
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/9

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

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                         

           https://www.almanahj.com/sa/9math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade9                   
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5الفصل 

حل نظام من معادلتني ( 5-2)
بالتعويضخطيتني 

التاريخ
:اليــوم 

: الحصة 



درست حل نظام مكون من معادلتين : فيما سبق
.  خطيتين بيانيا  

ن  ن   ي  اً من  معادلت  اماً مكون  ظ  ض  أ حل ن  عوي  .  الت 

اة   ع الحي  ل من  وأق  م )أ حل مسان  ض  ت  اماً ت  ظ  ن  ن 
ن   ي  ع ( من  معادلت  عمال الت  است  ض  ن  .  وي 

واآلن 



التعويض المفردات

بينما من التمور، طناً 16في إحدى السنوات أنتجت مزرعة ناصر لماذا؟ 
ً 20أنتجت مزرعة محمد  ثم بدأ إنتاج المزرعتين يتناقص. طنا

طناً 16طناً لمزرعة ناصر و13سنوياً، فبلغ في السنة التالية 
.لمزرعة محمد

إنتاج كل من المزرعتين وفق المعدلتناقص فإذا استمر 
نفسه، فمتى يتساوى اإلنتاج السنوي للمزرعتين؟



ام يمكنك استعمال نظ: الحل بالتعويض
ى مكون من معادلتين إليجاد متى يتساو

إنتاج المزرعتين، وإحدى طرائق إيجاد 
.  التعويضالحل الدقيق لنظام المعادالت 



أضف إلى 
مطويتك

الحل بالتعويضمفهوم أساسي

ذإ اكنحل  حدى إملعادلتني عىل إلأقل ابس تعامل أأحد إملتغريين إ  .  ذكل رضوريا إ 
:1الخطوة

.  لهايف إملعادةل إلثانية، مث ح ( 1)عوض إملقدإر إلناجت من إخلطوة  :2الخطوة
يف أأي من إملعادلتني وحلها ( 2)عوض إلقمية إلناجتة من إخلطوة 

.  ج مرتبزوعىل صورة ل جياد قمية إملتغري إلثاين، وإكتب إحلل 
:3الخطوة



6-س 4= ص ( أ1
1-= ص 3+ س5

صلإحدى المعادلتين مكتوبة أساساً بالنسبة : 1الخطوة 

في المعادلة الثانيةصبدالً من 6-س4عوض : 2الخطوة 

تحقق من فهمك



1-(=6-س4)3+س5
1-=18-س12+س5

1-=18-س17
17=س17

1=س



بدالً من 1عوض : 3الخطوة 
اد س في أي من المعادلتين إليج

صقيمة 
6-(1)4=ص

2-=ص

(2-، 1)إذاً الحل هو 



1-=ص 5+س2( ب1تحقق من فهمك
10+ س 3= ص 

صلإحدى المعادلتين مكتوبة أساساً بالنسبة : 1الخطوة 

في المعادلة الثانيةصبدالً من 10+س3عوض : 2الخطوة 



1-(=10+س3)5+س2

1-=50+س15+س2
51-=س 17

3-=س

بدالً من س في أي من المعادلتين إليجاد قيمة ص3-عوض : 3الخطوة 

1=10(+3-)3=ص

(1، 3-)إذاً الحل هو 



تحقق من صحة حلك إرشادات للدراسة

بعد إيجاد قيم المتغيرين،
عوض بهما في كلتا 
حة المعادلتين لتتحقق من ص

.الحل



حده وإذا لم يكن أحد المتغيرين مكتوباً و
في طرف إحدى المعادلتين في النظام،

لهذا فحل إحدى المعادلتين أوالً بالنسبة
.  المتغير، ثم عوض لحل النظام



صيغة الميل والمقطعإرشادات للدراسة

إذا كتبت كل من المعادلتين بصيغة الميل والمقطع
، فيمكن مساواتهما معاً، ثم إيجاد (ب+ م س = ص )

.  قيمة س، وتعويضها إليجاد قيمة ص



الحل ثم التعويض 2الهدف 
تحقق من فهمك 

11= ص 5+ س 4( أ2
13-= س 3–ص 



11= ص 5+ س 4( أ2
13-= س 3–ص 





وبصورة عامة، إذا كانت نتيجة حل نظام من 
، فال يوجد 2-= 3معادلتين جملة خطأ مثل 

حل للنظام في هذه الحالة، أما إذا كانت 
فهناك عدد 3=3النتيجة متطابقة مثل 

.  النهائي من الحلول



جد يوأو ال ،نهائي من الحلولال عدم 
حلللنظام الهدف 

الثالث



.  حل كالً من النظامين اآلتيين مستعمالً التعويض

8=ص –س 2( أ3
3-س 2= ص 

تحقق من فهمك






