
 

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 
الكسور المتكافئة الكسور المتكافئة 

ریاضیات الصف الرابع 
الكسور المتكافئة ): 4–11( الكسور المتكافئة ): 4–11(



سنتعلم في ھذا الدرس 
إیجاد كسور مكافئة لكسر
سنتعلم في ھذا الدرس 
إیجاد كسور مكافئة لكسر



وأكلُت قطعتین منھا

قطع متساویة  4قُِطعت الفطیرة 

ُكسوًرا ُمتكافئة الكسور التي تمثل الكمیة نفسھا تسمى 

وأكلُت قطعتین منھا

قُِطعت الفطیرة لقطعتین متساویین 

وأكلُت قطعة منھا

الكسور التي تمثل الكمیة نفسھا تسمى الكسور المتكافئة الكسور المتكافئة 

وأكلُت قطعة منھا

م2020– وزارة التربية والتعليم 



مكافئة لھكسور سنجد سنجد الكسر الذي یمثل الجزء المظلل، ثم 

سنقسم الشكل مرة أخرى
بتقسیم متساوي 

فأصبح الشكل مقسم إلى أسداس 

بتقسیم متساوي 

فُھما متكافئین

سنجد الكسر الذي یمثل الجزء المظلل، ثم إيجاد كسور ُمتكافئة إيجاد كسور ُمتكافئة 

فأصبح الشكل مقسم إلى أسداس الشكل مقسم إلى أثالث 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

=



ماذا تالحظ؟
ما األنماط التي تراھا في أعداد الكسرین؟

الطریقة األولى بالضرب 

نضرب البسط والمقام في العدد نفسھنضرب البسط والمقام في العدد نفسھ

طريقة إيجاد كسور ُمتكافئة طريقة إيجاد كسور ُمتكافئة 

الكسر الذي یمثل الجزء المظلل

×2

نضرب البسط والمقام في العدد نفسھ=

م2020– وزارة التربية والتعليم 

=

×2

نضرب البسط والمقام في العدد نفسھ



الكسر الذي یمثل الجزء المظلل )والتقسیم متساوي

=

÷2

÷2

  

ماذا تالحظ؟

والتقسیم متساوي(سنعید التقسیمات لیكون الشكل بتقسیم أقل 
  

طريقة إيجاد كسور ُمتكافئة طريقة إيجاد كسور ُمتكافئة 

ما األنماط التي تراھا في أعداد الكسرین؟
ماذا تالحظ؟

الطریقة الثانیة القسمة

م2020– وزارة التربية والتعليم 

نفسھنقّسم البسط والمقام على العدد 

الطریقة الثانیة القسمة



تذكر إلیجاد كسر مكافئ یمكنك
:اكتب الكسر الذي ُیمّثل الجزء المظلل ، ثم أوجد كسوًرا ُمكافئة لھ

أما نعید تقسیم الشكل 

أو بضرب البسط والمقام في العدد نفسھ

أو تقسیم كًال من البسط والمقام على 
العدد نفسھ أن وجد

تدربتدرب

اكتب الكسر الذي ُیمّثل الجزء المظلل ، ثم أوجد كسوًرا ُمكافئة لھ

×2

=

×3

=

یمكن نضرب في عدد آخر

م2020– وزارة التربية والتعليم 

×2×3



تذكر إلیجاد كسر مكافئ یمكنك

أما بضرب البسط والمقام في العدد نفسھ

أو تقسیم كًال من البسط والمقام على 
العدد نفسھ أن وجد

تدربتدرب

×2

=

×2

÷2

م2020– وزارة التربية والتعليم 

=

÷2



خدیجة

=

6قسمت خدیجة  البسط والمقام على 

البسط والمقام على نفس العددُنّقسم 

تدربتدرب

علیاء

=

3قسمت علیاء البسط والمقام على 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

حل كل من علیاء وخدیجة صحیح
ُنّقسم إلیجاد الكسور المكافئة یمكننا أن ألن 



عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب 

132 -133

11 ،12 ،18 (  11 ،12 ،18 (  

عزیزي الطالب لمزید من التدریبات یمكنك الرجوع لكتاب الطالب 

132صفحة 

11،  5- 3، 1(رقم  11،  5- 3، 1(رقم 


