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بناء طائرة ورقية على شكل دالتون

حصلت ميري على حزمة لبناء طائرة ورقية على شكل دالتون. تشتمل الحزمة على عصا طولها 80 سم، خيطان، ورق، 
مواد مساعدة إضافية، وورقة تعليمات. 

تعلیمات لبناء طائرة ورقیّة على شكل دالتون
نقطع العصا التي طولھا 80 سم إلى قسمین.   •

•  نضع الُجزأَین الواحد على اآلخر بحیث یشكالن قطَري الدالتون، ثم نثبتّھما 
في نقطة االلتقاء.  

•  نكّون من الخیط إطار الطائرة. 
•  نضع الھیكل على الورقة، ثم نقصھا على شكل دالتون، ونترك أطرافا قلیلة 

منھا إللصاقھا على الھیكل. 
•   نُلصق الشكل الذي حصلنا علیھ على الھیكل، ثم نُثبتھ بالخیطان، وفي النھایة 

نوصل خیطا طویال وذیال.

یمكن االستعانة بالرابط التالي:
http://www.yo-yoo.co.il/kids/kids.php?id=718#.YZ9GAIYkOho.link

عصا

خیط

اشرحوا كيف يجب ربط ُجزأَي العصا )بعد القّص( للحصول على هيكل طائرة على شكل دالتون.  	 
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مكان وصل جزأَي العصا ومساحة الطائرة الورقيّة

قررت ميري أن تستعمل األدوات التي في الحزمة وتبني طائرة ورقية على شكل دالتون، ذات أكبر مساحة ممكنة. لهذا ترددت 
وتساءلت إذا كانت هناك أهمية لمكان وصل جزأَي العصا )بعد القّص(. انتبهت إلى أنه إذا تم وصل جزأَي العصا في أماكن 

مختلفة نحصل على طائرات ورقية ذات أشكال مختلفة، لذا افترضت أّن مساحة هذه الطائرات ستكون مختلفة.

أحجام 	  أماكن مختلفة، هل نحصل على طائرات ورقية ذات  العصا في  تم وصل جزأَي  إذا  هل كانت ميري صادقة؟ 
مختلفة؟  

النعم

اشرحوا 	 

مكان قطع العصا ومساحة الطائرة الورقية

بعد أن فحصت ميري تأثيرات مكان ربط جزأَي العصا على حجم الطائرة، قررت أن تفحص إذا كانت هناك أهمية لمكان 
قطع العصا. 

هل عند قطع العصا في أماكن مختلفة نحصل على طائرات ورقية ذات مساحات متشابهة/ مختلفة؟ أوِضحوا. 	.

أكملوا بحيث نحصل على ادّعاء صحيح )مع األخذ بعين االعتبار أن ُجزأَي العصا يشّكالن قطَري الدالتون(: 	.

إذا استبدلنا مكان قطع العصا، فإن حجم الطائرة يتغير/ ال يتغيّرأ. 

إذا استبدلنا مكان ربط جزأي العصا ببعضهما، فإن حجم الطائرة  يتغير/ ال يتغيّر	. 
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طائرة ورقية ذات أقصى مساحة ممكنة

 x قررت ميري أن تستعمل دالة للعثور على مكان قطع العصا، لكي تحصل على طائرة ذات أكبر مساحة ممكنة. أشارت بـ
إلى طول )بالسنتيمتر( جزء واحد من العصا، وكتبت دالّة مالئمة بداللة x لحجم الطائرة )بالسنتيمتر(.

أكملوا الجدول. 	.

التمثيل الجبريالمجالوصف كالمي

 x دالّة مساحة الطائرة الورقية بداللةh(x) =

أين يجب قطع العصا )التي طولها 80 سم( لبناء طائرة ورقية ذات أكبر مساحة ممكنة؟ _______________   	.

ما هو طول كل جزء من جزأَي العصا؟  _____________

هل شكل الطائرة الورقية مربّع؟

قررت ميري أّن شكل الطائرة الورقيّة ذات المساحة األكبر هو مربّع، وأوضحت: "للحصول على مساحة الطائرة األكبر، 
يجب على جزأَي العصا أن يكونا متساويين. لهذا، يجب أن تكون الطائرة الورقيّة على شكل مربّع، وبما أن قطَري الدالتون 

متساويين فهو مربع".

النعم	  هل كانت ميري صادقة؟  

اشرحوا 

إجمال

اكتبوا تعليمات لبناء طائرة ورقية ذات أكبر مساحة ممكنة للحزمة التي حصلت عليها ميري.	 


