
 

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        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4
https://almanahj.com/bh/4math
https://almanahj.com/bh/4math
https://almanahj.com/bh/4math2
https://almanahj.com/bh/4math2
https://almanahj.com/bh/grade4
https://almanahj.com/bh/grade4
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


الجزء الثاني–ریاضیات الصف الرابع 
مقارنة الكسور العشریة وترتیبھامقارنة الكسور العشریة وترتیبھا

ریاضیات الصف الرابع 
مقارنة الكسور العشریة وترتیبھا): 5–12( مقارنة الكسور العشریة وترتیبھا): 5–12(



الكسور العشریة أو ترتیبھا
یمكن استعمال خط األعداد أو جدول المنازل 

7 7.1 7.3 7.47
7.2  > 7.5فإن    7.2على یمین  

الكسور العشریة أو ترتیبھالمقارنة 
یمكن استعمال خط األعداد أو جدول المنازل 

7.5 7.5  وبین  7.2قارن بین  ): 1(مثال  7.2

8

7.5 7.5  وبین  7.2قارن بین  ): 1(مثال  7.2

8
على یمین    7.5بما أن 
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:تذّكر:تذّكر
أي عدد على الیمین أكبر من أي عدد على یساره

أي عدد على الیسار أصغر من أي عدد على یمینھ

تذّكرتذّكر
أي عدد على الیمین أكبر من أي عدد على یساره

أي عدد على الیسار أصغر من أي عدد على یمینھ
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الكسور العشریة أو ترتیبھا
یمكن استعمال خط األعداد أو جدول المنازل 

  7.5 7.5  7.5 7.5

اآلحاد متساویة
لكن األعشار مختلفة

7.2  >  7.5فإن     ؛0.2

الكسور العشریة أو ترتیبھالمقارنة 
یمكن استعمال خط األعداد أو جدول المنازل 

7.2  وبین  7.2قارن بین  ): 2(مثال  7.2  وبین  7.2قارن بین  ): 2(مثال 

لوحة المنازل :الطریقة الثانیة

اآلحاد متساویة
لكن األعشار مختلفة 

0.2أكبر من    0.5 الحظ
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:في طریقة لوحة المنازل
یتم مقارنة األعداد بناًء على مقارنة المنزلة األعلى ثم

أي یتم مقارنة المئات ثم العشرات ثم اآلحاد ثمأي یتم مقارنة المئات ثم العشرات ثم اآلحاد ثم

في طریقة لوحة المنازل
یتم مقارنة األعداد بناًء على مقارنة المنزلة األعلى ثم

.المنزلة األدنى وھكذا     

أي یتم مقارنة المئات ثم العشرات ثم اآلحاد ثم أي یتم مقارنة المئات ثم العشرات ثم اآلحاد ثم

األعشار     
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 1.23  وبین  
)1(تدریب 
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في منزلة العشرات

ال یحتوي على رقم في منزلة العشرات

لما كانت أكبر منزلة ھي العشرات، وبالمقارنة األعداد    
  <  1.23

ات
لمئ

ن ا
ء م

جزا
أ
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شر
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ء م
جزا

أ

حاد
اآل

ات
شر

الع

12.3  12.3قارن بین   
تدریب 

 في منزلة العشرات 1یحتوي على   12.3الكسر العشري

 ال یحتوي على رقم في منزلة العشرات 1.23بینما الكسر العشري

أي أن الرقم في منزلة العشرات ھو صفر    

لما كانت أكبر منزلة ھي العشرات، وبالمقارنة األعداد    
  12.3في ھذه المنزلة یكون  
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>أو = أو < مستعمًال   4.604.60
)2(تدریب 

بما أن األرقام في منزلة اآلحاد وأجزاء العشرة متساویة فإننا نقارن 

لیس لھ أرقام في منزلة أجزاء المئة؛ فإننا نضیف 

إذا كانت جمیع األرقام في كل المنازل متساویة فإن العددین
4.60=    4.6:  یكونان متساویان، أي أن

4.60 4.60  وبین  4.6  قارن بین4.60
تدریب 

 بما أن األرقام في منزلة اآلحاد وأجزاء العشرة متساویة فإننا نقارن

بین األرقام في أجزاء المئة

 لیس لھ أرقام في منزلة أجزاء المئة؛ فإننا نضیف  4.6وألن العدد

  4.60في ھذه المنزلة صفر فیصبح  

إذا كانت جمیع األرقام في كل المنازل متساویة فإن العددین
یكونان متساویان، أي أن

  4.60في ھذه المنزلة صفر فیصبح  
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>أو = أو < مستعمًال   0.90.9
)3(تدریب 

  1یمكن إضافة منزلة أجزاء العشرة للعدد   1یمكن إضافة منزلة أجزاء العشرة للعدد 

رة
عش

 ال
زاء

أج

0.9>    1:  عند مقارنة اآلحاد نجد أن

رة
عش

 ال
زاء

أج

حاد
اآل

0.9 0.9  وبین  1قارن بین   1.0
تدریب 

یمكن إضافة منزلة أجزاء العشرة للعدد 

1.0لیكتب على الصورة 

یمكن إضافة منزلة أجزاء العشرة للعدد 

1.0لیكتب على الصورة 

عند مقارنة اآلحاد نجد أن
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)2(مثال 
،،
مثال 

،،
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:ترتیًبا تصاعدًیا 
5.8  ،  4.24.2 5.85.8  ،  4.24.2 5.8

نعمل على ترتیب األعداد بناء على مقارنة المنزلة األكبر 

 :4.2  ،  4.8  ،  5.8  ،  6.2

ترتیًبا تصاعدًیا األعداد اآلتیة رتب ): 4(تدریب 
                  4.8  ،  6.2  ،  5.85.8 4.86.2                   4.8  ،  6.2  ،  5.85.8 4.86.2

بما أن األعداد كلھا لھا نفس العدد من المنازل؛ فإننا 

نعمل على ترتیب األعداد بناء على مقارنة المنزلة األكبر 

)األعشار(ثم مقارنة المنزلة األصغر ) اآلحاد( )األعشار(ثم مقارنة المنزلة األصغر ) اآلحاد(

: الترتیب التصاعدي لألعداد ھو
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