الوحدة الرابعة :الدوالّ
 4.1مشكلة السياج
حصلت مدرسة الصنوبر عىل سياج طوله  30م.
يوجد حقل إىل جانب بناية املدرسة ،طرف واحد منه مجاور
للبناية.
كل السياج قطعة أرض
ق ّررت مديرة املدرسة أن تسيج مبساعدة ّ
مستطيلة الشكل لزراعة الخرضوات.
ُسيجت قطعة األرض يف ثالثة أطراف فقط ،ألن هنالك حائط البناية يف الطرف الرابع.
أمامكم رسمتان تعرضان القطعة والسياج حولها.

اعملوا بأزواج ،يف هذه الف ّعال ّية ،وقدّ موا تقري ًرا مشرتكًا.
من املهم أن تصفوا العمل كلّه ،مبا يف ذلك عمل ّيات غري صحيحة.
.1

كل إمكان ّية.
جدوا ثالث إمكان ّيات لقياسات القطعة ،وجدوا املساحة يف ّ

.2

ما مساحة القطعة إذا كان أحد قياساتها  11م؟
خ ّمنوا هل هنالك قطعة إضافيّة لها املساحة نفسها؟

.3

خ ّمنوا قياسات القطعة الّتي توجد لها املساحة الكربى.

.4

هل ميكن أن نسيّج بواسطة هذا السياج قطعة أرض شكلها مربّع؟
إذا كانت اإلجابة ال ،فارشحوا ملاذا؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هي قياسات القطعة وما هي مساحة القطعة يف هذه الحالة؟

ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ

(مثل :جيوجربا).
ميكن االستعانة فيام بعد ،خالل الف ّعال ّية (لكن غري ملزمني) ،بحاسوب بواسطة برمجية تبني رسوم بيان ّية اً
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.5

حل خليل وسمري األسئلة السابقة.
ّ
كل ضلع من الضلعني املرتبطني بجدار البناية
اختارا املتغيرّ  xكممثِّل ّ
(انظروا الرسمة).
أ .ما هو مجال التعويض املناسب ملضمون املسألة؟

x

متثيل جربيًّا للدالة  fالتي متثّل مساحة القطعة.
ب .اكتبوا اً
مقسمة إىل تربيعات.
ت .ارسموا الخ ّط البيا ّين للدالّة بواسطة حاسوب أو ورقة ّ
ث .ما مساحة القطعة إذا كان أحد قياساتها 11؟
هل هنالك قطعة إضاف ّية لها املساحة نفسها؟
قارنوا مع إجاباتكم للمه ّمة .2
.6

اختار رامي ورياض املتغيرّ  xكممثّل للضلع املقابل لحائط البناية (انظروا الرسمة).
أ .ما هو مجال التعويض املناسب ملضمون املسألة؟
متثيل جربيًّا للدالة  gالّتي متثّل مساحة القطعة.
ب .اكتبوا اً

x

مقسمة إىل
ت .ارسموا الخ ّط البيا ّين للدالّة بواسطة حاسوب أو ورقة ّ
تربيعات.
ث .كم قطعة أرض مناسبة للمساحة  72م ًرتا مربّ ًعا ،للمساحة  150م ًرتا
مربّ ًعا؟
.7

لكل حالة من الحاالت التالية:
أعطوا مثالاً ّ
أ .معادلة مستقيم يوازي محور  ، xويتقاطع مع الخ ّط البيا ّين للدالّة يف نقطتني.
عىل ماذا تدل نقاط التقاطع؟
ين للدالّة يف نقطة واحدة.
ب .معادلة مستقيم يوازي محور  ، xويتقاطع مع الخ ّط البيا ّ

عىل ماذا تدل نقطة التقاطع؟

ين للدالّة.
ت .معادلة مستقيم يوازي محور  ، xوال يتقاطع مع الخ ّط البيا ّ

ملاذا ال توجد له نقاط تقاطع مع الخ ّط البيا ّين للمساحة؟

.8

لو رسمنا الخطّني البيان ّيني للدالّتني َ fو  gمن األسئلة السابقة يف هيئة املحاور نفسها ،هل سيكون الخطّان متامثلني؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فارشحوا ملاذا؟
إذا كانت اإلجابة ال ،فارشحوا كيف ميكن أن يصف خطّان بيان ّيان مختلفني "القصة" نفسها؟

.9

ارسموا الخطّني البيان ّيني يف هيئة املحاور نفسها.
صفوا أوجه الشبه واالختالف بني الخطّني البيان ّيني ،وارشحوا الفرق.

46

تف ّوق رحوبوت

 4.1مشكلة السياج ّ −
دوال

.10

كل خ ّط بيا ّين ،افحصوا مبساعدة التعابري الجربيّة وقارنوا بني النتائج.
حلّوا األسئلة التالية مبساعدة ّ
أ .ما هي قياسات قطعة األرض الّتي مساحتها قصوى؟ ما هي املساحة القصوى؟ كم قطعة أرض كهذه يوجد؟
ب .ما هي قياسات قطعة األرض الّتي مساحتها  72م ًرتا مرب ًعا؟ كم نقطة ،عىل الخطّني البيان ّيني ،مناسبة لهذه
القطعة؟ كم قطعة أرض كهذه يوجد؟
الخاص يف هذه القطعة؟ كم
ت .ما هي مساحة قطعة األرض املمثّلة بواسطة النقطة املشرتكة للخطّني البيانيّني؟ ما هو
ّ
قطعة أرض مختلفة توجد لها املساحة نفسها؟

ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ؟

تظهر الكلمة سياج يف اللغة العربية يف عدة تعابري.
هل تعرفون ما هو جمع كلمة سياج؟
أَحا َط ال َحدي َق َة ب ِِسيا ٍج :ما يُحا ُط بِها ِم ْن حائِ ٍط أَ ْو شَ ْو ٍك ..
ياج القانونِ والعا َد ِة؟
ياج القانونِ ُ :حدو ُد ُه َه ْل تُري ُد أَ ْن أَ ْخ ُر َق ِس َ
ِس ُ
َس َّو َج عىل البُستان وغريه :جعل عليه ِسيا ًجا .
عالج من الطِّني يُطْ َبخ ويَ يِ
ُ
الس َدى.
طل به
الحائك َّ
ُّ
وج ٌ :
الس ُ
ساج  :جاء وذهب .ساج  :مىش ببطء.
وج.
السور من شوك ،أو حائط ،أو غري ذلك والجمع أسوجة ُ
ياجُّ :
ِّ
وس ٌ
الس ُ

ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿﻳّﺔ

لكل معادلة من املعادالت التالية .جدوهام.
يوجد حلاّ ن كامالن ّ
أ.

x(x + 1)= 240

جx(2x - 4)= 240 .

ب2x(x + 2)= 240 .

حx(10x + 20)= 240 .

ت5x(x + 2)= 240 .

خ(x - 1)(x - 2)= 240 .

ث4x(x - 4)= 240 .

د.

2 (x + 5)(x + 7)= 240

ﺃُﺣﺟﻳﺔ

ﻣﺜﺎﻝ:

مقسمة إىل  3ᵡ3تربيعات.
معطى قطعة أرض مربّعة الشكل ّ
قسموها إىل قطعتني متساويتني مبساعدة السياج.
ّ
ميكن أن تكون نقاط انعطاف السياج عىل رؤوس تربيعات الشبكة.
جدوا أسوجة كثرية قدر اإلمكان (هنالك  13قطعة أرض مختلفة).
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