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أقطرة )قطارات( يف الهند   3.2

عندما سافر رائد إىل الهند صوَّر الّلفتة اآلتية الّتي تصف للمسافرين  

طريقة تحديد أسعار تذاكر الّسفر لألطفال مقارنة بأسعار تذاكر 

الّسفر للبالغني: 

األطفال الّذين ترتاوح أعامرهم من سن 5 سنوات إىل ما 
قبل 12 سنة، يدفعون نِصف سعر تذكرة الشخص البالغ، 

بحيث يُقرَّب الّسعر إىل أعىل للمضاعف القريب من 
السعر 5 روبيّات. األطفال الّذين تبلغ أعامرهم 12 سنة 

فام فوق يدفعون الّسعر الكامل للتذكرة.

نبحث أسعار تذاكر الّسفر يف القطار. 

1.  أمامكم أسعار الّسفر للبالغني )يف الّروبيّات − العملة المتداولة في الهند والّتي نرمز لها ب Rs(. اِنسخوا الجدول يف 
دفاتركم، وأكملوا األسعار املناسبة لألطفال:  

الّسعر لألطفال )روبّيات(الّسعر للبالغني )روبّيات(
20
24
15

242

9( يف القطار مع أبيه بريو، وقد كان سعر تذكرته 50 روبّية. سافر راجو )ُعمره   .2
ِجدوا ثلثة أسعار ممكنة لتذكرة األب.  أ. 

ما هو الّسعر األكرب املمكن لتذكرة األب؟  ب. 

ما هو الّسعر األصغر املمكن )بروبيّات كاملة( لتذكرة األب؟  ت. 

هل ميكن أْن تُْنِتج الطّريقة الحسابيّة لحساب سعر تذكرة الطّفل حالة غريبة فيها سعر تذكرة الطّفل أغىل من سعر   .3
تذكرة الشخص البالغ؟ ارِشحوا إجابتكم.     

 )12 320 روبيّة مقابل سفر جميع أفراد العائلة. دفع كّل بالغ )أكرب من سّن    سافرت عائلة بابو يف القطار ودفعت   .4
40 روبيّة بالّطبع.   )12 80 روبيّة، ودفع كّل طفل )ُعمره بني 5 إىل 

ِجدوا إمكانيّات مختلفة لعدد األطفال وعدد البالغني يف عائلة بابو.  
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11 روبيّة من سعر تذكرة البنت.  سافر أب وابنته لزيارة أقربائهم، ُعمر البنت 7 سنوات. سعر تذكرة األب أكرث ب    .5
ِجدوا إمكانيّتني مختلفتني لسعر التّذكرتني مًعا.    

138 روبيّة مقابل ست تذاكر. الفرق يف الّسعر بني تذكرة الطّفل  سافر ستة أفراد من نفس العائلة يف القطار، ودفعوا   .6
وتذكرة البالغ هو 18 روبيّة.

كم طفًل وكم بالًغا سافر ضمن أفراد العائلة؟    

225 روبيّة. قالت البنت ألبيها " كم نحن محظوظون ! لو كان سعر تذكرتك  سافر أب وابنته يف القطار، ودفعا مًعا   .7
أغىل بروبيّة واحدة لكان سعر تذكريت أغىل ب 5 روبيّات".

ِجدوا سعرِي التّذكرتني.    

96 روبيّة. قال االبن ألمه " كم هو يّسء حظنا! لو كان سعر تذكرتك أرخص  سافرت أم وابنها يف القطار، ودفعا مًعا   .8
بروبيّة واحدة لكان سعر تذكريت أقل ب 5 روبيّات".

جدوا سعرِي التّذكرتني.  

زاوية الحاسوب

وا جدواًل يف اإلكسل (Excel) مع العناوين اآلتية:   حضرِّ أ.   .9

DCBA
املبلغ الّذي تدفعه األُم 

والبنت الّتي ُعمرها 8

الفرق بني الّسعر للبالغني 

والّسعر لألطفال  
1الّسعر للبالغنيالّسعر لألطفال

2

3

أكملوا أعداًدا طبيعيّة من  1 حتّى 60 عىل األقّل يف عمود " الّسعر للبالغني". ب. 
استمّروا وأكملوا األعمدة األخرى.    

ارِشحوا األعداد الّسالبة يف عمود الفرق.  ت. 

ِصفوا القانونيّة يف عمود الفرق.   ث. 

ِصفوا قانونيّة األسعار يف العمود D. ارِشحوا الّقفزات يف هذا العمود.  ج. 
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هل تعلمون؟ 

القطار هو وسيلة الّنقل املقبولة يف الهند. وقد أقام 

اإلنجليز شبكات األقطرة يف الفرتة الّتي حكموا فيها 

الهند مّدة طويلة. بعد مرور حوايل 4 سنوات عىل 

عت جميع شبكات األقطرة تحت  استقلل الهند، ُجمرِّ

وحدة إداريّة واحدة، وأصبحت من إحدى أكرب شبكات 

 Indian "يت "أقطرة الهند األقطرة يف العالَم، ُسمرِّ

ل مدين يف  )Railways(. هذه الّشبكة هي أكرب مشغرِّ

العالَم، إذ يبلغ عدد العاملني فيها أكرث من مليون ونِصف مليون عامل.    

6 محطة قطار.  8 قطار للمسافرين، وحوايل 900, يوجد يف الهند حوايل  63,000 كم سكك حديديّة، حوايل  700,

ا.  تنقل األقطرة حوايل  14,000,000 مسافرًا كّل يوم. معظم األقطرة مزدحمة جدًّ

أسعار الّسفر يف القطار شعبية ليتمكن فقراء الهند من أْن يسافروا فيها.  

وطلب  للمعاقني  وكذلك  عاًما،  الستني  أعامرهم  تخطّت  الذين  املسافرين  تذاكر  أسعار  يف  تخفيض  الهند  يف  يوجد 

الجامعات، وموظّفي الحكومة من الّدرجة األوىل. يستطيع الّسائحون الغرباء يف الهند أْن يشرتوا تذكرة تُتيح لهم الّسفر 

يف األقطرة يف جميع أنحاء الهند ملّدة زمنيّة ثابتة )حتّى 90 يوًما(.

www.gilihaskin.com تصوير جييل حسكني  ©

نحافظ على لياقة رياضّية

أمامكم فاتورتان. جدوا املعطيات الناقصة: 

أ.

الّسعرالوزن بالكيلوغرامالّسعر للكيلوغرامالغرض

9.800.450القرع

0.5005.90الليمون

8الربقوق .7013.92

7.500.760املوز

املجموع
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ب.

الّسعرعدد الوحداتسعر الوحدةالغرض

820لنب

10.994صابون لألطفال

5رشاشف زينة

5.7218عصري برتقال .60

124.81املجموع

أُحجية

يخرج قطار من تل أبيب إىل برئ الّسبع كّل ساعة كاملة، وكذلك األمر من برئ الّسبع إىل تل أبيب.  

مّدة الّسفر 3 ساعات.

خرج القطار يف أحد األيام من تل أبيب إىل برئ الّسبع عند الّساعة 12:01.

كم قطاًرا مسافرًا مرَّ مقابل هذا القطار حتّى وصل برئ السبع؟   

www.gilihaskin.com  ،تصوير: جييل حسيك  ©


