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 4فعالية رقم  –فعاليات بحث جدول الضرب 
 االسم : _______________________

 

 امامك جدول الضرب :
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5  

60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 

70 63 56 49 42 35 28 21 14 7 

80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 

90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
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_____________________________________________________ 

 

ّمع الرياضيات   math2012.com ©جميع الحقوق محفوظة لموقع ُمّجًّ

 تابع فعالية بحث جدول الضرب

 4فعالية رقم 

 

 المواد المطلوبة لتنفيذ هذه الفعالية :

 9  اقالم توش ملّونة 9اقالم ملّونة او 

 . جدول ضرب 

 

 :  نفّذ الفعاليات التالية

،  لططم مططالا ح ططل    10أحططب بواسطططة القلططم لات اللططوم اعفرق مضططا فات الطط   1.

________________________________________ 

 ? 10مالا تستنتج من هذا  ن مضا فات ال  

______________________________________________ 

   ،  لم مالا ح ل   5أحب بواسطة القلم اعحمر مضا فات ال  2.

______________________________________________ 

 ? 5مالا تستنتج من هذا  ن مضا فات ال  

______________________________________________ 

 ، مالا وجدت     9أحب بواسطة القلم اعصفر مضا فات ال   3.

______________________________________________ 

 ، مالا وجدت    6أحب بواسطة القلم اعخضر مضا فات ال   4.

______________________________________________ 

 ، مالا وجدت    3أحب بواسطة القلم اعسود مضا فات ال   5.

______________________________________________ 

    ، مالا وجدت 8أحب بواسطة القلم الزهري مضا فات ال   6.

______________________________________________ 

 ، مالا وجدت    4أحب بواسطة القلم الليلكي مضا فات ال   7.

______________________________________________ 

 ، مالا وجدت    2أحب بواسطة القلم البُني مضا فات ال   8.

______________________________________________ 

 5تمّعطن بالجطدول الملططّوم ، سطجا مطالا يمكططن ام تسطتنتج منطى ، سططجا  لطم اعقططا  10.

 اشياء مثيرة وجدتها :

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

ارم االشياء التي وجدتها مع تلك التي وجدها فميلك وحاوال معا ايجاد اشياء ق 11.

 أخرى . 
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