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الوحدة األوىل: القانونيّة وتعابري جربيّة  

الّتصافح  1.1

نقّص عليكم، يف هذه الفّعاليّة، قصًصا حول التّصافح، وتزيني

 املسامري، وبطاقات شخصيّة الستقبال الجمهور، واإلشارات الضوئيّة.  

َمَهّمتكم أْن تكتشفوا العالقات.  

اجتامع نساء أعامل    .1
اجتمعت مجموعة نساء أعامل يف مؤمتر يف مدينة إيالت، وقد تصافحن يف بداية   

       اللّقاء. 

        تصافحت كّل واحدة منهنَّ مع كلٍّ منهّن مرّة واحدة فقط.  

        اِبحثوا األسئلة اآلتية: 

        كم تصافًحا نعدُّ .......   

أ. إذا كان يف املجموعة 4 نساء؟  

إذا كان يف املجموعة 7 نساء؟ ب. 

إذا كان يف املجموعة 70 امرأة؟ ت. 

ِجدوا طريقة عدِّ التّصافحات إذا كان عدد نساء املجموعة معلوًما؟   ث. 
حاولوا أْن تكتبوا تعبريًا جربيًّا لعدد التّصافحات إذا كان يف املجموعة n نساء. ج. 

يف أيّة حاالت يكون عدد التّصافحات زوجيًّا، ويف أيّها يكون عددها فرديًّا؟   ح. 
علِّلوا إجابتكم.  

بطاقات استقبال الجمهور   .2
تبادلت نساء األعامل، فيام بينهّن يف االجتامع نفسه، بطاقات استقبال الجمهور.   

        أعطت كّل امرأة بطاقتها إىل سائر الّنساء.    

كم بطاقة تنتقل بني نساء املجموعة .......  أ.   
إذا كان يف املجموعة 10 نساء أعامل؟   

إذا كان يف املجموعة n نساء أعامل؟   

يف أيّة حاالت يكون عدد البطاقات زوجيًّا، ويف أيّها يكون عددها فرديًّا؟   ب. 

علِّلوا إجابتكم.  
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تزيني مسامري   .3
نرتِّب عرشة مسامري يف دائرة عىل لوحة خشبّية، ثم نربط   

      خيًطا بني كّل زوج من املسامري. 

       يجب عليكم اآلن أْن تحسبوا، برسعة، 

       كم قطعة توجد بني مسامر معني ومسامري أخرى يف الّتزيني؟    

 

املضّلع وأقطاره ...  .4
هذه املهّمة تشبه املهاّمت الّسابقة.    

يجب عليكم أْن تجدوا عدد األقطار يف املضّلع.   
        كام تعلمون، فليس للمثّلث املسكني أقطار! 

       أما الّشكل الّرباعّي ففيه قطران. 

      حاولوا اآلن أْن تعّدوا عدد أقطار الّشكل الخاميّس، الّشكل الّسدايّس، 

       أّما عدد أقطار الّشكل الّسباعّي، فحاولوا أْن تكتشفوه دون أْن تعّدوا. 

       اِبنوا تعبريًا جربيًّا إليجاد عدد األقطار، بحيث ميثِّل n عدد أضالع املضّلع.

ا، لكن ال تترّسعوا يف استخالص االستنتاجات!  هذه املهّمة ومهّمة الّتصافح متشابهتان جدًّ  

مباريات كرة القدم    .5
16 فريًقا يف الّدوري املمتاز لكرة القدم، ويسعى كّل فريق، يف كّل  هناك   

       موسم، إىل أْن يحتّل املرتبة األوىل. 

       لذا يلعب كّل فريق مع خصمه مرّتني يف املوسم: مباراة بيتّية ومباراة خارجّية.

كم مباراة كرة قدم ُتجرى يف املوسم؟     أ. 

ُاكتبوا قّصة تصف حالة شبيهة بالقصص اّلتي وردت يف الفّعالّية، بحيث تتشابه   ب. 
معها من ناحية رياضّية، ثّم اسألوا سؤالني مناسبني للقّصة اّلتي اقرتحتموها. 
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زاوية الحاسوب

Excel لكّل فّعالّية من الفّعالّيات الّسابقة، ثّم افحصوا إجابتكم.  وا جدول إكسل  6. حضِّ

     أمثلة:

EDCBA
الّتصافحاتعدد املسامريعدد القطع 1عدد األشخاصعدد 

2
3
4
5
6
7

ات من الجداول اّلتي أكملتموها.   نوا تعابريكم الّرياضّية من خالل استعامل متغريِّ     حاولوا أْن تحسِّ

إشارات ضوئّية يف تّلة األربعة   .7
يوجد يف تلة األربعة أربعة شوارع مستقيمة ميّر فيها 

تالميذ كثريون يف طريقهم إىل املدرسة؛ لذا قّرر املسؤولون 

عن املنطقة أْن ينصبوا إشارة ضوئّية يف كّل مفرق يف املدينة. 

قبل البدء يف تنفيذ املرشوع، قّرر املسؤولون أْن يعّدوا عدد اإلشارات

الضوئّية اّلتي يجب أْن ينصبوها يف مدينتهم. 

توّجهوا إىل أطفال املدينة األذكياء، وطلبوا منهم حلواًل لحاالت مختلفة.  

إذا ُوجدت يف ثالثة شوارع ثالث إشارات ضوئّية عىل األكرث

ن الّشوارع يف تّلة الخمسة؟ فكم مفرًقا تكوِّ

 وإذا فّكرنا يف تخطيط أكرب من ذلك فام هو العدد األكرب يف تّلة العرشين؟ 

ساعدوا أطفال املدينة. 

ِجدوا عدد املفرتقات 

n شوارع مستقيمة.  يف املنطقة اّلتي يوجد فيها 

وهكذا تجدون جميع الحاالت.

خريطة تلّة األربعة

معايري لبناء شوارع

اتُخذت يف جلسة البلديّة القرارات اآلتية: 

• يجب أْن يعبّد كّل شارع جديد يف املنطقة مستقياًم.  

• يجب أْن يتقاطع كّل شارع جديد مع جميع الّشوارع

  املوجودة يف املدينة. 

• ال ميّر شارع جديد عرب مفرق يقع بني شوارع قدمية. 

• يجب أْن ننصب إشارة ضوئيّة يف كّل مفرق طرق. 
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زاوية الحاسوب

  Excel   لذا حاولوا اآلن أْن تستعملوا ال 8.  أضاف رئيس البلديّة متطلّبات جديدة،     
      وطلب جدوالً جديًدا إلمكانيات جديدة.                يك تجدوا حالًّ حّتى العدد 75.

هل تعلمون؟ 

استُعملت البطاقات الشخصيّة الستقبال الجمهور ألّول مرّة يف القرن ال  15 يف الّصني، ويف 

القرن ال  17 يف أوروبا. وقد استُعملت، يف األساس، يف لقاءات رسميّة بني مجموعات رفيعة 

املستوى يف املجتمع. تحوَّلت بطاقة االستقبال الشخصيّة مبرور الوقت، شيئًا رضوريًّا لكّل 

شخص من الطبقة املتوّسطة - العليا. تحمل بطاقات االستقبال الشخصيّة يف طيّاتها معلومات تجاريّة عن الرّشكة أو عن شخص 

معنّي؛ فهي تشتمل عىل األغلب عىل اسم صاحب البطاقة، واسم الرّشكة، واملجال الّذي تعمل فيه الرّشكة، وبالطّبع عىل تفاصيل 

حول كيفيّة االتّصال )أرقام الهواتف، عنوان الربيد، الربيد اإللكرتويّن، املوقع يف اإلنرتنت(. تُوزّع البطاقات خالل لقاءات اجتامعيّة 

أو تجاريّة، وهي تهدف إىل تذكري الّشخص الّذي يحصل عليها برشكة صاحب البطاقة. ُصّممت معظم البطاقات يف املايض بشكل 

تقليدّي: نّص أسود عىل خلفية بيضاء. مع تطّور صناعة الطّباعة وإمكانية الطّباعة باأللوان، ازداد الطّلب عىل تصميم بطاقات 

خاّصة ومميّزة، إىل درجة أنّها أصبحت إبداًعا فنيًّا حقيقيًّا. 

نحافظ على لياقة رياضّية

معطاة تعابري جربّية:   

ِجدوا، لكّل تعبري - إذا كان األمر ممكًنا - ثالثة أعداد زوجّية وثالثة أعداد فردّية يعطي تعويضها يف الّتعبري عدًدا صحيًحا. إذا مل  أ. 
تتمكّنوا من ذلك فارشحوا السّبب.  

جدوا، لكّل تعبري - إذا كان األمر ممكًنا - ثالثة أعداد يعطي تعويضها يف الّتعبري عدًدا زوجيًّا ال يقبل القسمة عىل 4.  ب. 

 
أُحجية

كم مربًّعا يوجد يف لوحة الّشطرنج؟ 

اِنتبهوا، عدد املربعات أكرب من 64.


