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 الوحدة السابعة                  
 حقائق الضرب لألعداد

 
 السؤال األول : أكملي المعادالت التالية :

 

1) 5 ×2=  
2) 3×7=   
3) 8×2=   
4) 6×4= 
5) 7×        =28 
6) 9×5=  
7) 3×6= 

8) 5×         =40 
9)       ×30=30 

 = 9أمثال  7 (10
11) 9×8= 8×  
 خمس خمسات =  (12
 =  8أمثال 4 (13

 
 السؤال الثاني : 

 -عبري عن المجموعات التالية بـ : -أ
 
 
 

 ............................. = .............................. + ....................... +.......................    جمع

  ............................. = ....................... ×.......................          ضرب 
 -عبري عن المعادلة بالرسم : -ب

3×8 = 
 السؤال الثاني : أكملي النمط :

 ،................ ،................ ،................ . ................،  9،  6،  3 .أ

 ................ ،................ ،................ ،................ .،  15،  10،  5 .ب
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  -:>      = ،،   <ضعي إشارة  :  الثالثالسؤال 
 

1) 3  ×20         2×30 
2) 7×9            60+5 
3) 2×9             3×3 
 ست ستات         5أمثال  7 (4
5) 3×1          3+1 
 5×4          8ضعفا العدد  (6

 
7) 8×7         9×6 
8) 35×0         2×1 
9) 36×1           4×9 

 ثالث أربعات           444 (10
11) 7×6              (10  ×4 + )2 
12) 4 +4+4            2×8 

 

 أما العبارات التالية : ( ×)أو ( √)السؤال الرابع : ضعي إشارة 
1.  )      (4×7=7×4  
 أي عدد في صفر يكون الناتج العدد نفسه عند ضرب )      (  .2
3.  )      (4×6  =3×8 
 الضرب عملية غير تبديلية )      (  .4
 عند ضرب أي عدد في الواحد الصحيح يكون الناتج العدد نفسه )      (  .5
 الضرب عملية وجمع متكرر)      (  .6
7.   (     )5  ×6 >  8×4 
 (3333أربع ثالث تساوى ) )      (  .8
9.  )      ( (3×7  + )4  =5 ×5  

 (5من مضاعفات العدد ) 30العدد )      (  .10
 

 السؤال الخامس : 
 زرافات ؟ 8أرجل ، كم رجاًل لـ  4للزرافة  .أ

.............................................................................................................. 
 كم صالة نصلي في أسبوع ؟. ب

............................................................................................................ 
 ، فما هما ؟ 10ومجموعها  21حاصل ضربهما  نادج. عد

............................................................................................................ 
 هما؟ فما،  36وحاصل ضربهما  12د. عددان مجموعها 

............................................................................................................ 
 شواكل ، كم دفع أحمد ؟ 7كتب ثمن الكتاب الواحد  8هـ. اشترى أحمد 

............................................................................................................ 
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 والمئاتضرب العشرات  الدرس الثاني :
 

 : األول السؤال  
 -أكملي المتتالية : أ/ 

- 10  ،20  ،30  ، . ................، ................، ................، ................ 
- 100 ،300  ،600  ،900  ، . ................، ................، ................، ................ 

 

 -ب/ أكملي :   
 عشرات . ................في المئة  -أ
 عشرات . ................  450في  -ب
 عشرات .  ................  170في  -ج
 عشرة .  ................ 4600في  -د

 

 : أكملي المعادالت : الثاني السؤال 
1) 6 ×10 =  
2) 4  ×50 = 
3) 7  ×30 = 
4) 5  ×60 = 
5) 6  ×20 = 
6) 20 ×         =20 
7) 5 ×         =150 
8)           ×70  =420 
9) 30×          =270 

10) 80 ×         =80 
11)  180 =          ×60 

12) 360  =7  × 
13) 8  ×200= 
14) 9  ×400=  
 مئة         = 5× مئات 4 (15
16) 100  ×        =1500 
17) 3200=100×  
18)  (300×4)- (100×2=)   
19) 800 – (         ×100=)200 
20)  (6 ×         )-300 =300 
21)  (5  ×200 ( + )3 ×200 =)  
 

 : اختاري اإلجابة الصحيحة :  الثالثالسؤال 
1) 6  ×40= ................        (24  ،240 ،420 ) 
 (900،  9،  90)          ................عشرات 9 (2
3) 30  ×4  =................       (12  ،120  ،90  ) 
4) 300  ×................ =2100  (7  ،70  ،700) 
5) 8  ×500=................        (400  ،4000  ،40 ) 



 موقع الميار التعليمي       5                        موقع الميار التعليمي                             
 

 (  700،  7،  70)         ................مئات =  7 (6
 (  105مئة ،  15،  15)     ................= 5× مئات  3 (7
8) 40  ×20 =................        (50  ،80  ،800  ) 

 -أجب حسب المطلوب::  الرابع السؤال 
 مماثلة؟؟ غرف 9لتبليط تاج حكم بالطة ن غرفة،بالطة لتبليط  300تعمل اس   -

.......................................................................................................... 

 ساعات؟ 7كم دقيقة في  دقيقة، 60الساعة 

.......................................................................................................... 

 دقائق؟ 8كم يدق في  الدقيقة،دقة في  70يدق قلب اإلنسان  -

..........................................................................................................  

 الشعب؟كم طالبة في جميع  طالبة، 40شعب للصف الثالث في كل صف  5تنا مدرس في -

............................................................................................................ 

 مماثلة؟قاعات  4لكم شخص تتسع  شخص، 400قاعة اجتماعات تتسع  -

............................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـيمـيموقـع المـيـار التعـل
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 ةـــــــــمراجع
 

 السؤال األول : أكملي العبارات :
1. 9×9=  
2. 8 ×         =56 
3. (8×5 × )         =4×10 
4. 900×4=4× 
5. 28×100=  

6.         × 400= 1200 
7. (9×30  ( + )6×5= ) 
8. 80  ×3= 
9. 20  ×70 = 

10. 9  ×6= 
 

 1200السؤال الثاني : اكتبي عمليات ضرب يكون ناتجها 
  ..............=   ..............  ×  .............. 
  ..............=   ..............  ×  .............. 
  ..............=   ..............  ×  .............. 
  ..............=   ..............  ×  .............. 

 
 -:>      = ،،   <: ضعي إشارة   الثالثالسؤال 

 

1. 7 ×20           4×30 
2. 70×9            90×7 

 8أمثال  3           9أمثال  4 .3

4. 100× 5          501  

 ثالث ستات           666 .5

6. 400×1         900×0 

7. 80×5          100×4 
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 المطلوب:السؤال الثالث: أجيبي حسب 
 فمن أنا ؟ 35ن الناتج هو اك 35وأضيف إلى الناتج  35أنا عدد إذا ضرب في  -أ

............................................................................................................ 

 أنا؟فمن  4500كان الناتج  4500أنا عدد إذا ضربت في  -ب

............................................................................................................ 

كم عدد الزجاجات في  زجاجة، 600صناديق من العصر في كل صندوق  3تاجر  -ج

 الصناديق؟

............................................................................................................ 

حذاء ، كم  300حذاء في ثالث مجالت أخرى يوجد في كل منها  400في محل تجاري  -د

 حذاء في جميع المحالت ؟

............................................................................................................ 

كيلو غرام ، باع التاجر  12لئ كيلو غرام ، وكتلته وهو ممت 2كتلة وعاء الزيت وهو فارغ  -ه

 دنانير لكل كيلو غرام ، كم دينارًا قبض التاجر ؟ 5أوعية مملوءة بالزيت بسعر  9منه 

............................................................................................................ 

 .3000=600×  5مسألة كالمية يكون حلها أكتبي  -و

............................................................................................................ 
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 الوحدة الثامنة : القسمة
 الدرس األول        

 السؤال األول : 
   

1.           ÷4  =3  

2.  35 ÷          =7 

3. 8  ÷8  =  

4.           ÷7  =6 

5. 16  ÷8  =1×   

6.            ÷9  =4 
 

 -:الضرب والقسمة  جملتيكوني  32،  4،  8من األعداد  الثاني:السؤال 

  ..............=   ..............  ×  .............. 

  ..............=   ..............  ×  .............. 

  ..............=   ..............  ÷  .............. 

  ..............=   ..............  ÷  .............. 

 أكملي النمط :  الثالث:السؤال 

12  ،16  ،20  ،. ................، ................، ................، ................ 

60 ،56  ،48  ،................، ................، ................، ................ . 
 

 اكتب معادلة القسمة المقابلة لجملة الضرب  :  الرابع :السؤال 

7  ×3  =21    ..............=   ..............  ÷  .............. 

8  ×6  =48   ..............=   ..............  ÷  .............. 



 موقع الميار التعليمي       9                        موقع الميار التعليمي                             
 

 السؤال الخامس : 

 الكراسة الواحدة ؟شيكاًل ، كم ثمن  36كراسات فدفع  9اشترى خالد  -1

............................................................................................................ 

 تحقق من جملة القسمة بالضرب 

............................................................................................................ 

 قطعة حلوى على أبنائها الخمسة بالتساوي فما نصيب االبن الواحد ؟ 25أرادت أم توزيع  -2

............................................................................................................ 

 شيكل ؟ 45مترًا لعمل سور ألرضه المربعة الشكل بسعر التكلفة  36م فالح استخد -3

............................................................................................................ 

 كم يلزم للحافة الواحدة ؟أ. 

............................................................................................................ 

 المتر الواحد من السياج ؟كم ثمن  .ب

............................................................................................................  
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 (2الدرس الثاني / القسمة )
 

 - التالية:أكمل العبارات  األول:السؤال 
 

1. 36   ÷9  =20  ÷ 

2.  (42  +14  ÷ )8  = 

3. 18  ÷3  =2 ×  

4. (32 – 28  ÷ )2  = 

5. 42  ÷7  =18 –  (4   ×        ) 

6. (35 ÷          × )2  =5 ×4 

7.  (24  ÷4  ÷ )2  =  

8.  (48 ÷ 6 × )4  = 

 -:>      = ،،   <السؤال الثاني : ضعي إشارة  
 

1. 72  ÷8           5×6 

2. 24  ÷4           18 ÷3 

3. 6  ×3            9  ×2 

4. 2 ×6           32 ÷4 

5. 35  ÷5           28 ÷4 

6. 54 ÷6           8 
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 السؤال الثالث: 
 في الساعة الواحدة ؟ السيارةساعات كم كليو متر ًا قطعت  8كم في  72قطعت سيارة  .أ

 الحل 
............................................................................................................ 

 التحقق
............................................................................................................ 

كم دجاجة  أقفاص5دجاجات ووزع الباقي على 7دجاجة ذبح منهم البائع  42به قفص  .ب
 وضع في القفص الواحد؟

 الحل
............................................................................................................ 

 صلي بين جملة الضرب والقسمة المقابلة .ج
6×8 =48               56÷ 7  =8  
9×7 =63               48 ÷ 8 =6 
8×7 =56                63 ÷ 7  =9 

 
الغوث الدولية  يبين الجدول التالي عدد الطلبة في الصف الثالث في مدرسة تابعة لوكالة .د

 طالب. 7 ◆على النحو التالي حيث تمثل االشارة 
 أكمل الجدول التالي

  
 تمثيل عدد الطلبة الطالبعدد  الصف

 ................ 28 1ثالث/
 ◆◆◆◆ ................ 2ثالث/
 ................ 42 3ثالث/
 ◆◆◆◆◆ ................ 4ثالث/
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 10القسمة على العدد  الدرس الثالث
 

 -: السؤال األول: أكمل
1) 70  ÷10 = 
2) 80÷10= 
3) 30 ÷10= 
4) 50 ÷10=  
5) 90÷          =9 

6) 10÷          =1 
7) 20  ÷       =2 
8) 0  ÷40=   
9)         ÷70= 0 

 
 -السؤال الثاني: أجيبي حسب المطلوب:

 مجموعات ما عدا طالب المجموعة الواحد؟4طالبًا في  40وزعت معلمة الرياضة  .أ

............................................................................................................ 

 جنيهًا صرف محمد في الشهر الواحد؟ أشهر كم 8جنيهًا صرفها في  80لدى محمد ب. 

............................................................................................................ 

 السؤال الثالث:

 . في كتابة أعداد مكونة من رقمين تقبل القسمة على عشرة (8، 6، 0استخدم األرقام ) -

............................................................................................................ 
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 الدرس الرابع
 مراجعة

 -ل: أكتب العدد المناسب :السؤال األو
1. 42 ÷7 = 
2. 27 ÷9= 
3. 72 ÷8= 
4. 24 ÷3= 
5.         ÷4=0 
6.          ÷7 =7 

 -حسب المطلوب: السؤال الثاني: أجيبي
 دونمًا على أحفاده التسعة ما نصيب الحفيد الواحد؟ 63وزع أب  .أ

............................................................................................................ 

 ؟كراسات وضح الحل 10شيقل هل تستطيع شراء  80شواقل لديك  8ثمن كراسة الرسم ب. 

............................................................................................................ 

 6=8÷  48أكتب مسألة كتابية يكون حلها  .ج

............................................................................................................ 

 .على خط األعداد ثم أكتب جملة ضرب مناسبة 6=  7÷  42مثل العملية د. 
 

 

63       56      49       42       35       28         21      14         7       1 

 جملة الضرب

............................................................................................................ 
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شيكل : وكانت أسعار  50دخل حسن محاًل لأللعاب فأراد شراء ألعاب بمبلع  .ه
 لو أراد حسن شراء ألعاب مختلفة ماذا يستطيع أن يشتري ؟األلعاب كالتالي : 

 

    

 شيكل 20 شيكل 10 شيكل 7 شيكل 30
 ..........................................................................................الجواب
  ........................................................................................ التفسير

 ؟شيكل  50كم كرة يستطيع محمد شراءها بمبلغ  -
............................................................................................................ 

 
 

 أرادت أم أحمد عمل حفلة عيد ميالد البنها أحمد وكانت مقادير عمل الكيكة كما يلي :  .و

  
  

 

 أكمل الجدول  -
 كيكات 4عداد المقادير الالزمة إل عداد  كتلة واحدة المقادير الالزمة إل المادة

   بسكويت
   بيض
   حليب
   دقيق
   سكر
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