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5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



ي  ْعتايَادا اْلَكْسُر اْلا 
1 ÷4

=

5/1ف/ ب 



.  و  ِمن مجووعٍ  هَو عدٌد ُُيَثِ ُل ُجزًءا ِمن ُكل   : الكسُر االعِتَياِدي  

ُهَوا ِِبلتَّساِ ي، َما يُريُد ومحُد  ماهٌر وْن يتقاََسَا ثالَث تفاحات  ِفيَوا بين َ 
َنِصيُب ُكلِ   احد  ِمنُهَوا؟

ٍ  3إَذا ُقسِ َم  عاٌء  احٌد ِمن احلليِب إََل  ، وجزاء  ُمتساِ ي
يٍَِّ احلليبِ كِ ( ثُلُث ) فسيكوُن ِف ُكلِ  كوب          .وِ 

.كسًرا اعِتَياِدي  ُُيَثِ ُل  
1
3

1
3

5/1ف/ ب 



اْلبَْســــط

5/1ف/ ب 



زاِء الِِت يِتم  اخِتيارَُها و  هَو العدُد الُعلِوي  ِف الكسِر  هَو يدل  عَلى عدِد األج: الَبْسطُ 
.حتديُدها ِمن الُكل ِ 

ٍ ، 3ُُيَثِ ُل الكوُب الواحُد ِمن احلليِب ُجزًءا ِمن  وجزاء  ُمتساِ ي
.الِوعاءِ ( ثُلِث ) وْي ُكل  كوب  يدل  عَلى

1
3

(.الكسِر اجلُزُء الُعلِوي  ِمن) البسطُ 

د البسَط ِف الكسِر التاِل،  َ ضِ ْح َماَذا ُُيثِ لُ  ؟ حدِ 
5
7

5/1ف/ ب 



اْلَمقَـــام

5/1ف/ ب 



.ى عدِد كلِ  األجزاءِ هَو العدُد الس فِلي  ِف الكسِر  هَو يدل  علَ : املََقامُ 

ٍِ وك .  واب   عاٌء مملوٌء ِِبحلليِب يكِفي ِلَوْلِء ثالث
عدُد األكواِب َيُدل  عَلى عدِد ُكلِ  األجزاِء 

.ِف الكسِر  ُيسوَّى املَقامَ 
1
3

(.ن الكسِر اجلُزُء الس فِلي  مِ ) املَقامُ 

ٍَ ِف الش كِل الت اِل، كتبْت سعاُد  ليَلى الكسَر االعِتياِديَّ الِذي ُُيَثِ ُل األجزاَء ا ملُلو ن
وي  ُهَوا كانْت إجابتُ َها صحيحًٍ،  ِلواَذا؟ 

5
1

5
6 سعاد ليلي

5/1ف/ ب 



ي  اْلعََدُد اْلكَ  ْسرا

5/1ف/ ب 



،  هَو عدٌد ِقيوُت ُُ هَو عدٌد يتكوَُّن ِمن عدد  صحيح   كسر  : الَكسِري  العدُد 
.وكرُب ِمن و  ُتساِ ي الواحدَ 

النَّووذُج املُجاِ ُر 
كسِريً ُُيثِ ُل عدًدا  

: املُوثََّل ِِبلنووذِج التاِل الَكْسِريَّ اُْكُتب العدَد 

1
32

عدد صحيح كسر

5/1ف/ ب 



الفاْعلاي  اْلَكْسُر َغْيرُ 

5/1ف/ ب 



.اِم ُِ و  ُيَساِ ي ُِ هَو كسٌر َبْسط ُُُ وكرُب ِمن َمق: الَكسُر غرُي الِفعِلي  

: ِف النَّووذِج املُجاِ رِ 
،   ُُيِكُن كتابَ ُت ُُ 5يوجُد  وثالث 

ِبصورِة كسر  
.ًرا غرَي ِفعِلي    ِبَا ونَّ البسَط وكرُب من امِلقاِم فُيسوَّى كس

:اُْكُتب الكسَر غرَي الِفعِليِ  الِذي ُُيثِ ُل ُُ النووذُج التاِل 

5
3

5/1ف/ ب 



 فاْن أستطيُع باأشكالا أَْشَكاُل فاـنْ 

معرفةُ العناصرا 

الُمشتَركةا 

5/1ف/ ب 



ُ : وشكاُل ِفنْ  ٍ  تُ َبيِ  ٍَ بَي مجووعتهَي ِعبارٌة عْن وشكال  ُمتداِخل ِي العناصَر املُشرتَك
ٍِ التداخلِ  ٍُ ِف منطق .و  وكثَر،  تكوُن العناصُر املُشرتَك

 عدَد الطالِب الذيَن الشكُل اجملا ُر ُُيَثِ ُل شكَل ِفْن،  يُوضِ حُ 
،(طالًبا12) فقْط ُكرَة السلٍَِّ يلعبوَن  

،(طالًبا15)فقْط ُكرَة القدِم  الذيَن يلعبوَن  
.طالب  3ا الل عبَ َتْيِ معً  عدُد الطالِب الذيَن يلعبوَن 

ٍُ التَّوِثيِل ِِبشكاِل ِفْن علَ  ى حلِ  املَساِِِل؟َ ضِ ْح َكيَف ُتساِعُدَك ُخطَّ

5/1ف/ ب 



ْعَدادخـَـطُّ اْلَ 

5/1ف/ ب 



ٍِ بَي اهو َخطٌّ َعَلي ُِ َوْعَداٌد ُمَرت َّبَ : َخط  اأْلَْعَدادِ  .  ألعدادِ ٌٍ، ُيسَتعَوُل ِللُوقارََن

 ٍِ عداِد،َنسَتعِوُل خطَّ األ َ الكسَرينِ ُُيِكُن عنَد ُمقارَن
ٍ  بَي الصفِر َ  8يُوَجُد  .1وجزاء  ُمتساِ ي

.َو األكربُ ِبَا ونَّ         تقُع عَلى ُيِي          عَلى خطِ  األعداِد، فيكوُن ه

:طِ  األعداِد اآلِت املُوثََّل ِبُكلِ  نُقطٍ  عَلى خالكسِريَّ اُْكُتب الكسَر و  العدَد 
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