
 

 

 قواعد قابلية القسمة

 قابلية القسمة على األعداد

 ... 25و  15و  12 و 11و  10و  9و  8و  7و  6و  5و  4و  3و  2 

 

 :  1قاعدة

 الطبيعية.للحصول على مضاعفات عدد صحيح طبيعي، اضرب العدد المقترح في األعداد 

 3مضاعفات  مثال :

3*0  /3*1  /3*2  /3*3  /3*4  /3*5/ 3*6  /3*7  /3*8  /3*9  /3*10 .../ 

 ...{27-24-21-18-15-12-9-6-3-0( : }3م)

 :  2قاعدة

إذا كان  bتقبل القسمة على  aيعني أن نقول  :  aو  bقابلية القسمة ألي عددين صحيحين 

 صفر.وأن باقي القسمة يساوي  حاعددا صحييكون  bعلى  aناتج قسمة 

 .0وباقي القسمة اإلقليدية يساوي  4=  6:  24 مثال :

 مالحظة :

 24 6هي مضاعف ل 

 6 24هي قاسم ل 

 

 : 2قابلية القسمة على  

 .رقم آحاده زوجيًّاإذا كان  2يكون العدد قابال للقسمة على 

  …} .8-6-4-2-0 }مثال :

 هو زوجي. (4)  آحادهألن رقم  2يقبل القسمة على  374

 

 : 3قابلية القسمة على  

  .3مجموع أرقامه مضاعفا لإذا كان  3يكون العدد قابال للقسمة على 

 ...}15-12-9-6-3-0 }مثال :

 5+1=6   15  3تقبل القسمة على  6أي . 

يقبل  12=4+8والعدد  48= 3+6+9+8+7+9+5+1ألن  3يقبل القسمة على  36987951العدد

 .3القسمة على 

 

  : 4قابلية القسمة على 

 .4العدد المكون من آحاده وعشراته مضاعفا لإذا كان  4يكون العدد قابال للقسمة على 



 

 

 }...84-80-76...20-16-12-8-4-0 }مثال :

  .4يقبل القسمة على  52العدد ألن  4يقبل القسمة على  13852العدد  

 

 : 5قابلية القسمة على 

 .5أو  0رقم آحاده إذا كان  5يكون العدد قابال للقسمة على 

 }...85-80-75... 20-15-10-5-0 }مثال :

 .0هو  ألن رقم آحاده 5يقبل القسمة على  8690العدد 

 

 : 6قابلية القسمة على  

 . معا 3و  2يقبل القسمة على إذا كان  6يكون العدد قابال للقسمة على 

 ...}24-18-12-6-0 }مثال :

أي  6=1+5هي  15و  15=  6+  5+  3+  1معا ألن  3و 2يقبل القسمة على  1356العدد 

 أيضا. 2إذا فهو يقبل القسمة على ، ، كما أن رقم اآلحاد زوجي3يقبل القسمة على 

 

 :  7 قاعدة قابلية القسمة على

 }...105-98-91-84-77-70-63-56-49-42-35-28-21-14-7-0 }:7مضاعفات 

ثم نطرح ناتج الضرب من  2إذا ضربنا آحاد العدد بـ  7يكون العدد قابال للقسمة على

 .7باقي أرقام العدد وأخيرا نالحظ إن كان ناتج الطرح من مضاعفات العدد 

 456العدد  : 1مثال

1) 6×2=12 

 33= 12 - 45يعني :  2ضرب آحاد العدد بـ  -باقي أرقام العدد بعد حذف اآلحاد  (2

 . 7ال يقبل القسمة على  456إذا العدد األصلي  7ليس من مضاعفات العدد  33ناتج الطرح  (3

 371العدد  : 2مثال

1) 1×2=2 

 35= 2 - 37يعني :  2ضرب آحاد العدد بـ  -باقي أرقام العدد بعد حذف اآلحاد  (2

  . 7يقبل القسمة على  371إذا العدد األصلي  7هو من مضاعفات العدد  35ناتج الطرح  (3

 

 : 8قابلية القسمة على  

)رقم اآلحاد  أرقامه الثالث األخيرةإذا كان العدد المكون من  8يكون العدد قابال للقسمة على 

 .8قابال للقسمة على ورقم العشرات ورقم المئات( 

  …}.304-296-288.....176-168-160....32-24-16-8-0 }مثال :

  .8مضاعفا ل 296ألن  8يقبل القسمة على  183296العدد 



 

 

 : 9قابلية القسمة على 

 .9مجموع أرقامه مضاعفا لإذا كان  9يكون العدد قابال للقسمة على 

 }...180-171-162....27-18-9-0 }مثال :

يقبل  9=4+5والعدد  45= 2+5+1+9+7+6+7+8ألن  9يقبل القسمة على  87679152العدد 

 .9القسمة على 

 

 :  10 قاعدة قابلية القسمة على

 .10يقبل القسمة على  0رقم آحاده كل عدد يكون 

 ... 95840/ 140/  90/  20 مثال:

 

 : 11 قابلية القسمة على العدد

 اذا كان  11يقبل العدد القسمة على 

 11المنازل الزوجية = عدد يقبل القسمة على مجموع  -مجموع المنازل الفردية 

 نجمع أرقام المنازل الفردية : اآلحاد والمئات وعشرات اآلالف....  (1

 نجمع أرقام المنازل الزوجية : العشرات و اآلالف... (2

عندئذ نقول أن العدد يقبل القسمة  11أو  0نطرح النتيجتين الظاهرتين فإذا كان ناتج الطرح  (3

  11على 

 50479دد الع :1مثال

  18=  5+  4+  9مجموع المنازل الفردية :  (1

 7=  0+  7مجموع المنازل الزوجية :  (2

 11يقبل القسمة على  11=  7 - 18الناتج :  (3

 15346العدد  :2مثال

 10=  1+  3+  6مجموع المنازل الفردية :  (1

 9=  5+  4مجموع المنازل الزوجية :  (2

 11ال يقبل القسمة على  1=  9 - 10الناتج :   (3

 

 : 12 قابلية القسمة على

 .معا 4و  3هذا العدد قابال للقسمة على إذا كان  12يكون العدد قابال للقسمة على 

 مثال : 

أي  6=1+5هي  15و  15=  6+  5+  3+  1معا ألن  4و 3يقبل القسمة على  1356العدد 

 . 56وهو  4، كما أن العدد المكون من آحاده وعشراته مضاعفا ل3يقبل القسمة على 

 

 



 

 

 : 15 قابلية القسمة على

 .معا 5و  3هذا العدد قابال للقسمة على إذا كان  15يكون العدد قابال للقسمة على 

 مثال : 

أي  6=1+5هي  15و  15=  5+  6+  3+  1معا ألن  5و 3يقبل القسمة على  1365العدد 

 . 5، كما أن عدد آحاده مضاعفا ل3يقبل القسمة على 

 

 : 25 قابلية القسمة على 

العدد المكون من رقمي آحاده وعشراته إذا كان  25يكون العدد قابال للقسمة على 

 .25مضاعفا ل

 }.75-50-25-00 }مثال :

 . 25مضاعفا ل 00ألن  25يقبل القسمة على  5200العدد 

 

 :معا  5و  2قابلية القسمة على 

 .0رقم آحاده في نفس الوقت إذا كان  5و  2يكون العدد قابال للقسمة على 

 ...30/  290/  580 مثال :

 

 :معا  10 و 5و  2قابلية القسمة على 

 (.10(، و )5( ، )2فهو يقبل القسمة على األعداد ) (0يكون رقم آحاده )كل عدد 

 ...30/  290/  580 مثال :

 

 :معا  9و  3قابلية القسمة على 

  .9مجموع أرقامه مضاعفا لفي نفس الوقت إذا كان  9و  3يكون العدد قابال للقسمة على 

 ... 42138/  90450/  603/  171 مثال :
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