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الوحدة الّثالثة: معادالت ومسائل كالمّية 
أعداد خاصّة   3.1

العدد 39 هو عدد خاّص.  

إذا أضفنا حاصل جمع أرقامه إىل حاصل رضب أرقامه فسنحصل عىل العدد نفسه.    

اِفحصوا.

نفحص ما إذا كانت هنالك أعداد ثنائّية املنزلة إضافّية تحّقق هذه الّصفة. 

x ميثِّل رقم عرشات العدد َو  y ميثِّل رقم آحاده.  .1
ُاكتبوا تعبريًا جربيًّا لعدد ثنايّئ املنزلة.   أ. 

ُاكتبوا معادلة متثِّل الّصفة.   ب. 

ِجدوا أعداًدا أخرى تحّقق الّصفة.   ت. 

ِجدوا، يف كّل بند، أعداًدا ثنائّية املنزلة تحّقق الّصفة:   .2
إذا أضفنا ضعفْي رقم العرشات وحاصل رضب األرقام إىل رقم اآلحاد فسنحصل عىل العدد نفسه.   أ. 

ِجدوا األعداد.   

إذا أضفنا 3 أضعاف رقم العرشات وحاصل رضب األرقام إىل رقم اآلحاد فسنحصل عىل العدد نفسه.   ب. 

ِجدوا األعداد.   

إذا أضفنا   أضعاف... إىل رقم اآلحاد ...... ت. 
اِختاروا عدًدا أُحادي املنزلة بدل املربع، ثم أكملوا الجملة كام َورََد يف الُجمل الّسابقة، وِجدوا األعداد.     

العدد 35 هو عدد خاّص.

إذا أضفنا ضعفْي حاصل رضب األرقام إىل رقم اآلحاد فسنحصل عىل العدد نفسه. 

اِفحصوا وجدوا جميع األعداد الّثنائّية املنزلة التي ُتحّقق هذه الّصفة.  .3
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العدد 47 هو عدد خاّص.

لناه برتتيب مقلوب وأضفنا العدد الّناتج إىل العدد 47 فسنحصل عىل مرّبع العدد.    إذا سجَّ

اِفحصوا وجدوا جميع األعداد الّثنائّية املنزلة التي ُتحّقق هذه الّصفة.   .4

 

تحدٍّ

العدد 62 هو عدد خاّص.

لناه برتتيب مقلوب وطرحنا العدد الّناتج من العدد 62  فسنحصل عىل مرّبع العدد. إذا سجَّ

اِفحصوا وِجدوا جميع األعداد الّثنائّية املنزلة اّلتي ُتحّقق هذه الّصفة.  .5

العدد 45 هو عدد خاّص.

إذا طرحنا منه 9 أضعاف رقم عرشاته فسنحصل عىل مرّبع العدد.

6. أ. اِفحصوا.ِجدوا أعداًدا ثنائّية املنزلة أخرى ُتحّقق نفس الّصفة. 

    ب. كم عدًدا ثنايّئ املنزلة ُيحّقق نفس الّصفة؟  
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هل تعلمون؟ 

العدد 1729 معروف كعدد هاردي - رمنوجن

 )Hardy-Ramanujan number( ي هذا العدد هكذا ُسمِّ

يف أعقاب حكاية مشهورة حدثت عندما زار هاردي يف املشفى 

رمنوجن املريض. فيام ييل قصة هاردي: "سافرُت بسيارة أجرة 

لزيارة صديقي يف املشفى. ُقلت له إّن رقم لوحة )منرة( الّسيارة 

ا. أضفت  اّلتي سافرت فيها هو 1729 وهذا العدد ممّل جدًّ

ا لالهتامم؛ فهذا هو أصغر عدد  وقلت له: أمتنى أاّل يكون ذلك مؤرًشا سيًئا. أجاب صديقي: ال، هذا العدد مثري جدًّ

ميكن أْن نعربِّ عنه كمجموع عددين قوة ثالثة بطريقتني مختلفتني".   

12 1 10 9 17293 3 3 3+ = + = يف الواقع الطريقتان هام:   

 لكن إذا استعملنا أعداًدا سالبة أيًضا فإّننا نجد عدًدا أصغر من ذلك يحقق الصفة نفسها.   

 5) 4 3 91= + =(63 3 3 3+ -

م الّرياضّيون أعداًدا ذات صفة شبيهة وأطلقوا عليها اسم "أرقام )مُنر( سيارات األجرة". مثاًل: العدد األصغر الذي  عمَّ

يه منرة )عدد( سيارة األجرة  5 طرق مختلفة نسمِّ ميكن كتابته مبساعدة مجموع عددين قوة ثالثة )ألعداد طبيعّية( ب 

 Srinivasa Ramanujan, الخامسة. العدد  1729 هو منرة )عدد( سيارة األجرة الثانية.  كان رسينيفىس رمنوجن )

، وهو طفل معجزة، عبقرّي وعصامّي )علَّم نفسه بنفسه(. مبا أّنه يف بداية حياته مل  1920-1887( رياضيًّا هنديًّا مهامًّ

تكن له عالقة برياضيني آخرين، فقد وجد بقواه الذاتية نظريات كثرية يف مجال األعداد، لكّنه مل يسمع عنها. الّريايّض 

اإلنجليزّي هاردي  )G.H. Hardy, 1877-1947) اّلذي رأى أعامله، اكتشف عبقريته، وصار معلِّمه الّروحّي.  

نحافظ على لياقة رياضّية

لوها يف دفاتركم.   اِحسبوا شفويًّا، بطرق مختلفة، وسجِّ  .1

اِحسبوا   بطريقتني مختلفتني.   أ. 

اِحسبوا  بطريقتني مختلفتني. ب. 

اِحسبوا  بطرق مختلفة وكثرية قدر اإلمكان.  ت. 

اِحسبوا  بطرق مختلفة وكثرية قدر اإلمكان. ث. 
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x َو y هام عددان طبيعّيان أُحاديَّا املنزلة.     .2
.)y َو x  حّلوا املعادالت اآلتية )ِجدوا قيم  

اِنتبهوا! ميكن أْن تكون هناك عّدة حّلول.    

5x + y = 2x + 5y أ. 

x – 2y = 4 ب. 

2x – y = 4 ت. 

 2x – 2y = 17 – 5y ث. 

*

أُحجية
عندما سافرت مريم برسعة ثابتة الحظت حجرًا عىل جانب الّطريق وعليه عدد ثنايّئ املنزلة. َبعد مرور ِنصف ساعة 

ن من نفس األرقام لكْن برتتيب مقلوب. مرَّت  بالّضبط مرَّت بالقرب من حجر آخر عىل جانب الّطريق عليه عدد مكوَّ

ِنصف ساعة إضافّية وشاهدت حجرًا ثالًثا عىل جانب الّطريق عليه نفس األرقام الّسابقة اّلتي كانت عىل الحجرين 

الّسابقني لكْن يوجد بينهام الرّقم 0. اِنتبهوا، أمامكم صورة حجر عىل جانب الّطريق، وقد أُعطيت الّصورة للتمثيل فقط، 

وال عالقة لها بحّل األُحجية. ما هي رسعة سفر مريم؟  

9 תשנ"ח إصدار كلية القدس أُخذت من مجلة  אלף אפס גיליון   *


