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َقر َي ُة ال ُم َر ّبعات
مدخل
في هذا الفصل نعرض على التالميذ أحجيّة فيها تح ٍّد لهمُ ،ت َوجّ ههم بالتدريج إلى بحث السؤال وإلى
طريقة حلّه .من اسم الفصل نستخلص أن موضوعة األحجيّة هي من مجال الهندسة – المُربّعات.
فاجأ حين نكتشف أن جُزءًا كبيرً ا من بحث األحجيّة ينتمي إلى المجال العدديّ .
س ُن َ

ي
ِكر ّ
َ
التص ُّور الف ِ
ندق
الفعّاليّة م َُغلّ َفة ب ِقصّة إطار ،تتح ّدث عن ولدَ ين وصال إلى قرية المُربّعات .أراد َ
الو َلدان أن يبيتا في فُ ٍ
في القرية ،فيه غر َفة مُربّعة الشكل .ت َبيّن لهما أنهما لكي يبيتا في هذه ال ُغرفة ،عليهما أن يُقسّماها إلى
مُربّعات بعدد األشخاص الذين سيبيتون فيها.
ُ
تبليطه بمُربّعات صغيرة.
هذه هي المسألة الهندسيّة المطروحة في الفصل :مُعطى مُربّع ،والمطلوب
ُشترط أن تكون متساوية في المساحة ،وال يُس َمح بأن ُت َغ ّطي بعضها البعض ولو
مُربّعات التقسيم ال ي َ
جُزئ ًّيا ،وعليها أن ُت ّ
غطي ُكل المُربّع الكبير وأن ال تتع ّداهُ .السؤال هو بأيّ كميّات من المُربّعات يمكن
تبليط المُربّع المُعطى وبأيّ كميّات تكون المهمّة مُستحيلَة.
حاول في
ح ّل المسألة مُفا ِجئ .يمكن تبليط المُربّع المُعطى ب ُك ّل كميّة من المُربّعات باسثناء َ 3 ،2و ُ .5ن ِ
الفعاليّة أن نتق ّدم مع التالميذ خطوة خطوة إلى أن يكتشفوا الحلّ .خالل َسير عمليّة االكتشاف سيتم ّكن
َ
التالميذ من اكتساب ت َبصّرات مهمّة ومُفيدة خاصّة بعالم األعداد.

سير الدرس
َ
ِ اعرضوا ورقة العرض  1التي فيها بداية ِقصّة اإلطار وسؤال أوّ لي يُثي ُر نقا ًشا يُساعد التالميذ في
االمتناع عن الوُ قوع في أخطاء كتلك التي في ورقة العرض.
ُتابعة لل ِقصّة وسؤال قصير َ
آخر .أَجروا نقا ًشا هنا أيضً ا.
 اِعرضوا ورقة العرض  2وفيها م َ
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ُتابعة لل ِقصّة .حاالً بعد ذلك َو ّزعوا عل التالميذ ورقة المهمّة
 اِعرضوا ورقة العرض  3التي فيها م َ
 1التي يُطا َلبون فيها بتقسيم مُربّع مُعطى إلى  7وإلى  17مُربّعً ا ُتبلّطه .النقاش هنا ي َُزوِّ د التالميذ
عرض عليهم الح ًقا.
بأدَ وات ُتم ّكنهم من مُجابهة المهمّة المركزيّة التي س ُت َ
وو ّزعوا على التالميذ ورقة المهمّة ،2
ُتابعة لل ِقصّةَ ،
ِ اعرضوا ورقة العرض  4التي فيها أيضً ا م َ
التي يُطالَبون فيها بتقسيم مُربّع مُعطى إلى َ 48 ،49و  50مُربّعً ا ُتبلّطه .النقاش هنا قد يكون
مُثيرً ا ،مع مُناقشة الت َن ُّوع الواسِ ع للحُلول التي يعرضها التالميذ.
 اِعرضوا ورقة العرض " – 5خمسون وأكثر" ،التي سيكتشف فيها التالميذ أنه يمكن تقسيم مُربّع
مُعطى إلى ُك ّل عد ٍد من المُربّعات التي ُتبلّطه ،ابتدا ًء من  48مُربّعً ا – الفِكرة هنا هي "االستقراء".
 اِعرضوا ورقة العرض " – 6نهاية ال ِقصّة" ،التي سيكتشف فيها التالميذ الح ّل الكامل للمهمّة –
يمكن تقسيم ُك ّل مُربّع إلى ُك ّل عدد من المُربّعات التي ُتبلّطه ابتدا ًء من  ،6وأيضً ا ِبـ  4مُربّعات.
 في نهاية الفعّاليّة مُر َفق مُلحقان .المُلحق األوّ ل هو للمعلم ،ويعرض بُرها ًنا لماذا ال يمكن تبليط
مُربّع بواسطة  3أو  5مُربّعات .المُلحق الثاني يعرض وجهة نظر مُختلفة للمسألة المطروحة في
الفعّاليّة ،وبالتأكيد يمكن عرض فكرتها عل التالميذ.

ص َتين لهذا الفصلُ ،ك ّل ِحصّة  90دقيقة.
نوصي بتخصيص ِح ّ

ابدأوا ال ِحصّة بعرض ورقة العرض  1التي فيها بداية ِقصّة اإلطار .اِقرأوا ال ِقصّة مع التالميذ .في هذه
الورقة يوجد سؤال تمهيدي .هذا السؤال سي َُوضّح نقطة مهمّة خاصّة بح ّل األحجيّة المركزيّة.
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ورقة
العرض 1

َقر َي ُة ال ُم َر ّبعات

ُ
قرية ال ُمر ّبعات
وصل الم ّ
ُتنزهان أمير ومُراد إلى قرية المربّعات ،وكان المشه ُد الذي
انكشف أمامهما مُذه ًِال .لقد كانت ُك ّل ُبيوت القرية وحدائقها والفتاتها
َ
مُربّعة الشكل .وفجأ ًة ،شاهد االثنان ر ُجال يركب حمارً ا يجرّ خل َفه لَوحً ا
مُرب َّع الشكل ،فسأاله لماذا يفعل ذلك ،فأجاب أن عملَه يتطلّب منه نق َل
مكان إلى آخر في القرية .طلب الم ّ
ُتنزهان من راكب
األشخاص من
ٍ
الحمار أن يُقلّهما إلى فندق .في الطريق ،كشف لهما راكبُ الحمار أن
العم َل المركزيّ في هذه القرية هو تبليط ُمر ّبعات ب ُمر ّبعات صغيرة.
أعطاهما قلم رصاص وورقة ُرسِ م عليها ُمر ّبع ،وطلب منهما أن
يُق ّسماه إلى ُمر ّبعات .قال مُراد إنه نجح بتقسيمه إلى ُ 72مرب ٍّعا .هذا
هو الرسم الذي رسمه:

ال ُمر ّبع قبل التقسيم

هل نجح ُمراد فِعال في تقسيم ال ُمر ّبع ال ُمعطى وتبليطه بـِ ُ 72مرب ًّّعا؟
3
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سي ُر الدرس
َ
بعد قراءة السؤال أتيحوا للتالميذ فُرصة للتفكير ول َب َلورة أفكارهم ،وبعد ذلك أصغوا لهم.
الضلعين
األشكال الرُّ باعِ يّة التي ُتبلّط المُربّع الكبير ليست مُربّعات وإنما مُس َتطيالت .ت َمعّنوا في
َ
المُؤ ّكدَين وهما ضلعان في البالطة ال َموجودة في الزاوية العُلويّة اليُم َنى للمُربّع المُعطى.
ُثمن ضِ لع المُربّع األصلي

ُتسع ضِ لع المُربّع األصلي

ُلويّ للمُربّع األصلي ُم َقسَّم إلى  8أقسام متساوية ،بينما ضِ ل ُع ُه الجان ِِبيّ ُم َقسَّم إلى  9أقسام
الضلع الع ِ
متساوية .لذلك فإن األشكال الرُّ باعيّة التي ُتبلّط المُربّع األصلي هي ُمستطيالت وليست مُربّعات .على
التالميذ أن يفهموا أنه لو َق َّس َم مُراد ُك ّل ضِ لع إلى نفس العدد من القطع المتساوية ،سيحصل على تبليطٍ
للمُربّع الكبير بمُربّعات صغيرة مُتطابقة.
تابع
اِستمرّ وا في عرض ِقصّة اإلطار في ورقة العرض  .2في آخر ورقة العرض يوجد سؤال تمهيدي
َ
آخر للتالميذ ،يجب أيضً ا إجراء نقاش في حلّه في الصف.
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ورقة
العرض 2

فُندق ال ُمر ّبعات

شرح راكبُ الحمار لمُراد الخطأ الذي وقع فيه ،وبعد ذلك أوصله هو
وأمير إلى الفندق الوحيد ال َموجود في القرية.
ُوظف االستقال وهو يلبس ّ
عندما دخال الفندق ،استقبلهما م ّ
نظارات
مُربّعة الشكل ،وسأاله إذا كان بإمكانهما الحصول على غرفة.
ابتسم الم ّ
ً
ابتسامة غريبة الفتة ،وأوضح لهما أن هذا الفندق فيه
ُوظف
فقط غرفة واحدة كبيرة مُربّعة الشكل .وأضاف" :باستطاعتكما أن تناما
هنا،

فقط

إذا

تم ّكنتما

تقسيم

من

هذه

الغرفة

المُربّعة

إلى مُرب َّعين ،وعندئ ٍذ ينام ُك ّل واح ٍد منكما في أح ِد َ
هذين المُرب َّعين .ال
شترط أن يتساوى المر ّبعان في ال ِمساحة ،وفي نفس الوقت ال ُيس َمح
ُي َ
بأن ُي ّ
معا أن ُيغطيا
غطي أحدُهما اآلخر (ولو بصورة جزئية) ،وعليهما ًّ
بالكامل كل الغرفة ال ُمر ّبعة".
قال أمير إنه يستطيعً ،
مثال ،تبليط المُربّع بـِ ُ 9مربّعات وبـِ ُ 16مر ّبعً ا
أيضا ،لكنه يعتقد أنه ال توجد طريقة لتبليط مُربّع بمُرب َّعـين.
صدَ ق أمير؟
هل َ
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سي ُر الدرس
َ
أَصغوا إلى ُ
شروح التالميذ .إذا أردتم ،باستطاعتكم تمكينهم من تعليم األجوبة على المُربّع ال َموجود في
أسفل ورقة العرض.
صدق أمير ف ً
ِعال .في البداية ،ال توجد أيّة صُعوبة في تقسيم مُربّع إلى  9مُربّعات ،إلى  16مُربّعً ا وإلى
ُتساو من الق َِطع العموديّة واألفقيّة
ُكل عدد تربيعي من المُربّعات .طريقة عمل ذلك هي إضافة عدد م ٍ
كما في َ
هذين الرس َمين:

وليس من الصعب أيضً ا أن نفحص لماذا ال يمكن تقسيم ُمربّع إلى مُرب َّعين .لكي ُنقسِّم مُربّعً ا إلى
مُرب َّعين ،يجب إضافة ّ
ُلويّ بالسفلِيّ أو الضلع األيمن بالضلع األيسر .في
خط واحد يصل الضلع الع ِ
الحال َتين ال نحصل على مُرب َّعين:
أيضا
وليس هكذا ًّ

ليس هكذا

تابع
هاتان المهمّتان
ِاستمرّ وا في قراءة ِقصّة اإلطار في ورقة العرض  ،3التي ُتؤ ّدي إلى مه ّم َتين للتالميذ.
ِ
ُباشر ًة بعد ورقة العرض .يوصى بأن يعمل التالميذ
َموجودتان أيضً ا في ورقة المه ّمة  ،1المُرف َقة م َ
بأزواج إذا رغبوا في ذلك.
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صة
ُمتابعة القِ ّ

ورقة
العرض 3

قال مُوظف االستقبال ألمير إنه صدق ب َقوله ،وأضاف" :قد تستغربان إذا
علمتما أن أمس نام هنا  7مُتنزهين ،وأول أمس –  17متنزهًا".
ر ّد عليه أمير ومراد معًا" :هذا غير منطقي".
أجاب المُوظف" :هذا بالذات منطقي" ،وأكمل" :ولكن يجب أن تتذ ّكروا أن
ُشترط أن تكون كلها متساوية .تناولوا ورقة وارسُموا عليها
المُربّعات ال ي َ
مُربّعات ،وحاولوا تقسيم أح ِد هذه المُر ّبعات إلى  7مُربّعات ،وتقسيم مُربّع
آخر إلى  17مُربّعًا .أنا على ثقة بأنكما ستنجحان بذلك".
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ُ 7مر ّبعات َو ُ 17مر ّب ًّعا
اِستعينوا بالمُربّعات المرسومة في هذه الصفحة لتبليط مُربّع واحد بـِ  7مُربّعات وتبليط مُربّع آخر بـِ
 17مُرب ًّعا .إذا وجدتم ً
حال ،حاولوا إيجاد حُلول أخرى.

8
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سي ُر الدرس
َ
قبل أن نبحث إدارة هذا القِسم من الدرس ،نعرض هذه الحُلول المُمكنة:
ُ 7مر ّبعات
هنا يوجد ح ّل واحدُ .ك ّل ح ٍّل َ
آخر ينتج من هذا الح ّل بال َّد َوران.

ُ 17مر ّب ًّعا
هذان ّ
حالن مُمكنان يمكن أن يطرحهما التالميذ في الصف:

بالطبع يمكن أن ُن َكوِّ ن من َ
هذن الحلَّين حُلوالً أخرى ،تعتمد على نفس المبادئ:
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ُشترك للحُلول في الجهة اليُم َنى هو على ما يبدو أن في جميعها قُ ِّس َم المُربّع في البداية إلى  25مُر ّبعًا
الم َ
مُتطاب ًقا ،وبعد ذلك وُ حِّ دَ ت  9مُربّعات من هذه المُربّعات المُتطابقة في مُربّع واحد.
ُسرى هو على ما يبدو أن في جميعها قُ ِّس َم المُربّع في البداية إلى 9
ُشترك للحُلول في الجهة الي َ
الم َ
مُربّعات مُتطابقة .في أحد هذه المُربّعات الصغيرة جرى تقسي ٌم ثا َن ِويّ  ،وهو تقسيمه إلى  9مُربّعات
أخرى ،أصغر.
ُنشير إلى أن هناك ح ً
ُلوال أخرى لتقسيم مُربّع إلى  17مُربّعً ا ،من المُحت َمل أن ال يطرحا أحد في ص ّفكم،
(ال حاج َة لعرضها في هذه المرحلة) .هذا مثال:

كيف ُندير الدرس؟
أثناء عمل التالميذ على المهمّةَ ،ت َج َّولوا بينهم وأَصغوا إلى أفكارهمَ .شجّ عوا التالميذ الذين وجدوا ًّ
حال
ُلول أخرى .من المُحت َمل أن يجد التالميذ ح ً
ً
ُلوال تختلف عن تلك سنعرضها
واحدا ،أن يبحثوا عن ح ٍ
ً
عرض
تلميذا ل َي
اآلن ،وهذا األمر سيُثري نقاشكم .بعد أن ينتهي التالميذ من عملهم ،اس َتدعوا إلى اللوح
َ
ص َل إلى هذا الحلّ .من
يشرح كيف َتو َّ
حلّه الخاصّ بالتقسيم إلى  7مُر ّبعات .ا ُطلُبوا من هذا التلميذ أن
َ
يعرض هذا التلميذ حلّه هكذا:
ال ُم َت َو ّقع أن
َ
"في البداية َقس ُ
َّمت المُربّع إلى أربعة مُربّعات متساوية":

"بعد ذلك َقس ُ
َّمت أحدَ المُربّعات األربعة إلى  4مُربّعات أصغر منه":
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في هذه المرحلة يُفضّل أن تدعموا فكرة هذا التلميذ .باستطاعتكم أن تقولوا هكذا" :في الحقيقة لقد
أت بالتقسيم إلى أربعة مُربّعات مُتطابقة ،وبعد ذلك َقس َ
فت طريقة .بدَ َ
اكت َش َ
َّمت أحدَ هذه المُربّعات األربعة
َ
بدَأت ِبـ 4
أنك
إلى مُربّعات مُتطابقة أصغر منه" .كذلك يوصى بأن تسألوا التلميذ هذ السؤال" :بما َ
ً
مُربّعات ثم َق َّسم َ
واحدا منها إلى  4مُربّعات ،فلماذا لم تحصل على  8مُربّعات؟" .الجواب عن هذا
ت
ً
واحدا منها لكي ُن َق ّس َمه إلى 4
السؤال سيخدمنا الح ًقا .صحيح أننا بدَ أنا ِبـ  4مُربّعات ،لكننا استخدمنا
مُربّعات أخرى بحيث أصبح عدد المُربّعات الناتج هو في الواقع .4-1+4 = 7
باستطاعتكم أن تسألوا التالميذ إذا استطاع أح ُدهُم أن يجد ًّ
آخر لمسألة الـ  7مُربّعات (لن تجدوا
حال َ
ً
لديهم ح ً
ليعرض حلّه الخاصّ بالـ  17مُربّعً ا.
تلميذا
ُلوال أخرى) .في هذه المرحلة اس َتدعوا إلى اللوح
َ
ً
تلميذا وجدَ هذا الحلّ:
تج ُّولكم في الصف ،أن تكونوا رأيتم
من المُمكن أثناء َ

يوصى بأن يكون هذا التلميذ هو أوّ ل واحد تستدعونه إلى اللوح .سبب ذلك أن هذا الح ّل يُشبه بطريقة
َ
تناوله ح ّل مسألة الـ  7مُربّعات.
اِسألوا التلميذ بماذا يُشبه هذا الح ّل ح َّل مسألة الـ  7مُر ّبعات.
كما سبق ،بدَ أنا بتقسيم المُربّع إلى مُربّعات مُتطابقة (في هذه الحالة  ،)3×3وبعد ذلك َقسَّمنا أحد هذه
المُربّعات إلى مُربّعات مُتطابقة (في هذه الحالة  .)3×3هذه العمليّة أضا َفت  8إلى عدد المُربّعات.
الحساب هنا هو .9-1+9 = 17
في هذه المرحلة يُفضّل أن نرس َم على اللوح المُربّع بال َمبنى :3×3

بعد ذلك نسأل التالميذ هل كان باإلمكان أن نستمرّ في تقسيم المُربّعات الصغيرة إلى  4مُربّعات أصغر
بالمبنى ( 2×2كم فعلنا في ح ّل مسألة الـ  7مُربّعات):
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هذه هي المرحلة األولى:
رفعت عدد المُربّعات من  9إلى  .12واآلن ُن َقسِّم مُربّعً ا صغيرً ا َ
آخ َر إلى مُربّعات بالمبنى
هذه العمليّة َ
:2×2

اِرت َف َع عدد المُربّعات من  12إلى  .15التقسيم التالي س َير َفع عدد المُربّعات إلى  ،18ولذلك لن نصِ َل
إلى :17

صحيح أننا لم َنصِ ل إلى  17مُربّعً ا ،لكنّ التالميذ هنا تعلّموا بالتأكيد طريقة تفكير مُهمّة .الحقُا سنرى
كيف يُمكننا أن ُن َطوِّ َر طريقة التفكير هذه بصورة منهجيّة.
ً
ليعرض ًّ
آخر لتقسيم المُربّع إلى 17
تلميذا
في هذه المرحلة باستطاعتكم أن تس َتدعوا إلى اللوح
حال َ
َ
مُربّعً اُ .تشي ُر تجربتنا إلى أن هذا الح ّل شائِع:

ص َل إلى الحلّ .من ال ُم َت َو ّقع أن يشرح
يشرح كيف َت َو َّ
اُطلُبوا من التلميذ الذي ح َّل على هذا النحو أن
َ
التلميذ تقريبًا هكذا" :في البداية َقس ُ
َّمت المُربّع الكبير إلى  5×5مُربّعات مُتطابقة":
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دت  9مُربّعات إلى مُربّع واحد" أو "وبعد ذلك َم َح ُ
"بعد ذلك َوحَّ ُ
وت  9مُر ّبعات":

اآلن اُطلُبوا من التالميذ أن يُقارنوا بين هذا الح ّل وطريقة الح ّل السابقة التي رأيناها .ال ُمش َت َر ُك بين
ِف فهو أن في
الطريق َتين هو أن في كلَيهما نبدأ بتقسيم المُربّع الكبير إلى مُربّعات مُتطابقة .أما ال ُمختل ُ
الطريقة األولى ُن َق ِّس ُم المُربّع األصلي إلى عدد أ َق ّل من المُربّعات مما نحتاجه ونستمرّ ِبـ "تقسيم ثانوي"
يزيد من عدد المُربّعات ،في حين أن في الطريقة الثانية ُن َق ِّس ُم ال َمربّع األصلي إلى عدد أكبر من
ً
ص ِّغ ُر عدد
المُربّعات مما نحتاجه ،وبعد ذلك ُن َوحِّ ُد
عددا من المُربّعات إلى مُربّع أكبر ،وبذلك ُن َ
المُربّعات.
ُمالحظة :خالل الح ّل وأثناء عرض الحُلول يُمكن أن يُق ّدم التالميذ اقتِراحات تبدو ظاه ِِر ًّيا على أنها
حُلول صحيحة للمسألة ،لكن في الواقع قِس ٌم من التقسيم ال يُؤ ّدي إلى مُربّعاتً .
مثال ،التقسيم إلى 17
هكذا:

ِثل هذه الحاالت من المهم إجراء نقاش في الصف من خالله ي َت َوصّل التالميذ بأنفسهم إلى أن قِسمًا
في م ِ
من األشكال الرُّ باعيّة الناتجة ليست مُربّعاتَ .ذ ّكروهم خالل النقاش بورقة العرض  1وبالتقسيم الذي
ض فيها ،وهو تقسيم يبدو ظاه ِِريُّا على أنه تقسيم إلى مُربّعات ،بينما هو في الواقع تقسيم إلى
ع ُِر َ
مُس َتطيالت.
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تابع
في هذه المرحلة ان َتقِلوا إلى ورقة العرض  ،4التي تقود التالميذ إلى مهمّة الفتة ال َموجودة أيضً ا في
ورقة المه ّمة  .2هذه الورقة يجب َتوزيعُها على التالميذ ً
حاال بعد قراءة ورقة العرض.
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ِصة ()2
ُمتابعة الق ّ

ورقة
العرض 4

نجح أمير ومُراد ف ً
ِعال في تقسيم مُربّع إلى  7مُربّعات ،وتقسيم مُربّع آخر
إلى  17مُربّعًاّ ،إال أن ذلك لم يساعدهما في الحُ صول على غرفة.
دخلت إلى الفندق مجموعة كبيرة مُؤلّفة من  48م ّ
ْ
ُتنزهًا .شرح لهم
فجأ ًة
م ّ
ُوظف االستقبال أنهم يستطيعون المبيت في الفندق ،فقط إذا استطاعوا أن
ُشترط أن تتساوى في المِساحة.
يُقسّموا الغرفة إلى  48مُربّعًا ،ال ي َ
ّ
الموظف أنهم إذا لم يتم ّكنوا من تنفيذ المهمّة ،فباستطاعتهم أن
وأضاف
ضمّوا إليهم الم ّ
ُتنز َهين أمير ومُراد ،ثم يحاولون تقسيم الغرفة إلى 50
ي ُ
مُربّعًا .لكنّ مُراد أراد أن يُق ّدم خ ً
ِدمة للجميع ،فأخبرهم بأنهم حتى إذا لم
يتم ّكنوا من ذلك ،فإنه يقبل أن يبيت في الخارج ،في الهواء الطلق ،وذلك
لعدم وجود أيّة مشكلة في تقسيم المربّع إلى  49مربّعًا.
انقسم الم ّ
ُتنزهون إلى مجموع َتين .كانت مهمّة المجموعة األولى تقسيم
المُربّع إلى  50مر ّبعًا ،وكانت مهمّة الثانية تقسيم المُربّع إلى  48مُربّعًا.
ٌ
شائق معرفة أيّة مجموعة منهما ستنجح في
عندئ ٍذ قال أمير" :إنه ألَم ٌر
مهمّتها".
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ُ 48مر ّب ًّعاُ 49 ،مر ّب ًّعا َو ُ 50مر ّب ًّعا
ثان
اِس َتعينوا بالمُربّعات المرسومة في هذه الصفحة لتقسيم مُربّع واحد إلى  48مُربعً ا ،وتقسيم ُمربّع ٍ
إلى  49مُرب ًّعا وتقسيم مُربّع ثالث إلى  50مُربّعً ا.
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إدارة الدرس
أثناء عمل التالميذ َت َج َّولوا بينهم وأَصغوا إلى أفكارهمُ .تشير تجربتنا إلى أنكم ستجدون هنا َت َن ُّوعً ا كبيرً ا
طريق مسدود ،باستطاعتكم أن ُت َذ ّكروهم بالطريق َتين
من الحُلول .بالنسبة للتالميذ الذين وصلوا إلى
ٍ
الل َتين أشرنا إليهما في تحليل ورقة التلميذ األولى:
الطريقة األولى
أن ُي َقسِّموا المُربّع الكبير إلى مُربّعات مُتطابقة عد ُدها أصغر من العدد المطلوب في السؤال ،وبعد ذلك
ُي َكبّرون عددَ المُربّعات بواسطة تقسيم أحد المُربّعات الناتجة في التقسيم األوّ ل إلى مُربّعات مُتطابقة.
بالطبع يُمكنهم أن يستمرّ وا المرّة ت َِلو المرّ ة بتقسيم مُربّعات أخرى.
الطريقة الثانية
أن ُي َقسِّموا المُربّع الكبير إلى مُربّعات مُتطابقة عد ُدها أكبر من العدد المطلوب في السؤال ،وبعد ذلك
ص ِّغرون عددَ المُربّعات بواسطة َتوحيد مجموعة من المُربّعات إلى مُربّع واحد أكبر .بالطبع يُمكنهم
ُي َ
أن يستمرّ وا المرّة ت َِلو المرّة في َتوحيد مُربّعات أخرى.
َشجّ عوا التالميذ على ال َّت َوجُّ ه إلى اللوح لكي يعرضوا حلولهم .نعرض هنا بضع طرائق للحلّ.
تقسيم ال ُمر ّبع إلى ُ 49مر ّب ًّعا
هنا ال توجد مشكلة في التقسيمُ .ن َقسّم المُربّع إلى  49مُربّعً ا بواسطة المبنى :7×7

تقسيم ال ُمر ّبع إلى ُ 48مر ّب ًّعا

باستطاعة التلميذ أن يعمل بحسب الطريقة األولى أعاله بأن يبدأ بتقسيم المُربّع إلى  36مُربّعً ا:
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الهدف اآلن هو تكبير عدد المُربّعات من  36إلى  ،48أي ِبـ  .12كما رأينا ساب ًقاُ ،ك ُّل تقسيم لمُربّع إلى
 4مُربّعات مُتساوية يزيد من عدد المُربّعات ِبـ  ،3ولذلك يجب أن ُنن ّفذ هذه العمليّة  4مرّات ،هكذا
ً
مثال:

باستطاعة تلميذ َ
آخر أن يعمل أيضً ا بحسب الطريقة األولى ،ولكنه يبدأ بتقسيم المُر ّبع إلى  25مُر ّبعًا
(:)5×5

ظاهر ًّيا يبدو أن هُناك مُشكلة وهي أن
الهدف اآلن هو تكبير عدد المُربّعات ِبـ  ،23من  25إلى .48
ِ
ُقس ُم على  ،3ولكن إذا َتذ َّكرنا أن تقسيم المُربّع إلى  9مُربّعات (ُ )3×3ي َكبِّر عدد
العدد  23ال ي َ
المُربّعات ِبـ  ،8تهونُ المشكلة.
سؤال عدديّ – يجب جمع األعداد  3واألعداد
سؤال هندسيّ إلى
انتبهوا! في الواقع نحن ننتقل اآلن من
ٍ
ٍ
 8لكي نحصل على  .23هذه طريقة لكي نفعل ذلك .8+3+3+3+3+3 :معنى ذلك أنه علينا أن ُن َق ِّس َم
واحدا إلى  3×3وخمسة مُربّعات إلى  ،2×2هكذا ً
ً
مثال:
مُر ّبعُا

مُهم أن ُندرك أن التالميذ الذين ي َت َوصّلون إلى ح ٍّل مُشاب ٍه للح ّل أعاله ،هم على العُموم ال يفعلون ذلك
18
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بطريقة تفكير عدديّة م َُر ّت َبة كالتي عرضناها .إنهم يستخدمون بكثرة طريقة التجربة والخطأ – ُي َكبّرون
عددَ المُربّعات مرحلة بعد مرحلة على أمل أن يصلوا إلى  ،48وأحيا ًنا يكتشفون أنهم َ
تخ ّطوا .48
ُمالحظة
رأينا أن تقسيم مُربّع إلى  4أقسام يُكبّر عددَ المُربّعات ِبـ  ،3وأن تقسيم مُربّع إلى  9مُربّعات يُكبّر عددَ
المُربّعات ِبـ  .8اآلن ،إذا َق َّسمنا مُربّعً ا إلى  16مُربّعً ا (المبنى  ،)4×4نكون قد َكبَّرنا عددَ المُربّعات ِبـ
الع ّد وأُ
ضيف مكا َنه  16آخرين) .باستخدام هذه الطريقة باستطاعتنا
َ
ِب من َ
( 15المُربّع ال ُم َقسَّم ُسح َ
تكبير عدد المُربّعات من  25إلى ِ 48بسُهولة أكثر .علينا أن ُنضيف  23مُربّعً ا ،ويمكننا أن نفعل ذلك
ً
ً
واحدا إلى .3×3
واحدا إلى  4×4ومُربّعً ا
بإضافة ُ 15ث ّم إضافة  .8معنى ذلك أنه علينا أن ُن َق ِّس َم مُربّعً ا

باستطاعة التلميذ أن يعمل بحسب الطريقة الثانية أيضً ا وأن يبدأ بتقسيم أكبر من  48مُربّعً اً ،
مثال 64
مُربّعً ا:

نطرح  16مُربّعً ا .المُشكلة هنا أنه ال يُمكننا أن نفعل ذلك فقط بواسطة َتوحيد
في هذه الحالة علينا أن
َ
ُص ِّغرُ عددَ المُربّعات في ُك ّل مرحلة ِبـ  .3مُقابل ذلك ،يُمكن أن
رُباعيّات من المُربّعات ،ألن ذلك سي َ
ص ِّغ ُر عددَ المُربّعات ِبـ
ُص ِّغ ُر عددَ المربّعات ِبـ  ،)8وبذلك ُن َ
ُن َوحِّدَ مرّ َتين  9مُربّعات ( ُك ُّل َتوحي ٍد كهذا ي َ
 16مُربّعً ا بالضبط.
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َ
قسيم
مهم أن نعي أنه من المُحت َمل أن يجد التالميذ
طرائق أخرى أق ّل ترتيبًا .باستطاعتهم أن يبدأوا بأيِّ َت ٍ
حُلول مُلف َتة ً
جدا لألنظار.
أنفسكم أمام
كان ،وبعد ذلك يتق ّدمون بواسطة التقسيم وال َّتوحيد .قد تجدون َ
ٍ

تقسيم ُمر ّبع إلى ُ 50مر ّب ًّعا
الفكرة هنا مُشابهة لتلك التي رأيناها في ح ّل مسألة الـ  48مُربّعً ا .ال نعرض هنا رُسومًا للحُلول ،وإنما
فقط حسابات عدديّة من شأنها أن ُتؤ ّدي إلى هذه الرسوم .هناك بالطبع طرائق أخرى لح ّل هذا التح ّدي.
اإلمكان ّية األولى
 ،36+8+3+3أي أننا نبدأ بتقسيم المُربّع المُعطى إلى  ،6  6وبعد ذلك لكي نصل إلى  50مُربّعًا
آخرين إلى .2×2
ُن َقسّم أحد المُربّعات إلى  3×3ومُرب َّعين َ
اإلمكان ّية الثانية
 ،64-8-3-3أي أننا نبدأ بتقسيم المُربّع المُعطى إلى  ،8×8وبعد ذلك لكي نصل إلى  50مُربّعً ا ُن َوحِّ ُد
مجموعة من المُربّعات ذات المبنى  3×3ومجموع َتين من المبنى .2×2
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القسم الثاني
في هذا القسم نستمرّ في تناوُ ل ِقصّة اإلطار الخاصّة بالفصل ،التي تتناول قرية المُربّعات وال ُفندق الذي
ً
عددا مُالئمًا لتقسيم ُغرفة مُر ّبعة الشكل إلى مُربّعات .اِعرضوا على التالميذ ورقة
يستضيف فقط
العرض  .5في هذه الورقة يوجد َتذكي ٌر بالطريقة التي أن َهينا بها القسم السابق – تقسيم مُربّع إلى ،48
َ 49و  50مُربّعً ا .يلي هذا التذكير سؤال ،من شأنه أن يُؤ ّدي إلى النقاش المركزيّ للفصل .اُطلّبوا من
الوقت في السؤال.
التالميذ أن يُف ّكروا لبعض َ
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ورقة
العرض 5

خمسون وأكثر

والمتنزهون الـ  48على م ّ
ّ
ُوظف االستقبال في الفندق،
عرض أمير ومُراد
مُربّعات ُم َق ّس َمة إلى َ 48و َ 49و  50مُربّعً ا:

ُ 48مر ّب ًّعا

ُ 49مر ّب ًّعا

ُ 50مر ّب ًّعا

اندفع أديب ،وهو أحد الم ّ
النظر اآلن
ُتنزهين الـ  ،48وقال" :عندما أُمعِنُ
َ
في هذه الرسومً ،
حاال أرى طريقة لتقسيم مُربّع إلى  51مُربّعًا".
هل بإمكانكم أنتم أيضا رؤية هذا الح ّل السريع؟
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إدارة الدرس
أَعطوا التالميذ فُرصة للتفكير ،وبعد ذلك اُطلُبوا منهم أن يعرضوا أفكارهم .ح ّل الـ  48مُربّعً ا يُم ِّكنُ من
االنتقال ال َفوري إلى ح ّل الـ ُ 51مربّعً اُ .ك ُّل ما يجب فِعلُ ُه هو تقسيم أحد المُربّعات الـ  48إلى 4
مُربّعات بالمبنى  .2×2أصبحنا نعلم أن هذه العمليّة ُتضيف  3مُربّعات .هكذا ً
مثال:

ُ 51مر ّب ًّعا

ُ 49مر ّب ًّعا

ُ 50مر ّب ًّعا

بعد أن يعرض أحد التالميذ هذا الحلّ ،اُطلُبوا من التالميذ ً
حاال أن يعرضوا ًّ
حال لمسألة الـ  52مُربّعً ا.
الفكرة هنا مُشابهة ،ننتقل إلى المُربّع ال ُم َقسَّم إلى  49مُريّعً ا و ُن َقسّم أحد مُربّعاته إلى :2×2

ُ 51مر ّب ًّعا

ُ 52مر ّب ًّعا

ُ 50مر ّب ًّعا

اآلن اُطلُبوا من التالميذ أن يعرضوا َفورً ا ًّ
حال لمسألة الـ  53مُربّعً ا .هذا أحد الحُلول:

ُ 51مر ّب ًّعا

ُ 52مر ّب ًّعا
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اآلن اُطلُبوا منهم أيضا أن يعرضوا ًّ
األيسر و ُن َق ّس ُم
حال لمسألة الـ  54مُر ّبعً ا .هنا نرجع إلى الرسم
َ
ً
واحدا من مُربّعاته إلى :2×2

ُ 54مر ّب ًّعا

ُ 52مر ّب ًّعا

ُ 53مر ّب ًّعا

في هذه المرحلة يُمكن أن نطلب من التالميذ أن يعرضوا استنتاجهم من طريقة العمل التي اعت َمدناها.
االستنتاج هو أننا بهذه الطريقة َبر َه ّنا أنه ُيمكنُ تقسي ُم ُكل ّ ُمر ّبع إلى ُكل ِّ عدد صحيح من ال ُمر ّبعات هو
أكب ُر أو ُيساوي  .48لهذا االستنتاج ع ٌ
ُمق رياضِ يٌّ كبير .طريقة البُرهان التي استخدمناها ُت َسمّى
"االستِقراء" .أَث َبتنا صِ حّ َة اال ّدعاء في التقسيم إلى  48مُربّعً ا ،إلى  49مُربّعً ا وإلى  50مُربّعً ا ،و َب َي ّنا
تقسيم َ
آخر فيه عد ُد المُربّعات
أيضا كيف يُمكنُ استخدا ُم ُك ِّل واح ٍد من هذه التقسيمات لكي نحصل على
ٍ
تقسيم ب ُك ّل عد ٍد من
أكب ُر ِبـ  .3رأينا أن بواسطة هذه الطريقة يُمكنُ أن نفه َم لماذا نستطيع أن َنصِ َل إلى
ٍ
المُربّعات ابتدا ًء من .48

تابع
اآلن اِعرضوا على التالميذ ورقة العرض  6التي فيها ثالثة مُربّعات .أح ُد المُربّعات ُم َقسَّم إلى 6
مُربّعات ،الثاني إلى  7مُربّعات والثالث إلى  8مُربّعات .ورقة العرض هذه ُتنهي الفصل وتقو ُدنا إلى
االستنتاج النهائيّ الخاصّ بتقسيم المُربّع .كبديل ،باستطاعتكم أن تطلُبوا في البداية من التالميذ أن
يُقسّموا المُربّع األصليّ إلى َ 7 ،6و  8مُربّعات (سبق أن تناولنا التقسيم إلى  )7وبعد ذلك فقط
تعرضون ورقة العرض.
أفكارهم.
ا ُطلُبوا من التالميذ أن يُف ّكروا بضع دقائق في هذا السؤال وأن يعرضوا
َ
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ورقة
العرض 6

صة
نهاية القِ ّ

دَ بّ الحماسُ بمُوظف االستقبال بعد أن شرح له الم ّ
ُتنزهون أنه بواسطة
تقسيم المُر ّبعات إلى َ 49 ،48و  50مُربّعًاُ ،يمكنُ أن نفه َم لماذا ُيمكنُ
أكبر أو يساوي
صحيح من المُربّعات ،سوا ًء كان
تقسي ُم مُربّع إلى أيّ عد ٍد
َ
ٍ
 .48أخرج مُوظف االستقبال من ال ُدرج ورقة عليها هذه الرسوم:

ُ 6مر ّبعات

ُ 7مر ّبعات

ُ 8مر ّبعات

ثم قال" :من المؤ ّكد أنكم اآلن ُتدركون أنه ُيمكنُ تقسي ُم مُربّع إلى أيّ عد ٍد
ً
فصاعدا" ،وأضاف" :رأينا أيضا أنه ُيمكنُ
صحيح من المُربّعات من 6
ٍ
تقسي ُم مُربّع إلى  4مُربّعات .لكن لم ينجح أحد في تقسيم المُربّع إلى  2أو
 3أو  5مُربّعات ،إِذ باءت ُك ّل المحاوالت بالفشل .فما رأيكم ،هل هناك
طريقة لتقسيم مُربّع إلى  3أو  5مُربّعات؟".
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إدارة الدرس
كما رأينا من قبل ،تقسي ُم المُربّع إلى َ 48 ،49و  50مُربّعً ا يُؤ ّكد أنه باإلمكان تقسيم المُربّع إلى ُك ِّل
عد ٍد من المُربّعات ابتدا ًء من  .48بطريقة مُشابهة ،تقسي ُم المُربّع إلى َ 7 ،6و  8مُربّعات يُؤ ّكد أنه
باإلمكان تقسيم المُربّع إلى ُك ِّل عد ِد من المُربّعات ابتدا ًء  .6هذا مثال لالنتقال إلى تقسيم المُربّع إلى ،9
َ 10و  11مُربّعً ا:1
ُ 6مر ّبعات

ُ 9مر ّبعات

ُ 7مر ّبعات

ُ 10مر ّبعات

ُ 8مر ّبعات

ُ 11مر ّبعات

ُك ُّل مُحاوالت تقسيم المُربّع إلى  3أو إلى  5مُربّعات َمصيرُها الفشل .سيُحاول التالميذ فِع َل ذلك لبضع
ين
ب
دقائق ولن ينجحوا (المُلحق  1في آخر الفصل يحتوي على ُب
رهان لسب ِ
ٍ
عدم وُ جو ِد ح ٍّل لها َت ِ
ِ
المه ّم َتين .البُرهان م َُع ّد للمعلمين ،ألنه م َُر َّكبٌ بالنسبة لتالميذ في مدرسة ابتدائيّة) .أجمِلوا الدرس بأن
صحيح من المُربّعات
تقولوا للتالميذ إنهم في هذا الدرس اكتشفوا أنه يُمكنُ تقسي ُم مُربّع إلى ُك ِّل عد ٍد
ٍ
باستثناء األعداد  3 ،2أو .5
وسيع للمعلمين ،نعرض فيه وجهة نظر مُختلفة لتناوُ ل المسألة
المُحق  2في آخر الفصل يحتوي على َت
ٍ
التي راف َقتنا في الفعّاليّة.
1

ُنشير إلى أنه بهذه الطريقة باستطاعتنا التعميم وطرح َخوارز ِميَّة لك ّل عدد أكبر من  ،6وذلك ب َفحص الباقي في قِسمة العدد المطلوب

على  .3مثالً ،إذا كان العدد المطلوب هو  ،85فإن الباقي من قسمته على  3هو  .1نبدأ بالمُربّع ال ُم َقسَّم إلى  ،7ألنه يُعطي أيضا
الباقي  1عند قسمته على ُ .3ثم ُن َق ِّس ُم فيه مُربّعا ٍ
ت بعدد المرّات الالزمة ،عِ لمًا بأن ُك ّل تقسيم يُضيفُ  3مُربّعات.
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إجمال
هذا الفصل يقو ُد التالميذ بالتوازي إلى بضعة مسارات .المسار األوّ ل هو االنتقال من الهندسة إلى
الحساب – مثالً ،مهمّة تقسيم المُربّع إلى  50مُربّعً ا َت َح َّولَت إلى مهمّة الوُ صول من  36إلى 50
بواسطة إضافة أعداد من  3وأعداد من  8فقط .وهناك مسا ٌر آخر في الفصل هو التعميم – وهو
صغير و َمحدو ٍد من الحاالت إلى إثبات عد ٍد ال نهائيّ من الحاالت المُمكنة ،ربما
االنتقال من إثبات عد ٍد
ٍ
ُ
ّ
الشاذة (أث َبتنا أنه يُمكنُ
صحيح من المُربّعات
تبليط ُك ّل مُربّع ب ُك ِّل عد ٍد
صغير من الحاالت
باستثناء عد ٍد
ٍ
ٍ
باستثناء َ 3 ,2و .)5
التعميم هو حجرالزاوية في الرياضيّات ،وهو م َُر ِّكبٌ مُه ّم في أصل مفهوم البُرهان .الطريقة التي
عرضناها في سِ ياق الفصل اعتمدَ ت على بدايات طريقة بُرهان في الرياضيّات ُت َسمّى االستِقراء ،التي
ُت َعلَّم في مراحل مُتق ّدمة من تعليم الرياضيّات .نرجو أن يُسهم عملُنا هذا في مُساعدة التالميذ على فهم
وتذويت مفاهيم مُتق ّدمة في الرياضيّات.
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لحق  :1لماذا ال ُيمكنُ َتبلي ُط ُمر ّبع ِبـ  3أو ِبـ ُ 5مر ّبعات
ال ُم َ
البراهين التي س ُنق ّدمها هنا هي بمُستوى أعلى بكثير من مُستوى الغالبيّة المُطلقة لتالميذ في صُفوف
الخامس والسادس ،وهي م َُع َّدة للمعلم.
ُ 3مر ّبعات
لنت َمعَّن في الزوايا األربع للمُربّع الذي ُنري ُد أن ُن َبلّطه بواسطة  3مُربّعات أصغر منهُ .ك ُّل زاوية من
هذه الزوايا يجب أن تكون ُم َغ ّطاة بمُربّع تبليط .هذا مثال لمُربّع بُلِّ َطت ُك ّل زاوية فيه بمُربّع َ
آخر:

ولكن انتبهوا! ِب َحوزتنا فقط  3مُربّعات ،ولذلك اثنتان من هذه الزوايا يجب أن تكون ُم َبلّ َط َتين بنفس
ين الزاوي َتين هو المُربّع األصلي ،الذي
المُربّع .المُشكلة هي أن المربّع الوحيد الذي يُمك ُن ُه أن ي َُغ ّطي ها َت ِ
علينا أن ُنبلّطه بثالثة مُربّعات أصغر منه.
نستنتج من ذلك أنه ال توج ُد طريقة لتبليط مُربّع ِبـ  3مُربّعات.
ُ 5مر ّبعات
هذه الحالة أكث ُر َتركيبًا من سابقتها .نبدأ كما من قبلُ .ك ّل زاوية من زوايا المُربّع المُعطى يجب أن
ّ
تكون م َُغ ّطاة بمُربّع َ
أكثر من
الوحيد الذي يُمك ُن ُه أن ي َُغ ّطي
آخر
َ
(وإال ،كما رأينا ساب ًقا ،فإن المُربّع َ
زاوية واحدة هو المُربّع الذي ُنري ُد أن ُنبلّطه) .ت َمعَّنوا مرّ ًة أخرى في الحالة ال َمرسومة في القِسم السابق
من البُرهان .ال يُمكن لل َّتبليط ال ُم َك َّون من  5مُربّعات ،أن تكون ُك ُّل المُربّعات األربعة التي ُت َغ ّطي
ِساحة المُتب ّق َية للمُربّع الخامِس ليست مُربّعً ا! ِل َنفرض
برأس) ألن الم َ
الزوايا ُم َتباعِ دَ ة (ال ت ّتصل بضِ لع أو َ
ّعان
برأس .توج ُد حالتان  -أن يكون
ين مُتقابل َتين ي ّتصالن َ
هذان المُرب ِ
ِ
ين في زاوي َت ِ
للحظة أن المُرب َّع ِ
ين أو مُختل َفين في القِياس:
مُتساو َي ِ

الحالة ب – المُربّعان مُختلفان في القِياس –:واضح أنه
ال توجد تتمّة ُتم ّكننا من التبليط ِبـ  5مُربّعات – القِسم
المُتب ّقي للتبليط م َُر َّكب من مُس َتطيلَين – حيث نستطيع
"في أحسن الحاالت" أن ُنبلّط ُك ّل واح ٍد منهما بمُرب َّعين.

الحالة أ – المُربّعان مُتساويان :أح ُد المُر ّب َعين ال َموجودَين
ُسرى
ين ال ُم َت َب ّقي َتين (اليُم َنى العُلويَّة والي َ
في الزاوي َت ِ
السُّفليَّة) يجب أن يكون ُم َق َّسمًا إلى مُر ّب َعين ،ورأينا أن
ذلك غير مُمكن.
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لع مُش َت َرك (ألنه عندئ ٍذ سيكون أح ُدهما
بما أن المُرب َّع ِ
ين المُتاقبلَين ال يُمكنُ أن يشتركا بقطعة على ضِ ٍ
نفحص الحالة التي فيها المُربّعان ي ّ
ً
ين ي ّتصالن
ستطيال) ،ت َب ّقى علينا أن
ُم
َ
ين مُجاور َت ِ
ُغطيان زاوي َت ِ
نفحص الحال َتين :هذان المُربّعان
ُشتر َكة .هنا أيضً ا يجب أن
َ
لع مُش َت َرك أو بقطعة م َ
ببعضهما بضِ ٍ
مُتساويان أو مُختلفان في القِياس.
الحالة أ – ال ُمر ّبعان ُمتساويان

ُلويّ إلى ثالثة مُربّعاتُ .ك ّل زاوية من زوايا هذا المُس َتطيل األربع
ت َب ّقى علينا أن ُن َقسّم المُس َتطيل الع ِ
يجب أن تكون م َُغ ّطاة بأحد هذه المُربّعات .وبما أنه ت َب ّقى لدَ ينا  3مُربّعات فقط ،فإن زاوي َتين من زوايا
ِعل ذلك هي
المُس َتطيل يجب أن ُت َغ ّطى بنفس المُربّع .ليس من الصعب أن نرى أن الطريقة َ
الوحيدة لف ِ
ُساو في قِياساته للمُرب َّعين َ
اللذين سبق أن َغ َّطينا بهما القسم السُّفلِيّ من المُربّع المُعطى:
تثبيت مُربّع م ٍ

ُسرى بمُرب َّعين ،ولكننا نعلم أنه ال توجد
ُلويّة الي َ
ت َب ّقى علينا اآلن أن ُنبلّط المُربّع ال ُم َت َب ّقي في الزاوية الع ِ
طريقة لتبليط مُربّع بمُرب َّعين.
الحالة ب – ال ُمر ّبعان ُمختلفان في القِياس

ُلو ّي َتين للمُربّع الكبير الل َتين مازالتا َغير ُم َبلّط َتين .ليس من الصعب أن
لن َت َمعّن اآلن في الزاوي َتن الع ِ
نستنتج أن أكبر مُربّع يًمكن أن ُي ّ
غطي ُك ّل زاوية منهما يجب أن يكون مُساويًا للمُربّع الصغير الذي
ي ّ
ُغطي الزاوية السُّفليّة اليُم َنى للمُربّع األصليّ  .هكذا يبدو التبليط بعد أن نستخدم أكبر مُرب َّعين مُمك َنين:
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إذن ال ح َّل للمسألة ألن القِسم ال ُم َت َب ّقي للمُربّع الخامس هو من قِس َمين مُنفصلَين ،ولذلك س ُنحاول بطريقة
أخرى أن ُن ّ
َ
أصغر .في
غطي زاوية واحدة أو الزاوي َتن العُلو ّي َتين في المُربّع األصلي بمُربّع أو بمُرب َّعين
هذه الحالة أيضً ا نرى بوُ ضوح أننا لن ننجح بالتبليط ِبـ  5مُربّعات.

في ُك ّل حالة من هذه الحاالت القِسم ال ُم َت َب ّقي للتبليط ليس مُربّعً ا.

30

כפר הריבועים
َقر َي ُة ال ُم َر ّبعات

لحق  :2وجهة نظر ُمختلفة للمسألة
ال ُم َ
صحيح من المُربّعات
نعرض هنا بُرها ًنا على مرحل َتين لال ّدعاء بأنه يُمكنُ تقسي ُم ُك ّل مُربّع إلى أيّ عد ٍد
ٍ
ً
فصاعدا ،وأيضً ا إلى  4مُربّعات .هاتان هما المرحلتان:
ابتدا ًء من 6
المرحلة األولىُ :نبرهن اال ّدعاء ل ُك ّل عد ٍد َزوجيّ من المُربّعات ابتدا ًء من .4
المرحلة الثانية :نعتمد على المرحلة األولى و ُنبرهن اال ّدعاء ل ُك ّل عد ٍد َفردِيّ من المُربّعات ابتدا ًء من .7
المرحلة األولى
لنفرض أننا ُنريد أن ُن َق ّس َم المُربّع إلى  20مُربّعً ا .انتبهوا! في الواقع ال نبدأ من مُربّع ُنري ُد تقسي َمه وإنما
سنبني مُربّعً ا من  20مُربّعً ا .في البداية ُ
نأخ ُذ فقط  18مُربّعً ا مُتطاب ًقا (في هذه المرحلة "نت ُر ُ
ك جا ِنبًا"
مجموع َتنُ ،ك ّل مجموعة من  9مُربّعات
ت ُك ٍّل منهما)ُ .ن َقسّم هذه المُربّعات إلى
مُرب َّعين ال نعرفُ قياسا ِ
َ
و ُنر ّتبهما هكذا:

ُسرى،
لكي نحصل على المُربّع الكبير ت َب ّقى علينا أن ُنضيف مُرب َّعين – مُربّع في الزاوية السُّ فليَّة الي َ
ُطابق ُك ّل مُربّع من المُربّعات السابقة ،ومُربّع َ
آخر أك َبر منه في الزاوية العُلويَّة اليُم َنى:
الذي ي ِ

ليس من الصعب أن نفهم أننا ،بطريقة مُشابهة ،يُمكن أن نبني مُربّعً ا من ُك ِّل عد ِد َزوجيّ من المُربّعات
ابتدا ًء من " .4نت ُر ُ
ك جا ِنبًا" مُرب َّعينُ ،ن َق ِّس ُم باقي المُربّعات (المُتساوية في قِياساتها) إلى مجموع َتين
مُتساوي َتين ،ونعمل بحسب الطريقة أعاله.
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ين َ
البُرهان صحيح أيضً ا في حالة الـ  4مُربّعات" .نت ُر ُ
ين نبني هذا
اآلخ َر ِ
ك جا ِنبًا" مُرب َّعين ،ومن المُرب َّع ِ
المبنى:
ِصين:
واآلن ُنضيف المُرب َّعين الناق َ

المرحلة الثانية:
ُ
وجدناها
في هذه المرحلة نقوم بعمليّة مُشابهة للعمليّة التي قُمنا بها خالل الدرس.
نأخذ ُك ّل الحُلول التي َ
الخاصّة باألعداد َّ
ً
واحدا من المُربّعات إلى  4مُربّعات
الزوجيّة لل ُمربّعات ،و ُن َق ِّس ُم في ُك ّل واح ٍد منها
بال َمبنى  .2×2وكما تعلّمنا من قبل ،هذه العمليّة ُت َك ِّب ُر عددَ المُربّعات ِبـ  .3وهذا ما سيح ُدث:
 المُربّع ال ُم َقسَّم إلى  4مُربّعات سيُصبح مُربّعً ا ُم َق َّسمًا إلى  7مُربّعات.
 المُر ّبع ال ُم َقسَّم إلى  6مُربّعات سيُصبح مُربّعً ا ُم َق َّسمًا إلى  9مُربّعات.
 المُربّع ال ُم َقسَّم إلى  8مُربّعات سيُصبح مُربّعً ا ُم َق َّسمًا إلى  11مُربّعً ا.
تقسيم للمُربّع ب ُك ّل عد ٍد َفردِيّ من المُربّعات ابتدا ًء من .7
على هذا النحو باستطاعتنا أن نحصل على
ٍ
إذن ،من المرحل َتين معً ا نكون قد َبر َه ّنا أنه باستطاعتنا أن ُن َق ِّس َم مُربّعً ا إلى ُك ّل عدد صحيح من
المُربّعات ابتدا ًء من  ،4باسثناء .5
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