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الوحدة الثامنة: التخطيط الخطّيّ  

8.1 يف املخبز

يُنتج مخبز البلدة القدمية نوعني من الكعك: كعًكا بطعم الشوكوالتة وكعًكا

 بطعم الجبنة. 

مجموع الكعك الّذي يُنتجه املخبز، يف اليوم الواحد، ال يزيد عن 100، منها  

60 كعكة بطعم الجبنة عىل األكرث.  

وزن الكعكة بطعم الجبنة هو 50 غم، ووزن الكعكة بطعم الشوكوالتة 75 غم.

سعر الكعكة بطعم الجبنة هو 8 شواقل، وسعر الكعكة بطعم الشوكوالتة 4 شواقل.

سّجلوا مثااًل لعدد الكعكات بطعم الجبنة ولعدد الكعكات بطعم الشوكوالتة الّتي ينتجها املخبز يف اليوم الواحد. 

جدوا، يف مثالكم، الوزن الّكيّل والسعر الكيّل للكعك.  

نبحث إمكانّيات مختلفة لبيع الكعك ضمن محدوديّات مختلفة.  

اعملوا بأزواج

اشرتى السيد يعقوب كعًكا مبناسبة عيد ميالد ابنته غزالة.    .1
معطى، يف كّل بند، محدودية )اضطرار( إضافيّة للمحدويّات الّتي تظهر يف االفتتاحيّة والبنود السابقة الّتي تؤثّر عىل   

عدد الكعك، من كّل نوع، الّذي يستطيع رشاءه السيد يعقوب.   

اقرتحوا، يف كّل بند، للسيد يعقوب عدد الكعك بطعم الجبنة وعدد الكعك بطعم الشوكوالتة الّذي من األفضل أن   
يشرتيه حسب املحدوديّات )لهذا البند وللبنود السابقة(. قارنوا اقرتاحكم باقرتاح زميلكم وتناقشوا حول االقرتاح 

األفضل.  

أ. يرغب السيد يعقوب يف رشاء 25 كعكة، عىل األقّل، بطعم الشوكوالتة.    

ب. يرغب السيد يعقوب أن ال يكون عدد الكعك بطعم الشوكوالتة أكرث من عدد الكعك بطعم الجبنة.  

70 كعكة عىل األقّل. ت. يرغب السيد يعقوب يف رشاء 

3.750 كغم عىل األقّل. ث. يرغب السيد يعقوب أن يكون وزن الكعك 

1( بسعر 540 شاقل. قّرر السيد يعقوب، يف نهاية األمر، أن يشرتي كعًكا حسب جميع متطلباته )انظروا املهّمة   .2

أ. يرغب السيد يعقوب أن يشرتي بهذا السعر أكرب عدد ممكن من الكعك.    

   كم كعكة اشرتى، حسب رأيكم؟ ارشحوا.  

ب. يرغب صاحب املخبز أن يبيع أكرب عدد ممكن من الكعك بطعم الجبنة، ألنّها تتلف برسعة. 

     ماذا ستكون توصية صاحب املخبز، حسب رأيكم، للسيد يعقوب؟  
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y إىل عدد الكعك بطعم الشوكوالتة. ارمزوا ب x إىل عدد الكعك بطعم الجبنة وب   .3
), x َو y أعداد صحيحة غري سالبة تحّقق  , )x y املجال املناسب ملضامني املسألة يف االفتتاحيّة هو كّل أزواج القيم   

االضطرارات املوصوفة يف مهّمة االفتتاحيّة.  

سّجلوا بواسطة املتغرّيات االضطرارات حسب االفتتاحيّة.    

جميع النقاط، يف هيئة املحاور التالية، الّتي إحداثيّاتها أعداد صحيحة داخل املجال امللّون وعىل حدوده تشّكل املجال   .4
املناسب ملضمون املشكلة يف االفتتاحيّة.  
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أ. هل تستطيعون أن ترشحوا ملاذا؟ 

ب. جدوا املكان الّذي خمنتموه للنقاط املناسبة القرتاحكم من املهاّم السابقة. هل تقع جميعها داخل هذا املجال؟  

نسّمي كّل الحلول املمكنة للمسألة "املجال املمكن".
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زاوية الحاسوب

ارسموا بواسطة الحاسوب االضطرارات الّتي وردت يف مهّمة االفتتاحيّة، هذا يعني املتباينات الّتي سّجلتموها يف مهّمة   .5
3 يك تحصلوا عىل املجال املناسب من املهّمة 4. اهتّموا أن تشمل الرسمة حدود املجال أيًضا.  

نغرّي يف املهّمة التالية املجال املمكن مبراحل، بحيث يشمل جميع رشوط السيد يعقوب من املهّمة 1.

إذا مل يتوفّر لديكم حاسوب ميكنكم أن تصّوروا الورقة يف نهاية الفّعاليّة، واالستمرار بالفّعاليّة مبساعدة الورقة املصورة.  

يضيف السيد يعقوب، يف كّل بند، اضطرار إضايّف آخر. غرّيوا املجال املمكن، إذا احتجتم ذلك، إىل مجال االضطرار   .6
اإلضايّف املسّجل يف البند، وحسب جميع االضطرارات السابقة.  

أ. 25 كعكة، عىل األقّل، بطعم الشوكوالتة.  

)انتبهوا، 25 كعكة بطعم الجبنة، عىل األقّل، معناه 25 كعكة بطعم الجبنة أو أكرث(.  

إرشاد: ترجموا إىل متباينة، ارسموا املستقيم املناسب، وقّرروا يف أّي طرف للمستقيم تقع النقاط الّتي تحّقق   
الرشط. 

ب. عدد الكعك بطعم الشوكوالتة ال يتجاوز عدد الكعك بطعم الجبنة.  

ت. 70 كعكة عىل األقّل.

ث. وزن الكعك 3.750 كغم عىل األقّل.

قّرر السيد يعقوب أن يشرتي كعًكا مببلغ 540 شاقاًل.    .7
أ. عيّنوا، يف هيئة املحاور، املستقيم الّذي تقع عليه النقاط املناسبة لهذا املعطى.    

ب. كم طلبية مختلفة ميكن أن تحّقق جميع االضطرارات يف املهّمة 5 والرشط الّذي َورَد يف املهّمة 6؟  

أ. يرغب السيد يعقوب يف رشاء عدد كبري من الكعك، قدر اإلمكان، مببلغ 540 شاقاًل.   .8
   كم كعكة اشرتى بطعم الجبنة، وكم كعكة اشرتى بطعم الشوكوالتة؟   

    ارشحوا كيف توصلتم لإلجابة؟ قارنوا بإجاباتكم يف املهّمة 2.

ا، قدر اإلمكان، من الكعك بطعم  ب. اقرتحت بائعة املخبز عىل السيد يعقوب أن يشرتي مبيزانيته عدًدا كبريًا جدًّ

الجبنة. عيّنوا، يف هيئة املحاور، النقطة املناسبة لهذا االقرتاح.  

تنتمي املسألة الّتي تناولتموها إىل مجال الرياضيّات الّذي نسّميه "تخطيط خطّّي". 

يف حالتنا، هذه املسألة هي تخطيط لرشاء نوعني من الكعك. نسّمي التخطيط خطّيًّا، ألّن االضطرارات ممثلّة بواسطة 

متباينات خطّيّة.      
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هل تعلمون؟

التخطيط الخطّّي هو مجال يف الرياضيّات التطبيقية، وقد نتج هذا املجال يف األصل الحتياجات الجيش األمرييك يف 

الحرب العاملية الثانية. أنتج هذا املجال جورج دنتسيج  )George Dantzig( الّذي ُولد يف الواليات املتحدة لعائلة 

فقرية هاجرت من روسيا.  

كان والد جورج رياضيًّا، وقد سار االبن يف درب أبيه. يف بداية تحضريه لرسالة الدكتوراة سنة 1939، حدث معه أمر 

ا. وصل جورج يف أحد األيام متأخرًا للدرس، رأى عىل اللوح مسألتني، نسخهام يف دفرته واعتقد أنّهام وظيفة  غريب جدًّ

بيتية. حّل املسألتني وقّدمهام متأّخرًا، وقد اعتذر أّن املسائل كانت صعبة يف هذه املرّة. بعد مرور ستة أسابيع، دخل 

مرشده إىل بيته وقال له بحامس: "كتبت اآلن مقّدمة ألحد مقاالت الدكتوراة". "اقرأه يك أرسل املقال للنرش مبارشة". 

عندئٍذ اتّضح للتلميذ املتأخر أّن املعلم سّجل عىل اللوح، يف ذلك الدرس، نظريتني يف اإلحصاء غري مربهنتني، وقد كان 

جورج األّول الّذي نجح يف برهانهام.       

زاوية الحاسوب

ميكنكم أن تجدوا بواسطة برمجيّة لرسم رسوم بيانيّة )مثاًل: جيوجربا( أّن حّل املتباينة الخطّيّة هو كّل النقاط الّتي تقع يف 

طرف واحد للمستقيم املناسب.  

c كام ترغبون. b َو   ,a اختاروا البارمرتات .ax + by = c أ. ارسموا بواسطة الحاسوب معادلة مستقيم صورته  .9

ب. امسكوا املستقيم، حرّكوه يف اتّجاه واحد ومتّعنوا يف املعادلة. أزيحوا املستقيم باالتّجاه العكيّس ومتّعنوا يف املعادلة.

c نتيجة إلزاحة املستقيم؟        كيف تتغرّي البارمرتات b ,a َو 
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نحافظ على لياقة رياضّية

أمامكم الخطوط البيانيّة للمعادالت التالية:   .1

y x x y y2 8 5 3+ = - = - =

أ. المئوا كّل معادلة للخّط البيايّن املناسب لها.  

.C A َو  , B ب. جدوا إحداثيّات النقاط

ت. اكتبوا هيئة متباينات خطّها البيايّن املثلّث الّذي يظهر يف الرسمة. 

أمامكم هيئة معادالت:    .2

حّل سعيد، قاسم، ليىل وصفية هيئة املعادالت التالية، كّل واحد بطريقة أخرى.  

بدأ قاسم بالحّل كالتايل:بدأ سعيد بالحّل كالتايل:

x y
y y
y

2 10 2
10 2 1
10 3 1

= +
+ + =
+ =

x3 6=

بدأت صفية بالحّل كالتايل:بدأت ليىل بالحّل كالتايل:

y x1 2= -y3 9- =

أ. ارشحوا طريقة حّل كّل تلميذ. 

ب. اختاروا إحدى طرق الحّل، وأكملوا حّل هيئة املعادالت.    

4 طرق مختلفة هيئة املعادالت التالية:  ت. حلّوا ب 

أُحجية

يوجد يف جيبي 100 قطعة نقديّة معدنيّة من ثالث فئات: شاقل، نِصف شاقل وعرش أغورات. يوجد يف جيبي 16 شاقاًل. 

كم قطعة نقديّة معدنيّة من كّل نوع يوجد يف جيبي؟  

A

B
C

x

y
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ورقة للتصوير
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