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القيمة املطلقة  3.2

أمامكم سّت دواّل:  

y 4 2x= - yأ.  2x 4= - ج. ت. 

y 4 2x= - yب.  2x 4= - yث.  2x 4= - - ح. 

نجد عالقات بني الخطوط البيانّية لهذه الدواّل. 

ارسموا، عىل ورقة مقّسمة إىل تربيعات )من األفضل أن تكون أكرب(، سّت   .1
هيئات محاور كام يظهر يف الرسمة.  

هذه  يف  االفتتاحيّة  يف  املعطاة  للدواّل  الستّة  البيانيّة  الخطوط  ارسموا 

الهيئات للمحاور.  

انسخوا الجدول يف دفاتركم.    .2
جدوا، يف كّل بند، عالقات )أوجه شبه وأوجه اختالف( بني الخطوط البيانيّة الّتي رسمتموها.    

ارشحوا السبب وراء العالقات الّتي وجدمتوها.    

الرشوحالعالقاتالخطوط البيانّية
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ن يف املثلّثات الستّة الناتجة بواسطة املحورين وكّل خّط بيايّن.   نتمعَّ  .3

ما هي أنواع املثلّثات؟ ارِشحوا.  أ. 

ب. هل هذه املثلّثات متطابقة؟ برهنوا. 

جدوا مساحة هذه املثلّثات.  ت. 

تحدٍّ

حلّوا: )ميكنكم االستعانة بالرسوم البيانيّة الّتي رسمتموها(.   .4

2xأ.  4 2x 4- = - ت. 

2xب.  4 4 2x- = - ث. 

هل تعلمون؟

استعمل الرياضيّون مصطلح القيمة املطلقة )أي "قيمة" العدد دون اإلشارة( قبل حوايل 200 سنة، وقد استُعمل 

بأسامء مختلفة، مثل: "القيمة العدديّة"، "مقدار"، "مودولوس".

x )أول مرة( قبل حوايل   أدخل الريايض األملاين كارل وويريشرتاس )Karl Weierstrass( إشارة القيمة املطلقة   

 150 سنة.

زاوية الحاسوب

(http://GeoGebra.org) الدواّل الّتي تظهر يف الفّعاليّة.     GeoGebra  ارسموا يف برمجيّة  .5 
 .)absolute value :اختصار املصطلح باللّغة اإلنجليزية( "abs" يت عمليّة القيمة املطلقة يف هذه الربمجيّة ب ُسمِّ

y يف سطر إدخال املعطيات.  abs(2x 4)= - لوا  y، سجِّ 2x 4= - مثال: لرسم الدالّة 
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بحيث   (http://GeoGebra.org)  Geogebra برمجيّة  يف  املعلومات  إدخال  سطر  يف  جربيّة  تعابري  لوا  سجِّ  .6
تحصلون عىل رسوم بيانيّة مناسبة للرسوم البيانيّة التقريبيّة اآلتية: 

لوا التعابري الجربيّة املناسبة.  سجِّ  
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حلّوا املتباينات اآلتية:   .1

ت. ب. أ. 

)انتبهوا: هنالك إمكانيّتان يف كّل  الحلول  أحد   x = 2 الناقص يف كّل معادلة يف كّل بند، بحيث يكون  العدد  جدوا   .2
حالة(.  

ت. أ. 

ث. ب. 

أُحجية

تُشري عقارب الساعة إىل الساعة  16:00. 

يف أّي ساعة متّر عقارب الساعة الواحد عرب اآلخر؟   


