
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–االبتدائي 
الُكسوُر العشِریَّةُ والُكسوُر االعتیادیَّةُ واألعداُد الكسریَّةُ 

االبتدائي  رابعالالصف ریاضیات 
الُكسوُر العشِریَّةُ والُكسوُر االعتیادیَّةُ واألعداُد الكسریَّةُ ): 12-7(



  :َسنتعلَُّم في ھذا الدرس
ُمقارنةَ الكسوِر العشریَِّة والكسوِر االعتیادیَِّة واألعداِد الكسریَّةِ 

وترتیبَھا

َسنتعلَُّم في ھذا الدرس
ُمقارنةَ الكسوِر العشریَِّة والكسوِر االعتیادیَِّة واألعداِد الكسریَّةِ 

وترتیبَھا



ةِ  ِة والُكسوِر العشریَّ أَكُتبُ ، للمقارنِة بین الُكسوِر االعتیادیَّ
ٍة، ثمَّ أُقاِرُن بینھا َة ِبصورِة ُكسوٍر عشریَّ . الُكسوَر االعتیادیَّ

55.0 5

:ِبُصوَرِة َكسَریِن َعشِریَّینِ 

5.75 =

ِة والُكسوِر العشریَّةِ  للمقارنِة بین الُكسوِر االعتیادیَّ
ٍة، ثمَّ أُقاِرُن بینھا َة ِبصورِة ُكسوٍر عشریَّ الُكسوَر االعتیادیَّ

 5.5:  قارن بینَ :مثال
الُخطَوةُ األولى:الُخطَوةُ األولى:

ِبُصوَرِة َكسَریِن َعشِریَّینِ 5و5:أَكُتبُ 
:أَْعَلُم أَنَّ 
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5
0.75=و0.25=

5= 5.25:إًِذا =و



55 5 5 5 5

5

5.15.0 5.2 5.3 5.55.4

5.0 5.25 5.5
رِتیُب التَّصاُعِديُّ ِمن األَصَغِر إلى األَكبرِ  رِتیُب التَّصاُعِديُّ ِمن األَصَغِر إلى األَكبرِ :التَّ :التَّ

5.55 >

الُخطَوةُ الثانیة:

5 5 5 5 5 6

5

5.65.5 5.7 5.8 5.9 6.0

5.5 5.75
رِتیُب التَّصاُعِديُّ ِمن األَصَغِر إلى األَكبرِ  التَّ

م2020– وزارة التربية والتعليم 

رِتیُب التَّصاُعِديُّ ِمن األَصَغِر إلى األَكبرِ  التَّ

5.055.5 >>



=:أو < أو > 

3.25

3.00 3.10 3.20 3.30

3.25

33

> أَْسَتعِملُ خطَّ األَعداِد لِلُمقاَرَنِة، اْكُتْب 

3.25  
         

3 =
         

 
3.30
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=:أو < أو > 

1.0 1.1 1.2

1

1.0 1.1 1.2

1.21

> أَْسَتعِملُ خطَّ األَعداِد لِلُمقاَرَنِة، اْكُتْب 

< 1.21 <
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=:أو < أو > أَْسَتعِملُ خطَّ األَعداِد لِلُمقاَرَنِة، اْكُتْب 

6

6

6 6 6 6

أَْسَتعِملُ خطَّ األَعداِد لِلُمقاَرَنِة، اْكُتْب 

6.15  
         

 

6 >
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ا ِمن األكبِر إِلى األصغرِ  رِتیِب تنازلّیً :أَْسَتعِملُ خطَّ األَعداِد لِلتَّ

2

2 2 2 2 2

2 2 2

2 نازليُّ ِمن األكبِر إِلى األصغرِ  رِتیُب التَّ :التَّ
2 < 2

ا ِمن األكبِر إِلى األصغرِ  رِتیِب تنازلّیً أَْسَتعِملُ خطَّ األَعداِد لِلتَّ

2.342.5 2

2

2 2.5

نازليُّ ِمن األكبِر إِلى األصغرِ  رِتیُب التَّ التَّ
2.52.34 <<


