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يزحف حلزون وسلحفاة يف مسار    4.2

يزحف حلزون وسلحفاة عىل مسار مربّع الّشكل طول ضلعه 2 م.  

A )يف منتصف ضلع املربّع( يف الوقت نفسه باتّجاهني  يخرج كالهام من الّنقطة 

متضاّدين ويزحفان يف نفس الوترية الثّابتة.  

.A يزحف كالهام عىل طول أضالع املربّع حتّى يعودا إىل الّنقطة

نتطرّق إىل العالقة بني املسافة الّتي يقطعها الحلزون واملسافة الهوائّية بني الحلزون 

والّسلحفاة. 

نبحث هذه العالقة.

A

اِنسخوا، وأكملوا جدول القيم اّلذي يعتمد عىل العالقة بني املسافة اّلتي يقطعها الحلزون باألمتار واملسافة   .1
الهوائّية باألمتار بني الحلزون والّسلحفاة.    

املسافة الّتي قطعها 
الحلزون  )م( 0 0.5 1 1.5 2 2 .5 3 3.5 4

املسافة الهوائيّة بني 
الحلزون والّسلحفاة 

)م( 

 

املسافة التي قطعها 
الحلزون  )م( 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

املسافة الهوائيّة بني 
الحلزون والّسلحفاة )م( 

.1 ا بيانيًّا يعتمد عىل جدول القيم اّلذي َورََد يف مهمة  ُارسموا هيئة املحاور اآلتية يف دفاتركم، وارسموا خطًّ  .2
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ارِشحوا، بواسطة الرّسم البيايّن، ماذا يحدث للمسافة الهوائّية بني الّسلحفاة والحلزون؟   .3
تطرّقوا إىل األقسام املختلفة يف الرّسم البيايّن.   

ُاكتبوا ثالث صفات للّداّلة.    .4

أكملوا يف دفاتركم:    .5
___ < x <  ___   0 < x < 1   :الّداّلة تصاعدّية يف املجاالت  
___ < x <  ___   ___ < x <___ الّداّلة تنازلّية يف املجاالت:    
___ < x <  ___   ___ < x <___ الّداّلة ثابتة يف املجاالت:               

تحدٍّ

ِجدوا تعبريًا جربيًّا مناسًبا لكّل قسم من األقسام الّثالثة األوىل للخّط البيايّن.     .6
ميكنكم االستعانة بجدول، وبرسم بيايّن، وبالرسومات اّلتي أمامكم.    

.0 < x < 1  يف املجال أ. 

 . يف املجال ب. 

.3 < x < 4  يف املجال ت. 

إرشاد: يتطّرق هذا القسم من الخّط البيايّن إىل الحلزون والّسلحفاة املوجودين   
عىل الّضلع الّسفيّل للمرّبع قبل التقائهام.  

اِقرأوا من اليسار إىل اليمني إليجاد تعبري جربّي مناسب.   
مجموع األبعاد الّتي 

المسافة الهوائّيةمحيط المرّبع يقطعها الحلزون والّسلحفاة 
= بين الحلزون والّسلحفاة   –
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زاوية الحاسوب

اِستعملوا برنامًجا لرسم رسوم بيانّية )مثاًل: Geogebra( يك ترسموا خطوًطا بيانّية مناسبة لألقسام الّثالثة األوىل   .7
يف الرّسم البيايّن )ُانظروا َمَهّمة 6) دون أْن تتقّيدوا مبعطيات املسألة. 

نوا جميع املقاطع بالّلون نفسه. قارنوا الخّط  ُارسموا، عىل كّل خط بيايّن، املقطع اّلذي ينتمي إىل املجال املناسب، ولوِّ  
البيايّن اّلذي َنَتج بالخّط البيايّن اّلذي َورََد يف دفاتركم.   

هل تعلمون؟

أمامكم إحدى الّطرق لعرض املسافات بني مدن مختلفة؛ إذ يتّم عرضها بواسطة جدول مسافات كالجدول أدناه:    

إيالت

حيفا439

القدس323145

34210047
اللد

)املطار(

تل أبيب349956215

عادًة، يحتوي جدول املسافات لدولة معّينة عىل جميع املدن املركزّية. يتّم ترتيب املدن حسب الحروف األبتثية 

 )أ، ب، ت، ث( والعدد اّلذي يقع يف نقطة تقاطع مدينتني، ويدّل عىل املسافة بينهام.   

اسُتعمل هذا الجدول يف املايض، أما اليوم فُتعتمد أجهزة خاّصة ومواقع إنرتنت إليجاد املسافة عىل الّشوارع، أو 

املسافة الهوائّية بني مدن مختلفة يف البالد والعالَم.   
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نحافظ على لياقة رياضّية

يقود يارس وضياء دّراجتيهام. نفرتض أّنهام يسريان برسعة ثابتة.  

18 كم يف الّساعة. 12 كم يف الّساعة، ويقود ضياء دّراجته برسعة  يقود يارس دّراجته برسعة 

اِستعملوا هذه املعطيات يف جميع املهاّم اآلتية: 

ما هي املسافة اّلتي قطعها كّل واحد منهام خالل ساعة وِنصف؟  أ.   .1
60 كم؟ كم من الوقت احتاج كّل واحد منهام يك يقطع مسافة  ب. 

ُارسموا، لكّل بند، رسمة تصف الوضع، وأجيبوا عن الّسؤال:   .2
15 كم. خرج يارس وضياء الواحد باّتجاه اآلخر يف الوقت نفسه من نقطتني تبعدان عن بعضهام  أ. 

َبعد مرور كم من الوقت يلتقيان؟   

خرج يارس وضياء من نفس الّنقطة يف الوقت نفسه باّتجاهني متضاّدين.  ب. 

22.5 كم؟ َبعد مرور كم من الوقت كان الُبعد بينهام   

خرج يارس وضياء من نفس الّنقطة يف الوقت نفسه يف نفس االّتجاه.  ت. 

15 كم؟ َبعد مرور كم من الوقت كان الُبعد بينهام   

28 كم. خرج يارس وضياء الواحد باّتجاه اآلخر يف الوقت نفسه من نقطتني تبعدان عن بعضهام  ث. 

10 دقائق لتصليح دّراجته. َبعد مرور كم من الوقت  ق يف الّطريق ملدة  سقطت سلسلة دّراجة يارس، وقد تعوَّ  
يلتقيان؟ 

خرج يارس وضياء من نفس الّنقطة يف نفس االّتجاه.  ج. 

10 دقائق عىل خروج يارس. َبعد مرور كم من الوقت وصل ضياء يارًسا؟   خرج ضياء َبعد مرور   

كم كيلومرتًا قطع كالهام حّتى ذلك الحني؟    
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أُحجية 

صعد مرتًا واحًدا يف الّدقيقة، ت.  تناولنا الّصعود والّنزول،    أ.  

لكن الجدار أملس، وهنا أقّص عليكم أحجية.     

لذا زحلق نِصف مرت إىل األسفل، وقف حلزون إىل جانب جدار،     

وقد حدث ذلك كلمح البرص. ر ارتفاعه.    وقدَّ   

ثم صعد الحلزون مرّة أخرى مرتًا واحًدا يف الّدقيقة إىل  ث.  الجدار أملس وارتفاعه مخيف،  ب.  

أعىل، وزحلق مرًّة أخرى نِصف مرت إىل األسفل. كيف يصل الحلزون طرف الجدار الثّاين؟     

وهكذا استمرّت العمليّة  مل ييأس الحلزون املجتهد،     

حتّى وصل الحلزون قّمة )سطح( الجدار.  وبدأ يتسلّق مبارشًة.     

الّسؤال الّذي يطرح نفسه اآلن هو:  ج.    

كم من الوقت احتاج الحلزون يك    

يصل قّمة )سطح( الجدار إذا كان معلوًما    

أّن ارتفاع الجدار 5 م؟     


