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متغيرِّة  ووتية  ثابتة  تغيرُّ  وتية  عرشة:  الخامسة  الوحدة 

الّدرس األّول: مسابقة الّركض

ة رسعة ثابتة ورسعة متغيرِّ

 اشرتك كّل من رائد، سليم وسعيد يف مسابقة الرّكض، يف نفس املسار.

أمامكم رسوم بيانيّة تصف املسافة y )باألمتار( الّتي قطعها كّل واحد منهم منذ بداية الرّكض كدالة للزمن x )بالثواين(.
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هل فاز أحد املتسابقني يف مسابقة الركض؟ ارشحوا.  

نبحث وتية ركض كّل واحد من املشرتكني يف الّركض.

نتطرّق يف املهام 1 - 4 إىل املعطيات الّتي وردت يف مهّمة االفتتاحيّة.  

أكملوا يف الجدول املسافة )باألمتار( الّتي قطعها كّل متسابق منذ بداية الركض.    أ.   .1
كم ثانية استغرق الركض؟  ب. 

ما هو طول املسار؟  ت. 

هل فأز أحد يف املسابقة؟ ارشحوا.  ث. 

انتبهوا إىل أّن الثانية الرابعة للركض هي الفرتة الزمنيّة الّتي مرّت بني 

3 ثواٍن إىل 4 ثواٍن.

مثال: أرشنا يف الرسمة باألحمر، عىل محور x، إىل الثانية الرابعة. 
         قطع سليم يف الثانية الرابعة حوايل 8 أمتار.  )أرشنا إىل ذلك باألزرق

.)y عىل محور        
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مباذا يختلف الرّكض عن امليّش الّسيع؟ أثناء امليّش، يف كّل لحظة ُمعطاة، قَدم واحد، عىل األقّل، يتالمس    

الريايّض،  امليّش  مسابقة  يف  الهواء.  القدمان يف  فيها  يكون  مرحلة  الرّكض، هناك  أما خالل  األرض،  مع 

دون عىل أْن يكون تالمس مع األرض )لقدم واحدة عىل األقّل( خالل كّل املسابقة. يشدِّ

ر ب ... نفكِّ

يف الثانية الثالثة )بني ثانيتني إىل  3 ثواٍن(: أ.   .2
َمْن هو املتسابق الّذي قَطع أقرص مسافة؟    -
َمْن هو املتسابق الّذي قَطع أطول مسافة؟   -

يف الثانية الثامنة )بني 7 ثواٍن إىل 8 ثواٍن(: ب. 
َمْن هو املتسابق الّذي قَطع أقرص مسافة؟  -
َمْن هو املتسابق الّذي قَطع أطول مسافة؟  -

هل ازدادت رسعة أحدهم قبل الوصول إىل النهاية؟ هل َصُغرت رسعة أحدهم؟ ارشحوا . ت. 

أضفنا "درًجا"  إىل كّل خّط بيايّن.  .3
عرض كّل درجة هو وحدة واحدة، وهذا يعني ثانية واحدة )انظروا الرسمة(.  
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حّددوا، يف كّل بند، "صحيح" أو "غري صحيح". 

ال يتغرّي ارتفاع الدرج يف الرسم البيايّن التابع لرائد.  أ. 

ارتفاع الدرجة يف الثانية الرابعة، يف الرسم البيايّن التابع لسعيد، أصغر من ارتفاع الدرجة يف الثانية التاسعة.  ب. 

ينخفض ارتفاع الدرج تدريجيًّا يف الرسم البيايّن التابع لسعيد.  ت. 

ارتفاع الدرجة يف الثانية الرابعة، يف الرسم البيايّن التابع لسليم، أكرب من ارتفاع الدرجة يف الثانية التاسعة. ث. 

ينخفض ارتفاع الدرج تدريجيًّا يف الرسم البيايّن التابع لسليم. ج. 

ر ب ... نفكِّ

ماذا ميثِّل ارتفاع كّل درجة )يف الدرجات الّتي يوجد لها نفس العرض(؟  أ.   .4
ما العالقة بني ارتفاع الدرج ورسعة الركض؟ ارشحوا.   ب. 
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عرض كّل درجة، يف املهّمة 3، هو وحدة واحدة )ثانية واحدة(.    •
يصف ارتفاع كّل درجة املسافة الّتي قطعها الرّاكض خالل ثانية واحدة )هذا يعني الرسعة يف الثانية(. 

تصف الّدرجة األعىل مسافة أكرب قطعها الرّاكض خالل ثانية واحدة، وهذا يعني أّن الرّسعة أكرب.

إذا كَرُب ارتفاع الّدرجات تدريجيًّا فهذا يعني تزداد رسعة الرّاكض.  -
إذا َصُغر ارتفاع الّدرجات تدريجيًّا فهذا يعني تقل رسعة الرّاكض.  -

إذا مل يتغريرَّ ارتفاع الّدرجات فهذا يعني أّن رسعة الرّاكض ثابتة.  -

مثال: يف مهّمة االفتتاحيّة. 

يزيد سعيد من رسعتهتتباطئ رسعة سليمركض رائد بسعة ثابتة
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ارتفاع الدرجة مقداًرا ثابتًا فإنّنا نقول: إّن وتية التغي للدالّة ثابتة.  

عرض الدرجة
إذا كان خارج القسمة لكّل درجة     •

الخّط البيايّن، يف هذه الحالة، هو خّط مستقيم.  

إذا كان الخّط البيايّن ليس خطًّا مستقيماً فإّن وترية التغري غي ثابتة.

مجموعة مهاّم

 

أمامكم وصف للرّكض الّذي يركضه سامر ملسافات طويلة.  .1
ما هو طول املسار؟   أ. 

بكم دقيقة أنهى سامر الرّكض؟  ب. 
هل ركض سامر بوترية ثابتة؟ ارشحوا.  ت. 
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تتسابق ُسلحفتان يف مسار طوله 9 م.   .2
لحَفتنَْيِ y )باألمتار( يصف الخطّان البيانيّان بُعد السُّ

عن نقطة االنطالق كدالّة للزمن x )بالدقائق(.

I لحفاة السرُّ أ. 
ما هي املسافة الّتي قطعتها خالل الدقيقة األوىل؟  -
ما هي املسافة الّتي قطعتها خالل الدقيقة الثانية؟  -

بَعد كم دقيقة قطعت  6 أمتار عن نقطة االنطالق؟  -
II لحفاة السرُّ ب. 

ما هي املسافة الّتي قطعتها خالل الدقيقة األوىل؟   -
ما هي املسافة الّتي قطعتها خالل الدقيقة الثانية؟  -

بَعد كم دقيقة قطعت  6 أمتار عن نقطة االنطالق؟  -
بَعد كم دقيقة التقت السلحفتان؟ يف أّي بُعد؟  ت. 

اكتبوا "صحيح" أو "غري صحيح". ث. 
بَعد مرور 3 دقائق وصلت السلحفاة II خّط النهاية.  -

وصلت السلحفتان خّط النهاية يف نفس الوقت.    -
تتقّدم السلحفاة II بسعة ثابتة.   -

.(x) الّتي يقطعها  سامر كدالّة للزّمن بالثّواين (y) أمامكم رسم بيايّن يصف املسافة باألمتار  .3
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كم من الزّمن استغرق ركض سامر؟   أ. 
بعد كم ثانية قطع سامر 80 مرتًا؟ ب. 

ما هي املسافة الكلّيّة الّتي قطعها سامر؟ ت. 
أحيطوا اإلجابة الصحيحة.   ث. 

ة خالل ال  8 ثواين األوىل.  َركض سامر بسعة ثابتة / متغريِّ  -

ة بَعد ال  8 ثواين األوىل.. َركض سامر بسعة ثابتة / متغريِّ  -
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لدّرس الثّاين: وتية تغيرُّ الدالة 

يف املخيم الّصيفّي، يرفع التاّلميذ الَعلم إىل رأس الّسارية عند كّل مساء. 

يف كّل يوم، يختارون تلميذة متفّوقة لرفع الَعلم.

 أمامكم رسوم بيانيّة تصف رَفع الَعلم يف ثالثة أيام.
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إىل أّي ارتفاع رُفع الَعلم كّل يوم؟  

كم من الوقت استمّر  رَفع الَعلم كّل يوم؟ 

نتعلرُّم عن وتية تغيرُّ الّدالّة.

أَضفنا درًجا بنفس العرض لكّل خّط بيايّن يك نبحث وترية التغريُّ يف الرسوم البيانيّة املختلفة.   .1

يف أّي رسم بيايّن ال يتغرّي ارتفاع الدرج؟  أ. 

يف أّي رسم بيايّن يزداد ارتفاع الدرج تدريجيًّا؟  ب. 

يف أّي رسم بيايّن يقل ارتفاع الدرج تدريجيًّا؟  ت. 

من منهّن رَفعت الَعلم بوترية ثابتة؟   ث. 

من منهّن بدأت يف رَفع الَعلم بوترية بطيئة، وبعد ذلك ازدادت وترية الرفع؟  ج. 

من منهّن بدأت يف رَفع الَعلم بوترية رسيعة، وبعد ذلك بوترية بطيئة؟ ح. 
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للتذكي: يف سلسلة الّدرجات املتجاورة واملتساوية يف عرض وحدة واحدة:   

إذا كرب ارتفاع الّدرجات تدريجيًّا فإّن وترية التغريُّ تَْكرب.  •

إذا صغر ارتفاع الّدرجات تدريجيًّا فإّن وترية التغريُّ تَْصُغر.   •

إذا مل يتغي ارتفاع الّدرجات فإّن الوترية ثابتة. يف هذه الحالة يكون الخّط البيايّن خطًّا  •
      مستقيًم.

0

0

قامت أمية بتعبئة الوعائني باملاء.    .2
صفوا كيف يتغرّي ارتفاع املاء يف كّل وعاء؟ أ. 

أمامكم رسمن بيانيّان.   ب. 
أّي رسم بيايّن يصف ارتفاع املاء يف الوعاء أ؟   

أّي رسم بيايّن يصف ارتفاع املاء يف الوعاء ب؟ 

ارشحوا.

ر ب ... نفكِّ

قُذفت كرة عموديًّا إىل أعىل.    .3
أمامكم رسم بيايّن يصف ارتفاع الكرة فوق سطح األرض y )باألمتار(

 كدالّة للزمن الّذي مّر منذ أن قُذفت الكرة x )بالثواين(.
صفوا كيف يتغرّي ارتفاع الكرة؟  
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مجموعة مهاّم

أمامكم رسم بياين يصف تركيز دواء يف الّدم كدالة للزمن.   .1
عند حقن الّدواء، يرتفع الرّتكيز مبارشًة تقريبًا، وهو ينخفض مع مرور

 الوقت خالل إخراج الّدواء من الجسم.   

يف أّي ساعة مترَّت الحقنة األوىل؟  أ. 
يف أّي ساعة مترَّت الحقنة الثانية؟ ب. 

كّل كم ساعة يحقنون الّدواء؟  ت. 

ة؟   هل ينخفض تركيز الّدواء يف الّدم بوترية ثابتة أم بوترية متغريِّ ث. 

أمامكم رسمن بيانيّان يصفان املسافة y )باألمتار( عن نقطة االنطالق لقطار أطفال للعب ولسيارة أطفال للعب كدالّة   .2
لزمن تشغيل اللعبة x )بالدقائق(.
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ما هي املسافة الّتي قطعها القطار يف الّدقيقة األوىل؟   أ. 
ما هي املسافة الّتي قطعتها الّسيارة يف الّدقيقة األوىل؟ ب. 

أيُّهم قَطع مسافة أكرب خالل الّدقائق ال 4 األوىل؟  ت. 

دوا هل هي مناسبة للقطار، للّسيارة أو إلثنيهم.   أمامكم عبارات، حدِّ ث. 
القطار / الّسيارة تحرّك بسعة ثابتة يف الّدقيقتني األوليَني.    •
القطار / الّسيارة قَطع  30 م خالل 6 دقائق.    •
القطار / الّسيارة قَطع 18 م خالل دقيقتني.    •
القطار / الّسيارة قَطع 12 م يف الدقيقة األوىل.   •
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سارت شاحنة أطفال للعب ودّراجة أطفال للعب يف نفس املسار، طول املسار 90 م.  .3

ة. ت الّدّراجة رسعتها مرّة واحدة، أما الّشاحنة فقد سارت برسعة متغيرِّ غريرَّ

المئوا بني كّل رسم بيايّن واللُّعبة املناسبة له.  أ. 
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ما هي املسافة الّتي قطعتها الشاحنة يف الّدقيقتني األوليَنْي؟   ب. 
ما هي املسافة الّتي قطعتها الدراجة يف نفس الوقت؟  

خالل كم دقيقة قطعت الشاحنة مسافة 80 م. ت. 
خالل كم دقيقة قطعت الدراجة نفس املسافة.  

دوا هل هي مناسبة للّدّراجة، للّشاحنة أو إلثنتيهم. أمامكم عبارات، حدِّ ث. 

الدراجة / الشاحنة قطعت مسافة 90 مرتًا خالل 9 دقائق.   •
الدراجة / الشاحنة ة عىل طول املسار.  رسعتها متغريِّ  •
الدراجة / الشاحنة انخفضت رسعتها تدريجيًّا خالل الّسفر.   •
الدراجة / الشاحنة سارت بسعة ثابتة يف قسم من الزّمن.   •

منأل األوعية الثالثة اآلتية باملاء.   .4
       أمامكم رسوم بيانيّة، المئوا بني كّل وعاء والرّسم البيايّن املناسب الّذي يصف ارتفاع املاء يف الوعاء بالّسم )y( كدالٍّة 

.)x( للزّمن بالّدقائق

y

x
الزمن (بالدقائق)

y

x
الزمن (بالدقائق)

y

x
الزمن (بالدقائق)

ارتفاع
الماء

(بالسم)

ارتفاع
الماء

(بالسم)

ارتفاع
الماء

(بالسم)

000
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الدّرس الثّالث: أضالع، مساحات ومحيطات  

وصف تغيرُّ داّلة بواسطة جدول

 َحَسب التاّلميذ، يف درس الهندسة، مساحات ومحيطات مربّعات. 

أمامكم رسومات لثالثة مربعات. 

احسبوا محيط كل مربّع.    •

احسبوا مساحة كل مربّع.   •

نتعلَّم عن تغيرُّ دالّة حسب جدول ميثرِّلها.

5 سم

2.5 سم
3 سم

عالقة بني طول ضلع املربّع ومحيطه 

y ميثِّل محيط املربّع  )بالسم(. x ميثِّل طول ضلع املربّع )بالسم(، أ.   .1
أي قيم مناسبة ل  x حسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.  

أكملوا.  ب. 

x  طول ضلع املربّع )بالسم(7654321

y  محيط املربّع )بالسم(

رُتِّبت أطوال األضالع يف الجدول من األصغر إىل األكرب. ب. 

هل نتائج  املحيطات الّتي حسبتُموها تَْكرُب تصاعديًّا أيًضا؟  •
هل الّدالّة الّتي تناظر )تالئم( بني طول ضلع املربّع ومحيطه هي دالّة تصاعديّة أو تنازليّة؟ ارشحوا.   •

رُتِّبت أطوال األضالع يف الجدول بفرق ثابت)تَْكرُب ب 1(. ث. 
هل نتائج املحيطات، الّتي حصلتم عليها يف الجدول، بفرق 

ثابت؟ إذا كانت اإلجابة نعم فم هو الفرق الثابت؟   

عيّنوا، يف هيئة املحاور، النقاط التي تظهر يف الجدول ثم  ج. 
البياين  الخط  ملاذا  ارشحوا  املناسب.  البياين  الخط  ارسموا 

املتواصل هو الخط البياين املناسب.  

هل وترية تغريُّ محيط املربّع ثابتة؟ ارشحوا. ح. 

y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 x
طول الضلع (بالسم)

4

0

12

20

28

8

16

24

المحيط
(بالسم)
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العالقة بني طول الضلع املربع واملساحة

y ميثِّل مساحة املربّع  )بالسم(. x ميثِّل طول ضلع املربّع )بالسم(، أ.   .2
أي قيم مناسبة ل  x حسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.  

. أكملوا.        ب. 

x  طول ضلع املربّع )بالسم(7654321

y  محيط املربّع )بالسم(

رُتِّبت أطوال األضالع يف الجدول من األصغر إىل األكرب.  ت. 

حسبتُموها  الّتي  املساحات  نتائج   هل   •
تَْكرُب تصاعديًّا أيًضا؟

بني طول  )تالئم(  تناظر  الّتي  الّدالّة  هل   •
ضلع املربّع ومساحته هي دالّة تصاعديّة 

أو تنازليّة؟ ارشحوا. 

بفرق  الجدول  يف  األضالع  أطوال  رُتِّبت  ث. 
ثابت)تَْكرُب ب 1(.

الّتي حصلتم عليها يف  املساحات،  نتائج  هل 

الجدول، بفرق ثابت؟

تظهر  التي  النقاط  املحاور،  هيئة  يف  عيّنوا،  ج. 
يف الجدول ثم ارسموا الخط البياين املناسب. 

ارشحوا ملاذا الخط البياين املتواصل هو الخط 

البياين املناسب.  

هل وترية تغريُّ مساحة املربّع ثابتة؟ ارشحوا. ح. 
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ة مبساعدة جدول قيم أيًضا. ميكن أْن نفحص ما إذا تتغريرَّ الّدالّة بوترية ثابتة أو بوترية متغريِّ

نرتِّب قيم x ، يف الجدول، ترتيبًا تصاعديًّا وبفرق ثابت.  

إذا حصلنا عىل قيم  y بفرق ثابت فإنرَّ ذلك يعني أّن الّدالّة تتغريرَّ بوتية ثابتة.  •
ًا يف محيط املربّع حسب التغريُّ يف طول الّضلع. تتغريرَّ الدالة بوتية ثابتة. مثال: تصف الدالّة، يف مهّمة 1، تغريُّ

           

x طول الّضلع )بالسم( 54321

y محيط املربّع )بالسم(20161284

ة. إذا حصلنا عىل قيم  y بفرق غي ثابت فإنرَّ ذلك يعني أّن الّدالّة تتغريرَّ بوتية متغيرِّ  •
ا يف مساحة املربّع حسب التغريُّ يف طول الّضلع. تتغريرَّ الدالة بوتية متغّية.  مثال: تصف الدالّة، يف مهّمة 2، تغريًُّ

x طول الّضلع )بالسم( 54321

y مساحة املربّع )بالسم مربّع(2516941

+4+4+4+4

+1+1+1+1

+9+7+5+3

+1+1+1+1

أمامكم جداول قيم لدوال.   .3
ًا غري ثابت.  ًا ثابتًا أم تغريُّ سّجلوا، يف كّل بند، هل تتغرّي الدالّة املوصوفة يف الجدول تغريُّ

54321xأ.
20151050y

54321xت.

—10123y

54321xب.

85321y

54321xث.

—108—64—2y

ر ب ... نفكِّ

أكملوا، يف كّل بند، جدول قيم الدالّة.   .4
ة. تتغرّي الدالّة بوترية متغريِّ ب.  تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة.    أ. 

210–1–2x

y

210–1–2x

y
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مجموعة مهاّم

.8°C درجة حرارة سائل هي  .1
نسّخن السائل بحيث ترتفع درجة حرارته ب  C°10 كّل دقيقة.

.(x ≥ 0) أكملوا الجدول أ. 

x الزمن )بالدقائق(76543210

8(°C درجة الحرارة ) ب y

كم كانت درجة الحرارة بعد مرور 10 دقائق عىل التسخني؟   ب. 

بعد مرور كم دقيقة من التسخني تصبح درجة حرارة السائلC°88؟  ت. 

هل ترتفع درجة الحرارة بوترية ثابتة؟    ث. 

أمامكم رسمن بيانيان، أيُّهم يصف التغريُّ يف درجة حرارة السائل؟ ارشحوا.   ج. 
y III

x

y

الزمن (بالدقائق) x(بالدقائق) الزمن

درجة الحرارة
(˚C ب)

درجة الحرارة
(˚C ب)

00

أمامكم رسمة خّط بيايّن لدالّة.  .2

أكملوا الجدول حسب الرسم البيايّن. أ. 

3210—1—2—3x

y

هل تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة؟   ب. 

أمامكم رسمة خّط بيايّن لدالّة.   .3
أكملوا الجدول حسب الرسم البيايّن. أ. 

3210—1—2—3x

y

هل تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة؟ ب. 

1–1–2–3 2

2
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y
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.(x > 0)  ميثِّل طول ضلع مثلّث متساوي األضالع x  .4
        نناظر )نالئم( بني طول ضلع مثلّث متساوي األضالع )بالسم(  

ومحيط املثلّث )بالسم(.  
)للتّذكري: يف مثلّث متساوي األضالع، جميع األضالع متساوية يف الطّول(.  

أ. أكملوا الجدول.

x  طول الضلع )بالسم(7654321

y  محيط املثلّث )بالسم(

اكتبوا الفروق بني قيم x عىل األقواس العلويّة.  ب. 

اكتبوا الفروق بني قيم y عىل األقواس السفليّة. ت. 

هل تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة؟   ث. 
هل الخّط البيايّن للدالّة هو خّط مستقيم؟  

عيّنوا النقاط الّتي تظهر يف الجدول، يف الرسم البيايّن، وارسموا الخّط البياين املناسب.   ج. 

.(x > 0) ميثِّل طول ضلع مكّعب x  .5
        نناظر )نالئم( بني طول ضلع املكّعب x )بالسم(  

 وحجم املكّعب )بالسنتمرت مكّعب(.

)للتّذكري: يف املكّعب، جميع األضالع متساوية يف الطّول،  حجم املكّعب x3 سنتمرت مكّعب(.  

أكملوا.  أ. 

x  طول الضلع )بالسم(54321

y  حجم املكّعب )بالسم مكّعب(

هل تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة؟  ب. 
هل الخّط البيايّن للدالّة هو خّط مستقيم؟

y
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أمامكم رسمة خّط بيايّن لدالّة.  .6
:)x مجال الدالّة )عىل محور

األعداد بني (3–( إىل 5.

لوا، يف كّل بند، "صحيح" أو "غري صحيح".  سجِّ

تقع النقطة (4 ,1–) عىل الخّط البيايّن للدالّة.  أ. 

تقع النقطة (3 ,1) عىل الخّط البيايّن للدالّة. ب. 

تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة لقيم x بني 0 إىل 2. ت. 

تتغرّي الدالّة بوترية متغرّية لقيم x بني 2 إىل 5. ث. 

الدالّة تصاعديّة يف املجال بني 2 إىل 5. ج. 

أمامكم رسمة خّط بيايّن لدالّة. مجال الدالّة )عىل محور x(: األعداد بني (4–) إىل 8.  .7
y

1–1–2–3 2

2

3 4

4

5 6

6

7 8 x0

لوا، يف كّل بند، "صحيح" أو "غري صحيح".  سجِّ

تقع النقطة (3 ,2) عىل الخّط البيايّن للدالّة. أ. 

تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة لقيم x بني5 إىل 7. ب. 

الدالّة تنازليّة لقيم x بني 0  إىل 3. ت. 

تتغرّي الدالّة بوترية ثابتة لقيم x بني )3–( إىل 0. ث. 

الدالّة ثابتة لقيم x بني3  إىل 5. ج. 

الدالّة تصاعديّة يف املجال بني)4–( إىل 6. ح. 

.4°C درجة حرارة سائل هي  .8
نسّخن السائل بوترية ثابتة بحيث تصبح درجة حرارته C°34 بعد مرور 5 دقائق.

بكم درجة يسخن السائل كّل دقيقة.   أ. 

كم كانت درجة الحرارة بعد مرور 3 دقائق؟ ب. 

بعد مرور كم دقيقة تصبح درجة الحرارة C°64؟ ت. 
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