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 في هره املحاضسة طيخم الخعسق غلى:

 

  :Graphics and linesالسطىم والخعىط البياهيت  -1-4

  :Graph of linear equationزطم مػادلت خغ اإلاظخليم  -1-4-1

  :Slope of lineميل خغ اإلاظخليم  -1-4-2

  يت:خاالث جعبيل -1-4-3
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 :Graphics and linesالسطىم والخعىط البياهيت  -1-4

ً مخػامدًً ) (، أخدهما أفلي orthogonal axesفي هرا اإلابدث طيخم الترهيز غلى السطىم البياهيت التي جلىم غلى مدىٍز

ه لخددًد أي هلعت في ز  (، وآلاخس غمىدي ًسمص له غادة ) ًسمص له غادة )
ّ
طم بياوي ميّىن مً (. وهما هى مػلىم أه

 الىلعت 
ً
ً، مثال ً ًجب أن ًيىن لهره الىلعت إخداثياث غلى هرًً املحىٍز   ًجب أن ًيىن لها إخداثيت   مدىٍز

(coordinate غلى مدىز )  هما ًظهس الشيل            أو      ، وجىخب  غلى مدىز   ، وإخداثيت ،

 آلاحي:

 

ً )بالخالي إّن جددًد مجمىغت م  غىه    ً الىلاط غلى املحىٍز
ً
( ًظهس شيل بياوي ما، وكد ًيىن هرا الشيل مػبرا

 مػادلت الدزحت ألاولى إلاخغير واخد في اإلابدث الظابم:
ً
ً. مثال  بمػادلت ما بين مخغيًر

                              

 بهره اإلاػادلت هى خغ مظخليم: الشيل البياوي اإلاسجبغ وذلً ألّن خط مستقيم أظلم غليها بمػادلت  

 

 :Graph of linear equationزطم مػادلت خغ اإلاظخليم  -1-4-1

ً فئّن مػادلت الخغ اإلاظخليم جىخب هما ًأحي:  في اإلاػادلت الظابلت ًىحد مخغير واخد في اإلاػادلت، وبفسض وحىد مخغيًر
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 (.variablesحػبر غً مخغيراث )  و   (، و constantsجمثل ثىابذ )  ، و  ،  خيث،  

ً )أو مجهىلين( بالخالي مً اإلاػلىم أّن في هره الحاالث ال ًىحد خل وخيد بل غدد  ه ًىحد مػادلت واخدة بمخغيًر
ّ
ًالخظ أه

، الىلعت )
ً
، أي هى غبازة غً أي هلعت جدلم اإلاػادلت. مثال  :( جمثل أخد الحلٌى للمػادلت آلاجيت4,3ال نهائي مً الحلٌى

        

 :5مثال 

 لخىً اإلاػادلت آلاجيت:

         

، وبالخالي لسطم هرا اإلاظخليم ًىفي إًجاد line equationمً الىاضح أّن هره اإلاػادلت جمثل مػادلت خغ مظخليم 

 هلعخين ليي ًمس بهما هرا اإلاظخليم:

، غىدما جيىن 
ً
 .      أي أّن الىلعت ألاولى       فئّن     مثال

 .      أي أّن الىلعت الثاهيت      فئّن     دما جيىن وغى

 غىدما جيىن 
ً
ب هلعت أخسي مثال مىً ججٍس .      أي أّن اإلاظخليم ًمس بالىلعت      فئّن     ٍو

ً
 أًضا

 

 :Horizontal or Vertical line رسم خط مستقيم أفقي أو عمودي  -

ً ولىً مؼ افتراض أن اإلاخغير اإلاػامل ًمىً اللٌى أّنها جمثل مػا     مً اإلاػادلت  في   دلت خغ مظخليم بمخغيًر

فئّن اإلاظخليم طىف ًأخر إخداثياث   ٌظاوي الصفس، وبالخالي مهما واهذ كيم اإلاخغير          اإلاػادلت 

(coordinate غلى املحىز )   مً أحل ذلً جمثل اإلاػادلت 4-أو   حظاوي .      
ً
ا  مىاٍش

ً
 .  للمدىز  خغ غمىدًا

ً ولىً مؼ افتراض أن اإلاخغير     هفع ألامس في اإلاػادلت  ًمىً اللٌى أّنها جمثل مػادلت خغ مظخليم بمخغيًر

فئّن اإلاظخليم طىف ًأخر   ٌظاوي الصفس، وبالخالي مهما واهذ كيم اإلاخغير         في اإلاػادلت   اإلاػامل 
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 للمدىز     . مً أحل ذلً جمثل اإلاػادلت 6أو   حظاوي   ( غلى املحىز coordinateإخداثياث )
ً
ا  مىاٍش

ً
خغ أفليا

 . 

 

 :Slope of lineميل خغ اإلاظخليم  -1-4-2

ت التي ًسطمها اإلاىدنى مؼ املحىز ألافلي  ً، فئّن ملداز الصاٍو حظّمى اإلايل   غىد جمثيل مػادلت ما جدخىي غلى مخغيًر

(Slopeبمػنى آخس ٌػبر غً ملدا .) هديجت الخغير في   ز الخغير في . 

 لخىً هلعخين 
ُ
( ًلاض بيظبت الخغير the slope، غلى خغ مظخليم فئّن ميل هرا الخغ )       ، و        فمثال

 : غلى الخغير في   في 

  
     

     
 

  
الخغير غلى املحىز الػمىدي

ألافلي الخغير غلى املحىز 
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 : ليىً الىلاط آلاجيت:5مثاٌ 

A- (-3, -2), (3, 4)                 B- (-1, 3) , (2,-3) 

C- (-2, -3), (3, -3)                D- (-2,4), (-2, -2) 

 ( هرا اإلاظخليم:slopeازطم خغ مظخليم ًمس مً ول هلعخين مً هره الىلاط، ثّم أوحد ميل )

 الحل:

        
      

      
 

 

 
                                    

    

      
 

  

 
                   

 

  
       

      
 

 

 
                                    

    

      
 

  

 
       

 (not definedامليل غير معرف )

   خظاب اليظبت  إذا جّم أخر أي هلعخين غلى اإلاظخليم وجّم  مالحظة:
     

     
فئّن هره اليظبت جبلى ثابخت وال  

 جخغير.
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 :Geometric interpretation of slopeالتفسير الهندس ي للميل  -

 ًمىً اطخيخاج ما ًأحي: 5بمالخظت اإلاثاٌ 

 اإلاظخليم غمىدي

Vertical 

 اإلاظخليم أفلي

Horizontal 

اإلاظخليم ًخدسن مً 

إلى   ملحىز ٌظاز ا

 اليمين

اإلاظخليم ًخدسن مً 

إلى   ًمين املحىز 

 اليظاز

اإلاظخليم 

Line 

 Positiveمىحب  negativeطالب  اإلايل صفس اإلايل غير مػسف
اإلايل 

Slope 

    

 مثاٌ

 

 :Geometric meaning of intercept and slopeاملعنى الهندس ي لكل من القاطع وامليل   -

ه غىدما جيىن        لخىً اإلاػادلت 
ّ
 جيىن الىلعت     فئّن     ، مً اإلاالخظ أه

ً
ممثلت       إذا

. ولهرا  ( بها اإلاظخليم املحىز الػمىدي interceptغلى اإلاظخليم اإلامثل لهره اإلاػادلت، وهي حشيل الىلعت التي ًلعؼ )

 اللاظؼ )interceptاطم اللاظؼ )  ًعلم غلى الثابذ 
ً
        ( للمظخليم اإلامثل باإلاػادلت intercept(. مثال

 .1-هى 

. وإذا جّم خظاب        ، بالخالي ًخيىن هلعت أخسي هي     ، فئّن    هرلً إذا افترضىا أّن 

        ، و      ( بين الىلعخين slopeاإلايل )

      
     

     
 

      
     

   
 

 

 
   

 فئّن اإلايل 
ً
 بـ        في اإلاػادلت  slopeإذا

ً
 ممثال

ً
 . ًيىن دائما
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 :Point-slope formامليل –صيغة النقطة  -

 ، ًمىً هخابتها هما ًأحي:       والري ًمس بالىلعت   مػادلت خغ مظخليم مؼ ميل 

             

 .point-slope formعت ميل وجدعى هره الصيغت بصيغت الىل

مس بالىلعت  5.5: إلًجاد مػادلت خغ مظخليم بميل ٌظاوي 6مثال  ميل  -ًخم جعبيم صيغت الىلعت       ٍو

 هما ًأحي:

             

                

             

           

         

هي         ، والثاهيت       هي         ألاولى : إلًجاد مػادلت خغ مظخليم ًمس مً هلعخين 7مثال 

       . 

 مػادلت خغ اإلاظخليم جأخر الشيل:

       

:
ً
 هما جم غسضه طابلا

  
     

     
 

  
   

       
 

 

  
    



Dr Fadi KHALIL 

9 

 
https://manara.edu.sy/ 

 :      ميل مؼ اغخماد الىلعت  -وباطخخدام صيغت مػادلت الىلعت

             

               

            

          

        

 .      مالخظت: ًمىً الحصٌى غلى هفع اإلاػادلت إذا جّم اطخخدام الىلعت 

 خاالث جعبيليت: -1-4-3

 :Costs and outputs: العالقة بين التكلفة وإلاهتاج 1حالة تطبيقية  -

 لحجم ؤلاهخاج total costsجسغب إدازة شسهت مخخصت في جصييؼ لىخاث التزلج في مػسفت مػدٌ حغير الخيلفت اليليت )
ً
( وفلا

(outputs للمػعياث التي لديها فئّن الخيلفت اليليت مً دون إهخاج ) أي جيلفت ثابخت 
ً
 355فلغ( جبلغ  fixed costs(، ووفلا

كعػت إهخاج. وغلى افتراض أّن الخيلفت  155دوالز ليل  4355دز الخيلفت اليليت اليىميت بـ دوالز في اليىم الىاخد، بيىما جل

( 
ً
 (.outputs( مؼ ؤلاهخاج )linearly relatedمسجبعت خعيا

 اإلاعلىب: 

 (.outputs( وؤلاهخاج )costs( الري ًسبغ بين الخيلفت اليليت )slope lineإًجاد ميل اإلاظخليم ) -1

 (.outputs( وؤلاهخاج )costs( اإلامثلت للػالكت بين الخيلفت اليليت )linear equationيم )إًجاد مػادلت اإلاظخل -2

 .255زطم اإلاظخليم اإلامثل إلاػادلت الخيلفت وؤلاهخاج مً أحل هميت إهخاج جتراوح بين الصفس و  -3

 الحل:

ه غىدما ًيىن ؤلاهخاج ، ومً مػعياث اإلاظألت ًخضح  وأّن الخيلفت اليليت هي   لىفسض أّن هميت ؤلاهخاج -1
ّ
)ال ًىحد  5أه

فئّن  155. هرلً غىدما جيىن هميت ؤلاهخاج (0,300)هي          أي الىلعت ألاولى 355إهخاج( فئّن الخيلفت اليليت هي 

 (:the slope. ولحظاب اإلايل )(4300 ,100)هي         ، أي أّن الىلعت الثاهيت 4355ذلً ًخعلب جيلفت ملدازها 

  
     

     
 

  
        

     
 

    

   
    

ادة بملداز وخدة واخدة مً ؤلاهخاج ) 45بما إّن اإلايل ٌظاوي  ادة one unit increasing in ouptutsفئّن ول ٍش ( جؤدي إلى ٍش

 دوالز. 45الخيلفت اليليت بملداز 
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 يم، بالخالي ًمىً هخابتها غلى الشيل آلاحي:بما إّن اإلاػادلت هي مػادلت خغ مظخل -2

       

  أي غىدما ًيىن ؤلاهخاج ( 0,300). ولىً ًمىً ؤلاطخفادة مً الىلعت     مً العلب الظابم اإلايل ٌظاوي 

 للصفس فئّن الخيلفت 
ً
ا ض في اإلاػادلت:355حظاوي   أو   مظاٍو  . بالخػٍى

                 

 ادلت جىخب:بالخالي فئّن اإلاػ

          

جتراوح بين   لسطم مػادلت ألي مظخليم ًىفي جددًد هلعخين، وبما إّن اإلاعلىب زطم اإلاظخليم مً احل هميت إهخاج   -3

          في اإلاػادلت،  255وػىض  وإلًجاد الىلعت الثاهيت( 0,300)، فئّن الىلعت ألاولى هي 255الصفس و 

 : أي

                  

 ًخم زطم خغ بين الىلعخين )8300 ,200بالخالي الىلعت )و 
ً
 ( هما ًأحي:8300 ,200( و )300 ,0(. ولسطم اإلاظخليم إذا

 

 : العالقة بين العرض والطلب:2حالة تطبيقية  -2

 للػالكت بين الػسض )طػس مىخج ما ًخددد ( free competitive marketفي طىق اإلاىافظت الياملت )
ً
علب ( والsupplyوفلا

(demand د غلى الػسض فئّن ادة في الػسض غلى العلب فئّن الظػس طيىخفض. أّما إذا وان العلب ًٍص (. فئذا وان هىان ٍش

 الظػس ًميل إلى الازجفاع. مً هاخيت أخسي فئّن الظػس ٌظخلس إلى الخىاشن غىدما ًدظاوي الػسض مؼ العلب.
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ه غىد طػس وهمثاٌ غً دوز الػالكت بين العلب والػسض في جددًد 
ّ
دوالز لصىدوق البرجلاٌ الىاخد  9الظػس، بفسض أه

دوالز للصىدوق الىاخد فئّن  8.5ألف صىدوق. أّما غىد طػس  255ألف صىدوق، والعلب هى  325فئّن الػسض هى 

 ألف صىدوق. 355ألف صىدوق، والعلب هى  275الػسض هى 

 املطلوب: 

  ًمثل الػسض، و   بفسض أّن        ( Price –supply equationإًجاد مػادلت الظػس الػسض ) -1

 ًمثل الظػس. 

  ًمثل العلب، و   بفسض أّن        ( Price –demand equationإًجاد مػادلت الظػس العلب ) -2

 ًمثل الظػس.

د العلب في هفع الشيل وجددً-الػسض واإلاظخليم اإلامثل إلاػادلت الظػس-زطم اإلاظخليم اإلامثل إلاػادلت الظػس -3

( والتي جمثل الظػس الخىاشوي غىدما ًدظاوي الػسض مؼ العلب interaction pointهلعت جلاظػهما )

(equilibrium point.) 

 الحل :

 إًجاد اإلايل )       إلًجاد مػادلت الظػس والػسض  -1
ً
م جددًد هلعخين مً الشيل slope، ًخم أوال ( غً ظٍس

 (.        (، والىلعت الثاهيت )     ألاولى ) (، خظب اإلاػعياث أغاله الىلعت   )

  
     

       
 

    

   
       

د   الظلؼ في أطىاق ذاث أطػاز مسجفػت. مًاإلايل اإلاىحب ًدٌ غلى زغبت اإلاىخجين في غسض اإلاٍص

 : point-slope formميل  -باطخخدام صيغت مػادلت الىلعت

             

       ( واإلايل      )لعت وباغخماد الى

                

              

            

 .Price-supply equationوهي مػادلت الظػس والػسض 

 (.       )ىصل لىفع اإلاػادلت باغخماد الىلعت ألاخسي خمالخظت ًمىً ال
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(، demandجمثل العلب )  (، و priceجمثل الظػس )   ، بافتراض        إلًجاد مػادلت الظػس والعلب  -2

 إًجاد اإلايل )
ً
م جددًد هلعخين مً الشيل )slopeًخم اجباع هفع ألاطلىب الظابم، إذا ًخم أوال (، خظب    ( غً ظٍس

 (.        (، والىلعت الثاهيت )     اإلاػعياث أغاله الىلعت ألاولى )

  
     

       
 

    

    
        

د مً الظلؼ مؼ اهخفاض الظػس. اإلايل ال  ظالب ٌػىع ميل اإلاظتهلىين غلى شساء اإلاٍص

 : point-slope formميل  -باطخخدام صيغت مػادلت الىلعت

             

         ( واإلايل      )وباغخماد الىلعت 

                  

              

             

 .Price- demand equationلعلب وهي مػادلت الظػس وا

 (.       )ىصل لىفع اإلاػادلت باغخماد الىلعت ألاخسي خمالخظت ًمىً ال

م جددًد الىلعخين )            غسض -بداًت ًخم زطم مػادلت مظخليم الظػس -3 (،      ، غً ظٍس

ً ألافلي        )  هما.. ومً ثم وصل مظخليم ًمس ب والػمىدي   (. غلى املحىٍز

ظلب-هفع ألامس لسطم مػادلت الظػس ًخم جددًد الىلعخين )                     ( ،)        .)

ً ألافلي  والػمىدي   غلى املحىٍز  . ومً ثم وصل مظخليم ًمس بهما.  

 هما هى مبين في الشيل آلاحي:



Dr Fadi KHALIL 

13 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

مىً إًجاد حظاوي هميت الػسض مؼ هميت العلب ) م مظاواة مػادلت الظػس( غequilibrium quantityٍو الػسض -ً ظٍس

 العلب:-مؼ مػادلت الظػس

                                             

                     

                    

           

      

لب. وإلًجاد ( والتي ًدظاوي غىدها الػسض مؼ العequilibrium quantityهي الىميت الخىاشهيت ) 285أي أّن الىميت 

ض في إخدي اإلاػادلخين  الظػس الخىاشوي غىد هره الىميت ًخم الخػٍى

 إّما:

              

                 

      

 أو
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 (. equilibrium priceوهى الظػس الخىاشوي )

إلاػادلخين والتي ًعلم غليها هلعت الخىاشن هي هلعت جلاظؼ مظخليمي ا          بالخالي إّن الىلعت 

(equilibrium point.هما هى مىّضح في الشيل الظابم )   الخظ أّن كبل هره الىلعت أي غىدما ًيىن الػسض أهبر ٍو

دوالز، هرلً غىجا ًيىن العلب أهير مً الػسض فئّن  8.6مً العلب فئّن الظػس ًىخفض ليي ًصل للظػس الخىاشوي 

 دوالز. 8.6ى ًصل للظػس الخىاشوي الظػس ًسجفؼ خت

ه في طىق اإلاىافظت الياملت 
ّ
 للىي الػسض والعلب أي free competitive market)أي أه

ً
( ًخىلد اجفاق غفىي وفلا

 بين اإلاىخجين واإلاظتهلىين غلى هرا الظػس الخىاشوي.

 

 


