
 متوسط 1تمثيل الجمع بمخطط ) أو تصور الجمع (                                                                               

 صورة ذهنية للجمع( إنشاءتصور الجمع )

يكون لدينا ثالثة كميات ) الكمية األولى و الكمية الثانية و الكمية الثالثة ( بحيث نستطيع أن نجزء الكمية  أنلكي تكون لدينا صورة الجمع ينبغي 

و بحيث الكمية الجزئية األولى تعادل الكمية األولى و الكمية الجزئية الثانية تعادل  الثالثة إلي جزءين ) كمية جزئية األولى و كمية الجزئية الثانية (

 انية عندئذ نقول أن الكمية الثالثة تعادل مجموع الكمية األولى مع الكمية الثانية الكمية الث

 

 إليك هذه الصورة  مثال

 

 

 

 

 2كيس                    1كيس                                        

 برتقاالت          فيه برتقالتان 3فيه                                    

 

 تالميذ 5فوج فيه     

 

 تمرين

 األسفلعبر عن الجمع الوارد في الصورة التي في 

 

 

 

 

 

         غ مشمش 80              غ مشمش 100العنب            غ 180 

                 الذي أكلته لينا              الذي أكلته خولة        الذي أكله سمير 

 

 توحيد صور الجمع

ل ارسم )و لتوحيد( صور الجمع )الكمية الثالثة تعادل مجموع الكمية األولى مع الكمية الثانية ( فاني ال ارسم صور الجمع القريبة من الواقع ب لتسهيل

 كالتالي )قطعة مجزئة إلي جزءين ( صورة ذهنية

 

 طول الجزء الثاني من القطعة                                                         قطعة لمن ا األولطول الجزء         

 يعبر عن الكمية الثانية                                                             األولىيعبر عن الكمية    

                    

 طول القطعة الكلي  يعبر عن الكمية الثالثة                                                                                                  

 

 ( 2مع عدد البرتقال في الفوج  1عدد التالميذ في الفوج يساوي مجموع عدد البرتقال في الكيس في مثال السابق ) مثال

 ني ال ارسم اشخاص و برتقال بل ارسم صورة ذهنية التاليةفا      

 

 حبات برتقال 2حبات برتقال                                                        يعبر عن  3يعبر عن               

                                                             

                    

  تالميذ 5يعبر عن                                                                                                   

  مالحظات

 ال يهمنا طول القطعة و ال يهمنا طول الجزءين

 نسمي الصورة الذهنية للجمع بالمخطط

 المجموع )أو نقول الناتج(طول الكلي للقطعة يعبر دوما عن 

 

 تمرين

 مثل بمخطط بدل عن صورة المذكورة في التمرين السابق ) تمرين العنب و المشمش(

 

 

   

واضح أن الصورة تعبر عن الجمع الن فوج التالميذ نستطيع أن نجزءه 

ي يساوي عدد البرتقال ف األولإلي جزءين بحيث عدد التالميذ في الجزء 

البرتقال في الكيس  الثاني يساوي عدد في الجزءوعدد التالميذ  1الكيس 

عدد التالميذ في الفوج يساوي مجموع  أننقول   أننستطيع  إذنالثاني 

  2مع عدد البرتقال في الفوج  1عدد البرتقال في الكيس 

 .............................................واضح أن الصورة تعبر عن الجمع 

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

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

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

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

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

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

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

 



 متوسط 1(                                          تمثيل الطرح بمخطط ) أو تصور الطرح                                      

 (صورة ذهنية للطرح إنشاء) تصور الطرح

إحدى هذه يكون لدينا ثالثة كميات ) الكمية األولى و الكمية الثانية و الكمية الثالثة ( بحيث نستطيع أن نجزء  أنينبغي  لكي تكون لدينا صورة الطرح

و بحيث الكمية الجزئية األولى تعادل الكمية األولى و الكمية  الكمية الثالثة إلي جزءين ) كمية جزئية األولى و كمية الجزئية الثانية (الكميات مثال 

 الثانيةالكمية  و فرق الكمية الثالثةتعادل  انية عندئذ نقول أن الكمية األولىثانية تعادل الكمية الثالجزئية ال

 جزئين حيث كل جزء منها يعادل كمية نسميها الكمية المحذوف منها  إلىالكمية التى نجزئها 

 مثال 

  الصورةخشيبات و قريصات كما في  و خرفان لدينا

 

 

 

 

 2كيس                                                                 

 قريصاتفيه                                                              

  1كيس                                       

 خشيبات 5خرفان       فيه  7قطيع فيه     

 1مالحظة 

 االخريتينإذا كانت لدينا ثالث كميات و كانت إحدى هذه الكميات هي مجموع الكميتين الباقيتين فحتما توجد من هذه الكميات كمية هي فرق الكميتين 

 (7 – 2=  5فحتما  2+  5=  7 تحقق 7و  5و  2مثال لدينا ثالثة كميات )

 2مالحظة 

فان  الكميتين االخريتين << نجزءها الى جزئين بحيث هذين الجزئين يساويان أنإذا كانت لدينا صور ثالث كميات بحيث توجد >>كمية نستطيع 

تدل على أن المقصود  إشارة أوالصورة التى تشمل صور الكميات تكون تعبر عن الجمع أو الطرح )ال ندري بتحديد( لكي ندري يجب إضافة كلمة 

 هو الطرح أو الجمع

 تمرين

 األسفلالوارد في الصورة التي في  طرحعبر عن ال

 

 

 

 

 

         غ مشمش 80              غ مشمش 100العنب            غ 180 

                 الذي أكلته لينا              الذي أكلته خولة        الذي أكله سمير 

 توحيد صور الفرق

القريبة من الواقع بل ارسم  فرقالكمية الثانية ( فاني ال ارسم صور ال والكمية األولى  فرق)الكمية الثالثة تعادل  )و لتوحيد( صور الفرق لتسهيل

 كالتالي )قطعة مجزئة إلي جزءين ( صورة ذهنية

 طول الجزء الثاني من القطعة                                                         قطعة لمن ا األولطول الجزء         

 يعبر عن الكمية الثانية                                                             ثالثةاليعبر عن الكمية    

                    

 األولى )المحذوف منها(طول القطعة الكلي  يعبر عن الكمية                                                                                                   

 (القريصات عدد  و الخرفانعدد  فرقيساوي  الخشيباتعدد في مثال السابق ) مثال

 بل ارسم صورة ذهنية التالية خرفان و خشيبات و قريصاتفاني ال ارسم       

 قريصات 2يعبر عن                                                             شيبات خ 5يعبر عن               

                                                             

                    

  ) الكمية المحذوف منها( خرفان 7يعبر عن                                                                                                   

  مالحظات
 ال يهمنا طول القطعة و ال يهمنا طول الجزءين

 بالمخطط نسمي الصورة الذهنية للفرق

 الكميتين المحذوفة و المتبقيةأما طوال القطعتين الجزئيتين فيعبران عن  منها محذوفالالكمية طول الكلي للقطعة يعبر دوما عن 

 تمرين

 في التمرين السابق ) تمرين العنب و المشمش( وجودةمثل بمخطط بدل عن صورة الم

 

 

  

 ........................................................ طرحال الصورة تعبر عن

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

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

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

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

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

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

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

 

نستطيع أن نجزءه إلي  القطيعواضح أن الصورة تعبر عن الطرح الن 

ول يساوي عدد القريصات في الجزء األ الخرفانجزءين بحيث عدد 

إذن نستطيع أن   الخشيباتفي الجزء الثاني يساوي عدد  الخرفانوعدد 

 نقول أن 

 القريصاتعدد  و الخرفانعدد  فرقيساوي   الخشيباتعدد 

     الخشيباتو عدد  الخرفانعدد القريصات يساوي فرق عدد 

 


