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مدخل
الفعّاليّة التي أمامنا تعتمد على أحجيّة معروفة :أمامكم طاولة مُستديرة وبجانبها عدد كبير ً
جدا من
ُعمُالت مُستديرة صغيرة .عليكم أن تلعبوا لعبة لالع َبين – ك ّل العب في دَ وره يضع ع ً
ُملة واحدة على
الطاولة شرط أن ال تخرج من اإلطار الدائريّ للطاولةّ .أول العب ال يجد في دَ وره مكا ًنا شاغرً ا على
وضع عُملة بكاملها أو بجُ ز ٍء منها على
الطاولة ل َِوضع عُملة ،يكون الخاسر في اللعبة( .ال يجوز أن ُت َ
عُملة سبق أن كانت َموضوعة على الطاولة ،ولكن يُس َمح بأن يكون هناك ًتماسّ بين ال ُعمُالت).
يتبيّن أن لدى أحد الالع َبين توجد طريقة تكفل له ال َفوز مهما كانت خطوات مُنافسه .مهمّتكم أن تكتشفوا
هل هذا الالعب هو الالعب الذي يفتتح اللعبة أو الالعب الثاني .كذلك عليكم أن تكتشفوا طريقة أداء هذا
الالعب.
الحل
الالعب الذي لديه إستراتيجيّة لل َفوز هو الالعب الذي يفتتح اللعبة .في الخطوة األولى يضع عُملة في
مركز اللوحة – مركز العُملة يجب أن ينطبق على مركز الطاولة المُستديرة.

نفرض أن الالعب المُنافس وضع عُملته األولى في هذا المكان:
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اآلن يضع الالعب األوّ ل عُملته بحيث تكون العُملة التي في المركز هي في مُنتصف القطعة الواصلة
باألسود) هما
بين آخر عُمل َتين بالضبط .يمكننا ال َقول بأن آخر عُمل َتين وُ ضِ عتا على الطاولة (ال ُملَونتان
َ
مُتماثلتان بالنسبة للعُملة الموجودة في مركز اللوحة.

طريقة أخرى لر ّد فِعل الالعب الذي افتتح اللعبة هي أن يقول إن مكان عُملته يجب أن يكون مكان عُملة
الخصم بعد إدارة اللوحة بمقدار 1800

.

اآلن نفرض أن الالعب الثاني وضع عُملته الثانية هكذا:

مكان مُتماثل لعُملة الخصم بالنسبة لمركز اللوحة:
ومرّة أخرى يضع الالعب األوّ ل عُملته في
ٍ

هكذا يستمرّ اللعب ح َتى َفوز الالعب الذي افتتح اللعبة .شرح ذلك بسيط – ك ّل َزوج من الخطوات
ي ّ
ُغطي مساح َتين مُتماثل َتين بالنسبة لمركز اللوحة .إذا وجد الالعب الثاني مكا ًنا شاغرً ا ل َِوضع عُملته،
فهذا يعني أن المساحة المُتماثلة لهذا المكان بالنسبة لمركز اللوحة يجب أن تكون شاغرة ،ولذلك سيكون
لالعب الذي افتتح اللعبة مكان شاغر ل َِوضع عُملته .معنى ذلك أنه طالما وجد الالعب الثاني مكا ًنا
ل َِوضع عُملته سيكون لالعب األوّ ل بالتأكيد مكان ل َِوضع عُملته .وبما أن لَوحة اللعب ليست ال نهائيّة،
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سنصل بالتأكيد إلى مرحلة ال توجد فيها أيّ إمكانيّة ل َِوضع عُملة عليها .هذا يحدث بالضرورة عندما
يحين دَ ور الالعب الثاني للعب ،ولذلك سيخسر .في تتمّة الفعّاليّة س ُن َوضّح هذا األمر مرّة أخرى
بالتجسيد.
أحجيّة الطاولة المُستديرة هي أحجيّة مهمّة ويُمكن االستفادة منها ،ولكننا وجدنا صُعوبة في تطبيقها في
دروس "التميّز  ."2000سبب المُشكلة أنه عند إجراء اللعبة ،من الصعب ً
جدا تطبيق إستراتيجيّة ال َفوز
ِب ِد ّقة مٌتناهية في َوضع ال ُعمُالت ،وح ّتى أن الالعب ال ُملِ ّم باإلستراتيجيّة قد يخسر في اللعبة بسبب عدم
ال ِّد ّقة في َوضع ال ُعمُالت.
ألجل ذلك ،في الفعّاليّة التي أمامنا ال يلعب التالميذ لعبة الطاولة المُستديرة ،وإنما يلعبون فقط ألعابًا
مُشابهة لها .هذه األلعاب تقود إلى نفس التفكير كما في لعبة الطاولة المُستديرة ،ولكنّ م َُر ِّكب عدم ال ِّد ّقة
غير وار ٍد فيها.
ً
طويال من أجل تمكينهم من
نعرض اآلن األلعاب .تمرُّ س التالميذ في اللعبة األولى يجب أن يكون
اكتشاف إستراتيجيّة ال َفوز بأنفسهم .اللعبة الثانية تتطلّب تفكيرً ا مُشابهًا للفكير في اللعبة األولى ،ولذلك
ُتو ّقع أن ال يكون تناول التالميذ لها كبيرً اَ .شجّ عوا التالميذ الراغبين في ح ّل هذه اللعبة نظر ًّيا فقط.
من الم َ
اللعبة الثالثة تختلف عن اللعب َتين السابق َتين – إستراتيجيّة التماثل ال تتح ّقق فيها .سيضطرّ التالميذ إلى
البحث عن حلول ابتكاريّة أخرىُ .نشير إلى أننا لم نبحث هذه اللعبة في العُمق ،ولهذا ال نعرف نحن
أيضا إستراتيجيّة لل َفوز في هذه اللعبة.
سير الفعالية:
َ
في الصفحة اآلتية يوجد شرح لقواعد اللعبة األولى .اِبدأوا الدرس بالشروح الواردة في هذه الورقة.
عرض ألعاب الفعّاليّة الثالث الواحدة بعد األخرى – لك ّل لعبة توجد ورقة مهمّة فيها لَوحات لعب
الح ًقا ُت َ
ون
تر َ
تليها مُباشر ًة أوراق شرح للمعلم .خالل الدرس َم ّكنوا التالميذ من لعب اللعبة األولى لفترة زمنيّة َ
أنها مُناسبة ،وبعد ذلك أجروا نقا ًشا فيها .اِفعلوا ذلك في اللعبة الثانية أيضا وبعد ذلك في اللعبة الثالثة.
ال ُم ّدة الزمنيّة المُالئمة لهذه الفعّاليّة هي على األق ّل حصّة واحدة من  90دقيقة.
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اللعبة األولى – لَوحة 6×6
سير اللعبة:
َ
على ك ّل العب في دَ وره أن ي َُسوِّ دَ تربيع َتين مُتجاور َتين.
ال َفوز في اللعبة:
آخر العب ينجح بتنفيذ خطوة في اللعبة يكون هو الفائز.
مثال للعبة
فيما يلي لعبة ُتبيّن ُت َعبأ لُوحة اللعب بأزواج من التربيعات الم َُسودَ ة:
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ال توجدد اآلن أمام الالعب ب أي إمكانيّة للقيام بخطوة أخرى .الالعب أ الذي افتتح اللعبة هو الذي قام
بالخطوة األخيرة ،ولذلك يكون هو الفائز.
ُختصر كالذي عرضناه أعالهَ ،و ّزعوا على التالميذ ورقة المهمّة  1التي تحتوي على لَوحات
شرح م
بعد
َ
ٍ
تج ّولوا بينهم وافحصوا إذا نجحوا
لهذه اللعبةَ .م ّكنوهم من أن يلعبوا بحُريّة .أثناء لعب التالميذَ ،
باكتشاف إستراتيجيّة لل َفوز .شجّ عوهم على مُحاولة إيجاد هذه اإلستراتيجيّة.
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اللعبة األولى – لَوحة 6×6
سير اللعبة:
َ
على ك ّل العب في دَ وره أن ي َُسوِّ دَ تربيع َتين مُتجاور َتين.
ال َفوز في اللعبة:
آخر العب ينجح بتنفيذ خطوة في اللعبة يكون هو الفائز.
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لَوحة  – 6×6تحليل اللعبة
ً
معقوال للعب .ال تستعجلوهم .قد يكون مُثيرً ا إذا تبيّن أن ً
أحدا ما منهم قد َتوصّل إلى
أتيحوا للتالميذ زم ًنا
إستراتيجيّة لل َفوز ،وهي التي س ُنفصّلها فيما يلي.
إستراتيجيّة ال َفوز في هذه اللعبة ستكون من نصيب الالعب الذي ال يفتتح اللعبةُ .ك ُّل ما عليه هو أن يُن ّفذ
خطوة ذات ُ
تماثل دَ َورانيّ ِبـ  1800مُقابل ك ّل خطوة يقوم بها الالعب األوّ ل.
نعرض هنا ً
مثاال للعبة نفهم منها لماذا ال توجد أيّ إمكانيّة لالعب الذي يفتتح اللعبة لل َفوز على الالعب
الثاني الذي يستخدم اإلستراتيجيّة أعاله .في ك ّل لَوحة َعلّمنا خطو َتين (خطوة لك ّل العب) ،لكيّ ُنؤ ّكد
التماثل في خطوات الالعب الثاني ولكي ُنجسّد أنه طالما كانت أمام الالعب األوّ ل(أ) إمكانيّة لتنفيذ
خطوة ،تكون أمام الالعب الثاني (ب) إمكانيّة للر ّد عليه بخطوة ،ذلك ألن المكان المُتماثل سيكون دائمًا
شاغرً ا.
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من السهل أن ُنالحظ أن هذه اللعبة ُتشبه لعبة األحجيّة المعروفة التي عرضناها في المدخل .الفرق هنا
هو أن الالعب الذي يفتتح اللعبة هو بالذات الخاسر ،ألنه ال توجد أمامه طريقة لتلوين "مركز اللوحة"
في الخطوة األولى ،ذلك ألن المركز م َُركب من أربع تربيعات وليس من اثن َتين.
ناقشوا مع التالميذ تحليل اللعبة ،وبعد ذلك َو ّزعوا عليهم لَوحة اللعبة الثانية .قوانين هذه اللعبة هي ذاتها
قوانين اللعبة األولى ،غير أن َلوحات اللعب فيها هي بقياس .5×6
في تحليل اللعبة سنكتشف أنها ُتضاهي لعبة الطاولة المُستديرة التي عرضناها في المدخل.
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اللعبة الثانية – لَوحة 5×6
سير اللعبة:
َ
على ك ّل العب في دَ وره أن ي َُسوِّ دَ تربيع َتين مُتجاور َتين.
ال َفوز في اللعبة:
آخر العب ينجح بتنفيذ خطوة في اللعبة يكون هو الفائز.

7
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لَوحة  – 5×6تحليل اللعبة
في هذه اللعبة إستراتيجيّة ال َفوز هي من نصيب الالعب األوّ ل .في الخطوة األولى يحتجز هذا الالعب
مركز اللوحة ،وبعد ذلك يكون ر ّده بتماثل  1800مُقابل ك ّل خطوة يقوم بها خصمه – تمامًا كما في
األحجيّة المعروفة من المدخل.
هذا مثال للعبة:
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اآلن حان دَ ور الالعب الثاني (ب) للعب ،ولذلك يخسر.

لعب على لَوحة بقياس  ،5×5وهي ذات قوانين
وصلنا اآلن إلى اللعبة الثالثة في الدرس .هذه اللعبة ُت َ
مُطابقة لقوانين اللعب َتين السابق َتين .لكنّ المُفاجأة ال ُكبرى ،هي أن اإلسراتيجيّات التي استخدمناها في
اللعب َتين السابق َتين ال ُتالئم هذه اللعبة .باإلضافة إلى ذلك ال نعرض لها إستراتيجيّة َفوز ،وإنما نكتفي
بعرض طرائق للتمعُّن فيهاَ .من يكتشف إستراتيجيّة َفوز لهذه اللعبةَ ،مدع ٌُّو إلرسالها إلينا – إلى المركز
َ
اإلسرائيلي للتميّز في التعليم.
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اللعبة الثالثة – لَوحة 5×5
سير اللعبة:
َ
على ك ّل العب في دَ وره أن ي َُسوِّ دَ تربيع َتين مُتجاور َتين.
ال َفوز في اللعبة:
آخر العب ينجح بتنفيذ خطوة في اللعبة يكون هو الفائز.
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لَوحة  – 5×5تحليل اللعبة
في لَوحة  6×6كانت لالعب الثاني إستراتيجيّة َفوز واضحة .في لَوحة  6×5كانت لالعب األوّ ل
إستراتيجيّة َفوز واضحة.
في لَوحة  5×5إستراتيجيّة ال َفوز أكثر تركيبًا .التربيعة ال َموجودة في مركز اللوحة "تكسر" التماثل .لو
كان باستطاعة الالعب األوّ ل أن ي ّ
ُغطي في خطوته األولى تربيعة واحدة فقط ،لكان باستطاعته أيضا أن
ي ّ
ُغطي التربيعة التي في المركز ،وبعد ذلك ي ُر ّد على ك ّل خطوة لخصمه بخطوة تماثلها ِبـ .1800
األول لو "تعهّد" لالعب الثاني أن ال ي ّ
ُغطي التربيعة التي في المركز في ك ّل
واضح كذلك أن الالعب ّ
خطوة من خطواته ،لكان باستطاعة الالعب الثاني أن ي ُر ّد على ك ّل خطوة لالعب األوّ ل بخطوة ُتماثلها
ويفوز في اللعبة .واضح أن الالعب األوّ ل لن يُعطي خصمه مِث َل هذا التعهُّد.
َم ّكنوا التالميذ من اللعب كما يرغبون في اللعبة ،وافحصوا هل اكتشفاو ولو قسم من مُر ِّكبات
إستراتيجيّة ال َفوز في اللعبة.
نعرض اآلن حال َتين للعبة يمكن فيهما أن يقوم أحد الالع َبين بخطوة تكفل له ال َفوز.

أ .اِستغالل فُرصة لتشكيل حالة تما ُثل من أجل ال َفوز
يمكن في مرحلة معيّنة أن تتش ّكل في اللعبة حالة ُتم ّكن الالعب الذي حان دَ و ُرهُ للعب أن يترك لخصمه
لَوحة مُتماثلة:

اآلن باستطاعة الالعب الذي ن ّفذ الخطوة األخيرة أن ي ُر ّد بصورة مُتماثلة على ك ّل خطوات خصمه
ُ
التماثل هنا هو بالنسبة للمُستقيم العموديّ الم ّ
ُتقطع الذي رسمناه.
ويفوز في اللعبة.
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ب .ال َفوز في مرحلة لعب ُمتقدمة
صحيح أن في بداية اللعبة من الصعب "التخطيط إلى األمام" ،األمر الذي يجعل تالميذ كثيرين أن يلعبوا
ِثل هذا التخطيط ،وتبدأ
بسرعة في هذه المرحلة ،ولكن كلما اقتربت اللعبة من نهايتها يسهُل القيام بم ِ
وتيرة لعب التالميذ بالتباطؤ؛ وفي مرحلة مُع ّينة ي ّ
ُشخص أحد التالميذ فرصة لل َفوز .هذا مثال لمرحلة
من اللعبة قريبة من نهايتها ،يسهُل فيها إيجاد خطوة َفوز:

من المهم أن ُندرك أنه كلما كان التخطيط في مرحلة مُب ّكرة أكثر ،يكون مُستوى لعب َمن ّ
خط َط أعلى.
نعرض اآلن نظرة إمعان في اللعبة ربما يُفضّل أن يأخذها التالميذ بالحُسبان:
تربيعات ُمحيدَ ة
في لَوحة  5×5توجد  25تربيعة .بما أن في ك ّل دَ ور على الالعب أن ي َُسوِّ د تربيع َتين ،فإن هناك على
األكثر  12خطوة في اللعبة ،بحيث تبقى على اللوحة تربيعة واحدة على األق ّل َغير مُس َت َغلة .إذا ُن ِّف َذت
بالفِعل  12خطوة ،فمعنى ذلك أن ك ّل العب ن ّفذ  6خطوات .في هذه الحالة من الواضح أن الالعب
الثاني سيكون هو الفائز في اللعبة .مع ذلك باستطاعة التالميذ أثناء اللعب أن يترُكوا تربيعات م َُحيدَ ة
كثيرة .هذا مثال:

تربيعتان م َُحيدَتان

إذا نجح الالعب األوّ ل ب َتحييد  3تربيعات ،فمعنى ذلك أن اللعبة سيبقى فيها  22تربيعة للتغطية ،ولذلك
فإنها ستكون ُم َكوّ نة من  11خطوة فقط .وبما أن  11هو عدد فرديّ  ،لذلك فإن الالعب األوّ ل سيفوز في
اللعبة .إذا أخذ الالعبون هذه النظرة بالحسبان ،يكون باستطاعتهم أن ي َُوجّ هوا أنفسهم لمُحاولة تشكيل
عدد من التربيعات الم َُحيدَ ة المُالئم ل َفوزهم.

11

