
 

 
 الرياضيات املختصر املفيد يف قواعد 

 السنة السادسة من التعليم األساسي برنامج

 نــورالــديــن بــن خــضــر: من انتاج 

 

 

 .......1.110 - 1.10 -  1.0ضرب األعداد العشرية يف / -1

  اليسار منزلة حنوفنقوم بتحويل الفاصل  01 على قسمناهفكأننا  1.0عدد عشري يف  نضربعندما. 

  0,161=  1,0×  01,61: مثال 

         01,61  :01  =0,161 

 

  حنو اليسار منزلتني بتحويل الفاصلفنقوم  011على  قسمناهفكأننا  1,10عدد عشري يف  بنضرعندما . 

 0,5,61=  1,10×  61,,05: مثال 

           05,,61  :011 =0,5,61 

 

 ..... 1,110 - 1,10 - 1,0قسمة عدد عشري على / -,

  اليمني اصل منزلة حنوبتحويل الففنقوم  01ضربناه يف فكأننا  1,0على عدد عشري  نقسمعندما . 

 6,,01=  1,0:  6,,01: مثال 

           01,,6  ×01  =01,,6 

 

 اليمني  بتحويل الفاصل منزلتني حنوفنقوم  011ضربناه يف فكأننا  1,10على عدد عشري  نقسم عندما. 

 061,0,=1,10:  0,610,: مثال    

             ,0,610  ×011  =,061,0 

 

 :على عدد صحيح  قسمة عدد عشري/ -5

 لقسمة عدد عشري على عدد صحيح ننجز العملية بصفة عادية وعندما 

 أي قسمة اجلزء العشري يكون بعد .)إىل الفاصل نضعه يف خارج القسمة نصل 

 (وضع الفاصل يف خارج القسمة

 

 

 

 

 



 

 :قسمة عدد عشري على عدد عشري/ -4

....... 0111أو - 011 - 01لقسمة عدد عشري على عدد عشري جيب حتويل القاسم إىل عدد صحيح بضربه يف 

 ...حسب عدد األرقام املوجودة على ميني الفاصل وكذلك نفعل باملقسوم 

 
 

 

 

 النسبة املائوية

 

 

 
 :املثال األول

  21د ، فمنحه البائع ختفيضا نسبته  08أراد أخي أن يشرتي دراجة مثنها . 

 كم قيمة التخفيض ؟: 2السؤال          

 كم يدفع ؟: 1السؤال          

 

 

 :2السؤال  حـــل

ملعرفة قيمة اجلزء الواحد ، ثم أضرب العدد املتحصل عليه يف  011سأقسم املبلغ على   011: د متثل بالنسبة املائوية  01مبا أن الـ   

 .جزءا اليت خفضها لي البائع وذلك ملعرفة قيمة التخفيض  ,0

   قيمة التخفيض بالدينار

100

8012
  ,x 0( 011: 01)أو  011(:,x0 01):تكتبكما    00688=  

 أستعني جبدول التناسب 

 ؟........... د 08

.......... 21 % 

  

 

 



 

 : 1حـــل السؤال 

 :من الثمن األصلي ,0نبحث أوال عن املبلغ الذي ميثل التخفيض واملتمثل يف نسبة 

  قيمة التخفيض بالدينار

100

8012
  =00688    

 :لثمن األصلي للدراجة ثم نطرح قيمة التخفيض من ا

 080.88=  00688 – 08:  دفوع بالديناراملبلغ امل 

 

: فاملبلغ املدفوع بالنسبة املائوية يتمثل يف  ,0ومبا أن البائع منحه ختفيضا نسبته  011د ميثل  01الثمن األصلي الذي هو أو    

011 - 0,  =00  .وهذه النسبة تساوي بالدينار 

 دينار املبلغ املدفوع بال :

100

8088
   =080.88 . 

 x 00  =11..11( 011:  01)أو  011( : x00 01: )كما ميكن كتابتها    

 أستعني جبدول التناسب 

 ؟ ............... د 08

............... 21 % ...................... 

  متارين تطبيقية: 
 كم دفع ؟. من مثنها  1,ه البائع فخفض لد  061مثنها األصلي اشرتى أبي كسوة  .0

 كم باع ؟.من الكمية    06كغ احتفظ صاحبها لنفسه بـ  0,11تقدر صابة الزيتون لفالح بـ  .,

 ؟هكم بقي مع. منها جبنا  6, لرتا حول 161من احلليب بلغت  كمية ملربي أبقار .5

 ؟مساحة اجلزء املتبقي م ك  01رتا مربعا باع صاحبها م 0611مساحة أرض  ..

 كم عدد الراسني ؟ 11تلميذا جنح منهم  61,شارك يف املناظرة  .6

 

 

 

 

 :املثال الثاني 

 

  21أراد أخي أن يشرتي دراجة  فمنحه البائع ختفيضا نسبته  د 00688وهذه النسبة تساوي 

 ما هو الثمن األصلي للدراجة ؟:  2 السؤال

 كم دفع أخي بعد التخفيض  ؟:  1السؤال          

 

 :0 لالـــحـــ

ثم نضرب يف  0لنعرف قيمة ,0د على  0.111وللتعرف على قيمته نقسم   011الثمن األصلي كما هو معروف يتمثل يف نسبة 

011  كما يلي: 

  الثمن األصلي للدراجة بالدينار :

12

600.9100
   =08   

 أستعني جبدول التناسب 

 د 00688 ؟.................

............ 21 

 

 

 

 



 

 :, الـــحـــل

 - 011) من مثن الدراجة  00وبالتالي لن يدفع إال  ,0نسبة التخفيض   011الثمن األصلي كما هو معروف يتمثل يف نسبة 

0,  =00   ) 0لنعرف قيمة ,0د على  0.111وللتعرف على هذه قيمته نقسم  00لنعرف  00ثم نضرب يف   كما يلي: 

 املبلغ املدفوع  بالدينار  :

12

600.988
   =080.88   

 11..11=  0.111 – 01: أو ,0( :  x 00 0.111)وتكتب                   

 

 أستعني جبدول التناسب 

 ؟.................. د 00688 ..............

.............. 21 ................. 

 

  متارين تطبيقية: 
 كم دفعت ؟ . 06ن القصص وهم ما ميثل د من مث 611,,0 الكتيبخفض لي  .0

املتبقية ألعمامي  ما هي املساحة                 . من مساحتها 6,مرتا مربعا وهو ما ميثل  0561نصيب أبي من أرض جدي  .,

 ؟ لألرضوعماتي 

   ية املباعة ؟ما هي كتلة الكم       .وباع الباقي . كغ  561من صابة الزيتون زيتا وهو ما ميثل  1, ل الفالححّو .5

.. 51 املستغلة ؟ كمية املاء كم تبلغ .تتبخروالبقية يتم استغالهلال  50111أي  من كمية املياه 

    الكمية املتبقية ؟كم تبلغ كتلة                      . الكمية من  1.ثل الغالل املخزنة تستهلك يوميا وهو ما  ميطنا من  61, .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املثال الثالث 

  21بعد أن خفض له البائع  080.88أخي أن يشرتي دراجة ، فدفع أراد  من مثنها األصلي. 

  ما هو الثمن األصلي للدراجة ؟:  2السؤال                

 ما هي قيمة التخفيض ؟:  1السؤال                

 :0 الــحــل

 - 00  (011فلن يدفع سوى  ,0خفيض  نسبته ومبا أن أخي متتع بت  011الثمن األصلي كما هو معروف يتمثل يف نسبة 

0,  =00   ) وللتعرف على قيمته: 

  011ثم نضرب يف  0لنعرف قيمة 00د فإننا نقسم هذا العدد د على  11..11قيمتها  00مبا أن 

  الثمن األصلي للدراجة بالدينار بالدينار :

88

400.70100
 00(: 11x 011..11)وتكتب   08=  

 أستعني جبدول التناسب 

 080.88 ............ ؟................

................ 21 ............. 

 

 

 

 



 

 : 1الــحــل 

 - 00  (011فلن يدفع سوى  ,0ومبا أنه أخي متتع بتخفيض  نسبته   011الثمن األصلي كما هو معروف يتمثل يف نسبة 

0,  =00   ) 00مبا أن و  0لنعرف قيمة 00على د فإننا نقسم هذا العدد  11..11قيمتها  0ثم نضرب يف,  

  قيمة التخفيض  بالدينار :

88

400.7012
  0.111=  11..11 – 01أو     00688=   

 أستعني جبدول التناسب 

 080.88 ؟........

21 .................. 

 

 متارين تطبيقية: 

 

 .من مثنها األصلي  06بعد أن خفض له البائع   د 101أبي ثالجة ، فدفع  ىاشرت .0

 ؟ للثالجةما هو الثمن األصلي           

 كم بلغت الصابة ؟. منها  01بعد أن وزع على العمال كغ من الصابة  0101أحتفظ أبي بـ  .,

 كم عدد املشاركني يف املناظرة ؟  1,بعد أن رسب منهم  ا ميذتل 01. يف املناظرة جنح .5

 .مرتا مربعا   5111 بعد أن احتفظ لنفسه بـ حقلهمن مساحة   11  باع فالح  ..

 ما هي املساحة األصلية لألرض ؟          

 كم بلغت الكمية املنتجة ؟         .        سائالمن اإلنتاج   1. من احلليب جبنا بعد أن باع  لرتا 111حول مربي ابقار .6

 

 

 

 

 

 :املثال الرابع 

 د فقط 00688د  فمتعه التاجر بتخفيض قدره   08اجة مثنها أراد أخي أن يشرتي در. 

 كم نسبة التخفيض ؟: السؤال 

 الثمن األصلي( :  x  288قيمة التخفيض ) : ملعرفة نسبة التخفيض أطبق القاعدة التالية  

    نسبة التخفيض (00688 x  288 : )08   =21 

 .د 00688  د 08

 ؟.................. ....................

 

 

  متارين تطبيقية: 

 كم نسبة التخفيض؟. د  .,فخفض لي البائع .دينارا0,1اشرتىت موسوعة مثنها  .0

 كم بلغت نسبة الكمية املتبخرة ؟. كغ 0,.كغ من التني فنقص من وزنها   0.جففنا  .,

 عة ما هي نسبة الكمية املبا. كغ  6,1فلم يبع منها إال . كغ من السمك لبيعها 1,1تاجر اشرتى  .5

 ما هي نسبة التوزيع احمللي ؟. سرواال فقط 11سرواال يوميا يوزع للسوق الداخلية   0.11ينتج معمل  ..

 ما هي نسبة املسافة املقطوعة يوم األحد . م يوح األحد  5111م أسبوعيا منها 06111يقطع عداء مسافة  .6

 
                      

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 : اخلامساملثال 

 د فقط 080.88د  فمتعه التاجر بتخفيض دفع على إثره  08اد أخي أن يشرتي دراجة مثنها أر. 

 كم نسبة التخفيض ؟: السؤال 

 :قبل البحث عن نسبة التخفيض ال بد من البحث عن املبلغ الذي وقع ختفيضه وهو 

  00688=    080.88  -  08: قيمة التخفيض بالدينار 

 الثمن األصلي( :  x  288قيمة التخفيض ) : لقاعدة التالية وملعرفة نسبة التخفيض أطبق ا

    نسبة التخفيض (00688 x  288 : )08   =21 

 د 080.88 ............... د 08

 ....................... ؟....................... ....................

 :بيقية متارين تط

 كم نسبة التخفيض؟. د  0101دفع سوى د، لكنه مل ي 0,11تلفازا بـ  ياشرتى أب .0

 الفضالت ؟كم بلغت نسبة .كغ  150فتحصلنا على  عصريإىل  الغاللكغ من  011حولنا  .,

 كم نسبة الوفيات ؟.                  طريا 051طريا ارتفعت درجة احلرارة فلم يبق منهم سوى  001ملربي دواجن  .5

 هي نسبة التوزيع احمللي ؟ ام. زوجا 506حذاء يوميا تصدر منها زوج  61. تنتج شركة  ..

     ما هي نسبة الفضالت ؟. لرتا زيتا  11,كغ من الزيتون  611تعطي  .6

                  

 

 

 :   السادساملثال 

 :إذا كانت هناك نسبة زيادة فنحن نزيد ال نطرح    

  21د ارتقى إىل درجة أعلى فارتفعت أجرته بنسبة  688موظف يتقاضى  . 

 كم صار يتقاضى ؟        

 :الطريقة األوىل 

 :نبحث عن املبلغ الذي وقعت زيادته 

  قيمة الزيادة بالدينار ( :688   x 21 : )288  =08  

 : ثم نزيد املبلغ إىل أجرته األصلية 

  608=  08+  688: املرتب اجلديد للموظف بالدينار. 

 :الطريقة الثانية 

=  011  +06 : إذن فإن النسبة املائوية اليت متثل األجر اجلديد هي  011ميثل نسبة د  111املرتب القديم الذي  هو 

006 

  األجرة اجلديدة للموظف بالدينار ( :688 x 221  : )288  =608 . 

 أستعني جبدول التناسب 

 ؟................... .................... د 688

.................... 21  ..................... 

 

  متارين تطبيقية: 

كم سحب هذا .  6البنك متعه بفائض قدره  د بالبنك وعند سحبه اتضح له أن 11.,ادخر فالح مبلغا ماليا يقدر بـ  .2

 الفالح من البنك ؟

 بكم سيبيعها ؟.   ,0تفاحا وقرر أن يربح فيها  دينار 016اشرتى تاجر غالل بـ  .1

 .كغ 16.وزنها األصلي كم أصبحت كتلتها إذا علمت أن .  1وزنها بنسبة تبللت كمية من اخلشب باملاء فزاد  .3

 كم أصبح طوهلا؟ 5م متددت مبفعول احلرارة بنسبة  611,أسالك كهربائية طوهلا  ..

 مي 0061مثن اللرت الواحد بعد ان كان  أصبحفكم .  0ارتفع مثن البنزين بنسبة  .6
 



 

 

 : السابعاملثال 

  20فحقق رحبا نسبته د  00018بـ باع تاجر حمفظة  كم يبلغ  مثن الشراء . من مثن الشراء 

 

 الربح+  مثن الشراء  = مثن البيع نعرف أن :   لـحـال

               من مثن الشراء فإن مثن الشراء يتمثل يف نسبة   00ومبا أن نسبة الربح تساوي 

 011  +00   =000     د 0.061وهذه النسبة تساوي 

 : أي 011لنعرف  011و نضرب يف  0لنعرف  000د على  0.061إذن فإنا نقسم 

 مثن الشراء بالدينار  :

118

850,8100
: التحقيق)         00188 =

100

500,718
 =0.561  ) 

 أستعني جبدول التناسب

 د 00018 .................... ؟............

............... 20  .................... 

 التمارين التطبيقية : 
 بكم اشرتى السيارة؟. من مثن الشراء 06د حمققا رحبا نسبته  05111باع أب سيارته بـ  .0

عندما كان كم كان طوله .      يف سنتني  6بزيادة قدرت بـ سادسة من عمره وذلك صم  0,1 ا طول أخيأصبح  .,

 عمره أربع سنوات؟

 كم اقرتض من البنك ؟. ,0د بفائض قدر بـ  50,1نك مبلغ أرجع موظف للب .5

 ما هو الوزن األصلي ؟.  كغ 5,111 فأصبحت.عند حتويلها إىل مربي  1,زاد وزن الغالل  ..

 ما هو عدد الناجحني يف السنة املنقضية ؟. 01تلميذا بزيادة قدرت بـ  ,05جنح  .6

 

 

 

 

 :املثال السابع

  31تنفق عائلة شهريا 18ا للتغذية و من مدخوهل  21للملبس و  21لألدوية و  ملصاريف أخرى و تقتصد

 ما هو مدخوهلا الشهري ؟. د01

  الــحــل

 :للبحث عن املدخول الشهري جيب أن  نعرف النسبة املائوية اليت متثل مجلة املصاريف 

  31:  النسبة املائوية للمصاريف   +18  +21  +21  =01 

  011ملائوية اليت متثل مجلة املدخول الشهري هي و مبا أن النسبة ا

 فإن هذه العائلة تقتصد

  288:  النسبة املائوية للمبلغ املقتصد - 01  =20 

 00= د ,1إذن فإن 

  املدخول الشهري بالدينار  :

18

72100
 د 88.=  

  :و هكذا نستطيع أن نبحث عن املبلغ الذي يصرف للتغذية  ذلك و هو

100

40035
 د0.1 =

 ... ألدويةا وللملبس  البحث عن املبلغ الذي يصرف  كما ميكنك 

 أستعني جبدول التناسب 

 د 01  .......... ........... ............. ........... ؟............

........... 31 18 21 21 ........... 

 

 

 

 



 

 املسافة والسرعة والزمن

 

 الزمن: طول املسافة = معدل السرعة 

 

 

 ما معدل سرعتها؟. ساعات  .كم يف  511قطعت سيارة مسافة :  مثال 

 

 س/ كم  01=  .:  511= معدل سرعتها :  احلل 

 

 . حتويله إىل الدقائق أما إذا كان الزمن حبساب الساعات والدقائق فيجب 

 .دق ثم نقسم على الزمن احملول إىل دقائق  x 11 وعند ذلك فإننا نضرب املسافة 

 

 ما معدل سرعته ؟. دق  6.س و 0كم يف  61قطع دراج مسافة :  مثال

 

 .دقيقة 011=  دق  1.س و  0: حتويل الزمن إىل دقائق / 0:       احلل

 س/ كم  011  =51( : x 11 61: ) معدل سرعته / ,             

 

 

 الزمن x معدل السرعة = طول املسافة 

 

 

 س 6قطع سائق شاحنة املسافة الفاصلة بني مدينتني يف :  مثال. 

 .س/ كم  16ما هو طول هذه املسافة إذا علمت إذا علمت أنه يسري بسرعة معدهلا 

 

 16= طول املسافة :  احلل x 6  =5,6 كم. 

 

 .11ساب الساعات والدقائق فيجب حتويله إىل الدقائق أوال ثم نضربه يف معدل السرعة ونقسم على أما إذا كان الزمن حب

 

كم   ,.ما هو طول املسافة إذا علمت أن معدل سرعتها . دق  06س و,قطعت دراجة نارية مسافة بني مدينتني يف :  مثال

 س

 

 دق 056= دق  06س و  ,: حتويل الزمن إىل دقائق / 0:  احلل

 11  =01( : x 056 1.= ) طول املسافة / ,         

 

 

  معدل السرعة : طول املسافة = الزمن 
 

 

 كم ؟ 6.ما هو الزمن الذي يقطع فيه مسافة . س /كم 51يسري دراج بسرعة معدهلا :  مثال 

 

 دق  51س  0=  51: 6.: كم هو  6.الزمن الذي يقطع فيه مسافة :  احلل. 

 

 :دق ثم نقسم على معدل السرعة ويكون الزمن يف هذه احلالة حبساب الدقائق x 11افة كما ميكن أن نضرب املس

 .دق  51س و  0= دق  51  =01( :  x 11كم  6.)         

 

 
 
 



 

 
 اهلندسةقواعد يف 

 

 

 املربع
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 
 .  x طول الضلع  طول الضلع احمليط ؟ 

 .: طول احمليط  طول احمليط الضلع ؟ 

 طول الضلع xطول الضلع  طول الضلع املساحة ؟ 

 

 

    

 ستطيلامل
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 , x( العرض+الطول) الطول و العرض احمليط ؟  

 ,: احمليط  احمليط نصف احمليط ؟  

 العرض+ الطول  الطول و العرض

 العرض  x الطول  الطول والعرض املساحة ؟  

 الطول -(,: احمليط )  احمليط والطول العرض ؟  

 العرض -( ,: احمليط )  احمليط والعرض الطول ؟  

 الطول: املساحة  املساحة والطول العرض ؟  

 العرض: املساحة  املساحة والعرض الطول ؟  

 

 

    

 املثلث
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 جمموع األضالع األضالعقيس  احمليط ؟  

 ,( : فاعتاالر xالقاعدة )  القاعدة واالرتفاع املساحة ؟  

 االرتفاع( : , xاملساحة )  املساحة االرتفاع القاعدة ؟  

 القاعدة( : , xاملساحة )  املساحة والقاعدة االرتفاع ؟  

 

 

    

 الدائرة
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 , xطول الشعاع  طول الشعاع القطر ؟ 

 ,: طول القطر  طول القطر الشعاع ؟

 x  طول القطر طول القطر احمليط ؟

 : طول احمليط  طول احمليط لقطر ؟ا

 x شعاع  xشعاع  طول الشعاع املساحة ؟
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 املعني
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 . xطول الضلع  طول الضلع احمليط ؟ 

 طول االرتفاع xول الضلع ط الضلع واالرتفاع املساحة ؟

 طول االرتفاع: املساحة  املساحة واالرتفاع الضلع ؟

 طول الضلع: املساحة  املساحة والضلع االرتفاع ؟

 ,: القطر الصغري xالقطر الكبري القطر الكبريو الصغري املساحة ؟

 القطر الكبري(:  , xاملساحة )  املساحة والقطر الكبري القطر الصغري

 القطر الصغري(:  , xاملساحة )  القطر الصغري/املساحة  القطر الكبري ؟

 
    

 القاعدة املعطيات املطلوب  متوازي األضالع

 طول االرتفاع xطول القاعدة  القاعدة واالرتفاع املساحة ؟ 

 طول القاعدة: املساحة  املساحة والقاعدة االرتفاع ؟

 طول االرتفاع: املساحة  رتفاعاملساحة واال القاعدة ؟

     

 شبه املنحرف
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 

 ,:االرتفاع  xجمموع القاعدتني   جمموع القاعدتني االرتفاع املساحة

 القاعدة الكربى جمموع القاعدتني

 والقاعدة الصغرى 

 +القاعدة الكربى 

 القاعدة الصغرى 

 جمموع القاعدتني(:, xاملساحة  واملساحةجمموع القاعدتني  االرتفاع ؟

 املساحة  جمموع القاعدتني

 واالرتفاع

 ( : , xاملساحة ) 

 طول االرتفاع

 املساحة واالرتفاع  القاعدة الصغرى ؟

 والقاعدة الكربى

القاعدة  –طول االرتفاع ( : , xاملساحة ) 

 الكربى

 املساحة واالرتفاع  القاعدة الكربى ؟

 الصغرى والقاعدة

القاعدة  –طول االرتفاع ( : , xاملساحة ) 

 الصغرى

     

 املكعب
 القاعدة املعطيات املطلوب 

 
 طول الضلع  xطول الضلع  طول الضلع مساحة وجه ؟

 , xمساحة الوجه  مساحة الوجه مساحة القاعدتني

 . xمساحة وجه  مساحة وجه املساحة اجلانبية

 x 1مساحة وجه  احة وجهمس املساحة اجلملية

     

 القاعدة املعطيات املطلوب  متوازي املستطيالت

 , x( عرض + طول )  الطول والعرض حميط القاعدة ؟

 

 االرتفاع xحميط القاعدة  حميط القاعدة واالرتفاع املساحة اجلانبية

 املساحة اجلانبية  املساحة اجلملية ؟

 ومساحة القاعدتني

 +انبية املساحة اجل

 .مساحة القاعدتني  

 

 


