
 متوسط 1                   (           المعادالت حل المسالة باستخدام مايقابلها في رياضيات ) حل                              

 حل المسائل باستخدام تمثيل باالشرطة
 من كمية القديمة بالكمية الزائدة << اكبر>> كمية الجديدة    النوع االول

 يعطينا الكمية الجديدة و الكمية الزائدة و نبحث عن الكمية القديمة 

 أو يعطينا الكمية الجديدة و الكمية القديمة و نبحث عن الكمية الزائدة
 

 التعبير اللغوي عن الواقع خطوات الحل

 مثال 

عصير و ذلك بخلط كمية من  L c 600صنع عماد 

 من عصير الرمان المركز L c 80الحليب مع  

 كم حجم الحليب الذي استعمله عماد

 التعبير اللغوي عن الواقع

 تطبيق

  5و هو يفوق عدد الذكور ب  23عدد االناث 

 كم عدد الذكور

 

 التمثيل باالشرطة

 

 ( xكمية الحليب ) 

 كمية العصير المصنوع

     (600 ) 

 ( 80كمية عصير الرمان المركز )                    

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

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

 

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

 المسالة من قراءة

 التمثيل باالشرطة

 

 قراءة جبرية قراءة لغوية

الواقع  تقابل العملية التى

                           في عالم االعداد

 قراءة جبرية قراءة لغوية

 تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 نقرء من التمثيل 

ان كمية الحليب + كمية 

عصير الرمان المركز 

 يساوي كمية العصير

 نقرء من التمثيل

600  =80  +x 

)الكتابة الجبرية تكتب من 

 اليسار الى اليمين(

 نقرء من التمثيل 

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

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

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

 نقرء من التمثيل 

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

 حل المسالة من قراءة

 التمثيل باالشرطة

 

 

 

 

 قراءة جبرية  قراءة لغوية

حل  تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 قراءة جبرية قراءة لغوية

حل  تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 نقرء من التمثيل 

ان كمية الحليب تساوي 

كمية  -كمية العصير 

 عصير الرمان المركز

 نقرء من التمثيل 

80 – 600  =x 

 اي

520  =x 

 نقرء من التمثيل 

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

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

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

 نقرء من التمثيل 

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

 اي

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

 )نبحث عن سن عمر( سنوات 4سنة و هو اكبر من اخيه عمر ب  12سن محمد     1المسألة                     

  عمر(عن بكم يكبر محمد )  سنوات 9سنة وهو اكبر من اخيه عمر حيث سن عمر  12سن محمد    2المسألة                     

 ( x) المعلومة المجهولة نرمز لها ب  حل المسألتين باتباع الخطوات المواجودة في هذا الجدول                      
 

 2المسألة  1المسألة  خطوات الحل

 التمثيل باالشرطة

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 التمثيل باالشرطة المسالة من قراءة

تحويل أو نقول  )قراءة جبرية(

 )تعبير جبري( المسالة الى معادلة

 

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

 

 

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

التمثيل  حل المسالة من قراءة

 )قراءة جبرية(  باالشرطة

 أو حل المعادلة

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

 اي

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

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

 اي

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

 مالحظة

 في المعادلةفي بعض االحيان يعطينا تعبير حرفي عن مسألة بدون مسألة ) اي يعطينا معادلة بدون مسألة ( و يقول لنا اوجد العدد الناقص 

 ثم من تمثيل                                        نمثل هذا النص بشريطين  <<  3ب  xاكبر من  15 >> هذا يعني ان  x+  3=  15مثال 

 12هو  xاي   12هو  x=   3 - 15نجد

هو الشيء االول  ثم نحول الجمع الى نص >>  الشيء  7هو الشيء الثاني و الحد االول  9<< نضع الناتج  7 + 2=  9في المساواة >>   مالحظة

 << 2ب  7اكبر من  9<< أي >>  2الثاني اكبر من الشيء االول ب 

 

 ( x) حول المعادلة الى نص ثم مثل النص بشريطين ثم من تمثيل جد قيمة  x    +7=  21اوجد العدد المجهول في المعادلة     تمرين

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

    

x 
15 

3 

 تمرين

3 



 

                    (           المعادالت مايقابلها في رياضيات ) حلحل المسالة باستخدام                             

 )هذه المرة سيكون البحث عن شيئين و ليس شيء واحد(        حل المسائل باستخدام تمثيل باالشرطة

 يعطينا الكميتين معا و الكمية الزائدة و نبحث عن الكمية القديمة ثم الجديدة من كمية القديمة بالكمية الزائدة << براك>> كمية الجديدة    نيثاالنوع ال

 

خطوات 

 الحل

 التعبير اللغوي عن الواقع

 مثال 

من  كميةعصير و ذلك بخلط كمية من الحليب مع   L c 800صنع عماد 

 عصير الرمان المركز

كم  L c 350حيث كمية الحليب تفوق كمية عصير الرمان المركز ب 

 وكم حجم الحليب الذي استعمله عماد

 التعبير اللغوي عن الواقع

 تطبيق

يفوق   و وزن القارورة g 120وزن قارورة مع غطاءها 

   g 100وزن الغطاء ب 

 ثم كم وزن القارورة  وزن الغطاءكم 

 

التمثيل 

 باالشرطة

 

 الكميتن                                      ( مجهولة)  الرمان المركزكمية 

 (800)معا                               (                  مجهولة) كمية الحليب 

 ( 350الرمان المركز ) التى تفوق بها كمية الحليب كميةكمية       

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

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

 

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

نركب 

 الشريطين 

 معا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحذف 

 من 

الشريط 

المركب 

الجزء 

 المعلوم

و ليس 

 الكل

 

   

نقسم 

الشريط 

المتحصل 

عليه الى 

 نصفين

  

الى  نضف

الشريط 

الجديد 

الجزء 

المحذوف 

 سابقا

  

 

 

 مالحظة

 و عند البحث عن شيء واحد نفضل استخدام التعبير الجبريلما نبحث عن شيئين نقوم باستخدام عمليات على الشريطين و ال نستخدم التعبير الحرفي 

  

 

 

 

 

 

   

 (800معا)الكميتن 

 ( مجهولة)  الرمان المركزكمية 
 ( مجهولة) كمية الحليب 

 ( 350بكم يفوق الحليب الرمان المركز )

 الحليب المساوية لكمية  كمية

 ( 225)  الرمان المركز

 225+  350=  575 (مجهولةلم تصبح )كمية الحليب 

 ( 350بكم يفوق الحليب الرمان المركز )

 (450 ׃ 2=  225) 

 ( مجهولةلم تصبح )  الرمان المركزكمية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (450  =350 - 800) 

 ( مجهولة)  الرمان المركزكمية 
 ل المساويةكمية الحليب 

 كمية الرمان المركز

4 



 متوسط 1                       (المعادالت حل المسالة باستخدام مايقابلها في رياضيات ) حل

 حل المسائل باستخدام تمثيل باالشرطة

  من كمية القديمة بالكمية الناقصة << اصغر>> كمية الجديدة    ثالثالنوع ال

 قديمة )الكبرى(  أوو نبحث عن الكمية ال)المحذوفة( و الكمية الناقصة  يعطينا الكمية الجديدة )الصعرى(

 يعطينا الكمية الجديدة )الصعرى( و الكمية القديمة )الكبرى(   و نبحث عن الكمية الناقصة )المحذوفة(

 

 التعبير اللغوي عن الواقع خطوات الحل

 مثال 

بيضة اخذت مروة عددا من بيض فبقيت  54 في السلة

 بيضات   9فيها 

اخذته مروة )مجهول نرمز له ب  عدد البيض الذيكم 

x) 

 التعبير اللغوي عن الواقع

 تطبيق

قطع اكل عبد الرحيم عدد من القطع  8طبق بيتزا مكون من 

 القطع الماكولةكم عدد قطع  3فبقي 

)الهدف ليس ايجاد العدد بل فهم المسالة و ذلك بتمثيلها بشريطين 

ثم اعادة كتابة المسالة كتابة جبرية ثم كتابة الحل كتابة جبريا 

 جبر(  الايضا يعني نخرج من الحساب وندخل في 

 

 التمثيل باالشرطة

 

 (9)الجديدة  البيضكمية 

  البيض القديمةكمية 

     (54 ) 

 (x) البيض المحذوفةكمية                     

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

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

 

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

المسالة  قراءة

التمثيل  من

 باالشرطة

 

 قراءة جبرية قراءة لغوية

 تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 قراءة جبرية قراءة لغوية

 تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 نقرء من التمثيل 

كمية  -كمية البيض القديمة 

يساوي البيض المحذوفة 

 البيض الجديدةكمية 

 نقرء من التمثيل

9  =x - 54 

)الكتابة الجبرية تكتب 

 اليسار الى اليمين(من 

 نقرء من التمثيل 

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

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

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

 نقرء من التمثيل 

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

حل  قراءة

 المسالة من

 التمثيل باالشرطة

 

 

 

 

 قراءة جبرية  قراءة لغوية

حل  تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 قراءة جبرية قراءة لغوية

حل  تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 نقرء من التمثيل 

كمية البيض المحذوفة 

البيض القديمة تساوي كمية 

  البيض الجديدةكمية  -

 نقرء من التمثيل 

9 – 54  =x 

 اي

45  =x 

 نقرء من التمثيل 

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

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

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

 نقرء من التمثيل 

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

 اي

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

 

 

 سنوات 19من اخيه عمر حيث سن عمر  اصغرسنة وهو  12سن محمد    تمرين

 باتباع الخطوات المواجودة في هذا الجدول حل المسألةمحمد عن عمر(  بكم يصغر)  

 ( x) المعلومة المجهولة نرمز لها ب  

 

 

 

 

 

 

 

جد  اكتب الحل ثم من الكتابة ) حول المعادلة الى نص ثم مثل النص بشريطين ثم من تمثيل x  -  37=  21اوجد العدد المجهول في المعادلة     تمرين

 ...........................................................................................................................................................................  ( xقيمة 

 

 

  

 المسألة  خطوات الحل

 التمثيل باالشرطة

 

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

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

 

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

 التمثيل باالشرطة المسالة من قراءة

أو نقول تحويل  )قراءة جبرية(

 المسالة الى معادلة )تعبير جبري(

 

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

 

التمثيل  حل المسالة من قراءة

 )قراءة جبرية(  باالشرطة

 أو حل المعادلة

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

 اي

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

15 

x 

3 

 مالحظة

حرفي عن مسألة بدون في بعض االحيان يعطينا تعبير 

نا مسألة ) اي يعطينا معادلة بدون مسألة ( و يقول ل

 اوجد العدد الناقص في المعادلة

 xمن  اصغر 15 >> هذا يعني ان  x - 3=  15 مثال

 بشريطين نمثل هذا النص<<  3ب 

   x = 15 + 3نكتب الحل كتابة جبرية تمثيل الثم من 

 18هو  xو اخيرا ياتى حساب 

 

 7<< نضع الناتج  10 - 3=  7في المساواة >>   مالحظة

هو الشيء االول  ثم  10هو الشيء الثاني و الحد االول 

نحول الطرح الى نص >>  الشيء الثاني اصغر من 

 << 3ب  10اضغر من  7<< أي >>  3الشيء االول ب 



 المستوى االول              (المعادالت ) ترجمة نص لغوي لمسالة الى ما يقابله في رياضيات      ة االخوين جناتي        وسطمت

 الربط بين الواقع و االعداد (1

 اليومية و االعداد التى ندرسهاشياء في حياتنا اال هذه جب ان نعرف انه هناك ترابط بينحل المسائل في حياتنا اليومية ي قبل ان ننتقل الى

بعد ربط الواقع   – الطبيعة  –التى تهتم بالوسط الذي نعيش فيه ) الن الفيزياء هي و االعداد التى في الواقع  ربط بين االشياء تان  الفيزياء ستطيعت

 (  -نعتبر الفيزياء كالعينين و نعتبر الرياضيات كالمخ  - باالعداد تاتي رياضيات لتتعامل مع هذه االعداد التى تمثل الواقع
 

 

 

 

 

 

 
 

 ساعة اي لما تدور االرض دورة واحدة حول نفسها  24بين اللحظتين لحظة شروق االمس و لحظة شروق اليوم  نسميه  ما  مالحظة

 نربط بين االرض )او اي شئ مسطح( مع المساحة أو نربط بين المكان الذي يماله الماء في زجاجة و حجم الماء في زجاجة ان نستطيع  مالحظة

الكتلة و الزمن و شدة التيار و شدة الحرارة و قيس الزاوية بالمقادير الفيزيائية و هذه المقادير يمكن ان تاخذ قيم عددية نسمي كل من الطول و   مالحظة

 و هكذا نكون ربطنا بين الواقع باالعداد ) اي ربطنا عدة مجاالت من الحياة بالرياضيات (
 

 االعدادعملية جمع الواقع و تكبير شيئ في الربط بين  (2

 

 االشياء من 

العالم 

 الواقعي

 كلمة 

 المفتاحية

التعبير 

 اللغوي

 ما يقابلها في عالم االعداد التمثيل باالشرطة

 لدينا شيئين 

 من الواقع 

 نقارن بينهما

  الثاني الشيء اكبر

 اكبر من 

 ولاال الشيء

 (A)االول  كمية                                                   

 (C)كمية الثاني                                                    

 

 (B) االول الشيءعن الثاني  بكم يكبر الشيء 

 

   C = B + A 

 لدينا شيء

  الواقع من

 تتغير كميته

 نكبر  نكبره

  كمية الشيء

 

 (A) هاتكبير قبل الكمية                                               

 (C) تكبيرها بعد الكمية                                               

 

 (B) الشيءبكم كبرنا هذا   

 

   C = B + A 

يكبر 

 لوحده

 كبرت 

 كمية الشيء

 

 (A) الكمية قبل ان تكبر                                               

 (C) الكمية بعد ان تكبر                                               

 

 (B)بكم كبر هذا الشيء   

 

    C = B + A 

 
 هو بكم يكبر الشيء الثاني عن الشيء االول 2هو الشيء االول و  5هو الشيء الثاني و  7<< نضع  2ب  5أكبر من  7في النص >>   مثال

 5+  2=  7هو الحد الثاني أي  2و نحول النص الى جمع حيث الشيء االكبر هو الناتج و االشيء االصغر هو الحد االول و         

 

 في عالم االعدادالواقع  تقابل العملية التى التمثيل باالشرطة التعبير اللغوي عن الواقع

سنتيم  120طول عبد الرحيم 

 7من ياسين ب  اطول وهو

 سنتيم

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

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

………. 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

 30ابوه  اعطاه دينار 50لياسين 

 دينار

 

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

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

………… 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

سنتيم وبعد  120طول وسام 

 سنتيم 10طولها ب  ازدادسنة 

 

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

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

……………. 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

___________________________________________________________________________________________ 

أو أكثر وزنا و في الحجوم  أثقل و في االوزان نستعمل   طوالأو أكثر  أطول في االسعار نستعمل أغلى  و في االطوال نستعمل    مرادفات أكبر

 ) حسب المقادير الفيزيائية التى نعالجها ( .... الخ جما و في في الحرارة نستعمل اكثر سخونة نستعمل أوسع أو اكثر سعة أو أكثر ح

و  ثقليزيد  و في االوزان نستعمل   طولأو يزداد  طول في االسعار نستعمل يزيد ثمنها أو ارتفع ثمنها و في االطوال نستعمل ازداد    تكبر مرادفات 

 (هي من مرادفات تكبر .... الختفوق أو تزيد أو ازدادت)في الحجوم نستعمل ازداد سعة  

ربما نجد مكان >> و  ثم اكتسب الكمية الثانية << األولى>> كان عند عمر الكمية أو  ...... او زدنا لها مثل نضف لها او نزد لها  مرادفات كبرنها

 ناخذ كمية االولى ثم ناخذ الكمية الثانية فان الكمية الماخوذة نعبر كذلك لما <<لها<< أو >> زاد  أبوهكلمة >> أشترى << أو >> أعطاه أكتسب << 

 عنها بالجمع

 

 ما يقابلها في عالم االعداد االشياء من العالم الواقعي

 المسافة التى نمشيها المشي في الطريق

 الوزن(أو الكتلة ) من الواقعجسم 

 زمن نربط بين حركة االرض

 شدة التيار الكهربائي ...... ()التى نرى ثأثيرها في أنارة البيوت و و و    الكهرباء

 شدة الحرارة )التى نرى تاثيرها في الحياة و و و ...... (    الحرارة

 تمرين

 

1 

واقعنا وسنعرف على في هذا الجدول سنرى كيف نوضف الجمع في  )

 الواقع الذي نعبر عنه بالجمع و ماهي النصوص التى تعبر عن الجمع
) 



 المستوى االول            اضيات ) المعادالت (   وسطة االخوين جناتي            ترجمة نص لغوي لمسالة الى ما يقابله في ريمت

 
 الربط بين تصغير شيئ في الواقع و عملية طرح االعداد (3

 

 االشياء من 

العالم 

 الواقعي

 كلمة 

 المفتاحية

التعبير 

 اللغوي

 ما يقابلها في عالم االعداد التمثيل باالشرطة

 لدينا شيئين 

 من الواقع 

 نقارن بينهما

 الشيء الثاني  اصغر

 اصغر من 

 الشيء االول

 (Aاالول ) كمية                                                   

 (Cكمية الثاني )                                                   

 

 (Bبكم يصغر الشيء الثاني عن الشيء االول ) 

 

   C = B - A 

 لدينا شيء

 من الواقع 

 تتغير كميته

 نصغر  نصغره

 كمية الشيء 

 

 (A) هاتصغير قبل الكمية                                               

 (C) هاتصغير بعد الكمية                                               

 

 (Bبكم صغرنا هذا الشيء )  

 

   C = B - A 

يصغر 

 لوحده

 صغرت 

 كمية الشيء

 

 (Aالكمية قبل ان تصغر )                                            

 (Cالكمية بعد ان تصغر )                                            

 

 (Bبكم صغر هذا الشيء )  

 

    C = B - A 

 
 هو بكم يصغر الشيء الثاني عن الشيء االول 3هو الشيء االول و  10هو الشيء الثاني و  7<< نضع  3ب  10أصغر من  7في النص >>   مثال

 10 - 3=  7هو الحد الثاني أي  3و نحول النص الى طرح حيث الشيء االصغر هو الناتج و االشيء االكبر هو الحد االول و         

 الواقع  تقابل العملية التى التمثيل باالشرطة التعبير اللغوي عن الواقع

 في عالم االعداد

سنتيم  120طول عبد الرحيم 

 7من ياسين ب  اقصر وهو

 سنتيم

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

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

……. 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

 الخيه اعطى دينار 50لياسين 

 دينار 30

 

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

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

…… 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

وبعد سنة  كلغ 48وسام  وزن

 كلغ 3ب  وزنها نقص

 

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

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

………. 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

____________________________________________________________________________________________ 
 

خف أو أقل وزنا و في الحجوم أ و في االوزان نستعمل   طوال قصر أو أقلأ و في االطوال نستعمل   في االسعار نستعمل أرخس   صغرمرادفات أ

 ) حسب المقادير الفيزيائية التى نعالجها ( .... الخ  اقل سخونةجما و في في الحرارة نستعمل ح نستعمل أضيق أو اقل سعة أو أقل

 ينقص و في االوزان نستعمل   هطول ينقصأو  طوال  في االسعار نستعمل ينقص ثمنها أو نقص ثمنها و في االطوال نستعمل نقص   صغرت مرادفات 

 (هي من مرادفات تصغر .... الخنقصتأو  نقصأو ت قلت)سعة   نقصو في الحجوم نستعمل  ثقل

ربما نجد مكان و  الكمية الثانية << فقدثم  األولى>> كان عند عمر الكمية أو  ...... نقصنا منهااو  نقص منهااو ن منها حذفمثل ن  صغرنهامرادفات 

 <<منها  انقص<< أو >>  الخيه ى<< أو >> أعط نفقكلمة >> أ<<  فقد>> 

 و ال نعبر عنها بالطرح نعبر عنها بالجمع كمية الثانية فان الكمية المحذوفةال نحذف كمية االولى ثم نحذف لما مالحظة 
 

   مالحظة

 من كمية القديمة <<  اكبرفاصبحت كمية جديدة << مرادفة للجملة >> كمية الجديدة   كبرتالجملة >> كمية الشيء            

 من كمية القديمة << اكبرفاصبحت كمية جديدة << مرادفة للجملة >> كمية الجديدة  نهاكبرالجملة >> كمية الشيء            

 

 من كمية القديمة <<  صغرافاصبحت كمية جديدة << مرادفة للجملة >> كمية الجديدة  صغرتالجملة >> كمية الشيء            

 من كمية القديمة << صغرافاصبحت كمية جديدة << مرادفة للجملة >> كمية الجديدة  صغرنهاالجملة >> كمية الشيء            
 

 مالحظة

<<  تلميذ 40تالميذ يصبح  3تلميذ لو نضف له  37قسم فيه >> مثال      نستطيع ان نربط بين تكبير شيئ في الواقع و عملية طرح االعداد 

 40 - 3=  37المعنى الغير مباشر  37+  3=  40معناها المباشر 

 g K 5بعد شهر نقص ب   g K 55مثال >> كان وزن صهيب    االعداد  الجمعنستطيع ان نربط بين تصغير شيئ في الواقع و عملية 

 50 + 5=  55المعنى الغير مباشر  55 - 5=  50معناها المباشر  << g K 50فاصبحت 

 

 تمرين

 

2 

في هذا الجدول سنرى كيف نوضف الجمع في واقعنا وسنعرف على  )

 النصوص التى تعبر عن الجمع واقع الذي نعبر عنه بالجمع و ماهيال
) 



 المستوى االول              ترجمة نص لغوي لمسالة الى ما يقابله في رياضيات ) المعادالت (     ة االخوين جناتي        وسطمت

   االعداد ضربشيئ في الواقع و عملية  تكرارالربط بين  (1

 

 االشياء من 

العالم 

 الواقعي

 كلمة 

 المفتاحية

التعبير 

 اللغوي

 عالم االعدادما يقابلها في  الكميات االساسية المذكورة في النص

 لدينا شيئين 

 من الواقع 

 نقارن بينهما

عدة 

 امثال

 الشيء الثاني 

يساوي عدة 

 امثال 

 الشيء االول

 (A) مكررة كمية

 (N) عدد تكرارها

 (B)الكمية الكلية الناتجة 

 الكمية المكررة = الكمية الكلية× عدد التكرار 

 

   B = A × N 

 لدينا شيء

 من الواقع 
 كميتهتتغير 

 نكبره

بتكرير 
 كميته

نكبر  الشيء 

باضافة له 
عدة  كميته

 مرات

 (Aالكمية قبل تكبيرها )

 (Nكبرنا هذا الشيء )مرة بكم 
 (Bالكمية بعد تكبيرها )

 الكمية المكررة = الكمية الكلية× عدد التكرار 

 

   B = A × N 

 
بكم نكرر الشيء االول حتى يساوي الشيء  هو  7هو الشيء االول و  4هو الشيء الثاني و  28<< نضع  4 أمثال 7 يساوي 28في النص >>   مثال

 7 × 4=  28أي  االول هو العامل 7و  و الناتج و االشيء االصغر هو العامل الثانيحيث الشيء االكبر ه جداءو نحول النص الى    الثاني 

 

 العملية التى تقابل الواقع في عالم االعداد المذكورة في النص االساسيةالكميات  التعبير اللغوي عن الواقع

 عدد تكررها× الكمية الكلية = الكمية المكررة 

 وهو ارندي 120الرحيم  عند

 ياسين امثال ما عند 5 يساوي

 هي ما عند ياسينالكمية المكررة 

 مرات 5هو  عدد تكررها

 دج 120 هيالناتجة  الكمية الكلية

 

120  =x × 5  

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

يمشي صهيب بخطوات 

خطوات  4متساوية بحيث 

 متر 1,5تساوي 

 الكمية المكررة هي ....................

 عدد تكررها هو     ....................

 هي     ....................الناتجة الكمية الكلية 

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 

كتاب و سمك كل كتاب  30لدينا 

نرتبهم في رف كم  m c 2هو 

 طول هذا رف 

 الكمية المكررة هي ....................

 عدد تكررها هو     ....................

 .هي     ................... الناتجة الكمية الكلية

 

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

 xالكمية المجهولة نرمز لها ب 
 
 

 مالحظة

كلغ  فوزن العنب  6صناديق عنب في كل صندوق  5مثال >> اشترينا    القسمةو عملية   في الواقعبتكريره  نستطيع ان نربط بين تكبير شيء

   30 ׃ 6=  5أو   30 ׃ 5=  6الغير مباشر  و 5 × 6=  30العملية المباشر التى تعبر عن النص <<  30الكلي 

 الواقع الذي يعبر عن القسمة

    القسمةو عملية   في الواقعبتجزئته الى اجزاء متساوية (  نستطيع ان نربط بين تصغير شيء )

 االشياء من 

العالم 

 الواقعي

 كلمة 

 المفتاحية

التعبير 

 اللغوي

 ما يقابلها في عالم االعداد الكميات االساسية المذكورة في النص

 لدينا شيئ 

 من الواقع 

 نصغره

نجزءها 

الى عدة 

اجزاء 

 متساوية

 الشيء الثاني 

يساوي جزء 

من عدة 

 اجزاء 

 الشيء االول

 (A) االصلية كمية

 ) او الى كم جزء قسمنها( (N) اجزاءها عدد تكرار

 (B) الناتج جزءال

 الجزئية= الكمية االجزاء عدد التكرار  ׃الكمية االصلية 

 

   B = N ׃ A  

 

افواج فكان  4تلميذ على  40مثال >> قسمنا   و عملية الجداء  متساوية ( في الواقعنستطيع ان نربط بين تصغير شيء ) بتجزئته الى اجزاء 

   4 × 10=  40العملية الغير مباشر  40 ׃ 4=  10تالميذ << العملية المباشر التى تعبر عن النص  10في كل فوج 

 

 

 

 

 

 

 تمرين
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عرف على تفي هذا الجدول سنرى كيف نوضف الجداء في واقعنا وسن )

 الواقع الذي نعبر عنه بالجداء و ماهي النصوص التى تعبر عن الجداء
) 



 المستوى االول      (         حل المسالة باستخدام مايقابلها في رياضيات ) حل المعادالت                وسطة االخوين جناتي  مت

 حل المسائل 

 كمية القديمة << عدة امثال تساوي>> كمية الجديدة 

 و نبحث عن الكمية القديمة عدد تكرار الكمية القديمةيعطينا الكمية الجديدة و  

 الكمية القديمة و نبحث عن عدد تكرار الكمية القديمة يعطينا الكمية الجديدة وأو 
 

 تطبيق مثال خطوات الحل

التعبير اللغوي عن 

 الواقع

 

 دينار 600 أمينةعند 

  من نقود أمينةأمثال ماعند منال يساوي ما عند  3و 

 عند نوال من نقودكم 

 دج كل يوم  40يدخر ياسين 

 دج 1000كم يلزمه من يوم ليجمع 

 

الكميات نحدد 

 االساسية

 

 (xالكمية المكررة هي ما عند منال )

 مرات 3عدد تكررها هو 

 دج 600الكمية الكلية الناتجة هي 

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

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

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

 بالمسالة  نعبر عن

)تحويل  جداء عملية

 المسالة الى معادلة(

 

 تعبير جبري لغوي تعبير

الواقع  تقابل العملية التى

                           في عالم االعداد

 تعبير جبري تعبير لغوي

 تقابل العملية التى

                           في عالم االعدادالواقع 

 3 يعادل ماعند أمينة

  مضروب في ماعند نوال
600  =x × 3 

)الكتابة الجبرية تكتب من 

 اليسار الى اليمين(

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

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

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

 

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

نحول الضرب الى 

 قسمة عمودية

 

 

 

الناتج يصبح مقسوم و 

المجهول يصبح حاصل و 

 االول يصبح قاسمالعامل 

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

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

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

  

 من القسمة نجد الحل

 

 x=  600 ׃ 3 /

 اي

200  =x 

/ ............................. 

 اي

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

 (عرض هذا الملعب)نبحث عن متر  50متر مربع و طوله  4000مساحة ملعب     1المسألة                     

 ( يوم  365نعتبر السنة فيها ) سجدة في السنة كم سجدة يسجدها في اليوم   12 410 محمد يسجد   2المسألة                     

 ( xجودة في هذا الجدول ) المعلومة المجهولة نرمز لها ب ل المسألتين باتباع الخطوات الموح                      
 

 2المسألة  1المسألة  خطوات الحل

  ...... = ....... ×.........             .......=  ...... × ......... نحول المسألة الى معادلة

 نحول الضرب الى قسمة عمودية

 

 

 

 

 

 

 

 من القسمة نجد الحل

 

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

 اي

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

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

 اي

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

 

 

 

 

(   x) حول المعادلة الى قسمة عمودية ثم من القسمة اكتب الحل ثم من الكتابة جد قيمة  x × 8=  24اوجد العدد المجهول في المعادلة     تمرين

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

 

 

 
 

 تمرين

7 

 مالحظة

  نا اوجد العدد الناقص في المعادلةفي بعض االحيان يعطينا تعبير حرفي عن مسألة بدون مسألة ) اي يعطينا معادلة بدون مسألة ( و يقول ل

  xنكتب الحل كتابة جبرية و اخيرا ياتى حساب  القسمةثم من  نحول مساواة الى قسمة عمودية فاننا

 

600 3 

x 

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

...... 

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

...... 

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

...... 
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 التي تعبر عن الجمع )وذلك بتمثيلها بمخطط ثم إعادة كتابتها كتابة رمزية( األساسية النصوص فهم

 من النصوص أنواعنميز ثالثة  أننستطيع 

 مع الكمية الثانية << األولى>> الكمية الثالثة هي مجموع الكمية :  يعطينا من هو المجموع األولالنص 

 

 (bو الكمية الثانية ب  aو الكمية االولي ب  sمثل ب                               و تكتب رمزية ) كتابة من اليسار إلى اليمين حيث المجموع نرمز له ب ي

                                           s = b + a 

 مثال

 5+  7=  12والكتابة رمزية                                 << مثله بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية 7مع  5هو مجموع  12اليك هذا النص اللغوي >>

 

 تمرين

 << مثله بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية                                 والكتابة رمزية .... = .... + ....9مع  5مجموع هو  xإليك هذا النص اللغوي >>

 

 

 والكتابة رمزية .... = .... + ....<< مثله بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية                                 xمع  5هو مجموع  12إليك هذا النص اللغوي >>

 

 

 <<المسافة بين رويبة و عين طاية مع  المسافة بين خميس الخشنة و رويبةمجموع  المسافة بين خميس الخشنة و عين طاية تساوي>> 

 

ونرمز للمسافة بين رويبة و  كلم 12كلم و المسافة بين خميس الخشنة و رويبة تساوي  19علما ان المسافة بين خميس الخشنة و عين طاية تساوي 

  xبحرف  عين طاية

 

 والكتابة رمزية .... = .... + ....  ..............................بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية السابق  مثال النص

 

 كتابة رمزية ابمخطط ثم اكتبه تاليةال وصالنص مثل

 المشتريات

  وثمن كتاب القراءة  دج 100 الحسابدج و ثمن  كتاب  240ثمن كتاب الحساب و كتاب القراءة معاx  دج( 240)المجموع هو 

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

  المجموع هو ثمن الكراس مع ثمن القلم دج هل يكفيه 35دج وقلم ب  70يشترى كراس ب  أن أراد دج و 100له (  نرمز له بx) 

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

 الحجوم

  المجموع هو لتر عصير  0,55 ماء ولتر  0,95 تحتوي عليزجاجة ( كم سعتهاx ) سعة الزجاجة 

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

 األثقال

  المجموع هو  كلغ تفاح كم يزن الصندوق 20كلغ  تم ماله  2صندوق فارغ يزن (x )وزن الصندوق 

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

 األعمار

  المجموع هو عمره االن  سنة كم 11سنوات كان عمر احمد  10قبل (x  أالنعمره) 

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

 التواريخ

  المجموع هو  أربعون سنة كم عمره اآلن 2003كان عمر والد احمد سنة (x أالن والد احمدعمر) 

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

 مالحظة

نرمز  فإنناالثالثة (  أوالثانية  أو)  األولىكمية الكتابة الرمزية و لم يكن لدينا قيمة ال إليتحويله  أردتلما يكون لدينا نص لغوي يعبر عن الجمع و 

 ( xللقيمة المجهولة )التي ال توجد قيمتها في نص اللغوي( بحرف )مثال 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

1كمية  

 

2كمية  

3كمية   
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 و نميز حالتين  نعبر عن الجمع بفعل النص الثاني

ثم اكتسب الكمية  األولى>> كان عند عمر الكمية     ( ......او نزد لها  لها مثل نضف ) حتى تكبر نقوم به للكمية األولىنعبر بفعل  األوليالحالة 

  <<لها<< أو >> زاد  أبوهربما نجد مكان >> أكتسب << الكلمة >> أشترى << أو >> أعطاه و  لديه الكمية الثالثة << فأصبحالثانية 

 مثال

                   كتابة رمزية               و ال                               بمخطط نمثلهلتر<<  8لتر فاصبح لدينا  5لتر ماء ثم أضفنا لها  3اليك هذا النص اللغوي >>لدينا 

8  =3  +5 

 تمرين

دج << مثله بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية                                   xدج فاصبح لدينا  24دج و اضفنا لها  16إليك هذا النص اللغوي >>كان عندنا 

 والكتابة رمزية .... = .... + ....

 

دج << مثله بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية                                   100دج فاصبح لدينا  24 كتسبناا ثمدج  xإليك هذا النص اللغوي >>كان عندنا 

 والكتابة رمزية .... = .... + ....

 

أن عدد  عدد التالميذ في الفوج الثاني فتحصلنا على عدد التالميذ الذين حضروا لحصة التربية << علما إلى>> أضفنا عدد التالميذ في الفوج األول 

  xونرمز لعدد التالميذ في الفوج الثاني بحرف  12و عدد التالميذ في الفوج األول يساوي  19التالميذ الذين حضروا لحصة التربية يساوي 

 مثال النص السابق بمخطط ثم اكتبه كتابة رمزية  ..............................  والكتابة رمزية .... = .... + ....

 

مثل النص بمخطط ثم اكتبه دج<<  7000دج و سعر الجديد  xدينار حيث سعر القديم  1000ديد لطن من الحديد هو سعر القديم نضف له >> سعر الج

 كتابة رمزية ..............................  والكتابة رمزية .... = .... + ....

 

 )مثلها بمخطط ثم اكتبها كتابة رمزية(    أمثلة            

 نرمز للعالمة الجديدة ب  فارتفعت عالمتهأضاف له األستاذ نقطتين  و 15 في الفرض عالمة محمد(x)  

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

  ال ندري كم نرمز لهذا العدد ب دزو  39 ميذ في القسمالتالعدد( نا في هذا القسم عدد من التالميذx)  تلميذ 43فأصبح في القسم  

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

 40 نافوجد)ال ندري كم( عدد  إلى 25 أضفنا 

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

 المشتريات

 دج 470)ال ندري كم( و دفع مقابل ذلك و كتاب القراءة دج  250ب  كتاب الحساب اشترى احمد  

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

 أخرمقدار سحب  ثم 20 000 من رصيده محمد سحب (x فكان ما سحبه في المرتين يساوي )دج  35 000 

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

 الحجوم

  كمية الماء ال ندري كم ألتر عصير  0,55لتر تحتوي على  1,5زجاجة سعتها( ي تساوي و أكملنا مأل الباقي بماءx) 

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

 األطوال

  متر 12)ال ندري كم طوله(  فأصبح لدينا خيط طوله أخر متر ربطناه مع خيط  7خيط طوله 

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

 األثقال

  كلغ  62بدون المحفظة اما بالمحفظة فانه يزن كلغ  55يزن عماد (x )هو وزن المحفظة 

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

_________________________________________________________________________________________ 
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 (تأو ازداد زيدتأو  أو تفوق كبرت ) مثل من الكمية األولي الثالثة لتبين لنا انها اكبربفعل تقوم به الكمية الحالة الثانية نعبر 

  ارمزي هكتبنب                               و  همثلن << نيةالكمية الثاب األوليالكمية  تفوق ثالثةال>> الكمية النص  مثال

 كتابة من اليسار إلى اليمين حيث  

 b   :  s = b + aو الكمية الثانية ب  aب  األوليو الكمية  sب  انرمز له الكمية الثالثة

 مثال

كتابة رمزية                                  ونكتبه                               مثله بمخططن  سنة<< 3سنة و سنه يفوق سنا رياض ب  15محمد عمره هذا النص اللغوي >>

 x+  3=  15 كالتالي 

 

 ال تبحث عنها( xمثل هذه النصوص بمخطط ثم اكتبها كتابة رمزية ) القيمة التي ال نعلمها نرمز لها ب 

 أمثلة            

  ب نقطتين ونصف  محمدعالمة  عنعالمة احمد تكبر  و 15عالمة محمد 

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

  6و هو يزيد عن عدد الذكور ب  22عدد االناث  

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

 المشتريات

  دج 35دج و ثمن الكراس  120ثمن كتاب الرياضيات يزيد عن ثمن الكراس ب 

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

 األطوال

  مجهول(السنة الماضية  احمد في طول)سنتيم  117سنتيم خالل سنة و طوله االن  9ازداد طول احمد ب  

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

  قامة محمد نرمز لها ب  117و قامة احمد تساوي سنتيم  9قامة احمد عن قامة محمد ب  تزيد( سنتيمx) 

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

 األثقال

  وزن أخته مجهول( كلغ 4,5ب  أختهيد عن وزن زوزنه ي كلغ و 55يزن عماد ( 

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

 األعمار

  عمر اخيه مجهول( سنوات 6سنة و عمر اخيه يزيد عن عمره ب  11عمر احمد( 

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

 النص الثالث

 (.... الخ أطول أو أكثر أو أثقل مثل أكبر أوكلمات )نستعمل  نعبر عن الجمع بالمقارنة بين كميتين

  ارمزي هكتبنيمثل ب                               و     >> الكمية الثالثة أكبر من الكمية األولى بالكمية الثانية << النص مثال

 كتابة من اليسار إلى اليمين حيث ال

 b    :s = b + aو الكمية الثانية ب  aب  األوليو الكمية  sب  الهنرمز  الكمية الثالثة

 مثال

كتابة رمزية                                  ونكتبه                               مثله بمخططن  سنة<< 31سنة و هو اكبر سنا من رياض ب  44محمد عمره هذا النص اللغوي >>

 x+  31=  44 كالتالي 

 (ال تبحث عنها xمثل هذه النصوص بمخطط ثم اكتبها كتابة رمزية ) القيمة التي ال نعلمها نرمز لها ب 

 أمثلة            

  من عالمة احمد ب نقطتين ونصف  اكبروهي  15عالمة محمد 

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

  في المشتريات 

  دج 03ب  األولمن السعر عند البائع  اغلي دج وهو  180 عند البائع الثانيالتفاح السعر 

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

  دج 50وتباع عند البائع االول ب  دج 15ب  األولعند البائع  هامن السعر اغلي عند البائع الثاني البطاطاالسعر 

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

____________________________________________________________________________________________ 
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 الحجوم

 لتر 0,5 ب من قارورة زجاجية اكثر سعةو هي لتر  1,5سعتها بالستكية )مضرة بالبيئة(  قارورة  

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

 األطوال

  سنتيم 7من حسان ب  طوالأكثر سنتيم وهو  110طول كمال 

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

  سنتيم 120و طول اسامة  سنتيم 20من اسامة ب  اطولاحمد 

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

 األثقال

  كلغ 4,5من اخته ب  اثقلكلغ وهو  55يزن عماد 

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

 األعمار

  سنة 30وعمر علي  سنوات 4ب  عليمن عمر اخيه  اكبر ابو بكرعمر 

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

 الخالصة

 الجمع من النصوص أنواعنميز ثالثة  أننستطيع 

و في هذه الحالة نضع المجموع يمثل  مع الكمية الثانية << األولى>> الكمية الثالثة هي مجموع الكمية مثل  يعطينا من هو المجموع  النص األول

 الطول الكلي

 

 نعبر عن الجمع بفعل و نميز حالتين  النص الثاني

 ( ...... او زدنا لها ) مثل نضف لها او نزد لها حتى تكبر نعبر بفعل نقوم به للكمية األولى األوليالحالة 

 لديه الكمية الثالثة << فأصبحثم اكتسب الكمية الثانية  األولى>> كان عند عمر الكمية 

 << لها<< أو >> زاد  أبوهربما نجد مكان >> أكتسب << الكلمة >> أشترى << أو >> أعطاه 

 بعد ما زدنا لها ، بعد ما أضفنا لها ،...( و نمثلها بالطول الكلي  يرها )كبقمنا بتو نأخذ الكمية بعد ما 

 

 الكمية الثالثة أضفنا لها الكمية األولى فأصبحت تعادل الكمية الثانية

 

 

 ) مثل تكبر أو تفوق أو تزيد أو ازدادت( ب الكمية الثالثةثانية من الكمية ال لتبين لنا انها اكبر ولىاألنعبر بفعل تقوم به الكمية  الحالة الثانية

 ،...( و نمثلها بالطول الكلي  التي تفوقد ، يزالتي تكبر ، ت التيو نأخذ الكمية بعد ما كبرت )

 الكمية االولى تفوق الكمية الثانية بالكمية الثالثة 

 

 (أو اغلي او اكثر سعة .... الخ أطول أو أكثر أو أثقل كلمات مثل أكبر أونعبر عن الجمع بالمقارنة بين كميتين )نستعمل   النص الثالث

 و نمثلها بالطول الكلي  االكبر ) االطول ، االكثر ، ...(و نأخذ الكمية 

 األولىالكمية الثالثة اكبر من الكمية الثانية بالكمية 

 

 

 مالحظة

 دوما الكمية األكبر في النص الذي يعبر عن الجمع نضعها تمثل الطول الكلي في المخطط 

  معناه  األولىيكبره بطريقة أخرى فلما نقول >> الكمية الثالثة ينقصها الكمية الثانية لتعادل الكمية يساوي التعبير  ينقصهالتعبير ب >>

 تكبر عن الكمية الثالثة ب الكمية الثانية<< األولى>>الكمية 
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