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 القيمة المعبّر عنها بعدد كسريّ 

 

 ية في نصوص المسائل مرتبطة بقيمة. ترد األعداد الكسر   : ر عنها بعدد كسريّ القيمة المعبّ 

مثال: 
1

3
المشتريات /  

1

4
المبلغ األصلي /  

1

10
الصابة /  

3

5
 المصاريف الجملية ......... 

 ي  كسرعدد * قيمة ( قيمة معبر عنها ب ي  كسرعدد ى هذه العالقة ) تسم  

 اسات =الكر   ثمن: 1مثال
1

3
 مر المستهلكة =الت   يةكم  : 2مثال  المشتريات       ثمن   

1

10
 ابة الص   يةكم    

 

 

  
 

 

 مالحظة: 

 لمرتبطة قيمة انفس وحدة ال ي  كسرعدد ر عنها بما للقيمة المعب  ليس له وحدة و إن   العدد الكسري  √

 :بعة المدروسة وهيعلى الوحدات الس   األعداد الكسري ةو تدخل  ي  كسرالعدد الب  

 .ول / المسافةعات / الط  ية / الس  الكم   /من / الكتلة من / الز  الث   

 

 ر عنها بعدد كسري  ؟ قيمة معب  كيف نقرأ 

  لكسري  ر عنها بعدد كسري  وجب ضرورة تحديد ما يمثله بسط و مقام العدد القراءة قيمة معب  

 . و ذلك يتم  بتمثيل العدد الكسري  

 م.  150يملك أمين قطعة أرض مستطيلة الشكل يقيس طولها  :  1مثال

و يقيس عرضها 
2

3
 طولها. ابحث عن قيس العرض  

 

 
2

3
  

                                    

 

 

 

 قيمة
 عدد

 يّ كسر

ر عنها قيمة معب  

 ي  كسرعدد ب

ر عنها قيمة معب  

 ي  كسرعدد ب

 عدد

 يّ كسر

 

 قيمة

 عدد أجزاء قيس العرض

 طول عدد أجزاء قيس ال
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 يمث ل قيس العرض جزأين من ثالثة أجزاء متقايسة نسبة إلى قيس الطول 

رب أجزاء ثم نض 3للبحث عن قيس العرض و جب البحث أوال عن الجزء بقسمة قيس الطول على 

 قيمة الجزء في عدد األجزاء. 

قيس العرض =  
2

3
 م  100م =  150*  

 اء ضربناد األجزعلى المقام و كلما بحثنا عن عدكلما بحثنا عن الجزء الواحد قسمنا القيمة مالحظة: 

 القيمة في البسط و هي آلية ضرب عدد كسري في عدد صحيح طبيعي.

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 أتدّرب على البحث عن قيم معبّ ر عنها بأعداد كسريّة:

 
 

 النشاط عدد1: لفالح 250 خروفا. باع خمسي القطيع. 

أتأمل الرسم البياني ثم أكمل الفراغات بما يناسب  1  

  ــــــ/ /ـــــ/ـــ/ـــــ/ـــــ//                                                       
                                                                  

 ــ/ـــــ/ ـــــ/ـــ/ـــــ/ـــــ/                                                        

 أجزاء متساوية.  ...................من  ...................باع الفالح  √

 ...................أعبر بعدد كسري عن عدد الخرفان المتبقية نسبة إلى العدد الجملي للخرفان  √

 ...................أعبر بعدد كسري عن العدد الجملي للخرفان نسبة إلى عدد الخرفان المبيعة  √

 ...................أعبر بعدد كسري عن العدد الجملي للخرفان نسبة إلى عدد الخرفان المتبقية  √

  ابحث عن عدد الخرفان المبيعة. /2

مختلفتين.بطريقتين رفان المتبقية ابحث عن عدد الخ /3  

 

 الخرفان المبيعة  عدد أجزاء  

 التي تمثل العدد الجمليجزاء األعدد 

 للخرفان  

𝟐

𝟓
   
 

 الخرفان المتبقية عدد أجزاء  
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 د في الشهر468يتقاضى فاروق   :2النشاط عدد

  :الي ثم أكمل الفراغات بما يناسبسم الت  أتأمل الر   

 

 ـــــ/ـــــ///ـــــ/ـــــ/ـــــ/ـــــ/ـــــ/ـــــ/ـــــ//                                  

 

  .أجزاء متقايسة ...................قسم فاروق راتبه الشهري إلى

  . بالمرت   ...................ل الجزء الواحد يمث  

...................  بر بعدد كسري عن جملة المصاريف المختلفة نسبة إلى المرت  أعب    

...................ب إلى المرت  باس نسبة صة لألكل و الل  قات المخص  فر بعدد كسري عن جملة الن  أعب    

...................ب نسبة إلى المرت   خرر بعدد كسري عن المبلغ المد  أعب    

   ...................خرر بعدد كسري عن جملة المصاريف المختلفة نسبة إلى المبلغ المد  أعب  

...................باس خر نسبة إلى نفقات األكل و الل  ر بعدد كسري عن المبلغ المد  أعب    

...................ر خقات المخصصة لألكل و اللباس نسبة إلى المبلغ المد  الن فر بعدد كسري عن جملة أعب    

هر باس في الش  ابحث عن نفقات األكل و الل   1  

هر ابحث عن جملة المصاريف المختلفة في الش   /2  

خر ابحث عن المبلغ المد    3  

 :3النشاط عدد

 

  . هآ 180.36ن أبيهم قطعة أرض تمسح ع أبناءورث ثالثة 

 : الي ثم أكمل الفراغاتسم الت  ل الر  أتأم   /1

  

 ـــــ//ـــــ/ـــــ//ـــــ/ـــــ/ـــــ//                                  

 

 

 مصاريف مختلفة

 نفقات األكل و اللباس

 المبلغ المد خر 

 مناب الثاني 

  ولمناب األ  الثالثمناب 
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  . أجزاء متقايسة ...................إلى  األرضقسمت مساحة 

المساحة.  ...................يمثل الجزء الواحد   

...................   ةل نسبة إلى المساحة الجملي  عن مناب األو   ر بعدد كسري  أعب    

...................   ةاني نسبة إلى المساحة الجملي  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب    

...................  ةعن مناب الثالث نسبة إلى المساحة الجملي   كسري  ر بعدد أعب    

...................        ل نسبة إلى مناب الثانيعن مناب األو   ر بعدد كسري  أعب    

        ...................        الثالث  ل نسبة إلى مناب عن مناب األو   ر بعدد كسري  أعب  

...................        لاني نسبة إلى مناب األو  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب    

...................       الثاني نسبة إلى مناب الث  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب    

...................       لالث نسبة إلى مناب األو  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب    

...................     اني الث نسبة إلى مناب الث  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب    

     شخص بأكثر من طريقة  ابحث عن مناب كل  /2

             

 :4النشاط عدد

طولها  م . و يقيس عرضها ثلثي قيس150كل يقيس طولها ين أرضا مستطيلة الش  اشترى ضياء الد    

 أمثل برسم بياني قيس الطول و قيس العرض  /1

 أجزاء متقايسة ...................م الطول إلى قس   /2 

    ول الط  ...................يمثل الجزء الواحد      

 أجزاء متقايسة.   ...................ول و العرض ل مجموع قيس الط  يمث       

ول و قيس العرض عن قيس العرض نسبة إلى مجموع  قيس الط   ر بعدد كسري  أعب    

ول و قيس العرض  ول نسبة إلى مجموع  قيس الط  عن قيس الط   كسري  ر بعدد أعب    
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 ابحث عن قيس عرض األرض  /3

  .ابحث عن قيس محيط األرض بطريقتين مختلفتين /4

 ساحة األرض. ابحث عن م/5

 

   :5النشاط عدد

  .ص منها العشر للزكاةطن. خص   2.5ل على اح فتحص  جنى فالح صابة التف  

 كغ الواحد. د ال 1.750ة بـ ة لالستهالك العائلي ثم باع البقي  ة المتبقي  الكمي  و احتفظ بتسع 

كاة صة للز  ية التفاح المخص  ابحث عن كم    

صة لالستهالك العائلي ية التفاح المخص  ابحث عن كم    

فاح المبيعة ية الت  ابحث عن كم    

فاح ح من بيع صابة الت  ابحث عن دخل الفال    

 

 كغ. خصص ربعها لالستهالك العائلي  120لفالح صابة من الخوخ تبلغ  :6النشاط عدد

 و باع الكمية المتبقية .ابحث عن كمية الخوخ المبيعة بطريقتين مختلفتين؟  

 

 ي كغ لالستهالك العائل 30خصص الفالح ربع صابته من الخوخ و التي تبلغ  :7النشاط عدد

 و باع الكمية المتبقية .

 ابحث عن كتلة صابة الخوخ ؟  ابحث عن كمية الخوخ المبيعة ؟  
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 النّ شاط عدد1: لفال  ح 250 خروفا. باع خمسي القطيع. 

أتأمل الرسم البياني ثم أكمل الفراغات بما يناسب  1  

 ــــــ/  /ـــــ/ـــ/ـــــ/ـــــ//                                                       
                                                                  

 ــ/ـــــ/ ـــــ/ـــ/ـــــ/ـــــ/                                                        

 أجزاء متساوية.   خمسةمن   جزأينباع الفالح  √

 عن عدد الخرفان المتبقية نسبة إلى العدد الجملي للخرفان  ر بعدد كسري  أعب   √
𝟑

𝟓
 

   أعبر بعدد كسري عن العدد الجملي للخرفان نسبة إلى عدد الخرفان المبيعة  √

𝟓

𝟐
 

    أعبر بعدد كسري عن العدد الجملي للخرفان نسبة إلى عدد الخرفان المتبقية  √
𝟓

𝟑
 

  ابحث عن عدد الخرفان المبيعة. /2

       250 *
𝟐

𝟓
 خروفا  100=   

رفان المتبقية بطريقتين مختلفتين. ابحث عن عدد الخ /3  

خروفا  150=  100 – 250: عدد الخرفان المتبقية: 1الطريقة  

* 250: عدد الخرفان المتبقية: 2الطريقة
𝟑

𝟓
 خروفا  150=   

 :2شاط عددالنّ 

هر.د في الش  468يتقاضى فاروق   

  :الي ثم أكمل الفراغات بما يناسبسم الت  ل الر  أتأم   

 

 ـــــ/ـــــ//ـــــ/ـــــ/ـــــ/ـــــ//ـــــ/ـــــ/ـــــ//                                  

 

  .أجزاء متقايسة  9هري إلىم فاروق راتبه الش  قس  

  . بالمرت   تسع ل الجزء الواحديمث  

 الخرفان المبيعة  عدد أجزاء  

 التي تمثل العدد الجمليجزاء األعدد 

 للخرفان  

𝟐

𝟓
   
 

 الخرفان المتبقية عدد أجزاء  

 مصاريف مختلفة

 نفقات األكل و اللباس

 المبلغ المد خر 
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   بالمصاريف المختلفة نسبة إلى المرت  ر بعدد كسري عن جملة أعب  
𝟑

𝟗
  

ب باس نسبة إلى المرت  صة لألكل و الل  قات المخص  فر بعدد كسري عن جملة الن  أعب  
𝟒

𝟗
 

 بنسبة إلى المرت   خرر بعدد كسري عن المبلغ المد  أعب  
𝟐

𝟗
   

خرر بعدد كسري عن جملة المصاريف المختلفة نسبة إلى المبلغ المد  أعب  
𝟑

𝟐
 

باس خر نسبة إلى نفقات األكل و الل  بعدد كسري عن المبلغ المد   رأعب  
𝟐

𝟒
 

خر قات المخصصة لألكل و اللباس نسبة إلى المبلغ المد  الن فر بعدد كسري عن جملة أعب  
𝟒

𝟐
 

*  684: هر باس في الش  ابحث عن نفقات األكل و الل   1
𝟒

𝟗
 د  304=  

*    684: هر ابحث عن جملة المصاريف المختلفة في الش   /2
𝟑

𝟗
 د  228=  

: خر ابحث عن المبلغ المد    3
𝟐

𝟗
 د  152=  684*    

  

 :3النشاط عدد

 

  . هآ 180.36ن أبيهم قطعة أرض تمسح ع أبناءورث ثالثة 

 : الي ثم أكمل الفراغاتسم الت  ل الر  أتأم   /1

  

 ـــــ//ـــــ/ـــــ//ـــــ/ـــــ/ـــــ//                                  

 

  . أجزاء متقايسة 6قسمت مساحة األرض إلى 

المساحة.  سدسيمثل الجزء الواحد   

   ةل نسبة إلى المساحة الجملي  عن مناب األو   ر بعدد كسري  أعب  
𝟏

𝟔
   

   ةالمساحة الجملي  اني نسبة إلى عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب  
𝟐

𝟔
   

 مناب الثاني 

  ولمناب األ  الثالثمناب 
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  ةعن مناب الثالث نسبة إلى المساحة الجملي   ر بعدد كسري  أعب  
𝟑

𝟔
   

        ل نسبة إلى مناب الثانيعن مناب األو   ر بعدد كسري  أعب  
𝟏

𝟐
   

        الثل نسبة إلى مناب الث  عن مناب األو   ر بعدد كسري  أعب  
𝟏

𝟑
   

        لاني نسبة إلى مناب األو  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب  
𝟐

𝟏
   

       الثاني نسبة إلى مناب الث  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب  
𝟐

𝟑
   

       لالث نسبة إلى مناب األو  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب  
𝟑

𝟏
  

     اني الث نسبة إلى مناب الث  عن مناب الث   ر بعدد كسري  أعب  
𝟑

𝟐
   

 : شخص بأكثر من طريقة كل  ابحث عن مناب /2

 هآ  30.06=  6:  180.36مناب االبن األول: 

*  180.36: 1مناب الشخص الثاني: طريقة
𝟐

𝟔
 هآ   60.12=   

 هآ  60.12=  2*  30.06: 2طريقة

 هآ 90.18=  3*  30.06: 1مناب الشخص الثالث: طريقة

  * 60.12: 2طريقة
𝟑

𝟐
    هآ 90.18=    

*  180.36: 3طريقة
𝟑

𝟔
 هآ  90.18=   

             180.36=  30.06+  60.12+  90.18أتحقق من صحة النتائج: 

 :4النشاط عدد

طولها  م . و يقيس عرضها ثلثي قيس150كل يقيس طولها ين أرضا مستطيلة الش  اشترى ضياء الد    

 أمثل برسم بياني قيس الطول و قيس العرض  /1

 ـــــ/ـــــ//                                                       
                                                                  

 ـــــ/ /ـــــ/ـــــ/                                                        

 

 قيس الطول 

 قيس العرض 
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 أجزاء متقايسة  3  م الطول إلى قس   /2 

    ول الط    ثلث  يمثل الجزء الواحد     

 أجزاء متقايسة.    5 ول و العرضل مجموع قيس الط  يمث       

ول و قيس العرض عن قيس العرض نسبة إلى مجموع  قيس الط   ر بعدد كسري  أعب  
𝟐

𝟓
    

ول و قيس العرض  ول نسبة إلى مجموع  قيس الط  عن قيس الط   ر بعدد كسري  أعب  
𝟑

𝟓
    

*  150: ابحث عن قيس عرض األرض  /3
𝟐

𝟑
 م  100=    

 م  500=  2( *  150+  100: 1: طريقةابحث عن قيس محيط األرض بطريقتين مختلفتين /4

: الكسر الذي يمثل قيس نصف المحيط نسبة إلى قيس العرض: 2طريقة
𝟓

𝟐
    

نصف المحيط: 
𝟓

𝟐
 م  500=  2* 250م   / المحيط=  250=  100*    

 2م 15000=  150*  100ساحة األرض: ابحث عن م/5

 

   :5النشاط عدد

  .ص منها العشر للزكاةطن. خص   2.5ل على اح فتحص  جنى فالح صابة التف  

 كغ الواحد. د ال 1.750ة بـ ة لالستهالك العائلي ثم باع البقي  ة المتبقي  و احتفظ بتسع الكمي  

  طن  0.25=  10:  2.5: كاةصة للز  ية التفاح المخص  ابحث عن كم  

  طن 0.25 =  9( :  0.25 – 2.5: ) صة لالستهالك العائليية التفاح المخص  ابحث عن كم  

طن  2( =  0.25+  0.25)  – 2.5: فاح المبيعة ية الت  ابحث عن كم    

د  3500=  1.750*  2000: فاحح من بيع صابة الت  ابحث عن دخل الفال    

 
 
 

 كغ. خصص ربعها لالستهالك العائلي  120لفالح صابة من الخوخ تبلغ  :6النشاط عدد

 و باع الكمية المتبقية .ابحث عن كمية الخوخ المبيعة بطريقتين مختلفتين؟  
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 أنتبه: الكسور تطرح أكثر من تمشي للبحث عن الحل 

المعطيات: الكمية المخصصة لالستهالك العائلي = 
1

4
 * كمية صابة الخوخ   

 

 

 

 الطريقة األولى: نبحث عن الكمية المخصصة لالستهالك العائلي 

الكمية المخصصة لالستهالك العائلي = 
1

4
 كغ  30=  120*   

 ا (ليه سابقرنا إهي الكغ )ما أش أنتبه: استعملنا مصطلح " الكمية " لكننا نقصد الكتلة لذلك الوحدة

 الكمية المخصصة لالستهالك العائلي –كمية الخوخ المبيعة: الكمية الجملية للخوخ 

 كغ  90=  30 –  120

 الطريقة الثانية :

 أمثل الوضعية برسم بياني توضيحي 

 الجزء الملون يمثل كمية الخوخ المخصصة لالستهالك العائلي 

 أجزاء ( تمثل الكتلة الجملية للخوخ  4عدد األجزاء: )

 عدد األجزاء غير الملونة: يمثل كتلة الخوخ المبيعة

 لية أنتبه: يمكن أن أعبر بعدد كسري عن كتلة الخوخ المبيعة نسبة إلى كتلة الخوخ الجم 

       =          كتلة الخوخ المبيعة           
3

4
 كتلة الخوخ الجملية                

 

  =  كتلة الخوخ المبيعةالحل : 
3

4
 كغ  90=  120*   

 ي كغ لالستهالك العائل 30خصص الفالح ربع صابته من الخوخ و التي تبلغ  :7النشاط عدد

 المتبقية .و باع الكمية 

نسب إليها العدد الكسري )معطى معلوم (  قيمة )معطى مجهول(  قيمة معبر عنها بكسر  

نسب إليها العدد الكسري )معطى معلوم (  قيمة قيمة معبر عنها بعدد كسري )معطى مجهول(   
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 ابحث عن كتلة صابة الخوخ ؟  ابحث عن كمية الخوخ المبيعة ؟  

 أنتبه: الكسور تطرح أكثر من تمشي للبحث عن الحل 

=  الكمية المخصصة لالستهالك العائلي /1
1

4
 كتلة الخوخ الجملية*   

 

 

 أمثل الوضعية برسم بياني توضيحي 

 الجزء الملون يمثل كمية الخوخ المخصصة لالستهالك العائلي 

 أجزاء ( تمثل الكتلة الجملية للخوخ  4عدد األجزاء: )

الك الستهليمكن أن أعبر بعدد كسري عن كتلة صابة الخوخ نسبة إلى كتلة الخوخ المخصصة  أنتبه:

 العائلي 

كتلة الخوخ = 
4

1
 الكمية المخصصة لالستهالك العائلي  

الحل : كتلة الخوخ = 
4

1
 كغ  120=  30*  4=  30*   

 لية الطرح ي أو نعتمد آكسرعدد اليمكن تمثيل الللبحث عن كتلة الخوخ المبيعة  /2

 الطريقة األولى :

 الكمية المخصصة لالستهالك العائلي –كمية الخوخ المبيعة: الكمية الجملية للخوخ  

 كغ  90=  30 – 120=                          

 الطريقة الثانية: تمثيل العدد الكسري 

 أمثل الوضعية برسم بياني توضيحي 

 الجزء الملون يمثل كمية الخوخ المخصصة لالستهالك العائلي 

 أجزاء ( تمثل الكتلة الجملية للخوخ  4عدد األجزاء: )

 عدد األجزاء غير الملونة: يمثل كتلة الخوخ المبيعة

نسب إليها العدد الكسري )معطى مجهول  ( قيمة )معطى معلوم ( يكسرعدد قيمة معبر عنها ب  
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  يةأنتبه: يمكن أن أعبر بعدد كسري عن كتلة الخوخ المبيعة نسبة إلى كتلة الخوخ الجمل

الك الستهالمخصصة لدد كسري عن كتلة الخوخ المبيعة نسبة إلى كتلة الخوخ كما يمكن أن أعبر بع

 العائلي. 

 : أعبر بعدد كسري عن كتلة الخوخ المبيعة نسبة إلى كتلة الخوخ الجملية 1الحل 

  = كتلة الخوخ المبيعة
3

4
 كتلة الخوخ الجملية  

  =  كتلة الخوخ المبيعة
3

4
 كغ 90=  120*   

 : 2الحل 

  لعائليالمخصصة لالستهالك اأعبر بعدد كسري عن كتلة الخوخ المبيعة نسبة إلى كتلة الخوخ  

  = كتلة الخوخ المبيعة
3

1
 مخصصة لالستهالك العائلي كتلة الخوخ ال*   

  = كتلة الخوخ المبيعة 
3

1
 كغ  90=  30*  3=  30*   

 

 


