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الوحدة الثالثة: الدواّل

القيمة الصحيحة للعدد  3.1

القيمة الصحيحة لعدد مشار إليه ]x[، هي أكرب عدد صحيح يكون أصغر من العدد أو يساويه.  

 .12 12 هي  12، ألن 12 هو العدد الصحيح األكرب األصغر من 7. : القيمة الصحيحة للعدد  7. مثلاً

 ]12 نسجِّل 12 = ]7.

احسبوا:  .1

خ. ث. أ. 

د. ج. ب. 

ذ. ح. ت. 

.y = [x]  ابنوا جدول  عوِّضوا فيه أعداداًا مختلفة، وارسموا الخّط البيايّن املناسب للدالّة  .2
ا.        ميكنكم الستعانة بالنتائج الّتي حصلتم عليها يف مهّمة 1 أيضاً

:y = [x] حلّوا املعادلت بواسطة اعتبارات عدديّة، وبواسطة الخّط البيايّن للدالّة  .3

ت. ب. أ. 

 

.y = [2x] ارسموا الخّط البيايّن للدالّة أ.   .4

 :y = [2x] حلّوا املعادلت بواسطة اعتبارات عدديّة، وبواسطة الخّط البيايّن للدالّة ب. 

حلّوا املعادلت اآلتية:   .5

ت. ب. أ. 
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حلّوا املعادلت اآلتية:   .6

ت. ب. أ. 

حلّوا املعادلت اآلتية:   .7

ت. ب. أ. 

تحدٍّ

.x [x] = 27  :حاول يوسف وداؤود أن يحّل املعادلة اآلتية  .8
ا مثل األعداد الّتي تظهر يف الطّرف األمين  اّدعى يوسف أنّه ل يوجد حّل لهذه املعادلة؛ ألّن العدد 27 ليس عدداًا مربّعاً  

للمعادلت يف مهّمة 7.

." 5
27 اّدعى داؤود أنّه حّل املعادلة، وأّن الحّل هو    

أيّهام ادعاؤه صحيح؟ ارِشحوا.  أ. 

.x [x] = 18  :حاولوا أن تحلّوا املعادلة اآلتية ب. 

زاوية الحاسوب

GeoGebra ارسموا الخطوط البيانيّة للدواّل الّتي ظهرت يف املهاّم السابقة بواسطة الربمجيّة  .9
(http://geogebra.org) وافحصوا إجابتكم.    

."f loor"  ُسّميت عمليّة القيمة الصحيحة يف هذه الربمجيّة  

مثال: لحّل املعادلت يف املهّمة 4:
.Enter واضغطوا y = f loor (2x)  سّجلوا يف سطر اإلدخال  ،         - لرسم الدالّة 

         - استعينوا بالخّط البيايّن الناتج لحّل املعادلت.  

تفّوق رحوبوت
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هل تعلمون؟

هنالك استعاملت كثرية لدالّة القيمة الصحيحة  )integer function( يف الرياضيّات وعلوم الحاسوب. 

نعرض هنا املحاكاة املحوسبة كمثال للنتائج العشوائيّة الناتجة عند رمي مكّعب ذي أعداد من 1 حتّى 6.

6 يف الجدول اإللكرتويّن إكسل )Excel (، يجب عىل املربمج أن  1 حتّى  إلنتاج متوالية عشوائيّة لألعداد الصحيحة من 

ل الصيغة اآلتية يف إحدى الخليا:   يستخدم دالّة القيمة الصحيحة )INT(، وأن يسجِّ

=INT(6*RAND()) + 1

ميكنكم أن تفحصوا أن نسخ )جّر( هذه الصيغة لخليا أخرى يُْنِتج املتوالية املطلوبة.  

الرشح مبراحل: 

نتيجة تفعيل الصيغةالصيغة

تُْنِتج أعداداًا عشوائيّة )random numbers( بني 0 إىل 1

)تشمل ال  0 ول تشمل ال  1(.

: مثلاً

تُْنِتج أعداداًا عشوائيّة بني 0 إىل 6 )تشمل ال 0 ول تشمل ال  6(.

: مثلاً

تُْنِتج أعداداًا صحيحة عشوائيّة بني 0 إىل 5 )تشمل ال 0 ول تشمل ال 5(.

: مثلاً

تُْنِتج أعداداًا صحيحة عشوائيّة بني 1 إىل 6 )تشمل ال 1 ول تشمل ال 6(.

: مثلاً
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نحافظ على لياقة رياضّية

حّلوا املعادلت اآلتية:    .1

x
3

2 1 4- = ت. أ. 

1 43
2x - = 1ب.  3

2x 4- = ث. 

معطى:   .2

x 6.6= 2  هو:  
5 x 2

7 13- = حّل املعادلة   

3.8x= - 2  هو:  
7

2
5 x 13- = حّل املعادلة   

جدوا حّل كّل معادلة حسب املعطيات أعله، دون أن تنّفذوا عملّية الحّل:  

132
5x 7 =- 2أ. 

7 13 2
5x= + ت. 

132
7 5x = -- 2ب. 

1(5x 7) 13- - = ث. 

2.1x حسب اعتبارات التقدير. 10= جدوا القيمة الصحيحة لحّل املعادلة  أ.   .3

استعملوا حلّكم من البند السابق يك تجدوا القيمة الصحيحة لحلول املعادلت اآلتية:   ب. 

2.1(x 3) 10+ =2.1(x 3) 20+ =

أُحجية

رتّبوا عرش ِقطع نقديّة معدنيّة من نفس الفئة يف مبنى يشبه مثلّثاًا )انظروا الرسمة 1(.

يجب أن تحرّكوا أو تقلبوا 3 ِقطعٍ نقديّة فقط يك تُنتجوا "مثلّثاًا مقلوباًا"   )انظروا الرسمة 2(.

الرسمة  1 الرسمة 2


