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السفرّيات  3.3

أعلنت املدرسة للتّلميذات عن افتتاح دورة متثيل بعد ساعات الظهر يف مركز 

جامهريّي بعيد. 

اهتّمت 50 تلميذة بالّدورة، لكن ذلك ال يعني أّن جميع البنات سيشرتكن فيها.    

أكرث يف  أو  تلميذة   15 اشرتاك  حالة  الدورة يف  لهذه  تنظّموا سفريّات  أن  يجب 

الدورة.  

تكلّف الحافلة الصغرية 240 شاقلاً يف الشهر، وتكلّف الحافلة الكبرية 540 شاقلاً يف الشهر.

يوجد 20 مكاناًا للجلوس يف الحافلة الصغرية، 50 مكاناًا للجلوس يف الحافلة الكبرية.

م تكلّفة السفريّات، يف كّل حالة، عىل املشرتكات يف الدورة بالتساوي.   تُقسَّ

حّددوا طريقة الّسفر الّتي يفّضل اختيارها )حافلة صغرية، حافلتان صغريتان، ثلث حافلت صغرية، أو حافلة كبرية( يف   .1
كّل حالة من الحاالت اآلتية: 

لت 18 تلميذة للشرتاك يف الدورة. تسجَّ أ. 

تسجَّلت 38 تلميذة للشرتاك يف الدورة. ب. 

15 إىل50   جدوا طريقة السفر الّتي يفّضل اختيارها يف كّل الحاالت الّتي يكون فيها عدد املشرتكات يف الدورة بني  أ.   .2
يك يكون مبلغ الّدفع عىل كّل تلميذة أقّل ما ميكن.  

ميكنكم تسجيل إجابتكم بالكلامت، أو بتنظيمها يف جدول، أو بعرضها يف رسم بيايّن.    

كم تكون التكلفة عىل التّلميذة الواحدة، إذا تسّجلت للّدورة 18 تلميذة؟ 38 تلميذة؟ ب. 

لت تلميذات أكرث، فإن مبلغ الدفع عىل التلميذة الواحدة يكون أقّل".  اّدعى فؤاد أنه "كلاّم تسجَّ ت. 

هل أنتم متّفقون مع فؤاد؟     

هل تعلمون؟

ازداد الوعي يف اآلونة األخرية إىل أّن هناك حاجة إىل تشجيع الّناس عىل السفر بوسائل نقل عاّمة )حافلت وقطارات( 

يك نقلّل من استعامل الّسيّارات الخاّصة. السببان األساسيّان لذلك هام:    

•    الحاجة إىل تقليل تلّوث الهواء بواسطة تقليص عدد وسائل الّنقل. تستهلك وسائل النقل يف البلد حوايل %20 من

    الطاقة الكلّيّة، لكن تلّوث الهواء الّذي مصدره من وسائل الّنقل يشكِّل حوايل %60 من ُمجمل كّميّة املواّد امللّوثة

     املنبعثة يف السنة إىل الغلف الجّوّي. 

•   الحاجة إىل تقليل اكتظاظ حركة السري عىل الشوارع. يكلّف اكتظاظ حركة السري حوايل  10 مليارات شاقل يف السنة

    يف منطقة دان فقط. تنبع هذه التكاليف من تلّوث الهواء، وحوادث السري، وخسارة ساعات عمل، وغري ذلك. 
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أمامكم خطّان بيانيّان يصفان العلقة بني عدد التلميذات ومبلغ الدفع املرتتّب عىل التلميذة الواحدة.   .3

حّددوا عنواناًا مناسباًا لكّل خّط بيايّن )حافلة صغرية، حافلتان صغريتان، ثلث حافلت صغرية، حافلة كبرية(.    أ. 

ارسموا الخطنّي البيانينّي لإلمكانيّتني األُخريني، وحّددوا عنواناًا مناسباًا لكّل خّط بيايّن.    ب. 
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َحَسب يوسف ووجد أن السفر يف الحافلة الصغرية يوفّر حوايل  18 شاقلاً مقارنة بالسفر يف الحافلة الكبرية.    .4
ماذا ميكنكم القول عن عدد التلميذ الّذين يشرتكون يف السفريّات؟    

د فيها دامئاًا نوع السفر الّذي يكون مبلغ الدفع فيه عىل التلميذة  نتطرّق، يف األسئلة اآلتية، إىل الحاالت الّتي نُحدِّ

الواحدة أقّل ما ميكن )يرتاوح عدد املشرتكات يف كّل حالة بني 15 إىل 50(.

ارسموا الخّط البيايّن الّذي يصف العلقة بني عدد التلميذات ومبلغ الدفع املرتتّب عىل التلميذة الواحدة.  أ.   .5

جدوا، يف كّل حالة، التعبري الجربّي املناسب ملبلغ الدفع عىل التلميذة الواحدة.  ب. 

بني 41 إىل 50 تلميذة بني 21 إىل 40 تلميذة   بني 15 إىل 20 تلميذة    

م.    م إىل أقسام مختلفة، وكّل قسم يناسبه تعبري آخر، هي دالّة ذات مجال ُمقسَّ الدالّة الّتي مجالها ُمقسَّ

لتموها يف السؤال السابق مكوَّنة من ثلثة تعابري.  مثال: دالّة مبلغ دفع السفريات الّتي سجَّ
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جدوا حالة يكرب فيها مبلغ الدفع عىل الّرغم من إضافة تلميذة واحدة.   .6

لن  ل عدد معنّي من التلميذات إىل الدورة يف شهر معنّي، ويف الشهر التايل تضاعف عدد التلميذات الّليت تسجَّ تسجَّ أ.   .7
إىل الدورة نفسها، لكن عىل الّرغم من ذلك مل يتغرّي مبلغ الدفع عىل التلميذة الواحدة.  

جدوا عدد التلميذات يف كل شهر.  

ل عدد معنّي من التلميذات إىل الدورة يف شهر آخر، ويف الشهر التايل ازداد عدد التلميذات ب 5. عىل الّرغم من  تسجَّ ب. 
ذلك مل يتغرّي مبلغ الدفع عىل التلميذة الواحدة. 

لن إىل الدورة يف كّل شهر من هذين الّشهرين.   جدوا عدد التلميذات الليت تسجَّ  

اكتبوا رسالة إىل الوالدين ترشحون فيها كيف يتغريَّ مبلغ الدفع املرتتّب عىل التلميذة الواحدة كلاّم ازداد عدد التلميذات؟  .8
  

زاوية الحاسوب

وا )يف جدول إلكرتويّن، مثلاً  Excel( جدوالاً ملبلغ الدفع عىل تلميذة واحدة يف سفريّات مختلفة حتّى 90 تلميذة.  حضِّ  .9
وا عموداًا إضافيًّا ملبلغ الدفع األقّل املمكن.  حضِّ

ملحظة: انتبهوا إىل عدد املسافرين املمكن يف كّل عمليّة دمج للسفريّات.  
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نحافظ على لياقة رياضّية

 . x
420 35= حلوا املعادلة   .1

استعملوا حل املعادلة يك تحلوا املعادالت اآلتية:    

x
210 172

1= xأ. 
420 70= 2xب. 

840 35= 420ت. 
x 12 35+ = ث. 

.x = 2  جدوا أعداداًا يف كّل معادلة بحيث يكون حّل املعادلة  .2
جدوا أمثلة مختلفة يف كّل بند.   

ت. أ. 

ث. ب. 

 
أُحجية

يرغب سّكان أحد األحياء يف أن يخطّطوا مساراًا لحافلة. أمامكم خريطة طرقات الحّي حيث متثِّل الخطوط الشوارع ومتثِّل 

النقاط مفرتقات الطرقات الّتي ميّر عربها الخّط. خطّطوا مسار الحافلة بحيث متّر يف كّل شارع مرّة واحدة بالّضبط، وتكون 

محطّة الخروج ومحطّة نهاية املسار يف املفرتقات.   

 

إرشاد: إلكامل مسار السفر يف كّل مفرتق )باستثناء نقاط بداية املسار ونهاية املسار(، يجب أن تخرج الحافلة من كّل مفرتق 

تدخله.    


