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Name
Home-School 
Connection

Topic 9
Compare Two-Digit Numbers
Topic 9 Standards 
1.NBT.B.3, 1.NBT.C.5 
See the front of the Student’s Edition for complete standards.

Dear Family,

Your child is learning to compare numbers. He or she will learn to use a hundred chart 
to show the relationships of 1 more than, 1 less than, 10 more than, and 10 less than 
a given number. Your child will also learn to use the symbols , , and 5 to compare 
numbers.

Here is part of a hundred chart: 
 
One More Than/Less Than 
Ten More Than/Less Than
You can use a hundred chart to find  
a number that is 1 more than, 1 less than, 10 more than, or 10 less than a given number.

Find the number 42 on the chart.

To find 1 more than 42, move to the right 1 square. 43 is one more than 42.

To find 1 less than 42, move to the left 1 square. 41 is one less than 42.

To find 10 more than 42, move down 1 square. 52 is ten more than 42.

To find 10 less than 42, move up 1 square. 32 is ten less than 42.

Practice Finding More Than/Less Than a Number

Materials hundred chart

Have your child find the number 47 on the hundred chart. Have her or him use the chart to 
find 1 more, 1 less, 10 more, and 10 less than 47. Ask your child to explain how she or he 
found the answers.

Observe Your Child
Focus on Mathematical Practice 8 
Look for and express regularity in repeated reasoning.

Help your child become proficient with Mathematical Practice 8. As your child explains how 
he or she found the answers, encourage him or her to make generalizations about which 
directions to move on the chart to find numbers that are more and less. For example, “I 
move up or to the left to find numbers that are less.”
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Nombre
De la escuela al hogar 

(en español)
Tema 9

Comparar números de dos dígitos
Estándares del Tema 9
1.NBD.B.3, 1.NBD.C.5 
Los estándares completos se encuentran en las páginas preliminares del  
Libro del estudiante.

Estimada familia:

Su niño(a) está aprendiendo a comparar números. Aprenderá a usar una tabla de 100 
para mostrar las relaciones de 1 más que, 1 menos que, 10 más que y 10 menos que, de 
un número dado. Su niño(a) también aprenderá a usar los signos 7 , 6  y =  para comparar 
números.

Esta es una parte de una tabla de 100:
 
Uno más que/menos que 
Diez más que/menos que
Puede usar una tabla de 100 para hallar  
un número que es 1 más que, 1 menos que, 10 más que o 10 menos que un número dado.

Halle el número 42 en la tabla.

Para hallar 1 más que 42, muévase 1 casilla hacia la derecha. 43 es uno más que 42.

Para hallar 1 menos que 42, muévase 1 casilla hacia la izquierda. 41 es uno menos que 42.

Para hallar 10 más que 42, muévase 1 casilla hacia abajo. 52 es diez más que 42.

Para hallar 10 menos que 42, muévase 1 casilla hacia arriba. 32 es diez menos que 42.

Practique hallar más que/menos que un número

Materiales tabla de 100

Pídale a su niño(a) que halle el número 47 en la tabla de 100. Pídale que use la tabla para 
hallar 1 más, 1 menos, 10 más y 10 menos que 47. Pida a su niño(a) que explique cómo 
halló las respuestas.

Observe a su niño(a)
Enfoque en la Práctica matemática 8 
Buscar y expresar uniformidad en los razonamientos repetidos.

Ayude a su niño(a) a adquirir competencia en la Práctica matemática 8. A medida que su 
niño(a) explica cómo halló las respuestas, anímelo(a) a que haga generalizaciones sobre 
en qué dirección moverse en la tabla para hallar los números que son más o menos. Por 
ejemplo: “Me muevo hacia arriba y a la izquierda para hallar números que son menos”.
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9-րդ թեմայի չափորոշիչները 

1.NBT.B.3, 1.NBT.C.5  

 Ամբողջական չափորոշիչների մասին կարող եք տեղեկանալ աշակերտների 

հրատարկության սկզբի էջում։ 

Ընտանիքի հարգելի անդամներ՝ 

Ձեր երեխան սովորում է համեմատել թվերը։ Նա կսովորի կիրառել հարյուրի աղյուսակը, որպեսզի ցույց 

տա «1-ով ավել, քան», «1-ով քիչ, քան», «10-ով ավել, քան» և «10-ով քիչ, քան» տրված թիվը։ Ձեր երեխան 

նաև կսովորի կիրառել >, < և =  նշանները՝ թվերը համեմատելու համար։ 

Սա հարյուրի աղյուսակի մի մասն է՝ 
1-ից ավել, քան/քիչ, քան   

10-ից ավել, քան/քիչ, քան 

 
Կարող եք կիրառել հարյուրի աղյուսակը, որպեսզի գտնեք թիվը, որը 1-ից ավելի է, քան, 1-ից 

պակաս է, քան, 10-ից ավելի է, քան և 10-ից պակաս է, քան տրված թիվը։ 

Գտեք 42-ը աղյուսակի վրա։ 

42-ից 1-ով ավելի թիվը գտնելու համար, շարժվեք աջ 1 վանդակով։ 43-ը 1-ով ավելի է, քան 42-ը։  

42-ից 1-ով պակաս թիվը գտնելու համար, շարժվեք ձախ 1 վանդակով։ 41-ը 1-ով պակաս է 42-ից։ 

42-ից 10-ով ավելի թիվը գտնելու համար, իջեք 1 վանդակ ներքև։ 52-ը 10-ով ավելի է, քան 42-ը։ 

42-ից 10-ով պակաս թիվը գտնելու համար, բարձրացեք 1 վանդակ վերև։ 32-ը 10-ով պակաս է, քան 42-ը։  

Փորձեք կատարել կոնկրետ թվից ավելի կամ պակաս գործողությունները 

Անհրաժեշտ նյութեր՝ հարյուրի աղյուսակ 

Օգնեք ձեր երեխային գտնել 47-ը հարյուրի աղյուսակի վրա։ Կիրառելով աղյուսակը՝ օգնեք 

նրան, որպեսզի կարողանա գտնել 47-ից 1-ով ավելի, 1-ով պակաս, 10-ով ավելի, 10-ով պակաս 

թիվը։ Խնդրեք ձեր երեխային բացատրել, թե ինչպես է նա գտել պատասխանները։ 

 

Ուսումնասիրեք ձեր երեխային  
Կենտրոնացեք մաթեմատիկական 8-րդ վարժության վրա 

Փնտրեք և արտահայտեք կանոնավորություն՝ կրկնվող տրամաբանության մեջ։ 

Օգնեք ձեր երեխային հմտանալ մաթեմատիկական 8-րդ վարժության մեջ։ Երբ ձեր երեխան 

բացատրի, թե ինչպես է գտել պատասխանները, օգնեք նրան ընդհանրացում անել, թե 

աղյուսակի ինչ ուղղությամբ շարժվի՝ ավելի կամ պակաս թվերը գտնելու համար։ Օրինակ՝ 

«Ես շարժվում եմ վերև կամ դեպի ձախ, որպեսզի գտնեմ թվերը, որոնք պակաս են»։  
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Անունը՝ 
 

 

   

Համեմատել երկնիշ թվերը 



 

토픽 9 표준  

1.NBT.B.3, 1.NBT.C.5  

전체 표준에 대해선 학생용 교재물 앞면을 참조하시오.   

가족 여러분께, 

 

귀 자녀는 숫자 비교를 배우고 있습니다. 자녀는 주어진 숫자보다 1 더 많은, 1 더 작은,  10 더 

많은 그리고 10 더 작은 것의 관계를 보여주는 100 차트 사용을 배울 것입니다. 또한 귀 

자녀는 숫자들을 비교하기 위해 >, < 및 = 심볼 사용을 배울 것입니다.       
    

100 차트의 일부분이 여기에 있습니다: 

 

--- 보다 하나 더 많은/더 작은   

--- 보다 열 더 많은/더 작은 

 
귀하는 주어진 숫자보다 1 더 많은, 1 더 작은,  

10 더 많은 그리고 10 더 작은 숫자를 구하기 위해 100 차트를 사용할 수 있습니다.  

차트에서 숫자 42 를 찾으십시요.  

42 보다 1 더 많은 숫자를 찾기 위해, 오른쪽으로 1 칸 이동한 43 은 42 보다 1 더 많습니다.  

42 보다 1 더 작은 숫자를 찾기 위해, 왼쪽으로 1 칸 이동한 41 은 42 보다 1 더 작습니다.  

42 보다 10 더 많은 숫자를 찾기 위해, 아래로 1 칸 이동한 52 은 42 보다 10 더 많습니다.  

42 보다 10 더 작은 숫자를 찾기 위해, 위로 1 칸 이동한 32 은 42 보다 10 더 작습니다.  

 

 

한 숫자보다 더 많은/작은 숫자 찾기 연습  

교재물 100 차트  

귀 자녀가 100 차트에서 숫자 47 을 찾도록 하십시요. 자녀에게 100 차트에서 47 보다 1 더 많은,  1 더 

작은, 10 더 많은 그리고 10 더 작은 숫자를 찾기 위해 차트를 사용하도록 하십시요. 자녀가 답을 구한 

방법에 대해 설명하도록 요구하십시요.  
 

 

자녀 관찰  

수학 연습 8에 중점:   

반복적인 논리로 규칙성을 찾고 표현하기  

자녀가 수학 연습 8 에 능숙하게 되도록 도와 주십시요. 자녀가 답을 구한 방법을 설명할 때 자녀가 더 

많은 그리고 더 작은 숫자를 찾기 위해 차트에서 어느 방향으로 움직이는지 익숙해지도록 격려하십시요. 

예를 들어, “더 작은 숫자를 찾기 위해선 위 또는 왼쪽으로 움직인다.” 

   

Translated by: GUSD Intercultural Department                                                                                                                   Teaching and learning – Math Parent Letters Topic 9 
Korean 12/14/2017 
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이름 
 

두 자릿수 숫자 비교 
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