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ََََْْ نَِظاٌم ِمْن ُمعَ  ََ نا
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ويسمى , هاهو معادلتان تتضمنان املتغريات نفس: نظام من معادلتني
.ظامالزوج املرتب الذي ميثل حًّلا لكل من املعادلتني حل الن

.كو ِّن نظاًما من معادلتني

س 10= َو  ص1500+ س4= ص: تشكل املعادلتان
. نظاًما من معادلتني

3/ 1ف/ م



ِسقاَنَِِّظاُم اَُمَ  
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ثيًّلته البيانية و تتقاطع مت, هو النظام الذي له حل واحد على األقل: النظام املتسق
.يف نقطة واحدة, أو تشكل مستقيًما واحًدا

.من خًّلل التمثيل السابق, اكتب نظاًما متسًقا آخر

1+ س3-= ص
3-س= ص

ني  مبا أن املستقيمني اللذين ميثًّلن املعادلت
فهناك حل واحد , يتقاطعان يف نقطة واحدة

.للنظام ويكون النظام متسًقا
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ََِقلِّ اَنَِِّظاُم اَُمسْ 
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ط وتتقاطع هو النظام املتسق الذي يكون له حل واحد فق: النظام املستقل
.متثيًّلته البيانية يف نقطة واحدة

.من خًّلل التمثيل السابق, اكتب األنظمة املستقلة األخرى

1+ س3-= ص
3-س= ص

املعادلتني  مبا أن املستقيمني اللذين ميثًّلن
ل               فهناك ح, يتقاطعان يف نقطة واحدة

.واحد للنظام ويكون النظام مستقًّلا 
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ْْرُ  لِّ  اَُمْسََقِ اَنَِِّظاُم َغ
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ذا يعين هو نظام له عدد ال هنائي من احللول, وه: النظام غري املستقل
.وجود عدد غري حمدود من احللول حتقق كلتا املعادلتني

الت اآلتيةاستعمل التمثيل السابق لُِّتَحد ِّد ما إذا كانت كل من أنظمة املعاد
3–س = ص( 1:مستقل أم غري مستقل

3+ س = ص 
1+ س 3= ص( 2

1= س 3-ص 

3-= س -ص
3-س= ص

, مبا أن املعادلتني متثًّلن نفس املستقيم
فهناك عدد غري حمدود من احللول حتقق 

.كلتا املعادلتني ويكون النظام غري مستقل   
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ْْرُ  اَُمَ ِسقاَنَِِّظاُم َغ
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كل هو النظام الذي ال يوجد له حل, وتش: النظام غري املتسق
.متثيًّلته البيانية مستقيمات متوازية

:  من خًّلل الرسم السابق حد د نوع النظام التايل
3+س 2-=ص
5-س 2-= ص

3+س = ص 
3-س = ص

املستقيمان اللذان ميثًّلن املعادلتني متوازاين فًّل 
.يوجد حل للنظام, ويكون النظام غري متسق

3/ 1ف/ م



ْــــضاََ ْعوِ 
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دى املعادلتني هو حساب قيمة أحد املتغريين بداللة اآلخر يف إح: التعويض
ل الدقيق و هي إحدى طرائق إجياد احل. والتعويض به يف املعادلة األخرى

.  لنظام املعادالت
:استعمل التعويض حلل النظام

1-= ص 5+ س 2:استعمل التعويض حلل النظام التايل
10+ س 3= ص

:نعوض بقيمة س يف إحدى املعادلتني, 1=س
6-(1)4=ص
(2-, 1: )حل النظام, 2-= ص 

1-( = 6-س4)3+س5
1-= 18-س 12+س5

17= س17

6–س 4= ص 
1-= ص 3+ س 5
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اََحـــْذف
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ىل حذف هي عملية مجع أو طرح معادليت النظام من بعضهما مما يؤدي إ: احلذف
.تو هي إحدى طرائق إجياد احلل الدقيق لنظام املعادال, أحد املتغريين

1= و + ف :    استعمل احلذف حلل النظام التايل
7= و + ف -

:استعمل احلذف حلل النظام
22=ص 4+ 18

4= ص 4
1= ص 

36= س 6
6= س 

:تنينعوض بقيمة س يف إحدى املعادل

22= ص 4+ س3
14= ص 4-س3

(1, 6: )حل النظام, 
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