 8.2عىل خطوط االرتفاع
يُنتج صاحب مصنع نوعني من الخزائن كام هو موصوف يف الجدول.
نوع الخزانة
للمطبخ
للمالبس

ك ّم ّية الخشب املطلوبة للخزانة
 5أمتار مربّعة
 4أمتار مربّعة

عدد ساعات العمل للخزانة
10
20

كل شهر  120مرتًا مربّ ًعا ،وعدد ساعات العمل
ك ّميّة الخشب املتوفّرة يف املصنع ّ
 480عىل األكرث.
نرمز ﺒ  xإىل عدد خزائن املطبخ وﺒ  yإىل عدد خزائن املالبس الّتي يُنتجها املصنع يف الشهر.
س ّجلوا اضطرارات (محدوديات) املصنع بواسطة متباينات.
كل نوع ،الّتي من األفضل أن ينتجها املصنع يف حاالت ربح مختلفة.
نبحث عدد الخزائن ،من ّ
املجال املمكن
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ
.1

استعملوا برمج ّية بيان ّية (مثلاً  :جيوجربا).
ارسموا املجال املمكن بواسطة الحاسوب حسب االضطرارات الّتي س ّجلتموها يف االفتتاحيّة.
مقسمة إىل تربيعات( .يف الجيوجيربا ،اضغطوا عىل الطرف األمين
ارسموا يف هيئة محاور ّ
يف الفأر .)Grid Graphics
ﻓﻌّﺎﻟﻳّﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳﻭﺏ

.2

كل مستقيم ألحد االضطرارات
أُ .رسمت مستقيامت ،يف هيئة املحاور يف نهاية الف ّعال ّية ،لتحديد املجال املمكن .المئوا ّ
الّتي س ّجلتموها يف االفتتاحيّة.
ب .انسخوا الرسمة يف دفاتركم ،أو ص ّوروا الورقة األخرية يف الف ّعال ّية ،وأشريوا إىل املجال املمكن.

.3

أي منها ليست صحيحة؟ إذا كان اال ّدعاء ليس صحي ًحا فارشحوا االضطرار الّذي ال يتحقّق.
أمامكم ا ّدعاءاتّ ،
أ .يستطيع املصنع أن يُنتج يف الشهر  15خزانة للمطبخ َو  15خزانة للمالبس.
ب .يستطيع املصنع أن يُنتج يف الشهر  15خزانة للمطبخ َو
ت .يستطيع املصنع أن يُنتج يف الشهر  10خزائن للمطبخ َو  20خزانة للمالبس.
 10خزائن للمالبس.

ث .يستطيع املصنع أن يُنتج يف الشهر  12خزانة للمطبخ َو
ج .يستطيع املصنع أن يُنتج يف الشهر  5خزائن للمطبخ َو  22خزانة للمالبس.

 15خزانة للمالبس.
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دا ّلة الربح
الربح الصايف لخزانة املطبخ هو  900شاقل ،ولخزانة املالبس

 600شاقل.

.4

أ .س ّجلوا معادلة تصف الربح  14 ,400شاقل.
كل نوع ،الّتي يجب عىل املصنع أن ينتجها يك يكون الربح  14 ,400شاقل تقري ًبا.
ب .أعطوا مثالني لعدد الخزائن ،من ّ

.5

أ .س ّجلوا معادلة مناسبة لربح آخر .ارسموا خطّها البيا ّين يف الحاسوب ،أو يف هيئة املحاور من امله ّمة
انتبهوا ،يجب أن مي ّر قسم من املستقيم يف املجال املمكن.
ب .ارشحوا ملاذا الخطوط البيان ّية الّتي متثّل األرباح املختلفة متوازية؟

ت .ارسموا يف الحاسوب أو يف هيئة املحاور ،من امله ّمة  ، 2املستقيم الّذي يصف الربح  14 ,400شاقل .أعطوا مثالني
كل نوع ،الّتي يجب عىل املصنع أن ينتجها يك يكون ربحه الصايف  14 ,400شاقل بالضبط.
لعدد الخزائن ،من ّ
.2

كل نوع ،الّتي ينتجها املصنع.
الجربي  900x + 600yميثّل الربح .يف هذه الحالة هو دالّة لعدد الخزائن ،من ّ
التعبري
ّ
نرمز إىل دالّة الربح كالتايل. f(x,y) = 900x + 600y :
هذه الدالّة فيها متغيرّ ان.
يعطينا تعويض زوج من األعداد ) (x ,yالّذي يحقّق اضطرارات املصنع نتيجة وحيدة مناسبة لربح معينّ للمصنع.
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.6

أمامكم ثالثة خطوط بيان ّية لثالث معادالت متثّل أربا ًحا مختلفة للمصنع.
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أ .ما املشرتك لجميع املستقيامت؟ ملاذا؟
أي مستقيم ميثّل ،حسب رأيكم ،الربح األكرب من بني األرباح الثالثة؟
بّ .
كل مستقيم؟ ارشحوا كيف وجدتم؟
ت .ما هو الربح املخ ّمن الّذي ميثّله ّ
ث .ارسموا يف الحاسوب أو يف هيئة املحاور ،من امله ّمة  ، 2الخ ّط البيا ّين الّذي يصف املعادلة
.900x + 600y = 25,000

ارشحوا ملاذا ال ميثّل املستقيم ربح املصنع؟

الربح األقىص
.7
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أ .ارسموا املستقيم الّذي ميثّل الربح األقىص.
يف الحاسوب :ميكنكم تنفيذ ذلك بواسطة إزاحة املستقيم الّذي رسمتموه يف مه ّمة .5
(أشريوا إىل املستقيم يف الجيوجربا ،ث ّم أزيحوه).
تابعوا تغيرّ ات دالّة الربح.
يف هيئة املحاور عىل الورقة :ميكنكم تنفيذ ذلك بواسطة إزاحة مسطرة باملوازاة للمستقيم الّذي س ّجلتموه يف مه ّمة .5
كل نوع ،يجب عىل صاحب املصنع أن يُنتج للحصول عىل الربح األكرب املمكن ،وما هذا الربح؟ ارشحوا
ب .كم خزانة ،من ّ
كيف وجدتم؟
ت .هل هنالك أكرث من إمكان ّية واحدة للحصول عىل الربح األكرب؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،كم إمكانيّة كهذه يوجد؟
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رأينا أنّه كلّام أزحنا املستقيم إىل األمين (أو إىل أعىل) ،فإ ّن الربح الّذي ميثّله أكرب.
وذلك برشط أن تكون نقطة واحدة للمستقيم يف املجال املمكن.
إذا مل يكن األمر كذلك ،فإ ّن اضطرارات املصنع ال تتحقّق ،وهذه اإلمكان ّية غري مناسبة للمصنع.
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إحدى الطرق املناسبة إليجاد الربح األقىص هي إزاحة أحد املستقيامت الّذي ميثّل الربح املمكن للمصنع يف اتّجاه ازدياد
الربح ،حتّى املكان األخري الّذي يحتوي عىل نقاط من املجال املمكن.
متثّل معادلة املستقيم هذا (انظروا إىل املستقيم البارز يف الرسمة) الربح األقىص.
كل نوع ،الّتي يجب إنتاجها للحصول عىل الربح
كل نقاط هذا املستقيم الّتي تقع يف املجال املمكن متثّل عدد الخزائن ،من ّ
ّ
األقىص .يف حالتنا النقطة (  )24, 0هي النقطة الوحيدة عىل املستقيم الّتي تقع يف املجال املمكن .ميثّل هذا املستقيم الربح
 21,600شاقل ،وهذا الربح األقىص الّذي يستطيع املصنع أن يحققه.

.8

يف شهر معينّ  ،وجد صاحب املصنع طريقة لتقليل تكاليف إنتاح خزائن املالبس ،ونتيجة لذلك ارتفع الربح الصايف لخزانة
املالبس إىل  800شاقل .بقيت االضطرارات كام كانت.
أ .س ّجلوا دالّة الربح الجديدة.
ب .كان ربح املصنع  20 ,000شاقل .ارسموا مستقيماً مناسبًا لهذا الربح.
ت .أزيحوا املستقيم يك ميثّل الربح األقىص.
كل نوع يجب عىل صاحب املصنع أن يُنتج للحصول عىل الربح األقىص؟
كم خزانة من ّ
ث .ما هذا الربح؟ ارشحوا كيف وجدتم؟
ج .هل هنالك أكرث من إمكانيّة واحدة للحصول عىل الربح األكرب؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فكم إمكانيّة كهذه توجد؟
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بعد مرور سنة ،وجد صاحب املصنع طريقة لتخفيض تكاليف خزائن املطابخ ،ونتيجة لذلك ارتفع الربح الصايف لخزانة
املطبخ إىل  1000شاقل .بقيت االضطرارات كام كانت.
كل نوع ،يجب عىل صاحب املصنع أن يُنتج يك يحقّق الربح األقىص؟ ارشحوا كيف وجدتم؟
أ .كم خزانة ،من ّ

.9

ب .ما هو هذا الربح؟
ت .هل هنالك أكرث من إمكانيّة للحصول عىل الربح األكرب املمكن؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،كم إمكانيّة كهذه توجد؟

ﺗﺣ ﱟﺩ
.10

أ .يف شهر معني ،تغيرّ ت دالّة الربح مرة أخرى .نتيجة لذلك كان من األفضل لصاحب املصنع أن يُنتج خزائن مالبس فقط.
اختاروا دالّة ربح جديدة يتحقّق فيها الربح األقىص إذا أنتج املصنع خزائن مالبس فقط ،وجدوا الربح األقىص.
ب .كم دالّة كهذه ميكنكم أن تجدوا؟

يرغب صاحب املصنع يف الحصول عىل الربح األكرب املمكن ،من خالل األخذ بعني االعتبار اضطرارات املصنع.
دالّة الربح ،يف حالتنا ،هي دالّة الهدف.
كل مستقيم من هذه املستقيامت رب ًحا مع ّي ًنا ،وهو ينتج نتيجة
إليجاد الربح األقىص رسمتم مستقيماً وأزحتموه .ميثّل ّ
لتعويض نقاط املستقيم يف دالّة الهدف.
نس ّمي هذه املستقيامت "خطوط االرتفاع".
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ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ؟

الخريطة الطوبوغرافية هي خريطة تصف تشكيالت ثالثيّة
األبعاد عىل ورقة ثنائ ّية األبعاد ،حيث يت ّم التعبري عن ال ُبعد
الثالث  -االرتفاع بواسطة خطوط االرتفاع .خ ّط االرتفاع هو
كل النقاط الّتي تقع يف االرتفاع نفسه
الخ ّط الّذي يوصل ّ
فوق سطح البحر .إلنتاج خريطة كهذه "ننرش" املساحة إىل
قطع ذات ارتفاع متسا ٍو (انظروا الرسمة) .تُستعمل خطوط
االرتفاع لتمثيل ثنا ّيئ األبعاد لجبال ووديان .تصف الخريطة
الطوبوغرافية ارتفاعات مختلفة وتشكيلة املساحة :كلّام كانت
الخطوط أكرث كثافة كان امليل أكرث انحدا ًرا.

.11
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ارشحوا معنى املصطلح "خطوط االرتفاع" يف سياق فعاليتنا.
ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿﻳّﺔ

.1

ما العالقة املتبادلة بني أزواج املستقيامت التالية ،متوازية ،متّحدة أم متقاطعة؟
ثx – 2y = 7 .
أ6x + 9y = 36 .

		
		
		
.2

18x + 27y =108

		

ب6x + 9y = 36 .

ج.

18x + 27y = 72

ت6x + 9y = 36 .

27x + 18y =108

x – 2y = 6

		

ح.

x – 2y = 5
y – 2x = 5
x – 2y = 7
2y – x = –7

ح ّددوا ،دون استعامل رسومات دقيقة ،عدد نقاط التقاء املستقيامت الستّة التالية:
ث4y – 3x = –1 .
أ3x – 4y = 1 .
ج12x – 16y = 4 .
ب4x – 3y = 5 .
ح12x – 9y = 18 .
ت12x – 16y = 8 .
ﺃُﺣﺟﻳﺔ

كل اﻟ  16دائرة الّتي تظهر يف الرسمة بواسطة خ ّط منكرس متواصل ،غري مغلق ومك ّون
صلوا بني ّ
ست ِقطع.
من ِّ
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ورقة للتصوير
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