
6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



كاِل فِْن أَستِطيُع بِأشڤِـنأَْشَكاُل 

معِرفِة العناِصِر 

الُمشتََرَكةِ 

6/1ف/ ب 



ُ الع: أشكاُل ِڤن   ِّي أو ناِصَر املُشََتَكَة بَّي ََمموَعتَ هَي ِعبارٌة َعن أشكاٍل ُمتداِخلٍة تُ َبّيِِ
.أكثَر، وَتُكوُن العناِصُر املُشَتََكُة ِف منِطقِة التداُخلِ 

ُ شكُل ِڤن  الَنشاطاِت الِِت شارَك ِفيها عدٌد ِمن الطالبِ  .  ِف الناِد  الَّييِِيِِ يُ َبّيِِ
:ُهم  وفقط  َنشاِط الِقراءِة الِذيَن شارُكوا ِف 

(.ساِلٌ ، حممودٌ )
حِِظ القرآِن الكرمِي فقط  والِذيَن شارُكوا ِف 

(.منَّوٌر ، ماهٌر  خليٌل : )و ُهم  
(.، َسعدٌ انيفٌ : ) ُهم  النيشاَطِّي َمًعا والطالُب الِذيَن شارُكوا ِف 

ح  َكيَف ُتساِعُدَك خطيُة التيمِثيِل ِِبشكاِل ڤِ  .ن  عَل  َحلِِ املساِِلِ َوضِِ

6/1ف/ ب 



تََر القَاِسُم الُمشْ 

6/1ف/ ب 



.ِفيِه عدداِن أو أكثرَ هَو القاِسُم الِذ  َيشَِتكُ : الَقاِسُم املُشََتَكُ 

.25،60َحدِِد القواِسَم املُشَتََكَة ِللعدَدي ِن 

24، 16ِِلجياِد القواِسِم املُشَتَكِة ِللعدديِن 
نكُتُب أزواَج قواسِم ُكلٍِ ِمن العدديِن، 
.ُثُي نرُسُم داِِرًة حوَل القواِسِم املُشَتَكةِ 

.8، 4، 2، 1: القواِسُم املُشََتكةُ 

6/1ف/ ب 



ُ  اَأَْكبَرالقَاِسُم الُمْشتَرَ 

6/1ف/ ب 



.شََتََكِة ِلعدَدي ِن أو أكثرَ هَو أكُب القواِسِم املُ (: أ.م.ق)القاِسُم املُشََتَُك األكَبُ 

. 45،15ِللعدَدي ِن ( أ.م.ق)أوِجد القاِسَم املُشََتََك األكَب 

24، 16ِِلجياِد القاِسِم املُشََتَِك األكِب ِللعدَدي ِن 
.16، 8، 4، 2، 1: 16قواِسُم العدِد 
.24، 12، 8، 6، 4، 3، 2، 1: 24قواِسُم العدِد 

.8، 4، 2، 1: ُنالِحُظ أني القواِسَم املُشََتََكَة هَي 
؛8وأكُب هِذِه القواِسُم هَو العدُد 

.8هَو 24،16ِللعدَدي نِ ( أ.م.ق)القاِسَم املُشََتََك األكَب ِلَذا فإني 

6/1ف/ ب 



ةَكافََِ الُكُسوُر الُمتَ 

6/1ف/ ب 



.ُِسَهاهَي ُكسوٌر هلَا الِقيمُة ن: الُكُسوُر املُتكاِفَئةُ 

؛ ِلَذا فَ ُهَما ،       ُُيَثِِالِن اجلُزَء نِسَ الكسرانِ ِف النيموذِج  ُه ِمن الُكلِِ
.َكسراِن ُمتكاِفئانِ 

:      =   أ   أني 
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ُتب  عَدًدا ُمناِسًبا ِف      ؛ لُِيَِّبح  ِ الكسرانِ اُك  . ُمتكاِفَئّي 
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2
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6/1ف/ ب 



ِط ُصوَر الَكْسُر فِي أَْبسَ 

6/1ف/ ب 



، إَذا كاَن القاِسُم املُشََتَُك يكوَن الكسُر ِف أبسِط صورةٍ : الَكسُر ِف أبسِط ُصورةٍ 
.األكُب ِللَبسِط واملقاِم هَو العدُد واحدٌ 

ُتب الكسَر اآلِت ِف أبسِط صورةٍ  :اُك 
9
15=

.الكسُر         كسٌر ِف أبسِط صورةٍ 
3، 1:  3َقواِسُم  
4، 2، 1: 4وَقواِسُم 
.رةٍ ، فإني الكسَر       ِف أبسِط صو 1هَو 4، 3ِللعَدَديِن ( أ . م. ق) وِبَا أني 
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6/1ف/ ب 



ِري  العََدُد الَكسْ 

6/1ف/ ب 



، وهَو عدٌد ِقيَمُتهُ عَدٌد يتكويُن ِمن عدٍد ُكلِِيٍِ وكسرٍ : الَكسِر   العَدُد   اعِتياِد ٍِ
.أكُب ِمن أو ُتَساِو  الواحدَ 

النيُموذُج املُجاِوُر 
ِرًيّ ُُيَثُِِل عدًدا   . َكس 

   +              =1

ُتب العدَد  : املَُمثيَل ِِبلنيموَذِج التاِل الكسِر ي اُك 

1
41

عدٌد ُكلِِي   ِد   َكسٌر اعِتيا
1
4
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6/1ف/ ب 



لِفْعِلي  الَكْسُر َغْيُر ا

6/1ف/ ب 



ِِعِليِِ  .ِمن َمقاِمِه أو ُيساِويهِ هَو كسٌر َبسطُُه أكبُ : الكسُر َغرُي ال

ِِعليِِ الِذ  ُُيَثُِِلُه النيموذَ  ُتب الكسَر غرَي ال :ُج التاِل اُك 

=

، وُُيِكُن ِكتابُتُه ِبَّورِة كسرٍ 5عدُد األرِبِع ِف العدِد الكسِر ِِ             هَي 
وِبا أني الكسَر البسُط ِفيه أكُب ِمن املَقاِم 

.َكسًرا غرَي ِفعِليٍِ فُيسمي   
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6/1ف/ ب 



1 ÷4=

ِلي  الَكْسُر الِفعْ 

6/1ف/ ب 



ِِع ِلي   .   أصرُر ِمن َمقاِمهِ هَو الكسُر الِذ  يكوُن بسطُهُ : الكسُر ال

َساِو  الواِحَد كيَف ُُيِكُنَك حتِديُد َما إَذا كاَن الكسُر أكَب ِمن، أو أصرَر ِمن، أو يُ 

َر البسُط ِفيِه الكسُر االعِتياِد             كسٌر أصرُر ِمن الواِحِد، وِبَا أني الكس
.كسًرا ِفعِلّياأصرُر ِمن املَقاِم ، فُيسمي   

3
4

6/1ف/ ب 



الُمَضاَعف
5 ×10 =50

6/1ف/ ب 



.أ ِِ عدٍد ُكلِِيٍِ ُمضاَعُف عدٍد هَو انتُج ضرِب َذلَك العدِد ِف : املُضاَعفُ 

15= 5× 3ِف ُُجلِة الضرِب 
،15ُُهَا عاِمال العدِد 5، 3العدداِن 
ًِا ِللع15والعدُد  (5) دِد ُيسمي  ُمضاَع

ًِا ِللعدِد  ؛ (3) وأيًضا ُمضاَع
15= 5× 3أِلني 

.حدِِد اِِلجابَة الَِّحيحةَ 70= 10× 7ِمن ُُجلِة الضرِب التالِيِة  
( ُمضاَعف  ، عاِمل ) 7                  ِللعدِد  70( ج  (   ُمضاَعف ، عاِمل )  10                   ِللعدِد 70( أ 
( ُمضاَعف ، عاِمل )70                        ِللعدِد 7(  د(   ُمضاَعف  ، عاِمل ) 70                    ِللعدِد 10( ب

6/1ف/ ب 



تََر الُمَضاَعُف الُمشْ 

6/1ف/ ب 



.يِه عدداِن أو أكثرَ هَو املُضاَعُف الِذ  َيشَِتُك فِ : املُضاَعُف املُشََتَكُ 

.6،2حدِِد املُضاَعَِاِت املُشََتََكَة الثالثَة األوََل ِللعدَديِن 

3، 2املُضاَعَِاُت املُشََتََكُة ِللعدَديِن 
....12، 10، 8، 6، 4، 2: 2ُمضاَعَِاُت العدِد 
....15، 12، 9، 6، 3: 3ُمضاَعَِاُت العدِد 

: املُضاَعَِاُت املُشََتََكةُ 
6 ،12

6/1ف/ ب 



ُ  اَأَْصغَرالُمَضاَعُف الُمْشتَرَ 

6/1ف/ ب 



ِ اِت املُشََتََكِة ِلعدَديِن كُ هَو أصرُر املُضاَعَِ (: أ.م.م)املَُضاَعُف املُشََتَُك األصررُ  لِِييّي 
.أو أكثرَ 

. 5،3ِللعدَديِن ( أ.م.م)أوِجد املُضاَعَف املُشََتََك األصرَر 

.َكةَ نُوِجُد املُضاَعَِاِت املُشََتَ 3، 2ِِلجياِد املُضاَعِف املُشََتَِك األصرِر ِللعدَديِن 
....12، 10، 8، 6، 4، 2: 2ُمضاَعَِاُت العدِد 
....15، 12، 9، 6، 3: 3ُمضاَعَِاُت العدِد 

12، 6: املُضاَعَِاُت املُشَتَكةُ 
أصرُر املُضاَعَِاِت ( 6) العدُد 

.6هَو 3،2ِللعدَديِن ( أ.م.م)املُشََتََكِة؛ ِلَذا

6/1ف/ ب 



َأَْصغَرالَمقَاُم الُمْشتََرُ  ا

6/1ف/ ب 



.ُر ِلمَقاَماِت الُكسورِ هَو املُضاَعُف املُشََتَُك األصر: املَقاُم املُشََتَُك األصَررُ 

،   ِللكسَرينِ ِِلجياِد املَقاِم املُشََتَِك األصرِر 
..32، 16،24، 8: 8نُوِجُد ُمضاَعَِاِت العدِد -1
...36، 24، 12: 12نُوِجُد ُمضاَعَِاِت العدِد -2
؛24ُنالِحُظ أني أصرَر ُمضاَعٍف ُمشََتٍَك بينَ ُهَما هَو -3

24،          هَو ِللكسَرينِ املَقاُم املُشََتَُك األصَرُر ِلَذا 
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4 ،ِللكسَرينِ َما املَقاُم املُشََتَُك األصرُر 
9
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6/1ف/ ب 


