
  



  

  تية مرة في الصورة العشريةعداد العشرية ا	أكتبي ا�

  :ومرة في الصورة المعتادة كما في المثال 
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 =تسعة أعشار 

 =أربعة وسبعة من عشرة 

  :أكتبي في الصورة العشرية

  :أكتبي الكسر في الصورة المعتادة
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 أكتبي مايأتي في الصورة العشرية
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ا&جزاء من 
 ألف

 :اكتبي الكسور ا&تية في الصورة العشرية
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 م٢٠٠٨

ا6نسان العظيم ھو 
الذي يقضي وقته في 
الحياة يعمل شيئا ما 
ليبقي إلي ما بعد 

 الحياة

  قال الرسول صلي < علية وسلم

أقرب ما يكون العبد من ربة وھو ساجد 
 فأكثروا من الدعاء

 صــــــــــــــــــــــــــــ

 تحل بالكتاب

  انتبھي

٨٣، ٨٢، ٨١  



 

دعني أفز ولكن إذا 
لم استطع الفوز 
فتكفيني شجاعة 

 المحاولة

 صــــــــــــــــــــ
٨٥ 

 تحل بالكتاب

 عشرية اا	تيةفي كل من ا&عداد ال ٤أكتب القيمة المكانية للرقم 

 =  ٤٦و١

 =   ١٧٤و١٥

 =   ٢٦و٤٥

 =  ١٨و٠٤٦

عندما يقوم ا6نسان 
يفيد  بعمل طيب فھو &

ا	خرين فحسب إنما 
 أو& يفيد نفسه

إيجابية صغيرة  فعا&ً أسرار العظماء أنھم يمتلكون أمن 
 وكثيرة يمارسونھا يوميا

  انتبھي

 م٢٠٠٨

 م٢٠٠٨

 

تحل بالكتاب 
ــــــــــــــ٨٧صـــــ



 

يجب أن تثق أنك 
فاشل فقط عندما 
تكف عن المحاولة 
 فH تستسلم مطلقا

وضع الكسر 
ا&عتيادي في 
 الصورة العشرية

  انتبھي

 

انتبھي 

  

  تحل بالكتاب
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  علية وسلم قال الرسول صلي <

 من صلي البردين دخل الجنة
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 حولي إلي كسور في الصورة العشرية

 م٢٠٠٨

  ملحوظة
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انتبھي 

  
  ملحوظة

&بد من تبسيط 
الكسر إلي أبسط 

 صورة



 

 الترتيب

 الترتيب

 م٢٠٠٨

  رتبي الكسور

 العشرية  

  :با�كبررتبي الكسور ا	تية مبتدئاً 

٠,٣٥,     ٠,٠٧،     ٠,٦٠٩،      ٠,٦٩،     ٠,٧  

  :با�صغررتبي الكسور ا	تية مبتدئاً 

٠,٦٥,     ٠,٧٠٨،     ٠,٨٧،    ٠,٨٠٧،     ٠,٧٨  

 م٢٠٠٨

  :قرب &قرب عدد طبيعي
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 م٢٠٠٨

  :قرب &قرب جزء من عشرة
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١٣,١٥   

٢٤,٦١   

  

  

حتكر النجاح & أحد ي
  لنفسه 

النجاح ملك من يدفع 
 الثمن

تقريب الكسور 
 وا&عداد العشرية



 

 م٢٠٠٨

  :مائة قرب &قرب جزء من

١٧,٢٥٤  
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  :قرب &قرب جزء من ألف

١,٧١٢٥  

  

٤١٢,٦١٥١  

جمع الكسور في 
 الصورة العشرية

  :أوجدي ناتج الجمع

٩,٨٢+    ٤,١٣  =  

  

٦,٥٣+    ٥٣,١  =  

  المستحيل ھو دائماً 

الشيء الذي لم 
  نحاول تحقيقه

 أبداً 



 

 م٢٠٠٨

 م٢٠٠٨

طرح الكسور في 
 الصورة العشرية

  ريا&ً وھدية �خيه ١٢,٦٥اشترى سالم كتاباً بمبلغ 
  . ريا&ً   ٧,١٥بمبلغ 

 فكم ريا&ً دفعه سالم ثمناً للكتاب والھدية معاً؟

أمتار والثانية  ٤,٦٥اشترى خالد قطعتين من القماش طول ا�ولى 
  .متر  ٢,١٥أطول من ا�ولى بمقدار 

  فما طول القطعة الثانية ؟
 

  :أوجدي ناتج الطرح

٢,٢١٢  -  ٤,٣٣٥   =  

٣٢,٥١٤  -  ٥١,٩٥٠  = 

وقد اتبع أحمد نظاماً غذائياً معيناً فنقص . كجم  ٩٣,٦٠٥وزن أحمد 
  .كجم  ٦,٤٥٠وزنه بعد مرور شھر واحد بمقدار 

  لشھر ؟فكم صار وزن أحمد في نھاية ھذا ا

اللھم ثبتني 
واجعلني ھادياً 

  مھدياً 

اللھم أحسنت 
َخلقي فأحسن 

  ُخلقي

اللھم أعني على 



 

 

حافظي على  •
صحتك بالتغذية 

  السليمة

أعامل الناس كما  •
أحب أن 
  يعاملوني

أخHقي سر  •
  نجاحي

 حبي الخير للناس

 م٢٠٠٨

 م٢٠٠٨

                                 :لحل بالكتابا

  ــــــــــــــــــــــة ١٢٠ صفحـــــــــــ)  ١( رقم 

 ]أ ، ب ، ج ، د ، ھـ ، و ، ز    [ 

  ما ارتفاع ھذا المبنى . طابقاً  ١٢مبنى يتألف من 

  م ؟ ٣,٨٥إذا كان ارتفاع  الطابق الواحد 

  :أوجدي ناتج الطرح

٢١,٦٧٣  -  ٦٤,٩٥  =  
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إذا دفع ھذا . ريا-ً  ٧١,٦٥اشترى شخص م%بس كلفته 
فكم ريا-ً يردھا له . الشخص للتاجر ورقة من فئة مائة 5 

  البائع ؟

  ضرب الكسور

في الصورة  
 العشرية



 

 

  :الحل بالكتاب

                                  ١٢٠  

  صفحـــــــــــــــــــــــــــــــــة )  ١( باقي رقم  

 

 م٢٠٠٨

راقبي لسانك  •
  ويدك

تحلي بالسماحة 
  .والرفق

تبسمك في وجه  •
 .أخيك صدقة

 

انتبھي 

دائماً قصارى  يابذل  
  جھدك 

  ما نزرعه ا	ن 


