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الخطية الدالة  خواص  الثالثة:  الوحدة 
الدرس األول: النقطة الصفرية للدالة الخطية

نضخ ماء من بركة ري.
يصف املستقيم الذي يظهر يف الرسمة الدالة التي تناظر بني الزمن  x )بالدقائق( 

y )باملرت املكعب(. وحجم املاء يف الربكة 

ما معنى النقطة B يف القصة؟ أ. 
A يف القصة؟ ما معنى النقطة  ب. 

نتعلَّم كيفية إيجاد النقاط الصفرية للدوال. 

.y = –20x + 800  التمثيل الجربي للدالة التي تظهر يف املهمة االفتتاحية هو  .1
كم مرتًا مكعبًا من املاء كان يف الربكة يف بداية القياس، بعد مرور دقيقة واحدة منذ بدء القياس؟  أ. 

15 دقيقة، بعد مرور 28 دقيقة، بعد مرور 35 دقيقة؟ كم مرتًا مكعبًا من املاء كان يف الربكة بعد مرور   ب. 

بعد كم دقيقة أصبحت الربكة فارغة؟   ت. 

يف أي مجال الدالة معرَّفة؟    ث. 

y = 0( هي النقطة الصفرية للدالة. تعريف: النقطة التي تكون فيها قيمة الدالة  0 )هذا يعني 
y لهذه النقطة هو صفر. ويتم متثيلها بواسطة زوج مرتَّب  لذا هذه النقطة تقع عىل الخط البياين للدالة وإحدايث ال  

.(x, 0) من الصورة 

ميكن إيجاد هذه النقطة بإحدى الطريقتني اآلتيتني: 
.x نبحث عن نقاط يتقاطع فيها الخط البياين مع محور  بطريقة بيانية:   -

نبحث، متى تحصل الدالة عىل قيمة 0، بطريقة جربية:   -
x املناسبة. هذا يعني، نحل املعادلة y = 0، ونجد قيمة     

مثال: يف املهمة 1، النقطة الصفرية للدالة هي )0 ,40(.
.(40, 0) بطريقة بيانية: يتقاطع الخط البياين للدالة مع محور x يف النقطة   -          

 –20x + 800 = 0 بطريقة جربية: نحل املعادلة                                    -          
20x = 800  

 x = 40  

40 دقيقة، كان حجم املاء يف  (0 ,40)، لذا بعد مرور  قال عامد : النقطة الصفرية للدالة يف املهمة االفتتاحية هي    .2
الربكة 0، هذا يعني أن الربكة أصبحت فارغة.  

هل قول عامد صحيح؟ ارشحوا. 

y

x

A

B

الزمن (بالدقائق)

احلجم
(باملتر املكعب)
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جدوا لكل دالة إحداثيي النقطة الصفرية وعيِّنوها عىل رسمة تقريبية مناسبة.    .3

y = 3(x – 4) الدالة:  مثال: 
y = 0 يف النقطة الصفرية 
0 = 3(x – 4) نسجِّل: 
x = 4 نحل ونحصل عىل: 
(4 , 0) النقطة الصفرية هي: 

رسمة تقريبية:

 

y

x4

y = 3(1 – x) + 2xث.y = –(x + 3)ت.y = 3 – x ب.y = x + 3أ.

أمامكم متثيالت بيانية ومتثيالت جربية لثالث دوال.   .4

y

y = 2x – 6  (i)

x

y

y = –4x + 10  (ii)

x

y

y = 0.5x + 2  (iii)

x
B

A

B

A

B

A

.B جدوا لكل دالة إحداثيات النقطتني A َو  أ.  
احسبوا لكل دالة مساحة املثلث الذي نَتَج بواسطة املستقيم واملحاور.   ب.  

في أعقاب...

يف كل بند، جدوا متثياًل جربيًّا لدالة خطية مناسبة، وارسموا خطًّا بيانيًّا تقريبيًّا للدالة التي وجدمتوها.    .5
(0 ,0)أ. 4ث.النقطة الصفرية  (0 ,3) وميل الخط البياين  النقطة الصفرية 

(6 , 8)ج.النقطة الصفرية(0 ,8)ب. (0 ,2–) والخط البياين مير عرب النقطة  النقطة الصفرية 

(0 ,5) ح.ال توجد نقطة صفرية للدالةت. الدالة تنازلية والنقطة الصفرية 

مجموعة مهاّم

صنفوا النقاط اآلتية إىل ثالث مجموعات:    .1
y ونقاط أخرى.    x، نقاط تقع عىل محور   نقاط تقع عىل محور 

(4, –4) (4, 0) (0, 4) (1, 0) (0, –1) (2, 3) (0, 0) (2, 0) (0, 2) 
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10,000 مرت. تحلق طائرة عىل ارتفاع   .2
500 مرت يف الدقيقة.   خالل الهبوط، تنخفض الطائرة بوترية معدلها 

املستقيم الذي يظهر يف الرسمة يصف دالة تناظر بني الزمن
y )باألمتار(. (x ≥ 0) وارتفاع الطائرة  x بالدقائق   

B يف القصة؟ ما معنى النقطة  أ. 
A يف القصة؟ ما معنى النقطة 

 .y = –500x + 10000 التمثيل الجربي للدالة هو  ب.  

15 دقيقة منذ البدء  يف أي ارتفاع كانت الطائرة بعد مرور   -
بالهبوط؟  

1,000 مرت؟  بعد كم دقيقة تصل الطائرة ارتفاع   -

بعد كم دقيقة تصل الطائرة األرض منذ أن بدأت بالهبوط؟     -

يف أي مجال الدالة معرَّفة؟   ت. 

.y = 4 – 2x معطاة الدالة   .3
أمامكم رسوم بيانية، أي منها هو الرسم البياين املناسب للدالة؟ ارشحوا.   أ. 

y

x

y

x

y

x

y

x

II IIIIIV

جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة املعطاة.   ب. 

يظهر يف الرسمة خط بياين لدالة خطية.    .4
اختاروا متثياًل جربيًّا للدالة.  أ. 

y = –4x + 4  y = 4 – x  y = x – 4  y = x + 4

جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة املعطاة ب. 
.)y = 0 )النقطة التي يكون فيها 

يوجد يف الرسمة خطان بيانيان لدالتني.    .5
لوا إحداثيِي النقطة الصفرية لكل دالة.   سجِّ أ. 

لوا متثياًل جربيًّا لكل دالة.   سجِّ ب. 

y

x

B

A

الزمن (بالدقائق)

االرتفاع
(باألمتار)
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يوجد يف الرسمة خطوط بيانية لثالث دوال.   .6
لوا إحداثيِي النقطة الصفرية لكل دالة. سجِّ أ. 

لوا متثياًل جربيًّا لكل دالة. سجِّ ب. 

.)y = 0 يف كل بند، جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية لكل دالة )النقطة التي يكون فيها   .7

y = –4x + 12ث.ت. y = 3x + 15ب.y = 2x – 12أ.

.)y = 0 يف كل بند، جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية لكل دالة )النقطة التي يكون فيها   .8

yث.ت.ب.y = 3(x – 4) + 15أ. x 6
4
3 –=

أمامكم متثيالت جربية لثالث دوال وخطوطها البيانية.    .9

y

y = 2x – 3
IIIIII

x

y

x

y

y = x – 2 y = 3 – x

x

B

A
B

A

B

A

.B جدوا لكل دالة إحداثيات النقطتني A َو  أ.  

احسبوا لكل دالة مساحة املثلث الذي نَتَج بواسطة املستقيم واملحاور. ب. 
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التمثيالن الجربيان للمستقيمني يف الرسمة هام:    .10
y = –2x + 8  y = x + 3  

المئوا لكل مستقيم الدالة املناسبة له.  أ. 

D. ما هو طول القطعة CD؟ جدوا إحداثيات النقطتني C َو  ب. 

AB؟ B. ما هو طول القطعة  ت. جدوا إحداثيِي النقطتني A َو 

AC واملحاور.  ث. احسبوا مساحة املثلث الذي نَتَج بواسطة املستقيم  

لوا متثياًل جربيًّا مناسبًا للدالة الخطية.  يف كل بند، سجِّ  .11

مثال:

2

y

x

الدالة تنازلية، لذا ميل الخط البياين عدد سالب.
(–3) (m)، مثال:  نختار عدًدا سالبًا كام نريد للميل 

 y = –3x + b التمثيل الجربي للمستقيم صورته 
0 = –3 · 2 + b (0 , 2) لذا،  النقطة الصفرية للدالة هي  

b = 6 نحل املعادلة ونحصل عىل  
y = –3x + 6 من هنا الدالة هي: 

y

x–2

y

x4

أ.
ب.

لوا متثياًل جربيًّا مناسبًا للدالة الخطية. 12.يف كل بند، سجِّ

y

x–5

y

x5

y

x5

أ.
ب.

ت.

معطاة النقطة  A(4 , 3) يف هيئة املحاور.   .13
هل ميكن أن نرسم خطًّا بيانيًّا لدالة خطية تنازلية عرب النقطة A؟ أ. 

إذا كانت اإلجابة نعم، أين تقع النقطة الصفرية للدالة بالتقريب؟ ارشحوا.  

هل ميكن أن نرسم خطًّا بيانيًّا لدالة خطية تصاعدية عرب النقطة A؟ ب. 
إذا كانت اإلجابة نعم، أين تقع النقطة الصفرية للدالة بالتقريب؟ ارشحوا. 

y

x

C

D

A B

y

x
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الدرس الثاين: سالبة أم موجبة
مجاالت تكون فيها الدالة موجبة ومجاالت تكون فيها الدالة سالبة

2، وأضافت  4 إىل خارج القسمة. اختارت   سمرية  عدًدا، قسمته عىل  

 ،  أو 5–؟ ارشحوا.  
2
1 هل اختارت سمرية 3،  أو 

نوا: هل تستطيع سمرية أن تحصل عىل نتيجة مقدارها عدد سالب؟ خمِّ

نتعلَّم عن مجال تكون فيه الدالة موجبة، وعن مجال تكون فيه الدالة سالبة. 

4 إىل القصة التي وردت يف املهمة االفتتاحية.   نتطرق يف املهام 1 - 

x إىل األعداد التي تستطيع سمرية أن تختارها.  نرمز ب    .1
(x) املناسب للقصة )رشوط املسألة(؟   ما هو مجال األعداد 

لوا أمثلة مناسبة لألعداد التي اختارتها سمرية. إذا مل تتمكنوا، ارشحوا ملاذا.   يف كل بند، سجِّ  .2
حصلت سمرية عىل نتيجة موجبة.  أ. 

حصلت سمرية عىل نتيجة سالبة. ب. 

حصلت سمرية عىل 0. ت. 

اختارت سمرية عدًدا سالبًا وحصلت عىل نتيجة موجبة.   ث. 

اختارت سمرية عدًدا موجبًا وحصلت عىل نتيجة سالبة. ج. 

لوا متثياًل جربيًّا لدالة تصف العالقة بني العدد x الذي اختارته والنتيجة y التي حصلت عليها. سجِّ  .3

أمامكم رسم بياين مناسب لدالة سمرية.    .4
جدوا حسب الرسم البياين.

ما هي األعداد التي تستطيع سمرية أن تختارها يك تحصل عىل أ. 
نتيجة 0؟  -

نتيجة موجبة؟   -
نتيجة سالبة؟   -

كم عدًدا مناسبًا يوجد لكل حالة؟  ب. 

y

x2–2 4–4–6–8–10 0

2

–2

4

العدد

النتيجة
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تذكري

x املناسبة للعالقة املوصوفة بواسطة الدالة، قيم الدالة هي القيم املناسبة    مجال الدالة هو جميع األعداد عىل محور 
y حسب الدالة. ل 

تعريفات: 

.y > 0  موجبة يف نفس املجال، هذا يعني (y) إذا كانت قيم الدالة )x الدالة موجبة يف مجال معني )قيم  ●

يف التمثيل الهنديس - النقاط املناسبة لقيم موجبة للدالة هي النقاط التي تقع عىل الخط البياين للدالة فوق محور 
.x

.y < 0 (y) سالبة يف نفس املجال، هذا يعني  الدالة سالبة يف مجال معني  )قيم x( إذا كانت قيم الدالة   ●

يف التمثيل الهنديس - النقاط املناسبة لقيم سالبة للدالة هي النقاط التي تقع عىل الخط البياين للدالة تحت محور 
.x

نَصف املجاالت التي تكون فيها الدالة موجبة أو سالبة مبساعدة املجاالت املناسبة عىل محور 

(y) موجبة أو سالبة. x التي تكون فيها قيم الدالة 

يف القصة التي وردت يف االفتتاحية،   مثال: 
قيم الدالة موجبة يف مجال x أكرب من (8–)،   ●

.x > –8     نسجِّل: الدالة موجبة يف املجال 
 ،(–8) املعنى يف القصة: إذا اختارت سمرية عدًدا أكرب من   

فقد حصلت عىل نتيجة مقدارها عدد موجب.  

قيم الدالة سالبة يف مجال x أصغر من (8–)، نسجِّل: الدالة   ●

.x < –8 سالبة يف املجال 

معنى القصة: إذا اختارت سمرية عدًدا أصغر من  8–، فقد حصلت عىل نتيجة مقدارها عدد سالب.     

تذكري

y = 0( هي النقطة الصفرية للدالة.   النقطة التي تكون فيها قيمة الدالة 0 )هذا يعني 

y

x

اجملال الذي تكون
فيه الدالة سالبة 

اجملال الذي تكون 
فيه الدالة موجبة

.(y < 0) (y > 0)،  واملجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  لوا املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة  يف كل بند، سجِّ  .5

يف الرسمة التقريبية للخط البياين للدالة.  مثال:
.x < 5 الدالة موجبة يف املجال 
.x > 5 الدالة سالبة يف املجال 

y

x5

4

y

x3

–5

3

y

x1

6

y

x–5

–2

y

x–3

ث.ت.ب.أ.
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نفّكر ب ...

أمامكم رسومات تقريبية لدوال خطية.    .6
y

x

y

x

y

x

.x قال حامد: يف كل رسمة، الدالة موجبة لكل
.x يف رسمة واحدة فقط، الدالة موجبة لكل قال أيوب: 

أيهام صادق؟ ارشحوا. 

يف كل بند ،جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة.     .7
ارسموا رسمة تقريبية وجدوا املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة، واملجال الذي تكون فيه الدالة سالبة.  

الرسمة التقريبية:  y = –6x – 12 مثال: الدالة: 

y = 0 يف النقطة صفر يتحقق: 
0 = –6x – 12 نسجِّل: 
x = –2 نحل ونحصل عىل: 
(–2 , 0) النقطة الصفرية هي: 

x < –2 املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة:  
x > –2 املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة:   

y = 4ث.y = x ت.y = 4 – 2xب.y = x + 1أ.

في أعقاب...

A(–2, 5)   َو B(4, 3) عىل الخط البياين لدالة خطية.  تقع النقطتان   .8
اكتبوا متثياًل جربيًّا للدالة.  أ. 

.x قال عامد: دون أن أحسب، أنا أعرف أن النقطة الصفرية للدالة تقع يف القسم املوجب للمحور ب. 
هل قول عامد صحيح؟ ارشحوا.  

لوا املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة، واملجال الذي تكون فيه الدالة سالبة. جدوا إحداثيْي نقطة الصفر، وسجِّ ت. 

y

x–2
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مجموعة مهاّم

(y = 0)، املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة  (y > 0) واملجال الذي  يف كل بند ،جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية   .1
.(y < 0) تكون فيه الدالة سالبة 

y

x2

–3

3

y

x–1

8

y

x4
–4

y

x–1

ث.ت.ب.أ.

أمامكم خطان بيانيان لدالتني.   .2
جدوا لكل دالة:  

.(y = 0) إحداثيا النقطة الصفرية  أ. 

.(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة  ب. 

.(y < 0) املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  ت. 
  

أمامكم خطان بيانيان لدالتني.  .3
جدوا لكل دالة: 

.(y = 0) إحداثيا النقطة الصفرية  أ. 

.(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة  ب. 

.(y < 0) املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  ت. 

متثياًل جربيًّا.   ث. 

(y = 0)، ارسموا رسمة تقريبية مناسبة للخط البياين للدالة، وجدوا  يف كل بند ،جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية   .4
.(y < 0)واملجال الذي تكون فيه الدالة سالبة ،(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

y = 3x + 12ث.y = 6 – 2xت.y = x + 3ب.y = 2x – 8 أ.

I

II

y

x2–2 4–4–6 0

2

–2

4

I

II

y

x2–2 4–4–6 60

2

–2

4
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(y = 0)، ارسموا رسمة تقريبية مناسبة للخط البياين للدالة، وجدوا  يف كل بند ،جدوا إحداثيِي  النقطة الصفرية   .5
.(y < 0)واملجال الذي تكون فيه الدالة سالبة ،(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

y = 3(x – 4) – 2(x – 1)ت.y = 2x – 5 أ.

y = 3(x + 5) – 6(x + 1)ث.y = 2(5 – 3x) + 4xب.

للدالة،  البياين  للخط  مناسبة  تقريبية  رسمة  ارسموا   ،(y = 0) الصفرية  النقطة  إحداثيِي  ،جدوا  بند  كل  يف   .6
 (y <سالبة الدالة  فيه  تكون  الذي  واملجال   ،(y > 0) موجبة  الدالة  فيه  تكون  الذي  املجال  وجدوا 

.0)

y = 2(3 – x) – 2xت.y = 3(x + 4) – (x – 3) أ.

ث.ب.

7.  يف كل بند، النقطة الصفرية للدالة الخطية هي (0 ,1). ارسموا، يف كل بند، خطًّا بيانيًّا للدالة، بحيث يحقق الرشط.   
.x > 4 خط بياين لدالة خطية موجبة يف املجال أ. 

.x > 4 خط بياين لدالة خطية سالبة يف املجال  ب. 

.B(6, 13) معطاة دالة خطية خطها البياين مير عرب النقطتني A(3, 1) َو   .8
اكتبوا متثياًل جربيًّا للدالة.   أ. 

جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة.   ب. 

يف أي مجال الدالة موجبة؟ يف أي مجال الدالة سالبة؟    ت. 

.x > 3 معطاة دالة خطية موجبة يف املجال     .9
ارسموا خطوط بيانية ل 3 دوال خطية مناسبة.   أ. 

ما هام إحداثيا النقطة الصفرية لكل دالة؟    ب. 
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.(–4, 0) معطاة دالة خطية تصاعدية لكل x، ونقطتها الصفرية   .10
ارسموا خطوط بيانية ل 3 دوال خطية مناسبة. أ. 

جدوا لكل دالة املجال الذي تكون فيه موجبة، واملجال الذي تكون فيه سالبة.    ب. 

.x < –1 إحداثيا النقطة الصفرية لدالة خطية هام (0 ,1–) والدالة موجبة يف املجال  .11
اكتبوا متثيالت جربيّة لثالث دوالة مناسبة.    

يف كل بند، اكتبوا متثيالت جربيّة لثالث دوالة خطية مناسبة.   .12
 .x > 0 (y < 0) يف املجال          أ. الدالة سالبة 

.x > 0 (y > 0) يف املجال  الدالة موجبة  ب. 

ُعيِّنت النقطة A يف هيئة املحاور.  .13
يف كل بند، ارسموا، إذا كان ممكن، خطًّا بيانيًّا مناسبًا لدالة خطية، إذا مل تتمكنوا. ارشحوا. 

.x مير الخط البياين للدالة عرب النقطة A والدالة موجبة لكل  أ. 

.xوالدالة سالبة لكل A مير الخط البياين للدالة عرب النقطة  ب. 

بعني األول والثالث فقط.   A يف الرُّ ت.مير الخط البياين للدالة عرب النقطة 
اكتبوا متثياًل جربيًّا لهذه الدالة أيًضا. 

y

x

A
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الدرس الثالث: بطاقة هوية

ل خواص الدالة.  يف "بطاقة هوية" الدالة، نسجِّ
. y = 2x – 5 أمامكم  "بطاقة هوية" الدالة 

y = 2x – 5 التمثيل الجربي للدالة

y

x التمثيل الهنديس)رسمة تقريبية(

2 (m) امليل 

(0 , –5)  (x = 0)  y إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

(2.5 , 0) )y = 0 النقطة الصفرية( x إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

تصاعدية الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة.

x > 2.5 (y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

x < 2.5 (y < 0) املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  

 .y = –3x + 6 انسخوا وأكملوا  "بطاقة هوية" الدالة    .1

التمثيل الجربي للدالة

التمثيل الهنديس)رسمة تقريبية(

(m) امليل 

 (x = 0)  y إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

)y = 0 النقطة الصفرية( x إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة.

(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

(y < 0) املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  

B(0 , 4) عىل الخط البياين لدالة خطية.   تقع النقطتان A(2 , 0) َو   .2
لوا متثياًل جربيًّا للدالة.  سجِّ أ. 

وا وأكملوا  "بطاقة هوية" للدالة. حضِّ ب. 
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في أعقاب...

.x لوا متثياًل جربيًّا لدالة خطية موجبة لكل سجِّ أ.   .3
لوا متثياًل جربيًّا إضافيًّا لدالة كهذه.   سجِّ ب. 

كم دالة خطية كهذه يوجد؟   ت. 
ما هي الصفة املشرتكة لجميع هذه الدوال؟ 

مجموعة مهاّم

 .y = 4x – 8 انسخوا وأكملوا  "بطاقة هوية" الدالة    .1

التمثيل الجربي للدالة

التمثيل الهنديس)رسمة تقريبية(

(m) امليل 

 (x = 0)  y إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

)y = 0 النقطة الصفرية( x إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة.

(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

(y < 0) املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  

(4 ,1–) تقع عليه. معطاة دالة خطية، ميل الخط البياين 2، والنقطة   .2
اكتبوا متثياًل جربيًّا للدالة.  أ. 

جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة.  ب. 

ارسموا رسمة تقريبية للخط البياين للدالة.  ت. 

يف أي مجال الدالة موجبة؟ يف أي مجال الدالة سالبة؟   ث. 

(4–)، والنقطة(4 ,1–) تقع عليه. معطاة دالة خطية، ميل الخط البياين   .3
اكتبوا متثياًل جربيًّا للدالة. أ. 

جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة. ب. 

ارسموا رسمة تقريبية للخط البياين للدالة. ت. 

ث.يف أي مجال الدالة موجبة؟ يف أي مجال الدالة سالبة؟
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تقع النقطتان  A(–1, 20) َو  B(10, –2) عىل الخط البياين لدالة خطية.  .4
اكتبوا متثياًل جربيًّا للدالة. أ. 

جدوا إحداثيِي النقطة الصفرية للدالة. ب. 

ارسموا رسمة تقريبية للخط البياين للدالة. ت. 

يف أي مجال الدالة موجبة؟ يف أي مجال الدالة سالبة؟ ث. 

6؟ ارشحوا. يف أي مجال قيم الدالة أكرب من   ج. 

انسخوا وأكملوا  "بطاقتيِ الهوية" للدالتني.  .5

 y = 3 – x  y = x – 3 التمثيل الجربي للدالة

التمثيل الهنديس)رسمة تقريبية(

(m) امليل 

 (x = 0)  y إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

)y = 0 النقطة الصفرية( x إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة.

(y > 0) املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

(y < 0) املجال الذي تكون فيه الدالة سالبة  

انسخوا وأكملوا التفاصيل الناقصة يف  "بطاقة هوية" كل دالة.  .6

التمثيل الجربي للدالة

التمثيل الهنديس)رسمة تقريبية(

(m) 3امليل 

 (x = 0)  y (2– ,0)إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

)y = 0 النقطة الصفرية( x إحداثيا نقطة التقاطع مع محور

الدالة تصاعدية، تنازلية أو ثابتة.

(y > 0) x > 2املجال الذي تكون فيه الدالة موجبة 

(y < 0) xاملجال الذي تكون فيه الدالة سالبة   كل 
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الدرس الرابع: تصحيح عالمة

حل مسألة

 يف امتحان صعب، حصل التالميذ عىل عالمات منخفضة.   
قرر املعلم أن يحسن العالمات. اقرتح املعلم طريقتني لتحسني العالمات.  

y العالمة املحّسنة. x إىل العالمة األصلية وب   نرمز ب 
. y = 1.2x مبدأ تحسني العالمة موصوف بواسطة الدالة :I الطريقة 

II: مبدأ تحسني العالمة موصوف بالجدول. الطريقة 

x العالمة األصلية1008062.54020

نة1159577.55535 y العالمة املحسَّ

قارنوا بني الطريقتني.

نتطرق يف املهام 1-8 إىل املعطيات التي وردت يف املهمة االفتتاحية. 

ما هو مجال األعداد املناسب للقصة )رشوط املسألة(؟ ارشحوا.   .1
.I صفوا بالكلامت مبدأ تحسني العالمات حسب الطريقة  .2

.II لوا متثياًل جربيًّا لدالة خطية مناسبة لتحسني العالمات بالطريقة   سجِّ  .3
40. ما هي عالمته املحّسنة:   عالمة  داوود األصلية :  أ.   .4

II؟ إذا حسبنا حسب الطريقة  إذا حسبنا حسب الطريقة I؟ 
85. ما هي عالمتها املحّسنة:  عالمة  اميان األصلية:  ب. 

II؟ إذا حسبنا حسب الطريقة  I؟  إذا حسبنا حسب الطريقة 

90؟ I هي  أ. ماذا كانت عالمة نعيمة األصلية، إذا كانت عالمتها املحّسنة حسب الطريقة   .5
85؟ ماذا كانت عالمة عائد األصلية، إذا كانت عالمته املحّسنة حسب الطريقة II هي  ب. 

يتها بحروف التينية، مثل:   منيِّز يف الرياضيات بني الدوال مبساعدة تسمِّ
)x g ل  x( أوg(x) )نقرأها:  f ل   f(x) )نقرأها:   

f(x) = 1.2x I لتحسني العالمات:  مثال: ميكن أن نرمز مبساعدة الدالة f إىل الطريقة 
g(x) = x + 15 II لتحسني العالمات:  g إىل الطريقة            ميكن أن نرمز مبساعدة الدالة  

(x = 50)، عندئٍذ:           إذا كانت العالمة األصلية لنديم هي 50 
 f(50) = 1.2 · 50 = 60 I عالمته املحّسنة هي 60                   بالطريقة 
g(50) = 50 + 15 = 65         65 II عالمته املحّسنة هي            بالطريقة 

  ،I متثِّل تحسني العالمات حسب الطريقة f(x) الدالة   .6
 .II g(x) متثِّل تحسني العالمات حسب الطريقة  الدالة 

جدوا:  g(30)  ,  f(30). ما معنى األعداد التي حصلتم عليها؟   أ. 
g(x) = 100. ما معنى األعداد التي حصلتم عليها؟   ,  f(x) = 80 x إذا كان:  جدوا  ب. 
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أمامكم خطان بيانيان لدالتني، كل واحد منهام مناسب لطريقة واحدة   .7
       اقرتحها املعلم. 

 g(x) = x + 15  f(x) = 1.2x

اكتبوا عنوانني مناسبني للمحورين.  أ. 

المئوا لكل خط بياين الدالة املناسبة له. ارشحوا. ب. 

A هي نقطة تقاطع بني املستقيمني.  النقطة  ت. 
ما معناها يف القصة؟  

نفّكر ب ...

قالت سامرة: غري مهم بالنسبة يل، أي طريقة يختار املعلم لتحسني العالمات؟  أ.   .8
ما هي عالمة سامرة األصلية؟  

عالمة دالل األصلية 72. أي طريقة تحسني للعالمة تختار دالل؟ ارشحوا.  ب. 
75؟ ارشحوا. 75، أقل من  أي طريقة أفضل للتالميذ الذين عالماتهم األصلية أكرب من   ت. 

قال عنان: أنا مهتم أن يختار املعلم الطريقة II لتحسني العالمات؟ ث. 
ماذا ميكن أن تكون عالمة عنان األصلية؟  

يف مدارس معينة، ال يقيّمون تحصيل التالميذ بواسطة العالمات. يف دول كثرية، يتم التقييم بواسطة  
 عالمات، من املقبول يف هذه الدول أن تُسجل العالمات بالنسب املئوية 

(100-0) وأن يُدرج مستوى التحصيل يف ُسلم مكوَّن من سبع درجات )مثاًل، يف إرسائيل: ممتاز، جيد 
جًدا، جيد، جيد بالتقريب، كاف، كاف بالتقريب وغري كاف(.  

 ,A :يف دول أخرى، من املعتاد تدريج التحصيل حسب ُسلم مكوَّن من خمس درجات )مثاًل، يف الواليات املتحدة
12 درجة )مثاًل،  5( أو يف ُسلم مكوَّن من   ,4  ,3  ,2 F(، يف ُسلم مكوَّن من أربع درجات )مثاًل، يف روسيا:   ,D  ,C  ,B
5  يُشري إىل التحصيل  1 إىل التحصيل األعىل َو   5، يُشري  يف اوكرانيا(. يف تشيكوسلوفاكيا ُسلم التدريج من  1 حتى 

4 إىل التحصيل املنخفض. أحيانًا  1 إىل التحصيل األعىل َو  4، يُشري  1 حتى  املنخفض. يف أملانيا ُسلم التدريج من 
– إىل التدريج يك يُشار إىل درجات وسطية.   + أو  يُضاف 

. f(x) = 3x + 1 ُمعطاة الدالة  .9
يف كل بند، احسبوا قيمة الدالة، واكتبوا إحداثيا نقطة مناسبة تقع عىل الخط البياين للدالة. 

f(12) ؟ مثال: ما هي قيمة 
(12 , 37) f(12) = 3 · 12 + 1 = 37، إحداثيا نقطة مناسبة تقع عىل الخط البياين للدالة 

f(–10)ث.f(10)ت.f(–1)ب.f(5)أ.

y

x20 40 60 80 1000
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ب
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.f(x) = 3x + 1 ُمعطاة الدالة   .10
x واكتبوا إحداثيا نقطة مناسبة تقع عىل الخط البياين للدالة. يف كل بند، احسبوا قيمة 

f(x) = 13 مثال: 
3x + 1 = 13

.(4, 13) x = 4، إحداثيا نقطة مناسبة تقع عىل الخط البياين للدالة  نحل املعادلة ونحصل عىل: 

f(x) = –5ث.f(x) = 0ت.f(x) = 1ب.f(x) = 25أ.

مجموعة مهاّم

حصل تالميذ صف راين عىل عالمات منخفضة. اقرتح املعلم طريقتني لتحسني العالمات.     .1
y إىل العالمة املحّسنة. x إىل العالمة األصلية،  وب  نرمز ب  

.f(x) = x + 10 I لتحسني العالمات معروضة بواسطة الدالة   الطريقة 

. ( )g x x50
2
1= + II لتحسني العالمات معروضة بواسطة الدالة   الطريقة 

ما هو مجال األعداد )x( املناسب للقصة )رشوط املسألة(؟  أ. 

60. ما هي عالمته املحّسنة:  عالمة يوسف األصلية:  ب. 
II؟ إذا حسبنا حسب الطريقة  I؟   إذا حسبنا حسب الطريقة  

g(70). ما معنى األعداد التي حصلتم عليها؟  f(70) َو  جدوا  ت. 

g(x) = 100؟  إذا كان   ،f(x) = 100 x إذا كان  ما قيمة  ث. 
ما معنى األعداد التي حصلتم عليها؟

أمامكم رسمتان تقريبيتان للخطني البيانيني املناسبني للطريقتني ج. 

     اللتني اقرتحهام املعلم. 
المئوا لكل خط بياين الدالة املناسبة له.

83 عالمة عناية األصلية:  ح. 
بأي طريقة تُفضل عناية أن تحّسن عالمتها؟  

ُيفضل رائد أن يختار املعلم الطريقة II لتحسني العالمات. خ. 
ماذا ميكن أن تكون عالمة رائد األصلية؟  

اختاروا، يف كل بند، إحداثيات النقاط التي تقع عىل الخط البياين للدالة، وجدوا إحداثيِي النقطة الصفرية.    .2
f(x) = 2x – 3(2 , 1)(1 , –1)(–1 , 0) أ.

g(x) = –3x + 2(–1 , 5)(1 , –1)(–4 , 0)ب.

t(x) = 5 + 10x(–1 , –6)(1 , 15)(0 , 5)ت.

y
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.f(x) = x + 2 معطاة الدالة   .3
جدوا، يف كل بند، األعداد املناسبة. 

? = f(–2)ث.? = f(2) ت.? = f(3)ب.? = f(0) أ.

 f(x) = 0f(x) = 3 f(x) = 2 f(x) = –2

.f(x) = 2x + 6 معطاة الدالة    .4
جدوا، يف كل بند، األعداد املناسبة.

? = f(–2)ث.? = f(0) ت.? = f(2)ب.? = f(10) أ.

 f(x) = 10f(x) = 2 f(x) = 0 f(x) = –2

.f(x) = 8 – 4x معطاة الدالة    .5
جدوا، يف كل بند، األعداد املناسبة.

? = f(–4)ث.? = f(–2) ت.? = f(4)ب.? = f(0) أ.

 f(x) = 0f(x) = 4 f(x) = –2 f(x) = –4

. ( )x xf
2
1 2–= + معطاة الدالة    .6

جدوا، يف كل بند، األعداد املناسبة.

? = f(–5)ث.? = f(0) ت.? = f(–2)ب.? = f(2) أ.

 f(x) = 2f(x) = –2 f(x) = 0 f(x) = –5

.f(8) = 17  , f(4) = 5 f(x) هي دالة خطية تحقق:   .7
f(x) دالة تصاعدية، دالة تنازلية أم دالة ثابتة؟ ارشحوا دون أن تجدوا متثياًل جربيًّا للدالة.    هل  أ. 

جدوا متثياًل جربيًّا ل f(x)، وافحصوا إجابتكم لبند أ.   ب. 
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نحافظ على لياقة رياضّية

معادالت وتعابري جربية

x يف كل تعبري جربي.  نعوِّض 5 بدل    .1
خمنوا: يف أي تعبري نحصل عىل النتيجة الصغرى؟ ويف أي تعبري نحصل عىل النتيجة الكربى؟  

2x – 1ج.4x – 3ت.2x + 1أ.

xث.x – 5ب.
2
3 xح.+

2
3 1–

احسبوا وافحصوا اجابتكم. 

.2 – 3x معطى التعبري الجربي  .2
لة.   يف كل بند، جدوا أي عدد تعوضونه بدل x، يك تحصلوا عىل النتيجة املسجَّ

7–ج.0ث.1–ت.14ب.5أ.

طوا. بسِّ  .3
2 – (x + 1)3 – 5 خ.6 + (x + 2)3 ث.5x + 2 – 3x أ.

10 – 3x – (x – 5)2 د.6 + (x – 2)3 ج.x – 3x + 7x ب.

4x + 5(2 – x) – 10 ذ.2(x + 3) – (x + 2)3 ح.5x – 6 + 2x – 1 ت.

يف كل بند، اذكروا املعادالت التي يوجد لها نفس حل املعادلة التي تظهر يف اإلطار.    .4

7x – 4 = 37x = 7x = 17x = 13 = 7x – 4أ.

4x = x10 – 5x = 0x = 2x – 10ب. x5 2
2

– =4x = x – 10

4x = x5x = 0x = 1–4x = 1x = 0–ت.

5x – 6 = 3x + 72x = 12x – 6 = 75x – 13 = 3x5x = 3x – 13ث.

عدد األشخاص يف القاعة ب ضعفْي عدد األشخاص يف القاعة أ.    .5
5 من عدد األشخاص يف القاعة أ. عدد األشخاص يف القاعة ت أصغر ب 

إذا كان يف القاعة أ 20 شخًصا. كم شخًصا يوجد يف القاعات الثالث مًعا؟  أ. 
120 شخًصا. كم شخًصا يوجد يف القاعات الثالث مًعا؟  إذا كان يف القاعة ب   ب. 

30 شخًصا. كم شخًصا يوجد يف القاعات الثالث مًعا؟ إذا كان يف القاعة ت  ت. 
إذا كان يف القاعات الثالث 175 شخًصا. كم شخًصا يوجد يف كل قاعة؟   ث. 


