
 

 

  مؤشرات األداء:

 قسمةو ال ضربة الكتابة جمل-(1

 القسمة هي تقسيم أو تجزيئ أو توزيع العدد بالتساوي 

 و    ÷   رموز القسمة:   

 
 

 4 كتابة جملة القسمة: 

  4   16 المقسوم    16÷4=4  

  المقسوم عليه     ناتج

  القسمة

 

   العدد اإلجمالي         16÷4=4جملة القسمة   

 ا لعدد في كل صف      عدد الصفوف                       

عند قسمة الصفر على عدد غير صفري يكون ناتج 

   0القسمة
0=5÷0 

 9÷9=1 1 عند قسمة عدد على نفسه يكون ناتج القسمة
العدد  يكون ناتج القسمة 1عند قسمة عدد على 

 نفسه
4=1÷4 

 3÷0= 0يمكن قسمة عدد على  ال

 

 ــةــــدائــرة التــعــليــم و المعــــرفـ

 مــدرســة الــرؤيـــة الخــــــاصــــة 

 الفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 

 8ورقـة عمل عــدد

 األساسي لثالثاالصف:

 رياضياتلا  :المادة 

 ضرب و القسمةفهم الالدرس :

    8120/  11  /12  الـتـاريــخ  :

  و نرمين صبري هاجر مرواني : إعداد المعلمة

                            ...............................:...........الســــم  ا          

 األمثلة القواعد 

الضرب:لو غيرنا ترتيب خاصية التبديل في 

 األعداد ال يغير حاصل الضرب

6=2×3 

6=3×2 

خاصية المحايد في الضرب:ضرب اي عدد في 

 يكون الحاصل نفس العدد 1

1=1×7 

خاصية الصفر في الضرب:ضرب اي عدد في 

 0يكون حاصل الضرب  0

0=0×7 
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 استراتجيات ايجاد ناتج القسمة

حدد مكان -(1استخدام جدول الضرب:-(1

 الصف المقسوم                            

 ارسم دائرة حول المقسوم عليه-(2   

تحرك بشكل مستقيم ألعلى نجد ناتج -(3     

 القسمة                            

 

 استخدام خط األعداد-(2

ابدأبالمقسوم عليه  على خط األعداد و أعد 

ثم  0تنازليا بالتجاوز بمقدار المقسوم عليه الى 

 أحسب عدد الخطوات

 

 

 استخدام الطرح التكرر-(3

أطرح مجموعات من العدد )المقسوم عليه 

ثم أحسب عدد المرات التي  0(حتى نصل إلى 

 طرحتها

 

 

 

 

العملية العكسية )الجملة استخدام  -(4

 المرتبطة(

العملية العكسية )الجملة المرتبطة( هي 

 الضرب

 

إليجاد الناتج أطرح السؤال ماهو العدد الذي 

نضربه في المقسوم عليه نتحصل على 

 المقسوم 

 

 

استخدام النماذج )أقسم المقسوم إلى -(5

مجموعات متساوية حسب عدد المقسوم عليه 

 حتى ال يتبقى شيء (

4=3÷12 

  
 

 
4=3÷12 

 

 

 

4          3             2                  1 

3 

             _

3   

   0               = 

6 

             _

3   

   3                = 

9 

             _

3   

   6                = 

12 

             _

3   

   9                = 

4=3÷12 

 

 

4=3÷12 

                                                                3×4=12العملية العكسية )الجملة المرتبطة(            

                                                                                  

 

 

مجموعات متساوية إذا  3الى  12أقسم    12÷3

4=3÷12 
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أكتب جملة القسمة و جملة الضرب المرتبطة السؤال األول:        

    

   

-----   =----- ÷-----              -----   =----- ÷-----                           

                    

       -----    =---- × ------          -----    =---- × ------                         

          

                                         

                                           

 

-----   =----- ÷-----              -----   =----- ÷-----                           

                    

       -----    =---- × ------          -----    =---- × ------                         

          

أكتب مجموعة الحقائق لألعداد  و الرسوم التاليةالسؤال الثاني:  

1)-45  /9    /5  

-----------------------          -------------------------  

-----------------------          -------------------------  

2)-4    /16  

https://seraj-uae.com/file/6945/


 

3)-  

 

--------------------                ----------------------  

------------------- -                ----------------------  

استخدم الطرح المتكرر اليجاد ناتج القسمةالسؤال الثالث:  
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