
 

رتبة قدر عدد 
 رتبة قدر عدد -1

  الأقرب إليه10رتبة قدر عدد هو أحد مضاعفات العدد 
 

: أمثلة
 

. 1238 للعدد (من مرتبة العشرات  ) 101 هو رتبة القدر إلى 1240
. 1238 للعدد(من مرتبة المئات  ) 102 هو رتبة القدر إلى 1200
 .23 128 للعدد (من مرتبة الآلاف  ) 103 هو رتبة القدر إلى 23 000

 
رتبة القدر إلى 

 الآلاف
رتبة القدر إلى 

 المئات
رتبة القدر إلى 

العدد  العشرات

   1 483 
   48 912 
   987,2 
   8 462 
   79 
   12,46 
   9 874 

 
 

 1571+2459.3 :     أوجد رتبة قدر المجموع:1مثال
 1571+ 2459.3 =  ؟:         حل التلميذ الأول ــ  1
 

                                 4000 =2400 + 1600 
 1571+ 2459.3 = ؟         :حل التلميذ الثاني ــ  2
 

                                 4100 = 2500 +1600    
و الملاحظ أن القيمة التي وجدها التلميذ الأول هي الأقرب من الناتج الصحيح  

  يكون مضاعفا لـ : الكتاب السابق   10رتبة قدر عدد عشري هي أقرب عدد إليه و
  رتبة قدر عدد يستخدم في الغالب فيها مفهوم التدوير: الكتاب الحالي .

. ـ تغير قيمة رتبة قدر عدد من عملية إلى أخرى
  208.7- 11.3       ،        11.3+ 2.7    ،       11.3 : 2.7   :كل من  أوجد رتبة قدر :2مثال

          هي11.3 : 2.7 = ؟رتبة قدر   : 
                              

                          = 4  3  :  12 
 هي11.3+ 2.7= ؟         رتبة قدر    : 
   

                        8 =  3  + 11  
  هي208.7- 11.3 =  ؟       قدررتبة     : 
 

                       200 = 10 - 210    



 

يقة أسرع  (مجموع ، فرق ، جداء ، حاصل قسمة )  رتبة قدر عدد :خلاصة هي قيمة يمكن حسابها بطر
وذهنيا ، قيمة تعطينا فكرة وتوقعا للنتيجة الصحيحة ، كما أنها تبعدنا عن احتمالات الخطأ كوضع الفاصلة ، 

 ..أو نسيان رقم
ففي كثير من الأحيان يخلط التلاميذ بين رتبة قدر وتدوير عدد  .الخلط بين مفهومي رتبة قدر و تدوير عدد

 9888.9 ×696.3:      أوجد رتبة قدر:أمثلة
 9888.9 ×696.3= ؟                 : حل التلميذ

 
 9889×  696 = : هل رتبة قدر هذا الجداء هي

يقة أسرع : الحل الأفضل  ما تم حسابه ذهنيا وبطر
 9888.9  ×696.3= ؟       :فرتبة قدر هذا الجداء هي

 
                               7000000 = 700  ×10000 
التدوير إلى عدد معين من الأرقام بعد الفاصلة  .1

تدوير عدد إلى الوحدة هو العدد الطبيعي الأقرب إليه 
 الجزء الصحيح= بدون الفاصلة = الوحدة 

 
: أمثلة

 
إلى الوحدة  8,24 هو مدور العدد 8
  إلى الوحدة9,73 هو مدور العدد 9

 إلى الوحدة 53,1 هو مدور العدد 53
 إلى الوحدة 26,5 هو مدور العدد 27

 
مدوره إلى العدد 

الوحدة 
مدوره إلى الوحدة الأعداد  

14,2   12,46  
53,8   24,618  

767,38   548,276  
78,5   10,5  

 
  هو العدد العشري الأقرب إليه و الذي يكون مِؤلفا من رقم واحد فقط بعد 0.1تدوير عدد إلى 

  0,1 = 10- 1    (و تسمى هذه المرتبة مرتبة الأعشار )الفاصلة  
 

  هو العدد العشري الأقرب إليه و الذي يكون مِؤلفا من رقمين فقط بعد الفاصلة  0.01تدوير عدد إلى 
  0,01 = 10- 2(   100و تسمى هذه المرتبة مرتبة الأجزاء من  )

مثلة
أ

 :  

 0,1 إلى 8,413 هو مدور العدد 8,4
 0,1 إلى 15,16 هو مدور العدد 15,2
 0,1 إلى 4,651 هو مدور العدد  4,7

 0,01إلى 5,642هو مدور العدد  5,64
 0,01إلى 28,485هو مدور العدد  28,49
 0,01إلى 3,1419هو مدور العدد  3,14

 


