
5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



5/1ف/ ب 



ْربنَاتُِج الض  

3 ×7 =

5/1ف/ ب 



ِليِة ضرِب عدديِن هَو العدُد الِذي يَنُتُج ِعنَد إجراِء عم: انِتُج الضَّربِ 
.أو أكثرَ 

:ُُجلُة الضرِب ِللشكِل املُجاوِر هيَ 
3×13   =39

(.انتَج الضَّربِ )وُيسمَّى ( 39) الناِتُج هوَ 

:أوِجْد انتَج الضرِب ِلَما يِلي
ـــــــــــــــــــــــــــــ          =  8×  7

5/1ف/ ب 



اْلعََواِمل

5/1ف/ ب 



ُروٌب ِف عدٍد هَو عدٌد يَقِسُم عدًدا دوَن ََبٍق، وأيًضا عدٌد َمض: العاِملُ 
.آخَر ِللُحصوِل عَلى عدٍد َما

:ِف ُُجلِة الضربِ 
3  ×4 =12

، ُاذُكرَها؟12َهْل ُتوَجُد عواِمُل ُأخَرى ِللعدِد 

؛ ، وأيًضا قاِِساِن لهُ 12ِللعدِد عاِمالِن 4، 3العدداِن 
َُما يَقِسمانِِه ِبدوِن َبقٍ  .ألَّنَّ

5/1ف/ ب 



ي ةُ الت   ي َخاص ِ ِِ و

5/1ف/ ب 



ِتَج ضرِب جمموِع عدديِن ِف هَي خاصِ يٌَّة ُتوضِ ُح أنَّ ان: خاصِ يَُّة التَّوزِيعِ 
.َك العددِ اثلٍث ُيَساِوي جمموَع حاصِل ضرِب ُكلٍ  ِمنُهَما ِف ذل

.يًّاِاسَتعِمْل خاصِ يََّة التوزِيِع ِِلجياِد الضرِب ِذهنِ 
6 ×13=

:التوزيعِ َِبسِتعماِل خاصِ يَّةِ ( 5+ 2) × 3ِِلعادِة ِكتابِة  
3 × (2 +5 ( = )3 ×2 ( + )3 ×5 )

      =6     +15
     =21

5/1ف/ ب 



ي ةُ اإِلْبَداِل لِ  ْربعََمِلي ِة الض  َخاِص 

4 ×5 =5 ×4
5/1ف/ ب 



غّي ُ انِتُج ضرِب عدديِن ََل يَت: خاصِ يَُّة اِلبداِل ِلعمِليِة الضربِ 
.بِتَـْغِيِّي ترتِيِبِهَما

4  ×8  =8  ×4

ْد خاصِ يََّة الضرِب املُسَتعَملَة ِفيَما يِلي : حدِ 
7  ×11  =11  ×7

تغيُّي ترتيِب ضرِب العددينِ 
التنِي كاَن انتُج مل يُغّيِ  الناتَج فِفي كلَتا احل

32الضرِب 
ليِة الضربِ وُتسمَّى خاصِ يََّة اِلبداِل ِلعم

32      =32

5/1ف/ ب 



ي ةُ اْلعُْنصُ  ِر الُمَحايِِد َخاِص 

ْربِي   الض 

5/1ف/ ب 



(  1)ضرِب أيِ  عدٍد ِف هَي انتجُ : الضَّْرِب ِ خاصِ يَُّة الُعنصِر املُحاِيِد 
.ُيَساِوي العدَد نفَسهُ 

ِِلجياِد انتِج ضرِب 
8 ×1 =8
1 ×8 =8

.وُنالِحُظ أنَّ الناتَج هَو العدُد نفُسهُ 
. هَو الُعنصُر املُحاِيُد ِف عمليِة الضربِ ( 1) ِلذلَك العدُد 

ْد خاصِ يَّ  :َة الضرِب املُسَتعَمَلةَ اُْكُتب العدَد املُناِسَب ِف     ، ُثَّ َحدِ 
17       ×  =17

5/1ف/ ب 



ي ةُ الت ْجِميِ  لِ  ْربعََمِلي ِة الض  خاص ِ

 =

انتج  الضرب َل 
عددين يتغّي بتغّي ال

اللذين نبدأ هبما 
.عملية الضرب

5/1ف/ ب 



ِن اللَذيِن تغّي ُ بِتَـَغّيرِ العدديانتُج ضرِب ثالثِة أعداٍد ََل ي: خاصِ يَُّة التجميعِ 
. عملي َة الضربِ هِبَِمانَبدأُ 

ُُيِكُن استعماُل خاصِ يَِّة التجميِع 5× 2× 9ِِلجياِد انتِج ضرِب األعداِد  
ِلعمليِة الضرِب 

:أوِجد الِقيمَة الِِت جتعُل اجلُملَة التاليَة صحيحةً 
14 × (7      × ( = )14 ×7 ) ×5

5/1ف/ ب 


