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4.4 نذهب إىل املرسح 

أراد تالميذ مدرسة أن يشرتوا تذاكر ملشاهدة مرسحية. حسب االّتفاق مع 

املنّظمني، إذا كان عدد التالميذ حّتى 100 طالب )يشمل( فسيكون سعر 

 . التذكرة 50 شاقالاً

لكن إذا اشرتك أكرث من  100 تلميذ، فيتّم تخفيض السعر لكّل تلميذ 

بالطريقة التالية: 

كّل تلميذ إضايّف فوق ال 100 تلميذ ُيخّفض سعر كّل تذكرة 20 أغورة. 

مثال:

 . إذا اشرتك 101 تالميذ، فإّن سعر كّل تذكرة 49.80 شاقالاً

إذا اشرتك 102 تالميذ، فإّن سعر كّل تذكرة 49.60 شاقال.

نبحث العالقة بني عدد التالميذ املشرتكني يف مشاهدة املرسحية واملبلغ الّكيّل لجميع التذاكر.  

أكملوا الجدول التايل يف دفاتركم. إذا استطعتم أن ُتكملوا بأكرث من طريقة واحدة، فاختاروا إمكانّية واحدة، كام   .1
ترغبون.  

عدد التالميذ اّلذين شاهدوا املرسحية11585

سعر التذكرة الواحدة )بالشواقل(4650

السعر الّكيّل للتذاكر )بالشواقل(3,000

من املعلوم أّن 100 تلميذ أو أقّل اشرتك يف مشاهدة املرسحية.    .2

أ. اكتبوا متثيالاً جربيًّا لداّلة تناظر بني عدد التالميذ الذين اشرتكوا يف مشاهدة املرسحية إىل السعر الّكيّل لجميع 

التذاكر.   

ب. ما هو مجال الداّلة املناسب ملضمون املسألة؟ 

100 تلميذ اشرتك يف املرسحية. من املعلوم أّن أكرث من   .3

أ. اكتبوا متثيالاً جربيًّا لداّلة تناظر بني عدد التالميذ اّلذين اشرتكوا يف مشاهدة املرسحية إىل السعر الّكيّل لجميع 

التذاكر.   

ب. ما هو مجال الداّلة املناسب ملضمون املسألة؟ 

ال نعرف عدد التالميذ اّلذين اشرتكوا يف مشاهدة املرسحية.    .4

خّمنوا كيف يبدو الخّط البيايّن للداّلة اّلتي تناظر بني عدد التالميذ اّلذين اشرتكوا يف مشاهدة املرسحية والسعر

الّكيّل لجميع التذاكر.   

تطرّقوا إىل املجاالت املناسبة.    



4.457 نذهب إىل املرسح − دوال تربيعّية تفّوق رحوبوت

زاوية الحاسوب

: جيوجربا(.  ا بيانّية )مثالاً ميكنكم االستمرار يف تنفيذ الفّعالّية يف دفاتركم، أو الحاسوب بواسطة برمجية تبني رسوماً

مثال لرسمة الخّط البيايّن للداّلة يف مجال جزيئ بواسطة جيوجربا: 

 ، y يف املجال  x2= لرسم الخّط البيايّن للداّلة 

استعملوا األمر If مع أقواس مرّبعة بالطريقة التالية: 

ارسموا الخّط البيايّن للداّلة اّلتي تناظر بني عدد التالميذ اّلذين اشرتكوا يف مشاهدة املرسحية والسعر الّكيّل لجميع   .5
التذاكر. 

تطرّقوا إىل املجاالت املناسبة.  

أجيبوا عن األسئلة التالية بطريقة جربّية وبطريقة بيانّية. قارنوا بني اإلجابات.  

مّتى يتّم دفع املبلغ الّكيّل األقىص؟    .6

أرسلت سكرترية املدرسة إىل املرسح مبلغ 3,000 شاقل.   .7
ا اشرتك يف مشاهدة املرسحية؟   كم تلميذاً  

هل هنالك إمكانّية، حسب اتفاق التخفيض، أن يكون سعر التذاكر مجاناًا؟    .8
إذا كانت اإلجابة نعم، فام هو عدد التالميذ اّلذين يجب أن يشرتكوا يف املرسحية يك يحدث ذلك؟   

اقرتحوا تغيرياًا لالّتفاق، بحيث يضمن أن ال يخرس منظمو املرسح، حّتى لو كان عدد التالميذ كبرياًا.    .9
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هل تعلمون؟ 

الداّلة اّلتي تناظر بني عدد التالميذ والدخل من التذاكر، هي داّلة يتّم متثيلها يف مجاالت مختلفة بواسطة تعابري جربّية 

مختلفة. هذه الداّلة يوجد لها عّدة أسامء يف الرياضّيات: داّلة معرّفة يف مجال منفصل، داّلة معرّفة مبقاطع، داّلة 

معرّفة بأقسام، داّلة مصححة. .  

يتّم متثيل ظواهر كثرية يف حياتنا اليومية بواسطة هذه الدوال.  

مثالاً:  

- الداّلة اّلتي تناظر بني زمن التسخني ودرجة الحرارة يف اإلبريق.

- الداّلة اّلتي تناظر بني عدد خطوات شخص يصعد إىل الطابق الثالث مقارنة

   بارتفاعه عن األرض. 

- الداّلة اّلتي تناظر بني الزمن واملسافة عن نقطة خروج شخص يسبح يف

  بركة، ويقطعها ذهاباًا وإياباًا عّدة مرات. 

هل تستطيعون أن ترسموا رسمة تقريبّية لهذه الدوال؟  

نحافظ على لياقة رياضّية

معطاة الداّلة:   .1

 

( )f x =    

 

اّلتي تّم متثيلها بواسطة تعابري جربّية مختلفة يف مجاالت مختلفة.   

( ) ( .) ( ) ( )f f f f3 15 0 5- - أ. احسبوا:   

. ( )f x 5= - ب. جدوا جميع قيم x التي فيها 
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الخطّ البياينّ للدالّة f من السؤال 1 يبدو كالتايل:    .2

أ. سّجلوا إحداثّيات النقاط البارزة.  

ب. جدوا دون أن تحّلوا عدد حلول املعادالت التالية )استعينوا بالخّط البيايّن(: 

( ) ( )f x f x1 1= - =  
( ) ( )f x f x0 10= = -  

أُحجية

ُسّجل، عىل كّل بطاقة، عدد ترتيبّي مكّون من 4 أرقام. انتبه مدير املدرسة إىل شيئني مثريين لالهتامم: 

•  كانت األعداد مرّتبة تصاعديًّا، والعددان عىل التذكرة األوىل والتذكرة األخرية يف رزمة التذاكر التي حصل عليها 

   هام عددان بوليندرمييان متجاوران )عدد بليندروم هو عدد ُيقرأ من اليسار إىل اليمني ومن اليمني إىل اليسار باألرقام 

   نفسها(.   

ا.  • عدد التذاكر اّلتي طلبتها املدرسة هو عدد بليندروم أيضاً

كم تذكرة طلبت املدرسة؟  

A B
x

y

C


