
جمع الاعداد املىجهتعً وزقت عمل استدزاجيت   

ق محىز الاعداد  الهدف: ان ٌعسف التلمير ليفيت جمع اعداد مىجهت عً طٍس

 الجيىجبراقم بفتح ملف  .1

 الثاوي.هى للعدد   bهى للعدد ألاوى واملزالج  aاملزالج  ،bو  a أمامو مزالجين  .2

و املزالج  .3 و املزالج  ،22إلى أن جصل إلى العدد )املزالج للعدد ألاوى(   aقم بتحٍس )املزالج   bومً ثم قم بتحٍس

ألتب هص العمليت الحسابيت وسجل الىاجج الري حصلت عليه في ، 32العدد  وجىقف عىد للعدد الثاوي(

 .دفترك

و املزالج  .4 و املزالج ، 35إلى أن جصل إلى العدد   aقم بتحٍس  )املزالج للعدد الثاوي(  bومً ثم قم بتحٍس

 .ألتب هص العمليت الحسابيت وسجل الىاجج الري حصلت عليه في دفترك، 12العدد  وجىقف عىد

اججاه العدد ألاوى  املىجب ب aعددًً معيىين مىجبين وحسك املزالجين باججاههما، أي املزالج  باختياز  قم .5

 ملىجب الثاوي. سجل في الدفتر هص العمليت الحسابيت والىاجج الري حصلت عليه.باججاه العدد ا bواملزالج 

و املزالج الان  .6 و املزالج ،  -22إلى أن جصل إلى العدد   aقم بتحٍس  )املزالج للعدد الثاوي(  bومً ثم قم بتحٍس

 .كألتب هص العمليت الحسابيت وسجل الىاجج الري حصلت عليه في دفتر ، -32العدد  وجىقف عىد

اججاه العدد السالب ألاوى ب aعددًً معيىين سالبين  وحسك املزالجين باججاههما، أي املزالج  باختياز  قم .7

 باججاه العدد السالب الثاوي. سجل في الدفتر هص العمليت الحسابيت والىاجج الري حصلت عليه. bواملزالج 

 (7، 6ىىد )( والىتائج في الب5، 4، 3الان قازن بين الىتائج في البىىد )  .8

 ماذا ًمنىو القىى عً اشازة العدد الىاجج مً عمليت جمع عددًً لهما اشازة مىجبت؟ .9

 ماذا باليسبت لىتيجت جمع عددًً لهما اشازة سالبت؟ .12

 ماذا جتىقع باليسبت لىتيجت جمع عددًً لهما اشازاث مختلفت؟ .11

عليه. سجل في  bوثبت  املزالج   22العدد  عليه، ثم قم باختياز  aوثبت املزالج   -17قم باختياز العدد  .12

 الدفتر هص العمليت الحسابيت والىاجج الري حصلت عليه.

https://www.geogebra.org/m/GufVWuzy


 ما اشازة الىتيجت التي حصلت عليها؟ .13

 هل سىحصل دائًما على هفس الاشازة عىد جمع عددًً لهما اشازاث مختلفت ؟ .14

وثبت  املزالج   4ثم قم باختياز  العدد عليه،  aوثبت املزالج   -17اذا ماهت اجابتو وعم، قم باختياز العدد  .15

b .عليه. سجل في الدفتر هص العمليت الحسابيت والىاجج الري حصلت عليه 

 أجب صح أم خطأ: .16

 فت جهىن مطابقت إلشازة ًمنىو الاستيتاج أن اشازة هاجج الجمع لعددًً لهما اشازاث مختل

 غس في القيمت املطلقت ____________العدد ألاص

  الاستيتاج أن اشازة هاجج الجمع لعددًً لهما اشازاث مختلفت جهىن مطابقت إلشازة ًمنىو

 العدد ألالبر في القيمت املطلقت ____________

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 


