الوحدة الثامنة والعرشون :حلّ مسائل يف موضوع الحركة

الدرس األ ّول :الزمن ،الرسعة واملسافة

خرجت سيّارة حمراء وسيّارة خرضاء من نفس املكان ويف نفس الوقت.
سافرت السيّارتان يف نفس املسار من قرية "الورود" إىل السوق.
أي سيّارة كان زمن سفرها أكرب؟
ّ
أي سيّارة سارت برسعة أكرب؟
ّ
نتعلّم عن العالقة بني الزمن ،الرسعة واملسافة.
 .1نتط ّرق إىل املعطيات التي وردت يف مه ّمة االفتتاح ّية.
تتغي إجاباتكم عن األسئلة ،التي وردت يف مه ّمة االفتتاح ّية ،يف الحاالت اآلتية:
هل رّ
أ .يف يوم األحد ،وصلت الس ّيارة الحمراء إىل السوق قبل الس ّيارة الخرضاء.
ب .يف يوم االثنني ،وصلت الس ّيارتان إىل السوق يف نفس الوقت.
ت .يف يوم الثالثاء ،وقفت الس ّيارة الحمراء لتعبئة الوقود ،ومن ث ّم استم ّرت يف سفرها ،عىل الرغم من ذلك وصلت
الس ّيارتان يف نفس الوقت.
 .2ركض عدي ونرص يف مسارين مختلفني من النقطة  Aإىل النقطة  .Bمل يقفا يف الطريق.
ركض عدي يف املسار  ، Iو ركض نرص يف املسار .II
 Aﻋﺪﻱ
ﻧﺼﺮ

I

B

II

أَ .م ْن قطع مسافة أطول؟
كل حالة من الحاالت اآلتية ،إذا كان األمر ممك ًناَ ،م ْن األرسع؟ ارشحوا.
ب .ح ّددوا ،يف ّ
 خرج االثنان يف نفس الوقت من النقطة  Aووصال يف نفس الوقت النقطة .B خرج عدي قبل نرص ووصال يف نفس الوقت النقطة .B -خرج نرص قبل عدي ووصال يف نفس الوقت النقطة .B

ملعرفة من األرسع يجب أن نعرف املسافة والزمن
مثال :يف امله ّمة  1بند أ ،سارت الس ّيارتان يف نفس املسار ،لكن زمن سفر الس ّيارة الحمراء كان أكرب من زمن سفر
الس ّيارة الخرضاء ،لذا رسعتها أقل من رسعة الس ّيارة الخرضاء.
يف امله ّمة  2بند ب ،إذا خرج عدي ونرص يف نفس الوقت ،ووصال يف نفس الوقت ،واملسافة التي قطعها نرص
أطول من املسافة الّتي قطعها عدي ،ميكن االستنتاج أ ّن رسعة نرص أكرب من رسعة عدي.
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كل حالة من الحاالت اآلتية:
كل من السيّارتني يف ّ
 .3سارت سيّارتان .ح ّددوا ماذا ميكن االستنتاج عن رسعة ّ
كل سيارة متساوٍ.
 يف يوم االحد :زمن سفرهام متسا ٍو واملسافة التي قطعتها ّكل سيارة متساوٍ.
 يف يوم االثنني :زمن سفرهام مختلف واملسافة التي قطعتها ٍّ
مختلف.
كل سيارة
 يف يوم الثالثاء :زمن سفرهام متسا ٍو واملسافة التي قطعتها ٍّ
مختلف.
كل سيارة
 يف يوم االربعاء :زمن سفرهام مختلف واملسافة التي قطعتها ّ .4قطع خمسة أشخاص مسافة  120كم.
أ .قاد سامر دراجته برسعة ثابتة مقدارها  30كم يف الساعة.
ما هو زمن سفر سامر؟ ارشحوا.
ب .قاد يارس دراجته برسعة ثابتة ووصل بعد ساعتني.
سافرت نهى بس ّيارة أجرة رسعتها ثابتة ووصلت بعد ساعة ونصف.
احسبوا رسعة دراجة يارس ورسعة سفر نهى.
ت .سافر سمري يف س ّيارة مع ّينة  aساعات برسعة ثابتة (.)a > 0
اكتبوا تعب ًريا جربيًّا يصف رسعة س ّيارة سمري.
ث .سافرت سارة يف سيّارة برسعة ثابتة مقدارها  bكم يف الساعة ).(b > 0
اكتبوا تعب ًريا جربيًّا يصف زمن سفر سيّارة سارة.
 60كم يف الساعة.

 .5سارت حافلة برسعة ثابتة مقدارها
أ .جدوا الزمن الذي تحتاجه الحافلة يك تقطع مسافة  60كم؟  180كم؟
 15كم؟
1
ب .كم كيلومرتًا قطعت الحافلة خالل  5ساعات؟ خالل  1 2ساعات؟
خالل  20دقيقة؟
ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

 .6وصفت ندى ،لنا ومنى العالقة بني املقادير :رسعة ) ،(vزمن
جلت لنا t = s
جلت ندى v = s
		
		
سّ
سّ
v
t
هل ميكن أن تكون جميع اإلجابات صحيحة؟ ارشحوا.

) (tومسافة ).(v > 0, t > 0, s > 0) (s
سجلت منى s = v · t
ّ

نرمز عاد ًة إىل الرسعة بالحرف  ،vالزمن بالحرف  ،tاملسافة بالحرف .(v > 0, t > 0, s > 0) s
s
• الرسعة هي املسافة التي نقطعها خالل وحدة زمن .هذا يعني خارج القسمة بني املسافة والزمنv = .
t

ميكن االستنتاج من هذه العالقة أيضً ا أنّ:
• الزمن خارج قسمة بني املسافة والرسعة.
•

املسافة حاصل رضب الرسعة يف الزمن.

 196الرياض ّيات املدمجة

t= s
v
s=v·t
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نرمز عاد ًة إىل املسافة أو الطريق بالحرف  .sمصدر استعامل هذا الحرف عىل ما يبدو من الكلمة
ً
(وأيضا طريق أو شارع).
 stradaالتي معناها ،يف اللغة اإليطال ّية ويف لغات التين ّية إضاف ّية ،مسافة
نرمز عاد ًة إىل الرسعة بالحرف  .vمصدر استعامل هذا الحرف من الكلمة  velocitáيف اللغة
اإليطال ّية أو  velocityيف اللغة اإلنجليز ّية التي معناها رسعة.
نرمز عاد ًة إىل الزمن بالحرف  .tمصدر استعامل هذا الحرف من الكلمة  tempoيف اللغة اإليطال ّية أو  timeيف
اللغة اإلنجليز ّية التي معناها زمن.

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1أ .ركض تامر ورامي يف نفس املسار.
ركض تامر برسعة ثابتة مقدارها  10مرت يف الثانية.
أقل ﺑ  2مرت يف الثانية من رسعة تامر .من وصل أ ّولاً ؟
ركض رامي برسعة ثابتة ّ
ب .ركضت حنني ونرسين يف نفس املسار .بدأت حنني بالركض قبل نرسين ،لكنهام وصلتا يف نفس الوقت.
َم ْن هي األرسع؟
 .2أ .يسكن أمري وأكرم يف نفس البيت .خرجا من البيت يف نفس الوقت وركضا باتجاه املدرسة يف نفس املسار .وصل
أكرم املدرسة بعد أمري؟ أيُّهام أرسع؟
ب .يبعد بيت جالل عن املدرسة أكرث من بُعد بيت سعيد عن املدرسة .خرجا من البيت يف نفس الوقت ووصال املدرسة
م ًعا .أيُّهام أرسع؟

 .3ركبت ّ
كل من سمر ونادية عىل دراجتها .خرجت كل واحدة منهام من البيت باتجاه املدرسة .خرجتا من البيت عند
الساعة .7:45
وصلت سمر املدرسة قبل أن يدق الجرس بع ّدة دقائق ،ووصلت نادية املدرسة عندما دق الجرس.
أ .أيتهام كان زمن سفرها أطول؟
بَ .منْ الرسيعة و َمنْ البطيئة؟ ارشحوا.

 .4خرجت سهى ومها يف نفس الساعة وسارتا الواحدة باتجاه األخرى .التقتا يف إحدى النقاط  ,B ,Aأو
ﺳﻬﻰ

ﻣﻬﺎ

C

B

.C

A

أ .يف أيّ نقطة التقتا إذا كانت رسعتهام متساوية؟ ارشحوا.
ب .يف أيّ نقطة التقتا إذا كانت رسعة مها أكرب من رسعة سهى؟ ارشحوا.
الوحدة الثامنة والعرشون ّ -
حل مسائل يف الحركة

الرياض ّيات املدمجة

197

 .5خرجت ليىل وسهاد يف نفس الساعة وسارتا الواحدة باتجاه األخرى .التقتا يف النقطة

.A

ﺳﻬﺎﺩ

ﻟﻴﻠﻰ
A

أ .أ ّيتهام كانت أرسع؟ ارشحوا.
ب .أيّ عبارة من بني العبارات اآلتية صحيحة؟ ارشحوا.
 سارت ليىل زمنًا أطول. سارت سهاد زمنًا أطول. -سارت اثنتيهام نفس الزمن.

 .6سار عمر وفادي الواحد باتجاه اآلخر .رسعة عمر أكرب من رسعة فادي.
ﻋﻤﺮ

B

C

ﻓﺎﺩﻱ

A

أضيفوا رشوطًا لزمن السري يف كل حالة من الحاالت اآلتية.
أ .التقيا يف النقطة .A
ب .التقيا يف النقطة .B
ت .التقيا يف النقطة .C

 .7اعتادت صديقتان بالسري عىل األقدام.
تسري نعيمة برسعة ثابتة مقدارها  50مرت يف الدقيقة.
تسري سمرية برسعة ثابتة مقدارها  75مرت يف الدقيقة.
أمامكم أزواج من الخطوط البيانية التي تصف املسافة التي قطعتها كل من نعيمة وسمرية عن النقطة  Aحسب زمن
السري.
I

ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ A

)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ (

II

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ (

ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ A

)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

III

ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ A

)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ (

IV

ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ A

)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ (

أي خ ّط بيا ّين مناسب لنعيمة وأيُّهام مناسب لسمرية.
أ .ح ّددوا ،يف ّ
كل رسم بيا ّينّ ،
كل رشط من الرشوط اآلتية لزوج واحد أو أكرث من الخطوط البيانيّة.
ب .المئوا ّ
 سارت نعيمة وسمرية الواحدة باتجاه األخرى. خرجت نعيمة وسمرية يف نفس الوقت. سارت نعيمة وسمرية يف نفس االتجاه. التقت نعيمة وسمرية يف الطريق. خرجت نعيمة وسمرية من نفس املكان. 198الرياض ّيات املدمجة
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.8

انسخوا الجدول وأكملوا.
الرسعة ()v

الزمن ()t

املسافة ()s

 5ساعات

 100كم
 160كم

 80كم يف الساعة
 20كم يف الساعة

 2 14ساعات
 1 12ساعة

 60كم يف الساعة

 80كم

 30دقيقة
 300كم

 90كم يف الساعة

 .9سارت حافلة برسعة ثابتة مقدارها  80كم يف
أ .جدوا الزمن الذي تحتاجه الحافلة يك تقطع مسافة  80كم؟
جدوا الزمن الذي تحتاجه الحافلة يك تقطع مسافة  240كم؟
ب .ما هي املسافة التي تقطعها الحافلة خالل  5ساعات؟
ما هي املسافة التي تقطعها الحافلة خالل  10ساعات؟
الساعة.

 .10أ .سار قطار برسعة ثابتة مقدارها  90كم يف
ما هي املسافة التي قطعها القطار يف كل وقت من األوقات اآلتية؟
(اذكروا وحدات مناسبة).
ساعة واحدة 20 ،دقيقة ،ساعة واحدة َو  10دقائق t ،ساعات ( p ,)t < 0دقائق (.) p < 0
ب .يسري نائل برسعة ثابتة مقدارها  60مرتًا يف الدقيقة.
جدوا الزمن الذي يحتاجه نائل يك يقطع املسافات اآلتية( .اذكروا وحدات مناسبة).
 120م 30 ،م210 ،م s ،م ( 3 ،)s < 0كم.،
الساعة.

 .11أ .حسبت رائدة املسافة التي قطعها القطار بالكيلومرتات ،مبساعدة التمرين:
خ ّمنوا ماذا كانت معطيات رائدة؟ ارشحوا.
ب .حسبت سائدة رسعة الباص بالكيلومرتات يف الساعة ،مبساعدة التمرين:
خ ّمنوا ماذا كانت معطيات سائدة؟ ارشحوا.
ت .حسبت دالية زمن ركوب دراجة هوائية بالساعات ،مبساعدة التمرين:
خ ّمنوا ماذا كانت معطيات دالية؟ ارشحوا.
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الدرس الثاين :متثيل الحركة بطريقة بيانيّة
تخرج شيامء ،تيامء وأسيل ّ
كل صباح للسري عىل االقدام.
تسري شيامء برسعة  90مرتًا يف الدقيقة مل ّدة  5دقائق.
تسري تيامء مل ّدة  5دقائق وتقطع مسافة  600مرت.
تسري أسيل برسعة  60مرتًا يف الدقيقة وتقطع مسافة  600مرت.
أمامكم ثالث خطوط بيان ّية تصف املسافة التي قطعتها ّ
كل واحدة منهنّ .
كل ّ
خط بيا ّين ّ
المئوا ّ
لكل واحدة منهنّ .
َنصف العالقة بني الزمن ،الرسعة واملسافة بواسطة الرسم البيا ّين.

y
600
540
480
420
360
300
240
180
120
60

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(

 .1نتط ّرق إىل املعطيات التي وردت يف مه ّمة االفتتاح ّية.
أ .قطعت اثنتان منه ّن نفس املسافة .من هام؟
هل املسافة التي قطعتها الثالثة أطول أم أقرص؟ ارشحوا.
ب .سارت اثنتان منه ّن نفس الزمن .من هام؟
هل زمن سري الثالثة أكرب أم أقل؟ ارشحوا.
تَ .م ْن الرسيعة؟ َم ْن البطيئة؟ كيف نرى ذلك يف الرسم البيا ّين؟ ارشحوا.
.2

كل من جابر ،ماهر وثائر بدرجاتهم الهوائ ّية.
أمامكم ثالث خطوط بيان ّية تصف املسافة التي قطعها ّ

أَ .م ْن منهم قطع مسافة أطول؟
بَ .م ْن منهم قاد دراجته زم ًنا أطول؟
تَ .م ْن منهم كانت رسعته األكرب؟
َم ْن منهم كانت رسعته البطيئة؟
كيف نرى ذلك يف الرسم البيا ّين؟ ارشحوا.
كل واحد منهم؟
ث .احسبوا رسعة دراجة ّ

 yﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)90ﺑﺎﻟﻜﻢ(

ﺟﺎﺑﺮ

ﺛﺎﺋﺮ

ﻣﺎﻫﺮ

60
30

x

3

2

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(

1

0

إذا كان الرسم البيا ّين يصف عالقة بني املسافة (املع ّينة عىل محور  )yوالزمن (املعينّ عىل محور  )xفإ ّن ميل الخ ّط البيا ّين
يصف الرسعة.
كلّام كان الخ ّط البيا ّين أكرث انحدا ًرا (امليل أكرب) فهذا يعني أ ّن الرسعة أكرب أيضً ا.
الخ ّط البيا ّين الذي يصف رسعة ثابتة هو ّ
خط مستقيم.
مثال :يف امله ّمة ّ ،2
الخط البيا ّين الذي يصف حركة ثائر هو األكرث انحدا ًرا ،لذا رسعة دراجة ثائر هي الرسعة الكربى
( 60كم يف الساعة).
الخ ّط البيا ّين الذي يصف حركة ماهر هو األقل انحدا ًرا ،لذا رسعة دراجة ماهر هي الرسعة الصغرى ( 20كم
يف الساعة).
.
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 .3يسكن سائد وسعيد يف نفس البناية ،وهام يتع ّلامن يف مدرسة السالم.
البعد بني بيتهام واملدرسة هو  800مرت.
يسري سعيد من بيته إىل املدرسة برسعة ثابتة مقدارها  50مرتًا يف الدقيقة.
يسري سائد من بيته إىل املدرسة برسعة ثابتة مقدارها  100مرت يف الدقيقة.
يف يوم الثالثاء ،خرج سعيد أ ّوالً من بيته إىل املدرسة .خرج سائد بعد مرور  6دقائق.
أمامكم ّ
خطان بيان ّيان يصفان املسافة التي قطعها سائد وسعيد.
ﺳﻌﻴﺪ

 yﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)800ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

ﺳﺎﺋﺪ

600
400
200
x

16

14

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(

12

10

8

6

4

2

0

أَ .منْ وصل أ ّولاً املدرسة ،وبكم دقيقة سبق؟ ارشحوا.
ب .ما هو ال ُبعد بينهام بعد مرور  7دقائق عىل خروج سعيد من بيته؟
َمنْ منهام كان يبعد مسافة أطول عن البيت يف تلك الوقت؟ ارشحوا.
ت .بعد مرور كم دقيقة منذ خروج سعيد من بيته استطاع سائد أن يصله؟
يف أيّ ُبعد عن البيت؟ ويف أيّ ُبعد عن املدرسة؟ ارشحوا.
ث .بعد مرور كم دقيقة منذ خروج سعيد من بيته كان ال ُبعد بينهام  100مرت؟
كم م ّرة حدث ذلك؟ ارشحوا.
 .4خرجت شاحنة وس ّيارة يف نفس الوقت من مكانني مختلفني ،الواحدة باتجاه األخرى.
رسعة الس ّيارة أكرب من رسعة الشاحنة.
يصف ّ
الخطان البيان ّيان ُبعدهام عن النقطة  Aحسب الزمن.
أ .أيّ ّ
خط بيا ّين مناسب للس ّيارة؟ ارشحوا.
II
ب .ما هو ال ُبعد بني الس ّيارة والشاحنة يف بداية السفر؟
I
ما هو ال ُبعد بني الس ّيارة والشاحنة يف نهاية السفر؟
x
2
3
4
ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(
ت .كم من الوقت سارت ّ
كل من الشاحنة والس ّيارة؟
ث .ما هي املسافة التي قطعتها السيارة؟ وما هي املسافة التي قطعتها الشاحنة؟
ج .ما هي رسعة السيّارة وما هي رسعة الشاحنة؟
ح .هل م ّرت الس ّيارة والشاحنة الواحدة بجانب األخرى خالل السفر؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فمتى كان ذلك بالتقريب؟
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) yﺑﺎﻟﻜﻢ(
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ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

الكالمي املناسب له.
 .5أ .المئوا بني الرسم البيا ّين والوصف
ّ
 يصف الرسم البيا ّين حركة جسمني يتحركان يف نفس االتجاه .خرج الجسامن من نفس املكان يف أوقات مختلفة. يصف الرسم البيا ّين حركة جسمني يتحركان الواحد باتجاه اآلخر .خرج الجسامن يف نفس الوقت من مكانني مختلفني.I

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ

ﺍﻟﺰﻣﻦ

II

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ

ﺍﻟﺰﻣﻦ

كل رسم بيا ّين؟
ب .ماذا تصف نقطة تقاطع الخطّني البيان ّيني يف ّ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

ﺍﻟﻘ

كل من القطار ،السيّارة والشاحنة.
 .1أمامكم ثالثة خطوط بيانيّة تصف العالقة بني زمن السفر واملسافة التي قطعها ّ
خرجت جميع وسائل النقل من نفس املكان ،يف نفس الوقت ويف نفس االتجاه.
y
ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
أ .كم كيلومرتًا قطع ّ
كل من القطار ،الس ّيارة والشاحنة خالل  4ساعات؟
) 720ﺑﺎﻟﻜﻢ(
ب .كم من الوقت احتاجت ّ
600
كل وسيلة نقل يك تقطع مسافة  360كم؟
480
ت .ما هي رسعة ّ
كل وسيلة نقل؟
360
ث .ما هو البعد بني الشاحنة والقطار بعد مرور ساعتني؟
240
ث .ما هو البعد بني الشاحنة والسيارة بعد مرور  3ساعات؟
120
ﺍ

ﺍﻟ

ﻨﺔ

ﺎﺣ

ﺸ

ﻴﺎﺭﺓ

ﻟﺴ

ﻄﺎﺭ

x

8

6

4

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(

2

ﺔ
ﺸﺎﺣﻨ ﺎﺭﺓ
ﺍﻟ
ﺴﻴ
ﺍﻟ

 .2خرجت شاحنة وس ّيارة يف سفر.
يصف ّ
الخطان البيان ّيان العالقة بني زمن السفر واملسافة التي قطعتها ّ
كل من الشاحنة والس ّيارة.
أ .أيّهام سار أرسع؟
ب .هل سارت ّ
كل من الشاحنة والس ّيارة نفس الزمن؟ إذا كانت اإلجابة ال فأ ّيتهام زمن سفرها أطول؟
ت .هل قطعت ّ
كل من الشاحنة والس ّيارة نفس املسافة؟ إذا كانت اإلجابة ال فأ ّيتهام قطعت
مسافة أطول؟

0

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻟﻜﻢ(

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(
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 .3خرجت س ّيارة "جيب" وس ّيارة خصوص ّية يف سفر.
يصف ّ
الخطان البيان ّيان العالقة بني زمن السفر واملسافة التي قطعتها ّ
كل من س ّيارة
I
II
"الجيب" والسيّارة الخصوصيّة.
تسري الس ّيارة الخصوص ّية برسعة ثابتة مقدارها  90كم يف الساعة.
تسري س ّيارة "الجيب" برسعة ثابتة مقدارها  80كم يف الساعة.
ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(
كل س ّيارة ّ
أ .المئوا ّ
للخط البيا ّين املناسب لها.
ب .هل سارت الس ّيارتان نفس الزمن؟ إذا كانت اإلجابة ال فأ ّيت ُهام زمن سفرها أطول؟
ت .هل قطعت الس ّيارتان نفس املسافة؟ إذا كانت اإلجابة ال فأ ّيت ُهام قطعت مسافة أطول؟
ث .أين مي ّر ّ
الخط البيا ّين الذي يصف حركة دراجة نار ّية تسري يف نفس املسار برسعة  60كم يف الساعة؟

املدرسة.

 .4قاد رضا وكامل دراجتيهام الهوائيّة إىل
يسري رضا برسعة أكرب من رسعة كامل.
أمامكم ّ
خطان بيان ّيان يصفان املسافة التي قطعها ّ
كل واحد منهام.
كل تلميذ ّ
أ .المئوا ّ
للخط البيا ّين املناسب له.
ب .هل قطع ّ
كل واحد منهام نفس املسافة؟ ارشحوا.
ت .هل سافرا نفس الزمن؟ إذا كانت اإلجابة ال فأ ُّيهام زمن سفره أطول؟ ارشحوا.
ثَ .منْ منهام خرج متأخ ًرا؟ ارشحوا.
جَ .منْ وصل املدرسة أ ّولاً ؟ ارشحوا.

II

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻟﻜﻢ(

I

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(

 .5يسكن سائد وسعيد يف نفس البناية ،وهام يتع ّلامن يف مدرسة األرز.
يف يوم االربعاء ،خرج سعيد أ ّوالً إىل املدرسة.
بعد مرور دقيقتني ،خرج سائد إىل املدرسة.
ﺳﺎﺋﺪ
املسافة بني بيتهام واملدرسة  800م.
ﺳﻌﻴﺪ
أَ .منْ منهام وصل أ ّوالً املدرسة؟ كم دقيقة سار؟ ارشحوا.
ب .بعد مرور كم دقيقة منذ خروج سعيد من بيته استطاع سائد أن
يصل سعيد؟
3 4 5 6 7 8 9 10 x
يف أيّ ُبعد عن البيت؟ ويف أيّ ُبعد عن املدرسة؟ ارشحوا.
ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(
ت .ما هو ال ُبعد بني سائد وسعيد بعد مرور  10دقائق عىل خروج
سعيد من بيته؟ من يبعد مسافة أطول عن بيته اآلن؟ ارشحوا.
ث  .بعد مرور كم دقيقة منذ خروج سعيد من بيته كان ال ُبعد بينهام
 100مرت؟ كم مرة حدث ذلك؟
ج .بعد مرور كم دقيقة منذ خروج سعيد ،يجب أن يخرج سائد من البيت يك يصال م ًعا املدرسة؟
الوحدة الثامنة والعرشون ّ -
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ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻟﻜﻢ(

 yﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
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ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻟﻜﻢ(

ﺎﺭﻳﹼﺔ
ﺟﺔ ﻧ
ﺩﺭﺍ
ﺎﺭﺓ
ﺳ ﹼﻴ

 .6أمامكم خطّان بيانيّان يصفان العالقة بني زمن السفر واملسافة التي قطعتها كلّ من دراجة ناريّة
أ .صفوا الحركة حسب ّ
الخطان البيان ّيان (هل خرجا من نفس املكان؟ هل خرجا يف
نفس الزمن؟ أ ّيت ُهام أرسع؟ وما شابه).
ب .ماذا تصف نقطة تقاطع ّ
الخطني البيان ّيني؟

وسيّارة.

ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ(

 .7قاد وسيم وبشري دراجتيهام الهوائيّتني .خرجا من نفس نقطة االنطالق وسارا يف نفس املسار.
صباحا.
خرج وسيم عند الساعة اﻟ ً 8:00
صباحا.
تعوق بشري يف نقطة االنطالق وخرج عند الساعة اﻟ ً 9:00
ﻭﺳﻴﻢ
أمامكم ّ
خطان بيان ّيان يصفان ُبعد ّ
كل من وسيم وبشري عن نقطة
ﺑﺸﻴﺮ

االنطالق (بالكم) خالل قيادة دراجتيهام الهوائ ّيتني.

 yﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ
 140ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ )ﺑﺎﻟﻜﻢ(
120
100
80

أ .ما هو ُبعد وسيم عن نقطة االنطالق عند الساعة اﻟ  12:00ظه ًرا؟
ارشحوا.
20
ب .يف أيّ ساعة كان يبعد بشري  90كم عن نقطة االنطالق؟
8
9 10 11 12 13 x
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
صباحا؟
ت .ما هو ال ُبعد بني وسيم وبشري عند الساعة اﻟ ً 10:00
ث .هل التقيا أثناء خالل سفرهام؟ إذا كانت اإلجابة نعم فمتى كان ذلك؟
ج .أمامكم رسوم بيان ّية ،أيّ رسم بيا ّين يصف ال ُبعد بني وسيم وبشري أثناء قيادة دراجتيهام الهوائيتني؟ ارشحوا.
60
40

I

13

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

12

11

10
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II

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻟﻜﻢ(

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ III

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)30ﺑﺎﻟﻜﻢ(

) 30ﺑﺎﻟﻜﻢ(

30

20

20

20

10

10

10

13

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

12

11

10

9

8

13

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
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الوقت.

 .8سار عمر ومجد الواحد باتجاه اآلخر من مكانني مختلفني ،وخرجا يف نفس
رسعة عمر أكرب من رسعة مجد .
كل واحد منهام ّ
أ .المئوا ّ
للخط البيا ّين املناسب له.
I
ب .ما هو ال ُبعد بينهام يف بداية السري؟
ت .كم من الوقت سار ّ
كل واحد منهام؟
ث .ما هي املسافة التي قطعها ّ
كل واحد منهام؟
II
ج .احسبوا رسعة ّ
6 7 8 9 10 x
كل واحد منهام؟
ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(
ح .بعد مرور كم دقيقة (بالتقريب) التقيا؟ كيف يظهر ذلك يف الرسم البيا ّين؟

y

ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ
)ﺑﺎﻷﻣﺘﺎﺭ(

900
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 .9تابع عمر حركة منلتني.
وصف متابعة النملتني بواسطة خطّان بيانيّان يصفان العالقة بني زمن حركة النملتني وبُعد كلّ منلة عن العش.
كل بند ،حركة النملتني بالكلامت.
صفوا ،يف ّ

مثال:

الرسم البيا ّين

ﺏ

الوصف

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺶ

خرجت النملة أ من العش بعد خروج النملة ب مب ّدة زمن ّية مع ّينة.
ابتعدت النملتان عن العش يف نفس الرسعة ،لذا فبقي ال ُبعد بينهام
ثابت.

ﺃ

 xﺍﻟﺰﻣﻦ

ﺏ

ﺃ.

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺶ

ﺕ.

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺶ

ﺃ

ﺏ
x

x

ﺍﻟﺰﻣﻦ

ﺝ.
ﺏ

ﺃ

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺶ

ﺏ.
ﺃ

ﺃ

x

ﺍﻟﺰﻣﻦ

ﺍﻟﺰﻣﻦ

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺶ

ﺙ.

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺶ

 yﺍﻟ ﹸﺒﻌﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺶ

ﺡ.

ﺏ
ﺃ

ﺏ

ﺃ

ﺏ
x

ﺍﻟﺰﻣﻦ
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الدرس الثالث :الحركة يف اتجاهات مختلفة
كل يوم ،دراجتيهام.
تقود أمل وأماينّ ،
تخرجان يف نفس الوقت.
تقود أمل دراجتها برسعة ثابتة مقدارها  12كم يف ساعة.
تقود أمايندراجتها برسعة ثابتة مقدارها  18كم يف ساعة.
نتعلّم كيف ّية إيجاد مسافات يف حاالت فيها الحركة باتجاهني مختلفني.
نتط ّرق يف املها ّم  4 - 1إىل املعطيات التي وردت يف مه ّمة االفتتاح ّية.
 . .1خرجت كلّ من أمل وأماينالواحدة باتجاه األخرى يف نفس الوقت.
التخطيطي واكتبوا:
أ .استعينوا بالرسم
ّ
َم ْن خرجت من النقطة A؟ و َم ْن خرجت من النقطة B؟
ب .التقتا ،يوم األحد ،بعد مرور  3ساعات.
كل واحدة منهام؟ كم كان ال ُبعد بينهام قبل أن تنطلقا؟
كم كيلوم ًرتا قطعت ّ
ت .قطعت أمل ،يوم االثنني 24 ،كم حتى التقيتا.
كم كيلوم ًرتا قطعت أماين حتى التقيتا؟ كم كان ال ُبعد بينهام قبل أن تنطلقا؟
ث .كان البُعد بينهام ،يوم الثالثاء ،قبل أن تنطلقا  15كم.
بعد مرور كم من الوقت التقيتا؟
متعاكسني.

 .2خرجت كلّ من أمل وأماين من نفس املكان ،يف نفس الوقت باتجاهني
التخطيطي واكتبوا:
أ .استعينوا بالرسم
ّ
َم ْن منهام خرجت باتجاه النقطة A؟ و َم ْن منهام خرجت باتجاه النقطة B؟
كل واحد منهام دراجتها ،يوم األربعاء 4 ،ساعات.
ب .قادت ّ
كل واحده منهام؟ ما هو ال ّبعد بينهام بعد مرور  4ساعات؟
كم كيلوم ًرتا قطعت ّ
ت .كان ال ُبعد بينهام ،يوم الخميس ،يف نهاية سريهام  45كم.
كل واحدة منهام؟
كم من الوقت سارت ّ
االتجاه.

 .3خرجت كلّ من أمل وأماين من نفس املكان ،يف نفس الوقت ويف نفس
التخطيطي واكتبوا:
أ .استعينوا بالرسم
ّ
َم ْن منهام خرجت حتى النقطة A؟ و َم ْن منهام خرجت حتى النقطة B؟
كل واحد منهام دراجتها ،يوم الجمعة ،ساعة ونِصف.
ب .قادت ّ
كل واحده منهام؟ ما هو البعد بينهام بعد مرور ساعة ونِصف؟
كم كيلوم ًرتا قطعت ّ
ت .كان البعد بينهام ،يوم السبت ،يف نهاية سريهام  24كم.
كل واحدة منهام؟
كم من الوقت سارت ّ
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?

عرض البارون االملاين كارل فون دريس ) ،(Karl Draisسنة
يف باريس ،أ ّول منوذج لدراجة هوائ ّية.
ُس ّجلت الدراجة ،سنة  ، 1819كرباءة اخرتاع.
تط ّورت ،منذ ذلك الوقت ،صناعة الدراجات الهوائ ّية ،وظهرت مناذج جديدة
بتصميامت مختلفة ،مبقاعد مختلفة وبطرق تحريك متنوعة.

1818

ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...
.4

لحل امله ّمة  1يف بند د ،كتبت برشى املعادلة .(x > 0) 12x + 18x = 15
ّ
ماذا ميثِّل x؟ ماذا ميثِّل التعبري 12x؟ ماذا ميثِّل التعبري 18x؟ حلّوا املعادلة.

تخطيطي يبينّ اتجاه الحركة.
نحل مسائل يف موضوع الحركة من األسهل أن نستعني برسم
عندما ّ
ّ
التخطيطي يف بناء معادلة مناسبة.
يساعد الرسم
ّ
التخطيطي ،يف امله ّمة  ،1حركة جسمني من مكانني مختلفني ،الواحد باتجاه اآلخر.
مثال :يبينّ الرسم
ّ
التخطيطي ،يف امله ّمة  ،2حركة جسمني من نفس املكان وباتجاهني متعاكسني.
يبينّ الرسم
ّ
التخطيطي ،يف امله ّمة  ،3حركة جسمني من نفس املكان ويف نفس االتجاه.
يبينّ الرسم
ّ

 .5تخرج شاحنة وحافلة الواحدة باتجاه األخرى يف نفس الوقت ،من مكانني يبعدان عن بعضهام  450كم.
تسري الشاحنة برسعة  65كم يف الساعة ،وتسري الحافلة برسعة  85كم يف الساعة.
 65ﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 85ﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
أ .انسخوا الجدول وأكملوا.
B

الرسعة
(كم يف الساعة)

الرسعة
(بالساعات)

 450ﻛﻢ

A

املسافة
(بالكم)

الشاحنة
الحافلة
ب .اكتبوا معادلة مناسبة لحاصل جمع املسافتني اللتني قطعتهام الشاحنة والحافلة ،وجدوا
زمن سفريهام حتى التقيتا ).(x > 0
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x

)(x > 0
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 .6خرجت شاحنتان ،يوم االثنني ،عند الساعة اﻟ  6:00صبا ًحا ،الواحدة باتجاه األخرى.
ﻋﺮﺍﺩ
خرجت األوىل من عراد ،وخرجت الثانية من زخرون يعقوب.
ال ُبعد بني املدينتني  225كم.
خرجت الشاحنة األوىل من عراد برسعة ثابتة مقدارها  40كم يف الساعة.
خرجت الشاحنة الثانية من زخرون يعقوب برسعة ثابتة مقدارها  50كم يف الساعة.
سارت الشاحنتان  xساعات حتى التقيتا ).(x > 0
أي ساعة التقيتا؟
أ .بعد مرور كم من الوقت التقيتا؟ يف ّ

 225ﻛﻢ

ﺯﺧﺮﻭﻥ ﻳﻌﻘﻮﺏ

أي بُعد عن عراد التقيتا؟
ب .يف ّ

نحل مسائل يف الحركة يجب التمييز بني ساعة الخروج وزمن السفر.
عندما ّ

مثال :يف امله ّمة ،6

 xميثِّل زمن السفر.x = 2.5 .

هذا يعني أ ّن زمن السفر حتّى التقيتا هو ساعتني ونصف.
حا.
مبا أن الشاحنتني خرجتا عند الساعة اﻟ  6:00فالتقيتا عند الساعة اﻟ  8:30صبا ً

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

تامر برسعة ثابتة مقدارها  40مرت يف الدقيقة.
عامر برسعة ثابتة مقدارها  50مرت يف الدقيقة.

 .1سار
سار
أ .خرج تامر وعامر الواحد باتجاه اآلخر يف نفس الوقت ،والتقيا بعد مرور
كم كان ال ُبعد بينهام قبل أن يبدأا يف املسار؟
ب .خرج تامر وعامر من نفس املكان ويف نفس الوقت ،وسارا باتجاهني
ما هو ال ُبعد بينهام َبعد مرور  35دقيقة؟

 35دقيقة.

متعاكسني.

ت .خرج تامر وعامر من نفس املكان ويف نفس الوقت.
ما هو ال ُبعد بينهام َبعد مرور  35دقيقة؟
ث .خرج تامر وعامر من مكانني مختلفني ويف نفس
وصل عامر تامر َبعد مرور  35دقيقة.

االتجاه.

كم كان ال ُبعد بينهام يف البداية؟
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 .2خرج سامر وباسم من نفس املكان ويف نفس الوقت ،وسارا يف اتجاهني متعاكسني.
سار سامر باتجاه النقطة  Bبرسعة ثابتة مقدارها  4كم يف الساعة.
سار باسم باتجاه النقطة  Aبرسعة ثابتة مقدارها  5كم يف الساعة.
أ .يف أحد األيام ،سارا  3ساعات .كم كيلوم ًرتا سار كل واحد منهام؟
كم كان ال ُبعد بينهام بعد مرور  3ساعات؟
ب .يف يوم آخر ،كان البُعد بينهام يف نهاية السري  18كم .كم من الوقت سارا؟ ارشحوا.
 12كم.

 .3خرج سامي وهالة يف نفس الوقت من مكانني مختلفني .ال ُبعد بينهام
سارا باتجاهني متعاكسني (انظروا إىل الرسم التخطيطيّ).
ﺳﺎﻣﻲ
سار سامي برسعة ثابتة مقدارها  4كم يف الساعة.
سارت هالة برسعة ثابتة مقدارها  6كم يف الساعة.
أ .ما هو ال ُبعد بينهام بعد مرور ساعة واحدة؟ ارشحوا.
ب .بعد مرور كم من الزمن منذ خروجهام كان ال ُبعد بينهام  42كم؟ ارشحوا.

 .4يخرج جميل وجامل عاد ًة من نفس املكان ،ويسريان باتجاهني متعاكسني.
خرج جامل َبعد مرور ساعة منذ خروج جميل.
يسري جميل برسعة ثابتة مقدارها  3كم يف الساعة ويسري جامل برسعة ثابتة مقدارها
أ .سار جميل ،يوم األحد ،مل ّدة  4ساعات .كم كيلومرتًا سار؟
كم كان ال ُبعد بينهام يف نهاية السري؟
ب .كان ال ُبعد بينهام ،يوم االثنني ،يف نهاية السري  40.5كم.
كل واحد منهام؟
كم من الوقت سار ّ
ت .سار جميل وجامل ،يوم الثالثاء ،نفس املسافة.
كم من الزمن سار جميل؟ كم كان ال ُبعد بينهام يف نهاية سريهام؟

 12ﻛﻢ

ﻫﺎﻟﺔ

 4 1كم يف الساعة.
2

 .5خرجت ميساء وتيامء الواحدة باتجاه األخرى يف نفس الوقت.
تأملت ميساء من ِرجلها ،لذا كانت رسعتها ّ
أقل من رسعة تيامء.
A
C
 600ﻡ
النقطة  Aهي نقطة االلتقاء.
التخطيطي وح ّددوا:
أ .استعينوا بالرسم
ّ
َمنْ منهام خرجت من النقطة  Bوما هي رسعتها؟ َمنْ منهام خرجت من النقطة  Cوما هي رسعتها؟
ما هو ال ُبعد بني نقطتي خروجهام؟
ب .كم من الوقت سارت ميساء وتيامء حتى التقيتا؟ ما هي املسافة التي قطعتها ّ
كل واحدة منهام؟ ارشحوا.
 40ﻣﺘﺮﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
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 20ﻣﺘﺮﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
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 .6خرج سامل وسليم يف نفس الوقت ،قادا دراجتني ناريتني ،وسارا الواحد
باتجاه اآلخر من مكانني يبعدان عن بعضهام  315كم.
سار سامل برسعة ثابتة مقدارها  40كم يف الساعة.
سار سليم برسعة ثابتة مقدارها  50كم يف الساعة.
أ .انسخوا الجدول وأكملوا ).(x > 0
الرسعة(كم يف الساعة)

سامل
سليم

الزمن(بالساعات)

ﺳﻠﻴﻢ

ﺳﺎﻟﻢ

 40ﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ

 50ﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 315ﻛﻢ

املسافة(بالكم)

x

ب .بعد مرور كم ساعة التقيا؟

 .7خرجت سيّارة وشاحنة يف نفس الوقت من إيالت باتجاه
سارت الس ّيارة برسعة ثابتة مقدارها  90كم يف الساعة.
سارت الشاحنة برسعة ثابتة مقدارها  60كم يف الساعة.
أ .انسخوا الجدول وأكملوا.
الرسعة(كم يف الساعة)

الشامل.

الزمن(بالساعات)

ﺇﻳﻼﺕ
B

150

ﻛﻢ

A

املسافة(بالكم)

السيارة
الشاحنة

ب .بعد مرور كم من الوقت كان ال ُبعد بني السيارة والشاحنة  150كم؟ ارشحوا.
.8

حا وسارا الواحد باتجاه اآلخر.
خرج راكبا دراجتني هوائيتني عند الساعة اﻟ  7:00صبا ً
خرج الراكب األ ّول من هرتسيليا برسعة ثابتة مقدارها  18كم يف الساعة،
وخرج الراكب الثاين من حيفا برسعة ثابتة مقداره  24كم يف الساعة.
املسافة بني املدينتني  84كم.

أي ساعة التقيا الراكبني؟
أ .يف ّ
أي بُعد عن حيفا التقيا؟
ب .يف ّ

 .9خرجت سيّارتان من نفس املكان.
سافرت الس ّيارة األوىل باتجاه الشامل برسعة ثابتة مقدارها  70كم يف الساعة مل ّدة ساعتني وتوقفت.
سافرت الس ّيارة الثانية باتجاه الرشق برسعة ثابتة مقدارها  80كم يف الساعة مل ّدة ساعة ونِصف وتوقفت.
ما هو ال ُبعد بني الس ّيارتني بَعد أن توقفتا؟
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الدرس الرابع :نسري برسعات مختلفة
خرجت سيّارة عند الساعة اﻟ  8:00صبا ًحا وسارت برسعة ثابتة حتّى الساعة
بعد ذلك ،استم ّرت يف سفرها حتّى الساعة اﻟ  15:00برسعة ثابتة ّ
أقل ﺑ  10كم يف الساعة مقارنة بالرسعة السابقة.
أي قسم من الطريق هو األطول؟
خ ّمنوا ّ
يل للمسافة التي قطعتها السيّارة هو  390كم.
املجموع الك ّ
احسبوا رسعة السيارة يف بداية الطريق وفيام بعد خالل الطريق.
.12:00

نحسب رسعات.
 .1تط ّرقوا إىل املعطيات التي وردت يف مه ّمة االفتتاح ّية.
أ .انسخوا الجدول وأكملوا ).(x > 0
الرسعة(كم يف الساعة)

يف البداية

الزمن(بالساعات)

املسافة(بالكم)

x

فيام بعد

ب .اكتبوا معادلة واحسبوا رسعة الس ّيارة يف البداية وفيام بعد خالل الطريق.
أي قسم من الطريق هو األطول؟ بكم؟ افحصوا التخمني الذي اقرتحتموه يف مه ّمة االفتتاح ّية.
تّ .

 .2خرجت س ّيارتان الواحدة باتجاه األخرى يف نفس الوقت من مكانني يبعدان عن بعضهام
بعد مرور ثالث ساعات من السفر ،كان ال ُبعد بني السيارتني  75كم.
كل سيّارة برسعة ثابتة.
سارت ّ
D
رسعة إحدى الس ّيارتني  1 1ضعف رسعة الس ّيارة الثانية.
2
أ .انسخوا الجدول وأكملوا
الرسعة(كم يف الساعة)

الزمن(بالساعات)

 450كم.
 75ﻛﻢ
C

450

ﻛﻢ

B

A

املسافة(بالكم)

السيارة األوىل
السيارة الثانية

كل س ّيارة.
ب .احسبوا رسعة ّ
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ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ...

 .3سارت شاحنة برسعة ثابتة مقدارها  70كم يف الساعة مل ّدة  xساعات.
سارت حافلة برسعة ثابتة مقدارها  90كم يف الساعة مل ّدة  x – 1ساعات ).(x > 1
أ - .هل ميكن أن تكون املسافة الّتي قطعتها الشاحنة أطول من املسافة الّتي قطعتها الحافلة؟
ارشحوا أو ب ّينوا مثالاً مناس ًبا.
 أمامكم أربع متباينات:)90x < 70(x – 1

90(x – 1) < 70x

)90x > 70(x – 1

90(x – 1) > 70

أي متباينة مناسبة للمسألة؟ حلّوا املتباينة التي اخرتمتوها.
ّ
ب .هل ميكن أن تكون املسافة الّتي قطعتها الحافلة أطول من املسافة الّتي قطعتها الشاحنة؟
ارشحوا أو ب ّينوا مثالاً مناس ًبا.
اكتبوا متباينة مناسبة للمسألة وحلّوها.

 .4خرجت حافلتان يف نفس الساعة من نهاريا متجهتان نحو عراد.
سارت إحدى الحافلتني برسعة ثابتة مقدارها  80كم يف الساعة.
سارت الحافلة الثانية برسعة ثابتة مقدارها  80كم يف الساعة مل ّدة ساعة و ِنصف ،توقفت مل ّدة ِنصف ساعة ،ومن
ثم استم ّرت يف سفرها برسعة ثابتة مقدارها  90كم يف الساعة.
ّ
وصلت الحافلتان عراد يف نفس الوقت.
ما هي املسافة بني نهاريا وعراد؟
كم من الوقت سارت ّ
كل حافلة؟

لتحديد زمن السفر يف مسائل الحركة ،نتطرق إىل زمن السفر الذي ت ّم فقط.

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1تسلقت مجموعة من املتنزهني جبلاً برسعة ثابتة مقدارها  4كم يف الساعة مل ّدة  3ساعات.
نزلت املجموعة من الجبل يف نفس املسار مل ّدة ساعتني.
ما هي رسعة املجموعة أثناء نزولها الجبل؟
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صباحا وتسلقت جبلاً برسعة ثابتة مقدارها  3كم يف الساعة
 .2خرجت مجموعة من املتنزهني عند الساعة اﻟ ً 7:00
حتى الساعة اﻟ  .11:00نزلت املجموعة من الجبل يف مسار آخر ،من الساعة اﻟ  11:30حتى الساعة اﻟ  13:30برسعة
ثابتة مقدارها  xكم يف الساعة ).(x > 0
املجموع الك ّ
يل للمسافة التي قطعتها املجموعة هو  22كم.
كم كانت رسعة املتنزهني أثناء نزولهم الجبل؟

 .3املسافة بني املطلة وإيالت  480كم.
ُ
خرجت شاحنة من املطلة متجهه نحو إيالت ،ويف نفس الوقت بالضبط خرجت س ّيارة أجرة من إيالت متجهه نحو
املطلة .سافرت املركبتان يف نفس الشارع برسعة ثابتة .التقيتا بعد مرور  4ساعات.
رسعة س ّيارة ُ
األجرة ضعفا رسعة الشاحنة.
أ .انسخوا الجدول وأكملوا ).(x > 0
الرسعة(كم يف الساعة)

الشاحنة
س ّيارة أُجرة

الزمن(بالساعات)

املسافة(بالكم)

x

ب .احسبوا رسعة الشاحنة ورسعة سيّارة األُجرة.

 210كم.

 .4املسافة بني حيفا وبرئ السبع
خرجت حافلة من حيفا متجهه نحو برئ السبع ،ويف نفس الوقت خرجت س ّيارة من برئ السبع متجهه نحو حيفا.
سافرت املركبتان يف نفس الشارع وبرسعة ثابتة .التقيتا بعد مرور ساعة ونصف.
رسعة الس ّيارة أكرب ﺑ  20كم يف الساعة من رسعة الحافلة.
أ .احسبوا رسعة الحافلة ورسعة الس ّيارة.
ب .ما هي املسافة الّتي قطعتها السيّارة واملسافة الّتي قطعتها
الحافلة حتى نقطة التقائهام؟

 .5خرجت دراجة ناريّة كبرية ودراجة ناريّة صغرية برسعة ثابتة الواحدة باتجاه األخرى من مكانني يبعدان عن بعضهام
 350كم .بعد مرور ساعتني ونِصف كان ال ُبعد بينهام  12 12كم.
أقل بضعفني من رسعة الدراجة الناريّة الكبرية.
رسعة الدراجة الناريّة الصغرية ّ
احسبوا رسعة الدراجة الناريّة الصغرية ورسعة الدراجة الناريّة الكبرية.
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 .6سافرت حافلة ،يوم الخميس ،برسعة ثابتة ملدة  9ساعات.
سافرت الحافلة ،يوم الجمعة ،يف نفس الطريق ،لكن ازدادت رسعتها ﺑ  16كم يف الساعة.
وصلت الحافلة وجهتها قبل الوقت املح ّدد بساعة ونصف.
استعينوا بالجدول وجدوا رسعة الحافلة يوم الخميس ).(x > 0
الرسعة(كم يف الساعة)

يوم الخميس

الزمن(بالساعات)

املسافة(بالكم)

x

يوم الجمعة

 .7تسري دراجة ناريّة برسعة ثابتة مقدارها  80كم يف الساعة.
بعد مرور ساعة واحدة ،تخرج سيّارة من نفس املكان ويف نفس املسار برسعة ثابتة مقدارها  100كم يف الساعة.
وصلت املركبتان وجهتيهام يف نفس الساعة.
أ .هل ميكن أن تكون املسافة الّتي قطعتها الدراجة الناريّة أطول من املسافة الّتي قطعتها الس ّيارة؟ ارشحوا أو أعطوا
مثاالً.
ب .هل ميكن أن تكون املسافة الّتي قطعتها الس ّيارة أطول من املسافة الّتي قطعتها الدراجة الناريّة؟
اكتبوا متباينة مناسبة للمسألة وحلّوها.

صباحا وسار يف اتجاه تل أبيب برسعة
 .8خرج راكب دراجة هوائ ّية ،يوم االربعاء ،من حيفا عند الساعة اﻟ ً 7:00
ثابتة مقدارها  16كم يف الساعة.
صباحا.
خرج راكب الدراجة الهوائ ّية م ّرة ثانية ،يوم الخميس ،من حيفا عند الساعة اﻟ ً 7:00
بعد مرور  3ساعات عىل سفره برسعة ثابتة مقدارها  16كم يف الساعة ،تعوق ملدة ساعة واحدة.
بعد ذلك ،ازدادت رسعته وأصبحت  24كم يف الساعة ،وهكذا وصل تل أبيب يف نفس الساعة التي وصل فيها يوم
االربعاء .ما هي املسافة بني حيفا وتل ابيب؟ ارشحوا.

 .9خرجت طائرتان الواحدة باتجاه األخرى يف نفس الوقت من مدينتني برسعتني ثابتني.
وصلت الطائرة األوىل وجهتها بعد مرور ساعة واحدة منذ التقائها بالطائرة الثانية.
وصلت الطائرة الثانية وجهتها بعد مرور  4ساعات منذ التقائها بالطائرة األوىل.
ما هي النسبة بني رسعة الطائرة الثانية ورسعة الطائرة األوىل؟
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الدرس الخامس :حركة عكس التيار
رسعة قارب يف مياه ساكنة 10كم يف الساعة.
يُبحر القارب ذهابًا مع اتجاه تيار املاء.
يُبحر القارب إيابًا عكس اتجاه تيار املاء.
رسعة تيار املاء  2كم يف الساعة.
يُبحر القارب مل ّدة ساعة واحدة باتجاه تيار املاء ،ويُبحر مل ّدة ساعة واحدة عكس تيار املاء.
بكم رسعة القارب باتجاه تيار املاء أكرب من رسعته عكس تيار املاء؟
بكم املسافة التي قطعها القارب باتجاه تيار املاء أطول من املسافة التي قطعها القارب
عكس اتجاه تيار املاء؟
نحل مسائل متعلقة بحركة اتجاه التيار وعكس اتجاه التيار.
ّ
 10كم يف الساعة.

كل قارب يف مياه ساكنة
 .1يُبحر قاربان يف نهر .رسعة تيار املاء يف النهر  2كم يف الساعة .رسعة ّ
أ .يخرج القاربان يف نفس الوقت ومن نفس املكان ،األول مع اتجاه التيار والثاين عكس اتجاه التيار .بعد مرور كم من
الزمن يصبح البُعد بينهام  70كم؟
ب .يُبحر قاربان الواحد باتجاه األخر من مكانني يبعدان عن بعضهام  80كم.
يُبحر القارب األول مع التيار ويُبحر القارب الثاين عكس التيار.
بعد مرور كم من الزمن يلتقيان؟

عندما يُبحر القارب مع اتجاه التيار تكون رسعته مجموع رسعته الذات ّية (يف مياه ساكنة) ورسعة التيار.
وعندما يبحر القارب عكس اتجاه التيار تكون رسعته الفرق بني رسعته الذات ّية ورسعة التيار.
مثال :يف امله ّمة  ،1رسعة القارب يف مياه ساكنة  10كم يف الساعة ورسعة التيار  2كم يف الساعة.
 12كم يف الساعة = 10 + 2
رسعة القارب مع اتجاه التيار:
رسعة القارب عكس اتجاه التيار :
 8كم يف الساعة = 10 – 2
 .2يُبحر أب وابنه يف قاربني الواحد باتجاه اآلخر ،من مكانني يبعدان عن بعضهام  80كم.
يُبحر األب وابنه يف نهر رسعة تياره  5كم يف الساعة.
أبحر األب مع اتجاه التيار وأبحر االبن عكس اتجاه التيار.
بعد أن التقيا عاد كل واحد منهام إىل نقطة االنطالق.
رسعة قارب األب يف مياه ساكنة  25كم يف الساعة.
رسعة قارب االبن يف مياه ساكنة  15كم يف الساعة.
أ .بعد مرور كم من الزمن يلتقيان؟
ب .ما هي املسافة التي قطعها ّ
كل واحد منهام؟
ت .بعد مرور كم من الزمن عاد كل واحد منهام إىل نقطة االنطالق (انتبهوا إىل اتجاه التيار)؟
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ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ...

 .3تدور ارساء يف مسار دائريّ محيطه  13كم.
سارت ،يف البداية ،برسعة ثابتة مقدارها  4كم يف الساعة .بعد ذلك ،ركضت برسعة ثابتة مقدارها  6كم يف الساعة.
استم ّر التدريب  3ساعات .كم من الزمن استم ّر السري؟
 .4سار راكب دراجة هوائ ّية أثناء صعوده الشارع برسعة ثابتة مقدارها  11كم يف الساعة.
سار أثناء نزوله يف نفس الشارع برسعة ثابتة مقدارها  33كم يف الساعة.
يل للزمنني ،ذهابًا وايابًا ،هو ساعتني.
املجموع الك ّ
كم من الزمن سار راكب الدراجة ذهابًا؟

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1رسعة قاربان يف مياه ساكنة  15كم يف الساعة ،خرج القاربان يف نفس الوقت ومن نفس املكان ،أبحر األ ّول مع اتجاه
التيار والثاين عكس اتجاه التيار .رسعة التيار  3كم يف الساعة.
بعد مرور كم من الزمن يصبح البُعد بني القاربني  60كم؟
كل واحد منهام يف مياه ساكنة  17كم
 .2يُبحر قاربان الواحد باتجاه اآلخر من مكانني يبعدان عن بعضهام  51كم .رسعة ّ
يف الساعة .يُبحر القارب األ ّول مع اتجاه التيار والثاين عكس اتجاه التيار .رسعة التيار  3كم يف الساعة.
بعد مرور كم من الزمن يلتقيان؟
 .3أبحرت سفينة برسعة ثابتة من مدينة  Aمع اتجاه التيار عند الساعة اﻟ  8:00صبا ًحا.
وصلت املدينة  Bعند الساعة اﻟ  .11:00استغرق إياب السفينة ،عكس التيار 30 ،دقيقة
أكرث من زمن الذهاب .رسعة السفينة يف مياه ساكنة  52كم يف الساعة.
ما هي رسعة التيار؟
 .4يسبح نديم ّ
كل صباح مسافة  2,600مرت.
سبح ،يف البداية ،بطريقة التجديف برسعة ثابتة مقدارها  60م ًرتا يف الدقيقة ،وبعد ذلك سبح بطريقة الفراشة برسعة
ثابتة مقدارها  40م ًرتا يف الدقيقة .استم ّر التدريب كله  50دقيقة.
كم دقيقة سبح نديم بطريقة التجديف؟
 .5يركض مصطفى ّ
كل صباح برسعة ثابتة ،وبعد ذلك يعود إىل بيته مش ًّيا برسعة ثابتة يف نفس املسار.
رسعة ركض مصطفى  18كم يف الساعة ،ورسعة مشيه  6كم يف الساعة.
خرج مصطفى ،يف صباح يوم معينّ  ،عند الساعة اﻟ  6:00وعاد عند الساعة اﻟ  .7:00ما هي املسافة التي قطعها
مصطفى يف هذا الصباح؟
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ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿ ّﻳﺔ

خطوط بيان ّية لدوال ّ
خط ّية
.1

معطاة متثيالت جربيّة ومتثيالت بيانيّة ألربع دوال خطّيّة.
g(x) = 2x – 2

f(x) = 2 – 2x

h(x) = –2x – 2

k(x) = 2 + 2x

الجربي املناسب لها .ارشحوا.
كل دالّة للتمثيل
المئوا ّ
ّ
ﺃ.

ﺏ.

y

x

.2

ﺕ.

y

x

ﺙ.

y

x

y

x

معطى ،يف الرسمة ،الخطوط البيان ّية للدوال اآلتية.
h(x) = 4 – 2x , g(x) = 3 – x , f(x) = x + 1

كل خ ّط بيا ّين للدالة املناسبة له .ارشحوا.
أ .المئوا ّ
ب .جدوا إحداثيّات نقاط تقاطع الخطوط البيانيّة مع محور .y
لكل دالّة.
إحداثيي النقطة الصفريّة ّ
ت .جدوا
ِ
إحداثيي النقطة .A
ث .جدوا
ِ
.

.3

معطاة جداول قيم وخطوط بيان ّية لثالث دوال خطّ ّية.

الجربي املناسب.
كل جدول للخ ّط البيا ّين املناسب له ،وجدوا التمثيل
المئوا ّ
ّ
أ.
x
–1
0
1
2
–2
ب.

ت.

7

5

3

1

–1

y

2

1

0

–1

–2

x

3

3

3

3

3

y

2

1

0

–1

–2

x

–1

1

3

5

7

y

II

I y
4

III

2

x

2

0

–2

 .4أ .أي نقاط من بني النقاط اآلتية تقع عىل الخ ّط البيا ّين للدالّة  y = 4 – 12 x؟
)(2, 3

)(0, 8) (–2, 5

)(8, 0

)(0, 4

ب .أي نقاط من بني النقاط اآلتية تقع عىل الخ ّط البيا ّين للدالّة
)(4, 7) (3, –5) (0, –1

?y = 2x – 1

)(2, 3) (–2, 5

إحداثيي نقطة التقاطع.
ت .هل الخطّان البيانيّان متوازيان أم متقاطعان؟ إذا كان الخطّان البيانيّان متقاطعان فجدوا
ْ
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