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العمليات على األعداد احلقيقية
:نذكرأننودًبدایة
س٦= س ) ٦+ ٥–٣+ ٢= ( س ٦+ س ٥–س ٣+ س ٢)١

})األعداد ( أى أننا فى جمع الرموز المتشابھة نكتب الرمز مرة واحدة ثم نجمع المعامالت { 

)الرموز المختلفة ال تجمع أو تطرح ( س ٣+ ص ٥= س ٣+ ص ٥)٢

) ٥–٦+ ( ص ) ٩–٤+ ( س ) ٣+ ٧= ( ٥–س ٣+ ص ٩–٦+ ص ٤+ س ٧)٣

الحد المطلق ھو } ود المطلقة معا نجمع الرموز المتشابھة معا والحد{ ١+ ص ٥–س ١٠= 

الحد بدون رموز

}عند الضرب نضرب العدد فى العدد والرمز فى الرمز { ٢س٤٠= س ٨× س ٥)٤

}قسمة نقسم العدد على العدد والرمز على الرمز فى ال{ ٣ص٥= ٤ص٥÷ ٧ص٢٥)٥

:والطرحالجمععملیتى:أوال
 األرقام ( عند جمع أو طرح الجذور المتشابھة نكتب الجذر مرة واحدة ثم نجمع ونطرح المعامالت(
٣٢= ٢) ٢+ ٣–٥+ ١= ( ٢٢+ ٣٢- ٥٢+ ٢أوجد ناتج:مثال
 تبقى كما ھى ( الجذور المختلفة ال تجمع وال تطرح(
٥٥+ ٧٢= ٥٥+ ٧٢ناتج :مثال
عند جمع أكثر من جذر نجمع الجذور المتشابھة معا لتبسیط المسألة
٢٢+ ٤٧+ ٥٥-٣٧+ ٥٥+ ٩٢: سط صورة ضع المقدار اآلتى فى أب:مثال

٧٧+ ١١٢= ٧) ٤+ ٣+ ( ٥) ٥–٥+ ( ٢) ٢+ ٩( = المقدار :الحل

:الجمععملیةخواص
أى أننا إذا جمعنا أى أعداًدا حقیقیة فإن الناتج یكون عددا حقیقیا: ق اإلنغال-أ

وھو تجمیع الحدود المتشابھة لتقلیل عدد حدود المسألة: الدمج -ب
٢+ ٥= ٥+ ٢أى أنھ مثال : اإلبدال -ت
٢= صفر + ٢الیؤثر فى عملیة الجمع : المحاید الجمعى ھو الصفر -ث
٩-ھو ٩المعكوس الجمعى للعدد : المعكوس الجمعى ألى عدد ھو نفسھ بإشارة مخالفة -ج

:أنالحظ

عملیة الطرح لیست إبدالیة وغیر دامجة ولیس لھا محاید

 المعكوس الجمعى للعدد
٣

- ھو ٥
٣

أو ٥
٣

فقط٥-ھو ٥كوس الجمعى للعدد أما المع٥-
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:والقسمةالضربعملیتى:ثانیا

الجذر× المعامل والجذر × فى عملیتى الضرب والقسمة نضرب المعامل 

٢١٢× ٧٣أوجد ناتج :مثال

٨٤= ٦× ١٤= ١٤٣٦= ١٢×١٤٣= ٢١٢× ٧٣:الحل

:الضربعملیةخواص
حاصل ضرب أى أعداد حقیقیة یكون الناتج عددا حقیقیا: اإلنغالق -أ

٢× ٣= ٣× ٢: اإلبدال -ب
٣٠= ٣× ١٠= ٥× ) ٣× ٢٣) = ( ٥× ٣(× ٢٣: الدمج -ت
]٣= ١× ٣[العدد نفسھ = ١× أى عدد : و الواحد المحاید الضربى ھ-ث

١معكوسھ الضربى ھو ١١: المعكوس الضربى ألى عدد ھو مقلوبھ -ج
١١

یتم وضع العدد الذى فى مقامھ جذر فى أبسط صورة عن طریق ضرب البسط والمقام فى الجذر:ھام

٥أوجد المعكوس الضربى للعدد :مثال
]بطریقة أخرى اجعل المقام عدًدا صحیًحا [ فى أبسط صورة٣

٥المعكوس الضربى للعدد :الحل
٣= ٣

٥
٣وفى أبسط صورة یكون 

٥
 =٣

٥
 ×٥

٥
 =٣٥

٥
:توزیع الضرب على الجمع -ح
إذا كان عددا مضروبا فى قوس فإننا نضرب العدد فى كل الحدود داخل القوس-١
)٢+ ٧(٢٧أوجد ناتج :مثال

+ ١٤= ٤٧+ ٧× ٢= ٤٧+ ٢٤٩= ٢× ٢٧+ ٧× ٢٧=)٢+ ٧(٢٧:الحل
د فى المقدار الثانىكل ح× إذا مقداًرا مضروًبا فى مقدار فإننا نضرب كل حد فى المقدار األول -٤٧٢

)٥–٢٣()٢+ ٣(أوجد ناتج :مثال
)٥–٢٣(٢+ )٥–٢٣(٣= )٥–٢٣()٢+ ٣(:الحل

 =١٠–٤٣+ ٥٣-٣× ٢= ٥× ٢–٢٣× ٢+ ٣× ٥–٢٣× ٣
 =٣-٤-= ١٠–٣-٦

:آخرحل
حاصل ضرب الطرفین+ حاصل ضرب الوسطین + الثانى × الثانى + األول × األول = حاصل ضرب القوسین 

Е)٢٣× ٢) + ٥-( × ٣) + ٥-( × ٢+ ٢٣× ٣= )٥–٢٣()٢+ ٣
 =٣- ٤-= ٤٣+ ٥٣–١٠–٦× ٢
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نــاريــمــت
اكتب المعكوس الجمعى لكل من األعداد التالیة-١

٢ ، -
٣

٧+ ٢، ٥ ،
٣

٦-، ٣–٥–
٣

٧
٥٣+ ٣٥-٣+ ٣٥اختصر ألبسط صورة -٢

٣أوجد ناتج -٣
٤٥× ٣

٥٣× ٢٠
٥

٣لألعداد اجعل المقام عددا صحیحا-٤
٧

   ،٩
٢٦

:أوجد ناتج العملیات اآلتیة -٥
٢–٣٢(٥٢(
٢( ٧

٧
-٣+ ٧(

-٥–٣(٢٥(
-٦٣+)٢٣+ ٨(٣
)٣٢+ ٤) (٣٢–٤(
)٢٨–٢)٣–٥

فأوجد س)٧+ ٢٣) (٧–٢٣(= ٢إذا كانت س-٦
)اجعل المقام عدًدا صحیًحا ( صورة فى أبسطأوجد ما یأتى -٧

٣
٣

٢
٣٢

-٦
٣

٢٥
٢١٠


١٥–٥
٢٥



 ٢المعكوس الضربى للعدد
٦

)٥÷ )٣٥+ ٥

 ٢٣المعكوس الضربى للعدد
٥


