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من  ١٤إذا قسمنا عدد 

 الطماطم بحيث يكون بكل

، سوف يتكون ٤وعاء عدد 

 من األوعية، ويتبقى ٣عدد 

.    من الطماطم ٢عدد 

من الطماطم، كم وعاء  ٤إذا وضعنا بكل وعاء عدد . من الطماطم ١٤هناك عدد 

سيتكون؟

إجابة » ٤جدول ضرب «ال يوجد في 

.١٤تكون 

عن  دعونا نلقي نظرة على كيفية التعبير

.اإلجابة

٢ الباقي ٣ ＝ ٤ ： ١٤

.دعونا نكتشف من خالل الشكل كم تكون اإلجابة

نين سوف نعبر عن تبقي إث

ي الباق«من الطماطم بكتابة 

٢«.

الباقي عدد 
المجموعات

عدد الشئ
بكل مجموعة

العدد
ئاإلجمالي للش 

＝٤：١٤
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＝

×٤

2

.٤:  ١٤دعونا نجد ناتج 
، ٤: ١٦و  ٤: ١٤كما هو مثالً فى  

.  »٤جدول ضرب «سوف نستخدم 

＝٤：١٤

＝

×٤

.ثم نجد الباقي
، »٤جدول ضرب «في إجابات

هو أكبر إجابة أصغر  ١٢العدد 

.  ١٤من العدد 

＝١٤－١٢

 ١٤فإذا طرحت من العدد األول 

جدول «الذي هو إجابة  ١٢العدد 

، سوف يمكنك معرفة »٤ضرب 

.الباقي

＝٤：١٤

＝ ×٤

＝٤：١٤

＝١٤－١٢
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الباقي

!جيد

!جيد



٣الباقي  ٣ ＝٤：١٥

١ الباقي ٦：١٩＝٣

يا ترى هل يمكن معرفة قبل الحساب ما إذا هناك باقي للقسمة أم ال؟

٤：١٥

٢：١٦

٦：١٩

سوف نتحقق ما إذا كانت هناك .دعونا نكتب عالمة           على القسمة التي لها باقي

في موجودة  ٣:  ١٣إجابة سؤال 

.أم ال» ٣جدول ضرب «
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٢：١٦＝٨

ي ال القسمة التي لها باقي هي القسمة الت.دعونا نكتب عالمة           على القسمة التي لها باقي

ي ف: )  (يوجد العدد قبل عالمة القسمة 

إجابات جدول ضرب العدد بعد عالمة 

( : ).  القسمة 

.»٤جدول ضرب «في ال يوجد  ٤:  ١٥في قسمة  ١٥العدد 

.»٦جدول ضرب «في ال يوجد  ٦:  ١٩أيضاً في قسمة  ١٩والعدد 

.»الباقي«دعونا نتدرب على كيفية كتابة 
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الباقي

!جيد



.دعونا نكتب عالمة           على القسمة التي لها باقيمثال   

٤：١٤
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.دعونا نكتب عالمة           على القسمة التي لها باقيالسؤال  

٤：٢٦ )٣：٢٤)١ )٢(

٧：٢٢ )٦：١٨)٣ )٤(

٧：٤٢ )٥：١٦)٥ )٦(

٩：٢٧ )٦：٣٥)٧ )٨(

٣：٢٩ )٨：١٦)٩ )١٠(

٥：٣٧ )٧：٢٨)١١ )١٢(

٨：٤١ )٥：٢٥)١٣ )١٤(

٤：١٤
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يا ترى كم عدد . من البصل الموجود داخل الكيس ٣سوف نضع بكل وعاء عدد 

أكوام البصل التي ستتكون؟ وكم يتبقى؟

كم عدد البصل الموجود 

داخل الكيس؟

  .سوف تتغير اإلجابة حسب عدد البصل الموجود داخل الكيس

٤ ＝ ٣   ： ١٢
١ الباقي ٤ ＝ ٣   ： ١٣

٢ الباقي ٤ ＝ ٣   ： ١٤
٥  ＝ ٣   ： ١٥

الباقي ٥ ＝ ٣   ： ١٦
الباقي ٥ ＝ ٣   ： ١٧

＝ ٣   ： ١٨

عدد البصل
داخل الكيس 

عدد البصل 
الباقيعدد األوعيةداخل الوعاء الواحد

ال يوجد باقي يعنى أن 

.»الباقي صفر«

 ٣:  ١٨، وقسمة ٢هو  ٣:  ١٧، وباقي قسمة  ١هو  ٣:  ١٦باقي قسمة 

.ليس لها باقي

.الباقي يكون أصغر من العدد المقسوم عليه
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.دعونا نكتب على اإلجابة الخطأ عالمة      ، ثم اكتب اإلجابة الصحيحةمثال    

٦الباقي  ٢ ＝٤：١٤
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٥الباقي  ٤ ＝٣：١٧

١الباقي  ٤ ＝٤：١٥

٦الباقي  ٤ ＝٦：٣٠

١الباقي  ٥ ＝٥：٢٦

.دعونا نكتب على اإلجابة الخطأ عالمة      ، ثم اكتب اإلجابة الصحيحةالسؤال    

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

٦الباقي  ٢ ＝٤：١٤
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٢ الباقي٣
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الباقي ＝٤：١٤
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل       مثال    

.دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل       السؤال   

)١(

الباقي ＝٤：١٤

)٢(

)٤( )٣(

١٢＝ ×٤

＝ ١٤－١٢

الباقي  ＝٢：١٥

١٤＝ × ٢

＝١٥－١٤

الباقي ＝٤：٢٣

٢٠＝ × ٤
＝٢٣－٢٠

الباقي ＝٥：٣١

٣٠＝ × ٥
＝ ٣١－٣٠

الباقي  ＝٦：١٤

١٢＝ × ٦
＝ ١٤－١٢

١٢＝  ×٤

＝ ١٤－١٢
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٢ ٣
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دعونا نكتب العدد الُمنطبق داخل       السؤال   

)٨(

)١٠( )٩(

الباقي ＝٧：٣٠

٢٨＝ × ٧
＝٣٠－٢٨

الباقي  ＝٨：٢٦

٢٤＝ × ٨
＝ ٢٦－٢٤

الباقي ＝٩：٣٨

٣٦＝ × ٩
＝٣٨－٣٦

الباقي  ＝٤：١٨

١٦＝  ×٤
＝ ١٨－١٦

)٦()٥(

)٧(

الباقي  ＝٢：١٣

١٢＝ × ٢
＝ ١٣－١٢

الباقي ＝٣：٢٠

١٨＝ × ٣

＝ ٢٠－١٨

)١٢( الباقي)١١(  ＝٦：٥٠

٤٨＝ × ٦
＝ ٥٠－٤٨

الباقي ＝٧：٦٥

٦٣＝ ×٧
＝٦٥－٦٣
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.مثال    دعونا نحسب

.السؤال    دعونا نحسب 

الباقي ＝٤：١٤
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الباقي ＝٤：١٤

الباقي)١( الباقي)٢(٢：٩＝ ＝٤：٣٠

الباقي)٣( الباقي)٤(٥：١٤＝ ＝٦：٢٦

الباقي)٥( الباقي)٦(٩：٥٥＝ ＝٦：٤٤

الباقي)٧( الباقي)٨(٣：١٤＝ ＝٧：١٥

الباقي)٩( الباقي)١٠(٨：٣٤＝ ＝٩：٤٨

الباقي)١١( الباقي)١٢(٣：٢٠＝ ＝٨：٤٢

الباقي)١٣( الباقي)١٤(٧：٥٠＝ ＝٤：٣٩
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)٢(٨：٥٠＝)١(＝ ٩：١٠

)٤(٢：١٧＝)٣(＝ ٢：١١

)٧：٦٠＝)٦(٤：١٠＝)٥

)٨(٥：٤٨＝)٧(＝ ٨：٦٠

)١٠(٩：٢٠＝)٩(＝ ٩：٦٥

)١١(＝ ٤：٣٤＝)١٢(٩：٨٤

)١٤(٦：٥٨＝)١٣(＝ ٨：٧٥

.مثال    دعونا نحسب

.السؤال    دعونا نحسب

＝٤：١٤＝٤：١٤
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٢ الباقي٣

!جيد


