
األعداد الصحيحة واألعداد النسبية

 (9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0)األعداد العربية هي األرقام العشرة التالية

 الصحيحة الموجبة ويرمز لها بالرمزاألعدادℤ+ هيℤ+ = 1,2,3, …

 الصحيحة السالبة ويرمز لها بالرمزاألعدادℤ− هيℤ− = … , − 3, − 2, − 1

 األعداد الصحيحة ويرمز لها بالرمزℤهي

ℤ = ℤ+ ∪ {0} ∪ ℤ− = … , − 4, − 3, − 2, − 1,0,1,2,3,4, …

الحظ أنه ال يوجد إجماع رياضي حول ما إذا كان الصفر عدد موجب أو سالب ولكن مما
ال شك فيه أن الصفر يعتبر عدد صحيح



بمجموعة األعداد الزوجية{… ,8 ,6 ,4 ,2 ,0 ,2- ,6- ,8- ,…}تسمى المجموعة 

الفرديةبمجموعة األعداد {… ,7 ,5 ,3 ,1 ,1- ,3- ,5- ,7- ,…}تسمى المجموعة 

الحظ أن األعداد الصحيحة هي عبارة عن مجموعة اتحاد األعداد الزوجية والفردية

∗ℕهي األعداد الصحيحة الموجبة، أي أن ∗ℕاألعداد الطبيعية ويرمز لها بالرمز  = ℤ+

بمجموعة األعداد الكلية  ℕتسمى مجموعة األعداد الطبيعية مع الصفر ويرمز لها بالرمز 
ℕ، أي أن (أو األعداد الصحيحة غير السالبة) = 0,1,2,3, …

ةالنظام العشري هو تشكيل لخانات أي عدد باستخدام األرقام العربية العشر: مالحظة

ممثلة لألعداد  ∗ℕفي 425فمثال تكون خانات العدد 9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0
(.أحاد)5+ (عشرات)2( + مئات)4المكونة من 



تمثيل األعداد الصحيحة على خط األعداد

العدد صفر  ويتوسطهخط األعداد هو خط مستقيم يرسم بكل طرف من طرفيه سهم 
بحيث يتم تقسيم ما على يمين الصفر ويساره بمسافات متساوية تكون عبارة عن 

األعداد الصحيحة الموجبة على اليمين واألعداد الصحيحة السالبة على اليسار كما هو  
:موضح بالشكل التالي

-3 -2 -1 0 1 2 3

قع على لمقارنة أي عددين الحظ أن العدد الذي يقع على اليمين هو أكبر من ذلك الذي ي
هو  2-ألنه يقع على يمينه وأيضا فإن العدد 3أكبر من العدد 4اليسار، فمثال العدد 

ألنه يقع على يمينه3-أكبر من 



 إذا كان العددb أكبر منa( أي أنa أصغر منb )فإننا نرمز لذلك بالرمز

𝑎 < 𝑏 أو b > 𝑎

 يرمز إلى أكبر من أو يساوي≤الرمز

يرمز إلى أقل من أو يساوي≥الرمز

في كل مما يلي≥أو ≤استخدم الرمز : مثال
4-7   

47

(من األصغر إلى األكبر)رتب األعداد تصاعديًا : مثال

11, 5, 9, -7, -11, 0, 28, -30
30−:   الحل < −11 < −7 < 0 < 5 < 9 < 11 < 28



العمليات على األعداد الصحيحة

جمع األعداد الصحيحة1.

 (:-أو كالهما + كالهما )جمع عددين صحيحين لهما نفس اإلشارة

نجمع العددين ونعطي نفس اإلشارة: القاعدة

فمثاًل 
(-5) + (-4) = -9,         5 + 4 = 9

 (:-بينما األخر + أحدهما )جمع عددين صحيحين مختلفين في اإلشارة

إشارة العدد الذي وحداته أكبرالعددين ونعطي نأخذ الفرق بين : القاعدة

فمثاًل 
9 + (-4) = (9-4) = 5,        (-9) + 4 = -(9 – 4) = -5



أحد يمكن توضيح جمع عددين صحيحين باستخدام خط األعداد وذلك بتعيين
اليمين العددين على خط األعداد ومن ثم االنتقال بمقدار عدد وحدات العدد الثاني إلى

إذا كان العدد موجبًا وإلى اليسار إذا كان العدد سالبًا 

استخدم خط األعداد لتوضيح ناتج كال من : مثال
5 + 4,   -5 + (-4),   9 + (-4),  -9 + 4



أوجد الناتج في كل مما يلي: مثال•

1. -8  + 6 = -2

2. 11 + (-8) = 3

3. -8 + (-7) = -15

4. 5 + 11 = 16

5. -10 + (-5) + 4= -(10 + 5) + 4 = -15 + 4 = -11

6. 11 + (-15) = -4

7. 15 + (-11) = 4

8. 4 + 9 + (-3) = 13 + (-3) = +(13 – 3 ) = 10



الصحيحةضرب األعداد 2.

,𝑚مثاًل )عند ضرب عددين صحيحين  𝑛 )نستخدم الرمز𝑚.𝑛 الناتج ويكون
:هو تكرار جمع أحدهما عدد من المرات مساو للعدد الثاني، أي أن

𝑚. 𝑛 = 𝑚 + 𝑚 + ⋯ + 𝑚 = 𝑛 + 𝑛 + ⋯ + 𝑛

m                      من المراتnمن المرات

ة إذا كان وتكون إشارة الناتج سالبة إذا كان العددان مختلفين في اإلشارة، وموجب
.العددان لهما نفس اإلشارة



أوجد ناتج كال مما يلي: مثال•

 4.5 = (4 + 4 + 4 + 4 + 4) = (5 + 5 + 5 + 5) = 20

 (-4). (-3) = 4 + 4 + 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

 3. (-5) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = (-5) + (-5) + (-5)  = -15

 4.3.5 = 4. (5+ 5+ 5) = 4.(15) = 15 + 15 + 15 = 45

 (2).(-3).(3) = 2.(-3.3) = 2.((-3)+(-3)+(-3)) = 2.(-9)=(-9)+(-9) = -18

:اكتب كمجموع قيمة العدد الذي يمثله كل من األرقام التالية: مثال

 6342      =           1000.6 + 100.3 + 10.4 + 1.2 

6000 + 300 + 40 + 2

 89645    =    10000.8 + 1000.9 + 100.6 + 10.4 + 1.5 

80000 + 9000 + 600 + 400 + 5



:قابلية القسمة

يقبل القسمة 20وبذلك نقول أن العدد 20 = 4.5من األمثلة السابقة نالحظ أن 
،  5ويقبل القسمة على 4على 

20ونكتب ذلك  ÷ 4 = 5 ،20 ÷ 5 = 4

يساوي صفرًا،  nإذا كان باقي قسمة ذلك العدد على nنقول أن العدد يقبل القسمة على 
.هي عامل من عوامل ذلك العددnونقول أن 

(بدون باقي36أي جميع األعداد التي تقسم العدد )36ما هي عوامل العدد : مثال

(تاليةالعوامل ال)يقبل القسمة بدون باقي على األعداد التالية 36نالحظ أن العدد : الحل

36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1



:2قابلية القسمة على العدد 1.

، وبالتالي وعلى  8أو 6أو 4أو 2إذا كان آحاده صفرًا أو 2العدد يقبل القسمة على 
2سبيل المثال فإن جميع األعداد التالية تقبل القسمة على 

68, 76, 102, 2114, 10

2بينما جميع األعداد التالية ال تقبل القسمة على 

7, 13, 201, 19, 1065

: تعريف

عددًا زوجيًا بينما يسمى العدد الذي ال يقبل2يسمى العدد الذي يقبل القسمة على العدد 
عددًا فرديًا2القسمة على 



:3قابلية القسمة على العدد 2.

،  3ناتج جمع أرقامه النهائي يقبل القسمة على إذا كان 3العدد يقبل القسمة على 
3األعداد التالية تقبل القسمة على فإن جميع سبيل المثال وعلى وبالتالي 

36, 729, 102, 4581

3وهو رقم يقبل القسمة على 9=6+3هو 36وذلك ألن مجموع خانات الرقم 

3القسمة على رقم يقبل وهو 18=9+2+7هو 729مجموع خانات الرقم 

3القسمة على رقم يقبل وهو 3=2+0+1هو 102مجموع خانات الرقم 

3القسمة على رقم يقبل وهو 18=1+8+5+4هو 4581مجموع خانات الرقم 

ألن مجموع  3تقبل القسمة على ال (1064 ,251 ,13)جميع األعداد التالية بينما 
وهو  8مجموع خاناته هو 251فمثال العدد 3خانات كل عدد منها ال يقبل القسمة على 

3ما ال يقبل القسمة على 



:4قابلية القسمة على العدد 3.

العدد المكون من منزلتي اآلحاد والعشرات في هذا إذا كان 4العدد يقبل القسمة على 
ة تقبل وبالتالي وعلى سبيل المثال فإن جميع األعداد التالي، 4يقبل القسمة على العدد 

4القسمة على 

504, 3524, 36

4يقسم على وهو رقم 04هو الرقم 504الرقم اآلحاد والعشرات في ألن وذلك 

4وهو رقم يقسم على 24الرقم هو 3524والعشرات في الرقم وكذلك اآلحاد 

4فهو أصاًل مكون من آحاد وعشرات ومعروف أنه يقسم على 36أما العدد 

،  4ال يقبل القسمة على 15وذلك ألن العدد 4ال يقبل القسمة على 3415بينما العدد 
4ال يقسم الرقم 03وذلك ألن العدد 4ال يقبل القسمة على 103وكذلك الرقم 



:5قابلية القسمة على العدد 4.

وبالتالي وعلى سبيل رقم آحاده صفرًا أو خمسة، إذا كان 5العدد يقبل القسمة على 
5المثال فإن جميع األعداد التالية تقبل القسمة على 

5, 35, 360, 3145, 203410

5القسمة على تقبل ال 9656 ,103 ,212 ,1198 ,207 ,14 ,319بينما األعداد 

:6قابلية القسمة على العدد 5.

وبالتالي وعلى في آن واحد، 3وعلى 2قبل القسمة على إذا 6العدد يقبل القسمة على 
6سبيل المثال فإن جميع األعداد التالية تقبل القسمة على 

18, 24, 360, 312, 3456, 403410

6ال تقبل القسمة على 965 ,103 ,212 ,119 ,207 ,14 ,319بينما األعداد 



:7قابلية القسمة على العدد 6.

ثم نطرح  2أم ال فإننا نصرب رقم اآلحاد في 7لمعرفة ما إذا كان العدد يقبل القسمة على العدد 
نكرر ما  ناتج الضرب من العدد األصلي بعد حذف رقم اآلحاد، فإذا كان العدد الباقي كبيرًا فإننا

فإن العدد األصلي يكون  7سبق حتى نحصل على صفر، فإذا كان العدد الباقي يقبل القسمة على 
7أيضًا يقبل القسمة على 

؟7يقبل القسمة على 161هل العدد : مثال

:خطوات الحل

2الناتج ⇐ 2نضرب رقم اآلحاد في -1

– 16)⇐نطرح ناتج الضرب من العدد األصلي بعد حذف رقم اآلحاد -2 2 = 14)

161فإننا نستنتج أن العدد األصلي 7وهو رقم يقبل القسمة على 14حيث أن العدد الباقي هو -5
7هو عدد يقبل القسمة على 



؟7يقبل القسمة على 3682هل العدد : مثال

:خطوات الحل

4الناتج ⇐ 2نضرب رقم اآلحاد في -1

– 368)⇐نطرح ناتج الضرب من العدد األصلي بعد حذف رقم اآلحاد -2 4 = 364)

364وهو رقم كبير فإننا نكرر الخطوات على الرقم 364حيث أن العدد الباقي هو -3

8الناتج ⇐ 2في ( 4وهو الرقم 364ضمن العدد )نضرب رقم اآلحاد -4

– 36)⇐بعد حذف رقم اآلحاد 364نطرح ناتج الضرب من العدد -5 8 = 28)

فإننا نستنتج أن العدد األصلي7وهو رقم يقبل القسمة على 28أن العدد الباقي هو حيث -6
7هو عدد يقبل القسمة على 3682



؟7يقبل القسمة على 56874هل العدد : مثال

:خطوات الحل

8الناتج ⇐ 2نضرب رقم اآلحاد في -1

– 5687)⇐نطرح ناتج الضرب من العدد األصلي بعد حذف رقم آحاده -2 8 = 5679)

 5679وهو رقم كبير فإننا نكرر الخطوات على الرقم 5679حيث أن العدد الباقي هو -3

18الناتج ⇐ 2في ( 9وهو الرقم 5679ضمن العدد )نضرب رقم اآلحاد -4

– 567)⇐بعد حذف رقم آحاده 5679نطرح ناتج الضرب من العدد -5 18 = 549)

مرة أخرى عليهكبير فإننا نكرر الخطوات هو أيضا رقم 549حيث أن العدد الباقي -6

18الناتج ⇐ 2في ( 9وهو الرقم 549ضمن العدد )نضرب رقم اآلحاد -7

– 54)⇐بعد حذف رقم آحاده 549نطرح ناتج الضرب من العدد -8 18 = 36)

هو  56874فإننا نستنتج أن العدد األصلي 7القسمة على ال يقبل 36أن العدد الباقي هو حيث -9
7القسمة على ال يقبل عدد 



:8قابلية القسمة على العدد 7.

العدد المكون من منازل اآلحاد والعشرات والمئات إذا كان 8العدد يقبل القسمة على 
تالية وبالتالي وعلى سبيل المثال فإن جميع األعداد ال، 8في هذا العدد يقبل القسمة على 

8تقبل القسمة على 

54344, 1024, 1000, 32, 203840, 120

ها في تلك األرقام جميعوذلك ألن العدد المكون من منازل اآلحاد والعشرات والمئات 
وهو رقم  840هي 203840، فمثال تلك الخانات في الرقم 8تقبل القسمة على الرقم 

بدون بواقي8يقسم العدد 

8تقبل القسمة على ال 103 ,1242 ,14122 ,2071 ,14 ,3109بينما األعداد 



:9قابلية القسمة على العدد 8.

وبالتالي ، 9القسمة على مجموع أرقامه النهائي يقبل إذا كان 9العدد يقبل القسمة على 
9وعلى سبيل المثال فإن جميع األعداد التالية تقبل القسمة على 

18, 27, 387, 342, 1206, 20088, 2898

9ال تقبل القسمة على 103 ,4327 ,2085 ,345 ,28األعداد بينما 

:10قابلية القسمة على العدد 9.

وبالتالي وعلى سبيل المثال فإنرقم آحاده صفرًا، إذا كان 10العدد يقبل القسمة على 
10جميع األعداد التالية تقبل القسمة على 

20, 270, 3870, 2071880

10ال تقبل القسمة على 103 ,4327 ,2085 ,345 ,28األعداد بينما 



:11القسمة على العدد قابلية 10.

الفرق بين مجموع المنازل الفردية ومجموع المنازل  إذا كان 11يقبل القسمة على العدد 
، أي أن 11الزوجية في العدد األصلي يقبل القسمة على 

11يقبل القسمة على ( اآلالفمئات + آالف + عشرات )–( عشرات اآلالف+ مئات + آحاد )

11القسمة على تقبل 432509 ,99803 ,748 ,220 ,99األعداد : فعلى سبيل المثال

99العدد بين مجموع المنازل الفردية ومجموع المنازل الزوجية في وذلك ألن الفرق 

11وهو رقم يقسم 0=9-9هو 

الزوجية  ومجموع المنازل 20=9+8+3هو 99803الفردية في العدد مجموع المنازل كما أن 
 11وهو رقم يقسم 11=9-20وبالتالي فإن الفرق بينهما هو 9=9+0هو 

ومجموع  17=3+5+9هو 432509مجموع المنازل الفردية في العدد وأيضا يالحظ أن 
11وهو رقم يقسم 11=6-17وبالتالي فإن الفرق بينهما هو 6=4+2+0هوالمنازل الزوجية 

11ال تقبل القسمة على 2071880 ,2085 ,345 ,28بينما األعداد 



األعداد األولية

حيحالعدد األولي هو العدد الذي ال يقبل القسمة إال على نفسه وعلى الواحد الص

 وبالتالي فهو عدد أولي1وعلى 2ال يقسم إال على 2الحظ أن العدد

 أوليوبالتالي فهو عدد 1وعلى 3ال يقسم إال على 3أن العدد الحظ

 أوليوبالتالي فهو عدد 1وعلى 5ال يقسم إال على 5أن العدد الحظ

 أوليوبالتالي فهو عدد 1وعلى 7ال يقسم إال على 7أن العدد الحظ

 غير أوليوبالتالي فهو عدد 3وعلى  1وعلى9يقسم على 9أن العدد الحظ

هو عدد أولي؟58هل العدد : مثال

58 ,29 ,2 ,1ليس عدد أولي ألنه يقسم على 58العدد : الحل



هو عدد أولي؟91هل العدد : مثال

91و 1إضافة إلى 7ليس عدد أولي ألنه يقسم على 91العدد : الحل

هو عدد أولي؟103هل العدد : مثال

ال يقسم على أي من األرقامعدد أولي ألنه هو 103العدد : الحل

103وعلى 1ولكنه فقط يقسم على 11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2

50وبين 0أكتب جميع األعداد األولية المحصورة بين : مثال

47 ,43 ,41 ,37 ,31 ,29 ,23 ,19 ,17 ,13 ,11 ,7 ,5 ,3 ,2: الحل

فهو العدد الوحيد 2الحظ أن جميع األعداد األولية هي أعداد فردية باستثناء العدد •
الزوجي ضمن تلك األعداد


