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1-8تفسير التمثيالت البيانية للدوال

تفسير التقاطعات والتناظر لتفسير التمثيل البياني لدالة، قّدر الخصائص الرئيسية وفّسرها. 1
تقاطعات التمثيل البياني هي نقاط يتقاطع عندها التمثيل البياني مع محور. اإلحداثي y للنقطة التي 

يتقاطع عندها التمثيل البياني مع المحور الرأسي y ُيطلق عليه التقاطع مع المحور الرأسي y. وعلى 
نفس المنوال اإلحداثي x للنقطة التي يتقاطع عندها التمثيل البياني مع المحور األفقي x ُيطلق عليه 

.x التقاطع مع المحور األفقي

 تفسير التقاطعات            

.x لجسم كدالة للوقت y الفيزياء يوضح التمثيل البياني االرتفاع
 حدد الدالة باعتبارها خطية أو غير خطية. ثم قّدر التقاطعات

وفّسرها.

 خطية أم غير خطية: بما أن التمثيل البياني منحنى وليس
خًطا، فالتمثيل البياني غير خطي.

y يقطع التمثيل البياني المحور :y التقاطع مع المحور الرأسي 
 عند النقطة )15 ,0( تقريًبا، إًذا، فقيمة نقطة تقاطع التمثيل

 البياني مع المحور الرأسي y هي 15 تقريًبا. يعني هذا أن الجسم بدأ
بارتفاع مبدئي يبلغ 15 متًرا تقريًبا فوق األرض.

 التقاطع )التقاطعات( مع المحور األفقي x: يقطع التمثيل
 البياني المحور x عند النقطة )0 ,7.4( تقريًبا، إًذا، فقيمة

نقطة التقاطع مع المحور األفقي x هي 7.4 تقريًبا. يعني هذا أن الجسم لمس األرض بعد 7.4 ثواٍن تقريًبا.

تمرين موجه
يوضح التمثيل البياني درجة الحرارة y لعينة طبية   .1  
 تمت إذابتها بمعدل مضبوط. حدد الدالة باعتبارها

   خطية أو غير خطية. ثم احسب قيمة التقاطعات وفّسرها.

انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

ارتفاع اجلسم عن األرضارتفاع اجلسم عن األرض
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 مفردات جديدة
تقاطع

 التقاطع مع
x المحور األفقي

 التقاطع مع
y المحور الرأسي
التناظر المحوري

موجب
سالب
تزايدية
تناقصية

قيم عظمى
قيمة عظمى نسبية
قيمة صغرى نسبية
السلوك الطرفي

)intercept(
)x-intercept(

)y-intercept(

)line symmetry(
)positive(

)negative(
)increasing(
)decreasing(

)extrema(
)relative maximum(
)relative minimum(

)end behavior(

لماذا؟
ارتفعت مبيعات ألعاب الفيديو، 

بما في ذلك األجهزة والبرمجيات 
والملحقات، في بعض األحيان 

وانخفضت في أحيان أخرى 
على مدار سنوات. يمكن تمثيل 
مبيعات التجزئة أللعاب الفيديو 
سنوًيا في الواليات المتحدة من 
عام 2000 إلى 2009 بالتمثيل 

البياني لدالة غير خطية.

السابق
تعرفت على الدوال 
وأوجدت قيم الدالة.

الحالي

   تفسير التقاطعات 1
وتناظر التمثيل البياني 

للدالة.

 تفسير السلوك 2
الموجب والسالب  
والتزايد والنقصان 

والقيم العظمى 
والسلوك الطرفي 

للتمثيل البياني للدالة.

مثال 1 من الحياة اليومية

ممارسات رياضية
فهم طبيعة المسائل والمثابرة 

في حلها
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توضح التمثيالت البيانية لبعض الدوال خاصية رئيسية أخرى: التناظر. يتسم التمثيل البياني بالتناظر 

المحوري على المحور الرأسي y أو خط رأسي آخر في حالة التطابق التام بين كل نصف للتمثيل البياني 
على جانبي الخط.

    تفسير التناظر          

 الفيزياء تحرك جسم. يوضح التمثيل البياني
 .x للجسم كدالة للزمن y االرتفاع 

صف وفسر أي تناظر.

 النصف األيمن من التمثيل البياني هو صورة متطابقة من
x = 3.5 النصف األيسر تقريًبا في الخط 

بين x = 0 وx = 7 تقريًبا.

 في سياق الموقف، يبين لك تناظر الرسم أن الزمن الذي
استغرقه الجسم لالرتفاع يساوي الزمن الذي استغرقه لالنخفاض.

تمرين موجه
  2.  صف أي تناظر ظاهر في التمثيل البياني في التمرين الموجه 1 وفّسره.  

تفسير القيم العظمي والسلوك الطرفي يتضمن تفسير التمثيل البياني أيًضا تقدير وتفسير 2
مكان زيادة الدالة وانخفاضها والمكان الذي تكون فيه موجبة أو سالبة والمكان الذي تكون فيه أي 

قيمة في الدالة قيمة عظمي في ارتفاعها أو انخفاضها.

تكون الدالة موجبة عندما يقع التمثيل البياني لها 
فوق المحور األفقي x وتكون سالبة عندما يقع 

.x التمثيل البياني لها أسفل المحور األفقي

O x

f (x)

C01_006A_895115

f (x)

موجبة

سالبة سالبة

موجبة

تزداد الدالة عندما يتحرك التمثيل البياني ألعلى 
وتنقص عندما يتحرك التمثيل البياني ألسفل عند 

مشاهدته من اليسار إلى اليمين.

x

f (x)

O
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f (x)

متناقصة

متزايدة

متناقصة

 النقاط المعروضة هي مواقع قيم دالة مرتفعة
 أو منخفضة نسبًيا ُتسمى القيم العظمى.

النقطة A هي قيمة صغرى نسبية بما أنه ال توجد 
في الجوار نقاط أخرى لها إحداثي y أصغر. 

النقطة B هي قيمة عظمى نسبية بما أنه ال يوجد 
في الجوار نقاط لها إحداثي y أكبر.
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f (y)

O
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f (x)

A

B

قيمة صغرى
نسبية

قيمة عظمى
نسبية

السلوك الطرفي يصف قيم الدالة عند القيم 
العظمى الموجبة والسالبة في المجال.

x

f (y)

O

C01_009A_895115

f (x)

عندما تتحرك إىل اليسار،يتحرك التمثيل 
 ،xالبياين ألعلى. وعندما تنقص قيمة

.Y وتزداد قيمة

عندما تتحرك إىل اليمني، يتحرك التمثيل 
 ،x البياين ألسفل. وعندما تزداد قيمة

.Y وتنقص قيمة

 موجبة وسالبة ومتزايدة ومتناقصة والقيمة القصوى والسلوك الطرفي المفهوم  األساسي

 نصيحة دراسية
التناظر ال يظهر في التمثيالت 

البيانية لمعظم الدوال من 
الحياة اليومية تناظًرا على 

مدار المجال بالكامل. إال أن 
الكثير منها تضّمن تناظًرا على 
مدار أقسام أصغر من المجال 

تستحق التحليل.

 نصيحة دراسية
السلوك الطرفي يمكن وصف 

السلوك الطرفي لبعض 
التمثيالت البيانية بأنه يقترب 

من قيمة y معينة. في هذه 
الحالة، يبدو قسم من التمثيل 

البياني كخط أفقي.

مثال 2 من الحياة اليومية
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ارتفاع اجلسم عن األرضارتفاع اجلسم عن األرض

ال يوجد تناظر محوري رأسي.
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 تفسير التمثيل البياني للدالة |   الدرس 1-8 |  58

                           تفسير القيم القصوى والسلوك الطرفي

 ألعاب الفيديو يمكن تمثيل مبيعات التجزئة 
 في الواليات المتحدة من ألعاب الفيديو من 

 عام 2000 إلى 2009 بالدالة الممثلة بيانًيا 
 على اليسار. قدر وفسر النقاط التي تكون 

 الدالة فيها موجبة وسالبة وتزيد وتنقص 
 وإحداثيات x ألي قيم قصوى نسبية والسلوك

الطرفي للتمثيل البياني.

موجبة:  بين x = -0.6 وx = 10.4 تقريًبا

سالبة: عندما تكون x < -0.6 وx > 10.4 تقريًبا

يعني هذا أنه كانت هناك مبيعات موجبة بين عامي 2000 و2010 تقريًبا، لكن النموذج يتوقع مبيعات 
سلبية بعد 2010 تقريًبا؛ مما يشير إلى انهيار مستبعد للصناعة.

y

O x
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تزايدية

تناقصية

قيمة 
عظمى نسبية

قيمة 
عظمى نسبية

قيمة 
صغرى نسبية

 تزايدية:    عندما تكون x < 1.5 تقريًبا وبين  

 x = 3 وx = 8 تقريًبا

 تناقصية:  بين x = 2 وx = 3 تقريًبا 
وعندما تكون x > 8 تقريًبا

 يعني هذا أن المبيعات زادت من عام 2000 إلى 2002 
 تقريًبا وانخفضت بين عامي 2002 و2003 وزادت بين 

عامي 2003 و2008 وكانت في انخفاض منذ عام 2008.

x = 8تقريًبا و x = 1.5 القيم العظمى النسبية: عندما تكون

القيم الصغرى النسبية: عندما تكون x = 3 تقريًبا

توضح القيمة العظمى في التمثيل البياني أن الصناعة شهدت ذروتين نسبيتين في المبيعات أثناء هذه 
الفترة: إحداهما في حدود عام 2002 بقيمة 10.5 ملياراتAED  تقريًبا واألخرى في حدود عام 2008 
بقيمة 22 مليارAED  تقريًبا. وقع انخفاض نسبي بقيمة 10 ملياراتAED  في المبيعات في حدود عام 

.2003

 السلوك الطرفي:
.y أو انخفاضها، تنخفض قيمة x مع زيادة قيمة 

 يوضح السلوك الطرفي للرسم البياني مبيعات سالبة
 على مدار عدة سنوات قبل عام 2000 وعدة أعوام
 بعد عام 2009، وهذا مستبعد. يبدو أن هذا التمثيل

 البياني ال يمثل إال المبيعات بين عامي 2000 و2009
وال يمكن استخدامه لتوقع المبيعات في 2010.

تمرين موجه
  3.   قّدر وفسر النقاط التي تكون فيها الدالة الواردة في التمرين الموجه 1 موجبة وسالبة وتزيد

  أو تنقص وإحداثي x ألي قيم عظمى نسبية والسلوك الطرفي للتمثيل البياني.

انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

 نصيحة دراسية
الثابت تكون الدالة ثابتة إذا 

كان التمثيل البياني ال يتحرك 
ألعلى أو ألسفل عند النظر 

إلى التمثيل البياني من اليسار 
أو اليمين.

مبيعات ألعاب الفيديو يف الواليات املتحدةمبيعات ألعاب الفيديو يف الواليات املتحدة
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عندما تتحرك إىل 
اليمني، يتحرك التمثيل 

البياين ألسفل

عندما تتحرك إىل 
اليسار، يتحرك التمثيل 

البياين ألسفل.

مثال 3 من الحياة اليومية

رابط من الحياة اليومية
ظهر أول نظام ألعاب فيديو 
محمول ناجح تم بيعه تجارًيا 

 عام 1989 وكانت قيمته
.120 AED

PCWorld :المصدر
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التحقق من فهمك

 حدد الدالة الممثلة بيانًيا باعتبارها خطية أو غير خطية. ثم قَدر وفسر تقاطعات التمثيل  االستنتاج المنطقي
البياني وأي تناظر حيث الدالة فيها موجبة وسالبة وتزيد وتنقص وإحداثي x ألي قيم قصوى نسبية والسلوك 

الطرفي للتمثيل البياني. 3–1. انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

1.             2.    3. 
   

التمرين وحل المسائل

 حدد الدالة الممثلة بيانًيا باعتبارها خطية أو غير خطية. ثم قَدر وفسر تقاطعات التمثيل  االستنتاج المنطقي
البياني وأي تناظر حيث الدالة فيها موجبة وسالبة وتزيد وتنقص وإحداثي x ألي قيم قصوى نسبية والسلوك 

الطرفي للتمثيل البياني. 4–9. انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

4.                          6. 
    

7.         8.                                            9.
    

األمثلة 1-3

األمثلة 1-3

5

قيمة األوراق املاليةقيمة األوراق املالية
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 تفسير الرسم البياني للدالة |   الدرس 1-8 |  60

 في مقدمة عجلة فيريس  عجلة فيريس  .10  
 توجد عربة ركاب على نفس ارتفاع مركز العجلة.

 يتحدد الموقع y باألقدام لهذه العربة بالنسبة للمركز
 بعد t من الثواني من بدء التشغيل بالدالة الممثلة

 بيانًيا على اليسار. حدد الخصائص الرئيسية للتمثيل البياني
 وفّسره. )تلميح: ابحث عن نمط في التمثيل البياني ليساعدك

  على وصف السلوك الطرفي فيه.(

ضع تمثيالً بيانًيا لدالة يمكن أن تمثل كل موقف. حدد وفّسر تقاطعات التمثيل البياني، حيث التمثيل 
  البياني يتزايد ويتناقص ويمثل أي قيمة عظمى نسبية.

ارتفاع نبات الذرة من وقت غرس البذرة إلى أن يصل إلى النضج بعد 120 يوًما  .11  

ارتفاع كرة القدم من وقت ركلها إلى أن تصل إلى األرض بعد 2.8 ثانية  .12  

المبلغ المستحق على قرض سيارة منذ تاريخ شراء السيارة إلى أن يتم بيعها بعد 4 أعوام  .13  

  ضع تمثيالت بيانية للدوال بالسمات التالية.

التمثيل البياني خطي ويتقاطع مع المحور األفقي x عند 2-. التمثيل البياني موجب عندما تكون   .14   
 .x > -2 وسالب عندما تكون ،x < -2

يحتوي التمثيل البياني غير الخطي على تقاطعات مع المحور األفقي x عند 2- و2 وتقاطع مع   .  
 .x = 0 عند 4-. التمثيل البياني له قيمة صغرى نسبية تبلغ 4- عندما تكون y المحور الرأسي

 .x > 0 ويتزايد عندما تكون x < 0 التمثيل البياني يتناقص عندما تكون

التمثيل البياني غير الخطي يتقاطع مع المحور الرأسي y عند 2، لكن ال توجد تقاطعات مع المحور   .16  
.x التمثيل البياني موجب ويتزايد لجميع قيم .x األفقي

يحتوي التمثيل البياني غير الخطي على تقاطعات مع المحور األفقي x عند 8- و2- وتقاطع مع   .17  
المحور الرأسي y عند 3. التمثيل البياني له قيم صغرى نسبية عند x = -6 وx = 6 وقيمة عظمى 
 x = -8 وسالب بين x > -2و x < -8 التمثيل البياني موجب عندما تكون .x = 2 نسبية عند 

 .y تتزايد قيمة x ومع زيادة y تتزايد قيمة x مع انخفاض .x = -2و

 تعتقد سارة أن كل الدوال الخطية لها تقاطع واحد فقط مع المحور األفقي x. يعتقد  التفكير الناقد  .18  
أدهم أن الدالة الخطية يمكن أن يكون لها تقاطع واحد بحد أقصى مع المحور األفقي x. هل كل منهما 

 انظر الهامش. على صواب؟ اشرح استنتاجك.

C01_023A_895115

y
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 صف السلوك الطرفي للتمثيل البياني الموضح.   مسألة تحفيزية  .19  

 حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة. اشرح. االستنتاج  .20 

.y الدوال لها تقاطع واحد بحد أقصى مع المحور الرأسي  

 ضع تمثياًل بيانًيا لدالة بقيمة عظمى نسبية مسألة غير محددة اإلجابة  .21   
 واحدة وقيمة صغرى نسبية واحدة يمكن أن تمثل دالة من الحياة اليومية.

 صف كل محور وأدرج الوحدات المالئمة. ثم حدد القيمة القصوى النسبية 
 لتمثيلك البياني وفّسرها.

22 ,21. انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

 صف الكيفية التي ستحدد بها الخصائص الرئيسية لتمثيل الكتابة في الرياضيات  .22  
  بياني موصوف في هذا الدرس باستخدام جدول قيم دالة.

B

انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

15 C

استخدام مهارات التفكير العليا

20.  صواب؛ ال يمكن للدالة أن تتقاطع مع المحور الرأسي y أكثر من مرة. إذا تقاطع التمثيل البياني مع y أكثر 
من مرة، فليس بتمثيل بياني للدالة. ويمكن كذلك للدالة أال تتقاطع مع المحور الرأسي y إذا لم يتم تعريف 

.x = 0

جولة عجلة فرييسجولة عجلة فرييس

x

y

C01_022A_895115

(f
t)

ق 
طال

الن
ع ا

تفا
 ار

من
فة 

سا
امل

20

0

-20

(s) الزمن

4 8 12 16 20

11–13. انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

14–17. انظر ملحق إجابات الوحدة 1.

مسائل مهارات التفكير الُعليا 

19. مع زيادة x أو انخفاضها، تقترب y من 0.
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أي جملة تمثل الوصف   .23  
 األمثل للسلوك الطرفي

C  للدالة المعروضة؟

.y تتزايد قيمة x ومع تناقص y تزيد x مع تزايد قيمة A
.y تتناقص قيمة x ومع تناقص y تزيد x مع تزايد قيمة  B

.y تتزايد قيمة x ومع تناقص y تنخفض x مع تزايد قيمة C
.y تتناقص قيمة x ومع تناقص y تنخفض x مع تزايد قيمة D

G  أيهم يوضح خاصية االنتقال في المعادلة؟   .24

. F إذا كانت c = 1، فإن   
.c = f فإن ،d = fو c = d إذا كانت G  

.d = c فإن ،c = d إذا كانت H  
.c = 1 فإن ،d = cو c = d إذا كانت J   

حّول ألبسط صورة التعبير   .25 

ما احتمالية اختيار بطاقة حمراء أو بطاقة واحدة من   .26 
H  مجموعة أوراق قياسية؟

مراجعة شاملة

 )الدرس 1-7( حدد ما إذا كانت كل عالقة دالة.

29.              نعم     {)0, 2(, )3, 5(, )0, -1(, )-2, 4(}  .28                                                    .27  

 عّبر عن العالقة في التمثيل البياني الموجود على اليسار في شكل مجموعة علم الهندسة  .30  
 )الدرس 1-9(  من األزواج المرتبة. صف المجال والمدى.

 )الدرس 1-4( استخدم خاصية التوزيع إلعادة كتابة كل تعبير.

 يملك سليم 30 جورًبا في درج جواربه. 16 من الجوارب بيضاء و6 سوداء و2 حمراء  المالبس  .34  
 )الدرس 0-11(   و6 صفراء. ما احتمالية أن ينتقي جورًبا أسود بصورة عشوائية؟

مراجعة المهارات

  أوجد قيمة كل تعبير مما يلي.

C01_024A_895115

y

xO

-10
12
42

-3
-1
1
3
7

اجملال xالاملدى y

17 6

18 6

19 5

20 4

نعم

{)1, 3(, )2, 6(, )3, 9(, )4, 12(, )5, 15(،  .30 
{)21 ,7( ,)18 ,6(، المجال: {7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1} 

المدى: {21 ,18 ,15 ،12 ,9 ,6 ,3}
y

x

ط
حملي

ا

12

6

0

18

طول الضلع
2 4 6

C01_025A_895115

مثلثات متساوية األضالع

×

×

تمرين على االختبار المعياري
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 دليل الدراسة والمراجعة  الوحدة 1 | | 62

1دليل الدراسة والمراجعة
دليل الدراسة

 المفردات األساسية

 algebraic( التعبير الجبري
expression( )ص 5(
األساس )base( )ص 5(

المعامل )coefficient( )ص 28(
 coordinate( النظام اإلحداثي

system( )ص 40(
 dependent( المتغير التابع

variable( )ص 42(
المجال )domain( )ص 40(

 end( السلوك الطرفى
behavior(  )ص 57(

المعادلة )equation( )ص 33(
األس )exponent( )ص 5(

الدالة )function( )ص 47(
 independent( المتغير المستقل

variable( )ص 42(
التقاطع )intercept( )ص 56(

 like( الحدود المتشابهة
 )ص 27( )terms

 line( التناظر المحوري
symmetry( )ص 57(

المخطط )mapping( )ص 40(

 ordered( الزوج المرتب
pair( )ص 40(

 order of( ترتيب العمليات
operations( )ص 10(

نقطة األصل )origin( )ص. 40(
قوة األس )power( )ص 5(

المدى )range( )ص 40(
المقلوب )reciprocal( )ص 17(

عالقة )relation( )ص 40(
 relative( القيمة العظمى النسبية

maximum( )ص 57(
 relative( القيمة الصغرى النسبية

minimum( )ص 57(
 replacement( مجموعة اإلحالل

set( )ص 33(
 simplest( أبسط صورة

form( )ص 27(
الحل )solution( )ص 33(

الحد )term( )ص 5( 
المتغيرات )variables( )ص 5(

اختبار المستقيم الرأسي 
)vertical line test( )ص 49(

 مراجعة المفردات
حدد ما إذا كانت كل جملة صحيحة أم خاطئة. إذا كانت 
خاطئة، فعّوض المصطلح الذي تحته خط لجعلها جملة 

صحيحة.

النظام اإلحداثي يتألف من خطي أعداد متقاطعني. صواب  .1  

يوضح األس عدد مرات استخدام األساس يف صورة   .2  
عامل. صواب

يكون التعبري في أبسط صورة عندما حيتوي على حدود   .3  
متشابهة وأقواس. خطأ؛ ليس يف أبسط صورة

يف التعبري الذي يتضمن الضرب، يطلق على الكميات املضروبة   .4  
اسم العوامل. صواب

يف الدالة، هناك خمرج واحد فقط لكل مدخل.   .5  

ترتيب العمليات يطلب منا إجراء الضرب قبل   .6  
الطرح. صواب

مبا أن حاصل ضرب أي عدد يف 1 يساوي العدد نفسه، فإن العدد 1   .7  
يسمى المعكوس الضربي. خطأ؛ احملايد الضريب

المفهوم  األساسي

 )الدرس 1-2( ترتيب العمليات
إيجاد قيمة التعابير الموجودة داخل رموز التجميع.  •

إيجاد قيمة كل القوى األسية.   •
الضرب والقسمة أو أيهما بالترتيب من اليسار إلى اليمين.   •

الجمع أو الطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين.  •
 )الدرسان 3-1 و1-4( خصائص المساواة

:cو bو a ألية أعداد  •
a = a انعكاسي:   

.b = a فإن ،a = b إذا كانت متناظر:   
.a = c فإن ،b = cو a = b إذا كانت انتقالي:   

استبدالي:  إذا كانت a = b، فإن a يمكن استبدالها    
بـ b في أي تعبير.

 a)b + c( = ab + ac  :التوزيع   
 a)b - c( = ab - acو

ab = baو a + b = b + a        :التبديل  
 )a + b( + c = a + )b + c(  :التجميع   

)ab(c = a)bc(و

 )الدرس 1-5( حل المعادالت
تطبيق ترتيب العمليات وخصائص األعداد الحقيقية لحل المعادالت.  •

   العالقات والدوال وتفسير التمثيالت البيانية للدوال
)الدروس من 6-1 إلى 1-8(

يمكن تمثيل العالقات والدوال باألزواج المرتبة أو جدول 	• 
أو مخطط أو تمثيل بياني.

استخدام اختبار المستقيم الرأسي لتحديد ما إذا كانت العالقة دالة.  •
يصف السلوك الطرفي سلوك المدى الطويل لدالة على أي   •

من طرفي تمثيلها البياني.
النقاط التي يتقاطع عندها التمثيل البياني لدالة مع محور   •

ُتسمى تقاطعات.
تكون الدالة موجبة في جزء من مجالها عندما يقع التمثيل   •

البياني لها فوق المحور األفقي x وتكون سالبة في جزء منها 
.x عندما يقع التمثيل البياني لها أسفل المحور األفقي

خريطة   المفاهيم مطويايت

تأكد من تدوين المفاهيم األساسية   
في مطويتك.

VocabularyProperties

1-6
1-7
1-5
1-4
1-3
1-2
1-1

1-8

صواب
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63        

مراجعة درس بدرس

المتغيرات والتعابير1-1

  اكتب تعبيًرا لفظًيا لكل تعبير جبري.

اكتب تعبيًرا جبرًيا لكل تعبير لفظي.

عدد يزيد بمقدار 9   .11  

ثلثا العدد d للقوة األسية الثالثة    .12 

5 أصغر من أربعة أضعاف عدد   .13  

أوجد قيمة كل تعبير مما يلي.

 2.50 AED تفرض صالة فانتاستيك بولينغ مبلغ  البولينغ  .17  
على استئجار الحذاء زائد AED 3.25 على كل مباراة. 

 g اكتب تعبيًرا يمثل تكلفة استئجار األحذية ولعب
مباريات.  

   مثال 1

4x + 9 اكتب تعبيًرا لفظًيا لـ

x تسعة أكبر من أربعة أضعاف العدد

  مثال 2

اكتب تعبيًرا جبرًيا عن الفارق بين اثني عشر وضعف عدد 
مكعب.

المتغير افترض أن x تمثل العدد.

12 - 2x
التعبير 3

  مثال 3

. أوجد قيمة 
األساس 3 واألس 4.

استخدم 3 كعامل 4 مرات.  

اضرب. 81 = 

ترتيب العمليات1-2

أوجد قيمة كل تعبير مما يلي.

.c = 9و b = 3و a = 4 أوجد قيمة كل تعبير إذا كانت

 تكلفة كوب بكرة واحدة من المثلجات 2.75  المثلجات  .27 
 .4.25 AED وتكلفة كوب بكرتين من المثلجات AED
اكتب تعبيًرا وأوجد قيمته إليجاد التكلفة اإلجمالية 

لثالثة أكواب بكرة واحدة من المثلجات وكوبين بكرتين 
من المثلجات. 

مثال 4  

أوجد قيمة التعبير 

 اعمل داخل األقواس.   
  . أوجد قيمة 
اضرب.  

اقسم.  

مثال 5  

  أوجد قيمة التعبير 

.p = 2و n = 4و m = 8 إذا كانت

8–10. انظر الهامش.

 عّوض m بالعدد 8، وn بالعدد 4،
وp بالعدد 2.
اضرب

اطرح.

أوجد قيمة 22.

اقسم.

× × ×

×

× ×

× ×
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دليل الدراسة والمراجعة تابع1

خاصية التوزيع1-4

خصائص األعداد1-3

28–35. انظر الهامش.
أوجد قيمة كل تعبير باستخدام خصائص األعداد. اذكر اسم 

الخاصية المستخدمة في كل خطوة. 

 تحتاج مها إلى شراء دفتر وكتاب  األدوات المدرسية  .36 
دراسي وآلة حاسبة وكتاب تمارين لمادة الجبر. يتكلف 

الدفتر AED 9.25 والكتاب المدرسي AED 32.50 واآللة 
الحاسبة AED 18.75 وكتاب التمارين AED 15.00. أوجد 

75.50 AED .التكلفة اإلجمالية ألدوات الجبر الخاصة بمها

مثال 6  

. اذكر اسم الخاصية  أوجد قيمة 
المستخدمة في كل خطوة.

  

االستبدال 

االستبدال  

المحايد الضربي   

المعكوس الضربي   

االستبدال  

استخدم خاصية التوزيع إلعادة كتابة كل تعبير. ثم أوجد 
 37–42. انظر الهامش. القيمة.

أعد كتابة كل تعبير باستخدام خاصية التوزيع. ثم حوِّل 
ألبسط صورة. 43–48. انظر الهامش.

 اكتب تعبيًرا وأوجد قيمته لعدد الدروس التي  التدريس  .49 
تقدمها السيدة جميلة في 4 أسابيع. 

جدول التدريس

الطالباليوم

3االثنني

5الثالثاء

4األربعاء

مثال 7  

 استخدم خاصية التوزيع إلعادة كتابة التعبير
. ثم أوجد القيمة.

خاصية التوزيع )8(5 + )3(5 = )8 + 3(5

اضرب 40 + 15 =    

حّول ألبسط صورة 55 =   

مثال 8  

أعد كتابة التعبير  باستخدام خاصية التوزيع. 
ل ألبسط صورة. ثم حوِّ

6)x + 4( = 6 × x + 6 × 4  خاصية التوزيع

   = 6x + 24     حّول ألبسط صورة 

مثال 9  

 باستخدام خاصية  أعد كتابة التعبير 
ل ألبسط صورة. التوزيع. ثم حوِّ

خاصية التوزيع                     
حّول ألبسط صورة         

×

×

× ×

×××

×

×

×
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العالقات1-6

عّبر عن كل عالقة على شكل جدول وتمثيل بياني 
ومخطط. ثم حدد المجال والمدى.

 عّبر عن العالقة المعروضة في كل جدول أو مخطط 
أو تمثيل بياني في صورة مجموعة من األزواج المرتبة.

اجملال  املدى

-3
-2
-1
0

-2
0
2
4

 .63   
x y

5 3

3 -1

1 2

-1 0

 .62 

 تنمو 7 نباتات في المتوسط من كل 10 بذور  البستنة  .64 
يتم غرسها من نوع معين. ضع جدواًل يوضح العالقة 

بين البذور المغروسة والنباتات التي تنمو من 50 و100 
و150 و200 بذرة. ثم اذكر المجال والمدى ومّثل العالقة 

بيانًيا. انظر الهامش

  مثال 11 

 عّبر عن العالقة {)1- ,3( ,)1 ,0( ,)2- ,1( ,)4 ,3-(}
 على شكل جدول وتمثيل بياني ومخطط.

الجدول

 ضع إحداثيات x في العمود األول. ضع
إحداثيات y المقابلة في العمود الثاني.

التمثيل البياني

 مّثل كل زوج مرتب بيانًيا على
مستوى إحداثي.

المخطط

y في المجال وقيم x أدرج قيم 
x في المدى. ارسم أسهًما من قيم 

 في المجموعة X إلى قيم y في
.Y المجموعة

المعادالت1-5

أوجد مجموعة الحل لكل معادلة إذا كانت مجموعات 
.y: {6, 8, 10, 12, 14}و x: {1, 3, 5, 7, 9} اإلحالل هي

أوجد حل كل من المعادالت التالية.

 يزيد عمر شيماء بمقدار 4 عن ثالثة أضعاف عمر  العمر  .58 
شهيرة. اكتب معادلة لعمر شيماء. أوجد حل المعادلة إذا 

كان عمر شهيرة 3 سنوات 

مثال 10  

أوجد حل المعادلة 5w - 19 = 11 إذا كانت مجموعة 
w:  اإلحالل هي 

عّوض w في  بكل قيمة في مجموعة اإلحالل.

w5w - 19 = 11صواب أم خطأ؟

خطأ11 = 19 - )2(25

خطأ11 = 19 - )4(45

صواب11 = 19 - )6(65

خطأ11 = 19 - )8(85

خطأ11 = 19 - )10(105

 بما أن المعادلة حقيقية عندما تكون w = 6، فإن حل 
w = 6 5 هوw - 19 = 11

59–61. انظر ملحق 
xإجابات الوحدة 1. y

-3 4

1 -2

0 1

3 -1

y

O x

4
-2
1

-1

-3
1
0
3

اجملال املدى
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دليل الدراسة والمراجعة تابع1

الدوال1-7

حدد ما إذا كانت كل عالقة دالة.

  .66   
3
1
2
4

-3
-1
1
3

اجملال املدى
 .65 

     ليست دالة

، فأوجد كل قيمة. إذا كانت  و

 يزعم أحد المدرسين أن العالقة بين عدد  الدرجات  .74 
ساعات الدراسة الختبار ودرجة االختبار يمكن أن توصف 
بالمعادلة g)x( = 45 + 9x، حيث تمثل x عدد ساعات 

الدراسة. مّثل هذه الدالة بيانًيا. 

مثال 12  

حدد ما إذا كانت  تمثل دالة.

ل المعادلة بيانًيا. أنشئ أواًل جدواًل من القيم. ثم مثِّ

x y

-1 -3

0 -1

1 1

2 3

3 5

y

O x

 باستخدام اختبار المستقيم الرأسي، يمكن إظهار أن
 تمثل دالة.

تفسير التمثيالت البيانية للدوال

حدد الدالة الممثلة بيانًيا باعتبارها خطية أو غير خطية.   .75 
ثم قّدر وفسر تقاطعات التمثيل البياني وأي تناظر؛ حيث 

الدالة فيها موجبة وسالبة وتتزايد وتتناقص وإحداثي x ألي 
قيم عظمى نسبية والسلوك الطرفي للتمثيل البياني. 

براءات االخرتاع األمريكية املمنوحةبراءات االخرتاع األمريكية املمنوحة

x

y

C01_028A_895115

ف)
آلال

 (ا
رتاع

الخ
ت ا

اءا
بر

80

0

120

160

األعوام منذ 1980
5 10 15 20

مثال 13  

السكان يمكن تمثيل سكان هاييتي من عام 1994 إلى 2010 
بالدالة الممثلة بيانًيا أدناه. قّدر وفسر النقاط التي تتزايد 
الدالة فيها وتتناقص وإحداثيات x ألي قيم عظمى نسبية 

والسلوك الطرفي للتمثيل البياني.

التعداد السكاين هلايييتالتعداد السكاين هلايييت

x

y

C01_027A_895115

ني)
الي

(امل
ن 

سكا
 ال

دد
ع

0

األعوام منذ 1994
2

7

8

9

4 6 8 10 12 14 16

زاد عدد السكان بين عامي 1994 و2009 وانخفض بين عامي 
2009 و2010. تشير القيمة العظمى النسبية للتمثيل البياني 

إلى أن السكان وصلوا إلى الذروة عام 2009.

مع زيادة x أو تناقصها، تتناقص قيمة y. يشير السلوك 
الطرفي إلى انخفاض عدد السكان بين عامي 2009 و2010. 

انظر الهامش.

1-8

y

O x

دالة دالة

انظر الهامش.
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مترين على االختبار 1

اكتب تعبيًرا جبرًيا لكل تعبير لفظي.

   1. أكبر من عدد بمقدار 6 

 2. اثنا عشر أصغر من ناتج ضرب ثالثة في عدد 

 3. أربعة مقسومة على الفارق بين عدد وسبعة  

أوجد قيمة كل تعبير مما يلي.

 أوجد قيمة التعبير  االختيار من متعدد  .6   
C إذا كانت  و 

 A 68

 B 92

 C 100

 D 121

أوجد قيمة كل تعبير مما يلي. اذكر اسم الخاصية المستخدمة 
 7–9. انظر الهامش. في كل خطوة.

ل ألبسط   10–11. انظر الهامش.أعد كتابة كل تعبير باستخدام خاصية التوزيع. ثم حوِّ صورة.

 تدير إحدى الشركات ثالث دور للسينما.  تذاكر السينما  .12  
يوضح المخطط عدد التذاكر التي تباع عادة كل أسبوع 

في المواقع الثالثة. اكتب تعبيًرا وأوجد قيمته لعدد التذاكر 
اإلجمالي المعتاد بيعه في كل المواقع الثالثة في أربعة 

أسابيع.

التذاكر الموقع
المبيعة

A438

B374

C512
   

 أوجد الحل لكل معادلة إذا كانت مجموعات اإلحالل هي
 و

  تقدم شركة إيه بي سي للهواتف الخلوية باقة  الهواتف الخلوية  .15  
تشمل رسًما ثابًتا يبلغ AED 29 في الشهر زائد AED 10.12 لكل 

دقيقة. اكتب معادلة إليجاد قيمة C، وهي التكلفة اإلجمالية 
 .m = 50 ثم حل المعادلة .m الشهرية لعدد الدقائق

عّبر عن العالقة المعروضة في كل جدول أو مخطط أو تمثيل 
بياني في صورة مجموعة من األزواج المرتبة.

 

-2
0
2
4

-3
-1
1
3

اجملال املدى  .17   
x y

-2 4

1 2

3 0

4 -2

  .16  

 حدد المجال والمدى للعالقة االختيار من متعدد  .18   
   ،

 ، حدد ما إذا كانت العالقة   .19  
 دالة. نعم

إذا كانت x( = 5 - 2x(f وx 2 + 7x = )g)x، فأوجد قيمة كل 
مما يلي.

حدد الدالة الممثلة بيانًيا باعتبارها خطية أو غير خطية. ثم   .22 
قّدر وفسر تقاطعات التمثيل البياني وأي تناظر؛ حيث الدالة 
فيها موجبة وسالبة وتزيد وتنقص وإحداثي x ألي قيم قصوى 

نسبية والسلوك الطرفي للتمثيل البياني.

األدوات املبيعةاألدوات املبيعة

x

y

C01_030A_895115

ف)
آلال
 (ا
عة
ملبي
ت ا

دوا
األ

20

0

40

60

الوقت منذ اإلنتاج (الشهور)
8 16 24

22. انظر ملحق إجابات الوحدة 1.
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1

 اإلعداد  لالختبارات المعيارية  الوحدة 1 | | 68

اإلعداد لالختبارات المعيارية

اقرأ ُكل مسألة. استبعد أي إجابات غير منطقية. ثم استخدم المعلومات الواردة في المسألة لحلها.

يكسب جمال عمولة بنسبة %8.5 من مبيعاته األسبوعية في متجر لبيع اإللكترونيات. حقق األسبوع 
الماضي مبيعات بقيمة AED 4200. فماذا كانت عمولته عن األسبوع؟

A 332 AED   C 425 AED 

B 357 AED   D 441 AED 

استبعاد اإلجابات غير المنطقية
يمكنك استبعاد اإلجابات غير المنطقية ليساعدك ذلك على إيجاد اإلجابة الصحيحة عند حل 

أسئلة االختيار من متعدد. في االختبار سيوفر لك عمل هذا الوقت عن طريق حصر قائمة 
اإلجابات الصحيحة المحتملة.

إستراتيجيات استبعاد اإلجابات غير المنطقية

الخطوة 1 

اقرأ عبارة المسألة بعناية لتحديد المطلوب منك إيجاده بالضبط.
اسأل نفسك:

ما المطلوب مني أن أحله؟  •
ما الصيغة )مثل كسر، عدد، كسر عشري، نسبة مئوية، نوع التمثيل البياني(  • 

التي ستكون عليها اإلجابة الصحيحة؟

ما الوحدات )إذا كانت هناك وحدات( التي ستكون عليها اإلجابة الصحيحة؟  •
الخطوة 2 

استعرض بعناية كل خيار ممكن لإلجابة وضع تقديًرا لمنطقيته.

حدد أي خيارات لإلجابة من الواضح أنها غير صحيحة واستبعدها.  •
استبعد أي خيارات لإلجابة ليست بالتنسيق المالئم.  •

استبعد أي خيارات لإلجابة ليست بالوحدات الصحيحة.  •
الخطوة 3 

أوجد حل المسألة واختر اإلجابة الصحيحة من اإلجابات التي تتبقى. تحقق من إجابتك.

مثال على االختبار المعياري
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اقرأ ُكل مسألة. استبعد أي إجابات غير منطقية. ثم استخدم 
المعلومات الواردة في المسألة لحلها.

يتوقع المدرب رامي أن يحضر %35 من الطالب اجتماًعا   .1  
لتشجيع الطالب. فإذا كان هناك 560 طالًبا، فكم عدد 

B الطالب الذين يتوقع المدرب رامي حضورهم لالجتماع؟

  A 184

  B 196

  C 214

  D 390

يغادر يوسف وناصر المدرسة في نفس الوقت. يسير يوسف  .2   
300 ياردة إلى الشمال ثم 400 ياردة إلى الشرق. ويقود ناصر 

دراجتها 600 ياردة إلى الجنوب ثم 800 ياردة إلى الغرب. 
J فما المسافة بين الطالبين؟

Nيوسف

W E

S

ناصر

400 yd

300 yd

600 yd

800 yd

   

F  500 yd

G  750 yd

H  1,200 yd

J  1,500 yd

C ما نطاق العالقة الواردة أدناه؟  .3  

{)1, 2(,)3, 4(،)5, 6(,)7, 8(}    

مجيع األعداد احلقيقية  A  

مجيع األعداد الزوجية  B  

{2, 4, 6, 8}  C  

{1, 3, 5, 7}  D  

يعطي التعبير 3n + 1 العدد اإلجمالي للمربعات الالزمة   .4  
لعمل كل شكل في النمط حيث n هو رقم الشكل. فكم عدد 

F المربعات الالزمة لعمل الشكل 9؟

الشكل 1

الشكل 3

الشكل 2

   
28 مربًعا  F  

32.5 مربًعا  G  

56 مربًعا  H  

88.5 مربًعا  J  

B 3 يعادلx -)2x + 4x - 6( التعبير  .5  

  A  -3x - 6 C 3x + 6

  B  -3x + 6 D 3x - 6

تمرينات

باستخدام الرياضيات الذهنية، أنت تعلم أن %10 من AED 4200 تساوي AED 420. بما أن 8.5% 
أصغر من %10، فأنت تعلم أن جمال كسب أقل من AED 420 من العموالت عن مبيعاته األسبوعية. 

.B أو A 420. وتكون اإلجابة إما AED ألنهما أكبر من Dو C  ولذلك يمكن استبعاد الخيارين

 4200 AED × 0.085 = 357 AED

.B إًذا، اإلجابة الصحيحة هي
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1

نصيحة  عند حل االختبار
السؤال 7 الدالة عالقة يقترن فيها كل عنصر في المجال بعنصر 

واحد بالضبط في المدى.

اختيار من متعّدد

اقرأ ُكل سؤال. ثم اكتب اإلجابة الصحيحة في ورقة اإلجابة 
التي يقدمها لك المعلم أو في ورقة أخرى.

C . أوجد قيمة التعبير   .1  

 A 12

 B 32

 C 64

 D 128

أي جملة تمثل الوصف األمثل للسلوك الطرفي للدالة   .2  
H المعروضة؟

C01_031A_895115

y

xO

  
.y تزيد x ومع اخنفاض y تزيد x مع زيادة  F  

.y تنخفض x ومع اخنفاض y تزيد x مع زيادة  G  

.y تزيد x ومع اخنفاض y تنخفض x مع زيادة  H  
.y تنخفض x ومع اخنفاض y تنخفض x مع زيادة  J  

لنفرض أن y تمثل عدد الياردات. ما التعبير الجبري الذي   .3  
C ؟y يمثل عدد األقدام في

 

 

G ما مجال العالقة التالية؟  .4  
})1, 3),)-6, 4),)8, 5){   

 

يوضح الجدول عدد بعض العناصر المبيعة في كشك   .5  
المشجعين في اليوم األول لجولة فريق كرة القدم. ضع 

تقديًرا لعدد العناصر التي بيعت من كشك المشجعين طوال 
B .األيام األربعة للجولة

 مبيعات الكشك
نتائج اليوم 1 

العدد المبيعالعنصر

78الفشار

80الشطائر

48الرقائق

51الصودا

92املاء املعبأ
  

1450 عنصًرا  C 1350 عنصًرا   A  

1500 عنصر  D 1400 عنصر   B  

هناك 24 سيارة أكثر من ضعف عدد الشاحنات المعروضة   .6  
للبيع في معرض. إذا كانت هناك 100 سيارة للبيع، فكم عدد 

J الشاحنات المتاحة للبيع في المعرض؟

 F 28 H 34

 G 32 J 38

راجع العالقة الموجودة في الجدول باألدنى. أي من القيم   .7  
B التالية سيؤدي إلى عالقة ليست دالة؟

x -6 -2 0 ؟ 3 5

y -1 8 3 -3 4 0   

 A -1

 B 3

 C 7

 D 8

70 | الوحدة 1 | تمرين على نموذج اختبار

تمرين على االختبار المعياري
الوحدة 1
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اإلجابة القصيرة/اإلجابة الشبكية

سّجل إجاباتك في ورقة اإلجابة التي يقدمها لك المعلم أو في 
ورقة أخرى.

يبلغ طول ضلع كل صندوق باألدنى وحدة واحدة.  .8  

الشكل 1

الشكل 3

الشكل 2

  

ضع جدواًل يوضح حميطات أول 3 أشكال يف النمط.   .a  

احبث عن منط حمليطات األشكال. اكتب تعبرًيا جربًيا    .b  
 =  .n حمليط الشكل

ماذا سيكون حميط الشكل 10 يف النمط؟ 76 وحدة   .c  

يوضح الجدول تكاليف عناصر معينة في متجر للخردوات.   .9  

التكلفةالعنصر

AED 3.80صندوق املسامري

AED 5.25صندوق الرباغي

AED 12.95مطرقة بكالبة

AED 42.50مثقاب كهربائي
  

a.   اكتب تعبريين لتمثيل التكلفة اإلمجالية لثالثة صناديق مسامري 
وصندوقني للرباغي ومطرقتني ومثقاب كهربائي. 

b.  ما التكلفة اإلمجالية للعناصر اليت مت شراؤها؟ 
AED 90.30

إجابة شبكية أوجد قيمة التعبير أدناه.  .10  

استخدم المعادلة (y = 2)4 + x لإلجابة على كل سؤال.   .11  

b–c. انظر الهامش.
a.  أكمل اجلدول بكل    

.x قيم

b.  حدد النقاط الواردة يف اجلدول   
 على شبكة إحداثيات. 

ما الذي تالحظه يف النقاط؟ 

ضع فرضية حول العالقة بني التغري  .c   
 .y والتغري يف x يف

اإلجابة الموسعة

اكتب إجاباتك على ورقة. اكتب الحل هنا.

يبلغ حجم الكرة أربعة أثالث ناتج ضرب π ونصف قطر   .12  
تكعيب. 

r

  

.r اكتب تعبرًيا إلجياد حجم الكرة اليت يبلغ نصف قطرها  .a   
 

b.  أوجد حجم كرة بنصف قطر يبلغ 6 سنتيمرتات. ِصف   
كيف توصلت إلجابتك. انظر الهامش.

4 وحدات، 12 وحدة، 20 وحدة

انظر الهامش.

20

x y

1

2

3

4

5

6

10

12

14

16

18

20

هل تحتاج إلى مساعدة؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1-2  1-8 1-1 1-6 1-4 1-5 1-7 1-5 1-3 1-2 1-4 1-1

إذا أخطأت في السؤال...

فاذهب إلى الدرس...
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