الدالة التربيعية  -تمارين
 )1س ّجل التمثيل الجبري للدالة التربيعية الناتجة من الدالة

اذا:

ا .ازحنا رسمها البياني بـ  8وحدات الى االعلى

ه .ازحنا رسمها البياني بـ  8وحدات الى اعلى و 8وحدات الى اليمين

ب .ازحنا رسمها البياني بـ  14وحدات الى اليسار

و .ازحنا رسمها البياني بـ  0وحدة الى اليمين و 4وحدات الى االسفل

ج .ازحنا رسمها البياني بوحدتين الى اليمين

ز .ازحنا رسمها البياني بـ  -8وحدات الى اليسار

د .ازحنا رسمها البياني بـ  -4وحدات الى االسفل

ح .ازحنا رسمها البياني بـ  5.5وحدات الى اليمين و  -95.وحدات الى اليمين

انتبة أنّ
 )2معطى النقاط الصفرية لكل دالة بالبنود التالية,
اكتب التمثيل الجبري للدوال التالية وثم جد مجال الموجب والسالب للدالة.
ا(4,0) (-6,0) .

ه(8,0) .

ب(10,0) (-2,0) .

و(-6.5,0) (2.5,0) .

ج(-5,0) .

ز(3.5,0) (-3.5,0) .

د(-24,0) (-8,0) .

ح(0,0) (14,0) .

 )3أ .جد احداثيات نقاط تقاطع الدوال التالية (أ-ي) مع المحورين  xو( . yرتّب الحل بجدول)
ا.

و.

ب.

ز.

ج.

ح.

د.

ط.

ه.

ي.

ب .عبّر عن الدوال (ب -د) بالتمثيل النقاط الصفرية
ج .عبّر عن الدوال (و -ي) بالتمثيل العام
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 )4معطى  6دوال تربيعية.
.1

.4

.2

.5

.3

.6

لكل دالة:
ا .صف كيف نتج الرسم البياني للدالة نسبةً للدالة

5

ب .جد احداثيات نقطة الرأس للدالة5
ج .جد معادلة محور التماثل للدالة5
د .جد احداثيات نقاط التقاطع للدالة مع المحاور5

ه .ارسم الدالة في هيئة المحاور 5xy
و .جد متى الدالة تصاعدية ,تنازلية ,موجبة وسالبة5

صل حسابتك .اذا جوابك نعم ,جد نقطة تماثلها.
 )5افحص في كل بند :هل النقطة تقع على الدالة ام ال؟ ف ّ
ا.

و.

ب.

ز.

ج.

ح.

د.

ط.

ه.

ي.

 )6س ّجل صحيح أم غير صحيح .علّل.
أ .للدالتين

نفس محور التماثل5

و

نفس نقطة القصوى5

ب .للدالتين

و

ج .الدالتين

و

د .الدالة

موجبة لكل 5x

هم دوال متشابهة (نفس الدالة)5
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 )7معطاه دالة تربيعية بالشكل

 .الدالة تنازلية بالمجال

وتصاعدية بالمجال

.

أ .اكتب التعبير الجبري للدالة.
ب .ارسم الرسم البياني للدالة.
ج .ما هي معادلة محور التماثل للدالة ؟
د .جد احداثيات النقطة المتماثلة للنقطة ) (-5,9على الرسم البياني.
ه .اعط مثالً عن نقطتين متماثلين على الدالة.
و .هل للنقطة ) (-2,-2يوجد نقطة تماثل على الدالة؟
اذا كان جوابك نعم ,ما هي احداثيات النقطة.
اذا كان جوابك ال ,علل لماذا.

 )8معطى دالة تقطع محور

بـ

و

ويقع رأس القطع المكافئ فوق محور .

أ .جد ألي قيم  ,xالدالة تصاعدية وموجبة
ب .جد ألي قيم  ,xالدالة سالبة

 )9معطى الدوال:

سجل صحيح أم غير صحيح .ع ّلل.
أ .للدالة

يوجد نقطتين صفريّتين5

ب .للدالتين

و

يوجد نفس محور التماثل5

ج .للدالتين

و

يوجد نفس نقطة القصوى5

د .الدالتين

و

متطابقين5
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هم

 )11النقاط الصفرية للدالة التربيعية من الشكل

,

.

ا .ما هي احداثيات النقطة القصوى للدالة؟
ب .متى الدالة موجبة؟
ج .متى الدالة سالبة؟
د .ما هي احداثيات نقطة تقاطع الدالة مع محور y؟
ه .اختر الجواب الصحيح:
لكي نحصل على دالة تربيعية لها نقطة صفرية واحدة ,علينا ازاحة الدالة:
) (iiوحدة الى االعلى
) 3 (iوحدات الى االعلى
) (iiiوحدة الى االسفل

) 3 (ivوحدات الى االسفل

و .س ّجل مثال ,لدالة بتمثيل االزاحات ,التي ليس لها نقاط صفرية5
ز .كم دالة يمكن التسجيل بالبند (و)؟

)11
ا .س ّجل دالة على شكل:

التي احداثيات نقطة قصوتها هي ) 5(2,3معطى ّ
أن النقطة ) (6,35تقع على الدالة5

ب .ما هي معادلة محور تماثل الدالة؟
ج .كم نقطة صفرية يوجد للدالة؟
د .ألي قيم  xالدالة تصاعدية؟
ه .ألي قيم  xالدالة تنازلية وموجبة؟

)12
أ .رتّب الدوال التالية من األكثر متمدّد الى االكثر منكمش .علل.
)(i

)(ii

)(iii

)(iv

ب .ما هي معادلة محور التماثل لكل من الدوال بالبند أ؟
ج .ما هي نقطة القصوى لكل من الدوال بالبند أ؟
د .س ّجل مثال لدالة تربيعية التي هي أكثر انكماشا ً من كل الدوال بالمعطى5
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 )13نقاط تقاطع دالة تربيعية مع محور  xهم(-2,0), (10,0) :
نقطة القصوى للدالة موجود تحت محور .x
أ .جد بأي مجال تكون الدالة تصاعدية5
ب .جد بأي مجال تكون الدالة سالبة5
ج .قيمة  yلنقطة القصوى للدالة هي . -4س ّجل التعبير الجبري للدالة التربيعية حسب كل المعطيات5

 )14معطى الدوال التربيعية التالية:
ا.

و.

ب.

ز.

ج.

ح.

أ .الي من الدوال التالية نفس نقطة القصوى؟ ما هي احداثياتها؟
ب .هل يوجد دوال اعاله التي تقطع محور  yبنفس النقطة؟ اذا جوابك نعم ,س ّجل أي دوال واحداثيات نقطة التقاطع5
ج .أي دوال تقع عليها النقطة )(3,30؟ علل حساباتك5
د .جد النقطة المتماثله للنقطة ) (3,30للدوال بالبند (ج)5

 )15معطى الدالة التربيعية:
أ .ما هي معادلة محور تماثل للدالة؟
ب .ما هي نقطة القصوى للدالة؟
ج .كم وحدة والى اي اتجاة يجب ازاحة الدالة كي تحصل الدالة على نقطة صفرية واحدة؟ علل5
د .كم وحدة والى اي اتجاة يجب ازاحة الدالة كي تحصل الدالة على نقطتين صفريتين؟ علل5
ه .هل النقطة ) (6,28تقع على الدالة؟ علل5
و 5عبّر عن الدالة بالتمثيل العام5
مرة واحدة ,ما هي قيمة c؟ علل5
ز 5الخط  y=cيقطع الدالة ّ
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 )16س ّجل عبر كل من الدوال التربيعية بالبنود التالية ,احداثيات نقطة القصوى ونوعها ( MAXأو .)MIN
ا.

و.

ب.

ز.

ج.

ح.

) (iس ّجل متى كل دالة من الدوال التالية تصاعدية5
) (iiس ّجل متى كل دالة من الدوال التالية تنازلية5

 )17أي من الدوال التالية ممكن أن تالئم الرسم البياني؟ علل باختصار
ا.
ب.
ج.
د.
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***سؤال تفكير

اكمل الجدول التالي:
الدالة
ما هو الشرط/ما هم الشروط للبرامترات
بأن...

تكون للدالة نقطتين صفريتين؟

تكون للدالة نقطة صفرية واحدة؟

لن تكن للدالة نقاط صفرية؟

تكون نقطة القصوى/الرأس
للدالة فوق محور x؟
تكون نقطة القصوى/الرأس
للدالة على محور x؟

تكون نقطة القصوى/الرأس
للدالة تحت محور x؟

بالنجاح!
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