
25 الرياضّيات املدمجة                               الوحدة الرابعة عرشة: صعود ونزول داّلة

دالّة ونزول  صعود  الرابعة عرشة:  الوحدة 

الّدرس األّول:  داّلة تصاعدّية وداّلة تنازلّية

قاس رامز درجة الحرارة يف القدس يف فصل الشتاء، خالل اليوم، ابتداًء من منتصف الليل.  

عنينّ نتائج قياسه يف هيئة املحاور وربط بني النقاط.   

.(x) كدالنّة للزمن بالساعات (y) النّتي قاسها رامز °C  يصف الخطنّ البيايننّ درجة الحرارة ب

درجة الحرارة
(˚C ب )

2 20864 12 22 24

2

–2

4

6

8

10 1814 160 x

y

الزمن (بالساعات)

كم كانت درجة الحرارة يف بداية القياس؟  

كم كانت درجة الحرارة بعد مرور ساعتني منذ بداية عملينّة القياس؟ 

يف أينّ ساعة كانت درجة الحرارة أعىل، عند الساعة ال  8:00 أم عند الساعة ال 9:00؟ ارشحوا. 

يف أينّ ساعة كانت درجة الحرارة أعىل، عند الساعة ال  17:00 أم عند الساعة ال 18:00؟ ارشحوا.

نتعرّف عىل املصطلحني داّلة تصاعدّية وداّلة تنازلّية.

ة االفتتاحينّة.    تني 1 َو 2 إىل املعطيات النّتي وردت يف مهمنّ نتطرنّق يف املهمنّ

أكملوا: أ.   .1
 °C عند الساعة ال  3:00 كانت درجة الحرارة 

 °C عند الساعة ال  4:00 كانت درجة الحرارة 

 °C عند الساعة ال  5:00 كانت درجة الحرارة  

  °C عند الساعة ال  15:00 كانت درجة الحرارة 

.4°C أكملوا: عند الساعة  وعند الساعة  كانت درجة الحرارة ب. 

يف أينّ ساعة تمنّ قياس أعىل درجة حرارة؟ كم كانت درجة الحرارة؟    ت. 

يف أينّ ساعة تمنّ قياس أقل درجة حرارة؟ كم كانت درجة الحرارة؟ ث. 

أحيطوا الكلمة املناسبة.  ج. 
ابتداًء من منتصف الليل وحتنّى الساعة 6:00 ارتفعت / انخفضت درجة الحرارة.

ابتداًء من الساعة ال  6:00 وحتنّى الساعة ال  12:00 ارتفعت / انخفضت درجة الحرارة.

ابتداًء من الساعة ال  12:00 وحتنّى الساعة ال  24:00 ارتفعت / انخفضت درجة الحرارة.

ر ب ... نفكِّ

ة االفتتاحينّة.    ات يف درجة الحرارة يف القدس حسب الرسم البيايننّ النّذي َورَد يف مهمنّ ּ صفوا بالكلامت التغيرُّ أ.   .2
ارشحوا ملاذا تتغينّ درجة الحرارة خالل اليوم؟  ب. 



                              الوحدة الرابعة عرشة: صعود ونزول داّلةالرياضّيات املدمجة                              الوحدة الرابعة عرشة: صعود ونزول داّلة26

منا عىل الخطنّ البيايننّ من اليسار إىل اليمني فيمكن أن نرى أقسام الخطنّ البيايننّ النّتي تكون فيها الدالنّة تصاعدّية  إذا تقدنّ

أو تنازلّية.

 :y ات يف قيم هذا يعني أن نتقّدم عىل محور x ونفحص التغيرُّ

النّة تصاعدينّة.  َت إحداثينّات y يف مجال إحداثينّات x ، فإننّنا نقول: إننّ الدنّ إذا كَبرُ

النّة تنازلّية.  رَت إحداثينّات y يف مجال إحداثينّات x ، فإننّنا نقول: إننّ الدنّ إذا َصغرُ

ة االفتتاحينّة أننّ مثال: الحظنا يف الرسم البيايننّ النّذي َورََد يف مهمنّ
درجة الحرارة انخفضت من الساعة ال  0:00 وحتنّى الساعة ال    •

 .6:00
 x  هذا يعني أننّه كلام تكرب قيم

، y تصغر قيم

لذا فالدالة تنازلّية يف هذا املجال. 

درجة الحرارة ارتفعت من   •
الساعة ال  6:00 وحتنّى الساعة ال   

12:00. هذا يعني أننّه كلام تكرب 
قيم  x تكب قيم y ،لذا فالدالة تصاعديّة يف هذا املجال. 

x

y

تنازلية دية
اع
ص
ت

دية
اع
ص
ت

2 20864 12 22 24

2

–2

4

6

8

10 1814 160 x

y

الزمن بالساعات

درجة الحرارة
(˚C ب)

تنازلّية

دّية
صاع

ت

تنازلّية

لونّنوا، يف كلنّ بند،    .3
باألزرق أقسام الخطنّ البيايننّ النّتي تكون فيها الدالنّة تصاعدّية.   -

باألحمر أقسام الخطنّ البيايننّ النّتي تكون فيها الدالنّة تنازلّية.  -
y

x

yأ.

x

ت. y

x

yب.

x

ث.
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مجاالت صعود ومجاالت نزول الدالّة

أكملوا، يف كلنّ بند، حسب الرسم البيايننّ أين عىل محور x تكون الدالنّة تصاعدينّة وأين تكون تنازلينّة.    .4

مثال: أمامكم خطنّ بيايننّ لدالنّة. 
:x عىل محور         

         حتنّى (1–) الدالنّة  تنازلّية.
         من (1–) حتنّى 4 الدالنّة تصاعدّية.

         من 4 وهلم جرا الدالنّة  تنازلّية.
x

y

2 3 4 5 6 710–2 –1–3

أ.
y

x
2

yث.

x2
–1

حتنّى 2 الدالنّة 

من 2 وهلم جرا الدالنّة 

حتنّى (1–) الدالنّة 

من (1–) حتنّى 2 الدالنّة 

من 2 وهلم جرا الدالنّة 

yب.

x1

yج.

x
3

حتنّى 1 الدالنّة 

من1 الدالنّة 

حتنّى  الدالنّة تنازلينّة. 

من   الدالنّة تصاعدينّة.

yت.

x-2

yح.

x3

الدالنّة  يف كلنّ مجال. الدالنّة  يف كلنّ مجال.
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نَصف صعود أو نزول دالنّة مبساعدة

.x املجاالت املناسبة عىل محور 

مثال: الدالنّة تصاعدّية ، يف الخطنّ البيايننّ النّذي يظهر 
         يف الرسمة، يف املجاالت عىل محور x: حتنّى (3–) ومن 2    

         وهلم جرا.
        الدالنّة تنازلّية  يف املجال عىل محور x: بني (3–) حتنّى 2.

x2–3

y

تنازلّي

دّي
اع
ص
ت

دّي
اع
ص
ت

مجال تصاعدّي مجال تنازلّي مجال تصاعدّي

أكملوا، يف كلنّ بند، املجال التصاعدينّ واملجال التنازيلنّ لكلنّ دالنّة.   .5

x

y

3210–1–2–3–4

yأ.

x
4

0–4

ب.

:x  عىل محور

الدالنّة تصاعدينّة يف املجال  

الدالنّة تنازلينّة يف املجال 

:x  عىل محور

الدالنّة تنازلينّة يف املجال 

الدالنّة تصاعدينّة يف املجاالت 

في أعقاب...

ارسموا خطًّا بيانيًّا لدالنّة بحيث ميرنّ عرب الننّقطتني A َو B  ويتحقَّق ما ييل:   أ.   .6
تكون الدالنّة تنازلينّة عىل يسار A وتكون الدالنّة تنازلينّة

.Bعىل ميني 

أين تكون الدالنّة تصاعدينّة؟ 

هل ميكن أن نرسم خطًّا بيانيًّا لدالنّة بحيث  ميرنّ  ب. 

      عرب الننّقطتني A َو B ويكون تنازيلنّ دامئًا؟ ارشحوا. 

هل ميكن أن نرسم خطًّا بيانيًّا لدالنّة بحيث  ميرنّ  ت. 

      عرب الننّقطتني A َو B ويكون تصاعديًّا دامئًا؟ ارشحوا. 

إذا كانت اإلجابة نعم فكم دالنّة كهذه ميكنكم أن ترسموا؟ ارشحوا.   

y

x

A

B
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مجموعة مهاّم

لونّنوا، يف كلنّ بند،    .1
 .x باألزرق قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة تصاعدّية، واملجال املناسب عىل محور  -

.x باألحمر قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة تنازلّية ، واملجال املناسب عىل محور  -      

y

x6–2 0 2 4 8–4

y

x
1

ب. أ.

أكملوا، يف كلنّ بند، املجال التصاعدينّ واملجال التنازيلنّ لكلنّ دالنّة.  .2

y

x0 1–1–2 2

ب. أ.
y

x0 1 2 3 4 5 6 7 8–1–2–3–4–5

:x عىل املحور

الدالنّة تصاعدينّة يف املجاالت 

الدالنّة تنازلينّة يف املجال 

:x عىل املحور

الدالنّة تصاعدينّة يف املجال 

الدالنّة تنازلينّة يف املجاالت 

ارسموا الخطنّ البيايننّ لدالنّة بحيث ميرنّ عرب الننّقطة A ويتحقَّق ما ييل: أ.   .3
تكون الدالنّة تنازلينّة عىل يسار A وتكون الدالنّة تصاعدينّة

.A عىل ميني 

ارسموا الخطنّ البيايننّ لدالنّة بحيث ميرنّ عرب الننّقطة A ويتحقَّق ما ييل:  ب. 
تكون الدالنّة تصاعدينّة عىل يسار A وتكون الدالنّة تنازلينّة

 .A عىل ميني 

كم دالنّة كهذه ميكنكم أن ترسموا؟ ارشحوا. 

هل ميكن أن نرسم خطًّا بيانيًّا لدالنّة بحيث  ميرنّ  ت. 

      عرب الننّقطة A ويكون تصاعديًّا دامئًا؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم فارسموا.  وإذا كانت اإلجابة ال فارشحوا.   

y

x

A

y

x

A
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 .

.x المئوا بني كلنّ خطنّ بيايننّ للدالة ومجاالت صعوده ومجاالت نزوله عىل محور  .4

y

x
1

y

x1

y

x1

•
•

•
•

•
•

حتنّى 1 الدالنّة تنازلينّةالدالنّة تنازلينّة يف كلنّ مجال

من 1 الدالنّة تصاعدينّة

حتنّى 1 الدالنّة تصاعدينّة

من 1 الدالنّة تنازلينّة

أمامكم رسامن بيانينّان يصفان حجم املاء يف ِبركَة  y )باملرت املكعنّب( كدالنّة للزمن x )بالساعات(.  .5

4 288   32 

1350

900

450

12 2416 200 x

y أ.

الزمن (بالساعات)

الحجم
(بالمتر المكّعب)

الحجم
(بالمتر المكّعب)

4 288 32

1350

900

450

12 2416 200 x

y ب.

الزمن (بالساعات)

غ من املاء؟ ارشحوا.   أينّ رسم بيايننّ يصف ِبركَة متتلئ باملاء؟  وأينّ رسم بيايننّ يصف ِبركَة تفرنّ

أمامكم رسم بيايننّ يصف درجة الحرارة y ) ب  C°( كدالنّة لعمق البحر x )باألمتار(.   .6

ما هي درجة الحرارة، بالتقريب، يف عمق 450 مرتًا؟ أ. 

يف أينّ عمق، بالتقريب، تكون درجة الحرارة C°18؟ ب. 

أمامكم ادنّعاءات، أينّ منها صحيحة.  ت. 
كلنّام كان ُعمق البحر كبيًا تكون درجة الحرارة منخفضة.    -

كلنّام كان ُعمق البحر كبيًا تكون درجة الحرارة مرتفعة.  -
.7°C درجة الحرارة يف ُعمق 600 حوايل  -

درجة الحرارة يف ُعمق 180 مرتًا أقل من درجة الحرارة يف ُعمق 360   -
مرتًا.

يصف الخطنّ البيايننّ دالنّة تنازلينّة.    -

18
0

36
0

28

4

8

12

16

20

24

54
0

72
0

90
00 x

y
(̊ C

العمق (باألمتار)

درجة احلرارة
 ب (
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الّدرس الّثاين: داّلة ثابتة

ارية، وينزلونه مبارشًة  يف مراسم يوم الذنّكرى، يُرفع الَعلم حتى رأس السنّ

ارية. ويبقى الَعلم يف هذه الحالة خالل كلنّ اليوم.  حتى نِصف السنّ

يصف الرنّسم البيايننّ ارتفاع الَعلم خالل يوم الذنّكرى.

يف أينّ ارتفاع يكون الَعلم معظم ساعات اليوم؟   

نتعرّف عىل مصطلح دالّة ثابتة.  

y

x300 60 90

2

4

الزمن (بالثواني)

ارتفاع
العلم

(باألمتار)

ة االفتتاحينّة.  نتطرنّق إىل املعطيات النّتي َورََدت يف مهمنّ  .1
ما هو طول سارية الَعلم؟  أ. 

ارية؟     كم من الوقت يستغرق رفع الَعلم حتى رأس السنّ ب. 
النّة تصاعدينّة؟     بني أينّ ثواٍن )منذ بداية رفع الَعلم( تكون الدنّ ت. 

الة تنازلينّة؟  بني أينّ ثواٍن تكون الدنّ ث. 

الة؟ بني أينّ ثواٍن ال تتغيَّ الدنّ ج. 

ما هو مجال الدالنّة؟  ح. 

م عىل محور x ونفحص: م عىل الخطنّ البيايننّ للدالنّة من اليسار إىل اليمني. هذا يعني أن نتقدنّ نتقدنّ

الة ثابتة.  إذا مل تتغيَّ قيم y لكلنّ إحداثّيات x يف املجال، فإنننّا نقول: الدنّ

،x مثال: عىل محور
         الدالنّة تصاعديّة يف املجال من  0 حتنّى 30 ثانية.

         الدالة تنازلّية يف املجال من 30 ثانية حتنّى 60 ثانية.
         بعد مرور 60 ثانية وحتنّى نهاية اليوم ال يتغّي ارتفاع الَعلم.   

        نقول: الدالنّة ثابتة يف املجال من 60 ثانية وهلم جرا. 

30 60 90

ثابتة

تنازليّة

دّية
صاع

ت

y

x0

2

4

الزمن (بالثواني)

ارتفاع
الَعلم

(باألمتار)
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ر ب ... نفكِّ

x ( النّذي تكون فيه الدالنّة تصاعديّة، واملجال )عىل محور  لوا، يف كلنّ بند، حسب الرسم البيايننّ املجال )عىل محور  سجنّ  .2
x ( النّذي تكون فيه الدالنّة تنازلّية، واملجال )عىل محور x ( النّذي تكون فيه الدالنّة ثابتة.

:x مثال: عىل محور
          املجال النّذي تكون فيه الدالنّة تنازلّية: حتنّى (1–) ومن5 وهلم جرا.        

          املجال النّذي تكون فيه الدالنّة تصاعديّة: من (1–) حتنّى 3.
         املجال النّذي تكون فيه الدالنّة ثابتة: من 3 حتنّى 5.

–2–4 2

2

–2

–4

4

4 60 x

y

ت.أ. y

x4 5 6 73210–1–2x

y

4 53210–1–2–3

x

y

4 5 6 73210–1–2

ث.ب.

x

y

4 53210–1–2–3–4

لونّنوا، يف كلنّ بند،    .3
 .x باألزرق قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة تصاعدّية، واملجاالت املناسبة عىل محور  -

 .x باألحمر قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة تنازلّية، واملجاالت املناسبة عىل محور  -       
.x باألخرض قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة ثابتة، واملجاالت املناسبة عىل محور  -

أ.

x

y.ب

x

y

ارسموا خطًّا بيانيًّا لدالنّة بحيث ميرنّ عرب الننّقطتني A َو B ويتحقَّق ما ييل:  .4
.A تكون الدالنّة ثابتة عىل يسار النقطة  -

.B َو A تكون الدالنّة تصاعدينّة بني الننّقطتني  -
 .B تكون الدالنّة ثابتة عىل ميني النقطة  -

y

x

B

A
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في أعقاب...

الرسوم البيانية اآلتية تناظر بني حجم املاء يف الحوض y )بالسنتمرت مكعنّب( والزمن x )بالساعات(.  .5
المئوا كلنّ خطنّ بيايننّ للوصف الكالمينّ للدالنّة.  

y

x0
الزمن (بالساعات)

حجم الماء
(بالسنتمتر مكّعب)

 • •
حجم املاء يف الحوض ثابت طيلة 

الوقت.

y

x
الزمن (بالساعات)

حجم الماء
(بالسنتمتر مكّعب)

0 • •
أضافوا ماًء إىل الحوض وبعد ذلك تمنّ 

تفريغه.  

y

x
الزمن (بالساعات)

حجم الماء
(بالسنتمتر مكّعب)

0
 • •

ذلك  وبعد  الحوض  إىل  ماًء  أضافوا 

أغلقوا الحنفية.  

y

x
الزمن (بالساعات)

حجم الماء
(بالسنتمتر مكّعب)

تمنّ تفريغ املاء من الحوض.• • 0

مجموعة مهاّم

أمامكم رسمة خطنّ بيايننّ لدالنّة.  .1
مجال الدالنّة عىل محور x: األعداد بني 3– إىل 6.

، تنازيلنّ، ثابت.   أكملوا: تصاعدينّ  
الدالنّة  يف املجال عىل محور x، بني (3–) إىل (2–) 

الدالنّة  يف املجال عىل محور x، بني(2–) إىل 4 

الدالنّة  إىل 6  يف املجال عىل محور x، بني 4 

أمامكم رسمة خطنّ بيايننّ لدالنّة مجالها )عىل محور x(  كلنّ األعداد.   .2
أكملوا املجاالت النّتي تكون فيها الدالنّة تصاعدينّة، تنازلينّة أو ثابتة.  

الدالنّة تصاعدينّة يف املجال 

__________  , الدالنّة تنازلينّة يف املجاالت 

الدالنّة ثابتة يف املجال 

1–1–2–3 2 3 4 5 6 70 x

y

x

y

10–1–3 –2 2 3 4 5
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امء. هبط طائر عىل شجرة، وبنّعد ذلك بدأ يَُحلُِّق يف السنّ  .3
أمامكم رسم بيايننّ يصف دالنّة ارتفاع الطنّائر فوق 

سطح األرض خالل  14 ثانية منذ بدء الطنّيان.

يف أينّ ارتفاع كان الطائر عندما بدأ يف الطيان؟  أ. 
يف أينّ ارتفاع كان الطائر بعد مرور ثانيتني؟

يف أينّ ارتفاع كان الطائر بعد مرور 12 ثانية؟

 9 بعد مرور كم ثانية كان الطائر عىل ارتفاع  ب. 
م؟ 

بعد مرور كم ثانية كان الطائر عىل ارتفاع  27 

م؟ 

أحيطوا الكلمة املناسبة. ت. 
منذ بدء الطنّيان وحتنّى مرور 4 ثواين، ارتفع الطائر  / انخفض الطائر.

من 0 وحتى 4 ثواين، الدالنّة تصاعدينّة / تنازلينّة.

أكملوا: ث. 
الدالنّة تصاعدينّة بني الثواين 

الدالنّة ثابتة من   ثانية وحتنّى  ثانية.

الدالنّة تنازلينّة من  إىل  ثانية ومرنّة أخرى تنازلينّة من  إىل  ثانية.

اكتبوا "صحيح" أو "غي صحيح".   ج. 
بعد مرور 6 ثواين، كان الطائر عىل ارتفاع 12 م فوق سطح األرض.    —

بعد مرور 14 ثانية، وصل الطائر األرض.    —
كان الطائر عىل ارتفاع  21 م فوق سطح األرض مرتني خالل طيانه.   —

عينّنوا، يف هيئة املحاور، النقاط اآلتية ثم صلوا بينها من  أ.   .4
           اليسار إىل اليمني.

C(0, 3)  B(–3, 3)  A(–4, –3)
F(6, 0)  E(4, –3)  D(2, –1)

أكملوا.  ب. 
الدالنّة تصاعدينّة يف املجاالت 

 
الدالنّة تنازلينّة يف املجال 

الدالنّة ثابتة يف املجال 

y

x20 4 6 8 12 14101 3 5 7 11 139

15
18
21
24
27

3
6
9

12

الزمن (بالثواني)

االرتفاع
(باألمتار)

1–1

1

–1

–2

–3

–4

–5

2

3

4

5

–2–3–4–5 2 3 4 5 60 x

y
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معطى، يف كلنّ بند، خطنّ بيايننّ لدالنّة مجالها كلنّ األعداد.  .5
.x لونّنوا و أكملوا مجاالت مناسبة عىل محور  

       لونّنوا باألزرق قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة تصاعدّية. 

لونّنوا باألحمر قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة تنازلّية.

لونّنوا باألخرض قسم الخطنّ البيايننّ النّذي تكون فيه الدالنّة ثابتة.

10 x

y

–1–2 2 3 4 5 x

y

10–1 2 3 4 5

ب. أ.

:x يف املجال عىل محور

حتنّى  الدالنّة  

من  حتنّى  الدالنّة 

من  حتنّى  الدالنّة 

من  وهلم جرا الدالنّة 

:x يف املجال عىل محور

حتنّى  الدالنّة 

من  حتنّى  الدالنّة 

من  وهلم جرا الدالنّة 

اختاروا الخطنّ البيايننّ املناسب للدالنّة النّتي تصف طول )ارتفاع( رامز )بالسم( منذ والدته حتى سننّ 6. ارشحوا.   .6

ث.

x

y

السّن (بالسنوات)

االرتفاع
(بالسم)

yت.

x
السّن (بالسنوات)

االرتفاع
(بالسم)

yب.

x
السّن (بالسنوات)

االرتفاع
(بالسم)

yأ.

x
السّن (بالسنوات)

االرتفاع
(بالسم)

0 0 0 0

اختاروا الخطنّ البيايننّ املناسب للدالنّة النّتي تصف طول )ارتفاع( شمعة مشتعلة )بالسم( حسب زمن االشتعال )بالدقائق(.   .7
ارشحوا.  

y

x

أ.

الزمن (بالدقائق)

الطول
(بالسم)

الطول
(بالسم)

الطول
(بالسم)

الطول
(بالسم)

y

x

ب.

الزمن (بالدقائق)

y

x

ت.

الزمن (بالدقائق)

y

x

ث.

الزمن (بالدقائق)
0 0 0 0
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الدرس الثالث: صعود ونزول داّلة بتمثيالت مختلفة

أمامكم رسم بيايننّ لدالنّة تصف ارتفاع املاء يف حوض y )بالسم(

كدالنّة للزمن x )بالدقائق(.

ماذا ميكن أن نتعلنّم من الرسم البيايننّ عن ارتفاع املاء يف الحوض؟  

1 2 543 7

10

20

30

6 8 90 x

y

الزمن (بالدقائق)

ارتفاع الماء
(بالسم)

نبحث دواالاً بتمثيالت مختلفة. 

ة االفتتاحينّة.  نتطرنّق إىل املعطيات النّتي وردت يف مهمنّ  .1
ما هو مجال الدالنّة؟  أ. 

أكملوا الجدول. ب. 

8653
2
x الزمن )بالدقائق(1320

y ارتفاع املاء )بالسم(

كم كان ارتفاع املاء يف البداية؟   ت. 

حتى أينّ ارتفاع قاموا بتعبئة الحوض باملاء؟   ث. 

كم من الوقت قاموا بتعبئة الحوض باملاء؟   ج. 

يف أي مجال الدالنّة ثابتة؟ ما هو ارتفاع املاء يف الحوض يف هذا الوقت؟  ح. 

يف أينّ مجال الدالنّة تنازلينّة؟ خ. 

كم من الوقت استغرق تفريغ الحوض؟  د. 

بعد مرور كم من الوقت كان ارتفاع املاء يف الحوض 0 سم )هذا يعني أننّ الحوض كان فارًغا(؟  ذ. 

y = 2x – 3   معطاة الدالنّة  .2
أكملوا جدواًل مناسبًا للدالة.   أ. 

43210–1x

y = 2x – 3

عينّنوا النقاط يف هيئة املحاور، ثم ارسموا الخطنّ البيايننّ للدالنّة.  ب. 

هل الدالنّة تصاعدينّة، تنازلينّة أم ثابتة يف كلنّ مجال؟ ت. 

1–1

1

–1
–2
–3
–4
–5

2
3
4
5

–2–3–4–5 2 3 4 5 60 x

y
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ر ب ... نفكِّ

كيف ميكن أن نرى من الرسم البياين متى تكون الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة؟   أ.   .3
كيف ميكن أن نرى يف الجدول متى تكون الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة؟ ب. 

نَصف عىل محور x املجاالت النّتي تكون فيها الدالنّة تصاعدينّة، تنازلينّة أو ثابتة من التمثيالت املختلفة. 

من  الرسم البيايّن: ننظر إىل الرسم البيايننّ من اليسار إىل اليمني، هذا يعني أن نتقدم من قيم صغرى إىل قيم أكرب   •
x. نرى أقسام الخطنّ البيايننّ النّتي تكون فيها الدالنّة تصاعدّية،  تنازلّية أو ثابتة ونَصف هذه املجاالت عىل  للمتغيِّ 

.x محور

من  الجدول: نرتنّب قيم x تصاعديًّا.   •
ات يف قيم  y املناسبة.                     نفحص التغيرُّ

: مثال: نالحظ يف الرسم البيايننّ النّذي أمامكم، عىل محور x، أننّ
الدالنّة تصاعديّة  يف املجال من  (2–) حتنّى 0 ،

الدالنّة ثابتة  يف املجال من 0 حتنّى 2،

الدالنّة تنازلّية  يف املجال من 2 حتنّى 5.

قيم x مرتنّبة تصاعديًّا يف الجدول.  

.y ات يف قيم نفحص املجاالت حسب التغيرُّ

543210–1–2x

–2024441–2y

1–1

1

–1
–2

2
3
4
5

–2–3 2 3 4 50 x

y

.20°Cُوضع إبريق ميلء باملاء عىل الننّار، وقد كانت درجة حرارة املاء  .4
َسَخن املاء حتى وصل درجة الغليان.  

استمر املاء بالغليان لعدة دقائق، وعندئٍذ أُنزل اإلبريق َعِن الننّار.  

أينّ رسم بيايننّ يصف القصة؟ ارشحوا. 

y

x

أ.

الزمن (بالدقائق)

درجة الحرارة
(˚C) 

y

x

ب.

الزمن (بالدقائق)

درجة الحرارة
(˚C) 

y

x

ت.

الزمن (بالدقائق)

درجة الحرارة
(˚C) 

000
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مجموعة مهاّم

y = 3x – 1 معطاة الدالنّة  .1
أكملوا جدواًل مناسبًا للدالنّة. أ. 

210–1–2x

 y

عينّنوا النقاط يف هيئة املحاور، ثم ارسموا الخطنّ ب. 

   البياين املناسبنّ للدالنّة.

هل الدالنّة تصاعدينّة أم تنازلينّة؟  ت. 

 y = –2x + 1 معطاة الدالنّة  .2
أكملوا جدواًل مناسبًا للدالنّة. أ. 

210–1–2x

y

عينّنوا النقاط يف هيئة املحاور، ثم ارسموا الخطنّ ب. 
البيايننّ املناسبنّ للدالنّة. 

هل الدالنّة تصاعدينّة أم تنازلينّة؟  ت. 

أمامكم رسمة خطنّ بيايننّ لدالنّة.  .3
أكملوا الجدول حسب الخطنّ البيايننّ للدالنّة. أ. 

530–2–3–4x

y

، تنازيلنّ أم ثابت. أكملوا: تصاعدينّ

:x عىل محور

يف املجال حتنّى  (2–)، الدالنّة  

يف املجال من (2–) حتنّى 3، الدالنّة 

يف املجال من  3، الدالنّة 

1–1

1

–1
–2
–3
–4
–5

2
3
4
5

–2–3–4–5 2 3 4 5 60 x

y

1–1

1

–1

–2

–3

–4

–5

2

3

4

5

–2–3–4–5 2 3 4 5 60 x

y

1–1

1

–1
–2

2
3
4
5
6
7

–2–3–4–5 2 3 4 5 6 70 x

y
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أمامكم رسمة خطنّ بيايننّ لدالنّة.  .4

أكملوا الجدول حسب الخطنّ البيايننّ للدالنّة. أ. 

9640–3x

2y

، تنازيلنّ أم ثابت. ب. أكملوا: تصاعدينّ

:x عىل محور

يف املجال حتنّى (2–)، الدالنّة 

يف املجال من (2–) حتنّى 1، الدالنّة 

يف املجال من 1 حتنّى 4، الدالنّة  

يف املجال من 4 حتنّى 6، الدالنّة  

. يف املجال من 6 وهلم جرا، الدالنّة 

أمامكم خطنّ بيايننّ لدالنّة يناظر بني حجم املاء يف الرِبكَة y )باملرت املكعنّب(  .5
       والزمن x )بالساعات(.

كم كان حجم املاء )باملرت املكعنّب( يف الربِكَة يف بداية  أ. 
القياس؟  

كم كان حجم املاء )باملرت املكعنّب( يف الربِكَة بعد مرور 

3 ساعات منذ بداية القياس؟
كم كان حجم املاء )باملرت املكعنّب( يف الربِكَة بعد مرور  

6 ساعات منذ بداية القياس؟

بًا من املاء؟ بعد مرور كم ساعة كان يف الربِكَة 44 مرتًا مكعنّ ب. 

أكملوا: ت. 
يف املجال بني ___ إىل ___ ساعات أخرجوا ماء من الرِبكَة.

يف املجال بني ___ إىل ___ ساعات أضافوا ماء من الرِبكَة.

. أكملوا الجدول حسب الرسم البيايننّ ث. 

2
الزمن )بالساعات(1111086520

y حجم املاء )باملرت املكعنّب(

أحيطوا الكلمة املناسبة.  ج. 
يف املجال بني 0 إىل 6 ساعات الدالنّة تصاعدينّة / تنازلينّة / ثابتة.

يف املجال بني 6 إىل9 ساعات الدالنّة تصاعدينّة / تنازلينّة / ثابتة.

يف املجال بني 9 إىل 12 ساعات الدالنّة تصاعدينّة / تنازلينّة / ثابتة.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

–1
–1
–2

–2–3 2 3 4 5 6 7 8 90 x

y

y

x20 4 6 8 12101 3 5 7 119

36

44

52

60

4

12

20

28

الزمن (بالساعات)

الحجم 
(بالمتر المكّعب)
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باحة يف ِبركَة طولها 50 مرتًا. يتدرب رياض ملسابقة السنّ  .6
وهو يسبح دون توقف ذهابًا وإيابًا ملدة 8 دقائق.

قائق( النّذي مرَّ منذ بداية التدريب. النّة للزنّمن x )بالدنّ        يصف الجدول بُعد رياض عن نقطة االنطالق y )باألمتار( كدنّ

 

8764
2
x الزمن )بالدقائق(133210

0255001
2
y املسافة )باألمتار(122550250

. عيِّنوا، يف هيئة املحاور، الننّقاط املناسبة للمعطيات يف الجدول، ثمنّ اربطوا بني الننّقاط بخطنّ أ. 

كم ِبركَة )ذهابًا وإيابًا( يسبح رياض خالل 8 دقائق؟  ب. 

كم من الوقت يسبح رياض ِبركَة واحدة )ذهابًا وإيابًا(؟  ت. 

كم مرتًا سبح رياض؟  ث. 
يف أي مجاالت تكون الدالنّة تصاعدينّة؟   ج. 

يف أي مجاالت تكون الدالنّة تنازلينّة؟  ح. 

ُعينّنت ثالث نقاط يف هيئة محاور.    .7
لة.   دوا، يف كلنّ بند، ما إذا هنالك دالنّة مترنّ عرب النقاط الثالث وتحقنّق الصفة املسجَّ حدنّ

إذا كانت اإلجابة نعم فارسموا الخطنّ البيايننّ املناسب، وإذا كانت اإلجابة ال فارشحوا.  

ميرنّ الخطنّ البيايننّ للدالنّة عرب النقاط الثالث.  أ. 

ة دوال مترنّ خطوطها البيانينّة عرب النقاط الثالث. هنالك عدنّ ب. 

دالة تنازلينّة يف كلنّ مجال.  ت. 

دالة تنازلينّة يف البداية وتصاعدينّة بعد ذلك.   ث. 

يتقاطع الخطنّ البيايننّ للدالنّة مع محور x يف نقطتني.  ج. 

يتقاطع الخطنّ البيايننّ للدالنّة مع محور x يف أكرث من نقطتني. ح. 

y

x

y

x20 4 6 81 3 5 7

40

50

10

20

30

الزمن (بالدقائق)

المسافة
(باألمتار)


