
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/8math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/8math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الجزء الثاني–ریاضیات الصف الثاني اإلعدادي 

أنظمةُ المعادالتأنظمةُ المعادالت

ریاضیات الصف الثاني اإلعدادي 

أنظمةُ المعادالت): 8-7( أنظمةُ المعادالت): 8-7(



سنتعلم في ھذا الدرس
حلَّ أنظمِة المعادالِت بیانًیا

سنتعلم في ھذا الدرس
حلَّ أنظمِة المعادالِت بیانًیا



)5+س 2= ، ص 3-س 2-= ص : مثًال المعادلتان 
.  حیث توجد معادلتان ومتغّیران مختلفان ھما س، ص

ھو الّزوج المرّتب الّذي یحقُق كل معادلة منھما، ویمثُِّل نقطَة ھو الّزوج المرّتب الّذي یحقُق كل معادلة منھما، ویمثُِّل نقطَة 

مقدمة

مثًال المعادلتان (. نظام معادالتُتسمى المعادلتان مًعا 
حیث توجد معادلتان ومتغّیران مختلفان ھما س، ص

ھو الّزوج المرّتب الّذي یحقُق كل معادلة منھما، ویمثُِّل نقطَة  حّل نظاِم المعادالت ھو الّزوج المرّتب الّذي یحقُق كل معادلة منھما، ویمثُِّل نقطَة  حّل نظاِم المعادالت
.تقاطِع المستقیمین الممثِّلین للمعادلتین



مّثل المعادالت باستعمال المیل والمقطع الصادي مّثل المعادالت باستعمال المیل والمقطع الصادي .بیانًیا 2–
))22  --66  --88((كما تم تعلمھ في درس كما تم تعلمھ في درس 

0، وعن ص بـ 

))22  --66  --88((كما تم تعلمھ في درس كما تم تعلمھ في درس 

22  --س س 22= = ص ص 

11  --س س = = ص ص 
 ) )11 ، ،00((

)حل واحد(َحلُّ نظاِم معادالت : مثال

:الحل
مّثل المعادالت باستعمال المیل والمقطع الصادي مّثل المعادالت باستعمال المیل والمقطع الصادي –س 2= ، ص 1–س = ص: حلّ النظام

:الحل
مثل كل معادلة بیانًیا على المستوى اإلحداثي نفسھ

)0، 1( الحظ إن المستقیمین یتقاطعان في 

، وعن ص بـ 1عن س بـ نتحقق من ذلك بالتعویض في المعادلتین 

≟≟ 2–س 2= ص  1–س = ص :تحقق
0  ≟ )1 (–10 ≟ 2×)1 ( –2
0  = 0  0  =0 

)0، 1(إذن یوجد حل واحد للنظام ھو 



.بیانًیا 2+ س 

22+ + س س 44--= = ص ص 

11  --س س 44--= = ص ص 

)ال یوجد حل(َحلُّ نظاِم معادالت : مثال

:الحل
س 4-= ، ص 1–س 4-= ص: حلّ النظام

:الحل
مثل كل معادلة بیانًیا على المستوى اإلحداثي نفسھ

الحظ إن المستقیمین متوازیان

وبما أنھ ال یوجد نقطة مشتركة تكون حّالً للمعادلتین

إذن فال یوجد حل لھذا النظام



)عدد النھائي من الحلول
.بیانًیا 1+

فتمثیل أحدھما یعني تمثیل 

11+ + س س = = ص ص 

فتمثیل أحدھما یعني تمثیل 

حل النظام في ھذه الحالة ھو جمیع النقاط الواقعة على المستقیم

عدد النھائي من الحلول(حل نظام معادالت : مثال

:الحل
+س = ، ص 1= س –ص : حلّ النظام

:الحل
بصورة المیل والمقطع الصادي  1= س –نكتب ص 

)إلى الطرفین سباإلضافة (  س+  1= س + س –ص 
س+  1= ص    

فتمثیل أحدھما یعني تمثیل . الحظ أنھا المعادلة األخرى نفسھا فتمثیل أحدھما یعني تمثیل . الحظ أنھا المعادلة األخرى نفسھا
.نمثل أحدھما بیانًیا على المستوى اإلحداثي. كالھما

حل النظام في ھذه الحالة ھو جمیع النقاط الواقعة على المستقیم
فعدد الحلول عدد ال نھائي من الحلول، 1+ س = ص 



:الحل
س= وعدد كتب أدبیة ص= لیكن عدد كتب العلمیة 

⇐⇐	نكتب نظام المعادالت حسب المعطیات 5= كتب األدبیة + كتب العلمیة   ⇐	 كتب علمیة وأدبیة 
5= س       +      ص            ⇐     

الكتب العلمیة أكثر من الكتب األدبیة بواحد 
)أي لو أضفنا واحد إلى الكتب األدبیة ستساوي الكتب العلمیة

  1+ س = ص     ⇐	 1+ الكتب األدبیة = الكتب العلمیة   1+ س = ص     ⇐	 1+ الكتب األدبیة = الكتب العلمیة 

1+س = ، ص  5= س + ص : لذا، نظام المعادالت ھو

بصورة المیل و المقطع الصادي 5= س + ص 
)بطرح س من الطرفین(        5+س  -=  ص 

الحلمن واقع الحیاةمثال 
لیكن عدد كتب العلمیة 

نكتب نظام المعادالت حسب المعطیات
كتب علمیة وأدبیة، فإذا كانت 5لدى عادل 

الكتب العلمیة أكثر من الكتب األدبیة بواحدٍ 
كتب علمیة وأدبیة  5اكتب نظام المعادالت الذي یمثل عدد. فقط

الكتب العلمیة أكثر من الكتب األدبیة بواحد 
أي لو أضفنا واحد إلى الكتب األدبیة ستساوي الكتب العلمیة(

الكتب العلمیة 

اكتب نظام المعادالت الذي یمثل عدد. فقط
ا .الكتب من كل نوع لدیھ، وحل النظام بیانّیً

الكتب العلمیة 

لذا، نظام المعادالت ھو

ص نكتب  ص    ⇐



:الحل
بیانًیا على المستوى  1+ س = ، ص 5+ س  -= ص 

اإلحداثي نفسھ

)3، 2( الحظ إن المستقیمین یتقاطعان في 

3، وعن ص بـ 2عن س بـ نتحقق من ذلك بالتعویض في المعادلتین 

1+ س = ص 5+ س  -= ص :
3  ≟ - )2 + (53  ≟ )2 + (1 3  ≟ - )2 + (53  ≟ )2 + (1
3  = 3   3  =3 

)3، 2(إذن یوجد حل واحد للنظام ھو 
2= الكتب األدبیة = وتعني س 
3= الكتب العلمیة = ص 

الحلمن واقع الحیاةمثال 
ص نمثل 

اإلحداثي نفسھ
كتب علمیة وأدبیة، فإذا كانت  5لدى عادل 

الكتب العلمیة أكثر من الكتب األدبیة بواحٍد 
الحظ إن المستقیمین یتقاطعان في اكتب نظام المعادالت الذي یمثل عدد . فقط

نتحقق من ذلك بالتعویض في المعادلتین 

:تحقق

اكتب نظام المعادالت الذي یمثل عدد . فقط
ا .الكتب من كل نوع لدیھ، وحل النظام بیانّیً

11+ + س س = = ص ص 

+ + س س   --= = ص ص 
55  ) )22 ، ،33((

إذن یوجد حل واحد للنظام ھو 
وتعني س 

ص        
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تحديد�عدد�ا��لول�من�خالل�التمثيل

�علمعز�زي�الطالب،�ماذا�

.بيانًيا�أنظمة�املعادالتحل��) 1( .بيانًيا�أنظمة�املعادالتحل��) 1(
تحديد�عدد�ا��لول�من�خالل�التمثيل) 2(
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:لمزید من التدریبات:لمزید من التدریبات

من كتاب الطالب
1رقم  120فقرة تأكد صفحة 

ب صفحة  رقم  121فقرة تدرَّ ب صفحة  رقم  121فقرة تدرَّ


