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ثالث الدرس رياضّيات للصّف 

تقريب األعداد: موضوع الدرس

_____________________الرجاء تزّودوا بـ 

م
ّ
نرسين مراد:ة/ مع المعل

منظومة بّث قُطريّة



?ماذا سنتعلم اليوم 

ة• .التقريب اىل أقرب عرسر



 للحّصة؟ 
ّ

ماذا يجب أن نحّض



نبدأ بمتعة

ى أحمد لعبة حاسوبية بمبلغ  شاقال 48اشتر

سعر هذه اللعبة ؟تقريبا فكم 



ما الذي نعرفه من قبُل؟

عشرات كاملة ، دعونا نتعّرف علىالىقبل أن نتعّرف على طريقة تقريب األعداد 

أي في كل مرة نزيد عشرة ( 10) قفزات من عشرةمستقيم األعداد المكّون من 

.على العدد السابق

180140 150 160 17070 80 90 100 110 120 130

143 86 179

طبعا يمكن مد 

الىالمستقيم 

.  ما ال نهاية

لذلك فكل عدد 

هو إما أن 

يكون عشرة 

يكون اوكاملة 

محصور بين 

عشرتين 

.كاملتين

:  لنأخذ مثال 

مد خط من 

الىالعدد 

مكانه المالئم 

معلى المستقي



ات كاملة موجود العدد؟ ّ أي عددين من عرسر بي 

العشرة السابقةالعددالتاليةالعشرة

28

46

71

93

145

199



ات كامله موجود العدد : الحلّ  ّ أي عددين من عرسر ؟بي 

العشرة السابقةالعددالتاليةالعشرة

302820

504640

807170

1009390

150145140

200199190



ن العددين 48العدد  50و40موجود بي 

ات الياقرب 48ماذا تالحظون العدد  ؟الكاملهعدد بالعشر

ى أحمد لعبه حاسوبيه بمبلغ : للمسألهنعود  شاقال48اشتر

؟اللعبهسعر هذه تقريبا فكم 

5040 48

التقريب اشارة

50  ≈48



كم يساوي بالتقريب؟43ماذا لو كان العدد 

ي العدد •
ّ
ة اىلنقّرب العدد (0,1,2,3,4)أي 5أصغر من إذا كان رقم اآلحاد ف العرسر

(.االصغر)السابقة 

ي العدد •
ّ
نقّرب العدد اىل (6,7,8,9)أي5أكتر أو يساوي من إذا كان رقم اآلحاد ف

ة التالية .العرسر



:حل 

وّني االن :اختر

ة ؟19العدد • كم يساوي بالتقريب ألقرب عرسر

20 ≈19

ةكم يساوي بالتقريب84العدد • ؟ألقرب عرسر

80 ≈84

ةكم يساوي بالتقريب95العدد • ؟ألقرب عرسر

100 ≈95



تتّمة التدّرب

ة  :قرب األعداد ألقرب عرسر

 ____ ≈17

 ____ ≈76

 ____≈62

 ____ ≈125

 ____≈349

 ____≈104



التدّربتتّمة : الحلّ 

ة  :قرب األعداد ألقرب عرسر

20 ≈17

80 ≈76

60≈62

130 ≈125

350 ≈349

100 ≈104



جمل
ُ
نهي ون

ُ
ن

العدد األقرب للعدد     ايجاد هو أحد طرق التقدير وهو :التقريب 

الدقيق

ي العدد •
ّ
ة السابقةاىلأي نقّرب العدد 5أصغر من إذا كان رقم اآلحاد ف .العرسر

ي العدد •
ّ
ة التاليةنقّرب العدد اىل 5أكتر أو يساوي إذا كان رقم اآلحاد ف .العرسر



جمل
ُ
نهي ون

ُ
ن

:  مهّمة بيتّية
ة أعداد مختلفة لتحصل عىل أعداد عند تقريبها ألقرب عرسر 6اكتب 

70نحصل عىل العدد 
____ ≈  70.             أ

____ ≈  70.             ب

____ ≈  70.             ج

____  ≈  70.             د.       د
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