
3/ 2ف/ م



3/ 2ف/ م



3/ 2ف/ م



3/ 2ف/ م



3/ 2ف/ م



3/ 2ف/ م



3/ 2ف/ م



َوِحْيَدةُ الَحد  

3/ 2ف/ م



 واحدر هي عدد أو متغري أو حاصل ضرب عدد يف متغرير : وحيدة احلد  
.در  فقطأو أكثر أبسسر صحيحةر غري سالبة، وتتكون من حد ر واح

، متثل وحيدة حد  2أ ب3العبارة
:يف حني أن العبارة

3أ2
ال متثل وحيدة حد ؛ب

.ألهنا تتضمن قسمة على متغري

3/ 2ف/ م

.بتكفس ر إجا، حد ِّد إذا كانت العبارات اآلتية وحيدة حد  أم ال
7( ع               ب2س ص9( أ

س+ 7( جـ5 س



ـــابِت الثَـّ

3/ 2ف/ م



.قيقيًّاهو وحيدة حد  متثل عدًدا ح: الثابت

.فسر السبب، حد ِّد وحيدة احلد  اليت متث ِّل اثبًتا فيما يلي
13( أ

ص5(  ب5

2،  22-، 12: كٌل من وحيدات احلد  التالية
تسمى اثبًتا؛3

.  ألهنا متثل عدًدا حقيقًيا

3/ 2ف/ م



ِري  فْ األُسُّ الص ِ 

3/ 2ف/ م



3ه7ج4ن2

6ه9ج3ن15

1= 0ب، 1= 015

:  صفًرابس ط العبارة التالية، مفرتًضا أن املقام ال يساوي

)       (0

فري 1ر يساوي أي  عدد غري الصفر مرفوع للقوة صف: اأُلسُّ الص ِّ
(.   1= 0أ: ال يساوي صفًرا فإن( أ ) ألي  عدد حقيقي) 

3/ 2ف/ م



األُُسُس السَّاِلبَة

3/ 2ف/ م



عدد حقيقي ألي  . ) هي القوى احلقيقية السالبة لألعداد: األسس السالبة
1= ن -أ: ال يساوي الصفر، وأي  عدد صحيح ن، فإن

(.ن أ=،نأ

2-4=       =1
42

1
16

4جـ=  1
4-جـ

ن-أ
1

:  صفًرابس ط العبارة التالية، مفرتًضا أن املقام ال يساوي
2جـ3-ف

4-هـ

3/ 2ف/ م



ُرتْبَــةُ الِمْقـــَدار

3/ 2ف/ م



.شرةهي تقريب عدد معطى ألقرب قوى الع: رتبة املقدار

310= 2500رتبة املقدار للعدد 

د رتبة املقدار للعدد .130000000: أوجِّ

3/ 2ف/ م



دالُحُدوَكثِيَرةُ 

3/ 2ف/ م



.هي وحيدة حد  أو جمموع وحيدات حد  : كثرية احلدود

متثل كثرية حدود؛ ألهنا مكونة من3+ ع2س8+ ص4العبارة 
.3، ع2س8، ص4: جمموع ثالث وحيدات حد  هي

.ر ر السببهل العبارة التالية متث ِّل كثرية حدود؟ ب
ب9+ 3-أ7

3/ 2ف/ م



ــةُ الَحــــد   ثُنَائِيَـّ

3/ 2ف/ م



.شكلهي جمموع وحيديت حد  يف أبسط: ثنائية احلــد  

ثنائية حد ؛ ألهنا مكونة من جمموع وحيديت حد  5+ 2س3
.5، 2س3: يف أبسط شكل مها

ليست ثنائية حد ؛ ألهنا متثل وحيدة حد  عند كتابتها س2+ س
.س3يف أبسط صورة 

.هل العبارة التالية متث ِّل كثرية حدود؟ صنفها
س2+ 2س2

3/ 2ف/ م



ُدودةُ الُحـثََُلثِيَّ 

3/ 2ف/ م



.هي جمموع ثالث وحيدات حد  يف أبسط شكل: ثالثــية احلــدود

ثالثية حد ؛ ألهنا مكونة من جمموع ثالث25+ س5+ 2س
.25، س5، 2س: وحيدات حد  يف أبسط شكل هي

. هل العبارة التالية متث ِّل كثرية حدود؟ صنفها
5-2س8+س 2

3/ 2ف/ م



َدَرَجةُ َوِحْيَدِة الَحد  

3/ 2ف/ م



.حلد  هي حاصل مجع أس كل متغري يف وحيدة ا: درجـة وحيدة احلد  

د درجة وحيدة احلد    .ع5س ص7أوجِّ

من الدرجة اخلامسة، 2أب جـ د23وحيدة احلد  
.5ألن جمموع أسس متغرياهتا يساوي 

3/ 2ف/ م



َدَرَجةُ َكثِيَرِة الُحُدود

3/ 2ف/ م



:نتبع اآليت7–د 5جـ9–3د2إلجياد درجة كثرية احلدود 
،  6= 1+5= د 5جـ9–درجة احلد  ، 3= 3د2درجة احلد  
ة إذن درجة كثرية احلدود هي أكرب درج. هي صفر7-درجة احلد  

.  6وتساوي ، ألي  حد  من حدودها

د درجة كثرية احلدود  س .  25+ 3س ص10-2أوجِّ

.هي أكرب درجة ألي  حد  من حدودها: درجـة كثيــرة احلدود

3/ 2ف/ م



 الُحُدود ةُ ِلَكثِيَرةِ الصُّوَرةُ الِقيَاِسيَّ 

3/ 2ف/ م



هي كتابة احلدود(: مبتغري واحد) الصورة القياسية لكثرية احلدود
.برتتيب تنازيل حسب درجتها

:                                                   هي4ص6–3ص2–9–ص الصورة القياسية لكثرية احلدود 
.9–ص + 3ص2–4ص6–

.  قياسيةاكتب كثرية احلدود التالية يف صورهتا ال
10+ 6ص7-2ص2–3ص5+ ص

3/ 2ف/ م



ئِيالُمعَاِمُل ال سرَّ

3/ 2ف/ م



د كتابتها على هو ُمعامِّل أول حد  يف كثرية احلدود بع: املُعامِّل الرئيس
.الصورة القياسية

:حد د املُعامِّل الرئيس لكثرية احلدود التالية
.3+3س5+ 2س6

:نتبع التايل( 9–3ص6–2ص2–ص ) إلجياد املُعامِّل الرئيس يف كثرية احلدود
(.9–ص+ 2ص2–3ص6–) نضع كثرية احلدود على الصورة القياسية)1
كتابتها ألنه ُمعامِّل أول حد  يف كثرية احلدود بعد(6-): املُعامِّل الرئيس هو)2

.ابلصورة القياسية

3/ 2ف/ م



َطِريقَةُ التَّْوِزيِع بِالتَّْرتِيب

3/ 2ف/ م



زيع يف ضرب ثنائييت هي الصيغة املختصرة خلاصية التو : طريقة التوزيع ابلرتتيب
احلدين يف وضرب، ضرب احلدين األولني: )حد وتكون إبجياد انتج مجع كل ر من

(.تيبوضرب احلدين األخريين ابلرت ، وضرب احلدين األوسطني، الطرفني

د انتج الضرب فيما يلي :أوجِّ
(  2+ ب 3() 5–ب 4) 

(         2-()4( +)س()4( +)2-()س( + )س()س(= )2-س()4+س)
8–س 4+ س 2–2س= 
8-س 2+ 2س= 

3/ 2ف/ م



ة يِعيَّ تَّْربِ الِعبَاَرةُ ال

3/ 2ف/ م



.هي عبارة ذات متغري واحد من الدرجة الثانية: العبارة الرتبيعية

.عبارة تربيعية يف املتغري س9+ س 2+ 2س5

.بر ِّر إجابتك، أي  العبارات التالية تربيعية
3+ ع 9+ 3ع4( 43+ ع 3( 22+ 2ع5( 1

3/ 2ف/ م


