
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9math                   

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

https://almanahj.com/bh/9math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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معادالت�تر�يعية�باستعمال�القانون�العام
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س�تعلم�����ذا�الدرسس�تعلم�����ذا�الدرس

معادالت�تر�يعية�باستعمال�القانون�العامحل�-
املم���لتحديد�عدد�حلول�معادلة� استعمال- املم���لتحديد�عدد�حلول�معادلة� استعمال-

تر�يعية



8 =0 8 =0
خذ�ورقة�وقلم�وحاول�أن�تحل�املعادلة�بالتحليل
الحظ�أن��ناك�صعو�ة����حل�املعادلة�بالتحليلالحظ�أن��ناك�صعو�ة����حل�املعادلة�بالتحليل

لذا�س�تعلم�طر�قة�جديدة�����ذا�الدرس���ل�معادلة�تر�يعية

8 -س�3+  2س2

:حل المعادلة اآلتیة
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