الوحدة الخامسة :استعامالت يف الجرب
 5.1حاصل الرضب يساوي الجمع
a$b

a+b

كل تساوي صحيح.
أشريوا إىل ّ

ما الصفة املشرتكة لكل أزواج األعداد يف التعابري التي فيها تساوي صحيح؟
س ّجلوا ثالثة أزواج عدديّة إضافيّة لها الصفة نفسها ،هذا يعني أن يكون حاصل رضبها يساوي مجموعها.
نبحث أزواج عدديّة َ xو  yحاصل رضبها يساوي مجموعها.
.1

 aهو عدد صحيح.
أ .أكملوا حسب التساوي الصحيح يف مه ّمة االفتتاح ّية:

ب .برهنوا أ ّن التساوي يتحقّق.

ت .هنالك عدد ال يتحقّق فيه التساوي .ما هو؟
.2

َ xو  yهام عددان حاصل رضبهام يساوي مجموعهام.
أ .ترجموا الجملة من العربيّة إىل كتابة رياضيّة.

عبوا عن  yمبساعدة
ب .رّ

.x

ت .ما الفرق بني أزواج األعداد الّتي تحقّق التساوي يف مه ّمة  1مقارنة بأزواج األعداد الّتي تحقّق التساوي يف هذه
امله ّمة؟
.3

َ xو  yهام عددان حاصل رضبهام يساوي مجموعهام.
كل م ّرة ،ما هو التمثيل املناسب؟
أجيبوا عن األسئلة التالية مبساعدة أحد التمثيالت من امله ّمة  .2فكّروا ،يف ّ
أ .أحد األعداد هو  . 5 21ما هو العدد الثاين؟

ب .هل يجب أن يكون العددان موجبني؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،ملاذا؟ إذا كانت اإلجابة ال ،فام هو الرشط املطلوب
يك يكون العددان موجبني؟
ت .هل ميكن أن يكون العددان سالبني؟ إذا كانت اإلجابة ال ،فارشحوا ملاذا؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فأعطوا مثالاً
لزوج كهذا من األعداد.
ث .هل ميكن أن يكون العددان بني  - 1إىل 1؟
إذا كانت اإلجابة ال ،فارشحوا ملاذا؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فأعطوا مثالاً لزوج كهذا من األعداد.

كل عدد؟
ج .هل ميكن أن يكون ّ x
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.4

َ xو  yهام عددان حاصل رضبهام يساوي مجموعهام.
أمامكم الخ ّط البيا ّين للدالّة الّتي تناظر بني العدد األ ّول والعدد الثاين.
أ .اكتبوا الدالّة بكتابة جربيّة.
ب .افحصوا هل ميكن اإلجابة مبساعدة الخ ّط البيا ّين عىل البنود يف امله ّمة 3؟
y
5
4
3
2

x

6

5

4
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2

1

–1 0
–1

–4 –3 –2

–6 –5

–2
–3
–4
–5

.5

اكتبوا ا ّدعاءات إضاف ّية ميكن أن نتعلّمها من الخ ّط البيا ّين .استعملوا الكلامت الّتي تظهر يف السلّة.
ﻣﻮﺟﺐ ،ﺳﺎﻟﺐ،
ﺻﻔﺮ ،ﺻﺤﻴﺢ،
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ،1ﻳﺴﺎﻭﻱ ،1
ﺑﲔ  0ﺇﻟﻰ ،-1
ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ،ﻛﻠﹼﻤﺎ ﻛﺎﻥ ....
ﺪﺍ ،ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ 1
ﻛﺒﻴﺮ ﺟ ﹰﹼ

.6

.7

اكتبوا تعب ًريا جربيًّا لحاصل رضب األعداد وتعب ًريا جربيًّا ملجموع األعداد بواسطة  xفقط.
هل حصلتم عىل تعابري متساوية؟
مكافئة للمعادلة . (x - 1)(y - 1)= 1

بيّنوا أ ّن املعادلة
الجربي؟
أي صفات من بني الصفات السابقة ميكن استنتاجها بسهولة من هذا التمثيل
ّ
ّ
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ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻣﻭﻥ؟

هي مثل املعادلة  ، (x - 1)(y - 1)= 1وهام
املعادلة
من نوع املعادالت املتامثلة .إذا بدلنا مكان املتغيرّ  ،فإ ّن املعادلة ال
وعبنا عن  xكدالّة للمتغي
عبنا عن  yكدالة للمتغيرّ  ، xرّ
تتغيرّ  .وإذا رّ
 ، yفإنّنا نحصل عىل التعبري نفسه .يُتيح وجود التامثل يف املسائل
الجربيّة أو الهندسيّة الوصول إىل فرضيّات من الصعب الوصول إليها
يف حالة غياب التامثل .يف الواقع ،يعمل هنا مبدأ مهم ج ًّدا ،صياغته:
"إذا مل يتوفر سبب ٍ
كاف للتميّز ،فال يكون متييز".
هذا املبدأ قديم ج ًّدا ،وقد متّت صياغته كمثل بواسطة جان بوريدن
) ،(Jean Buridan 1300 -1358وهو بروفسور يف موضوع
الفلسفة يف جامعة باريس .املبدأ معروف باسم "حامر بوريدن".
كانت كومتان من القش أمام الحامر .الكومتان متامثلتان بشكل
مطلق ،لذا مل يكن للحامر سبب معقول يف التوجه إلحدى الكومتني.
كانت املأساة يف النهاية أ ّن الحامر مات من الجوع.

كاريكرت أمرييك من سنة  1900ينتقد الكونجرس
الذي يتخبط كحامر بوردين بني بناء قناة بناما وبناء قناة
نيكاراغوا.

ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻟﻳﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺿﻳّﺔ
.1

اكتبوا حواصل الجمع التالية كحواصل رضب بطرق مختلفة.
أa4 - 16 .
بa - 1 + (a - 1)2 .

ت.

.2

اكتبوا حواصل الرضب التالية كحواصل جمع.
ب(x - 2)(x + 2)(x2 + 4) .
أ.

ت(x - 3)2 (x + 3)2 .

2

3

2

18a + 12a

ﺃُﺣﺟﻳﺔ
•

؟
هل هنالك ثالثة أعداد طبيعيّة تحقّق التساوي:
إذا كانت اإلجابة نعم ،جدوا ثالثة أعداد أو ثالث ّيات أعداد كهذه .انتبهوا ميكن أن يكون قسم من األعداد متسا ٍو يف كل
تساوي كهذا.

•

هل هنالك أربعة أعداد طبيعيّة ت ُحقّق تساوي شبيه (هذا يعني أ ّن مجموعها يساوي حاصل رضبها)؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،جدوا أربعة أعداد أو رباع ّيات أعداد كهذه.
هل هنالك خمسة أعداد طبيع ّية تحقّق تساوي شبيه؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،جدوا خمسة أعداد أو خامس ّيات أعداد كهذه.

•
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