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ó ƒ°VƒŸGoáëØ°üdG

5املقدمُة

الأوُل ال����در�ُس 
الث��اين ال���در�ُس 
ال���در�ُس الث�الُث
ال�رابُع ال���در�ُس 
اخل�ام�ُس الدر�ُس 

مراجعٌة

اختباٌر ذاتيٌّ

الأوُل ال����در�ُس 
الث��اين ال���در�ُس 
ال���در�ُس الث�الُث
ال�رابُع ال���در�ُس 
اخل�ام�ُس الدر�ُس 
ال�شاد�ُس الدر�ُس 

مراجعٌة

اختباٌر ذاتيٌّ

40
49
56
61
67
72
77
79

العدُد احلقيقي 
خ�شائ�ُس العملياِت على الأعداِد احلقيقيِة

قواننُي الأ�ش�ِس
ال�شيغُة العلميُة 

تب�شيُط التعابرِي اجلذريِة

8
13
20
27
30
35
37

الأمناُط
املقاديُر اجلربيُة

�رضُب حدٍّ جربيٍّ يف مقداٍر جربيٍّ
�رضُب مقداٍر جربيٍّ يف مقداٍر جربيٍّ اآخَر

حتليُل املقاديِر اجلربيِة باإخراِج عامٍل م�شرتٍك
حتليُل املقاديِر اجلربيِة بالتجميِع

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

6

الوحدُة الثانيُة: اجلرُب

الوحدُة الأولى: الأعداُد احلقيقيُة

38



ó ƒ°VƒŸGoáëØ°üdG

الأوُل ال����در�ُس 
الث��اين ال���در�ُس 
ال���در�ُس الث�الُث
ال�رابُع ال���در�ُس 

مراجعٌة

اختباٌر ذاتيٌّ

84
92
97

103
109
111

القرتاُن

القرتاُن اخلطيُّ
متثيُل القرتاِن اخلطيِّ بيانيًّا

خ�شائ�ُس القرتاِن اخلطيِّ

:
:
:
:

الأوُل ال����در�ُس 
الث��اين ال���در�ُس 
ال���در�ُس الث�الُث
ال�رابُع ال���در�ُس 
اخل�ام�ُس الدر�ُس 

مراجعٌة

اختباٌر ذاتيٌّ

116
123
127
133
139
144
148

املتو�شُط احل�شابيُّ
الو�شيُط
املنواُل

العالقاُت بنَي مقايي�ِس النزعِة املركزيِة
اأثُر تعديِل البياناِت يف مقايي�ِس النزعِة املركزيِة

:
:
:
:
:

oáeó≤ŸG

الوحدُة الثالثُة: القرتاناُت

الوحدُة الرابعُة: الإح�شاُء 

82

114



5
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ب�شِم اهلِل الرحمِن الرحيِم

، الذي تم اإعدادُه بعوِن  ي�شعُدنا اأْن نقدَم كتاَب الريا�شياِت لل�شفِّ الثامِن الأ�شا�شيِّ
اهلِل ان�شجاًما مع التوجهاِت العالميِة نحَو التطويِر والتحديِث، وبما اأنَّ الريا�شياِت لغُة 
العقِل والتفكيِر، فقِد اعتمْدنا اأثناَء تاأليِف الكتاِب واإعداِد محتوياِتِه معاييَر عالميًة، منها: 

حُل الم�شاألِة، والتبريُر والبرهاُن، والربُط، والتوا�شُل، والتمثيُل، والنمذجُة. 
يتكوُن الكتاُب من جزاأين: الأوُل منُه يت�شمُن اأربَع وحداٍت درا�شيٍة هي: الأعداُد 
وحداٍت  اأربَع  فيت�شمُن  الثاني  الجزُء  اأما  والإح�شاُء.  والقتراناُت،  والجبُر،  الحقيقيُة، 
درا�شيٍة هي: اأنظمُة المعادلِت الخطيِة في متغيريِن، والإن�شاءاُت الهند�شيُة، والمثلثاُت، 

والمج�شماُت. 
هذا وقد روعي في هذا الكتاِب وجوُد قدٍر كاٍف مَن التماريِن والتدريباِت والأن�شطِة 
، والقدرَة على حلِّ الم�شكالِت ومراعاَة  الناقِد والإبداعيِّ التفكيِر  التي تنمي مهاراِت 

اإحداِث التكامِل الأفقيِّ والراأ�شيِّ بيَن مو�شوعاِت المحتوى. 
. وانتهْت كلُّ وحدٍة باأ�شئلٍة للمراجعِة واختباٍر ذاتيٍّ

ونرجو اأن نكون قد وفقنا في عر�س مادة هذا الكتاب ليكون نافًعا ومفيًدا ومحقًقا 
لالأهداف المرجوة.



الوحـدُة األولـى1

األعداُد الحقيقيُة

فكرُتها  ن�شاأْت  التي  الحقيقيَة  الأعداَد  الوحدِة  هذِه  في  �شتتعلُم 
ب�شبِب وجوِد نواتَج ح�شابيٍة ل يمكُن و�شُفها باأنَّها اأعداٌد �شحيحٌة 
اأْو اأعداٌد ن�شبيٌَّة مثَل   3 ؛ لهذا كاَن يجُب علينا تو�شعُة نظاِم الأعداِد 
المتعارِف عليِه اإلى نظاٍم جديٍد ي�شمُل مثَل هذِه الأعداِد، فكاَن نظاُم 
ُف اإليِه في هذِه الوحدِة، كما �شتتعّرُف  الأعداِد الحقيقيِة الذي �شتتعرَّ
الحياتيَة  وتطبيقاِتها  ها  وخ�شائ�شَ الحقيقّيِة  الأعداِد  على  العملياِت 

مثَل ح�شاِب الكمياِت والأطواِل. 



يتوقُع مَن الطالِب في نهايِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على: 
اأعداٍد طبيعيٍة، و�شحيحٍة، ون�شبيٍة،  اأنَّها مجموعاُت  ت�شنيِف الأعداِد الحقيقيِة على 

وغيِر ن�شبيٍة، وتو�شيِح اأنَّها مجموعاٌت متداخلٌة �شمَن نظاِم الأعداِد الحقيقيِة. 
التعرِف اإلى خ�شائ�ِس العملياِت على الأعداِد الحقيقيِة. 

تو�شيِح قوانيِن الأ�ش�ِس ال�شحيحِة المتعلقِة بالأعداِد وتطبيقاِتها. 
. حلِّ م�شائَل حياتيٍة على الأ�ش�ِس ال�شحيحِة لالأعداِد، والحكِم على الحلِّ

با�شتخداِم  عنها  والتعبيِر  ا،  جدًّ وال�شغيرِة  ا  جدًّ الكبيرِة  لالأعداِد  وا�شٍح  فهٍم  تطويِر 
الأ�ش�ِس، وال�شيِغ العلميِة، والآلِة الحا�شبِة. 

تب�شيِط التعابيِر الجذريِة التي تت�شمُن اأعداًدا حقيقيًة. 

6- 5- 4- 3-

3^9- 3

2- 1- 5 643210

312



8

النتاجاُت
• تتعرُف الأعداَد الحقيقيَة. 
• ت�شنُف الأعداَد الحقيقيَة. 

اعتمْد  ثمَّ  دفتِرَك  في  المجاوَر  المخطَط  ار�شِم   )1
)ط(،  طبيعيٍة  اإلى  الآتيِة  الأعداِد  لت�صنيِف  عليِه 

�شحيحٍة )�س(، ن�شبيٍة )ن(: 
  ، 2.104 ،       ، 6 ،  0 ،        ، 8- ، 17

 .14.6  ،0.01-
2( ما العالقُة بيَن مجموعِة الأعداِد ال�شحيحِة وكلٍّ مْن مجموعِة الأعداِد الطبيعيِة، 

والن�شبيِة؟ 

ن

�س

ط

3
11

5-
19

مجموعُة الأعداِد الطبيعيِة هَي مجموعُة الأعداِد }1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ...{ ونرمُز لها 
ا بالأعداِد ال�صحيحِة الموجبِة �ص+  .  ى اأي�صً بالرمِز ط، َوُت�صمَّ

اأما مجموعُة الأعداِد ال�شحيحِة �س = }... ، -2، -1، 0 ، 1، 2، 3،...{فتت�شمُن: 
•  الأعداَد ال�شحيحَة الموجبَة �س+  = }1، 2، 3، 4، ...{

•  الأعداَد ال�شحيحَة ال�شالبَة �س-  =}-1، -2، -3، -4، ...{ 
•  ال�شفَر. 

والأعداُد الن�شبيُة ن = }�س: �س =        ، اأ ، ب عدداِن �شحيحاِن و ب ≠0{ 
لهذا فهَي تت�شمُن: 

اأ
ب

ن�شاٌط )1(

الدر�ُص 
العدُد الحقيقيُّالأوُل
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•  الأعداَد ال�شحيحَة.  •  الأعداَد الطبيعيَة.   
•  الأعداَد الع�شريَة المنتهيَة والأعداَد الع�شريَة الدوريَة.  •  الك�شوَر والأعداَد الك�شريَة.  

ل بدَّ اأنََّك لحظَت اأنَّ الأع��داَد   5  ،    37   ،     10  هي اأع�داٌد ع�ش�ريٌة غيُر منتهيٍة 
وغيُر دوريٍة، وُت�شمى هذِه الأعداُد، اأعداًدا غيَر ن�شبيٍة. 

 الجدوَل الآتَي:
ِ
1( با�شتخداِم الآلِة الحا�شبِة، امالأ

2( ماذا تالحُظ؟

ن�شاٌط )2(

  10 5378   16العدُد

قيمتُه 
با�شتخداِم 

الآلِة احلا�شبِة
0.3750.634.06.08276253...

ت�شنيفُه
عدٌد 

ع�رضيٌّ 
منتٍه

عدٌد 
ع�رضيٌّ 

دوريٌّ

عدٌد 
ع�رضيٌّ 

منتٍه

عدٌد ع�رضيٌّ
غرُي منتٍه

3
8

45
6

20
9

7
11

33

3

العدُد غيُر الن�شبيِّ هَو كلُّ عدٍد ل يمكُن كتابُتُه على �شورِة        ، حيُث اأ، ب  �س،
ب ≠0. 

اأ
ب

الأعداُد غيُر الن�شبيِة تت�شمُن: 
•  الأعداَد الع�شريَة غيَر المنتهيِة وغيَر الدوريِة. 

•  جذوَر المربعاِت غيِر الكاملِة والمكعباِت غيَر الكاملِة.
•  هل هناَك اأعداٌد اأخرى؟ 
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مجموعُة الأعداِد الحقيقيِة هَي اتحاُد مجموعَتْي الأعداِد الن�شبيِة وغيِر الن�شبيِة، ونرمُز 
لها بالرمِز ح. 

 . لهذا؛ كلُّ عدٍد على خطِّ الأعداِد هَو عدٌد حقيقيٌّ

وال�شكُل الآتي يو�شُح مجموعَة الأعداِد الحقيقيِة: 

6- 5- 4- 3-

3^9- 3

2- 1- 5 643210

312

�شنِِّف الأعداَد الآتيَة اإلى طبيعيٍة و�شحيحٍة ون�شبيٍة وغيِر ن�شبيٍة: 
،  13.8-   ،    1-       ،               ،     65

 . 7    ،  0  ،   23.646968...   ،   0.043
)اإر�شاٌد: يمكنَك ر�شُم جدوٍل( 

1تدريٌب     

13-
223

اأعداٌد ع�شريٌة غيُر منتهيٍة 
وغيُر دوريٍة

جذوُر المربعاِت غيِر الكاملِة، 
وجذوُر المكعباِت غيِر الكاملِة، 
بالإ�شافِة اإلى الجذوِر الأخرى.

ص

ط

حنن

ك�شوٌر واأعداٌد ك�شريٌة
اأعداٌد ع�شريٌة منتهيٌة
اأعداٌد ع�شريٌة دوريٌة
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، مبرًرا اإجابَتَك؟  1( اأيُّ العدديِن      27   ،     5   غيُر ن�شبيٍّ

 ، ن�شبيٍّ غيُر  عدٌد   0.121231234...  ،  0.157157157... العدديِن  اأيُّ  بيِّْن   )2
مبرًرا اإجابَتَك.

؟  ما الفرُق بيَن العدِد الن�شبيِّ والعدِد غيِر الن�شبيِّ

؟  هْل π عدٌد ن�شبيٌّ اأْم غيُر ن�شبيٍّ

2تدريٌب     
33

ْث تحدَّ

ابحْث
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1( �شنِِّف الأعداَد الآتيَة اإلى اأعداٍد ن�شبيٍة وغيِر ن�شبيٍة، مَع ذكِر ال�شبِب: 
ج� (   49  ب(   254- ) اأ 
700 ) و    16.902 ) ه�   2.131518... ) د 

 ) ط   ) ح      1000-    ) ز 

ُّها خاطئٌة مع التبريِر:  2( اأيُّ العباراِت الآتيِة �شحيحٌة، واأي
( كلُّ عدٍد طبيعيٍّ هَو عدٌد �شحيٌح.  اأ 

ب ( كلُّ عدٍد حقيقيٍّ هَو عدٌد �شحيٌح. 
ج� ( كلُّ عدٍد ن�شبيٍّ هَو عدٌد �شحيٌح. 
 . ( كلُّ عدٍد ن�شبيٍّ هَو عدٌد حقيقيٌّ د 

 . ( كلُّ عدٍد طبيعيٍّ هَو عدٌد حقيقيٌّ ه� 

3( اأعِط مثاًل على الحالِت الآتيِة: 
( عدٌد حقيقيٌّ �شحيٌح.  اأ 

 . ب ( عدٌد حقيقيٌّ ن�شبيٌّ
 . ج� ( عدٌد حقيقيٌّ غيُر ن�شبيٍّ

. ( عدٌد حقيقيٌّ طبيعيٌّ د 

11
69

336
8-

1
5 3

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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الدر�ُص 
الثاين

خ�شائـ�ُص العملياِت على الأعداِد الحقيقيِة 

النتاجاُت
• تتعرُف خ�شائ�َس العملياِت على الأعداِد الحقيقيِة.  

م�شتطيٍل،  �شكِل  على  منُهما  كلٌّ  متجاورتاِن  غرفتاِن 
اح�شْب  المجاوِر.  ال�شكِل  في  مو�شٌح  هَو  كما  واأبعاُدهما 

مجموَع م�شاحَتي الغرفتيِن بطريقتيِن مختلفتين.  

Ω2Ω4

Ω6

1( اح�شْب قيمَة كلٍّ مما ياأتي: -5 + 7 ، 7 + )-5( 
ماذا تالحُظ على ناتِج كلٍّ منُهما؟ 

2( كّرِر الفرَع )1( باختياِر عددْيِن حقيقيْيِن اآخرْيِن، ماذا تالحُظ على ناتِج كلٍّ منُهما؟ 
ماذا ن�شمي الخا�شيَة ال�شابقَة لعمليِة الجمِع؟ 

3( كّرِر الفرَع )1( على عمليِة الطرِح بح�صاِب قيمِة كلٍّ مْن: 
 )9-( – 11 ، )11( – 9-

هْل تتحقُق هذِه الخا�صيُة على عمليِة الطرِح؟ 
4( تحقْق مْن خالِل الأمثلِة، اإْن كانِت الخا�صيُة ال�صابقُة تتحقُق على عمليَتِي ال�صرِب 

والق�شمِة. 

ن�شاٌط )1(

الخا�شيُة )1(
 : اإذا كاَن اأ ، ب عدديِن حقيقييِن فاإِنَّ

•  اأ + ب = ب + اأ
•  اأ × ب = ب × اأ 

ُت�شّمى هذِه الخا�شيُة الخا�شيَة التبديليَة على عمليتِي الجمِع وال�شرِب. 
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اكتِب العدَد المنا�شَب في            لكلٍّ مّما ياأتي: 

2    +             = )5-(  +   2    )1

 +  7 =            +         )2

الحلُّ
2    +             = )5-(  +   2    )1

 +  7 =            +         )2

اكتِب العدَد المنا�شَب في             لكلٍّ مّما ياأتي:  
+ 9  =             +  6.25 )1

0.2 +            =   15     +             )2

1تدريٌب     

مثاٌل )1(

1
3

1
313

5-

7

3

1( اح�شْب قيمَة كلٍّ مّما ياأتي: 
 )1 + 3-( + 2-

1 + ))3-( + 2-(
ماذا تالحُظ على ناتِج كلٍّ منُهما؟ 

اأعداٍد حقيقيٍة اأخرى، ماذا تالحُظ  ِر الخطواِت في الفرِع )1( باختياِر  2( كرِّ
على الناتجيِن؟ ماذا ن�شمي الخا�شيَة ال�شابقَة لعمليِة الجمِع؟ 

ن�شاٌط )2(
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اكتِب العدَد المنا�شَب في            لكلٍّ مّما ياأتي:  

)  3    + 0.2(  +           =           +  )0.2  +  5( )1

 )          × 1.7( ×        =  8  × )1.7  ×         ( )2

الحلُّ
)  3    + 0.2(  +             =            +  )0.2  +  5( )1

 )           × 1.7( ×        =  8  × )1.7  ×           ( )2

ِر الخطواِت في الفرِع )1( على عمليِة الطرِح بح�صاِب قيمِة كلٍّ مْن:  3( كرِّ
)1 – )3-(( – 2-
1 – ))3-( – 2-(

هْل تتحقُق هذِه الخا�صيُة على عمليِة الطرِح؟ 
تتحقُق على عمليَتِي  ال�صابقُة  الخا�صيُة  اإْن كانِت  الأمثلِة؛  4( تحقْق مْن خالِل 

ال�شرِب والق�شمِة. )اإر�شاٌد: يمكُنَك ا�شتعماُل الآلِة الحا�شبِة(. 

الخا�شيُة )2(
 : اإذا كانْت اأ، ب، ج�، اأعداًدا حقيقيًة فاإنَّ

•  )اأ + ب( + ج� = اأ + )ب + ج�( وُت�شّمى الخا�شيَة التجميعيَة على عمليِة الجمِع. 
•  )اأ × ب( × ج� = اأ × )ب × ج�( وُت�شّمى الخا�شيَة التجميعيَة على عمليِة ال�شرِب. 

مثاٌل )2(

11
4

11
4

11
4

3  5

8
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 الجدوَل الآتَي:
ِ
1( امالأ

2( ماذا تالحُظ؟

ن�شاٌط )3(

اأ × ب + اأ × جـاأ × )ب + جـ(ب + جـاأ × جـاأ ×ب

اأ     = 2
ب  = 3
ج�  = 7
اأ    = 5

ب = -8
ج� = 2

اأ    = -11
ب = -15

ج� = 9

الخا�شيُة )3(
 : اإذا كاَن اأ، ب، ج�، اأعداًدا حقيقيًَّة فاإنَّ

اأ × )ب + ج�( = )اأ × ب( + )اأ × ج�( 
ى هذِه الخا�شيُة خا�شيَة توزيِع ال�شرِب على الجمِع.  ُت�شمَّ

اح�شْب م�شاحَة ال�شكِل المجاوِر بطريقتيِن. 
2تدريٌب     

Ω3^2Ω7^4

Ω5
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الخا�شيُة )4(

الخا�شيُة )5(

 : اإذا كاَن اأ عدًدا حقيقيًّا، فاإنَّ
، ن�شمي ال�شفَر عن�شًرا محايًدا لعمليِة الجمِع. اأ + 0 = اأ   

، ن�شمي العدَد 1 عن�شًرا محايًدا لعمليِة ال�شرِب.  اأ × 1 = اأ   

 : اإذا كاَن اأ عدًدا حقيقيًّا، اأ ≠ 0 ، فاإنَّ
•  اأ + )-اأ( = 0 ، ن�شمي – اأ  نظيًرا جمعيًّا للعدِد اأ، اأو )معكو�َس الَعدِد اأ(. 
1•  اأ ×         = 1 ، ن�شمي         نظيًرا �شربيًّا للعدِد اأ، اأو )مقلوَب العدِد اأ(. 

اأ
1
اأ

الخا�شيُة )6(
خا�شيُة ال�شرِب بال�شفِر: 

اإذا كاَن اأ عدًدا حقيقيًّا فاإنَّ اأ × 0 = 0 × اأ = 0 

ُحلَّ المعادلِت الآتيَة:
1(    2 + �س = �شفًرا

2(          �س = 1

الحلُّ
1(    2 + �س = 0

. حلُّ المعادلِة باإ�شافِة النظيِر الجمعيِّ   2 + -    2 + �س = �شفًرا + -   2    
تطبيُق الخا�صيِة 4                         �س = -   2    

مثاٌل )3(

 3   
5



18

حلَّ المعادلِت الآتيَة: 

1(           × �س = 1  

2( ...2.3245 + �س  =  ... 2.3245

3( -  51   + �س = 0 

اكت�شِف الخطاأَ في العباراِت الآتيِة، مبرًرا اإجابتَك. 
1( النظيُر الجمعيُّ للعدِد     -42   هَو   -    42

2( النظيُر ال�شربيُّ للعدِد   4   هَو     . 

3تدريٌب     

39
2-

33

1
4

2(           �س = 1

حلُّ المعادلِة بال�شرِب بالنظيِر ال�شربيِّ ثمَّ الخت�شاِر.          ×          × �س = 1 ×   

تطبيُق الخا�صيِة 4 �س =         

 3   
5

5
 3   

5
 3   

 3   
5

5
 3   

ْر وناق�ْص فكِّ
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πFÉ°ùeh øjQÉ“

1( جْد قيمَة �س في كلٍّ مما ياأتي: 
( )-6 + �س( + 2.6 = -6 + )4.7 + 2.6( اأ 

ب (          × �س = 0

ج� (          × �س = 2

( 4 × 92 = 8 + )4 × �س(  د 

2( اكتِب النظيَر الجمعيَّ لكلٍّ مَن الآتي: 
41-    ) د    123 ) ج�         -  ) ب      19    ) اأ 

3( اكتِب النظيَر ال�شربيَّ لكلٍّ مَن الآتي: 
 ) د   2         ) ج�   11   - ) ب    67 ) اأ 

4( �شندوقاِن في كلٍّ منُهما 8 مغلفاٍت، وفي كلِّ مغلٍف 200 ورقٍة، ما عدُد الأوراِق 
في ال�شندوقيِن؟ 

المو�شِح  ال�شكِل  م�شاحَة  اح�شْب   )5
جانًبا بطريقتيِن. 

6( بائُع جملٍة يبيُع �صناديَق مْن اأقالِم الحبِر، كلُّ �صندوٍق فيِه 10 دزيناٍت من الأقالِم، 
الدزينَة  باأنَّ  علًما  ا�صتراها،  التي  الأقالِم  عدَد  جْد  منها.  �صناديَق   7 عامٌر  ا�شترى 

الواحدَة تحوي 12 قلًما. 

17
42
1

11

4
27

4
15

3

2-
13 3

Ω3^7 Ω5^11Ω9

`L Ü CGΩ6
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الدر�ُص 
قوانيُن الأ�ش�ِص الثالُث

النتاجاُت
• تتعرُف قوانيَن الأ�ش�ِس. 

• تطبُق قوانيَن الأ�ص�ِص ال�صحيحِة. 
• تحلُّ م�شائَل على قوانيِن الأ�ش�ِس. 

الأميبا كائٌن حيٌّ يتكوُن مْن خليٍة واحدٍة، وُيرى 
بالمجهِر. يتكاثُر الأميبا بالنق�شاِم اإلى خليتيِن كلَّ 
مرٍة. ما عدُد الأميبا بعَد ثالِث انق�شاماٍت؟ بعَد كِم 

انق�شاٍم ُي�شبُح لديَك 64 خليًة؟ 

اكتْب كالًّ مما ياأتي با�شتخداِم الأ�ش�ِس: 
32- )2    216 )1

الحلُّ
1( يمكُن تحليُل 216 با�شتخداِم طريقِة الق�شمِة 

ٌح جانًبا المتكررِة كما هَو مو�شَّ

 =        ×       ×         =  216 

ْر تذكَّ
�سن = �س × �س × �س × ... × �س )ن مَن المراِت( 

مثاٌل )1(

216
108

54
27

9
3
1

2
2
2
3
3
3

6

6 
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طريقِة  با�شتخداِم   32- تحليُل  يمكُن   )2
ٌح جانًبا. الق�شمِة المتكررِة كما هَو مو�شَّ

 -  = 32- 

32
16

8
4
2
1

2
2
2
2
2

اكتْب كالًّ مما ياأتي با�شتخداِم الأ�ش�ِس: 
3125- )3    8000 )2    81 )1

1تدريٌب     

          للح�شوِل على عبارٍة �شحيحٍة: 
ِ
امالأ

1( �س3 × �س4 = )        ×       ×        (  ×  )        ×        ×         ×        ( 
×         ×        ×         ×          ×         ×          =   

= �س7          
ِر الخطواِت المتبعَة في الفرِع )1( لو�شِع كلٍّ مما ياأتي ب�شورِة �سن:  2( كرِّ

�س6 × �س2  ،  �س3 × �س5  ،  ع4 × ع2
3( ل بدَّ اأنَك لحظَت اأنَّ �سن × �سم = �سن + م

4( �شْع ُكالًّ مما ياأتي على �شورِة �سن اعتماًدا على القاعدِة التي تو�شلَت اإليها 
في الفرِع )3(: م9 × م7  ،  ع6 × ع11  ،  �س4 × �س3 × �س12

 ن�شاٌط )1(

قاعدٌة
�سن × �سم = �سن + م ، حيُث ن، م  �س.
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َبيِّْن اأنَّ )�س5(2 = �س10

اكتْب كالًّ مما ياأتي كقوٍة واحدٍة: 
4) 13  ( × 4)11  ( )3 2( ع2 × �س2   1( ب3 × ب8  

2تدريٌب     

3تدريٌب     

قاعدٌة
•  )�س �س(ن = �سن × �سن  

•  )�سن(م = �سن × م    ، حيُث ن، م  �س. 

بيِّْن اأنَّ )�س �س(3 = �س3 × �س3

الحلُّ

. تعريُف الأ�سِّ )�س �س(3 = )�س �س( × )�س �س( × )�س �س(             
= �س × �س × �س × �س × �س × �س      

عمليُة ال�شرِب تبديليٌة وتجميعيٌة. = ) �س × �س × �س( × )�س × �س × �س(     
. تعريُف الأ�سِّ = �س3 × �س3         

مثاٌل )2(

َبيِِّن الخطاأَ في العبارِة الآتيِة: 22 ×32 = 62 واكتِب ال�شواَب.
ْر وناق�ْص فكِّ
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 ن�شاٌط )2(
 الفراَغ بما هَو منا�شٌب: 

ِ
امالأ

1( �س5 ÷ �س3 =          =

�س5 ÷ �س3 = 

�س5 ÷ �س3 = �س
ِر الخطواِت ال�شابقَة لإيجاِد ناتِج كلٍّ مما يلي:  2( كرِّ

�س4 ÷ �س3  
�س7 ÷ �س3  
�س3 ÷ �س3 
�س2 ÷ �س6

 : 3( ل بدَّ اأنََّك لحظَت اأنَّ
( �سن  ÷  �سم  = �سن - م  اأ 
ب ( �سن  ÷  �سن = �س0 = 

ج� ( �س-ن  =  

4( جْد ناتَج كلٍّ مما ياأتي اعتماًدا على ما تو�شلَت اإليِه: 
( م14 ÷ م10     ب( ع15 ÷ ع15    ج�( �س19 ÷ �س20 اأ 

�س × �س × �س�س3
××××

�س × �س × �س × �س × �س
�س × �س × �س

1
�سن
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ٍة واحدٍة:  اكتْب كالًّ مما ياأتي كقوَّ

)4       )3 2( ع19 ÷ ع19   1( �س26 ÷ �س6  

َبيِّْن اأنَّ )      (3 = 

الحلُّ

. تعريُف الأ�سِّ     ×         ×        = 3)      (

ن�شرُب الب�شَط × الب�شِط × الب�شِط        =   
كذلَك المقاُم          

= ل3  

ل3
�س3

�س8
�س7

ف12
ن12

ل
�س

ل
�س

ل
�س

�س
ل

�س
ل

قاعدٌة
،   حيُث ن  �س ، ل ≠ 0 1( )      (ن =      

،   حيُث ن  �س ، ل ≠ 0، �س ≠ 0 2( )      (ن = )       (-ن 

مثاٌل )3(

�س × �س × �س
××

�س
ل
�س
ل

ل
�س  

لن
�سن

4تدريٌب     

قاعدٌة
1( �سن  ÷  �سم  = �سن - م  ،   حيُث ن ، م  �س ، �س ≠ 0

2( �س0 = 1
31( �س-ن  =         ، حيُث ن  �س ، �س ≠ 0

�سن
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ُحلَّ المعادلِت الآتيَة: 
2( 8�س  ×  28  =  78 1( �س-1 =    

مثاٌل )4(

3
8

الحلُّ
1( �س-1 = 

نطبُق القاعدَة �ص-م  =         ، ون�شاوي بيَن اأ�ش�ِس الطرفيِن �س-1 =          

اإذا ت�شاوْت اأ�ش�ُس طرفْي معادلٍة فاإنَّ الأ�شا�َس مت�شاٍو.  اإذْن �س =  
2( 8�س × 28 = 78

نطبُق القاعدَة �صن × �سم = �سن + م  8�س+2 = 78  
اإذا ت�شاوى اأ�شا�ُس طرفْي معادلٍة فاإنَّ الأ�ش�َس مت�شاويٌة  �س + 2 = 7  

�س = 5

3
8

8
3

8
3

1
�سم

ُحلَّ المعادلِت الآتيَة: 
2( )13�س(3 = 1813 1( �س2 = 2-7   

5تدريٌب     

ناق�ِس العباراِت الآتيَة مَع زمالِئَك:
: اإذا كانْت �س  ح، فاإنَّ

ْح با�شتخداِم الأمثلِة( )اإر�شاٌد: و�شِّ 1(   �س2   = |�س|   
23(    �س3  = �س

1-

ْر وناق�ْص فكِّ
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1( جْد قيمَة كلٍّ مما ياأتي: 
0)1000-( ) ج�  ب ( )-0.1(6    4)    ( ) اأ 

4)7( ×              ) و   3-)5( ) ه�   1-)9( ) د 
 3)2-(    ) ح   2)7-(   ) ز 

2( اكتْب كالًّ مما ياأتي با�شتخداِم الأ�ش�ِس: 
2744 ) ج�    ) ب    0.0001 ) اأ 

3( اكتْب كالًّ مما ياأتي كقوٍة واحدٍة: 
10)  2  ( × 10)  5  ( ) ج�  ( �س-9 × �س8  ب  ( ف10 × ف20  اأ 

( �س-14 × �س14 و  ( ع19 ÷ ع19  ه�  ( ن13 ÷ ن3  د 
( )ل-5(2 ط    ) ح   ) ز 

4( ُحلَّ المعادلِت الآتيَة: 
( )11�س(5 = 3011 ب  ( �س-4 = 16  اأ 

(   �س2  = 17 د  ج� ( 14�س  ÷  714 = 814 

5( ُحلَّ الم�شاألَة الواردَة في بدايِة الدر�ِس. 

1
3

1
21

1-
8

�س8
�س8

�س20
�س17

πFÉ°ùeh øjQÉ“

3

4
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πFÉ°ùeh øjQÉ“ الدر�ُص
ال�شيغُة العلميُةالرابُع

النتاجاُت
• تتعرُف ال�شيغَة العلميَة لالأعداِد. 

ا با�شتخداِم ال�شيغِة العلميِة. ا وال�شغيرَة جدًّ • تكتُب الأعداَد الكبيرة جدًّ

متو�شُط ُبْعِد الأر�ِس عِن ال�شم�ِس 1.5 × 810 
كيلو متًرا. اكتِب الم�شافَة دوَن ا�شتعماِل الأ�ش�ِس. 

ي�شاوي  وهذا  كم،   710  ×  5.7 ال�شم�ِس  عِن  المريِخ  كوكِب  ُبْعِد  متو�شُط 
للعدِد 57000000  العلميِة  بال�شيغِة   710 × ال�شيغَة 5.7  ن�شمي  57000000كم، 

بيَنما ن�شمي ال�شيغَة 57000000 بال�شيغِة القيا�شيِة لُه. 

ال�شيغُة العلميُة للعدِد الن�شبيِّ هَي )اأ × 10ن( حيُث | اأ |  ]1 ، 10(، ن عدٌد �شحيٌح. 

اكتْب كالًّ مَن العدديِن الآتييِن بال�شيغِة العلميِة: 
0.0008- )2    931000 )1

الحلُّ
100000 ×                      × 931000   510 × 9.31000 = 931000)1

100000 ×                        
510 × 9.31000         

مثاٌل )1(

1
100000

931000
100000
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 × 8 =                   = 0.0008    4-10 × 8- = 0.0008- )2
4-10 × 8 =   

8
10000

1
10000

عنَد التحويِل مَن ال�شيغِة القيا�شيِة اإلى ال�شيغِة العلميِة، ما العالقُة بيَن اأُ�سِّ العدِد 10 وعدِد 
المنازِل التي تتحرُكها الفا�شلُة الع�شريُة، واتجاِهها؟ 

اكتْب كالًّ مَن الأعداِد الآتيِة بال�شيغِة العلميِة: 
3600000- )3          0.00074 )2    8501 )1

1تدريٌب     

اكتْب كالًّ مَن العدديِن الآتييِن بال�شيغِة القيا�شيِة: 
5-10 × 2 )2    410 × 6.09  )1

الحلُّ
10000 × 6.09 = 410 × 6.09  )1

60900 =   
 × 2 = 5-10 × 2 )2

 0.00002 =                    =   

مثاٌل )2(

اكتْب كالًّ مَن العدديِن الآتييِن بال�شيغِة القيا�شيِة: 
2-10 × 1.3 )2    710 × 6.9872 )1

2تدريٌب     

ْث تحدَّ

1
100000

2
100000
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3
1000

1( اكتْب كالًّ مما ياأتي بال�شيغِة العلميِة:
652.3 ) ج�  ب ( -9008000   40056 ) اأ 

 ) و    0.00012- ) ه�   0.789 ) د 
2( اكتْب كالًّ مما ياأتي بال�شيغِة القيا�شيِة: 

 610× 2.008 ) اأ 

ب ( -1.5033 × 410  
ج� ( 5.9 × 8-10

3( اكت�شِف الخطاأَ في العبارتيِن الآتيتيِن واكتِب ال�شواَب. 
( ال�شورُة العلميُة للعدِد 761000 هَي 7.61 × 310 اأ 

ب ( ال�شورُة القيا�شيُة للعدِد 3.3916 × 510 هَي 33916 
4( اأطوُل حبِة لقاٍح في العالِم هَي حبُة لقاِح زهرِة الكو�صا؛ اإْذ يبلُغ طوُلها     ملم، بيَنما 
يبلُغ طوُل حبِة لقاِح زهرِة �صقائِق النعماِن 0.018ملم. اكتْب هذِه الأطواَل بال�شيغِة 

العلميِة. 

1
5

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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الدر�ُص 
تب�شيُط التعابيِر الجذريِة اخلام�ُص

المجاوِر  ال�شكِل  في  المكعِب  اإذا كاَن حجُم 
270�شم3، فما طوُل �شلعِه؟ 

النتاجاُت
ُط تعابيَر جذريًة لأعداٍد حقيقيٍة.  • ُتب�شِّ

اأكمِل الجدوَل الآتَي: 

=  4  ×  9  
=                 

=     4    ×  9   
=            ×        

=  8- ×  8   
=                    

=  8-     ×  8   
=             ×        

=    25 ×  4  
=                    

=  25    ×  4   
=            ×        

 =           =           2 =           =         

= 125    =            =                5 =           =               

ماذا تالحُظ؟ 
اكتْب قاعدًة عامًة تلخ�ُص ما �صبَق. 

 ن�شاٌط )1(

333

36

1000
9

8

36

1000

9

8

1

1
3

33 3
3

3
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قاعدٌة )1(

قاعدٌة )2(

 : اإذا كانْت اأ، ب، ه�، ف، اأعداًدا حقيقيًة، حيُث اأ ≤ 0 ، ب ≤ 0 فاإنَّ
اأ   ×    ب =    اأ × ب 

ه�  ×    ف =    ه� × ف 

: اإذا كانْت اأ، ب، ه�، ف، اأعداًدا حقيقيًة، حيُث اأ ≤0 ، ب < 0، ف ≠ 0 فاإنَّ
=  

 =  

333

اأباأ
ب

ه�
ف ف3

ه�
3
3

َبيِّْن لماذا ل تنطبُق القاعدُة 1 على عمليتِي الجمِع والطرِح؟ مو�صًحا اإجابتَك باإعطاِء اأمثلٍة. 

ن�شتعمُل القاعدتيِن ال�شابقتيِن في تب�شيِط العباراِت الجبريِة. 

ُحلَّ الم�شاألَة الواردَة في مقدمِة الدر�ِس.

الحلُّ
طوُل ال�شلِع  =   270

10 × 27    =   
10    × 27    =   

10   × 3 =   
= 3    10�شم.   

مثاٌل )1(

3

ْر وناق�ْص فكِّ

3

33

3

3
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ما ناتُج :   3  + 11  12 +   32  -  9   2

الحلُّ
2   9  -   32    +  12  11 +  3   

2   9 –  2 × 16    +  4 × 3   11 +  3   =
2  9 –  2  4 +   3  2 × 11 +  3   =

 2  9 –  2  4 +    3   22 +  3   =
 2   5 –  3   23 =

مثاٌل )3(

جِد القيمَة العدديَة للتعبيِر العدديِّ الآتي: 
2   × 50  

الحلُّ
 2 × 50    =  2   × 50  

   100   =   
 10  =   

ُحلَّ المثاِل )2( بطريقٍة اأخرى؟ 

مثاٌل )2(

اكتِب القيمَة العدديَة في كلٍّ مما ياأتي: 
   9      ×  24    )2    4 × 49  )1

 )4       )3

1تدريٌب     

33

16
25

54
2 3
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ما ناتُج: -8   7  +   63  +  50 – 3   8   ؟ 
2تدريٌب     

كيَف تجُد قيمَة جذٍر تربيعيٍّ لعدٍد لي�َس مربًعا كاماًل؟ 

ِجْد قيمَة ُكلٍّ من:
0.001 ×  64      )1

   0.000007    )2

3

3

ْث تحدَّ

ْر وناق�ْص فكِّ



34

1( ما قيمُة كلٍّ مما ياأتي:  
 36 × 100   ) اأ 

ب (    16000 
ج� (  

  ) د 

 3     × 9-    ) ه� 

 2    ×  0.125  ) و 

 5   8  –  28  4 – 63   +  20  6 ) ز 

 ) 32-   – 4   (  2    ) ح 

2( �شندوٌق لحفِظ الموادِّ الم�شعِة مكّعُب ال�شكِل. اإذا كاَن 
الحجُم  اأما  0.027م3،  لل�شندوِق  الخارجيُّ  الحجُم 
الداخليُّ لُه فيبلُغ 0.008م3. اح�شْب �شمَك ال�شندوِق. 

3( اكت�شِف الخطاأَ واكتِب ال�شواَب في ما ياأتَي:
 2   × 7 =  2   ×  2 × 49   =  2    ×  98  

3

333

81
64

192
3 3

33

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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πFÉ°ùeh øjQÉ“
1( �شّنِف الأعداَد الآتيَة اإلى ن�شبيٍة وغيِر ن�شبيٍة: 

ج� ( 35.7  11    ) ب   1    ) اأ 

1968- ) و   56.102030...  ) ه�   0.001-      ) د 

 ) ح    ) ز 

2( اأيُّ العباراِت الآتيِة �شحيحٌة واأيُّها خاطئٌة مَع التبريِر: 
 . ( كلُّ عدٍد �شحيٍح موجٍب هَو عدٌد طبيعيٌّ اأ 
ب ( الأعداُد الحقيقيُة هَي الأعداُد غيُر الن�شبيِة. 

 . ج� ( الك�شُر الع�شريُّ الدوريُّ هَو عدٌد ن�شبيٌّ
 . ( العدُد   121 هَو عدٌد غيُر ن�شبيٍّ د 

ه� (النظيُر ال�شربيُّ للعدِد   5  هو  

3( ِجْد قيمَة �س في كلٍّ مما ياأتي: 
(            + �س = 0 ب  (   7 + -11 = -11 + �س   اأ 

ج� (            ×  �س = 1 

4( خزانتاِن في كلٍّ منُهما 4 رفوٍف، وفي كلِّ رفٍّ 12 كتاًبا، ما عدُد الكتِب في الخزانتيِن؟ 

 á©LGôe lá©LGôe

3
8
3

40
10

125
5 3

13
5

-

1
6 3

1-
5
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5( اكتْب كالًّ مما ياأتي كقوٍة واحدٍة: 
( )ع-3 × ع5(-2  ب  ( �س ÷ �س-4   اأ 
( �س13  ÷  �س15  د  ج� ( )      (7 × )-9(7 

4-)        ( ) و  ( )ن3(-5  ه� 

6( اكتْب كالًّ مما ياأتي بال�شيغِة العلميِة: 
 ) ج�    0.00089- ) ب   789 ) اأ 

7( اكتْب 1.02 × 410 بال�شيغِة القيا�شيِة.

8( جْد قيمَة كلٍّ مما ياأتي: 
 ) ج�   343-    ) ب    4) 3  (   ) اأ 

  0.0001    ×  10-    ) ه�    ) د 

24   – 48   5  –  300  + 54  7 ) و 

9( ُحلَّ المعادلِت الآتيَة: 

  =           ) ب  ( 5�س =   اأ 

( 10�س × 100 = 1610 د  ج� ( )81(�س = 363 

( �س-3  =  و  ه�( �س6 + 1 = 65 

7
50

3121
144

128
125 3

33

1
125

27
8

2
686

2
3

�س

1-
9

ف6
ف8
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 . 1( اكتْب مثاًل على عدٍد ن�شبيٍّ واآخَر على عدٍد غيِر ن�شبيٍّ
ْح بماذا تختلُف مجموعُة الأعداِد غير الن�شبيِة عْن مجموعِة الأعداِد الن�شبيِة.  2( و�شِّ

ْف خا�شيَة التوزيِع لإيجاِد ناتِج: 54 × 1001  3( وظِّ
عى �شامٌر وهَو طالٌب في ال�شفِّ الثامِن، اأنَّ لديِه القدرَة على اإجراِء عملياِت ال�شرِب  4( ادَّ

 : ب�شرعٍة اأكبَر من زمالِئِه، فقاَلَ
)اإنَّ حا�شَل �شرِب 5 × 211 = 55 + 1000( 

ناق�ْس ادعاَء �شامٍر مَع زمالِئَك. 
5( اكتْب كالًّ مما ياأتي كقّوٍة واحدٍة: 

ج�( )          (-5 ب(    ( ع3 × ع-4   اأ 

6( اكتْب 0.00008976 بال�شيغِة العلميِة. 
7( اكتْب 8.009 × 510 بال�شيغِة القيا�شيِة. 

8( ِجْد قيمَة كلٍّ مما ياأتي: 

 ) ج�    ) ب   3) 7   ( ) اأ 

0.0004     ×  20-    ) ه�   0.054    ) د 

8    +  45  5  –  500  – 32  7- ) و 

9( ُحلَّ المعادلِت الآتيَة: 
( 7�س × 49 = 107 ج�  ب( )64(�س = 214  ( �س-4 = 81  اأ 

49
196

32
4 3

w»JGP lQÉÑàNG

�س4
�س-6

ف-3
ف-2

333



2
الجـبـرُ 

ٍق )نمٍط(  ت�صادُفنا في حياِتنا العديُد من التطبيقاِت التي ت�صُير وفَق َن�صَ
معيٍن؛ لذا، تعدُّ الأنماُط مَن المو�ص��وعاِت المهّمِة في الريا�ص��ياِت، 
التي ن�شتطيُع من خالِلها اكت�شاَف العالقاِت بيَن المتغيراِت، وفهَمها، 

وتف�شيَرها.
وف��ي ه��ذِه الوح��دِة نناق�ُص العدي��َد م��َن الأنماِط، ونعب��ُر عنها 
با�ش��تخداِم المقاديِر الجبري��ِة. وهذا يجعُلنا بحاجٍة اإل��ى تعلُِّم بع�ِس 
المهاراِت الأ�شا�ش��يِة والمهّمِة في  علِم الجبِر، مثَل �ش��رِب المقاديِر 

الجبريِة وتحليِلها. 

الوحـدُة الثانيـُة



يتوقُع مَن الطالِب في نهايِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على: 
كتابِة قاعدِة النمِط واإيجاِد الحدِّ المجهوِل فيِه.

تحويِل التعابيِر العدديِة اإلى مقاديَر جبريٍة، والعك�ِس.
اإيجاِد ناتِج �شرِب مقداريِن جبرييِن.

حلِّ م�شائَل حياتيٍة على �شرِب المقاديِر الجبريِة.
تحليِل مقداٍر جبريٍّ باإخراِج العامِل الم�شترِك الأكبِر، اأْو بتجميِع الحدوِد.

حلِّ م�شائَل حياتيٍة على تحليِل المقاديِر الجبريِة.
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الدر�ُص 
الأنماُطالأوُل

النتاجاُت
• ت�شتق�شي قاعدَة النمِط وتجُد الحدَّ الناق�َس فيِه.

يحتاُج قي�ٌس اإلى 6 اأعواٍد خ�شبيٍة 
لتكويِن �ش��كٍل �شدا�شيٍّ �ش��بيٍه بخليِة 
النح��ِل، ويحت��اُج اإل��ى 11 ع��وًدا 
لتكويِن �ش��كليِن متال�شقيِن، َو 16 
عوًدا لتكويِن ثالثِة اأ�شكاٍل متال�شقٍة 

وعلى ا�شتقامٍة.
1( كم عوًدا يحتاُج قي�ٌس لتكويِن كلٍّ مْن:

( خم�شِة اأ�شكاٍل متال�شقٍة وعلى ا�شتقاَمٍة. اأ 
( �شبعِة اأ�شكاٍل متال�شقٍة وعلى ا�شتقامٍة. ب 

( �س ِمَن الأ�شكاِل المتال�شقِة وعلى ا�شتقامٍة.  ج� 
2( كْم عدُد الأ�شكاِل المتال�شقِة التي يمكُن تكويُنها ِمْن 46 عوًدا؟

هْل تعلُم اأنَّ :
ال�شكَل ال�شدا�شيَّ الذي تتخُذُه خليُة النحِل يعطي اأعلى قدرِة تخزيٍن لأدنى طاقِة عمٍل؟

لمعرفِة عدِد الأعواِد الخ�شبيِة التي يحتاُجها قي�ٌس لتكويِن الأ�شكاِل، نر�شُم نموذًجا 
ي�شاعُدنا في البحِث عْن َنمٍط.
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ُن جدوًل يو�شُح العالَقَة بيَن عدِد الأ�شكاِل المتال�شقِة َوعدِد الأعواِد: ثمَّ نكوِّ

بعَد اإكماِل الجدوِل اأعالُه، اأجْب عما ياأتي:

1(  عدُد الأعواِد التي يحتاُج اإليها قي�ٌس لتكويِن خم�شِة اأ�شكاٍل متال�شقٍة وعلى ا�شتقامٍة 
هَو:.......... .

2(  عدُد الأعواِد التي يحتاُج اإليها لتكويِن �شبعِة اأ�شكاٍل هَو:.......... .
ى  اإليها  لتكويِن �س مَن الأ�شكاِل هَو:..........، َوت�شمَّ 3( عدُد الأعواِد التي يحتاُج 

هذِه العبارُة الجبريَُّة قاعدَة النمِط.

عدُد الأعواِد عدُد الأ�شكاِل
التبريُر بالبحِث عْن نمٍطالخ�شبيِة

16 1 +  1  × 5
2111 +  2  × 5
316
4
5
6
7
�س
46؟

)1()2()3()4(
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كليِن الخام�ِس وال�ّشاد�ِس؛ اإْن  اكت�شْف قاعدَة النمِط الآتي، ثمَّ جْد عدَد المربعاِت في ال�شَّ
ِه: اأكمْلنا الر�شَم باتباِع النمِط نف�شِ

تتبعْت براءُة النمَط الآتي:

واأكملِت ال�شكليِن الخام�َس وال�شاد�َس كما ياأتي:

1تدريٌب     

2تدريٌب     

في الم�شاألِة ال�شابقِة؛ هْل يوجُد قاعدٌة اأخرى للنمِط؟ اكتْبها اإْن ُوِجَدْت.

)1()2()3()4(

ما راأيَك بحلِّ براءَة؟ مبرًرا  اإجابَتَك.

)1()2()3()4(

)5()6(

ْر وناق�ْص فكِّ
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1 ( اكت�شْف قاعدَة كلِّ نمٍط مما ياأتَي، ثمَّ اكتِب الحدَّ الناق�َس:
 .......... ، 125 ، 64 ، 27 ، 8 ، 1 ) اأ 

..........، 23 ، 19 ، 15 ، 11 ، 7 ، 3 ) ب 
.......... ،         ،  10  ،       ،  5  ،      ) ج� 

2( اكتْب نمًطا يعبُِّر عْن القاعدِة 2ك-1 ، ثمَّ قارْن اإجابَتَك مَع اإجاباِت زمالِئَك.

3تدريٌب     

اأكمِل النمَط الآتي اإلى العدِد ال�شاد�ِس، ثمَّ اكتْب قاعَدَتُه:
..... ،...... ، 20 ، 12 ، 6 ، 2

الحلُّ
لحِظ العالقَة بيَن كلِّ حدٍّ والتالي لُه 2 ، 6 ، 12 ، 20 ، .... ، .... .

وبذلَك يكوُن العدداِن الخام�ُس وال�شاد�ُس على التوالي ُهما   ،   .
ُن الجدوَل الآتَي : ولمعرفِة قاعدِة النمِط ُنكوِّ

مثاٌل )1(

4+6+8+

التبريُر بكتابِة نمٍط العدُد في النمِطترتيُب العدِد 

 1  × 2         حا�شُل �شرِب الترتيِب 1 في 2 يعطي العدَد 122
 2  × 3         حا�شُل �شرِب الترتيِب 2 في 3 يعطي العدَد 266
3124 ×  3 
420.....
5.....6 × 5
6..........
..........�س

ومنُه قاعدُة النمِط هَي ...............

5
2

15
2

25
2
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رتََّبْت يارا بع�َس القطِع الخ�شبيِة على النحِو الآتي:

ِه، َفِجْد:  رْت بترتيِب القطِع على النمِط نف�شِ اإذا ا�شتمَّ
1( عدَد القطِع الاّلزمِة لتكويِن ال�شكِل ال�شاد�ِس.

2( اكتْب قاعدَة النمِط التي تعبُِّر عْن عدِد القطِع في ال�شكِل �س .

)1()2()3()4(

كّوْن نمًطا با�شتخداِم اأ�شياٍء ماّدّيٍة )مح�شو�شاٍت( مْن بيئِتَك، ثمَّ اكتْب قاعدَتُه. 

ا�شترى �شعيٌد �شيارًة بمبلِغ 12000 ديناٍر، ودفَع ِمْن ثمِنها 5000 ديناٍر ُدفعًة اأولى على 
اأْن يدَفع الباقَي على اأق�صاٍط �صهريٍة، اإذا كانْت قيمُة الق�صِط ال�صهريِّ 140ديناًرا، فاأجْب 

عّما ياأتي:
1( ما مجموُع ما يدفُعُه ِمن ثمِن ال�شيارِة بعَد خم�شِة اأ�شهٍر؟

2( اكتْب قاعدَة النمِط التي تعبُر عْن مجموِع ما يدفُع مْن ثمِن ال�شيارِة بعَد عدٍد مَن الأ�شهِر.
3( ما مجموُع ما يدفُعُه بعَد �شنتيِن؟

مثاٌل )2(

ْر وناق�ْص فكِّ

ن�شاٌط 
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4( ما عدُد الأ�صهِر التي يحتاُجها لت�صديِد ثمِن ال�صيارِة اإْن التزَم بدفِع الأق�صاِط ال�صهريِة؟

الحلُّ
لمعرفِة المبلِغ الذي �شيدفُعُه مْن ثمِن ال�شيارِة بعَد خم�شِة اأ�شهٍر، نبحُث عْن نمٍط وذلَك 

باإكماِل الجدوِل الآتي:

1( مجموُع ما يدفُعُه مْن ثمِن ال�شيارِة بعَد خم�شِة اأ�شهٍر هَو ............ .
2( قاعدُة النمِط التي تعبُِّر عْن مجموِع ما ُيدَفُع مْن ثمِن ال�شيارِة بعَد عدٍد مَن الأ�شه�ِر 

هَي ............ .
3( مجموُع ما يدفُعُه بعَد �شنتيِن هَو مجموُع ما يدفُعُه بعَد 24 �شهًرا؛ لهذا نعو�ُس في 

القاعدِة: �س = 5000 + ....... ،  ومنه �س =  .......
4( عدُد الأ�شهِر التي يحتاُجها لت�شديِد ثمِن ال�شيارِة:

12000 = 5000 +140 �س        نعو�ُس �س بالعدِد 12000 ثمَّ نحلُّ المعادلَة
ومنُه �س = ....... . 

التبريُر المبلُغ الذي �شّدَدُه مْن ثمِن ال�شيارِة )�ص( ال�شهُر  

جمُع الدفعِة الأولى مَع ق�شِط �شهٍر �س =1140+5000
جمُع الدفعِة الأولى مَع ق�شِط �شهرْيِن�س =5000 +)140×2(2
3..........
4..........
5..........
..........�س

.................. + 5000 = 12000 .....
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اإذا علمَت  الخليِة،  كائناٌت حّيٌة وحيدُة  البكتيريا 
اأربِع  اإلى  الخليِة  بانق�شاِم  يتكاثُر  اأنواِعَها  اأحَد  اأنَّ 

خاليا في الثانيِة الواحدِة، ِجْد: 
مروِر  بعَد  النق�شاِم  عِن  الناتجِة  الخاليا  1( عدَد 

ثانيتيِن، ثالِث ثواٍن، اأربِع ثواٍن.
)اإر�شاٌد: يمكُنَك ر�شُم نموذٍج يو�شُح نواتَج عملياِت النق�شاِم خالَل الثواني المطلوبِة(.

الناتجِة عِن النق�شاِم بعَد عدٍد  من  ُتعبُِّر عْن عدِد الخاليا  التي  النمِط  2( اكتْب قاعدَة 
الثواني.)اإر�شاٌد: يمكنَك ر�شُم جدوٍل(.

3( ما عدُد الخاليا الناتجِة عِن النق�شاِم بعَد دقيقٍة؟

4تدريٌب     

في تدريِب )4(، ما الزمُن الذي ت�شتغرُقُه الخليُة الواحدُة لي�شبَح عدُد الخاليا الناتجِة عن 
النق�شاِم 4096 خليًة ؟

ْر وناق�ْص فكِّ
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1( * ُرتَِّبْت اأعواُد ثقاٍب في ال�صكِل الآتي، وفق نمٍط معيٍن، اكتْب قاعدَة النمِط. 

2( اكتْب قاعدَة النمِط في كلٍّ مما ياأتي:
( 0 ، 9 ، 18، 27 ،36، ...          ب( 0 ، 7 ، 26، 63 ، 124 ، ... اأ 

3( عدُد �شفحاِت اإحدى الق�ش�ِس 217 �شفحًة، قراأْت جنى في اليوِم الأوِل 9 �شفحاٍت، 
ثمَّ قررْت قراءَة 8 �شفحاٍت يوميًّا. اإذا ا�شتمرْت جنى على هذا النمِط في القراءِة، 

اأجْب عْن كلٍّ مما ياأتي:
( ما قاعدُة النمِط التي ُتعبُِّر عْن �س مَن ال�شفحاِت التي ُتنهي جنى قراَءَتها بعَد �س  اأ 

مَن الأياِم؟
ب ( كْم يوًما يلزُمها لُتنِهَي قراءَة الروايِة؟

4( م�شابقٌة فنيٌة ا�شترَك فيها 128 مت�شابًقا، وبعَد نهايِة كلِّ جولٍة مَن الم�شابقِة يتمُّ الإبقاُء 
على       عدِد  الم�شاركيَن:

( ما عدُد الم�شاركيَن في الجولتيِن الثالثِة، والخام�شِة؟ اأ 
ب ( اكتْب قاعدَة النمِط.

ج� ( بعَد كْم جولٍة تنتهي الم�شابقُة؟

)1()2()3(

1
2

* ال�شوؤاُل مْن اأ�شئلِة الختباراِت الدوليِة.

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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5(  تتّبِع النمَط ثمَّ اأكمِل الفراغاِت بالأعداِد المنا�شبِة:
111111 =   15873 × 7
222222 =   15873 × 14
333333 =   15873 × 21
444444 =   15873 × 28
555555 = 15873 × ....

.............. =   15873 × 42...
..... × 9 = 15873 × ....

6( اكتِب الأعداَد الثمانيَة الأولى التي ُتعبُِّر عِن النمِط الآتي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه:

( ما قاعدُة النمِط؟ اأ 
ِه، هل �شيتوقُف ر�شُمها في  النمِط نف�شِ َر ر�شُم الأ�شكاِل اعتماًدا على  اإذا ا�شتمَّ ب ( 

ْر اإجابَتَك. مرحلٍة ما ؟ وهل �شيتوقُف النمُط ب�شورِتِه العدديَِّة؟ برِّ

)1()2()3(
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الدر�ُص 
المقاديُر الجبريُة الثاين

النتاجاُت
• تحوُل العباراِت اللفظيَة اإلى مقاديَر جبريٍة، والعك�ُس.

رّتَب زيٌد مجموعًة مَن المربعاِت والدواِئر متَّبًعا النمَط الآتَي:

1( كْم عدُد المربعاِت والدوائِر في ال�شكلْيِن الخام�ِس والثامِن في هذا النمط؟
َنُه زيٌد.  2( اكتْب قاعدَة النمِط الذي كوَّ

)1()2()3(

تو�صلَت مْن خالِل درا�صِتَك لالأنماِط في الدر�ِص ال�صابِق اإلى اأنَّ زيًدا ُيرتُِّب المربعاِت 
والدوائَر وفَق القاعدِة )3�س +2(، وتعّلْمَت �شابًقا اأنَّ )3�س + 2( ُي�شمى مقداًرا جبريًّا 
ذا حديِن: حيُث الحدُّ الأوُل هَو 3�س معامُلُه 3 وق�شمُه الرمزيُّ �س، والحدُّ الثاني  هَو 

العدُد الثابُت 2.

فائدٌة
ُل َمْن جاَء بِه  الجبُر: اأحُد فروِع الريا�شياِت الذي يتعامُل مع عباراٍت تحتوي متغيراٍت. واأوَّ

وو�شَع اأ�شا�شاِتِه هَو العالُم الم�شلُم محمٌد بُن مو�شى الخوارزميُّ في كتابِه )الجبُر والمقابلُة(.

 ن�شاٌط
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ْر تذكَّ
ثابٍت بمتغيٍر  اأْو حا�شَل �شرِب عدٍد  اأْن يكوَن متغيًرا  اأْو  ثابًتا  اأْن يكوَن  اإما  •  الحدُّ الجبريُّ 
ها الق�شَم  اأْو باأكثَر من متغيٍِّر، ُي�شمى العدُد الثابُت معامَل الحدِّ الجبريِّ والمتغيراُت باأ�ش�شِ

. الرمزيَّ
•  المقداُر الجبريُّ يمكُن اأْن يتكوَن مْن حدٍّ جبريٍّ اأْو اأكثَر يربُطها عملياُت جمٍع اأو طرٍح؛ 

مثَل )10�س(، )5�س + 4ل(، )2ع - 8�س + 11م + 9(.

ِه، و30 قلَم  ا�شترى اأبو خالٍد لأولِدِه في بدايِة العاِم الدرا�شيِّ 18 دفتًرا مَن النوِع نف�شِ
ِه . حبٍر مَن النوِع نف�شِ

للدفاتِر  ثمًنا  خالٍد  اأبو  دفَعُه  الذي  المبلِغ  عِن  يعبُر  الذي  الجبريَّ  المقداَر  اكتِب   )1
والأقالِم.

2( اح�شْب مقداَر ما يدفُعُه اأبو خالٍد اإذا كاَن ثمُن الدفتِر 20 قر�ًشا، وثمُن القلِم 15 قر�ًشا. 

الحلُّ
نفر�ُس اأنَّ ثمَن الدفتِر الواحِد = �س، فيكوُن ثمُن 18 دفتًرا هَو 18 �س .

ونفر�ُس اأنَّ ثمَن القلِم الواحِد = �س، فيكوُن ثمُن 30 قلًما هَو 30�س.  
1( المقداُر الجبريُّ الذي يعّبُر عِن المبلِغ الذي دَفَعُه اأبو خالٍد ثمًنا للدفاتِر والأقالِم هَو  

.)  + (
تعوي�ُس ِقَيِم �س=20 ،�س = 15  2( المبلُغ الذي يدفُعُه = 18 × 20 +       

اإجراُء ال�شرِب اأوًل      450+  =  
=   قر�ًشا.  

مثاٌل )1(
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ْر تذكَّ
؛ ُت�شتبَدُل المتغيراُت بالقيمِة العدديِة المعطاِة  لح�شاِب القيمِة العدديِة لمقداٍر جبريٍّ

لكلٍّ منها، ثمَّ ُتجَرى العملياُت الح�شابيُة مع مراعاِة الأولوياِت.

راتَب 300  ويتقا�شى  الإلكترونيِة،  لالأجهزِة  �شركٍة  لدى  مبيعاٍت  موظَف  عمُر  يعمُل 
ديناٍر �شهريًّا، بالإ�شافِة اإلى عمولٍة مقداُرها 20ديناًرا عْن كلِّ جهاٍز يبيُعُه.

1( اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُر عْن دخِل عمَر ال�شهريِّ .
؛ اإذا باَع اأربعَة اأجهزٍة، �شبعَة اأجهزٍة؟  2( كْم ديناًرا ي�شبُح دخُل عمَر ال�شهريُّ

الحلُّ
ا( نفر�ُس اأنَّ عدَد الأجهزِة التي باَعها عمُر = �س .

المقداُر الجبريُّ الذي يعبُر عْن دخِل عمَر ال�شهريِّ 300 + 20�س.      لماذا؟
ويمكُن كتابُتُه على ال�شورِة 20�س + 300.              لماذا؟

2( دخُل عمَر ال�شهريُّ اإذا باَع اأربعَة اأجهزٍة = 300 +20 × 4                    ال�شرُب اأوًل 
=    +    =380ديناًرا .                                       

اأما دخُلُه اإذا باَع �شبعَة اأجهزٍة =   =   ديناًرا.

مثاٌل )2(

اعتماًدا على مثاِل )2(:
اإذا اأراَد عمُر اأْن يتقا�شى دخاًل قيمُتُه 500 ديناٍر في �شهٍر ما، فكْم عدُد الأجهزِة التي 

عليِه اأْن يبيَعها في ذلَك ال�شهِر؟ مبرًرا اإجابَتَك.

ْر وناق�ْص فكِّ
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. يبلُغ �شعُر �شيارٍة 12000 ديناٍر، ينق�ُس �شعُرها بن�شبِة 3% �شنويًّا مْن �شعِرها الأ�شليِّ
1( اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُِّر عْن �شعِر ال�شيارِة ع بعَد مروِر ك مَن ال�شنواِت.

2( كْم ي�شبُح �شعُرها بعَد مروِر �شنتين، ثالِث �شنواٍت، خم�ِس �شنواٍت؟

1تدريٌب     

ال�صكُل المجاوُر يتكوُن من �صكٍل دائريٍّ ن�صُف قطِره نق، و�صكٍل 
م�شتطيٍل طوُلُه 9�شم.اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُِّر عْن كلٍّ مْن: 

1( محيِط ال�شكِل.
2( م�شاحِة ال�شكِل. 

الحلُّ
ْر هذِه المقاديَر.  1( محيُط الدائرِة π 2نق، ومحيُط الم�صتطيِل 4نق + 18.            ف�شِّ

ومْنُه محيُط ال�شكِل = π 2نق + 4نق + 18 
2( م�شاحُة الدائرِة  πنق2، وم�شاحُة الم�شتطيِل 9 × 2نق    لماذا؟ 

اإذن م�شاحُة ال�شكِل = πنق2 + 18نق .

نقمثاٌل )3(

9�شم

: اّدعت �شلمى اأنَّ
π 2نق مقداٌر جبريٌّ يتكوُن من حدٍّ واحٍد، معامُلُه 2 وق�شمُه الرمزيُّ πنق. 

ناق�س اّدعاَءها مبرًرا اإجابَتَك.

ْر وناق�ْص فكِّ
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�ص،  قاعدُت�ُه  ال�صلعيِن،  متط���ابُق  مثلٌث 
في  ارتفاُعُه ل، وط���وُل �شلِعِه �س. كما 
الجبريَّ  التعبيَر  اكتِب  المجاوِر.  ال�شكِل 

الذي يعبُر عْن :
1( محيِط المثلِث.

2( م�شاحِة المثلِث.

2تدريٌب     

ل �س

�س

)مع ُربا مبلٌغ مَن الماِل. تبّرعْت بمبلِغ خم�شِة َدنانيَر(.
ترجَم كلٌّ مْن اأحمَد وعليٍّ العبارَة اللفظيَة ال�شابقَة كما ياأتي:

: �س - 5 اأحمدُ 
: �س - 5  عليٌّ 

ناق�ْس مدى �شحِة حلِّ كلٍّ منها.

ْر وناق�ْص فكِّ
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ل العباراِت اللفظيَة الآتيَة اإلى تعابيَر جبريٍة: 1( حوِّ
( ثالثُة اأمثاِل عدٍد ما، م�شافًا اإليِه خم�شُة اأمثاِل عدٍد اآخَر. اأ 

َم عدٌد طبيعيٌّ على العدِد 7 ثمَّ اأُ�شيَف اإليِه 4. ب ( ُق�شِّ
ج� ( ناتُج طرِح 6�س مْن 4اأمثاِل ك م�شاًفا اإليِه 1.

( �شرفْت هدى 15 ديناًرا مْن مبلٍغ كانْت قِد ادخرْتُه �شابًقا. د 
البطاطا،  مَن  و3كغ  البندورِة،  مَن  كغ   7 �شراِئِه  عنَد  وليٌد  دفَعُه  الذي  المبلُغ   ) ه� 

و5كغ من الب�شِل.
2( اإذا كانْت �شكرتيرٌة تطبُع 55 كلمًة في الدقيقِة، فاأجْب عْن كلٍّ مما ياأتي:

( اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُر عْن عدِد الكلماِت التي تطبُعها في ن دقيقًة. اأ 
ب ( جْد عدَد الكلماِت التي تطبُعها في 20 دقيقًة.

اإحاطُتها  ُيراُد  ها،  عر�شِ اأمثاِل  ثالثَة  ي�شاوي  طوُلها  ال�شكِل  م�شتطيلُة  منزٍل  حديقُة   )3
ب�شياٍج، اإذا علمَت اأنَّ تكلفَة المتِر الطوليِّ الواحِد 7 دنانيَر. 

( اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُر عْن تكلفِة ال�شياِج الذي يحيُط بالحديقِة. اأ 
الحديق��ِة  اأنَّ عر�َس  اإذا علمَت  بالحديقِة  الذي يحيُط  ال�شياِج  ب ( اح�شْب تكلفَة 

30 متًرا.
4( عبَّرْت اأ�صم��اُء عِن العبارِة )ناتُج طرِح 5 اأمث���اِل ع���دٍد ِمْن 93( بالمقداِر الجبريِّ 

التالي: 
ْر اإجابَتَك. 5�س - 93. هْل توافُقها على ذلَك؟ برِّ

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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5( م�شفًى بِه بئٌر مملوءٌة بالماِء �شعُتها 400 م3، اإذا كاَن معدُل ال�شتهالِك اليوميِّ 160م3 
فاأجْب عن كلٍّ مما ياأتي:

( ما كميُة الماِء المتبقيُة في البئِر بعَد مروِر يوٍم واحٍد؟ اأ 
ب( ما كميُة الماِء المتبقيُة في البئِر بعَد مروِر 12�شاعًة؟ 

ج�( بعد كْم يوٍم تنفُد كميُة الماء في البئِر، اإذا ا�شتمرَّ ا�شتهالُك الماِء بهذا المعدِل؟ 
6( اكتْب م�شاألًة لفظيًة تعبُر عِن المقداِر الجبريِّ 2ع - 3.

رْت دائرُة ال�شرائِب الأجرَة ال�شنويَة بقيمٍة ما ،  7( ُيوؤجُر رجٌل منزَلُه باأجرٍة �شنويٍة، َقدَّ
ْت مجموعَة �شرائَب اأخرى بن�شٍب  والتي ُت�شمى القيمَة التخمينيَة لالإيجاِر، ثمَّ فر�شَ

محددٍة مَن القيمِة التخمينيِة كما هَو مو�شٌح  في الجدوِل الآتي:

اعتماًدا على الجدوِل، اأجْب عْن كلٍّ مما ياأتي:
( ما القيمُة التخمينيُة لأجرِة المنزِل؟ اأ 

ب ( اأكمِل الجدوَل.
8( * يملُك اأحمُد ِمْثَلْي َما يملُكُه �شعيٌد مَن الكتِب، ويملُك خليٌل 6 كتٍب زيادًة عما 
يملُكُه �شعيٌد. اإذا كانْت �س تمثُل الكتَب التي يملُكها �شعيٌد، اكتِب المقداَر الجبريَّ 

الذي يمثُل مجموَع الكتِب التي يملُكها الأولُد الثالثُة.

قيمُة ال�شريبِة )بالديناِر(ن�شبُة ال�شريبِة مْن القيمِة التخمينيِة لالإيجاِرال�شريبُة 

250%المعارُف
فاُت قَّ 10%الُم�شَ

3%ال�شرُف ال�شحيُّ

* ال�شوؤاُل مْن اأ�شئلِة الختباراِت الدوليِة.

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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الدر�ُص 
�شرُب حدٍّ جبريٍّ في مقداٍر جبريٍّالثالُث

النتاجاُت
• تجُد ناتَج �شرِب حديِن جبرييِن.

. • تجُد ناتَج �شرِب حدٍّ جبريٍّ في مقداٍر جبريٍّ
. • تحلُّ م�شائَل على �شرِب حدٍّ جبريٍّ في مقداٍر جبريٍّ

زارْت عائلٌة مكونٌة من خم�شِة اأفراٍد مدينَة 
المالهي، اإذا كاَن ر�شُم الدخوِل ديناريِن عْن 
ثمَن  ديناٍر،   0.5 اإلى  بالإ�شافِة  �شخ�ٍس  كلِّ 
الذي  المبلُغ  فما  ال�شخ�ُس.  يلعُبها  لعبٍة  كلِّ 

دفعْتُه الأ�شرُة كاملًة؛ علًما اأنَّ عدَد الألعاِب التي لعَبها كلُّ اأفراِدها مت�شاٍو؟
1( اكتِب المبلَغ الذي يدفُعُه ال�شخ�ُس الواحُد.

2( اكتِب المبلَغ الذي تدفُعُه الأ�شرُة باأب�شِط �شورٍة.

اأوًل: �شرُب حدِّ جبريٍّ في حدٍّ اآخَر
�شلِعِه  طوُل  مرّبًعا  يمثُل  الذي  المجاوَر  ال�شكَل  معتمًدا 
2�ص يمكُن ح�صاُب محيِط  المربِع المو�صِح جانًبا عْن طريِق 

اإيجاِد ناتِج جمِع اأ�شالعِه الأربِعِة.  
2�س + 2�س + 2�س + 2�س = 8�س وحدَة طوٍل. 

ويمكُن ح�شاُبُه با�شتخداِم قانوِن ح�شاِب محيِط المربِع:
= 4 × طوِل ال�شلِع محيُط المربِع  
= 4 × 2�س = 8�س  

2�س
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= )طوَل ال�شلِع(2 م�شاحُة المربعِ 
= )2�س(2 = )2(2 × )�س(2    لماذا؟  

=4�س2 وحدَة م�شاحٍة.         
اأو م�شاحُة المربِع = )2�س(2 = 2�س × 2�س 

= )2 × 2( × )�س × �س( =4�س2 وحدَة م�شاحٍة.  

ْر تذكَّ
عنَد اإيجاِد ناتِج جمِع مقاديَر جبريٍة اأو طرِحها فاإنَك تنظُر اإلى الحدوِد الجبريِة المت�شابهِة )التي لها 
ُه(، وتقوُم بجمِع معامالِت هذِه الحدوِد وطرِحها مبقًيا على الق�شِم الرمزيِّ  الق�شُم الرمزيُّ نف�شُ

( فتبقى كما هَي. كما هَو؛ اأما الحدوُد الجبريُة غيُر المت�شابهِة )التي تختلُف بالق�شِم الرمزيِّ

تعّلْم
لإيجاِد حا�شِل �شرِب حدٍّ جبريٍّ في حدٍّ جبريٍّ اآخَر، يتمُّ �شرُب معامِل الحدِّ الأوِل بمعامِل 
قوانيِن  مراعاِة  مَع  الثاني  للحدِّ  الرمزيِّ  بالق�شِم  الأوِل  للحدِّ  الرمزيِّ  َوالق�شِم  الثاني،  الحدِّ 

الأ�ش�ِس.

اكتْب طريقَة اإيجاِد حا�شِل �شرِب حدٍّ جبريٍّ في حدٍّ جبريٍّ اآخَر.

جْد ناتَج ال�شرِب في كلٍّ مما ياأتي:
1( 3 × 4�س                       

2( -7ل3 × 5ل    
3(3ن × 2ن2م2 × -4م5

مثاٌل )1(

2�س
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الحلُّ
)12=4×3( = 12�س.                 1(  3 × 4�س  

اإعادُة الترتيِب ل يغيُر النتيجَة، لماذا؟ 2( -7ل3 × 5ل =  -7 × 5 × ل3 × ل         
= -35 ل4 .                              ل3 × ل = ل4 قوانيُن الأ�ش�ِس.   

3( 3ن × 2ن2م2 × -4م5 = -24 ن3 م7.

جْد ناتَج:  -4 اأ2 ب3 × -9 اأ3 ب7 �س .
1تدريٌب     

: ثانيًا: �شرُب حدٍّ جبريٍّ  في مقداٍر جبريٍّ
1( اإنَّ المقداَر الجبريَّ ع × )�س + �س( يمثُل 
م�شاحَة الم�شتطيِل المجاوِر، نالحُظ اأّنُه 
الم�شتطيليِن  اإلى  ال�شكِل  تجزئُة  يمكُن 

كما يو�شُح ال�شكُل المجاوُر.
: 2( نالحُظ اأنَّ

ع × )�س + �س( = )ع × �س( + )ع × �س(.
وُت�شمى خا�شيَة توزيِع ال�شرِب على الجمِع في المقاديِر الجبريِة.

لحْظ اأنَّ )�س + �س( ×ع = )�س × ع( + )�س × ع(.

+

ع

�س   +   �س

�س

عع

�س

تعّلْم
ال�شرِب على  توزيِع  ن�شتخدُم خا�شيَة   ، مقداٍر جبريٍّ في  لإيجاِد حا�شِل �شرِب حدٍّ جبريٍّ 

. الجمِع؛ حيُث يتمُّ �شرُب الحدِّ الجبريِّ بجميِع حدوِد المقداِر الجبريِّ
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ُحلَّ الم�شاألَة الواردَة في بدايِة الدر�ِس.
2تدريٌب     

جْد ناتَج كلٍّ مما ياأتي:
1( 4)�س- 5(                 
2( -2�س)�س - 4�س3(  

3( )3ه� + 2ل - 4ك ل( × 9ك2

الحلُّ
خا�شيُة التوزيِع 1(  4)�س- 5( = 4 × �س + 4 × -5              

= 4�س -20              
لحْظ اأنَّ الحدوَد الجبريَة 4�س و20 غيُر مت�شابهٍة؛ لذلِك الناتُج ب�شورتِه النهائيِة.

خا�شيُة التوزيِع  2( -2�س)�س - 4�س3( = -2�س × �س + -2�س × -4�س3   
= -2�س �س + 8�س4           

3( )3ه� + 2ل - 4ك ل( × 9ك2
=   × 9ك2   +    × 9ك2 +   × 9ك2

= 27ه� ك2 + 18 ل ك2 – 36 ك3 ل 
ْر اإجابَتَك. هِل الناتُج ب�شورتِه النهائيِة ؟ برِّ

مثاٌل )2(
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1(جْد ناتَج كلِّ مما ياأتي:
( 7ل4 )2ل2 + 5ل -3(. اأ 

ب ( �شفر )9ل ع ( )10ن ع7(
ج� ( )6ل + 5م( × 2م ل

( -6 ع3 )3ع2 + 4ع - 5( د 
( 3)-2�س2 �س5 م(4 ه� 

2( اكت�شِف الخطاأَ في ما ياأتي واكتِب ال�شواَب:
7)-4�س3 �س ك2( = -28 �س3 + 7�س + 7ك2

نحتاُج  متر،  )2�س(  ها  وعر�شُ متر،  )3�س(  طوُلها  ال�شكِل،  م�شتطيلُة  اأر�ٍس  قطعُة   )3
لإحاطِتها ب�شوٍر، اإذا كان �شعُر المتِر الواحِد 9 دنانير، فاكتِب التعبيَر الجبريَّ الذي 

يعبُر عْن تكلفِة ال�شياِج. 
4( خزاُن ماٍء على �شكِل متوازي م�شتطيالٍت، م�شاحُة قاعدِتِه )2�س2 + 5�س( وحدَة 

م�شاحٍة، وارتفاُعُه )2�س( وحدَة طوٍل. جد حجَم الخزاِن بدللِة �س. 

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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πFÉ°ùeh øjQÉ“ الدر�ُص
الرابُع

�شرُب مقداٍر جبريٍّ في مقداٍر اآخَر

النتاجاُت
• تجُد ناتَج �شرِب مقداريِن جبرييِن.

• تحلُّ م�شائَل على �شرِب مقداريِن جبرييِن.

�شاحُبها  يريُد  ال�شكِل،  م�شتطيلُة  منزٍل  حديقُة 
زراعَتها بالمحا�شيِل المبيَّنِة في ال�شكِل المجاوِر.

اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُِّر عْن كلٍّ مْن:
1( اأبعاِد الحديقِة.

2( م�شاحِة المنطقِة المزروعِة بكلِّ مح�شوٍل.
3( م�شاحِة الحديقِة الكليِة بطريقتيِن.

وتتمُّ عمليُة ال�شرِب بطرٍق مختلفٍة هَي:
              . 1( ال�شرُب الأفقيُّ

       . 2( ال�شرُب العموديُّ
3( التوزيُع بالترتيِب.

2

ع

3

�س

زيتوٌن

ليموٌن

تفاٌح

لوٌز

تعّلْم
يتمُّ �شرُب كلِّ حدٍّ مْن حدوِد  اآخَر،  لإيجاِد حا�شِل �شرِب مقداٍر جبريٍّ في مقداٍر جبريٍّ 

المقداِر الجبريِّ الأوِل بجميِع حدوِد المقِدار الثاني، َوَجْمُع النواتِج.

جْد ناتَج )�س + 4( )2�س + 3( 
مثاٌل )1(
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الحلُّ
: با�شتخداِم طريقِة ال�شرِب الأفقيِّ

توزيُع كلِّ حدٍّ مَن المقداِر  )�س + 4( )2�س + 3( = �س)2�س + 3( + 4)2�س + 3(   
الأوِل على المقداِر الثاني .      

خا�شيُة التوزيِع. = 2�س2 + 3�س + 8�س + 12                      
تجميُع الحدوِد المت�شابهِة. = 2�س2 + 11�س + 12                             

كما يمكُن ا�شتخداُم طريقِة التوزيِع بالترتيِب؛ كما ياأتي:

يمكُن اإيجاُد ناتِج ال�شرِب با�شتخداِم ال�شرِب العموديِّ كما ياأتي:
 4 + �س    
3 + 2�س   ×

ناتُج �شرِب 2�س في )�س+4( + 8�س  2�س2       
ها  +3�س + 12      ناتُج �شرِب 3 في )�س+4(، وترتيُب الحدوِد المت�شابهِة تحَت بع�شِ   

ناتُج الجمِع +11�س +12    2�س2   =

قارْن بيَن الطريقتيِن الأفقيِة والعموديِة، اأيُّ الطريقتيِن تعتبُرها الأ�شهَل؟ لماذا؟

)�س + 4( )2�س + 3(
الحداِن الأو�شطاِن
الحداِن الطرفيَّاِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الأوليِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الأو�شطيِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الطرفييِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الأخيريِن

= �س × 2�س
= 2�س2

+ 8�س
+ 11�س

+ 3�س
12 +

3 × 4 +
جمُع الحدوِد المت�شابهِة
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جْد ناتَج )�س2 - 5( )3ع + �س(. 

الحلُّ
با�شتخداِم طريقِة ال�شرِب الأفقيِّ 

لماذا؟ لحْظ اأّنُه يمكُن كتابُة )�س2 - 5( على ال�شكِل )�س2 + -5(،   
)�س2 + -5( )3ع + �س( =�س2 )3ع + �س( + -5 )3ع + �س(    توزيُع كلِّ حدٍّ مَن 
المقداِر الأوِل على المقداِر الثاني       

= 3�س2ع + �س3 + -15ع + -5�س                     خا�شيُة التوزيِع   
= 3�س2ع + �س3 -15ع -5�س       الجواُب باأب�شِط �شورٍة، لماذا؟  

الحلُّ با�شتخداِم ال�شرِب العموديِّ

 5 - �س2    
+ �س 3ع   ×

-  15ع                                                   ناتُج �شرِب3ع في )�س2- 5( 3�س2ع   
+�س3    - 5�س                    ناتُج �شرِب �س في )�س2 -5(                           
= 3�س2ع  - 15ع  +  �س3  -  5�س                                    هِل الناتُج باأب�شِط �شورٍة؟ لماذا؟

مثاٌل )2(

ٍن مْن حدْيِن في مقداٍر اآخَر  ْث عْن كيفّيِة اإيجاِد حا�شِل �شرِب مقداٍر جبريٍّ مكوَّ تحدَّ
ٍن مْن حدْيِن ِبالطريقِة الأفقيِة. مكوَّ

ْث تحدَّ
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الحلُّ با�شتخداِم طريقِة التوزيِع بالترتيِب:
)�س2 - 5( )3ع + �س(

)�س2 - 5( )3ع + �س(

�شرُب الحديِن الأو�شطيِن 
رفييِن �شرُب الحديِن الطَّ

-15ع
+ �س3

ناتُج �شرِب الحديِن 
الأوليِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الأو�شطيِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الطرفييِن

ناتُج �شرِب الحديِن 
الأخيريِن

 -5�س + �س3- 15ع= 3�س2ع

هْل �شتختلُف طريقُة ال�شرِب الأفقيُة اأو العموديُة؛ اإذا كاَن المقداُر الأوُل اأِو الثاني ُمكّوًنا 
مْن ثالثِة حدوٍد جبريٍة ؟

 اأعِط مثاًل على مقداريِن جبرييِن حا�شُل �شرِبهما 3�س2 +6�س �س . هْل هناَك اإجاباٌت 
اأخرى؟

جْد ناتَج ال�شرِب في كلٍّ مما ياأتي:
2( )3ن + 2( )5ن - ن2 - 2( 1( )2ل - 7( )ل - 4(    

3( )�س –ع( )�س + ع( 

1تدريٌب     

ْث تحدَّ

ْر وناق�ْص فكِّ
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1( جْد ناتَج ما ياأتي باأب�شِط �شورٍة:
ب( )ه� + ل(2      ( )�س + �س(2  اأ 

( )م – ن(2 د  ( )�س – �س(2  ج� 
2( ماذا ُتالحُظ؟

: •  ل بدَّ اأنَك لحظَت اأنَّ
)ع + ل(2 = ع2 + 2ع ل + ل2

وت�شّمى هذِه القاعدُة: مربَع مجموِع حدْيِن.

اكت�شِف الخطاأَ واكتِب ال�شواِب في ما ياأتي:
)9�س + 4�س(2 = 81 �س2  + 16 �س2

 ن�شاٌط
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1( جْد ناتَج كلٍّ مما ياأتي:
( 7�س4 )2�س2 - 3�س + 5( اأ 

ب ( )�س + 7( )2�س - 1( 
ج� ( )ع - 3(2

( )2�س + 3�س - 4( )�س - 2�س + 1( د 
( )3�س2 + 2�س( )5�س - 8( ه� 

( )ل2 - ه�2( )ل2 + ه�2(  و 
( )�س2 + 5( )3�س - �س3 + 4ل -2( ز 

2( ملعٌب م�شتطيُل ال�شكِل طوُلُه )�س2 + 5�س + 4( متًرا، و عر�شُه )3�س + 2( متًرا، 
ُيراُد زراعُتُه بالنجيِل، جْد م�شاحَة المنطقِة المزروعِة بدللِة �س.

اُن ماٍء مكعُب ال�شكِل طوُل حرِفِه )�س + �س( متًرا، جْد حجَم الخزاِن. بدللِة  3( خزَّ
كلٍّ من �س ، �س. 

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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πFÉ°ùeh øjQÉ“ الدر�ُص
اخلام�ُص

تحليُل المقاديِر الجبريِة باإخراِج عامٍل م�شترٍك

مربعًة،  �س2 + 2�س وحدًة  م�شاحُتها   ف�شيف�شاٍء  لوحُة 
ها �س وحدَة طوٍل، فما طوُلها ؟ عر�شُ

�س

يمكُن اإيج��اُد طوِل اللوحِة بال�ش��تعانِة 
بالأ�شكاِل الآتيِة:

مربٍع  مْن  يتكوُن   )1( ال�شكَل  اأنَّ  لحْظ   )1
وم�شتطيليِن، م�شاحُة المربع �س2 وم�شاحُة 
المقداَر  اأنَّ  �شتالحُظ  �س،  م�شتطيٍل  كلِّ 
�س2 + 2�س يعبُر عْن مجموِع م�شاحاِت 

اأجزاِء ال�شكِل.
اأنَّ عر�َس  ال�شكِل)2( لحْظ  القطَع للح�شوِل على �شكِل م�شتطيٍل، كما في  2( رتِِّب 

الم�شتطيِل �س، وطوَلُه �س + 2.
مْن ذلَك نجُد اأنَّ �س2 + 2�س = �س )�س + 2(.

ُت�شمى هذِه العمليُة التحليَل اإلى العوامِل.

�س 1

1

ال�شكُل )1(

�س

�س
�س

ال�شكُل )2(
�س

2+
�س

النتاجاُت
. • تتعرُف تحليَل المقداِر الجبريِّ

• تحلُل مقداًرا جبريًّا باإخراِج العامِل الم�شترِك الأكبِر.
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الأي�شُر  والطرُف  جبرييِن،  حديِن  جمِع  عْن  ناتٌج  الأيمُن  الطرُف  ال�شابقِة:  العمليِة  ففي 
حا�شُل �شرِب مقداريِن جبرييِن، َوهما عامالِن مْن عوامِل الطرِف الأيمِن الذي حّللناُه �شابًقا.

اَأْو  جبرييِن  مقداريِن  �شرِب  حا�شِل  �شورِة  على  كتابَتُه  يعني  الجبريِّ  المقداِر  تحليُل 
. ى عاماًل مْن عوامِل المقداِر الجبريِّ الأ�شليِّ اأكثَر. وكلٌّ منهما ُي�شمَّ

الم�شترِك  العامِل  باإخراِج  التحليُل  منها  الجبرّيِة  المقاديِر  لتحليِل  هناَك طرائُق مختلفٌة 
الأكبِر )ع.م.اأ(.

جْد ع . م . اأ للمقداريِن )12�س2 ،40�س(

الحلُّ
لإيجاِد  ع.م.اأ للمقداريِن )12�س2 ، 40�س(، نتبُع الخطواِت الآتيَة:

1( نحلُِّل المقداَر 12�س2 اإلى عوامِلِه:
12 �س2 =  2  ×  2  × 3 × �س × �س   

2( نحلُِّل المقداَر 40 �س اإلى عوامِلِه:
لحْظ اأنَّ 2 ، 2، �س عوامَل م�شتركٍة في المقدارين 40�س =  2  ×  2  × 2 × 5 ×  �س   

3( ناأخُذ العوامَل الم�شتركَة بيَن المقداريِن لإيجاِد ع.م.اأ.
ع.م.اأ.  للمقداريِن = 2 × 2 × �س = 4�س

جْد ع.م.اأ للمقاديِر الجبريِة في كلٍّ مما ياأتي:
1( 27ل2 م4  ،  12 ل5 م3  ،  18ل3م ك     

2( 8�س4  ،  3ه�  ، 2اأ3�س

1تدريٌب     

مثاٌل )1(
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: حلِّْل كالاًّ مَن المقاديِر الآتيِة باإخراِج العامِل الم�صترِك الأكبِر، ثمَّ تحقْق مْن �صّحِة الحلِّ
1( 30�س4 �س6 + 45�س7 �س4 

2( -11ع ل -66ع2 
3( 8اأ2 ب – 12ب5 + 4ب 

2تدريٌب     

حلِِّل المقداَر 12�س2 - 20�س5  باإخراِج العامِل الم�شترِك الأكِبر. 

الحلُّ
تحليُل كلِّ حدٍّ اإلى العواملِ . 12�س2 = 2 × 2 × 3 × �س2             

-20�س5 = -1 × 2 × 2 × 5 × �س2 × �س3       تحديُد العوامِل الم�شتركِة.
حا�شُل �شرِب العوامِل الم�شتركِة. ع.م.اأ = 4�س2                                          

12�س2 -20�س5 = 4�س2 )3 - 5�س3(                 ق�شمُة كلِّ حدٍّ على العامِل الم�شترِك الأكبِر 
اأْي اأنَّ             = 3 ،                = -5�س3       

مثاٌل )2(

12�س2
4�س2

-20�س5
4�س2

• كيَف يمكُن اأْن تتحقَق من �صحِة الحلِّ في المثاِل ال�صابِق؟
• هْل يمكُن اإ�شافُة خطواٍت اإلى الطريقِة ال�شابقِة لتو�شيِحها اأكثَر؟

عِن الختالِف َبْيَن عمليِة توزيِع ال�شرِب على الجمِع، وعمليِة اإخراِج عامٍل م�شترٍك.

ْر وناق�ْص فكِّ

ْث تحدَّ
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خال�ٌد  فكتَب   ، 5�س   + 20�س2  الجب��ريِّ  المق��داِر  بتحلي��ِل  وزيٌد  خال�ٌد  ُكّل��َف   •
20�س2 + 5�س = 5�س )4�س(. 

بينما كتَب زيٌد 20�س2 + 5 �س =5�س )4�س + 1(. 
َمْن ِمنُهما اإجابُتُه �شحيحٌة؟

الجب��ريِّ 8 - 4�س، فكتب�ْت حن���اُن  المق���داِر  بتحلي���ِل  ُكّلَفْت حن����اُن وري���ُم   •
8 - 4�س = -4 )�س - 2(.

بينما كتبْت ريُم 8 - 4�س =4)2 - �س( 
ناق�ْس اإجابَة كلٍّ منُهما.

• ماذا نعني بتحليِل المقداِر الجبريِّ اإلى عوامِلِه؟
• هْل يختلُف تحليُل المقداِر الجبريِّ اإلى عوامِلِه عْن معنى تحليِل العدِد اإلى عوامِلِه؟ 

ْر اإجابَتَك. برِّ

ْر وناق�ْص فكِّ

ْث تحدَّ
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1( جْد ع.م.اأ للمقاديِر الجبريِة الآتيِة:
( 7�س3ه�  ،  49�س2ه�  ،  63 �س5 ه� ل3 اأ 

ب ( 6م)�س - �س(2  ،  15م )�س - �س(3

2( حلِّْل كالًّ مَن المقاديِر الآتيِة باإخراِج العامِل الم�شترِك الأكبِر:
( 16ن -40ل     اأ 

ب (20ع �س3 +10ع2�س2 
ج� ( -12اأ5 ب4 - 18ب4ه�         

( 5�س2 �س2 - 2�س2�س + 10�س �س2 د 
( 9ل5 + 18ل7 -24ل4 + 3ل3 ه� 

3(  اعتماًدا على ال�شكِل المجاوِر:
( اكتْب مقداًرا جبريًّا يعبُر  اأ 

عْن م�شاحِة ال�شكِل.
الجبريَّ  المقداَر  حلِّل  ب ( 

الذي ح�شلَت عليِه في الفرِع )اأ( اإلى عوامِلِه.
ج� ( اكتْب مقداًرا جبريًّا يعبُر عْن محيِط ال�شكِل، ثمَّ حلْلُه اإلى عوامِلِه.

واَب في ما ياأتي:  4( اكت�شِف الخطاأَ واكتِب ال�شّ
32�س4�س + 24�س2�س2 = 8�س2�س )3�س - 4�س2(

�س1111

�س

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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الدر�ُص 
تحليُل المقاديِر الجبريِة بالتجميِعال�شاد�ُص

النتاجاُت
• تحلُِّل مقداًرا جبريًّا بطريقِة تجميِع الحدوِد.

• تحلُّ م�شائَل حياتيٍة على تحليِل المقاديِر الجبريِة.

يمثُل ال�شكُل المجاوُر لوحَة 
اإلى  مْت  ُق�شِّ اإلكترونيًة  اإعالناٍت 
منها  كلٌّ  مختلفٍة،  اأق�شاٍم  اأربعِة 

على �شكِل م�شتطيٍل.
الم�شتطيالِت  اأبعاَد  اكتْب   )1

الأربعِة، ثمًّ جْد م�شاحَة كلٍّ منها.
2( جْد م�شاحَة لوحِة الإعالناِت بطريقتيِن مختلفتيِن.

�س

2ع

1

ل بدَّ اأنَك لحْظَت مْن خالِل تنفيِذ الن�صاِط ال�صابِق اأّنُه يمكُن اإيجاُد م�صاحِة اللوحِة 
بطريقتيِن مختلفتيِن، َواأنَّ �س ع + 2�س + ع + 2 =  )�س + 1( )ع + 2(.                 لماذا؟

ا اأنَّ الطرَف الأيمَن مقداٌر جبريٌّ يتكوُن مْن اأربعِة حدوٍد،  ول بدَّ اأنَك لحظَت اأي�شً
ل يوجُد عامٌل م�شترٌك بيَنها. وبذلَك نحتاُج اإلى تعلُِّم طريقٍة اأخرى مْن طرِق التحليِل. 

وهَي طريقُة التحليِل بالتجميِع.

اأكثَر  اأو  اأربعِة حدوٍد  ُت�شتعمُل لتحليِل مقداٍر جبريٍّ يتكوُن مْن  التي  ُت�شمى الطريقُة 
ُع كلُّ حديِن جبرييِن مًعا، وُيَحلَّالِن باإخراِج العامِل  التحليَل بتجميِع الحدوِد؛ حيث ُيجمَّ

الم�شترِك الأكبِر مرتيِن.

ن�شاٌط
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حلِّْل 3�س2 �س + 4�س2 + 3�س2 + 4�س. 

الحلُّ
3�س2 �س + 4�س2 + 3�س2 + 4�س       العبارُة الأ�شليُة.

= )3�س2 �س + 4�س2( + )3�س2 + 4�س(                 تجميُع الحدوِد ذاِت العوامِل الم�شتركِة.
= �س2 )3�س + 4( + �س )3�س + 4(                    تحليُل كلِّ تجميٍع باإخراِج ع.م.اأ.

= )3�س +4 ( )�س2 + �س(           اإخراُج )3�س + 4( عاماًل م�شترًكا 
َوبذلَك يكوُن  تحليُل المقداِر 

3�س2 �س + 4�س2 + 3�س2 + 4�س = )3�س + 4( )�س2 + �س( 

مثاٌل )1(

• كيَف يمكُن اأْن تتحقَق مْن �صحِة الحلِّ في المثاِل ال�صابِق؟
• هْل يمكُن تحليُل المقداِر ال�صابِق بطريقٍة اأخرى ؟ مبرًرا اإجابَتَك.

ْر وناق�ْص فكِّ

: حّلِل المقاديَر الجبريَّة الآتيَة، ثمَّ تحقْق مْن �صحِة الحلِّ
1( 8ل2 + 4ل - 12ل ع - 6ع. 

2( 3ه� م - 5م  + 20 - 12ه�.

مثاٌل )2(
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الحلُّ
العبارُة الأ�شليُة. 1( 8ل2 + 4ل -12 ل ع -6ع                         

= )8ل2 + 4ل( + )-12 ل ع - 6ع(          تجميُع الحدوِد ذاِت العوامِل الم�شتركِة.
=4ل )2ل + 1( + -6ع )2ل + 1(             تحليُل كلِّ تجميٍع باإخراِج ع.م.اأ.
= )2ل + 1( )4ل - 6ع(                             اإخراُج )2ل + 1( عاماًل م�شترًكا.

: التحقُق مْن �شحِة الحلِّ
)2ل + 1( )4ل - 6ع( = 8ل2 - 12 ل ع + 4ل - 6ع.                           لماذا؟

2( 3ه� م - 5م  + 20 - 12ه�.  
اإعادُة ترتيِب الحدوِد الجبريِة. = 3ه� م -12ه� + 20 - 5م .                 

= )3ه� م -12ه�(  +  )20 - 5 م (.             تجميُع الحدوِد ذاِت العوامِل الم�شتركِة.
تحليُل كلِّ تجميٍع باإخراِج ع.م.اأ . = 3ه� )م -4 ( + 5)4- م( .                      

= 3ه� )م -4 ( + 5)-1)م - 4((.               لحْظ )4 - م( = -1 )م - 4(، لماذا؟
 5- = 1- × 5 = 3ه� )م - 4( - 5)م - 4(                      

اأخُذ )م-4( عاماًل م�شترًكا. = )م - 4( )3ه�  - 5(                          

: التحقُق مْن �شحِة الحلِّ
)م - 4( )3ه� - 5( = 3م ه� - 5م -12ه� + 20.

حلِّْل كالًّ مما ياأتي با�شتخداِم طريقِة التجميِع، وقارْن اإجابَتَك مَع اإجاباِت زمالِئَك، ثمَّ 
: تحقْق من �صحِة الحلِّ

1( 7�س2 �س3 -14�س3 + 3�س3 -6�س. 
2( ع2 ل3 ك + 7ك  + ع2ل3 + 7.

1تدريٌب     
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•  حلََّل كلٌّ مْن خالٍد وعادٍل وحمزَة المقداَر 8�س2 - 4�س + 12�س �س - 6�س 
فكاَنْت اإجاباُتهم على الترتيِب:

8�س2 - 4�س + 12�س �س - 6�س = )2�س - 1()4�س + 6�س(
8�س2 - 4�س + 12�س �س - 6�س = )2�س + 3�س()4�س - 2(

8�س2 - 4�س + 12�س �س - 6�س = 2)2�س - 1()2�س + 3�س(
ِتها. •  ناق�ْص كلَّ اإجابٍة وتحقْق من �صحَّ

متى َت�شتخدُم طريقَة التحليِل بالتجميِع لتحليِل مقداٍر جبريٍّ اإلى عوامِلِه؟

ْر وناق�ْص فكِّ

ْث تحدَّ
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: 1( حلِّْل كالاًّ مما ياأتي اإلى عوامِلِه، وتحقْق �صحِة الحلِّ
( اأ2 - 2اأب + 12اأب2 - 24ب3 اأ 

ب ( 9ن ك - 18ن - 2 + ك 
ج� ( 7 ل ف + 9 ه� ل + 36ه� + 28ف 

( �س ن - 9�س - 9ن + 81  د 
( �س2 �س + 3�س �س + 2�س + 4�س �س ل + 12�س ل + 8 ل ه� 

2( اكتْب مقداًرا جبريًّا يعبُر عْن م�شاحِة ال�شكِل الآتي بطريقتيِن.

3( خزاُن ماٍء على �شكِل متوازي م�شتطيالٍت، حجُمُه )�س �س ع + �س ع + �س ع + ع( 
بعديِه  عن  يعبراِن  اللذاِن  الجبرياِن  المقداراِن  ما  متر.  )ع(  وارتفاُعُه  مكعب،  متر 

الآخريِن؟ 

3

1

5�س

2ل

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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1( جْد ناتَج كلٍّ مما ياأتي :
( )4�س2 �س( )2�س �س3ع(   اأ 

ب ( )-3ح�4 ه�(3
ج� ( 5)-2 ك7 ل2 ن(2 )3ن3 ه�(  

( )2ع + 3(2 د 
( )2�س +   5  (2    ه� 
( )5�س2 - 4( )2�س + 3�س( و 

( )-2ل + 1( )ل + 3( )ل - 1( ز 

2( حلِّل كالًّ مما ياأتي اإلى عوامِلِه:
( �س - 6�س2  اأ 

ب ( 10�س3ل - 20�س2 + 15�س �س2 
ج� ( 2ه� و + 9ه� ز - 8 ب و - 36 ب ز

( 15�س5  - 20�س3 �س + 3�س2 - 4�س د 

�شلِعه�ا  طوُل  ال�شكِل،  مربعُة  قاع�دُتُه  م�شتطيالٍت،  متوازي  �شكِل  على  �شندوٌق   )3
الجبريَّ  المقداَر  اكتِب  طوٍل،  )�س3( وحدَة  وارتفاُعُه  - 1( وحدَة طول،  )3�س 

بُر عن حجِم ال�شندوِق. الذي يعِّ

4( اإذا كانْت م�شاحُة م�شتطيٍل )�س �س + 5�س + �س + 5( وحدًة مربعًة، َوكاَن اأحُد 
ُبْعَديِه )�س + 5( وحدَة طوٍل، فما الُبعُد الآخُر؟

 á©LGôe lá©LGôe πFÉ°ùeh øjQÉ“
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5(  معتم��ًدا على ال�ش��كِل المج��اوِر الذي يمث��ُل مربًعا 
بداخِلِه دائرٌة تم�سُّ اأ�شالَعُه. اأجْب عما ياأتي:

( اكتب م�شاحَة المنطقِة المظللِة باللوِن الأ�شفِر. اأ 
ب ( حّلل المقداَر الذي ح�شلَت عليِه في الفرِع )اأ( 

اإلى عوامِلِه. 

النوادي الريا�شيِة، طوُله�ا  اأحد  6( بركُة �شباحٍة على �شكِل مت��وازي م�شتطي�الٍت في 
ها )�س + 1( متر، َوارتفاُعها      �س متر، اأجْب عن كلٍّ مما  )�س + 2( متر، وَعر�شُ

ياأتي:
( اكتِب المقداَر الجبريَّ الذي يعبُر عْن كميِة الماِء الالزمِة لملِء البركِة. اأ 

ب ( اإذا قررْت اإدارُة النادي دهَن الجدراِن الداخليِة للبركِة، َوكاَن ثمُن دهاِن المتِر 
المربِع الواحِد 12 ديناًرا. فما تكلفُة الدهاِن؟

1
3

�سس 
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1( يتكوُن هذا ال�شوؤاُل مْن 8 فقراٍت مْن نوِع الختياِر مْن متعدٍد، لكلٍّ منها 4 بدائَل، 
واحٌد منها فقْط �شحيٌح، �شْع دائرًة حوَل رمِز البديِل ال�شحيِح:

ال�صندوِق  ثمُن  ما  الع�صيِر،  مَن  �صناديَق  لِ� 3  ثمًنا  ديناًرا  �س  كريمُة  دفعْت   *  )1(
الواحِد مَن الع�شيِر بالديناِر؟

د (    ) ج�  (  3�س   ب  ( �س + 3  اأ 
)2( ناتُج �شرِب الحدين 4�س  ،  -3�س2 ل هَو:

( -12 �س2  ب  ( �س2 ل        اأ 
( -12�س3ل د  ( 12�س3 ل    ج� 

)3( العامُل الم�شترُك الأكُبر للحديِن 12�س5ع3  ،  7ل م هَو:
   12 ) ب       1 ) اأ 

( 19�س5 ع3 ل م  د  ( 12 �س5 ع3 ل م        ج� 
)4( ناتُج -1 )ع - 5( هَو:

د ( 5ع ج�( 5 - ع   ( ع - 5        ب  ( ع + 5  اأ 
)5( ناتُج )�س + 3(2 هَو: 

( �س2 + 6     ب  ( �س2 + 9         اأ 
( �س2 + 6�س + 9 د  ( �س2 + 3�س + 9          ج� 

w»JGP lQÉÑàNG

�س
3

3
�س

* ال�شوؤاُل مْن اأ�شئلِة الختباراِت الدوليِة.
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)6( * زرَع محموٌد ثالثَة اأمثاِل ما زرَعُه �شعيٌد مَن ال�شجِر، َوزرَع رائٌد �شبعَة اأ�شجاٍر 
زيادًة عن ِمثَلي َما زرَعُه �شعيٌد.

اإذا كانْت �س تمثُل عدَد الأ�شجاِر التي زرَعها �شعيٌد، اأيٌّ مما ياأتي يمثُل مجموَع 
الأ�شجاِر التي زرَعها الثالثُة؟

ب( 4�س + 7       ( 7�س + 6         اأ 
( 6�س + 7  د  ( 5�س + 7      ج� 

)7( اأيٌّ مما ياأتي ُيَعدُّ عاماًل للمقداِر الجبريِّ 6ع2 - 3ع - 2 + 4ع: 
( ع + 2      ب  ( 2ع  + 1       اأ 
(  3ع - 2 د  (   3ع + 2          ج� 

)8( اإذا كانْت م�شاحُة مربٍع )�س2 + 8�س + 16( وحدًة مربعًة، فاإنَّ طوَل �شلِعِه هَو:
( �س + 4  ب  ( )�س + 4(2      اأ 

( �س + 16 د  ( �س + 8     ج� 
2( جْد ناتَج كلٍّ مما ياأتي باأب�شِط �شورٍة:

( )3�س2 + 5ع( )�س2 - 2ع( اأ 
ب ( 7ل3 م )2ل2 - 3م(2

3( حلِّْل كالًّ مما ياأتي اإلى عوامِلِه: 
( 24 �س5 ك3 + 40 �س2 ك4 اأ 

ب ( 3ه� �س + 5 ه� �س -12ل �س -20 ل �س 

* ال�شوؤاُل مْن اأ�شئلِة الختباراِت الدوليِة.



81

4( معتمًدا على ال�شكِل المجاوِر 
الذي يمثُل لوًحا خ�شبيًّا على 
ارتفاُعُه  منحرٍف،  �شبِه  �شكِل 
وطوُل  طوٍل،  وحدَة  )ع( 
فلى ثالث��ُة اأمثاِل  قاع��دِت�ِه ال�شُ

ارتفاِعِه، وطوُل قاعدِتِه العليا يقلُّ بمقداِر )2( عن مثَلِي ارتفاِعِه، فاأجْب عن كلٍّ مما 
ياأتي:

. ( اكتْب عبارًة جبريًَّة تمثُل م�صاحَة اللوِح الخ�صبيِّ اأ 
ب ( اإذا كاَن ارتفاُع اللوِح الخ�صبيِّ 1.5 متًرا. فجْد م�شاحَتُه.

5( * م�شنٌع للثالجاِت َو التلفزيوناِت، يبيُع �س تلفزيوٌن، �س ثالجٌة �شهريًّا، معتمًدا على 
الجدوِل الآتي الذي يمثُل التكلفَة ومقداَر الربِح لكلِّ قطعٍة بالديناِر: 

( اكتِب العالقَة التي تعبُر عِن التكلفِة التي يدفُعها الم�شنُع �شهريًّا بدللِة �س ، �س. اأ 
ب ( اكتِب العالقَة التي تعبُر عْن مبلِغ البيِع في الم�شنِع �شهريًّا بدللِة �س ،�س.

ع

* ال�شوؤاُل مْن اأ�شئلِة الختباراِت الدوليِة.

الربُحالتكلفُةالنوُع

24025تلفزيوُن
45030ثالجٌة



3
االقتـرانـاُت

القتراناُت  منها  ريا�شيٍة مختلفٍة،   اأ�ش�ٍس ومبادَئ  تقوُم حياُتنا على 
التي لها تطبيقاٌت وا�شعٌة في حياِتنا ؛حيُث ن�شتعمُلها للتعبيِرعْن عالقاٍت 
مَع  موظٍف  وراتِب  الزمِن،  المقطوعِة خالَل  الم�شافِة  عالقِة  مثَل  عدٍة، 
ال�شنِة،  اأ�شهِر  خالَل  �شركٍة  مبيعاِت  في  والتغيِر  خبرِتِه،  �شنواِت  زيادِة 
وكميِة ال�شعراِت الحراريِة المفقودِة مع ممار�شِة الأن�شطِة البدنيِة، وغيُرها 

الكثيُر.
تلَك  لدرا�َشِة  القتراناِت  لهذِه  البيانيِة  المخططاِت  مَن  ُي�شتفاُد  كما 
العالقاِت َوالخروِج بتنبوؤاٍت اأْو ن�شائَح َواإر�شاداٍت، مثَل مخطِط �شرباِت 

القلِب الذي ُي�شتدلُّ بِه على �شحِة قلِب الإن�شاِن.

الوحـدُة الثالثُة



يتوقُع مَن الطالِب في نهايِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على: 
تمييِز القتراِن مْن خالِل العالقِة.

ا�شتخداِم اختباِر الخطِّ الراأ�شيِّ لتمييِزالقتراِن.
. التعرِف اإلى القتراِن الخطيِّ
. اإيجاِد قاعدِة القتراِن الخطيِّ
تمثيِل القتراِن الخطيِّ بيانيًّا.

. ا�شتق�شاِء خ�شائ�ِس القتراِن الخطيِّ
. حلِّ م�شائَل حياتيٍة على القتراِن الخطيِّ
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الدر�ُص 
القتراُنالأوُل

النتاجاُت
• تتعرُف القتراَن.

• َت�شتخدُم اختباَر الخطِّ  الراأ�شيِّ لتمييِز القتراِن. 
• تجُد قاعدَة القتراِن.    

ادر�ِس العالقاِت الآتيَة ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها:

1( ما نوُع التمثيِل الم�شتخدِم  في العالقاِت ال�شابقِة؟
2( ما ا�شُم مجموعِة العنا�شِر في المجموعِة اأ في التمثيالِت ال�شابقِة؟

3( ما ا�شُم مجموعِة العنا�شِر في المجموعِة ب في التمثيالِت ال�شابقِة؟
ُت�شمى كٌل ِمَن العالقتيِن 1 َو 3 اقتراًنا، بينما العالقتاِن 2 َو 4 لي�شتا اقتراًنا. 

ادر�ْس اأوجَه ال�شبِه والختالِف بيَن العالقاِت ال�شابقِة ثمَّ  قدْم تعريًفا لمفهوِم القتراِن.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالقُة 1
ا�شُم الطالِبا�شُم الطالِب

اأاأ
ا�شُم الأِخا�شُم الأِب

بب

العالقُة 2

العالقُة 3
ا�شُم الطالِبا�شُم الطالِب

اأاأ
ا�شُم الأخِتا�شُم الأِم

بب

العالقُة 4

عمٌر
غيٌث

محمٌد

�شعوٌد
غ�شاُن
راتٌب

عمُر

محمٌد

اأحمُد
مالٌك
حمزُة

عمٌر
غيٌث

محمٌد

خولُة 

ربا

عمٌر
غيٌث

محمٌد

روؤى
ِرناُد

ن�شاٌط )1(
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 اأيُّ العالقاِت الآتيِة تمثُل اقتراًنا؟ ف�ّشْر اإجابَتَك.
 

الحلُّ
تمثُل العالقتاِن في الفرعيِن )2(، )3( اقتراًنا؛ لأنَّ كلَّ عن�شٍر في المجاِل ارتبَط بعن�شٍر 

واحٍد )�شورٍة واحدٍة( فقْط في المدى.
بينما العالقُة في الفرِع )1( ل تمثُل اقتراًنا؛ لأنَّ العن�شَر )�شفر( في المجاِل لْم يرتبْط 

باأيِّ عن�شٍر في المدى )لي�َس لُه �شورٌة(.

مثاٌل )1(

المدىالمجاُل
1-
0
3

2-

1

المجاُل

المجاُل المجاُل

المدى

المدى المدى

 )2  )1

 )4  )3

2-
1-
2
3

2-
1
3

3
7

28
6

ت
ح
خ
ي

نبيٌل
رامي
مرواُن

اأحمُر
اأزرُق
اأ�شفُر

ْر تذكَّ
العالقُة مْن اأ اإلى ب هَي مجموعُة الأزواِج المرتبِة )�س ، �س( التي م�شاقُطها الأولى �س تنتمي اإلى 

المجموعِة اأ، وم�شاقُطها الثانيُة �س تنتمي اإلى المجموعِة ب. 

القتراُن هَو: عالقٌة تربُط بين م�شقَطْيها �س )المجال( و �س )المدى(؛ بحيُث يرتبُط 
كل عن�شٍر في المجاِل ب�شورٍة واحدٍة فقط في المدى. 
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ارتبَط  المجاِل  في  )نبيل(  العن�شَر  لأنَّ  اقتراًنا؛  تمثُل  ل   )4( الفرِع  في  العالقُة  كذلَك 
بعن�شريِن في المدى )لُه �شورتاِن(.

اكتْب مجاَل َومدى كلِّ عالقٍة في ما ياأتي، ثمَّ َحّدْد اأيُّها تمثُل اقتراًنا، مبرًرا اإجابَتَك.
1( ق = })21 ، -3( ، )0 ، -3( ، )-14 ، -3( ، )-3 ، -3({

2( ل = })-1 ، 1( ، )5 ، 3( ، )2 ، 4( ، )5 ، 25({
3( ع = })-1 ، -1( ، )0 ، 0( ، )1 ، 1( ، )2 ، 2( ، )10 ،10({

)5         )4

1تدريٌب     

باأ

2
3

5

باأ
2
3
4

7
9

ن�شاٌط )2(

�شوَف نقوُم بتجربٍة لفح�ِس بع�ِس المبادئ التي ُت�شتخدُم في بناِء الج�شوِر.
الموادُّ 

مجموعُة اأوراٍق مَن الورِق الُمقوى ُبعدا كلٍّ منها 17�شم ،25�شم ، اأربعُة ُكُتٍب 
ها. ، 50 قطعًة نقديًة �شغيرًة مَن العملِة نف�شِ ُه، كوٌب ورقيٌّ مُك نف�شُ لها ال�شُّ

التعليماُت
بتثبيِت  ورقٍة على  َوذلَك  ال�شكِل،  في  ا�شْنع ج�شًرا ورقيًّا كما هَو مو�شٌح   )1
كلِّ  طرِف  على  6�شم  ُبعِد  على  مثبتًة  الورقُة  تكوُن  بحيُث  الكتِب؛  جانَبْي 

كتابْيِن منها، ثمَّ ثّبْت كوًبا ورقيًّا في منت�شِف الج�شِر.
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2( �شْع قطًعا نقديًّة في الكوِب، واحدًة في كلِّ مرٍة حتى َي�شقَط الج�شُر.

3( �شّجْل عدَد القطِع النقديِة التي اأَ�شقطِت الج�شَر.
التجربِة  باإعادِة  وابداأْ  مَك  ال�شُّ �شاعِف  اأْي  ورقتيِن،  الورقِة  بدَل  �شْع  الآَن   )4
ْل عدَد  ، �شجِّ بو�شِع القَطِع النقديِة داخَل الكوِب حتى ي�شقَط الج�شُر الورقيُّ
القطِع النقديِة التي اأ�شقطِت الج�شَر، ثمَّ اأِعِد التجربَة مع ثالِث ورقاٍت، ثمَّ 
، م�شجاًل عدَد القطِع التي ُت�شقُط الج�شَر  مَع  اأربٍع ثمَّ مَع خم�ٍس ثمَّ مِع �شتٍّ

في كلِّ مرٍة. 
)اإر�شاٌد: َثبِِّت المعلوماِت في جدوٍل(.

5( مثِِّل العالقَة َبيَن عدِد الورقاِت وعدِد القطِع النقديِة التي ُت�شقُطها بيانيًّا، ثمَّ 
بيِّْن اإْن كانِت اقتراًنا اأْم ل، مبرًرا اإجابَتَك.

ْف �شكَل الر�شِم الذي ح�شْلَت عليِه، ثْم تنبَّاأْ بعدِد القطِع التي قْد ُت�شقُط  6( �شِ
�شبَع ورقاٍت، وثماني ورقاٍت.

التي  الورقِة  �شمِك  ن�شُف  �شمُكها  ورقٍة  ا�شتعماَل  ت�شتطيُع  باأنََّك  افتر�ْس   )7
نِع الج�شِر، ما عدُد القطِع النقديِة التي قْد ُت�شقُط الج�شَر ح�شَب  ا�شتعمْلَتها ل�شُ

توقِعَك؟
8( تنباأْ بعدِد القطِع النقديِة التي قْد ُت�شقُط الج�شَر اإذا كاَن �ُشمُكُه 2.5 طبقًة مَن 

الورِق.
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اإذا كاَن ثمُن قلِم الر�شا�ِس الواحِد 25 قر�ًشا، فاأكمِل الجدوَل الآتَي الذي يمثُل العالقَة 
َبْيَن عدِد الأقالِم وثمِنها، ثمَّ اأجْب عما يليه:

1( ما ثمُن 6 اأقالٍم؟
2( و�شْح كيَف تجُد ثمَن 10 اأقالٍم.

3( هْل يتغُير ثمُن الأقالِم بتغيِر عدِدها؟
4( اكتْب قاعدَة هذِه العالقِة.

5( هْل تمثُل العالقُة ال�شابقُة اقتراًنا؟ برْر اإجابَتَك.

12345عدُد الأقالِم )�ص(
......75...25ثمُن الأقالِم )�ص( بالقرو�ِص

اإذا كان ع)�س( = 8�س - 1 َفجْد كالًّ مما ياأتي:
2( ع )-1( 1( ع )4(   

الحلُّ
1(ع )4( = 8 )4( - 1  

 1 - 32 =   
31=   

مثاٌل )2(

2تدريٌب     

اأيُّ العالقتيِن �س = �س2 ، �س2 = �س ُتَعدُّ اقتراًنا؟ برْر اإجاَبتَك.

ْر وناق�ْص فكِّ
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يمثُل ال�شكالِن الآتياِن تمثيليِن للعالقتيِن ق ، ه�

1( اأيُّ العالقتيِن تمثُل اقتراًنا؟ برْر اإجابَتَك. 
2( كيَف ت�شتطيُع معرفَة اإذا كانِت العالقُة تمّثُل اقتراًنا؟

5432154321

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2( ع )-1( = 8 × )-1( - 1
1 - 8- =    

9- =    

اإذا كان ه� )�س( = �س + 3 فجْد كالًّ مما ياأتي:
ه� )7( ، ه� )0(،  ه� )-     ( ، ه� )  2 (

3تدريٌب     

العالقُة ه�العالقُة ق 

1
2

ْر وناق�ْص فكِّ

: اختباُر الخطِّ الراأ�شيِّ
تكوُن العالقُة اقتراًنا اإذا َقَطَع اأيُّ خطٍّ راأ�شيٍّ بياَن العالقِة في نقطٍة واحدٍة فقْط .
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، بّيْن اأيُّ العالقاِت الآتيِة تمثُل اقتراًنا في ما ياأتي:  با�شتخداِم اختباِر الخطِّ الراأ�شيِّ

الحلُّ
العالقتاِن ق ، ع تمثالِن اقتراًنا؛ لأنَّ كلَّ خطٍّ راأ�شيٍّ يقطُع منحنى العالقِة في نقطٍة واحدٍة فقْط. 
بيَنما العالقُة ه�، ل تمثُل اقتراًنا، لوجوِد خطٍّ راأ�شيٍّ يقطُع منحنى العالقِة في نقطتيِن مختلفتيِن. 

يعمُل رائٌد �شائًقا لحافلٍة في �شركٍة براتٍب مقداُرُه 350 ديناًرا �شهريًا اإ�شافًة اإلى 3 دنانيَر 
. عْن كلِّ �شاعِة عمٍل اإ�شافيٍّ

. 1( اكتْب قاعدَة القتراِن الدالَة على دخِل رائٍد ال�شهريِّ
2( اح�شْب دخَل رائٍد في ال�شهِر الأوِل اإذا عمَل 4 �شاعاٍت اإ�شافيًة.

الحلُّ
1( قاعدُة القتراِن هَي: ق)�س( = 350 + 3�س

2( ق )4( = 350 + 3 × 4 = 362 ديناًرا.

مثاٌل )3(

مثاٌل )4(

عمِلَك  �شحِة  مْن  التاأكَد  زميِلَك  مْن  اطلْب  ثمَّ  اقتراًنا،  اإحداُهما  تمثُل  عالقتيِن  ار�شْم 
. با�شتخداِم اختباِر الخطِّ الراأ�شيِّ

4تدريٌب     

ال�شكل )3(ال�شكل )2(ال�شكل )1(
22

عه�ق

�س�س�س

�س�س�س

2 111 1-1-1- 2-2-2-

111
222
333
444
555
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1( اأيُّ العالقاِت الآتيِة ُتعدُّ اقتراًنا؟ مبرًرا اإجابَتَك:

2( اإذا كاَن ق)�س( =2�س3 ،  ه�)�س( = 7 ،  ل)�س( = 5 – �س فجْد كالًّ مما ياأتي:
ق )2( ، ه� )5( ، ل )     ( ، ق )   5 ( ، ل )-3(

3( هِل العالقُة التي تح�شُب م�شاحَة الدائرِة بدللِة ن�شِف قطِرها  ُتَعدُّ اقتراًنا؟ برْر اإجابَتَك.
4( قّدْم اأمثلًة لعالقاٍت ريا�شيٍة معروفٍة تمثُل اقتراناٍت.

ُم مْن راتِبِه 10 دنانيَر عْن  5( يتقا�شى موظٌف راتًبا �شهريًّا مقداُرُه 400 ديناٍر، وُيخ�شَ
كلِّ يوِم غياٍب مْن دوِن عذٍر مقبوٍل .

. ( اكتْب قاعدَة القتراِن الدالَة على دخِل الموظِف ال�شهريِّ اأ  
ب ( اح�شْب دخَل الموظِف في اأحِد الأ�شهِر؛ اإذا تغيَب يوميِن مْن دوِن عذٍر مقبوٍل 

في ذلَك ال�شهِر.

) ب (اأ 

) ه� 
�س

�س�س

�س

) و 

10
4-
21

2-
10.5

5

(ج� ( د  2468�ص
3579�ص

0.301�ص
999�ص

3
83
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الدر�ُص 
يُّ الثاين القتراُن الخطِّ

النتاجاُت
 . • تتعرُف القتراَن الخطيَّ

. • تجُد قاعدَة القتراِن الخطيِّ

َمثِِّل الأزواَج المرتبَة للعالقتيِن في ال�شكلْين الآتييِن:
م = })-2 ، -2 (،)-1 ، -1(،)0 ، 0(،)1 ، 1(،)2 ،2 ({

ن = })-2 ، 4 (،)-1 ، 1(،)0 ، 0(،)1 ، 1(،)2 ،4 ({

1( هْل تمثُل كلُّ عالقٍة منُهما اقتراًنا؟
2( �صْل نقاَط كلِّ عالقٍة، ما ال�صكُل الناتُج في ُكلٍّ منُهما؟

3( اكتْب قاعدَة كلٍّ منُهما.
4( ما اأكبُر اأ�سٍّ في قاعدِة كلٍّ منُهما؟

ُي�شّمى القتراُن الذي ُيمثَُّل بخطٍّ م�شتقيٍم ويكوُن اأكبُر اأُ�سٍّ فيه 1 اقترانًا خطيًّا.

ن�شاٌط )1(

ال�شورُة العامُة لالقتراِن الخطيِّ هَي ق)�س( = اأ �س + ب حيُث اأ ، ب ح. وُي�صّم�ى اأ 
معامَل �ص، ب الحدَّ المطلَق اأِو الثابَت.
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ْر وناق�ْص فكِّ

ما ال�صورُة العامُة لالقتراِن اإذا كاَن معامُل �ص ي�صاوي �صفًرا؟ اقترِح ا�صًما لهذا القتراِن. 

اأيُّ القتراناِت الآتيِة ُيَعدُّ اقتراًنا خطيًّا؟ مبرًرا اإجابَتَك.
3( ه�)�س( = 19 - �س   2( م)�س( = �س2 + 3      1( ك)�س( = 2.5 �س   

6( ع)�س( = �س4 5( ل)�س( =2 +          4(ي)�س( =   13           

الحلُّ
القتراناُت ك)�س( ، ه�)�س( ، ي)�س( اقتراناٌت خّطيٌة ؛ لأنَّها على ال�شورِة العامِة لالقتراِن 

الخطيِّ ق)�س( = اأ�س + ب؛
اأ = 2.5 ، ب =0 ك )�س( = 2.5�س + 0 ،   

اأ =-1 ، ب = 19 ه� )�س( = -1�س + 19 ،   
اأ =0 ، ب =   13 ، وُي�شّمى اقتراًنا ثابًتا. ي )�س( =0�س +   13 ،   

بينَما القتراناُت م)�س( ، ل)�س( ،ع)�س( لي�شْت خطيًة؛ لأّنها لي�شْت على ال�شورِة العامِة 
ق)�س( = اأ�س + ب.

مثاٌل )1(

1
�س

القتراُن الثابُت هَو اقتراٌن خطيٌّ قاعدُتُه ق )�س( = ب ، حيُث ب ح.

اأيُّ القتراناِت الآتيِة ُيعدُّ اقتراًنا خطيًّا؟ برْر اإجابَتَك.
3( ت)�س( =2�س + �س-3   2( ل)�س( =         �س  1( ف)�س( = �س )1 - �س(     

6( و)�س( =  �س +21 5( ق)�س( = 9  4( د)�س( = -11 -      �س 

1تدريٌب     

3
7

1
2



94

زرعْت مري��ُم نب�ت��ًة مت�شلقًة �شريعَة النم�وِّ وراقبِت ارتفاَعه�ا خ��الَل �شهِر اأيّاٍر، فوج��َدْت 
اأنَّ ارتفاَعها ع �شنتمتًرا خالَل �س يوًما يتبُع الق�اعدَة ع)�س( =     �س. 

1( لِو ا�صتمرَّ نموُّ النبتِة وفَق هذا المعدِل، كْم ي�صبُح ارتفاُعها َبْعَد 11 يوًما ؟
2( بعَد كْم يوٍم ي�شبُح ارتفاُعها 12 �شنتمتًرا ؟

الحلُّ
1( ع )11( =      )11( 

= 5.5 �شنتمتًرا.   
=     �س  2( ع )�س( 

=      �س   12             
= 24 يوًما.           �س 

مثاٌل )2(

1
2

1
2

1
2
1
2
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1( بيِّْن اأيُّ القتراناِت الآتيُة خطيٌّ واأيُّها غيُر ذلَك؟ مبرًرا اإجابَتَك:
( ن)�س( = �س - 4�س   اأ 

ب ( ق)�س( = �س)�س - 2( 
ج� ( ك)�س( = -3 

( م)�س( = 3 - 2�س + �س2 د 

( و)�س( =       ه� 

( ل)�س( = 17�س - �س-1    و 
2( اإذا كان ت)�س( = 2�س + 5 ، م)�س( = 4�س + 0.7 ، ل)�س( = 11 فجْد كالًّ مما 

ياأتي:
ب ( ل )4(  ( ت )2(   اأ 

( ل )   5 (  د  ج� ( م )     ( 
( ت )    (  و  ( م )0(  ه� 

بحيُث  الورِد  باقاِت  )الإنترنِت(  عبَر  موقٌع  ُين�ّصُق   )3
ن�شَف   - نوُعها  كاَن  اأيًّا   - وردٍة  كلِّ  كلفَة  يح�شُب 
التو�صيِل  واأجرُة  ديناٌر،  الباقة  تن�صيِق  وُكلفُة  ديناٍر، 
للباقِة  النهائيُة  الكلفُة  كانِت  اإذا  ما  في  بّيْن  3دنانيَر. 
اإجابُتَك  كانْت  اإذا  الورداِت.   عدِد  في  اقتراًنا  تمثُل 
)نعْم( فاكتْب قاعدَة القتراِن؛ اإذا َعِلْمَت اأنَّ التن�صيَق 

َوالتو�شيَل يتمُّ في عملياِت البيِع جميِعها.

�س + 2
3

1
3

1
4

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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4( ا�شترْت عائ�شُة حا�شوًبا بقيمِة 400 ديناٍر، اإذا انخف�َس �شعُر الحا�شوِب بقيمٍة ثابتٍة 
قيمَة  يمثُل  الذي  القتراَن  اكتِب  ديناًرا.  عاميِن 360  بعَد  قيمُتُه  فاأ�شبحْت  �شنويًّا، 

انخفا�ِس �شعِر الحا�شوِب في عدِد ال�شنواِت.

اّدعاَءها مبرًرا  ناق�ْس  ثابًتا،  اقتراًنا  َوُي�شمى  اقتراًنا  الر�شَم الآتَي يمثُل  اأنَّ  اّدعْت ولُء   )5
�ساإجابَتَك.

�س
8
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الدر�ُص 
تمثيُل القتراِن الخطيِّ بيانيًّا الثالُث

النتاجاُت
• ُتمثُل القتراَن الخطيَّ بيانيًّا.

�شاعاِت  عدِد  بح�شِب  اأجَرُه  َويتقا�شى  مطعٍم،  في  جامعيُّ  طالٌب  يعمُل 
عمِلِه، اإذا كانْت تكاليُف درا�شِتِه خالَل اأحِد 
التمثيِل  على  معتمًدا  ديناٍر.   500 الف�شوِل 
البيانيِّ الآتي؛ كْم �شاعًة عليِه اأْن يعمَل خالَل 

الف�شِل ليجمَع تكاليَف درا�شِتِه؟

لتمثيِل اقتراٍن خطيٍّ بيانيًّا قاعدُتُه معطاٌة؛ نّفِذ الخطواِت الآتيَة:
1( اكتْب قيمتيِن للمتغيِر �س. 

2( اح�شْب �شوَر القيِم �س تحَت تاأثيِر قاعدِة القتراِن.
3( اكتْب مجموعَة الأزواِج المرتبِة )�س، �س( التي ح�شلَت عليها.

. 4( عّيِن الأزواَج المرتبَة الناتجَة في الم�شتوى البيانيِّ
5( �شْل بْيَن النقطتيِن الناتجتيِن في الم�شتوى البيانيِّ بخطٍّ م�شتقيٍم. 

ْر وناق�ْص فكِّ
• ما الحدُّ الأدنى مَن النقاِط الالزمِة لتمثيِل القتراِن الخطيِّ بيانياًّا ؟

بِع الثالِث. • برْر عدَم مدِّ الخطِّ في الم�شاألِة في مقدمِة الدر�ِس، اإلى الرُّ

40 8 12

8

16

24

32

16

الأجرُة بالديناِر

عدُد �شاعاِت العمِل

العالقُة ه�
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مّثِل القتراَن ل)�س( = 2�س - 1 بيانيًّا.

الحلُّ
1( كّوْن جدوًل يحتوي قيم �س التي اخترَتها.

. 2( عّيِن الأزواَج المرتبَة في الم�شتوى البيانيِّ
ْل بيَنها بخطٍّ م�شتقيٍم. 3( �شِ

مثاٌل )1(

)�ص ، �ص(ل)�ص( = �ص = 2�ص -1�ص

11 = 1 -  1 × 2)1 ، 1(
01- = 1 -  0 × 2)1- ، 0( 

مّثْل كالًّ من القتراناِت الآتيِة بيانيًّا.
1( ق)�س( = �س + 4 

2(  ك)�س( = 3 –      �س
3( ع)�س( = 5

)اإر�شاٌد : فّكْر في اأف�شِل اختياٍر لِقَيِم �س ت�شاعدَك في الح�شاباِت(

1تدريٌب     

�س

�س
5
4
3
2
1

15- 2

ل)�س( = 2�س - 1

4- 33- 42- 51-1-
2-
3-
4-
5-

1
2
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الياردُة وحدُة قيا�ِس طوٍل م�شهورٌة في اإنجلترا 
اإنجلترا  ملُك  الأوُل  هنري  اأن�شاأَها  َواأمريكا، 
اأنِفِه وطرِف اإ�شبِع��ِه  عندما قا�َس الم�شاف�َة بْيَن 
الأو�شِط .اإذا كاَن القت�راُن م)�س( = 1.09  �س 

يمثُل العالقَة بيَن المتِر َوالياردِة ؛ حيُث �س عدُد اليارداِت. اأجْب عما ياأتي:
1( مثِِّل القتراَن بيانيًّا.

2( كْم ياردًة في 21.8 متًرا؟

الحلُّ
ُن جدوًل كما ياأتي: 1( لتمثيِل القتراِن بيانيَّا نكوِّ

ر: بّرْر عدَم اختياِر ِقَيٍم �شالبٍة في المجاِل �س. فكِّ

2( م)�س( = 1.09 �س           21.8 = 1.09 �س         �س=20 ياردًة.

مثاٌل )2(

)�ص ، �ص(م)�ص( = �ص�ص

00 = 0 × 1.09)0 ، 0(
10 10.9 = 10 × 1.09)10.9 ، 10(

�س

�س

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

1110.9
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ْر  ال�شكُل الآتي يمثُِّل منحنى القتراَن ق، هْل يمرُّ المنحنى بالنقطِة )-18 ، -54(؟ برِّ
اإجابتَك.

ُحلَّ الم�شاألَة الواردَة بدايَة الدر�ِس.

2تدريٌب     

3تدريٌب     

�س

�س

11-1-
2-
3-
4-

2-3-4-
1

2

2
3
4

3 4 5

ق

عْن طريقِة تمثيِل القتراِن الخطيِّ بيانيًّا.
ْث تحدَّ
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1( مّثْل كالًّ مَن القتراناِت الآتيِة بيانيًّا: 
( ل)�س( = -9.5 ب ( ك)�س( =    ج�  ( ق)�س( = 4�س  اأ 

2( اأيُّ الم�شتقيماِت الآتيِة ُيَعدُّ تمثياًل لالقتراِن ق)�س(=2�س+1؟ مبرًرا اإجابَتَك.

3( اكتْب قاعدَة القتراِن الخطيِّ الذي يمرُّ منحناُه بالنقاِط الآتيِة:
)5 ، 20( ، )0 ، 0( ، )1- ، 4-( ، ) 2.5 ، 10(

4(  تقوُد لمياُء �شيارَتها ب�شرِعِة 70كم/ �شاعٍة، َوقْد لحظْت اأنَّ هناَك عالقًة تربُط الم�شافَة 
بالزمِن، عّبرْت عنها بالقتراِن ف)�س( = 70�س، حيُث �س الزمَن بال�شاعاِت. مّثْل  

ُمنحنى القتراِن ف بيانيًّا.
َن اأحمُد الجدوَل الآتي، اكت�شِف الخطاأَ في الجدوِل الذي كّوَنُه اأحمُد، واكتِب  5( كوَّ

واَب.  ال�شّ
                      

�س + 2
3

�س�س�س

�س�س�س

)ج�()ب()اأ(

)�ص ، �ص(�ص = 4 - 2�ص�ص

)2 ، 1(�س =4 - 2 = 12
)-2 ، 2(�س= 4- 2 = 2-2
 )4 ، �شفر(  �س = 4 - 0 = 4�شفر

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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6( ت�شيُر حافلٌة �شياحيٌة ب�شرعٍة منتظمٍة مقداُرها 60كم/�شاعٍة، اإذا كانِت الحافلُة �شت�شُل 
التي  الم�صافِة  عن  الحافلِة  �صائُق  ُيبلُِّغ  م�شيِّ 4�صاعاِت؛ حيُث  بعَد  الأولى  وجهَتها 

يقطُعها كلَّ ن�شِف �شاعٍة؛ تطبيًقا لإجراءات الأماِن المتّبعِة في �شركِة النقِل.
( كّوْن جدوًل يمثُل العالقَة بيَن الزمِن َو الم�شافِة التي تقطُعها الحافلُة كلَّ ن�شِف  اأ 

�شاعٍة، ثمَّ مثِّْلها بيانيًّا.
ب ( اكتِب القاعدَة التي تمثُل البياناِت المعطاَة.

ج� ( ما الم�شافُة المقطوعُة بعَد م�شيِّ 8 �شاعاٍت؟
( ما الوقُت الالزُم حتى ت�شيَر الحافلُة م�شافَة300 كم؟ د 

( اختْر زوًجا مرّتًبا يقُع على منحنى العالقِة عدا الأزواَج الم�شتخدمَة في التمثيِل،  ه� 
قّدْم و�شًفا لفظيًّا لُه.
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اعتماًدا على ال�شكليِن الآتييِن؛ اأجْب عما يليِهما:

1( اكتْب نقطَة تقاطِع منحنى القتراِن ك مَع محوِر ال�شيناِت.
2( اكتْب نقطَة تقاطِع منحنى القتراِن ك مَع محوِر ال�شاداِت.

3( اإذا علمَت اأنَّ ك)�س( =      �س - 2، فجْد كالًّ مما ياأتي: 
• ك )0( 

• �س حيث ك )�س( = 0
ماذا تالحُظ؟

4( كرر الخطواِت ال�شابقة لالقتران ه�)�س( = -4�س + 4

�س�س

�س�س
4

1 3
2-

ه� )�س( ك )�س(

2
3

اإذا قطَع منحنى القتراِن ق)�س( = اأ�س + ب محوَر ال�شيناِت في النقطِة )ر ، 0( فاإنَّ 
رُت�شمى المقطَع ال�شينيَّ لمنحنى القتراِن ق. واإذا قطَع محوَر ال�ش��اداِت في النقط��ِة 

)0، ن( فاإنَّ ن ُت�شمى المقطَع ال�شاديَّ لمنحنى القتراِن ق َوي�شاوي الثابَت ب.

ن�شاٌط )1(

الدر�ُص 
خ�شائ�ُص القتراِن الخطيِّالرابُع

النتاجاُت
. • ت�شتق�شي خ�شائ�َس القتراِن الخطيِّ
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حدِد المقطَع ال�شينيَّ َوالمقطَع ال�شاديَّ لمنحنى كلٍّ مَن القتراناِت الآتيِة: 
 )2          )1

4( ه�)�س( = 1 -     �س 3( م)�س( = 3�س + 12     

الحلُّ
1( يقطُع منحنى القتراِن ل محوَر �س في )...،...(، َومنُه المقطُع ال�شينيُّ ي�شاوي 0.5. 

بينما يقطُع مح�وُر �س في )...،...(، ومنُه المقطُع ال�شاديُّ ي�شاوي 1. 
2( ل يقطُع منحنى القتران ط محوَر �ص، ومنُه ل يوجُد مقطٌع �صينيٌّ لالقتراِن، بيَنما 

قطَع منحناُه محوَر �س في)...،...(،ومنُه المقطُع ال�شاديُّ ي�شاوي -4.
�ْس مكاَن م)�س( �شفًرا في قاعدِة القتراِن: 3( لإيجاِد المقطِع ال�شينيِّ َعوِّ

م)�س( =3�س + 12 
0= 3�س + 12

-12= 3�س 
�س= -4، اإذِن المقطُع ال�شينيُّ = -4

المقطُع ال�صاديُّ لالقتراِن = الحدَّ المطلَق ب، اإذِن  المقطُع ال�صاديُّ = 12.
؟ هْل يوجُد طريقٌة اأخرى لإيجاِد المقطِع ال�شاديِّ

مثاٌل )1(

�س

�س

1
1
2

ل )�س( 3
4
5

2 3 4  51-1-
2-
3-
4-
5-

2-3-4-5-
�س

�س

1
1
2

ط )�ص(

3
4
5

2 3 4  51-1-
2-
3-
4-
5-

2-3-4-5-

2
3
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حدِد المقطَع ال�شينيَّ والمقطَع ال�شاديَّ لمنحنى كلٍّ مَن القتراناِت الآتيِة:
 )2          )1

4( و)�س( = 6 - 9�س 3( م)�س( = -11�س     

1تدريٌب     

�ْس ه�)�س( �شفًرا في القتراِن: 4( عوِّ
ه�)�س( =1 -      �س  

0 = 1 -      �س
�س=      ، اإذِن المقطُع ال�شينيُّ = 

المقطُع ال�صاديُّ لالقتراِن = الحدَّ المطلَق ب ، اإذِن المقطُع ال�صاديُّ =1.

2
3 2

3 3
2

3
2

�س

�س

1
1
2

ك )�س(

3
4
5

2 3 4  51-1-
2-
3-
4-
5-

2-3-4-5-
�س

�س

1
1
2

3ه� )�س(
4
5

2 3 4  51-1-
2-
3-
4-
5-

2-3-4-5-

ناق�ْس مدى �شّحِة كلٍّ مَن العبارتيِن الآتيتيِن؛ مبرًرا اإجابتَك:
ال�صيناِت،  ينطبْق على محوِر  لْم  ما  الأكثِر  �صينيٌّ واحٌد على  الخطيِّ مقطٌع  لالقتراِن   •

وكذلَك مقطٌع �صاديٌّ واحٌد عَلى الأكثِر ما لْم ينطبْق على محوِر ال�صاداِت.
. • يمكُن الكتفاُء بالمقطِع ال�شينيِّ َوالمقطِع ال�شاديِّ لر�شِم منحنى القتراِن الخطيِّ

ْر وناق�ْص فكِّ
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ادر�ِس ال�شكليِن الآتييِن جيًدا، ثمَّ اأكمِل الجدوَل الذي يليِهما:

ماذا تالحُظ؟

�س

�س

�س�س

ك )�س(
ه� )�س(

 هـ)�ص( = -�ص + 3ك)�ص( = �ص - 2

)�س ، �س(�س = ه� )�س(�س)�س ، �س(�س = ك )�س(�س
2-5-
1-4-
1�شفر

12
23

• ما اإ�شارُة معامِل �س؟
• هل القتراُن ك متزايٌد اأم متناق�ٌس؟

• ما اإ�شارُة معامِل �س؟
• هل القتراُن ه� متزايٌد اأم متناق�ٌس؟

الخطيُّ ق)�س( = اأ �س + ب متزايًدا اإذا كانْت ِقَيُم ق)�س( تزداُد  القتراُن  • يكوُن 
بازدياِد ِقَيِم �س، ويكوُن عنَدها اأ < �شفٍر .

ا اإذا كانْت ِقَيُم ق)�س( تتناق�ُس  • يكوُن القتراُن الخطيُّ ق)�س( = اأ �س + ب متناق�شً
بازدياِد ِقَيِم �س، َويكوُن عندها اأ > �شفٍر.

ن�شاٌط )2(
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بيِّْن اأيُّ القتراناِت الآتيِة متزايٌد، واأيُّها متناق�ٌس، واأيُّها ثابٌت؛ مبرًرا اإجاباِتَك:
1( القتراُن الذي يمثُل عدَد القم�شاِن التي تنتُجها اآلٌة خالَل العاِم ؛ اإذا كانْت تنتُج العدَد 

ُه مَن القم�شاِن يوميًّا . نف�شَ
2( القتراُن الذي يبيُن العالقَة بيَن محيِط الدائرِة ون�شِف قطِرها.

3( القتراُن الذي يبيُن العالقَة بيَن اأجرِة )تك�شي( والم�شافِة التي يقطُعها لإي�شاِل راكٍب.
. 4( القتراُن الذي يمثُل ارتفاَع غرفِة ال�شفِّ خالَل اأياِم العاِم الدرا�شيِّ

5( المبلُغ المتبقي مَع طالٍب يمتلُك 4 دنانيَر ، ي�شرُف منها ن�شَف ديناٍر يوميًّا.

بيِّْن اأيُّ القتراناِت الخطيِة الآتيِة متزايٌد، واأيُّها متناق�ٌس، َواأيُّها ثابٌت؛ مبرًرا اإجاباِتَك:
2( ق)�س( =  -3)2 - �س(  = �س - 2.7                    1( ق)�س( 

4( ق)�س( =                                 24- = 3( ق)�س( 

6( ق)�س( = 8 - 4�س = �س                           5( ق)م( 

2تدريٌب     

3تدريٌب     

48 + 6�س
12-
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�س

�س

ثمَّ جْد  ثابٍت  اأْو  اأْو متناق�ٍس،  اإلى متزايٍد،  الآتيِة  الخطيِة  1( �شّنْف كالًّ مَن القتراناِت 
المقطَع ال�شينيَّ والمقطع ال�شاديَّ لُكلٍّ منها:

ج�( ب(     ) اأ 

( ط)�ص( = 8 - 0.4 �س ه�  ( ت)�س( =28   د 
2( معتمًدا على ال�شكِل المجاوِر، اكتْب رمَز الم�شتقيِم اأماَم قاعدِة القتراِن الذي يمثُلُه 

في ما ياأتي:  
( �س =      �س + 1، الم�شتقيم .......  اأ 
ب ( �س =        �س + 1 ،الم�شتقيم ......
ج� ( �س =      �س + 3 ،الم�شتقيم .......

( �س =        �س + 3  ،الم�شتقيم ...... د 

3( اكتْب قاعدَة اقتراٍن يحقُق الخ�صائ�َص الآتيَة، ثمَّ قارْن اإجابِتَك مَع اإجابِة زميِلَك:
( متزايٌد، َومقطُعُه ال�شاديُّ = -6 اأ 
ب ( ثابٌت، َومقطُعُه ال�شاديُّ = -6

ج� ( متناق�ٌس، ومقطُعُه ال�شاديُّ = -6، َومقطُعُة ال�شينُّي = -3 
4( مّثْل ق)�س( =1 - 3�س بيانيًّا من خالِل تحديِد المقطِع ال�شينيِّ َوالمقطِع ال�شاديِّ 

فقْط.

�س

�س

�س

�س

�س
622-

3
4

2
1

ع )�س(

م )�س(
ه� )�س(

ل )�س(

�س

1
2

1
2

1-
2

1-
2

 á©LGôe lá©LGôe πFÉ°ùeh øjQÉ“

ل )�س(
ع )�س( ف )�س(
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1( اأيٌّ مَن العالقاِت الآتيِة تمثُل اقتراًنا، مبرًرا اإجابَتَك؟
) ب    ) اأ 

ج� ( ك = })-4 ،5 ( ،)7 ،-5(،)9 ،2( ،)-9 ،-2( ،)0،0({
( ه� = })1 ،2( ، )1، 6( ،)3 ،8( ،)8 ،10({ د  

2( مّثِل القتراناِت الآتيَة بيانيًّا من خالِل تحديِد المقطِع ال�شينيِّ َوالمقطِع ال�شاديِّ فقْط:
( ط)�ص( = �س + 0.6 ب  ( ن)�س( = 2)3 - �ص(  اأ 

( ل)�س( = �س د  ج� ( ك)�س( =21  
ْر اإجابَتَك. 3( هل يمرُّ منحنى القتراِن ه�)�س( = 4�س - 3 بالنقطِة )-2، 5(؟ َبرِّ

4( اأيُّ م�شتقيٍم مما ياأتي ُيعدُّ اأف�شَل تمثيٍل لالأزواِج المرتبِة المو�شحِة في الجدوِل الآتي، 
اإذا علمَت اأنَّ اأ ، ب ، ج� ، د ح حيث د > ج� > ب > اأ 

 á©LGôe lá©LGôe

س

س

ص

ص

س

س

ص

ص

�س

ي
ه�

و

�س

�س�س

01-1-2�ص
دج�باأ�ص
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اإيجاَد المقطِع ال�شاديِّ لالقترانيِن ق ، ه� فكانْت  5( طلَب المعلُم مْن طالِب ال�شفِّ 
اإجاباُت ماجٍد ومحمٍد كالآتي:

                                               
                                                  

   
                                                  

ْد اأيُّهما اأ�شاَب واأيُّهما اأخطاأَ؛ مبرًرا اإجابَتَك . حدِّ
6( مثِّْل منحنى القتراِن ل)�س( في كلِّ حالٍة من الحالِت الآتيَة:

( متزايٌد، َومقطُعُة ال�شاديُّ = -6 ، وَمقطُعُه ال�شينيُّ = 3      اأ 
ب ( متناق�ٌس، َومقطُعُه ال�شاديُّ = -6 ، وَمقطُعُه ال�شينيُّ = -4    

7( اكتْب موقًفا حياتيًّا يف�ّشُر التمثيَل المجاوَر 
لالقتراِن ت.  

 
8( يودُع تاجٌر 150 ديناًرا في ح�شاِب التوفيِر كلَّ يوٍم لمدِة ع�شرِة اأياٍم متتاليٍة. كّوْن 

، َور�شيَد ح�شاِبِه بعَد كلِّ اإيداٍع. جدوًل يو�شُح قيمَة الإيداِع اليوميِّ
، ثمَّ مّثْلها بيانيًّا. ( اكتْب قاعدَة العالقِة بيَن عدِد الأياِم َوقيمِة الإيداِع اليوميِّ اأ 

ب ( اكتْب قاعدَة العالقِة بيَن عدِد الأياِم َور�شيِدِه، ثمَّ مّثْلها بيانيًّا.
ج� ( ما نوُع العالقِة في  الفرِع )اأ( ؟ وما نوُعها في الفرِع )ب( ؟

هـ)�ص( = 7�ص - 1 ق)�ص( = 4�ص

-1ل يوجُداإجابُة ماجٍد
-1�شفراإجابُة محمٍد

ت
�س

�س



111

1( يتكوُن هذا ال�شوؤاُل ِمْن 5 فقراٍت مْن نوِع الختياِر مْن متعدٍد، لكلِّ فقرٍة منها 4 
بدائَل، واحٌد فقْط منها �شحيٌح، �شْع دائرًة حوَل رمِز البديِل ال�شحيِح:

)1( القتراُن الخطيُّ مْن َبْيِن القتراناِت الآتيِة هو: 
( ه�)�س( = 4    ب  ( ق)�س( = 2�س-1     اأ 

( ي)�س( = 3 – �س2 د  ج�(  و)�س( = �س3   
)2( اأََحُد القتراناِت الآتيِة هَو اقتراٌن ثابٌت: 

π = )ب( ع)�س ( ق)�س( = �س3 + 2    اأ 
د( و)�س( =  ج�( ل)�س( = 5�س + 2�س  

)3( اأيُّ النقاِط الآتيِة يمرُّ بها منحنى القتراِن ك)�ص( = �ص2؟ 
 )2 ،1( ) ب     )9- ، 3( ) اأ 

)0.25 ، 0.5( ) د     )4- ، 2-( ) ج� 
)4(  اأحُد القتراناِت الآتيِة هَو اقتراٌن خطيٌّ متزايٌد:

ب ( ل)�س( = 4�س2 ( ع )�س( = 2 - 5�س   اأ 
( ن)�س( = - )             (  د  ( م)�س( = -17      ج� 

)5( المقطُع ال�شاديُّ لالقتراِن ق)�س( = -7�س – 3 هَو:
د ( -3 ج� ( 3                ب(     ) اأ 

w»JGP lQÉÑàNG

3 - �س
2

3
7

3-
7

1
�س
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2( مّثِل القتراناِت الآتيَة بيانيًّا، ثمَّ حدِد المقطَع ال�شينيَّ والمقطَع ال�شاديَّ لكلٍّ منها:
( ق)�س( = -3  اأ 

ب ( ك)�س( = 5�س  
ج� ( د)�س( = -�س 

( ت)�س( = 3 -      �س  د 
3( هْل يمرُّ منحنى القتراِن ط)�ص( =3�س -12 بالنقطِة )-4، 0(؟ بّرْر اإجابَتَك .

 4( ُيخرُج الم�شلُم زكاًة ن�شبُتها 2.5% من  ماِلِه الذي مرَّ عليِه حوٌل )عاٌم( كامٌل اإذا بلَغ 
الن�شاَب، وهَو ما ُيعادُل َثمَن 85غراًما مَن الذهِب اأو 595غراًما مَن الف�شِة.

( اكتْب قاعدَة القتراِن الذي يبين العالقَة بين قيمِة الماِل وقيمِة الزكاِة الم�شتحقِة  اأ 
عليِه.

ب( ما مقداُر الزكاِة الواجبِة على رجٍل يملُك 5000 ديناٍر بلغْت  الن�شاَب وحاَل 
عليها الحوُل؟

5( اكتْب قاعدَتِي اقترانيِن لهما المقطُع  ال�شاديُّ نف�شُه، اأحُدهما متزايٌد والآخُر متناق�ٌس، 
ِه. ثمَّ َمّثْلُهَما بيانيًّا على الر�شم ِنف�شِ

خطًة  فو�شعْت  الم�شاجِد؛  اأحِد  لترميِم  تبرعاٍت  جمَع  َو�شديقاُتها  يا�شميُن  قّررْت   )6
، وكاَن اأهُل الحيِّ قد جمعوا مبلَغ 280  تقت�شي توفيَر مبلِغ 20ديناًرا �شهريًّا منهنَّ

ديناًرا.
( اكتْب قاعدَة القتراِن الذي يمثُل قيمَة المبلِغ المتوفِر بعَد عدٍد مَن الأ�شهِر. اأ 

الكلفَة  اأنَّ  علمَت  اإذا  المطلوِب؛  المبلِغ  لتوفيِر  الكافيِة  الأ�شهِر  عدَد  اح�شْب  ب ( 
الكليَة لترميِم الم�شجِد هَي 1000 ديناٍر.

ج� ( مّثِل القتراَن بيانيًّا مو�شًحا عدَد الأ�شهِر الكافيِة لجمِع المبلِغ المتبقي.

3
4
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اإحاطُتها  ُيراد  اأمتاٍر،   )6( ها  وعر�شُ اأمتاٍر،   )10( طوُلها  ال�شكِل  م�شتطيلُة  حديقٌة   )7
ُه �س متًرا كما في ال�شكِل التالي:  بممرٍّ منتظٍم عر�شُ

 . اكتْب قاعدَة القتراِن التي تعبُر عْن م�شاحِة الممرِّ

8( تبعُد �شيارُة اأطفاٍل عن النقطِة )اأ( م�شافَة 120�شم، ثمَّ بداأِت الحركَة في خطٍّ م�شتقيٍم 
ُتعطي  التي  القتراِن  قاعدَة  اكتْب  الثانيِة،  في  )اأ( وب�شرعِة 2.5�شم  النقطِة  يمرُّ من 
في  ال�شيارُة  اأم�شتُه  الذي  )ن(  الزمِن  بدللِة  )اأ(  النقطِة  من  َمقي�شًة  )ف(  الم�شافَة 

م�شيِرها مبتعدًة عن )اأ(، وهل تمثُِّل اقتراًنا خطيًّا؟ 

�س

�س

10 م

6 م



4
اإلحصــاُء

الإح�شاُء هَو العلُم الذي يبحُث في طرِق جمِع البياناِت الخا�شِة 
ها وتحليِلها للو�شوِل اإلى نتائَج ت�شاعُد في   بمختلِف الظواهِر، وعر�شِ

و�شِع التو�شياِت ثمَّ اتخاِذ القراراِت.
ما،  بمو�شوٍع  المتعلقُة  العدديُة  البياناُت  فهَي  الإح�شائياُت  اأما 
معيٍن،  قطاٍع  ن�صاِط  بيانيٍة حوَل  ر�صوماٍت  اأْو  َوالمنظمُة في جداوَل 
فمثاًل نقوُل اإح�شائياِت ال�شكاِن، َواإح�شائياِت التعليِم العالي، َوبالتالي 
فاإنَّ الإح�شائياِت هَي المادُة الأوليُة التي ُت�شَتْخَدُم في علِم الإح�شاِء.

و�شوَف نتناوُل في هذِه الوحدِة مقايي�َس النزعِة المركزيِة للبياناِت 
اأْن  التي تحاوُل  المنظمِة في جداوَل تكراريٍة )اأو مقايي�َس الموقِع(، 
 ، ت�شَف نقطَة تجمِع الِقَيم. وهذِه المقايي�ُس هَي: المتو�شُط الح�شابيُّ

َوالو�شيُط، َوالمنواُل.

الوحـدُة الرابعـُة



يتوقُع مَن الطالِب في نهايِة هذِه الوحدِة اأن يكوَن قادًرا على: 
، وتف�شيِرها . ح�شاِب المتو�شِط الح�شابيِّ لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ

الموقِع  مقايي�ِص  في  التكراريِة  الجداوِل  في  الفئاِت  اختياُر  يوؤثُر  كيَف  �صرِح 
المح�شوبِة، وا�شتخداِمها.

. ح�شاِب الو�شيِط للبياناِت المنظمِة في جدوٍل تكراريٍّ

. ح�شاِب المنواِل للبياناِت المنظمِة في جدوٍل تكراريٍّ
تف�شيِر العالقات بين مقايي�ِس النزعِة المركزيِة، واأ�شكاِل التوزيِع.

ا�شتق�شاِء اأثِر تعديِل البياناِت في مقايي�ِس النزعِة المركزيِة )مقايي�ِس الموِقع(.
مناق�شِة النتائِج َوالتوقعاِت َوال�شتدللِت حوَل جمِع البياناِت لحلِّ م�شائَل واقعيٍة.
تحديِد المقايي�ِس الأن�شِب مْن مقايي�ِس النزعِة المركزيِة: )المتو�شِط، َوالو�شيِط، 

وَالمنواِل(، وا�شتخداِمِه في �شياٍق معطًى.
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الدر�ُص 
المتو�شُط الح�شابيُّالأوُل

النتاجاُت
. • تح�شُب المتو�شَط الح�شابيَّ لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ

. ُر المتو�شَط الح�شابيَّ لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ • تف�شِّ
ُر كيَف يوؤثُر اختياُر الفئاِت في الجداوِل التكراريِة،  في مقايي�ِس الموقِع المح�شوبِة. • تف�شِّ

تعلمَت في ال�شفِّ  ال�شابِع ح�شاَب المتو�شِط الح�شابيِّ للقيِم المفردِة )الم�شاهداِت( 
لُه  الموقِع( ويرمُز  المركزيِة )مقايي�ِس  النزعِة  اأحُد مقايي�ِس  الح�شابيَّ هَو  المتو�شَط  َواأنَّ 

بالرِمز �س.
ولح�شاِب المتو�شِط الح�شابيِّ لكميِة الماِء التي ت�شرُبها العائلُة الواحدُة يوميًّا يمكِن 

 : ا�شتخداُم قانوِن المتو�شِط الح�شابيِّ

�س =                           =            = 8 لتراٍت يوميٍّا.
مجموَع الِقَيِم

عدِدها
160
20

مْن  مكونٌة  عائلٍة  كلُّ  اأردنيًة،  عائلًة   20 �ُشِئَلْت 
)باللتِر(،  يوميًّا  ت�شرُبها  التي  الماِء  كميِة  عْن  اأفراٍد،   5

فكانْت كما ياأتي:
 ،12 ،8 ،4 ،8 ،10 ،7 ،5 ،7 ،6 ،8 ،9 ،12 ،11

.7 ،3 ،12 ،7 ،3 ،11 ،10
جْد كالًّ مما ياأتي: 

1( المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء التي ت�شرُبها العائلُة الواحدُة يوميًّا.
2( المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء التي ي�شرُبها الفرُد يوميًّا.
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اإذْن: المتو�شُط الح�شابيُّ لكميِة الماِء التي ت�شرُبها العائلُة الواحدُة يوميًّا =8 لتراٍت.
والمتو�شُط الح�شابيُّ لكميِة الماِء التي ي�شرُبها الفرُد الواحُد يوميًّا =8 ÷ 5 = 1.6 لتر.

نظِم البياناِت الواردَة في مقدمِة الدر�ِس في جدوٍل تكراريٍّ فئُتُه الأولى )1-5( ، ثمَّ 
اح�شْب:

1( المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء التي ت�شرُبها العائلُة الواحدُة يوميًّا.
2( المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء التي ي�شرُبها الفرُد الواحُد يوميًّا.

الحلُّ
طوُل الفئِة = الحدَّ الأعلى -  الحدُّ الأدنى  + 1                                     لماذا  +1 ؟

 1 +  1   -    5  =  
  1 +     4           =  

5 =  
مَن  وحدٍة  ن�صَف  نطرُح  حيُث  الفعليِة؛  الحدوِد  با�صتخداِم  الفئِة  طوِل  يمكُن ح�صاُب 
الحدِّ الأدنى، َون�شيُف ن�شَف وحدٍة للحدِّ الأعلى فنح�شُل على الحدوِد الفعليِة للفئِة، 

: مثاًل: الحدوُد الفعليُة للفئِة الأولى هَي : )0.5 - 5.5( وعليِه فاإنَّ

طوَل الفئِة الأولى = الحدَّ الأعلى الفعليَّ - الحدُّ الأدنى الفعليُّ
0.5                 لماذا لتوجُد + 1؟   -   5.5   =  

5 =                   

مثاٌل )1(

الفرُد  ي�شرُبها  التي  الماِء  لكميِة  الح�شابيِّ  المتو�شِط  لح�شاِب  اأخرى  طريقٌة  يوجُد  هْل 
الواحُد يوميًّا؟ مبرًرا اإجابَتَك.

ْر وناق�ْص فكِّ
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مَن المهمِّ عنَد بناِء الجدوِل التكراريِّ اأْن يكوَن طوُل الفئِة مت�شاويًا لجميِع فئاِت الجدوِل 
التكراريِّ . وعليِه يمكُن تنظيُم البياناِت كما في الجدوِل التكراريِّ الآتي:

التكراُرالفئاُت
5-14

10-611
15-115
20المجموع

مركز الفئةالتكراُرالفئاُت
�ص

مركز الفئة  ×  التكرار
�ص × ت

5-14312
10-611888

15-1151365
165-20المجموع

لح�شاِب المتو�شِط الح�شابيِّ نالحُظ اأنَّ تكراَر الفئِة الثانيِة مثاًل ي�شاوي 11، ُويوجُد 5 
ِقَيٍم �شمَن هذِه الفئِة، َوهَي:6، 7، 8، 9، 10 َول ن�شتطيُع تحديَد تكراِر كّل قيمٍة مْن هذِه 
القيِم اإل بالرجوِع اإلى الِقَيِم الأ�شليِة ،َوعليِه فاإننا نحتاُج اإلى عموٍد جديٍد بعنواِن مركِز الفئِة 

 : حيُث اإنَّ
مركُز الفئِة  = 

مثاًل مركُز الفئِة الثانيِة =                 =           = 8
ولإيجاِد مجموِع القيِم نحتاُج اإلى عموٍد جديٍد اآخَر بعنواِن )مركُز الفئِة × التكراِر(، 

ثمَّ نطبُق قانوَن المتو�صِط الح�صابيِّ الذي ي�صاوي مجموَع القيِم على عدِدها كما ياأتي:

الحدَّ الأعلى + الحدُّ الأدنى
2

6 + 10
2

16
2
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اإذْن: �س =            = 8.25 لتر.
1( المتو�شُط الح�شابيُّ لكميِة الماِء التي ت�شرُبها العائلُة الواحدُة يوميًّا = 8.25 لتر.

2( المتو�شُط الح�شابيُّ لكميِة الماِء التي ي�شرُبها الفرُد الواحُد يوميًّا = 8.25 ÷ 5 = 1.65لتر. 

165
20

ثمَّ  الأولى )4-1(،  فئُتُه  الدر�ِس في جدوٍل تكراريٍّ  الواردَة في مقدمِة  البياناِت  ِم  نظِّ
اح�شْب:

1( المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء التي ت�شرُبها العائلُة الواحدُة يوميًّا.
2( المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء التي ي�شرُبها الفرُد الواحُد يوميًّا.

1تدريٌب     

المتو�شُط الح�شابيُّ للبياناِت المبوبِة في جدوٍل تكراريٍّ 

 =  

وبالرموِز �س =

. حيُث: �س: ترمُز للمتو�شِط الح�شابيِّ
�سر: ترمُز لمراكِز الفئاِت مْن ر=1 اإلى ن.  
تر: ترمُز لتكراِر الفئاِت مْن ر= 1 اإلى ن.  

مجموَع حوا�شِل �شرِب مراكِز الفئاِت في تكراِرها
جمموِع التكراراِت

     )�سر × تر(
ن

ر=1

     تر
ن

ر=1



120

ْر وناق�ْص فكِّ

ادر�ِس النتائَج التي ح�شلَت عليها في مثاِل )1( وقارْنها مع النتائِج التي تو�شلَت اإليها في 
ها.  ْر �شبَب الختالِف بيَنها مع اأنها تعوُد اإلى الم�شاهداِت نف�شِ تدريِب )1(. وبرِّ

؛ فكانْت كما  اأُجِرَيْت درا�شٌة اإح�شائيٌة لالأجوِر الأ�شبوعيِة ل� 100 عامٍل بالديناِر الأردنيِّ
يو�شُحها الجدوُل الآتي:

جِد المتو�شَط الح�شابيَّ لأجوِر العماِل الأ�شبوعيِة.

ا لأقرِب كٍغ:  يمثُل الجدوُل الآتي كتَل 50 �شخ�شً

جِد المتو�شَط الح�شابيَّ لكتِل الأ�شخا�ِس.

2تدريٌب     

3تدريٌب     

60 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 44الفئاُت
2040102010التكراُر

80 - 7584 - 7079 - 6574 - 6069 - 5564 - 5059-54الفئاُت
45712958التكراُر
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1( يمثُل الجدوُل الآتي كميَة الماِء التي ت�شتهلُكها 50 عائلًة اأردنيًة خالَل �شهٍر مقربًة 
اإلى اأقرِب متٍر مكعٍب:

   

اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ لكميِة الماِء الم�شتهلكِة.
2( يمثُل الجدوُل الآتي عالماِت 100 طالٍب جامعيٍّ في مادِة الريا�شياِت:

اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ لعالماِت الطلبِة.

رحالِت  اإحدى  متِن  على  كٍغ،  اأقرِب  اإلى  مقربًة  40م�شافًرا  اأمتعِة  كتُل  َدْت  ُر�شِ  )3  
الملكيِة الأردنيِة، فكانْت كما ياأتي:

 ،37 ،21 ،10 ،32 ،22 ،18 ،41 ،25 ،11 ،24 ،19 ،32 ،45 ،22 ،15
 ،29 ،16 ،26 ،40 ،32 ،15 ،27 ،28 ،18 ،33 ،26 ،42 ،28 ،33 ،40

.40 ،14 ،24 ،40 ،30 ،20 ،22 ،17 ،36 ،42
ْم هذِه الكتَل في جدوٍل تكراريٍّ فئُتُه الأولى 10-16، ثمَّ اح�شِب المتو�شَط  ( نظِّ اأ 

الح�شابيَّ لكتِل الأمتعِة.
ْم هذِه الكتَل في جدوٍل تكراريٍّ فئُتُه الأولى 10-20، ثمَّ اح�شِب المتو�شَط  ب ( نظِّ

الح�شابيَّ لكتِل الأمتعِة.
ر اإجابَتَك. ج� ( هْل ُوِجَد اختالٌف في قيمِة المتو�شِط الح�شابيِّ لكتِل الأمتعِة ؟ برِّ

67-5677-4566-3455-2344-1233-122-11الفئاُت
391210754التكراُر

93-8699-7992-7285-6578-5871-5164-4457-3750-3043-36الفئاُت
5710121520131062التكراُر

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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4( يمثُل الجدوُل الآتي المتو�شَط الح�شابيَّ لعالماِت طلبٍة في اأربِع �شعٍب لل�شفِّ الثامِن 
في مادِة الريا�شياِت في اإحدى المدار�ِس، علًما باأنَّ العالمَة العظمى 100، َوعالمَة 

النجاِح 50.

اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ لعالماِت طلبِة ال�شفِّ الثامِن في المدر�شِة.

ر اإجابَتَك. 5( هْل يوجُد تاأثيٌر لطوِل الفئِة على المتو�شِط الح�شابيِّ ؟ برِّ

المتو�شُط الح�شابيُّعدُد الطلبِةال�شفُّ

3767الثامُن )اأ(
3964الثامُن )ب(
3870الثامُن )ج�(
3675الثامُن )د(
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الم�شانِع  اأحِد  الأ�شبوعيَة لخم�شيَن عاماًل في  الأجوَر  الآتي  الجدوُل  يمثُل 
. بالديناِر الأردنيِّ

اأراَد مديُر الم�شنِع معرفَة قيمِة الأجِر الذي يكوُن عنَدُه عدُد العماِل الذيَن 
يَتقا�شوَن اأكثَر منُه اأو ي�شاويِه، م�شاويًا لعدِد العماِل الذيَن يتقا�شوَن اأقلَّ منُه اأو 

ي�شاويِه. هْل ت�شتطيُع م�شاعدَتُه في ذلَك؟

لم�شاعدِة مديِر الم�شنِع، ل بدَّ من ح�شاِب الو�شيِط، وهو القيمُة التي تتو�شُط الم�شاهداِت 
بعَد ترتيِبها.

، اتبِع الخطواِت الآتيَة:  لح�شاِب الو�شيِط لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ
ْن جدوًل للحدوِد الفعليِة العليا للفئاِت، والتكراِر التراكميِّ كما ياأتي: 1( كوِّ

عدُد العماِلفئاُت الأجِر
59 - 509
69 - 6010
79 - 7015
89 - 808
99 - 906

109 - 1002

الدر�ُص 
الثاين

الو�شيُط

النتاجاُت
. مٍة في جدوٍل تكراريٍّ • تح�شُب الو�شيَط لبياناٍت منظَّ

. مٍة في جدوٍل تكراريٍّ • تف�شُر الو�شيَط لبياناٍت منظَّ
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2( جْد رتبَة الو�شيِط،َوذلَك بق�شمِة مجموِع التكراراِت على 2:

 رتبُة الو�شيِط =
25 =          =  

في  )�س(  الو�شيِط  قيمُة  َويقابُلُة   ، التراكميِّ التكراِر  عموِد  في  الو�شيِط  ترتيَب  3( حدْد 
عموِد الحدوِد الفعليِة العليا كما يظهُر في الجدوِل التي:

4( ا�شتخدِم الن�شبَة والتنا�شَب لإيجاِد قيمِة الو�شيِط:

التكراُر التراكميُّالحدوُد الفعليُة العليا 
59.59
69.519 = 10+ 9
79.534 = 15 + 19
89.5 42 = 8 + 34
99.548 = 6 + 42

109.5 50 = 2 + 48

التكراُر التراكميُّالحدوُد الفعليُة العليا
59.59
 69.519 = 10+ 9
79.534 = 15 + 19
89.5 42 = 8 + 34
99.548 = 6 + 42

109.5 50 = 2 + 48

 69.519
)ترتيُب الو�شيِط( = 25الو�شيط �س

79.534 

مجموَع التكراراِت
2

50
2

رتبُة الو�شيِط 25 الو�شيُط �س
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اإنَّ عدَد  ديناًرا، حيُث  هَو 73.5  الم�شنِع  مديُر  عنُه  يبحُث  الذي  الأجِر  قيمَة   : اأَنَّ اأَْي 
العماِل الذيَن يتقا�شوَن اأقلَّ منُه اأو ي�شاويِه، يكوُن م�شاويًا لعدِد العماِل الذيَن يتقا�شوَن 

اأكثَر منُه اأْو ي�شاويِه.

�س - 69.5
69.5 - 79.5

19 - 25
19 - 34 = 
6 × 10

15 = 
4 = 

73.5 =
= 73.5 ديناًرا.

�س - 69.5
�س - 69.5
�س
اإذْن: الو�شيُط

اح�شِب الو�شيَط في كلٍّ مما ياأتي:

)1

)2

1تدريٌب     

37-3241-2736-2231-1726-1221-16الفئاُت
10137569التكراُر

13 - 1015 - 712 - 49 - 6الفئاُت
4673التكراُر
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َدْت عالماُت )40( طالًبا مَن ال�شفِّ الثامِن في التقويِم الأوِل لمادِة اللغِة العربيِة،  1( ُر�شِ
فكانت كما يلي:

 ،21  ،10  ،32  ،22  ،18  ،41  ،25  ،11  ،24  ،19  ،32  ،45  ،22  ،15
 ،16 ،26 ،40 ،32 ،15 ،27 ،28 ،18 ،33 ،26 ،42 ،33،28 ،40 ،37

.29 ،40 ،14 ،24 ،40 ،20،30 ،22 ،17 ،42،36
( اح�شِب الو�شيَط لعالماِت الطلبِة . اأ 

اح�شِب  ثمَّ   ،15-10 الأولى  فئُتُه  تكرارٍي  جدوٍل  في  العالماِت  هذِه  ْم  نظِّ ب ( 
الو�شيَط لعالماِت الطلبِة.

ثمَّ اح�شِب  فئُتُه  الأولى  19-10،  العالماِت في جدوٍل تكراريٍّ  ْم هذِه  ج� ( نظِّ
الو�شيَط لعالماِت الطلبِة.

ر اإجابَتَك. ( هْل وجدَت اختالًفا في قيمِة  الو�شيِط في الحالِت الثالِث ؟ برِّ د 
2(  الجدوُل الآتي يمثُل عالماِت 50 طالًبا في اختباِرمادِة العلوِم نهايته العظمى مْن 40.

اح�شِب الو�شيَط ِلعالماِت الطلبِة.
3( يمثُل الجدوُل التكراريُّ الآتي الم�شروَف ال�شهريَّ بالديناِر الأردنيِّ ل� 70 طالًبا جامعيًّا.

اح�شِب الو�شيَط.
ْر اجابَتَك. 4( هْل يوجُد تاأثيٌر لطوِل الفئِة على الو�شيِط ؟ برِّ

34-2938-2433-1928-1423-918-413-8العالماُت
41167985عدُد الطالِب

πFÉ°ùeh øjQÉ“

40-3643-3239-2835-2431-2027-23الفئاُت
181581496التكراُر
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πFÉ°ùeh øjQÉ“ الدر�ُص
الثالُث

النتاجاُت
. • تح�شُب المنواَل لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ

. • تف�شُر المنواَل لبياناٍت منظمٍة في جدوٍل تكراريٍّ

المنواُل 

ا�شُتطلَعْت اآراُء 20 طالبًة في ال�شّف الثاني ع�شَر حوَل عدِد �شاعاِت الدرا�شِة 
التي تق�شيها في البيِت يومًيا، فكانت كما يلي:

.7 ،4،8 ،8 ،4 ، 5 ،2 ،6 ،5 ،4 ،8 ،2 ،4 ،8 ،6 ،4 ،9 ،3 ،4 ،2
1( جِد القيمَة الأكثَر تكراًرا.

ِم البياناِت في جدوٍل تكراريٍّ فئُتُه الأولى 1 - 3، ثمَّ جِد القيمَة الأكثَر  2( نظِّ
تكراًرا.

3( ماذا تالحُظ؟

23456789القيمُة
31622141التكراُر

لعدِد  المنواِل  لإيجاِد  »المنواَل«،  ُت�شمى  تكراًرا  الأكثَر  القيمَة  اأنَّ  �شابًقا  تعلمَت 
�شاعاِت الدرا�شِة التي تق�شيها الطالبُة في البيِت يوميًّا، نجُد اأنَّ القيمَة الأكثَر تكراًرا هَي 4

اإذْن المنواُل = 4.
اأْو ننظُم عدَد ال�شاعاِت في الجدوِل التكراريِّ الآتي:

القيمُة الأكثر تكراًرا هَي )4(
اإذِن المنواُل =4، َويعني اأنَّ اأكثَر الطالباِت يق�شيَن 4 �شاعاِت يوميًّا في الدرا�شِة.

، كما في الجدوِل الآتي: لحْظ اأنُه يمكنَك تنظيُم عدِد �شاعاِت الدرا�شة بجدوٍل تكراريٍّ
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التكراُرمركُز الفئِةالفئاُت

3 - 124
6 - 4510
9 - 786

ا اأنَّ اأكبَر تكراٍر هو 10 يقابُل الفئَة 4 - 6 ومركزها ُي�شاوي 5.  لحظ اأي�شً
ُت�شمى الفئُة 4 - 6 الفئَة المنواليَة ويكون المنواُل هَو مركَز الفئِة المنواليِة وي�شاوي 5

.» َوُي�شمى المنواُل للبياناِت في الجداوِل التكراريِة »المنواَل التقريبيَّ
مَن المالحِظ وجوُد فرٍق في قيمِة المنواِل في الحالتيِن، مَع اأنُهما يعوداِن اإلى البياناِت 

نف�صها. اأيُُّهما ُيعدُّ المنواَل الدقيَق؟ بّرر اإجابَتَك.

اح�شِب المنواَل للجدوِل التكراريِّ الآتي:

 

الحلُّ
الفئُة المنواليُة الأولى هَي: 10-12، َومركُزها  11اإذِن المنواُل الأوُل = 11.

الفئُة المنواليُة الثانيُة هَي 19-21، َومركُزها 20 اإذِن المنواُل الثاني = 20.

مثاٌل )1(

25-2227-1924-1621-1318-1015-712-9الفئاُت
4835862التكراُر

ْر اإجابَتَك. هْل يوجْد توزيٌع تكراريٌّ لي�َس لُه منواٌل ؟ برٍّ

ْر وناق�ْص فكِّ
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40-3445-2839-2233-1627-1021-415-9الفئاُت
9151086157التكراُر

80-7584-7079-6574-6069-5564-5059-54الفئاُت
4693792التكراُر

 اح�شِب المنواَل للبياناِت في كلٍّ مما ياأتي:
)1

)2

1تدريٌب     

جِد المنواَل مَن الر�شِم البيانيِّ للتوزيِع التكراريِّ الآتي:

 

الحلُّ

مثاٌل )2(

2 7 12 17 22 27 32

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

التكراُرالمنحنى التكراريُّ

مركُز الفئِة

2 7 12 17 22 27 32

المنحنى التكراريُّ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

المنواُل ≈ 17

مركُز الفئِة

التكراُر
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اأوجِد المنواَل مَن الر�شِم للتوزيِع التكراريِّ الآتي:
2تدريٌب     

المنحنى التكراريُّ

6 11 16 21 26 31 36

6
5
4
3
2
1
0 مركُز الفئِة

التكراُر
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َد ال�شتهالُك ال�شهريُّ مَن الخبِز ل�40 عائلًة اأردنيًة مقربًة الى اأقرِب كٍغ، فكانْت  1( ُر�شِ
كما ياأتي:

 ،37 ،21 ،10 ،32 ،22 ،18 ،41 ،25 ،11 ،24 ،19 ،32 ،45 ،22 ،15
 ،29 ،16 ،26 ،40 ،32 ،15 ،27 ،28 ،18 ،33 ،26 ،42 ،28 ،33 ،40

.40 ،14 ،24 ،40 ،30 ،20 ،22 ،17 ،36 ،42
( اح�شِب المنواَل لال�شتهالِك ال�شهريِّ من الخبِز. اأ 

ْم هذِه البياناِت في جدوٍل تكراريٍّ فئُتُه الأولى 10-15، ثمَّ اح�شِب المنواَل  ب ( نظِّ
لال�شتهالِك ال�شهريِّ مَن الخبِز.

ْم هذه البياناِت في جدوٍل تكراريٍّ فئُتُه الأولى 10-19، ثمَّ اح�شِب المنواَل  ج� ( نظِّ
لال�شتهالِك ال�شهريِّ مَن الخبِز.

( هْل وجدَت اختالف�ًا في قيمِة المنواِل في الحالِت الثالِث؟ مبرًرا اإجابَتَك. د 
2( جِد المنواَل مَن الر�شِم للتوزيِع التكراريِّ الآتي:

3( اأُْجِرَيْت درا�شٌة اإح�شائيٌة للم�شروِف اليوميِّ لخم�شيَن عائلًة اأردنيًة مقربًة اإلى اأقرِب 
ديناٍر، فكانْت كما يو�شُحها الجدوُل الآتي:

المنحنى التكراريُّ

6 11 16 21 26 31 36

14
12
10
8
6
4
2
0 مركُز الفئِة

التكراُر

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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اح�شِب المنواَل للم�شروِف اليوميِّ للعائلِة.

الكهرباِء  مَن   ، اأردنيٍة  عائلٍة  ل�100  ال�شهريِّ  لال�شتهالِك  اإح�شائيٌة  درا�شٌة  اأُْجرَيْت   )4
لأقرِب كيلو واٍط. فكانت كما يو�صُحها الجدوُل الآتي:

801-641960-481800-321640-161480-1320-160الفئاُت
15203510155التكراُر

. اح�شِب المنواَل ل�شتهالِك الكهرباِء ال�شهريِّ

5( تقوُل �شعاُد : »كلما قلَّ طوُل الفئِة فاإنَّ المنواَل يقترُب مْن قيمِتِه الحقيقيِة«، ما راأيَك 
بقوِل �شعاَد؟ مبرًرا اإجابَتَك.

28-2431-2027-1623-1219-815-11الفئاُت
58131176التكراُر
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الدر�ُص 
العالقاُت بيَن مقايي�ِص النزعِة المركزيِةالرابُع

النتاجاُت
• تف�شُر العالقاِت َبْيَن مقايي�ِس النزعِة المركزيِة، َواأ�شكاِل التوزيِع.

1( قارْن بيَن الأ�شكاِل الثالثِة، 
حِة جانًبا  المو�شّ

ماذا تالحُظ؟ 
2( ُي�شمى �شكُل )3( 

توزيًعا متماثاًل لماذا؟ 
م��َن  كالًّ  ي  ُن�ش��مِّ م��اذا   )3
التوزيعْي��ِن في ال�ش��كليِن 

2،1؟

، َوالو�شيَط، والمنواَل )وهي مقايي�ُس الموقِع(، َوَعيِّْنها  اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ
على المنحنى المقابِل، لكلِّ جدوٍل من الجداوِل التكراريِة الآتيِة، ثمَّ اأجْب عن 

الأ�شئلِة التي تليها:

ن�شاٌط

واُل
لمن

ا

واُل
لمن

ا

يُط
و�ش

ال

يُط
و�ش

ال
ابيُّ

ح�ش
ُط ال

و�ش
لمت

ا
ابيُّ

ح�ش
ُط ال

و�ش
لمت

ا

ابيُّ المتو�شُط الح�ش
الو�شيُط
المنواُل

�شكُل )1(

�شكُل )2(

�شكُل )3(
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التكراُرالفئاُت

9-52
14-1018
19-159
24-207
29-255
34-304
39-353

التكراُرالفئاُت
9-53

14-104
19-155
24-207
29-259
34-3018
39-352

التكراُرالفئاُت
9-51

14-102
19-159
24-2014
29-259
34-302
39-351

المنحنى التكراريُّ

المنحنى التكراريُّ

المنحنى التكراريُّ

الجدوُل )1(

الجدوُل )2(

الجدوُل )3(

مركُز الفئِة

مركُز الفئِة

مركُز الفئِة

التكراُر

التكراُر

التكراُر
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1( اأكمِل الفراَغ في الجدوِل الآتي:

2( قارْن َبْيَن مقايي�ِس الموقِع ِلكلِّ جدوٍل مَن الجداوِل الثالثِة مْن حيُث القيمُة:
جدوُل)1(: المتو�شُط الح�شابيُّ .......... الو�شيُط.......... المنواُل
........... الو�شيُط..........المنواُل  جدوُل )2(:المتو�شُط الح�شابيُّ

.......... الو�شيُط .........المنواُل جدوُل )3(: المتو�شُط الح�شابيُّ

: لحْظ مما �صبَق اأَنَّ
1( التوزيَع الذي يكوُن فيِه )المتو�شُط الح�شابيُّ < الو�شيِط < المنواِل(، ُي�شمى توزيًعا ملتويًا نحَو 

اليميِن، يكوُن �شكُل التوزيِع كما في �شكِل )1(، في مقدمِة الدر�ِس.
2( التوزيَع الذي يكوُن فيِه )المتو�شُط الح�شابيُّ > الو�شيِط > المنواِل(، ُي�شمى توزيًعا ملتويًا نحَو 

الي�شاِر، ويكوُن �شكُل التوزيِع كما في �شكِل )2(، في مقدمِة الدر�ِس.
توزيًعا  ُي�شمى  المنواَل(،   = الو�شيَط   = الح�شابيُّ  )المتو�شُط  فيِه  يكوُن  الذي  التوزيَع   )3

متماثاًل، ويكوُن �شكُل التوزيِع كما في �شكِل )3(، في مقدمِة الدر�ِس.

المنواُلالو�شيُطالمتو�شُط الح�شابيُّالجدوُل
112
232
322

للجدوِل التكراريِّ الآتي:
مثاٌل )1(

33-2837-2332-1827-1322-817-312-7الفئاُت
11576542التكراُر
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2( ما �شكُل التوزيِع؟ 1( ار�شْم �شكَل التوزيِع بيانيًّا.   

الحلُّ
)1

2( التوزيُع ملتٍو نحَو اليميِن.

للجدوِل التكراريِّ الآتي:

2( ما �شكُل التوزيِع؟ 1( ار�شْم �شكَل التوزيِع بيانيًّا.  

 اأكمِل الفراَغ في الجدوِل التكراريِّ الآتي بحيُث يكوُن التوزيُع متماثاًل:

2( ماذا تالحُظ؟ 1( ار�شْم �شكَل التوزيِع بيانيًّا.  

1تدريٌب     

2تدريٌب     

33-2837-2332-1827-1322-817-312-7الفئاُت
24567151التكراُر

33-2837-2332-1827-1322-817-312-7الفئاُت
4التكراُر

اأيُّ مقايي�ِس الموقِع يعطي فكرًة عن �شكِل التوزيِع مْن دوِن اإجراِء الح�شاباِت؟

المنحنى التكراريُّ

5 10 15 25 30 35

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ْر وناق�ْص فكِّ

20
مركُز الفئِة

التكراُر
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1( اأكمِل الفراَغ في الجدوِل الآتي:
�شكُل التوزيِعالمنواُلالو�شيُطالمتو�شُط الح�شابيُّرقُم التوزيِع

1252732
متماثٌل2100
3706050
4506070
5201815

2( ما �شكُل التوزيِع في كلٍّ مَن التوزيعاِت الواردِة في الجداوِل التكراريِة الآتية :
) اأ 

 ب(

3( يمثُل الجدوَل الآتي عالماِت )100( طالٍب جامعيٍّ في مادِة ريا�شياٍت:

( ار�شِم المنحنى التكراريَّ بيانيًّا. اأ 
ب ( ما �شكُل التوزيِع؟

ج� ( اح�شْب كالًّ مَن المتو�شِط الح�شابيِّ ، َوالو�شيِط ،َوالمنواِل .

93-8699-7992-7285-6578-5871-5164-4457-3750-43الفئاُت
48101624161084التكراُر

16-1318-1015-712-49-16-3الفئاُت
2106543التكراُر

16-1318-1015-712-49-16-3الفئاُت
3456102التكراُر

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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4( ِمَن الر�شِم، ما �شكُل التوزيِع؟ ثمَّ قّدْر قيمَة كلٍّ مْن:
( المنواِل ج�  ( الو�شيِط  ب  ( المتو�شِط الح�شابيِّ  اأ 

المنحنى التكراريُّ

3 5 7 9 11 13 15

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0 مركُز الفئِة

التكراُر
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الدر�ُص 
اأثُر تعديِل البياناِت في مقايي�ِص النزعِة المركزيِةاخلام�ُص

النتاجاُت
• ت�شتق�شي اأثَر تعديِل البياناِت في مقايي�ِس النزعِة المركزيِة )مقايي�ُس الموقِع(.  

يعم��ُل 13 عاماًل  في محلٍّ للحلوياِت باأجوٍر يوميٍة مقربٍة اإلى اأقرِب ديناٍر 
اأردنيٍّ كما ياأتي:

.13 ،14 ،16 ،10 ،15 ،14 ،8 ،5 ،14 ،12 ،6 ،9 ،7
قّرَر �شاحُب المحَل زيادَة الأجِر اليوميِّ لكلِّ عامٍل بمقداِر 3دنانيَر .

، َوالو�ش��يَط، َوالمنواَل لأجوِر العماِل قبَل  ��َط الح�ش��ابيَّ اح�ش��ِب المتَو�شِ
الزيادِة َوبعَدها، ماذا تالحُظ؟  

لإيجاِد الأجِر اليوميِّ للعماِل بعَد الزيادِة، اأكمِل الفراَغ في الجدوِل الآتي:

= مجموَع الأجوِر ÷ عدِد العماِل 1( المتو�شُط الح�شابيُّ  
11 =  13        ÷ المتو�شُط الح�شابيُّ قبَل الزيادِة  =             143  
14 =   13   ÷   182 المتو�شُط الح�شابيُّ بعَد الزيادِة  =  

 3   + 11 = 14 : نالحُظ اأنَّ
اإذْن: المتو�شُط الح�شابيَّ بعَد الزيادِة = المتو�شَط الح�شابيَّ قبَل الزيادِة + 3

2( الو�شيُط قبَل الزيادِة  = 12، الو�شيُط بعَد الزيادِة = 15 
3  + 12  = 15 : نالحُظ اأنَّ

567891012131414141516الأجُر قبَل الزيادِة
8101215171719الأجُر بعَد الزيادِة
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اإذْن: الو�شيُط بعَد الزيادِة = الو�شيَط قبَل الزيادِة  + 3
المنواُل قبَل الزيادِة  = 14 ، المنواُل بعَد الزيادِة  = 17

3  + 14 = 17 : نالحُظ اأنَّ
اإذْن: المنواُل بعَد الزيادِة = المنواَل قبَل الزيادِة  + 3

: مقايي�َس النزعِة المركزيِة تتاأثُر بعمليِة الجمِع. ن�شتنتُج اأنَّ
ب�شورٍة عامٍة:

لِت الم�شاهداُت �س1، �س2، �س3،....، �سن، ح�شَب العالقِة الخطِية الآتيِة : اإذا ُعدِّ
�سر= اأ �سر + ب حيُث: �سر تعني الم�شاهدَة بعَد التعديِل

�سر: الم�شاهدَة قبَل التعديِل  
اأ، ب اأعداٌد حقيقّيٌة، ر = 1، 2، 3،.....،ن  

: فاإنَّ
1( المتو�شَط الح�شابيَّ بعَد التعديِل = اأ × المتو�شِط الح�شابيِّ قبَل التعديِل + ب

2( الو�شيَط بعَد التعديِل = اأ × الو�شيِط قبِل التعديِل + ب
3( المنواَل بعَد التعديِل = اأ × المنواِل قبَل التعديِل + ب

اإذا كانْت ِقيُم مقايي�ِس النزعِة المركزيِة لمجموعٍة مَن البياناِت كما في الجدوِل الآتي:

اأكمِل الفراَغ في الجدوِل اأعالُه؛ اإذا ُعدلِت البياناُت ح�شَب المعادلِة الخطيِة التاليِة:
�سر= 2�سر + 5 حيُث �سر: القيمَة بعَد التعديِل، �سر: القيمَة قبَل التعديِل.

مثاٌل )1(

المنواُلالو�شيُطالمتو�شُط الح�شابيُّالمقيا�ص
بعَد التعديِلقبَل التعديِلبعَد التعديِلقبَل التعديِلبعَد التعديِلقبَل التعديِل

605040القيمُة
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اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ لعالماِت طالباِت ال�شعبتيِن مًعا، للجدوِل الآتي:
ال�شُف الثامُن )ب(ال�شُف الثامُن )اأ(

2228عدُد الطلبِة

3025المتو�شُط الح�شابيُّ

الحلُّ
مجموُع عالماِت ال�شفِّ الثامِن )اأ( =30 × 22 = 660

مجموُع عالماِت ال�شفِّ الثامنِ )ب( =25 × 28 = 700

الحلُّ
1( المتو�شُط الح�شابيُّ بعَد التعديِل = 2 × 60 + 5 = 125

2( المتو�شُط بعَد التعديِل = 2 × 50 + 5 = 105
3( المنواُل بعَد التعديِل  = 2 ×40 + 5 = 85

مثاٌل )2(

المنواُلالو�شيُطالمتو�شُط الح�شابيُّالمقيا�ص
بعَد التعديِلقبَل التعديِلبعَد التعديِلقبَل التعديِلبعَد التعديِلقبَل التعديِل

60125501054085القيمُة

اإذا كانت رواتُب خم�شِة موظفيَن كما ياأتي:
َلِت الرواتُب ح�شَب العالقِة ع = 2ل - 50  220، 200، 300، 180، 400 ، وُعدِّ

حيُث ع: الراتُب بعَد التعديل، ل: الراتُب قبَل التعديِل
جْد المتو�شَط الح�شابيَّ والو�شيَط والمنواَل لرواتِب الموظفيَن بعَد التعديِل.

1تدريٌب     
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َلْت عالماُت بع�ِس  اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ لعالماِت 10طالٍب، ي�شاوي 85، ُعدِّ
الطلبِة، بحيُث زادْت عالمُة طالٍب بمقداِر13 عالمًة، في حيِن نق�شْت عالمُة طالٍب 
اآخَر بمقداِر3 عالماٍت، اح�صِب المتو�صَط الح�صابيَّ للعالماِت بعَد التعديِل، ثمَّ تحقْق 

. مْن �شحِة الحلِّ

2تدريٌب     

مجموُع عالماِت طالباِت ال�شعبتيِن مًعا =660 + 700  = 1360
المتو�شُط الح�شابيُّ بعَد الدمِج = 1360 ÷  )22 + 28( = 27.2

: التحقُق مْن �شحِة الحلِّ

المتو�شُط الح�شابيُّ =1360 ÷ 50 = 27.2

قالْت �صعاُد: المتو�صُط الح�صابيُّ لل�صعبتيِن مًعا في المثاِل ال�صابِق ي�صاوي )30 + 25( ÷ 2 = 27.5
ما راأُيك بقوِل �شعاَد؟ مبرًرا اإجابَتَك.

مركُز الفئِة  × التكراِرالتكراُرمركُز الفئِة

3022660
2528700

501360املجموُع

ْر وناق�ْص فكِّ
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وبالقيمِة  البياناِت  على  ُتْجرى  التي  الح�شابيِة  بالعملياِت  المركزيِة  النزعِة  مقايي�ُس  1(تتاأثُر 
ها؛ لأنَّها مقايي�ُس موقٍع. ما راأْيَك؟ مبرًرا اإجابَتَك . نف�شِ

َبْت مقايي�ُس النزعِة المركزيِة لرواتِب )20( موظًفا، فكانْت كما في الجدوِل الآتي: 2( ُح�شِ

اإذا ُعدلِت الرواتُب ح�شَب المعادلِة الخطيِة الآتيِة: �سر= 0.8 �سر + 50
حيُث: �سر: الراتُب بعَد التعديِل، �سر: الراتُب قبَل التعديِل اأجْب عن كلٍّ مما ياأتي:   

، والو�شيَط، والمنواَل لرواتِب الموظفيَن بعَد التعديِل. ( اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ اأ 
( اأوجْد مجموَع رواتِب الموظفيَن بعَد التعديِل . ب 

( موظٌف اأ�شبَح راتُبُه بعَد التعديِل )178( ديناًرا. كْم كاَن راتُبُه قبَل التعديِل ؟ ج� 
مادِة  ف�ي  الأوِل  للتقويِم  منهنَّ  تقّدَم  طالبًة،  الثامِن )33(  ال�شفِّ  طالباِت  كاَن عدُد  اإذا   )3
الريا�شياِت )30( طالبًة. وتغيََّب منهنَّ )3( طالباٍت، اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ لعالماِت 
الطالباِت المتقدماِت للتقويِم الأوِل ي�شاوي )28(، وف�ي اليوِم التال�ي تقدمِت الطالباُت 
ها، فح�شلَن على العالماِت الآتيِة: 21،  اللواتي تغّيبَن عِن التقويِم الأوِل ف�ي ال�مادِة نف�شِ
؟ ثمَّ تحقْق  36، 27، فكْم ي�صبُح المتو�صُط الح�صابيُّ لعالماِت طالباِت ال�صِف جميِعهنَّ

مْن �شحِة الحِل.
، َوالو�شيُط، َوالمنواُل لدرجاِت الحرارِة بمقيا�ِس )�شل�شيو�َس(، خالَل  4(  اإذا كاَن ال�متو�شُط الح�شابيُّ
الترتيِب.  ياأتي: 25 ،30، 35 على  . كما  �شهِر رم�شاَن المبارِك مَن العاِم )1436( هجريٍّ

، َوالو�شيَط، َوالمنواَل لدرجاِت الحرارِة بمقيا�ِس )فهرنهايَت(؟ َفاح�شْب المتو�شَط الح�شابيَّ

المنواُلالو�شيُطالمتو�شُط الح�شابيُّالمقيا�ُص
180190200القيمُة

َل مْن مقيا�ِس )�شل�شيو�َس (اإلى مقيا�ِس )فهرنهايَت (،ح�شَب العالقِة الخطيِة الآتيِة: ف =       �س+32 59اإر�شاٌد: ُيَحوَّ

πFÉ°ùeh øjQÉ“
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1( اإذا كاَن ال�شتهالُك ال�شنويُّ ل�50 عائلًة اأردنيًة مْن زيِت الزيتوِن، مقرًبا لأقرِب كٍغ، 
كما في الجدوِل التكراريِّ الآتي:

( اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ ،َوالو�شيَط، َوالمنواَل لكميِة الزيِت التي ت�شتهلُكها  اأ 
العائلُة الأردنيُة من الزيِت الأردنيِّ �شنويًّا.

ب ( مّثْل كميَة الزيِت التي ت�شتهلُكها العائلُة الأردنيُة مَن الزيِت الأردنيِّ �شنويًّا بيانيًّا، 
، َوالو�شيَط، َوالمنواَل. ثمَّ اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ

، َوالو�شيُط، َوالمنواُل لرواتِب موظفي �شركتيِن مختلفتيِن  2( اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ
كما يظهُر في الجدوِل الآتي:

اإذا ُعّدَلْت رواتُب موظفي ال�صركتيِن اأ، ب وفَق المعادلتيِن الخطيتيِن الآتيتيِن:
�سر =1.2 �سر +20    ،      �سر = 1.1 �سر + 50 على الترتيب.

، َوالو�شيَط، َوالمنواَل، لكلٍّ مْن موظفي ال�شركتيِن  ( اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ اأ 
بعَد التعديِل.

ب ( اإذا ُدِمَجِت ال�شركتاِن مًعا، اح�شِب المتو�شَط الح�شابيَّ قبَل التعديِل، وبعَدُه.

 á©LGôe lá©LGôe

46-4150-3645-3140-2635-2130-1625-20الفئاُت
610547108التكراُر

المنواُل الو�شيُطالمتو�شُط الح�شابيُّعدُد الموظفيَنال�شركُة 
60220240280ال�شركُة )اأ(

40240260300ال�شركُة )ب(
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3( للجدوِل التكراريِّ الآتي:

( ار�شِم المنحنى التكراريَّ بيانيًّا. اأ 
ب ( ما �شكُل التوزيِع؟

، َوالو�شيِط، َوالمنواِل. ج� ( اح�شب كالًّ مَن: المتو�شِط الح�شابيِّ
4( ا�ْشُتْطِلَعَت اآراُء )50(طالًبا ،َو)50( طالبًة عْن عدِد ال�شاعاِت التي يق�شونها للدرا�شِة 

في اليوِم، فكانت موزعًة كما في الجدوليِن الآتييِن.

اأيُّهما يق�شي وقًتا اأطوَل للدرا�شِة: الطالُب اأِم الطالباُت؟ مبرًرا اإجابَتَك.
5( مكتوٌب على علبِة الكبريِت “اإنَّ متو�شَط عدِد اأعواِد الكبريِت في العلبِة 50 عوًدا 
فاإذا ا�شتريَت علبًة َووجدَت فيها 49 عوًدا. فهْل يحقُّ لَك انتقاُد ما كتبْتُه ال�صركُة 

على علبِة الكبريِت؟ مبرًرا اإجابَتَك.
6( ار�شِم المنحنى التكراريَّ للتوزيعاِت الواردِة في كلٍّ مَن الجداوِل الآتيِة، و�شنِّْفها 

وفَق اللتواِء:

27-2429-2126-1823-1520-1217-14الفئاُت
847623التكراُر

ال�شاعاُت التي يق�شيها الطالُبال�شاعاُت التي تق�شيها الطالباُت

عدُد الطالباِتعدُد ال�شاعاِت

13
25
312
410
520

50المجموُع

عدُد الطالِبعدُد ال�شاعاِت

15
212
316
411
56

50المجموُع
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، َوالو�شيُط لرواتِب عدٍد مْن اأع�شاِء هيئِة التدري�ِس �شهريًّا  7( اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ
بالديناِر الأردنيِّ في اإحدى الجامعاِت الأردنيِة. ممثلًة في الجدوِل الآتي:

( ما مجموُع الرواتِب التي تدفُعها الجامعُة لأع�شاِء هيئِة التدري�ِس �شنويًّا؟ اأ 
ب ( اإذا منحِت الجامعُة عالوًة اإ�شافيًة مقداُرها)30(ديناًرا، لكلِّ ع�شِو هيئِة تدري�ٍس.

، َوالو�شيَط بعَد َمْنِح العالوِة الإ�شافيِة؟ جِد ال�متو�شَط الح�شابيَّ
ج� ( ما مجموُع الرواتِب التي تدفُعها الجامعُة لأع�شاِء هيئِة التدري�ِس �شنويًّا بعَد َمْنِح 

العالوِة الإ�صافيِة؟ ثمَّ تحقْق مْن �صحِة الحِل.
( ما مقيا�ُس النزعِة المركزيِة الأن�شُب الذي ا�ْشُتْخدَم ؟مبرًرا اإجابَتَك. د 

34-2938-2433-1928-1423-918-413-8الفئاُت
56714765التكراُر

34-2938-2433-1928-1423-918-413-8الفئاُت
41887652التكراُر

34-2938-2433-1928-1423-918-413-8الفئاُت
25678184التكراُر

الجدوُل )1(

الجدوُل )2(

الجدوُل )3(

الو�شيُط للرواتِبالمتو�شُط الح�شابيُّ للرواتِبعدُد اأع�شاِء هيئِة التدري�ِص

85850800
105950900
11011501000
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( الجدوُل التالي ي�مثُل عالماِت )40( طالًبا في مادِة اللغِة النجليزيِة، العالمُة العظمى   8
)40(، َوعالمُة النجاِح )20(:

( اح�شِب ال�متو�شَط الح�شابيَّ لعالماِت الطالِب. اأ 
( ف�ّشْر قيمَة ال�متو�شِط الح�شابيِّ الناتجَة. ب 

( هْل قيمُة ال�متو�شِط الح�شابيِّ الناتجُة دقيقٌة 100%؟ مبرًرا اإجابَتَك. ج� 
( ما �شكُل التوزيِع؟ مبرًرا اإجابَتَك. د 

( ار�شْم �شكَل التوزيِع بيانيًّا. ه� 
( يريُد �شاحُب م�شنٍع لالأحذيِة تحديَد مقا�ِس الحذاِء الأكثِر مبيًعا في ال�شوِق؛ ليزيَد مَن   9

الكميِة المنتجِة. اأيَّ مقايي�ِس الموقِع يختاُر؟ مبرًرا اإجابَتَك.

، الو�شيِط، المنواِل( هَو الأن�شُب  ( اأيٌّ من مقايي�ِس النزعِة المركزيِة )المتو�شِط الح�شابيِّ  10
لو�شِف الحالِت الآتيِة:

قبل  من  المبيِع  الإطاِر  حجِم  ح�شَب  مبيًعا  الأكثِر  الهوائيِة  الدراجاِت  نوِع   ) اأ 
محلِّ دراجاٍت هوائيٍة. 

( لوِن عيوِن الطلبِة ال�شائِد في اإحدى المدار�ِس.  ب 
( ال�شعِر الدارِج للمنازِل في اأحِد الأحياِء ال�شكنيِة.  ج� 

الطلبِة ح�شلوا على  التي ن�شُف عدِد  امتحاٍن ما -  ( معرفِة عالمِة طالٍب في  د 
عالمٍة اأعلى منها، والن�شُف الآخُر ح�شلوا على عالمٍة اأقلَّ منها.

34-2938-2433-1928-1423-918-413-8العالماُت
21286543عدُد الطالِب
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1( يتكوُن هذا ال�شوؤاُل من )8( فقراٍت، مْن نوِع الختياِر مْن متعدٍد، لكلِّ فقرٍة منها 
)4( بدائَل، واحٌد منها فقْط �شحيٌح . �شْع دائرًة حوَل رمِز البديِل ال�شحيِح: 

)1( اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ  للِقَيِم التاليِة:9، 14، 18،م، 8 ي�شاوي 12، فاإنَّ م =
49 ) د   11 ) ج�   60 ) ب   12 ) اأ 

)2( الو�شيُط للِقَيِم التاليِة :9، 5، 6، 4، 7، 11 ي�شاوي:
6.5 ) د   7.5 ) ج�   7 ) ب   6 ) اأ 

)3( اإذا كاَن تكراُر الفئِة المنواليِة )12-19( ي�شاوي 8، فاإنَّ المنواَل ي�شاوي:
19 ) د    12 ) ج�     8 ) ب   15.5 ) اأ 

ي�شاوي )25(،  َوعدُدهم )29(  )اأ(،  الثامِن  لل�شفِّ  الح�شابيُّ  المتو�شُط  اإذا كاَن   )4(
فاإنَّ  ي�شاوي )35(،  َوعدُدهم )29(  الثامِن )ب(،  لل�شفِّ  الح�شابيُّ  والمتو�شُط 

المتو�شَط الح�شابيَّ  لل�شعبتيِن مًعا ي�شاوي:
   29 ) د   35 ) ج�   25 ) ب   30 ) اأ 

)5( اإذا كانْت درجُة الحرارِة بمقيا�ِس )�شل�شيو�َس(، ت�شاوي 30، فاإنَّ قيا�َشها بمقيا�ِس 
)فهرنهايَت( ي�شاوي:

86 ) د   54 ) ج�   6 ) ب   30 ) اأ 
)6( المتو�شُط الح�شابيُّ  للبياناِت في الجدوِل التكراريِّ الآتي ي�شاوي:

     50) د   20 ) ج�   30 ) ب   10) اأ 
)7( اإذا كانِت الِقَيُم الآتيُة مرتبًة ترتيًبا ت�شاعديًّا 6 ،9، ن، 15، 16، 17، َوكاَن الو�شيُط 

لتلِك الِقَيِم ي�شاوي 14، فاإنَّ قيمَة ن هَي:
15.5 ) د   13 ) ج�   14.5 ) ب   14 ) اأ 

w»JGP lQÉÑàNG

44-3552-2643-1734-825-16الفئاُت
692096التكراُر
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w»JGP lQÉÑàNG لت الِقَيُم ح�شَب المعادلِة )8( اإذا كاَن المنواُل لمجموعٍة مَن الِقَيِم ُي�شاوي )15(، ُعدِّ
الخطيِة الآتيِة: �س=1.2 �س+ 3، فاإنَّ قيمَة المنواِل بعَد التعديِل ي�شاوي:

20) د   21) ج�  ب(15   18 ) اأ 
2( للجدوِل التكراريِّ الآتي:

، َوالو�شيِط، َوالمنوال. اح�شْب كالًّ مَن: المتو�شِط الح�شابيِّ
3( اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ لرواتِب موظفي �شركٍة مكونٍة مْن )82( موظًفا ي�شاوي 
. قررِت ال�شركُة منَح موظفيها عالوًة �شهريًة مقداُرها )10( )200( ديناٍر �شهريٍّ

دنانيَر. اح�شْب مجموَع الرواتِب التي تدفعُها ال�شركُة للموظفيَن �شهريًّا.
التدخيِن،  جراَء  ال�شرطاِن  بمر�ِس  اأُ�شيبوا  ا  �شخ�شً  )50( على  اإح�شائيٌة  اأُْجِرَيْت   )4
َلْت عدُد علِب ال�شجائِر التي ي�شتهلُكها كلُّ �شخ�ٍس اأ�شبوعيًّا، فكانْت كما في  َو�ُشجَّ

الجدوِل الآتي:

( ار�شِم المنحنى التكراريَّ للتوزيِع.         اأ 
ب( �صنِف التوزيَع وفَق اللتواِء .

اللغِة النجليزيِة  الثامِن في مادِة  اإذا كاَن المتو�شُط الح�شابيُّ لعالماِت طلبِة ال�شفِّ   )5
َلِت العالماُت ح�شَب المعادلِة الخطيِة الآتيِة:  ي�شاوي )122(. ُعدِّ

�س=      �س +90
( اح�شِب ال�متو�شَط الح�شابيَّ لعالماِت الطلبِة بعَد التعديِل. اأ 

اإذا اأ�شبحْت عالمُة اأحِد الطلبِة بعَد التعديِل ت�شاوي)165(.َفكْم عالمُتُه قبَل  ب ( 
التعديِل؟

30-2534-2029-1524-1019-514-9الفئاُت
379452التكراُر

12-914-611-38-5عدُد علِب ال�شجائِر
5121320التكراُر
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