
 

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–ریاضیات الصف الرابع 
مقارنة الُكسور وترتیبھامقارنة الُكسور وترتیبھا

ریاضیات الصف الرابع 
مقارنة الُكسور وترتیبھا) 5-2–11( مقارنة الُكسور وترتیبھا) 5-2–11(



سنتعلم في ھذا الدرس 
مقارنة وترتیب الكسور
سنتعلم في ھذا الدرس 
مقارنة وترتیب الكسور



مقارنة الكسور
  

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟

سنقسم لوح الشكوالتة إلى أجزاء متساویة بمقدار المقام 

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟

عند المقارنة بین كسرین لھما نفس المقام 
سنقارن بین البسطین 

  

  

مقارنة الكسور

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟

سنقسم لوح الشكوالتة إلى أجزاء متساویة بمقدار المقام 

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟
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<   



  

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟

ماذا لو كانت ألواح الشكوالتة لیست 
متساویة في التقسیم فكیف نقارن بینھما ؟  

مقارنة الكسور

سنقسم لوح الشكوالتة إلى أجزاء متساویة بمقدار المقام 

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟

        

نستطیع تقسیم األرباع 
لتصبح أثمان

    
تكافئ

عند المقارنة بین كسرین مقاماتھا مختلفة
نستطیع تحویل أحد الكسرین إلى كسر مكافئ بحیث نجعل المقامات متشابھة

                  

  

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟

مقارنة الكسور

سنقسم لوح الشكوالتة إلى أجزاء متساویة بمقدار المقام 

  

أیھما لدیھ كمیة أكبر من الشكوالتة؟
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نستطیع تحویل أحد الكسرین إلى كسر مكافئ بحیث نجعل المقامات متشابھة

>   



مقارنة الكسور

ماذا لو كانت ألواح الشكوالتة لیست 
متساویة في التقسیم فكیف نقارن بینھما ؟  

المقامات مختلفة فالتقسیمات أللواح الشكوالتة مختلفة

ما الذي یساعدك لتجعل التقسیم متساوي؟

نستطیع استعمال عملیة الضرب 

نستطیع تحویل أحد الكسرین إلى كسر مكافئ لھ 
ویكون الكسرین لھما نفس المقام

نستطیع استعمال عملیة الضرب 
إلیجاد كسر یكافئ ثالثة ارباع

  

مقارنة الكسور

  

  ×2
×2

>

  

  

  >
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نستطیع تحویل أحد الكسرین إلى كسر مكافئ لھ 
ویكون الكسرین لھما نفس المقام

>



مقارنة الكسور

 الشكوالتةألواح كانت ماذا لو 
لیست متساویة في التقسیم 

المقامات مختلفة فالتقسیمات أللواح الشكوالتة مختلفة

الكسور المتكافئة ما الذي یساعدك لتجعل التقسیم متساوي؟

              إلى كسرین كال الكسرین سنحول 
لھا المقام نفسھ ثم نقارن متكافئین 

  

مقارنة الكسور

  

  

×2   
×3
×3

>

  

  

  
ما الذي یساعدك لتجعل التقسیم متساوي؟

×2

×2

>
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تدرب

6نحصل على   2في  3عند ضرب المقام 

سنجعل الكسرین لھما نفس 
المقام 

  ×2
×2

<  

6نحصل على   2في  3عند ضرب المقام 

    <

تدرب

  

=) :أو < أو >(قارن بین الكسور مستعمًال 

  <

            

      

<

طریقة أخرى
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ترتیب الكسور
سنجعل الكسور 
لھما نفس المقام

یساوي  3ھل نستطیع أن نجعل المقام  یساوي  3ھل نستطیع أن نجعل المقام بالكسور المتكافئة 
؟12یساوي  2؟ والمقام 12

  

بالكسور المتكافئة 

  

  

2

ترتیب الكسور
  

بالكسور المتكافئة كیف نجعل المقامات متساویة ؟

  

كیف نجعل المقامات متساویة ؟

  ×4
×4

×6

×6
نحصل  4في  3عند ضرب 

12على 
نحصل على  6في  2عند ضرب 

12

بالكسور المتكافئة 
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1212على 

1 3



3

سنجعل الكسور لھما نفس المقام

3

3
  8والمقام  3و المقام  4لدینا المقام 

كیف نجعل المقامات متساویة ؟ 3  

  

تدرب

  

      ×6×8×3       ×6

×6

×8

×8

×3

×3

  6في  4عند ضرب 
24نحصل على 

  8في  3عند ضرب 
24نحصل على 

3في  8عند ضرب 
24نحصل على 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

      

13 2



عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب 
135 -136

9 ،12 ،14  ،17 (  

عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب 
135صفحة 

9، 7، 6، 3، 1(رقم 

م2020– وزارة التربية والتعليم 


