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 .Aملدينة  h 00 0ساعة و بداية من الساعة  24خالل دراجات احلرارة  رتمومرت الجهاز  لنا قاس

 تحصلنا على الشكل التاليف

 
بالتالي ُيمكن أن نرفق و  .C° 4درجة احلرارة كانت  h 00 12، أّنه  على الساعة نحيهذا امل منُيمكن قراءة مثال، 

 .4القيمة  12بالعدد 

( 1)   ُنعرب عن هذه املالحظة بالرتميز  .   1    كذلك نكتبأو    

 . دالةهي ف، بني الساعة و درجة احلرارة املطابقةالعالقة أو   ُتمثل 

 . بالدالة  12هو صورة العدد  4، أو أّن العدد 4الصورة  12نقول أّن للعدد 

 ؟  بالدالة  4؟ ما هي صورة العدد  الرتميز هلا؟ كيف ُيمكن  h 00 4هي درجة احلرارة املسجلة على الساعة ما  .1

 .( 1) ؟ عّين بيانيا  ( 1) ما ذا يعي العدد  . 

 ؟ عّينها بيانيا. كيف نرمز هلا ؟  بالدالة  13ما ذا تعي صورة العدد  .3

 أشرح ملاذا ال توجد نقط خمتلفة من املنحي هلا نفس الفاصلة. . 

 ؟ حّدد هذه األعداد يف حالة اإلجابة بالتأكيد.  بالدالة  2هل توجد أعداد خمتلفة هلا نفس الصورة  .5

 أكتب اجملال الزمي الذي من خالله مت تسجيل درجات احلرارة. .6

 . موعة من األعداد احلقيقية بـ نرمز هلذه اجمل

 .( ) ، و على درجة احلرارة املسجلة بـ  ينتمي إىل   ، مع  ندل، عامة، على ساعة التسجيل بـ  .7

 و أكمل اجلدول التالي. أنقل
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 الرموز هي معطيات و رموز النشاط األول.املعطيات و 

 ؟ ما هي إشارتها ؟  ؟ كيف نرمز هلا بالدالة  h 00 0ما هي درجة احلرارة على الساعة )أ(    .1

 .h 00 4)ب( أجب على نفس األسئلة من أجل الساعة 

( ) حيث   األعداد احلقيقية كانت درجة احلرارة معدومة ؟ استنتج   أي ساعة يف  ( )أ .    . 

( ) حيث   )ب( يف أي ساعة  كانت درجة احلرارة حتت الصفر ؟ استنتج األعداد احلقيقية    . 

( ) حيث   )جـ( يف أي ساعة  كانت درجة احلرارة فوق الصفر ؟ استنتج األعداد احلقيقية    . 

إذا كانت فوق  ( ) إىل درجة احلرارة    باإلشارة بـ  و ذالك ،2نتائج السؤال  يسمح بتلخيصشكل جدواًل  .3

 إذا كانت حتت الصفر. ( ) إىل درجة احلرارة  –الصفر، و اإلشارة بـ 

 

 املعطيات و الرموز هي معطيات و رموز النشاط األول.

 .h 00 4اليت ُسجلت على الساعة بني و  h 00 2قارن بني درجة احلرارة املسجلة على الساعة  .1

 .( ) و    ( ) استنتج مقارنة بني 

 .h 00 12و بني اليت ُسجلت على الساعة  h 00 10)ب( قارن بني درجة احلرارة املسجلة على الساعة 

 .( 1) و    ( 1) استنتج مقارنة بني 

 (      مع   ينتميان إىل    و      وقتني لتسجيل درجة احلرارة )     و      ليكن  . 

 يف كل حالة من احلاالت التالية: (  ) و    (  ) بني قارن 

  6   ينتميان إىل اجملال     و      )أ(   

   1 6 ينتميان إىل اجملال     و      )ب( 

      1 ينتميان إىل اجملال     و      )جـ( 

 ؟ ما هي درجة احلرارة القصوى املسجلة خالل اليوم ؟ يف أي ساعة كانت .3

 األخرى املسجلة يف اليوم ؟ ( ) ما ُيمكن قوله بالنسبة إىل درجات احلرارة 

 )ب( ما هي درجة احلرارة األدنى املسجلة خالل اليوم ؟ يف أي ساعة كانت ؟

 األخرى املسجلة يف اليوم ؟ ( ) ما ُيمكن قوله بالنسبة إىل درجات احلرارة 

بداللة الساعة  ( ) ، و ذالك باإلشارة إىل تغّيرات درجة احلرارة 3و  2شكل جدواًل يسمح  بتلخيص نتائج السؤالني  . 

 .( ( )  قيم للداللة على تناقص  و السهم    ( ) تزايد قيم للداللة على      ) نستعمل السهمللتسجيل.   

 


