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تعريف كثيرات الحدود
يمـن تعريـف كثيـرات الحـدود علـ أنّهـا عبـارة عـن تعـبيرات رياضيـة تتـون مـن متغيـرات ومعـامالت،
باإلضافـة إلـ عمليـات الجمـع والطـرح والضـرب واألسـس غيـر السالبـة، وهـ تعـد جـزءاً هامـاً مـن علـم
الرياضيات والجبر؛ فه تستخدم ف كل المجاالت الرياضية تقريباً للتعبير عن األعداد كنتيجة للعمليات
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الرياضية، ومن األمثلة عل كثيرات الحدود: 3س2‐2س+5، ‐7. س+3، ومن التعابير الت ال تعد من

كثيرات الحدود: 6س-2+2س‐3، جتا(س2‐1)، وه التعابير الت تضم عمليات أخرى غير الجمع والطرح
والضرب واألسس غير السالبة.[1]

أجزاء كثيرات الحدود
نه ال يحتوي علون من متغيرات ومعامل، لأحادي الحد: هو عبارة عن تعبير كثير الحدود، يت
عمليات جمع أو طرح، وأحاديات الحدود ه األجزاء المونة لثيرات الحدود، ويطلق عليها
اسم الحد إذا كانت جزءاً من كثير حدود أكبر، ويوضح المثال التال طريقة تحديد عدد الحدود

المونة لثيرات الحدود:[1]

عدد الحدود المونة له كثير الحدود

تتون من حدين هما: س و3 س+3

تتون من ثالثة حدود ه: 3س2، و2س، و5 3س2‐2س+5

تتون من حد واحد هو ‐7 7-

يتون من أربعة حدود ه: 3أ3ب2 ، 3ب2 ، 2أ ، 1 3أ3ب2‐3ب2+2أ‐1

يتون من ثالثة حدود ه: 1/2س2، ‐2/3س ، 3/4 1/2س2‐2/3س+3/4

معامل الحد: هو العامل غير المتغير لهذا الحد، ويوضح المثال التال طريقة تعيين المعامالت
لل حد من الحدود:[1]

المعامل الحد

1 س

3 3س2

2 2أ2ب3
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تصنيف كثيرات الحدود
يمن تصنيف كثيرات الحدود بطريقتين مختلفتين هما: 

عدد الحدود: حيث ينقسم كثير الحدود بالنسبة إل عدد الحدود إل األقسام التالية:[2]
أحادي الحد، وهو يضم حداً واحداً؛ مثل: 8س.
ثنائ الحدود، وهو يضم حدين؛ مثل: 3س‐4. 

ثالث الحدود، وهو يضم ثالثة حدود؛ مثل: 4س2+5س‐2.

بعدد الحدود الت سمعدد أكثر من ثالثة حدود، فهو ي مالحظة: إذا احتوى كثير الحدود عل
يحتوي عليها.[3]

الدرجة: تحدد درجة الحد عن طريق النظر إل قيمة االس عل المتغير، أو مجموع قيم األسس
عل المتغيرات فيه، وتساوي درجة كثير الحدود درجة الحد األعل دائماً، وتوضح األمثلة التالية

طريقة تحديد درجة كثير الحدود:[3]

المثال األول:

حدد درجة كثير الحدود التال: 5س4+3س3+9س2:

درجة الحد 5س4 ه4، ودرجة الحد 3س3 ه 3، ودرجة الحد 9س2 ه 2، وعليه يعد الحد 5س4 الحد
ذي الدرجة األعل هنا؛ وبناء عليه يعد كثير الحدود هذا كثير حدود من الدرجة الرابعة؛ ألنّ درجة كثير

.الحدود تساوي الدرجة األعل
:المثال الثان

حدد درجة كثير الحدود التال: 6ص3+3س ص+9

درجة الحد 6ص3ه 3، ودرجة الحد 3س ص ه 2، ودرجة الحد 9 ه صفر، وعليه يعد الحد 6ص3
الحد ذي الدرجة األعل هنا، وبناء عليه يعد كثير الحدود هذا كثير حدود من الدرجة الثالثة؛ ألنّ درجة

كثير الحدود تساوي الدرجة األعل
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استخدامات كثيرات الحدود اعتماداً عل درجتها
يعرف كثير الحدود ذو الدرجة الصفرية باسم الثابت، وألنّ قيمة الثابت ال تتغير فهو يستخدم لوصف
الميات غير المتغيرة، ويعرف كثير الحدود ذو الدرجة األول بثير الحدود الخط، وهو يستخدم لوصف
الميات الت تتغير بمعدل ثابت، وهو يستخدم بشل كبير ف المسائل الهندسية ذات البعد الواحد مثل

الطول.[1]

ميات التوهو يستخدم لوصف ال ،عرف كثير الحدود ذو الدرجة الثانية باسم كثير الحدود التربيعي
تتغير بنفس المية من التسارع أو التناقص، وهو يستخدم بشل كبير ف المسائل الهندسية ثنائية البعد
ل كبير فوهو يستخدم بش ،عيبثير الحدود التعرف كثير الحدود ذو الدرجة الثالثة بمثل المساحة، وي

المسائل الهندسية ثالثية األبعاد مثل الحجم.[1]

الشل القياس لتابة كثيرات الحدود
تتب كثيرات الحدود بالطريقة القياسية عن طريق كتابة الحدود ذات الدرجة األعل أوال، ويوضح المثال

التال طريقة كتابة كثيرات الحدود بالطريقة القياسية:[4]

السؤال: اكتب كثير الحدود التال بالطريقة القياسية: 3س2‐7+4س3+س6.

الحل: الدرجة األعل ه 6، لذلك فه تتب أوال، ثم 3، ثم 2، ثم الثابت، وبالتال يتب كثير الحدود

بالشل التال: س6+4س3+3س7-2.

العمليات الحسابية عل كثيرات الحدود

جمع وطرح كثيرات الحدود
تجمع كثيرات الحدود عن طريق جمع الحدود المتشابهة مع بعضها، وه الحدود الت تمتلك المتغيرات،
واألســس ذاتهــا، ومــن الممــن لمعامالتهــا أن تختلــف عــن بعضهــا؛ فمثال تعــد س، و7س و‐2س حــدوداً
متشابهة إال أنّها تمتلك معامالت مختلفة، بينما تعد الحدود التالية حدوداً مختلفة: 2س، 2س ص، 2ص،

2س2، 4 وتُطرح كثيرات الحدود أيضاً بالطريقة نفسها.[1]

المثال األول:
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يوضح المثال التال طريقة جمع كثيرات الحدود:[5]

السؤال: احسب ناتج جمع 2س2+6س+5 و 3س2‐2س‐1.

الحل:

• أوال: 2س2+6س+5+3س2‐2س‐1

• ثانياً: وضع الحدود المتشابهة مع بعضها البعض: 2س2+3س2 +6س‐2س +1-5.

• ثالثاً: جمع الحدود المتشابهة: (2+3)س2+(6-2)س+(5-1)=5س2+4س+4.
:المثال الثان

يوضح المثال التال طريقة طرح كثيرات الحدود:[6]

السؤال: جد ناتج طرح: (5س3‐7س2‐8) – (4س2+5س‐6).

الحل:
• تُطرح كثيرات الحدود عن طريق إزالة األقواس أوال، ثم توزيع إشارة الطرح الت تغير كل إشارة بعدها،

ثم جمع الحدود المتشابهة.

• 5س3‐7س2‐8 – 4س2‐5س+6= 5س3‐7س2‐4س2-5س‐8+6=5س3‐11س2‐5س‐2.

ضرب كثيرات الحدود
يمن ضرب كثيرات الحدود عن طريق توزيع كل حد من حدود كثير الحدود األول عل كل حد من حدود
كثير الحدود الثان، ثم جمع الحدود المتشابهة إن أمن ذلك، وعند ضرب الحدين ببعضهما البعض،
فيجب أوال ضرب المعامالت ببعضها، ثم جمع األسس، ويوضح المثال التال طريقة ضرب كثيرات

الحدود ببعضها:[7]

السؤال: جد ناتج (3س‐4ص)(5س‐2ص).

الحل:
• توزيع كل حد من حدود كثير الحدود األول عل كل حد من حدود كثير الحدود الثان، وهنا يجب

توزيع 3س، و4ص، ومنه ينتج: 15س2‐6س ص‐20س ص+8ص2.
• جمع الحدود المتشابهة مع بعضها: 15س2-26س ص+8ص2.
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