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 العملٌات على الكسور العشرٌة

__________________ 

وع الكسور العشرٌة  ٌفضل التدرج باالمثلة بحٌث نبدا بالكسور عند تدرٌس  موض

ذات المرتبة العشرٌة الواحدة بعد الفارزة ثم ذات المرتبتٌن بعد الفارزة وهكذا 

وٌمكن االعتماد على جمع الكسرٌن االعتٌادٌٌن المتكافئٌن لهما ونصل من خالل 

 ذلك الى النتٌجة 

 القول  باإلمكان= 4,0+3,0مثال : 

 7,0اعشار = 7  اعشار = 4اعشار + 3 

 وٌمكن ان ٌكون الجمع افقٌا ونحتاج الى ان نساوي المراتب 

 نالحظ وجود مرتبتان عشرٌتان 44,1=  08,0+  64,0=  8,0+  64,0

 تساوي المراتب العشرٌة 53,6 +5+01,53

 نالحظ وجود مرتبتان عشرٌتان54,64=01,5+53,6+ 00,5

 طرح الكسور العشرٌة

________________ 

 نستخدم نفس االسلوب الذي استخدمناه فً جمع الكسور العشرٌة 

 اعشار4اعشار = 3-اعشار 7نقول 7,0-3,0

 4,0= 3,0-7,0اي ان 

 اعشار  4-(اعشار 10( نحوله الى )3نقول ناخذ واحد من ) =3-4,0*

3,0-4,0=6,2 

 5,3                                                         تدرٌب: جد ناتج             

2,1                                                                             

_________ 

 420,0-051,6تدرٌب: جد ناتج 
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تدرٌب: باستخدام خطوات حل المسائل : اشترى مازن شرٌطٌن طول الشرٌط 

 0م  75,1الشرٌط الثانً اقصر من الشرٌط االول ب م وطول  28,3االول 

 ماطول الشرٌط الثانً

 ضرب الكسور العشرٌة

__________________ 

 ٌفضل البدء بضرب كسر عشري بعدد صحٌح

 1,0    1,0نالحظ :     3*2,0

 اعشار  6=3عشرٌن * _________________

         1,0          1,0               

      _________________ 

1,0 1,0 

 6,0=3*2,0اي ان 

 

 

 عدد صحٌح وعشرٌن1عشر =  12=3اعشار * 3= )4*3,0*جد ناتج 

 4,1=4*3,0اي ان  

 نالحظ موقع الفارزة =3*22,36جد ناتج *

                                                                                 22,36 

               * 3 

                                                                             _______ 

               66,108 

 04,5=22*234,0جد ناتج 

 10عند ضرب كسر عشري *

عند ضرب كسر عشري فً عدد صحٌح نجري الضرب كما فً االعداد 

 فرز بقدر عدد المراتب بعد الفارزة العشرٌةتالطبٌعٌة و

 اي نحسب ثالثة مراتب عشرٌة بعد اجراء عملٌة الضرب 

 كما فً ضرب االعداد الطبٌعٌة
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 1=0,1=10*1,0اي ان 

3,2*10=0,32=32 

 05,1=10*105,0اي ان : 

16,0*20=16,0*10*2=6,1*2=2,3 

 الحظ الفارزة العشرٌة 98,97=6*3,16=6*10*633,1=60*633,1

 100ضرب كسر عشري *

8,0 *100=0,80=80 

36,0*100=0,63=36 

 نقوم بتحرٌك الفارزة العشرٌة مرتبتٌن الى الٌمٌن100عند ضرب كسر عشري *

45,3*100=345 

745,9*100=4,975         

 ومضاعفاته 1000الضرب فً 

 6=1000*006,0جد ناتج 

نقوم بتحرٌك الفارزة العشرٌة ثالث مراتب  1000عند ضرب الكسور العشرٌة *

 الى الٌمٌن

9,6*1000=6900 

 (ورفع الفارزة العشرٌة00الحظ عدد االصفار )

35,0*2000=35,0*1000*2=350*2 =700 

 ضرب كسر او عدد عشري فً كسر عشري

__________________________ 

 36,0=9,0*4,0الحظ 

 عند ضرب كسر عشري فً عشرة نقوم بتحرٌك الفارزة  العشرٌة 

 مرتبة واحدة باتجاه الٌمٌن 
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عند ضرب كسر عشري فً كسر عشري نجري عملٌة  الضرب مثل عملٌة 

ثم نفرز فارزة عشرٌة مراتبها تساوي عدد مراتب  الضرب فً االعداد الطبٌعٌة

 الكسرٌن

 

 225               875,7=503*25,2جد ناتج 

                                                                                  * 

                                                                                      350  

                                                                                    ____      

                                                                                              

000                                                                                                          

11250                                                                                                                  

                                                                                             _____ 

5588,5  

 

 

 مراتبالحظ اربع                                                                                             

م  9,4م و 24,6تدرٌب: استخدم خطوات حل المسائل :اٌهما اكبر مستطٌل ابعاده 

  03,7ام  مربع طول ضلعه 

 قسمة الكسور واالعداد العشرٌة 

 قسمة كسر عشري او عدد عشري على عدد صحٌحاوال: 

 اعشار3ٌكون الناتج 3اعشار تقسٌم 9=نقول 3÷9,0 جد ناتج :

 3,0=3÷0,9اي ان :

 45,0=5÷25,2 الٌجاد ناتج :

 كاننا نضرب فً االعداد الطبٌعٌة
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تجري عملٌة القسمة كما فً قسمة االعداد عند قسمة عدد عشري على عدد صحٌح 

عند الوصول الٌها فً الطبٌعٌة وٌجري وضع الفارزة العشرٌة فً ناتج القسمة 

 المقسوم

 

 039,0=3 117,0جد ناتج :

عندما اخترنا المقسوم بعد الفارزة ال الحظ :وضعنا الفارزة اوال فً ناتج القسمة 

(واكملنا عملٌة 11( اخر اصبح )1وضعنا صفر بعد الفارزة واضفنا ) 3ٌقل على 

 .القسمة

 

 17,1= 3   51,3   جد ناتج :

 ومضاعفاتها 1000-100-10نٌا: قسمة على ثا

 القسمة على عشرة ومضاعفاتها

 3,0=10÷3جد ناتج :

نقوم بتحرٌك الفارزة مرتبة  10كسر عشري او عدد عشري على عند قسمة 

 عشرٌة واحدة الى الٌسار

07,0 ÷ 10=007,0 

3,9÷10=93,0 

 وهكذا  216,2=10÷16,22

 =20÷4,12 جد ناتج :

 26,0= 2÷24,1تصبح 

 ومضاعفاتها 100القسمة على 

___________________ 

 02,0=100÷2جد ناتج 

 

( المقسوم علٌه ونحرك الفارزة مرتبه 20نحذف صفر من )/الحظ 

 واحده نحو الٌسار ثم نجري عملٌة القسمة 
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 ٌن نحو الٌسار بتنقوم بتحرٌك الفارزة مرت 100عند قسمة كسر عشري او عدد عشري على 

 

 

 03,0=100÷3جد ناتج 

65÷100 =65,0 

25,7 ÷100 =75,0 

 =300÷3,24 جد ناتج :

ٌن نحو الٌسار ثم نجري بتنرفع الصفرٌن ونحرك الفارزة فً المقسوم مرت -1

 عملٌة القسمة 

243,0 ÷3=081,0 

وامقسوم علٌه ثم نجري =   نحذف صفر من كل من المقسوم 100÷ 50جد ناتج : 

 عملٌة القسمة

5÷10=0,5 

 = 800 ÷ 8,4تدرٌب: جد ناتج 

 ومضاعفاتها 1000القسمة على 

______________________ 

 003,0=1000÷3جد ناتج 

نقوم بتحرٌك  1000الحظ: عند قسمة كسر عشري )او عدد عشري ( على 

 الفارزة ثالث مراتب عشرٌة الى الٌسار

 007,0= 1000÷7جد ناتج: 

        125÷1000 =125,0 

4,486 ÷ 1000 =4684,0 

 =4000÷4,342 جد ناتج:تدرٌب : 

 

 (3اصفار ( من المقسوم علٌه ونحرك الفارزة فً المقسوم)3نقوم بحذف )

 مراتب ثم نجري عملٌة القسمة 

3244,0÷4=0811,0 
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 ثالثا: قسمة عدد صحٌح على كسر او عدد عشري

_________________ 

 =02,0÷8ناتج:جد 

نحول المقسوم علٌه الى عدد صحٌح ونضٌف )صفر( الى المقسوم ثم نجري 

 القسمة

80÷2=40 

 =75,0÷225جد ناتج: 

نحول المقسوم علٌه الى عدد صحٌح ونضٌف )صفرٌن( الى المقسوم ثم نجري 

 عملٌة القسمة وٌصبح: 

22500÷75=300 

 رابعا: قسمة كسر عشري على كسر عشري

_________________________ 

 

 = 0,2÷4,0جد ناتج: 

نحول كل من المقسوم علٌه والمقسوم الى عدد صحٌح) ونالحظ عدد المراتب لكل 

 منهما(

 2=2÷4وٌصبح: 

 =2,0÷ 08,0جد ناتج : 

نحول كل من المقسوم علٌه والمقسوم الى عدد صحٌح) ونالحظ عدد المراتب لكل 

 وٌصبح: منهما( ونضٌف اصفار عند الحاجة

8÷20=4,0 

 = 5,0 ÷5,3تدرٌب: جد ناتج 


