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الّداّلة؟ هي  ما  الّثانية عرشة:  الوحدة 
الّدرس األّول: ِبرَكة البلدّية

للّداّلة متثيالت مختلفة 

 يف ِبركَة البلديّة توجُد طريقتان )مساران( للّدفع: 
240 شاقالً مقابل االشرتاك الّسنوّي، َو 10 شواقل إضافيّة مقابل كّل دخول إىل الِبكَة.   مسار للمنتسبني: 

25 شاقالً مقابل كّل دخول إىل الِبكَة. مسار للزائرين: 
هل من األفضل، بحسب رأيكم، اختيار مسار االنتساب؟  

نتعرّف عىل مصطلح الّدالّة ونَصف الّدالّة مبساعدة متثيالت مختلفة.

اِختار رامي مسار االنتساب لهذه الِبكَة.    .1
اِنسُخوا الجدول وأكملُوه. 

عدد مرّات الّدخول181713321

560480450
املبلغ الكيّل

)بالّشواقل(

10 مرات دخول إىل الِبكَة؟  كم شاقالً يدفع رامي مقابل  أ. 

20 مرّة دخول؟ كم شاقالً يدفع رامي مقابل  ب. 

x عدد صحيح(.  ,x ≥ 0( مرّات دخول إىل الِبكّة x اُكتُبوا تعبريًا جبيًّا ملبلغ الّدفع الّذي يدفعه رامي مقابل ت. 

مل يَْخرَت أّيوب مسار االنتساب لهذه الِبكَة.   .2
اِنسُخوا الجدول وأكملُوه.

عدد مرّات الّدخول1286321

675600525
املبلغ الكيّل

)بالّشواقل(

10 مرّات دخول إىل الِبكَة؟ كم شاقالً يدفع أيّوب مقابل  أ. 

20 مرّة دخول؟ كم شاقالً يدفع أيّوب مقابل  ب. 

x عدد صحيح(.   ,x ≥ 0( مرّات دخول إىل الِبكَة x ت.  اُكتُبوا تعبريًا جبيًّا ملبلغ الّدفع الّذي يدفعه أيّوب مقابل

2 ، قمنا باملالءمة )بالتّناظر( بني عدد مرّات الّدخول إىل الِبكَة ومبلغ الّدفع )بالّشواقل(.  1َو  يف املهّمتني 
يه دالّة.    هذا التّناظر الّذي فيه كّل عدد مناسب لعدد وحيد، نسمِّ

نقول: مبلغ الّدفع هو دالّة لعدد مرّات الّدخول إىل الِبكّة. 
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أمامكم هيئة محاور.  أ.   .3
x( عدد مرّات الّدخول إىل  ل عىل املحور األفقّي )محور  نسجِّ

الِبكَة.  
ل عىل املحور العمودّي )محور y( املبلغ الكيّل )بالّشواقل(.  نسجِّ

أمامكم هيئة محاور، اُرُسموها يف دفاتركم.  

الّذي  الّدفع  مسار  بحسب  اآلتية،  للّنقاط   y اإلحدايّث  أكملُوا  ب. 
اختاره رامي )االنتساب(.  

عيُِّنوا الّنقاط  باألزرق يف هيئة املحاور الّتي رسمتُموها يف 
الّدفرت. 

A(4, 280) مُتثِّل الوضع اآليت: مثال: الّنقطة 
4 مرّات ودفع            َدَخل رامي الِبكَة 

280 شاقالً            
          )بحسب مسار االنتساب(.

G(22, )E(20, )D(12, )C(8, )B(2, )

أكملُوا اإلحدايّث y للّنقاط اآلتية، بحسب مسار الّدفع الّذي  اختاره أّيوب ) ال يوجد انتساب(. ت. 
عيُِّنوا الّنقاط باألحمر يف هيئة املحاور.

S(22, )R(20, )Q(12, )P(8, )N(2, )

ث. قال يوسف: َوَصلُْت بني الّنقاط الّزرقاء بخّط أزرق، وَوَصلُْت بني الّنقاط الحمراء بخّط أحمر.
ما هو رأيكم؟ ماذا يصف كّل من خطْي يوسف؟  

(265 ,2.5) عىل الخّط االزرق؟ هل يوجد معنى للّنقطة 

أعطُوا مثاالً لعدد مرّات الّدخول الّتي من األفضل أْن ندفعها بطريقة االنتساب.    ج. 
أعطُوا مثاالً لعدد مرّات الّدخول الّتي من األفضل أْن ندفعها كزائرين.

هل يوجد عدد مرّات من الّدخول الّتي يدفع فيها املشرتكني والزّائرين نفس املبلغ؟ ارِشُحوا بحسب الرّسم البيايّن.   ح. 

متثِّل الّنقاط، يف هيئة املحاور الّتي رسمناها، العالقة بني عدد مرّات الّدخول إىل الِبكَة وبني مبلغ الّدفع.  

M(10, 340) مثال:       الّنقطة 
10 مرات.    َدَخل رامي الِبكَة   x = 10 

. 340 شاقالً دفع رامي   y = 340

يها الخّط البيايّن للّدالّة.   مجموعة الّنقاط، يف هيئة املحاور، الّتي تصف دالّة، نسمِّ

للّتذكري
أحيانًا، نصل بني الّنقاط بخّط، حتّى إْن مل يكن معنًى لجميع الّنقاط عىل هذا الخّط.   

يف هذه الحالة، الخّط ال يصف القّصة، لكنه يساعدنا يف التّعلُّم عن الّدالّة. 
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في أعقاب...

10 مرّات. هل من األفضل أْن يختار مسار االنتساب؟ ارِشُحوا.  يرغب نعيم يف الّذهاب إىل الِبكَة  أ.   .4
200 شاقل. هل ميكن أْن نعرف من ذلك، ما إذا اختار مسار االنتساب؟ ارِشُحوا.   دفع سليم   ب. 

يف نهاية الّسنة، َحَسبَْت ُنهى ووجدت أنّها دفعت مبلغ 400 شاقل.  ت. 
كم مرّة زارت نُهى الِبكَة؟ ارِشُحوا.  
هل اختارت نُهى مسار االنتساب؟ 

زار منري الِبكَة. هل ميكن أنّه دفع مبلغ 305 شواقل؟ ارِشُحوا.   ث. 

اكتشف علامء اآلثار أقدم وأكب ِبركَة يف باكستان. ُحفرت الِبكَة يف بداية األلفيّة الثّالثة قبل امليالد، وقد كانت  
قياساتها 12 م X 7 م. 

1896، أصبحت الّسباحة رياضة أوملبّية، ومنذ ذلك الحني ُبنيت ِبرك سباحة كثرية، يف جميع أنحاء  يف سنة 
العالَم.  

2.5 م( وُعمق  25 م عرض )8 مسارات وهامشان. عرض كّل منهام  50 م طول،   قياسات الِبَكة األوملبية املعيارّية هي:  
2 م عىل األقّل.

مجموعة مهاّم

7 شبابيك. يف كّل َبْيت، يف بناية َسَكن، يوجد    .1
10 بيوت؟ كم ُشّباًكا يوجد يف ِبناية مكّونة من  أ. 

16 بيًتا؟ كم ُشّباًكا يوجد يف ِبناية مكّونة من  ب. 

105 شبابيك؟ ما هو عدد البيوت يف ِبناية فيها   ت. 

اِنسُخوا الجدول وأكملُوه. ث. 

181412(x)عدد البيوت يف البناية

210175 140(y)عدد الّشبابيك يف البناية

7 شبابيك(. 210 )كّل تربيعة  0 حّتى  y من  30 )كّل تربيعة بيتني(; محور  x من0 حّتى  ُارُسموا هيئة محاور: محور  ث. 
y  ميثِّل عدد الّشبابيك يف الِبناية )y ,x عددان طبيعيان(. x ميثِّل عدد البيوت يف الِبناية، 

عيُِّنوا يف هيئة املحاور الّنقاط اآلتية: 

C(8, )B(17, )A(7, )

M( , 98)L( , 35)K( , 77)

أمثلة 

من عندكم
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يقرتح صاحب "مرسح الحّي" طريقتني للّدفع.    .2
35 شاقالً إضافيًّا لكّل مرسحية. 280 شاقالً َو  مبلغ االشرتاك الّسنوي هو   منتسبني: 

75 شاقالً مقابل كّل مرسحية. غري منتسبني: 

5 مرسحيات. كم دفعت؟   اختارت رانية مسار االنتساب وشاهدت   أ. 
10 مرسحيات. كم دفعت؟  اختارت سامية مسار االنتساب وشاهدت 

5 مرسحيات. كم دفع؟  مل يَْخرَتْ ربيع مسار االنتساب وشاهد 
10 مرسحيات. كم دفع؟ مل يَْخرَتْ إبراهيم مسار االنتساب وشاهد 

اِنسُخوا الجدول وأكملُوه. ب. 

عدد املرسحيات975321

مبلغ َدفْعِ املنتسبني)بالّشواقل(665630

مبلغ َدفْعِ غري املنتسبني)بالّشواقل(

 )y x( عدد املرسحيّات، وميثِّل املحور العمودّي )محور  اُرُسموا هيئة محاور يف دفاتركم، بحيث ميثِّل املحور األفقّي )محور  ت. 
مبلغ الّدفع )بالّشواقل(.  

عيُِّنوا يف هيئة املحاور، باألزرق، الّنقاط الّتي متثِّل املبلغ الّذي يدفعه املنتسبون.   
عيُِّنوا يف هيئة املحاور، باألحمر ، الّنقاط الّتي متثِّل املبلغ الّذي يدفعه الزّائرون "غري املُْنتَِسبنَي".

كم مرسحيّة يجب أْن نشاهد، يكْ يكون من األفضل اختيار مسار االنتساب؟ ارِشُحوا.  ث. 

أمامكم متوالية أُطر َمبنيٌَّة من مربّعات.   .3

كم مربًّعا نحتاج لبناء اإلطار يف املكان الثّالث؟   أ. 
كم مربًّعا نحتاج لبناء اإلطار يف املكان الرّابع؟

كم مربًّعا نحتاج لبناء اإلطار يف املكان العارش؟
36 مربًّعا؟ كيف وجدتُم اإلجابة؟   نًا من   يف أّي مكان، يف املتوالية، تجدون إطاًرا مكوَّ

أمامكم أعداد، أّي منها الميكن أْن تكون عدد مربّعات إطار؟ ملاذا؟ ب. 

6888866

اُرُسموا هيئة محاور مناسبة يف دفاتركم، وعيُِّنوا فيها  5 نقاط تناظر بني مكان اإلطار يف املتوالية وعدد املربّعات الّتي تُكوِّن  ت. 
اإلطار.
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الّدرس الّثاين: ضخ املاء

للّدالة متثيالت مختلفة 

يوجد يف ِبركَة ري 1,000 مرت مكّعب من املاء.
غ الِبكَة بوترية 20 مرتًا مكّعبًا من املاء يف الّساعة. نفتح الحنفية ونفرِّ
ما هي الّدالّة املناسبة لوصف حجم املاء يف الِبكَة مع مرور الزّمن؟  

نَصف دوال بطرق مختلفة.  

10 ساعات. 10 ساعات. ِجُدوا حجم املاء الّذي بقي يف الِبكَة بعد مرور  ِجُدوا حجم املاء الّذي خرج من الِبكَة خالل  أ.    .1
ِجُدوا حجم املاء الّذي خرج من الِبكَة خالل10.5 ساعات. ِجُدوا حجم املاء الّذي بقي يف الِبكَة بعد مرور  10.5 ساعات. ب. 

21 ساعة. 21 ساعات. ِجُدوا حجم املاء الّذي بقي يف الِبكَة بعد مرور  ِجُدوا حجم املاء الّذي خرج من الِبكَة خالل  ت. 

اِنسُخوا الجدول وأكملُوه.  .2

حجم املاء يف الِبكَة
)باملرت املكّعب(

عدد الّساعات الّتي مرَّت 
منذ أْن فُتحت الحنفية

0

9005 = 5 · 20 — 1000مثال:

10

10.5

40

x تعبري جبّي:

اُرُسموا هيئة محاور مناسبة يف دفاتركم، وعيُِّنوا فيها  الّنقاط الّتي تناظر بني عدد الّساعات منذ فتح الحنفية )عىل محور  أ.   .3
.)y x( ، وبني حجم املاء )باملرت املكّعب( الّذي بقي يف الِبكَة   )عىل محور 

قال يوسف: َوَصلُْت بني الّنقاط بخّط.   ب. 
ماذا يصف الخّط الّذي رَسمُه يوسف؟  

هل يوجد معنى لجميع الّنقاط الّتي تقع عىل الخّط؟ 

.(0 ≤ x ≤ 50) ميثِّل عدد الّساعات الّتي مرَّت منذ فتح الحنفية x  .4
أمامكم دوال، أّي منها تصف حجم املاء يف الِبكَة؟ 

y = 20xy = 1000 + 20xy = 20x + 1000

y = –20xy = 1000 — 20xy = 20x — 1000

أمثلة 

من عندكم
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منثِّل الّدالّة بطرق مختلفة: بالكلامت، بتعبري جبّي، برسم بيايّن وبجدول قيَّم )ُجزيّئ(. 

4 ، قمنا بوصف الّدالّة بطرق مختلفة:    — 1 يف املهام  مثال: 
بًا من املاء يف الّساعة.  20 مرتًا مكعَّ •  بالكلامت: كان يف الِبكَة 1,000 مرت مكّعب. نُفرِّغها بوترية 

(0 ּ≤ x ≤ 50)   y = 1,000 – 20x بتعبري جربّي:    •
برسم بيايّن:    •

بجدول قيَّم )ُجزيئ(:  •
40100x

2008001,000y

يف هذا املثال، يوجد معنى لجميع الّنقاط الّتي تقع عىل الخّط البيايّن.

نفّكر ب ...

بقي يف ِبركَة الّري )يف مهمة االفتتاحيّة(400 مرت مكّعب ماء.  5. أ. 
كم من الوقت مرَّ منذ البدء بعملية الّري؟ ارِشُحوا. 

بَعد كم ساعة أصبحت البكة فارغة؟  ب. 

كيف وجدتُم اإلجابة عن الّسؤال؟هل استعنتم بالرّسم البيايّن، بالتّعبري الجبّي، أو بالجدول؟   

تعرّفنا عىل عّدة طرق لتمثيل الّدالّة: بالكلامت، بالرّسم البيايّن، بالجدول وبالتّعبري الجبّي.  ت. 
متّى، بحسب رأيكم، من األسهل استعامل كل طريقة لتمثيل الّدالّة؟ 

يف الطّرف الجنويّب من قلعة داوود يف القدس، اكتُشفت بركة سلوان*. 
قام صاحب  عندما  الِبكَة بشكل عشوايّئ،  اكتُشفت   ،2004 يف سنة 

تراكتور بتصليح خّط مجاري.   
تدفقت إىل هذه الِبكَة جميع املياه الّتي سقطت عىل التاّلل الّتي تحيط املدينة.  

بُنيت هذه الِبكَة يف نهاية أيام بيت املقدس الثّاين، وبحسب قياساتها وشكلها، ميكن

الّذنوب  التّطهري من  أنّها كانت فخمة وجميلة. استُعملت مياه سلوان لألعامل املقدسة يف بيت املقدس، مثل:   االستنتاج 
وتطهري املوىت. 

ات املياه الّتي سادت يف أيام البيت الثّاين. يذكّرنا شكل الّدرج الّذي ينزل إىل الِبكَة مبجمعَّ

 لذا يفرتض علامء اآلثار أّن الِبكَة استُعملت أيًضا كمجّمع ماء لتّطهري الّناس والحجاج، الّذين جاءوا إىل القدس، قبل دخولهم 
بيت املقدس.   
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* أُخذت الّصورة مبوافقة أرشيف قلعة داوود- القدس القدمية. تصوير: ابراهام هوزط. 
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مجموعة مهاّم

سعر تذكرة سفر داخل املدينة بالحافلة هو  5.50 شواقل.  .1
تُخطّط عائلة سعيد املرصوف األسبوعّي للّسفر داخل املدينة.

اِنسُخوا الجدول وأكملُوه. أ. 

753
x عدد مرّات الّسفر

)x ≥ 0, عدد صحيح(

y تكلفة الّسفر )بالّشواقل(93.58882.55533

اِختاُروا الّدالّة املناسبة الّتي تناظر بني عدد مرّات الّسفر والتّكلفة.  ب. 

y = 5.5xy = 5.5 + x

2 شاقل من الّسعر العادّي.   سعر الّسفر لألطفال أقل ب   ت. 
اُكتُبوا دالّة تناظر بني عدد مرّات الّسفر وسعر الّسفر لألطفال.   

يف املركز الجامهريي، يوجد مسارْي دفع لالشرتاك يف دروس الّرياضة.     .2
20 شاقالً إضافيًّا مقابل كّل درس.   املسار أ: ندفع 120 شاقالً للّسنة الواحدة َو  

30 شاقالً مقابل كّل درس. املسار ب: ندفع 
y ميثِّل املبلغ بالّشواقل. x عدد صحيح(،    ,x ≥ 0( ميثِّل عدد دروس الّرياضة x

أمامكم دوال، اِختاُروا الّدالّة املناسبة للمسار أ.  أ. 

y = 140xy = 120 + 20xy = 20 + 120x

أمامكم دوال، اِختاُروا الّدالّة املناسبة للمسار ب. ب. 

y = 30 + x y = 30x + 30y = 30x

يف الّسنة القادمة: ت. 

20 درًسا. تُخطُّط سوسن أْن تشرتك يف  
12 درًسا. تُخطُّط سعاد أْن تشرتك يف 
8 دروس. تُخطُّط رازان أْن تشرتك يف  

؟ ارِشُحوا.    أي مسار من األفضل أْن تختار كل واحدة منهنَّ
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تحتوي ِبركَة ماء مليئة عىل 1,350 مرتًا مكّعبًا من املاء.   .3
نضخ املياه من الِبكَة ونفّرغها بوترية  45 مرتًا مكّعبًا من املاء يف الّساعة.

اِنسُخوا الجدول وأكملُوه. أ. 

109752.510)x( الزّمن منذ بدء الّضخ بالّساعات

)y( حجم املاء يف الِبكَة باملرت املكّعب

للّدالّة الّتي تصف:     y =   اُكتُبوا تعبريًا جبيًّا ب. 
(x) منذ بدء الّضخ.  (y) كّدالّة للزّمن بالّساعات  حجم املاء يف الِبكَة باملرت املكّعب 

تربيعة )كّل  حتّى1,350   0 من   y محور  ساعتني(;  تربيعة  )كّل   30 حتّى   0 من   x محور  محاور:  هيئة  وا  حضِّ  ت. 
45 مرتًا مكّعبًا من املاء(. اُرُسموا الخّط البيايّن للّدالّة يف هيئة املحاور.   

نبني أُطُرًا مستطيلة الّشكل من حبل طوله  80 سم.  .4
نالئم )نناطر( بني طول أحد أضالع املستطيل وبني طول الّضلع الثّاين. 

25 سم.  15 سم، فإّن طول الّضلع الثّاين هو   مثال: إذا كان طول أحد أضالع املستطيل  

.(x > 0) اِنسُخوا الجدول وأكملُوه  أ. 

x322214127.2651(x) طول أحد األضالع بالّسم 

(y) طول الّضلع الثّاين بالّسم 

اُرُسموا الخّط البيايّن للّدالّة. ب. 

هل ميكن أْن نبني مربًّعا من بني جميع املستطيالت املمكنة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو طول ضلع املربّع؟    ت. 

يف ِبركَة ري، يف هضبة الجوالن، كان  1,000 مرت مكعب )كوب( من املاء. أُخرج املاء من الِبكَة بوترية  20 مرتًا مكّعبًا من املاء   .5
يف الّساعة. بعد مرور 5 ساعات تعطّلت املضّخة.   

استغرق تصليح املضّخة  12 ساعة. تجّدد الّضّخ، بعد ذلك، بنفس الوترية. 

اِبُنوا جدوالً يالئم )يناظر( بني الزّمن الّذي مرَّ منذ بداية الّضّخ وبني حجم املاء يف الِبكَة باملرت املكّعب.  أ. 

ب.  أمامكم رسوم بيانيّة، اِختاُروا الرّسم البيايّن الّذي يصف حجم املاء الّذي بقي يف الِبكَة كّدالّة لعدد الّساعات منذ البدء 
بعملية الّضّخ. ارِشُحوا.   

y
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الّدرس الّثالث: أربعة أضعاف

مجال الّداّلة واالنتقال بني الّتمثيالت

أمامكم ثالث دوال: 

نالئِم )نناظر( بني كّل عدد وحاصل رضبه يف 4.   •
نالئِم بني عدد األبقار يف الحظرية وبني عدد أرجلها.   •

نالئِم بني كّل طول ضلع مربّع ومحيطه.     •

هل متثِّل جميع األوصاف دالّة بالّضبط؟ 

نُعرِّف مجال الّدالّة. 

أ. اِعرُضوا كّل دالّة، من الّدوال الّتي ظهرت يف مهّمة االفتتاحيّة، بجدول، بتعبري جبّي وبرسم بيايّن.    .1
هل جميع الّدوال الثاّلث هي أوصاف مختلفة لنفس الّدالّة؟    ب. 

هل وجدتم فروقًا بني الّدوال؟  

المئوا لكّل دالّة الرّسم البيايّن املناسب.   ت. 

y

x

y

x

y

x

IIIIII

x؟  أّي دالّة معرَّفة لكّل   ث. 
يف أّي مجال معرَّفة كّل دالّة من الّدوال األخرى؟   

مجال الّدالّة هو جميع األعداد الّتي تقع عىل محور x، وهو مناسب للعالقة الّتي تصفها الّدالّة.  

x > 0  )الّسهم األحمر يف الرّسم مثال: مجال الّدالّة )يف الرّسم البيايّن( الّذي يالئم )يناظر( بني طول الّضلع ومحيطه هو  

         البيايّن(.

يف مهّمة االفتتاحيّة، يوجد ثالث دوال.  

يوجد لجميعها نفس التّمثيل الجبّي، لكن يف مجاالت مختلفة.  

y

x
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(y) بحسب الزّمن )بالّساعات(الّذي  يف الّدرس الّسابق، بحثنا الّدالّة الّتي تصف حجم املاء )باملرت املكّعب( الّذي بقي يف الِبكَة   .2
 .)x( مرَّ منذ بدء الّضّخ

رََسم كّل من فؤاد وزياد رساًم بيانيًّا لهذه الّدالّة .

الرّسم البيايّن لزياد الرّسم البيايّن لفؤاد 

y

x10
0

20 30 40 50

100

300

700

500

900
1,000

عدد الّساعات منذ بدء الّضّخ

حجم الماء 
في الِبرَكة (بالمتر المكّعب) 

 

y

x50 100 150 200-50

-2,000

-500

-1,000

-1,500

1,000

1,500

500

0

2,000

عدد الّساعات
منذ بدء الّضّخ

حجم الماء
في الِبرَكة (بالكوب)

أيُّهام رََسم رساًم بيانيًّا مناسبًا للّدالة؟ ارِشُحوا. 

.x  عدًدا والّدالّة ال تالئم )تناظر( له أي عدد، فإنّنا نقول: إنَّ هذه الّدالّة غري معرَّفة لهذه القيمة ل x إذا كان 
x يف مجال تعريف الّدالّة.  نقول أيًضا: ال يقع 

x = 0(، لذا الّدالّة غري معرَّفة لكّل   x < 0، تصبح الِبكَة 2 ، بدأ تفريغ الِبكَة يف بداية الّضّخ )يف الزّمن  مثال: يف املهّمة  
.x > 50 فارغة بعد 50 ساعة. لذا الّدالّة غري معرَّفة أيًضا ل         

50 )يشمل األطراف(.           هذا يعني أّن مجال الّدالّة هو األعداد بني   0 إىل 

أمامكم خمسة تعابري جبيّة تصف دوال.    .3
y = 4xy = 3xy = x + 3y = x + x + 1y x x

2
1= + +

أمامكم وصف كالمّي لكّل دالّة، المئوا بني الوصف الكالمّي والّتمثيل الجربّي يف املجال املناسب.  

دالّة تالئم )تناظر( بني كّل عدد والعدد األكب منه ب3. أ. 

دالّة تالئم بني طول ضلع املربّع ومحيطه. ب. 

دالّة تالئم بني كّل عدد وبني مجموع العدد والعدد التّايل له.  ت. 

دالّة تالئم بني كّل عدد وبني معدل العدد والعدد التّايل له.  ث. 

دالّة تالئم بني طول ضلع مثلّث متساوي األضالع ومحيطه.  ج. 
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أمامكم ثالثة تعابري جبيّة متثِّل دوال:  .4
اُكتُبوا وصًفا كالميًّا لكّل دالّة.   أ. 

المئوا بني كّل رسم بيايّن والتّمثيل الجبّي للّدالّة.   ب. 

y

x

y

x

y

x

IIIIII

مجموعة مهاّم

اختار رامي عدًدا. وقد الئم )ناظر( بني كّل عدد اختاره وبني العدد األكب منه 5 أضعاف.  .1
اِنسُخوا الجدول وأكملُوه. أ. 

العدد الّذي اختاره راميالعدد األكب منه 5 أضعاف

2

مثال:
2
1

5

 1
5

8

 y =x

اُرُسموا الرّسم البيايّن املناسب للّدالّة. ب. 

ت. أمامكم نقاط، أّي منها تقع عىل الخّط البيايّن للّدالّة؟ 

(11, 55)(12, 72)(12, 60)(10, 10)(10, 50)

اختار أّيوب عدًدا ورضبه يف العدد 6. ث. 
ما هو التّعبري الجبّي املناسب لهذه الّدالّة؟ 

y = 2xy = x + 2y = 2

أمثة

من عندكم
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y = –xy = 2xy = x – 2 أمامكم ثالثة تعابري جبيّة تصف دوال:    .2
أمامكم وصف كالمّي لكّل دالّة، المئوا بني الوصف الكالمّي والتّمثيل الجبّي.

دالّة تالئم )تناظر( بني كّل عدد والعدد األصغر منه ب 2. أ. 

دالّة تالئم بني كّل عدد والعدد املضاّد له.  ب. 

دالّة تالئم بني كّل عدد وحاصل رضبه يف 2. ت. 

المئوا بني كّل رسم بيايّن والتّمثيل الجبّي للّدالّة.    .3
y = –xy = 2xy = x – 2

y

x

y

x

y

x

IIIIII

المئوا بني كّل وصف كالمّي للّدالّة والرّسم البيايّن املناسب لها.    .4
دالّة تالئم )تناظر( بني كّل عدد ونفسه.  أ. 

دالّة تالئم بني كّل عدد ومربّعه. ب. 

دالّة تالئم بني كّل عدد وبُعده عن ال  0. ب. 

y

x

y

x

y

x

IIIIII

اِعرُضوا الّدوال اآلتية بتمثيالت مختلفة: وصف كالمّي، تعبري جبّي، جدول ورسم بيايّن.   أ.   .5
دالّة تالئم )تناظر( بني كّل عدد صحيح والعدد التّايل له.     •
دالّة تالئم بني كّل عدد صحيح والعدد األكب منه ب 10.       •

هل توجد متثيالت متساوية للّدالّتني؟   ب. 
هل الّدالّتان معرَّفتان يف نفس املجال؟  

هل ميثِّل الوصفان الكالميان نفس الّدالّة؟ 
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يف قاعة أفراح، يوجد 8 كراٍس حول كّل طاولة.  .6
اُكتُبوا دالّة تالئم )تناظر( بني عدد الطّاوالت وعدد الكرايس يف القاعة.  أ. 

ِصُفوا الدالّة بتمثيل إضايّف )بجدول، برسم بيايّن أو بتعبري جبّي(.  ب. 

x؟ ارِشُحوا. هل الّدالّة معرَّفة لكّل  ت. 

(y) وبني الزّمن الّذي مرَّ بالّدقائق  أمامكم رسامن بيانيَّان، يالئم )يناظر( كّل رسم بيايّن بني حجم املاء يف الِبكَة باملرت املكّعب   .7
.(x)

y

x

y

1200 1200

12 x

III

الّزمن (بالّدقائق)

حجم الماء
(بالمتر المكّعب)

حجم الماء
(بالمتر المكّعب)

الّزمن (بالّدقائق)

أمامكم وصفان كالميّان، المئوا )ناظروا( بني كل وصف كالمّي والرّسم البيايّن املناسب له.    أ. 
100 مرت مكّعب من املاء. يف البداية، كان يف الِبكَة 1,200 مرت مكّعب من املاء، ويف كّل دقيقة، يخرج من الِبكَة      •

يف البداية، كان يف الِبكَة1,200 مرت مكّعب من املاء، ويف كّل دقيقة، يدخل إىل الِبكَة 100مرت مكّعب من املاء.  •
اُكتُبوا متثيالً جبيًّا لكّل دالّة.   ب. 

يف أّي مجال معرَّفة كّل دالّة؟  ت. 

أمامكم خطّان بيانيّان لّدالّتني، وهام يصفان عدد الكتب يف مكتبتنَْي   .8
       ) تأسست املكتبتنَْي يف نفس الّسنة(. 

يف مكتبة "الّسالم"، يوجد 1,500 كتاب، ويف كّل سنة يشرتون  •       

120 كتابًا جديًدا.              

       • يف مكتبة "الّربيع"، يوجد 2,300 كتاب، ويف كّل سنة يشرتون

40 كتابًا جديًدا.           

المئوا بني كّل رسم بيايّن والوصف الكالمّي املناسب له.   أ. 

اِعرُضوا الّدوال بتمثيالت إضافيّة.   ب. 

ما هو املجال املعرَّفة فيه الّدالتاِن؟   ت. 

املكتبتنَْي  يف  الكتب  عدد  نفس  كان  سنوات،  عدة  مرور  بعد  ث. 
بالضبط.  ارِشُحوا ذلك بحسب الخطنّي البيانيّني.  

y
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الّدرس الّرابع: داّلة أم غري داّلة

متييز الخّط البيايّن للّداّلة

 حاولوا أْن متثِّلوا املالءمات )التناظرات( اآلتية بتمثيالت مختلفة.  
نالئم )نناظر( بني كّل عدد صحيح وحاصل رضبه يف 10. أ. 

نالئم بني كل عدد صحيح والعدد التّايل له. ب. 

نالئم بني كّل عدد والعدد املضاّد له. ت. 

نالئم بني كّل عدد صحيح ومجموع أرقامه.  ث. 

نالئم بني كّل عدد صحيح وعدد أرقامه.  ج. 

3 وحدات عىل محور األعداد.   نالئم بني كّل عدد والعدد الّذي يبعد عنه  ح. 

هل كّل عدد يف املجال يوجد له عدد وحيد؟  هل املالءمة )التناظر( هي دالّة؟  

نتعلَّم كيفّية متييز الخّط البيايّن للّدالّة. 

ة.  الّدالّة هي مالءمة )تناظر( بني عدد وحيد وكل عدد يقع يف مجال تعريف الّدالّ

.7 (y) األصغر منه ب  (x) والعدد  نالئم )نناظر( بني كّل عدد   .1
x؟ ما هي قيمة   y = 10 ث.  ما هي قيمةy؟   x = 10 أ. 

x؟ ما هي قيمة   y = –8 ج.  ما هي قيمةy؟   x = 4 ب. 

x؟ ما هي قيمة   y = 0 ح.  ما هي قيمةy؟   x = –2 ت. 
x وجدتم قيمة واحدة ل y؟  هل لكّل قيمة 

   . x اِفحُصوا ِقياًَم إضافيّة ل
ُنوا يف الخّط البيايّن للّدالّة وافحُصوا إجاباتكم.   متعَّ

اِفحُصوا يف كّل بند ما إذا كان الجدول يصف دالّة. ارِشُحوا.   .2
1510732x

150100703020y

أ. 

8765432x

5432765y

ب.  
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17141185y

ت.  
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x توجد قيمة y وحيدة؟ اِفحُصوا يف كّل رسم بيايّن: هل لكل قيمة    .3
ِجُدوا الرُّسوم البيانيّة الّتي متثِّل دوال. 

y

x

yأ.

x

yت.

x

yج.

x

خ.

y

x

y ب.

x

y ث.

x

yح.

x

د.

هل املستقيامت اآلتية هي خطوط بيانيّة لّدوال؟ ارِشُحوا.   أ.   .4

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

IIIIIIIVV

قال رامي: كّل خّط بيايّن مستقيم ميثِّل دالّة.  ب. 
قال سامي: املستقيم الّذي يوازي أحد املحاور، ال ميثِّل دالّة.  

هل رامي وسامي صادقان يف قولهام؟  

مجموعة مهاّم

ُدوا يف كّل بند ما إذا الجدول يصف دالّة. ارِشُحوا.  حدِّ  .1
17151142xأ.

514533126y

11111xت.

262116118y

17151142xب.

19171364y

262116118xث.

11111y
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أمامكم رسوم بيانيّة، أّي منها تصف دوال؟   .2
y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

ذ.ح.ث.أ.

ر.خ.ج.ب.

yت.

x

ز.د.ج.

أمامكم خّط بيايّن لدالٍَّة.  .3
ما هي قيمةy؟  x = –2 أ. 

ما هي قيمةy؟  x = 4 ب. 

ما هي قيمةy؟  x = 6 ت. 

x؟ ما هي قيمة   y = 0 ث. 

x؟ ما هي قيمة   y = 4 ج. 

x؟ ما هي قيمة   y 5
2
1= ح. 

عيُِّنوا يف هيئة املحاور الّنقاط (5 ,2) (7 ,1) (4 ,0) أ.   .4
وأضيُفوا نقاطًا من عندكم وأكملُوا الخّط البيايّن لدالٍّة. 

عيُِّنوا يف هيئة محاور أخرى الّنقاط (5 ,2) (7 ,1) (4 ,0) ب 
وأضيُفوا نقاطًا من عندكم، بحيث ال ميثِّل الخّط البيايّن دالّة.  

2-2-4-6 4 6 8 10

y

x0

2

-2

-4

4

6

8
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نحافظ على لياقة رياضّية

الحسابّية  العملّيات  ترتيب 

نوا الرّتبيعات الّتي تظهر فيها حلّول التاّمرين اآلتية.  َضعوا ورقة شفافة عىل الجدول ولوِّ  .1

4
1 4

3
2 3· ·+ · 1 · 1 أ.   1 ·  1 ·  1 · (2 + 3)ث.   5 9 + 2 – 4خ.  ر. 

11 · 481 · 0 7 · 8 + 0 ب.  5 · 2 + 3ج.  4 · 4 – 3 · 6د.  ز. 

6 · 6 + 4 · 1 7 · 10 · 0.3  ت.  2 + 5 – 8ح.  س. ذ. 

ما هو العدد الّذي اكتشفتُموه بَعد التّلوين؟  

أضيُفوا عمليّات حسابيّة، بحيث تكون الّنتيجة عدًدا سالبًا.    .2
2–65–1–أ.

52–16ب.

2222ت.

.0 أضيُفوا عمليّات حسابيّة، بحيث تكون الّنتيجة    .3
2–65–1–أ.

52–16ب.

2222ت.

أضيُفوا عمليّات حسابيّة وأقواًسا بحسب الحاجة، بحيث تكون الّنتيجة 1.  .4
2–65–1–أ.

52–16ب.

2222ت.

10025913
60

40
371112231

21561
30

50
519


