
بحث عن الدوال والمتباینات وخصائصھا كامل مع العناصر
ھناك العدید من المصطلحات التي تمر معنا في مادة الریاضیات، سواء كان ذلك في فرع الجبر من ھذه المادة، أو الھندسة أو أي
فرع آخر منھا، وكل ھذه المصطلحات لھا دالالت واستخدامات وخصاِئص معینة، یتم استخدامھا لتسھیل ھذه المادة التي تتصف

بالتعقید إلى حد ما، ومن بین ھذه المصطلحات الھامة یأتي كل من الّدوال الریاضیة والُمتباینات، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم بحث
متكامل عن ھذه المصطلحات الریاضیة ومفاھیمھا وخصاِئصھا.

مقدمة بحث عن الدوال والمتباینات
تعد الریاضیات من أصعب العلوم التطبیقیة التي عرفھا اإلنسان ودرسھا على مدى قرون وربما آالف السنین، بدءاً من المفاھیم

البسیطة لھذه الملدة وحتى أكثرھا تعقیداً، ومن جراء دراسة ھذه المادة، تعرف اإلنسان إلى علوم أخرى مرتبطة بھا، وھذا ما یجعل
مصطلحاتھا ومفرداتھا كثیرة للغایة، وخاصة أن ھذه المصطلحات تدخل فعلیاً بالعلوم األخرى، كما ھو الحال مع الّدوال والُمتباینات

اللتان یرجع استخدامھا واستنتاج قواعدھما إلى قرون خلت، ِمما جعل الَبحث فیھَما وكل ما یتعلق بِھما أمر ھام للغایة، وھذا ما
سنتناولھ في َبحثنا عن ھذین المصطلحین.

بحث عن الدوال والمتباینات وخصائصھا كامل مع العناصر
الّدوال والُمتباینات ُمصطلحان ِریاضیان َھامان، ولكل منھما تعریفھ الخاص وأنواعھ وخصاِئصھ وصلتھ بالعلوم األخرى، وفي

السطور القادمة، سوف َنبحث في ھذه المفاھیم ونتوسع بشرحھا، وفق الترتیب اآلتي:
ما ھي الدوال

في المفھوم الریاضیة، الّدوال الریاضیة ھو جمع لمصطلح الّدالة الریاضیة، والتي یطلق علیھا أیضاً سم الوظیفة أو التابع أو
االقتران، وكل ھذه المصطلحات تشیر لفھوم واحد، وھو إما وصف أو قانون أو قاعدة أو تحدید عالقة بین متغیر واحد یسمى

اصطالحاً المتغیر المستقل ویطلق علیھ اسم المجال، وبین متغیر آخر یسمى اصطالحاً المتغیر التابع أو المجال المقابل، وتحتوي
الّدالة على مجموعة من المدخالت والمخرجات التي توجد عالقة بینھا، ولذلك یتم أیضاً تعریفَھا على أنھا العالقة التوضیحیة، أو أنھا
كائن ریاضي یقوم بتوضیح العالقة بین مدخالت ومخرجات مجموعة ما، بحیث یكون كل مدخل في المجموعة مرتبط بمخرج واحد
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خصائص الدوال

ال یمكن الفصل بین أنواع الّدوال الریاضیة وخصاِئصھا، فكل نوع منھا لھ خاصیتھ التي تمیزه عن غیره، وبصیغة أخرى، أن
الخصاِئص ھي التي تعمل على تحدید نوع الّدالة التي نتعامل معھا، وسنأتي على ذكر أكثر أنواع الّدوال المعروفة والمستخدمة في
الریاضیات الحقاً، ومع ذلك، ھناك الخصائص التي تتعلق بالّدوال بشكلھا العام، وھي التي تحدد العناصر المحتواة فیھا مع توضیح

العالقة بینھا، والتي یمكن اختصارھا في اآلتي:
والمخرجات.تتكون الّدوال من مجموعتین أساسیتین ھما المدخالتالمكونات:●
.Xبالحرفعادةلھاویرمزالمجال،أوالمدخالتمجموعةأوالمنطلقمجموعةتسمىاألولى:المجموعة●
أو المجال التابع أو النطاق أو المدى، ویرمز لھا عادةتسمى مجموعة المستقر أو مجموعة المخرجاتالمجموعة الثانیة:●

.Yبالحرف
الثانیة،المجموعةمنبعنصریناالقترانیمكنھال،Xالمنطلقأوالمجالمجموعةمنعنصرأيبالمخرجات:االقتران●

.Yالمستقرأوالمقابلالمجالمجموعةمنفقطواحدبعنصریقترنوإنما
یرتبطأن،Yالتابعالمجالمجموعةمنعنصرأيیستطیعالسابقة،الخاصیةمنالعكسعلىبالمدخالت:االقتران●

.Xالمنطلقأوالمجالمجموعةمنأكثرأوبعنصر
البیاني أو بالصور بحسب نوع الّدالة.یمكن تمثیل الّدوال بالتعبیر الجبري أو بالرسمالتمثیل:●

أنواع الدوال
الّدوال الریاضیة استعمالھا واسع للغایة في فروع الریاضیات، بما في ذلك فرعي الجبر والھندسة وما نحوھا، وفیما یلي نذكر أھم

أنواعھا وھي التالي:
َدَوال الوظیفة الواحدة.●
َدَوال الوظائف المتعددة.●
َدَوال متعددة الحدود.●
َدَوال من الدرجة الثانیة.●
َدَوال خطیة.●
َدَوال متطابقة.●
َدَوال عقالنیة.●
َدَوال جبریة.●
َدَوال تربیعیة.●
َدَوال تكعیبیة.●



َدَوال زوجیة وفردیة.●
َدَوال ثابتة.●
َدَوال مركبة.●
َدَوال مثلثیة.●
َدَوال متغیرة الحدود.●
َدَوال العوامل.●
َدَوال األعداد الصحیحة.●
َدَوال الوظیفة الكسریة.●
َدَوال وظیفة اإلشارة.●
َدَوال متزایدة أو متناقصة.●
َدَوال متناقضة.●
َدَوال أسیة.●
َدَوال عكسیة.●

ما ھي المتباینات
الُمتباینات مصطلح یطلق على البیان الریاضي الذي نحصل من خاللھ على توضیح العالقة بین تعبیرین جبریین من خالل استخدام

رمز، أو أحد رموز عدد المساواة، فإذا كان لدینا تعبیرین جبریین ضمن معادلة، أحدھما ال یساوي اآلخر، فھذا یسمى بالمصطلح
الریاضي عدم المساواة، أي أن الطرف األول منھا ال یساوي الطرف الثاني، وبالتالي ھو إما أن یكون أحد الطرفین أكبر أو أصغر
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رموز المتباینات

عادة ما تستخدم ھذه الرموز بشكل شائع مع الُمتباینات الخطیة، أو ما تعرف أیضاً باسم الجبریة، بالرغم من أن ھناك العدید من
أنواع الُمتباینات، وھذه الرموز الشائعة خمسة، وھي التالي:

في المعادالت الریاضیة.الرمز األساسي في عدم المساواة، وھي عكس إشارة =≠:●
عالقة ال مساواة صارمة لیس فیھا تبدیل.وتعني أن الطرف األول أصغر من الطرف الثاني، وھي<:●
أیضاً عالقة ال مساواة صارمة لیس فیھا تبدیل.وتعني أن الطرف األول أكبر من الطرف الثاني، وھي>:●
: وتعني أن الطرف األول أصغر أو یساوي الطرف الثاني.≤●
وتعني أن الطرف األول أكبر أو یساوي الطرف الثاني.≥:●

خصائص المتباینات
ھناك بعض الخصاِئص األساسیة التي تتعلق بالُمتباینات، والتي یمكن اختصارھا بالتالي:

فإن عالقة الالمساواة تتوزع على الثالثة، فإذا كان أ ≤ ب، و ب <إذا كان لدینا ثالثة أرقام "أ، ب، ج"،خاصیة التعددیة:●
ج، فإن أ ≤ ج.

ثابت من طرفي الُمتباینة، یجعل طرفیھا في تكافؤ، فإذا كانوتقضي بإن إدخال أو إنقاص أي رقمخاصیة الجمع والطرح:●
أ ≤ ب، فإن أ+م ≤ ب+م، وكذلك الطرح.

الُمتباینة برقم ثابت موجب ال یغیر فیھا شيء، فإذا كانوتفضي إلى أن ضرب أو قسمة طرفيخاصیة الضرب والقسمة:●
م رقم ثابت موجب، فإن أ ≤ ب تكافئ أ×م ≤ ب×م، وإذا كانت م رقم ثابت سالب، یتم عكس تعبیر عدم المساواة في

الُمتباینة، فإذا كانت أ ≤ ب، وكانت م ثابت سالب، تصبح أ×م ≥ ب×م.
نكتفي فقط بقلب رمز عدم المساواة الموجود، فإذا كان لدینا أوتفضي إال أنھ إذا قلبنا طرفي الُمتباینة،الخاصیة العكسیة:●

≤ ب، فإن معكوسھا الصحیح ھو ب ≥ أ.
أنواع المتباینات

ھناك عدة أنواع من الُمتباینات التي یتم تعریفھا في الریاضیات، وأھمھا ثالثة أنواع شائعة یتم التعامل معھا بشكل دوري، وھي
اآلتي:

ًالُمتباینات الخطیة:● بینھا، ولھا أیضاً عدة أنواع، فمنھا الُمتباینات التي تحتويوھي األشھر أو األكثر تواجداً واستخداما
على متغیر واحد، أي مجھول مثل س، أو متعددة المتغیرات مثل س، ص، ع وما إلى ذلك، وكل لھا طریقة حل تتعلق

بحل الّدوال وإیجاد المتغیرات.
البیانیة، وحلھا ال یختلف كثیراً عن شبیھتھا الخطیة، إذ أن مالھماوالتي یتم تمثیلھا عادة بالرسومالُمتباینات غیر الخطیة:●

تخضعان لنفس األسلوب بالحل تقریباً، وھي أیضاً تتعلق بطریقة حل الّدوال.
في حلھا لقواعد حل الكسور وتوحید المقامات وما إلىوالتي تتضمن في طرفیھا كسور، وتخضعالُمتباینات الكسریة:●

ذلك.
خاتمة بحث عن الدوال والمتباینات



في نھایة ھذا الَبحث الثمین، لقد تعرفنا معاً على مفھوم كل من الّدوال وخصاِئصھا وأنواعھا الكثیرة المعروفة، مع شرح تفصیلي
لمفاھیمھا المعقدة، كما تعرفنا أیضاً على مفھوم الُمتباینات في علم الریاضیات، والتي ترتبط ارتباط وثیق بالّدوال الریاضیة، وتوسعنا

في شرح َخصائص الُمتباینات وماھي رموزھا األساسیة، وبینا أنواعھا األساسیة المستخدمة في الریاضیات، وكیف أن غالبیة
أنواعھا یتم حلھا وفق العدید من القواعد التي تتعلق بالّدوال، وخاصة الُمتباینات الخطیة.


