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اجلذر التكعيىباجلذر الرتبيعىوجه املقارنة
ھو العدد الجذر التكعیبى للعدد النسبىھو العدد الذى مربعھالجذر التربیعى للعدد غیر السالبالتعریف

الذى مكعبھ
الجذر التكعیبى لھ قیمة وحیدةواألخرى سالبةالجذر التربیعى لھ قیمتان إحداھما موجبةالقیمة الناتجة

٣ھو ٢٧الجذر التكعیبى للعدد ٥_ھو٢٥الجذر التربیعى للعدد مثال
الناتجة للجذر وتأخذ دائما القیمة الموجبة[عالمة الجذر

التربیعى
٣

وتأخذ قیمتھا الناتجة نفس ٣
إشارة العدد تحت عالمة الجذر

٤٣= ١٦مثال
 -٤-= ٦٤

الجذر التكعیبى لعدد نسبى سالب لھ الجذر التربیعى لعدد نسبى سالب لیس لھ معنىالعدد السالب
قیمة سالبة

٣لیس لھ معنى= ٢٥-مثال
 -٥-= ١٢٥

لجذر التكعیبى نقسم للتخلص من ا٢للتخلص من الجذر التربیعى نقسم األس على األسس
٣األس على

١٢٥٣= ٣٥= ٦)٥- (مثال
٢٥= ٢٥=٥٦

٩= ٢٣= ٤)٣( مثال آخر
 )

٣
٨= ٣٢= ٩)٢

الضرب والقسمة 
تحت الجذر

فى الضرب والقسمة تحت الجذر یمكن توزیع الجذور

٤مثال
٤= ٩

٩
 =٢

٣
٣٢٧

٦٤ =
٣

٢٧
٣

٦٤
 =٣

٤

الجمع والطرح 
تحت الجذر

حت الجذر یجب إنھاء عملیة الجمع أو الطرح تحت فى حالة وجود عملیات جمع وطرح ت
الجذر ثم نوجد الجذر لناتج العملیات

٥٣= ٢٥= ١٦+٩مثال
٣-٦٤×٢ =

٣
٣- ١٢٨

 =
٣

٥= ١٢٥
قیمة واحدة وإشارتھا تأخذ س إذا لم تحدد قیمة س فإنھا تأخذ قیمتى الجذرحل المعادالت

نفس إشارة العدد تحت الجذر



أمحد ماضى سعيد/ أ الصف الثانى اإلعدادى                                   جرب                                   ٢

٣٧= ٥+ ٢س٢: المعادلة حلمثال
٣٢= ٥–٣٧= ٢س٢: الحل 
٣٢= ٢س

١٦= ٢

٤_= ١٦_= س 
}٤-، ٤{ = ح . م 

٣٤-= ٧–٣س: حل المعادلة 
٢٧-= ٧+ ٣٤-= ٣س: الحل 

= س 
٣

 -٣-= ٢٧
}٣- { = ح . م 

تابع حل 
المعادالت

إذا كانت س تحت الجذر نكعب إذا كانت س تحت الجذر نربع الطرفین
الطرفین

فأوجد قیمة س ١٣= ٥+ س٢: إذا كان مثال
٨= ٥–١٣= س٢: الحل 

٨= س
٤=٢

بتربیع الطرفین
١٦= س 

٣إذا كان 
٣

٣٩= ٩+ س
فأوجد س

٣: الحل 
٣

٣٠= ٩–٣٩= س
٣

٣٠= س
١٠= ٣

بتكعیب الطرفین
١٠٠٠= س 

:هامةمالحظات
ھى٤-= ٢لیس لھ معنى  أما مجموعة حل المعادلة س= ٤--١
نفسھ×طول الحرف = مساحة الوجھ الواحد للمكعب -٢
٤×مساحة الوجھ الواحد = المساحة الجانبیة للمكعب -٣
٦×مساحة الوجھ الواحد = المساحة الكلیة للمكعب -٤

٤= حجم الكرة –٥
النسبة التقریبیةببحیث نق طول نصف قطر الكرة ، ٣بب قق٣

أوجد:مترين

١(–
٣

٢١٦.٠

٢(
٣

 -٣
٨٣

:أوجد فى ن مجموعة الحل لكل من المعادلتین اآلتیتین )٣
١٠٠٠= ٣)٦+ ٢س(-جـ ٦= ٢–٣)٣–س ٥(-ب٦٢= ٢–٣س٢٧-أ

حرفھلترا أوجد طول ٢٧إناء على شكل مكعب سعتھ -٤
أوجد طول قطرھا٣سمبب٣٦كرة حجمھا -٥
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)/(غير

٠٠٠، ٨، ٣٩، ٣٤،  ٣، ٢تعطى قیما معروفة أو نسبیة مثل ھى مجموعة الجذور التى ال
.وتنطق باى ببوھكذا باإلضافة إلى القیمة ط أو 

ویرمز لمجموعة األعداد الغیر نسبیة بالرمز

:أنالحظ
١- :=
٢-
٣-

نأخذ قیم س الغیر /یم س النسبیة فقط وإذا طلبھا فى نفى حل المعادالت إذا طلب مجموعة الحل فى ن نأخذ ق
نسبیة فقط 

:مجموعة حل المعادلة أوجد فى :مثال

٢٩- = ٢–٣س٦٤
٢+ ٢٩- = ٣س٢٩٦٤- = ٢–٣س٦٤مب:الحل

٢٧- = ٣س٢٧- = ٣س٦٤
٦٤

= س 
٣

 -٢٧
٣-= س ٦٤

٤

٣- مب
٣- ٤

يي٤
= ح . م 

غيرتقريبيةقيمة

إذا طلب إثبات أن العدد الغیر نسبى ینحصر بین عددین عشریین: أوال

نوجد قیمة الجذر باآللة الحاسبة-١
إذا كان العددان المعطیان بھما رقم عشرى واحد نقرب قیمة الجذر لرقمیین عشریین وإذا كان بھما -٢

أرقام عشریة وھكذا ین نقرب الجذر لثالثة رقمین عشری
نكتب قیمة الجذر المقربة بین العددین المعطیین -٣
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٢٫٦٥، ٢٫٦٤ینحصر بین العددین ٧أثبت أن : مثال

تقریبًا٢٫٦٤٦= ٧باستخدام اآللة الحاسبة نجد أن : الحل
٢٫٦٤٦٢٫٦٤

 ،٢٫٦٤٦٢٫٦٥
٢٫٦٤٢٫٦٤٦٢٫٦٥
٢٫٦٤٧٢٫٦٥

إذا طلب إیجاد العددین الصحیحین المحصور بینھما الجذر:ثانيا

نربع الجذر فیعطى عدد صحیح-١
نوجد العددین الصحیحین اللذین لھما جذور صحیحة ویقع بینھما مربع الجذر-٢
فیكون الجذر المعطى محصور بین جذرى العددین الصحیحین -٣

١٣ن صحیحین ینحصر بینھما أوجد عددی:مثال

ثخ أن اكظخد :الحل يل ١٣يلربيلهظ اجلدر ي يش يل يل ١٦١٣و ٩همج يش يل ١٦و ٩همج
يل ١٣أى أن  يش يل ٤و ٣همج

:مترين
ة أن -١ يل ٧أتس يش يل ٢.٧و ٢.٦همج

ثخ اكظخدهم-٢ نام اكظخد أو يش يلهم يل اكدهم همج شجهج ٣١٢اك
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خطعلىغيرتمثيل
یتم تمثیل العدد غیر النسبى على خط األعداد عن طریق رسم مثلث قائم الزاویة

:وسنشرح خطوات تمثیل العدد غیر النسبى على خط األعداد من خالل التوضیح بالمثال اآلتى 

يل:مثال مل حض األظخاد١١ظ ظ
:احلل

١٢نضيف )١
١+١١

هبذ٦= ٢ هل اك لتك ش ه ه آ و
١٢) ٢

١-١١
لتك ٥= ٢ ه ه آ لبو و اكفىضئ هل أجخ رسكظ ش

هبذ: هل اك = ش
+١

لب ٢ و اكفىضئ هل أجخ رسكظ = وش
ثدر  ١–اكظخد يلخون 

٢
٨٧٦٥٤٣٢١٠نرسم خط األعداد                                     ) ٣
سم٥وهو ٢درجة خط طول يساوى طول ضلع القائمة ىف اخلطوة ٩٠باستخدام املسطرة واملنقلة نرس بزاوية ) ٤

سم٥سم                     ٦

٨٧٦٥٤١١٣٢١٠
، ثم نركز بسن الفرجار عىل ١اوى طول الوتر ىف اخلطوة نفتح الفرجار بفتحة تس)  الربجل ( باستخدام الفرجار ) ٥

الطرف العلوى لضلع القائمة املرسوم ونرسم قوس يقطع خط األعداد ىف نقطة ، فتكون نقطة التقاطع هى النقطة التى متثل 
عىل خط األعداد ١١العدد  
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:هامةملحوظات
القوس من ناحیة الیمین ، أما إذا كان العدد سالبًا فإننا نرسم إذا كان العدد المراد تمثیلھ موجب فإننا نرسم- ١

القوس من ناحیة الیسار
، فإننا نرسم المثلث ٣-١١أو ٢+ ١١إذا كان العدد مضاف إلیھ عدد أو مطروح منھ عدد مثل - ٢

فرمن عند ھذا العدد المضاف أو المطروح بدال من أن نرسمھ من عند الص
فإننا نضرب ٥٧أو ٢١١إذا كان مطلوب ضعف الجذر أو ثالثة أمثالھ أو أكثر منة ذلك مثل  - ٣

فى العدد المضروب فى الجذر ) طول الوتر وطول ضلع القائمة ( ٢و ١النواتج فى الخطوتین 

سم    ٢٤= ٤× ٦= تر فإن طول الو٤١١إذا طلب تعیین موضع العدد :فمثال

سم٢٠= ٤× ٥= ، وطول ضلع القائمة 

هرسظ اكظخد :مترين  مل حض األظخاد ىص ٢٥–٣جخد ظ


