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8.3 جولة تعليمّية

ميكن استئجار سيّارات للرحالت من رشكة "رحالت يف أنحاء البالد". 

يستطيع أن يسافر  50 مسافرًا يف الحافلة الكبرية، َو 20 مسافرًا يف الحافلة الصغرية.

ترغب مدرسة "األرز" يف استئجار حافالت كبرية وحافالت صغرية من الرشكة للخروج يف جولة تعليميّة.   

عدد التالميذ املشرتكني يف الجولة التعليميّة 200 عىل األكرث. 

تستطيع الرشكة، يف التاريخ املطلوب، أن تزّود املدرسة ب 3 حافالت كبرية َو 7 حافالت صغرية عىل األكرث، بحيث يكون 

عدد األماكن الكيّل فيها 100 عىل األقّل.  

تجبي الرشكة آنفة الذكر مبلغ 400 شاقل مقابل استئجار الحافلة الكبرية َو  200 شاقل مقابل استئجار الحافلة الصغرية.

نفحص عدد الحافالت الكبرية (x) وعدد الحافالت الصغرية (y) الّتي تستطيع املدرسة أن تطلبها، ونتابع تكاليف 

الطلبّية.  

نّفذوا الفّعالّية مبساعدة الحاسوب.  

إذا مل يتوفّر لديكم حاسوب، فارسموا عىل ورقة مقّسمة إىل تربيعات. اختاروا 4 تربيعات لكّل وحدة.  

أ. سّجلوا هيئة متباينات تعرّف املجال املمكن للمسألة.    .1

   ارسموا املجال املمكن.  

ب. قالت دعاء: تنتمي 17 نقطة، فقط، إىل املجال املمكن.  

هل قولها صحيح؟ ارشحوا.    

ت. اختاروا نقطتني تنتميان إىل املجال املمكن، وسّجلوا معناهام بالنسبة ملا ييل: عدد الحافالت الكبرية، عدد الحافالت 

الصغرية وتكلفة االستئجار. 

يتّم تحديد عدد وسائل النقل الّتي تُطلب من كّل نوع حسب التكلفة )وفًقا لالضطرارات(.   .2
هدف رشكة "رحالت يف أنحاء البالد" أن تجبي املبلغ األقىص، أّما املدرسة فهدفها تخفيض املبلغ قدر اإلمكان.  

. ( , )f x y = أ. سجلوا دالّة الهدف: 

          هل الدالّة نفسها مناسبة للهدفني؟ ارشحوا. 

ب. سّجلوا معادلتني متثالن تكاليف مختلفة. ارسموهام يف هيئة املحاور الّتي رسمتم فيها املجال املمكن.  

هل هنالك طلبيات ملرْكَبات مناسبة للتكاليف الّتي سّجلتموها؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ففّصلوها.     

ت. كم مرْكَبة تقرتح، حسب رأيكم، رشكة السفريات أن تُرسل؟ سّجلوا جميع اإلمكانيّات. 

ث. كم مرْكَبة من كّل نوع تطلب املدرسة، حسب رأيكم؟ ماذا تكون التكلفة؟  
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تسّجل يف نهاية األمر إىل الجولة التعليميّة  170 تلميًذا، وفّكروا من جديد يف 

تخطيط عدد وسائل النقل املطلوبة.   

أ. كيف تغرّي املجال املمكن؟ هل تغرّيت التكاليف؟    .3
      انتبهوا، ميكن أن تبقى عّدة أماكن فارغة يف الحافلة، لكن ال تستطيعون أن تطرحوا أماكن.  

ب. هدف إدارة املدرسة أن تدفع املبلغ األدىن.  

كم مرْكَبة من كّل نوع تطلب املدرسة؟ سّجلوا جميع اإلجابات املمكنة. كم شاقاًل تدفع مقابل استئجارها؟    

حلّوا مهّمة 3 مرّة أخرى؟ نفرتض أّن 180 تلميًذا تسّجل للجولة التعليميّة.   .4

هل تعلمون؟

التخطيط الخطّّي هو أحد مجاالت الرياّضيات الّتي تُستعمل فيها املتباينات بشكل واسع.  

تعتمد صفات ونظريّات رياضيّة كثرية عىل العالقات بني املتباينات.  

أمثلة:

أ. متباينة املعّدالت 

 ( )x y
2
+ إذا كان x َو y عددين غري سالبني، فإّن معّدلهام الحسايّب   

)، هذا يعني ل  )xy أكرب أو يساوي دامئًا معّدلهام الهنديّس 

ب. متباينة برنويل

إذا كان n عدًدا طبيعيًّا أو 0 َو x عدد حقيقّي أكرب من 1–، فإّن   

.n 3= يوجد يف الرسمة تجسيد بيايّن ملتباينة برنويل ل 

هذه املتباينات سهلة الربهان نسبيًّا، وعىل الرغم من ذلك فهي تشكل أدوات قوية تساعد يف حّل مسائل رياضيّة صعبة 

ومتنّوعة. 
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نحافظ على لياقة رياضّية

أمامكم خطوط بيانيّة للمعادالت التالية:   .1

x y2 1- = أ. 

x y2 7- =- ب. 

x y2 6+ = ت. 

x y 5+ = ث. 

x y10 5 5+ = ج. 

المئوا كّل معادلة للخّط البيايّن املناسب. 

تشمل هيئات املعادالت التالية معادالت من  .2
     املهّمة السابقة فقط. 

حلّوها بطريقة بيانيّة.   

ج. ت. أ. 

ح. ث. ب. 

أُحجية

اتفقت ساحرتان أن تلتقيا يف محطة القطار بني منتصف الليل والساعة ال 1:00 لياًل. وقد اتفقتا أن تنتظر الواحدة األخرى 10 

دقائق عىل األكرث.  

ما احتامل التقاء الساحرتني حسب رشوط االتفاق؟  

إرشاد: ارسموا هيئة محاور بحيث تشري هيئة املحاور، بالتناظر، إىل زمن وصول كّل ساحرة إىل محطة القطار.    

سّجلوا هيئة االضطرارات اللتقاء الساحرتني وارسموهام.  
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