
1الوحدة الثانية - متثيالت الدالة الخطية الرياضيات املدمجة
ت للسنة الدراسية 2014-2013 فقط، دون مراجعة لغوية صيغة غري نهائية، أُِعدَّ

الخطية الدالة  متثيالت  الثانية:  الوحدة 
الدرس األول: متثيل جربي ومتثيل هنديس

 ُمعطاة متثيالت جربية لدوال.  

y = –4x خ.y = x(4 + x) ث.y = 4 أ.

y = 4(x + 1)د.y = 4 – x ج.y = 4x ب.

y = 4x(x + 1)ذ.y = 4x – 4 ح.y = 4 + x ت.

أي متثيالت تصف دوال خطية؟ هل يوجد بينها مستقيامت متوازية؟ 

سنتعلم كيفية االنتقال من متثيل هنديس )رسم بياين( إىل متثيل جربي وبالعكس. 

دوا ما ييل لكل دالة خطية وردت يف املهمة االفتتاحية:  حدِّ  .1
هل مير الخط البياين للدالة عرب نقطة األصل؟  أ. 

هل يصف الخط البياين دالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة؟   ب. 

(4 ,0)؟ هل يتقاطع الخط البياين مع محور y يف النقطة  ت. 

من متثيل هنديس إىل متثيل جربي 

يوجد يف الرسمة ثالثة خطوط بيانية لدوال خطية.   .2
ما هو ميل كل خط بياين؟   أ. 

ما هام إحداثيا نقطة تقاطع كل خط بياين مع محور y؟  ب. 

التمثيالت الجربية للدوال هي:  ت. 
y = 2x – 5  y = 2x + 4  y = 2x

المئوا لكل متثيل جربي التمثيل الهنديس املناسب له. ارشحوا. 

لكل خط بياين،  جدوا التمثيل الجربي للدالة املناسبة.   .3
.)y  اقرأوا من الرسمة ميل الخط البياين وإحداثيا نقطة التقاطع مع محور(

y
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للتذكري
التمثيل الهنديس للدالة هو الخط البياين للدالة. 

 .y = mx + b التمثيل الجربي للدالة الخطية هو
.y m هو ميل الخط البياين، َو  (b ,0) هو نقطة التقاطع مع محور 

نحصل عىل هذه النقطة بواسطة تعويض x = 0 يف التمثيل الجربي للدالة.  

.y x
2
1 1= + مثال: التمثيل الجربي للمستقيم الذي يظهر يف الرسمة هو  

.(0, 1)   y  ، نقطة التقاطع مع محور 
2
1 امليل هو    

y
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من متثيل جربي إىل متثيل هنديس

ُمعطاة متثيالت جربية ألربع دوال خطية.   .4
y = 0.5x – 2y = –4x – 2y = x + 1y = –x

 المئوا متثيل جربي لكل خط بياين. ارشحوا كيف متَّت املالءمة؟  

y

x

أ.

x

y yب.

x

yت.

x

ث.

نفّكر ب ...

كيف يبدو الخط البياين للدالة y = 3 – 4x ؟  .5
.(0, 3) y يف النقطة  4–، وهو يتقاطع مع محور  قال حامد: الخط البياين هو خط مستقيم ميله 
y يف النقطة(4– ,0). 3، وهو يتقاطع مع محور  قال سامر: الخط البياين هو خط مستقيم ميله 

أيُّهام صادق؟ ارشحوا.

ُمعطاة متثيالت جربية لدوال.    .6
.iy = 4(x – 2) + x + 8.ivy = x + 2(x – 3) + 10 – 3x

.iiy = 3(x + 1) – 2(3x + 4).vy = 5(x – 1) + 3(2 – x)

.iiiy = 4x – 9(x – 2) + 2x.viy = 2x(x – 1) – x(x + 2)

طوا التمثيالت الحربية وافحصوا أي منها متثِّل دالة خطية.  بسِّ أ. 

دوا لكل دالة خطية ما ييل:   ب.حدِّ
هل امليل موجب، سالب أو صفر؟    -

0(؟ هل مير الخط البياين عرب النقطة   )0,   -

متثيل
جبري

متثيل
هندسي
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نفّكر ب ...

كيف ميكن أن نفحص ما إذا املستقيم الذي متثيله الجربي ُمعطى مير عرب نقطة ُمعطاة؟    .7
قالت سامية: أرسم املستقيم وأفحص ما إذا تقع النقطة عىل املستقيم.  

قال أيوب: أنا أعوض إحداثيِي النقطة يف التمثيل الجربي، وأفحص ما إذا نحصل عىل مساواة.   
أي طريقة تُفضلون؟ ارشحوا. 

مجموعة مهاّم

المئوا لكل خط بياين التمثيل الجربي املناسب له.    .1
y = x + 2y = –x + 2y = 2y = –2
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المئوا لكل خط بياين التمثيل الجربي املناسب له.  .2
y = 3  
y = 3x  
y = –3  
y = –3x + 3  

اختاروا متثيالاً جربيًّا لكل خط بياين.    .3

y x
2
1=y = –2xy = 2y = 2xy x

2
1 2= +y = 2x – 2y = –2x + 2

yأ.

x
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جدوا يف كل بند التمثيل الجربي للمستقيم.   .4
).y اقراوا، من الرسم البياين،  ميل وإحداثيْي نقطة التقاطع مع محور(

y
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جدوا يف كل بند التمثيل الجربي للدالة الخطية حسب املُعطيات.    .5

(4– ,0).ت.ميل الخط البياين (5–)، مير عرب النقطة (3 ,0).أ. ميل الخط البياين  ، مير عرب النقطة 

.ب. ، مير عرب النقطة 
2
1 (0 ,0).ث.ميل الخط البياين  2، مير عرب النقطة 

2
1 ميل الخط البياين 

أمامكم متثيالت جربية ألربع دوال خطية.   .6
.iy = 6(x – 1) – 2(2x – 5).iii y = x – 3(x – 4) – 8

.ii y = 5(4 – x) + 3x – 6.ivy = 3(2x + 5) – 4(x + 5) + 5

أي مستقيامت يوجد لها نفس امليل؟ هل هي متوازية أم متقاطعة؟   أ. 

y؟ ما هي؟ أي مستقيامت توجد لها نقطة مشرتكة عىل محور  ب. 

ارسموا يف كل بند رسمة تقريبية للخط البياين للدالة.    .7
y = 3x y = 2x – 1أ.  y = 5ب.  y = 2 – xت.  y = –2x + 1ث.  ج. 

طوا والمئوا متثيالاً جربيًّا لكل خط بياين.  بسِّ  .8
y = 2(x – 4) – 4(x – 2) ت.y = 2(x – 1) + 6أ.

y = 2x + 3 – (4x – 1)ث.y = 2(x – 5) + 10 ب.

IIIIIIIV y
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لوا امليل، وافحصوا ما إذا الدالة تصاعدية أو تنازلية.   طوا، سجِّ بسِّ  .9
y = 3(x – 2) – 8x + 6ت.y = 5(x + 1) – 2x – 6أ.

y = 4(x + 1) – 7x – 3ث.y = 3(x + 4) + 2x – 10ب.

لوا امليل، وافحصوا ما إذا الدالة تصاعدية أو تنازلية.  طوا، سجِّ بسِّ  .10
y = 2(5 – x) + 2 – 3xت.y = 6(x + 1) – 3(x + 2)أ.

y = 4x + 5(2 – x) – 10ث.y = 3(x + 2) – 2(x – 4)ب.

لوا امليل، وافحصوا ما إذا الدالة تصاعدية أو تنازلية. طوا، سجِّ بسِّ  .11
y = 4(3 – x) – (x + 12)ت.y = 5(x – 2) – 4(x – 1)أ.

)ب. )y x
2
1 3 5 4–= )ث.+ ) ( 2)4 2y x x1 1

3 6
– –= +

. y = 3x + 1 ُمعطاة الدالة   .12
أمامكم نقاط، أي منها مير عربها الخط البياين للدالة؟   

(4, 13)(0, 1)(2, 5) (–1, –2)(–2, –7)

لوا يف كل بند التمثيل الجربي املناسب لدالة خطية.   سجِّ  .13
ميل الخط البياين موجب، ومير الخط البياين عرب نقطة األصل.  أ. 

ب.ميل الخط البياين سالب، ومير الخط البياين عرب النقطة(4– ,2).

لوا يف كل بند التمثيل الجربي املناسب لدالة خطية.  سجِّ  .14
ميل الخط البياين موجب، وال مير الخط البياين عرب نقطة األصل. أ. 

.(1, –3) ميل الخط البياين سالب، ومير الخط البياين عرب النقطة  ب. 

ُمحي محور y يف هيئة املحاور التي أمامكم.  .15
التمثيالت الجربية للخطوط البيانية يف الرسمة هي:  

 y = x + 2  y = 4x – 4  y = 2x

المئوا متثيالاً جربيًّا لكل مستقيم.  أ. 

.y انسخوا الرسمة وأضيفوا محور ب. 

A. ارشحوا كيف وجدتم؟  جدوا إحداثيِي النقطة   ت. 
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الدرس الثاين: االنتقال بني التمثيالت

 من متثيل جربي إىل متثيل يف جدول وإىل متثيل هنديس 

أمامكم متثيالت مختلفة لدالتني خطيتني.
جدوا ثالثة متثيالت تصف نفس الدالة. 

y
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210–1–2x

531–1–3y

210–1–2x

–5–2147y

نربط بني التمثيالت املختلفة للدالة الخطية )متثيل يف جدول، متثيل هنديس ومتثيل جربي(. 

y = 3x + 1 :ُمعطاة الدالة  .1
أمامكم نقاط، أي منها مير عربها الخط البياين للدالة؟ ارشحوا.  أ. 

(0, 1) (–2, 2)(2, 7)(–3, –8),3
3
1 10– –c m

ما هو ميل الخط البياين للدالة؟ يف أي نقطة يتقاطع  مع محور y؟ ب. 

انسخوا الجدول وأكملوه.   ت. 

3210–1–2x

y = 3x + 1

"ارسموا" الخط البياين للدالة )استعينوا بهيئة املحاور املوجودة يف الكتاب ومبستقيم مرسوم عىل ورقة شفافة(.   ث. 

كيف نرى من الجدول، ما هو ميل الخط البياين؟    ج. 
y؟ كيف نرى من الجدول، أين تقع نقطة التقاطع مع محور 

 .y = 2x – 1 ُمعطاة الدالة:   .2
أ. انسخوا الجدول وأكملوه. 

3210–1–2x

y = 2x – 1

ارسموا هيئة محاور، عيِّنوا فيها النقاط التي وجدمتوها، وارسموا الخط البياين للدالة.  ب. 

متثيل 
هندسي

متثيل 

متثيل 

جبري

عددي
(جدول)

y = 2x + 1

y = –3x + 1
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من متثيل يف جدول  إىل متثيل هنديس يف جدول وإىل متثيل جربي

ميثِّل كل جدول دالة خطية.    .3
لوا متثيالاً جربيًّا لكل دالة. ارشحوا.  سجِّ أ. 

ارسموا، يف هيئة املحاور، خطًّا بيانيًّا لكل دالة.  ب. 
(i)210–1x

73–1–5y

(ii)210–1x

1234y

المئوا خطًّا بيانيًّا لكل جدول قيم جزيئ.    أ.    .4
لوا متثيالاً جربيًّا للدالة الخطية املمثَّلة يف الجدول.  سجِّ ب. 

هل استعنتم باملعطيات التي تظهر يف الجدول أو الرسم البياين؟ ارشحوا. 

(i)20–1–2x

40–2–4y

(ii)320–2x

–3–137y

(iii)310–2x

6431y

في أعقاب...

أمامكم جدوالن مناسبان لدالتني خطيتني.    .5
جدوا متثيالاً جربيًّا لكل دالة. ارشحوا كيف وجدتم امليل؟  

3x–630أ.

10–1–2y

3x–1–51ب.

20–1–2y

2، تناولنا االنتقال بني متثيالت الدالة الخطية.   1 َو يف الدرسني 

ب تأ y
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مجموعة مهاّم

.y = 2x + 4 ُمعطاة الدالة  .1
ابنوا جدول قيم مناسب للدالة، وارسموا الخط البياين للدالة.  أ. 

.y جدوا ميل الخط البياين وإحدايث نقطة تقاطعه مع محور ب. 

أمامكم جدول قيم مناسب لدالة خطية.  .2
جدوا متثيالاً جربيًّا للدالة.   أ. 

ما هام إحداثيا نقطة تقاطع الخط البياين مع محور y؟ ب. 

هل الدالة تصاعدية أم تنازلية؟   ت. 

.y = 6x + 3 ُمعطاة الدالة   .3
اختاروا جدوالاً مناسباًا للدالة املُعطاة، ارشحوا.   أ. 

(i)210–1x

1593–3y

(ii)760–6x

161593y

ما هو ميل الخط البياين للدالة؟  ما هام إحداثيا نقطة تقاطع الخط البياين مع محور y؟ ب. 

ارسموا الخط البياين للدالة وافحصوا إجابتكم.   ت. 

اكتبوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا للدالة التي تظهر يف الجدول اآلخر.   ث. 

4.  المئوا خطًّا بيانيًّا لكل جدول.  
جدوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا لكل دالة.  

(i)10–1–2x

41–2–5y

(ii)10–1–2x

6789y

(iii)30–1–3x

4444y

3210–1x

10741–2y

ب

أ

ت y
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المئوا خطًّا بيانيًّا لكل جدول.  .5
جدوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا لكل دالة.

(i)420–2x

5432y

(ii)420–2x

0–1–2–3y

(iii)310–3x

–2–2–2–2y

المئوا خطًّا بيانيًّا لكل جدول.  .6
جدوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا لكل دالة.

(i)30–3x

8910y

(ii)840x

–315y

(iii)62–2x

1260y

y؟   x 1
4
3 –= يف أي بنود موصوفة دالة خطية خطها البياين موازي للخط البياين للدالة     .7

دتم؟   ارشحوا كيف حدَّ

y x
4

2 3–= yأ.  x
4
3= + yب.  x

8
6 2–= yت.  x

4
5 3= + ث. 

ت

ب

أ

y
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y
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الوحدة الثانية - متثيالت الدالة الخطية الرياضيات املدمجة10
ت للسنة الدراسية 2014-2013 فقط، دون مراجعة لغوية صيغة غري نهائية، أُِعدَّ

الدرس الثالث: متثيل جربي لدالة خطية حسب نقطة وميل

2، والنقطة (15– ,8) تقع عليه.  ميل الخط البياين لدالة خطية هو  
ما هو التمثيل الجربي للدالة؟  

y = 8x – 15 قال عامد: 

y = 2x + 1 قال موىس: 

y = 2x – 31 قال أيوب: 

y = 2x – 15 قال زياد: 

من منهم صادق؟ ارشحوا. 

نتعلَّم كيفية إيجاد تعبري جربي لدالة خطية حسب نقطة وميل.  

من ميل ونقطة إىل متثيل جربي - من الرسم البياين

أ. اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية، بحيث يكون ميل خطها البياين 4.  .1
اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية إضافيّة، بحيث يكون ميل خطها البياين 4. ب. 

لوا؟ ارشحوا.   كم دالة كهذه ميكنكم أن تسجِّ

(5– ,0) تقع عىل الخط البياين؟  4 والنقطة   لوا، بحيث يكون ميل خطها البياين  كم دالة خطية ميكنكم أن تسجِّ ت. 
ارشحوا. 

في أعقاب...

.y = mx + 1 أ. اكتبوا ثالثة أمثلة لدوال خطية، بحيث يكون متثيلها الجربي   .2
ب. ما هي الصفة املشرتكة لجميع هذه الدوال؟  

يف كل بند، "ارسموا" خطًّا بيانيًّا لدالة خطية، وجدوا التمثيل الجربي للدالة.     .3
عوِّضوا وافحصوا ما إذا النقطة املُعطاة تقع عىل الخط البياين بالفعل.   

.m = 2 مير الخط البياين عرب النقطة A(3, 0)،  وميله  أ. 

 .m = –1 B(–2, 4)،  وميله  مير الخط البياين عرب النقطة  ب. 

. y = 3x + 10 ُمعطاة الدالة   .4
لوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا لدالة خطية.  يف كل بند، سجِّ

 .(0, –4) خطها البياين موازي للخط البياين للدالة املعطاة وهو مير عرب النقطة   أ. 

.(3, 0) خطها البياين موازي للخط البياين للدالة املعطاة وهو مير عرب النقطة  ب. 

خطها البياين موازي للخط البياين للدالة املعطاة وهو مير عرب نقطة األصل. ت. 
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لقد رأينا أّن عرب نقطة ُمعطاة، مير مستقيم واحد فقط له ميل ُمعطى.    ●

(5– ,0) مستقيم واحد فقط، ميله 4. 1، مير عرب النقطة  مثال: يف املهمة 

y، فيمكن ايجاد التمثيل الجربي للدالة  إذا كان ُمعطى ميل الخط البياين للدالة الخطية ونقطة تقاطعه مع محور   ●

  . مبارشةاً

.(0, 6) y هي   (2–)، ونقطة تقاطعه مع محور  (m) للدالة الخطية هو  مثال: ميل الخط البياين 
. y = –2x + 6           التمثيل الجربي للدالة هو  

إذا كان ُمعطى ميل الدالة الخطية ونقطة عىل الخط البياين ليست عىل محور y، فيمكن ايجاد التمثيل الجربي   ●

للدالة حسب املراحل اآلتية: 
نرسم الخط البياين للدالة.    -

.y نجد إحداثيْي نقطة تقاطع الخط البياين مع محور  -
ل متثيالاً جربيًّا للدالة.   نسجِّ  -

للفحص، نعوض إحداثيِي النقطة املُعطاة يف التمثيل الجريي، ونفحص ما إذا تَْنتُج مساواة.    -

من ميل ونقطة إىل متثيل جربي

.(10, 27) ُمعطى مستقيم ميله 3 وهو مير عرب النقطة   .5
أمامكم متثيالت جربية، جدوا التمثيل الجربي املناسب للمستقيم املُعطى؟ ارشحوا.    أ. 

y = 3x + 27y = 10x + 17y = 3x – 3y = 3x – 17y = x + 27

ما هي الصعوبة يف "رسم" مستقيم مناسب؟  ب. 

نفّكر ب ...

(45 ,20)؟  كيف نجد التمثيل الجربي للدالة الخطية التي ميل خطها البياين 2 وهو مير عرب النقطة   .6
.y = 2x + b قال أسد: التمثيل الجربي هو من الصورة أ. 

هل  أسد صادق؟  

اختاروا اإلمكانية املناسبة للدالة الخطية املُعطاة.   ب. 
b = 45b = 20b = 5b = 85

ما هو التمثيل الجربي للدالة الخطية؟    ت. 
ما هام إحداثيْي نقطة تقاطع الخط البياين مع محور y؟ ث. 
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يف كل بند، جدوا التمثيل الجربي للدالة الخطية حسب املعطيات.   .7

A(25, 12)  تقع عىل الخط البياين للدالة.  m = –3، والنقطة  مثال: امليل 

 y = –3x + b (3–)، لذا التمثيل الجربي صورته  امليل 

12 = –3 · 25 + b A عىل الخط البياين، لذا:  تقع النقطة 

b = 87 نحل املعادلة ونحصل عىل:  

y = –3x + 87 من هنا، التمثيل الجربي للدالة هو:   

3 ومير عرب النقطة(5 ,10). أ. (2–) ومير عرب النقطة (15 ,4–). ت.ميل الخط البياين  ميل الخط البياين 

(18 ,20). ب. (0 ,5). ث.ميل الخط البياين(1–) ومير عرب النقطة  10 ومير عرب النقطة  ميل الخط البياين 

إذا كان ُمعطى ميل الخط البياين لدالة خطية ونقطة تقع عليه، ليست عىل محور y، فيمكن ايجاد التمثيل الجربي 
ا.  للدالة (y = mx + b) بطريقة جربية أيضاً

m هو القيمة املناسبة للميل املعطى.  
يتم تحديد b بواسطة تعويض إحداثيِي النقطة املعطاة يف التمثيل الجربي )يف املعادلة(.   

.(15, 4) مثال: ُمعطى امليل 2 ومير الخط البياين عرب النقطة 
y = 2x + b           التمثيل الجربي صورته                                    

4 = 2 · 15 + b (4 ,15) يف املعادلة:            نعوض 
b = –26           ونحصل عىل:  
y = 2x – 26           نستنتج أن التمثيل الجربي هو: 

تلخيص:
لتسجيل متثيل جربي لدالة خطية حسب ميل ونقطة عىل الخط البياين، ميكن أن نعمل بطريقتني:   

ل متثيالاً جربيًّا.   نعنيِّ النقطة يف هيئة املحاور، "نرسم" الخط البياين، نقرأ قيمة b من الرسمة ونسجِّ  ●

ل متثيالاً جربيًّا.   نحسب قيمة b بطريقة جربية، ونسجِّ  ●

مجموعة مهاّم

.(–3) ميل الخط البياين لدالة خطية هو   .1
أعطوا مثالني لدالتني لهام هذه الصفة.  أ. 

تقع النقطة (1 ,0) عىل الخط البياين. جدوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا للدالة.    ب. 
كم دالة كهذه توجد؟
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.
2
1 ميل الخط البياين لدالة خطية هو   .2

أ. أعطوا مثالني لدالتني لهام هذه الصفة. 

(5 ,1) عىل الخط البياين. جدوا متثيالاً جربيًّا مناسباًا للدالة. تقع النقطة  ب. 
كم دالة كهذه توجد؟

.(–1, –2) 3 ومير الخط البياين عرب النقطة  ميل الخط البياين لدالة خطية هو   .3
"ارسموا" الخط البياين وجدوا متثيله الجربي.  أ. 

أمامكم نقاط، أي منها تقع عىل الخط البياين للدالة؟   ب. 

(0, 1)(2, 7)(–2, –7)(3, 10)

.(1, 1) اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطها البياين موازي للخط البياين للدالة املعطاة ومير عرب النقطة   ت. 

(2–) وهو مير عرب النقطة(0 ,2).  ميل الخط البياين لدالة خطية   .4
جدوا متثيالاً جربيًّا للدالة.  أ. 

أمامكم نقاط، أي منها تقع عىل الخط البياين للدالة؟   ب. 

(–2, –2)(0, 4)(–1, –4)(3, –2)

اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطها البياين موازي للخط البياين للدالة املعطاة ومير عرب النقطة(1 ,1). ت. 

.(–2, 1) ُمعطاة دالة خطية، ميل خطها البياين 5 وهو مير عرب النقطة   .5
جدوا متثيالاً جربيًّا للدالة. أ. 

دوا أي منها صحيحة.   أمامكم ُجمل، حدِّ ب. 
.(6, 10) مير الخط البياين عرب النقطة   -    .y = 5x + 13 الخط البياين موازي للخط البياين للدالة  -

.y = 1 + 5x  مير الخط البياين عرب النقطة(6 ,1–).                          - الخط البياين موازي للخط البياين للدالة  -

.y مير الخط البياين عرب نقطة تقاطع الخط البياين للدالة y = –x + 11  مع محور   -

A عىل الخط البياين.    يف كل بند، اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب امليل m والنقطة    .6
A(5, 1)  ,m = 3 A(3, 6)أ.   ,m = –3 A(2, 5)ب.   , m = 0 ت. 

A عىل الخط البياين.  يف كل بند، اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب امليل m والنقطة     .7
A(12, 11)  ,m = 2 A(8, 3)أ.   ,m = –2 A(4, –3)ب.   ,m = 0 ت. 
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A عىل الخط البياين.  يف كل بند، اكتبوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب امليل m والنقطة    .8
A(12, 11)  ,m = 0.5 A(10, –4)أ.   ,m = –0.5 A(–10, –6)ب.   ,m = 0 ت. 

.(3, 5) 9.  معطاة دالة خطية، ميل خطها البياين 5 وهو مير عرب النقطة 
جدوا متثيالاً جربيًّا للدالة.   أ. 

أمامكم نقاط، أي منها تقع عىل الخط البياين للدالة؟   ب. 
(–3, –15)(2, 0)(5, 2)(0, –10)(10, 40)

تقع النقاط اآلتية عىل الخط البياين للدالة. جدوا اإلحداثيات الناقصة.   ت. 

(4, )(–4, )(20, )(–20, )( ,  35)

انسخوا الجدول وأكملوه.  .10

الصفة
متثيل جربي 

للدالة 
متثيل هنديس

)رسمة تقريبية(

y = 5xمستقيم مير عرب نقطة األصل.أ.

2ب.  مستقيم ميله  

(0 ,3)ت. مستقيم يتقاطع مع محور x يف  

y = 4x – 3 ث.

ج. 
x

y

y = –2x + 7ح. 

y = 5x – 2خ. مستقيم موازي للمستقيم 

د.
x

y

م املحاور إىل ِقطع متساوية.   (2 ,2) ويقسِّ مير الخط البياين لدالة خطية عرب النقطة     .11
" ارسموا" الخط البياين" وجدوا متثيالاً جربيًّا للدالة.

كم إمكانية وجدتم؟ ارشحوا.  



15الوحدة الثانية - متثيالت الدالة الخطية الرياضيات املدمجة
ت للسنة الدراسية 2014-2013 فقط، دون مراجعة لغوية صيغة غري نهائية، أُِعدَّ

الدرس الرابع: ميل الخط البياين لدالة خطية حسب نقطتني

 متتلئ بركة باملاء بوترية ثابتة.   
100مرت مكعب ماء، وبعد مرور بعد مرور ساعتني منذ فتح الحنفيات. كان يف الربكة 

5 ساعات، كان يف الربكة 175 مرتاًا مكعباًا من املاء. 
كم هو حجم املاء الذي يدخل الربكة خالل ساعة واحدة؟ ارشحوا. 

نتعلم كيفية ِحساب ميل مستقيم حسب نقطتني مير عربهام. 

نتطرق إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.    .1
،(x ≥ 0) x إىل الزمن )بالساعات( الذي مرَّ منذ فتح الحنفيات  نرمز ب  

y إىل حجم املاء يف الربكة )باملرت املكعب(.  نرمز ب  
يف رسمة الخط البياين للدالة. 

أ. جدوا ميل الخط البياين.  

ما هي العالقة بني إجابتكم ملهمة االفتتاحية وبني امليل الذي وجدمتوه؟ ب. 

 .B(5, 7)   ,A(2, 1) أ.  مير الخط البياين لدالة خطية عرب النقطتني  .2
            ما هو ميل الخط البياين؟ 

ا عرض كل واحدة منها وحدة واحدة. رسمُت درجاً قالت سهام: 
ارتفاع كل درجة هو وحدتان.   

لذا امليل هو 2.  
.B إىل A رسمُت درجة بني  قالت نعيمة: 

(AC) يساوي عرض 3 درجات.  عرض الدرجة   
6 ويساوي ارتفاع 3 درجات. (BC) هو  ارتفاع الدرجة   

، وهذا هو امليل.
3
6 2= لذا ارتفاع كل درجة وحدة هو    

تناقشوا حول إجابتْي سهام ونعيمة. 

.B(2, –3)   ,A(–1, 3) مير الخط البياين لدالة خطية عرب النقطتني  ب. 
جدوا ميل الخط البياين:

حسب طريقة سهام.    -

حسب طريقة نعيمة.  -

y

x2 4 6 8 9 10 11 12 131 3 5 70

25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

A

B

الزمن  (بالساعات)

احلجم
(باملتر املكعب)

B

CA

y

x20 4 6

2

–2

4

6

8

y

x20 4–2

2

–2

–4

4

B

A
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إذا كان معطى نقطتني، مير عربهام خط مستقيم واحد ووحيد، فيمكن إيجاد ميل املستقيم حسب املراحل اآلتية.  

نعنيِّ النقطتني ونربط بينهام.     ●

.)m( د إشارة امليل ا لذلك نحدِّ د حسب الخط البياين ما إذا الدالة تصاعدية أو تنازلية، ووفقاً نحدِّ  ●

إذا كانت الدالة تصاعدية - امليل موجب.
إذا كانت الدالة تنازلية - امليل سالب.

نبني درجة بني النقطتني.    ●

نحسب النسبة بني ارتفاع الدرجة وعرض   ●

     الدرجة، ونحصل عىل امليل.

.B(4, 1) أمثلة: ُمعطاة النقطتان A(–4, –3) َو 

           املستقيم هو دالة تصاعدية، لذا ميله عدد موجب. 

.4 BC( هو            ارتفاع الدرجة )الطول 

.8 AC( هو            عرض الدرجة )الطول 

= امليل.  m
8
4

2
1= + = لذا: 

.B(3, –3) A(–2, 7) َو  ُمعطاة النقطتان 

املستقيم هو دالة تنازلية، لذا ميله عدد سالب.

.10 BC( هو  ارتفاع الدرجة )الطول 

.5 AC( هو  عرض الدرجة )الطول 

= امليل.  m
5
10 2– –= = لذا: 

x

y

A

B

x

y

A

B

x

y

A

B

x

y

A

Bعرض
ارتفاع

عرض

ارتفاع

A C

B

y

x20 4 6 8–2–4

2

–2

4

C

B

A

y

x20 4–2

2

–2

4

6

8

10

ارتفاع الدرجة

عرض الدرجة
 m =

ارتفاع الدرجة

عرض الدرجة
 m = –
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يف كل بند، "ارسموا" مستقياماً مير عرب النقطتني املعطتني، واحسبوا امليل.     .3
(2, 5) (3 ,1)  َو  (4 ,3)أ.  (2– ,3–)  َو  (4 ,2–)  َو (5– ,1)ب.  ت. 

.B(1, 5) يوجد يف الرسمة خط بياين لدالة خطية، مير عرب النقطتني A(–2, –1)  َو  أ.   .4
.ABC جدوا ارتفاع وعرض الدرجة

جدوا ميل الخط البياين. 

.B(1, –8) A(–3, 8)  َو  يوجد يف الرسمة خط بياين لدالة خطية، مير عرب النقطتني  ب. 
.ABC جدوا ارتفاع وعرض الدرجة 

جدوا ميل الخط البياين.

)انتبهوا، الدالة تنازلية(.

.(0, 3) (13 ,5)  َو  جدوا ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ت. 
ارسموا، يف دفاتركم، رسمة تقريبية لهيئة املحاور )كام يظهر يف الرسمة(.  

عيِّنوا، بالتقريب، النقاط وارسموا درجة مناسبة.  
جدوا ارتفاع وعرض الدرجة.  

جدوا ميل الخط البياين.

نفّكر ب ...

C(3, 8)      B(2, 5)      A(0, –1) ُمعطاة ثالث نقاط:    .5
دوا ما إذا تقع النقاط عىل مستقيم واحد.   اقرتحوا طريقتني مختلفتني، يك تحدِّ

في أعقاب...

. A(4, –5) ُمعطاة النقطة  .6
.3 جدوا إحداثيي النقطة B، بحيث يكون ميل  AB هو  أ. 

.3 AC هو  جدوا إحداثيي نقطة إضافية C، بحيث يكون ميل   ب. 

.3 AD هو  جدوا إحداثيي نقطة إضافيةD، بحيث يكون ميل  ت. 

كم نقطة كهذه وجدتم؟  ث. 
ما هي النقطة املشرتكة لكل هذه النقاط؟  

x

y

A
C

B

x

y

A

B

C

x

y
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مجموعة مهاّم

.B(–5, 3) مير الخط البياين لدالة خطية عرب النقطتني  A(0, 2)  َو   .1
هل الدالة تصاعدية، تنازلية أم ثابتة؟ علِّلوا.   

.B(4, 2)   َو  A(2, 7) مير الخط البياين لدالة خطية عرب النقطتني   .2
أي عدد من بني األعداد اآلتية هو ميل الخط البياين؟  

2
2
12

2
1–

5
2

5
2–

يف كل بند، جدوا ميل املستقيم الذي مير عرب النقطتني املعطتني )ميكنكم االستعانة برسمة تقريبية(.   .3

A(2, 1)   B(6, 9) A(–2, 0)   B(8, –20)أ.  A(–4, –5)   B(6, 25)ب.  ت. 

يف كل بند، جدوا ميل املستقيم الذي مير عرب النقطتني املعطتني )ميكنكم االستعانة برسمة تقريبية(.  .4
A(8, 3)   B(12, –5) A(–1, 4)   B(2, 19)أ.  A(–10, –5)   B(10, 5)ب.  ت. 

يف كل بند، جدوا ميل املستقيم الذي مير عرب النقطتني املعطتني )ميكنكم االستعانة برسمة تقريبية(.   .5
A(2, 17)   B(–3, 7) A(17, 2)   B(7, –3)أ.  A(–8, 100)   B(12, 20)ب.  ت. 

. A(–1, 0) ُمعطاة النقطة  .6
وُمعطاة خمس نقاط إضافية يف "قامئة النقاط".  

(–4, 6)    (2, 6)    (–7, –3)    (5, 3)    (5, –3)

التي  والنقطة   A النقطة  عرب  مير  الذي  املستقيم،  ميل  يكون  بحيث  النقاط"،  "قامئة  من  نقطة  اختاروا  بند،  كل  يف 
اخرتمتوها، هو:

2 2– أ.   ب. 
2
1  ت. 

2
1–  ث. 
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أمامكم ُجمل، أي منها صحيحة؟ صححوا الُجمل غري الصحيحة.    .7
.4 ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني A(–1, –2)  B(0, 2) هو  أ. 

 .10 A(2, 4)  B(20, 40) هو  ب. ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني 

A(6, –10)   B(–5, 0) موازي للخط البياين، للدالة الخطية،  الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ت. 
 .D(5, 0) الذي مير عرب النقطتني C(–6, 10)  َو 

أمامكم ُجمل، أي منها صحيحة؟ صححوا الُجمل غري الصحيحة.  .8
A(–2, –3)   B(2, 5) هو عدد موجب.  ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  أ. 

 .1 A(–3, –4)   B(6, 8) هو عدد أكرب من  ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ب. 

A(6, 8)  B(3, 4) موازي للخط البياين، للدالة الخطية، الذي  الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ت. 
.C(8, 6)  D(4, 3) مير عرب النقطتني 

أمامكم ُجمل، أي منها صحيحة؟ صححوا الُجمل غري الصحيحة.   .9
 .1 A(1, –4)  B(6, 8) هو عدد أكرب من  ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  أ. 

ب. ميل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني A(5, 10)  B(10, 5) موازي للخط البياين، للدالة الخطية، 
.C(6, 4)  D(–4, –6) الذي مير عرب النقطتني 

ا. 0( أيضاً A(3, 4)  B(6, 8) مير عرب النقطة )0,  الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ت. 

.A(4, 2)   B(2, 1)   C(0, 2)   D(0, 0) 10.  معطاة أربع نقاط
أي ثالث نقاط تقع عىل مستقيم واحد؟ ما هو ميله؟  

.A(0, –1)   B(2, 5)   C(3, 9) معطاة ثالث نقاط   .11
هل تقع النقاط الثالث عىل مستقيم واحد؟ ارشحوا. 

.A(–2, –4)   B(1, 2)   C(4, 5)   D(6, 11) معطاة أربع نقاط   .12
هل تقع النقاط األربع عىل مستقيم واحد؟ ارشحوا. 

.ABCD هي ثالثة رؤوس ملتوازي األضالع C(6, 0) B(4, 4)   A(1, 1) النقاط الثالث   .13
ما هام إحداثيِي الرأس D؟ ارشحوا، كيف قمتم بحل السؤال؟  
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الدرس الخامس:  متثيل جربي حسب نقطتني

 يف إطار تجربة يف املخترب، ُسخن سائل بوترية ثابتة.   
.36°C 3 دقائق تسخني، كانت درجة حرارة السائل  بعد مرور 
.68°C بعد مرور7 دقائق تسخني، كانت درجة حرارة السائل 

أ. كم كانت درجة حرارة السائل يف بداية التجربة؟  

بكم درجة ارتفعت درجة حرارة السائل يف كل دقيقة؟   ب. 

نجد متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب نقطتني عىل خطها البياين.  

نتطرق إىل املُعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.    .1
.)°C y إىل درجة حرارة السائل)ب  (x ≥ 0)،  وب   x إىل زمن التسخني بالدقائق  نرمز ب 

ارسموا هيئة محاور يف الدفرت.  أ.. 
دقيقة واحدة لكل تربيعة. عىل محور x - الزمن )بالدقائق(:   عيِّنوا: 

4 درجات لكل تربيعة.   :)°C y - درجة الحرارة  )ب  عىل محور   

عيِّنوا يف هيئة املحاور النقاط املناسبة للمعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.  ب. 
ارسموا املستقيم الذي مير عرب النقاط التي عيَّنتموها.  

 .)°C y )ب  اكتبوا متثيالاً جربيًّا للدالة التي تناظر بني زمن التسخني x )بالدقائق( ودرجة حرارة السائل  ت. 

C°100؟ بعد كم دقيقة منذ بدء التسخني أصبحت درجة حرارة السائل   ث. 

.B(–1, 3)  A(3, 5) مير الخط البياين للدالة الخطية عرب النقطتني  .2
جدوا ميل الخط البياين.  أ. 

جدوا متثيالاً جربيًّا للدالة.  ب. 

تعلَّمنا يف الدرس الثالث كيفية ايجاد متثيل جربي لدالة خطية، حسب نقطة وميل، من الرسم البياين وبطريقة جربية.   
تعلَّمنا يف الدرس الرابع كيفية ايجاد ميل الخط البياين لدالة خطية حسب نقطتني تقعان عليه. 

ذ ما ييل:    لتسجيل متثيل جربي لدالة خطية حسب نقطتني مير عربهام الخط البياين نُنفِّ
نجد أوالاً ميل الخط البياين حسب نقطتني معطيتني، وعندئٍذ نجد التمثيل الجربي للدالة حسب امليل وإحدى النقاط 

املعطاة )كام تعلَّمنا يف الدرس الثالث(. 

مثال: ما هو التمثيل الجربي لدالة خطية خطها البياين مير عرب النقطتني 
(10 ,2–)  َو (10– ,3) ؟           

m
5
20 4– –= = ميل الخط البياين: 

y = –4x + b التمثيل الجربي صورته 
10 = –4 · (–2) + b (10 ,2–) يف التمثيل الجربي:  نعوض 
b = 2 ونحصل عىل: 
y = –4x + 2 لذا، التمثيل الجربي للدالة:  

x

y

B

A

x

y

B

A
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B عىل الخط البياين لدالة خطية.   يف كل بند، تقع النقطتان A َو   .3
جدوا متثيالاً جربيًّا للدالة حسب النقطتني املعطتني )احسبوا امليل يف البداية(.  

B(3, 7) ,  A(–1, 5) , B(8, 20)أ.   A(–2, 0) , B(8, –20)ب.   A(–2, 0) ت. 

B(2, 5) عىل الخط البياين لدالة خطية. تقع النقطتان A(–1, 2)  َو  أ.   .4
ما هو ميل الخط البياين؟ ما هو التمثيل الجربي للدالة؟  

.(0, 5) لوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية، بحيث يكون خطها البياين موازي للمستقيم AB، ومير عرب النقطة   سجِّ ب. 

.(10, 40) لوا متثيالاً جربيًّا لخط موازي إضايف مير عرب النقطة   سجِّ ت. 

في أعقاب...

.B(8, 17)  َو  A(4, 5) ُمعطاة النقطتان  .5
.AB جدوا إحداثيْي نقطة إضافية تقع عىل املستقيم

حلوا بطريقتني مختلفتني.  

مجموعة مهاّم

يف كل بند، جدوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب نقطتني معطاتني عىل الخط البياين للدالة.    .1
B(2, –1) ,  A(0, 3) , B(–2, 4)أ.   A(3, 4) , B(–3, –1)ب.   A(–1, 1) ت. 

يف كل بند، جدوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب نقطتني معطاتني عىل الخط البياين للدالة.  .2
B(–5, –2) ,  A(3, –2) , B(–2, –1.5)أ.   A(2, 2.5) , B(10, 0)ب.   A(0, 2.5) ت. 

يف كل بند، جدوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية حسب نقطتني معطاتني عىل الخط البياين للدالة.  .3
B(–3, 2.8) ,  A(0, 0.8) , B(0.3, 0)أ.   A(0.5, 2) , B(–6, 0.25)ب.   A(1, 0.25) ت. 
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ا من النقود مقابل عمله يف البستان.   يطلب بستاين مبلغاً  .4
950 شاقال. ا، يطلب مبلغ مقداره  30 مرتاًا مربعاً مقابل االعتناء بحديقة مساحتها   -

1,250 شاقال. ا، يطلب مبلغ مقداره  50 مرتاًا مربعاً مقابل االعتناء بحديقة مساحتها   -

كم شاقالاً يطلب البستاين مقابل كل 1 مرت مربع من الحديقة؟   أ. 

ب. ما هو التمثيل الجربي للدالة التي تصف املبلغ الذي يطلبه البستاين حسب مساحة 

     الحديقة؟  

تتفرغ حاوية حليب بوترية ثابتة مبساعدة أنبوب مع حنفية.    .5
بعد مرور 4 دقائق عىل فتح الحنفية، كان يف الحاوية  2,000 لرت حليب.
1,200 لرت حليب. بعد مرور 8 دقائق عىل فتح الحنفية، كان يف الحاوية 

كم لرتاًا من الحليب كان يف الحاوية قبل أن تُفتح الحنفية؟  أ. 

(x ≥ 0) ما هو التمثيل الجربي للدالة التي تناظر بني الزمن الذي مرَّ منذ أن فُتحت الحنفية x بالدقائق  ب. 
وبني حجم الحليب يف الحاوية y )باللرتات(؟  

ما معنى ميل الدالة يف قصة حاوية الحليب؟    ت. 

أثناء عملية تسخني غاز يف ضغط ثابت، يرتفع حجم الغاز بوترية ثابتة مع ارتفاع كل درجة حرارة.    .6
يف درجة حرارة C°30،  حجم الغاز 101 سنتمرت مكعب.
111 سنتمرتاًا مكعباًا. C°60،  حجم الغاز   يف درجة حرارة 

(x ≥ 0) وبني   )°C x ) ب  جدوا التمثيل الجربي للدالة التي تناظر بني درجة الحرارة  أ. 
y )بالسنتمرت مكعب(. حجم الغاز 

كم يكون حجم الغاز يف درجة حرارة C°90، يف درجة حرارةC°100؟ ب. 

150 سنتمرتاًا مكعباًا؟ يف أي درجة حرارة يصبح حجم الغاز   ت. 

أ. جدوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية، بحيث مير خطها البياين عرب النقطتني (2 ,1)  َو (5 ,4).  .7
.(–3, –1) (5 ,3)   َو  جدوا متثيالاً جربيًّا لدالة خطية، بحيث مير خطها البياين عرب النقطتني  ب. 

أمامكم ُجمل، أي منها صحيحة؟ ارشحوا.   ت. 
يصف أحد الخطان البيانيان دالة ثابتة.  - -  الخطان البيانيان متوازيان. 

(2– ,4–) مشرتكة للخطني البيانيني.   النقطة   - الخطان البيانيان متقاطعان.   -
الخطان البيانيان لهام نفس امليل.  - الخطان البيانيان ميلهام موجب.   -

أمامكم ُجمل، أي منها صحيحة؟ صححوا الُجمل غري الصحيحة.    .8
.(0, –20) y يف النقطة  (0 ,10–)، يتقاطع مع محور  (2–) ومير عرب النقطة  املستقيم الذي ميله  أ. 

(3– ,2–) هي دالة تصاعدية. (5 ,2)  َو  الدالة الخطية التي خطها البياين مير عرب النقطتني  ب. 

.(2, 1) (1–) ومير عرب النقطة  التمثيل الجربي y = x – 1 مناسب لدالة خطية، ميل خطها البياين  ت. 
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أمامكم ُجمل، أي منها صحيحة؟ صححوا الُجمل غري الصحيحة.  .9
 (–2, 0) (2 ,0)  َو  التمثيل الجربي للدالة الخطية التي خطها البياين مير عرب النقطتني  أ. 

.y = x + 2 هو  

.y = 7x – 2 7( موازي للخط البياين للدالة (2–) ومير عرب النقطة )0,  الخط البياين، للدالة الخطية، الذي ميله  ب. 

ا. (1– ,4) مير عرب النقطة  (23 ,0) أيضاً (5 ,3)  َو  الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ت. 

انسخوا الجدول وأكملوه.    .10

امليل
A النقطة 

عىل املستقيم

B النقطة 

عىل املستقيم
mbمتثيل هنديس )رسمة تقريبية(متثيل جربي

1–0.5أ. 

(1 ,1)2–ب. 

02ت. 

y = 2x – 3 ث. 

3–(2– ,2)ج. 

(1 ,2)(2 ,1–)ح. 

1–(1 ,3–)خ.

د. 
x

y

1

–2

يف كل بند يوجد خطأ واحد. اقرتحوا إمكانيتني لتصحيح الخطأ.    .11
.(0, 1) (1–)، وهو مير عرب النقطة   (3– ,2) عىل الخط البياين، للدالة الخطية، الذي ميله  تقع النقطة  أ. 

ا. (2 ,1)، مير عرب النقطة  (5 ,3) أيضاً (0 ,2–)  َو  الخط البياين، للدالة الخطية، الذي مير عرب النقطتني  ب. 

 .(6, 0) (3– ,0) َو   y مير عرب النقطتني  x
2
1 3–= + الخط البياين للدالة  ت. 

y مثلثاًا قائم الزاوية.  x ومحور  يُْنِتج مستقيم مع محور   .12
طوال قامئْي املثلث هام عددان صحيحان، ومساحته 10 وحدات مساحة.

ارسموا مستقياماً كهذا وجدوا متثيله الجربي.   أ. 

ارسموا مستقياماً إضافيًّا حسب نفس املعطيات، وجدوا متثيله الجربي.  ب. 

كم مستقياماً كهذا وجدتم؟ ارشحوا.   ت. 
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نحافظ على لياقة رياضّية

عمليات حسابية مع أعداد موّجهة

يف كل بند، رتِّبوا األعداد حسب الرتتيب من العدد األصغر إىل العدد األكرب.    .1

أ.
2
1–

8
3

2
1

0.530.5530.0550.5330.5ب.

)___  <  ___  <  ___  <  ___) ارضبوا ورتِّبوا النتائج حسب الرتتيب     .2

·
2
1
2
1 ·أ.  ·1 1 1

3 3 3
0.1 · 0.1 · 0.1ت. ب.  ث. 

احسبوا.  .3
(3 – 2 · 6) + (3–) : 12– ث.3 – 2 · 6 + (3–) : 12– أ.

· (6 + 3–) : 12– ب. · (6 + 3–)] : 12– ج.3 – 2   (2 – 3)]

· (6 + 3–) : 12– ت. · [6 + (3–) : 12–] ح.(3 – 2)   (2 – 3)

أمامكم عدة متارين من امتحان داوود.   .4
افحصوا إجاباته، أشريوا إىل األخطاء وصححوها.  

= 2(2–) – 23–أ.
 –8 + 4 = –4

= 5 + [(4–)· 3 + 2] – (4–) · 3 – 2ت.

2 – 3 · (–4) – (–10) + 5 =

2 – 3 · (–4) + 10 + 5 =

–1 · (–4) + 15 =

–1 · 11 = –11

= (3–) · 2 – 32–ب.
 9 – (–6) =
 9 + 6 = 15

··ث.
18 18

9 2 18
18
36 23 2 18 – – – –– –2

= = =

يف كل بند، انسخوا وأكملوا عمليات حسابية مناسبة.   .5

9– = 2  (6–)  12–ج.0 = 2  (6–)  12–أ.

24– = 2  (6–)  12–ح.1 = 2  (6–)  12–ب.

70 = 2  (6–)  12–خ.4 = 2  (6–)  12–ت.

36 = 2  (6–)  12–د.15– = 2  (6–)  12–ث.


