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مسائل مقارنة في الكسور
الصف ___________ :

اسم الطالب/ة ________________ :
اقرأ وحل المسائل التالية بصورة صحيحة :
1
1
الكعكة .
الكعكة وأكلت منال
 )1أكل رواد
4
7

من أكل أكثر ؟ ___________
علل أجابتك ! _________________________________________

3
3
الحائط أما سمير فدهن
 )2دهن وائل
9
12

الحائط .

من دهن أكثر ؟ _____________
علل أجابتك ! _____________________________________________

2
4
الكتب في المكتبة هي كتب علميّة و الكتب هي قصص وروايات .
)3
5
10
ماذا يوجد أكثر في المكتبة كتب علميّة أم قصص وروايات ؟ ______________
علل اجابتك ! ____________________________________________
6
 )4سافر عماد لمسافة  90كم خالل ساعتين  ،في الساعة األولى قطع
9

المسافة وفي

الساعة التالية قطع باقي المسافة .
أ) ما هو الجزء الذي قطعه في الساعة الثانية ؟ ________
ب) في أي ساعة قطع مسافة أكثر في الساعة األولى أم في الساعة الثانية؟ ________
علل أجابتك ! ____________________________________________
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1
األرض وفي اليوم
 )5فالح اراد تحضير أرضه لزراعتها  .في اليوم األول حضّر
6

1
الثاني حضّر
3

األرض .

أ .في أي يوم حضر مساحة أكثر من األرض ؟ __________
علل اجابتك ! ____________________________________________
ب .هل أكمل تحضير كل األرض في يومين بحسب المعطيات ؟ _________
اذا كانت اجابتك ال فما هو الجزء الذي تبقّى من األرض لتحضيره ؟ __________

3
5
كغم بندورة أما هناء فاشترت
 )6اشترت سندس
6
12

كغم بندورة .

أ) من اشترى أكثر سندس أم هناء ؟ ___________
علل أجابتك ! ___________________________________________
ب) ما هو الفارق بين الكميتين ؟ _________
3
1
القنينة أما عناد فشرب
 )7شرب مفيد
2
10

القنينة .

من شرب أكثر عناد أم مفيد ؟ __________
علل أجابتك ! ___________________________________________
ب) هل بقي جزء من القنينة لم يتم شربه ؟ ________
اذا كانت اجابتك بنعم  ،فما هو الجزء الذي تبقى ؟ _______
عمال ممتعا
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