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مختلفة  مسائل  أنواع  عرشة:  الثامنة  الوحدة 

الدرس األّول: مسائل تتناول أعداًدا  

يف صف أيّوب، قام كّل زوج من التاّلميذ ببناء أُحجية.  

أمامكم أُحجية سمري وسمرية.

حصلنا على نفس النتيجة

اخترنا نفس العدد 

قال سمير:
طرحت منه 3

ضربت الفرق في 2

قال سميرة:
ضربُتُه في 5

طرحت 18 من حاصل الضرب

ما هو العدد الّذي اختاره سمري وسمرية؟

نستعني باملعادالت يك نجد األعداد املختبئة يف األُحاجي.

نتطرق يف مهّمة االفتتاحيّة إىل أُحجية سمري وسمرية.  .1
أ. هل حسب ُمعطيات األُحجية يوجد محدوديات )اضطّرارات( عىل العدد الّذي تّم اختياره؟ ارشحوا.

ارمزوا ب x  إىل العدد الّذي اختاره سمري وسمرية. ب. 
أكملوا تعابري مناسبة.  

سمرية سمري 

x العدد الّذي اختارناه   x العدد الّذي اخرتناه 

______ رضبته يف 5   ______ طرحت منه 3 

طرحت  18 من حاصل الرضب ______  ______ رضبت الفرق يف 2 

حصل سمري وسمرية عىل نفس النتيجة. ت. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلوها.

ِجدوا العدد الّذي اختاره سمري وسمرية. افحصوا ما إذا كان الحّل مناسبًا لألُحجية. ث. 

حّلوا املعادالت.  .2
9x 4 5x 12+ = + x)9أ.  4) 5x 12+ = + x)9ت.  4) 5x 12- = - ج. 

9x 4 5x 12- = - 9xب.  4 5(x 12)+ = + x)9ث.  4) 5(x 12)- = - ح. 
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أمامكم أُحجية عامد وعلياء.  .3

حصلنا على نفس النتيجة

اخترنا نفس العدد 

قال عماد:
طرحت منه 2

أضفت العدد الذي اخترته إلى الفرق

قالت علياء:
طرحت منه 3

ضربت الفرق في 4

أ. هل حسب ُمعطيات األُحجية يوجد محدوديات )اضطّرارات( عىل العدد الّذي تّم اختياره؟ ارشحوا.

ارمزوا ب x  إىل العدد الّذي اختاره عامد وعلياء. ب. 
أكملوا تعابري مناسبة للنتائج.

علياء __________ عامد __________   

اكتبوا معادلة مناسبة وحلوها. ت. 

ِجدوا العدد الّذي اختاره عامد وعلياء.  ث. 

    افحصوا ما إذا كان العدد الذي وجدمتوه مناسبًا لألُحجية.

للتذكري
ذ املراحل اآلتية:   عندما نحل مسألة مبساعدة معادلة ننفِّ

ًا لتمثيل أحد املقادير غري املعروفة. نختار متغريِّ  •
ل تعابري جربيّة مُتثِّل املقادير األخرى يف املسألة.  •  نسجِّ

دة. نسجِّل رشوطًا محدِّ  •
نبني معادلة مناسبة للقصة ونحلها.    •

نفحص ما إذا كان حّل املعادلة مناسبًا لرشوط املسألة.  •
نكتب إجابة املسألة.  •

نرمز، يف املهمة1،  ب x إىل العدد الّذي اختاره سمري وسمرية.  مثال: 
ميكن أْن يكون x كّل عدد.

5x – 18   :تعبري سمرية   3(x – 2) تعبري سمري: 

 5x – 18 = 3(x – 2) املعادلة: 

)مناسب لرشوط املسألة(.  x = 6 نحّل املعادلة ونحصل عىل: 

حصلت سمرية عىل:  12 = 18 – 6 · 5 الفحص: حصل سمري عىل:  12 = (2 – 6)3 

حصل اثناهام عىل نفس الّنتيجة. 

اإلجابة: العدد الّذي اختاره سمري وسمرية هو 6.
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أمامكم أُحجية جميل وجميلة.  .4

حصلنا على نفس النتيجة

اخترنا نفس العدد 

قال جميلة:
ضربته في 3

طرحت 4 من حاصل الضرب 

قال جميل:
أضفت له 5  

ضربت المجموع في 2 

x  ميثِّل العدد الّذي اختاره جميل وجميلة.
أمامكم معادالت، أي منها مناسبة ألحجية جميل وجميلة؟ ارشحوا. 

x 5 2 3x 4$+ = -   2 x 5 3x 4$ + = -   2(x 5) 3x 4+ = -

في أعقاب...

x تصف أُحجيتيهام. 4 2x 85 - = + بنى نعيم ونعيمة أُحجية.  املعادلة    .5
        اُكتُبوا أُحجية مناسبة. 

 

مجموعة مهاّم

أمامكم أُحجية عنان وعناية.  .1

حصلنا على نفس النتيجة

اخترنا نفس العدد

قالت عناية:
طرحت منه 4

ضربت الفرق في  2

قالت عنان:
ضربته في 3

طرحت من حاصل الضرب 17

أ. ارمزوا ب x  إىل العدد الّذي اختاره عنان وعناية. أكملوا تعابري مناسبة.

x العدد الّذي اخرتناه  عنان:   x العدد الّذي اخرتناه  عناية: 

______ رضبته يف 3   ______ طرحت منه 4   

طرحت 17 من حاصل الرضب ______  ______ رضبت الفرق يف 2   

ب. اكتبوا معادلة مناسبة وحلوها.

ِجدوا العدد الّذي اختاره سمري وسمرية. افحصوا ما إذا كان الحّل مناسبًا لألُحجية. ث. 
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أمامكم أُحجية نعيمة ورضار.  .2

حصلنا على نفس النتيجة

اخترنا نفس العدد

قالت نعيمة:
ضربته في 5

أضفت 10 إلى حاصل الضرب

قال ضرار:
ضربته في 2

أضفت 10 إلى حاصل الضرب

أ. ارمزوا ب x  إىل العدد الّذي اختاره رضار ونعيمة. أكملوا تعابري مناسبة.

اكتبوا تعبريين مناسبني لنتيجتْي رضار ونعيمة.  

رضار:_________ نعيمة:_________  

ب. اكتبوا معادلة مناسبة وحلوها.

ِجدوا العدد الّذي اختاره رضار ونعيمة. افحصوا ما إذا كان الحّل مناسبًا لألُحجية. ت. 

أمامكم أُحجية عيل وغزالة.  .3

حصلنا على نفس النتيجة

اخترنا نفس العدد

قال علي:
طرحت منه 7

ضربت النتيجة في 2

قالت غزالة:
طرحت منه 5 

ضربت النتيجة في 3

x ميثِّل العدد الّذي اختاره عيل وغزالة.
أمامكم معادالت، أي منها مناسبة ألحجية جميل وجميلة؟ حلوا وافحصوا.

x 5 3 x 7 2$ $- = - x)3أ.  5) 2(x 7)- = - xب.  x5 3 7 2$ $- = -^ h ت. 

حّلوا املعادالت.  .4
2x 5 x= + 4xأ.  7 3x 10+ = + 5xت.  3 8x+ = ج. 

7x 8 5x= + 3xب.  5 8 2x+ = + 6ث.  x 2x- = ح. 

حّلوا املعادالت.  .5
x 3 2x 155 + = + 5xأ.  3 2x 15+ = - x)5ت.  3) 2x 15+ = + ج. 

5x 3 2x 15- = + 5xب.  3 2x 15- = - 5xث.  3 2(x 15)+ = + ح. 
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الدّرس الثّاين: خرضوات وفواكه* 

اختيار املتغرّي يف املسائل الكالمّية 

نحرضِّ سلطة خرضوات من 4 خيارات َو  3 حبات بندورة.

يوجد يف حبّة بندورة واحدة 12 سعرة حرارية )كلوري( أكرث من حبّة خيار واحدة.

يوجد يف السلطة 99 سعرة حراريّة.

كم سعرة حراريّة يوجد يف كّل نوع خرضوات؟  

نستعني باملعادالت يك نحسب الّسعرات الحراريّة.

نتطرق يف املهام 1 - 3 إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية. 

1.  رََمز أيّوب ب  x إىل عدد الّسعرات الحراريّة يف الخيارة الواحدة)x عدد طبيعّي(.
أكملوا تعابري مناسبة. أ. 

يف 4 خيارات:   x عدد الّسعرات الحراريّة يف خيارة واحدة: 

يف 3 حبّات بندورة:  عدد الّسعرات الحراريّة يف بندورة واحدة: 

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ب. 

كم سعرة حرارية توجد يف كّل نوع خضار يف الّسلطة. افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

رََمز نديم ب  x إىل عدد الّسعرات الحراريّة يف حبة البندورة الواحدة.  .2
أكملوا تعابري مناسبة. أ. 

يف 3 حبّات بندورة:   x عدد الّسعرات الحراريّة يف بندورة واحدة: 

يف 4 خيارات:  عدد الّسعرات الحراريّة يف خيارة واحدة:   

هل ميكن أن يكون عدد الّسعرات الحراريّة يف حبة بندورة واحدة: 2 ،   10 ، 15؟  ارشحوا. ب. 

أّي قيم مناسبة ل  x حسب ُمعطيات املسألة؟ ارشحوا. ت. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ث. 

كم سعرة حرارية توجد يف كّل نوع خضار يف الّسلطة. افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

ر ب ... نفكِّ

نوا يف املهّمتني 1 َو 2. متعَّ  .3
لتم نفس املعادلة يف املهّمتني؟   هل سجَّ

لتُموهام؟    هل حصلتم عىل نفس الحّل للمعادلتني اللّتني سجَّ

هل حصلتم عىل نفس اإلجابة للمسألة يف املهّمتني؟  

____________
* ُحسبت جميع امُلعطيات يف هذا الدرس حسب عدد الّسعرات الحرارية يف حبة خرضوات أو فواكه من الحجم املتوسط.  
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نتطرق يف املسائل التي تتناول السعرات الحرارية إىل عدد السعرات الحرارية الذي تّم التعبري عنه بأعداد طبيعية فقط.    •
عندما نحّل مسألة مبساعدة معادلة نرمز ب  x إىل أحد املقادير غري املعروف.     •

    نحصل من االختيارات املختلفة للمتغريِّ عىل تعابري مختلفة ومعادالت مختلفة.   

    لكن عىل الّرغم من أّن حلول املعادالت مختلفة، إالّ أّن اإلجابة للمسألة متامثلة. 

مثال: 
يف املهّمة 2يف املهّمة 1

عدد الّسعرات الحراريّة يف البندورة الواحدةعدد الّسعرات الحراريّة يف الخيارةالواحدةx ميثِّل: 

 :x  عدد طبيعّيالرشط ل x > 0عدد طبيعّي x > 12 

4xاملعادلة: 3 x 12) 99(+ + =4(x 12) 3x 99- + =

x = 9x = 21حّل املعادلة:

يف الخيارةالواحدة  9  سعرات حراريّةإجابة املسألة:

يف البندورة الواحدة 21  سعرة حراريّة

يف البندورة الواحدة 21  سعرة حراريّة

يف الخيارةالواحدة  9  سعرات حراريّة

ر ب ... نفكِّ

ت سلطة فواكه من موز وبرتقال. تحتوي الّسلطة عىل 288 سعرة حراريّة. ُحرضِّ  .4
يوجد يف الربتقالة الواحدة 32 سعرة حراريّة، ويف املوزة الواحدة 56 سعرة حراريّة.

       عدد حبات املوز يف سلطة الفواكه ضعفْي عدد حبّات الربتقال. 

المئوا كل معادلة الختيار املتغريِّ املناسب. ارشحوا.   

32x 56 2x 288$+ x ميثِّل عدد حبات املوز يف سلطة الفواكه )x > 0 عدد زوجّي(••=

32 2
x 56x 288$ + x ميثِّل عدد حبات الربتقال يف سلطة الفواكه )x عدد طبيعّي(••=

ذ عمليّات  الكلورّي هي وحدة قياس للحرارة والطّاقة. تحتاج جميع الخاليا يف أجسامنا إىل طاقة يك تنفِّ

الحياة األساسيّة. مصدر هذه الطّاقة ألجسامنا هو الغذاء الّذي نتغّذى عليه.

د أجسامنا بكميّة الّسعرات  من املهم أْن نعي كمية الّسعرات الحراريّة املوجودة يف الغذاء، ليك نزوِّ

الحراريّة املطلوبة للّنشاطات اليوميّة )مثل: الّرياضة، أو بذل جهد يف التّفكري(. يؤّدي االستهالك الزّائد للغذاء إىل الُسمنة. 
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حّلوا املعادالت.  .5

2(4x 5) 3(x 10)- = + 5x)2أ.  7) 3(x 8) 3+ + - = ت. 

3(2x 5) 7 4(x 2)- = + - 3x)3ب.  1) 8 11 3x- + = - ث. 

مجموعة مهاّم

ت سلطة من خستني َو 3 حبات جزر.  ُحرضِّ  .1
يوجد يف الجزرة الواحدة 21 سعرة حراريّة أكرث من الخّسة الواحدة. 

ارمزوا ب x إىل عدد الّسعرات الحراّرية يف الخّسة الواحدة )x عدد طبيعّي( وأكملوا التعابري املناسبة. أ. 
_______ يف الخّستني:     x      :عدد الّسعرات الحراريّة يف الخّسة الواحدة

_______ يف 3 جزرات:    _______ عدد الّسعرات الحراريّة يف الجزرة الواحدة: 

عدد الّسعرات الحراريّة يف الّسلطة هو  168. ب. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.

كم سعرة حرارية توجد يف كّل نوع خضار يف الّسلطة. افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

5 سعرات حراريّة أكرث من حبّة  ت سلطة فواكه من حبّتني كلمنتينا ومن حبّتني تفاح. يوجد يف تّفاحة واحدة  ُحرضِّ  .2
كلمنتينا واحدة. عدد الّسعرات الحراريّة يف الّسلطة هو 198.

لوا، ماذا ميثِّل؟  ًا وسجِّ اختاروا متغريِّ أ. 
لوا تعابري جربيّة ملقادير أُخرى يف املسألة.     سجِّ

      أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة للمتغريِّ الّذي اخرتمتُوه؟ 

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ب. 

كم سعرة حرارية توجد يف كّل نوع خضار يف الّسلطة. افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

 
100 من  عدد الّسعرات الحراريّة يف الُكاَمجة الواحدة )الخبز العريب، بيتا( أكرب ب    .3
 3 الحراريّة يف  الّسعرات  عدد  الفرنجّي)لحمنيا(.  الخبز  الحراريّة يف  الّسعرات  عدد 

كُاَمجات يساوي عدد الّسعرات الحراريّة يف 5 لحمنيوت.

ارمزوا ب x إىل عدد الّسعرات الحراّرية يف اللحمنيا الواحدة )x عدد طبيعّي(  أ. 
وأكملوا التعابري املناسبة.

________ يف 5 لحمنيوت:    x    :عدد الّسعرات الحراّرية يف اللحمنيا الواحدة

________ يف  3 كُاَمجات:   عدد الّسعرات الحراريّة يف الُكاَمجة الواحدة:   ______ 

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ب. 

ت. كم سعرة حراريّة يوجد  يف الُكاَمجة الواحدة؟ وكم سعرة حراريّة يوجد يف اللحمنيا الواحدة؟ افحصوا ما إذا كانت 

إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة
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حصل رائد عىل مبلغ نقود مبناسبة عيد ميالده. أراد أن يشرتي كُتبًا وأقراًصا للحاسوب بهذا املبلغ.      .4
سعر قرص الحاسوب أكرب ب  24 شاقالً من سعر الكتاب.

وجد رائد أن سعر 5 أقراص حاسوب يساوي سعر 7 كُتب.  

لوا، ماذا ميثِّل؟  ًا وسجِّ اختاروا متغريِّ أ. 
لوا تعابري جربيّة ملقادير أُخرى يف املسألة.     سجِّ

      أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة للمتغريِّ الّذي اخرتمتُوه؟ 

اكتبوا معادلة مناسبة للمعطيات. حلوها وجدوا سعر قرص الحاسوب الواحد وسعر الكتاب الواحد.  ب. 

اشرتى رائد 3 كُتب وقرصني حاسوب. كم شاقاًل دفع رائد مقابلها؟  ت. 
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

حّلوا املعادالت.   .5
x3(2 5) 21+ = x)أ.  2) 4 2(x 3)3 - + = - x)ت.  )3x 2 15 2 5-+ = + ج. 

x5 7 4(x 1)- = + 5x + 3(x – 1) = 5ب.  6)ث.  x) x 32 - = - ح. 

حّلوا املعادالت.  .6
6x + 2(5 – 3x) = x – 14 2x)5أ.  1) 5 3(3x 1)+ - = + ث. 

2(3x – 1) = 3 + 5(1 – x) + 1 4xب.  3 5(x 1) 6x 7+ + - = + ج. 

6(2x )1 10 4(4x 2)- + = - x + 2(3x – 1) = 3(2 – x) + 2ت.  ح. 

سعر كيلوغرام واحد ُدراق أكرب ب  4 شواقل من سعر كيلوغرام واحد تّفاح.    .7
سعر  6 كيلو غرام ُدراق يساوي سعر  9 كيلو غرام تّفاح.

        أ. ارُمزوا ب x إىل سعر كيلوغرام تّفاح واحد بالّشواقل )x > 0(، أكملوا تعابري مناسبة.

سعر9 كغم تّفاح   بالّشواقل. سعر كغم تّفاح:  x   بالّشواقل.  

سعر 6 كغم ُدراق   بالّشواقل. سعر كغم ُدراق:  بالّشواقل. 

اكتبوا معادلة مناسبة وحلوها . ب. 

كم هو سعر كغم واحد من كّل نوع  فاكهة؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

يف املسابقة املكّونة من 40 سؤاالً، أُجريت الحسابات اآلتية:   .8
نقطتان لكّل إجابة صحيحة،  )1–( لكّل إجابة غري صحيحة، 0 نقاط للّسؤال الّذي مل يجيبوا عليه.  

ماذا ميكن أْن يكون مجموع الّنقاط األكرب الّذي ميكن الحصول عليه، وماذا ميكن أْن يكون مجموع الّنقاط األصغر  أ. 
الّذي ميكن الحصول عليه؟ ارشحوا. 

كيف ميكن أْن نحصل عىل 19 نقطة؟ اقرتحوا ثالثة طرق مختلفة. ب. 
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الدّرس الثّالث: مسائل يف التّخطيط والتّنفيذ 

خطَّط 12 متنزًها أْن يستأجروا حافلة صغرية وأْن يتقاسموا فيام بينهم التّكاليف بالتّساوي.

 ألغى، يف الّلحظة األخرية، ُمتنزهان اشرتاكهام يف الرحلة، لذا فارتفع السعر لكل

 متنزه/متنزها ب 50 شاقالً. 

كم كان سعر استئجار الحافلة الصغرية؟ 

نستعني باملعادالت يك نحّل مسائل يف "الّتخطيط والّتنفيذ".

نتطرق إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.    .1
.(x > 0)  إىل السعر )بالشواقل( للمتنزه/للمتنزها حسب التخطيط x أ.  ارمزوا ب

أكملوا املعطيات يف الجدول.

يف الواقعحسب التّخطيط

xالسعر للمتنزه/للمتنزها )بالشواقل( 

1210عدد املتنزهني

        السعر لكل متنزه )بالشواقل(

اكتبوا معادلة مناسبة وحلوها. ب. 

ما هو السعر )بالشواقل( للمتنزه/للمتنزها حسب التخطيط؟   ت. 
ما هو السعر )بالشواقل( للمتنزه/للمتنزها يف الواقع؟

ما هو سعر استئجار الحافلة الصغرية للرحلة؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ث. 

ل فيها التّعابري الجربيّة املناسبة لبناء املعادلة. أحيانًا، من األسهل أْن ننظِّم املُعطيات يف جدول وأْن نسجِّ

مثال: نبني يف املهمة 1 تعابري مناسبة حسب التخطيط وحسب ما يحدث يف الواقع.  

         نعرضها يف جدول. 

يف الواقعحسب التّخطيط

xxالسعر للمتنزه/للمتنزها )بالشواقل(  50+

1210عدد املتنزهني

12x10(x        السعر لكل متنزه )بالشواقل( 50)+

سعر استئجار الحافلة الصغرية حسب التخطيط مساٍو للسعر يف الواقع.  

معنى ذلك أن السعر لكل املتنزهني حسب التخطيط يساوي السعر يف الواقع.   

10(x 50) 12x+ = تنتج املعادلة  
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تُرتِّب رانية مكّعبات يف علب صغرية،  20 مكّعبًا يف كّل علبة.  .2
أرادت رانية أن ترتب املكّعبات يف علب كبرية.  

يف كل علبة كبرية 25 مكّعبًا.

وجدت رانية أن عدد العلب الكبرية أقل ب   2 من عدد العلب الصغرية.

.)x > 2( إىل عدد العلب الصغرية x أ.  ارمزوا ب
أكملوا التعابري الناقصة يف الجدول. 

عدد العلب الكبريةعدد العلب الصغرية

xعدد العلب

2025عدد املكّعبات يف كل علبة

عدد املكّعبات يف جميع العلب

اكتبوا معادلة مناسبة للمسألة وحلّوها. ب. 

كم علبة من كّل نوع لدى رانية؟ اِفحُصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 
.

حّلوا املعادالت.  .3
2x + 11 = 11 – 3x 6x – 5 = 4x + 10أ.  ث. 

x 3 x)4 3 5x 2(- -= + )ب.  )3 3 2x 2 3 4x 0-- + + = ج. 

x 4(2x 4) 1510 = + - 3x + 2(3x – 4) = 2 – xت.  ح. 

ر ب ... نفكِّ

كان مع أيّوب املبلغ املطلوب بالّضبط لرشاء عّدة ُرزم ورق للطّابعة.   .4
       سعر كّل رزمة ورق هو  20 شاقالً.

       حتّى الرشاء، ارتفع سعر رزمة الورق وأصبح سعرها 23 شاقالً. 

        لذا اضطر أيّوب أْن يشرتي عدد ُرزم أقل برزمتني من عدد الرُّزم الذي خطّط له. 

نفحص: هل املبلغ الّذي مع أيّوب كان كافيًا بالّضبط للرّشاء؟.

أ.  اُرُمزوا ب x إىل عدد ُرزم الورق الّتي أراد أيّوب أْن يشرتيها )x ,x > 2عدد طبيعّي(.
أكملوا التعابري املناسبة يف الجدول.

بعد الغالءحسب الّتخطيط

xعدد ُرزم الورق

سعر كّل رزمة ورق )بالّشواقل(

سعر جميع ُرزم )بالّشواقل( 

اكتبوا معادلة مناسبة للمسألة وحلّوها. ب. 

هل املبلغ الّذي مع أيّوب كان كافيًا بالّضبط للرّشاء؟ ت. 
إذا كانت اإلجابة نعم فكم رزمة ورق اشرتى أيّوب؟ إذا كانت اإلجابة كال فكم شاقالً بقي معه بَعد الرّشاء؟
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للتذكري

لفحص حّل مسألة، ال نكتفي بالحّل الّصحيح للمعادلة.  

باإلضافة إىل ذلك، نفحص ما إذا كان الحّل يحقِّق رشوط املسألة.

مثال: ميثِّل x، يف املهمة 4، عدد ُرزم الورق الّتي خطّط أيّوب أْن يشرتيها.

         الرشوط املحددة هي: x ,x > 2 عدد طبيعّي.

15 3
1 x)23. حّل املعادلة:   2) 20x- =         املعادلة املناسبة للقصة:  

3 ُرزمة ورق(.
1         حّل املعادلة ليس عدًدا طبيعيًّا )ال يستطيع أن يشرتي  

         املعنى أّن سعر رشاء ُرزم الورق حسب التخطيط ال يساوي سعر رشاء الرزم الّتي تّم رشاؤها يف الواقع.     

         هذا يعني أنّه قبل الرشاء كان مع أيّوب مبلغ كاٍف من النقود لرشاء  15 ُرزمة من الورق سعرها الكيّل     

         300 شاقل. يستطيع أيّوب بعد الغالء أن يشرتي  13 ُرزمة من الورق سعرها الكيّل 299 شاقال. 

        بقي معه 1 شاقل.

مجموعة مهاّم

صلوا كّل معادلة بحلها املناسب.   .1
2(x 2) 3 x 4) 18(- + + =•

(x 3) 3(2x )4 1 35+ + + =••x = 2

5x 12 30 4x+ = -••x = 1

5(x ) 5( )2 4 x+ = -•

صلوا كّل معادلة بحلها املناسب.  .2
2x 7 3(x 2)- = -•

•

•

•

x = 0

x = –1

x = 9

(3x ) 3( x 5)3 4 4+ = -•

15 2x 3(11 5x) 11x- = - +•

x )2x 10 6x 4 6( 1++ = + +•

4(2x + 5) = 5x + 17•
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كان مع رضار مبلغ نقود، بالّضبط، لرشاء عدد معنّي من الّدفاتر؛ سعر كّل منها 15 شاقالً.  .3
       حتّى الرشاء، ارتفع سعر الّدفاتر وأصبح سعر كّل منها 18 شاقالً، لذا اضطّر رضار أْن يشرتي دفرتًا واحًدا أقل.

ارمزوا ب x إىل عدد الّدفاتر الّتي خطّط رضار أْن يشرتيها )x ,x > 1 عدد طبيعّي(. أ. 
أكملوا التعابري الناقصة يف الجدول.

بعد الغالءحسب الّتخطيط

xعدد الدفاتر

1518سعر الدفرت الواحد )بالشواقل(

سعر جميع الدفاتر )بالشواقل(

اكتبوا معادلة مناسبة للمسألة وحلّوها. ب. 

كم شاقاًل كان مع  رضار؟ ت. 

بات سلوى يف 6 أكياس. رُتِّبت جميع مكعَّ  .4
بات إىل علب.   نقلت سلوى املكعَّ

بات يف كّل كيس. بات يف كّل علبة أكرب ب  20 من عدد املكعَّ عدد املكعَّ

احتاجت سلوى 4 علب بالّضبط لجميع املكّعبات الّتي كانت بحوزتها.  

       أ. ارمزوا ب x إىل عدد املكّعبات يف الكيس )x عدد طبيعّي( وأكملوا الجدول. 
علبأكياس

xعدد املكّعبات يف الّرزمة

عدد الّرزم

مجموع املكّعبات

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ب. 
بات الّتي كانت مع سلوى. افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. جدوا مجموع املكعَّ ت. 

أوىص مزارع  15 شاحنة لتّسويق ُمْنتَجاته.   .5
يوجد يف كّل شاحنة عدد صناديق ثابت.  

، وصلت 12 شاحنة فقط، لذا اضطّر املزارع أن يضع،  بسبب خلل معنيَّ

د مسبًقا.   يف كّل شاحنة،  10 صناديق أكرث ماّم ُحدِّ

لوا، ماذا ميثِّل؟ انسخوا الجدول وأكملوه. ًا وسجِّ اختاروا متغريِّ        أ. 
يف الواقعحسب التخطيط

عدد الصناديق يف الشاحنة

عدد الشاحنات

عدد الصناديق يف جميع الشاحنات 

أّي قيم ميكن أْن تكون مناسبة للمتغريِّ الّذي اخرتمتوه حسب معطيات املسألة؟ ب. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ت. 

كم صندوقًا خطَّط املزارع أن يضع يف كّل شاحنة؟  اِفحُصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ث. 
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حجم املاء يف األُنبوب أ 3 أضعاف حجم املاء يف األُنبوب ب.    .6
أضافوا 4 سنتمرتات مكّعبة من املاء إىل األُنبوب أ،  َو 36 سنتمرتًا مكّعبًا من املاء إىل األُنبوب ب، بعد اإلضافة

أصبح حجم املاء متساويًا يف األُنبوبنَْي.   

       أ.  ارمزوا ب x إىل حجم املاء يف األنبوبة ب )x > 0( وأكملوا تعابري مناسبة.
األُنبوب أ )بالسم مكّعب(األُنبوب أ )بالسم مكّعب( 

xيف البداية

بعد اإلضافة

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ب. 
كم سنتمرتًا مكّعبًا من املاء كان يف كّل أُنبوب يف البداية؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرّشوط املسألة. ت. 

كان عدد األشخاص يف القاعة 3 أضعاف عدد األشخاص يف الغرفة.    .7
خالل االسرتاحة، انتقل 5 أشخاص من القاعة إىل الغرفة، وعندئٍذ أصبح عدد األشخاص يف القاعة ضعفْي عدد األشخاص 

يف الغرفة.  

لوا ماذا ميثِّل وأكملوا الجدول. ًا وسجِّ اختاروا متغريِّ        أ. 
عدد األشخاص يف الغرفةعدد األشخاص يف القاعة

يف البداية

بعد اإلضافة

أّي قيم ميكن أْن تكون مناسبة للمتغريِّ الّذي اخرتمتوه حسب معطيات املسألة؟ ب. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ت. 

كم شخًصا كان يف البداية يف الغرفة، وكم شخًصا، كان يف البداية، يف القاعة؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة  ث. 
لرشوط املسألة.  

يجمع لؤي وسامي ِقطع نقديّة معدنيّة من جميع أنحاء العالَم.  .8
عدد الِقطع الّنقدية الّتي مع لؤي 3 أضعاف عدد  الِقطع الّنقديّة الّتي 

مع سامي. أعطى لؤي سامي 17 ِقطعة نقديّة وعندئٍذ أصبح عدد الِقطع معهام متساويًا.

هل ميكن أن يكون مع لؤي 15 ِقطعة نقديّة، 20 ِقطعة نقديّة، 45 ِقطعة نقديّة؟ ارشحوا.    أ. 

أكملوا الجدول. )x عدد طبيعّي(. ب. 

عدد القطع النقديّة مع لؤيعدد القطع النقديّة مع سامي

xيف البداية

بعد النقل

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ت. 
كم قطعة نقديّة كانت مع كّل واحد منهام يف البداية؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ح. 
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الدّرس الرّابع: مسألة يف العُمر 

احتفل نديم، سليم وسامر بعيد ميالدهم يف نفس اليوم. 

قال نديم:              أنا األصغر من بني الجميع.  

قال سليم  لنديم:    أنا أكرب منك بسنة واحدة. 

قال سامر  لنديم:    ُعمري ضعفْي ُعمرك.  

اقرتحوا إمكانيّتني مختلفتنَْي ألعامر األوالد.   

نستعني باملعادالت ليك نتناول مسائل تبحث يف األعامر

أ.  ارمزوا ب  x إىل عْمر نديم بالسنوات )x  عدد طبيعي(.   .1
أكملوا تعابري مناسبة لعمرِي سليم وسامر.

سامر:______ سليم: ______       x   :نديم

ب.  مجموع أعامر نديم، سليم وسامر هو 29.
اكتبوا معادلة مناسبة للمعطيات وحلُّوها.

ما هو عْمر كل ولد؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرّشوط املسألة. ت. 

كم يصبح عْمر كل ولدبعد مرور 5 سنوات؟  ث. 

ُعمر سمر  30 سنة، وُعمر ابنتها دعاء  10 سنوات.  .2
خمنوا: هل يتغرّي الفرق بني األعامر مع مّر السنني؟  أ. 

               هل تتغرّي النسبة بني األعامر مع مّر السنني؟

ب.  أكملوا الجدول وافحصوا تخمينكم.
ُعمر األُم

 سمر

ُعمر البنت

دعاء

الفرق بني ُعمر

 األُم والبنت

كم ضعًفا ُعمر األُم

 أكرب من ُعمر البنت؟

2112021مثال:

222

233

244

255

266

277

288

299

303010

ت.  كم يكون ُعمر دعاء عندما يكون ُعمر  سمر 40؟
بكم سنة تكون سمر أكرب من دعاء؟  

كم ضعًفا تكون سمر أكرب من دعاء؟
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نتطرق يف املسائل الّتي تتناول األعامر إىل األعامر باألعداد الطبيعية.   •
مثال: ُعْمر دعاء 10 سنوات َو 3 أشهر، نقول: إن ُعْمر دعاء 10.

يف املسائل الّتي تبحث أعامًرا مع مّر الّسنني:    •
     الفرق بني األعامر ثابت، أما الّنسبة )خارج القسمة( بني األعامر تتغريَّ وتَْصُغر مع مرور الوقت.

مثال: يف املهّمة 2، ُعْمر سمر 30 سنة، وُعْمر دعاء 10 سنوات.

         سمر أكرب من دعاء ب 20 سنة. يبقى هذا الفرق ثابتًا عىل مّر السنني.

         قبل 6 سنوات: كان ُعْمر سمر 24 سنوات وُعْمر دعاء 4 سنوات.
                هذا يعني أّن ُعمر سمر أكرب 6 أضعاف من ُعْمر دعاء.

اليوم:        ُعْمر سمر 30 سنة وُعْمر دعاء  10 سنوات.   
                                 هذا يعني أّن ُعمر سمر أكرب 3 أضعاف من ُعْمر دعاء.

بعد 10 سنوات: يصبح ُعْمر سمر 40 سنة وُعْمر دعاء 20 سنة.

                      هذا يعني أّن ُعْمر سمر هو ضعفا ُعمر دعاء.  

ر ب ... نفكِّ

ُعمر نديم 40 وُعمر ابنه هيثم 10.  .3
هل ميكن أن يكون، خالل الحياة )يف املايض، الحارض أو املستقبل(، ُعْمر نديم 6 أضعاف ُعْمر هيثم؟  

قال عامد: ال ميكن، ألن ُعْمر نديم 4 أضعاف ُعْمر هيثم.

قال أيّوب: عىل ما يبدو، حدث ذلك يف املايض.  

أيُّهام قوله صحيح؟ ارِشحوا.  

ُعمر األب اليوم 8 أضعاف ُعمر ابنه.    .4
ارمزوا ب x إىل ُعْمر االبن بالّسنوات )x عدد طبيعّي(.  أ. 

        أكملوا الجدول. 
ُعمر األب ()بالّسنوات(ُعمر االبن )بالّسنوات(

xالُعْمر اليوم

الُعْمر بعد 10 سنوات

ت. بَعد 10 سنوات يصبح ُعْمر األب 3 أضعاف ُعْمر االبن.
     أّي معادلة مناسبة للقصة؟ ارشحوا.

x 10 3(8 x 10)+ = +( x 10) x 103 8 + = +8x + 10= 30x + 10
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مجموعة مهاّم

كان ُعمر ضياء 25 عندما ُولَِد ابْنه سعيد.    .1
كم كان ُعمر ضياء عندما كان ُعمر سعيد5؟ أ. 

    بكم سنة ُعمر ضياء أكرب من ُعمر سعيد؟

كم ضعًفا كان ُعمر ضياء أكرب من ُعمرسعيد؟ 

كم كان ُعمر سعيد عندما كان ُعمر ضياء 50 سنة؟ ب. 
كم ضعًفا كان ُعمر ضياء أكرب من ُعمر سعيد؟

ُعمر رائدة 3 سنوات، وسهام  10 سنوات.   .2
        بَعد كم سنة يصبح ُعْمر سهام  ضعفْي ُعْمر رائدة؟ 

أكملوا الجدول. أ. 

ُعمر سهام )بالسنوات(ُعمر رائدة )بالسنوات(

3اليوم

x + 3بعد مرور x سنوات )x عدد طبيعّي(

اكتبوا معادلة مناسبة للقصة وحلُّوها. ب. 
بَعد كم سنة يصبح ُعْمر سهام ضعفْي ُعْمر رائدة؟  ت. 

افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

ُعْمر سمرية ضعفْي ُعْمر جهاد. قبل 4 سنوات، كان ُعْمر سمرية 3 أضعاف ُعْمر جهاد.  .3
نرمز ب x إىل ُعْمر جهاد اليوم.

أ. أّي قيم مناسبة ل x حسب معطيات املسألة؟ 

أكملوا الجدول. ب. 

ُعْمر جهاد )بالسنوات(ُعْمر سمرية )بالسنوات(

xاليوم

قبل 4 سنوات

اكتبوا معادلة مناسبة للقصة وحلُّوها. ب. 
ت. كم ُعمر كل من سمرية وجهاد اليوم؟  افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
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أيّوب، عامد ونديم ثالثة أُخوة.   .4
أيّوب أكرب من عامد ب  3 سنوات.

نديم أصغر من عامد ب 5 سنوات.

مجموع أعامر أيّوب، عامد ونديم هو 34.

ارمزوا ب x إىل ُعْمر عامد (x > 5)، وأكملوا تعابري مناسبة لُعْمرْي أيّوب ونديم.  أ. 

سنوات.  x      ُعْمر عامد     
ُعْمر أيوب _____ سنوات.

_____ سنوات. ُعْمر نديم 

اكتبوا معادلة مناسبة للقصة وحلُّوها. ب. 

كم ُعمر كّل واحد منهم؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرّشوط املسألة. ت. 

ُسّجلت ثالثة أعداد بجانب كّل معادلة.    .5
أحيطوا العدد الّذي هو حّل للمعادلة. 

األعداد:أ.  3(x 2) 1 4(2 3x)- = + -012

األعداد:ب.  3(x 4) 7 2(x 10) 2x+ - = + -345

األعداد:ت.   5(x 2) 4(x 1) 8+ = + +234

األعداد:ث.  5(x 4) 3(1 x) 1- = - +234

ُسّجلت ثالثة أعداد بجانب كّل معادلة.  .6
أحيطوا العدد الّذي هو حّل للمعادلة.

األعداد:أ.  4(2x 3) 2(x 4) 5(x 6)+ + + = +–123

األعداد:ب.  3(x + 5) + 10 = 2(x + 9) + 2(x – 1)–39–9

األعداد:ت.  7(x 3) 5 3(x 2)+ = - + +3–4–5

األعداد:ث.  5(x 6) 4(x 4) (x 2)14 6+ + - = ++4–56

قال أب البنه: ُعْمري اليوم  5 أضعاف ُعمرك.   .7
قبل 4 سنوات، كان  ُعْمري 9 أضعاف ُعمرك.

كم ُعمر كّل واحد منهام اليوم؟
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الدرس الخامس: مسائل أعامر )تكملة(  

يوجد لسمرية ونجوى أخوان توأم. 

سمرية أكرب من نجوى بسنتني.  

عامد ويوسف التوأم، أصغر من سمرية ب  5 سنوات.

اِقرتُحوا إمكانيّتني مختلفتني لُعمر كّل واحد منهم.  

نحل مسائل إضافّية تتناول أعامًرا.

ارمزوا ب x إىل ُعْمر سمرية (x > 5)، وأكملوا تعابري مناسبة لألعامر. أ.   .1
يوسف:_______ سنوات عامد:_______ سنوات;  نجوى:_______ سنوات;  سمرية: x سنوات; 

مجموع أعامر سمرية، نجوى وعامد 4 أضعاف ُعْمر يوسف. ب. 
اكتبوا معادلة مناسبة للقصة وحلُّوها.

إرشاد:

ُعْمر سميرةُعْمر نجوىُعْمر عمادُعْمر يوسف

+ + = 4 .

كم ُعمر كّل واحد منهم؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرّشوط املسألة. ت. 

ر ب ... نفكِّ

ُعْمر أيّوب سنتاِن، وُعْمر خولة 12 سنة.  .2
هل ميكن أن يكون ُعْمر خولة 3 أضعاف ُعْمر أيّوب؟ إذا كانت اإلجابة نعم فمتى؟  أ. 

هل ميكن أن يكون ُعْمر خولة 11 ضعًفا من ُعْمر أيّوب؟ إذا كانت اإلجابة نعم فمتى؟  أ. 

، أحيانًا، السؤال "بعد كم سنة؟". ميكن أن تكون ثالث حاالت لذلك: عندما نحّل مسائل أعامر مبساعدة معادالت مُيثِّل املتغريِّ

إذا كان حّل املعادلة عدًدا موجبًا فمعنى ذلك أن هذه الحالة تتحّقق يف املستقبل.  •
إذا كان حّل املعادلة عدًدا سالبًا فمعنى ذلك أن هذه الحالة تحّققت يف املايض.  •

إذا كان حّل املعادلة 0 فمعنى ذلك أن هذه الحالة تتحّقق اآلن.  •
مثال:   يف املهّمة x ،2 ميثِّل عدد الّسنوات مقارنة بالوضع املوصوف )x عدد صحيح(. 

.x 3= 2)3  الّتي حلَّها   x) 12 x+ = +             نحصل، يف بند أ، عىل املعادلة 
 املعنى: بَعد 3 سنوات يكون ُعْمر خولة 3 أضعاف ُعْمر أيّوب. 

)ُعْمر أيّوب 5، ُعْمر خولة 15(.
1x= - 2)11 الّتي حلَّها  x) 12 x+ = + نحصل، يف بند ب، عىل املعادلة 

 املعنى: قبل سنة، كان ُعْمر خولة 11 ضعًفا ُعْمر أيّوب )كان ُعمر أيّوب سنة، وخولة 11(.
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ر ب ... نفكِّ

ُعْمر األب 7 أضعاف ُعْمر االبن.   .3
       بعد سنتني يكون ُعْمر األب 5 أضعاف ُعمر االبن.

إذا كان x هو ُعْمر االبن اليوم )x عدد طبيعّي(، فام هو ُعمر األب اليوم؟  

أمامكم معادالت، أّي منها مناسبة للقّصة؟ ارِشُحوا. 

x 7x 25 = + x)أ.  2) 5x7 + = ت. 

7(x 2) 5(x 2)+ = + xب.  2 5(x 2)7 + = + ث. 

حلّوا املعادالت.  .4
4x)2أ. 5) 3(5x 1)+ = x)2ت.+ 10) x 3+ = +

4x)2ب. 3) 3(3x 5)- = )ث.- ) ( )x x x5 3 9 35+ + = -+

اسألوا والديكم أو أجدادكم عن أُحجيات شعبيّة متعلّقة بالُعمر؟                                                     

اِبُنوا أُحجيات من عندكم لها عالقة بالُعمر بحيث تحّقق الحاالت الثالث الّتي ذكرناه يف أسفل صفحة 

114؟ 

مجموعة مهاّم

x مُيثِّل ُعمر يوسف بالسنوات )x عدد طبيعّي(.  .1
x مُيثِّل ُعمر أبيه. 26+

بكم سنة ُعْمر األب أكرب من ُعْمر االبن؟  أ. 
مجموع ُعمرِي األب واالبن هو 40 سنة. ب. 

ما هو ُعْمر يوسف، وما هو ُعمر أبيِه؟

ُعمر األب أكرب ب  24 سنة من ُعمر االبن.  .2
       قبل 5 سنوات، كان ُعمر األب ضعفْي ُعمر االبن. 

ما هو ُعمر االبن، وما هو ُعمر أبيِه؟
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ُعْمر نديم 22 سنة وُعْمر أخته سمرية 6 سنوات.  .3
قبل كم سنة كان ُعْمر نديم 9 أضعاف ُعْمر سمرية؟ 

أكملوا الجدول. أ. 

ُعْمر سمرية )بالسنوات(ُعْمر نديم )بالسنوات(

226اليوم

x – 6قبل x سنوات )x عدد طبيعّي(

اكتبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. ب. 
أكملوا: قبل _____ كان ُعْمر نديم _____ سنوات،  وكان ُعْمر سمرية _____ سنوات.

ُعْمر األب 30 وُعْمر االبن 10.  .4
أ. كم ضعًفا ُعْمر األب أكرب من ابنه؟

ب. هل ميكن أن يكون ُعْمر األب 5 أضعاف ُعْمر االبن؟ ارشحوا. 

حلّوا املعادالت.  .5

2(3 1) 4( 4)x x- = + - 4 2x)أ.  1) ( x ) 28 6 2 3- = - - ث. 

x 2) (x 1)2(3 3 5- = - + xب.  5) 10 6(2x 5)4( + - = - ج. 

2( x 3x) 5(2x 1) 294 + + + = x)3ت.  4) 5 2(x 11) 4x- + = - + ح. 

حلّوا املعادالت.  .6

( ) ( )x xx7 2 36 2- = -+ 2x)أ.  ) ( x )7 5 2 4 19- = - ث. 

( ) ( ) ( )x x x5 3 2 4 2 7 13 4–- = + + )ب.  ) ( )x x3 4 5 3 72 5- -= + ج. 

( x 3) 5x6 2 15(x 2)- + = - 3x)ت.  ) 24x 2(x 5)3 8+ - = - ح. 

جدوا، يف كّل بند، قيمة x حسب املعطى.  .7
مجموع األعداد يف السطر األول هو 10. أ. 

مجموع األعداد يف العمود األمين يساوي مجموع األعداد يف العمود األيرس. ب. 

مجموع األعداد يف السطر الثاين ضعفا مجموع األعداد يف السطر الثالث. ت. 

x + 3 2x – 6 x + 1

x – 2 3x – 4 2x

x – 1 2x + 2 x – 3


