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طع جطسطئ رشسئ الر%ضغات 

ططثخات دروس الخش 
السادس اقباثائغ 

الفخض الثراجغ افول

تألغش: أ/ أطض تمثان السظجي

ظسثئ الضاروظغئ طةاظغئ قتئاع



التمثهللا والخقة والسقم سطى ظئغظا طتمث 
وآله وختئه وجطط وبسث 

التمثهللا الثي تفدض سطغ بإظةاز ]ا السمض 
وأجأله جئتاظه 

أن غةسطه خالخاً لعجعه الضرغط بط الحضر 
لمةمعسئ رشسئ الر%ضغات 

والصائمغظ سطغk لطمساعمئ الضئغرة i تعبغص 
]ا السمض

المصثطئ

١
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 عغ طةمعسئ تثار طظ صئض طسطمغ وطسطمات الر%ضغات  

طظ جمغع أظتاء الممطضئ وعغ صائمئ سطى الاطعغر المعظغ 
لطمسطمغظ والمسطمات واباtر افشtر اإلبثاسغئ لطاسطغط السام 
بعثف تغسغر والاسعغض لمادة الر%ضغات ظدع بغظ اغثغضط 

]ا السمض (جطسطئ ططثخات رشسئ الر%ضغات) 
وعغ سئارة سظ  ططثخات جثابئ وحاططئ 
 لةمغع دروس الخش السادس اقباثائغ  

الفخض الثراجغ افول

ظئثة تسرغفغئ سظ طةمعسئ رشسئ الر%ضغات

٣



    

    

    

    

    

    

السعاطض افولغئ

الصعى وافجج

ترتغإ السمطغات

الماشغرات والسئارات

الثوال

المسادقت 

الفخض افول: اف{اط السثدغئ والثوال

١

٢

٣

٤

٥

٦

٤



ططثص درس السعاطض افولغئ

 kسظث ضرب سثدغظ أو أضبر شإن ضض سثد طظ
غسمى ساطقً لظاتب الدرب

 ٧ = ٧✖ ٣ = ٦       ١✖ ٦ = ٦  ، ٢✖ ١
( ١ ، ٦ ، ٢ ، ٣) تسمى عوامل العدد ٦ 

(١، ٧) عوامل العدد ٧ 

السثد الثي له ساطقن شصط (١ ، والسثد ظفسه)   
غسمى سثداً أولغاً 

السثد الثي له أضبر طظ ساططغظ سثداً غغر أو�

ضض سثد غغر أو� �ضظ الاسئغر سظه بخعرة 
ضرب أسثاد أولغئ وغططص سطى ذلك تتطغض السثد 

إ� سعاططه اقولغئ

 ٢٤

 ٦  ✖   ٤

    

 ٢٤     ٢        

 ١٢     ٢         

 ٦       ٢         

  ٣       ٣         

 ١       

وطظ ذرق تتطغض السثد لسعاطض أولغئ

العوامل األولية للعدد ٢٤ هي ٢، ٣

٣   ✖   ٢      ٢   ✖   ٢

٥



ططثص درس الصعى وافجج

٦

�ضظ ضاابئ تاخض ضرب السعاطض الماحابعئ 
بإجاسمال افس وافجاس 

�بض افجاس الساطض الماضرر 
�بض افس سثد طرات تضرار ذلك الساطض

  ٢ = ٢✖  ٢✖  ٢✖ األس٢٤ 

األساس

ذرغصئ صراءة الصعى 
٥  الصعة السادجئ لطسثد ٥ 

٤ الصعة البالبئ لطسثد ٤ أو  ٤ تضسغإ 
٦ الصعة الباظغئ لطسثد ٦ أو ٦ تربغع

٦
٣

٢

  ٤✖ ٤✖ ٤✖ ٤✖ ٤  = ٤
١٠٢٤ =

٥



ططثص درس ترتغإ السمطغات

١/  ظئسط السئارات المعجعدة داخض افصعاس 
٢/  ظعجث صغط الصعى 

٣/ ظدرب أو ظصسط �لارتغإ  طظ الغمغظ لطغسار 
٤/ ظةمع أو ظطرح �لارتغإ طظ الغمغظ لطغسار

٧

طبال  

 ٢٤ ➗ ٢ ➕ ٦
 ٢٤ ➗ ٨ ➕٦

 ٣ ➕٦ = ٩

نوجد قيمة القوى ٣
٢ = ٨✖ ٢✖ ٢ 

٨ = ٣➗ نبدأ بعملية القسمة ٢٤

٦ = ٩➕ نجمع ٣ 



ططثص درس الماشغرات والسئارات

٨

الماشغر : عع رطج غسئر سظه سادة بترف �بض السثد المةععل 

       طبض ٢+ ن �بض جمع ٢ وسثد طا

السئارة الةئرغئ : عغ تةّمع طظ الماشغرات وافسثاد تربط 
بغظعما سمطغئ واتثة سطى افصض

✖س         طبض  ٤ س  تسظغ ٤

�ضظ ان ظسائثل الماشغرات i السئارات بأي سثد بط 
ظتسإ صغمئ السئارة الةئرغئ

       طبال : اذا �ظئ ص = ٧ أوجث صغمئ السئارات 

ص + ٣ = ٧ + ٣ = ١٠  
 ٧ = ٢٨✖ ٤ ص = ٤

١٠ - ص = ١٠ - ٧ = ٣ 
٧ = ٨➗ ➗ص = ٥٦   ٥٦



ططثص درس الثوال

٩

الثالئ سقصئ تتثد طثرجئ واتثة شصط لطمثخطئ العاتثة 
و�ضظ تظزغط صغط المثخقت والمثرجات i جثول دالئ

 طبال لةثول الثالئ

قاعدة الدالة املدخالت 
٣ س

املخرجات 

٤ ٤✖ ٣١٢

٥٥✖ ٣١٥

٦٦✖ ٣١٨



ططثص درس المسادقت

١٠

المسادلئ جمطئ تتاعي سطى إحارة المساواة  =

طبال 
  ٢ + س = ٩ 

 ٢ + ٧ = ٩
س = ٧

سظثطا ظسعض سظ الماشغر بصغمئ تسطغ جمطئ 
ختغتئ شإظظا ظضعن تططظا المسادلئ وتسمى صغمئ  

الماشغر تطك تقً لطمسادلئ



الامبغض �فسمثة والثطعط    

    

    

    

الامبغض �لظصاط

الماعجط التسابغ

العجغط والمظعال والمثى

الفخض الباظغ: اقتخاء والامبغقت الئغاظغئ

١

٢

٣

٤

١١



ططثص درس الامبغض �فسمثة والثطعط

الامبغض �لثطعطالامبغض �فسمثة

    
غساسمض لطمصارظئ بغظ 

kالئغا�ت وتخظغف
    

غساسمض لاعضغح تشغر 
طةمعسئ طظ الئغا�ت 

 طع طرور الجطظ

طبال الةثول الاا� غئغظ 
سثد تقطغث i طثرجئ طا 

عدد الطالبالفصل
٤٢األول
٣٠الثاني
٢٠الثالث
٤٢الرابع

٧٠الخامس

درجة الحرارةاليوم

١٦السبت

٢٠األحد
٢٤األثنني

٢٠الثالثاء

٢٠األربعاء

٢٧الخميس

٢٠الجمعة

طبال الةثول الاا� غئغظ 
درجات الترارة i أجئعع 

١٢



ططثص الامبغض �لظصاط

الامبغض �لظصاط 
عع حضض غعضح تضرار الئغا�ت سطى خط 

افسثاد وذلك بعضع إحارة x شعق ضض سثد 
طظ أسثاد الئغا�ت سطى خط افسثاد i ضض 

طرة غزعر شغk ذلك السثد

طبال تخض ذقب i طادة الر%ضغات سطى الثرجات الاالغئ: 
 ٢ ، ٣ ، ٣ ، ٤ ، ٤ ، ٦ ، ٦ ، ٦ ، ٨، ٨ ، ٨ ، ٨ ، ٨

  ٩ ، ١٠ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤
    

وضعنا عالمة x مرتني 
الن الدرجة ٣ تكررت 

مرتني

١٣



ططثص درس الماعجط التسابغ

الماعجط التسابغ 
 طةمعع الئغا�ت 

طصسعطاً سطى سثد 

طبال :الامبغض الئغاظغ الاا� غعضح غغاب ذقب 
الخش الرابع خقل أجئعع أوجث الماعجط 

التسابغ لعثه الئغا�ت:

الماعجط التسابغ
                    ٣ + ٤ +٤ + ٥ + ٥ = ٢١ = ٤,٢

٥                  ٥

١٤



ططثص العجغط والمظعال والمثى

المظعال 
الصغمئ 

افضبر تضرارًا

المثى الفرق 
بغظ أضئر الصغط 

وأخشر الصغط

العجغط: بسث ترتغإ الئغا�ت ترتغئاً تخاسث%ً او تظازلغاًً 

إذا �ن سثد الئغا�ت 
شرد%ً 

الصغمئ الاغ تضعن 
i المظاخش 

إذا �ن سثد الئغا�ت 
زوجغاً  

 i طةمعع السثدغظ
المظاخش طصسعطاً 

سطى ٢ 

طبال :الامبغض الئغاظغ الاا� غعضح غغاب ذقب 
الخش الرابع خقل أجئعع أوجث العجغط 

والمظعال والمثى لعثه الئغا�ت:

العجغط: بسث ترتغإ الئغا�ت 
تخاسث% 

 ٣، ٤،٤، ٥،٥
الصغمئ الاغ i المظاخش ٤

المظعال: ٤ ، ٥

المثى: ٥ - ٣ = ٢
١٥



�بغض الضسعر السحرغئ    

الفخض البالث: السمطغات سطى الضسعر السحرغئ

١

٢

٣

٤

٥

٦

    

    

    

    

    

    

    

    

٧

٨

٩

kطصارظئ الضسعر السحرغئ وترتغئ

تصرغإ الضسعر السحرغئ

kتصثغر �تب جمع الضسعر السحرغئ وذرت

kجمع الضسعر السحرغئ وذرت

ضرب الضسعر السحرغئ i أسثاد ضطغئ

ضرب الضسعر السحرغئ

صسمئ الضسعر السحرغئ سطى أسثاد ضطغئ

الصسمئ سطى  ضسر سحري

١٦



ططثص �بغض الضسعر السحرغئ

ظساطغع ضاابئ الضسر السحري  
�لخغس اآلتغئ

خغشئ لفزغئ 
ضاابئ الضسر 

السحري �لضطمات

خغشئ صغاجغئ 
ضاابئ الضسر 

السحري �فرصام

خغشئ تتطغطغئ 
طةمعع ظعاتب 

ضرب ضض طظجلئ 
kصغما i

طبال الضسر السحري  ٢٥,٦٣

الخغشئ الطفزغئ :  
خمسئ وسحرون وبقبئ وجاعن طظ طؤئ 

الخغشئ الاتطغطغئ:  
(٠,٠١✖ ٣)➕ (٠,١✖ ٦)➕ (١٠✖ ٢)➕ (١✖ ٥)

٠,٠١٠,١١١٠
الةجء طظ 

طؤئ
الةجء طظ 

سحرة
السحراتاآلتاد

٣٦٥٢

١٧



ططثص  طصارظئالضسعر السحرغئ 
kوترتغئ

طصارظئ الضسعر السحرغئ  تحئه طصارظئ افسثاد 
الضطغئ �اطاً و�ضظظا اجاسمال ( > ،< ، =) 

لضاابئ المائاغظئ 
والمائاغظئ  جمطئ ر%ضغئ تئغظ سثم تساوي 

طصثارغظ شغضعن أتثعما أضئر أو أخشر طظ المصثار 
اآلخر

مثال : 
  ٢٤,١٦ ،  ١٥,٦٩

  ٢ >  ١
٢٤,١٦ >  ١٥,٦٩

لارتغإ الضسعر السحرغئ  

 ١٥    

 ١٤,٩٥
 ١٥,٨  

٢٠,١١

 ١٥,٠٠
 ١٤,٩٥ 

  ١٥,٨٠ 

٢٠,١١

 ١٤,٩٥
 ١٥,٠٠ 

 ١٥,٨٠ 

٢٠,١١

١/ظضاإ افسثاد 
المسطاة طرتئئ 

بسدk تتئ بسخ 

٢/ظدغش أخفاراً سظ 
 i غظ آخر طظجلئ�

الضسعر السحرغئ تاى 
غاساوى سثد المظازل 

 kالسحرغئ شغ

٣/ظصارن وظرتإ 
طساسمقً الصغمئ 

المظجلغئ

١٨



ططثص تصرغإ الضسعر السحرغئ

لاصرغإ ضسر سحري

١

٢

٣

٤

 kظدع خط تتئ المظجلئ الاغ ظرغث الاصرغإ ل
بط ظظزر إ� الرصط �غظ المظجلئ

إذا �ن ]ا الرصط ٤ أو أصض شإن الرصط الثي تتاه 
خط غئصى ضما عع

إذا �ن الرصط ٥ أو أضئر ظدغش ١ إ� الرصط الثي 
تتاه خط

بسث سمطغئ الاصرغإ ظتثف جمغع افرصام الاغ سظ 
�غظ الرصط الثي تتاه خط

طبال الضسر السحري 
٢٤,١٥٣٧

٢٤٢٤,٢٢٤,١٥٢٤,١٥٤

فصرب ججء طظ ألشفصرب ججء طظ طؤئفصرب ججء طظ سحرةفصرب سثد ضطغ

١٩



ططثص تصثغر �تب جمع الضسعر 
kالسحرغئ وذرت

عظاك بقث ذرق لاصثغر �تب 
kجمع الضسعر السحرغئ وذرت

ذرغصئ الاصثغر باصرغإ ضض ضسر سحري إ� أصرب 
سثد ُغس© جمع أو ذرح الضسعر السحرغئ ذعظغًا

ذرغصئ تةمع الئغا�ت باصثغر �تب جمع أسثاد 
صرغئئ طظ سثد طا بتغث تصرب أتث ]ه افسثاد 

بط ظدرب �تب الاصرغإ i سثد 

ذرغصئ الاصرغإ لطتث افدظى بابئغئ الرصط 
المعجعد i المظجلئ الغسرى لطسثد واسائار �» 

افرصام �غظه أخفار بط ظةمع أو ظطرح السثدغظ

 ١٠,٢٥    

١١,٧٦ +

١٠,٢٥ تقرب إلى ١٠   ١٠  

 ١٢ +
٢٢   

١١,٧٦ تقرب إلى ١٢

 ٥,٣٢ + ٤,٨٧ + ٥,٤٢ 

٣ = ١٥✖ ٥

٥٥٥

 ٦١,٢٦   

٢٣,١٩ -

 ٦٠,٠٠   

٢٠,٠٠ -
٤٠,٠٠

١

٢

٣

٢٠



kططثص جمع الضسعر السحرغئ وذرت

لةمع وذرح ضسرغظ سحرغغظ ظدع الفاخطاغظ  
السحرغاغظ بسدعما شعق بسخ بط ظةمع  

kالمظازل ظفس i أو ظطرح افرصام

 ١٠,٢٥    

+           ١١,٧٦
 ٢٢,٠١    

١١

طظ الدروري أتغا�ً إضاشئ أخفار صئض إجراء 
سمطغئ الطرح

 = ٤,٥٦ - ٣
 ٤,٥٦   

٣,٠٠ -

٢١

١,٥٦



 i ططثص ضرب الضسعر السحرغئ
أسثاد ضطغئ

لدرب ضسعر سحرغئ i أسثاد ضطغئ ظدرب ضما 
i افسثاد الضطغئ وظساسمض الاصثغر لعضع 

الفاخطئ السحرغئ i طعصسk الختغح i �تب 
الدرب و�ضظ اجاسمال ذرغصئ سث المظازل 

السحرغئ أغدًا

 ١٤,٢  

 ٦✖
 ٨٥,٢  

   

 i إذا لط غعجث سثد �ف طظ المظازل السحرغئ
�تب الدرب ظدغش أخفاراً سظ الغسار

 ٠,٠١٨   
  ٢ ✖

    

١

٠,٠٣٦  

٢

منزلة عشرية واحدة 
نعد منزلة واحدة  
من اليمني ونضع 

الفاصلة

الفاصلة بعد 
ثالث منازل 

عشرية

١

نضع صفر عن يسار 
٣٦ ليصبح لدينا ثالث 
منازل عشرية في ناتج 

الضرب 
 

٢٢



ططثص ضرب الضسعر السحرغئ

لدرب ضسر سحري i ضسر سحري آخر ظائع 
ذرغصئ ضرب افسثاد الضطغئ ظفسk ولمسرشئ 
طعصع الفاخطئ السحرغئ ظعجث طةمعع سثد 
المظازل السحرغئ i السثدغظ المدروبغظ 
شغضعن لظاتب الدرب ]ا السثد ظفسه طظ 

المظازل السحرغئ

 ٤,٢     

 ٦,٧ ✖  

 ٢٩٤
  ٢٥٢٠ 

٢٨,١٤   

+

الفاصلة بعد منزلة 
عشرية واحدة

نضع الفاصلة بعد 
منزلتني عشريتني

الفاصلة بعد منزلة 
عشرية واحدة

٢٣



ططثص صسمئ الضسعر السحرغئ سطى أسثاد ضطغئ

لصسمئ ضسر سحري سطى سثد ضطغ تحئه 
صسمئ افسثاد الضطغئ  �اطًا

     
نضيف صفراً  
ونكمل القسمة

نضع الفاصلة  
العشرية

 ٧,٧
  ٠ ٧
٠ ٧ ٠
  ٠ ٧
٠ ٠

-

-

١٤
٥٥, ٠

١٤ = ٧٠✖ ٥

 مثال 

 ١٤ ➗  ٧,٧

٢٤



ططثص الصسمئ سطى ضسر سحري

سظث الصسمئ سطى ضسر سحري ظتعل  
المصسعم سطغه إ� سثد ضطغ وذلك بدرب ضقً 

طظ المصسعم والمصسعم سطغه i صعى 
السحرة ظفسk بط ظصسط ضما i افسثاد 

الضطغئ

     

نضيف صفراً لالستمرار

نضع الفاصلة العشرية

٢٢

 ٩ ٩
٨ ٨

٠

-

-

 ١١٠
  ١١٠
٠٠٠

٦,٤٥

 مثال 

 ٢,٢➗ ١٤,١٩

نضرب املقسوم عليه في ١٠ 

 ١٠ = ٢٢ ✖  ٢,٢
ثم نضرب املقسوم في ١٠ أيضاً 

١٠ = ١٤١,٩✖  ١٤,١٩

١٤١,٩
نقسم كما في األعداد ١٣٢

الكلية

٢٥
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