الوحدة الواحدة والثالثون :مسائل كالميّة

الدرس األ ّولّ :
متغيات
نحل مسائل كالم ّية مبساعدة رّ

الحي استعدا ًدا للرحلة السنويّة.
اشرتت مجموعة من التالميذ حاجيات من دكاكني ّ
استلم التالميذ فوات ًريا.
نبحث معلومات ميكن استخراجها من الفواتري بطريقة حساب ّية ومبساعدة هيئة معادالت.
 .1يف دكان سامي
مجموعة عدن:

مجموعة سحر:

دكان سامي
فاتورة
عدد العلب

عُ لب الذرة

4

سعر العلبة
بالشواقل
5

عُ لب التونة

6

4.60

املنتوج

السعر الك ّ
يل
بالشواقل

دكان سامي
فاتورة

عُ لب الذرة

سعر العلبة
بالشواقل
5

السعر الك ّ
يل
بالشواقل

عُ لب التونة

4.60

36.80

عدد العلب

املنتوج

25

يل
املجموع الك ّ

يل
املجموع الك ّ
كل فاتورة.
انسخوا وأكملوا التفاصيل الناقصة يف ّ

 .2يف دكان رامي
مجموعة جامل:
املنتوج

دكان رامي
فاتورة
عدد العلب

عُ لب الذرة

8

عُ لب التونة

6

سعر العلبة
بالشواقل

يل
املجموع الك ّ

مجموعة يوسف:

السعر الك ّ
يل
بالشواقل

66.80

املنتوج

دكان رامي
فاتورة
عدد العلب

عُ لب الذرة

4

عُ لب التونة

8

يل
املجموع الك ّ

سعر العلبة
بالشواقل

السعر الك ّ
يل
بالشواقل

58.40

أ .بنا ًء عىل هذه الفواتري ،هل ميكن تحديد سعر علبة الذرة وسعر علبة التونة يف دكان رامي؟ ارشحوا.
ب .ارمزوا ﺑ  xإىل سعر علبة الذرة (بالشواقل) ،وارمزوا ﺑ  yإىل سعر علبة التونة (بالشواقل) يف دكان رامي.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
ّ
ت .انسخوا وأكملوا التفاصيل الناقصة (مبساعدة الحرفان َ xو  )yيف الفتورتني.
كل فاتورة.
ث .اكتبوا معادلة مناسبة بنا ًء عىل ّ
ج .حلّوا هيئة املعادالت الّتي حصلتم عليها.
ح .ما هو سعر علبة الذرة؟ وما هو سعر علبة التونة؟ افحصوا إذا ما كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
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للتذكري
تع ّلمنا أن ّ
نحل مسألة كالم ّية مبساعدة معادالت.
مراحل ّ
حل املسألة هي:
املتغيات ،كتابة تعابري جربيّة ،بناء
متغيات ،متييز رشوط املسألة ومحدوديّة
• بناء منوذج
رِّ
ريايض يشمل :تعريف رِّ
ّ
معادلة (أو هيئة معادالت) مناسبة.
حل املعادلة (أو هيئة املعادالت).
• إيجاد ّ
املتغيات
• كتابة اإلجابة بطريقة كالم ّية مناسبة ّ
للحل من خالل التطرق إىل معطيات املسألة ومحدوديّة رِّ
مثال :يف امله ّمة ،2
 xميثِّل سعرعلبة الذرة بالشواقل )(x > 0
 yميثِّل سعرعلبة التونة بالشواقل )(y > 0
هيئة معادالت مناسبة:
8x + 6y = 66.80
4x + 8y = 58.40

y = 5 , x = 4.60
حل هيئة املعادالت:
ّ
اإلجابة :سعر علبة الذرة  4.60شواقل ،وسعر علبة التونة  5شواقل.

ُع لب املخلالت
اقرتحت حكومة نابليون ،سنة  ،1800أن متنح جائزة مالية عالية ملن يكتشف طريقة مريحة
وناجعة للحفاظ عىل ك ّم ّيات كبرية من الطعام الّتي يستعملها الجيش الفرنيس
فرنيس ،سنة  ،9081وقد اكتشف طريقة للحفاظ عىل
أثناء حمالته .فاز يف الجائزة حلواين
ّ
زجاجي .فيام بعد طُ ّورت علبة املخلالت ،وهي عبارة عن علبة
طعام موجود يف مرطبان
ّ
ُمحكمة اإلغالق ،يُحفظ الطعام داخلها بعد مروره بعمل ّية تعقيم للقضاء عىل الكائنات الح ّية
الدقيقة امللوثة .اكتشفوا مفتاح علب املخلالت بعد مرور  30سنة .حتّى هذا االكتشاف
فتح الجنود الفرنسيون علب املخلالت مبساعدة سكني حا ّد أو حجر حا ّد.
خالفًا لالعتقاد الشائع ،ليس بالرضورة أن تحتوي املخلالت عىل مواد حافظة.
ال ميكن الحفاظ عىل الطعام يف علبة املخلالت بعد فتحها.

ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...
.3

اشرتت مجموعة ماهر من "سوبر بوتيك".

أمامكم الفاتورة التي حصلوا عليها:
أ .هل هنالك حاجة إىل املزيد من املعطيات ملعرفة عدد
كل نوع؟ ارشحوا.
العلب التي اشرتوها من ّ
ب .ع ِّرفوا متغيرّ ين ،واكتبوا هيئة معادالت مناسبة.
ت .كتبت نورة معادلة مبجهول واحد ،وا ّدعت بأنه
حل املسألة مبساعدة هذه املعادلة.
ميكن ّ
حل نورة.
ارشحوا ّ

الوحدة الواحدة والثالثون  -مسائل كالم ّية

سوبر بوتيك
فاتورة
املنتوج

عدد العلب

سعر العلبة السعر الك ّ
يل
بالشواقل
بالشواقل

عُ لب الذرة

9.20

عُ لب التونة

10

يل
املجموع الك ّ

166

17
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حل مسائل كالم ّية:
ميكن أحيانًا ّ
مبتغي واحد.
مبتغيين أو مبساعدة معادلة رِّ
مبساعدة هيئة معادالت رِّ
مثال:
يف مه ّمة ،3
مبتغيين
• ّ
حل مبساعدة هيئة معادالت رِّ
نرمز:
 xعدد ُعلب الذُّرة ( x ,x ≥ 0عدد صحيح)
 yعدد ُعلب التونة ( y ,y ≥ 0عدد صحيح)
نحصل عىل هيئة املعادالت:
x + y = 17
9.2x + 10y = 166

مبتغي واحد
• ّ
حل مبساعدة معادلة رِّ
نرمز:
 xعدد ُعلب الذُّرة
( x ,0 ≤ x ≤ 17عدد صحيح)
 17 – xعدد ُعلب التونة
نحصل عىل املعادلة:
9.2x + 10(17 – x) = 166

متغي واحد أو مبساعدة متغيرّ ين).
 .4حلّوا املسألة اآلتية بالطريقة املريحة لكم (مبساعدة رِّ
ذهب  36تلميذًا إىل املرسح.
اشرتوا نوعني من التذاكر:
تذكرة بسعر  40شاقالً للتذكرة الواحدة ،وتذكرة بسعر  30شاقلاً للتذكرة الواحدة.
يل الّذي دفعوه هو  1,320شاقلاً .
السعر الك ّ
كل نوع اشرتى التالميذ؟
كم تذكرة من ّ

 .5حلّوا ،يف كل بند ،هيئة املعادالت ،وافحصوا إجاباتكم.
أ.

3x + y = 11
4x + 5y = 22

ب.

x = 1 – 5y
x = 2y – 6

5y – 4(x + 2) = 16
ت.
6x – 2(y + 3) = 3x – 17

 2x + 3y = 18هي أزواج من األعداد الطبيعيّة.

 .6حلول املعادلة
جدوا جميع الحلول املمكنة.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

كل شهر طواب ًعا بريد ّية وظرو ًفا مببلغ ك ّ
يشرتي السيد هالل ّ
يل مقداره  44شاقلاً .
سعر الطابع الواحد  3شواقل ،وسعر الظرف الواحد شاق ًال واحدًا.
استعينوا بهذه املعطيات لإلجابة عن املهماّ ت . 4 - 1

 .1أ .اقرتحوا ثالث إمكان ّيات مختلفة لعدد الطوابع ولعدد الظروف التي يشرتيها السيد هالل يف الشهر الواحد.
ب .هل ميكن أ ّن يشرتي  10طوابع؟  15طاب ًعا؟ ارشحوا.
ت .اشرتى السيد هالل  11طاب ًعا يف شهر شباط .كم مغلفًا اشرتى يف هذا الشهر؟
ث .اشرتى السيد هالل  8ظروف يف شهر آذار .كم طاب ًعا اشرتى يف هذا الشهر؟

 .2مجموع الطوابع والظروف التي اشرتاها السيد هالل يف شهر نيسان هو .30
كم طاب ًعا وكم ظرفًا اشرتى يف هذا الشهر؟

 .3عدد الطوابع التي اشرتاها السيد هالل ،يف شهر أيار ،مسا ٍو لعدد الظروف.
كم طاب ًعا وكم ظرفًا اشرتى يف هذا الشهر؟

 .4يف شهر حزيران ،النسبة بني عدد الطوابع إىل عدد الظروف التي
اشرتاها السيد هالل هي .3:2
كم طاب ًعا وكم ظرفًا اشرتى يف هذا الشهر؟

ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ28/9/13 :

ﺩﻛﺎﻥ "ﺳﻭﺑﺭ ﺟ ّﻳﺩ"

 .5اشرتت رانية منتوجات حليب من دكان "سوبر ج ّيد".
ُمحي قسم من املعطيات يف الفاتورة.
مت ّعنوا يف الفاتورة وأجيبوا عن السؤالني.
أ .كم شاق ًال دفعت رانية مقابل الجبنة البيضاء؟
ب .كم علبة ُمح ّ
ىل الفاكهة اشرتت رانية؟ ارشحوا.
الوحدة الواحدة والثالثون  -مسائل كالم ّية

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﻭﺝ

ﺳﻌﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻭﺝ

ﺍﻟﻛ ّﻣﻳّﺔ

ﻣﺣﻠﻰّ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ

6.23

ﻟﺑﻥ

6.00

3

ﺟﺑﻧﺔ ﺑﻳﺿﺎء

6.29

5

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ:

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﻟﻠﺩﻓﻊ

86.83
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 .6مجموع عددين هو .16
يل الرضب فنحصل عىل .28
إذا رضبنا العدد األول يف  2ورضبنا العدد الثاين يف  3وجمعنا حاص ِ
ما هام العددان؟

كل بند ،هيئات املعادالت اآلتية ،وافحصوا إجاباتكم.
 .7حلّوا ،يف ّ
x + 3y = 9
2x + y = 9
ت.
أ.
2x + 3y = 15

3x – y = 1

x + 2y = 4
x–y=1

ب.

ث.

2x – y = 7
x + 2y = 1

كل بند ،هيئات املعادالت اآلتية ،وافحصوا إجاباتكم.
 .8حلّوا ،يف ّ
y = 3x – 5
x – 2y = 4
ت.
أ.
y + 2x = 3
x+y=8
x – 2y = 4

ب.

.9

x+y+3=0

ث.

y=x+3
2x + y + 3 = 0

ج.

ح3x – 2y = 1 .
7x + 2y = 9

ج.

3(x + y) + 2(y + 5) = 20
5(x – 2) + 3(y – x) = 1

ح.

6x + 5(y – 1) = 24
5(x – 2) + 3(y – x) = 1

كل بند ،هيئات املعادالت اآلتية ،وافحصوا إجاباتكم.
حلّوا ،يف ّ
أ.

y=x–5
3x – 2y = 2

ت.

x + y =5
6 3
2y – x = 12
2

ج.

ب.

y – 2x = 4
3x – y = – 6

ث.

x–y=5

ح.

x – y =0
2 3

y = 2x – 3
y = 6x + 5

x+y=8
x +1 + y +1 = 4
2
3
2x – 3y + 1 = 0
3x – 2 – y + 4 = 0
5
5

 .10أكملوا.
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متغيين؟
الدرس الثاين :رِّ
متغي واحد أم رّ

حلّ مسائل يف الحركة مبساعدة متغ رِّي واحد أو مبساعدة متغيرّين
كل صباح ،باتجاه معني ،وتعود إىل البيت مش ًّيا يف نفس املسار.
تركض سهادّ ،
رسعة ركض سهاد  18كم يف الساعة ،ورسعة مشيها  6كم يف الساعة.
خرجت ،يف صباح يوم األحد ،من بيتها عند الساعة اﻟ  6:00ورجعت إىل البيت
عند الساعة اﻟ .7:00
خ ّمنوا املسافة التي قطعتها سهاد ركضً ا يف هذا الصباح؟
نحل مسائل يف الحركة بطرق مختلفة.
ّ

ّ .1
متغيين
حل مبساعدة رِّ
َر َمز عمر ﺑ  xإىل زمن ركض سهاد بالساعات ،و َر َمز ﺑ  yإىل زمن مشيها بالساعات.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
أّ .
ب .انسخوا الجدول وأكملوا.
.
الركض
امليش

الرسعة (كم يف الساعة)

الزمن (ساعات)

18

x

املسافة (كم)

y

ت .س ّجل عمر هيئة معادالت.
		
كل معادلة بالكلامت.
صفوا ّ
ث .حلّوا هيئة املعادالت وجدوا زمن ركض سهاد وزمن مشيها يف يوم األحد.
افحصوا ما اذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
ج .ما هي املسافة التي قطعتها سهاد يف هذا الصباح؟
18x = 6y
x+y=1

ّ .2
متغي واحد
حل مبساعدة رِّ
َر َمزت أماين ﺑ  xإىل زمن ركض سهاد بالساعات.
أي قيم مناسبة ﻟ  xبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أّ .
ب .انسخوا الجدول وأكملوا.
الرسعة (كم يف الساعة)

الزمن (ساعات)

الركض
امليش

املسافة (كم)

x

جلت أماين املعادلة ).18x = 6(1 – x
ت .س ّ
صفوا معادلة أماين بالكلامت.

ث .حلّوا املعادلة وجدوا زمن ركض سهاد وزمن مشيها.

افحصوا ما اذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

ج .ما هي املسافة التي قطعتها سهاد يف هذا الصباح؟
الوحدة الواحدة والثالثون  -مسائل كالم ّية
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ّ .3
متغي واحد
حل آخر مبساعدة رِّ
َر َمزت هناء ﺑ  xإىل املسافة التي قطعتها سهاد ركضً ا (أو مشيًّا) بالكيلومرتات.
أي قيم مناسبة ﻟ  xبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أّ .
ب .انسخوا الجدول وأكملوا..
الرسعة (كم يف الساعة)

الركض

18

الزمن (ساعات)
x
18

املسافة (كم)
x

امليش

x
. x + x =1
18 6

ت .س ّجلت هناء املعادلة
جلتها هناء بالكلامت.
صفوا املعادلة التي س ّ
ث .حلّوا املعادلة وجدوا املسافة التي قطعتها سهاد ركضً ا يف هذا الصباح.
افحصوا ما اذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

حل.
كل طريقة ّ
 .4أ .تناقشوا حول إيجابيّات وسلبيّات ّ
حل تفضلون؟ ارشحوا.
أي طريقة ّ
بّ .

يف كثري من األحيان ،نجد حالًّ للمسائل الكالم ّية مبساعدة معادلة ( أو هيئة معادالت).
حل قسم آخر منها.
حل املسألة الكالم ّية بواسطة معادالت مختلفة .من األسهل كتابة قسم منها ،و من األسهل ّ
ميكن ّ
حل املسائل بطريقة جربيّة ،من املهم كتابة ما ميثّل
املتغيات ،يف معادالت مختلفة ،مقادير مختلفة .لذلك ،عند ّ
متثّل رِّ
متغي.
ّ
كل رِّ
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ...

 .5قال أرشف :أنا ال احتاج إىل معادالت ّ
لحل املسألة املوجودة يف مه ّمة االفتتاح ّية.
أنا أعرف ّأن النسبة بني رسعة الركض إىل رسعة امليش هي  ،3:1لذا النسبة بني الزمنني هي
ميكن االستنتاج أن سهاد ركضت  15دقيقة وسارت  45دقيقة.
هل ادعاء أرشف صحيح؟ ارشحوا.
 .6حلّوا بالطريقة المريحة لكم.
سار راكب دراجة هوائية من القرية متجها نحو المدينة بسرعة ثابتة مقدارها
وعاد إىل القرية برسعة ثابتة مقدارها  30كم يف الساعة.
يل الذي استغرقه السفر هو ساعتني.
الزمن الك ّ
ما هي املسافة بني القرية واملدينة؟
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ا إستري روط -شحموروف :هي إحدى العبات الرياضة البارزات يف
إرسائيل .كان انجازها األكرب يف أوملبيادة مونترييول ،سنة  ،1976عندما
فازت يف املكان السادس يف املسابقة النهائ ّية لركض مسافة مئة مرت
مع حواجز .هي الرياض ّية االرسائيل ّية األوىل التي اشرتكت يف التصفيات
النهائ ّية يف األوملبيادة ،وكان ذلك أفضل انجاز حاز عليه عداء إرسائي ّ
يل يف األلعاب
األوليمبية حتى أوملبيادة سيدين سنة ُ .2000ح ّطم قسم من أرقامها القياس ّية االرسائيل ّية
تم اختيار شحموروف أكرث من م ّرة كرياض ّية متميزة يف إرسائيل .وفازت
سنة  2000فقطّ .
بجائزة ارسائيل للرياضة والرتب ّية البدن ّية سنة  ،1999كانت إحدى حملة الشعلة يف يوم
االستقالل سنة ..2004

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1تذهب نورة إىل املدرسة مش ًّيا مل ّدة  20دقيقة برسعة ثابتة.
تعود إىل البيت من املدرسة ،يف نفس املسار ،برسعة ثابتة أقل ﺑ
دقيقة.
ما هي املسافة بني بيت نورة واملدرسة؟
متغيا واح ًدا وكتبت ما ييل:
أ .استعملت سعاد رِّ ً
الرسعة (أمتار يف الدقيقة)

ذها ًبا
إيا ًبا

 10أمتار يف الدقيقة ،لذا يستغرق زمن رجوعها

الزمن (دقائق)

25

املسافة (أمتار)

x
x – 10

انسخوا الجدول وأكملوا بحسب اقرتاح سعاد.
أي قيم مناسبة ﻟ  xبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
ّ
اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها.

متغيين وكتبت ما ييل:
ب .استعملت سمر رِّ
الرسعة (أمتار يف الدقيقة)

ذها ًبا
إيا ًبا

الزمن (دقائق)

املسافة (أمتار)

x
y

انسخوا الجدول وأكملوا بحسب اقرتاح سمر.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ، x
ّ
اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
ت .ما هي املسافة بني بيت نورة واملدرسة؟ افحصوا إذا ما كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
الوحدة الواحدة والثالثون  -مسائل كالم ّية
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 .2يسافر كامل وسامر برسعة ثابتة ،يف نفس املسار ،من قرية الوسن إىل قرية الزنبق.
تصف املعطيات ،التي تظهر يف الجدول .،سفرهام.
الرسعة (كم يف الساعة)

الزمن (ساعات)

املسافة (كم)

كامل

90

x

y

سامر

75

x+1

أ .انسخوا الجدول وأكملوا.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ، x
بّ .
ت .اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
ث .ما هو زمن سفر كامل؟
ما هو زمن سفر سامر؟
ما هي املسافة بني قرية السوسن وقرية الزنبق؟
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
.

 .3تسري شاحنة من إيالت إىل تل أبيب.
صباحا وتسري برسعة ثابتة مقدارها  60كم يف الساعة.
تخرج من إيالت عند الساعة اﻟ ً 5:00
إذا ازدادت رسعتها ﺑ  12كم يف الساعة ،يقل زمن سفرها بساعة واحدة.
أيّ ساعة تصل الشاحنة تل أبيب؟
ما هي املسافة بني إيالت وتل أبيب؟

 360كم.

 .4املسافة بني تل أبيب وإيالت هي
صباحا.
تخرج شاحنة من تل أبيب إىل إيالت عند الساعة اﻟ ً 7:00
صباحا.
تخرج س ّيارة من إيالت إىل تل أبيب عند الساعة اﻟ ً 8:00
رسعة الشاحنة تساوي  34رسعة السيارة.
تسري الشاحنة والس ّيارة برسعة ثابتة يف نفس املسار ،وقد التقيتا عند
الساعة اﻟ .11:00
ما هي رسعة الشاحنة؟
ما هي رسعة الس ّيارة؟
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كل يوم ،من  Aإىل  Bوتعود يف نفس املسار.
 .5تسري شاحنةّ ،
تسري الشاحنة من  Aإىل  Bبرسعة ثابتة مقدارها  40كم يف ساعة ،وتعود برسعة ثابتة مقدارها
زمن السفر ذهابًا وإيابًا هو  5ساعات.
أ .انسخوا الجدول وأكملوا.
الرسعة (كم يف الساعة)

الزمن (ساعات)

 60كم يف الساعة.

املسافة (كم)

من  Aإىل
y
من  Bإىل A
أي قيم مناسبة ﻟ  ، xواي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
بّ .
ت .اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
ج .ما هو زمن سفر الشاحنة من  Aإىل B؟ ما هو زمن سفرها من  Bإىل A؟ ما هي املسافة بني َ Aو B؟
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
x

B

 .6خرج باسم وراسم يف جولة بدراجتيهام .يعرض الجدول معطيات
باسم
راسم

سفرهام.

الرسعة (كم يف الساعة)

الزمن (ساعات)

املسافة (كم)

30

x

y

20

x+3

y – 10

أ .اكتبوا قصة مناسبة ملعطيات الجدول.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ، x
ّ
ب .اكتبوا هيئة معادالت مناسبة للقصة وحلّوها.
ت .ما هو زمن سفر باسم؟ ما هي املسافة التي قطعها؟
ت .ما هو زمن سفر راسم؟ ما هي املسافة التي قطعها؟
افحصوا إذا ما كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

كل يوم ،مليئة بالبضائع من املصنع إىل أماكن مختلفة.
 .7تخرج شاحنةّ ،
يبعد كيبوتس حوريش عن املصنع مسافة  130كم.
خرجت الشاحنة من املصنع متجهه نحو الكيبوتس.سارت ساعتني عىل شارع ُمع ّبد وساعتني عىل شارع غري ُمع ّبد.
تبعد بلدة ياعار عن املصنع  95كم.
خرجت الشاحنة من املصنع متجهه نحو البلدة .سارت  30دقيقة عىل شارع ُمع ّبد َو  3ساعات عىل شارع غري ُمع ّبد.
ارمزوا ﺑ  xإىل رسعتها الثابتة عىل شارع ُمع ّبد (بالكيلومرتات يف الساعة) ،وارمزوا ﺑ  yإىل رسعتها الثابتة عىل شارع
غري ُمع ّبد (بالكيلومرتات يف الساعة).
اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وجدوا رسعة الشاحنة عىل شارع ُمع ّبد ورسعتها عىل شارع غري ُمع ّبد.
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
الوحدة الواحدة والثالثون  -مسائل كالم ّية
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 .8أمامكم حلول لهيئات معادالت .قسم منها حلول غري صحيحة.
جدوا األخطاء واقرتحوا كيف ميكن تصحيحها؟
x–y=3
ت.
أ.
y = –2x
x – 2x = 3
–x = 3
x = –3
y = –2 · (–3) = 6

ب.

x + 2y = 10
x = 2y
2y + 2y = 10
4y = 10
y = 2.5
x = 2 · 2.5 = 5

ث.

y – 4x = 20
2x + 3y = 18
y = 20 + 4x
2x + 3(20 + 4x) = 18
2x + 60 + 4x = 18
6x = – 42
x = –7
y = 20 + 4 · (–7) = –8
2x + 3y = 6
x+y=2
x
6
6
6
0

–
=
=
=
=

y=2
)2x + 3(2 – x
2x + 6 – 3x
–x + 6
–x

 .9املسافة بني هاين وسامي هي  30كم .خرجا يوم األحد مشيًّا عىل األقدام الواحد باتجاه اآلخر.
كل واحد منهام ثابتة.
التقيا بعد مرور  4ساعات .رسعة ّ
خرج سامي ،يوم االثنني ،بعد مرور  5ساعات منذ خروج هاين ،والتقيا بعد مرور ساعتني منذ خروج سامي.
ما هي رسعة ميش هاين؟ ما هي رسعة ميش سامي؟

 5ساعات.

 .10تجوّل نزار ملدة
سار ،يف البداية ،يف طريق عادية برسعة ثابتة مقدارها  4كم يف الساعة.
بعد ذلك صعد نزار جبلاً برسعة ثابتة مقدارها  3كم يف الساعة.
بَعد وصوله قمة الجبل عاد إىل بيته يف نفس املسار.
سار برسعة  6كم يف الساعة أثناء نزوله من قمة الجبل.
ما هي املسافة التي قطعها نزار يف جولته؟
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الدرس الرابعّ :
نحل مسائل كالم ّية مبساعدة املوازنة
كل مجموعة من مجموعات التالميذ عىل وعاءين فيهام سائل.
حصلت ّ
يوجد يف الوعاء األ ّول ماء ،ويف الوعاء الثاين عصري.
 xميثّل حجم املاء باللرتات يف الوعاء األ ّول ).(x > 0
 yميثّل حجم العصري باللرتات يف الوعاء الثاين )(y > 0
ﻋﺼﻴﺮ

ﻣﺎﺀ

كل وعاء ،يف البداية ،يف حاالت مختلفة.
نحاول أن نكتشف ،إذا كان األمر ممك ًنا ،ك ّم ّية املاء وك ّم ّية العصري يف ّ

نتط ّرق يف املها ّم  4 – 1إىل املعطيات التي وردت يف مه ّمة االفتتاحيّة.
 .1يف مجموعة أمري
أ .كان حجم املاء ،يف البداية ،مساويًا لحجم العصري.
اكتبوا معادلة مناسبة لهذه الحالة.
ب .بعد ذلك ،نقل التالميذ  4لرتات من وعاء املاء إىل وعاء العصري.
كل وعاء بعد عمل ّية النقل.
اكتبوا تعبريين جربيّني ميثّالن حجم السائل يف ّ
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
ّ
أقل ضعفني من حجم
ت .بعد عمليّة النقل ،قاسوا ووجدوا أن حجم املاء ّ
املخلوط (ماء وعصري).اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
كل وعاء ،يف البداية؟
ث .ما هو حجم املاء وما هو حجم العصري ،يف ّ
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
 .2يف مجموعة أمرية
ضعفي حجم املاء.
كان حجم العصري ،يف البداية،
ْ
بعد ذلك ،نقل التالميذ  5لرتات من وعاء املاء إىل وعاء العصري.
قاسوا ووجدوا أن حجم املخلوط (ماء وعصري) يساوي  4أضعاف حجم املاء.
كل وعاء يف البداية وبعد عمل ّية النقل.
أ .اكتبوا تعبريين جربيني ميثّالن حجم السائل يف ّ
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
ّ
ب .اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
كل وعاء ،يف البداية.
ث .جدوا حجم املاء وحجم العصري ،يف ّ
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

ﻋﺼﻴﺮ

ﻋﺼﻴﺮ

ﻋﺼﻴﺮ

ﻋﺼﻴﺮ

ﻣﺎﺀ

ﻣﺎﺀ

ﻣﺎﺀ

ﻣﺎﺀ

 .3يف مجموعة مها
كان حجم السائلني م ًعا ،يف البداية ،يف الوعاءين 16ل ًرتا.
بعد ذلك ،أضافوا لرتين من املاء إىل وعاء املاء ،وسكبوا  3لرتات من وعاء العصري.
ٍ
ضعفي حجم العصري.
عندئذ أصبح حجم املاء
ْ
أي هيئة معادالت مناسبة للقصة؟ ارشحوا.
أ.

x + y = 16
)x + 2 = 2(y – 3
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x + y = 16
ب.
2(x + 2) = y – 3
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للتذكري
إذا أردنا كتابة معادلة عن ك ّم ّيات غري متساوية ف ُن ْن ِتج موازنة بني الطرفني عىل النحو اآليت:
نُصغّر الك ّم ّية الكربى ،أو نُكبرّ الك ّم ّية الصغرى.
مثال :يف مجموعة أمري ،بعد عمل ّية النقل ،ميكن أن:
2 · (x – 4) = y + 4
نرضب يف  2حجم املاء (الحجم األصغر)
أو
حجم املاء
حجم عصري
ُقسم عىل  2حجم العصري (الحجم األكرب).
x – 4 = (y + 4) : 2
ن ِّ
حجم عصري

حجم املاء

ﻧﻔ ّﻛﺭ ﺒ ...

كل بند ،ما إذا كانت املعطيات ممكنة.
 .4ح ّددوا ،يف ّ
كل وعاء ،يف البداية.
إذا كانت املعطيات ممكنة فجدوا حجم املاء وحجم العصري ،يف ّ
إذا كانت املعطيات غري ممكنة فارشحوا.
أ.

حجم السائلني يف الوعاءين م ًعا
 12لرتًا

العمل ّية الّتي نُفِّذت

بعد العمل ّية

البداية

نقلوا  3لرتات من وعاء املاء إىل
وعاء العصري

حجم السائل يف الوعاءين متساوي

ب.

حجم العصري  3أضعاف
حجم املاء

نقلوا لرتين من وعاء املاء
إىل وعاء العصري

حجم املاء الّذي بقي يف الوعاء 3
أضعاف حجم املخلوط يف وعاء العصري

ت.

حجم العصري أكرب ﺑ  7لرتات من
حجم املاء

كبوا حجم املاء ضعفني
رَّ

حجم العصري  3أضعاف
حجم املاء

رؤية قالب
 .5معطاة هيئة معادالت

2x + 3y = 16
3x – 4y = 7

حلها

) .(5, 2افحصوا.

حل هيئات املعادالت اآلتية.
بحل هيئة املعادالت املعطاة وجدوا ّ
كل بندّ ،
استعينوا ،يف ّ
ت2(2x + 1) + 3(y – 2) = 16 .
2(x – 1) + 3(y – 1) = 16
أ.
3(x – 1) – 4(y – 1) = 7

ب.

2(x – 4) + 3(y + 1) = 16
3(x – 4) – 4(y + 1) = 7
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3(2x + 1) – 4(y – 2) = 7

ث2(3x – 1) + 3(3y – 1) = 16 .
3(3x – 1) – 4(3y – 1) = 7
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1يوجد مع رنا وعاءين.
يوجد يف الوعاء األ ّول  xلرتات من املاء ) (x > 0ويف الوعاء الثاين  yلرتات من العصري
).(y > 0

أ .كان حجم املاء ،يف البداية 4 ،أضعاف حجم العصري.
اكتبوا معادلة مناسبة.
كل وعاء.
ب .أضافت رنا لرتًا واح ًدا من املاء إىل ّ
اكتبوا تعبريين جربيني ميثالن حجم السائل ،يف كل وعاء ،بعد عملية اإلضافة.
ت .قاست رنا ،ووجدت بعد عملية اإلضافة أن حجم املاء يف الوعاء اال ّول  3أضعاف
حجم املخلوط (املاء والعصري) يف الوعاء الثاين .اكتبوا معادلة مناسبة.
ث .حلوا هيئة املعادالت.
كل وعاء يف البداية؟
ج .كم لرتًا من املاء وكم لرتًا من العصري كان يف ّ
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

ﻋﺼﻴﺮ

ﻣﺎﺀ

ﻋﺼﻴﺮ

ﻣﺎﺀ

ضعفي عدد االوالد الّذين بقوا يف البناية.
 .2كان عدد األوالد الّذين خرجوا إىل الساحة ،يف االسرتاحة،
ْ
خرج ،بعد ذلك 10 ،أوالد إىل الساحة أيضً ا.
نتيجة لذلك ،أصبح عدد األوالد يف الساحة  3أضعاف عدد األوالد الّذين بقوا يف البناية.
كم ول ًدا خرج ،يف البداية ،إىل الساحة يف االسرتاحة ؟

 .3هنالك  300لرت من الوقود يف برملني م ًعا.
بعد أن نقلوا  61حجم الوقود من الربميل األ ّول إىل الربميل الثاين ،أصبح حجم
الوقود يف الربميلني متساوٍ.
كم لرتًا من الوقود كان يف الربميلني يف البداية؟
صفي الثامن ،يف بداية السنة 69 ،تلميذًا.
 .4كان عدد التالميذ يف ْ
الصف
عدد التالميذ يف ّ
الصف الثامن أ،
يف منتصف السنة ،ترك  3تالميذ ّ
الثامن أ
الصف الثامن ب ،فأصبح عدد
وانضم تلميذين إىل ّ
x
يف بداية السنة
التالميذ يف الصفني متساوٍ.
صف يف بداية السنة؟
كم تلميذًا كان يف ّ
كل ّ
يف منتصف السنة
إرشاد :انسخوا الجدول وأكملوا.
اكتبوا هيئة معادالت (اذكروا رشوط املحدودية) ،حلّوا واكتبوا إحابة للمسألة.
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
الوحدة الواحدة والثالثون  -مسائل كالم ّية
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 .5اشتغل تامر وموىس يف العطلة الصيف ّية.
كانت ُأجرة تامر أعىل ﺑ  200شاقل من أجرة تامر.
بعد أن س ّد تامر ديْن  300شاقل ملوىس ،أصبح معه نِصف ك ّم ّية النقود املوجودة مع موىس.
كم كانت أُجرة تامر؟ وكم كانت أُجرة موىس؟

 .6يوجد يف غرفتني  38طاولة.
كل طاولة.
كل طاولة ،ويجلس ،يف الغرفة ب 6 ،أشخاص حول ّ
يجلس ،يف الغرفة أ 4 ،أشخاص حول ّ
شخصا من الغرفة أ إىل الغرفة ب فيصبح عدد األشخاص يف الغرفتني متساوٍ.
إذا انتقل ً 24
كل غرفة؟
كم طاولة يوجد يف ّ

 .7طُلب من التالميذ أن يقرتحوا معادالت بحيث يكون أحد حلولها الزوج
أمامكم قسم من املعادالت التي اقترُ حت:
y = 10x – 8
2x – y + 1 = 0

2x + y = 5
2x + 3y = 11

4x – y = 1
y=x+2

أي معادالت حلّها هو الزوج ) (1, 3؟
أّ .
ب .اختار سامر معادلتني من املعادالت املقرتحة وكتبها كهيئة معادالت:
حل هيئة املعادالت التي كتبها سامر؟
ما هو ّ

.8

).(1, 3
3x + y = 6

4x – y = 1
2x + 3y = 11

ﺣﻘﻴﺒﺘﺎﻥ

+

 4ﻛﹸﺘﺐ

+

 3ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﻋﻤﻞ

 1,000ﺷﺎﻗﻞ

 4ﺣﻘﺎﺋﺐ

+

ﻛﺘﺎﺑﺎﻥ

+

 3ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﻋﻤﻞ

 1,700ﺷﺎﻗﻞ

أ .كم شاقلاً ندفع مقابل ما ييل:

ب .أيُّهام سعره

أغىل :الحقيبة أم الكتاب؟ ارشحوا.
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الدرس الرابع :مسائل يف النسب املئويّة
موقفي سيارات م ًعا  110س ّيارات باللون األحمر 240 ،س ّيارة باللون األزرق،
يوجد يف
ْ
وس ّيارات بألوان أخرى.
كل موقف.
أمامكم رسامن بيان ّيان دائريّان يصفان التكراريّة النسب ّية للس ّيارات يف ّ
ﻣﻮﻗﻒ ﺃ

ﻣﻮﻗﻒ ﺏ

10%

ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ

20%
30%

ﺃﺧﺮﻯ

40%

كل موقف؟
خ ّمنوا كم س ّيارة يوجد يف ّ
نحل مسائل يف النسب املئويّة.
ّ
 .1تط ّرقوا إىل املعطيات التي وردت يف مه ّمة االفتتاح ّية.
أ .ارمزوا ﺑ  xإىل عدد الس ّيارات يف املوقف أ.
ارمزوا ﺑ  yإىل عدد السيّارات يف املوقف ب.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
ّ
ب .اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
كل موقف؟ افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
ت .كم سيّارة يوجد يف ّ
الدائري؟
ث .كم س ّيارة متثَّل املساحة البيضاء يف الرسم البيا ّين
ّ
 20%من مرصوفه.

 .2يوفّر يوسف ،كل سنة 10% ،من مرصوفه ،ويوفّر أخيه رامي
السنوي (بالشواقل) الذي يحصل عليه يوسف.
أ .ارمزوا ﺑ  xإىل املرصوف
ّ
السنوي (بالشواقل) الذي يحصل عليه رامي.
ارمزوا ﺑ  yإىل املرصوف
ّ
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
ّ
كل واحد منهام يف السنة.
اكتبوا تعبريين جربيّني يصفان املبلغ بالشواقل الّذي وفره ّ
ب .بعد سنة من التوفري ،قررا أن يشرتيا هدية ،وتبني لهام بأنّهام وفرا م ًعا  60شاقلاً .
اكتبوا معادلة مناسبة.
كل حالة من الحاالت اآلتية ،معادلة واحسبوا مبساعدة املعطى اإلضا ّيف مبالغ املرصوف التي حصل عليها
ت .اكتبوا ،يف ّ
يوسف ورامي.
 حصل االثنني عىل نفس املبلغ للمرصوف. حصل يوسف عىل مبلغ يساوي ضعفي املبلغ الذي حصل عليه رامي. حصل رامي عىل مبلغ أكرب ﺑ  30شاقلاً من املبلغ الذي حصل عليه يوسف.افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة
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.3

أمامكم ست هيئات معادالت.

أ.

x + y = –1
4x – y = 6

ب.

2x + y = 0
2x + 3y = 4

ت.

x+y=1
x–y=3

ث.

x + 2y = 0
2x + 3y = 1

ج.

x+y=1
y–x=3

3x = 3
ح.
3x – 2y = 17

) .(1, –2جدوا الهيئتني.

الحل لهيئتي معادالت هو
ّ
الحل لهيئات املعادالت األخرى؟
ما هو ّ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻬﺎ ّﻡ

 .1يتعلّم يف مدرسة السالم  270تلميذًا يف الصفوف الثامنة والصفوف التاسعة.
ت ّم اختيار  4%من تالميذ الصفوف الثامنة َو  5%من تالميذ الصفوف التاسعة ملجلس طالب املدرسة.
عدد التالميذ الذين ت ّم اختيارهم من الشعبتني هو  12تلميذًا.
أ .ارمزوا ﺑ  xإىل عدد التالميذ يف الصفوف الثامنة.
ارمزوا ﺑ  yإىل عدد التالميذ يف الصفوف التاسعة.
وأي قيم مناسبة ﻟ  ،yبحسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.
أي قيم مناسبة ﻟ ّ ،x
ّ
كل شعبة.
اكتبوا تعبريين جربيّني يصفان عدد التالميذ الذين ت ّم اختيارهم ملجلس الطالب من ّ
ب .اكتبوا هيئة معادالت مناسبة وحلّوها.
كل شعبة يف املدرسة؟
ت .كم تلميذًا يتعلّم يف ّ
ث .كم تلميذًا ت ّم اختياره من كل شعبة ملجلس الطالب؟
ج .افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم يف البنود السابقة مناسبة لرشوط املسألة.

 .2قررت عائلة رياض أن تشرتي طاولة وست كرايس للمطبخ .اقرتح عليهم البائع منوذ ًجا يكلف  2,500شاقلاً  .بعد أن
فحصوا األسعار ،قرروا أن يشرتوا النموذج الذي ا ُقرتح عليهم ،ولكن تبني لهم بأ ّن األسعار تغيرّ ت .ارتفع سعر الكريس
بنسبة  ،10%وانخفض سعر الطاولة بنسبة .10%
لذا اضطرت عائلة رياض أن تضيف  110شواقل إىل السعر السابق.
الكريس يف البداية ،وكم كان سعر الطاولة يف البداية؟
كم كان سعر
ّ

.3

دفعوا  59شاقلاً مقابل  2كيلوغرام تفاح َو  5كيلوغرام أجاص .
إذا ارتفع سعر كيلوغرام واحد من التفاح بنسبة  10%وسعر كيلوغرام
مقابل نفس الك ّم ّية  69.40شاقل.

واحد من األجاص بنسبة  20%فسيدفعون

ما هو سعر كيلوغرام واحد من التفاح ،وما هو سعر كيلوغرام واحد من األجاص قبل الغالء؟
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 .4قرر يوسف أن يستثمر  10,000شاقل يف البنك مل ّدة سنة كاملة.
برنامجي توفري .يحصل يف الربنامج األ ّول عىل ربح بنسبة  ،4%ويف الربنامج الثاين يحصل
يقسم استثامره عىل
قرر أن ِّ
ْ
كل برنامج؟
كل السنة ،كم شاقالً استثمر يف ّ
عىل ربح بنسبة  .5%ربح يوسف  440شاقلاً ّ
إرشاد :انسخوا الجدول وأكملوا.
اكتبوا هيئة معادالت (اذكروا رشوط
برنامج التوفري أ برنامج التوفري ب
املحدوديّة) ،حلّوا واكتبوا إجابة للمسألة.
y
x
مبلغ االستثامر (بالشواقل)
افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة
الربح (بالشواقل)
لرشوط املسألة.

 .5يوجد يف برملني م ًعا  720ل ًرتا من العصري.
إذا نقلنا  20%من الك ّم ّية املوجودة يف الربميل األ ّول إىل الربميل الثاين فيصبح حجم العصري يف الربميلني متساوٍ.
كل برميل يف البداية؟
كم كان حجم العصري يف ّ

لرتا من العصري.
ً 960

 .6يوجد يف برملني م ًعا
إذا نقلنا  20%من الك ّم ّية املوجودة يف الربميل األ ّول إىل الربميل الثاين فيصبح حجم
العصري يف الربميل الثاين
ضعفي حجم العصري يف الربميل األول.
ْ
كل برميل يف البداية؟
كم كان حجم العصري يف ّ

 .7انسخوا واكتبوا أعدا ًدا مناسبة بحيث تحصلون عىل هيئة معادالت حلّها

).(5, 3

= x + 2y
= 3x – y

 .8معطاة هيئة معادالت

4x + 2(y – x) = y – 3x
3(x + y) – y = 2x + y + 4

أرشفّ :
حل هيئة املعادالت هو )
أنسّ :
حل هيئة املعادالت هو ), 5

قال
قال
حل هيئة املعادالت؟
إذا كان معلو ًما أن ادعاءيهام صحي ًحا فام هو ّ
.9

.(–1 ,
(.

قسمنا عد ًدا طبيعيًّا عىل  5فنحصل عىل ناتج (خارج قسمة) وباقي.
إذا َّ
قسمنا نفس العدد عىل  7فنحصل عىل ناتج أصغر ﺑ  1من الناتج السابق،
إذا َّ

السابق .ما هو العدد؟
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وعىل باقي يساوي  4أضعاف الباقي
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