
 

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 
تمثیل الكسور العشریة على خط األعدادتمثیل الكسور العشریة على خط األعداد

ریاضیات الصف الرابع 
تمثیل الكسور العشریة على خط األعداد): 4–12( تمثیل الكسور العشریة على خط األعداد): 4–12(



7.4
)1(مثال 

:الحظ أنعلى خط األعداد 7.4حدد النقطة التي تمثل العدد  
7.4   8و  7یقع بین العددین

 مقسمة إلى عشرة أجزاء 8و  7المسافة بین العددین  مقسمة إلى عشرة أجزاء 8و  7المسافة بین العددین

 0.1كل جزء یمثل

7.1 7.2 7.3

مثال 
حدد النقطة التي تمثل العدد  
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3.6
)1(تدریب 

على خط األعداد 3.6حدد النقطة التي تمثل العدد  

3.1 3.2 3.3 3.4 3.53

تدریب 
حدد النقطة التي تمثل العدد  

3.5 4
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)2(مثال 

على خط األعداد  نما العدد الذي تمثلھ النقطة  

5
ن

5.1 5.2

5.2= إذن    ن 

5 5.1 5.2

مثال 

ما العدد الذي تمثلھ النقطة  

6
إذن    ن 

6
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)2(تدریب 

على خط األعداد  كما العدد الذي تمثلھ النقطة  

4
ك

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

4.5= إذن    ك 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

تدریب 

ما العدد الذي تمثلھ النقطة  

5
ك
4.5

إذن    ك 

54.5
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)3(تدریب 

10  1حدد النقطة التي تمثل العدد           على خط األعداد
7

بدایة یجب تحویل العدد الكسري إلى  كسر عشري

 =1.7

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

تدریب 

حدد النقطة التي تمثل العدد           على خط األعداد

بدایة یجب تحویل العدد الكسري إلى  كسر عشري

= :            وعلیھ فإن 1 10
7

21.5 1.6 1.7
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