
 



طع جطسطئ رشسئ الر%ضغات

ططثخات دروس ر%ضغات 
الخش السادس 

الفخض الثراجغ الباظغ

تألغش : أ/ أطض تمثان السظجي

ظسثئ طةاظغئ الضاروظغه قتئاع
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لطخش السادس الفخض الثراجغ 
الباظغ

٣



الفخض الرابع: الضسعر اقساغادغئ 
والضسعر السحرغه

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

الصاجط المحارك افضئر

تئسغط الضسعراقساغادغئ

افسثاد الضسرغئ والضسعر الشغر شسطغئ

المداسش المحارك افخشر

طصارظئ الضسعر اقساغادغئ وترتغئ\

ضاابئ الضسعر السحرغئ بخعرة ضسعر اساغادغئ

ضاابئ الضسعر اقساغادغئ بخعرة ضسعر سحرغئ

٤



ططثص درس الصاجط المحارك  
افضئر
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إلغةاد الصاجط المحارك  
لسثدغظ أو أضبر ظظحىء صائمئ بعثه الصعاجط

طبال 
السثدغظ (١٦ ، ٢٤) 

الصعاجط المحارضئ لطسثدغظ ١٦، ٢٤ 
 ١، ٢ ، ٤ ، ٨

الصاجط المحارك افضئر لطسثدغظ ١٦، ٢٤ 
(ق. م . أ) : ٨ 

٥

https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8
https://youtu.be/7C19IvS5Fr8


ططثص درس تئسغط الضسعر 
اقساغادغئ
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لائسغط الضسعر

الصسمئ سطى السعاطض 
المحارضئ 

باتثغث السعاطض المحارضئ 
لطئسط والمصام والصسمئ 

سطغ\

 ٢    ٩➗ ١٨  
  ٢    ١٢➗ ٢٤   

 ٣     ٣➗ ٩  
 ٣    ٤➗ ١٢ 

الصسمئ سطى الصاجط 
المحارك افضئر 

بصسمئ بسط الضسر 
وطصاطه سطى الصاجط 

المحارك افضئر 

= 

= 

أحد العوامل املشتركة 
للعددين ١٨، ٢٤ 

٢

أحد العوامل املشتركة 
للعددين ٩ ، ١٢ 

٣

 ٦   ٣➗ ١٨
 ٦   ٤➗ ٢٤
(ق.م.أ): ٦

= 

قواسم العدد ١٨ 
 ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٨

قواسم العدد ٢٤ 
 ١ ، ٢ ، ٣ ،٤ ، ٦ ،٨ ، ١٢ ،٢٤

٦

https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o
https://youtu.be/53LgqnkxL3o


ططثص درس افسثاد الضسرغئ 
والضسعر الشغر شسطغئ
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السثد الضسري غاضعن طظ 
سثد ضطغ وضسر اساغادي

لضاابئ سثد ضسري  
بخعرة ضسر غغر شسطغ

الضسر الشغر شسطغ  
بسطه أضئر طظ طصاطه

ظدرب السثد الضطغ 
oصام الضسر بط 

ظدغش سطغه الئسط 
طبال 

 ٣
٤

٢٣  =٥
٤

 ٥=٢٠✖ ٤
٢٠+٣ = ٢٣

لضاابئ ضسر غغر شسطغ 
بخعرة سثد ضسري

بصسمئ الئسط 
سطى المصام  

qتب الصسمئ السثد  
الضطغ والئاr الئسط  

طبال

 ٧
٣

 = ٣➗ ٧
٢ والباقي ١

=  ١
٣

٢

٧

https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw
https://youtu.be/t4AzwkE9sVw


ططثص المداسش المحارك افخشر
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طداسش السثد 
عع qتب ضرب السثد s أي سثد ضطغ

 U طبال: طداسفات السثد
..… V WX V Y VZ V [ V U

 ١= ٢✖ ٢
 ٢=٤✖ ٢
 ٣=٦✖ ٢
وهكذا

المداسفات المحارضئ 
عغ المداسفات الاغ غحارك ب\ سثدان أو أضبر

طبال: المداسفات 
  uالمحارضئ البقبئ اقو

 Y V [ لفسثاد
U[ V WZ V Y

 ٤: ٤، ٨، ١٢ ، ١٦ ،٢٠ ، ٢٤
٨: ٨ ، ١٦ ،٢٤ ، ٣٢ ،٤٠ ، ٤٨

المداسش المحارك افخشر ( 7. 7. 0) 
عع أخشر المداسفات المحارضئ لسثدغظ أوأضبر

طبال:  
 Y V[ \HS,$)% (0.7.7)

Y

 ٤: ٤، ٨، ١٢ ، ١٦ ،٢٠ ، ٢٤
 ٨: ٨ ، ١٦ ،٢٤ ، ٣٢ ،٤٠ ، ٤٨

أصغر املضاعفات ٨

٨

https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs
https://youtu.be/0TVnaSTw9xs


ططثص طصارظئ الضسعر اقساغادغئ 
وترتغئ\
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لمصارظئ ضسرغظ ظائع الثطعات الاالغئ:

ظعجث المصام المحارك افخشر لطضسرغظ 
وعع المداسش المحارك افخشر افخشر لمصاطغعما

طبال: 

ظضاإ ضسراً ط}شؤاً 
لضض طظ الضسرغظ بإجاسمال المصام المحارك افخشر 

ظصارن بغظ الئسطغظ

 ٥
٨

 ٧
١٢

(م.م.أ) للعددين ١٢،٨ هو ٢٤

نكتب كسر مكافىء لكل من 
الكسرين ومقامه ٢٤

 ٣ = ١٥✖ ٥    
٣   ٢٤✖ ٨   

 ٢ =١٤✖ ٧     
٢   ٢٤✖ ١٥   >   ١٤    ١٢    

   ٢٤        ٢٤    

<

و�ضظظا تعظغش طاتسطمظاه سظ طصارظئ الضسعر 
لارتغإ الضسعر

٩

https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY
https://youtu.be/xX6la775NxY


ططثص ضاابئ الضسعر السحرغئ 
بخعرة ضسعر اساغادغئ
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لضاابئ ضسر سحري بخعرة ضسر اساغادي

ظتثد الصغمئ المظجلغئ 
آلخر طظجلئ سحرغئ

 ٠,١٨
الصغمئ المظجلغئ آلخر 

طظجلئ سحرغئ 
ججء طظ طؤئ 

ظضاإ الضسر السحري 
بخعرة ضسر اساغادي 
طصاطه تطك الصغمئ 

المظجلغئ

ظضاإ الضسر بأبسط 
خعرة

المصام ١٠٠ 
وعع الصغمئ المظجلغئ 

قخر طظجلئ 
سحرغئ 

 ١٨   
ظئسط الضسر    ١٠٠

 ٢➗ ١٨     
٢➗ ١٠٠   

 ٩   
٥٠  

= 

و�ضظ ضاابئ الضسعر السحرغئ بخعرة سثد ضسري 

طبال الضسر السحري  ٢٤,٦٥غضاإ 
بخعرة سثد ضسري 

 ٥➗  ٦٥     

٥ ➗  ١٠٠   

 ١٣    
٢٠   
= ٢٤

١٠

https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM
https://youtu.be/Zdkv39zGJkM


ططثص ضاابئ الضسعر اقساغادغئ 
بخعرة ضسعر سحرغئ
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�ضظ ضاابئ الضسر اقساغادي الثي طصاطه  
١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ أو أتث سعاطط\ بخعرة ضسر 

سحري بإجاسمال الصغمئ المظجلغئ

طبال 
 ٧
٨

= 

طبال  
    ٩   
١٠   

= ٠,٩

و�ضظ ضاابئ أي ضسر اساغادي s خعرة 
ضسر سحري بصسمئ الئسط سطى المصام

طبال  

بضرب البسط واملقام في ٢

 ٢
٥

 ٤
١٠

= = ٠,٤

٨ ٧,٠٠٠
٠,٨٧٥

 ٤ ٦
 ٠ ٦
 ٦ ٥

 ٠ ٤
٠ ٤
٠ ٠

٠,٨٧٥-
-

-

١١

https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o
https://youtu.be/iQ9F3fYeB0o


الفخض الثاطج: الطعل والضاطئ والسسئ

١

٢

٣

الطعل s الظزام الماري

الضاطئ والسسئ s الظزام الماري

الاتعغض بغظ العتثات s الظزام الماري

١٢



ططثص الطعل s الظزام الماري
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أضبر وتثات الطعل المارغئ  اجاسماقً

ا جظامار ( جط ) ا ططمار ( ططط ) 

ا ضغطعطار (  ضطط ) ا  طار (  م ) 

طبض : ذعل ظخش صطر    طبض : جمك صطسئ طسثظغئ
صطسئ طسثظغئ

طبض : ٨ أطبال ذعل ططسإ طبض : سرض �ب غرشئ
ضرة صثم

١٣

https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA
https://youtu.be/UYx7HEaVeYA


 s ططثص درس الضاطئ والسسئ
الظزام الماري
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ضاطئ الحغء عغ طصثار طاشغه طظ طادة 
وأضبر وتثات الضاطئ إجاسماقً عغ :

ا ضغطعجرام(ضةط) ا جرام ( جط ) ا  ططةرام( ططةط) 

طبض: اتثى تئغئات ططح    
طبض : ٦ تئات طاعجطئ      طبض  :  طحئك ورقqسط

طظ الافاح

السسئ : عغ طصثار طا�ضظ أن غتعغه وساء  
وأضبر وتثات السسئ إجاسماقً عغ :

ا  لار ( ل ) ا  طططار (ططض) 

طبض: صارورة طغاهطبض: صطرة السغظ

١٤

https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k
https://youtu.be/bDpzWbgYS2k


ططثص درس الاتعغض بغظ العتثات  
s الظزام الماري
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التحويل بني وحدات الطول 

الوحدة الصغرى
الوحدة الكبرى

التحويل بني وحدات الكتلة 

ملجرام: ملجم

التحويل بني وحدات السعة 

✖ ١٠٠٠لتر( ل)                            مللتر ( ملل)

١٠٠٠➗

١٥

https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0
https://youtu.be/aUy0pnJHsn0


الفخض السادس: السمطغات سطى الضسعر 
اقساغادغئ

١

٢

٣

٤

٥

٦

تصرغإ الضسعر وافسثاد الضسرغئ

جمع الضسعر وذرت\

جمع افسثاد الضسرغئ وذرت\

تصثغر ظعاتب ضرب الضسعر

ضرب الضسعر وافسثاد الضسرغئ

صسمئ الضسعر وافسثاد الضسرغئ

١٦



ططثص درس تصرغإ الضسعر 
 وافسثاد الضسرغئ
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لتقريب الكسور واألعداد الكسرية نتبع مايلي

٣ تساوي نصف ٧ قريبة من ٨
٨ تقريباً

١ أصغر بكثير 
من ٨

مثال

١٧

https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc
https://youtu.be/EQrvA2BCwMc


ططثص جمع الضسعر وذرت\
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لجمع وطرح كسرين متشابهني

 نجمع أو نطرح البسوط ونستعمل املقام نفسه 

مثال: في عملية الطرح   مثال: في عملية الجمع.

لجمع وطرح كسرين غير متشابهني

  مثال:.

١٨

https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo
https://youtu.be/zQv5hD5BTyo


ططثص جمع افسثاد الضسرغئ 
وذرت\
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لجمع وطرح األعداد الكسرية

  

 أمثله

اعد كتابة الكسرين 
باستعمال (م.م.أ)  
والذي يساوي ٨

اعد كتابة العدد الكسري 
 ٨        ١     ٩
٨        ٨     ٨

١١=+١١

١٩

https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
https://youtu.be/DiRSs5r0tnE
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لتقدير نواتج ضرب الكسور 
نستعمل اآلتي :

  مثال:

التقريب إلى ١ ، صفر ، نصف

األعداد املتناغمة ١

٢

  مثال:

٧ أقرب إلى ١ 
٨ 

٧ أقرب إلى ١ 
٣             ٢  

٢٠

https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E
https://youtu.be/pFmY67NHD0E


ططثص ضرب الضسعر  
وافسثاد الضسرغئ
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ضرب الكسور

  مثال:

نضرب البسطني و نضرب املقامني

ضرب األعداد الكسرية

  
مثال:

نكتب األعداد الكسرية بصورة كسر غير 
فعلي ثم نضرب كما في الكسور االعتيادية

٢١

https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI
https://youtu.be/LAHJbZUlLPI


ططثص صسمئ الضسعر 
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قسمة الكسور

عند قسمة كسرين نكتب الكسر األول ثم نضرب في مقلوب الكسر الثاني 

  مثال:

قسمة األعداد الكسرية

عند قسمة األعداد الكسرية نكتبها أوالً بصورة كسور غير فعلية ثم نجري 
عملية القسمة كما في قسمة الكسور 

  مثال:

٢٢

https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
https://youtu.be/IdBwKQ0dKX0
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