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عملّيات إضافّية  7.2

وجدت ليىل ورقة عليها متارين حسابيّة غريبة:  

ِجدوا العملّية:  ______  

حلّوا التاّمرين اآلتية:     .1

ج. ت. أ. 

ح. ث. ب. 

حلّوا املعادالت اآلتية:   .2

ج. ت. أ. 

ح. ث. ب. 

تعرَّفنا يف الفّعالّية الّسابقة عىل عملّيات ثنائّية جديدة وعىل صفاتها. وتعرّفنا أيًضا عىل صفتني للعملّيات الّثنائّية: الّتبادل 

والحّد املحايد. 

للتذكري:

العملّية الّثنائّية بني أعداد هي عملّية بني عددين تعطينا عدًدا وحيًدا كنتيجة.  

العملّية الّتبادلّية هي عملّية ثنائّية ال يؤّثر ترتيب األعداد فيها عىل الّنتيجة.

ذنا بينه وبني كّل عدد آخر عملّية فإّننا نحصل عىل العدد اآلخر.    الحّد املحايد يف العملّية الّثنائّية هو عدد إذا نفَّ

عملّيات  يف  املحايدة  الحدود  إىل  املرحلة  هذه  يف  نتطّرق  ثنائّية.  عملّيات  عليها هي  تعرّفنا  اّلتي  العملّيات  جميع 

تبادلّية فقط. 

3. هل العملّية هي عملّية ثنائّية؟ علِّلوا.

هل العملّية هي عملّية تبادلّية؟ علِّلوا.
    
    

 

هل يوجد للعملّية حّد محايد؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فام هو؟ وإذا كانت اإلجابة بال فعلِّلوا.
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صفات إضافّية

اِنغالق

تخّبط خالد يف الّسؤال اآليت: هل عملّيتا الجمع والّطرح العادّيتان هام تبادلّيتان ملجموعة األعداد الطبيعّية؟

 43 7- = -   7 3 4- = فحص املثال اآليت:   

انتبه خالد إىل أّن إحدى نتيجَتِي الّتمرين ليست عدًدا طبيعيًّا.

تعريف:
تنتمي   - - بني كّل عددين يف املجموعة  العملّية  نتيجة  إذا كانت  ثنائّية  لعملّية  "باملغلقة"  أعداد  ي مجموعة  نسمِّ

إىل نفس املجموعة.    

مثال: مجموعة األعداد الطبيعّية هي مجموعة مغلقة لعملّية الجمع العادّية؛ ألّن مجموع كّل عددين طبيعّيني هو

       عدد طبيعّي دامئًا، وهذا يعني أّنه ينتمي إىل املجموعة. 

       لكن مجموعة األعداد الطبيعّية غري مغلقة لعملّية الّطرح العادّية؛ ألّن نتيجة طرح عددين طبيعّيني ليست

       عدًدا طبيعيًّا دامًئا. 

7 – 3  ليست عدًدا طبيعيًّا.        مثاًل: نتيجة طرح الّتمرين  

اِفحصوا، يف كّل بند، هل مجموعة األعداد الطبيعّية )دون العدد صفر( مغلقة للعملّية املعطاة.  .4
ا. إذا كانت اإلجابة بنعم فارشحوا الّسبب. وإذا كانت اإلجابة بال فأعطوا مثااًل مضادًّ  

الّضب. أ. 

القسمة. ب. 

القّوة. ت. 

املعّدل الحسايب )للّتذكري: معنى العملّية "معّدل حسايّب لعددين" هو ِنصف مجموعهام(. ث. 

أ. هل مجموعة األعداد الطبيعّية هي مجموعة مغلقة للعملّية اّلتي تعرّفنا عليها يف بداية الفّعالّية؟  .5
ا.                    إذا كانت اإلجابة بنعم فارشحوا الّسبب، وإذا كانت اإلجابة بال فأعطوا مثااًل مضادًّ

         . ب.  ِجدوا مجموعة مغلقة للعملّية
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الّتجميع

ُطلب من رامي ورانية أْن يحال مترينْي جمع ومترينْي طرح: 

(112 28) 52 =+ + 117)أ.  17) 7 =- - ت. 

112 (28 52)=+ + 117ب.  (17 7)=- - ث. 

اِّدعى راين أّنه يكفي حّل مترين جمع واحد ومترين طرح واحد. 

اِّدعت رانية أّنه يكفي حّل مترين جمع واحد، لكن يجب حّل مترينْي طرح.  

من منهام صادق؟ ارِشحوا. 

تعريف

العملّية الّثنائّية هي عملّية تجميعّية إذا حّققت قانون الّتجميع، وهذا يعني أّن ترتيب تنفيذ نفس العملّية مرتني 

يف سلسلة العملية نفسها ال يغريِّ الّنتيجة.

هذا يعني أّن العملّية  هي تجميعّية ملجموعة أعداد، إذا تحّققت املساواة اآلتية، لكل ثالثة أعداد  a,b,c  يف 

مجموعة األعداد املناسبة للعملّية:  

مثال: عملّية الجمع العادّية هي تجميعّية يف مجموعة األعداد الطبيعّية؛ ألّنه لكل

         ثالثة أعداد طبيعّية:   

          أما عملّية الّطرح العادّية فهي ليست تجميعّية يف مجموعة األعداد الطبيعّية. 

مثاًل:     لكن  

هل  العملّية اّلتي تعرفنا عليها يف بداية الفّعالّية هي تجميعّية يف مجموعة األعداد الّصحيحة؟ علِّلوا إجابتكم.  .6

معطاة ثالث عملّيات ثنائّية، وقد تعرّفنا عليها يف الفّعالّية الّسابقة.   .7

 

دوا ما إذا كانت تجميعّية أم ال. إذا كانت اإلجابة بنعم فارشحوا، وإذا كانت اإلجابة بال تطرّقوا إىل كّل فّعالّية، وحدِّ

نا فيه ترتيب تنفيذ العملّية يف الّسلسلة فسنحصل عىل نتائج مختلفة(. ا )هذا يعني أّنه إذا غريَّ  فأعطوا مثااًل مضادًّ
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تحدٍّ

8.  نتطرّق إىل مجموعة األعداد الّصحيحة عىل محور األعداد.   
b بالّطريقة اآلتية: a َو    نعرِّف العملّية M بني عددين صحيحني  

b عىل محور األعداد. اِنتبهوا! الُبعد هو عدد موجب دامئًا.  a َو  a M b يساوي الُبعد بني     

هل العملّية M هي عملّية ثنائّية؟ ارِشحوا.   أ. 

هل مجموعة األعداد الّصحيحة مغلقة للعملّية M؟ ب. 

هل العملّية M تبادلّية؟ علِّلوا.  ت. 

هل العملّية M تجميعية؟ ث. 

ارِشحوا ملاذا ال يوجد حّد محايد للعملّية M؟   ج. 
ِجدوا مجموعة أعداد مغلقة للعملّية M بحيث يكون هناك حّد محايد لهذه العملّية.         ح. 


