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حاصل الجمع وحاصل رضب   2.5

مجموع ثالثة أعداد صحيحة )3+( وحاصل رضبها )12�(. 

نبحث صفات األعداد، ونحاول اكتشافها. 

هل ميكن أْن تكون األعداد الثاّلثة موجبة؟ علِّلوا.  أ.   .1
هل ميكن أْن تكون األعداد الثاّلثة سالبة؟ علِّلوا. ب. 

هل ميكن أْن يكون عددان فقط سالبني؟ علِّلوا.  ت. 

هل ميكن أْن تكون األعدد الثاّلثة فرديّة؟ علِّلوا.  ث. 

لخصوا: ماذا ميكن أْن تكون إشارات األعداد؟  ج. 

هل ميكن أْن تكون األعداد الثاّلثة زوجيّة؟ علِّلوا. 2.  أ. 
هل ميكن أْن يكون عددان فقط زوجيّني؟ علِّلوا.  ب. 

هل ميكن أْن يكون عدد واحد فقط زوجيًّا؟ علِّلوا.  ت. 

هل ميكن أْن تكون جميع األعداد غري زوجيّة؟ علِّلوا.  ث. 

لخصوا: كم عدًدا زوجيًّا يوجد من بني األعداد املعطاة؟  ج. 

نوا األعداد.   حاولوا أْن تخمِّ ح. 

3.  حلّوا األسئلة مرًة أخرى، عندما يكون مجموع األعداد )3+( وحاصل رضبها )12+(.

مجموع ثالثة أعداد هو    وحاصل رضبها )18–(.  .4
ن األعدد. اِفحصوا مًعا ما إذا كان الحّل وحيًدا، أم ال.   اُكتبوا حاصل جمع مناسبًا، واطلبوا من زميلكم أْن يخمِّ  

 

حاصل جمع ثالثة أعداد (9–) وحاصل رضبها (20–).

ذ عملّيات عىل األعداد، ونبحث ماذا يحدث لحاصل الجمع ولحاصل الرضب؟    ننفِّ

ذ العمليّة  ِجدوا، يف كّل بند، إذا كان األمر ممكًنا، حاصل جمع وحاصل رضب األعداد الثاّلثة التي نحصل عليها بعد أْن ننفِّ  .5
اآلتية:  

نضيف  5– إىل كّل عدد.   ل كّل عدد مبقلوبه.أ.  نبدِّ خ. 

نرضب كّل عدد يف 2–. نضيف إىل كّل عدد العدد ذاته.ب.  د. 

نطرح 4 من كّل عدد. نرضب كّل عدد بذاته.ت.  ذ. 

م كّل عدد عىل 3. نقسِّ نضيف إىل كّل عدد العدد املضاّد له. ث.  ر. 

ل كّل عدد بقيمته املطلقة.  نبدِّ نرضب كّل عدد يف العدد املضاّد له.  ج.  ز. 

ل كّل عدد بالعدد املضاّد له.  نبدِّ نرضب كّل عدد يف مقلوبه.ح.  س. 
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هل تعلمون؟

اعتمدت إحدى طرق الرّضب يف عرص الفراعنة يف مرص عىل الرّضب يف 2، وعىل 

الجمع. إذا أخذنا بالحسبان أّن مناهج الّرياضيّات التّعليميّة يف املدارس حتّى القرن 

نوا الّسبب؟(  الّسادس عرش مل تشمل تعلَّم عملّية الرّضب )هل تستطيعون أْن تخمِّ

ا بطرقهم الّرياضّية.  فإّننا نفهم من ذلك أّن املرصّيني كانوا متقّدمني جدًّ

أمثلة:

211151151

422302302

844604604

168812081057

3361616511

42020

حاولوا أْن تفهموا الّطريقة، ثم ارضبوا مبساعدة الّطريقة املرصّية  اِفحصوا بطريقة أخرى.

نحافظ على لياقة رياضّية

اِنسخوا الجدول يف دفاتركم، ثم اكتبوا متارين مناسبة للنتائج املعطاة. اِفحصوا باآللة الحاسبة:  

الّنتيجة

خارج قسمة األعدادحاصل رضب األعدادحاصل جمع األعداد

كام ترغبونله إشارات مختلفةله نفس اإلشارة
أحد األعداد هو كرس بني   

0 1–   َو  
كام ترغبون

أحد األعداد هو كرس بني 

1 1–  َو 

1

0.2

-0.1

–2.4

3
1
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أُحجية 

الرّمز الربيديّ لصندوق بريد عامد مكوّن من 5 أرقام،  

واألرقام هي   2  , 3  , 4  , 6  َو 7.

الحظ عامد أّن كّل رقمني متجاورين يف الرّمز الربيدّي )األول والّثاين، الّثاين والثاّلث، وما 

نان عدًدا ثنايئ املنزلة يساوي حاصل رضب عددين أحاديِي املنزلة.   شابه( يكوِّ

جدوا الرّمز الربيدّي لصندوق بريد عامد.   أ. 

9 يك تبنوا رمزًا بريديًّا مكّوًنا من تسعة أرقام وله الّصفة  1 إىل  اِستعينوا باألرقام من   ب. 
ن عدًدا ثنايئ املنزلة يساوي  نفسها، وهذا يعني أّن كّل زوج من األرقام املتجاورة يكوِّ

حاصل رضب عددين أحاديِي املنزلة.

أُحجية

أ.   نحن أربعة أعداد. 

     اثنان متضاّدان واثنان العدد ومقلوبه.  

. 36- 5  وحاصل رضبنا  2
1-      مجموعنا  

     جدوا هذه األعداد.

 ب. نحن أربعة أعداد.  

      اثنان متضاّدان واثنان العدد ومقلوبه.  

. 6 4
1- 2 وحاصل رضبنا  6

1       مجموعنا  

     جدوا هذه األعداد.
 


