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الدوال األسّية واللوغاريتمية2

لماذا؟الحاليالسابق

في الوحدة السابقة،
قمت بتمثيل دوال القوة 

والدوال النسبية وكثيرات 
الحدود بيانًيا، كما قمت 

بتحليلها. 

بعد دراستك لهذه الوحدة ستكون 
قادرًا على:

  إيجاد قيم وتحليل الدوال األسّية 
واللوغاريتمية وتمثيلها بيانًيا.

  تطبيق خصائص اللوغاريتمات.

  حل المعادالت األسّية 
واللوغاريتمية.

  وضع نماذج بيانات باستخدام 
الدوال األسّية واللوغاريتمية 

واللوجستية.

 ُتستخدم الدوال األسّية كثيًرا لوضع نماذج األنواع المهددة باالنقراض
لتزايد وتراجع أعداد األنواع المهددة باالنقراض. على سبيل المثال، 

يمكن استخدام الدالة األسّية لتمثيل أعداد المجتمع اإلحصائي لسلحفاة 
الغاالباغوس الخضراء، حيث أصبحت من األنواع المهددة باالنقراض.

 استخدم مربعات المفاهيم الموجزة في الوحدة ألخذ فكرة قراءة مسبقة
عن تنظيم فقرات الوحدة 2. 
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االستعداد للوحدة

 

  algebraic functions الدوال الجبرية

 الدوال المتسامية 
transcendental functions

exponential functions الدوال األسّية

  natural base األساس الطبيعي

 المرابحة المركبة المتصلة 
  continuous compound interest

b الدالة اللوغاريتمية ذات األساس 
 logarithmic function with base b

  logarithm لوغاريتم

  common logarithm لوغاريتم عادي

  natural logarithm لوغاريتم طبيعي

 دالة النمو اللوجستية 
  logistic growth function

  linearize التقريب الخطي

واحد لواحد   هي دالة تجتاز اختبار الخط األفقي، بمعنى ال توجد قيمة 
لـ y ترتبط مع أكثر من قيمة لـ  x واحدة

الدوال المتعاكسة   تكون الدالتان f و f -1 عكسيتين فقط إذا كانت 
f  -1[f  (x )] = xو f  [f  -1(x )] = x

السلوك الطرفي   يصف سلوك f (x) حيث x تزيد أو تنقص بال حدود؛ 
فتصبح أكبر وأكبر أو سالبة أكثر وأكثر

الدالة المتصلة    دالة يمكن تمثيلها بيانًيا بدون فواصل أو فجوات أو فراغات

تحديد مدى االستعداد لديك خياران للتحقق من المهارات المطلوبة.

  بّسط ما يلي.

 

2a  2   7.  السجادة يمكن تمثيل طول سجادة غرفة نوم بـ   
وعرضها بـ  5a 3. احسب مساحة السجادة.

استخدم حاسبة التمثيل البياني لرسم كل دالة. حدد ما إذا كان معكوس 
 (الدرس 1-7) الدالة يمّثل دالة.

 8. f ( x ) =   √  4 -  x   2 9. f ( x ) =  √  x + 2 

 10. f ( x ) =  8 - x _ x  11. g ( x ) =  x - 3
 _ x 

 12. f ( x ) =  2
 _ 

 √  1 - x 
   13. g ( x ) =  5

 _ 
 √  x + 7 

 

14.   الطوابع يمكن استخدام الدالة v (t  ) = 200(1.6) t لتوقع قيمة   
 v لطابع نادر بعد t من األعوام. مّثل الدالة بيانًيا، وحدد ما إذا

كان معكوس الدالة يمّثل دالة.

مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. وّضح المجال والمدى والتقاطعات والسلوك 
 (الدرس 2-1) الطرفي واالتصال، وفترات تزايد أو تناقص الدالة.

 15.  f  ( x ) = 2x  2 16. g ( x ) = 4x  3

 17. h ( x ) = -3x  3 18. f  ( x ) = -x  5

خيار الكتاب المدرسي أجب على أسئلة التمرين السريع التالية.1

تمرين  سريع

مفردات  جديدة

مراجعة �المفردات
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السابق
فت مجموعة من  لتها عرَّ الدوال األم ومثَّ

 بيانًيا ووصفتها.
(الدرس 1-5)

الحالي

 إيجاد قيم الدوال 1
األسّية وتحللها وتمثلها 

بيانًيا.

 حل مسائل تتضمن نمًوا 2
وتضاؤاًل أسيين.

لماذا؟
لقد زاد استهالك الماء في العالم بشكل سريع 
على مدار عدة عقود ماضية، ويذهب معظم 

استهالك الماء في العالم إلى الزراعة، وقد 
تسبب تزايد السكان في زيادة الطلب على 

 اإلنتاج الزراعي. ويمكن وضع نموذج 
للزيادة في استهالك الماء باستخدام دالة أسية. 

الدوال األسّية درسَت في الوحدة 1 دوال القوة والدوال الجذرية والدوال كثيرة الحدود والدوال النسبية. وهذه أمثلة 1
على الدوال الجبرية، وهي دوال تحتوي على قيم ناتجة عن عملية جمع الثوابت والمتغير المستقل أو طرحها أو ضربها أو 
قسمتها أو رفع المتغير المستقل إلى قوة نسبية. وسوف نتعرف في هذه الوحدة على الدوال األسّية واللوغاريتمية. وهي ُتعتبر 

من الدوال المتسامية ألنها ال يمكن التعبير عنها في صورة عمليات جبرية. فهي فعلًيا تتسامى على الجبر.

فلنأخذ في االعتبار الدالة  g (x) =  3x و  f (x) =  x 3 كلتاهما تتضمنان أساًسا مرفوًعا إلى أس أو قوة جبرية؛ إال أنه في دالة 
القوة f (x)، يكون األساس متغيًرا واألس ثابًتا. و في الدالة g (x)، األساس ثابت واألس متغير. و ُتسمى الدوال التي لها صيغة 

تشبه g (x) بالدوال األسّية. 

.b ≠ 1موجبة و bو ,a ≠ 0 ثابتان حقيقيان بحيث bو aأي عدٍد حقيقي و x حيث ، f (x ) = a  bx لها الصيغة b الدالة األسّية ذات األساس

أمثلة خارجة عن التعريفأمثلة

المفهوم  األساسي الدالة األسّية

 ، f (x) =  4 x وعندما تكون المدخالت أعداًدا نسبية، يمكن حساب قيم الدوال األسّية باستخدام خصائص األسس. مثاًل، إذا كانت
فإن

 بما أنه يتم تعريف الدوال األسّية لكل األعداد الحقيقية، يجب أن تتمكن أيًضا من حساب قيم الدالة األسّية بالنسبة إلى 
4 ؟ . ولكن ما الذي يعنيه التعبير   القيم غير النسبية لـ x، مثل  

 يمكن تقريب قيمة هذا التعبير باستخدام عمليات تقريب نسبية متوالية 
القرب من   كما يظهر أدناه.

x 1 1.4 1.41 1.414 1.4142 1.41421 …

f (x ) =  4x 4 7.0 7.06 7.101 7.1029 7.10296 …

 من الجدول السابق يمكننا أن نستنتج أن  4 عدد حقيقي يساوي تقريًبا 7.10 وبما أن f (x) =  4 x  تحتوي 
 على قيم عددية حقيقية لكل قيمة x في مجالها، تكون هذه الدالة متصلة ويمكن تمثيلها بيانًيا على شكل منحنى أملس 

على النحو الموضح. 

مفردات  جديدة
 الدالة الجبرية 

algebraic function

الدالة المتسامية 
transcendental function

 الدالة األسّية 
exponential function

 األساس الطبيعي 
natural base

نسبة المرابحة المركبة 
 continuous المستمرة

compound interest

   الدوال األسّية 2-1

 الدرس 2-1 |  76
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مثال 1 رسم التمثيالت البيانية للدوال األسّية وتحليلها

مّثل�كل�دالة�بيانًيا�وحللها.�ووضح�المجال�والمدى�ونقاط�التقاطع�وخطوط�التقارب�والسلوك�الطرفي،�
وفترات�تزايد�أو�تناقص�الدالة.

  a. f (x) =  3 x 

   قم بإيجاد قيمة الدالة لعدة قيم x في مجالها. ثم استخدم منحًنى 
أملًسا لتوصيل كل من هذه األزواج المرتبة.

X -4 -2 -1 0 2 4 6

F (X ) 0.01 0.11 0.33 1 9 81 729

المدى: )∞ ,0( المجال: )∞ ,∞-(  

x خط التقارب: المحور األفقي   1 :y المقطع من المحور الرأسي

السلوك الطرفي: 

التزايد: )∞ ,∞-( 

  b. g  (x) =  2  -x 

X -6 -4 -2 0 2 4 6

F (X ) 64 16 4 1 0.25 0.06 0.02

المدى: )∞ ,0( المجال: )∞ ,∞-(  

x خط التقارب: المحور األفقي   1:y المقطع من المحور الرأسي

السلوك الطرفي: 

التناقص: )∞ ,∞-( 

تمرين موّجه
1A.  f )x( =  6 -x  1B.  g )x( =  5 x  

تعّبر التمثيالت البيانية للتزايد والتناقص في المثال 1 عن النوعين األساسيين التقليديين للدوال األسّية: وهما النمو األسي 
والتضاؤل األسي.

النمو األسي

المدى: (∞ ,0)  المجال: (∞ ,∞-) 

التقاطع مع المحور األفقي x: ال يوجد  1 : y المقطع من المحور الرأسي

x خط التقارب: المحور األفقي القيم القصوى: ال توجد 

 السلوك الطرفي:     
و 

االتصال: متصلة علىالفترة (∞ ,∞-)

التضاؤل األسي

المدى: (∞ ,0)  المجال: (∞ ,∞-) 

التقاطع مع المحور األفقي x: ال يوجد  1 : y المقطع من المحور الرأسي

x خط التقارب: المحور األفقي القيم القصوى: ال توجد  

 السلوك الطرفي:   
و 

االتصال: متصلة على الفترة (∞ ,∞-)

المفهوم  األساسي خصائص�الدوال�األسّية

نصيحة� دراسية 
 الحظ أن األسس السالبة

   g (x ) =  b -xو  f (x ) =   (  1 _ b  )   
x
 

متساويتان ألن   =

نصيحة  دراسية 
 الدالة األسّية بالصيغة a المعامل 

 f (x ) =  ab x  تتقاطع مع المحور 
.(0, a ) عند y الرأسي
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نصيحة  دراسية 
 الحظ  تحليل التمثيالت البيانية

 g (x ) الناتجة عن f (x ) أن تحوالت
وh (x ) وj (x ) ال تؤثر على موقع 

خط التقارب األفقي، أي المحور 
األفقي x. إال أن التحوالت الناتجة 

عن h (x ) وg (x ) تؤثر على التقاطع 
مع المحور الرأسي y في التمثيل 

البياني.

يمكن اتباع نفس األساليب التي استخدمتها لتحويل التمثيالت البيانية للدوال الجبرية على التمثيالت البيانية للدوال األسّية.

 

استخدم التمثيل البياني لـ f (x) =  2  x  لتصف التحول الذي ينتج عن كل دالة. ثم ارسم الّدوال بيانًيا.

 a.  g (x) =  2x + 1 

  تأخذ هذه الدالة الصيغة g  (x) = f (x + 1). لذلك فإن التمثيل البياني لـ g (x) يساوي التمثيل البياني لـ f (x) =  2 x  بعد 
إزاحته إلى اليسار وحدة واحدة (الشكل 2.1.1). 

 b.  h(x) =  2-x 

  f (x) =  2x يساوي التمثيل البياني لـ h(x) لذلك فإن التمثيل البياني لـ .h(x) = f (-x) تأخذ هذه الدالة الصيغة  
معكوًسا حول المحور األفقي y (الشكل 2.1.2).

 c.  j (x) = -3( 2 x )

  f (x) =  2x يساوي التمثيل البياني لـ j (x) لذلك فإن التمثيل البياني لـ .j (x) = -3f (x) تأخذ هذه الدالة الصيغة  
معكوًسا حول المحور األفقي x ومتمدًدا رأسًيا بمعامل قدره 3 (الشكل 2.1.3).

            

تمرين موّجه
 استخدم التمثيل البياني لـ f )x( =  4 x  لتصف التحول الذي ينتج عن كل دالة. 

ثم مّثل الّدوال بيانًيا.

  2A. k(x) =  4  x  − 2  2B. m(x) = -  4  x + 2    2C.  p(x) = 2( 4  –x )

قد يكون من المثير للدهشة أن تعلم أنه في معظم استخدامات الحياة اليومية التي تتضمن دوااًل أسية، ال يتمثل األساس األكثر 
شيوًعا في 2 أو 10، وإنما عدد غير نسبي e ُيسمى األساس الطبيعي، حيث 

 بحساب قيمة للقيم األكبر واألكبر من x، يمكننا تقدير أن قيمة هذا التعبير تقترب من عدد قريب من 2.7183. 
وفي واقع األمر، فإنه باستخدام حساب التفاضل والتكامل، يتضح أن هذه القيمة تقترب من العدد غير النسبي e المسمى 

باسم عالم الرياضيات السويسري ليونهارد يولير الذي حسب قيمة e حتى 23 منزلة عشرية.

e = 2.718281828…

يمكن أيًضا تعريف الرقم e بأنه  ، وبما أن قيم x الكسرية أقرب أكثر وأكثر من 0، 

 = 2.718281828… = e. فإن

الدالة التي تأخذ الصيغة  f (x) =  e  x ، ُتسمى الدالة األسّية طبيعية األساس (الشكل 2.1.4) 
ولها نفس خصائص الدوال األسّية األخرى.

x

1 2

10 2.59374…

100 2.70481…

1000 2.71692…

10,000 2.71814…

100,000 2.71827…

1,000,000 2.71828…

الشكل 2.1.4

الشكل 2.1.3 الشكل 2.1.2الشكل 2.1.1

مثال 2 التمثيل البياني لتحوالت الدوال األسّية

 الدوال األسّية |   الدرس 2-1 |  78
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مثال 3 التمثيل البياني للدوال األسّية طبيعية األساس

استخدم التمثيل البياني لـ f (x) =  e  x  لتصف التحول الذي ينتج في التمثيل البياني لكل دالة. ثم مّثل الّدوال بيانًيا.

 a.  a(x) =  e  4x 

   تأخذ هذه الدالة الصيغة a (x) = f  (4x). لذلك فإن التمثيل البياني لـ a(x) يساوي التمثيل البياني لـ 
f  (x) =  e   x  المضغوط أفقًيا بمعامل قدره  (الشكل 2.1.5)

 b.  b(x) =  e  -x  + 3

 f  (x) يساوي التمثيل البياني لـ b (x) لذلك فإن التمثيل البياني لـ b (x) = f  (-x) + 3 تأخذ هذه الدالة الصيغة  
e   x  =  معكوًسا حول المحور الرأسي y وُمزاًحا لألعلى بمقدار 3 وحدات (الشكل 2.1.6).

   تأخذ هذه الدالة الصيغة c (x) =   f  (x) لذلك فإن التمثيل البياني لـ c (x) يساوي التمثيل البياني لـ 
f  (x) =  e   x  مضغوًطا رأسًيا بمعامل قدره   (الشكل 2.1.7)

          

تمرين موّجه 
 3A.  q (x) =  e  -x   3B. r (x) =  e   x  - 5  3C.  t (x) = 3 e   x 

النمو والتضاؤل األسيان من االستخدامات الشائعة للنمو األسي نسبة المرابحة المركبة. افترض أنه تم 2
استثمار رأس المال األولي P في حساب بمعدل المرابحة الثانوي r، والمرابحة مركبة أو تتم إعادة استثمارها سنوًيا. 

ففي نهاية كل عام، تتم إضافة نسبة المرابحة المكتسبة إلى رصيد الحساب. ويصبح هذا المبلغ هو رأس المال الجديد للعام 
التالي.

 العام  رصيد الحساب بعد كل إضافة مركبة

 0  A 0  = P P = االستثمار أو رأس المال األصلي

 1  A 1  =  A  0  +  A  0 r        ، إضافة نسبة المرابحة من العام 0، وهي 
 =  A  0 (1 + r) خاصية التوزيع
 = P(1 + r)   A0=P

 2  A  2   =  A  1 (1 + r) .1 إضافة نسبة المرابحة من العام 
 = P)1 + r((1 + r) A 1 = P(1+ r)
 = P(1 + r )  2   .بّسط

 3  A  3   =  A  2 (1 + r) .2 إضافة نسبة المرابحة من العام 
 = P)1 + r (  2 (1 + r) A 2 = P(1+ r ) 2
 = P(1 +  r)  3   .بّسط

 4  A  4   =  A  3 (1 + r) .3 إضافة نسبة المرابحة من العام 
 = P)1 + r (  3 (1 + r)    A 3 = P(1+ r ) 3
 = P(1 +  r)  3  .بّسط

.(1 + r) يؤدي النمط الذي ينشأ إلى الدالة األسّية التالية باألساس

 A(t) = P(1 + r )  t  من األعوام t رصيد الحساب بعد

 القراءة في الرياضيات 
 األساس e تتم قراءة التعبيرات 
مع األساس e على نفس منوال 

التعبيرات األسّية مع أي أساس آخر. 
  e  4x  على سبيل المثال، ُيقرأ التعبير
.x مرفوعة للقوة أربعة e على أنه

الشكل 2.1.7الشكل 2.1.6الشكل 2.1.5
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للسماح بإضافات نسبة المرابحة المركبة كل ربع عام أو شهرًيا أو حتى يومًيا، نفترض أن n هي عدد مرات إضافة نسبة 
المرابحة المركبة كل عام. وبذلك

.r نسبة من المعدل السنوي  r _ n   يمثل معدل كل إضافة لنسبة المرابحة المركبة •
.nt من األعوام هو t عدد مرات إضافة نسبة المرابحة المركبة بعد •

إذا استبدلنا r بـِ   r _ n  وt بـِ nt في الصيغة A (t) = P (1 + r )  t ، نحصل على قاعدة عامة لنسبة المرابحة المركبة.

إذا تم استثمار رأس مال P بنسبة مرابحة سنوية r مركبة (بصيغة عشرية) تتم إضافتها n مرات في العام، يكون الرصيد A في 
الحساب بعد t من السنوات كالتالي

المفهوم  األساسي قاعدة نسبة المرابحة المركبة

مثال 4 استخدام نسبة المرابحة المركبة

المعرفة المالية تستثمر حليمة AED 300 في حساب بنسبة مرابحة تبلغ %6 بدون إجراء أي إيداعات أو 
سحوبات أخرى. ماذا سيكون رصيد حساب حليمة بعد 20 عاًما إذا كانت نسبة المرابحة مركبة:

كل نصف عام؟  .a 
.n = 2 ،إلضافة نسبة المرابحة المركبة كل نصف عام 

قاعدة نسبة المرابحة المركبة

 P= 300, r= 0.06, n= 2, t= 20

بّسط.

.AED 978.61 عند إضافة نسبة المرابحة المركبة كل نصف عام، سيبلغ رصيد حساب مريم بعد 20 عاًما 

 شهرًيا؟ .b 
إلضافة نسبة المرابحة المركبة شهرًيا، n = 12، بما أن هناك 12 شهًرا في العام.  

قاعدة نسبة المرابحة المركبة

P= 300, r= 0.06, n= 12, t= 20

بّسط.

.AED 993.06 مع إضافة نسبة المرابحة المركبة شهرًيا، سيبلغ رصيد حساب مريم بعد 20 عاًما  

 يومًيا؟ .c
.n = 365 ،إلضافة نسبة المرابحة المركبة يومًيا  

قاعدة نسبة المرابحة المركبة 

P= 300, r= 0.06, t= 20, n= 365

بّسط.

.AED 995.94 عند إضافة نسبة المرابحة المركبة يومًيا، سيبلغ رصيد حساب مريم بعد 20 عاًما  

تمرين موّجه
 إذا�تم�استثمار AED 1000 في�حساب�استثماري�عبر�اإلنترنت�يحقق�مكسًبا�يبلغ 8%  4.   المعرفةالمالية

في�العام،�فكم�سيبلغ�الحساب�في�نهاية�مدة 10 أعوام�إذا�لم�تكن�هناك�أي�إيداعات�أو�سحوبات�أخرى�وكانت�
المرابحة�مركبة: 

c. يومًيا؟     B. كل ربع عام؟    a. كل نصف عام؟

الحظ أنه مع زيادة عدد مرات إضافة نسبة المرابحة المركبة في المثال 4، يزيد رصيد الحساب أيًضا. إال أن الزيادة صغيرة 
.AED 995.94 - AED 993.06  = AED 2.88   نسبًيا، حيث تبلغ فقط

نصيحة  دراسية
إضافة المرابحة المركبة يومًيا في 

هذا النص، سنفترض أن العام 
يتألف من 365 يوًما في المسائل 

التي تتضمن إضافة المرابحة 
المركبة يومًيا.

 الدوال األسّية |   الدرس 2-1 |  80



الربط بالحياة اليومية
النسبة األولية هي نسبة المرابحة 

التي تفرضها البنوك على 
المقترضين األكثر استحقاًقا 

لالئتمان. يمكن أن تؤثر التغيرات 
في هذه النسبة على نسب أخرى، 
بما في ذلك نسب مرابحة الرهن 

العقاري.
Federal Reserve System  :املصدر
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 .n الحظ أنه بينما يزيد رصيد الحساب، يقل مقدار الزيادة مع زيادة .n محسوًبا لعدة قيم من A يوضح الجدول أدناه مقدار

.AED 996.03 وفي الواقع، يبدو أن المبلغ يميل إلى أن يكون قيمة قريبة من

nA = 300(1 + 0.06مركبة
n ) 20n

AED 1962.14سنوًيا

AED 2978.61كل نصف عام

AED 4987.20كل ربع عام

AED 12993.06شهرًيا

AED 365995.94يومًيا

AED 8760996.03كل ساعة

افترض أن المرابحة كانت مركبة باستمرار بحيث ال تكون هناك فترة انتظار بين مدفوعات المرابحة. يمكننا استنتاج قاعدة 
لنسبة المرابحة المركبة المستمرة عن طريق استخدام الجبر أواًل لتعديل قاعدة المرابحة المركبة العادية.

 .   قاعدة نسبة المرابحة المركبة حيث  مكتوبة بالشكل 

  .n=rx و x =  لنفترض بأن 

  خاصية األس الثابت في األسس

 ينبغي أن يكون التعبير بين القوسين مألوًفا. تذكر أن   
∞ → n إًذا، بما أن r قيمة ثابتة و  

يقودنا هذا إلى قاعدة حساب نسبة المرابحة المركبة المستمرة الموضحة أدناه.

إذا تم استثمار رأس مال P بنسبة مرابحة سنوية r مركبة (بصيغة عشرية) تتم إضافتها باستمرار، فحينها يتم احتساب الرصيد A في 
الحساب بعد t من األعوام كالتالي

. A = P e r t

المفهوم األساسي قاعدة نسبة المرابحة المركبة المستمرة

مثال 5 استخدم نسبة المرابحة المركبة المستمرة

المعرفة المالية افترض أن حليمة وجدت حساًبا سيسمح لها باستثمار مبلغ AED 300 الخاص بها بنسبة مرابحة 
 %6 تتم إضافتها باستمرار. وإذا لم تكن هناك إيداعات أو سحوبات أخرى، فكم سيبلغ رصيد حساب حليمة بعد

20 عاًما؟

A = P e  rt  قاعدة نسبة المرابحة المركبة المستمرة

= 300 e  )0.06()20( P = 300 = r = 0.06, t = 20

≈ 996.04 بّسط.

.AED 996.04 عند إضافة نسبة المرابحة المركبة باستمرار، سيبلغ رصيد حساب مريم بعد 20 عاًما

تمرين موّجه
 5.     المعامالت البنكية عبر اإلنترنت إذا�تم�استثمار AED 1000 في�حساب�استثماري�يحقق�مكسبًا�يبلغ 8% 

في�العام�و�تتم�إضافته�كمرابحة�مركبة�باستمرار،�فكم�سيبلغ�الحساب�في�نهاية�مدة 10 أعوام�إذا�لم�تكن�هناك�أي�
إيداعات�أو�سحوبات�أخرى؟ 
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التمثيل باستخدام النمو أو التضاؤل األسي  

انتبه ! 
استخدام معدالت التضاؤل تذكر أن 

تكتب معدالت التضاؤل بقيم سالبة.

باإلضافة إلى االستثمارات، يمكن أيًضا أن يتغير عدد السكان والحيوانات والبكتيريا ومقادير المواد اإلشعاعية بمعدل أسي. 
تسري نماذج النمو والتضاؤل األسيين على أي وضع يتناسب فيه النمو مع الحجم األولي للكمية المعنية.

إذا علمت أن المبلغ األولي  N 0  ينمو أو يتضاءل بمعدل أسي r أو k (في صورة كسر عشري)، فحينها يمكن تمثيل المبلغ النهائي N بعد 
مدة t بالمعادالت التالية.

نمو أو تضاؤل أسي

 N =  N 0 (1 + r ) t

.r > 0 يمثل معدل نمو، فإن r إذا كان

.r < 0 يمثل معدل تضاؤل، فإن r إذا كان

نمو أو تضاؤل أسي مستمر

 N =  N o e  kt

.k > 0 يمثل معدل نمو مستمر، فإن k إذا كان

.k < 0 يمثل معدل تضاؤل مستمر، فإن k إذا كان

المفهوم  األساسي المعادالت األسّية للنمو أو التضاؤل

يتشابه النمو والتضاؤل المستمران مع المرابحة المركبة المستمرة. تتم إضافة النمو أو التضاؤل المركبين باستمرار وليس 
سنوًيا أو شهرًيا أو كل ساعة أو وفق فترة زمنية معينة أخرى. يمكن وضع نماذج لنمو السكان أسًيا وباستمرار ووفق نماذج 

أخرى.

السكان يبلغ عدد سكان المكسيك 110 ماليين نسمة تقريًبا. إذا استمر التعداد السكاني في المكسيك بالنمو 
بالمعدل المذكور، فتوقع التعداد الّسكاني في المكسيك بعد 10 أعوام و20 عاًما.

%1.42 سنوًيا  .a 

 استخدم قاعدة النمو األسي لكتابة معادلة تضع نموذًجا لهذا الموقف.

قاعدة النمو األسي

  N  0  = 110,000,000 , r = 0.0142

بّسط 

.t = 20و t = 10 عندما تكون N استخدم هذه المعادلة إليجاد قيمة 

  صياغة المعادلة  
   t=10أوt=20 
   بّسط.

  إذا استمر عدد سكان المكسيك في النمو بمعدل سنوي يبلغ %1.42، فسيبلغ عدد السكان خالل 10 أعوام نحو 
126,656,869 تقريًبا وسيبلغ عددهم 145,836,022 تقريًبا خالل 20 عاًما.

%1.42 باستمرار  .b 

استخدم قاعدة النمو األسي المستمر لكتابة معادلة نموذج.  

     صيغة النمو األسي المستمر
     N  0  = 110,000,000 , k = 0.0142

.t = 20و t = 10 عندما تكون N استخدم هذه المعادلة إليجاد قيمة  

     صياغة المعادلة 
    t=10 و t = 20   
   بّسط. 

  إذا استمر عدد سكان المكسيك في النمو بمعدل مستمر يبلغ %1.42، فسيبلغ عدد السكان خالل 10 أعوام 126,783,431 
تقريًبا وسيبلغ عددهم 146,127,622 تقريًبا خالل 20 عاًما.

تمرين موّجه
 السكان ينخفض عدد سكان إحدى المدن بمعدل %6. فإذا كان عدد السكان حالًيا يبلغ 12,426 نسمة، فتوقع   .6 

عدد السكان خالل 5 و10 أعوام باستخدام كل نموذج.
B. باستمرار A. سنوًيا 

الربط مع الحياة اليومية
في عام 2008، تم تقدير معدل نمو 

عدد سكان المكسيك بأنه 1.42% 
تقريًبا سنوًيا.

CIA–The World Fact Book  :املصدر

مثال 6 من الحياة اليومية
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                                 التمثيل باستخدام النمو أو التضاؤل األسي

بعد العثور على نموذج لموقف ما، يمكنك استخدام التمثيل البياني للنموذج في حل المسائل.

المرض يوضح الجدول عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها لإلصابة بمرض الجدري في الواليات المتحدة عام 1980 و2005.

 حاالت اإلصابة بالجدري التي تم اإلبالغ 
عنها في الواليات المتحدة

الحاالت )باآلالف(العام

1980190.9
200532.2 

املصدر: املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها

 إذا كان عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها لإلصابة بمرض الجدري ينخفض بمعدٍل أّسي، فحّدد معّدل  .a 
االنخفاض واكتب معادلًة أسيًة لنمذجة هذه الحالة.

إذا افترضنا أن N(t) يمثل عدد الحاالت على مدار t من األعوام بعد 1980 وافترضنا حدوث تضاؤل أسي، فإن   
العدد األولي للحاالت هو  N 0  = 190.9 في الوقت t = 2005 - 1980 أو 25، عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها 

.r استخدم هذه المعلومات إليجاد معدل التضاؤل .N(25) = 32.2

قاعدة النمو األسي

N )25( = 32.2,  N0  = 190.9, t = 25

اقسم كل طرف على 9.091.

خذ الجذر الموجب الخامس والعشرين لكل طرف.

اطرح 1 من كل طرف.

بّسط.

 N (t) يقل عدد الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها بمعدل %6.9 تقريًبا كل عام. ولذلك، فالمعادلة التي تمثل هذه الحالة هي  
 N (t) = 190.9(0.931 ) t  [ (0.069-) + 1]190.9 =  أو t

استخدم نموذجك لتوقع وقت انخفاض عدد الحاالت إلى أقل من 20,000.  .b 

 إليجاد الوقت الذي سيحدث فيه انخفاض في عدد الحاالت إلى أقل من 20000، 
 N )t( = 20 والخط  N )t( = 190.9)0.931 ( t ابحث عن تقاطع التمثيل البياني لـ 

توضح حاسبة التمثيالت البيانية أن قيمة t حيث t  = 20 ) 0.931(190.9 تبلغ تقريًبا 32.

 وبما أن t هو عدد األعوام بعد عام 1980، فإن هذا النموذج يشير إلى أنه بعد 
 عام 32 + 1980 أو عام 2012، سينخفض عدد الحاالت إلى أقل من 20000 إذا

استمر االنخفاض بهذا المعدل.

تمرين موّجه
السكان استخدم البيانات الموجودة في الجدول وافترض أن عدد سكان مقاطعة ديد في ميامي ينمو أسًيا.  .7

 عدد السكان التقديري لمقاطعة ديد في 
مدينة ميامي في والية فلوريدا

السكان )بالمليون(العام

19901.94

20002.25

املصدر: مكتب إحصاءات السكان يف الواليات املتحدة

حدد معدل النمو واكتب معادلة أسية لتضع نموذًجا لهذا النمو.  .A 
 B. استخدم نموذجك لتوقع العام الذي سيتجاوز فيه عدد سكان مقاطعة ديد في ميامي 2.7 مليون نسمة.

مثال 7 من الحياة اليومية
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مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. وّضح المجال والمدى والتقاطعات وخطوط 
 التقارب والسلوك الطرفي، وفترات تزايد أو تناقص الدالة. (المثال 1)

  1. f (x) =  2  -x   2.  r(x) =  5  x 

 3. h(x) = 0. 2  x + 2   4.  k (x) =  6  x 

  5. m(x) = -(0.25 )  x   6.  p(x) = 0. 1  -x 

 7.    8. 

  9. c(x) =  2  x  - 3  10.  d(x) =  5  -x  + 2

استخدم التمثيل البياني لـ  f (x) لوصف التحويل الذي يؤدي إلى رسم 
g (x). ثم ارسم تمثيلي f (x) وg (x) البيانيين.   (المثاالن 2 و3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A المعرفة المالية انسخ الجدول أدناه وأكمله إليجاد قيمة االستثمار
لرأس المال P والمعدل r والزمن t إذا تمت إضافة المرابحة المركبة n مرات 

 (المثاالن 4 و5) سنوًيا.

n 1 4 12 365 مستمرة

A

21.  P = AED 500, r = 3%, t = 5 أعوام

22. P = AED 1000, r =4.5%, t = 10 أعوام

23.  P = AED 1000, r = 5%, t = 20 عاًما

24. P = AED 5000, r = 6%, t = 30 عاًما

25.   المعرفة المالية حصل أحمد على ميراث بقيمة AED 20000 في 
 عمر 8 أعوام، لكنه لن يتمكن من إجراء المعامالت عليه قبل أن يبلغ 

 (المثاالن 4 و5) 18 عاًما.

a.  إذا تم وضع ميراثه في حساب ادخاري يحقق %4.6 كمرابحة مركبة   
شهرًيا، فكم ستبلغ قيمة ميراث أحمد في يوم عيد ميالده الثامن 

عشر؟
b.  كم ستبلغ قيمة ميراث أحمد إذا تم وضعه في حساب يحقق مرابحة   

مركبة بنسبة %4.2 باستمرار؟

 المعرفة المالية تستثمر خولة مبلغ AED 1200 في شهادة إيداع.   .26 
يوضح الجدول معدالت المرابحة التي يقدمها البنك على شهادات 

اإليداع لمدة 3 و5 أعوام. (المثاالن 4 و5)

عروض شهادات اإليداع

35األعوام

%4.75%3.45المرابحة

شهرًيامستمرةمركبة

كم ستبلغ قيمة استثمارها مع كل خيار؟  .a  

b.  كم ستبلغ قيمة استثمارها إذا تمت إضافة المرابحة المركبة باستمرار   
لشهادة اإليداع لمدة 5 أعوام؟

 انسخ الجدول وأكمله إليجاد العدد N لنوع مهدد باالنقراض بعد  التعداد
المدة t إذا كان تعداده المبدئي  N0  ومعدله السنوي r أو معدله المستمر k في 

 (مثال 6) الزيادة أو االنخفاض.

t 5 10 15 20 50

N

 27.  N 0  = 15831, r = -4.2%  28.   N 0  = 23112, r = 0.8%

 29.  N 0  = 17692, k = 2.02%  30.   N 0  = 9689, k = -3.7%

 الماء كان استهالك الماء على مستوى العالم حوالي 294.2   .31  
مليون جالون في عام 1950. إذا ارتفع استهالك الماء بالمعدل 
المذكور، فضع تقديًرا لمقدار الماء المستخدم في عام 2000 

وتوقع المقدار في عام 2050. (مثال 6)
b. %3.05 باستمرار  %3 سنوًيا   .a  

 األجور تحصل ياسمين على زيادة تبلغ %3.5 في نهاية كل عام من   .32 
جهة عملها تعويًضا لها عن التضخم. عندما بدأت العمل في الشركة 
عام 1994، كانت تحصل على مرتب يبلغ AED 31,000. (المثال 6)

 a. كم كان مرتب ياسمين في عامي 2000 و2004؟
 b.  إذا ظلت ياسمين تتلقى زيادة في نهاية كل عام، فما المبلغ 

الذي ستحصل عليه في عامها األخير إذا كانت تخطط 
للتقاعد في عام 2024؟

 مكافحة الحشرات فّكر في ضمان منع النمل األبيض الذي تقدمه   .33  
شركة إكستريم في إعالنها باألسفل.

  إذا كانت العبارة األولى في هذا الزعم صحيحة، فضع تقييًما لمصداقية   
العبارة الثانية. اشرح استداللك. (مثال 6)
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 التضخم مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) هو رقم داللي يقيس   .34 

متوسط سعر السلع والخدمات للمستهلكين. يشير التغير في 
مؤشر أسعار المستهلكين إلى معدل النمو في التضخم. في عام 
1958، كان مؤشر أسعار المستهلكين 28.6 وفي عام 2008 بلغ 

مؤشر أسعار المستهلكين 211.08. (المثال 7)
 a.  حدد معدل نمو التضخم بين عامي 1958 و2008. استخدم 

هذا المعدل في كتابة معادلة أسية لتمثيل هذا الموقف.
 b.  ماذا ستكون قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2015؟ 
بهذا المعدل، متى سيتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 350؟

 كتب جمال معادلة أسية لتمثيل تكلفة البنزين. وقد   البنزين    .35 
توصل إلى متوسط تكلفة لتر البنزين على مدار عامين واستخدم 

 )المثال 7( هذه البيانات في نموذجه التمثيلي.

متوسط التكلفة لكل لتر من البنزين

التكلفة )AEDِ(العام
19901.19
20113.91

 a.  إذا كان متوسط تكلفة البنزين يتزايد بمعدل أسي، فحدد معدل 
الزيادة. اكتب معادلة أسية لتمثيل هذا الموقف.

 b.  استخدم نموذجك التمثيلي في توقع تكلفة تكلفة لتر البنزين في 
عامي 2015 و 2017.

 c. متى سيتجاوز متوسط تكلفة لتر البنزين AED 7؟

  d.  لماذا من المحتمل أالَّ يقدم النموذج األسي تمثياًل صحيًحا لمتوسط
أسعار البنزين؟

 الفيزياء يبلغ الضغط الجوي عند مستوى البحر 15.191 رطاًل   .36 
في البوصة المربعة (psi). وينخفض باستمرار بمعدل %0.004 مع 

زيادة االرتفاع بمقدار x قدم.
.a(x) اكتب دالة تمثيلية للتضاؤل األسي المستمر تمثل الضغط الجوي .a 

 b.  استخدم النموذج إليجاد المعدل التقريبي للضغط الجوي عند قمة 
جبل إيفرست.

   

 c.  إذا كانت طائرة إنقاذ مروحية معينة ال تستطيع الطيران إال 
في ضغط جوي يزيد عن 5.5 أرطال في البوصة المربعة، فما 

االرتفاع الذي تستطيع الطيران عنده فوق جبل إيفرست؟

 عمر النصف للمادة المشعة هو مقدار   النشاط اإلشعاعي  .37  
الوقت الالزم لكي يتحلل نصف عدد ذرات المادة. ُيستخدم 
اليورانيوم-235 كوقود لمحطة توليد كهرباء تجارية. يبلغ عمر 

النصف 704 مليون سنة.

 a.  كم عدد جرامات اليورانيوم -235 التي ستتبقى بعد مليون سنة إذا 
بدأت بمقدار 200 جرام؟

 b.  كم عدد جرامات اليورانيوم -235 التي ستتبقى بعد 4540 مليون 
سنة إذا بدأت بمقدار 200 جرام؟

 علم النبات في ظل ظروف النمو المالئمة، يتضاعف عدد نوع معين   .38 
من النباتات خالل 12 سنة. افترض أن أحد المراعي يحتوي على 46 

نباًتا من هذا النوع. كم عدد النباتات التي ستكون موجودة بعد 20 و65 
و x يوم؟

 النشاط اإلشعاعي تعتمد طريقة تحديد العمر بالكربون   .39  
المشع على استخدام الكربون 14 في تقدير عمر المواد العضوية 
التي يشيع وجودها في المواقع األثرية. يبلغ عمر النصف للكربون 

14 نحو 5.73 آالف سنة تقريًبا.

 a. اكتب معادلة تمثيلية للتضاؤل األسي.

  b.  كم عدد جرامات الكربون 14 التي ستتبقى بعد 12.82 ألف سنة 
إذا بدأت بمقدار 7 جرامات؟

 c.  استخدم نموذجك في تقدير الوقت الذي سيتبقى فيه جرام واحد 
فقط من الكمية األصلية التي تبلغ 7 جرامات من الكربون 14.

 الميكروبيولوجيا يتسم نوع معين من البكتيريا ُيستخدم في   .40 
معالجة تسريبات النفط بزمن تضاعف يبلغ 15 دقيقة. افترض أن 

مستعمرة بدأت بعدد من البكتيريا يبلغ 1.

 a. اكتب معادلة تمثيلية لهذا النمو األسي.

 b. كم عدد البكتيريا التي ستكون موجودة تقريًبا بعد 55 دقيقة؟

 c.  عدد البكتيريا الذي يبلغ 8192 يكفي لتنظيف تسريب بسيط من 
النفط. استخدم نموذج في توقع الوقت الذي ستستغرقه المستعمرة 

لتصل إلى هذا الحجم.

 الموسوعة زاد عدد المقاالت الذي يشكل محتوى مفتوًحا عبر اإلنترنت   .41  
 t بعد ،A(t) ،أسًيا خالل أعوامه القليلة األولى. ويمكن تمثيل عدد المقاالت

 A(t) = 16198 x 2.1. 3  t عام من عام 2001 بالمعادلة

 a.  وفًقا لهذا النموذج، كم عدد المقاالت التي كانت تشكل الموسوعة 
في عام 2001؟ ما معدل تزايد عدد المقاالت؟

 b. ما العام الذي وصلت فيه الموسوعة إلى مليون مقال؟

 c. توقع عدد المقاالت التي ستكون موجودة في بداية عام 2018.

 المخاطرة يتزايد احتمال وقوع حادث سيارة أسًيا إذا تعاطى السائق نوًعا   .42 
من األدوية. يمكن تمثيل العالقة بالمعادلة A(c) = 6 e  12.8c ، حيث A تمثل 

النسبة المئوية الحتمال وقوع حادث وc هي تركيز الدواء في دم السائق.

 a.  النسبة المقبولة لتركيز الدواء في الدم 0.08. ما هي النسبة المئوية 
الحتمال وقوع حادث سيارة عند هذا التركيز؟

 b.  ما تركيز الدواء في الدم الذي يحقق احتمااًل بنسبة %50 لوقوع 
حادث سيارة؟

B

85         



M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n
سة 

س
صالح مؤ

ظة ل
© محفو

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

حاسبة التمثيل البياني يوضح الجدول عدد المدونات الموجودة   .43 
بالمليون كل 6 أشهر.

األشهر 1 7 13 19 25 31

المدونات 0.7 2 4 8 16 31

 a.  باستخدام أداة االنحدار األسي في الحاسبة، توصل إلى دالة تمثل 
البيانات.

 b. بعد كم شهر وصل عدد المدونات إلى 20 مليوًنا؟
 c. توقع عدد المدونات بعد 48 شهًرا.

 اللغات علم مقارنة اللغة والتاريخ هو تخصص في اللغويات   .44 
يدرس التغير في اللغات. تمثل المعادلة c =  e  -Lt  هذا التغير، 
حيث c هي نسبة الكلمات التي تظل بدون تغيير وt هي الزمن 

الذي مر منذ تغيرت لغتان وL هو معدل االستبدال.
 a. إذا تغيرت لغتان منذ 5 أعوام ومعدل االستبدال يبلغ %43.13، فما 

نسبة الكلمات التي تظل بدون تغيير؟
 b. بعد كم عام ستظل نسبة %1 من الكلمات بدون تغير؟

 ُرزق زوجان للتو بطفل ويريدان إيداع وديعة لتعليمه   المعرفة المالية  .45 
الجامعي فوًرا. استخدم المعلومات الواردة أدناه لتحدد مقدار المال الذي 

ينبغي أن يستثمراه.

معدل نسبة املراحبة : 9%
ا إضافة املراحبة: يوميً

AED 60,000

?

0 عام ا 18 عامً

C03-103A_880273
حاسبة التمثيل البياني  جد قيمة x التي تؤدي إلى صحة كل معادلة أو 

ب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم األمر. متباينة أدناه. قرِّ

 46.  2x  < 4   47.   e2x  = 3

 48. - ex  > -2   49.   2-4x  ≤ 8

اذكر�المجال�والمدى�واالتصال�وسلوك�التزايد/التناقص�لدالة�أسية�
بالتقاطع�المذكور�والسلوك�الطرفي.�ثم�مثِّل�الدالة�بيانًيا.

 50.   

 51.  

 52.   

حدد�معادلة�كل�دالة�بعد�التحول�المذكور�للدالة�األم.

 f (x) =  5  x   .53  مزاحة بمقدار 3 وحدات نحو اليسار و4 وحدات إلى األسفل

 f (x) = 0.2 5  x    .54  مضغوطة رأسًيا بمعامل مقداره 3 ومزاحة 9 
وحدات إلى اليسار و12 وحدة ألعلى

  f (x) =  4  x  معكوسة حول المحور األفقي x ومزاحة بمقدار وحدة    .55 
إلى اليسار و6 وحدات إلى أعلى

حدد�التحوالت�في�الدالة�األم�المذكورة�التي�تؤدي�إلى�كل�تمثيل�بياني.

 56.    57. f (x) =  3  x 

   

 

  التمثيالت المتعددة في هذه المسألة، سوف تبحث في   .58 
متوسط معدل التغير للدوال األسّية.

.b = 2, 3, 4, 5 عند  f (x) =  b  x ل  a. العرض البياني مثِّ

 b. العرض التحليلي جد متوسط معدل التغير لكل دالة في الفترة [2 ,0].

 c.  العرض الكالمي ما الذي يمكن أن تتوصل إليه بخصوص متوسط 
معدل التغير في f (x) =   b  x  عندما تتزايد b؟ كيف يظهر هذا في 

التمثيالت البيانية في الجزء a؟

.b = 2, 3, 4, 5 عندما تكون  f (x) =  b  -x ل  b. العرض البياني مثِّ

 e. العرض التحليلي جد متوسط معدل التغير في كل دالة في الفترة [2 ,0].

 ما الذي يمكن أن تتوصل إليه بخصوص متوسط معدل  f.  العرض الكالمي  
التغير في f )x( =   b  -x  عندما تتزايد b؟ كيف يظهر هذا في 

التمثيالت البيانية في الجزء d؟

استخدام مهارات التفكير الُعليا مسائل مهارات التفكير الُعليا 

59   تحليل الخطأ يحدد رشيد وحميد قيمة استثمار بمبلغ AED 550 بعد   
12 عاًما في حساب ادخاري يحقق مرابحة مركبة بنسبة %3.5 شهرًيا. 

يعتقد رشيد أن قيمة االستثمار تبلغ AED 837.08 ويعتقد حميد أن 
قيمته تبلغ AED 836.57. فأيهما على صواب؟ اشرح.

االستنتاج اذكر ما إذا كانت كل عبارة صواب أم خطأ. اشرح استداللك.

ال يمكن أن تكون للدوال األسّية قيود أبًدا على المجال.  .60 

للدوال األسّية قيود دائًما على المدى.  .61  

للتمثيالت البيانية للدوال األسّية خط تقارب دائًما.  .62 

 مسألة غير محددة اإلجابة اكتب مثااًل على دالة أسية متزايدة  .63  
.y بتقاطع سالب مع المحور الرأسي

 تحدِّ تستثمر فتحية AED 1275 في حساب يضيف مرابحة مركبة ربع   .64 
سنوية تبلغ %8، لكنها تسحب 100 في نهاية كل عام. كم تبلغ قيمة 

الحساب في نهاية العام الخامس؟

 دالتان بالصيغة f (x) =  b  x  يكون بينهما أحياًنا أو دائًما أو ال   االستنتاج  .65 
يكون بينهما أبًدا زوج مرتب مشترك واحد على األقل.

 الكتابة في الرياضيات قارن وبّين الفرق بين المجال والمدى   .66 
والتقاطعات والتناظر واالتصال وسلوك التزايد/التناقص والسلوك 

الطرفي بين الدوال األصلية األسّية ودوال القوة.

A
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مراجعة شاملة

مراجعة المهارات لالختبارات المعيارية

جد حل كل من المتباينات التالية. (الدرس 1-6)

    

ابحث عن مجال كل دالة ومعادالت أي خط تقارب رأسي أو أفقي، مع مالحظة أية فجوات. (الدرس 1-5)

   

درجة الحرارة قاعدة تحويل درجات الحرارة المئوية إلى فهرنهايت هي F(x) =    + 32. (الدرس 1-7)  .73  
  F دالتان متعاكستان.

-1 (x)  و F(x) وبرهن على أن F  
-1 (x)  جد الدالة العكسية .a 

F  -1 (x)  اشرح الغرض الذي تحققه .b 

التسوق تريد عائشة شراء حذاء تزلج معروض للبيع بخصم %30 من السعر األصلي البالغ AED 149. وكانت رسوم الخدمة %5.75. (الدرس 1-6)  .74 
 a. مّثل سعر حذاء التزلج بعد الخصم وسعر حذاء التزلج بعد رسوم الخدمة باستخدام ترميز الدالة. افترض أن x يمثل سعر حذاء التزلج و)p)x يمثل 

السعر بعد خصم %30 وs(x) يمثل السعر بعد رسوم الخدمة.
 b. ما تركيبة الدوال التي تمثل سعر حذاء التزلج، p[s(x)]     s[ p(x)]؟ اشرح استنتاجك.

 c. كم ستدفع عائشة مقابل حذاء التزلج؟

التعليم يوضح الجدول عدد المتقدمين حديًثا لجامعات محددة في عام معين وعدد المنضمين حديًثا. (الدرس 1-1)  .75 
 a. اذكر العالقة كمجموعة من األزواج المرتبة.

b. حدد المجال والمدى للعالقة.
 c. حدد ما إذا كانت العالقة تمثل دالة. اشرح.

  d. بافتراض أن العالقة تمثل دالة، فهل من المنطقي تحديد معادلة توقع لهذه 
الحالة؟ اشرح.

المنضمونالمتقدمونالجامعة

13,2644,184جامعة أوبيرن

2,79544,412جامعة كاليفورنيا ديفيز

21,4846,366جامعة إلينوي إربانا تشامبين

13,4234,851جامعة والية فلوريدا

16,8492,415جامعة نيويورك ستوني بروك الحكومية

19,5635,982جامعة والية أوهايو

17,2846,949جامعة تكساس إيه آند إم

How to Get Into College :املصدر

 مجموعة من أعداد n لها متوسط (حسابي) يبلغ  SAT/ACT   .76 
3k ومجموع يبلغ 12m، حيث k وm موجبان. ما قيمة n بالصلة 

بكل من k وm؟
 

 

 77.  كان عدد البكتيريا في مستعمرة ينمو أسًيا. كم بلغ عدد البكتيريا 
التقريبي في الساعة 7 مساًء؟

 F 15,700

 G 159,540

 H  1,011,929

J 6,37,2392

 إذا كان x + 2  = 48 4 ، فإن =  x 4  ؟ مراجعة  .78 
 A 3.0  C 6.9
 B 6.4  D 12.0

مراجعة ما معادلة الدالة؟   .79 
 

  

عدد البكتيرياالوقت
 2100 مساًء
44000 مساًء
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الهدف
حساب القيم المستقبلية 
للمعاشات والمدفوعات 

الشهرية.

في الدرس 1-2، استخدمَت دوااًل أسية لحساب المرابحة المركبة. وفي قاعدة إضافة المرابحة المركبة، 
تفترض أن اإليداع المبدئي تم وأن المستثمر ال يودع أو يسحب مطلًقا أي أموال. وال تتبع أنواع أخرى من 

االستثمارات هذه القاعدة البسيطة إلضافة المرابحة المركبة.

عندما يسحب المستثمر معاًشا، فإنه يودع مبالغ متماثلة في الحساب على فترات أو مدد زمنية منتظمة. 
ويتم احتساب المرابحة المركبة في وقت كل إيداع. ويمكننا تحديد القيمة المستقبلية لمعاش أو قيمته في 

نهاية فترة ما باستخدام القاعدة أدناه.

مبلغ اإليداع

القيمة المستقبلية

معدل المرابحة

إجمالي فترات إضافة 
المرابحة المركبة

عدد فترات إضافة 
المرابحة المركبة في العام

بما أن حل هذه المعادلة يدوًيا قد يكون متعًبا، فيمكنك استخدام التطبيق المالي في TI-84. يمكن 
استخدام أداة حل القيمة الزمنية للمال للتوصل إلى أية قيمة غير معروفة في هذه القاعدة. يتم إدخال كل 

المتغيرات المعروفة ويتم إدخال أصفار للمتغيرات غير المعروفة.

 يدفع أحد المستثمرين AED 600 كل ربع سنة كمعاش. ويحقق هذا المعاش مرابحة سنوية تبلغ 7.24%.
ماذا ستكون قيمة المعاش بعد 15 عاًما؟

 CALC, TVM Solver ثم حدد .(APPS) (األمور المالية) في قائمة التطبيقات Finance الخطوة 1   حدد
(أداة إيجاد القيمة الزمنية للنقود).

 

الخطوة 2  أدخل البيانات.

 تتم المدفوعات كل ربع عام على مدار 15 عاًما، ولذلك هناك x 15 4 أو 60 دفعة. 
 وتكون القيمة أو المبلغ الحالي في البداية AED 0. وتكون القيمة المستقبلية 
 غير معروفة، لذا يتم استخدام 0 كقيمة رمزية. تتم إضافة المرابحة المركبة 

 كل ربع عام، وبذلك تبلغ قيمة P/ Y وC/ Y  ما مقداره 4 (C/ Y وP/ Y متماثالن.) 
.END ويتم الدفع في نهاية كل شهر، ولذلك اختر

الخطوة 3  احسب.

 اخرج من الشاشة ثم عد إلى تطبيق Finance (األمور المالية). 
. وتكون   حدد t vm_F V لحساب القيمة المستقبلية. ثم اضغط على 

 النتيجة هي القيمة المستقبلية مخصومة من القيمة الحالية، ولذلك يتم 
تجاهل إشارة السالب.

.AED 64,103 وبعد 15 عاًما، ستبلغ قيمة المعاش السنوي حوالي

نصيحة  دراسية 
قاعدة القيمة المستقبلية يجب 
أن تكون األقساط دورية وبقيمة 

متساوية لكي تكون القاعدة دقيقة.

خمترب تقنية التمثيل البياين2-1
املعرفة املالية: الدوال األسّية

نشاط 1 التوصل إلى قيمة مستقبلية لمعاش سنوي
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عند سحب قرض لشراء شيء كبير مثل منزل أو سيارة، يهتم المستهلكون عادة بالمبلغ الشهري الذي 
سيدفعونه. بينما يمكن استخدام الدالة األسّية أدناه لتحديد الدفعة الشهرية، والتي يمكن أيًضا احتسابها 

.TI-84 باستخدام تطبيق الموارد المالية في

حساب القسط الشهري
 

نشاط 2

اقترضَت AED 170,000 من البنك لشراء منزل. ويبلغ معدل المرابحة لهذا القرض الذي مدته 30 عاًما 4.5%. 
احسب قسطك الشهري والمبلغ المدفوع بعد 30 عاًما.

 ،CALC ثم حدد .(APPS) األمور المالية( من قائمة التطبيقات( Finance الخطوة 1   حدد
.TVM Solver

الخطوة 2  أدخل البيانات.

يبلغ عدد األقساط N = 30 × 12 أو 360.  
معدل المرابحة I يبلغ 4.5%.  

.AED 170000 تبلغ PV القيمة الحالية للقرض  
القسط الشهري والقيمة المستقبلية غير معروفين.  

عدد المدفوعات في العام P/Y وC/Y يبلغ 12.  
ويتم الدفع في نهاية الشهر، ولذلك اختر نهاية.   

الخطوة 3  احسب.

تحديد  vm_Pmt لحساب القسط الشهري.    
.  اضرب القسط الشهري في 360. ثم اضغط على 

.AED 310,091.41 والمبلغ اإلجمالي الذي سيتم رده AED 861.37 سيبلغ قسطك الشهري  

تمارين
احسب القيمة المستقبلية لكل معاش مما يلي.

AED 400    .2 شهرًيا، 6 أعوام، 5.5% AED 800 كل نصف عام، 12 عاًما، 4%   .1  

 AED 1000    .4 سنوًيا، 14 عاًما، 6.25% AED 200 شهرًيا، 3 أعوام، 7%   .3  

AED 300    .6 كل نصف شهر، 18 عاًما، 4.35% AED 450، كل ربع عام، 8 أعوام، 5.5%    .5  

احسب المبلغ الشهري والمبلغ اإلجمالي الذي سيتم رده عن كل قرض فيما يلي.

AED 20,000  .9، 5 أعوام، 8.5% AED 140,000   .8، 20 عاًما، 6.75%  AED 220,000    .7، 30 عاًما، 5.5%   

AED 180,000  .12، 30 عاًما، 6.5% AED 45,000   .11، 10 أعوام، 3.5%  AED 5000   .10، 5 أعوام، 4.25%   

 13.   تغيير القيم قديؤثر تغيير قيمة أي من المتغيرات بشدة على أقساط القرض. ويبلغ القسط الشهري لقرض 
مدته 30 عاًما بمبلغ AED 150,000 بنسبة مرابحة AED 6% 899.33 إجمالي مبلغ دفع AED 323,757,28. احسب 

المبلغ الشهري والمبلغ اإلجمالي للقرض في كل سيناريو.

a. عند دفع AED 20,000 عند الشراء.

b. عند دفع %4 كنسبة مرابحة بداًل من 6%.

c. عند رد القرض خالل 20 عاًما بداًل من 30.

d. دفع 13 قسًطا في العام.

e. أيها أكثر توفيًرا في المال؟ أيها األقل في القسط الشهري؟

نصيحة  دراسية 
المبالغ المقدمة عندما يدفع 

المستهلك مبلًغا مقدًما، يتم خصم 
ذلك المبلغ من القيمة الحالية 

للقرض قبل حساب أي شيء آخر.

القيمة الحالية
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السابق
مّثلَت الدوال 

اللوغاريتمية بيانًيا 
وحللَتها. (الدرس 1-2)

الحالي

إيجاد قيم التعابير التي 1
تتضمن لوغاريتمات.

 تمثيل الدوال 2
اللوغاريتمية بيانًيا 

وتحليلها.

لماذا؟
 يتم قياس مستوى كثافة الصوت بوحدة الديسيبل. 
 ويبلغ قياس الهمسة 20 ديسيباًل والمحادثة العادية 

 60 ديسيباًل والمكنسة الكهربائية 80 ديسيباًل. ويبلغ 

أقصى حد لصوت الموسيقى التي يتم تشغيلها من خالل 
سماعة 100 ديسيبل. ويعطي مقياس الديسيبل مثااًل على 

المقياس اللوغاريتمي.

مفردات  جديدة
الدالة�اللوغاريتمية�

 b ذات�األساس�
 logarithmic function

with base b
logarithm اللوغاريتم
�اللوغاريتم�العادي 

common logarithm
�اللوغاريتم�الطبيعي 
 natural logarithm

الدوال اللوغاريتمية2-2

أساس أس أساسأس

الدوال والتعابير اللوغاريتمية تذكر أن التمثيالت البيانية التي تمثل بيانًيا الدوال التي تنجح في اختبار 1
الخط األفقي من النوع "واحد لواحد" ولها معكوسات تعد دوااًل أيًضا. بالعودة إلى التمثيالت في الصفحة 159، يمكنك 
أن ترى أن الدوال األسّية بالصيغة f (x) = bx تنجح في اختبار الخط األفقي ولهذا فهي "واحد لواحد" بمعكوسات تمثل 

دوااًل.

 يطلق على معكوس f (x) = b x دالة لوغاريتمية ذات األساس b، وُيرمز لها 
 f (x) = b x و b > 0 هذا يعني أنه إذا كانت .x لـ log b وُتقرأ أساس log b x بـ 

 ،b ≠ 1 و 
 فإن f -1 (x) = log b x، كما يظهر في التمثيل البياني لهاتين الدالتين. الحظ أن 

 .y = x التمثيالت البيانية تمثل انعكاًسا لبعضها البعض حول المستقيم

يقدم تعريف المعكوس هذا ربًطا مفيًدا بين المعادالت األسّية واللوغاريتمية.

إذا كان b ≠ 1 و b > 0، و x > 0، فإن 

الشكل األسي الشكل اللوغاريتمي    
فقط في حالة أن       

المفهوم  األساسي الربط�بين�التعبيرين�اللوغاريتمي�واألسي

توضح العبارة الواردة أعاله أن log b x هو األس الذي يجب رفع b إليه للحصول على x. ولهذا، فعند حساب قيم 
اللوغاريتمات، تذكر أن اللوغاريتم هي أس.

مثال 1 إيجاد�قيمة�اللوغاريتمات

جد قيمة كل لوغاريتم مما يلي.

a. log 3 81

  log 3 81 = y   .log 3 81 = y افترض�أن

 3 y = 81   اكتب�بصيغة�أسّية.

  3 y = 3 4   81 = 34

  y = 4  خاصية�المساواة�في�األسس  

ولهذا، فإن log 3 81 = 4 ألن، 81 = 4 3 

b.  

افترض�أن�  

اكتب�بصيغة�أسّية.

 

خاصية�المساواة�في�األسس

، لهذا، فإن،       ألن 

أساس أس أساسأس
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c. log7  

1 _ 
49

 

log7  
1 _ 

49
  = -2 ،  7 -2 =  1 _ 

72 =  1 _ 
49

 

d. log 2 2

log 2 2=1 ، 2 1=2.

تمرين موّجه
       

يوضح المثال 1 وأمثلة أخرى الخصائص األساسية التالية للوغاريتمات.

إذا كانت b > 0 و b ≠ 1 و x هو عدد حقيقي، فإن العبارات التالية صحيحة.
log b 1 = 0  •
log b b = 1  •

log b b  x = x  •
b log b x = x, x > 0  •

 الخصائص�األساسية�للوغاريتمات المفهوم� األساسي

تنبع هذه الخصائص بشكل مباشر من العبارة التي تربط الصيغتين اللوغاريتمية واألسّية للمعادالت.
.by = by ألن ،log b by = y  .b0 = 1 ألن ،log b 1 = 0  

.log bx = log bx ألن ،b log bx = x  .b1 = b ألن ،log b b = 1  

يمكنك استخدام هذه الخصائص األساسية في حساب قيم التعابير اللوغاريتمية واألسّية.

 تطبيق�خصائص�اللوغاريتمات مثال 2
جد قيمة كل تعبير مما يلي.

a. log 5 125

 log 5 125 = log 5 5 
3     5 3 = 125

= 3  log b b x = x

b. 12 log
12

 4.7

 12 log
12

 4.7 = 4.7     b log b x = x

تمرين موّجه
2A.  log 9 81 2B. 3 

log
 3

 1

 ُيسمى اللوغاريتم لألساس 10 أو log 10 الوغاريتم العادي وغالًبا ما يكون مكتوًبا بدون األساس. 
دالة اللوغاريتم العادي y = log x هي معكوس الدالة األسّية y = 10x ولذلك،

.x > 0 10، لكلy = x فقط في حالة y = log x 

تنطبق خصائص اللوغاريتمات أيًضا على اللوغاريتمات العادية. 

إذا كان x عدًدا حقيقًيا، فإن العبارات التالية صحيحة.
log 1 = 0  •

log 10 = 1  •
log 10 x = x  •

10 log x = x, x > 0  •

 الخصائص�األساسية�للوغاريتمات�العادية المفهوم  األساسي

نصيحة  دراسية 
الدوال المعكوسة تنبع الخصائص 

المعكوسة للوغاريتمات أيًضا من 
العالقة المعكوسة بين الدوال 
اللوغاريتمية واألسّية وتعريف 

 الدوال المعكوسة. إذا كانت
 ،f  -1(x ) = log b x و f (x ) = b x

فإن تكون العبارات التالية صحيحة.

f  -1[f (x )] = log b b x = x 

f [f  -1(x )] = b log bx = x

 ⎫
⎬
⎭

خصائص المعكوس

 ⎫
⎬
⎭

خصائص المعكوس

91         



M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n
سة 

س
صالح مؤ

ظة ل
© محفو

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

نصيحة  تقنية 
رسالة خطأ إذا حاولت أن 

تستخدم اللوغاريتم العادي لعدد 
سالب، فإن حاسبتك ستعرض إما 

 ERR: NONREAL ANS رسالة الخطأ
أو عدًدا تخيلًيا.

يمكن حساب قيم اللوغاريتمات العادية باستخدام الخصائص األساسية المذكورة باألعلى. ويمكن التوصل إلى قيم تقريبية 
للوغاريتمات العادية لألعداد الحقيقية الموجبة باستخدام  في الحاسبة.

مثال 3 اللوغاريتمات�العادية

جد قيمة كل تعبير مما يلي.

a. log 0.001

log 0.001=log 10-3  0.001 =  1 _ 
10

 3 = 10-3

=-3   log 10 x = x

b. 10 log 5

  10 log 5=5    10 log x = x

c. log 26

 log 26 ≈ 1.42 استخدم�حاسبة. 
تحقق  بما أن 26 تقع بين 10 و 100، تقع log 26 بين 
 log و log 10 = 1 وبما أن .log 100 و log 10
2 = 100، تتراوح قيمة log 26 بين 1 و 2. ✔

d. log )-5(

 بما أن f (x) = log b x ال تكون محددة إال عندما تكون 
x > 0، فإن log (-5) تكون غير محددة في مجموعة 

األعداد الحقيقية. 

تمرين موّجه 

 ُيسمى اللوغاريتم لألساس e أو log e اللوغاريتم الطبيعي وُيشار إليه بالرمز ln. دالة اللوغاريتم 
الطبيعي y = ln x هي معكوس الدالة األسّية y = e x. ولذلك،

.e  y = x،  x > 0 فقط في حالة   y = ln x

تنطبق خصائص اللوغاريتمات أيًضا على اللوغاريتمات الطبيعية. 

إذا كان x عدًدا حقيقًيا، فحينها تكون العبارات التالية صحيحة.

ln 1 = 0  •
ln e = 1  •

ln e  x = x  •
e   ln x = x, x > 0  •

 الخصائص�األساسية�للوغاريتم�الطبيعي المفهوم  األساسي

ويمكن حساب قيم اللوغاريتمات الطبيعية باستخدام الخصائص األساسية المذكورة باألعلى. ويمكن التوصل إلى قيم 

تقريبية للوغاريتمات الطبيعية لألعداد الحقيقية الموجبة باستخدام  في الحاسبة.

مثال 4 اللوغاريتمات�الطبيعية

جد قيمة كل تعبير مما يلي.

a. ln e 0.73

ln e 0.73=0.73 ln e x=x
b. ln )-5(

ln (-5) غير محددة.

c. e ln 6

e ln 6=6 e ln x=x
d. ln 4

 ln 4 ≈ 1.39 .استخدم�حاسبة

تمرين موّجه
    

 ⎫
⎬
⎭

خصائص 
المعكوس
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نصيحة  دراسية 
التمثيالت البيانية لتمثيل دالة 

لوغاريتمية بيانًيا، ارسم المعكوس 
بيانًيا أواًل باستخدام حاسبة 
التمثيالت البيانية لديك. ثم 

استخدم الدالة TABLE لتحصل 
على عدة إحداثيات للمعكوس. 

استخدم هذه النقاط إلعداد 
التمثيل البياني للدالة اللوغاريتمية.

التمثيالت البيانية للدوال اللوغاريتمية يمكنك استخدام العالقة المعكوسة بين الدالتين األسّية واللوغاريتمية 2
y = log b x للتمثيل البياني للدوال بصيغة

مثال 5 التمثيالت�البيانية�للدوال�اللوغاريتمية

مّثل�كل�دالة�بيانًيا�وحللها.�وضح�المجال�والمدى�ونقاط�التقاطع�وخطوط�التقارب�والسلوك�الطرفي،�
وفترات�تزايد�أو�تناقص�الدالة.

 a. f (x) = log 3 x

f -1(x) = 3 x ضع جدواًل بالقيم ومّثل معكوس هذه الدالة اللوغاريتمية بيانًيا، وهو الدالة األسّية

x -4 -2 -1 0 1 2

f  -1(x ) 0.01 0.11 0.33 1 3 9
 

 f (x) = log 3 x معكوسان، فيمكنك الحصول على التمثيل البياني لـ f (x) عن طريق تعيين   f -1(x) = 3 x بما أن
(f -1(x), x ) مواقع النقاط

f   -1(x ) 0.01 0.11 0.33 1 3 9

x -4 -2 -1 0 1 2
 

التمثيل البياني لـ��f (x)�=�log 3 xيتمتع بالخصائص التالية.

المدى:�(∞�,∞-) المجال:�(∞�,0)�

yخط التقارب: المحور الرأسي� �1 :xالتقاطع مع المحور األفقي�

� ,  السلوك الطرفي:�

تزايد:�(∞�,0)

ضع جدواًل بالقيم ومّثل بيانًيا معكوس هذه الدالة اللوغاريتمية، وهي الدالة األسّية 

x -4 -2 0 1 2 4

g   -1(x ( 16 4 1 0.5 0.25 0.06
 

مّثل g (x) بيانًيا بتحديد مواقع النقاط 

g   -1(x ( 16 4 1 0.5 0.25 0.06

x -4 -2 0 1 2 4  

�بالخصائص التالية. يتميز التمثيل البياني لـ�

المدى: (∞�,∞-) المجال:�(∞�,0)�

yخط التقارب: المحور الرأسي� �1 :xالتقاطع مع المحور األفقي�

,  السلوك الطرفي:�السلوك الطرفي: 

تناقص:�(∞�,0)�

تمرين موّجه
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انتبه ! 
التحوالت تذكر أن اإلزاحات 

األفقية تعتمد على القيمة الثابتة 
داخل األقواس واإلزاحات الرأسّية 

تعتمد على القيمة الثابتة خارج 
األقواس.

يتم تناول خصائص النمو اللوغاريتمي المعتاد أو الدوال اللوغاريتمية المتزايدة والتضاؤل اللوغاريتمي أو الدوال اللوغاريتمية 
المتناقصة بإيجاز فيما يلي.

النمو�اللوغاريتمي

المدى: (∞ ,∞-) المجال: (∞ ,0) 
1 :x التقاطع�مع�المحور�األفقي التقاطع�مع�المحور�الرأسي y: ال يوجد 
y خط�التقارب: المحور الرأسي القيم القصوى: ال توجد 

السلوك�الطرفي:  

االتصال: متصلة على الفترة (∞ ,0)

التضاؤل�اللوغاريتمي

المدى: (∞ ,∞-) المجال: (∞ ,0) 
1 :x التقاطع�مع�المحور�األفقي التقاطع�مع�المحور�الرأسي�y: ال يوجد 

y خط�التقارب: المحور الرأسي القيم القصوى: ال توجد 
�السلوك�الطرفي:

االتصال: متصلة على الفترة (∞ ,0)

المفهوم  األساسي خصائص�الدوال�اللوغاريتمية

يمكن تطبيق نفس األساليب المستخدمة في تحويل التمثيالت البيانية للدوال األسّية على التمثيالت البيانية للدوال 
اللوغاريتمية.

مثال 6 التحوالت�البيانية�للدوال�اللوغاريتمية

استخدم�التمثيل�البياني�للدالة f )x ( = log x لوصف�التحويل�الذي�ينتج�عنه�كّل�دالة.�ثم�مّثل�الّدوال�بيانًيا.

 a. k(x) = log (x + 4)

 تأخذ هذه الدالة الصيغة k (x) = f (x + 4) لذلك فإن التمثيل البياني لـ k (x) هو التمثيل البياني لـ f (x) مع إزاحة 
بمقدار 4 وحدات إلى اليسار (الشكل 2.2.1).

 b. m(x) = -log x - 5

 f (x)هو التمثيل البياني للدالة m (x) لهذا، فإن التمثيل البياني للدالة m (x) = -f (x) - 5 تأخذ الدالة الصيغة 
معكوًسا في المحور األفقي x ومزاًحا بعد ذلك بمقدار 5 وحدات نحو األسفل (الشكل 2.2.2).

 c. p(x) = 3 log (x + 2)

 f (x) هو التمثيل البياني للدالة p (x) لهذا، فإن التمثيل البياني للدالة p (x) = 3f (x + 2) تأخذ الدالة الصيغة 
متمدًدا رأسًيا بمعامل قدره 3 ومزاًحا بعد ذلك بمقدار وحدتين إلى اليسار. (الشكل 2.2.3).

     

تمرين موّجه
�استخدم التمثيل البياني للدالة f�(x) = ln x لتصف التحول الذي ينتج عن كل دالة. 

ثم مّثل الّدوال بيانًيا.

الشكل 2.2.3 الشكل 2.2.2 الشكل 2.2.1

ln lnln
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مهنة  من الحياة اليومية
مهندس صوت يتولى مهندسو 

الصوت مسؤولية تشغيل معدات 
التسجيل الصوتي وصيانتها. كما 

أنهم ينظمون قوة اإلشارة والوضوح 
ونطاق أصوات التسجيالت أو البث. 

لتصبح مهندس صوت، ينبغي أن 
تحصل على دورات من كليات 

متخصصة في الرياضيات والفيزياء 
واإللكترونيات.

يمكن استخدام اللوغاريتمات في الحسابات العلمية، مثل درجة الحموضة (الرقم الهيدروجيني) ومستوى كثافة الصوت.

 يمكن تمثيل مستوى كثافة الصوت، والذي يتم قياسه بوحدة الديسيبل، بالدالة   الصوت
 d(w) = 10 log  w _ w0، حيث w يمثل كثافة الصوت بالوات في المتر المربع و�w0 هو القيمة الثابتة 

12- 10 × 1.0 وات في المتر المربع.

 a.  إذا كانت كثافة الصوت لشخص يتحدث بصوت مرتفع تبلغ 8-10 × 3.16 وات في المتر المربع، فما مستوى 
كثافة الصوت بوحدة الديسيبل؟

w = 3.16 × 10-8 عندما تكون d(w) جد قيمة 

الدالة�األصلية

w=3.16×10-8وw0=1.0×10 -12

 استخدم�حاسبة.

 يبلغ مستوى كثافة الصوت 45 ديسيبل.

 b.  إذا كانت عتبة السماع لشخص معين يعاني من إعاقة في السمع هي 5 ديسيبالت، فهل الصوت الذي يبلغ 

مستوى كثافته 12-10×2.1 وات في المتر المربع سيكون مسموًعا لذلك الشخص؟

.w = 2.1 × 10 -12 عندما تكون d(w) جد قيمة 

�الدالة�األصلية

 w0=1.0×10-12وw=2.1×10-12

 استخدم�حاسبة. 

 بما أن الشخص يستطيع فقط سماع األصوات التي تبلغ كثافتها 5 ديسيبالت أو أعلى، فلن يتمكن من سماع صوت 
بمستوى كثافة يبلغ 3.22 ديسيبالت.

 c.  يمكن أن تؤدي األصوات التي تزيد عن 85 ديسيبالً إلى ضرر للسمع. حدد كثافة الصوت الذي يبلغ مستوى 
كثافته 85 ديسيبالً.

  استخدم حاسبة تمثيالت بيانية لتمثل بيانًيا d(w) = 85    على نفس الشاشة وتتوصل إلى 
نقطة التقاطع. 

 عندما يبلغ مستوى كثافة الصوت 85 ديسيباًل، تبلغ كثافة الصوت 4-10 × 3.1623 وات في المتر المربع.

تمرين موّجه
،c(d ) = 6.8 + 20.1      d 7.  التقنية يمكن تمثيل عدد األجهزة المصابة بفيروس حاسب آلي معين من خالل 

حيث d هو عدد األيام التي مرت منذ تعرض الجهاز األول لإلصابة.

�A. كم عدد األجهزة المصابة تقريًبا في اليوم 12؟
�B. كم عدد األجهزة اإلضافية التي تعرضت لإلصابة في اليوم 30 بالمقارنة باليوم 12؟

�C. في أي يوم تقريًبا سيبلغ عدد األجهزة المصابة 75؟

مثال 7 من الحياة اليومية استخدام�دوال�لوغاريتمية  

log
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جد قيمة كل تعبير مما يلي. (األمثلة من 1إلى 4)

    

     

 

  

  

  

 

  

     

   

  

   

25.  الضوء مقدار الضوء A الذي تمتصه عينة محلول يتحدد   
على أساس الدالة A = 2 - log 100T، حيث T تمثل جزًءا من 
الضوء المنقول عبر المحلول كما يظهر في المخطط البياني 

أدناه. (المثال 3)

حملول العينة

 كثافة الضوء الذي
يدخل إىل احمللول

 كثافة الضوء الذي
خيرج من احمللول

 نسبة الضوء املنتقل

 في إحدى التجارب، يوجه أحد الطالب ضوًءا عبر عينتي محلول   
تحتويان على تركيزين مختلفين من صبغة معينة.

 a.  إذا كانت النسبة المئوية للضوء المنقول عبر عينة المحلول األولى 
تبلغ %72، فما مقدار الضوء الذي تمتصه عينة المحلول مقرًبا 

ألقرب جزء من مئة؟

 b.  إذا كان امتصاص عينة المحلول الثانية يبلغ 0.174، فما النسبة 
المئوية للضوء المنقول من الضوء الذي يدخل المحلول؟

 أثناء اختبار السماعات إلحدى الحفالت الموسيقية، الحظ  26.  الصوت  
 مهندس صوت أن مستوى الصوت وصل إلى كثافة نسبية تبلغ

108 × 2.1 وات في المتر المربع. تمثل المعادلة D = log I ارتفاع 

الصوت D ديسيبل عند تحديد الكثافة النسبية I. فما مستوى ارتفاع 
ب إلى أقرب جزء من ألف إذا لزم  هذا الصوت بوحدة الديسيبل؟ قرِّ

األمر. (مثال 3)

في  الختبار  خديجة  السيدة  فصل  في  الطالب   خضع  27.  الذاكرة  
أخرى  مرة  لالختبار  خضعوا  ثم  الفصل  نهاية  في  األسّية  الدوال 
كل شهر لتحديد مقدار المعلومات الذي احتفظوا به. يمكن تمثيل 
 x حيث ،f (x) = 85.9 - 9 log x متوسط درجات االختبار بالدالة
عدد األشهر منذ أول اختبار. ماذا كان متوسط درجة االختبار بعد 

3 أشهر؟ (مثال 4)

 مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. وضح المجال والمدى ونقاط التقاطع 
 خطوط التقارب والسلوك الطرفي، وفترات تزايد أو تناقص

 الدالة. (مثال 5)

8

 g(x) لوصف التحول الذي يؤدي إلى تمثيل f (x) استخدم التمثيل البياني لـ
البياني.ثمارسمتمثيلي f (x) و g(x) البيانيين. (مثال 6)

 

 42.  االستثمار يمكن التوصل إلى معدل النمو السنوي الستثمار ما 
، حيث r معدل النمو السنوي، و t الوقت  باستخدام 

بالسنوات، و P القيمة الحالية، و P0 االستثمار األصلي. بدأ استثمار بمبلغ 
AED 10,000 في عام 2002 وبلغت قيمته AED 15,000 في 2009. 

ماذا كان متوسط معدل النمو السنوي لهذا االستثمار؟ (مثال 7)

حدد�المجال�والمدى�والتقاطع�مع�المحور�األفقي��xو�خط�التقارب�
الرأسي�لكل�دالة.

 

جد معكوس كل معادلة.

حدد مجال االستثمار ومداه لكل دالة.

8
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 الحواسيب تنبأ جوردون مور المشارك في تأسيس شركة إنتل   .55  

في عام 1975 بما ُيعرف اآلن باسم قانون مور. لقد تنبأ بأن عدد 
وحدات الترانزستور على معالج كمبيوتر بسعر معين سيتضاعف 

كل عامين.
 P اكتب قانون مور للعدد الذي توقعه من وحدات الترانزستور  .a 

باستخدام الزمن باألعوام t والعدد المبدئي لوحدات الترانزستور.
 b.  في شهر أكتوبر 1985، كان أحد المعالجات يحتوي على 275000 وحدة 

ترانزستور. كم عدد السنين التقريبي الذي تتوقع خالله أن يحتوي معالج 
بنفس السعر على 4.4 مليون ترانزستور تقريًبا؟

اذكر المجال والمدى والتناظر واالتصال وفترات التزايد/التناقص لكل دالة 

لوغاريتمية بالتقاطع المذكور والسلوك الطرفي. ثم مّثل الّدالة بيانًيا.

 

 

 

 

استخدم التمثيل البياني األصلي f )x ( = log x للتوصل إلى المعادلة 
الخاصة بكّل دالة.

 60.  61.

 

 62.     63.

حاسبة التمثيالت البيانية أنشئ مخطط تشتت بيانًيا للقيم الظاهرة 
في الجدول. ثم استخدم التمثيل البياني لتحديد ما إذا كانت كل عبارة 

صحيحة أم خاطئة.

x 1 3 9 27

y 0 1 2 3

.xهي دالة أسّية لـy  .64  

.yهي دالة أسّية لـx  .65  

.xهي دالة لوغاريتمية لـy  .66  

.xتتناسب عكسًيا معy  .67  

 البكتيريا تمثل الدالة  مقدار الزمن t بالساعات لنوع   .68

.A من المقدار األولي B معين من البكتيريا للوصول إلى المقدار

 a.  إذا كان العدد األولي للبكتيريا الموجودة يبلغ 750، فكم عدد 
الساعات التي سيستغرقها عدد البكتيريا ليصل إلى 300,000؟ 

ب ألقرب ساعة. قرِّ
 b.  حدد متوسط معدل التغير في البكتيريا في الساعة للكميات 

.a الموجودة في الجزء

69.   التمثيالت المتعددة في هذه المسألة، سوف تقارن متوسط   
معدالت التغير لدالة أسّية وثابتة األس وجذرية.

x ≤ 8 ≤ 0 للدالة g(x) = x2 و f (x) = 2x مّثل بيانًيا  a. بيانًيا

b.  تحليلًيا ابحث عن متوسط معدل التغير لكل دالة في الجزء a في 
الفترة الزمنية [6 ،4].

.x مع زيادة a قارن معدالت نمو الدوال من الجزء  c. لفظًيا

 مّثل بيانًيا  d. بيانًيا

e.  تحليلًيا ابحث عن متوسط معدل التغير لكل دالة من الجزء d في 
الفترة [6 ،4].

.x مع زيادة d قارن معدالت نمو الدوال من الجزء  f. لفظًيا

استخدام مهارات التفكير الُعليا مسائل مهارات التفكير الُعليا 

 70.  الكتابة في الرياضيات قارن وبّين الفرق بين المجال والمدى 
والتقاطعات والتناظر واالتصال وسلوك التزايد/التناقص والسلوك 

a(x) = xn  b(x) = x-1 الطرفي للدوال اللوغاريتمية حيث 
.c(x) = ax  d(x) = ex 

71.  االستنتاج اشرح السبب في أن قيمة b ال يمكن أن تكون سالبة في   
f (x) = log b x الدالة

 بالنسبة للدالة f (x) = log 10 (x - k)، حيث k قيمة ثابتة، ما  72.  تحدِّ  
هي إحداثيات التقاطع مع المحور األفقي x؟

 قارن السلوك كبير المدى للدوال األسّية  73.  الكتابة في الرياضيات  
واللوغاريتمية ذات األساس b للدالة b = 2 و 6 و 10.

االستنتاج حدد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خاطئة.

 74.  سيظل هناك دائًما قيد على الدوال اللوغاريتمية في المجال.

75.  لن يكون هناك قيد أبًدا على الدوال اللوغاريتمية في المدى.  

76.  للتمثيالت البيانية للدوال اللوغاريتمية خط التقارب دائًما.  

 استخدم الكلمات والتمثيالت البيانية  77.  الكتابة في الرياضيات  

والجداول والمعادالت لمقارنة الدوال اللوغاريتمية واألسّية.

في  الختبار  خديجة  السيدة  فصل  في  الطالب   خضع  27.  الذاكرة  
أخرى  مرة  لالختبار  خضعوا  ثم  الفصل  نهاية  في  األسّية  الدوال 
كل شهر لتحديد مقدار المعلومات الذي احتفظوا به. يمكن تمثيل 
 x حيث ،f (x) = 85.9 - 9 log x متوسط درجات االختبار بالدالة
عدد األشهر منذ أول اختبار. ماذا كان متوسط درجة االختبار بعد 

3 أشهر؟ (مثال 4)

 مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. وضح المجال والمدى ونقاط التقاطع 
 خطوط التقارب والسلوك الطرفي، وفترات تزايد أو تناقص

 الدالة. (مثال 5)

8

 g(x) لوصف التحول الذي يؤدي إلى تمثيل f (x) استخدم التمثيل البياني لـ
البياني.ثمارسمتمثيلي f (x) و g(x) البيانيين. (مثال 6)

 

 42.  االستثمار يمكن التوصل إلى معدل النمو السنوي الستثمار ما 
، حيث r معدل النمو السنوي، و t الوقت  باستخدام 

بالسنوات، و P القيمة الحالية، و P0 االستثمار األصلي. بدأ استثمار بمبلغ 
AED 10,000 في عام 2002 وبلغت قيمته AED 15,000 في 2009. 

ماذا كان متوسط معدل النمو السنوي لهذا االستثمار؟ (مثال 7)

حدد�المجال�والمدى�والتقاطع�مع�المحور�األفقي��xو�خط�التقارب�
الرأسي�لكل�دالة.

 

جد معكوس كل معادلة.

حدد مجال االستثمار ومداه لكل دالة.
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مراجعة شاملة

 عند تنقية الكيروسين لصناعة وقود الطائرات، يتم التخلص من الملوثات عن طريق تمرير الكيروسين عبر مرشح طيني خاص. افترض أنه تم  78.  الطيران  
تركيب مرشح في أنبوب لكي يتم التخلص من %15 من الملوثات في كل قدم يقطعه الكيروسين. (الدرس 1-2)

 a. اكتب دالة أسّية لتمثيل النسبة المئوية للتلوث المتبقي بعد أن قطع الكيروسين x قدم.
 b. مّثل الدالة بيانًيا.

 c. ما النسبة المئوية التقريبية للتلوث المتبقي بعد أن يقطع الكيروسين 12 قدًما؟
 d. هل سيتم التخلص من الملوثات بالكامل على اإلطالق؟ اشرح.

ُحل كل من المتباينات التالية. (الدرس 1-6)

ُحل كل من المعادالت التالية. (الدرس 1-5)

مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. وّضح المجال والمدى والتقاطعات والسلوك الطرفي واالتصال وفترات تزايد الدالة أو تناقصها. (الدرس 1-1)

  

 يتم التوصل إلى عدد البكتيريا P في نموذج لعينة بعد t أيام من خالل الدالة  91.  الميكروبيولوجيا   
. (الدرس 1-2)  

 a. ما نوع الدالة P(t)؟
 b. متى يتزايد عدد البكتيريا؟

 c. متى يقل؟

 يوضح الجدول أدناه العائد والتكلفة لكل عنصر من  SAT/ACT  .92  
ثالثة منتجات في مصنع معدات رياضية.

العائد لكل المنتج
)AED( وحدة

تكلفة الوحدة 
)AED(

f4كرة القدم

b3كرة البيسبول

كرة قدم 
أمريكية

6y

إذا كان الربح يساوي العائد مطروًحا منه التكلفة، فما مقدار الربح 
الذي يحققونه إذا أنتجوا وباعوا وحدتين من كل عنصر؟

  

ما قيمة n إذا كان log 3 3 4 n - 1 = 11؟  .93  

مراجعة يمثل المنحنى جزًءا من التمثيل البياني ألية دالة؟  .94  

 
 

مراجعة يتحلل عنصر مشع مع مرور الزمن وفًقا لـ  .95  

حيث x = عدد الجرامات الموجودة من البداية و t = الزمن باألعوام. 
إذا كان هناك 500 جرام من البداية، فكم عدد الجرامات الذي سيتبقى 

بعد 400 عام؟

  F 12.5 جراًما  H 62.5 جراًما

  G 31.25 جراًما  J 125 جراًما

مراجعة المهارات لالختبارات المعيارية
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خصائص اللوغاريتمات تذكر الخصائص التالية لألسس، حيث b وx وy أعداد حقيقية موجبة.1
خاصية األس الثابت خاصية خارج القسمة  خاصية ناتج الضرب   

 (b  x  )� y = b  xy  b 
x
 _ 

b 
 y  = b  x - y  b  x x b y = b  x + y  

بما�أن�العالقة�بين�اللوغاريتمات�واألسس�عالقة�عكسية،�فإن�هذه�الخصائص�لألسس�تدل�على�هذه�الخصائص�
المقابلة�للوغاريتمات.

إذا كان b وx وy أعداًدا حقيقية موجبة، وb ≠ 1 وp رقم حقيقي، فإن العبارات التالية صحيحة.
log b x y = log b x + log b y خاصية ناتج الضرب 

log b  x _ y  = log b x - log b y خاصية ناتج القسمة 

log b x  p = p log b x خاصية األس الثابت 

المفهوم  األساسي خصائص اللوغاريتمات

وستثبت خاصيتي خارج القسمة واألس الثابت في التمرينين 113 و114.

 n = log b yو m = log b x لتوضيح أن خاصية ناتج الضرب في اللوغاريتمات حقيقية، افترض أن 
b n = yو b m = x ثم باستخدام تعريف اللوغاريتم، فإن

log b xy = log b b mb n x=b  mوy=bn

 = log b b m + n خاصية ناتج األسس
 = m + n خاصية المعكوس في اللوغاريتمات
 = log b x + log b y m=log b xوn=log b y

يمكن�استخدام�هذه�الخصائص�للتعبير�عن�اللوغاريتمات�من�حيث�الصلة�بلوغاريتمات�أخرى.

مثال 1 استخدام�خصائص�اللوغاريتمات

.ln 3و ln 2 عّبر عن كل لوغاريتم باستخدام

 a. ln 54

 ln 54 = ln (2 × 3)
3
 �54 = 2 × 3 3

  = ln 2 + ln 33� خاصية ناتج الضرب�

  = ln 2 + 3 ln 3  خاصية األس الثابت

 b.  ln 

ln     = ln 9 - ln 8  خاصيةخارجالقسمة

 = ln 32 - ln 23  3 2=98=3 2و

  = 2 ln 3 - 3 ln 2  خاصية األس الثابت

تمرين موّجه
.log 3و log 5 عّبر عن كل لوغاريتم باستخدام

1A. log 75 1B. log 5.4

خصائص اللوغاريتمات2-3
السابق

وجدت قيم للتبابير 
اللوغاريتمية ذات 

 األساسات المختلفة. 
(الدرس 2-2)    

الحالي

تطبيق خصائص 1
اللوغاريتمات.

تطبيق قانون تغيير 2
األساس.

لماذا؟
تمتص النباتات الكربون 14 عن طريق التمثيل الضوئي، وتستمد 
الحيوانات والبشر الكربون 14 عن طريق هضم المادة النباتية. 

وعندما يموت كائن حي، يتوقف عن ابتالع الكربون الجديد ويبدأ 
الكربون 14 الموجود في أجهزته بالفعل في التحلل. ويستطيع 
العلماء حساب عمر المواد العضوية باستخدام دالة لوغاريتمية 

تضع تقديًرا لتحلل الكربون 14. ويمكن استخدام خصائص 
اللوغاريتمات في تحليل هذه الدالة.
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الربط  بتاريخ الرياضيات
   جوست بورجي

)1617–1550( كان عالم الرياضيات 
السويسري بورجي صانع ساعات 
شهيًرا وابتكر أيًضا أدوات فلكية 

ووضع تصميمها. وظهرت أهم 
أعماله في الرياضيات عندما 
اكتشف اللوغاريتمات بشكل 

مستقل عن جون نابير.

يمكن�أيًضا�استخدام�خصائص�ناتج�الضرب�وخارج�القسمة�واألس�الثابت�في�تبسيط�اللوغاريتمات.

مثال 2 تحويل اللوغاريتمات إلى أبسط صورة

جد قيمة كل لوغاريتم مما يلي.

   

بما�أن�أساس�اللوغاريتم�هو�4،�عّبر�عن ����64كأس�ثابت�للعدد�4.  

أعد الكتابة باستخدام أسس نسبية. 

43 = 64

خاصية األس الثابت لألسس

خاصية األس الثابت للوغاريتمات

log   = 1

 b. 5 ln e 2 - ln e 3

5 ln e 2 - ln e 3 = 5(2 ln e) - 3 ln e خاصية األس الثابت للوغاريتمات 
  =�10 ln e -�3 ln e� اضرب.
  =�10(1)�-�3(1)�=�7 �ln =1

تمرين موّجه
2A.  � 2B. ln e 9 + 4 ln e 3

توفر�خصائص�اللوغاريتمات�طريقة�للتعبير�عن�التعابير�اللوغاريتمية�بصيغ�تستخدم�عمليات�أبسط�لتحويل�
�الضرب�إلى�جمع�والقسمة�إلى�طرح�

واألسس�والجذور�إلى�ضرب.

مثال 3 توسيع التعابير اللوغاريتمية

قم بتوسيع كل تعبير.

 a. log 12x 5y -2

.y 2و�x 5التعبير�هو�لوغاريتم�ناتج�ضرب��12و  

  log 12x 5y -2�=�log 12�+�log x 5�+�log y -2� خاصية ناتج الضرب�

  =�log 12�+�5 log x�-�2 log خاصية األس الثابت�

 

التعبير�هو�لوغاريتم�خارج�قسمة��x 2و   

خاصية خارج القسمة 

  4x�+�1 �=�)4x�+�1(  

خاصية األس الثابت

تمرين موّجه
  

√ 
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نصيحة  دراسية
 التحقق من مدى صحة الحل 

يمكنك التحقق من إجابتك في المثال 
5a عن طريق تقييم 1.47 3. بما أن 

5 ≈ 1.47 3، فإن اإلجابة صحيحة.

انتبه !
لوغاريتم مجموع لوغاريتم 

المجموع أو الفارق ال يساوي مجموع 
اللوغاريتمات أو فارقها. على سبيل 
ln (x ± 4) ≠ ln x ± ln 4 ،المثال

يمكن�استخدام�نفس�األساليب�المستخدمة�في�توسيع�التعابير�اللوغاريتمية�لكتابتها�في�أبسط�صورة.

تبسيط�التعابير�اللوغاريتمية مثال 4 
قم بتبسيط كل تعبير مما يلي.

 a. 4 log 3 x -  1 _ 3  log 3 )x + 6(

خاصية األس الثابت 

)x + 6(   =  3 √  

خاصية ناتج القسمة

اجعل المقام نسبًيا.

 

خاصية األس الثابت  

خاصية ناتج الضرب  

تمرين موّجه

تغيير صيغة األساس قد تحتاج أحياًنا إلى التعامل مع لوغاريتم له أساس غير مناسب. من أمثلة ذلك، يمثل 2
تقييم log 3 5 تحدًيا ألن بعض الحاسبات ليس بها مفتاح لتقييم لوغاريتمات األساس 3. يوفر تغيير قاعدة األساس 

طريقة لتغيير هذا التعبير إلى لوغاريتمات ناتج قسمة بأساس مختلف.

ستثبت قاعدة تغيير األساس في التمرين 115.

 .e تحتوي معظم الحاسبات على مفتاحين فقط للوغاريتمات،  للوغاريتمات األساس 10 و للوغاريتمات األساس
ولهذا ستستخدم في الغالب قاعدة تغيير األساس بإحدى الصيغتين التاليتين. وسيعطي كال األسلوبين اإلجابة الصحيحة.

 log b x�= � 
ln x

 _ 
ln b
� log b x�=� 

log x
 _ 

log b

استخدم�تغيير�قاعدة�األساس مثال 5 

قم بإيجاد قيمة كل لوغاريتم مما يلي.

 a. log3 5

  تغيير قاعدة األساس

  استخدم حاسبة. 

 b. 

  تغيير قاعدة األساس

  استخدم حاسبة.

تمرين موّجه
 5A. log 78 4212 5B. log 15 33 5C. log  1

 
_ 
3

 10

بالنسبة ألي أعداد حقيقية موجبة b و a و b ≠ 1 و a ≠ 1 و x و

 log b x = 
log

 
a x
 _ log 

a b

المفهوم  األساسي تغيير صيغة األساس

x + 6
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يمكنك�استخدام�خصائص�اللوغاريتمات�لحل�مسائل�من�الحياة�اليومية.�على�سبيل�المثال،�يبلغ�معدل�
ترددات�صوت�في�جواب�موسيقي�ومعدل�تردداته�في�الجواب�الموسيقي�التالي�2:1.�ولهذا�سوف�تقع�األجوبة�
الموسيقية�التالية�بمعدل�يبلغ�n �2ضعف�معدل�تردد�ذلك�الصوت،�حيث��nعدد�صحيح.�يمكن�استخدام�هذه�

العالقة�في�التوصل�إلى�االختالف�في�النغمة�بين�أي�صوتين.

مثال 6 استخدام�تغيير�قاعدة�األساس

 السنت )¢( الموسيقي هو وحدة النغمة النسبية. ويتألف الجواب الموسيقي واحد من 1200 سنت.  الموسيقى

�

  n = 1200(log 2 جد 
a
 _ b ). هي b والتردد النهائي a 1 قاعدة تحديد الفارق في السنتات بين صوتين بالتردد المبدئي  

الفارق في النغمة بين كل من أزواج األصوات التالية.

493.9 هرتز، 293.7 هرتز  .a 

افترض�أن��a�=�493.9وb�=�293.7.�ضع�قيًما�مكان��aو�bوجد�حاًل�للمسألة. �

المعادلة األصلية 

a�=�493.9و��b�=�293.7

غّير صيغة األساس

بّسـط.

يبلغ�االختالف�في�النغمة�بين�الصوتين�حوالي��899.85سنًتا.  

3135.9 هرتز، 2637 هرتز  .b 

افترض�أن��a�=�3135.9وb�=�2637.�ضع�قيًما�مكان��aو�bوجد�حاًل�للمسألة.  

المعادلة األصلية

a = 3135.9 و b = 2637

غّير صيغة األساس

بّسـط.

يبلغ�االختالف�في�النغمة�بين�الصوتين�حوالي��299.98سنًتا.  

تمرين موّجه
 6.  التصوير الفوتوغرافي�في�التصوير�الفوتوغرافي،�يكون�التعرض�الضوئي�هو�مقدار�الضوء�المسموح�

له�بالسقوط�على�فيلم.�ويمكن�تعديل�التعرض�الضوئي�بعدد�مرات�التوقف�المستخدمة�اللتقاط�
n�=�log 2 cفي��cالمطلوبة�يرتبط�بالتغير�في�التعرض�الضوئي��nصورة.�التغير�في�عدد�مرات�التوقف�

كم�عدد�مرات�التوقف�التي�يستخدمها�المصور�لمضاعفة�التعرض�الضوئي؟  .A  
 5 �التعرض�الضوئي؟

كم�عدد�مرات�التوقف�التي�يستخدمها�مصور�للحصول�على� 1 _  .b  

الربط بالحياة اليومية
النغمة القياسية، وُتسمى أيًضا نغمة 
الحفلة، هي النغمة التي يستخدمها 

أفراد األوركسترا لضبط أدواتهم. 
ويبلغ تردد النغمة القياسية 440 

هرتز، وهو ما يعادل الصوت A في 
الجواب الموسيقي الرابع.

Encyclopaedia Britannica :املصدر
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عّبر عن كل لوغاريتم باستخدام ln 2 وln 5. (مثال 1)

 1. ln� 4 _ 5  2. ln 200

 3. ln 80 4. ln 12.5

 5. ln� 0.8 _ 2  6.  ln  2 _ 5 

 7. ln 2000 8. ln 1.6

عّبر عن كل لوغاريتم باستخدام ln 3 وln 7. (مثال 1)

 9. ln 63 10. ln  49
 _ 81 

 11. ln� 7 _ 9   12. ln 147

 13. ln 1323 14. ln  343
 _ 729 

 15. ln� 2401
 _ 81   16. ln 1701

 القيمة�الثابتة�للتأين�في�الماء��K wهي�ناتج�تركيزات� 17.  الكيمياء  
�.(OH -)والهيدروكسيد��(H +)أيونات�الهيدروجين�

 قاعدة�القيمة�الثابتة�لتأين�الماء�هي�K w�=�[H +][OH -]،�حيث�    
يشير�القوسان�إلى�التركيز�بالمول�في�اللتر. (مثال 1)

.log�[H +]و��log�[OH -]بداللة��log K wعّبر�عن��  .a  
��القيمة�الثابتة��K wهي�14- �10×�1.�بّسط�معادلتك�من�  .b  

.K wلتعكس�القيمة�الرقمية�لـ��aالجزء�

c. �إذا�كان�تركيز�أيونات�الهيدروجين�في�عينة�ماء�يبلغ�×��1  
 9- �10مول

���������في�اللتر،�فما�تركيز�أيونات�الهيدروكسيد؟

 المسافة��dباألميال�التي�يقطعها�إعصار�تبلغ 18.  األعاصير   

 d�=�10،�حيث��wهي�سرعة�الرياح�باألميال�في�الساعة�في�
w
�

-�65
 _   

93

اإلعصار. (مثال 1)
�.log dبداللة��wعّبر�عن�  .a  

b. ��إذا�كان�اإلعصار�يقطع��100ميل،�فضع�تقديًرا�لسرعة�  
الرياح.

جد قيمة كل لوغاريتم مما يلي. (مثال 2)

  

  

    

    

  

قم بتوسيع كل تعبير. (مثال 3)

  

  

 

بّسـط كل تعبير مما يلي. (مثال 4)

 39. 3 log 5 x�-� 1 _ 2  log 5 (6�-�x)

 40. 5 log 7�(2x)�-� 1 _ 3  log 7�(5x�+�1)

 41. 7 log 3 a�+�log 3 b�-�2 log 3 (8c)

 42. 4 ln�(x�+�3)�-� 1 _ 5  ln�(4x�+�7)

 43. 2 log 8�(9x)�-�log 8�(2x�-�5)

 44. ln 13�+�7 ln a�-�11 ln b�+�ln c

 45. 2 log 6�(5a)�+�log 6 b�+�7 log 6 c

 46. log 2 x�-�log 2 y�-�3 log 2 z

 47.  
1
 _ 4  ln�(2a�-�b)�-� 1 _ 5  ln�(3b�+�c)

 48. log 3 4�-� 1 _ 2  log 3�(6x�-�5)

جد قيمة كل لوغاريتم مما يلي. (مثال 5)

 49. log 6 14 50. log 3 10

 51. log 7 5 52. log 128 2

 53. log 12 145 54. log 22 400

 55. log 100 101 56.  

 57. log -2 8 58. log 13000 13

  59.  الحواسيب تتم�كتابة�برامج�الحواسيب�في�مجموعات�
من�التعليمات�ُتسمى�لوغاريتمات.�لتنفيذ�مهمة�في�برنامج�
كمبيوتر،�يجب�تحليل�تشفير�اللوغاريتم�(الخواريزم)�في�
البرنامج.�ويمكن�تمثيل�وقت�التشغيل�بالثواني��Rالمطلوب�

 R�=�log 2خطوات�بالدالة��nلتحليل�اللوغاريتم�من�
n. (مثال 6)

 a. حدد�وقت�التشغيل�الالزم�لتحليل��لوغاريتم�من��240خطوة.

�حتى�الوصول�إلى�أقرب�خطوة،�كم�عدد�الخطوات�في�  .b  
لوغاريتم�بوقت�تشغيل�يبلغ��8.45ثواٍن؟
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  60.  النقل اشترت�شركة�نقل�شاحنة�نقل�جديدة�مقابل�
�tتمثل�الزمن�� AED 56,000 .�افترض�أن�الدالة 

بالسنوات�التي�مرت�على�الشراء،�وحدد�على�أساس�السعر�
المبدئي�P،�القيمة�الحالية�V،�والمعدل�السنوي�لالستهالك�

r. (مثال 6)

a.  إذا كانت القيمة الحالية للشاحنة تبلغ AED 40,000 وتم استهالكها بمعدل   
%15 في العام، فما مقدار الوقت الذي مر منذ شرائها مع التقريب إلى 

أقرب عام؟

b. إذا كانت القيمة الحالية للشاحنة تبلغ AED 34,000 وتم استهالكها بمعدل   
%10 في العام، فما مقدار الوقت الذي مر منذ شرائها مع التقريب إلى 

أقرب عام؟

قّدر كل لوغاريتم إلى أقرب عدد كلي.

 

 

  

    

قم بتوسيع كل تعبير مما يلي.

 75.  الزالزل يقيس�مقياس�ريختر�شدة�الزالزل.�يمكن�حساب�مقدار�

�Mللطاقة�الزلزالية�بالجول��Eوالناتجة�عن�زلزال�باستخدام�
�الدالة�

 M�=� 2 _ 3  log  � E _ 
104.4

استخدم�خصائص�اللوغاريتمات�لتوسيع�المعادلة.  .a  
ما�مقدار�الطاقة�في�زلزال�يطلق�11 �10×��7.94جول؟  .b  

أطلق�زلزال�ألوم�روك�في�عام��2007في�كاليفورنيا��4.47  .c  
12 �10×�جول�من�الطاقة.�وأطلق�زلزال�أنكوراج�في�عام�

�1964في�أالسكا�18 �10×��1.58جول�من�الطاقة.�فكم�بلغ�
عدد�أضعاف�مقدار�الطاقة�لزلزال�أنكوراج�بالمقارنة�بمقدار�

الطاقة�لزلزال�ألوم�روك؟
ال�يمكن�اإلحساس�بالزالزل�بشكل�عام�قبل�أن�تصل�إلى�  .d  
مقدار�طاقة�يبلغ��3على�مقياس�ريختر.�كم�عدد�وحدات�

الطاقة�بالجول�التي�يطلقها�زلزال�بهذا�المقدار؟

بّسط كل تعبير.
 76.  

3
 _ 4  ln x�+� 7 _ 4  ln y�+� 5 _ 4  ln z

 77. log 2 15�+�6 log 2 x�-� 4 _ 3  log 2 x�-� 1 _ 3  log 2�(x�+�3)

 78. ln 14�-� 2 _ 3  ln 3x�-� 4 _ 3  ln�(4�-�3x)

 79. 3 log 6 2x�+�9 log 6 y�-� 4 _ 5  log 6 x�-� 8 _ 5  log 6 y�-� 1 _ 5  log 6 z

 80. log 4 25�-� 5 _ 2  log 4 x�-� 7 _ 2  log 4 y�-� 3 _ 2  log 4�(z�+�9)

 81.  
5

 _ 2  ln x�+� 1 _ 2  ln�(y�+�8)�-�3 ln y�-�ln�(10�-�x)

 a استخدم خصائص اللوغاريتمات إلعادة كتابة كل لوغاريتم أدناه بصيغة
ln 2 + b ln 3، حيث a وb قيمتان ثابتتان. ثم حدد بشكل تقريبي قيمة كل 

.ln 3 ≈ 1.10و ln 2 ≈ 0.69 لوغاريتم بالنظر إلى أن

 82. ln 4 83. ln 48

 84. ln 162 85. ln 216

 86. ln� 3 _ 2  87. ln  4 _ 9 

 88. ln� 4 _ 27  89. ln  32
 _ 9 

حدد التمثيل البياني المقابل لكل معادلة.

  a.   b. 

  c.   d. 

  e.   f. 
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اكتب كل مجموعة من التعابير اللوغاريتمية بترتيب تصاعدي.

 

98.  البيولوجيا مدة�التكاثر�للبكتيريا�هي�الزمن�الذي�تستغرقه�  
�Gالبكتيريا�لتضاعف�عددها.�يمكن�التوصل�إلى�مدة�التكاثر�
باستخدام�  �،�حيث��tهي�المدة�الزمنية�و�bهي�
عدد�البكتيريا�في�بداية�التجربة�و�fهو�عدد�البكتيريا�في�نهاية�
التجربة.�تبلغ�مدة�تكاثر�بكتيريا�المتفطرة�السلية��16ساعة.�ما�
الوقت�الذي�يستغرقه��4من�البكتيريا�للتكاثر�إلى��1024بكتيريا؟

اكتب معادلة لكل تمثيل بياني.

 99. 100. 

    �  

 101. 102. 

    �  

 �pK aهي�القيمة�اللوغاريتمية�الثابتة�لتحلل�الحمض�  103.  الكيمياء

�pK aيمكن�حساب��.H +و�F 
HF،�والذي�يتألف�من�أيونات�-

�p ،�حيث�[+ H]�هو�تركيز�األيونات بالدالة

 �Fو[HF]�هو�تركيز�المحلول�
 F]�هو�تركيز�األيونات�-

�+ �Hو[-

الحمضي.�يتم�قياس�كل�التركيزات�بالمول�في�اللتر.
.pK aلتوسيع�معادلة��logsاستخدم�خصائص� .a  

��ما�هو��pK aلتفاعل�يكون�فيه��0.01=�[+ H]�مول�في�اللتر،�  .b   
 F] مول في اللتر و2 = [HF] مول في اللتر؟

-] = 0.01�
c.    يمكن�حساب�القيمة�الثابتة�لتحلل�الحمض��K aفي�مادة�   

��باستخدام� .�إذا�كان�في�المادة�pK a�=�25،�فما�هو
��K aفيها؟

d.    األلدهايد�عبارة�عن�مجموعة�وظيفية�مشتركة�في�الجزيئات   
�العضوية.�يبلغ��pK aفي�األلدهايد�حوالي�17.�ما�هو��K aالمقابل�

لهذا؟

جد قيمة كل تعبير مما يلي.

 

بّسط كل تعبير مما يلي.

112.  األفالم األفالم�التقليدية�عبارة�عن�سلسلة�من�الصور�الثابتة�  
التي�إذا�تم�عرضها�بالسرعة�الكافية�تعطي�للمشاهد�إحساًسا�
بوجود�حركة.�إذا�كان�تردد�الصور�الثابتة�المعروضة�بطيًئا�

جًدا،�يالحظ�المشاهد�اهتزاًزا�بين�كل�صورة.�افترض�أن�الحد�
األدنى�للتردد��fالذي�يختفي�عنده�االهتزاز�ألول�مرة�يتحدد�
بالدالة�f�=�K log I،�حيث��Iكثافة�الضوء�الذي�يصل�إلى�

المشاهد�من�الشاشة�و�Kثابت�التناسب.�

a.  كثافة الضوء الذي يراه المشاهد الجالس على مسافة d من الشاشة   
 f = K(log ثابت التناسب. وّضح أن k حيث  ، I =  k _ 

d
يتحدد بالدالة 2 

.k - 2 log d)

b.  افترض�أنك�الحظت�االهتزاز�في�عرض�فيلم�وانتقلت�إلى�  
ضعف�المسافة�من�الشاشة.�بداللة�K،�كيف�تؤثر�هذه�الحركة�

على�قيمة�f ؟�اشرح�استداللك.

استخدام مهارات التفكير الُعليا مسائل مهارات التفكير الُعليا 

اإلثبات ضع تمثياًل بيانًيا لكل من الخصائص التالية للوغاريتمات ثم أثبتها.
خاصية األس الثابت  .114 خاصيةناتجالقسمة   .113  

. log b x�=� 
log

 
a x
 _ 

log
 
a b
اإلثبات أثبت�أن�  .115  

�g(x)�=116.  االستنتاج كيف�يمكن�التوصل�إلى�التمثيل�البياني�للدالة�  
�log 4 xباستخدام�تحويل�للتمثيل�البياني�للدالة�f(x)�=�ln x؟

تحدِّ إذا�x�∈�핅،�فما�هي�قيم��xالتي�ال�يمكن�معها�تبسيط�ln x؟  .117  

 ) �log 2باستخدام�
xy

 _ z )4
118.  تحليل الخطأ قام�عمر�وخالد�بتوسيع�  

خصائص�اللوغاريتمات.�هل�كالهما�على�صواب؟�اشرح.
4 log 2 x�+�4 log 2 y�-�4 log 2 z� عمر: �

2 log 4 x�+�2 log 4 y�-�2 log 4 z� خالد: �

  119. اإلثبات استخدم الخصائص اللوغاريتمية إلثبات 

 
 
  

 g(x)�=�log b120  الكتابة في الرياضيات التمثيل�البياني�للدالة�  
�xيمثل�في�الواقع�تحوالً�للدالة�f (x)�=�log x.�استخدم�التغيير�
في�قاعدة�األساس�للتوصل�إلى�التحول�الذي�يربط�هذين�

التمثيلين�البيانيين.�ثم�اشرح�أثر�قيم��bالمختلفة�على�التمثيل�
البياني�للوغاريتم�العادي. 104
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مراجعة شاملة

ارسم كل دالة وحللها. وّضح المجال والمدى والتقاطعات وخطوط التقارب والسلوك الطرفي وفترات تزايد أو 
تناقص الدالة. (الدرس 2-2)

 121 f (x)�=�log 6 x 122.  123. h (x) = log 5 x - 2

 g(x)و f (x) البياني. ثم ارسم g(x) البياني لوصف التحول الذي يؤدي إلى تمثيل f (x) استخدم تمثيل
بيانًيا. (الدرس 1-2)

 124. f (x)�=�2 x; g (x)�=�-2 x 125.  f (x)�=�5 x; g (x)�=�5 x�+�3 126.  f (x) = ( 
1

 _ 4 )
x

; g (x) = ( 
1

 _ 4 )
x
 - 2

�120. (الدرس 5-1) علم الهندسة يكون�حجم�المنشور�الزجاجي�المستطيل�بقاعدة�مربعة�ثابًتا�عند�  .127  
.xمن�طول�ضلع�المربع��A(x)اكتب�مساحة�سطح�المنشور�الزجاجي�كدالة� �.a  

ارسم�دالة�مساحة�السطح�بيانًيا. �.b  
ما�الذي�يحدث�لمساحة�سطح�المنشور�الزجاجي�مع�اقتراب�طول�ضلع�المربع�من�0؟ �.c  

القسمة باستخدام القسمة التركيبية. (الدرس 1-3)

 128. (x 2�-�x�+�4)�÷�(x�-�2) 129. (x 3�+�x 2�-�17x�+�15)�÷�(x�+�5) 130.   (x 3 - x 2 + 2) ÷ (x + 1)

وّضح أن f وg دالتان متعاكستان. c. ثم مّثل بيانًيا كلتا الدالتين على نفس شاشة حاسبة التمثيالت البيانية. (الدرس 1-7)

 134. العلوم الحرارة�النوعية�هي�مقدار�الطاقة�المطلوبة�لكل�وحدة�من�الكتلة�لرفع��درجة�حرارة�مادة�ما�بمقدار�
�درجة�واحدة�مئوية.�يعرض�الجدول�الحرارة�النوعية�بالجول�في�الجرام�لمواد�معينة.�يتحدد�مقدار�الطاقة�

المنقول�على�أساس�Q�=�cmT،�حيث�cهي�الحرارة�النوعية�للمادة�و�mكتلتها�و�Tالتغير�في�درجة�
 (الدرس 1-5) الحرارة.

توصل�إلى�دالة�التغير�في�درجة�الحرارة. �.a  
ما�التمثيل�البياني�األصلي�لهذه�الدالة؟ �.b  

ما�المجال�المالئم�لهذه�الدالة؟ �.c  

الحرارة النوعية )j/g(المادة
0.902األلومنيوم

0.129الذهب

0.140الزئبق

0.45الحديد

2.03الثلج

4.179الماء

1.01الهواء

�x�△�y�=إًذا��. a�△�  إذا�b�≠�0،�فافترض�أن� SAT/ACT  135  
1،�فما�هي�إًذا�العبارة�التي�يجب�أن�تكون�صحيحة؟

 A x�=�y D  x > 0 و y > 0

 B x�=�-y  E  x = |y|

C  x 2 - y 2 = 0

136.  مراجعة جد�قيمة��xللدالة�   
.log 2�)9x�+�5(�=�2�+ log 2�)x 2�-�1(

 F -0.4� H 1

 G 0� J 3

137.  ماالقيمةالتيتساويlog 5 12-log 5 8-2 log 5 3 2؟  

 A log 5 2� C log 5 0.5

 B log 5 3� D 1

مراجعة يقل�وزن�قطعة�صابون�بمعدل�%�2.5مع�كل�مرة�  .138  
استخدام.�فإذا�كان�وزن�قطعة�صابون�تبلغ��95جراًما�عندما�
تكون�جديدة،�فما�وزنها�مع�التقريب�ألقرب�جرام�بعد��15

استعمااًل؟

 F 58 g H 65 g

 G 59 g J 93 g

مراجعة المهارات لالختبارات المعيارية
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مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. ووضح المجال والمدى ونقاط التقاطع 
وخطوط التقارب والسلوك الطرفي، وفترات تزايد أو تناقص 

 (الدرس 2-1) الدالة.

  1. f  (x   ) = 5 -x

  2. f  (x   ) = ( 2 _ 3 )
x
 + 3

استخدم تمثيل ) f  )x البياني لتوضيح التحويل الناتج في التمثيل البياني 
 (الدرس 2-1) .g   )x ( و f  )x ( ثم ارسم التمثيل البياني لكل من .g  )x ( لـ

  3. f  (x   ) = ( 3 _ 2 )
x
; g(x) = ( 3 _ 2 )

-x

  4. f  (x   ) = 3 x ; g(x) = 2 x 3 x - 2

  5. f  (x   ) = e x ; g(x) = -e x  - 6  

  6. f  (x   ) = 10 x ; g(x) = 10 2x

 في قاعدة المرابحة المركبة  االختيار من متعدد  .7  
A = P (1 +  r _ n )  nt؛ أي المتغيرات "ال" يؤثر على الوقت المستغرق 

لمضاعفة استثمار؟  (الدرس 2-1)
  A P C n

  B    r  D t

 8.  المعرفة المالية ادخرت هند AED 1200 من عملها بالوظائف 
الصيفية وتريد استثمار المبلغ ليكون لديها بعض المال اإلضافي عند 

التخرج من الجامعة بعد 5 سنوات. (الدرس 2-1)
a.  كم سيتوفر لدى هند إذا استثمرت المال بمعدل مرابحة سنوي   

%7.2 مركب شهرًيا؟

b.  كم سيتوفر لدى هند إذا استثمرت المال بمعدل مرابحة سنوي   
%7.2 مركب بصفة مستمرة؟

 الدالة األصلية للتمثيل البياني الموضح هي  االختيار من متعدد  .9   
.f  (x   ) = log 2 x

يحتوي التمثيل البياني على النقطة المعلومة وخط التقارب الرأسي    
الموضح. أي مما يلي هي الدالة التمثيل البياني؟ (الدرس 3-2)

  F f  (x   ) = log 2 (x + 3) + 1
  G f  (x   ) = log 2 (x - 4) + 1
  H f  (x   ) = -log 2 (x - 3) + 1

  J f  (x   ) = log 2 (x - 3) + 1

 (الدرس 2-2) جد قيمة كل تعبير مما يلي.

 10. log 2 64

  11. log 5  
1
 _ 125 

 12. ln e 23

 13. log 0.001

14.  مرض يمكن تمثيل عدد األطفال المصابين بفيروس من خالل   
c(d) = 4.9 + 11.2 ln d؛ حيث يمثل d عدد األيام التي مرت 

منذ إصابة أول طفل. كم عدد األطفال المصابين تقريًبا في اليوم 
 (الدرس 2-2) الثامن؟

 (الدرس 2-2) جد قيمة كل دالة للقيمة المعطاة.

 15. T(x) = 2 ln (x + 3); x = 18

 16. H(a) = 4 log  2a
 _ 5  - 8; a = 25

 (الدرس 2-3) :ln 4 و ln 3 عّبر عن كل لوغاريتم بداللة

 17. ln 48

 18. ln 2.25

 19. ln  64
 _ 27 

 20. ln  9 _ 16 

 عمر النصف لنظير مشع هو 7 أعوام. (الدرس 2-3) كيمياء  .21  

إذا كان هناك في البداية  75 من المادة، فما الكمية   .a 
المتبقية بعد 14عاًما؟

1 _ 16  من الكمية األصلية؟ بعد كم عام سيتبقى    .b 

 N إلى N 0 يمكن تمثيل الزمن المستغرق لتحّلل مادة من  .c
  t = 7 log 0.5 . كم تقريًبا عدد السنوات التي 

N
 _ N 0 بواسطة

 3  من الكمية 
يستغرقها تحّلل أي كمية من المادة المشعة إلى  1 _

األصلية؟

 (الدرس 2-3) قم بتوسيع كل تعبير مما يلي.

 22. log 3  
4
 √  x 2y 3z 5   23. log 9  

3x  3
 _ y 

 (الدرس 2-3) بّسط كل تعبير مما يلي.

 24. 5 log 4 a + 6 log 4 b -  1 _ 3  log 4 7c

 25. 2 log (x + 1) - log (x  2 - 1)

اختبار منتصف الوحدة2
الدروس 1-2 إلى 2-3
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  خاصية "واحد لواحد" للدوال األسّية تم إثبات خاصية "واحد لواحد" للدوال األسّية. تذكر أنه إذا كانت 1 
الدالة f تتمتع بخاصية "واحد لواحد"، فإن قيمة y ال تناظرها أكثر من قيمة x واحدة. بمعنى، f (a) = f (b) فقط في 

حالة a = b. ويؤدي بنا هذا إلى خاصية "واحد لواحد" التالية للدوال األسّية.

تكون b > 0 و b ≠ 1, b x = b y إذا وفقط إذا كانت x = y.الشرح

 10األمثلة
log x = 10 

بما أن log x = 3، فإن 3  x = 5 3؛ فإنx = 35 بما أن

 خاصية�"واحد�لواحد"�للدوال�األسّية المفهوم  األساسي

ويطلق عليها أيًضا خاصية "المساواة" للدوال األسّية.

 x = y إذا كانت bx = b 
y ،تتضمن الكلمات فقط إذا كان في هذه الخاصية عبارتين منفصلتين. يمكن استخدام إحداهما

لحل بعض المعادالت األسّية البسيطة من خالل التعبير عن طرفي المعادلة في ضوء أساس مشترك.

 حل المعادالت األسّية باستخدام خاصية واحد لواحد مثال 1

ُحل كل من المعادالت التالية.

  المعادلة األصلية  
 

  قوة أسّية  
  خاصية واحد لواحد  
 اطرح x من كل طرف.  

 اطرح 2 من كل طرف. تحقق من هذا الحل في المعادلة األصلية.   

 

المعادلة األصلية   

   

  قوة أسّية  
خاصية واحد لواحد   

   جد قيمة c. تحقق من هذا الحل في المعادلة األصلية.   

تمرين موّجه
1A.     1B.    

السابق
 قمَت بتطبيق 

 الخصائص العكسية 
لألسس واللوغاريتمات 

 لتبسيط التعابير: 
(الدرس 2-2)  

الحالي

 تطبيق خاصية "واحد 1      
لواحد" للدوال األسّية 

لحل المعادالت.

 تطبيق خاصية 2
"واحد لواحد" للدوال 

اللوغاريتمية لحل 
المعادالت.

2- 4

 الدرس 2-4 |  108

لماذا؟
 يمكن حساب شدة زلزال باستخدام 

  R = log؛ حيث تمثل R الرقم 
a _ T  + B

على مقياس ريختر، و a سعة حركة األرض 
الرأسّية، و T مدة الموجة الزلزالية بالثواني، 

و B عامل إضعاف الموجات الزلزالية.

المعادالت األسّية واللوغاريتمية
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نصيحة  دراسية
حلول المعادالت اللوغاريتمية بينما 

ُيفّضل دائًما التحقق من حلول 
المعادالت، يصدق هذا بشكل خاص 

على المعادالت اللوغاريتمية ألن 
الدوال اللوغاريتمية يتم تعريفها 

فقط بمجموعة األعداد الحقيقية 
الموجبة.

نصيحة  دراسية
خاصية المساواة خاصية"واحد 

لواحد" للدوال اللوغاريتمية ُيطلق 
عليها أيًضا خاصية المساواة للدوال 

اللوغاريتمية.

 b؛ ويمكن استخدامها لحل 
x = b 

y إًذا ،x = y تترتب عبارة أخرى على خاصية "واحد لواحد" للدوال األسّية وهي، بما أن
log2 x = 3 المعادالت اللوغاريتمية مثل

 المعادلة األصلية 
  خاصية واحد لواحد
خاصية المعكوس 

ُيطلق على تطبيق خاصية "واحد لواحد" رفع أس كل طرف من المعادلة. الحظ أن تأثير رفع أس كل طرف من المعادلة 
log 2 x = 3 هو تحويل المعادلة من الشكل اللوغاريتمي إلى الشكل األسي.

 حل�المعادالت�اللوغاريتمية�باستخدام�خاصية�واحد�لواحد مثال 2

ُحل كل من المعادالت اللوغاريتمية التالية. قرِّب إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم األمر.

 a. ln x = 6

  

 b. 6 + 2 log 5x = 18

 6 + 2 log 5x = 18  المعادلة األصلية

 2 log 5x = 12 .اطرح 6 من كل طرف 

 log 5x = 6 .2 اقسم كل طرف على 

 5x = 10 
 اكتب بالصورة األسّية. 6

 x =  10 
6
 _ 

5
 اقسم كل طرف على 5.  

  x = 200000   .بّسط. تحقق من هذا الحل في المعادلة األصلية 

 c. log 8 x 3 = 12

 log 8 x 
 المعادلة األصلية  12 = 3

    3 log 8 x = 12   خاصية األس الثابت

 log 8 x = 4  .3 اقسم كل طرف على 

  x = 8 4 , 4096 .اكتب بالصورة األسّية وبّسط. تحقق من هذا الحل 

تمرين موّجه

2A. -3 ln x = -24 2B. 4 - 3 log (5x) = 16 2C. log 3 (x 
2 - 1) = 4

خاصية "واحد لواحد" للدوال اللوغاريتمية تتمتع الدوال اللوغاريتمية كذلك بخاصية "واحد لواحد". 2 
وعليه، يمكننا إثبات خاصية "واحد لواحد" للدوال اللوغاريتمية.

تكون b > 0 و log b x = log b y و b ≠ 1 إذا وفقط إذا كانت x = yالشرح

وبما أن e y = 2، فإن ln e y = ln 2األمثلة  x = 6 فإن ،log 2 x = log 2 6 بما أن

 خاصية�"واحد�لواحد"�للدوال�اللوغاريتمية المفهوم  األساسي

تتضمن هذه الخاصية عبارة log b x = log b y إذا كانت x = y ويمكنك استخدام هذه العبارة لحل بعض المعادالت 
اللوغاريتمية البسيطة من خالل تبسيط كل طرف من المعادلة أواًل في صورة لوغاريتمات باألساس ذاته.
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نصيحة  دراسية
 يمكن أيًضا حل مسألة  حل بديل

المثال 4a من خالل أخذ log 4 لكل 
 x = log 4 طرف. ستكون النتيجة

13. الحظ أنه عند تطبيق تغيير 
قاعدة األساس، يكون هذا مكافًئا 

 للحل 

. x =  
log 13

 _ log 4

مثال 3 حل�المعادالت�اللوغاريتمية�باستخدام�خاصية�واحد�لواحد

ُحل كل من المعادالت التالية.

 a. log 4 x = log 4 3 + log 4 (x - 2)

 log 4 x = log 4 3 + log 4 (x - 2)  المعادلة األصلية

 log 4 x = log 4 3(x - 2)  خاصية ناتج الضرب

 log 4 x = log 4 (3x - 6)  خاصية التوزيع

 x = 3x - 6  خاصية واحد لواحد

 -2x = -6 .3 من كل طرفx اطرح 

 x = 3 .اقسم كل طرف على 2-. تحقق من هذا الحل 

 b. log 3 (x 
2 + 3) = log 3 52

 log 3 (x 
2 + 3) = log 3 52   المعادلة األصلية

 x 
خاصية واحد لواحد    52 = 3 + 2

 x 
 اطرح 3 من كل طرف.   49 = 2

 x = ±7    .خذ الجذر التربيعي لكل طرف. تحقق من هذا الحل

تمرين موّجه
3A.    log 6 2x = log 6 (x 

2 - x + 2) 3B. log 12 (x + 3) = log 12 x + log 12 4

تترتب عبارة أخرى على خاصية "واحد لواحد" للدوال اللوغاريتمية وهي، بما أن x = y، إًذا log b x = log b y، ويمكن 
e 

x = 3 استخدامها لحل المعادالت األسّية مثل

    e 
x = 3  المعادلة األصلية

 ln e 
x = ln 3  خاصية واحد لواحد

    x = ln 3 خاصية المعكوس

ُيطلق على تطبيق خاصية "واحد لواحد" أخذ لوغاريتم طرفي المعادلة. بينما اللوغاريتمات الطبيعية أسهل في االستخدام 
عندما يكون أساس التعبير األسي هو e، يمكنك استخدام اللوغاريتمات على أي أساس للمساعدة في حل المعادالت األسّية.

 حل�المعادالت�األسّية مثال 4

ُحل كل من المعادالت التالية. قّرب إلى أقرب جزء من مئة.

 a. 4 x = 13

 4 
x = 13  المعادلة األصلية

 log 4 
x = log 13 .خذ اللوغاريتم العادي لكل طرف 

 x log 4 = log 13  خاصية األس الثابت

  اقسم كل طرف على log 4 واستخدم 1.85                    
حاسبة.

 b. e 4 - 3x = 6

 e 
4 - 3x = 6  المعادلة األصلية

 ln e 
4 - 3x = ln 6 .خذ اللوغاريتم الطبيعي لكل طرف 

 4 - 3x = ln 6  خاصية المعكوس

 حل x واستخدم حاسبة. 0.74                        

تمرين موّجه
4A.   8 

y = 0.165     4B. 1.43 
a + 3.1 = 8.48   4C. e 

2 + 5w = 12

 المعادالت األسّية واللوغاريتمية |   الدرس 2-4 |  110
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نصيحة  تقنية
 يمكنك إثبات حل   إيجاد األصفار

 e بيانًيا 
2x + 6e 

x - 16 = 0
باستخدام حاسبة التمثيالت البيانية 

 إليجاد صفر 
 y = e الحل 

2x + 6e 
x - 16

البياني 0.69 تقريًبا متوافق مع الحل 
.ln 2 ≈ 0.69 الجبري

[-5, 5] scl: 1 by 
[-40, 40] scl: 5

انتبه !
 الحظ أنه ال  التحويل ألبسط صورة
يمكن استخدام خاصية ناتج القسمة 

.ln 36
 _ ln 192
لتبسيط 

 حل�بصورة�لوغاريتمية مثال 5

ُحـّل المعادلة:  3x - 1 = 3 2 - x 4 وقّرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة.

جد الحل جبرًيا

 4 
3x - 1 = 3 

2 - x  المعادلة األصلية

 ln 4 
3x - 1 = ln 3 

2 - x احسب اللوغاريتم الطبيعي لكل طرف 
 (3x - 1) ln 4 = (2 - x) ln 3  خاصية األس الثابت

 3x ln 4 - ln 4 = 2 ln 3 - x ln 3  خاصية التوزيع

3x ln 4 + x ln 3 = 2 ln 3 + ln 4 .افصل المتغيرات بالطرف األيسر من المعادلة 
 x(3 ln 4 + ln 3) = 2 ln 3 + ln 4  خاصية التوزيع

 x(ln 4 
3 + ln 3) = ln 3 

2 + ln 4  خاصية األس الثابت

 x ln [3(4 3)] = ln 36  خاصية ناتج الضرب

 x ln 192 = ln 36  3(4 3) = 192

 x =   ln 36 _ 
ln 192

اقسم كل طرف على ln 192    أو تقريًبا  

أثبت بيانًيا

 y = 3. نقطة تقاطع هذين التمثيلين الناتجين عن 

2 - x و y = 4 
3x - 1 ارسم

الحاسبة هي 0.68 تقريًبا، وتتوافق مع الحل الجبري.

تمرين موّجه
ُحـّل كل من المعادالت التالية. قّرب إلى أقرب جزء من مئة.

5A. 6 
2x + 4 = 5 -x + 1 5B. 4 

3x + 2 = 6 
2x - 1

يمكن حل المعادالت التي تتضمن تعابير أسّية متعددة من خالل تطبيق األساليب التربيعية مثل تحليل العوامل أو الصيغة 
التربيعية. تحقق أن الحلول ليست دخيلة.

 حل�المعادالت�األسّية�بالشكل�التربيعي مثال 6

e 2x + 6e x - 16 = 0  :ُحـّل المعادلة

e 
2x + 6e 

x - 16 = 0   المعادلة األصلية

 u 
2 + 6u - 16 = 0   اكتب بالصورة التربيعية بفرض أن 

 (u + 8)(u - 2) = 0 .عامل 

 u = -8  أو  u = 2  خاصية ناتج الضرب الصفري

 e x = -8   e x = 2 .e x بـ u استبدل 

ln e 
x = ln (-8)  ln e 

x = ln 2  .احسب اللوغاريتم الطبيعي لكل طرف 

 x = ln (-8)  x = ln 2   0.69       خاصية المعكوس

الحل الوحيد هو x = ln 2 ألن ln (-8) حل دخيل. تحقق من هذا الحل.

 تحقق   e 
2x + 6e 

x - 16 = 0     المعادلة األصلية

 e 
2(ln 2) + 6e ln 2 - 16 ≟ 0  . استبدل x بـ 

  e ln 2
 
2
 + 6e ln 2 - 16 ≟ 0    خاصية األس الثابت

  2 
خاصية المعكوس     0 = 16 - (2)6 + 2

تمرين موّجه
ُحـّل كل من المعادالت التالية.

6A.   e 
2x + 2e 

x = 8 6B. 4e 
4x + 8e 

2x = 5

[-10, 10] scl: 1 by [-10, 10] scl: 1
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يمكن حل المعادالت التي تحتوي على تعابير لوغاريتمية متعددة من خالل تبسيط التعابير أواًل باستخدام خصائص األس 
الثابت (القوة) وناتج الضرب وخارج القسمة ثم تطبيق خاصية واحد لواحد.

مثال 7 حل�المعادالت�اللوغاريتمية

ln (x + 2) + ln (3x - 2) = 2 ln 2x  :ُحـّل المعادلة

 ln (x + 2) + ln (3x - 2) = 2 ln 2x  المعادلة األصلية

 ln (x + 2)(3x - 2) = ln (2x) 2  خاصية األس الثابت وناتج الضرب

 ln (3x 
2 + 4x - 4) = ln 4x 

بّسط. 2

 3x 
2 + 4x - 4 = 4x 

 خاصية واحد لواحد 2

 0 = x 
2 - 4x + 4 .بّسط

 0 = (x - 2)(x - 2)     .حلل العوامل

 x = 2   خاصية ناتج الضرب الصفري 

يمكنك التحقق من هذا الحل في المعادلة األصلية، أو إثباته بيانًيا   تحقق  
 من خالل إيجاد نقطة تقاطع التمثيل البياني لكل من 

y = 2 ln 2x و y = ln (x + 2) + ln (3x - 2)

تحقق من تقدمك
ُحـّل كل من المعادالت التالية.

7A.   ln (7x + 3) - ln (x + 1) = ln (2x)  7B. ln (2x + 1) + ln (2x - 3) = 2 ln (2x - 2)

قد ال يكون من الواضح أن حل معادلة لوغاريتمية ما دخيل حتى يتم التحقق منه في المعادلة األصلية.

 التحقق�من�أن�الحلول�ليست�دخيلة مثال 8

log 12 12x + log 12 (x - 1) = 2  :ُحـّل المعادلة

log 12 12x + log 12 (x - 1) = 2  المعادلة األصلية

 log 12 12x(x - 1) = 2  خاصية ناتج الضرب

 log 12 (12x 
2 - 12x) = 2  خاصية التوزيع

 log 12 (12x 
2 - 12x) = log 12 12 

خاصية المعكوس  2

 log 12 (12x 
2 - 12x) = log 12 144  12 

2 = 144

 12x 
2 - 12x = 144  خاصية واحد لواحد

 12x 
2 - 12x - 144 = 0 من كل طرف   اطرح 

 12(x - 4)(x + 3) = 0 .حلل العوامل

 x = 4 = x = -3 خاصية ناتج الضرب الصفري 

      log 12 12x + log 12 (x - 1) = 2

 log 12 12(4) + log 12 (4 - 1) ≟ 2

 log 12 48 + log 12 3 ≟ 2

 log 12 48 · 3 ≟ 2

 log 12 144 = 2 ✔

  log 12 12x + log 12 (x - 1) = 2

 log 12 12(-3) + log 12 (-3 - 1) ≟ 2

  log 12 (-36) + log 12 (-4) ≟ 2

 log 12 وال log 12 (-36) حيث لم يتم تعريف
(4-)، إًذا x = -3 حل دخيل.

تمرين موّجه
ُحل كل من المعادالت التالية.

8A.   ln (6y + 2) - ln (y + 1) = ln (2y - 1)  8B. log (x - 12) = 2 + log (x - 2)

نصيحة  دراسية
 يعد تحديد  تحديد مجال معادلة

مجال المعادلة طريقة أخرى 
للتحقق من أن الحلول ليست 

دخيلة. في المثال 8، يكون مجال 
log 12 12x هو x > 0 بينما مجال 

log 12 (x - 1) هو x > 1. وبالتالي، 
مجال المعادلة هو x > 1. بما أن 

1 ≮ 3-، إذن 3- ال يمكن أن يكون 
حاًل للمعادلة.

[-3, 3] scl: 1 by [-3, 3] scl: 1

تحقق
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الربط بالحياة اليومية
تتم طباعة قبعات وقمصان البطولة 
للفريقين قبل المنافسات الرياضية 

الرئيسة مثل بطولة كرة القدم األمريكية. 
وكثيًرا ما يتم التبرع بتذكارات الفريق 

الخاسر للمنظمات غير الربحية لتوزيعها 
على العائالت المحتاجة في دول أخرى. 

في 2007، تم التبرع بمالبس رياضية تبلغ 
قيمتها التقديرية 2.5 مليون دوالر أمريكي.

املصدر:  جملة وورلد فيجن
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يمكنك استخدام معلومات بشأن النمو أو التضاؤل لكتابة معادلة دالة أسّية.

 نموذج�النمو�األسي مثال 9 من الحياة اليومية
   

 يوضح الجدول عدد الزيارات لموقع إنترنت جديد بنهاية يناير   اإلنترنت
ونهاية أبريل من العام ذاته.

إذا علمت أن عدد الزيارات يتزايد بمعدل أسي، فحدد معدل النمو   .a  
المستمر. ثم اكتب معادلة أسّية لتمثيل هذه الحالة.

 N 0 أشهر وافترض حدوث نمو أسي مستمر. بذلك يكون العدد األولي t تمثل عدد الزيارات بنهاية N(t) افترض أن  
هو 125 زيارة وعدد الزيارات N بعد مدة 3 أشهر، من يناير إلى أبريل، هو 2000. استخدم هذه المعلومات إليجاد 

.k معدل النمو المستمر

  N(t) = N 0e kt  صيغة النمو األسي 

  2000 = 125e k(3)  و 

  16 = e 
3k  اقسم كل طرف على 

  ln 16 = ln e 
3k احسب اللوغاريتم الطبيعي لكل طرف 

  ln 16 = 3k خاصية المعكوس 

 اقسم كل طرف على 3   

 0.924 ≈ k استخدم حاسبة 

 يتزايد عدد الزيارات بمعدل مستمر يبلغ %92.4 تقريًبا كل شهر. ولذلك، فالمعادلة التي تمثل هذه الحالة هي 
.

 b. استخدم نموذجك لتوقع عدد األشهر التي يستغرقها موقع االنترنت للوصول إلى 2 مليون زيارة.

 نموذج النمو األسي    

  

 اقسم كل طرف على    

 احسب اللوغاريتم الطبيعي لكل طرف   

 خاصية المعكوس   

 اقسم كل طرف على    

 استخدم حاسبة    

وفًقا لهذا النموذج، سوف يصل موقع االنترنت إلى 2 مليون زيارة في غضون 10.48 أشهر تقريًبا.  

تمرين موّجه
التذكارات يوضح الجدول إيرادات بيع قمصان وغيرها من التذكارات التي باعها اثنان من الموّردين أثناء كأس العالم وبعده بأسبوع.  .9 

مبيعات تذكارات كأس العالم

األيام بعد 
الكأس

A الموّرد 
(AED) المبيعات

B الموّرد 
(AED) المبيعات

0300,000200,000

737,00049,000

A.  إذا علمت أن المبيعات تنخفض بمعدل أسي، فحدد معدل االنخفاض المستمر لمبيعات كل موّرد. ثم 
اكتب معادلة أسّية لتمثيل كل حالة.

B. استخدم نماذجك لتوقع مبيعات كل موّرد من تذكارات كأس العالم بعد 4 أسابيع من انتهاء الفعاليات.
C. هل ستتماثل مبيعات الموّردين يوًما؟ وإن حدث ذلك، فمتى؟

اإلقبال على موقع االنترنت

عدد الزياراتالشهر

125يناير

2000أبريل
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ُحـّل كل من المعادالت التالية. (مثال 1)

 يمكن تمثيل عدد األشخاص P بالمليون والذين يستخدمون  اإلنترنت  .9  
محركين للبحث في اإلنترنت بعد t من األسابيع على إنشاء محرك 

البحث بواسطة المعادلتين  و  على 
التوالي. خالل أي أسبوع تم استخدام كل محرك بواسطة نفس العدد 

من األشخاص؟ (مثال 1)

 يخطط خلف الستثمار AED 5000 ويدرس فتح حسابين  المعرفة المالية  .10  
لالستثمار. الحساب األول مركب بشكل مستمر ويقدم معدل مرابحة 3%. 

والحساب الثاني مركب سنوًيا ويقدم كذلك معدل مرابحة %3، لكن المصرف 
سوف يكافئ %4 من االستثمار األولي. (مثال 1)

اكتب معادلة لرصيد كل حساب مدخرات بعد t من األعوام.  .a

b.  كم عدد األعوام التي يستغرقها الحساب المركب بشكل مستمر 
للحاق بحساب االستثمار المركب سنوًيا؟

c.  إذا خطط خلف إليداع المال في الحساب لمدة 30 عاًما، فما 
الحساب الذي ينبغي عليه اختياره؟

ُحـّل كل من المعادالت اللوغاريتمية التالية. (مثال 2)

 إذا كانت جميع العوامل األخرى متساوية، فكلما زادت  السيارات  .21  
اإلزاحة D باللتر لمزيج الهواء والوقود في محرك ما، زادت القدرة 

الحصانية H التي ينتجها. يمكن تمثيل القدرة الحصانية لمحرك طبيعي 
. جد اإلزاحة إذا علمت أن القدرة  التهوية بالمعادلة 

الحصانية 200. (مثال 2)

ُحـّل كل من المعادالت التالية. (مثال 3)

 ُحـّل كل من المعادالت التالية. قّرب إلى أقرب جزء من مئة. 
(مثال 4)

 تفاعل البلمرة التسلسلي هو تقنية شائعة االستخدام في مختبرات  علم الوراثة  .38  
الطب الشرعي لتضخيم الحمض النووي. في تفاعل البلمرة التسلسلي، يتم 

استخدام إنزيم القتصاص متتالية نيوكليوتيدات محددة من الحمض النووي ثم 
 N إجراء تناسخ للمتتالية. يمكن تمثيل عدد متتاليات النيوكليوتيدات المتماثلة

 N(t) = 100 × 1.17. (مثال 4)
t من الدقائق بالمعادلة t بعد

 10 × 1 من المتتاليات؟
ما الوقت الالزم لوجود 4  .a 

b.  ما الوقت الالزم لتضخيم الحمض النووي إلى مليون متتالية؟  

 ُحـّل كل من المعادالت التالية. قّرب إلى أقرب جزء من مئة. 
(مثال 5)

 يمكن مقارنة سطوع جسمين فضائيين كما نراه من األرض من  علم الفلك  .49 
خالل تحديد التباين في السطوع بين الجسمين. ويمكن حساب التباين في 

، حيث تمثل  مقدار سطوع  السطوع V بواسطة المعادلة 
الجسم األكثر خفوًتا و  مقدار سطوع الجسم األكثر سطوًعا. (مثال 5)

C03-048A_880273

الشمس
القمر
الزهرة
املشرتي
عطارد
نبتون

a.  بالنسبة إلى الشمس، m = -26.73، وأما القمر المكتمل،   
m = -12.6. حدد التباين في السطوع بين الشمس والقمر المكتمل.

b.  التباين في السطوع بين عطارد والزهرة مقداره 5.25. ومقدار سطوع   
الزهرة 3.7-. حدد مقدار سطوع عطارد.

c.  مقدار سطوع نبتون 7.7، والتباين في السطوع بين نبتون والمشترى   
15856. ما مقدار سطوع نبتون؟
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ُحـّل كل من المعادالت التالية. (مثال 6)

ُحـّل كل من المعادالت اللوغاريتمية التالية. (مثال 7)

 إن فقد السمع بفعل الضوضاء (NIHL) مسؤول عن %25 من  الصوت  .68  
حاالت فقد السمع في الواليات المتحدة. ويمكن أن يحدث فقد السمع 
بفعل الضوضاء نتيجة التعرض ألصوات تبلغ شدتها 85 ديسيباًل أو أكثر 

لفترة طويلة. تذكر أنه يمكن حساب الديسيبالت (dB) الناتجة عن 
. (مثال 7) صوت شدته I بواسطة المعادلة 

الصوتالشدة 

األلعاب النارية316.227

الطائرة النفاثة31.623

سيارة اإلسعاف3.162

حفل موسيقى الروك0.316

سماعات الرأس0.032

مجفف الشعر0.003

Dangerous Decibels املصدر: موقع

a.  أي األصوات الواردة بالجدول ُتنتج وحدات ديسيباًل كافية للتسبب في   
فقد السمع بفعل الضوضاء؟

b.    حدد عدد مجففات الشعر التي يمكنها إنتاج نفس عدد وحدات ديسيباًل   
الناتجة عن حفل لموسيقى الروك. قّرب إلى أقرب عدد كلي.

c.  كم عدد الطائرات النفاثة الالزمة إلنتاج نفس عدد وحدات ديسيباًل   
الناتجة عن عرض لأللعاب النارية؟ قّرب إلى أقرب عدد كلي.

ُحـّل كل من المعادالت اللوغاريتمية التالية. (مثال 8)

ُحـّل كل من المعادالت اللوغاريتمية التالية. (مثال 8)

 قامت سلسلة متاجر تجزئة ألجهزة الحاسب اآللي بافتتاح  األعمال  .80 
متجرين في العام األول من تشغيلها. بعد 8 أعوام من التشغيل، 

أصبحت السلسلة تتكون من 206 متاجر. (مثال 9)
 .t كدالة لعام التشغيل N اكتب معادلة أسّية لتمثيل عدد المتاجر  .a  

قّرب k إلى أقرب جزء من مئة.
b.  استخدم النموذج الذي وضعته في الجزء a لتوقع عدد المتاجر في   

العام 12 من التشغيل.

 كان سعر السهم في األوراق المالية لسلسلة مقاٍه األوراق المالية  .81   
 AED 0.93 في شهر ما خالل عامها األول. وأصبح سعر السهم في 

األوراق المالية AED 3.52 خالل الشهر ذاته من عامها الخامس. (مثال 9)
a.  اكتب معادلة أسّية لتمثيل سعر األوراق المالية P كدالة لعام التداول   

t. قّرب k إلى أقرب جزء من عشرة آالف.
b.  استخدم النموذج الذي وضعته في الجزء a لتوقع سعر األوراق المالية   

في العام التاسع من التداول.

ُحـّل كل من المعادالت اللوغاريتمية التالية.  

 يتم تحديد حموضة مادة بواسطة تركيز أيونات +H بها. ونظًرا  الحموضة  .86 
ألن تركيز +H يمكن أن يختلف بعدة قيم أسّية، يتم استخدام مقياس 

الحموضة اللوغاريتمي لإلشارة إلى الحموضة والتي يمكن حسابها بالمعادلة 
pH = -log [H+]، حيث تمثل [+H] تركيز أيونات +H بالمول لكل لتر.

درجة الحموضةالعنصر

11.0غاز النشادر

8.3صودا الخبز

7.4دم اإلنسان

7.0الماء

6.6اللبن

3.0التفاح

2.0عصير الليمون

a.  حدد تركيز +H في صودا الخبز.  
b.  ما نسبة حموضة اللبن إلى دم اإلنسان؟  

c.  بكم قيمة أسّية يزيد تركيز [+H] في عصير الليمون عن تركيز [+H] في غاز النشادر؟  
d.  كم عدد موالت أيونات H + في 1500 لتر من دم اإلنسان؟  
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حاسبة التمثيالت البيانية جد حل كل من المعادالت التالية جبرًيا، إن 
أمكن. وإن تعّذر ذلك، فقّرب الحل إلى أقرب جزء من مئة باستخدام 

حاسبة التمثيالت البيانية.

 ُيظهر النظيران المشعان الفسفور 32 والكبريت 35  النشاط اإلشعاعي  .91  
خاصية التحلل اإلشعاعي. وعمر النصف للفسفور 32 هو 14.282 يوًما. 

أما عمر النصف للكبريت 35 فهو 87.51 يوًما.

a.  اكتب معادالت للتعبير عن التحلل اإلشعاعي للفسفور 32   
والكبريت 35 في ضوء الوقت t باليوم ونسبة R للكمية المتبقية 
من النظير المشع باستخدام المعادلة العامة للتحلل اإلشعاعي، 

 t عدد أيام تحلل النظير المشع و A ؛ حيث يمثل 
عمر النصف باأليام.

b.  عند أي من قيم R يكون الكبريت 35 قد تحلل لمدة 5 أيام أكثر من   
الفسفور 32؟

ُحل كل من المتباينات األسّية التالية.

 

 يقوم خبراء الطب الشرعي بعمليات التشريح لتحديد  الطب الشرعي  .102 

وقت وسبب الوفاة. يمكن حساب الوقت t بالساعات منذ الوفاة 

، حيث يمثل T درجة حرارة  بواسطة المعادلة 

الجسم و Rt درجة حرارة الغرفة.
a.  إذا قام خبير الطب الشرعي بقياس درجة حرارة الجسم ووجد أنها   

F°93 في غرفة درجة حرارتها F°72، فما وقت الوفاة؟

b.  توفي مريض في مستشفى منذ 4 ساعات. فإذا علمت أن متوسط   
درجة حرارة الغرفة في المستشفى F°75، فما درجة حرارة الجسم؟

c.  كانت درجة حرارة مريض F°89 بعد 3.5 ساعات من وفاته. حدد   
درجة حرارة الغرفة.

 تم إخضاع 50 شخًصا للعالج من فيروس في اليوم ذاته. ويتسم  الطب  .103 
الفيروس بأنه شديد العدوى، ويجب على هؤالء األشخاص المكوث في 

المستشفى حتى زوال األعراض. يمكن تمثيل عدد األشخاص p الذين تظهر 
عليهم األعراض بعد t من األيام بواسطة المعادلة 

a.  كم عدد من تظهر عليهم األعراض بعد 5 أيام؟  

.t حل المعادلة بالنسبة إلى  .b  

c.  بعد كم يوم تظهر األعراض على شخص واحد فقط؟  

ُحل كل من المعادالت التالية.

 

 أضافت بعض المصانع أنظمة ترشيح ُيطلق عليها أبراج  التلوث  .112  
االمتصاص إلى المداخن لتقليل االنبعاثات الملوثة للبيئة. يمكن تمثيل 
النسبة المئوية للتلوث P الذي يتم التخلص منه بعد f من األقدام من 

طول برج امتصاص بواسطة المعادلة  

C03-106A_880273

f

برج
االمتصاص

عمود
املدخنة

a.  مّثل بيانًيا النسبة المئوية للتلوث الذي يتم التخلص منه كدالة لطول   
برج االمتصاص.

b.  حدد أقصى نسبة مئوية للتلوث الذي يمكن التخلص منه بواسطة   
برج االمتصاص. اشرح استداللك.

c.  اذكر بالتقريب أقصى طول لبرج االمتصاص الذي ينبغي على   
المصنع استخدامه. اشرح.

استخدام مهارات التفكير الُعليا مسائل مهارات التفكير الُعليا 

 ما أقصى عدد الحلول الدخيلة التي يمكن أن تتوفر لمعادلة  التبرير  .113 
لوغاريتمية؟ اشرح استنتاجك.

 اذكر مثااًل لمعادلة لوغاريتمية لها عدد ال نهائي من الحلول. مسألة غير محددة اإلجابة  .114 

 إذا تم استثمار مبلغ بمعدل مرابحة r مركبة شهرًيا، فما الوقت  تحدِّ  .115 
الالزم لمضاعفة المبلغ ثالثة أضعاف؟

 كيف يمكن حل معادلة تتضمن تعابير لوغاريتمية بثالثة  االستنتاج  .116 
أساسات مختلفة؟

 ألي من قيم x تختلف مجاالت   تحدِّ  .117  
و   ؟

 اشرح كيف يمكن حل ما يلي جبرًيا  الكتابة في الرياضيات  .118 

 المعادالت األسّية واللوغاريتمية |   الدرس 2-4 |  116



M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n
سة 

س
صالح مؤ

ظة ل
© محفو

ف 
طبع والتألي

حقوق ال
مراجعة شاملة

جد قيمة كل لوغاريتم مما يلي. (الدرس 2-3)

 تتمثل إحدى معادالت شدة الصوت L، بوحدة الديسيبل، في L = 10 log 10 R، حيث يمثل R الشدة  الصوت  .122  
النسبية للصوت. (الدرس 2-2)

حل log 10 R 10 = 130 إليجاد الشدة النسبية لعرض ألعاب نارية تبلغ شدة صوته 130 ديسيباًل.  .a  
حل log 10 R 10 = 75 إليجاد الشدة النسبية لحفل تبلغ شدة صوته 75 ديسيباًل.  .b 

  c.  بكم ضعف تفوق شدة صوت عرض األلعاب النارية شدة صوت الحفل الموسيقي؟ بعبارة أخرى، جد 
النسبة بين شدة صوت كل منهما.

لكل دالة، )a( طّبق اختبار الحد الرئيس، )b( حدد األصفار واذكر تكرار أي أصفار مكررة، )c( جد بعض 
النقاط اإلضافية، )d( مّثل الدالة بيانًيا. (الدرس 1-2)

ُحـّل كل من المعادالت التالية. (الدرس 1-1)

استخدم االستدالل المنطقي لتحديد السلوك الطرفي أو نهاية الدالة عندما تقترب x من الالنهاية. اشرح 
استداللك. (الدرس 1-3)

جد التباين واالنحراف المعياري لكل مجتمع إحصائي إلى أقرب جزء من عشرة. (الدرس 0-8)

وحدات الديسيبلالصوت

190–130األلعاب النارية

130–100سباق السيارات

120–80المسيرات

115–95أعمال الفناء

110–90السينما

110–75الحفالت

 في إحدى دور السينما، جلس أخوان و 3 أخوات في  SAT/ACT   .135
صف واحد عشوائًيا. ما احتمالية جلوس األخوان بجوار بعضهما؟

 _ log 4  1؟
16  = x ما المعادلة التي تكافئ  مراجعة  .136  

 2؛ فما القيمة التقريبية لـ x؟
4 = 3 

x إذا كان  .137  

 

 تتحدد درجة حموضة دم أحد األشخاص بالمعادلة  مراجعة   .138 
pH = 6.1 + log 10 B - log 10 C؛ حيث يمثل B أساس تركيز 

البيكربونات في الدم ويمثل C تركيز حمض الكربونيك في الدم. 
حدد المادة ذات درجة الحموضة األقرب إلى دم شخص ما إذا 
. كانت نسبة البيكربونات إلى حمض الكربونيك لديه 

عصير الليمون    F  
صودا الخبز  G  

اللبن  H  
غاز النشادر  J  

درجة الحموضةالمادة

2.3عصير الليمون

6.4اللبن

8.4صودا الخبز

11.9غاز النشادر

مراجعة المهارات لالختبارات المعيارية
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الهدف
حل المتباينات األسّية 

واللوغاريتمية جبرًيا وبيانًيا.

في الدرس 4-2، قمت بحل المعادالت األسّية جبرًيا وأكدت الحلول بيانًيا. يمكنك استخدام أساليب مشابهة 
والخصائص التالية لحل المتباينات التي تتضمن دوااًل أسّية.

x < y وفقط إذا كان b x < b y و ،x > y وذلك إذا وفقط إذا كان b x > b y فإن ،b > 1 إذا كان الشرح 

x < 4 5، فإنx < 54 إذا كان مثال 

المفهوم  األساسي خصائص�التباين�في�الدوال�األسّية

تنطبق هذه الخاصية أيًضا على ≥ و ≤.  

نشاط 1 المتباينات األسّية

جد حالً لـ   

جد الحل جبرًيا

  المتباينة األصلية

  أعد كتابة 0.04 بصيغة  1 _ 25

    أو 2-5 بحيث يكون لكل طرف نفس األساس
أعد كتابة  1 _ 25  بصيغة  1 _ 52

  قوة األس

  خاصية التباين في الدوال األسّية

خاصية الجمع في المتباينات 

  خاصية القسمة في المتباينات

مجموعة الحل هي  أو 

اإلثبات بيانًيا

الخطوة 1  يؤدي استبدال كل طرف في المتباينة بـ y إلى نظام المتباينات
 و  

أدخل كل معادلة حدية وحدد خيار الظل المالئم.

ل النظام بيانًيا. ُتعتبر قيم x للنقاط في المنطقة التي تتداخل  الخطوة 2  مثِّ
 فيها الظالل هي مجموعة الحلول للمتباينة األصلية. باستخدام 

 خاصية التقاطع، يمكنك استنتاج أن مجموعة الحل هي (3, ∞)، 
وهذا يتسق مع مجموعة الحل الجبري لدينا.

تمارين
ُحـّل كل من المتباينات التالية. 

خمترب تقنية التمثيل البياين4 -2

حل املتباينات األسّية واللوغاريتمية
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لحل المتباينات التي تتضمن لوغاريتمات، استخدم الخاصية التالية. 

 المثال log2 x > 3 log3 x < 5الشرح  

  x > 23 0 < x < 35

المفهوم  األساسي تحويل�المتباينة�اللوغاريتمية�إلى�أسّية

تنطبق هذه الخاصية أيًضا على ≥ و ≤.

نشاط 2 المتباينات اللوغاريتمية

.log x ≥ 2 جد حالً لـ

log x ≤ 2  المتباينة األصلية  جد حالً جبرًيا لـ  

 0 < x ≤ 102 المتباينة اللوغاريتمية إلى أسّية

 0 < x ≤ 100 بّسط

مجموعة الحل هي  أو [100 ,0).  

ل بيانًيا نظام المتباينات y ≤ 2 و y > log x (الشكل 2.4.1).   مثِّ  أثبت بيانًيا
باستخدام خاصيتي التعقب والتقاطع، يمكنك استنتاج أن مجموعة الحل هي [100 ,0). ✔

لحل المتباينات التي تتضمن لوغاريتمات لها نفس األساس على كل طرف، استخدم الخاصية التالية.

x < y و فقط في حالة logb x < logb y و ،x > y وذلك فقط في حالة logb x > logb y فإن ،b > 1 الشرح  إذا كان

x > 9 فإن ،log2 x > log2 9  المثال  إذا كان

المفهوم  األساسي خصائص�المتباينات�في�الدوال�اللوغاريتمية

تنطبق هذه الخاصية أيًضا على ≥ و ≤.

نشاط 3 المتباينات ذات اللوغاريتمات في كل طرف

. جد حالً لـ 

المتباينة األصلية  ـ  جد حالً جبرًيا ل
خاصية المتباينات في الدوال اللوغاريتمية 

خاصية القسمة في المتباينات 

استبعد كل قيم x بحيث تكون 3x – 4 ≤ 0 أو x + 6 ≤ 0. وبهذا تكون مجموعة الحل هي  

. و x > –6 وx < 5. يتم تبسيط هذه المتباينة المركبة إلى أو 

 مّثل بيانًيا نظام المتباينات y < ln (x + 6) و y > ln (3x – 4) (الشكل 2.4.2). باستخدام خاصيتي  أثبت بيانًيا
التعقب والتقاطع، يمكنك استنتاج أن مجموعة الحل 

✔ .1 1 _ 
3
 , 5 هي

تمارين
جد حل كل من المتباينات التالية. 

الشكل 2.4.1

الشكل 2.4.2

x > b y فإن   logb x > y و x > 0 و b > 1 إذا كان  
 0 < x < b yفإن  logb x < y و x > 0 و b > 1 إذا كان
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السابق
لقد مّثلت البيانات 
باستخدام الدوال 

 كثيرة الحدود. 
(الدرس 1-1) 

الحالي

 نمذجة البيانات 1
باستخدام الدوال 

األسّية واللوغاريتمية 
واللوجستية.

تقريب البيانات خطًيا 2
وتحليلها.

النمذجة األسّية واللوغاريتمية واللوجستية في هذا الدرس، سوف نستخدم ميزات االنحدار األسي 1
على حاسبة تمثيالت بيانية بداًل من األساليب الجبرية لتمثيل بيانات توضح النمو أو التضاؤل األسي أو اللوغاريتمي.

مثال 1 االنحدار األسي

السكان ُتعتبر مدينة ميسا في والية أريزونا من بين أسرع المدن نمًوا في الواليات المتحدة. استخدم االنحدار 
األسي لتمثيل بيانات سكان ميسا. ثم استخدم نموذجك لتقدير سكان ميسا في عام 2020.

سكان مدينة ميسا في أريزونا )باآلالف(

العام 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

تعداد السكان 0.7 1.6 3.0 3.7 7.2 16.8 33.8 63 152 288 396

أنشئ مخطط التشتت. الخطوة 1 

افترض أن P(t) تمثل عدد سكان ميسا باآلالف بعد t من السنوات من عام 1900. أدخل البيانات ومّثلها   
بيانًيا إلى حاسبة تمثيالت بيانية إلنشاء مخطط التشتت (تمثيل بياني بالنقاط المبعثرة) (الشكل 2.5.1). 

الحظ أن المخطط يتشابه بشدة مع التمثيل البياني لدالة النمو األسي.

الخطوة 2 جد دالة أسّية لتمثيل البيانات.

أثناء تشغيل خاصية التشخيص واستخدام ExpReg من قائمة نماذج االنحدار، نحصل على القيم الظاهرة في   
الشكل 2.5.2. يتم تمثيل عدد السكان في عام 1900 بـ a ويتم تمثيل معادل النمو الذي يبلغ %6.7 في السنة 

بـ b. الحظ أن معامل الترابط r ≈ 0.9968 قريب من 1، مما يشير إلى التقارب مع البيانات. من قائمة  ، 
.EQ، RegEQ ،(اإلحصاءات) Statistics ،  اختر معادلة االنحدار هذه عن طريق إدخال

الخطوة 3 مثل بيانيًا معادلة االنحدار وأنشئ مخطط التشتت على الشاشة نفسها.
الحظ أن التمثيل البياني لالنحدار يتناسب مع البيانات بشكل جيد نوًعا ما. (الشكل 2.5.3).  

  

الشكل 2.5.1 الشكل 2.5.2 الشكل 2.5.3

الخطوة 4 استخدم النموذج في التوقع.

لتوقع عدد سكان ميسا في عام 2020، أي بعد 120 سنة من عام 1900،    
 استخدم ميزة CALC لتقييم دالة P(120) كما هو موضح. بناء على 
 النموذج، سيبلغ عدد سكان ميسا 1,675 ألًفا تقريًبا أو 1.675 مليون 

نسمة في عام 2020.

مفردات  جديدة
 دالة النمو اللوجستي 

logistic growth function
 linearize التمثيل الخطي

لماذا؟
على الرغم من أن النمو األسي ليس نموذًجا 

مثالًيا للتعبير عن نمو السكان، إال أن الهيئات 
الحكومية تستطيع استخدام التقديرات 

المستمدة من هذه النماذج لوضع خطط 
إستراتيجية تضمن أن يكونوا مستعدين لتلبية 

االحتياجات المستقبلية لشعوبهم.

  النمذجة باستخدام االنحدار الالخطي2-5

 الدرس 2-5 |  118
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نصيحة  دراسية 
التقريب تذكر أن معادلة االنحدار 

التي تم تقريبها ال ُتستخدم في 
التوصل لتنبؤنا. ويمكن التوصل إلى 
تنبؤ أدق باستخدام المعادلة بالكامل.

بينما تشير بيانات النمو أو التضاؤل السريع إلى نموذج أسي، تميل البيانات التي تنمو أو تتضاءل بشكل سريع في البداية ثم 
تتباطأ مع الوقت إلى نموذج لوغاريتمي يتم حسابه باستخدام انحدار لوغاريتمي طبيعي.

مثال 2 االنحدار اللوغاريتمي

المواليد استخدم االنحدار اللوغاريتمي لتمثيل البيانات في الجدول والخاصة بالمواليد التوائم في الواليات المتحدة. 
ثم استخدم نموذجك في توقع الوقت الذي سيصل فيه عدد المواليد التوائم في الواليات المتحدة إلى 150,000.

عدد المواليد التوائم في الواليات المتحدة

العام 1995 1997 1998 2000 2002 2004 2005

المواليد 96,736 104,137 110,670 118,916 125,134 132,219 133,122

الخطوة 1 افترض أن B(t) تمثل عدد المواليد التوائم بعد t من السنوات من عام 1990. ثم أنشئ مخطط التشتت 
(الشكل 2.5.5). يتشابه هذا المخطط مع التمثيل البياني لدالة النمو اللوغاريتمي.

الخطوة 2 احسب معادلة االنحدار باستخدام LnReg. يشير معامل االرتباط r ≈ 0.9949 إلى مالءمة قريبة للبيانات. عند تقريب كل قيمة إلى 
.B(t) = 38,428.963 + 35,000.168 ln x ثالث خانات عشرية، تتمثل إحدى الدوال اللوغاريتمية الطبيعية التي تمثل البيانات في

، اختر معادلة االنحدار هذه. يوضح الشكل 2.5.4 نتائج االنحدار B(t). ويتم تمثيل عدد المواليد  الخطوة 3 من القائمة 
التوائم في عام 1990 من خالل a. ويتالءم تمثيل B(t) البياني بشكل جيد نوًعا ما مع البيانات (الشكل 2.5.6).

 y = 150,000 ل بيانًيا الخط الخطوة 4 للتوصل إلى الوقت الذي سيصل فيه عدد المواليد التوائم إلى 150,000، مثِّ
ومعادلة التمثيل على الشاشة نفسها. عند حساب نقطة التقاطع (الشكل 2.5.7)، نجد أنه وفًقا لهذا النموذج، 

سيصل عدد المواليد التوائم إلى 150,000 عندما t ≈ 24، ويكون ذلك في عام 1990 + 24 أو 2014.

  

الشكل 2.5.5
الشكل 2.5.6

الشكل 2.5.7

تمرين موّجه
 2.  العمر المتوقع يوضح الجدول متوسط األعمال المتوقعة في دولة ما وفًقا لعام الميالد. استخدم االنحدار اللوغاريتمي لنمذجة 

البيانات. ثم استخدم الدالة لتوقع العمر المتوقع لشخص مولود في عام 2020. افترض أن x هو عدد األعوام بعد عام 1900.

عام الميالد20052000199519901980197019601950

العمر المتوقع77.877.075.875.473.770.869.768.2

تمرين موّجه
1.  اإلنترنت شهدت شبكة اإلنترنت نمًوا سريًعا في تسعينيات القرن الماضي. ويوضح الجدول التالي عدد المستخدمين بالماليين خالل هذا العقد من الزمان.   

استخدم االنحدار األسي لتمثيل البيانات. ثم استخدم نموذجك لتوقع عدد المستخدمين في عام 2008. افترض أن x هو عدد السنوات بعد عام 1990.

العام 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

مستخدمو اإلنترنت 1 1.142 1.429 4.286 5.714 10 21.429 34.286 59.143 70.314

الشكل 2.5.4
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نصيحة  دراسية 
�معامالت االرتباط 

ليس لالنحدارات اللوجستية معامل 
ارتباط مقابل بسبب طبيعة النماذج. 

يكون النمو األسي واللوغاريتمي غير مقيد، حيث يزيد بمعدل دائم التزايد بدون حد أقصى. إال أنه في الكثير من حاالت 
النمو، يتحدد مقدار النمو بالعوامل التي تعمل على تعزيز السكان، مثل المساحة والطعام والماء. وتتسبب هذه العوامل في 

اتجاه النمو، الذي كان أسًيا في البداية، إلى التباطؤ والثبات، ليقترب من خط تقاربه أفقي. تمثل دالة النمو اللوجستي هذا 
النمو األسي محدود الموارد.

وتأخذ دالة النمو اللوجستي الصيغة 

 f (t ) =        
c
 _ 

1 +
 
ae

 
-bt،

حيث t يمثل أي عدد حقيقي، في حين تمثل a و b و c أعداد ثابتة موجبة، 
و c هو حد النمو.

المفهوم  األساسي دالة�النمو�اللوجستي

وترتبط دوال النمو اللوجستي بخطي تقارب أفقيين هما y = 0 و y = c. ُيطلق على حد النمو c أيًضا سعة حمل الدالة.

نصيحة  دراسية 
التضاؤل اللوجستي إذا كان 
b < 0، فإن    
ستمثل التضاؤل اللوجستي. وما 
لم ُيذكر خالف ذلك، ستمثل كل 

النماذج اللوجستية في هذا النص 
النمو اللوجستي.

البيولوجيا استخدم االنحدار اللوجستي لتصل إلى دالة نمو لوجستي لتمثيل البيانات في الجدول الخاص بعدد 
بكتيريا الخميرة التي تنمو في مزرعة. ثم استخدم نموذجك في توقع حد نمو بكتيريا الخميرة في المزرعة.

عدد بكتيريا الخميرة في مزرعة

181716151413121110987654321(h) الزمن

الخميرة6586546536416295975615124453532551721206845311910

الخطوة 1 افترض أن Y(t) تمثل عدد بكتيريا الخميرة في المزرعة بعد t من الساعات. ثم أنشئ مخطط التشتت (الشكل 2.5.8). يتشابه هذا 
المخطط مع التمثيل البياني لدالة النمو اللوجستي.

الخطوة 2 احسب معادلة االنحدار باستخدام دالة لوجستية (الشكل 2.5.9). عند تقريب كل قيمة إلى ثالث 
منازل عشرية، فإن الدالة اللوجستية التي تمثل البيانات تكون 

الخطوة 3 يالئم التمثيل البياني لـ   البيانات بشكل جيد جًدا (الشكل 2.5.10).

الخطوة 4 يمثل حد النمو في معادلة التمثيل البسط في الكسر أو 661.565. لهذا، فوفًقا لهذا النموذج، 
سيقترب عدد بكتيريا الخميرة في المزرعة من 662 لكنه لن يصل إلى هذا الرقم أبًدا.

الشكل 2.5.8 الشكل 2.5.9 الشكل 2.5.10  

تمرين موّجه
السمك استخدم االنحدار اللوجستي لتمثيل البيانات التي في الجدول عن عدد السمك في بحيرة. ثم استخدم   .3 

نموذجك في توقع حد نمو عدد السمك.

الزمن )باألشهر(24201612840

السمك12558022005300754082808450

  مثال 3 من الحياة اليومية االنحدار اللوجستي

 النمذجة باستخدام االنحدار غير الخطي |   الدرس 2-5 |  120
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نصيحة  دراسية 
�استخدام معادلة انحدار

تعتبر بعض النماذج أفضل من 
أخرى في توقع السلوك على المدى 

الطويل، بينما هناك نماذج أخرى 
أكثر مالءمة لبحث السلوك أو 

استيفاء البيانات على المدى القصير.

    

    

على مستوى المجال المعروض، يبدو أن نموذجي االنحدار األسي واللوجيستي هما األكثر دقة في مالءمة البيانات، بينما 
يتمتع النموذج األسي بمعامل االرتباط األقوى.

مثال 4 اختيار انحدار

الزالزل استخدم البيانات أدناه لتحديد معادلة انحدار تربط بالشكل األمثل المسافة التي تستطيع موجة زلزالية قطعها من مركز 
زلزال بالوقت الذي مر على وقوع الزلزال. ثم حدد مسافة اإلحساس بالموجة من مركز الزلزال بعد 8.5 دقائق من وقوع الزلزال.

1312107521(min) زمن االنتقال

10,0008,4006,2503,9002,500800400(km) المسافة

الخطوة 1 من شكل مخطط التشتت، يبدو أنه يمكن تمثيل هذه البيانات بالشكل األفضل بواسطة أي نماذج انحدار 
مذكورة أعاله باستثناء النموذج اللوغاريتمي. (الشكل 2.5.10)

 ExpReg و LnReg و QuartReg و CubicReg و QuadReg و LinReg(ax+b) الخطوة 2 استخدم ميزات االنحدار
و PwrReg و Logistic لتتوصل إلى ميزات االنحدار التي تالئم البيانات، مع مالحظة معامالت االرتباط 

المقابلة. وتعد معادلة االنحدار ذات معامل االرتباط األقرب إلى 1 هي االنحدار التربيعي مع تقريب المعادلة 
إلى y = 0.702x4 - 16.961x3 + 160.826x2 - 21.045x + 293.022. تذكر أن تستخدم  

لتحويل  المعادلة بالكامل إلى التمثيل البياني.

الخطوة 3 إن معادلة االنحدار من الدرجة الرابعة تالئم البيانات بشكل جيد جًدا بالفعل. (الشكل 2.5.11)

الخطوة 4 استخدم ميزة CALC لتقييم معادلة االنحدار هذه لـ x = 8.5. (الشكل 2.5.12) بما أن y ≈ 4,981 عندما 
تكون x = 8.5، يمكنك أن تتوقع اإلحساس بالموجة على بعد 4,981 كيلومتًرا تقريًبا بعد 8.5 دقائق.

 

الشكل 2.5.10 الشكل 2.5.11 الشكل 2.5.12

نصيحة  دراسية 
االنحدار اللوجستي الحظ كيف 
يعّبر التمثيل البياني اللوجستي على 

اليسار عن الجزء األولي فقط من 
التمثيل البياني. ولهذا فمن األصعب 
قلياًل تقييم دقة هذا االنحدار بدون 

توسيع المجال. يظهر التمثيل 
البياني الكامل لالنحدار اللوجستي 

أدناه.
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نصيحة  دراسية 
التقريب الخطي للبيانات التي 
�تمثلها دوال أخرى كثيرة الحدود

 للتقريب الخطي لدالة تكعيبية 
 ،y = ax 3 + bx 2 + cx + d

التمثيل البياني )  ,x (. للتقريب 
 الخطي لدالة تربيعية

 ،y = ax  4 + bx  3 + cx  2 + dx + e
.) x,  ( التمثيل البياني

تمرين موّجه
 4.  اإلنترنت استخدم البيانات الموجودة في الجدول لتحديد معادلة انحدار تعرض بالشكل األفضل العدد التراكمي ألسماء 

النطاقات التي يتم شراؤها من موفر إنترنت كل شهر. ثم تنبأ بعدد أسماء النطاقات التي سيتم شراؤها أثناء الشهر 18.

الزمن )باألشهر( 1 2 3 4 5 6 7 8

أسماء النطاقات 211 346 422 468 491 506 522 531

الزمن )باألشهر( 9 10 11 12 13 14 15 16

أسماء النطاقات 540 538 551 542 565 571 588 593

تقريب البيانات خطًيا ُيعتبر معامل االرتباط مقياًسا يتم حسابه من انحدار خطي. كيف إًذا تقوم حاسبات 2
التمثيالت البيانية بتوفير معامالت ارتباط لالنحدار غير الخطي؟ اإلجابة تكمن في أن الحاسبات تكون قد قربت 

البيانات خطًيا ثم تحويلها بحيث تبدو وكأنها تتجمع حول خط. وتسمى عملية تحويل البيانات غير الخطية بحيث تبدو 
خطية التقريب الخطي.

للتقريب الخطي للبيانات، يتم تطبيق دالة على أحد المتغيرين أو كليهما في البيانات المعنية كما يظهر في المثال أدناه.

البيانات بعد التقريب اخلطي البيانات األصلية    

x In y

0 0

1 0.3

2 0.6

3 1.0

4 1.3

5 1.6

6 2.0

7 2.3
 

x y

0 1

1 1.4

2 1.9

3 2.7

4 3.7

5 5.2

6 7.2

7 10.0

عن طريق حساب معادلة الخط التي تالئم بالشكل األمثل البيانات بعد التقريب الخطي ثم تطبيق الدوال العكسية، 
تستطيع الحاسبة أن توفر لك معادلة تمثل البيانات األصلية. إن معامل االرتباط لهذا االنحدار غير الخطي يمثل في 

الواقع قياًسا لمدى قدرة الحاسبة على مالءمة البيانات بعد التقريب الخطي.

يتم تقريب البيانات التي تمثلها دالة تربيعية بيانًيا عن طريق تطبيق دالة جذر تربيعي على المتغير y، بينما البيانات التي تمثلها الدوال 
األسّية أو ذات األس الثابت أو اللوغاريتمية يتم تقريبها خطًيا عن طريق تطبيق دالة لوغاريتمية على أحد المتغيرين أو كليهما.

التقريب الخطي للبيانات الممثلة بواسطة:

.(x,      ) تمثيل بياني ،y = ax  2 + bx + c دالة تربيعية  •

.( x, ln y) تمثيل بياني ،y = ab  x دالة أسّية  •

.( ln x, y) ؛ تمثيل بيانيy = a ln x + b دالة لوغاريتمية  •

.( ln x, ln y) تمثيل بياني ،y = ax  b دالة أس ثابت  •

المفهوم  األساسي التحوالت�للتقريب�الخطي�للبيانات

سوف تفسر اثنين من هذه التحوالت الخطية جبرًيا في التمرينين 34 و 35.
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نصيحة  دراسية 
المقارنة بين األساليب استخدم 

ميزة االنحدار ثابت األس في 
حاسبة لتصل إلى معادلة تمثل 

البيانات في المثال 5. كيف يمكن 
المقارنة بين االثنين؟ كيف يمكن 

مقارنة معامل االرتباط في االنحدار 
الخطي في الخطوة 2 مع معامل 
االرتباط الوارد من االنحدار ثابت 

األس؟

مثال 5 تقريب البيانات خطياً
يظهر على اليمين باألدنى تمثيل بياني للبيانات. احسب التقريب الخطي للبيانات بافتراض نموذج أس ثابت. مّثل 

 البيانات التي تم تقريبها خطًيا بشكل بياني، وجد معادلة االنحدار الخطي. 
ثم استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية.

x 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

y 0.13 2 10.1 32 78.1 162 300.1 512

ب�البيانات�خطًيا. قرِّ الخطوة 1 

حتى تتمكن من التقريب الخطي للبيانات التي يمكن تمثيلها بدالة ثابتة األس، احسب اللوغاريتم الطبيعي   
.y و x لكل من قيمتي

 In 1
 x 1

-0.7 0 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4

In y -2 0.7 2.3 3.5 4.4 5.1 5.7 6.2

الخطوة 2 مثِّل�بيانًيا�البيانات�التي�تم�تقريبها�خطًيا،�وجد�معادلة�االنحدار�الخطي.

يظهر التمثيل البياني للدالة (ln x, ln y) وكأنه يتجمع حول مستقيم. افترض    
 أن    . باستخدام االنحدار الخطي، تكون المعادلة 

. التقريبية التي تمثل البيانات بعد تقريبها خطًيا هي 
  

الخطوة 3 استخدم�نموذج�البيانات�بعد�تقريبها�خطًيا�لتصل�إلى�نموذج�للبيانات�األصلية. 

.y وجد حاًل لـ ln y و    بـ ln x استبدل   بـ  

معادلة للبيانات بعد تقريبها خطياً

 xˆ = ln x و yˆ = ln y

رفع األس لكل طرف  

خاصية المعكوس في اللوغاريتمات  

خاصية ناتج الضرب في األسس  

خاصية األس الثابت لألسس  

خاصية المعكوس في اللوغاريتمات  

  e 0.7 ≈ 2

ولهذا فإن دالة األس الثابت التي تمثل هذه البيانات هي y = 2x 4. يوضح    
 التمثيل البياني لهذه الدالة إلى جانب مخطط التشتت للبيانات األصلية 

أن هذا النموذج يالئم البيانات جيًدا. 

تمرين موّجه
 تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار الخطي. ثم استخدم هذا النموذج الخطي أنشئ مخطط تشتت لكل مجموعة بيانات وقرِّب البيانات خطًيا وفًقا للنموذج المذكور. c. مّثل بيانًيا البيانات التي 

للبيانات المتحولة لتصل إلى نموذج للبيانات األصلية. 

نموذج تربيعي  .5A 

x 0 1 2 3 4 5 6 7

y 0 1 2 9 20 35 54 77

نموذج لوغاريتمي  .5B 

x 1 2 3 4 5 6 7 8

y 5 7.1 8.3 9.5 9.8 10.4 10.8 11.2

نصيحة  دراسية 
البيانات شبه اللوغاريتمية 

log وبيانات لوغاريتم�
عند تطبيق دالة لوغاريتمية على 
قيم x أو y في مجموعة بيانات، 

ُيشار إلى مجموعة البيانات الجديدة 
 أحياًنا باسم شبه لوغاريتم البيانات

 (x, ln y ) أو (ln x, y ). تشير 
بيانات لوغاريتم log إلى البيانات 
التي تم تحويلها عن طريق أخذ 

 x دالة لوغاريتمية لكل من قيمتي 
.y (ln x, ln y) و
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الربط بالحياة اليومية
تخضع مرتبات العبي دوري كرة 

القدم لحد أقصى مسموح لكل ناٍد 
بإنفاقه على إجمالي جدول الرواتب 

كل موسم. وفي عام 2008، كان 
 الحد األقصى لمرتبات كل فريق 

.AED 116 مليون
املصدر:  احتاد كرة القدم
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انتبه ! 
 استخدام المعادلة الخاطئة 

انتبه لكي ال تخلط بين المعادلة 
التي تمثل بيانات بعد تقريبها 

خطًيا والمعادلة التي تمثل البيانات 
األصلية. 

يمكنك تقريب البيانات خطًيا لتصل إلى نماذج لبيانات من الحياة اليومية بدون استخدام حاسبة.

 الرياضة يوضح الجدول متوسط مرتبات العبي كرة القدم المحترفين لعدة سنوات. 
جد نموذًجا أسًيا يربط هذه البيانات عبر التقريب الخطي للبيانات وإيجاد معادلة االنحدار الخطي. ثم استخدم 

نموذجك لتوقع متوسط المرتبات في عام 2012.

العام20062005200420032002200019951990

1,7001,4001,3311,2591,180787584354(AED 1,000) متوسط المرتبات

املصدر: احتاد كرة القدم  

الخطوة 1 ضع�مخطط�تشتت�(تمثيل�بياني�بالنقاط�المبعثرة)�وقّرب�
البيانات�خطًيا.

افترض أن x تمثل عدد السنوات بعد عام 1900 و y متوسط المرتبات باآلالف.  

1061051041031021009590x

1,7001,4001,3311,2591,180787584354y

   المخطط غير خطي ويشير شكله إلى أنه يمكن تمثيل البيانات بدالة أسّية. 
.(x, ln y) احسب تقريب البيانات خطًيا عن طريق إيجاد

1061051041031021009590x

7.47.27.27.17.16.76.45.9In y

الخطوة 2 مّثل�بيانًيا�البيانات�التي�تم�تقريبها�خطًيا،�وجد�معادلة�انحدار�خطي.
   يبدو التمثيل البياني للبيانات بعد تقريبها خطًيا وكأنه يشكل خًطا مستقيًما. 

 بافتراض أن y= ln y، فإن معادلة االنحدار بعد تقريبها تبلغ حوالي 
.y= 0.096x - 2.754

� الخطوة 3 استخدم�نموذج�البيانات�بعد�تقريبها�خطًيا�لتصل�إلى�نموذج�للبيانات�األصلية.�

.y وجد حاًل لـ ln yبـ y استبدل  

معادلة�للبيانات�بعد�تقريبها�خطًيا

y = ln y

احسب التحويل األسي لكل طرف

خاصية المعكوس في اللوغاريتمات

خاصية ناتج الضرب في األسس

 e -2.754 ≈ 0.06

y = 0.06e 0.096x لهذا، فإن المعادلة األسّية التي تمثل هذه البيانات هي 

الخطوة 4 استخدم المعادلة التي تمثل البيانات األصلية لحل المسألة. 

للتوصل إلى متوسط المرتبات في عام 2012، جد قيمة y عندما تكون x = 2012 - 1900 أو 112. وفَقا   
 0.06e 0.096(112) ≈ لهذا النموذج، سيكون متوسط مرتب العب كرة القدم المحترف في عام 2012 ألف

.AED 2.8 أو حوالي مليون AED 2,803

تمرين موّجه
 ألقى عيسى بأحد أحذيته من طائرة مروحية محلقة. تظهر المسافة d التي قطعها الحذاء  إسقاط أحد األشياء  .6 

باألمتار بعد t ثانية من إلقائه في الجدول.

5432.521.510t

404.8258.1144.5101.463.835.415.70d

  جد نموذًجا تربيعًيا يربط هذه البيانات عبر تقريب البيانات خطًيا وإيجاد معادلة االنحدار الخطي. ثم استخدم نموذجك 
لتوقع المسافة التي قطعها الحذاء بعد7 ثواٍن.

  مثال 6 من الحياة اليومية استخدم التقريب الخطي
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بالنسبة إلى التمارين 3-1، أكمل كل خطوة.
جد دالة أسّية لتمثيل البيانات.  .a 

 (مثال 1) x = 20 جد قيمة كل نموذج عند  .b 

  1.   2. 3. 

  
علم الوراثة دروسوفيال ميالنوجاستر هو نوع من ذبابة الفاكهة يشيع   .4 
استخدامه في معامل علم الوراثة ألنها تتكاثر كل 8.5 أيام تقريًبا مما 
يسمح للباحثين بأن يدرسوا أجيااًل عديدة. يوضح هذا الجدول عدد 

الدروسوفيال على مدار عدة أيام. (مثال 1)

الجيل عدد 
الدروسوفيال

الجيل عدد 
الدروسوفيال

1 80 5 1,180

2 156 6 2,314

3 307 7 4,512

4 593 8 8,843

جد دالة أسّية لتمثيل البيانات.  .a

استخدم الدالة في توقع عدد الدروسوفيال بعد 93.5 يوًما.  .b

 توجد لدى أسماك القرش الكثير من صفوف األسنان  أسماك القرش  .5 
المضمنة في لثتها مباشرة وليست متصلة بفكها. وعندما يفقد القرش 

أسنانه، تتحرك أسنان الصف التالي لألمام. ويزيد معدل استبدال صف 
األسنان باأليام لكل صف مع درجة حرارة الماء. (مثال 1)

(C°) درجة الحرارة
20 21 22 23 24 25 26 27

األيام لكل صف
66 54 44 35 28 22 18 16

 a. جد دالة أسّية لتمثيل البيانات.

 b.  استخدم الدالة لتوقع درجة الحرارة التي تفقد عندها أسماك القرش 
صًفا من األسنان خالل 12 يوًما.

6.  الكلمات تتألف عائلة الكلمة من كلمة أساسية وكل مشتقاتها. يوضح   
الجدول النسبة المئوية للكلمات في نص إنجليزي عادي يتألف من 

عائالت الكلمات األكثر شيوًعا. (مثال 2)

5,0004,0003,0002,0001,000
عائالت الكلمات

88.686.784.079.773.1
النسبة المئوية للكلمات

 
 a. جد دالة لوغاريتمية لتمثيل البيانات.

b.  توقع عدد عائالت الكلمات التي تشكل نسبة تصل إلى %95 من 
الكلمات في نص إنجليزي عادي.

بالنسبة إلى التمارين 9-7، أكمل كل خطوة.
جد دالة لوغاريتمية لتمثيل البيانات.  .a 

 )مثال 2( x = 15 جد قيمة كل نموذج عند  .b 
  7.   8.  9. 

     
 ألقت أحد المعامل عينة من نظائر الكوبالت عام 1999. ويظهر   الكيمياء  .10 
المقدار المتبقي من الكوبالت بالجرام في العام في الجدول أدناه. (مثال 2)

العام20072006200520042003200220012000

349398454518591674769877
الكوبالت )بالجرام(

 a. جد دالة لوغاريتمية لتمثيل البيانات. افترض أن x = 1 تمثل 2,000.

 b. تنبأ بمقدار الكوبالت المتبقي في عام 2020.

بالنسبة إلى التمارين 13-11، أكمل كل خطوة.
 a. جد دالة لوجستية لتمثيل البيانات.

 (مثال 3) .x = 25 جد قيمة كل نموذج عند .b 

 11.    12.    13.

14.  الكيمياء تقوم إحدى الطالبات بمعايرة بالتحليل الحجمي في   
المعمل. وإلجراء المعايرة، فإنها تستخدم قطارة إلضافة محلول أساسي 

لهيدروكسيد الصوديوم إلى محلول محايد. يوضح الجدول درجة 
حموضة المحلول مع إضافة هيدروكسيد الصوديوم. (المثال 3)

هيدروكسيد 107.553210
الصوديوم 

(mL)

درجة 11.511.511.311.010.610.410
الحموضة

جد دالة لوجستية لتمثيل البيانات.  .a  
استخدم النموذج لتوقع حموضة المحلول بعد إضافة 12 مّليلتًرا من   .b  

هيدروكسيد الصوديوم.

x y

0 25

1 6

2 1.6

3 0.4

4 0.09

5 0.023

6 0.006

x y

0 1

1 6

2 23

3 124

4 620

5 3130

6 15,600

x y

1 7

2 11

3 25

4 47

5 96

6 193

7 380

x y

1 40

2 49.9

3 55.8

4 59.9

5 63.2

6 65.8

7 68.1

x y

2 8.6

4 7.2

6 6.4

8 5.8

10 5.4

12 5.0

14 4.7

x y

1 50

2 42

3 37

4 33

5 31

6 28

7 27

x y

3 21

6 25

9 28

12 31

15 33

18 34

21 35

24 35

x y

0 50

2 67

4 80

6 89

8 94

10 97

12 98

14 99

x y

1 3

2 5

3 7

4 8

5 13

6 16

7 19

8 20
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15.  اإلحصاء السكاني يوضح الجدول    
 عدد السكان المتوقع في والية مين من 

 إحصاء السكان في عام 2000. افترض أن
   x هو عدد السنوات بعد عام 2000.

(مثال 3)

 a. جد دالة لوجستية لتمثيل البيانات.

  b.  بناًء على النموذج، ما عدد السكان 
 الذي يتوقع إحصاء عام 2000 بأن 

يتوقف نمو السكان عنده في والية مين؟

  c.  ناقش فاعلية نموذج توقع عدد السكان مع زيادة الوقت 
بدرجة كبيرة خارج مجال البيانات.

16.  الغوص يبحث الغواصون بجهاز تنفس عن مواقع تحقق رؤية واضحة،   
وقد يتأثر وضوح الرؤية بدرجة إعتام الماء واختراق الضوء السطحي. 

يوضح الجدول النسبة المئوية لضوء السطح الواصل إلى الغواص عند 
أعماق مختلفة مع هبوط الغواص. (مثال 4)

(m) العمق الضوء (%)

4.6 89.2

9.1 79.6

13.7 71.0

18.3 63.3

22.9 56.5

27.4 50.4

32 44.9

36.6 40.1

 a.  استخدم ميزات االنحدار في الحاسبة لتحدد معادلة االنحدار التي 
تمثل البيانات بالشكل األفضل.

 b.  استخدم التمثيل البياني لمعادلة االنحدار الخاصة بك لتقريب النسبة 
المئوية لضوء السطح الذي يصل إلى الغواص على عمق 83 متًرا.

17.  ثعبان الماء يوضح الجدول متوسط طول أنثى ثعبان الملك في أعمار   
متعددة. (المثال 4)

العمر 
)بالعام(

الطول 
(cm.)

العمر 
)بالعام(

الطول 
(cm.)

4 8 14 17

6 11 16 18

8 13 18 18

10 15 20 19

12 16

 a.  استخدم ميزات االنحدار في الحاسبة لتحديد ما إذا كان االنحدار 
اللوغاريتمي أفضل من االنحدار اللوجستي. اشرح.

 b.  استخدم التمثيل البياني لمعادلة انحدارك لتقريب طول ثعبان ماء 
عمره 19 عاًما.

بالنسبة إلى التمارين 21-18، أكمل كل خطوة.
احسب التقريب الخطي للبيانات حسب النموذج المحدد.  .a 

مّثل بيانًيا البيانات التي تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار الخطي.  .b 
استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية.   .c  

 )المثاالن 5 و 6( تحقق من دقته بالتمثيل البياني.
الدالة التربيعية  .19  18. الدالة األسّية  

     

دالة األس الثابت  .21  20. الدالة اللوغاريتمية  

      

22.  األعاصير يستطيع اإلعصار الذي تزيد سرعة رياحه بالقرب من   
مركزه أن يقطع مسافات أكبر. يوضح الجدول سرعات الرياح بالقرب 

من مراكز األعاصير التي قطعت مسافات مختلفة. (مثال 6)

(mi) المسافة (km/h) السرعة القصوى

0.50 37

0.75 53

1.00 65

1.25 74

1.50 81

1.75 88

2.00 93

2.25 98

2.50 102

2.75 106

 a. احسب التقريب الخطي للبيانات بافتراض نموذج لوغاريتمي.
 b. مّثل بيانًيا البيانات التي تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار الخطي.
 c.  استخدم النموذج الخطي لتتوصل إلى نموذج للبيانات األصلية 

وتقريب سرعة الرياح لمركز قطع 3.7 كيلومترات.

x y

0 1.0

1 6.6

2 17.0

3 32.2

4 52.2

5 77.0

6 106.6

7 141.0

x y

0 11

1 32

2 91

3 268

4 808

5 2,400

6 7,000

7 22,000

x y

1 5

2 21

3 44

4 79

5 120

6 180

7 250

8 320

x y

2 80.0

4 83.5

6 85.5

8 87.0

10 88.1

12 89.0

14 90.0

16 90.5

العام السكان 
)بالماليين(

2000 1.275

2005 1.319

2010 1.357

2015 1.389

2020 1.409

2025 1.414

2030 1.411
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23.  اإلسكان يوضح الجدول تقديرات قيمة منزل كل 3 سنوات منذ   

 (مثال 6) شرائه.

األعوام
0 3 6 9 12 15

(AED) القيمة
78,000 81,576 85,992 90,791 95,859 101,135

 a. احسب التقريب الخطي للبيانات بافتراض نموذج أسي.

 b.  مّثل بيانًيا البيانات التي تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار 
الخطي.

 c.  استخدم النموذج الخطي للتوصل إلى نموذج للبيانات األصلية 
وحدد القيمة التقريبية للمنزل بعد 24 سنة من شرائه.

 24.  الطهو أوقات الطهو ودرجات الحرارة والوصفات غالًبا ما تختلف 
على االرتفاعات الكبيرة عن مستوى البحر. وهذا يعود إلى االختالف 

في الضغط الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض درجات غليان مواد مختلفة 
مثل الماء عند االرتفاعات الكبيرة. يوضح الجدول نقطة غليان الماء 

عند االرتفاعات المختلفة فوق مستوى سطح البحر.

(m) االرتفاع (°C) نقطة الغليان
0 100

1,000 99.29

2,000 98.81

3,000 98.43

4,000 98.10

5,000 97.80

6,000 97.53

7,000 97.28

8,000 97.05

9,000 96.83

10,000 96.62

 a.  احسب التقريب الخطي للبيانات في النماذج األسّية وثابتة األس 
واللوغاريتمية.

 b.  مّثل البيانات بيانًيا بعد تقريبها خطًيا وحدد النموذج األفضل في 
تمثيل البيانات.

c.  اكتب معادلة لتمثيل البيانات بناًء على تحليلك لحسابات التقريب 
الخطي.

حدد النموذج األكثر مالءمة لكل مخطط تشتت. اشرح استنتاجك.

25. 26.

احسب التقريب الخطي للبيانات في كل جدول. ثم حدد النموذج األكثر مالءمة.

 27. 28.  29.

 

30.  السمك يدرس العديد من علماء البحار أعداد القاروس صغير   
الفم في بحيرة. ويوضح الجدول أعداد القاروس صغير الفم في 

البحيرة مع الوقت.

العام
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

القاروس
673 891 1,453 1,889 2,542 2,967 3,018 3,011

 a. حدد النموذج األكثر مالءمة للبيانات. اشرح استنتاجك.
 b. جد دالة لتمثيل البيانات.

  c.  استخدم الدالة في توقع أعداد القاروس صغير الفم في 
عام 2012

 d.  ناقش فاعلية نموذج التنبؤ بأعداد القاروس مع زيادة الوقت بدرجة 
كبيرة خارج مجال البيانات.

استخدام مهارات التفكير الُعليا مسائل مهارات التفكير الُعليا 

االستنتاج لماذا ُتعتبر االنحدارات اللوغاريتمية غير صالحة عندما   .31  
يساوي المجال 0؟

.y = ae kx يمكن تحويلها إلى y = ab x تحدِّ أوضح أن  .32  

التبرير هل يمكن أن يكون التمثيل البياني لدالة لوجستية له أي   .33  
تقاطعات؟ اشرح استنتاجك.

اإلثبات استخدم الجبر للتحقق من أن البيانات التي تم تمثيلها بكل نوع من 
الدوال يمكن تقريبها خطًيا أو التعبير عنها كدالة y = mx + b بالنسبة لبعض 

القيم m و b، عن طريق استبدال (x, y) باإلحداثيات المشار إليها.

(x, ln y) ،34. الدالة األسّية 

(ln x, ln y) ،35. الدالة ثابتة األس 

بالتمثيل   a  36.  التبرير كيف يرتبط التمثيل البياني للدالة  
؟ اشرح. البياني للدالة 

37.  الكتابة في الرياضيات اشرح كيفية ارتباط معامالت نموذج أسي   
أو لوغاريتمي بمجموعة البيانات أو الحالة التي يجري تمثيلها.

BC

بالنسبة إلى التمارين 21-18، أكمل كل خطوة.
احسب التقريب الخطي للبيانات حسب النموذج المحدد.  .a 

مّثل بيانًيا البيانات التي تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار الخطي.  .b 
استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية.   .c  

 )المثاالن 5 و 6( تحقق من دقته بالتمثيل البياني.
الدالة التربيعية  .19  18. الدالة األسّية  

     

دالة األس الثابت  .21  20. الدالة اللوغاريتمية  

      

22.  األعاصير يستطيع اإلعصار الذي تزيد سرعة رياحه بالقرب من   
مركزه أن يقطع مسافات أكبر. يوضح الجدول سرعات الرياح بالقرب 

من مراكز األعاصير التي قطعت مسافات مختلفة. (مثال 6)

(mi) المسافة (km/h) السرعة القصوى

0.50 37

0.75 53

1.00 65

1.25 74

1.50 81

1.75 88

2.00 93

2.25 98

2.50 102

2.75 106

 a. احسب التقريب الخطي للبيانات بافتراض نموذج لوغاريتمي.
 b. مّثل بيانًيا البيانات التي تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار الخطي.
 c.  استخدم النموذج الخطي لتتوصل إلى نموذج للبيانات األصلية 

وتقريب سرعة الرياح لمركز قطع 3.7 كيلومترات.

x y

0 1.0

1 6.6

2 17.0

3 32.2

4 52.2

5 77.0

6 106.6

7 141.0

x y

0 11

1 32

2 91

3 268

4 808

5 2,400

6 7,000

7 22,000

x y

1 5

2 21

3 44

4 79

5 120

6 180

7 250

8 320

x y

2 80.0

4 83.5

6 85.5

8 87.0

10 88.1

12 89.0

14 90.0

16 90.5

x y

1 6

2 29

3 42

4 52

5 59

6 65

7 70

8 75

x y

2 2.5

4 7.3

6 13.7

8 21.3

10 30.2

12 40.0

14 50.8

16 62.5

x y

1 37.8

2 17.0

3 7.7

4 3.4

5 1.6

6 0.7

7 0.3

8 0.1
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مراجعة شاملة

ٌحـّل كل من المعادالت التالية. )الدرس 2-4(

 38. 3 4x = 3 3 - x  39.  3 5x × 81 1 - x = 9 x - 3 40. 49 x = 7 x 
2 - 15 

 41.  log 5 (4x - 1) = log 5 (3x + 2( 42.  log 10 z + log 10 (z + 3) = 1 43.  log 6 (a 2 + 2) + log 6 2 = 2

 E = 1.4)log 10 C 2 بالكيلو كالوري لكل جرام من الجزيء، المطلوبة لنقل مادة من خارج خلية حية إلى داخلها تتحدد على أساس ،E 44.  الطاقة الطاقة 
)log 10 C 1 -، حيث C 1 و C 2 هما تركيزا المادة داخل الخلية وخارجها على التوالي. )الدرس 2-3(

 a. عّبر عن قيمة E بصيغة لوغاريتم واحد.
 b. افترض أن تركيز المادة داخل الخلية يبلغ ضعف التركيز خارجها. ما مقدار الطاقة المطلوبة لنقل المادة الموجودة خارج الخلية إلى داخلها؟ )استخدم 

).log 10 2 ≈ 0.3010

 c. افترض أن تركيز المادة داخل الخلية يبلغ أربعة أضعاف التركيز خارجها. ما مقدار الطاقة المطلوبة لنقل المادة من خارج الخلية إلى داخلها؟

 45.  المعرفة المالية في عام 2003، ورثت ميسون AED 1,000,000 من جدتها. وقد استثمرت كل المبلغ، وكان من المتوقع أن ينمو المبلغ بحلول عام 
2015 إلى AED 1,678,000. )الدرس 2-1(

 a. اكتب دالة أسّية يمكن استخدامها في تمثيل المبلغ المالي y. اكتب الدالة باستخدام 
x، والذي يشير إلى عدد السنوات منذ عام 2003.

 b. افترض أن المبلغ المالي ظل ينمو بنفس المعدل. جد قيمة المبلغ المالي في عام 
2025. هل هذا التقدير صحيح؟ اشرح استنتاجك.

بّسط. )الدرس 0-2(

 46. )-2i()-6i()4i(  47. 3i(-5i) 2 48. i13

 49. )1 - 4i()2 + i( 50.  
4i
 _ 

3 + 
i
  51.  

4 _ 
5 + 3i

 

مراجعة المهارات لالختبارات المعيارية

 SAT/ACT  .52 أظهرت دراسة حديثة أن عدد المنازل األسترالية 
التي بها حاسوب يتضاعف كل 8 أشهر. بافتراض أن العدد يتزايد 
باستمرار، فما هو المعدل الشهري التقريبي الذي يجب أن يزيد به 

مالكو أجهزة الحاسب اآللي األستراليون لكي يتحقق هذا؟

تبين البيانات أدناه عدد البكتيريا الموجودة في مزرعة معينة. تنمو   .53  
البكتيريا أسًيا.

الساعات 0 1 2 3 4

عدد 
البكتيريا 5 8 15 26 48

   ما الزمن المطلوب تقريًبا لكي يتضاعف حجم مزرعة البكتيريا بعد 
الساعة 4؟

1.68 ساعة  H F 1.26 ساعة  

1.76 ساعة  J G 1.35 ساعة 

 54.  االستجابة الحرة تتمثل السرعة التي تتحرك بها سيارة بالميل في 
 الساعة في الدالة 

v(t( = 60(1 - e -t2) حيث t هو الوقت بالثواني. افترض أن السيارة 
لن تحتاج إلى التوقف أبًدا.

.0 ≤ t ≤ 10 لـ v(t) مّثل بيانًيا .a 

 b. وضح مجال ومدى v(t). اشرح استنتاجك.

 c. ما نوع الدالة v(t)؟

 d. ما السلوك الطرفي لـ v(t)؟ ما معنى هذا في سياق الحالة؟

e.  افترض أن d(t) تمثل إجمالي المسافة التي قطعتها السيارة. ما نوع 
الدالة التي تمثلها d(t) مع اقتراب t من الالنهاية؟ اشرح.

f.  افترض أن a(t) تمثل تسارع السيارة. فما السلوك الطرفي لـ a(t)؟ 
اشرح.
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دليل الدراسة والمراجعة2
دليل الدراسة

المفردات  األساسية

 الدالة الجبرية 
  algebraic function 

 الوغاريتم العادي 
  common logarithm 

 المرابحة المركبة المتصلة 
  continuous compound 

  interest الدالة األسّية
 التقريب الخطي 

  linearize exponential function 
  logarithm الوغاريتم

 الدالة اللوغاريتمية التي تحتوي على األساس 
 b logarithmic function with base b 

 دالة النمو اللوجستي 
  logistic growth function 

 األساس الطبيعي 
  natural base 

 الوغاريتم الطبيعي 
  natural logarithm 

 الدالة المتسامية 
  transcendental function 

أكمل كل عبارة باستخدام المصطلح المناسب من القائمة أعاله.

. التعبير اللوغاريتمي الذي ال ُيشار فيه إلى أساس يستخدم   .1  

2.  هي دوال يكون المتغير فيها هو األس.  

. الدوال األسّية واللوغاريتمية مثاالن على   .3  

. معكوس f (x) = b  x ُيسمى   .4  

5.  يحتوي التمثيل البياني لـ  على خطي تقارب رأسيين.   
ُتستخدم مثل هذه الدالة للنمو بعامل محدد.

6.  يتم في العديد من التطبيقات من الحياة اليومية استخدام   
     عدد غير نسبي يتطلب   √  5 , i ،وهو، مثل ،e 

التقريب العشري.
، يتم تطبيق الدالة على أحد المتغيرين  7.  من أجل بيانات   

أو كالهما في مجموعة البيانات، لتحويل البيانات بحيث تظهر متجمعة 
حول مستقيم.

8.  الدوال ثابتة األساس والجذرية وكثيرة الحدود والنسبية هي أمثلة على   
.

9.  تحدث عندما ال يكون هناك أي فترة انتظار بين   
دفعات المرابحة.

.ln 10.  ُيرمز له بـ  

المفاهيم  األساسية
 (الدرس 2-1) الدوال األسّية

 .b ≠ 1 و a ≠ 0, b ؛ حيثf (x ) = ab x الدوال األسّية تتخذ الشكل  •
.e بالنسبة إلى الدوال األسّية طبيعية األساس، يكون األساس هو الثابت

إذا تم استثمار رأس مال P بمعدل مرابحة سنوية r (بصيغة عشرية)، يتم   •
احتساب الرصيد A في الحساب بعد t من السنوات من خالل 

A = P (1 +  r _ n )nt؛ إذا تم تركيبه n من المرات كل عام أو A = Pe rt؛   
إذا تم تركيبه بصفة مستمرة.

 k أو r ينمو أو يتضاءل بمعدل أسي N 0 إذا علمت أن المبلغ األولي  •
(في صورة كسر عشري)، فإن المبلغ النهائي N بعد الفترة t يتم تمثيله 
بواسطةN = N o e kt أو N = N  0(1 + r ) t؛ حيث يمثل r معدل النمو 

.t معدل النمو المستمر في أي وقت k ويمثل t لكل فترة

 (الدرس 2-2) الدوال اللوغاريتمية
معكوس f (x ) = b x؛ حيث b > 0 و b ≠ 1، هي الدالة اللوغاريتمية   •

.f  -1(x) = log b x ؛ وُيرمز لهاb باألساس
إذا كانت b > 0 و b ≠ 1 و x > 0، فإن الصيغة األسّية لـ  • 

 log b x = y هي b y = x والصيغة اللوغاريتمية لـ b y = x هي

log b x = y. اللوغاريتم هو أس.

log x أو log 10 x :لوغاريتمات عادية  •
ln x أو log e x :لوغاريتمات طبيعية  •

خصائص اللوغاريتمات (الدرس 2-3)
log b xy = log b x + log b y :خاصية ناتج الضرب  •

log b  x 
_ y  = log b x - log b y :خاصية خارج القسمة  •
log b x p = p × log b x :خاصية األس الثابت  •

 log b x =  
log a x

 _ log a b :تغيير قاعدة األساس  •

المعادالت األسّية واللوغاريتمية (الدرس 2-4)
 b x = b yفإن ،b ≠ 1 و b > 0 خاصية واحد لواحد لألسس: بالنسبة إلى  •

.x = y فقط إذا كانت
خاصية واحد لواحد للوغاريتمات: بالنسبة إلى b > 0 و b ≠ 1، فإن  • 

.x = y فقط إذا كانت log b x = log b y

النمذجة باستخدام االنحدار غير الخطي (الدرس 2-5)
التقريب الخطي للبيانات الممثلة بواسطة:

.(  x,  √  y) ؛ تمثيل بيانيy = ax 2 + bx + c دالة تربيعية  •
.( x, ln y) ؛ تمثيل بيانيy = ab x دالة أسّية  •

.( ln x, y) ؛ تمثيل بيانيy = a ln x + b دالة لوغاريتمية  •
.( ln x, ln y) ؛ تمثيل بيانيy = ax b دالة ثابتة األس  •

مراجعة  المفردات
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2-2
جد قيمة كل تعبير مما يلي.

   

 

     

  

 g (x) البياني لوصف التحول الناتج في تمثيل f (x) استخدم تمثيل
البياني. ثم ارسم f (x)وg (x)  بيانًيا.

 29. f (x ) = log x ; g (x ) = -log (x + 4)

 30. f (x ) = log 2 x ; g (x ) = log 2 x + 3

 31. f (x ) = ln x ; g )x ( =  1 _ 4  ln x - 2

   مثال 3

استخدم تمثيل f (x ) = ln x البياني لوصف التحول الناتج في التمثيل 
البياني لـ )g (x ) = -ln )x - 3. ثم ارسم g (x )  f (x ). بيانًيا.

تأخذ هذه الدالة الصيغة g (x ) = -f (x - 3). وهكذا، فإن g (x ) هو 
التمثيل البياني لـ f (x ) منعكًسا على المحور األفقي x ومزاًحا 3 وحدات 

إلى اليمين. 

الدوال اللوغاريتمية

مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. ووضح المجال والمدى ونقاط التقاطع 
وخطوط التقارب والسلوك الطرفي، وفترات تزايد أو تناقص الدالة.

استخدم رسم f (x) البياني لتوضيح التحويل الناتج في التمثيل البياني 
. g (x)و f(x) ثم مّثل التمثيلين البيانيين لكل من .g (x) لـ

 15. f (x) = 4 x; g (x) = 4 x + 2

 16. f (x) = 0.1 x; g (x) = 0.1 x - 3

 17. f (x) = 3 x; g (x) = 2 × 3 x - 5

 18. f (x) = ( 1 _ 2 ) 
x
; g (x) = ( 1 _ 2 ) x + 4

 + 2

انسخ الجدول أدناه واستكمله لتصل إلى قيمة االستثمار A لرأس المال 
P والمعدل r والزمن t إذا تمت إضافة المرابحة المركبة n مرات 

سنوًيا.

n 1 4 12 365 باستمرار
A

 19. P = AED 250, r = 7%, t = 6 أعوام

 20. P = AED 1000, r = 4.5%, t = 3أعوام

  مثال 1

استخدم رسم f )X ( = 2 x البياني لوصف التحول الذي ينتج عن 
.f و g ثم مّثل بيانًيا .g )X ( = -2 x - 5 التمثيل البياني لـ

.g (x ) = -f (x - 5) تأخذ هذه الدالة الصيغة
 وهكذا، فإنg (x )  هو التمثيل البياني لـ 

 f (x ) = 2 x مزاًحا 5 وحدات إلى اليمين وينعكس 

.x على المحور األفقي

 

ما قيمة AED 2000 بعد استثمارها بمعدل %6.5 لمدة 12 عاًما إذا 
كانت المرابحة مركبة بمعدل ربع سنوي؟ أو بشكل مستمر؟

A = P (1 +  r _ n ) 
nt

قاعدة المرابحة المركبة 

 = 2000 (1 +  0.065
 _ 4 ) 4(12)

 P = 2000, r = 0.065, n = 4, t = 12

 = AED 4335.68 بّسط
A = Pe r t قاعدة المرابحة المستمرة
 = 2000e 0.065(12) P = 2000, r = 0.065, t = 12
 = AED 4362.94 بّسط

الدوال األسّية

مراجعة درس بدرس

2دليل الدراسة والمراجعة تابع
2-1

مثال 2
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خصائص اللوغاريتمات2-3

قم بتوسيع كل تعبير.

 

 

 

 

بّسط كل تعبير.

 

   

 

  مثال 4

3 log 3 x + log 3 7 -  1 _ 2  log 3 x بّسط 

خاصية األس الثابت 

خاصية ناتج الضرب 

خاصية ناتج القسمة 

المعادالت األسّية واللوغاريتمية2-4

النمذجة باستخدام االنحدار الال خطي2-5

أكمل كالً من الخطوات التالية.

 a. احسب التقريب الخطي للبيانات حسب النموذج المحدد.
 b.  مّثل بيانًيا البيانات التي تم تقريبها خطًيا، وجد معادلة االنحدار 

الخطي.
 c. استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية ومّثله بيانًيا.

 45. أسي

6543210x

1614517166531752y  

 46.لوغاريتمي

x 1 2 3 4 5 6 7

y 3- 4 8 10 12 14 15  

  مثال 6
احسب التقريب الخطي للبيانات الموضحة بافتراض نموذج لوغاريتمي، 

واحسب معادلة الخط األفضل تمثيالً. استخدم هذه المعادلة إليجاد 
نموذج لوغاريتمي للبيانات األصلية.

1097531x

-27-25-21-15-712y

.( ln x, y) ؛ ومّثل بيانًياy = a ln x + b الخطوة 2  لحساب التقريب الخطي لـ

2.32.21.91.61.10In x

-27-25-21-15-712y 

y = -16.94x + 11.86 الخطوة 2  الخط األفضل تمثياًل هو

x = In x  y = -16.94 ln x + 11.86  3 الخطوة

ُحل كل من المعادالت التالية.

 

  مثال 5

7 ln 2x = 28 حل

7 ln 2x = 28 المعادلة األصلية
 ln 2x = 4 7 اقسم كل طرف على
 e  ln 2x = e  4 ارفع أس كل طرف
 2x = e  4 خاصية المعكوس
 x = 0.5e  4  = 27.299 حل وبّسط
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دليل الدراسة والمراجعة تابع2

47.  التضخم تزداد أسعار السلع االستهالكية عامة كل عام نتيجة   
التضخم. من عام 2000 إلى 2008، كان متوسط معدل التضخم 

في الواليات المتحدة %5.4. في ظل هذا المعدل، يمكن تمثيل 
 M (t ) = من األعوام من يناير 2000 بواسطة t سعر اللبن بعد

t (1.045)2.75.   (الدرس 2-1)

 a. كم كان سعر اللبن في عام 2005؟ 2000؟

 b.  إذا استمر التضخم بمعدل %4.5، فكم سيكون سعر اللبن تقريبًا 
في 2015؟

 c. في أي عام بلغ سعر اللبن AED 4؟

 تنخفض قيمة السيارة الجديدة من لحظة قيادتها  48.  السيارات  
خارج معرض التاجر. وتستمر قيمة السيارة في االنخفاض كل 

 عام. قيمة إحدى السيارات بعد t أعوام من شرائها هو 
f (x ) = 18,000(0.8) t (الدرس 2-1)

 a. ما معدل استهالك السيارة؟

 b.  بعد كم عام من شراء السيارة تنخفض قيمتها األصلية إلى 
النصف؟

 عمر النصف إلحدى المواد المشعة هو 16 عاًما. يمكن  49.  الكيمياء  

 N 0 التي يستغرقها انحالل الكمية المبدئية t تحديد عدد األعوام

إلى N بواسطة  (الدرس 2-2)

 a.  كم تقريًبا عدد األعوام التي يستغرقها انحالل 100 جرام إلى 30 جراًما؟
 b. ما النسبة المئوية تقريًبا لما سيتبقى من 100 جرام بعد 40 عاًما؟

الزالزل مقياس ريختر هو نظام عددي لتحديد قوة الزالزل. يعتمد   .50 
العدد R على كمية الطاقة E التي يطلقها الزلزال بالكيلو وات في 

 الساعة. ويتم تحديد قيمة R بواسطة 
R = 0.67 × log (0.37E ) + 1.46 (الدرس 2-2)

 a. جد R لزلزال يطلق 1,000,000 كيلو وات في الساعة.

b.  قم بتقدير كمية الطاقة التي يطلقها زلزال يسجل 7.5   
على مقياس ريختر.

 الوقت الذي يستغرقه تضاعف نوع من الحيوانات  علم األحياء  .51  

G =  t ، حيث 
 _ 2.5 log bd

ُيعرف بأنه مدة الجيل ويتم تمثيله بالمعادلة 

يمثل b العدد األولي للحيوانات ويمثل d العدد النهائي للحيوانات 
ويمثل t الفترة ويمثل G مدة الجيل. إذا عملت أن مدة الجيل G ألحد 
األنواع 6 أعوام، فما الفترة t التي يستغرقها 5 حيوانات للتضاعف إلى 

3125 حيواًنا؟ (الدرس 2-3)

 يمكن تمثيل مستوى شدة الصوت بالديسيبل بالمعادلة  الصوت  .52   
d(w) = 10 log  w ، حيث يمثل w شدة الصوت بالوات لكل متر 

 _ w 0
مربع، ويمثل w 0 الثابت 12- 10 × 1 وات لكل متر مربع. (الدرس 2-4)

 a.  حدد شدة الصوت لحفلة موسيقية يصل شدة الصوت بها إلى 100 
ديسيبل.

 b.  تقارن أماني بين الحفلة وبين الموسيقى التي تعزفها في بيتها. 
وهي تعزف الموسيقى بمستوى 50 ديسيبالً، وهكذا فإن شدة صوت 
الموسيقى نصف شدة صوت الحفلة. فهل استداللها صحيح؟ علل 

إجابتك رياضيًا.

 c.  يتم عزف الموسيقى الهادئة بشدة 8- 10 × 1 وات لكل متر مربع.   
ما مقدار زيادة األعداد العشرية إذا تضاعفت الشدة؟

المعرفة المالية لدى سالم AED 8000 ويريد إيداعها في حساب   .53  
 بمرابحة مركبة مستمرة. هدفه هو امتالك AED 12,000 خالل 5 أعوام.

 (الدرس 2-4)

  a.  وجد علي بنًكا يقدم %6 على االستثمارات. 
فكم يستغرق وصول استثماره إلى AED 12,000 بمعدل %6؟

 b. ما المعدل الالزم لوصول سالم إلى AED 12,000 بعد 5 أعوام؟

 عدد زوار موقع إنترنت رائج موضح أدناه. (الدرس 2-5) اإلنترنت  .54 

a.  قم بعمل تمثيل بياني باستخدام مخطط تشتت للبيانات. افترض أن 
1990 = 0

 b. احسب التقريب الخطي للبيانات باستخدام نموذج لوغاريتمي.

 c. مثّل بيانيًا البيانات التي تم تقريبها خطيًا، وجد معادلة االنحدار الخطي.

 d. استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية ومثّله بيانيًا.

التطبيقات وحل المسائل
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 يمكن تمثيل مستوى شدة الصوت بالديسيبل بالمعادلة  الصوت  .52   
d(w) = 10 log  w ، حيث يمثل w شدة الصوت بالوات لكل متر 

 _ w 0
مربع، ويمثل w 0 الثابت 12- 10 × 1 وات لكل متر مربع. (الدرس 2-4)

 a.  حدد شدة الصوت لحفلة موسيقية يصل شدة الصوت بها إلى 100 
ديسيبل.

 b.  تقارن أماني بين الحفلة وبين الموسيقى التي تعزفها في بيتها. 
وهي تعزف الموسيقى بمستوى 50 ديسيبالً، وهكذا فإن شدة صوت 
الموسيقى نصف شدة صوت الحفلة. فهل استداللها صحيح؟ علل 

إجابتك رياضيًا.

 c.  يتم عزف الموسيقى الهادئة بشدة 8- 10 × 1 وات لكل متر مربع.   
ما مقدار زيادة األعداد العشرية إذا تضاعفت الشدة؟

المعرفة المالية لدى سالم AED 8000 ويريد إيداعها في حساب   .53  
 بمرابحة مركبة مستمرة. هدفه هو امتالك AED 12,000 خالل 5 أعوام.

 (الدرس 2-4)

  a.  وجد علي بنًكا يقدم %6 على االستثمارات. 
فكم يستغرق وصول استثماره إلى AED 12,000 بمعدل %6؟

 b. ما المعدل الالزم لوصول سالم إلى AED 12,000 بعد 5 أعوام؟

 عدد زوار موقع إنترنت رائج موضح أدناه. (الدرس 2-5) اإلنترنت  .54 

a.  قم بعمل تمثيل بياني باستخدام مخطط تشتت للبيانات. افترض أن 
1990 = 0

 b. احسب التقريب الخطي للبيانات باستخدام نموذج لوغاريتمي.

 c. مثّل بيانيًا البيانات التي تم تقريبها خطيًا، وجد معادلة االنحدار الخطي.

 d. استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية ومثّله بيانيًا.

تدريب على االختبار2

مّثل كل دالة بيانًيا وحللها. ووضح المجال والمدى ونقاط التقاطع 
وخطوط التقارب والسلوك الطرفي، ومواضع تزايد أو تناقص الدالة.

 

استخدم تمثيل ) f )x البياني لتوضيح التحويل الناتج في التمثيل البياني 
. g (x)و f (x) ثم مّثل التمثيل البياني لكل من .g )x ( لـ

؟ اختيار من متعدد ألي دالة تنتمي   .5  

جد قيمة كل تعبير مما يلي.

    

مّثل كل دالة بيانًيا.

 تستثمر AED 1500 في حساب استثماري بمعدل  المعرفة المالية  .12  
مرابحة %8 لمدة 12 عاًما دون إجراء أية عمليات إيداع أو سحب أخرى.

 a. كم سيكون رصيد حسابك إذا كانت المرابحة مركبة شهرًيا؟

 b. كم سيكون رصيد حسابك إذا كانت المرابحة مركبة مستمرة؟

 c. إذا كان االستثمار مركًبا يومًيا، فكم تقريًبا يستغرق تضاعف المبلغ المبدئي؟

قم بتوسيع كل تعبير.

  

 يمكن حساب قوة زلزال على مقياس ريختر بواسطة  جيولوجيا  .15  
R =  2 _ 3  log  E ، حيث يمثل Eالطاقة الناتجة و E 0 الثابت.

 _ E 0
المعادلة 

 a.  ضرب زلزال بقوة 7.1 سان فرانسيسكو عام 1989. جد مقياس 
زلزال ينتج 10 أضعاف طاقة زلزال 1989.

 b.  في عام 1906، ضرب سان فرانسيسكو زلزال سجل 8.25. كم ضعًفا من 
الطاقة أنتجها زلزال 1906 بالنسبة إلى زلزال 1989؟

بّسط كل تعبير.

 16. 2 log 4 m + 6 log 4 n - 3(log 4 3 + log 4 j )

 17. 1 + ln 3 - 4 ln x

جد حل كل من المعادالت التالية.

 18. 3 x + 8 = 9 2x

 19. e 2x - 3e  x + 2 = 0

 20. log x + log (x - 3) = 1

 21. log 2 (x - 1) + 1 = log 2 (x + 3)

 أي المعادالت ليس لها حلول؟ اختيار من متعدد  .22  

 

بالنسبة إلى التمرينين 23 و 24، أكمل كل خطوة.

a. جد دالة أسّية أو لوغاريتمية لتمثيل البيانات.  
.x = 20 جد قيمة كل نموذج عند .b  

x 1 3 5 7 9 11 13

y 8 3 0 -2 -3 -4 -5

 .23  

x 1 3 5 7 9 11 13

y 3 4 5 6 7 9 10

 .24 

التعداد السكاني يوضح الجدول تعداد سكان الواليات المتحدة بين   .25  
عامي 1790 و 1940. افترض أن 1780 = 0.

العام السكان )بالمليون(

1790 4

1820 10

1850 23

1880 50

1910 92

1940 132

a.  احسب التقريب الخطي للبيانات بافتراض نموذج تربيعي. مّثل البيانات 
بيانًيا، واكتب معادلة للخط األفضل تمثياًل.

b.  استخدم النموذج الخطي إليجاد نموذج البيانات األصلية. هل النموذج 
التربيعي جيد التمثيل للنمو السكاني؟ اشرح.
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   الربط مع حساب التفاضل والتكامل المتقدم2
  الحساب التقريبي لمعدالت التغير

الهدف
استخدام المستقيمات 
القاطعة واالشتقاق من 
أجل الحساب التقريبي 

لمعدالت التغير.

 استكشفنا معدل تغير دالة عند نقطة معينة باستخدام المستقيمات القاطعة 
 واالشتقاق. لقد تعلمت أنه يمكن تمثيل معدل تغير دالة عند نقطة معينة بواسطة ميل 

 مستقيم المماس بالدالة عند تلك النقطة. وُيطلق على هذا معدل التغيراللحظي عند تلك النقطة.
 

 يتم استخدام الثابت e في استخدامات النمو والتضاؤل المستمرين. ولهذا الثابت كذلك 
 العديد من االستخدامات في حساب التفاضل والتكامل. معدل تغير f (x ) = e x عند 
 أي من نقاطها يكون فريًدا، مما يجعلها دالة مفيدة لالستكشاف والتطبيق في حساب 

التفاضل والتكامل. 

نشاط 1 معدل التغير التقريبي

.x = 1 عند f (x) = e x تقريب معدل تغير

 .Q(2, f (2))و P(1, f (1)) بيانًيا؛ وارسم مخطًطا للنقطتين f (x) = e x مّثل الخطوة 1 

.Q و P عبر f (x) ارسم خًطا قاطًعا للدالة الخطوة 2 

.Q و P باستخدام f (x) لـ m استخدم    لحساب متوسط معدل التغير الخطوة 3 

الخطوة 4  كرر الخطوات 3-1 مرتين إضافيتين. أواًل استخدم P(1, f (1)) وQ(1.5, f (1.5)) ثم استخدم
.Q(1.25, f (1.25))و P(1, f (1))

تحليل النتائج
بينما يقترب اإلحداثي x لـ Q من 1، مما يقترب متوسط معدل التغير m؟  .1  

 2.  قم بتقييم ووصف الكفاءة اإلجمالية والفاعلية اإلجمالية الستخدام المستقيمات القاطعة لتقريب معدل التغير 
اللحظي لدالة عند نقطة معلومة.

 .h قمت بتطوير تعبير االشتقاق لحساب ميل المستقيمات القاطعة لقيم مختلفة من

ناتج قسمة الفرق

بينما تنخفض قيمة h، يقترب الخط القاطع أكثر فأكثر من مستقيم المماس بالدالة. ويعمل استبدال قيم h المتناقصة في 
االشتقاق على إنتاج ميول خطية  قاطعة تقترب من حد ما. ويمثل هذا الحد ميل مستقيم المماس ومعدل التغير اللحظي 

للدالة عند تلك النقطة.
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نشاط 2 معدل التغير التقريبي

تقريب معدل تغير  عند نقاط متعددة. 

استبدل f (x) = e  x في االشتقاق. الخطوة 1 

الخطوة 2  قّرب معدل تغير f (x) عند x = 1 باستخدام قيم h التي 
.h = 0.1 ,0.01 ,0.001 ,0.0001 تقترب من 0. افترض أن

.x = 3 و x = 2 كرر الخطوتين 1 و 2 بالنسبة إلى الخطوة 3 

تحليل النتائج
حيث h → 0، مما يقترب متوسط معدل التغير لكل قيمة من x؟  .3 

.x عند أي نقطة f (x) = e x اكتب تعبيًرا لمعدل تغير  .4 

جد معدل تغير g(x) = 3e x عند x = 1. كيف كان تأثير ضرب e x في ثابت على معدل التغير عند x = 1؟  .5 

.x عند أي نقطة g(x) = ae x اكتب تعبيًرا لمعدل تغير  .6 

 في هذا الفصل، تعلمت أن f (x ) = ln x هي معكوس g (x ) = e  x، وتعلمت كذلك بعض 
 استخداماتها في تطبيقات النمو والتضاؤل األسيين. كما هو الحال مع e؛ فإن معدل تغير

 f (x ) = ln x عند أي من نقاطها فريد، مما يجعلها كذلك دالة مفيدة أخرى في تطبيقات 
حساب التفاضل والتكامل.  

نشاط 3 معدل التغير التقريبي

قّرب معدل تغير f (x) =lnx عند نقاط متعددة.

الخطوة 1 استبدل f (x) = ln x في االشتقاق. 

الخطوة 2  قّرب معدل تغير f (x) عند x = 2 باستخدام قيم h التي 
., 0.01 ,0.001 ,0.0001 0.1  = h تقترب من 0. افترض أن

.x = 4 و x = 3 الخطوة 3 كرر الخطوتين 1 و 2 بالنسبة إلى

تحليل النتائج
حيث h → 0، مم يقترب متوسط معدل التغير لكل قيمة من x؟  .7 

.x عند أي نقطة f (x) = ln x اكتب تعبيًرا لمعدل تغير الدالة  .8 

النموذج والتطبيق
.x عند أي نقطة g(x) = -3 ln x في هذه المسألة، سوف تقوم باستقصاء معدل تغير الدالة  .9 

.x = 3 ثم عند x = 2 عند g(x) قّرب معدالت تغير  .a 

ما وجه المقارنة بين معدالت التغير هذه ومعدالت تغير f (x) = ln x عند هاتين النقطتين؟  .b 

.x ألي نقطة g(x) = a ln x اكتب تعبيًرا لمعدل تغير الدالة  .c 
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