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4.2 التامثل

أمامكم 8 دوال َو 8 خطوطها البيانّية )ليس حسب الرتتيب نفسه(. 
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المئوا كّل خّط بيايّن للتعبري املناسب. 

ناها بطرق مختلفة؟    نبحث ماذا يحدث للخطرّ البياينرّ للدوالرّ إذا غيرّ

-x بدلاً من x يف التمثيل الجربيرّ للدالرّة  نعورّض 

بدالاً من x يف التمثيل الجربّي للدواّل اّلتي تظهر يف االفتتاحّية.   x- أ. عّوضوا   .1

ب. أّية مثاين دوال ال تتغرّي نتيجة للتعويض؟  

ت. أّية صفة مشرتكة توجد لجميع الخطوط البيانّية لهذه الدواّل؟  

ث. أضيفوا داّلة من عندكم لها الصفة نفسها.  

-x بدالاً من  ا، وال تتغرّي نتيجة لتعويض   تعريف: نسّمي الداّلة اّلتي مجالها يشمل مع كّل عدد العدد املضاّد له أيضاً

) لكّل x يف املجال "دالرّة زوجيرّة".  ) ( )f x f x- = x، هذا يعني أّنها ُتحّقق 

أ. أّية دوال من بني الدوال الثامين اّلتي تغرّيت تحّولت لدوال مضاّدة للدواّل األصلّية نتيجة للتعويض؟   .2

ب. أّية صفة مشرتكة يوجد لجميع الخطوط البيانّية لهذه الدواّل؟ 

ت. أضيفوا داّلة من عندكم لها الصفة نفسها. 
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ا، وتتحّول إىل داّلة مضاّدة نتيجة لتعويض  تعريف: نسّمي الداّلة اّلتي مجالها يشمل مع كّل عدد العدد املضاّد له أيضاً

) لكّل x يف املجال "دالرّة فرديرّة". ) ( )f x f x- =- -x بدالاً من x، هذا يعني أّنها ُتحّقق  

سّجلوا مجال كّل داّلة، وحّددوا هل هي زوجّية، أو فردّية أو غري ذلك؟      .3

( )f x x x2 3= + )أ.  )f x x x+= ج. 

( )f x x 1
3

2= + )ب.  )f x x x= ح. 

( )f x x 1
3

3= + )ت.  )f x x
x= خ. 

( )f x
x
x
2= )ث.  )f x x x1= - د. 

صّنفوا الخطوط البيانّية التالية إىل ثالث مجموعات:   .4
خطوط بيانّية لدوال زوجّية،  خطوط بيانّية لدوال فردّية وخطوط بيانّية لدوال أخرى.   
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زاوية الحاسوب

: جيوجربا(. استعملوا هيئة محاور فيها النسبة بني أطوال الوحدات، عىل املحاور، هي  استعملوا برمجّية بيانّية )مثالاً  .5
.1:1

) ، وارسموا خّطها البيايّن بواسطة الحاسوب.   )f x = أ. اختاروا داّلة غري زوجّية وغري فردّية كام ترغبون: 

. )x(f - ب. ارسموا، يف هيئة املحاور نفسها، الخّط البيايّن للداّلة 

ت. ما العالقة بني الخّطني البيانّيني للداّلتني؟ 

ث. كّرروا املهّمة مع دوال إضافّية، وافحصوا هل العالقة اّلتي وجدمتوها تتحّقق يف كّل الحاالت؟   

نعورّض x بدلاً من y َو y بدلاً من x يف التمثيل الجربيرّ للدالرّة.  

زاوية الحاسوب

أ. بّدلوا بني x َو y يف التمثيل الجربّي لكّل داّلة من الدوال الثامين اّلتي ظهرت يف مهّمة االفتتاحّية )هذا يعني أن   .6
.)x تعّوضوا x بدالاً من y َو y بدالاً من 

ب. ارسموا التناظر الناتج.  

.x = y2 الداّلة y = x2 ارسموا للداّلة : مثالاً  

y ال يغرّي الداّلة األصلّية؟  x َو  ت. يف أّية دواّل من بني الدواّل ال 8، يف مهّمة االفتتاحّية، التبديل بني 

y ينتج عالقة ليست داّلة؟ ارشحوا.   x َو  ث. يف أّية دواّل من بني الدواّل ال 8 التبديل بني 

.y x2 3= - ج. نّظفوا هيئة املحاور من الخطوط البيانّية، وارسموا فيها الخّط البيايّن للمستقيم 

.y x َو  ارسموا، يف هيئة املحاور نفسها، الداّلة الناتجة بعد التبديل بني   

.y = x3 ح. كّرروا املهّمة التي وردت يف البند السابق بالنسبة للداّلة

y؟ خ. ما العالقة بني الخطوط البيانّية للدواّل األصلّية والدواّل الناتجة بعد التبديل بني x َو 

انتقلوا إىل قراءة تعريف الدواّل العكسّية لبعضها.   
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فّعالّية بديلة للحاسوب
  

أ. بّدلوا بني x َو y يف التمثيل الجربّي لكّل داّلة من الدواّل الثامين اّلتي ظهرت يف مهّمة االفتتاحّية.  .7

ب. يوجد، يف كّل هيئة محاور، خّط بيايّن لداّلة واحدة من بني الدواّل الثامين )لونها ُبنّي(، وخّط بيايّن للتعبري الجربّي 

y )خّط أزرق متقطع(. الناتج بعد التبديل بني x  َو 
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أّي داّلة مل تتغرّي بعد التبديل؟    

ت. أّي داّلة تتحّول بعد التبديل إىل تناظر ليس داّلة؟ ارشحوا ملاذا يحُدث ذلك يف هذه الحالة بالذات؟  

ث. ما العالقة بني الخّطني البيانّيني للداّلتني املرسومتني يف هيئة املحاور نفسها يف الحالتني اإلضافّيتني؟ 

تعريف: إذا أنتج التبديل بني x َو y يف الداّلة داّلة، فإّننا نسّمي الداّلة الجديدة والداّلة األصلّية متعاكسة الواحدة 
مع األخرى.

جدوا داّلة متعاكسة مع نفسها.   .8

هل تعلمون؟

الكاليدوسكوب )املشكال( هو جهاز برصّي أُعّد لتجسيد التامثل. هو مكّون من 

أسطوانة يف داخله أجسام ملّونة ومرايا تعكسها. يستطيع املستعمل أن ينظر عرب 

الثقب يف قاعدة األسطوانة وأن يرى أشكاالاً متنّوعة، ألواناًا متنّوعة وقوالب خالبة. كل 

هزة ودوران لألسطوانة يغرّي األشكال وينتج صوراًا جديدة ومفاجئة. 
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نحافظ على لياقة رياضّية

أ. عّوضوا يف كّل داّلة، من بني الدواّل اّلتي ظهرت يف مهّمة االفتتاحّية، x2 بدالاً من x، وعّوضوا.    .1

   أّية دواّل من بني الدواّل الناتجة هي خّطّية؟ أّي منها تربيعّية؟ أّي منها غري خّطّية وغري تربيعّية؟  

x بدالاً من x، وعّوضوا.
1 ب. عّوضوا يف كّل داّلة، من الدوال اّلتي ظهرت يف مهّمة االفتتاحّية،   

    أّية دواّل من بني الدواّل الناتجة هي خّطّية؟ أّي منها تربيعّية؟ أّي منها غري خّطّية وغري تربيعّية؟ 

أُحجية

هل تستطيعون أن تقرأوا النص التايل دون أن تقلبوا الورقة؟  

תן  
אי הוא צורת כתיבה שבה כשמתבוננים דרך מראה ני

ב ר
ת
לקרוא באופן טבעי ורגיל את ההשתקפות של הכתוב.כ


