
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

                 https://almanahj.com/bh/3math                   

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

                  https://almanahj.com/bh/3math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس نورة المخضبي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الكسور المتكافئةالكسور المتكافئة
الصف الثالث االبتدائي

نورة المخضبي 

آمنة جناحي . أ: حیاة المساعید                        مدیرة المدرسة 

الكسور المتكافئة

مملكة البحرین 
وزارة التربیة والتعلیم 

مدرسة أسماء ذات النطاقین االبتدائیة للبنات
قسم نظام الفصل

الكسور المتكافئة
الصف الثالث االبتدائي

نورة المخضبي . أ: إعداد 

حیاة المساعید                        مدیرة المدرسة . أ: منسقة القسم 



::أھداف درسناأھداف درسنا
  : في نھایة العرض یتوقع من الطالبة

أھداف درسناأھداف درسنا
في نھایة العرض یتوقع من الطالبة

.  ن تجد الكسور المتكافئة أ



 3إذا كان لدّي ھذا الشكل و أرید تقسیمھ إلى 
.أجزاء متساویة وقمت بتظلیل جزء واحد فقط 

:  ماھو الكسر الذي یمثلھ الجزء المظلل ؟  

إذا كان لدّي ھذا الشكل و أرید تقسیمھ إلى 
أجزاء متساویة وقمت بتظلیل جزء واحد فقط 

ماھو الكسر الذي یمثلھ الجزء المظلل ؟  

1:   الجزء المظلل یمثل 
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 3إذا كان لدي ھذا الشكل و أرید تقسیمھ إلى 
أجزاء متساویة  أخرى وقمت بتظلیل جزئین منھ 

:  ماھو الكسر الذي یمثلة الجزء المظلل ؟  
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إذا كان لدي ھذا الشكل و أرید تقسیمھ إلى 
أجزاء متساویة  أخرى وقمت بتظلیل جزئین منھ 

ماھو الكسر الذي یمثلة الجزء المظلل ؟  
1
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 3إذا كان لدي ھذا الشكل و أرید تقسیمھ إلى 
.أجزاء متساویة وقمت بتظلیل جزء واحد فقط 

1
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.  نسمي ھذه العالقة بالكسور كسور متكافئة 

إذا كان لدي ھذا الشكل و أرید تقسیمھ إلى 
أجزاء متساویة وقمت بتظلیل جزء واحد فقط 

1
6

1
6

ما ھي العالقة بین الكسرین ؟ 
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: اكمل ألحصل على كسرین متكافئین 
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تقییم الھدف 
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تقییم الھدف 
: أكمل ألحصل على كسرین متكافئین 

2



نشاط إثرائي 
 34عزیزتي الطالبة أتمنى منِك حل كراسة التمارین صفحة 

نشاط إثرائي 
عزیزتي الطالبة أتمنى منِك حل كراسة التمارین صفحة •


