : ...هو 60نصف العدد  -               : ...ثالث مرات هو 40ضعف العدد  -

 : ...هو 420العدد  نصف -

 :       10تمرين 

 :6ين مضاعفين متتاليين للعدد احصر األعداد اآلتية ب

43    ،25    ،16    ،26 

 :10تمرين 

 .50األصغر من  3اكتب مضاعفات العدد 

 .200األصغر من  23اكتب مضاعفات العدد 

 .430األصغر من  10اكتب مضاعفات العدد 

 :    10تمرين 

 :كتب العدد المناسبا

..... x 1000 = 25000   26 x 400 = …… 

401 x ….. = 40400          5010 x 40 = ….. 

 :  10تمرين 

 :كتب العدد المناسبا

930  : ... =9300     = ...40  :6030 

13  =400 ... :         = ...400  :54000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 00الموضوع رقم 

  :بالحروفاكتب األعداد العشرية اآلتية    :     10تمرين 

 : .....23.03     : .....5.3 

 : .....696.534    : .....0.6 

 :      10تمرين 

 :ألعداد عشرية ـ باألرقامكتب العبارات اآلتية ـ ا     

 :ع عشرة وحدة وثمانية أجزاء عشريةتس -

 :خمس عشرات وثمان وحدات وأربعة أجزاء من مئة -

 :ثالثة عشر مئة وستة مئة وخمسة جزءا من ألف -



                                         

 :سبعة وعشرون عشرة وتسعة أجزاء من مئة -

 :أكمل اآلتي:  10تمرين 

37.08 =                          6.071 =                 0.38 = 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :   10تمرين 

 :يارتب األعداد اآلتية تصاعد  

54.06      ،36.9      ،54.9      ،36.53      ،66 . 

 :   10تمرين 

 :كتب العدد الناقص فيما يأتيا

25.3 < ...< 25.6   6.60 > ...> 6.30 

400.14 <  ...< 400.12  61.5 >  ...> 61.2 

 :     10تمرين 

 :ضع األعداد اآلتية على المستقيم المدرج

0.3      ،4.6      ،5.2    ،  5.93 . 

 

         1                   5                2                 4              0 

 :    10تمرين 

 :أقارن بين األعداد اآلتية بوضع اإلشارة المناسبة

4.999      .2.13   4      .0.396 

63.30      .63.03   23.512      .53.09 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :    10تمرين 

 25.03+  431.3    0.151+  23.6   :أنجز العمليات اآلتية عموديا

6.36 – 519   63  +619.016 

 :10تمرين 

: هو من النحاس، لكن الرصاص أخبره أن ما يحتاجه 9.75mإليصال الغاز إلى منزل سعيد، اشترى أبوه أنبوبا طوله      

 .2.75mوالثالثة طولها  1.60m، الثانية طولها 3.5mثالث قطع؛ األولى طولها 

 .اطرح سؤاال آخر ثم أجب عنه -            هل يكفي ما اشتراه أبو سعيد؟ -

 :10تمرين 

، 0.350kg ،0.5kg، 0.4kg: ، فإذا كان وزن الكتب األربعة على التوالي2.750kgوزن محفظة محملة بأربعة كتب      

0.87kg. 

 ما هو وزن المحفظة فارغة؟ -                    .احسب وزن الكتب -



                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :10تمرين 

 :إلى األصغر ضع المقادير اآلتية في جدول األوزان، ثم حولها إلى أصغر وحدة فيها، ثم رتبها من األكبر

304kg         16.8q              0.79t            87605g. 

 :     10تمرين 

 :-باستعمال الجدول -أكمل اآلتي     

23.43kg = 2343 …                84.6t=…kg                                                                        

70895.5 kg = …q    

46g =46000 …                  96000kg = … t 

 :10تمرين 

 .4t، وعندما حملت بصناديق البطاطا صار وزنها 2.50tوزن شاحنة وهي فارغة      

 ما هو وزنها بالكيلوغرام؟ -                    .احسب وزن الحمولة بالطن -

 .صندوق 400إذا كان عدد الصناديق المحملة هو      

 .أوجد وزن الصندوق الواحد -

 .ن البطاطا الصافي إذا علمت أن وزن كل صندوق فارغ هو نصف كيلوغراماحسب وز -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :10تمرين 

 .سنتمترا لصنع منديل واحد 13سنتيمترا من القماش، تريد صنع مناديل، تستعمل  536عند زبيدة      

 عدد المناديل التي يمكن صنعها؟ما هو  -

 :10تمرين 

 .تلميذا في كل حافلة 13تلميذا، نظم المدير رحلة لنقل التالميذ، فاستأجر حافالت، ويمكن أخذ  536في المدرسة      

 .أوجد عدد الحافالت المستأجرة لنقل كل تلميذ -

 :10تمرين 

 .شاحاو 13سنتيمترا، تريد قص  536عند سعاد شريط من الحرير طوله 

 هو طول كل وشاح؟ ما -

 :10تمرين 

 إليك الشكل اآلتي، الحظ 

 المعلومات الموجودة فيه ثم

 .أعد رسمه بدقة 

 00الموضوع رقم 

 :01تمرين 

 .حافالت من النوع نفسه 9مسافرا في  193ركب 

 ماهو عدد المسافرين في كل حافلة؟ -

 :10تمرين 



                                         

 .أيام 3في  119Lتضيع حنفية أبي رضا 

 .اللترات الضائعة في اليوم الواحدجد عدد  - 

 :10تمرين 

 .دينارا 13لترا حليب يوميا، حيث يباع اللتر الواحد بـ  90بقرات  3تعطي 

 كم تعطي كل بقرة في اليوم؟ -             .احسب ثمن الحليب المبيع يوميا -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                  00ضوع رقم المو
 10شكل                                                                                           

 :         10تمرين 

 10شكل                                           جد محيط األشكال اآلتية ومساحتها 

 .uباعتماد المربع 

 : 10تمرين 

 17cmوعرضها  22cm صفحة كراس طولها 

 .احسب محيطها -           .هي مساحتها ما -

                                                      10شكل                                                                                       :         10تمرين 

 .84dm2مساحة زريبة 

 .احسب محيطها   12cm                -اوجد عرضها إذا علمت أن طولها -

 :       10تمرين 

 .3cmوعرضه  9cmارسم مستطيال طوله 

 .استخرج محيط المستطيل بالسنتيمتر    - جزئه إلى ثالثة مربعات متقايسة -

 .تج مساحة كل مربعاستن-                هي مساحة المستطيل ما -

 .كل مربع  احسب محيط -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :    10تمرين 

 :أنجز العمليات اآلتية

6h +2h 57min=   3h 20min + 20h 30min 

48min + 9h=   14h 15min + 6h 45min 

 :     10تمرين 

 :يحول ما يأت

90min = …   4h 10min = … 

230 min = …   5h 43min = … 

 :10تمرين 

            .وبقيت كذلك حتى الحادية عشرة ليال 16h 30minشغل األب المدفأة الكهربائية على الساعة      

 كم ساعة اشتغلت المدفأة؟ - 

 .4.71DAوحدة كهربائية حيث ثمن الوحدة  46إذا علمت أنها استهلكت      



                                         

 .احسب ثمن االستهالك -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 01الموضوع رقم 

 :10تمرين 

              .، ويوفر الباقي900DA، حيث يصرف منها كل يوم 35000DAيتقاضى موظف شهريا      

 كم يتقاضى الموظف سنويا؟    -

 (يوما 50الشهر )احسب مصروفه الشهري  -                            

 هو المبلغ الذي يوفره كل شهر ؟ ما -                            

 .أوجد ثمن الكرسي الواحد -                .سكرا 6بالمبلغ الذي وفره اشترى 

 :10تمرين 

وعداد ثمنه  27DAر الواحد منه ، سعر المت9.8mأراد شخص أن يوصل الماء إلى بيته فلزمه أنبوب طوله      

1360DA. 

 .احسب ثمن شراء األنبوب -

 .أيام 5مقابل عمل  2250DA  للمرصص دفع صاحب البيت 

 هي كلفة إيصال الماء للبيت ؟ ما -احسب األجرة اليومية لهذا المرصص ؟ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 00الموضوع رقم 

 :أكمل الجدول اآلتي حيث يمثل وضعية تناسبية      :10تمرين 

 kgوزن الطماطم بـ  5 2 5
 DAبـ    الثمن . 60 .

 :     10تمرين 

 .ساعات 5في  90km  يقطع دراج

 ساعات؟ 9ساعات؟ وفي  6كم يقطع في  -

 .كيلومترا 13كم ساعة تلزمه لقطع   -

 :  10تمرين 

 .لترات 9قارورات  6حجم الماء المعدني في 

       .قارورة 46احسب حجم  -

 قارورات؟ 5كم لترا من الماء في    -

 لترا؟ 46ماهو عدد القارورات التي تسع  -

 لترا من الماء؟ 90كم قارورة تمأل للحصول على  -

 :    10تمرين 

 :سم المجسمات التي ذكرت بعض خصائصها فيما يأتي 

 : ...أملك ستة أوجه مربعة الشكل -

 : ...ووجهان مربعان عندي أربعة أوجه مستطيلة -

 : ...أوجه مثلثة الشكل أربعةقاعدتي مربعة وأملك  -

  : ...لي ستة أوجه مستطيلة -

 

 


