الوحدة الثالثة :عمل ّيات جرب ّية
 3.1فرق املر ّبعات
أمامكم أربعة أمثلة لفرق مر ّبعات ألعداد متتالية:

32 - 22 = 5

62 - 52 = 11

112 - 102 = 21

142 - 132 = 27

أ .جدوا مثالني إضافيني لفرق مر ّبعات بني أعداد متتالية.
استنتاجا بالنسبة لفرق مر ّبعات أعداد متتالية.
ب .استنتجوا
ً
انتبهوا للعالقة بني األعداد والنتيجة.
نبحث الفرق بني مر ّبعات مختلفة.
فرق مر ّبعات أعداد متتالية
 .1أ .برهنوا االستنتاج ا ّلذي استنتجتموه يف بداية الف ّعال ّية.
ب .معطاة قامئة أعداد1124 323 327 126 27 24 8 7 :
افحصوا ،يف ّ
كل حالة ،هل ميكن كتابة العدد كفرق مر ّبع بني عددين متتالني؟
فسجلوها بهذا الشكل.
إذا كانت اإلجابة نعمّ ،
إذا كانت اإلجابة ال ،فارشحوا.
فرق مر ّبعات أعداد الفرق بينها  2أو أكرث
.2

أمامكم أمثلة لفرق مر ّبعات أعداد
فرق مر ّبعات أعداد الفرق بينها 2
62 - 42 = 20

فرق مر ّبعات أعداد الفرق بينها
			

3

62 - 32 = 27

سجلوا ،يف دفاتركم ،أربعة أمثلة إضاف ّية ّ
لكل عمود.
أّ .
استنتاجا بالنسبة لفرق مر ّبعات أعداد الفرق بينها  2وبالنسبة لفرق مر ّبعات أعداد الفرق بينها
ب .استنتجوا
ً
انتبهوا للعالقة بني األعداد والنتيجة.

.3

ت .برهنوا استنتاجاتكم.

ث .خ ّمنوا دون حسابات ماذا ميكن أن يكون الفرق بني مر ّبعات أعداد الفرق بينها  ،6مثلاً :
ارشحوا عىل ماذا يعتمد تخمينكم؟
ج .احسبوا شفو ًّيا		:
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استنتاجات إضاف ّية حول فرق مر ّبعات أعداد متتالية
.3

زوجي دامئًا.
برهنوا بخمس طرق مختلفة ّأن فرق مر ّبعات األعداد املتتالية هو
ّ
أ .مبساعدة اعتبارات زوج ّية وفرد ّية.
ب .مبساعدة القانون ) a2 - b2 = (a + b)(a - bوباعتبارات زوج ّية وفرد ّية.
ت .بطريقة جرب ّية مبساعدة القانون ). a2 - b2 = (a + b)(a - b

ث .بطريقة جرب ّية مبساعدة القانون

. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

ج .مبساعدة متوالية النقاط التالية:

.4

ميكن أن نكتب ّ
كل عدد فرديّ كفرق بني مر ّبع عددين متتاليني.
معطى عدد فرديّ  ،مثلاً  .47 :ب ّينوا طريقة إليجاد األعداد املتتالية ا ّلتي الفرق بني مر ّبعها هو  ( 47أو ّ
كل عدد فرديّ
آخر).

فرق مر ّبعات عددين مع ّينني
.5

زوجي؟
أ .يف أيّ حاالت الفرق بني مر ّبعات أعداد هو فرديّ ؟ ويف أيّ حاالت هو
ّ
زوجي ،فرديّ .
وسجلوا الكلامت
ب .أكملوا جدول كهذا يف دفاتركمّ ،
ّ
b

فردي
ّ

زوجي
ّ

a2 - b2

زوجي
ّ
a

فردي
ّ

.6

برهنوا أ ّنه إذا كان هناك عددان زوج ّيان أو فرد ّيانّ ،
فإن فرق املر ّبعات بينها من مضاعفات العدد

.7

ما هي األعداد التي ال ميكن التعبري عنها كفرق بني مر ّبعني؟ ارشحوا ملاذا؟

.8

أمامكم أعداد ،أيّ منها ال ميكن كتابتها كفرق بني مر ّبعني؟
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عدد كفرق مر ّبعات بطرق مختلفة
 .9برهنوا ّأن ّ
كل عدد أ ّو ّيل (باستثناء العدد  )2ميكن كتابته كفرق مر ّبع عددين طبيع ّيني بطريقة واحدة فقط  -كفرق
مر ّبع عددين متتاليني.
.10

أ .بكم طريقة مختلفة ميكنكم كتابة العدد  36كفرق مر ّبعات أعداد؟
ب .بكم طريقة مختلفة ميكنكم كتابة العدد  30كفرق مر ّبعات أعداد؟
ت .بكم طريقة مختلفة ميكنكم كتابة العدد  21كفرق مر ّبعات أعداد؟

ث .بكم طريقة مختلفة ميكنكم كتابة العدد  120كفرق مر ّبعات أعداد؟
		 هل تستطيعون أن تربهنوا أ ّنكم وجدتم جميع الطرق؟

ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ
.11

رّ
حضوا جدولاً يف برمجية إكسل (  )Excelكجدول رضب العمل ّية  a2 - b2بالطريقة التالية.
أ .ح ّولوا خاليا الجدول كمر ّبعات.
سجلوا كعنوان يف الخل ّية  A1العمل ّية
بّ .

. a^2 — b^2

سجلوا ،يف العمود األيرس ،أعدادًا متتالية من  0حتّى  .12هذا العمود مي ّثل
تّ .
سجلوا ،يف السطر العلوي ،أعدادًا متتالية من  0حتّى  .12هذا العمود مي ّثل .b
ثّ .
.a

سجلوا ،يف الخل ّية
جّ .

 B2القانون:

=$A2^2 — B$1^2

 .هذا القانون مي ّثل القاعدة

. a2 - b2

ح .ج ّروا القانون عىل طول العمود ،وج ّروا بعد ذلك ّ
كل العمود عىل طول األسطر.
مي ّثل العدد يف ّ
كل خل ّية العمل ّية  a2 - b2بني العدد  aيف العمود األيرس والعدد  bيف السطر العلويّ (كام هو
األمر يف جدول الرضب).

خ .امحوا األعداد السالبة من الجدول.
.12

أ .أين نجد ،يف الجدول ،أعدادًا هي فرق مر ّبعات أعداد متساوية ،فرق مر ّبعات أعداد متتالية ،فرق مر ّبعات أعداد
الفرق بينها 2؟
ب .جدوا ،يف الجدول ،الظواهر التي وجدمتوها يف بحثكم.
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ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ؟

تتناول نظر ّيات كثرية ،يف مجال نظر ّية األعداد ،مر ّبعات أعداد صحيحة.
إحدى هذه النظر ّيات هي النظر ّية املفاجئة املسماّ ة "نظر ّية املر ّبعات األربعة ،إذ
تدعي هذه النظر ّية ّأن ّ
طبيعي ميكن كتابته كمجموع أربعة مر ّبعات
كل عدد
ّ

أعداد صحيحة .برهن هذه النظر ّية جوزف لويس لجرانج سنة

1770

(  .)Joseph -Louis Lagrange 1736 -1813كان لجرانج عامل رياض ّيات
وعاملًا فلك ًّيا إيطال ًّيا ،وقد انتقل للعيش يف فرنسا وبروسيا.
كان ملك بروسيا ،فريديرخ الثاين ،راع ًيا للجرانج ملدّة  20سنة.
وقد س ّمى امللك لجرانج " كبري الرياضيني يف أوروبا".

ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿﻳّﺔ
.1

يبسط التعابري الجرب ّية إذا كان األمر ممكنًا.
أمامكم جزء من االمتحان ا ّلذي ح ّله أمري ،وقد ُطلب منه أن ّ
استعمل أمري طريقة ّ
الحل الخطأ نفسها يف جميع التامرين.
x2 - 4
x+ 2 = x- 2

x2 + 16
تx - 4 = x - 4 .

x2 - 9
بx - 3 = x + 3 .

x2 + 25
ثx + 5 = x + 5 .

أ.

 هل تستطيعون أن تكتشفوا طريقة ّحل أمري الخطأ؟
 يف أيّ متارين حصل أمري عىل نتيجة صحيحة عىل الرغم من طريقة ح ّله؟.2

سجلوا مجال التعويض واختزلوا إذا كان األمر ممكنًا.
ّ
x2 - 1
x+ 1

ج.

x3 - x
x- 1

ذ.

x4 - x2
x- 1

x2 - x
بx + 1 .

ح.

x3 - x
x

ر.

x4 - x2
x+ 1

x2 - x
تx - 1 .

خ.

x3 - x
x+ 1

ز.

x4 - x2
x2 + 1

x2 - x
ث.
x

د.

x3 - x
x2 - 1

x4 - x2
س.
x2 + x

أ.
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.3

بعد أن حصل أمري (أمري من امله ّمة السابقة) عىل االمتحان قال :إذا كانت عمل ّية جمع أو طرح يف بسط أو مقام
كرس ،فممنوع االختزال .هل قول أمري صحيح؟
ﺃُﺣﺟﻳﺔ

نضع مر ّبعني متساويني ،الواحد عىل اآلخر ،بحيث يكون أحد رؤوس املر ّبع العلويّ يف
مركز املر ّبع السف ّ
يل.
يل ُم ّ
أيّ قسم من املر ّبع السف ّ
غطى بواسطة املر ّبع العلويّ ؟
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