
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/5math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المضاعفات                     
 

 المضاعف هو إضافة نفس العدد في كل مرة 

  3أكتب مضافات العدد   -: 1مثال 

 ، ............ 21،   18،   15،   12،  9،   6،  3هي  3مضاعفات العدد 

 ، وكل عدد من المضاعفات يسمى على حسب ترتيبه  إلى العدد السابق  3الحظ  في كل مرة نضيف 

 .  3تسمى المضاعف الخامس للعدد  15مثال  

 

 

 - :  2مثال 

 أوجد المضاعف الرابع لكل من االعداد التالية :

 10) جـ (          9) ب (          5) أ ( 

 

 - الحل :

 

 ، ............   25،  20،   15،  10،   5هي   5) أ ( مضاعفات العدد  

 20هو   5إذا المضاعف الرابع للعدد 

 أو طريقة أخرى نضرب العدد في ترتيب المضاعف 

       5  ×4  =20 

 

 9) ب ( المضاعف الرابع للعدد 

          9   ×4  =36 

 

  10) جـ ( المضاعف الرابع للعدد 

      10  ×4  =40    
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   )م م ص(األصغرالمضاعف المشترك                      

   -:  3مثال 

   6،   5أوجد المضاعف المشترك األصغر ) م م ص ( للعددين 

   -الحل :

 ....... ،  60،   55،   50،  45،  40،   35 ،  30،  25،   20،   15،   10،  5هي :  5مضاعفات العدد 

 

 ، ................. 60،   54،   48،   42،   36 ، 30،   24،   18،   12،  6 -هي : 6مضاعفات العدد 

 

 6،  5لعددين  مضاعفات مشتركة ل 60و    30أن  الحظ 

 6،  5هو أصغر عدد مضاعف لكل من  30والكن العدد 

 30هو  6،   5إذن المضاعف المشترك األصغر ) م م ص ( للعددين 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om


