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 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر

  ايجاد كل من

 بعملية واحدة



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر

24       36 

24 
36 

 المطلوب



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر
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 األعداد في اسفل الشكل تمثل الكسر مبسط

   حاصل ضرب األعداد في يسار الشكل تمثل

   حاصل ضرب جميع األعداد في  الشكل تمثل



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر

16  -40



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر

54-72



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر

72-120



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر



 قا سم مشترك األكبر

 الكسر في ابسط صورة

 مضاعف المشترك األصغر



اشترى عمر 30 مصاصة و50 قطعة
شوكوالته يريد عمر ان يوزع المصاص

والشوكالته في اكياس بحيث يكون في
كل كيس نفس العدد من المصاص

 والشوكالته
كم كيس يحتاج وكم عدد كل منهما في

 كل كيس



 قا سم مشترك األكبر
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2x3=6

 يجب ان يستخدم 10 أكياس
عدد المصاص في كل

كيس=30/10=3 مصاصات
في كل كيس و عدد قطع

 الشوكلت=50/10=5



هند تذهب  الى السوق كل 20 يوم 
وفاطمة تذهب كل 30 يوم الى 

السوق اذا تقابلتا اليوم في السوق
فبعد كام من االيام يتقابلون مرة

 اخرى



هند تذهب  الى السوق كل 20 يوم 
وفاطمة تذهب كل 30 يوم الى 

السوق اذا تقابلتا اليوم في السوق
فبعد كام من االيام يتقابلون مرة

 اخرى
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