 4.5ألواح اللعب
تبني رشكة ألعاب ألواح للعب مربّعة الشكل مك ّونة من
.
تربيعات
األلواح مك ّونة من ثالث مناطق:
خارجي  -الرتبيعات مل ّونة.
• إطار
ّ
•

يل  -إطار ُرسمت عليه دوائر.
إطار داخ ّ

يل  -الرتبيعات فارغة.
• إطار داخ ّ
ت ُنتج األلواح بقياسات محتلفة كام يظهر يف الرسمة:

6×6

قياسات اللوحة7 × 7 :

4×4

5×5

كل نوع يف اللوحات املختلفة والعالقة بني عدد الرتبيعات من أنواع مختلفة.
نبحث عدد الرتبيعات من ّ

.1

أ .انسخوا الجدول يف دفاتركم وأكملوه.
عدد الرتبيعات يف
يل
املربّع الداخ ّ

عدد الرتبيعات يف
يل
اإلطار الداخ ّ

عدد الرتبيعات يف
الخارجي
اإلطار
ّ

عدد الرتبيعات
يل)
(الك ّ

قياسات لوحة اللعب

0

4

12

16

4×4

25

5×5

36

6×6
100 × 100
n×n

كل تربيعات اللوحة.
كل نوع مجموعها يساوي ّ
ب .افحصوا هل التعابري الجربيّة الّتي س ّجلتموها لعدد الرتبيعات من ّ
.2
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الخارجي يساوي عدد الرتبيعات يف اإلطار
أ .جدوا قياسات لوحة اللعب الّتي نجد فيها عدد الرتبيعات يف اإلطار
ّ
يل.
الداخ ّ
يل يساوي عدد الرتبيعات يف املربّع الداخيل؟
ب .هل هنالك لوحة للعب نجد فيها عدد الرتبيعات يف اإلطار الداخ ّ
ارشحوا.
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.3

 nميثّل عدد الرتبيعات عىل ضلع واحد يف اللوحة (قياسات اللوحة
) f(nهي دالّة تصف مجموع تربيعات اللوحة.
الخارجي.
) h (nهي دالّة تصف عدد تربيعات اإلطار
ّ
يل.
) m (nهي دالّة تصف عدد تربيعات اإلطار الداخ ّ
يل.
) p (nهي دالّة تصف عدد تربيعات املربّع الداخ ّ
أمامكم الخطوط البيانية لهذه الدوال.
(مالحظة :الدوال مع ّرفة ألعداد طبيع ّية أكرب من  3فقط ،لكن ت ّم التوصيل بني النقاط املناسبة للخ ّط البيا ّين بخ ّط
متواصل لتمييز الخطوط البيانيّة بسهولة ولبحث صفات الدوال).
).

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻌﺎﺕ

n

البياين املناسب.
كل دالّة للخ ّط ّ
أ .المئوا ّ
كل عالقة
ب .جدوا عالقات مختلفة بني الدوال .اذكروا يف ّ
اكتشفتموها هل اكتشفتموها بناء عىل رسم اللوحات،
التعابري الجربيّة أو الخطوط البيانيّة؟
استعملوا كلامت من السلّة لوصف العالقات.
ت .جدوا معنى العالقات من حيث أنواع الرتبيعات يف اللوحة.
.4

ما هي اللوحة الصغرى الّتي فيها عدد تربيعات املربّع الداخيل
يل؟ ارشحوا كيف وجدتم؟
أكرب من عدد تربيعات اإلطار الداخ ّ

.5

يف لوحة مع ّينة مجموع الرتبيعات الّتي مل يُرسم عليها دوائر هو
 .108ما هو عدد الرتبيعات املشار إليها بدوائر يف اللوحة نفسها؟

ﻛﺒﻴﺮ ،ﺻﻐﻴﺮ
ﺃﻛﺒﺮ ﺒ ،أﺼﻐر ﺒ
ﻤﺠﻤوع ،اﻟﻔرق
وﺘﻴرة ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻤﺘﻐﻴرة
وﺘﻴرة ّ

يل.
 .6يف لوحة أخرى عدد الرتبيعات يف اإلطارين م ًعا أصغر ﺒ  4من عدد تربيعات املربّع الداخ ّ

ما هي قياسات اللوحة؟
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.7

س ّجلوا "صحيح" أو "غري صحيح" وعلّلوا.
الخارجي يقسم عىل  4دامئًا.
أ .عدد تربيعات اإلطار
ّ

يل من مضاعفات
ب .إذا كان عدد تربيعات اإلطار
الخارجي من مضاعفات العدد  ،8فإ ّن عدد تربيعات اإلطار الداخ ّ
ّ
العدد .8
كل إطار ال يقسم عىل
زوجي ،فإ ّن عدد تربيعات ّ
ت .إذا كان عدد الرتبيعات يف اللوحة كلّها
ّ

.8

زوجي.
يل
ث .إذا كان عدد الرتبيعات يف اللوحة كلها
زوجي ،فإن عدد تربيعات املربّع الداخ ّ
ّ
ّ

يل غري متعلّق بقياسات اللوحة.
ج .الفرق بني عدد تربيعات اإلطار
الخارجي وعدد تربيعات اإلطار الداخ ّ
ّ

يل غري متعلّق بقياسات اللوحة.
ح .الفرق بني عدد تربيعات اللوحة كلّها وعدد تربيعات املربّع الداخ ّ

ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ

 .8أ .ابنوا يف الربنامج اإللكرتو ّين إكسل (  )Excelجدول معطيات كام ورد يف مه ّمة  1للوحات قياساتها
حتّى .20 × 20
ب .استعملوا الجدول الّذي بنيتموه يك تصوغوا سؤالني ،من عندكم ،عىل الحالة.
ت .حلّوا األسئلة الّتي صغتموها.

4×4

ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ؟

خاص
لوحة اللعب هي لعبة تت ّم عىل لوحة نتجت بشكل ّ
لهذه اللعبة ،وذلك وفقًا للقوانني الّتي ُح ّددت مسبقًا.
العاب اللوحات املعروفة هي الشطرنج ،لعبة الداما ،لعبة
مونوبول (االحتكار) ولعبة السالمل والحبال.
كانت لعبة اللوحات موجودة يف مرص القدمية .اكتُشفت
لعبة لوحة اسمها سينيت يف قرب فرعون أمنحتب الثالث
(مات قبل حوايل  3400سنة) .كانت هذه اللعبة شائعة
يف مرص مل ّدة ثالثة آالف سنة ،وهي تعترب اللعبة الوطنية
ملرص القدمية.
نستم ّر اليوم يف تطوير العاب لوحات بواسطة الحاسوب.

لعبة سينيت من قرب فرعون أمنحتب الثالث
(من متحف بروكلني .تصوير آيف درور)
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ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿﻳّﺔ
 12م ×  8م.

 .1يوجد يف الحديقة قطعة أرض مستطيلة الشكل قياساتها
يوجدلقطعة األرض إطار من العشب األخرض عرضه متساوٍ ،وهو يُحيط حوض من األزهار مستطيل الشكل (انظروا
الصورة).
جدوا عرض إطار العشب األخرض يف الحالتني التاليتني:
1
 2مساحة العشب األخرض.
أ .مساحة حوض األزهار تساوي
ب .مساحة العشب األخرض تساوي  60%من مساحة حوض األزهار.
 12ﻡ

8ﻡ

ﺃُﺣﺟﻳﺔ

كم مربّ ًعا مختلفًا باألطوال ميكن أن نُنتج عىل لوحة مسامري أطوالها  5 × 5بواسطة حلقة
مطاطية (مغاطة)؟ (انظروا املثال الّذي يظهر يف الرسمة).
مقسمة إىل
للحصول عىل لوحة تشبه لوحة املسامري ميكن استعامل رؤوس تربيعات ورقة ّ
تربيعات كدفرت الحساب.
إرشاد :ميكن استخالص اإلمكان ّيات املختلفة بواسطة النظر إىل اللوحة بأطوال مختلفة من

 1 × 1حتّى

5×5
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