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1.2 االثنان جّيدان

 يتابع معهد األبحاث االثنان جّيدان تطّور التوائم يف مدن مختلفة.    

تشتمل قوائم بحث املعهد عىل أزواج من التوائم فقط  − التوأمان بنات 

)بنت - بنت(، التوأمان بنون )ابن - ابن(، أو التوأمان بنت وابن )بنت - 

ابن(. 

نبحث، فيام بعد، يف هذه القوائم. 

ُأجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة السالم.   .1
.3:2 30 طفالاً يف البحث اّلذي ُأجري يف مدينة السالم. النسبة بني عدد البنني وعدد البنات هو  اشرتك   

ا اشرتك يف البحث؟  كم ولداً أ. 

5 أزواج من التوائم بنت - بنت.  يشرتك يف هذا البحث  ب. 

كم من التوائم ابن - بنت يشرتك يف هذا البحث؟ كم من التوائم ابن - ابن يشرتك يف هذا البحث؟  

ُأجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة األخّوة.  .2
4 أزواج من التوائم ابن - بنت، َو  9 أزواج من التوائم ابن - ابن،  اشرتك يف البحث اّلذي ُأجري يف مدينة األخّوة   
5 أزواج من التوائم بنت - بنت. النسبة بني عدد البنات الاليت يكتنب باليد اليمنى وعدد البنات الاليت يكتنب باليد 

.5:2 اليرسى هي  

ما هي النسبة بني عدد البنني وعدد البنات يف البحث؟  أ. 

كم بنتاًا تكتب باليد اليرسى؟  ب. 

ُأجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة املحبّة.  .3

يف مدينة املحبّة، النسبة بني عدد أزواج التوائم ابن - ابن وعدد أزواج التوائم بنت بنت هي 1:3، والنسبة بني عدد أزواج   
التوائم بنت - بنت وعدد أزواج التوائم ابن - بنت هو 2:1.

اشرتك يف هذا البحث 7 بنون.  
كم بنتاًا اشرتكت يف هذا البحث؟   

ُأجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة التعاون.  .4
.2:5:4 النسبة بني عدد أزواج التوائم ابن- ابن وعدد أزواج التوائم بنت - بنت وعدد أزواج التوائم ابن - بنت هي   

.18 عدد البنات أكرب من عدد البنني ب    
ا من التوائم بنت - بنت اشرتك يف البحث؟    كم زوجاً  

ُأجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة التسامح..  .5
ا.   42 ولداً ا من التوائم، وهو يشمل  اشرتك يف البحث الذي ُأجري يف مدينة التسامح 45 زوجاً  

9 من عدد أزواج التوائم ابن - بنت.  عدد أزواج التوائم بنت - بنت أكرب ب    
ا من  التوائم ابن - ابن يشرتك يف البحث؟   كم زوجاً  
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أُجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة الصداقة.     .6
يف البحث اّلذي ُأجري يف مدينة الصداقة، النسبة بني البنات  

والبنني 3:2.

انضّم زوج من التوائم ابن - ابن إىل هذا البحث. 

.4:3 ت النسبة بني البنات والبنني وأصبحت  نتيجة لذلك تغيرَّ

كم طفالاً يشرتك يف البحث اآلن؟  

تحدٍّ

أُجري بحث االثنان جّيدان يف مدينة السعادة.  .7
يف البحث اّلذي ُأجري يف مدينة السعادة، النسبة بني عدد البنني وعدد البنات هو 5:7، والنسبة بني عدد أزواج

التوائم ابن - ابن وعدد أزواج التوائم بنت - بنت هو 2:3.

أعطوا مثالاً ألعداد مناسبة ألزواج التوائم يف هذا البحث )بنت - بنت، ابن - ابن، ابن - بنت(.  أ. 

هل ميكنكم إيجاد أمثلة إضافّية؟ ارِشحوا. ب. 

إرشاد: ميكن اختيار x كممثِّل لعامل التوسيع للنسبة الثانية، َو  y كعدد أزواج التوائم ابن - بنت. 

زاوية الحاسوب

ا من التوائم حسب الضطرارات  يف بحث االثنان جّيدان اّلذي أُجري يف مدينة الربيع، طلبوا أن يشمل البحث أزواجاً  .8
اآلتية:  

       • النسبة بني عدد أزواج التوائم بنت - بنت وعدد أزواج التوائم ابن - ابن وعدد أزواج التوائم بنت - ابن 

        هي 2:5:4.

       • عدد البنات الاّليت يشرتكن يف البحث هو  100 عىل األكرث. 

وا جدولاً يف اإلكسل )Excel( يصف جميع إمكانّيات عدد البنني وعدد البنات الذين يشرتكون يف البحث.   حضِّ

ما هو عدد اإلمكانّيات؟  
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هل تعلمون؟

توائم مامثلة مشهورة

• ألكس وميخائيل برونشتني − توأمان إرسائيلّيان متامثالن، ُولدا سنة 1980، باحثان متفّوقان يف مجال الرياضّيات وعلوم
   الحاسوب. ألكس بروفيسور يف جامعة تل أبيب، وميخائيل بروفيسور يف جامعة لوجنو يف سويرسا.  

• مارك وسكوت كييل )Mark and Scott Kelly( − توأمان أمريكّيان متامثالن، ُولدا سنة 1964، رائدان فضائّيان.

   اشرتك التوأمان )اإلخوة( يف رحالت فضائية.    

• ران ودان ألرتمن −  توأمان إرسائيلّيان متامثالن، ُولدا سنة 1980، رياضّيان متفّوقان يف مجال الرياضة الثاليّث اّلذي يدمج

   بني الركض، والسباحة، وركوب الدرّاجة الهوائّية.  

• يروسلف وليخ كتسينسيك )Jaroslaw and Lech Kaczynski( − توأمان بولندّيان متامثالن، ُولدا سنة  1949،
  سياسّيان، َشغل يروسلف منصب رئيس الحكومة، أما ليخ فقد َشَغل منصب رئيس بولندا )حّتى لقي حتفه يف تحّطم

  طائرة(.   

نحافظ على لياقة رياضّية

ا مالمئة، بحيث تكون النسبة بينها 1:4. حاولوا أن تجدوا، يف كّل بند، أعداداً  .1
، وإذا مل تجدوا فارشحوا.   إذا وجدتم فأعطوا مثالاً  

أ.  العددان زوجّيان.  

العددان فردّيان. ب. 

أحد العددين أكرب ب  12 من العدد الثاين. ت. 

مجموع العددين 30. ث. 

.73
1 العدد األكرب  ج. 

أحد العددين أكرب من 1، والعدد الثاين أصغر من 1. ح. 

ا من األعداد تكون النسبة بينهام )أي بني  ا إذا عوضناه يف التعبيين فإّنه ُيْنِتج زوجاً حاولوا أن تجدوا، يف كّل بند، عدداً  .2
 نتيجة التعويض يف التعبي األيرس ونتيجة التعويض يف التعبي األمين( 2:3.

إذا مل تتمّكنوا فارشحوا. 

x , x 1+ 3xأ.  , 5x 2- ث. 

3x , 6x 4xب.  , 6x ج. 

2x , x 6+ x,ت.  x1 2- ح. 
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أُحجية

ملتقى األصدقاء

يف الّلقاء بني الصديقني إياد وزياد، اهتّم إياد بأعامر أولد زياد الثالثة. 

أجاب زياد: " كام تعلم، ُعمري 36 سنة، وحاصل رضب أعامر أولدي يساوي ُعمري. مجموع أعامرهم يساوي رقم بيتنا". 

 نظر إياد إىل رقم البيت وأجاب: " ل يزال ينقصني عدد".   

أضاف زياد: "ابنتي الكبية تعزف عىل البيانو". 

أجاب إياد: "إذا كان األمر كذلك فقد عرفت. 

ما هي أعامر أولد زياد؟ صفوا طريقة الحّل.  

بأي طريقة ترتبط هذه األُحجية مبوضوع هذه الفّعالّية؟  


