
  
01سلسلة تمارٌن رقم 

 الطبٌعٌة و األعداد الناطقةاألعداد 

 
السنوات الرابعة متوسط   

                              

  

 

 144 , 81 , 67 ,32: أوجد قواسم األعداد اآلتٌة  -1

 67,81,144 , 32أوجد القواسم المشتركة بٌن األعداد  -2

 باستعمال عملٌة الطرح المتتالٌة أوجد القاسم المشترك األكبر  -3

 78 و 182                               - 21 و 76- 

 153 و 117                            - 48 و 120- 

 باستعمال القسمات االقلٌدٌة أوجد القاسم المشترك األكبر  -4

 325 و 1053                              - 42 و 182 -

 235 و 534                       - 2340 و 1980 -

 : 01التمرٌن 

 .الحل مع كتابة طرٌقة 1386 و 5148 :للعددٌنأحسب القاسم المشترك األكبر  (1

أكتب الكسر  (2
𝟓𝟏𝟒𝟖

𝟏𝟑𝟖𝟔
  .لالختزال  على شكل كسر غٌر قابل 

 : 02 التمرٌن

ٌّن أّن الكسر (1   ب
𝟏𝟎𝟓

𝟏𝟑𝟓
  لالختزال   قابل 

 .PGCD(105 ;135): أحسب  (2

  أكتب الكسر (3
𝟏𝟎𝟓

𝟏𝟑𝟓
  .لالختزال  على شكل كسر غٌر قابل 

  : 03التمرٌن 

 .21  على العدد1512أعط العالقة التً تعبر عن القسمة االقلٌدٌة للعدد  (1

 أكتب العدد (2
𝟕𝟐𝟎

𝟏𝟓𝟏𝟐
   كسر غٌر قابل لالختزالل  على شك

  



   : 04التمرٌن 

  .806 و 496أحسب القاسم المشترك األكبر للعددٌن  (1

أكتب الكسر  (2
𝟒𝟗𝟔

𝟖𝟎𝟔
  على شكل كسر غٌر قابل لالختزال 

أحسب   (3
𝟒𝟗𝟔

𝟖𝟎𝟔
−

𝟑

𝟐𝟔
   (تعطى النتٌجة على شكل كسر غٌر قابل لالختزال )  

   : 05التمرٌن 

   لٌكن الكسر 
𝟏𝟕𝟎

𝟓𝟕𝟖
  

 بٌن أنه ٌقبل االختزال  (1

 (ٌجب إظهار مراحل العمل ) 578 و 170عٌن القاسم المشترك األكبر للعددٌن  (2

أكتب الكسر  (3
𝟏𝟕𝟎

𝟓𝟕𝟖
  على شكل كسر غٌر قابل لالختزال 

  :06التمرٌن

  أولٌان فٌما بٌنهما ؟  علل 496 و 682هل العددٌن  (1

  . 496 و 682أحسب القاسم المشترك األكبر للعددٌن  (2

أختزل الكسر (3
𝟔𝟖𝟐

𝟒𝟗𝟔
  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 :01انىضعُح 

 فأزاد أٌ َصُع أكثس عدد انعادٌ، شهسج يٍ انصُف 10800 شهسج يٍ انصُف انىزدٌ و 7200ندي تائع انىزود 

. يٍ األكىاو انًتساوَح يٍ كم انىزود 

 

 هى عدد عدد األكىاو انتٍ ًَكُه صُعها ؟  يا (1

هٍ تسكُثح كم كىيح ؟   يا (2

 

: 02انىضعُح 

 حثح ذاخ ذوق انثستقال ، أزاد وضعها فٍ أكُاس صغُسج تحُث  95 حثح ذاخ ذوق انهًُىٌ و 133ندي تائع انحهىَاخ 

. َحتىٌ كم كُس عهً َفس انعدد يٍ انحهىَاخ 

 

  أكُاس ؟ و نًاذا ؟ 5هم َستطُع هرا انثائع أٌ َتحصم عهً  (1

 هى أكثس عدد يٍ األكُاس ًَكُه انتحصم عهُه ؟ يا (2

هى عدد انحهىَاخ يٍ انُىعٍُ فٍ انكُس انىاحد ؟   يا (3

 

: 03انىضعُح 

 َسَد تقسُى كم قطعح إنً قطع صغُسج  ،88cm و عسضها 110cmندي نحاو قطع حدَدَح طىل كم واحدج يُها 

. عهً شكم يستعاخ يتساوَح 

 

هى طىل ضهع كم يستع يٍ انًستعاخ ؟  يا (1

هى عدد انًستعاخ انًتحصم عهُه يٍ كم قطعح ؟   يا (2

 

: 04انىضعُح 

:  وَسَد تقسًُها إنً يجًىعاخ تحُث تحتىٌ كم يجًىعح عهً سىداء، كسَه 135 حًساء و كسَه 108ًَهك طفم 

 . َفس انعدد يٍ انكسَاخ انسىداءانحًساء،َفس انعدد يٍ انكسَاخ 

  

هى أكثس عدد يٍ انًجًىعاخ ؟  يا (1

   هى عدد انكسَاخ انحًساء و عدد انكسَاخ انسىداء فٍ كم يجًىعح ؟                                 يا (2
 

: 05انىضعُح 

 كتاتا عهً أكثس عدد يًكٍ يٍ تاليُر يحتاجٍُ تحُث كم تهًُر َحصم عهً كسازَس و كتة فٍ آٌ 3456 كساسا و 5184َساد تىشَع          

. واحد و َجة أٌ تكىٌ انقسًح عادنح 

 

عهً كى تهًُر ًَكٍ تىشَع كم انكسازَس و كم انكتة ؟  (1

كى كساس و كى كتاب َحصم كم تهًُر ؟  (2

 

: 06انىضعُح 

كسازَس صفحاتها تتساوح تٍُ   تحُث كم يجهد يتكىٌ يٍ يجًىعح عهً شكمصفحح، 1792 صفحح و اِخس ته 2848يجهداٌ أحدهًا ته 

.  صفحح 36 و 28

. يا هى عدد انصفحاخ فٍ انكساس انىاحد (1

. يا هى عدد انكسازَس فٍ كال انًجهدٍَ (2

 

  




