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املرصوف اليوميّ   3.5

توزّع األُم عىل أوالدها 25 شاقلاً للمرصوف اليومّي حسب  التّفصيل اآليت:

16 مام تبّقى. 1 شاقل َو  البنت األوىل     −  

16 مام تبّقى. البنت الثّانية     − 2 شاقل َو 

16 مام تبّقى. 3 شواقل َو  االبن الثّالث     − 

16 مام تبّقى. 4 شواقل َو  البنت الرابعة    − 

16 مام تبّقى. 5 شواقل َو  االبن الخامس − 

نوا، دون أْن تحسبوا، أّي بنت أو ابن يحصل عىل أكرب مبلغ؟  خمِّ

اِحسبوا مبلغ الّنقود الّذي حصل عليه كّل ابن وكّل بنت.    .1

ا معيّناًا من الّنقود للمرصوف اليومّي، ويوّزع املبلغ كالتّايل:   للّسيد سائد ابنتان، رانية وعناية، وهو يخّصص مبلغاً  .2

12 املبلغ.−رانية

4 شواقل.−عناية 3 املبلغ َو 
1

يتربع مبا تبّقى )إذا بقي(.    

أكملوا الجدول يف دفاتركم. أشريوا إىل حاالت غري ممكنة:  أ. 

املبلغ الّذي بقي للترّبع به 

)بالشواقل( 

مرصوف عناية

 )بالشواقل( 
مرصوف رانية

 )بالشواقل( 

املبلغ الّذي أُِعدَّ للمرصوف 

اليومّي والترّبع  

 )بالشواقل(
36

45

18

15

x

. ما هو مبلغ الّنقود الّذي بقي للترّبع به؟  ب.  حصلت عناية عىل 15 شاقلاً

ما هو مبلغ الّنقود الذي وزّعه الّسيد سائد عىل ابنتيه وللترّبع، إذا حصلت البنتان عىل نفس املبلغ؟ كم بقي للترّبع؟  ت. 
ارِشحوا ملاذا حدث ذلك؟ 

ما هو املبلغ الّذي وزّعه الّسيد سائد إذا بقي 4 شواقل للترّبع؟ كم حصلت كّل بنت يف هذه الحالة؟   ث. 
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تحدٍّ

هل ميكن أْن تكون هناك حالة تحصل فيها عناية عىل مرصوف يومّي أكرث من رانية؟   ج. 

، وإذا كانت اإلجابة بل فارشحوا ملاذا؟   إذا كانت اإلجابة بنعم فأعطوا مثاالاً  

زاوية الحاسوب

.(Excel) اِبنوا الجدول اآليت يف اإلكسل  .3

DCBA
املبلغ املخّصص للتربع 

)بالشواقل(
مرصوف عناية اليومّي   

)بالشواقل(
مرصوف رانية اليومّي  

)بالشواقل(
املبلغ املخّصص للمرصوف 

اليومّي وللتربع )بالشواقل(
1

2

3

.A لوا أعداداًا طبيعيّة حتّى 50 عىل األقّل يف العمود سجِّ أ. 

أكملوا باقي األعمدة بواسطة الّصيغ الّرياضيّة.   ب. 

اهتّموا يف أْن تشتمل املبالغ عىل رقمني، عىل األكرث، بعد الّنقطة العرشيّة.   

     - أشريوا إىل األعمدة الّتي تحتوي عىل أعداد غري صحيحة.  

    - اِختاروا تصميم خليا )עיצוב תאים(. اِختاروا عدداًا )מספר( يف الفئة )בקטגוריה(. غرّيوا عدد األرقام عن ميني 
الّنقطة العرشيّة إذا احتجتم إىل ذلك، واضغطوا موافق.  

اِفحصوا إجابتكم عن سؤال  2. ت. 

ِجدوا، يف الجدول، بكم شاقٍل يجب أْن نكربِّ املبلغ الّذي ُخّصص للمرصوف اليومّي يك يكرب املبلغ الّذي بقي للترّبع   ث. 
بشاقل واحد.  

حّققوا إجابتكم عن بند )ث( بطريقة جربيّة:   ج. 

  x ميثِّل املبلغ الّذي ُخّصص للمرصوف اليومّي.  

لوا تعابري جربيّة للمبالغ اآلتية، وبّسطوها:  سجِّ  
             - املبلغ الّذي يوزّعه الّسيد سائد بعد تكبري املبلغ.  

            - مرصوف رانية اليومّي بعد تكبري املبلغ. 
            - مرصوف عناية اليومي بعد تكبري املبلغ.
            - املبلغ الذي بقي للتربع بعد تكبري املبلغ.

بيِّنوا أّن مبلغ الترّبع يكرب بشاقل واحد.   



65تفّوق رحوبوت3.5 املرصوف اليومّي− معادالت ومسائل كالمّية

اليومّي، وتوزّع املبلغ  الّنقود للمرصوف  ا معيّناًا من  الّسيدة سائدة بنتان، دعاء ورواء، وهي تخّصص لهام مبلغاً لدى   .4
كالتّايل: 

13 املبلغ.−دعاء

5 شواقل.−رواء 14 املبلغ َو 
 تترّبع مبا تبّقى )إذا بقي(.

ِجدوا مثالني تحصل فيهام رواء عىل مبلغ أكرب من املبلغ الذي تحصل عليه دعاء.  أ. 

ِصفوا الطّريقة الّتي وجدتم فيها املثالني.   

أّي مبلغ نقود يبقى للترّبع يف كّل مثال من املثالني اللّذين وجدمتوهام؟   

ب.  كم يجب أْن يكون املبلغ املخّصص للمرصوف اليومّي، إذا حصلت البنتان عىل املبلغ نفسه؟ 

ارِشحوا ملاذا يساوي مبلغ الترّّبع يف هذه الحالة املبلغ الّذي حصلت عليه رواء؟     

ما هو املبلغ الّذي وزّعته الّسيدة سائدة إذا بقي 6 شواقل للترّبع؟ عىل كم حصلت كلٌّ من دعاء ورواء؟  ت. 

قال عامد: إذا كان املبلغ الكيّل من مضاعفات العدد 12 فإّن املبلغ الّذي يبقى للترّبع هو عدد شواقل صحيحة.  ث. 

هل قول عامد صحيح؟ ارِشحوا.   

ا معيّناًا للمرصوف اليومّي كالتّايل:   يخّصص الوالدن يف عائلة برهوم ألوالدهم سمري وجميل وزياد مبلغاً  .5

3 املبلغ.−سمري
1

3 شواقل.−جميل 4 املبلغ َو 
1

6 املبلغ َو 6 شواقل.−زياد
1

 يترّبعان مبا تبّقى )إذا بقي(.

ِجدوا إمكانيّات مناسبة للمبالغ املختلفة:  أ. 

مبلغ الّترّبع 

)بالشواقل(
مرصوف زياد اليومّي

)بالشواقل(
مرصوف جميل اليومّي 

)بالشواقل(
مرصوف سمري اليومّي 

)بالشواقل(
املبلغ الكيّل 

)بالشواقل(

x

اعملوا مع زميلكم أو زميلتكم، واسألوا ثلثة أسئلة تعتمد عىل معطيات الّسؤال.   ب 

بّدلوا أسئلتكم مع زوج آخر، وأجيبوا عن األسئلة.  ت. 
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هل تعلمون؟

توجد يف إرسائيل آالف املنظاّمت الّتي تسعى للمساعدة عن طريق التطّوع، وعىل االغلب من منطلق أيديولوجية 

االهتامم باملجتمع. تعمل هذه املنظاّمت لتحقيق أهداف متنّوعة )مثل: دعم أطفال وكبار يف الّسن يعانون من 

صعوبات تعليميّة، أو إعاقة، أو أمراض أخرى(.

منظّمة يد سارة )יד שרה( عىل سبيل املثال هي إحدى منظاّمت التّطّوع الكربى يف إرسائيل. يف سنة  2010 استعان بيد 

سارة 420,000 شخص يف أكرث من 100 فرع يف أنحاء البلد. يوجد حوايل 6,000 متطّوع من جميع طبقات الّسكان 

مون خدمات متنوعة تُتيح لألشخاص الّذين يعانون من صعوبات يف األداء أْن يستمّروا حياتهم يف  يف إرسائيل، وهم يقدِّ

البيت، يف إطار العائلة، واملجتمع.   

35 سنة من العطاء  االشخاص الّذين تدعمهم يد سارة، واملتطّوعون واملترّبعون ميثِّلون جميع رشائح املجتمع. خلل 

والّنشاط ساعد متطّوعو يد سارة كّل عائلة ثانية يف إرسائيل. مبرور الّسنني تحوَّلت يد سارة الحائزة عىل جائزة إرسائيل 

مثاالاً ورمزاًا للمساعدة االجتامعيّة، وااللتزام املتبادل، والتعاون بني جميع أطياف الّشعب يف إرسائيل. يف الّسنوات األخرية 

تُرشد يد سارة ممثيل منظاّمت دول أخرى يف إقامة مشاريع تطّوع مشابهة لها.   

نحافظ على لياقة رياضّية

اِجمعوا، وافحصوا من أّي عدد تقرتب الّنتائج يف كّل عمود:    .1

أ.
2
1

4
1+ ب.   =

1 1
3 9+ =
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ا، تقرتب من عدد معنّي.   اِجمعوا، وافحصوا ما إذا كانت النتائج، هذه املرّة أيضاً  .2

أ.
2
1 1

3+ =1 1
3 6+ = ب.   

2
1 1 1

3 4+ + =3
1 1 1

6 9+ + =

2
1 1 1 1

3 4 5+ + + =3
1 1 1 1

6 9 12+ + + =

2
1 1 1 1 1

3 4 5 6+ + + + =3
1 1 1 1 1

6 9 12 15+ + + + =

أُحجية

حصل راين ونهى عىل مرصوف يومّي من والديهام.  

• أعطى راين قساماً من املرصوف اليومّي الّذي حصل عليه لنهى؛ وهكذا تضاعف مبلغ الّنقود الّذي صار بحوزتها.  
• أعادت نهى قساماً من الّنقود إىل راين؛ وهكذا تضاعف مبلغ الّنقود الّذي صار بحوزته يف هذه املرحلة.  

• شعر راين بطيبة قلب نهى، وضاعف مرة أخرى املبلغ املوجود معها! 
• لكن طيبة قلبه كلّفته الثّمن غالياًا، وبقي دون أيّة أغورة.  

• يف هذه املرحلة كان يف جيب نهى 80 شاقل.
ما هام املرصوفان اليوميّان األصليّان اللّذان حصل عليهام راين ونهى؟  

إرشاد: اِحسبوا كم كان مع راين ونهى قبل املضاعفة األخرية؟ 


