
 تحليل المقادير  الجبرية   : األولى الوحدة 

 :النتاجات 

 الجبريةالمقادير تحليل -1

بين الفرق /  مكعبين مجموع / التربيعية تحليل العبارة / مكعبين الفرق بين ) 
 (.مكعبين 

 

 .المضاعف المشترك األصغر/ األكبر ايجاد العامل المشترك  -2

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 العدد  مربع العدد  مكعب العدد 

1 1 1 

8 4 2 

27 9 3 

64 16 4 

125 25 5 

216 36 6 

343 49 7 

512 64 8 

729 81 9 

1000 100 10 

121 11 

144 12 

169 13 

196 14 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل  15 225



 الفرق بين مربعين           

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 األتيةحلل المقادير الجبرية : 1مثال : 

25 - 2س = 

    

 

 

162ع - 2ب    = 

 

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 اخراج العامل المشترك ثم التحليل الى فرق بين مربعين 

   2ص20̶  2س 5

 

 

 

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 تحليل العبارة التربيعية 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 االولية حلل العبارات التربيعية الى عواملها: 

64+  س16+ 2س   

 

 

15- س2 -2س     

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



   1≠تحليل العبارة التربيعية إذا كان معامل أ

2الحد االول                الحد االخير =                   6 -س + 2س 

 3-                         س2                                          

 2س                                                                      

 

 

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



3الحد االول                الحد االخير =                   2- م5+ 2م 

 2م                                                                   

 1-                     م3                                           

 

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 مجموع مكعبين وتحليله 

 تخالق توافق

    (مربع الثاني+الثانيxاالول–االول مربع )(  الثاني+االول)

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 االتية حلل المقادير: 

8+  3س = 

 

 

 

 

6ك 27+  3م  

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 اخراج عامل مشترك قبل التحليل 

542 54 3س2+  3ص 

27 

9 

3 

1 

3 

3 

3 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 الفرق بين مكعبين وتحليله 

 تخالف  توافق 

 :االتية حلل المقادير 

 

 

 

 

  (مربع الثاني+الثانيxاالول+االول مربع )(  الثاني-االول)

 27 - 3س•

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 اخراج عامل مشترك قبل التحليل 

32-4 3س   =    

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 

 (   أ.م.ع)العامل المشترك االصغر

   (أ.م.م)المضاعف المشترك االصغر

 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 األتيةللمقادير ( أ.م.م) ،(أ .م.ع)جد : 

9 – 2ص 

 

6+ ص5+ 2ص 

 

أ .م.ع= 

 

 

أ .م.م= 

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 



 :االتية للمقادير ( أ.م.م) ،(أ .م.ع)جد 

4+س4+2س    

 

6+س5 -2س 

 

1=أ .م.ع    

أ .م.م= 

 

 

 1=أ .م.عفي حالة عدم وجود عوامل مشتركة يكون : مالحظة

 تم تحميل الملف من موقع االوائل 


