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 :Linear equation and Inequalitiesالمعادالت الخطية والمتراجحات  -1-3

كم سيكون رقم المبيعات في عشر السنوات القادمة؟ ما هو معدل هطول األمطار في السنوات القادمة؟ لإلجابة على 

 mathematicalمثل هذه األسئلة وإلجراء التنبؤ بحركة الظواهر بشكل عام ال بّد من استخدام النمذجة الرياضية 

modelling. 

ة وهي المعادلة الخطية والتي تعتمد في بنائها على مفهوم كثير الحدود لذلك سيتم التعرف على أبسط النماذج الرياضي

 وهوالذي تَم التعرف عليه في المبحث الثاني. كذلك سيتم االنتقال من المعادالت الخطية إلى مفهوم تطبيقي تقني 

 من بيانات رقمية  regressionاالنحدار 
ً
 .numerical dataالذي يساعد في بناء نموذج رياض ي انطالقا

 لتكن المعادلة اآلتية:

3 − 2(𝑥 + 2) =
𝑥

3
− 5 

 والمتراجحة اآلتية:

𝑥

2
+ 2(3𝑥 − 1) ≥ 5 

)كثير الحدود من الدرجة األولى( لمتغير واحد  equation of first degreeبشكل عام المعادلة الخطية من الدرجة األولى 

 هي أي معادلة يمكن كتابتها بالشكل اآلتي:

𝑎𝑥 + 𝑏 = 0                    𝑎 ≠ 0 

,>بأحد اإلشارات اآلتية  =إذا تّم استبدال إشارة المساواة  >, ≤ ه يطلق على التعبير بالمتراجحة من ≤ أو
ّ
، فإن

 .inequality of first degreeالدرجة األولى 

على التعبير عن مشكلة ما بشكل رياض ي بهدف إيجاد الحل لها. وفي أغلب األحيان  تساعد المعادالت والمتراجحات

يتوافق حل المشكلة مع حل  المعادلة أو المتراجحة الممثلة لها. وحل المعادلة أو المتراجحة يتمثل في إيجاد قيمة 

 أو المتراجحة.  املجهول الذي يحقق هذه المعادلة

 شكل عام عن طريق تبسيطها بشكل تدريجي إلى أن يتم الوصل لحل واضح.يتم حل المعادلة أو المتراجحة ب

 :solution  Linear equationsحل المعادالت الخطية -1-3-1

 على الخواص اآلتية:
ً
 يعتمد حل المعادالت عموما

 في حال جمع أو طرح نفس المقدار من طرفي المعادلة فإّن المساواة تبقى محققة. -

 في المعادلة بمقدار ما فإّن المساواة تبقى محققة.في حال ضرب أو قسمة طر -
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 لحل المعادلة :  :1مثال 

8𝑥 − 3(𝑥 − 4) = 3(𝑥 − 4) + 6 

 يتم اتباع الخطوات اآلتية:

8𝑥 − 3(𝑥 − 4) = 3(𝑥 − 4) + 6 

8𝑥 − 3𝑥 + 12 = 3𝑥 − 12 + 6 

5𝑥 + 12 = 3𝑥 − 6 

 للطرف األيسر مع تغيير اإلشارة 3𝑥يتم نقل 

5𝑥 − 3𝑥 + 12 = −6 

2𝑥 + 12 = −6 

2𝑥 = −18 

 : 2المعادلة على بقسمة طرف 

𝑥 = −9 

 مالحظة: يمكن التحقق من صحة الحل بالتعويض في المعادلة.

 لتكن المعادلة اآلتية: :2مثال 

𝑥 + 2

2
−

𝑥

3
= 5 

كونه يشكل  6إليجاد الحل لهذه المعادلة يجب التبسيط بداية عن طريق التخلص من الكسر بضرب طرفي المعادلة بـ 

 ( بالتالي تصبح المعادلة:least common denominator, LCDأصغر مقام مشترك )

6(
𝑥 + 2

2
−

𝑥

3
) = 6 ∗ 5 

6 ∗
𝑥 + 2

2
− 6 ∗

𝑥

3
= 6 ∗ 5 

 يتم اختزال الكسر في الطرف األيسر 

 

6 ∗
𝑥 + 2

2
− 6 ∗

𝑥

3
= 6 ∗ 5 
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3(𝑥 + 2) − 2𝑥 = 30 

    3𝑥 + 6 − 2𝑥 = 30 

                 𝑥 + 6 = 30 

                         𝑥 = 24 

 في المعادلة.مالحظة: يمكن التأكد من الحل بالتعويض 

 :1مثال تطبيقي 

 ، المطلوب:𝑟في أحد المصارف بحيث يكون معدل الفائدة السنوية البسيطة  𝑃إذا تم إيداع مبلغ 

 سنة. 𝑡بعد  𝐴صياغة كثير حدود الذي يعبر عن إجمالي المبلغ  -1

 .𝑡و  𝑃 ، 𝐴بداللة  𝑟كتابة معادلة لـ  -2

 .𝑡و  𝑟  𝐴بداللة  𝑃كتابة معادلة لـ  -3

 الحل: 

𝑟، بالتالي الفائدة السنوية البسيطة تساوي قيمة المبلغ * معدل الفائدة أي )𝑃المبلغ الحالي  -1 ∗ 𝑃 ،) 

 لمبدأ الفائدة البسيطة فإّن إجمالي الفائدة بعد 
ً
𝑟سنة يساوي  𝑡وفقا ∗ 𝑃 ∗ 𝑡. 

 سنة يساوي: 𝑡بعد  𝐴بالتالي إجمالي المبلغ 

𝐴 = 𝑃 + 𝑟 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 

بالطرف  𝑟سيتم عزل 𝑡 و 𝑃 ، 𝐴بداللة  𝑟نالحظ أن كثير الحدود هو معادلة من الدرجة األولى لذلك لكتابة  -2

 األيسر كما يأتي:

𝑃 + 𝑟 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 = 𝐴 

 للطرف األيمن من المعادلة( 𝑃)أو ننقل  𝑃باالستفادة من خواص المعادالت نطرح من الطرفين 

𝑟 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 = 𝐴 − 𝑃 

𝑃طرفي المعادلة على  بقسمة ∗ 𝑡 :يصبح 

𝑟 =
𝐴 − 𝑃

𝑃 ∗ 𝑡
 

 في الطرف األيسر 𝑃يتم إعادة نفس الخطوات السابقة ولكن هذه المرة بعزل  -3

𝑃 + 𝑟 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 = 𝐴 

 عامل مشترك 𝑃يتم استخدام خاصية التوزيع التي عرضت في املحث السابق إلخراج 

𝑃(1 + 𝑟 ∗ 𝑡) = 𝐴 
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1)بقسمة طرفي المعادلة على  + 𝑟 ∗ 𝑡) : يصبح 

𝑃 =
𝐴

(1 + 𝑟 ∗ 𝑡)
 

 :Linear inequalitiesالمتراجحات الخطية  -1-3-2

المتراجحة الخطية هي عبارة عن متراجحة من الدرجة األولى وهي تشبه المعادالت الخطية ولكن مع استبدال إشارة 

أكبر أو يساوي، كما في   ≤(، أو ≥)أكبر(، أصغر أو يساوي ) <)أصغر(،  >المساواة مع إحدى اإلشارات اآلتية 

 حل المتراجحات يعتمد على الخواص اآلتية:
ً
 المعادالت أيضا

 ال تتغير جهة المتراجحة عند إضافة أو طرح عدد حقيقي لطرفي المتراجحة. -

  موجبال تتغير جهة المتراجحة عند قسمة او ضرب طرفي المتراجحة بعدد حقيقي  -

 .سالبعند قسمة أو ضرب طرفي المتراجحة بعدد حقيقي  تنعكس جهة المتراجحة -

:
ً
 مثال

−5 < −3 

 تصبح: 2عند ضرب طرفي المتراجحة بعدد حقيقي موجب +

−10 < −6 

 تعكس اإلشارة لتصبح: 2-أّما عند ضرب المتراجحة السابقة بعدد حقيقي سالب 

10 > 6 

ه لحل المتراجحات يمكن اتباع نفس العمليات التي يت
ّ
م تنفيذها عند حل المعادالت باستثناء عكس مما سبق يتضح أن

 جهة المتراجحة إذا تًم ضرب أو قسمة طرفيها بعدد سالب.

 لحل المتراجحة الخطية:: 3مثال 

2(2𝑥 + 3) < 6(𝑥 − 2) + 10 

 𝑥تبدأ الخطوات بتبسيط المتراجحة وعزل 

4𝑥يتم حذف األقواس:            + 6 < 6𝑥 − 12 + 10 

4𝑥بدمج الحدود المتشابهة:                + 6 < 6𝑥 − 2 

2𝑥−من طرفي المتراجحة             6𝑥بطرح  + 6 < −2 

2𝑥−من طرفي المتراجحة              6بطرح  < −8 
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𝑥           2-بقسمة طرفي المتراجحة على  > 4 

,4[تقع في املجال  𝑥أي أّن  +∞[ 

 لتكن المتراجحة المزدوجة اآلتية:: 4مثال 

−3 < 2𝑥 + 3 ≤ 9 

 من أطراف المتراجحة: 3−وذلك بطرح  𝑥سيتم التبسيط وعزل  لحل هذه المتراجحة

−6 < 2𝑥 ≤ 6 

3− :  2بقسمة اطراف المتراجحة على  < 𝑥 ≤ 3  

[تقع في املجال  𝑥أي أّن  − 3, 3] 

 

 حاالت تطبيقية: -1-3-3

 : 1حالة تطبيقية 

دوالر لقاء خدمة  66لدفع ، إضافة %7قام شخص ما بشراء شاشة تلفاز كبيرة، وقام بدفع ضريبة قيمة مضافة بمعدل 

 دوالر فما هو سعر شراء هذه الشاشة؟ 1668.63توصيل، فإذا كان مجموع ما دفعه هذا الشخص هو 

 لمعطيات المسألة: 𝑥الحل: بفرض أّن سعر الشراء هو 
ً
ه تبعا

ّ
 فإن

 أي: 1668.63ثمن الشراء + ضريبة القيمة المضافة + سعر خدمة التوصيل =

𝑥 + 0.07 ∗ 𝑥 + 65 = 1668.93 

 :𝑥يتم كما هو معتاد تبسيط المعادلة وعزل  𝑥وهي معادلة خطية بمجهول واحد، وإليجاد قيمة 

𝑥 + 0.07 ∗ 𝑥 + 65 = 1668.93 

1.07𝑥   يتم إصالح الحدود المتشابهة: + 65 = 1668.93 

1.07𝑥من طرفي المعادلة :  66وبطرح  = 1603.93 

𝑥:   1.07بقسمة طرفي المعادلة على  = 1499 

 دوالر. 1966التلفاز  أي أّن سعر شاشة
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 :(Break even: نقطة التعادل )2حالة تطبيقية 

دوالر، وتكلفة متغيرة  98444تقوم شركة متخصصة بتصنيع نوع من الحواسيب الخاصة بالدراجات بتكلفة ثابتة تقدر بـ 

دوالر للحاسوب الواحد. إذا أراد مدير اإلنتاج في هذه  17.94دوالر للحاسوب الواحد. وكان سعر البيع هو  12.40تقدر بـ 

 الشركة معرفة عدد الحواسيب الواجب تصنيعها والتي يتساوى عندها تكلفة إنتاج الحواسيب مع إيراد بيعها؟

 الحل:

( وهي كمية اإلنتاج break evenيسّمى نقطة التعادل ) من الواضح من نص المسألة أّن مدير اإلنتاج يرغب بمعرفة ما

 للصفر. 
ً
التي تتساوي عندها التكاليف الكلية مع اإليرادات الكلية أي هي كمية اإلنتاج التي يكون عندها الربح مساويا

 بعبارة أخرى:

 التكاليف الكلية = اإليراد الكلي )أو قيمة المبيعات(

(. إذ أّن variable costs( وتكاليف متغيرة )fixed costsإلى قسمين تكاليف ثابتة ): إّن التكاليف الكلية تقسم توضيح

 .
ً
التكاليف الثابتة ال تتعلق بحجم اإلنتاج مثل مصاريف تصميم منتج، الدعاية واإلعالن، أو أجر العامل الثابت شهريا

مواد الخام، ومصاريف خدمة اآللة من قوى بينما التكاليف المتغيرة فهي من اسمها تتغير مع حجم اإلنتاج مثل تكلفة ال

 محركة وزيوت وتعبئة.

فإّن التكاليف المتغيرة  𝑥بالعودة إلى المسألة وبفرض أّن كمية اإلنتاج )عدد الحواسيب( التي تحقق نقطة التعادل هي 

12.40تقدر بـ  ∗ 𝑥 17.40، وأّن إجمالي قيمة المبيعات )اإليراد الكلي( يساوي ∗ 𝑥 :بالتالي 

 تساوي التكلفة المتغيرة  + التكلفة الثابتة أي :  𝐶التكاليف الكلية إّن 

12.40 ∗ 𝑥 + 48000 

 مما سبق:

17.40 ∗ 𝑥 = 12.40 ∗ 𝑥 + 48000 

 وهي معادلة بمجهول واحد، وإليجاد الحل سيتم اتباع خطوات التبسيط والعزل:

17.40 بإصالح الحدود المتشابهة  ∗ 𝑥 − 12.40 ∗ 𝑥 = 48000 

5𝑥 = 4800 

𝑥                    6بقسمة طرفي المعادلة على  = 9600 

 للصفر. 6644أي عند بيع إنتاج وبيع 
ً
 حاسوب يكون مقدار الربح اإلجمالي مساويا
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 :(Cosumer price index CPI: الرقم القياس ي ألسعار المستهلك )3حالة تطبيقية 

 متوسط تغير األسعار )أسعار السلع والخدمات( في سوق أو بلد ما CPIيعتبر الرقم القياس ي ألسعار المستهلك )
ً
( مقياسا

 Purchasing powerفي سنة ما مقارنة بسنة أخرى تسمى سنة األساس. كما يعتبر هذا المؤشر مقياس للقوة الشرائية 

ر الرقم القياس ي للدخل الفردي )أي مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بهذا الدخل(. بالتالي فإّن مؤش

يعتبر من المؤشرات الهاّمة التي تساعد في معرفة مقدار تغير القوة الشرائية للفرد من سنة ألخرى. ويعتبر  CPIلألسعار

 في االقتصاد.  inflation rateمقياس هاّما لحساب معدل التضخم 

 إذا كان الرقم القياس ي لألسعار في عام 
ً
فهذا يعني أّن أسعار السلع  2444ساس مقارنة بسنة األ  %164هو  2419مثال

. وكذلك إذا كان الرقم القياس ي لألسعار في 2444عّما كانت عليه في عام  %64بمقدار  2419والخدمات ارتفعت في عام 

عّما  %26، فهذا يعني أّن أسعار السلع والخدمات انخفضت بمقدار 2444مقارنة بسنة األساس  %76هو  2446عام 

 .2444 كانت عليه في عام

لكي  2422وكمثال لهذه الحالة التطبيقية يمكن طرح السؤال اآلتي، كم يجب أن يكون الدخل السنوي للفرد في عام 

خل السنوي للفرد في عام د؟ بفرض أّن ال 2444يستطيع شراء نفس مقدار السلع والخدمات التي كان يشتريها في عام 

وأّن الرقم القياس ي لألسعار في عام  %26.6كان  2444لألسعار في عام دوالر، وأّن الرقم القياس ي  13444كان  2444

 .%291.7هو  2422

 الحل: 

 ، 𝑥هو  2422بفرض أّن الدخل في عام 

إذا كان 
𝐶𝑃𝐼2022

𝐶𝑃𝐼2000
، فإّن لمعرفة مقدار الدخل السنوي للفرد 2444وسنة  2422تعبر عن مقدار تغير األسعار بين سنة  

 ،  يجب ان تتحقق النسبة اآلتية:2444اء نفس مقدار السلع والخدمات التي كان يشتريها في عام والذي يمكنه من شر 

𝑥

13000
=

241.7

29.6
 

 : 13444بضرب طرفي هذه النسبة بـ 

𝑥 = 13000 ∗
241.7

29.6
 

𝑥 =
3142100

29.6
 

𝑥 = 106152 

ه لكي يتمكن الفرد في عام 
ّ
 2444ان يستطيع شراؤها في عام من شراء نفس مقدار السلع والخدمات التي ك  2422أي أن

 لـ 
ً
 دوالر. 146162يجب ان يكون دخله السنوي مساويا
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