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واحد متغيرِّ  يف  الجرب  الرابعة:  الوحدة 

4.1 ثالثة صيادين  

م أمين وسليم وسامر يوم صيد عىل شاطئ بحرية طربّيا، مبا يف  نظَّ

ذلك املبيت يف الخيم.     

األسامك  لتخزين  كبريًا  وعاًء  أحرضوا  املتفائلني،  الصّيادين  كعادة 

بينهم   فيام  األسامك  يوّزعوا  أن  عىل  واتفقوا  مشرتك،  بشكل 

بالتساوي قبل عودتهم إىل بيوتهم صبيحة الغد. 

•   بعد ليلة من الراحة )مبا يف ذلك البعوض والنمل وضّجة من

م األسامك.     موقد النار املجاور( نهض أمين وحاول أن يقسِّ

    نجح يف توزيعها إىل ثالث أكوام متساوية. أطلق السمكة

    الزائدة إىل البحرية )عىل الرغم من ذلك، يحب الصّيادون

    األسامك .....( وترك الشاطئ مع ُثلث األسامك.    

•    نهض سليم دون أن يعرف أن صديقه ترك املكان، وّزع سليم األسامك إىل ثالث أكوام، ومعه أيًضا كانت هنالك سمكة

    زائدة؛ لذا أطلقها إىل البحرية وترك الشاطئ مع ُثلث األسامك.

•    نهض سامر، وفّكر أن صديقيه نامئان؛ لذا  كّرر نفس العملّية: وّزع األسامك إىل ثالث أكوام، وأطلق السمكة الزائدة

    إىل البحرية، ثّم ترك الشاطئ مع ما فّكر أنه ُثلث األسامك. 

اقرتحوا، يف البنود اآلتية، فرضّيات تتطرّق إىل العدد الكّلّ لألسامك قبل البدء يف تقسيمها. اقرتحوا اعتبارات تدعم   .1

فرضّياتكم. 

افرتضوا: هل كل عدد مناسب للعدد الكّلّ لألسامك اّلتي اصطادها األصدقاء الثالثة؟  أ. 

افرتضوا: هل توجد إمكانّية واحدة للعدد الكّلّ لألسامك اّلتي اصطادها األصدقاء الثالثة؟ ب. 
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كّل حالة،  الجدول يف  انسخوا  تقسيمها.  البدء يف  قبل  لألسامك  الكّلّ  للعدد  اإلمكانّيات  اآلتية عدد  الجداول  تعرض   .2

وأكملوه، ثّم حّددوا ما إذا كان عدد األسامك املعطى ممكن أم ال. 

كانت هناك يف البداية 106 أسامك. أ. 

عدد األسامك اّلتي بقيت 
بعد التقسيم

عدد األسامك اّلتي أخذها 
ذ التقسيمالصّياد الكّمّية االبتدائّيةرقم التقسيممنفرِّ

1.106أمين

.2سليم

.3سامر

كانت هناك يف البداية 133 سمكة. ب. 

عدد األسامك اّلتي بقيت 
بعد التقسيم

عدد األسامك اّلتي أخذها 
ذ التقسيمالصّياد الكّمّية رقم التقسيممنفرِّ

االبتدائّية

1.133أمين

.2سليم

.3سامر

 

كانت هناك يف البداية 130 سمكة. ت. 

عدد األسامك اّلتي بقيت 
بعد التقسيم

عدد األسامك اّلتي أخذها 
ذ التقسيمالصّياد الكّمّية رقم التقسيممنفرِّ

االبتدائّية

1.130أمين

.2سليم

.3سامر

ذ التقسيم األخري )x  عدد طبيعّي(.  نختار x كمتغريِّ ميثِّل عدد األسامك اّلتي اختارها سامر منفِّ  .3 

انسخوا الجدول، وأكملوا التعابري الجربّية املناسبة: 

عدد األسامك اّلتي بقيت 

بعد التقسيم

عدد األسامك اّلتي أخذها 

الصّياد
ذ التقسيم رقم التقسيممنفرِّ

الكّمّية 

االبتدائّية

.1أمين

.2سليم

x3سامر.
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ما هو العدد األصغر لألسامك اّلذي ميكن أن يكون الكّمّية االبتدائّية يف القصة؟    أ.   .4

انسخوا الجدول، وأكملوا طريقة تقسيم األسامك يف هذه الحالة: 

عدد األسامك اّلتي بقيت 
بعد التقسيم

عدد األسامك اّلتي أخذها 
ذ التقسيمالصّياد الكّمّية رقم التقسيممنفرِّ

االبتدائّية

.1أمين

.2سليم

.3سامر

ما هو العدد األكرب الثاين لألسامك الذي ميكن أن يكون الكمية االبتدائية يف القصة؟ ب. 

انسخوا الجدول، وأكملوا طريقة تقسيم األسامك يف هذه الحالة:

عدد األسامك اّلتي بقيت 
بعد التقسيم

عدد األسامك اّلتي أخذها 
ذ التقسيمالصّياد الكّمّية رقم التقسيممنفرِّ

االبتدائّية

.1أمين

.2سليم

.3سامر

تحدٍّ

انضّم فؤاد، يف الرحلة الّثانية، إىل األصدقاء الثالثة: أمين وسليم وسامر. بعد أن أنهوا الصيد، نهض كّل واحد منهم يف الّليل   .5

حسب الّدور السابق، لكن أخذ كّل واحد منهم )هذه املرّة( ُربع األسامك بعد أن أطلق السمكة الزائدة إىل البحرية.    

نفرتض أن الكّمّية االبتدائّية اّلتي كانت هي 509 أسامك. أ. 

جدوا عدد األسامك اّلتي حصل عليها كّل واحد من األصدقاء األربعة يف عملّية التقسيم هذه.    

509 مناسب ملعطيات القّصة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فجدوا  هل يوجد - حسب رأيكم - عدد أسامك أصغر من  ب. 
هذا العدد. 
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زاوية الحاسوب 

لوا كمية األسماك االبتدائية حسب المهمة  سجِّ
التي بودكم أن تفحصوها 

لوا صيًغا مناسبة في هذا  سجِّ
السطر، وجّروها إلى أسفل

وا جدول إكسل ) Excel( كام هو موصوف فيام بعد:   حرضِّ  .6

.C2 لوا الكّمّية االبتدائّية املناسبة يف الخلّية •    سجِّ

.B3, C3 لوا صيًغا مناسبة يف الخلّيتني •    سجِّ

•    ُجّروا هذه الّصيغ إىل أسفل. 

افحصوا إجابتكم يف الجداول التي أكملتموها يف املهاّم 4-2.

هل تعلمون؟ 

ل بحرية طربّيا مصدر صيد للصّيادين املحرتفني وللهواة. يتّم يف كّل سنة  تشكِّ

صيد حوايل 2,000 سمكة من أسامك بحرية طربّيا، ُثلثها سمك طربّيا وسمك 

البوري )سمك يستطيع العيش يف بحرية طربّيا، لكّنه ال يستطيع التكاثر فيها(، 

وما تبّقى سمك البلطي وعدد إضايّف من أنواع األسامك. 

ن من  يقوم قسم الصّيد والزراعة البحرّية يف وزارة الزراعة مبلء البحرية، يف كّل سنة، بأسامك البلطي والبوري يك يحسِّ

النظام البيئّي للبحرية ويثّبته، ويك يرثي البحرية باألسامك، ويزيد من غنيمة الصيد.        

)من املوسوعة الحرّة - ويكبيديا(
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نحافظ على لياقة رياضّية

. 4
3x 2 11- = معلوم أن   .1

جدوا قيمة التعبري املعطى يف كّل بند:  

4أ. 
3x 4ت. 

6x 4- ح. 

4
3x 6+ 2ب.  4

3x- xث. 
8
3 1- خ. 

جدوا، يف كّل بند، ثالث قيم مناسبة ل x ، بحيث تكون نتيجة التعويض قيمة صحيحة.   .2

موا.  عمِّ

3
5x 2+ 3xأ.  2

5
- ب. 

* أُحجية

توجد ثالثة أباريق، يحتوي أولها عىل 8 لرتات، والثاين عىل 5 لرتات، والثالث عىل 3 لرتات. اإلبريق الكبري ملء بالعصري. أراد 

م العصري إىل كّمّيتني متساويتني بواسطة صّب العصري من إبريق إىل آخر.  شخص أن يقسِّ

كيف يفعل ذلك؟ 

״פתרון גרפי לשאלות הרקה״ /י. בר הלל.   *

מתוך ״גיליונות מתמטיקה״, כרך 6, מס' 2. עורך יוסף גיליס. בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.  


