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الجزء الثاني–ریاضیات الصف السادس االبتدائي 

جمع األعداد الصحیحةجمع األعداد الصحیحة

ریاضیات الصف السادس االبتدائي 

جمع األعداد الصحیحة :)3–10( جمع األعداد الصحیحة :)3–10(



وتمثیل عملیة ، فھم األعداد الصحیحةعلى 

 1+الصحیح الصفراء           العدد 

1-الصحیح العدد               

على للمساعدة قطع العدِّ یمكن استعمال 

علیھاالجمع 

++الصفراء           العدد قطعة العدِّ حیث ُتمّثل  
ــــ ــــ              الحمراء وُتمّثل قطعة العدِّ    



فإن الناتج یكون  حمراءقطعة عد 

.الزوج الصفريالقطع  .الزوج الصفريالقطع 

ــــ

==00

قطعة عد مع  صفراءوعندما تقترن قطعة عد 

القطع من الزوج على ھذا ویطلق . صفًرا القطع من الزوج على ھذا ویطلق . صفًرا

++

++
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قطع العد  

++++

++

++++

قطع العد  باستعمال  3+  3-لتمثیل 

ــــ

-33

ــــ

ــــ

ــــــــ
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++

باستعمال قطع العد

++

++

    +2  =5

2+    3:  أوجد ناتج): 1(مثال 

++++

++

++
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  3:  فیكون ناتج



باستعمال خط األعداد

الصفرمن  ابدأ

-1-2-3-4-5-6-7-8

الیمینإلى  وحدتین
الیمینوحدات إلى 

-1-2-3-4-5-6-7-8

2+    3:  أوجد ناتج): 1(مثال 

ابدأ

0 1 2 3 4 5 6 7

وحدتینثم تحرك من عند ذلك 
وحدات إلى  3تحرك 
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5=  2+    3:  فیكون ناتج

0 1 2 3 4 5 6 7



(

ــــ

باستعمال قطع العد

ــــ

ــــ

ــــ

)  +  (-4 =(-6

ــــ

)4-(+  )  2-(:  أوجد ناتج): 2(مثال 

ــــــــ

ــــ
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باستعمال خط األعداد

الصفرمن  ابدأ

-1-2-3-4-5-6-7-8

الیسارإلى وحدات 
الیسارإلى  وحدتین

6-)= 4-)  +  (2-: (فیكون ناتج

-1-2-3-4-5-6-7-8

)4-)  +  (2-(: أوجد ناتج): 2(مثال 

ابدأ

0 1 2 3 4 5 6 7

وحدات  4ثم تحرك من عند ذلك 
وحدتینتحرك 

م2020– وزارة التربية والتعليم 

0 1 2 3 4 5 6 7



باستعمال قطع العد

++++

++

  ( +2  =-1

2+  )  3-(:  أوجد ناتج): 3(مثال 

ــــــــ

ــــ

ــــ
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باستعمال خط األعداد

الصفرمن  ابدأ

-1-2-3-4-5-6-7-8

الیمینإلى وحدتین 
الیساروحدات إلى 

) :-3  (  +2 =-1

-1-2-3-4-5-6-7-8

2+  )  3-(: أوجد ناتج): 2(مثال 

ابدأ

0 1 2 3 4 5 6 7

وحدتین ثم تحرك من عند ذلك 
وحدات إلى  3تحرك 
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: (فیكون ناتج

0 1 2 3 4 5 6 7



عند جمع عددین صحیحین عند جمع عددین صحیحین 
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:أوجد ناتج جمع كل مما یأتي

.............. = (

.............. = (

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا .............. = (

.............. =

توصلت إلیھا

  7  +3  .............. =10

أوجد ناتج جمع كل مما یأتي :)1(تدریب 

  7  +3  .............. =

)- 7) +  (- 3.............. = (

7  ) +- 3.............. = (

10

-10

4
ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 
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7  ) +- 3.............. = (

)- 7 +  (3 .............. =

4

-4



:أوجد ناتج جمع كل مما یأتي

..............

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا
..............

أوجد ناتج جمع كل مما یأتي :)2(تدریب 

  7  +0  .............. =7   7  +0  .............. =

0) +- 3.............. = (

3  ) +- 3 = (..............

7

-3

0

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 
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3  ) +- 3 = (..............0



 5(

) +- 5(

 5(
ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا

= 3   +6  ) +- 

+ (  6+   3أوجد ناتج    :)3(تدریب 

= 3   +6  ) +- 

= 9 ) +- 5(

= 4

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا
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 ) +-7(

 +  (9 ) +-7(

 ) +-7(

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي )7-() + 

توصلت إلیھا

 =1  +)-3 ( +9 

)  + 3-(+   1أوجد ناتج     :)4(تدریب 

 =1  +)-3 ( +9 

 =1  +9 ) +-3 + (

 =10  +-10

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا
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ص +   س: فأوجد قیمة  7-=  ص -7 صَو        3=  س كانت إذا :)4(مثال 

ص+     س

3

ص+     س
+        =

 =-4
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ص +   س: فأوجد قیمة  6=  صَو     6

ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا

َو       1-=  س كانت إذا :)5(تدریب 

ص+     س

-1

ص+     س
+        =

 =5
ُحل التدریب، ثم تأكد من اإلجابة التي 

توصلت إلیھا
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