
 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  
  لصف الرابع االبتدائي لصف الرابع االبتدائي ااأقدم لكم هذا الشرح البسیط للطلبة والطالبات أقدم لكم هذا الشرح البسیط للطلبة والطالبات   

  ::للدروس التالیة للدروس التالیة 
  

  فهم األجزاء من عشرة ، األجزاء من مائة واألجزاء من ألففهم األجزاء من عشرة ، األجزاء من مائة واألجزاء من ألف: : أوًال أوًال 
  مقارنة الكسور العشریةمقارنة الكسور العشریةدرس درس : : ثانیًا ثانیًا 
  الكسور العشریةالكسور العشریة  درس تقریبدرس تقریب: : ًا ًا ثالثثالث
      الكسور العشریة الكسور العشریة   درس تحویلدرس تحویل: :   رابعاً رابعاً 

  

  وتستفیدوا منهوتستفیدوا منهالشرح الشرح أن شاء اهللا یعجبكم أن شاء اهللا یعجبكم 
  

  تمنیاتي للجمیع بالنجاحتمنیاتي للجمیع بالنجاحتحیاتي و تحیاتي و مع مع 
  
  

                          LLaammyyaa  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 

  فهم األجزاءفهم األجزاء  ::أوًال أوًال 
  األجزاء من عشرةاألجزاء من عشرة  --  11

  1= آحاد     10
  مائة= عشرات  10
  ألف= مئات    10
  مائة= أجزاء من عشرة  10
  ألف= أجزاء من مائة   10
  مائةجزء من  10= أجزاء من ألف  10

   :طریقة الحل 
  )  عشر واحد(   1 أجزاء متساویة یعني كل جزء یساوي عشرة كل وحدة تقسم إلي 

                                                             10     
 :والمؤشر إلیه في خط األعداد التالي یعني مثل المظلل  واحد  والقصد من عشر

                    1           
                                          10  
                                   

                                                                    1                                                0.1   0       
                                              

  .أنظر إلي الجدول لتعرف طریقة حل األجزاء من عشرة 
   

  آحاد  أجزاء من عشرة
2  0  
5  3     

    3  5             2الحل هكذا     ككسر عشري عندما یطلب كتابة
                                                     10           10  

  

                                  والحل هكذابین اآلحاد واألجزاء من عشرة  (.) عشري ألبد من وضع العالمة العشریة وفي صورة كسر 
0.2                 3.5  

           1وتقرأه واحد من عشرة وقیمته 
  



 

 

  :الكسر العشري لكل مما یأتي  أكتب  1س
  

  =  أعشار  8    =     5            =  10
10          10     

  

    :الحل 
  

          8 = أعشار  8     5=    5       ليك 1  =   10
10           10                         10  

  

  :الصورة العشریة  لكل مما یأتي الكسور ب أكتب  2س
  

 4    =                     17   =                  54   =                
10                          10                        10    

  

    :الحل 
 4   =  0.4         17    =1.7         54   =5.4      

10                                      10                        1  

  6  2  =                        3  8 =   
 10                               10  
  

  8.3=  83           2.6=  26   : الحل
         10                                      10  

  

  :العشریة  لكل مما یأتي الصورة الكسر العشري و  ما  3س
  

   = من عشرة  اً جزء 16            = أجزاء من عشرة  4
  

      : الحل 
        1.6=  16 = من عشرة  اً جزء 16         0.4=   4 =  أجزاء من عشرة  4

                      10                                              10             
  

  العشري لألجزاء المظللة واألجزاء الغیر مظللةأكتب الكسر   4س
  

                    
  



 

 

    0.4=   4     الكسر العشري لألجزاء المظللة هي 
                                        10  

  

  0.6=  6 الكسر العشري لألجزاء الغیر مظللة هي 
                        10     

  صورة  الكسر العشري بأجزاء من عشرة أكتب  5س
  

0.6      2.3        25.6  
  

  :الحل 
  جزءًا من عشرة 23 = 2.3      أجزاء من عشرة 6=  0.6

  جزءًا من عشرة 256 = 25.6
   :أكمل نمط الكسور العشریة التالیة 

       0.2  ، ___ ،0.6  ، ___1.0  ،___  
   1.2،  1.0،  0.8،  0.6،  0.4،  0.2: الحل 
  أجزاء من عشرة ثم زیادة  6أجزاء من عشرة ثم زیادة رقمین لرقم  2زیادة رقمین لرقم   :الحل 

  )الناتج هو باللون األزرق(جزءًا من عشرة  0رقمین لـ         
  

  :أكمل نمط الكسور العشریة التالیة   6س
  3.5،  ___،  1.9، ___ ،  0.3    -أ 

  3.5،  2.7،  1.9،  1.1،  0.3: الحل 
  

   ___،  1.6،  ___،  0.8،  0.4   –ب 
                 2.0،  1.6،  1.2،  0.8،  0.4: الحل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  األجزاء من مائةاألجزاء من مائة  --  22
  :  طریقة الحل 

  .جزء من عشرة   1 أنظر إلي خط األعداد مقسم إلي عشر أجزاء متساویة كل جزء یساوي 
                                                 10  

من األجزاء المتساویة بمعني كل عشر واحد یقسم إلي عشرة أجزاء  100یعني خط األعداد یقسم إلي  
  :متساویة ونقصد بعشر واحد مثل المظلل والمؤشر إلیه في خط األعداد التالي 

  

    1          
  100  
    

                                        1                                                                                   0.1     0    
  

  .أنظر إلي الجدول لتعرف طریقة حل األجزاء من عشرة 
  

  آحاد  أجزاء من عشرة  أجزاء من مائة
4  1  0  
3  7  1  

  

       17             14    الحل هكذاعندما یطلب منك ككسر عشري 
                                                     100           100  

                                  والحل هكذابین اآلحاد واألجزاء من عشرة  (.) وفي صورة كسر عشري ألبد من وضع العالمة العشریة 
0.14                  0.17   

  مائة واحد من= وتقرأه صفر فاصلة صفر واحد 
  

  :لكل مما یأتي  ةالعشری أكتب الكسور بالصورة  1س
1   =            15    =      42    =  

100              100         100  
  

    :الحل 
  

  1   =0.01         15   =0.15       42   = 0.042  
100              100                  100             

  



 

 

  :الصورة العشریة  لكل مما یأتي الكسر العشري و  ما  2س
  

  جزءًا من مائة 16      أجزاء من مائة 9
  

    :الحل 
   

  0.16 =    16  = جزءًا من مائة  16      0.09=     9 = أجزاء من مائة  9
                    100                   100  

  

    أجزاء من مائة في صورة عشریة 5جزءًا من عشرة و 2 أكتب  3س

  0.25: الحل 
  

  صورة الكسر العشري بأجزاء من مائة أكتب  4س
  

0.02        1.6      2.31        
  

  :الحل 
  جزءًا من مائة 16 = 1.6      أجزاء من مائة 2 = 0.02 

    

  جزءًا من مائة 231=  2.31
  :أكمل نمط الكسور العشریة التالیة 

  0.05  ، ___ ،0.09  ، ___0.13  ،___  
   0.10،  0.09،  0.08،  0.07،  0.06،  0.05: الحل 

  جزء من مائة ثم زیادة رقم  7جزء من مائة ثم زیادة رقم لرقم  5زیادة رقم لرقم   :الحل طریقة 
  )الحل باللون األزرق(جزء من مائة  9لرقم                

  

  :أكمل النمط للكسور العشریة التالیة   5س
  0.40،   ____،  0.30،  ____،  0.20    -أ 

  0.40،  0.35،  0.30،  0.25،  0.20: الحل 
  

  ____،  0.39، __ __،  0.19،  0.09   –ب 
                 0.49،  0.39،  0.29،  0.19،  0.09: الحل 

  

  
  



 

 

  األجزاء من ألفاألجزاء من ألف  --  33
  1= أجزاء متساویة    10أجزاء من الكل مقسم إلي 
  مائة= أجزاء متساویة   10أجزاء من عشرة مقسم إلي 
  ألف= أجزاء متساویة    10أجزاء من مائة مقسم إلي 

  

كما في خط  0.1جزء من عشرة أو  1یقسم إلي عشرة أجزاء متساویة  كل جزء یساوي  1كل : طریقة الحل 
  .األعداد األول 

كما في خط  0.01جزء من مائة أو  1جزء من عشرة یقسم إلي عشرة أجزاء متساویة كل جزء یساوي  1و
  .ني األعداد الثا

  )جزء من ألف(  1   جزء من مائة یقسم إلي عشرة أجزاء متساویة یعني كل جزء یساوي  1و
                    1000       

  .كما في خط األعداد الثالث 
     

                                        1                                                                                   0.1     0    
  

    
                                        0.1                                                                              0.01     0    

  

    
                                        0.01                                                                                 1     0        

                    1000  
  .أنظر إلي الجدول لتعرف طریقة حل األجزاء من ألف 

  

  آحاد  أجزاء من عشرة  أجزاء من مائة  أجزاء من ألف  
3  1  0  0  
3  4  0  1  

  

                   43                13     الحل هكذاعندما یطلب منك ككسر عشري 
                                                     1000           1000  

  



 

 

                                  والحل هكذابین اآلحاد واألجزاء من عشرة  (.) وفي صورة كسر عشري ألبد من وضع العالمة العشریة 
0.013                  0.043   

  

  ألفواحد من = صفر واحد صفر وتقرأه صفر فاصلة 
  

  :لكل مما یأتي  ةالعشری أكتب الكسور بالصورة  1س
6    =                   15    =      112    =  

1000            1000         1000  
  

    :الحل 
  6      =0.006     15   =0.015           112   = 0.112  

1000               1000                 1000             
  

  :الصورة العشریة  لكل مما یأتي الكسر العشري و  ما  2س
  

  جزءًا من ألف 28        أجزاء من ألف 4
  

    :الحل 
   

  0.028 =   28= جزءًا من ألف  28    0.004=     4 = أجزاء من ألف  4
                    1000                                          1000  

  

    أجزاء من ألف في صورة عشریة 7أجزاء من مائة و 3أجزاء من عشرة و 8 أكتب  3س

  0.837: الحل 
  

  صورة الكسر العشري بأجزاء من ألف أكتب  4س
  

0.008        1.055      2.045        
  

  :الحل 
  جزءًا من ألف 155 = 1.055      أجزاء من ألف 8 = 0.008 

    

  جزءًا من ألف 245=  2.045
  

  
  



 

 

   :أكمل نمط الكسور العشریة التالي 

  

        0.234  ، _____ ،0.240  ، _____ ،0.246   
  0.246،  0.243،  0.240،  0.237،  0.234: الحل 
  الحل باللون(جزءًا من ألف   0أرقام لـ  3أجزاء من ألف ثم زیادة  4أرقام لرقم  3زیادة   :الحل 

  )األزرق       
         

  :أكمل النمط للكسور العشریة التالیة   5س
  0.472،   _____،  0.464،  _____،  0.456    -أ 

  0.472،  0.468،  0.464،  0.460،  0.456: الحل 
  

    _____،  0.130،  _____،  0.126،  0.124   –ب 
   0.132،  0.130،  0.128،  0.126،  0.124: الحل 

  

  مقارنة الكسور العشریةمقارنة الكسور العشریة: : ثانیًا ثانیًا 
  

  .مقارنة الكسور العشریة هي نفس طریقة مقارنة الكسور العادیة  : حلالطریقة 
  واألجزاء من مائة واألجزاء من ألف إذا كانت متماثلة أو غیر  نقارن اآلحاد واألجزاء من عشرة:  أوًال 

  :التالي أنظر إلي الجدول .  متماثلة        
  

  آحاد  أجزاء من عشرة  أجزاء من مائة  أجزاء من ألف
    4  0  
  4  3  0  

  

  :إذا الحل هو  عندما نقارن اآلحاد نجدها متماثلة ونقارن األجزاء من عشرة غیر متماثلة 
ـــر هو        0.34أكبر من  0.4الكسر األكبــــــــ

  أجزاء من عشرة  3أكبر من  أجزاء من عشرة 4ألن      
  0.4أصغر من  0.34والكسر األصغر هو            
  أجزاء من عشرة  4أصغر من  أجزاء من عشرة 3ألن           

  
  
  



 

 

  :السؤال والجواب 
  

  أیهما أكبر   1س
  0.8أو  0.76     -أ 

  أجزاء من عشرة أكبر من 8 ألنغیر متماثلة  نقارن األجزاء من عشرةو نقارن اآلحاد متماثلة 
  .أجزاء من عشرة  7
  0.76أكبر من  0.8  إذاالحل          

  

  0.12أو  0.012  - ب 
  جزءًا من عشرة أكبر مــن 1 ألنغیر متماثلة  نقارن األجزاء من عشرةو متماثلة اآلحاد نقارن         

  جزءًا من عشرة 0        
     0.012 أكبر من 0.12  إذاالحل         

  

  أیهما أصغر   2س
  0.185أو  0.18  -أ 

 0األجزاء من ألف غیر متماثلة ألن  ولكن متماثلةجزاء من مائة األو جزاء من عشرة األو اآلحاد نقارن      
  ألفمن  اءجز أ 5ر من جزءًا من ألف أصغ

   0.185أصغر من  0.18  إذاالحل      
  

    0.133أو  0.127   - ب 
من أجزءًا  3 ألناألجزاء من مائة غیر متماثلة لكن األجزاء من عشرة متماثلة و و نقارن اآلحاد 

  مائةمن  اءجز أ 2ر من أصغ مائة
   0.133أصغر من  0.127الحل إذا          

  

  رتب من األصغر إلي األكبر  3س
     0.8  ،0.17  ،0.315  
  0.8،  0.315،  0.17: الحل 

  رتب من األكبر إلي األصغر  4س
     0.303  ،0.33  ،0.43  
  0.303،  0.33،  0.43 :الحل 
         



 

 

  تقریب الكسور العشریةتقریب الكسور العشریة: : ثالثًا ثالثًا 
  

  :تقریب لعدد كلي  -  1
   .یبقي اآلحاد الذي قبل العالمة العشریـة كما هو  5ء من عشرة إذا كان أصغر من الجز أنظر إلي  

ذا    .الذي قبل العالمة العشریة اآلحاد  إلي 1أو أكثر نضیف  5ء من عشرة الجز وإ
  

  :لتعرف الحل  أنظر إلي خط األعداد
  

  ألقرب عدد كلي  5.7قرب 
   

                                   5.7  
              

                                                  6                         5.5                          5   
  6و  5یقع بین  5.7

  5منه إلي  6إنه أقرب إلي 
   كلي عدد ألقرب تقریبه عند 6 یساوي 5.7 إذا:  الحل 

  

  : السؤال والجواب
  

  قرب الكسور العشریة التالیة إلي عدد كلي  1س
      12.6      35.6      25.45  
  مقربًا ألقرب عدد كلي 13یساوي  12.6: الحل 
  مقربًا ألقرب عدد كلي 36یساوي  35.6:  الحل
  مقربًا ألقرب عدد كلي 25یساوي  25.45: الحل 

  

  :أكتب العدد المحذوف في الفراغ لخط األعداد التالي   2س
  وقرب الكسر العشري المشار إلیه إلي أقرب رقم عدد كلي      

                                 
                                                 13                  12.6                             12  

  في خط األعداد باللون األزرق العدد المحذوف: حل ال
  عدد كليلعند تقریبه  13یساوي  12.6الكسر العشري 

  



 

 

    ::أو جزء من عشرة أو جزء من عشرة   تقریب لرقم عشري واحدتقریب لرقم عشري واحد  --  22
ــــــــبعد العالمة العشری ء من عشرة الذيالجز یبقي  5أصغر من  ء من مائة إذا كانالجز  أنظر إلي  ـ ــ ــــــ ة كما ــــ

ذا  . هو   .الذي بعد العالمة العشریة  الجزء من عشرةإلي  1أو أكثر نضیف  5 ء من مائةالجز وإ
  

  :أنظر إلي خط األعداد لتعرف الحل 
  

  إلي رقم عشري واحد 0.83 قرب
  

                         0.83    

   
                                                  0.9                     0.85                       0.8  

  

  0.9و  0.8بین  0.83یقع 
  0.9منه إلي  0.8إنه أقرب إلي 

   رقم عشري واحد ألقرب تقریبه عند 0.8 یساوي 0.83 إذا:  الحل 
  

  السؤال والجواب
  

  واحدقرب الكسور العشریة التالیة إلي رقم عشري   1س
      1.75      0.83      2.98  
  عند تقریبه لرقم عشري واحد 1.8یساوي  1.75: الحل 
  عند تقریبه لرقم عشري واحد 0.8یساوي  0.83: الحل 
  عند تقریبه لرقم عشري واحد 3.0یساوي  2.98: الحل 

  

  :أكتب العدد المحذوف في الفراغ لخط األعداد التالي   2س 
  وقرب الكسر العشري المشار إلیه إلي أقرب رقم عشري أو جزء من عشرة      

                            
                                                 8.2                                 8.13             8.1  

  العدد المحذوف في خط األعداد باللون األزرق: الحل 
  ةأو جزء من عشر  عند تقریبه لرقم عشري واحد 8.1یساوي  8.13

  

  



 

 

  : تقریب لرقمین عشریین أو جزء من مائة  -  3
ذا الجزء من  . ماكما هواآلحاد  یبقي الجزء من عشرة  5أنظر إلي الجزء من ألف إذا كان أصغر من   وإ

  . 0والجزء من مائة  0والجزء من ألف  1أو أكثر یبقي الجزء من مائة نضیف له  5ألف 
  

  ین عشریین رقمإلي  5.996قرب 
  

  :أنظر إلي خط األعداد لتعرف الحل 
                  5.996    

   
                                                  6                       5.995                     5.99  

  

  6و  5.99بین  5.996یقع 
  5.99منه إلي  6إنه أقرب إلي 

  أو جزء من مائة ینعشری ینرقم ألقرب تقریبه عند 6.00 یساوي 5.996 إذا:  الحل 
  

  السؤال والجواب
  

  رقمین عشریینقرب الكسور العشریة التالیة إلي   1س
      1.75      0.83      2.98  
  عند تقریبه لرقمین عشریین أو جزء من مائة 1.8وي یسا 1.75: الحل 
  من مائة لرقمین عشریین أو جزءعند تقریبه  0.8یساوي  0.83: الحل 
  لرقمین عشریین أو جزء من مائةعند تقریبه  3.0یساوي  2.98: الحل 

  

  :أكتب العدد المحذوف في الفراغ لخط األعداد التالي   2س
  وقرب الكسر العشري المشار إلیه إلي أقرب رقمین عشریین أو جزء من مائة      

                  
                                                2.40                      2.395                     2.39  

  في خط األعداد باللون األزرق : الحل 
  أو جزء من مائة ینعشری ینعند تقریبه لرقم 2.40یساوي  2.395

  

  



 

 

  مسالة جوابسؤال و 
  

  ؟م  ما طول جمال عند تقریبه لرقم عشري واحد أو جزء من عشرة  1.75طول جمال    1س
  

  م1.8جمال عند تقریبه لرقم عشري واحد أو جزء من عشرة هو طول : الحل 
  

  إلي رقمین عشریین أو جزء من مائة 1كجم  قرب رطل  0.454الرطل یساوي    2س
  

  0.45هو  ین أو جزء من مائةعشری ینعند تقریبه لرقم 1الرطل : الحل 
  

  تحویل من كسر اعتیادي إلي كسر عشريتحویل من كسر اعتیادي إلي كسر عشري: : رابعًا رابعًا 
  

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري  1 تحویل
       4  
  :الحل 

  ) 4في المقام  25و 1في البسط  25نضرب ( أي  100إلي  4حول المقام 
                ×25  

                                             
                                       1      =25   = 0.25  

                                       4        100  
                     

                                      ×25  
  

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري   1 تحویل
       2  
  :الحل 

  ) 2في المقام  5و 1في البسط  5نضرب (أي  10إلي  2حول المقام 
                ×5  

                                             
                                       1      =5   = 0.5  

                                       2       10  
                     

                                      ×5  



 

 

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري  1 تحویل
       5  
  :الحل 

  ) 5في المقام  2و 1في البسط  2نضرب (أي  10إلي  5حول المقام 
                ×2  

                                             
                                       1      =2   = 0.2  

                                       5        10  
                     

                                           ×2  
  

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري   1 تحویل
       25  
  :الحل 

  ) 25في المقام  4و 1في البسط  4نضرب ( أي  100إلي  25حول المقام 
                ×4  

                                             
                                       1      =4    =0.4  

                                       4       100  
                     

                                      ×4  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري   1 تحویل
       20  
  ) 20في المقام  5و 1في البسط  5نضرب ( أي  100إلي  20حول المقام  :الحل 

  

                ×5  
                                             

                                       1      =5  = 0.5  
                                       20     100  

                     
                                      ×5  

  

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري   1 تحویل
       50  
  ) 50في المقام  2و 1في البسط  2نضرب ( أي  100إلي  50حول المقام  :الحل 

  

                ×2  
                                             

                                       1      =2  = 0.2  
                                       50     100  

                     
                                      ×2   

  أو صورة عشریة إلي كسر عشري 4 1 تحویل
       5  
  یبقي كما هو  4والعدد الكلي ) 5في المقام  2و 1في البسط  2نضرب ( أي  10إلي  5حول المقام  :الحل 

  

                ×2  
                                             

                                       1      =2  = 0.2  
                                       5       10  

                     
                                      ×2   



 

 

  4.2=    4 1: الحل 

       10  

  العدد الكلي أي كان الرقم یبقي كما هو  :مالحظة 
  

  الحل باللون األزرقاعتیادي إلي كسر عشري  كسر أكتب كل  1س
  

    1.4=   14 = 1  4    0.32 =   32    0.8=     8     -أ 
        10                     100                   10      10  

 
  

  0.046 =  46    0.005=    5           0.03=    3    - ب 
       100                1000      1000  
   

        51  2   =2.52  
       100  

  

  الحل باللون األزرقعشري إلي كسر اعتیادي في أبسط صورة كسر  أكتب كل  2س
    

0.3  =  3      0.25  =25      0.09  =  9           
        10        100              100  

  

  أو  10زرق بتحویل المقام إلي األ الحل باللون اعتیادي إلي كسر عشري كسر  حول كل  3س
  سبق شرحه 100     

        

  2 =  0.4    3  = 1.5    2  = 0.08  
        5                       2                      25  

LLaammyyaa 


