فعانٕح الفتتاس انذسس

كسور :مقاروة وتزتيب

اسمُا  4مكعثاخ وشد َصزّهُا األعذاد فٓ انمشتعاخ:

أ .أكتثُا كم انكضُس انتٓ ٔمكه انحصُل عهٍٕا تُاصطح ٌزي األعذاد( .فٓ وفش انكضش
اصتعمهُا كم عذد مشج َاحذج فقط) .كم كضشًا كتثتم؟

ب .صىّفُا انكضُس تطشٔقتٕه مختهفتٕه.

د .ستثُا انكضُس مه األصغش إنّ األكثش.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
انكضش
األكثش

انكضش
األصغش
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للمعلم/ة
تعانذ انفعانٕح تىاء انكضُس ،مقاسوح َتشتٕة انكضُس ٌَٓ مىاصثح نهصفٕه انخامش َانضادس.
أكتثُا كم انكضُس انتٓ ٔمكه انحصُل عهٍٕا تُاصطح ٌزي األعذاد( .فٓ وفش انكضش اصتعمهُا كم عذد مشج

أ.

َاحذج فقط) .كم كضشًا كتثتم؟
مه كم أستعح أعذاد مختهفح ٔمكه تىاء صتح كضُس أصغش مه َ 1صتح كضُس أكثش مه ( .1مه انمحتمم أن ٔكُن
كضش تُصٕع نكضش آخش).
مخال :إرا حصهىا عهّ األعذاد2 , 3 , 5 , 6 :
2 2 2 3 3 5
وحصم عهّ انكضُس' ' ' ' ' :
3 5 6 5 6 6

ب.

6 6 6 5 5 3
' ' ' ' '
5 3 2 3 2 2

صىّفُا انكضُس تطشٔقتٕه مختهفتٕه.

أمخهح ممكىح نهتصىٕف:
 انتصىٕف نمزمُعتٕه :مزمُعح تحُْ كضُسًا أصغش مه َ 1مزمُعح تحُْ كضُسًا أكثش مه .1
 انتصىٕف نخالث مزمُعاخ :األَنّ تحُْ كضُسًا أكثش مه

َانخاوٕح تحُْ كضشًا ٔضاَْ

َانخانخح

كضُسًا أصغش مه .
 انتصىٕف ألستع مزمُعاخ كم مىٍا تحُْ كضُسًا متضأَح فٓ تضُطٍا.
 انتصىٕف نمزمُعتٕه :مزمُعح تحُْ كضُسًا ٔمكه اختزانٍا َاألخشِ ال ٔمكه اختزانٍا.
د.

ستثُا انكضُس مه األصغش إنّ األكثش.

مخال نطشٔقح حم :مه انمٍم انتمعه تكم كضش َكضش َركش خصائصً ،خاصح تانىضثح نهكثش انىضثٓ نعذد معّٕه:
أكثش/أصغش مه  1أكثش/أصغش مه

ٌَكزا.

فٓ انمخال أعالي وشِ أوً ُٔرذ كضشان فقط كم مىٍما أصغش مه
وثذأ انتشتٕة:

,

,

( ََ ) َكضش َاحذ ٔضاَْ

( )ٌ ،كزا

.تعذٌا ،نكٓ وكمم انتشتٕة ،وثحج عه تاقٓ انكضُس األصغش مه , , ( :1

),

مُضُع نهىقاط كٕف صىقاسن تٕه ٌزي انكضُس انخالحح؟
ٔمكه عه طشٔق تعذ كم كضش عه انـ َ 1مقاسوح انكضُس انمكمهح نـ .1
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ٔمكه عه طشٔق تُحٕذ انمقاماخَ .تٍزا ٔكُن تشتٕة انكضُس األصغش مه :1
عمهٕح انمقاسوح َانتشتٕة تانىضثح نألعذاد األكثش مه  :1أكثش عذد ٌُ = 3

,

,

, ,

 . ,وكمم

َأصغش عذد ٌُ

ٌَكزا.
انتشتٕة ٌُ:

,

, ,

,

,

,

,

,

,

,

. ,

للتوسع :الطلب مه التالميذ رسم مستقيم أعداد وأن يعيىوا عليه ،بالتقزيب ،الكسور الىاتجة.
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