
6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



ّ  الَكْسُر العَشْ  ري

6/1ف/ ب 



ُه اجلُزُء املُظلَّلُ َما الَكسُر الَعشِريُّ الِذي ُُيثِ لُ 
. ِف الشكِل املُجاِورِ 

َة أرقاٍم عَ : الَكْسُر الَعشِريُّ  ن ُيَِنِي الفاِصلِة هَو عدٌد ََيِوي رقًما أو ِعدَّ
.الَعشرِيَّةِ 

لَعشرِيَّةِ َيِوي رقَمنِي َعن ُِينِي الفاِصلِة ا75,1العدُد 
ِف َمنزِلِة أجزاٍء ِمن عشَرٍة 7الرقُم 
ِف منزِلِة أجزاٍء ِمن ِمئٍة؛ 5والرقُم 

، َكسًرا َعشِرًيّ 75,1ِلَذا ُيسمَّى العدُد 
ٌٌ وُُيِكُن متِثيُلُه ِبدوِل املناِزِل أو النَّمُ  ِِ  كَما هَو ُموََّّ .وج

6/1ف/ ب 



يغَةُ القي  ي  الص ي ةيَسسي

45,182
6/1ف/ ب 



.تابِة العدِد ِِبسِتعماِل أرقاِمهِ هَي الطرِيقُة املَألوَفُة ِلكِ : الصِ يَغُة الِقياِسيَّةُ 

ُ جدوُل املَناِزِل الكسَر ال َعشِريَّ يُ َبنيِ 
 (542,17)

سمَّى َعنَد ِكتابِة العدِد ِِبألرقاِم تُ 
.ِقياِسيةِ َهِذِه الطرِيقُة ِِبلصِ يغِة ال

.(الصيغة القياسية(        )542,17)
.ِقياِسيَّةِ اُكُتب الكسَر الَعشِريَّ التاِل ِِبلصِ يغِة ال

. ثالثًة ومخسًة ومثاِننَي ِمن ألفٍ 
6/1ف/ ب 



يغَةُ الت   ييي ةلْْحيييالص ي
45,182

6/1ف/ ب 



َلى صورِة جمموِع نواتِج َّرِب هَي طريقٌة ِلِكتابِة العدِد ع: الصِ يَغُة التَّحِليِليَّةُ 
.ُكلِ  رقٍم ِف ِقيمِتِه املنزِلِيَّةِ 

ُ جدوُل املناِزِل الكسَر العشِريَّ  (542,17) يُ َبنيِ 
عنَد ِكتابِة العدِد َكمجموِع نواتِج َّرِب ُكل ِ 

منزِلٍة ِف ِقيمِتها ُتسمَّى هِذِه الطريقُة 
:ِِبلصِ يغِة التَّحِليليةِ 

.لتَّحِليِليةِ اُكُتب الَكسَر الَعشِريَّ التاِل ِِبلصِ يغِة ا
. ثالثًة ومخسًة ومثاننَي ِمن ألفٍ 

6/1ف/ ب 



يغَةُ الي   ي  الص ي ةظْْفيي

6/1ف/ ب 



.لعدِد ِِبسِتعماِل الكِلماتِ هَي طرِيقٌة ِلِكتابِة ا: الصِ يغُة اللَّفِظيَّةُ 

.اُْكُتب الكسَر العشِريَّ التاِل ِِبلصَّيغِة اللَّفِظيةِ 

ُ جدوُل املناِزِل الكسَر العشِريَّ  (542,17) يُبنيِ 
عنِد ِكتابِة العدِد ِِبسِتعماِل الكلماِت 

.ُتسمَّى هذِه الطرِيقُة ِِبلصِ يغِة اللَّفِظي ةِ 
(.سبعَة عشَر ومخُس ِمئٍة واثناِن وأربعوَن ِمن ألٍف )

 (012,1)
6/1ف/ ب 



ةالُمتَبَسيينَ 

6/1ف/ ب 



وارتِفاع جبلِ َمنعاءَ قَاِرْن بنَي ارتِفاِع جبِل 
=(.،>،<) املَجاِز ُمسَتعِماًل 

ٌُ ارتِفاعاٍت لِبعِض اجلِباِل ِف   اململكِة العربيِة السعوديِة اجلدوُل التاِل يُوَِّ 
.وجبِل العريِف ُموَمةَ ِللُمقارنَِة بنَي ارتِفاِع جبِل 

64,2:  ُموَمةَ ارتِفاُع جبِل 
63,2: ارتِفاُع جبِل الَعرِيفِ 

قدارَيِن عَلى جاِنََب اإلشارةِ أِلنَّ املِ ُمتَبايَِنًة؛ وهَي مُتثِ ُل 63,2<64,2جِنُد أنَّ 
.  غرَي ُمتساِوَينيِ 

ُ عدَم َتَساِوي ِمق: املُتبايِنةُ  دارَيِن فَيُكوُن أحُدُُهَا أكرَب هَي ُُجلٌة ِرًيَِّيٌة تُ َبنيِ 
. أو أصغَر ِمن امِلقداِر اآلخرِ 

6/1ف/ ب 



ي   ئَةةُ الُمتََكسِي الُكُسوُر العَْشري

=

0,50,50 =

اجلزآن املظلالن
ِف  الشكلني 
متساوًين، إجن

0, 50 = 0,5

6/1ف/ ب 



.ُة ال ِي ََا الِقيمُة نفُسَهاهَي الُكسوُر الَعشرِيَّ : الُكسوُر الَعشرِيَُّة املُتكاِفَئةُ 

ِن ُمتساِوًيِن، ِإجنْ ُنالِحُظ أنَّ اجلُزأَيِن املُظلََّلنِي ِف الشَّكَلنِي املُجاِورَي
0, 80 = 0,8

ُِ أنَّ ِإَّافَة أصفاٍر َعن ُِينِي  ُ النَُّموَج ويُ َبنيِ 
الكسِر الَعشِريِ  ََل تُ َغريِ ُ ِقيمَتُه،
.وُتسمَّى ُكسورًا َعشرِيًَّة ُمتَكاِفئةً 

= (.، > ، < ) الَعشرِيَّنْيِ التالَِينْيِ ُمسَتعِمالً الَكسَرينِ قَاِرْن بنَي 
25,525,50

6/1ف/ ب 



ـــُع البَ  يَسنَس تََجمُّ

6/1ف/ ب 



ٍة ِمن األعداِد القرِيبِة ِمن عدٍد َما هَي طرِيقٌة ِللتَّقِديِر بِتقرِيِب جمموع: ََتمُُّع البياانتِ 
.َهاإََل العدِد نفِسِه، ُثَّ َنضِرُب انِتَج التَّقِديِر ِف عددِ 

ٌُ ارتِفاعاِت بعِض املباِن ِِبألمتاِر، لِ  تقِديِر انِتِج جمموِع اجلدوُل املُجاِوُر يُوَِّ 
،(م50) وَل اَلرتفاِع حتَتَجمَّعُ ُنالِحُظ أنَّ األعداَد املَطلوُب َُجُعَها .اَلرتِفاعاتِ 

،50فيُ َقرَُّب ُكلُّ عدٍد ِمنَها إََل العدِد 
وِبَا أنَّ الضَّرَب هَو عمِليُة ُجٍع ُمتكرِ ٍر؛ ِإجنْ 
:التَّقِديُر املُناِسُب ِلمجموِع ارتِفاعاِت املباِن 

َتقرِيًبام200= 50× 4هَو 

َمََت ُُيِكُن اسِتعماُل طرِيقِة ََتَمُِّع البياانِت؟

6/1ف/ ب 



يُر لييلْحَ  د ي األَْدنَىالت ْقدي
25,3

16,7

+

20   +10 =30
6/1ف/ ب 



ِللعدِد، الُيسَرىوجوِد ِف املَنزِلِة هَو التقِديُر بِتثِبيِت الرَّقِم املَ : التَّقِديُر ِللحدِ  األدنَ 
ِن، ويُعَطى تقِديًرا ِللجمِع واعِتباُر ِبِقي األرقاِم َعن ُييِنِه أصفارًا، ُثَّ ُجُع أو طرُح العددي

. أقلَّ ِمن الِقيمِة احلِقيقيةِ 

.لحدِ  األدنَ أوِجْد انِتَج الطَّرِح ِلَما يِلي ُمسَتعِماًل التَّقِديَر لِ 

:  التَّقِديِر ِللحدِ  األدنَ لِتقِديِر انتِج اجلمِع ِِبسِتعماِل 
55, 34 +3 ,6

=           + 30,050,080,0
=

- 22,35= 11,14
6/1ف/ ب 


