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 تعلم الكسور العشرٌة

 اهمٌة الكسور العشرٌة

 الذي نعرفه ان الكسور العشرٌة امتداد وتوسع للنظام العشري -7
ان اجراء العملٌات باستخدام الكسور العشرٌة ٌكون اسهل من استخذام  -2

 من االحٌان الكسور االعتٌادٌة فً كثٌر
 سهولة التقرٌب عند استخدام الكسور العشرٌة  -3
 استخدامها فً نظام القٌاس المتري -4
 استخدامها فً النظام النقدي العراقً -5
 استخدامها فً الحسابات العلمٌة المتقدمة -6

 

 مفهوم الكسر العشري
 

 الحظ ان
 مئات 71الف = 7
 عشرات 71مئة = 7
 احاد 71عشرة =7
 

 الصحٌح )واحد احاد(الى عشرة اقسامعند تقسٌم الواحد 
 
 
 

 

كل جزء من الواحد الصحٌح ٌمثل 
7

71
 من الواحد الصحٌح 

اجزاء مكتوبة بالشكل  71كل 
7

71
 صحٌح 7تمثل  

 االجزاء من عشره

تجري عملٌة القسمة 
7

71
 بالشكل التالً 

7 71=7,1 

اي ٌمكن ان نكتب 
7

71
  7,1بالصورة 

 او ٌقرأ واحد بالعشرة

 ٌسمى جزء من عشرة او جزء عشري وان
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7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
 

 

 

 

 

                                     =7 

 اي ان كل عشرة اجزاء من عشرة تساوي واحد صحٌح

 

 1,4= الجزء المظلل

تسمى فارزة عشرٌة تمٌز  (,تسمى كسور عشرٌة وان الفارزة ) 1,4و 7,1كل من 

 الكسر العشري عن الكسر االعتٌادي

 عشر  73الحظ:الجزء المظلل ٌمثل 

اي 
 73

71
 =

71

71
 +

3

71
 =7+1,3 =7,3 

 اي ٌقرأ واحد عدد صحٌح وثالثة من عشرة7,3

 

 
3

71
 

 

 

 

 فً الكسور العشرٌة 71دائما ٌساوي المقام  الحظ ان 

 

 

 

(جزء 3و2عدد صحٌح وٌسمى ) 7تسمى اعداد عشرٌة  وٌسمى  7,3و 7,2وعلٌه 

 عشري
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 القٌمة المطابقة الجزاء العشرة

 مئات      عشرات    احاد       جزء من عشرة

4 3 7 2 
 273,4= 2+7+3+1,4 :تمثل 

 1,4ٌمثل جزء العشري وقٌمته المطابقة 4الرقم العشري 

 643,5=6+4+3+1,5وهكذا 

 االجزاء من المئة 

____________ 

عند تقسٌم الواحد الصحٌح الى مئة جزء متساوي كل جزء ٌمثل 
7

711
وٌكتب بالشكل  

1,17 

 وٌقرأ واحد بالمئة 

 

 

 /الحظ 
4

711
كذلك 1,14=   

25

711
 وٌقرأ خمسة وعشرون من المئة1,25=

   /  الحظ
745

711
   =  

45

711
    +

711

711
     

 =1,45+7=7,45  

 

 

 القٌمة المطابقة الجزاء المئة

جزء من  جزء من مئة 
 عشرة

 مئات    عشرات  احاد     

5 4 3 2 7 

 

1,15+1,4+3+21+711 =723,45 

 الجزء العشري له مرتبتان عشرٌتان 625,23وهكذا 

 1,0ٌمثل جزئٌن من العشرة   2

 (1,17وكل عشر اجزاء من مئة )جزء المئة 

   (1,7تكون عشر واحد )

 

 711الحظ المقام دائما =
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 1,13ٌمثل ثالثة اجزاء من المئة 3

 االجزاء من االلف

جزء متساوي فان كل 7111____________عند تقسٌم الواحد الصحٌح الى 

جزء ٌمثل 
7

7111
 1,117وٌكتب بالشكل  

 وٌقرأ صفر عدد صحٌح وواحد من االلف

 (تكون جزء واحد من مئة 1,117كل عشر اجزاء من االلف ) /الحظ 

 القٌمة المكانٌة

 

جزء من 
 االلف

جزء من  جزء من مئة
 عشرة

 عشرات احاد

   3   5                
             

4 3 6 

 =1,113+1,15+1,4+3+61=63,453 

 تساوي الكسور العشرٌة

______________ 

الحظ 
3

71
=

31

711
 =1,3=1,31 

 1,611=1,61=1,6 وهكذا فان

1,25=1,251 

 مقارنة الكسور العشرٌة

 ة حبٌن عددٌن عشرٌٌن نقارن اوال االعداد الصحٌ *عند المقارنة

  -:كما مبٌن 

 ؟  25,32او 23,47اٌهما اكبر 

 25اما العدد الصحٌح فً الثان23ًنالحظ العدد الصحٌح فً االول 

 23اكبر من  25ولذا فان 

 23,47 > 25,32اي ان 

 *عند تساوي االعداد الصحٌحة نقارن بٌن االجزاء من عشرة 
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 3,717او  3,452

 الحظ 

 احاد جزء من عشرة جزء من مئة  جزء من الف

2 5 4 3 

7 1 7 3 

                                                  متساوي            7 > 4                                                    

 

 3,717 >  3,452اي ان 

 ترتٌب الكسور العشرٌة  

 

 

 *رتب االعداد التالٌة ترتٌبا تصاعدٌا

5,32  , 7,31    ,     1,03   ,    7,05    

 :ننظر الى العدد الصحٌح اوال

 5الى  صفرمن  :نالحظ 

 هو الرقم االكبر5اي ان صفر الرقم االصغر 

 7,05و   7,31العدٌٌن الباقٌٌن 

 1,0و  1,3تساوي العددٌن الصحٌحٌن  لكن جزئً العشرة 

 1,0اصغر من  1,3وان  

 7,05اصغر من  7,31اي ان 

 هذا ٌعنً ترتٌب االعداد تصاعدٌا ٌكون 

 )من االصغر الى االكبر(  5,32   ,7,05     , 7,31  ,  1,03

 تقرٌب الكسور العشرٌة 

 

 

 سم سنحاول تقرٌب طوله الى اقرب عدد صحٌح7,2*دبوس طوله 

 الى االكبر  من االصغر :الترتٌب التصاعدي ٌكون 

 عند التقرٌب  القرب عدد صحٌح   نقوم بتقرٌب الرقم الموجود فً مرتبة

 العدد الصحٌح الى اقرب قٌمة
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 نالحظ ان  :الحل 

 7 2 2و7ٌقع بٌن  7.2

 من              انه اقرب الى

 سم  مقربة الى اقرب عدد صحٌح 7اي ان طول الدبوس 

 التقرٌب لمرتبة عشرٌة واحدة 

جزء من عند التقرٌب لمرتبة عشرٌة واحده نقوم بتقرٌب الرقم الموجود فً مرتبة 
 عشرة  )عشر(الى اقرب قٌمة

 الى مرتبة عشرٌة واحده3,04*قرب 

3,1 3,05 3,04 3,0 

 3,1من   3,0اقرب الى  3,04نالحظ ان 

 3,0الى اقرب مرتبة عشرٌة نقربه الى 3,04 اي عند تقرٌب 

 

 

7 2 


