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 :اعدلتا  ن  ادرجة  اوأل ى جمهول  لادرامل. 1

 :تعريف
cbax : متساوية يمكن كتابتها على شكل كل  معادلة من الدرجة األولى بمجهول واحدنسمي     ، 

        .أعداد جذرية معلومة cو  bو  a حيث

 x و القيمة التي يأخذها المجهول يسمى x  حال للمعادلةالتي تحقق المتساوية تسمى. 

 :أمثلة
 .كل هذه المتساويات تمثل معادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد

,yy 
4

1
7

3

2
          ,

4

17
2

7

3
 t       ,2006200727.0 x     ,

4

1
7

3

2
x      

.    101231100332  xxxx,         xx 122
4

1
213

3

8
 

 :اعدلتا  ن  ادرجة  اوأل ى جمهول  لادردل امل. 2

 :مالحظة
 . إيجاد قيمة المجهول التي تحقق المتساوية تعني" حل المعادلة"

 :خاصية أساسية
أو عند ضرب طرفي المعادلة في نفس العدد , ال يتغير حل المعادلة عند إضافة نفس العدد لطرفي المعادلة

 .يكون غير منعدمشريطة أن 

 :سدئلدل امل. 3

 خطوات حل مسألة
 .قراءة نص المسألة قراءة جيدة مع استخراج المعطيات .1

 .فهم المطلوب  .1

 .اختيار المجهول المناسب بتحديد طبيعته .2

 .صياغة المعادلة أو المعادالت .3

 .حل المعادلة .4

 . التحقق من الحل و مالءمته مع معطيات المسألة بالرجوع إلى المسألة المطروحة .5

 :مسألة
 .سنوات 8سنة و عمر أخي  22عمري 

 بعد كم سنة سيصبح عمري ضعف عمر أخي؟

 :الحل
 :جهول اختيار الم*

  .عدد السنوات التي سيصبح فيها عمري ضعف عمر أخي x ليكن

 :                          صياغة المعادلة *

   x20    :  سنة هو   x عمري بعد

   x8:  و سنة ه  x بعد يعمر أخ

220)8(:      المعادلة هي  xx    
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 :حل المعادلة *

xx:         لدينا  21620   

20162:     تعني أن   xx  

4:                  أي  x  

  4x:                    إذن

 : التحقق من الحل ومالءمته مع معطيات المسألة *

 :سنوات أصبح  4بعد مرور 

 .سنة 24=22+4   :عمري        

 .سنة 12=8+4  :عمر أخي                           

12224:         إذن   . 

 :مالحظات 
 .ستعين بجدول أو محوريستحسن في أغلب المسائل المتعلقة باألعمار أن ت*

 :مثال 
 :بالنسبة للمسألة السابقة

 اآلن سنة x بعد

x20 عمري سنة 22 سنة 

x8 عمر أخي سنوات 8 سنة 

لكن قد نجد أحيانا  ,كأن نجد حال ال يتالءم و معطيات المسألة, هناك بعض المسائل التي ال تقبل حال**

 .تأويال لهذا الحل
 :مثال

 . سنة 15و عمر األخ األصغر  سنة 21أعد نفس المسألة السابقة علما أن عمر األخ األكبر 
 

 

 

 

 

 

  

 ملخص الدرس

.علي تاموسيت  :من انجاز األستاذ  


