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 1الصفحة 
 

 تحليل كثيرات الحدود:

 الحد الجبري:

 :وكٌفٌة إجراء العملٌات على الحدود الجبرٌة معنى الحد الجبري على كثٌر الحدود علٌنا أن نعرفمن أجل التعرف 

 . )القسم الحرفً :ونسمً المتغٌرات ,عدديمعامل  :عدد)نسمً الأكثرتغٌر أو بم حقٌقً من جداء عددٌتكون الحد الجبري 

  أمثلة:      

 .  متغٌرالب  ناتج عن ضرب العدد   :    الحد الجبري (1

الحظ أنه لٌس بالضرورة أن ٌكون أس المتغٌر مساوٌاً للعدد واحد فقد ) حد جبري من الدرجة الثانٌة        (2

 .)ٌقً آخرحق ٌكون أي عدد

 .     وقسمه الحرفً  معامله      الحد الجبري   (3

 , الحظ بأن أس القسم الحرفً ٌساوي الصفر.نسمٌه الحد الثابت   الحد الجبري   (4

 العمليات على الحدود الجبرية:

لهما نفس القسم الحرفً نجمع المعامل العددي ونضع القسم الحرفً كما  (أو أكثر) لجمع حدٌن جبرٌٌن الجمع: (1

 هو.

 أمثلة:

          وقسمه   والحد الثانً معامله العددي   وقسمه الحرفً   الحد األول معامله العددي

 .  فٌصبح الناتج   ونضع القسم الحرفً       لذلك نجمع المعاملٌن العددٌن   الحرفً 

             بعة )ثالثة أضعاف المقدار مضافاً إلٌه أربعة أضعاف المقدار ٌساوي س

 أضعاف المقدار(.

                 .)عندما ال ٌذكر معامل للحد الجبري فإن معامله ٌساوي الواحد( 

 طبق على الطرح.القاعدة السابقة ت  بما أن الطرح هو جمع المعكوس فإن  الطرح: (2

 أمثلة:

          وقسمه    والحد الثانً معامله العددي   وقسمه الحرفً   الحد األول معامله العددي

    :الناتج كونفٌ  ونضع القسم الحرفً        لذلك نجمع المعاملٌن العددٌن   الحرفً 

                  

                       . 

والقسم الحرفً بالقسم  المعامل العددي بالمعامل العددي لضرب حدٌن جبرٌٌن )أو أكثر( نضرب الضرب: (3

 أعداد حقٌقٌة(.      )حٌث                     نستخدم خاصٌة القوى اآلتٌة: الحرفً, س

 أمثلة:

 (   )(   )     بضرب المعاملٌن العددٌن نحصل على( )( ) وبضرب األقسام الحرفٌة    

 .     فٌكون الناتج:                نحصل على 

 (    )(    )(      )  (  )( )(  )(        )(    )             

المعامل قسم المعامل العددي على حدٌن جبرٌٌن )أو أكثر( ن قسمةل :)بشرط المقام ال يساوي الصفر(القسمة (4

نستخدم خاصٌة القوى اآلتٌة: والقسم الحرفً على القسم الحرفً, س العددي
  

  
    )حٌث            

 أعداد حقٌقٌة(.

 أمثلة:

 
     

   
المعاملٌن العددٌن نحصل على  قسمةب    

  

 
األقسام الحرفٌة نحصل على  قسمةوب   

   

  
 .     فٌكون الناتج:            
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    )تم استخدام خاصٌة القوى:     

 

  
عدد   حٌث   

 حقٌقً(.

  كثير الحدود:

 .هو تركٌب جبري ٌتكون من جمع أو طرح حدٌن جبرٌٌن أو أكثركثٌر الحدود 

ٌتكون من ثالثة حدود جبرٌة: و بمجهولٌن هو كثٌر حدود من الدرجة الثالثة             التركٌب الجبري :مثلا 

أٌضاً إننا ال نكتبها عند ذكر الحد وف  )الحظ أنه عندما تكون إشارة الحد  .    , الثالث:      , الثانً:     الحد األول: 

 عندما ٌكون أس المتغٌر مساوٌاً للواحد فإننا ال نكتبه(.

  وتختلف طرٌقة  جداء تراكٌب جبرٌةلتحلٌل كثٌر الحدود إلى وفق منهاج التاسع األساسً هناك أربع طرق

   حدود.التحلٌل بحسب كثٌر ال

  الطرٌقة األولى:

 باستخدام العامل المشترك األعلى تحليل كثير الحدود

 فمثالً: العامل هو أكبر عدد ٌمكننا أن نقسم األعداد علٌه بدون باقً قسمة :لعدة أعداد علىاأل العامل المشترك ,

 .  هو         المشترك األعلى لألعداد 

 لتلك  هو حاصل ضرب المتغٌرات المشتركة :لعدة أقسام حرفية من حدود جبرية علىالعامل المشترك األ

وأٌضاً العامل   هو          العامل المشترك األعلى لألقسام الحرفٌة:   فمثلا:بأصغر أس,  األقسام

 .   هو              المشترك األعلى لألقسام الحرفٌة: 

 هو أكبر حد ٌمكننا أن نقسم الحدود علٌه بدون باقً قسمة,  :لعدة حدود جبرية علىالعامل المشترك األ 

هو العامل   ألن العدد        هو                         العامل المشترك األعلى للحدود  فمثلا:

 للحدود الثالثة. الحرفٌةعامل المشترك األعلى لألقسام هو ال      و          للمعامالت  علىالمشترك األ

من أجل تحلٌل كثٌر الحدود إلى جداء تراكٌب جبرٌة باستخدام العامل المشترك نقوم بإخراج العامل المشترك لتلك الحدود 

 .علٌه الحدود ونقسم

 أمثلة: حلل كثير الحدود:

1)             

والعامل            اجمع حدٌن جبرٌٌن همكثٌر الحدود السابق ٌتكون من حاصل  الحل)بالتفصيل(:

 .    لهذٌن الحدٌن هو:  علىالمشترك األ

:الحد األول على العامل المشترك األعلىبقسمة 
    

   
: وبقسمة الحد الثانً    

    

   
             

 (    )             ومنه:  

2)                       

      هو                       العامل المشترك األعلى للحدود:  الحل: 

 (           )                          ومنه:   

3)           

 (    )           ومنه:     هو  علىالعامل المشترك األ الحل:

4) (   )   (   )   

 (    )(   )   (   )   (   )ومنه:  (   )هو  علىالعامل المشترك األ الحل:
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5)           (       )  

  :ثانٌةالطرٌقة ال

 التجميعتحليل كثير الحدود باستخدام 

فً بعض كثٌرات الحدود ال ٌوجد عامل مشترك واضح بٌن الحدود جمٌعها بل قد ٌوجد بٌن كل حدٌن أو أكثر عامل 

 .الحدود التً تشترك به ثم نخرج العامل خارج واحد بجانب بعضهامشترك, لذلك نقوم بتجمٌع الحدود التً لها عامل 

األول  ٌنواحد ولكن ٌوجد بٌن الحد ال ٌوجد بٌن جمٌع حدوده عامل مشترك            كثٌر الحدود  فمثلا:

 نقوم بإخراجه فقط من الحدٌن السابقٌن فٌصبح كثٌر الحدود بالشكل:   وهو  عامل مشترك أعلىوالثانً 

            (   )  (   ) 

 نقوم بإخراجه عامل مشترك, فٌصبح الناتج:    نالحظ أنه أصبح لدٌنا حد مشترك وهو 

  (   )  (   )  (   )(    ) 

 أمثلة: حلل كثير الحدود:

1)           

 الحل: نالحظ عدم وجود عامل مشترك أعلى بٌن الحدود األربعة ولكن هناك عامل مشترك أعلى بٌن الحدٌن

 نقوم بإخراجه فقط من الحدٌن السابقٌن فٌصبح كثٌر الحدود بالشكل:     األول والثانً وهو

            (   )  (   ) 

   ونالحظ أن كل منهما ناتج عن ضرب اآلخر بالعدد  (   )و   (   )نالحظ وجود عاملٌن متشابهٌن هما 

 وبالتالً ٌمكن كتابة كثٌر الحدود السابق بالشكل:

  (   )  (   )    (   )  (   )  (   )(    ) 

2)          

نالحظ وجود عامل مشترك بٌن الحدٌن األول والثانً ولكننا لن نستفٌد من إخراجه, لذلك من البد من  الحل:

 التفكٌر بطرٌقة مختلفة:

 )بحٌث ٌمكننا االستفادة من إخراج عامل مشترك بٌن كل حدٌن ناتجٌن(, لنجعل عدد الحدود أربعة بدل ثالثة

 :       بـ    وذلك بتبدٌل 

                    (   )   (   )  (   )(   ) 

 الطرٌقة الثالثة: 

 التربيعية متطابقاتباستخدام ال كثير الحدود تحليل

 :الثلثة التربيعية متطابقاتتذكير بال

            (   )مربع مجموع مقدارٌن             األولى: 

            (   )              مربع فرق مقدارٌن   الثانية:

 (   )(   )      فرق مربعً مقدارٌن                 الثالثة:

 أمثلة: حلل كثير الحدود:

1)       
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 :الثالثة ٌنتج متطابقة, بحسب ال    √وبجذر الحد الثانً نجد:       √بجذر الحد األول ٌنتج:  الحل:

     (   )(   ) 

2)      

 (    )      هو عامل مشترك بٌن الحدٌن السابقٌن, بالتالً:    إن   الحل:

(    ) , ومنه: الثالثة( متطابقة)ال متطابقةٌحوي نالحظ أن الناتج    (   )(   ) 

3)          

= مربع األول  مقدارٌن))مربع فرق  ولىاأل متطابقةالإلى  هنرجع لدٌنا كثٌر حدود من الدرجة الثانٌة الحل:

 +ضعفً األول فً الثانً + مربع الثانً ((.

            ( )     (   )  

4)              

 :الثانٌة متطابقةال ستخدمنخرجه ثم ن   للحدود الثالثة عامل مشترك أعلى وهو  الحل:

               (       )    (   )  

 الطرٌقة الرابعة:

 تحليل كثير الحدود بالطريقة المباشرة

  مجموعهما        نبحث عن عددٌنعددان حقٌقٌان(      )بحٌث           لتحلٌل كثٌر الحدود من الشكل 

 (    )(    )ثم نعوض فً الشكل:    وجداؤهما 

 كثير الحدود أمثلة: حلل

1)           

السابقٌن معاً مع االنتباه  نجرب أعداد تحقق الشرطٌن,     وجداؤهما   نبحث عن عددٌن مجموعهما  الحل:

 فٌنتج: (    )(    )نعوض فً الشكل:     و  إلى اإلشارات: فنجد أن العددٌن المطلوبٌن هما 

         (   )(   ) 

2)               

 , بإخراجه ٌنتج:   نالحظ وجود عامل مشترك أعلى بٌن الحدود الثالثة وهو  الحل:

               (       ) 

نجد أنهما:    وجداؤهما    نقوم بتحلٌل ما بٌن القوسٌن بالطرٌقة المباشرة وذلك بالبحث عن عددٌن مجموعهما 

 وبالتالً:          

               (       )     (   )(   ) 

 __________________________________________________________________ 

 :حول كثيرات الحدود إضافية اتمعلوم

  الطبٌعٌةٌتم بناء كثٌر الحدود باستخدام عملٌات الجمع والطرح والضرب واألسس. 

   فمثالً: التركٌب الجبري:  
 

 
,   حدود ألن الحد الثانً ٌتضمن قسمة على المتغٌر  لٌس كثٌر    

   الجبري:  وأٌضاً التركٌب 
 

 .لٌس طبٌعًكثٌر حدود ألن الحد األول ٌحتوي على أس  لٌس         

 بكلمة اإلنجلٌزٌة اللغة إلى )كثٌر الحدود(الحدود متعددة كلمة تترجم Polynomial .من الكلمة ذهه تتكون 

 الثانً: الجزءو متعدد, وتعنً األصل إغرٌقٌةهً كلمة  Poly األول: الجزء .nomial و Poly هما جزئٌن

nomial ًفٌٌت فرانسوا هو الالتٌنٌة اللغة إلى المركب المصطلح هذا أدخل من أولو. األصل التٌنٌة ه. 

 (المصدر: وٌكٌبٌدٌا)
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