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متعة االمتحانات   5.2

ت معلّمة هيام سلسلة امتحانات لصّفها بالطريقة اآلتية:  حضرَّ

 . •    يحتوي المتحان عىل 50 سؤالاً

•    يستحّق الطالب نقطة واحدة عىل كّل إجابة صحيحة.  

4 نقطة عىل كّل إجابة غري صحيحة. 
1 •    يخرس الطالب 

•    إذا مل يجب الطالب عن سؤال معّي فإنّه ل يخرس ول يحصل عىل نقاط.   

•    ل ميكن أن تكون هناك عالمة سالبة )العالمة الصغرى املمكنة هي 0 نقاط(.

ما هي العالمة الكربى املمكنة يف المتحان املبنّي بهذه الطريقة؟   أ.   .1

، ومل يجيبوا عن  8 أسئلة؟ ، أخطأوا يف 12 سؤالاً ما هي عالمات التالميذ الّذين أجابوا إجابات صحيحة عن 30 سؤالاً ب. 

االمتحان األّول

كانت النسبة يف هذا المتحان بي اإلجابات الصحيحة واإلجابات غري الصحيحة واألسئلة دون إجابات كالتايل:  .2
: 8 : 12. عىل كم نقطة تحصل هيام يف هذا المتحان؟    5       

زاوية الحاسوب

الثاين االمتحان 

العالمة 30 أو أكرث يف هذا المتحان هي عالمة نجاح.   أ.   .3
كم إجابة صحيحة، كم إجابة غري صحيحة، وكم سؤالاً دون إجابة تُتيح لهيام الحصول عىل عالمة 30 بالّضبط؟

: Excel( يك تجدوا جميع اإلمكانيات.  اِستعملوا جدولاً إلكرتونيًّا )مثالاً

وا الجدول الّذي يقع عىل يساركم.      •   حضرِّ

.)C أكملوا الصيغة املناسبة لعالمة المتحان )يف العمود   •  

  •   اُكتبوا أعداداًا صحيحة موجبة )ل يزيد مجموعها عن 50(،

      وتابعوا العالمات الناتجة.  

ا من األعداد املناسبة لعدد اإلجابات الصحيحة، واإلجابات غري الصحيحة الّتي تعطينا عالمة  30.  •   جدوا أزواجاً

      هل ميكنكم إيجاد طريقة منهجيّة لستخالص جميع اإلمكانيّات؟  

اِستعملوا جدولاً إلكرتونيًّا يك تجدوا جميع اإلمكانيات للحصول عىل عالمة 20 بالّضبط. ب. 
كم إمكانيّة وجدتم؟  
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فّعالّية بديلة للحاسوب
  

الثاين االمتحان 

العالمة 30 أو أكرث يف هذا المتحان هي عالمة نجاح.   .4
        كم إجابة صحيحة، وكم إجابة غري صحيحة، وكم سؤالاً دون إجابة تُتيح لهيام الحصول عىل عالمة 30 بالّضبط؟

 جدوا جميع اإلمكانيّات.
هل ميكنكم إيجاد طريقة منهجيّة لستخالص جميع اإلمكانيّات؟ 

الثالث االمتحان 

ا. ت املعلمة يف هذا المتحان طريقة تحديد العالمة العاديّة مرّة أخرى. يحتوي هذا المتحان عىل 50 سؤالاً أيضاً غريرَّ  .5
إْن مل يجب الطالب عن سؤال معّي فإنّه ل يخرس نقاطاًا ول يحصل عىل نقاط جديدة. 

أمامكم جدول يعرض تحصيل هيام وعامد يف هذا المتحان:    

مجموع العالماتعدد اإلجابات غري الصحيحةعدد اإلجابات الصحيحة

302056هيام

153523عامد

 عىل كم نقطة يحصل الطالب إذا كانت اإلجابة صحيحة؟ وكم نقطة يخرس الطالب إذا كانت اإلجابة غري صحيحة يف 
هذا المتحان؟     

الثالث االمتحان 

أمامكم جدول يعرض عالمات تالميذ صّف هيام يف هذا المتحان.   .6

504540353025العالمة )عدد النقاط(

6?2456عدد التالميذ 

 معدل عالمات الصّف يف هذا المتحان هو 35 نقطة.
اِنتبه التالميذ إىل أّن أحد األعداد غري موجود يف الجدول.  

ا يوجد يف هذا الصّف؟   كم تلميذاً

)اُرمزوا إىل العدد الناقص ب x، اُكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها(.
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هل تعلمون؟

املعادلة الديوفانتّية هي املعادلة الّتي تكون حلولها أعداداًا صحيحة فقط. ُسّميت املعادلة بالديوفانتيّة عىل اسم 

ديوفانتوس   )Diophantus(، وهو عامل رياضيّات يونايّن عاش يف القرن الثالث امليالدي، وقد بحث يف معادلت من 

هذا النوع.  

ين هي معادلة صورتها:  a, b, c( ax + by = c أعداد صحيحة( أو أي معادلة  املعادلة الديوفانتيّة )الخطية( مبتغريرِّ

ميكن كتبتها بهذه الصورة.  

عرض عامل الرياضيّات الهندّي برهام جوفتة )Brahmagupta( طريقة منهجيّة )خوارزميّات( لحّل معادلت من هذا 

النوع قبل حوايل 1400 سنة.

تعّمق علامء الرياضيّات يف القرن ال  20 يف بحث مجال املعادلت الديوفانتيّة، وتوصلوا إىل إنجازات كبرية. أحد 

اإلنجازات املعروفة هو برهان النظرية األخرية لفريميه، وهو عامل رياضيّات فرنيّس عاش يف القرن السابع عرش. حّددت 

 x, y, عندما يكون( n > 2 حلول بأعداد صحيحة لكّل  xn + yn = zn هذه النظريّة أنّه ليس للمعادلة الديوفانتيّة

ل فريميه هذه النظريّة قبل حوايل 370 سنة كمالحظة يف هوامش كتاب ديوفانتوس، وقد اّدعى أنّه  z, ≠ 0(. سجرَّ

وجد برهاناًا عجيباًا لها، لكّن هوامش الكتاب كانت ضيّقة ومل يكن هناك مكان كاٍف لكتابتها. اِستمّر البحث عن برهان 

 Andrew( هذه النظرية منذ القدم، لكن قبل حوايل 20 سنة فقط، نجح عامل الرياضيات اإلنجليزّي أندرو وويلس

يف إيجاد برهان مناسب.  )Wiles

 4x − y = 120 هذا يعني ،x 4
1y 30=-  بحثنا يف املهّمتي 3-4 )يف هذه الفّعاليّة( املعادلة الديوفانتيّة 

)x, y ، أعداد صحيحة غري سالبة 

يشء للتّفكري: ارِشحوا ملاذا ل يوجد حّل للمعادلة الديوفانتيّة  3x + 3y = 10 )بأعداد صحيحة(.

نحافظ على لياقة رياضّية

معطاة 4 معادلت:   .1

3x + 2y = 303x + 2y = 20

6x + 4y = 609x + y = 30

ا من األعداد الصحيحة غري السالبة بحيث  جدوا لكّل معادلة أزواجاً أ . 
تكون حالًّ لها.  

ب. لمئوا لكّل معادلة أحد الخطوط البيانيّة املرسومة يف الطرف األيرس.  

ت . اِختاروا ثالثة أزواج من املعادلت، ثّم اِبنوا هيئة معادلت، وحلّوها. 
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ين، بحيث تحّقق املطلوب.   اِبنوا، يف كّل بند، معادلة مكورَّنة من متغريرِّ  .2
جدوا إمكانيّتي يف كّل بند.  

(6 ,6( هو حّل املعادلة.   أ. 

(7 ,7( هو حّل املعادلة.  .   ب. 

(6 ,6(, (7 ,7( هام حاّلن للمعادلة.   ت. 

* أُحجية

أُحجية من تأليف لويس كارول )مؤلف كتاب أليسا يف بالد العجائب(.  

تقبض ست قطّطة عىل ستة فرئان خالل ست دقائق.

كم قطّة نحتاج يك تقبض عىل 100 فأر خالل 50 دقيقة؟ 

أُخذت من  "פורום חידות סקובידו", מדור "המעגל המתמטי" באתר דוידסון און-ליין.  *
http://davidson.weizmann.ac.il/online/mathcircle/puzzles


