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 َقرَيُة الُمَرّبعات

 مدخل

في هذا الفصل نعرض على التالميذ أحجّية فيها تحدٍّ لهم، ُتَوّجههم بالتدريج إلى بحث السؤال وإلى 

الُمرّبعات.  –طريقة حلّه. من اسم الفصل نستخلص أن موضوعة األحجّية هي من مجال الهندسة 

 نكتشف أن ُجزًءا كبيًرا من بحث األحجّية ينتمي إلى المجال العددّي.سُنفاَجأ حين 

ر الفِكِريّ   التَصوُّ

الفّعالّية ُمَغلَّفة بِقّصة إطار، تتحّدث عن ولَدين وصال إلى قرية الُمرّبعات. أراد الَوَلدان أن يبيتا في فُندٍق 

يتا في هذه الُغرفة، عليهما أن ُيقّسماها إلى في القرية، فيه غرَفة ُمرّبعة الشكل. تَبّين لهما أنهما لكي يب

 ُمرّبعات بعدد األشخاص الذين سيبيتون فيها.

في الفصل: ُمعطى ُمرّبع، والمطلوب تبليُطه بُمرّبعات صغيرة. هذه هي المسألة الهندسّية المطروحة 

بعضها البعض ولو  ُمرّبعات التقسيم ال ُيشتَرط أن تكون متساوية في المساحة، وال ُيسَمح بأن ُتَغّطي

ا، وعليها أن ُتغّطي ُكل الُمرّبع الكبير وأن ال تتعّداهُ. السؤال هو بأّي كمّيات من الُمرّبعات يمكن  ُجزئّيً

 الُمرّبع الُمعطى وبأّي كمّيات تكون المهّمة ُمستحيلَة. تبليط

. ُنحاِول في 5َو  3، 2باسثناء  حّل المسألة ُمفاِجئ. يمكن تبليط الُمرّبع الُمعطى بُكّل كمّية من الُمرّبعات

الفَعالّية أن نتقّدم مع التالميذ خطوة خطوة إلى أن يكتشفوا الحّل. خالل َسير عملّية االكتشاف سيتمّكن 

 التالميذ من اكتساب تَبّصرات مهّمة وُمفيدة خاّصة بعالم األعداد.

 

 َسير الدرس

  ِسؤال أّولي ُيثيُر نقاًشا ُيساعد التالميذ في اإلطار و ِقّصةالتي فيها بداية  1ورقة العرض  عرضواا

 االمتناع عن الُوقوع في أخطاء كتلك التي في ورقة العرض.

  للِقّصة وسؤال قصير آَخر. أَجروا نقاًشا هنا أيًضا. وفيها ُمتابَعة 2ورقة العرض ِاعرضوا 



 כפר הריבועים

 َقرَيُة الُمَرّبعات
  

2 
 

  عل التالميذ ورقة المهّمة فيها ُمتابَعة للِقّصة. حاالً بعد ذلك َوّزعوا التي  3ِاعرضوا ورقة العرض

د التالميذ  17وإلى  7التي ُيطاَلبون فيها بتقسيم ُمرّبع ُمعطى إلى  1 ُمرّبًعا ُتبلّطه. النقاش هنا ُيَزوِّ

 بأَدوات ُتمّكنهم من ُمجابهة المهّمة المركزّية التي سُتعَرض عليهم الحًقا.

  ِ2وَوّزعوا على التالميذ ورقة المهّمة التي فيها أيًضا ُمتابَعة للِقّصة،  4عرضوا ورقة العرض ا ،

ُمرّبًعا ُتبلّطه. النقاش هنا قد يكون  50َو  48، 49التي ُيطالَبون فيها بتقسيم ُمرّبع ُمعطى إلى 

ع الواِسع للُحلول التي يعرضها التالميذ.  ُمثيًرا، مع ُمناقشة التَنوُّ

  لتالميذ أنه يمكن تقسيم ُمرّبع "خمسون وأكثر"، التي سيكتشف فيها ا – 5ِاعرضوا ورقة العرض

 الِفكرة هنا هي "االستقراء". –ُمرّبًعا  48ُمعطى إلى ُكّل عدٍد من الُمرّبعات التي ُتبلّطه، ابتداًء من 

  نهاية الِقّصة"، التي سيكتشف فيها التالميذ الحّل الكامل للمهّمة  – 6ِاعرضوا ورقة العرض"– 

 ُمرّبعات. 4، وأيًضا ِبـ 6من الُمرّبعات التي ُتبلّطه ابتداًء من يمكن تقسيم ُكّل ُمرّبع إلى ُكّل عدد 

  ُملحقان. الُملحق األّول هو للمعلم، ويعرض ُبرهاًنا لماذا ال يمكن تبليط  نهاية الفّعالّية ُمرَفقفي

ُمرّبعات. الُملحق الثاني يعرض وجهة نظر ُمختلفة للمسألة المطروحة في  5أو  3ُمرّبع بواسطة 

 ّية، وبالتأكيد يمكن عرض فكرتها عل التالميذ.الفّعال

  

 دقيقة. 90نوصي بتخصيص ِحّصَتين لهذا الفصل، ُكّل ِحّصة 

 

التي فيها بداية ِقّصة اإلطار. ِاقرأوا الِقّصة مع التالميذ. في هذه  1 ورقة العرضابدأوا الِحّصة بعرض 

 خاّصة بحّل األحجّية المركزّية.الورقة يوجد سؤال تمهيدي. هذا السؤال سُيَوّضح نقطة مهّمة 
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 قريُة الُمرّبعات                     

 
الذي  وصل الُمتنّزهان أمير وُمراد إلى قرية المرّبعات، وكان المشهدُ 

يوت القرية وحدائقها والفتاتها بُ  لّ . لقد كانت كُ أمامهما ُمذِهاًل  انكشفَ 

اهد االثنان رُجال يركب حماًرا يجّر خلَفه لَوًحا ُمرّبعة الشكل. وفجأًة، ش

ُمرّبَع الشكل، فسأاله لماذا يفعل ذلك، فأجاب أن عملَه يتطلّب منه نقَل 

األشخاص من مكاٍن إلى آخر في القرية. طلب الُمتنّزهان من راكب 

الحمار أن  هما إلى فندق. في الطريق، كشف لهما راكبُ الحمار أن ُيقلّ 

عات صغيرة. ربّ عات بمُ ربّ في هذه القرية هو تبليط مُ  المركزيّ  العملَ 

ع، وطلب منهما أن ربّ أعطاهما قلم رصاص وورقة ُرِسم عليها مُ 

 اا. هذربعٍّ مُ  72عات. قال ُمراد إنه نجح بتقسيمه إلى ربّ ماه إلى مُ ُيقسّ 

 ي رسمه:  ذالرسم ال وه

 

  

    

 

 

 

 

ا؟ 72ى وتبليطه بـِ هل نجح ُمراد فِعال في تقسيم الُمرّبع الُمعط  ُمربّعًّ

 الُمرّبع قبل التقسيم  

 ورقة     
 1 العرض
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 َسيُر الدرس

 بعد قراءة السؤال أتيحوا للتالميذ فُرصة للتفكير ولَبلَورة أفكارهم، وبعد ذلك أصغوا لهم.

باِعّية التي ُتبلّط الُمرّبع الكبير ليست ُمرّبعات وإنما ُمسَتطيالت. تَمّعنوا في الضلَعين  األشكال الرُّ

 بالطة الَموجودة في الزاوية الُعلوّية الُيمَنى للُمرّبع الُمعطى.الُمؤّكَدين وهما ضلعان في ال

 

 

 

 

 

 

م إلى   الضلع الُعلِوّي للُمرّبع األصلي م إلى  8ُمَقسَّ أقسام  9أقسام متساوية، بينما ِضلُعُه الجاِنِبّي ُمَقسَّ

باعّية التي ُتبلّط الُمرّبع األصلي هي  وليست ُمرّبعات. على  تُمستطيالمتساوية. لذلك فإن األشكال الرُّ

َم ُمراد ُكّل ِضلع إلى نفس العدد من القطع المتساوية، سيحصل على تبليٍط  التالميذ أن يفهموا أنه لو َقسَّ

 .للُمرّبع الكبير بُمرّبعات صغيرة ُمتطابقة

 تابع

.  في آخر ورقة العرض يوجد سؤال تمهيدي 2ورقة العرض ِاستمّروا في عرض ِقّصة اإلطار في 

 للتالميذ، يجب أيًضا إجراء نقاش في حلّه في الصف. رآخَ 

 

 ُثمن ِضلع الُمرّبع األصلي

 ُتسع ِضلع الُمرّبع األصلي
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 فُندق الُمرّبعات

شرح راكُب الحمار لُمراد الخطأ الذي وقع فيه، وبعد ذلك أوصله هو 

 وأمير إلى الفندق الوحيد الَموجود في القرية.

عندما دخال الفندق، استقبلهما ُموّظف االستقال وهو يلبس نّظارات 

 أاله إذا كان بإمكانهما الحصول على غرفة.ُمرّبعة الشكل، وس

ابتسم الُموّظف ابتسامًة غريبة الفتة، وأوضح لهما أن هذا الفندق فيه 

فقط غرفة واحدة كبيرة ُمرّبعة الشكل. وأضاف: "باستطاعتكما أن تناما 

هنا، فقط إذا تمّكنتما من تقسيم هذه الغرفة الُمرّبعة 

ال هَذين الُمرّبَعين.  منكما في أحدِ  واحدٍ  لّ إلى ُمرّبَعين، وعندئٍذ ينام كُ 

ساحة، وفي نفس الوقت ال ُيسَمح ُيشتَرط أن يتساوى المرّبعان في المِ 

ا أن ُيغطيا  بأن ُيغّطي أحُدهما اآلخر )ولو بصورة جزئية(، وعليهما معًّ

 ".بالكامل كل الغرفة الُمرّبعة

ًعا ربّ مُ  16رّبعات وبـِ مُ  9قال أمير إنه يستطيع، مثاًل، تبليط الُمرّبع بـِ 

  أيضا، لكنه يعتقد أنه ال توجد طريقة لتبليط ُمرّبع بُمرّبَعـين.

 هل َصَدق أمير؟

 

 

 

ورقة     

 2 العرض
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 َسيُر الدرس

أَصغوا إلى ُشروح التالميذ. إذا أردتم، باستطاعتكم تمكينهم من تعليم األجوبة على الُمرّبع الَموجود في 

 أسفل ورقة العرض.

ُمرّبًعا وإلى  16ُمرّبعات، إلى  9لبداية، ال توجد أّية ُصعوبة في تقسيم ُمرّبع إلى في اصدق أمير ِفعاًل. 

ُكل عدد تربيعي من الُمرّبعات. طريقة عمل ذلك هي إضافة عدد ُمتساٍو من الِقَطع العمودّية واألفقّية 

 كما في هَذين الرسَمين:

 

 

 

 

م ُمرّبًعا إلى وليس من الصعب أيًضا أن نفحص لماذا ال يمكن تقسيم مُ  رّبع إلى ُمرّبَعين. لكي ُنقسِّ

ُمرّبَعين، يجب إضافة خّط واحد يصل الضلع الُعلِوّي بالسفلِّي أو الضلع األيمن بالضلع األيسر. في 

 الحالَتين ال نحصل على ُمرّبَعين:

 

 

 

 

 

 تابع

هاتاِن المهّمتان للتالميذ. ، التي ُتؤّدي إلى مهّمَتين 3ورقة العرض ستمّروا في قراءة ِقّصة اإلطار في اِ 

، الُمرفَقة ُمباشَرًة بعد ورقة العرض. يوصى بأن يعمل التالميذ 1 ورقة المهّمةَموجودتان أيًضا في 

 بأزواج إذا رغبوا في ذلك.

 

 

 

 

ا  ليس هكذا  وليس هكذا أيضًّ
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 ُمتابعة القِّصة

قال ُموظف االستقبال ألمير إنه صدق بَقوله، وأضاف: "قد تستغربان إذا 

 متنزًها". 17 –ُمتنزهين، وأول أمس  7علمتما أن أمس نام هنا 

 رّد عليه أمير ومراد مًعا: "هذا غير منطقي".

أجاب الُموظف: "هذا بالذات منطقي"، وأكمل: "ولكن يجب أن تتذّكروا أن 

الُمرّبعات ال ُيشتَرط أن تكون كلها متساوية. تناولوا ورقة وارُسموا عليها 

ُمرّبعات، وتقسيم ُمرّبع  7عات إلى ُمرّبعات، وحاولوا تقسيم أحِد هذه الُمربّ 

 ُمرّبًعا. أنا على ثقة بأنكما ستنجحان بذلك". 17آخر إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة     
 3 العرض
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ا 17ُمرّبعات َو  7  ُمرّبعًّ

ُمرّبعات وتبليط ُمرّبع آخر بـِ  7ِاستعينوا بالُمرّبعات المرسومة في هذه الصفحة لتبليط ُمرّبع واحد بـِ 

ا. إذا وجدتم 17  حاًل، حاولوا إيجاد ُحلول أخرى. ُمربّعً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 ورقة المهّمة
 

 

 Elementary School    

         School   schooln     l 
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 َسيُر الدرس

 نبحث إدارة هذا الِقسم من الدرس، نعرض هذه الُحلول الُممكنة: أن قبل

 ُمرّبعات 7

َوران.  هنا يوجد حّل واحد. ُكّل حلٍّ آَخر ينتج من هذا الحّل بالدَّ

 

 

 

 

 

ا 17  ُمرّبعًّ

 مكن أن يطرحهما التالميذ في الصف:هذان حاّلن ُممكنان ي

 

 

 

 

ن من هَذن الحلَّين ُحلوالً أخرى، تعتمد على نفس المبادئ:  بالطبع يمكن أن ُنَكوِّ
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َم الُمرّبع في البداية إلى  ُمرّبًعا  25الُمشتَرك للُحلول في الجهة الُيمَنى هو على ما يبدو أن في جميعها قُسِّ

َدت ُمتطابًقا، وبعد ذلك   ُمرّبعات من هذه الُمرّبعات الُمتطابقة في ُمرّبع واحد. 9ُوحِّ

َم الُمرّبع في البداية إلى   9الُمشتَرك للُحلول في الجهة الُيسَرى هو على ما يبدو أن في جميعها قُسِّ

ات ُمرّبع 9ُمرّبعات ُمتطابقة. في أحد هذه الُمرّبعات الصغيرة جرى تقسيٌم ثاَنِوّي، وهو تقسيمه إلى 

 أخرى، أصغر.

ُمرّبًعا، من الُمحتَمل أن ال يطرحا أحد في صّفكم،  17ُنشير إلى أن هناك ُحلواًل أخرى لتقسيم ُمرّبع إلى 

 )ال حاجَة لعرضها في هذه المرحلة(. هذا مثال:

 

 

 

 

 

  كيف ُندير الدرس؟

لوا بينهم وأَصغوا إلى أفكارهم. شَ  ّجعوا التالميذ الذين وجدوا حاّلً أثناء عمل التالميذ على المهّمة، َتَجوَّ

واحًدا، أن يبحثوا عن ُحلوٍل أخرى. من الُمحتَمل أن يجد التالميذ ُحلواًل تختلف عن تلك سنعرضها 

اآلن، وهذا األمر سُيثري نقاشكم. بعد أن ينتهي التالميذ من عملهم، اسَتدعوا إلى اللوح تلميًذا لَيعرَض 

َل إلى هذا الحّل. من طلُ عات. اُ ُمربّ  7حلّه الخاّص بالتقسيم إلى  بوا من هذا التلميذ أن يشرَح كيف تَوصَّ

 الُمَتَوّقع أن يعرَض هذا التلميذ حلّه هكذا: 

مُت الُمرّبع إلى أربعة ُمرّبعات متساوية":  "في البداية َقسَّ

 

 

 

مُت أحَد الُمرّبعات األربعة إلى   ُمرّبعات أصغر منه": 4"بعد ذلك َقسَّ
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المرحلة ُيفّضل أن تدعموا فكرة هذا التلميذ. باستطاعتكم أن تقولوا هكذا: "في الحقيقة لقد في هذه 

مَت أحَد هذه الُمرّبعات األربعة  اكتَشفَت طريقة. بَدأَت بالتقسيم إلى أربعة ُمرّبعات ُمتطابقة، وبعد ذلك َقسَّ

 4بما أنَك بَدأَت  ِبـ ذ السؤال: "إلى ُمرّبعات ُمتطابقة أصغر منه". كذلك يوصى بأن تسألوا التلميذ ه

ُمرّبعات؟". الجواب عن هذا  8ُمرّبعات، فلماذا لم تحصل على  4َت واحًدا منها إلى مُمرّبعات ثم َقسَّ 

 4ُمرّبعات، لكننا استخدمنا واحًدا منها لكي ُنَقّسَمه إلى  4السؤال سيخدمنا الحًقا. صحيح أننا بَدأنا ِبـ 

 .4-1+4=  7عدد الُمرّبعات الناتج هو في الواقع  ُمرّبعات أخرى بحيث أصبح

ُمرّبعات )لن تجدوا  7استطاعتكم أن تسألوا التالميذ إذا استطاع أحُدُهم أن يجد حاّلً آخَر لمسألة الـ ب

ُمرّبًعا.  17أخرى(. في هذه المرحلة اسَتدعوا إلى اللوح تلميًذا ليعرَض حلّه الخاّص بالـ  لديهم ُحلواًل 

لكم في الصف، أن تكونوا رأيتم تلميًذا وجَد هذا الحّل:من الُممك  ن أثناء تَجوُّ

 

 

 

ى بأن يكون هذا التلميذ هو أّول واحد تستدعونه إلى اللوح. سبب ذلك أن هذا الحّل ُيشبه بطريقة يوصَ 

 ُمرّبعات. 7تناوله حّل مسألة الـ 

 عات.ُمربّ  7ِاسألوا التلميذ بماذا ُيشبه هذا الحّل حلَّ مسألة الـ 

منا أحد هذه 3×3كما سبق، بَدأنا بتقسيم الُمرّبع إلى ُمرّبعات ُمتطابقة )في هذه الحالة  (، وبعد ذلك َقسَّ

إلى عدد الُمرّبعات.  8هذه العملّية أضاَفت (. 3×3)في هذه الحالة  الُمرّبعات إلى ُمرّبعات ُمتطابقة

 .9-1+9=  17الحساب هنا هو 

 :3×3سَم على اللوح الُمرّبع بالَمبنى في هذه المرحلة ُيفّضل أن نر

 

 

 

 

ُمرّبعات أصغر  4الصغيرة إلى  في تقسيم الُمرّبعات بعد ذلك نسأل التالميذ هل كان باإلمكان أن نستمرّ 

 ُمرّبعات(: 7ألة الـ )كم فعلنا في حّل مس 2×2بالمبنى 
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 هذه هي المرحلة األولى:

م ُمرّبًعا صغيًرا آَخَر إلى ُمرّبعات بالمبنى 12إلى  9 هذه العملّية رفَعت عدد الُمرّبعات من . واآلن ُنَقسِّ

2×2: 

 

 

 

، ولذلك لن نِصَل 18. التقسيم التالي سَيرَفع عدد الُمرّبعات إلى 15إلى  12ِارتَفَع عدد الُمرّبعات من 

 :17إلى 

 

 

 

يد طريقة تفكير ُمهّمة. الحقُا سنرى ُمرّبًعا، لكّن التالميذ هنا تعلّموا بالتأك 17صحيح أننا لم َنِصل إلى 

َر طريقة التفكير هذه بصورة منهجّية.  كيف ُيمكننا أن ُنَطوِّ

 17في هذه المرحلة باستطاعتكم أن تسَتدعوا إلى اللوح تلميًذا ليعرَض حاّلً آخَر لتقسيم الُمرّبع إلى 

 ُمرّبًعا. ُتشيُر تجربتنا إلى أن هذا الحّل شاِئع:

 

 

 

 

َل إلى الحّل. من الُمَتَوّقع أن يشرح اُطلُبوا من  التلميذ الذي حلَّ على هذا النحو أن يشرَح كيف َتَوصَّ

مُت الُمرّبع الكبير إلى   ُمرّبعات ُمتطابقة": 5×5التلميذ تقريًبا هكذا: "في البداية َقسَّ
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دُت   عات":ُمربّ  9ُمرّبعات إلى ُمرّبع واحد" أو "وبعد ذلك َمَحوُت  9"بعد ذلك َوحَّ

 

 

 

 

بين الُمشَتَرُك اآلن اُطلُبوا من التالميذ أن ُيقارنوا بين هذا الحّل وطريقة الحّل السابقة التي رأيناها. 

فهو أن في الُمختلُِف الطريقَتين هو أن في كلَيهما نبدأ بتقسيم الُمرّبع الكبير إلى ُمرّبعات ُمتطابقة. أما 

ُم الُمرّبع األص ونستمّر ِبـ "تقسيم ثانوي"  دد أَقّل من الُمرّبعات مما نحتاجهلي إلى عالطريقة األولى ُنَقسِّ

ُم الَمرّبع األصلي إلى عدد أكبر من يزيد من عدد الُمرّبعات ، في حين أن في الطريقة الثانية ُنَقسِّ

رُ  ُد عدًدا من الُمرّبعات إلى ُمرّبع أكبر، وبذلك ُنَصغِّ عدد  الُمرّبعات مما نحتاجه، وبعد ذلك ُنَوحِّ

 الُمرّبعات.

خالل الحّل وأثناء عرض الُحلول ُيمكن أن ُيقّدم التالميذ اقِتراحات تبدو ظاِهِرّيًا على أنها  :ُمالحظة

 17مثاًل، التقسيم إلى  للمسألة، لكن في الواقع ِقسٌم من التقسيم ال ُيؤّدي إلى ُمرّبعات. صحيحة ُحلول

 هكذا:

 

 

 

جراء نقاش في الصف من خالله يَتَوّصل التالميذ بأنفسهم إلى أن ِقسًما في ِمثِل هذه الحاالت من المهم إ

باعّية الناتجة ليست ُمرّبعات. َذّكروهم خالل النقاش بورقة العرض  وبالتقسيم الذي  1من األشكال الرُّ

لى ُعِرَض فيها، وهو تقسيم يبدو ظاِهِريُّا على أنه تقسيم إلى ُمرّبعات، بينما هو في الواقع تقسيم إ

 ُمسَتطيالت.
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 تابع

، التي تقود التالميذ إلى مهّمة الفتة الَموجودة أيًضا في 4ورقة العرض في هذه المرحلة انَتِقلوا إلى 

 . هذه الورقة يجب َتوزيُعها على التالميذ حااًل بعد قراءة ورقة العرض.2ورقة المهّمة 
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 (2) القِّصةُمتابعة 

ُمرّبعات، وتقسيم ُمرّبع آخر  7اد ِفعاًل في تقسيم ُمرّبع إلى نجح أمير وُمر

 ُمرّبًعا، إاّل أن ذلك لم يساعدهما في الُحصول على غرفة. 17إلى 

ُمتنّزًها. شرح لهم  48فجأًة دخلْت إلى الفندق مجموعة كبيرة ُمؤلّفة من 

أن  ُموّظف االستقبال أنهم يستطيعون المبيت في الفندق، فقط إذا استطاعوا

ُمرّبًعا، ال ُيشتَرط أن تتساوى في الِمساحة.  48ُيقّسموا الغرفة إلى 

وأضاف الموّظف أنهم إذا لم يتمّكنوا من تنفيذ المهّمة، فباستطاعتهم أن 

 50يُضّموا إليهم الُمتنّزَهين أمير وُمراد، ثم يحاولون تقسيم الغرفة إلى 

ميع، فأخبرهم بأنهم حتى إذا لم ُمرّبًعا. لكّن ُمراد أراد أن ُيقّدم ِخدمًة للج

يتمّكنوا من ذلك، فإنه يقبل أن يبيت في الخارج، في الهواء الطلق، وذلك 

 مرّبًعا.  49لعدم وجود أّية مشكلة في تقسيم المرّبع إلى 

انقسم الُمتنّزهون إلى مجموعَتين. كانت مهّمة المجموعة األولى تقسيم 

ُمرّبًعا.  48الثانية تقسيم الُمرّبع إلى مرّبًعا، وكانت مهّمة  50الُمرّبع إلى 

عندئٍذ قال أمير: "إنه ألَمٌر شائٌق معرفة أّية مجموعة منهما ستنجح في 

 مهّمتها". 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة     
 4 العرض
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ا، 48 ا وَ  49 ُمرّبعًّ ا 50 ُمرّبعًّ  ُمرّبعًّ

رّبع ثاٍن ُمربًعا، وتقسيم مُ  48ِاسَتعينوا بالُمرّبعات المرسومة في هذه الصفحة لتقسيم ُمرّبع واحد إلى 

ا وتقسيم ُمرّبع ثالث إلى  49إلى   ُمرّبًعا. 50ُمربّعً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 ورقة المهّمة
 

 

 Elementary School    

         School   schooln     l 
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 إدارة الدرس

ًعا كبيًرا  لوا بينهم وأَصغوا إلى أفكارهم. ُتشير تجربتنا إلى أنكم ستجدون هنا َتَنوُّ أثناء عمل التالميذ َتَجوَّ

إلى طريٍق مسدود، باستطاعتكم أن ُتَذّكروهم بالطريقَتين بالنسبة للتالميذ الذين وصلوا  من الُحلول.

 اللَتين أشرنا إليهما في تحليل ورقة التلميذ األولى:

 الطريقة األولى

موا الُمرّبع الكبير إلى ُمرّبعات ُمتطابقة عدُدها أصغر من العدد المطلوب في السؤال، وبعد ذلك  أن ُيَقسِّ

سيم أحد الُمرّبعات الناتجة في التقسيم األّول إلى ُمرّبعات ُمتطابقة. ُيَكّبرون عدَد الُمرّبعات بواسطة تق

 أخرى. بتقسيم ُمرّبعاتالمّرة ِتلَو المّرة  بالطبع ُيمكنهم أن يستمّروا

 الطريقة الثانية

موا الُمرّبع الكبير إلى ُمرّبعات ُمتطابقة عدُدها أكبر من العدد المطلوب في السؤال، وبعد ذلك  أن ُيَقسِّ

رون عدَد الُمرّبعات بواسطة َتوحيد مجموعة من الُمرّبعات إلى ُمرّبع واحد أكبر. بالطبع ُيمكنهم يُ  َصغِّ

 أن يستمّروا المّرة ِتلَو المّرة في َتوحيد ُمرّبعات أخرى.

ه إلى اللوح لكي يعرضوا حلولهم. نعرض هنا بضع طرائق للحّل.  َشّجعوا التالميذ على التََّوجُّ

ا 49إلى  تقسيم الُمرّبع  ُمرّبعًّ

 :7×7ُمرّبًعا بواسطة المبنى  49هنا ال توجد مشكلة في التقسيم. ُنَقّسم الُمرّبع إلى 

 

 

 

ا 48تقسيم الُمرّبع إلى   ُمرّبعًّ

 

 ُمرّبًعا: 36باستطاعة التلميذ أن يعمل بحسب الطريقة األولى أعاله بأن يبدأ بتقسيم الُمرّبع إلى 
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. كما رأينا سابًقا، ُكلُّ تقسيم لُمرّبع إلى 12، أي ِبـ 48إلى  36لُمرّبعات من الهدف اآلن هو تكبير عدد ا

مّرات، هكذا  4، ولذلك يجب أن ُننّفذ هذه العملّية 3ُمرّبعات ُمتساوية يزيد من عدد الُمرّبعات ِبـ  4

 مثاًل:

 

 

 

 

 

ُمرّبًعا  25ع إلى باستطاعة تلميذ آَخر أن يعمل أيًضا بحسب الطريقة األولى، ولكنه يبدأ بتقسيم الُمربّ 

(5×5:) 

 

 

 

 

 

ا يبدو أن ُهناك ُمشكلة وهي أن 48إلى  25، من 23الهدف اآلن هو تكبير عدد الُمرّبعات ِبـ  . ظاهِرّيً

رنا أن ت3ال ُيقَسُم على  23العدد  ( ُيَكبِّر عدد 3×3ُمرّبعات ) 9قسيم الُمرّبع إلى ، ولكن إذا تَذكَّ

 ، تهوُن المشكلة.8الُمرّبعات ِبـ 

واألعداد  3يجب جمع األعداد  –انتبهوا! في الواقع نحن ننتقل اآلن من سؤاٍل هندسّي إلى سؤاٍل عددّي 

َم . معنى ذلك أنه علينا أن نُ 8+3+3+3+3+3. هذه طريقة لكي نفعل ذلك: 23لكي نحصل على  8 َقسِّ

 ، هكذا مثاًل:2×2وخمسة ُمرّبعات إلى  3×3ُمرّبُعا واحًدا إلى 

 

 

 

 

ُمهم أن ُندرك أن التالميذ الذين يَتَوّصلون إلى حلٍّ ُمشابٍه للحّل أعاله، هم على الُعموم ال يفعلون ذلك 
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ُيَكّبرون  –لخطأ كالتي عرضناها. إنهم يستخدمون بكثرة طريقة التجربة وا بطريقة تفكير عددّية ُمَرّتَبة

 .48، وأحياًنا يكتشفون أنهم تَخّطوا 48عدَد الُمرّبعات مرحلة بعد مرحلة على أمل أن يصلوا إلى 

 ُمالحظة

ُمرّبعات ُيكّبر عدَد  9، وأن تقسيم ُمرّبع إلى 3الُمرّبعات ِبـ  أقسام ُيكّبر عددَ  4م ُمرّبع إلى رأينا أن تقسي

الُمرّبعات ِبـ  نكون قد َكبَّرنا عددَ (، 4×4ُمرّبًعا )المبنى  16منا ُمرّبًعا إلى . اآلن، إذا َقسَّ 8الُمرّبعات ِبـ 

م ُسِحَب من الَعّد وأُضيَف مكاَنه  15 آخرين(. باستخدام هذه الطريقة باستطاعتنا  16)الُمرّبع الُمَقسَّ

ويمكننا أن نفعل ذلك  ُمرّبًعا، 23ِبُسهولة أكثر. علينا أن ُنضيف  48إلى  25تكبير عدد الُمرّبعات من 

َم ُمرّبًعا واحًدا إلى 8ُثّم إضافة  15بإضافة    .3×3وُمرّبًعا واحًدا إلى  4×4. معنى ذلك أنه علينا أن ُنَقسِّ

 

 

 

 

 

 64ُمرّبًعا، مثاًل  48باستطاعة التلميذ أن يعمل بحسب الطريقة الثانية أيًضا وأن يبدأ بتقسيم أكبر من 

 ُمرّبًعا:

 

 

 

 

 

ُمرّبًعا. الُمشكلة هنا أنه ال ُيمكننا أن نفعل ذلك فقط بواسطة َتوحيد  16لحالة علينا أن نطرَح في هذه ا

ُر عدَد الُمرّبعات في ُكّل مرحلة ِبـ  . ُمقابل ذلك، ُيمكن أن 3ُرباعّيات من الُمرّبعات، ألن ذلك سُيَصغِّ

َد مّرَتين  ُر عددَ  ُمرّبعات 9ُنَوحِّ ُر عدَد الُمرّبعات ِبـ 8المرّبعات ِبـ  )ُكلُّ َتوحيٍد كهذا ُيَصغِّ (، وبذلك ُنَصغِّ

 ُمرّبًعا بالضبط. 16
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مهم أن نعي أنه من الُمحتَمل أن يجد التالميذ طرائَق أخرى أقّل ترتيًبا. باستطاعتهم أن يبدأوا بأيِّ َتقسيٍم 

 أمام ُحلوٍل ُملفَتة جًدا لألنظار. كان، وبعد ذلك يتقّدمون بواسطة التقسيم والتَّوحيد. قد تجدون أنفَسكم

 

ا 50تقسيم ُمرّبع إلى   ُمرّبعًّ

ال نعرض هنا ُرسوًما للُحلول، وإنما ُمرّبًعا.  48ها في حّل مسألة الـ الفكرة هنا ُمشابهة لتلك التي رأينا

 ّدي.ُتؤّدي إلى هذه الرسوم. هناك بالطبع طرائق أخرى لحّل هذا التح شأنها أنفقط حسابات عددّية من 

 اإلمكانّية األولى

ُمرّبًعا  50، وبعد ذلك لكي نصل إلى  6 6 ، أي أننا نبدأ بتقسيم الُمرّبع الُمعطى إلى36+8+3+3

 .2×2وُمرّبَعين آخَرين إلى  3×3ُنَقّسم أحد الُمرّبعات إلى 

 اإلمكانّية الثانية

ُد  50لكي نصل إلى ، وبعد ذلك 8×8، أي أننا نبدأ بتقسيم الُمرّبع الُمعطى إلى 3-3-8-64 ُمرّبًعا ُنَوحِّ

  .2×2من المبنى  ومجموعَتين 3×3ذات المبنى مجموعة من الُمرّبعات 
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 القسم الثاني

في هذا القسم نستمّر في تناُول ِقّصة اإلطار الخاّصة بالفصل، التي تتناول قرية الُمرّبعات والُفندق الذي 

ورقة عة الشكل إلى ُمرّبعات. ِاعرضوا على التالميذ يستضيف فقط عدًدا ُمالئًما لتقسيم ُغرفة ُمربّ 

، 48تقسيم ُمرّبع إلى  –. في هذه الورقة يوجد َتذكيٌر بالطريقة التي أنَهينا بها القسم السابق 5العرض 

، من شأنه أن ُيؤّدي إلى النقاش المركزّي للفصل. اُطلّبوا من ُمرّبًعا. يلي هذا التذكير سؤال 50َو  49

 ُيفّكروا لبعض الَوقت في السؤال. التالميذ أن
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 خمسون وأكثر

على ُموّظف االستقبال في الفندق،  48عرض أمير وُمراد والمتنّزهون الـ 

 ُمرّبًعا: 50َو  49َو  48ُمرّبعات ُمَقّسَمة إلى 

 

 

 

 

، وقال: "عندما أُمِعُن النظَر اآلن 48اندفع أديب، وهو أحد الُمتنّزهين الـ 

 ُمرّبًعا". 51، حااًل أرى طريقة لتقسيم ُمرّبع إلى في هذه الرسوم

  هل بإمكانكم أنتم أيضا رؤية هذا الحّل السريع؟

 

 

 

 

 

 

 

ا 49 ا 50 ُمرّبعًّ ا  48 ُمرّبعًّ  ُمرّبعًّ

ورقة     
 5 العرض
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  الدرس إدارة

ُن من  48وبعد ذلك اُطلُبوا منهم أن يعرضوا أفكارهم. حّل الـ أَعطوا التالميذ فُرصة للتفكير،  ُمرّبًعا ُيمكِّ

 4إلى  48رّبًعا. ُكلُّ ما يجب ِفعلُُه هو تقسيم أحد الُمرّبعات الـ مُ  51االنتقال الَفوري إلى حّل الـ 

 ُمرّبعات. هكذا مثاًل: 3. أصبحنا نعلم أن هذه العملّية ُتضيف 2×2ُمرّبعات بالمبنى 

 

 

 

 

 

ُمرّبًعا.  52بعد أن يعرض أحد التالميذ هذا الحّل، اُطلُبوا من التالميذ حااًل أن يعرضوا حاّلً لمسألة الـ 

م إلى   :2×2ُمرّيًعا وُنَقّسم أحد ُمرّبعاته إلى  49الفكرة هنا ُمشابهة، ننتقل إلى الُمرّبع الُمَقسَّ

 

 

 

 

 ُمرّبًعا. هذا أحد الُحلول: 53اآلن اُطلُبوا من التالميذ أن يعرضوا َفوًرا حاّلً لمسألة الـ 

 

 

 

 

ا 49 ا 50 ُمرّبعًّ ا 51 ُمرّبعًّ  ُمرّبعًّ

ا 50 ا 51 ُمرّبعًّ ا 52 ُمرّبعًّ  ُمرّبعًّ

ا 52 اُمرّبعًّ  51 ا 53 ُمرّبعًّ  ُمرّبعًّ
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ًعا. هنا نرجع إلى الرسم األيَسر وُنَقّسُم ُمربّ  54اآلن اُطلُبوا منهم أيضا أن يعرضوا حاّلً لمسألة الـ 

 :2×2واحًدا من ُمرّبعاته إلى 

 

 

 

 

 

. اجهم من طريقة العمل التي اعتَمدناهافي هذه المرحلة ُيمكن أن نطلب من التالميذ أن يعرضوا استنت

صحيح  من الُمرّبعات هو  إلى ُكلِّ عدد   ُيمكُن تقسيُم ُكلّ ُمرّبع  َبرَهّنا أنه  االستنتاج هو أننا بهذه الطريقة

. لهذا االستنتاج ُعمٌق رياِضيٌّ كبير. طريقة الُبرهان التي استخدمناها ُتَسّمى 48أكبُر أو ُيساوي 

ُمرّبًعا، وَبَيّنا  50ُمرّبًعا وإلى  49ُمرّبًعا، إلى  48أَثَبتنا ِصّحَة االّدعاء في التقسيم إلى "االسِتقراء". 

لِّ واحٍد من هذه التقسيمات لكي نحصل على تقسيٍم آَخر فيه عدُد الُمرّبعات كُ أيضا كيف ُيمكُن استخداُم 

. رأينا أن بواسطة هذه الطريقة ُيمكُن أن نفهَم لماذا نستطيع أن َنِصَل إلى تقسيٍم بُكّل عدٍد من 3أكبُر ِبـ 

 .48الُمرّبعات ابتداًء من 

 تابع

م إلى  التي فيها 6ورقة العرض اآلن ِاعرضوا على التالميذ   6ثالثة ُمرّبعات. أحُد الُمرّبعات ُمَقسَّ

وتقوُدنا إلى ُمرّبعات. ورقة العرض هذه ُتنهي الفصل  8ُمرّبعات والثالث إلى  7ُمرّبعات، الثاني إلى 

االستنتاج النهائّي الخاّص بتقسيم الُمرّبع. كبديل، باستطاعتكم أن تطلُبوا في البداية من التالميذ أن 

( وبعد ذلك فقط 7ُمرّبعات )سبق أن تناولنا التقسيم إلى  8َو  7، 6ّبع األصلّي إلى ُيقّسموا الُمر

 تعرضون ورقة العرض.

 طلُبوا من التالميذ أن ُيفّكروا بضع دقائق في هذا السؤال وأن يعرضوا أفكاَرهم.اُ 

  

 

 

ا 52 ا 53 ُمرّبعًّ ا 54 ُمرّبعًّ  ُمرّبعًّ
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 نهاية القِّصة

ه بواسطة بُموظف االستقبال بعد أن شرح له الُمتنّزهون أن ّب الحماسُ دَ  

 مكنُ لماذا يُ  أن نفهمَ  مكنُ ُمرّبًعا، يُ  50َو  49 ،48عات إلى تقسيم الُمربّ 

أو يساوي  عدٍد صحيٍح من الُمرّبعات، سواًء كان أكبرَ  ُمرّبع إلى أيّ  تقسيمُ 

 . أخرج ُموظف االستقبال من الُدرج ورقة عليها هذه الرسوم:48

 

 

 

 

 

ُمرّبع إلى أّي عدٍد  تقسيمُ  مكنُ أنه يُ ثم قال: "من المؤّكد أنكم اآلن ُتدركون 

 مكنُ فصاعًدا"، وأضاف: "رأينا أيضا أنه يُ  6صحيٍح من الُمرّبعات من 

أو  2ُمرّبعات. لكن لم ينجح أحد في تقسيم الُمرّبع إلى  4ُمرّبع إلى  تقسيمُ 

ُمرّبعات، إِذ باءت ُكّل المحاوالت بالفشل. فما رأيكم، هل هناك  5أو  3

 ُمرّبعات؟". 5أو  3ُمرّبع إلى  طريقة لتقسيم

 

   

 ُمرّبعات 6 ُمرّبعات 7 ُمرّبعات 8

 ورقة     
 6 العرض
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 إدارة الدرس

ُيؤّكد أنه باإلمكان تقسيم الُمرّبع إلى ُكلِّ ُمرّبًعا  50َو  48، 49ما رأينا من قبل، تقسيُم الُمرّبع إلى ك

ُمرّبعات ُيؤّكد أنه  8َو  7، 6. بطريقة ُمشابهة، تقسيُم الُمرّبع إلى 48عدٍد من الُمرّبعات ابتداًء من 

، 9. هذا مثال لالنتقال إلى تقسيم الُمرّبع إلى 6إلمكان تقسيم الُمرّبع إلى ُكلِّ عدِد من الُمرّبعات ابتداًء با

 :1ُمرّبًعا 11َو  10

 

 

 

 

 

 

ُمرّبعات َمصيُرها الفشل. سُيحاول التالميذ ِفعَل ذلك لبضع  5أو إلى  3ُكلُّ ُمحاوالت تقسيم الُمرّبع إلى 

عدِم ُوجوِد حلٍّ لهاَتيِن  سببِ ل رهانٍ في آخر الفصل يحتوي على بُ  1ُملحق دقائق ولن ينجحوا )ال

ٌب بالنسبة لتالميذ في مدرسة ابتدائّية(. أجِملوا الدرس بأن المهّمَتين . الُبرهان ُمَعّد للمعلمين، ألنه ُمَركَّ

عدٍد صحيٍح من الُمرّبعات تقولوا للتالميذ إنهم في هذا الدرس اكتشفوا أنه ُيمكُن تقسيُم ُمرّبع إلى ُكلِّ 

 .5أو  3، 2باستثناء األعداد 

في آخر الفصل يحتوي على َتوسيٍع للمعلمين، نعرض فيه وجهة نظر ُمختلفة لتناُول المسألة  2الُمحق 

 التي رافَقتنا في الفّعالّية.

                                                           

1
ب ، وذلك بَفحص الباقي في ِقسمة العدد المطلو6ُنشير إلى أنه بهذه الطريقة باستطاعتنا التعميم وطرح َخوارزِميَّة لكّل عدد أكبر من  

م إلى 1هو  3، فإن الباقي من قسمته على 85. مثالً، إذا كان العدد المطلوب هو 3على  ، ألنه ُيعطي أيضا 7. نبدأ بالُمرّبع الُمَقسَّ

ُم فيه ُمرّبعاٍت بعدد المّرات الالزمة، ِعلًما بأن ُكّل تقسيم ُيضيُف 3عند قسمته على  1الباقي   ُمرّبعات. 3. ُثم ُنَقسِّ

 ُمرّبعات 8

 ُمرّبعات 11

 ُمرّبعات 6

 ُمرّبعات 9

 ُمرّبعات 7

 ُمرّبعات 10
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 إجمال

ل من الهندسة إلى هو االنتقاهذا الفصل يقوُد التالميذ بالتوازي إلى بضعة مسارات. المسار األّول 

لَت إلى مهّمة الُوصول من ُمرّبًعا  50مثالً، مهّمة تقسيم الُمرّبع إلى  – الحساب  50إلى  36َتَحوَّ

وهو  –التعميم فقط. وهناك مساٌر آخر في الفصل هو  8وأعداد من  3بواسطة إضافة أعداد من 

ٍد ال نهائّي من الحاالت الُممكنة، ربما االنتقال من إثبات عدٍد صغيٍر وَمحدوٍد من الحاالت إلى إثبات عد

باستثناء عدٍد صغيٍر من الحاالت الشاّذة )أثَبتنا أنه ُيمكُن تبليُط ُكّل ُمرّبع بُكلِّ عدٍد صحيٍح من الُمرّبعات 

 (.5َو  3, 2باستثناء 

ٌب ُمهّم في أصل مفهوم الُبرهان. الطريقالتعميم  ة التي هو حجرالزاوية في الرياضّيات، وهو ُمَركِّ

طريقة ُبرهان في الرياضّيات ُتَسّمى االسِتقراء، التي  في ِسياق الفصل اعتمَدت على بداياتعرضناها 

. نرجو أن ُيسهم عملُنا هذا في ُمساعدة التالميذ على فهم ُتَعلَّم في مراحل ُمتقّدمة من تعليم الرياضّيات

 وتذويت مفاهيم ُمتقّدمة في الرياضّيات.
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 ُمرّبعات 5أو بِـ  3لماذا ال ُيمكُن َتبليُط ُمرّبع بِـ  :1 الُملَحق

البراهين التي سُنقّدمها هنا هي بُمستوى أعلى بكثير من ُمستوى الغالبّية الُمطلقة لتالميذ في ُصفوف 

ة للمعلم.  الخامس والسادس، وهي ُمَعدَّ

 ُمرّبعات 3

ن في الزوايا األربع للُمرّبع  ُمرّبعات أصغر منه. ُكلُّ زاوية من  3الذي ُنريُد أن ُنَبلّطه بواسطة لنتَمعَّ

 بُمرّبع تبليط. هذا مثال لُمرّبع ُبلَِّطت ُكّل زاوية فيه بُمرّبع آَخر: ذه الزوايا يجب أن تكون ُمَغّطاةه

 

َطَتين بنفس ُمرّبعات، ولذلك اثنتان من هذه الزوايا يجب أن تكون ُمَبلّ  3ولكن انتبهوا! ِبَحوزتنا فقط 

الُمرّبع. الُمشكلة هي أن المرّبع الوحيد الذي ُيمكُنُه أن ُيَغّطي هاَتيِن الزاويَتين هو الُمرّبع األصلي، الذي 

 منه. أصغر علينا أن ُنبلّطه بثالثة ُمرّبعات

 ُمرّبعات. 3أنه ال توجُد طريقة لتبليط ُمرّبع ِبـ ستنتج من ذلك ن

 ُمرّبعات 5

نبدأ كما من قبل. ُكّل زاوية من زوايا الُمرّبع الُمعطى يجب أن  َتركيًبا من سابقتها. هذه الحالة أكثرُ 

تكون ُمَغّطاة بُمرّبع آَخر )وإاّل، كما رأينا سابًقا، فإن الُمرّبع الَوحيد الذي ُيمكُنُه أن ُيَغّطي أكثَر من 

نوا مّرةً  زاوية واحدة هو الُمرّبع الذي ُنريُد أن ُنبلّطه(. أخرى في الحالة الَمرسومة في الِقسم السابق  تَمعَّ

ن من  بليط الُمَكوَّ ُمرّبعات، أن تكون ُكلُّ الُمرّبعات األربعة التي ُتَغّطي  5من الُبرهان. ال ُيمكن للتَّ

رض الزوايا ُمَتباِعَدة )ال تّتصل بِضلع أو بَرأس( ألن الِمساَحة الُمتبّقَية للُمرّبع الخاِمس ليست ُمرّبًعا! ِلَنف

أن يكون هذاِن الُمرّبعاِن   -يّتصالن بَرأس. توجُد حالتان للحظة أن الُمرّبَعيِن في زاويَتيِن ُمتقابلَتين 

 :في الِقياس ُمتساوَييِن أو ُمختلَفين

 

 

 

 

أحُد الُمرّبَعين الَموجوَدين : الُمرّبعان ُمتساويان – الحالة أ
ين )الُيمَنى الُعلويَّة والُيسَرى في الزاويَتيِن الُمَتَبّقيتَ 

ًما إلى ُمرّبَعين، ورأينا أن  فليَّة( يجب أن يكون ُمَقسَّ السُّ
 ذلك غير ُممكن.

واضح أنه  –:في الِقياس الُمرّبعان ُمختلفان –الحالة ب 
الِقسم  –ُمرّبعات  5وجد تتّمة ُتمّكننا من التبليط ِبـ ال ت

حيث نستطيع  –الُمتبّقي للتبليط ُمَركَّب من ُمسَتطيلَين 
 "في أحسن الحاالت" أن ُنبلّط ُكّل واحٍد منهما بُمرّبَعين.
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بما أن الُمرّبَعيِن الُمتاقبلَين ال ُيمكُن أن يشتركا بقطعة على ِضلٍع ُمشَتَرك )ألنه عندئٍذ سيكون أحُدهما 

ستطياًل(، تَبّقى علينا أن نفحَص الحالة التي فيها الُمرّبعان ُيغّطيان زاويَتيِن ُمجاورَتيِن يّتصالن مُ 

ببعضهما بِضلٍع ُمشَتَرك أو بقطعة ُمشتَرَكة. هنا أيًضا يجب أن نفحَص الحالَتين: هذان الُمرّبعان 

 ُمتساويان أو ُمختلفان في الِقياس.

 ويانالُمرّبعان ُمتسا – الحالة أ

 

تَبّقى علينا أن ُنَقّسم الُمسَتطيل الُعلِوّي إلى ثالثة ُمرّبعات. ُكّل زاوية من زوايا هذا الُمسَتطيل األربع 

ُمرّبعات فقط، فإن زاويَتين من زوايا  3يجب أن تكون ُمَغّطاة بأحد هذه الُمرّبعات. وبما أنه تَبّقى لَدينا 

. ليس من الصعب أن نرى أن الطريقة الَوحيدة لِفعِل ذلك هي الُمسَتطيل يجب أن ُتَغّطى بنفس الُمرّبع

فلِّي من الُمرّبع الُمعطى:تثبيت ُمرّبع ُمساٍو في ِقياساته  ينا بهما القسم السُّ  للُمرّبَعين اللَذين سبق أن َغطَّ

 

 

ين، ولكننا نعلم أنه ال توجد تَبّقى علينا اآلن أن ُنبلّط الُمرّبع الُمَتَبّقي في الزاوية الُعلِوّية الُيسَرى بُمرّبعَ 

 طريقة لتبليط ُمرّبع بُمرّبَعين.

 الُمرّبعان ُمختلفان في القِياس – الحالة ب

 

لنَتَمّعن اآلن في الزاويَتن الُعلِوّيَتين للُمرّبع الكبير اللَتين مازالتا َغير ُمَبلّطَتين. ليس من الصعب أن 

يجب أن يكون ُمساوًيا للُمرّبع الصغير الذي زاوية منهما  غّطي ُكلّ ُمرّبع ًيمكن أن يُ  أن أكبرنستنتج 

فلّية الُيمَنى للُمرّبع األصلّي. هكذا يبدو التبليط بعد أن نستخدم أكبر ُمرّبَعين ُممكَنين:  ُيغّطي الزاوية السُّ

 

 

 



  כפר הריבועים

 َقرَيُة الُمَرّبعات
 

30 

لك سُنحاول بطريقة إذن ال حلَّ للمسألة ألن الِقسم الُمَتَبّقي للُمرّبع الخامس هو من ِقسَمين ُمنفصلَين، ولذ

أخرى أن ُنغّطي زاوية واحدة أو الزاويَتن الُعلوّيَتين في الُمرّبع األصلي بُمرّبع أو بُمرّبَعين أصَغر. في 

 ُمرّبعات. 5هذه الحالة أيًضا نرى بُوضوح أننا لن ننجح بالتبليط ِبـ 

 

 

 

 ا.في ُكّل حالة من هذه الحاالت الِقسم الُمَتَبّقي للتبليط ليس ُمرّبعً 
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 وجهة نظر ُمختلفة للمسألة :2 الُملَحق

نعرض هنا ُبرهاًنا على مرحلَتين لالّدعاء بأنه ُيمكُن تقسيُم ُكّل ُمرّبع إلى أّي عدٍد صحيٍح من الُمرّبعات 

 ُمرّبعات. هاتان هما المرحلتان: 4فصاعًدا، وأيًضا إلى  6ابتداًء من 

 .4َزوجّي من الُمرّبعات ابتداًء من  ُنبرهن االّدعاء لُكّل عددٍ : المرحلة األولى

 .7نعتمد على المرحلة األولى وُنبرهن االّدعاء لُكّل عدٍد َفرِدّي من الُمرّبعات ابتداًء من : المرحلة الثانية

 المرحلة األولى

تقسيَمه وإنما  انتبهوا! في الواقع ال نبدأ من ُمرّبع ُنريدُ ُمرّبًعا.  20لنفرض أننا ُنريد أن ُنَقّسَم الُمرّبع إلى 

ُمرّبًعا ُمتطابًقا )في هذه المرحلة "نتُرُك جاِنًبا"  18ُمرّبًعا. في البداية نأُخُذ فقط  20سنبني ُمرّبًعا من 

ُمرّبعات  9ُمرّبَعين ال نعرُف قياساِت ُكلٍّ منهما(. ُنَقّسم هذه الُمرّبعات إلى مجموَعَتن، ُكّل مجموعة من 

 وُنرّتبهما هكذا:

 

  

 

 

فليَّة الُيسَرى،  –حصل على الُمرّبع الكبير تَبّقى علينا أن ُنضيف ُمرّبَعين لكي ن ُمرّبع في الزاوية السُّ

 الذي ُيطاِبق ُكّل ُمرّبع من الُمرّبعات السابقة، وُمرّبع آَخر أكَبر منه في الزاوية الُعلويَّة الُيمَنى:

 

 

 

 

 

ن نبني ُمرّبًعا من ُكلِّ عدِد َزوجّي من الُمرّبعات ليس من الصعب أن نفهم أننا، بطريقة ُمشابهة، ُيمكن أ

ُم باقي الُمرّبعات )الُمتساوية في ِقياساتها( إلى مجموعَتين 4ابتداًء من  . "نتُرُك جاِنًبا" ُمرّبَعين، ُنَقسِّ

 ُمتساويَتين، ونعمل بحسب الطريقة أعاله.
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، ومن الُمرّبَعيِن اآلَخَريِن نبني هذا ًبا" ُمرّبَعين"نتُرُك جانِ  .ُمرّبعات 4الُبرهان صحيح أيًضا في حالة الـ 

 المبنى:

 واآلن ُنضيف الُمرّبَعين الناِقَصين:

 

 :المرحلة الثانية

في هذه المرحلة نقوم بعملّية ُمشابهة للعملّية التي قُمنا بها خالل الدرس. نأخُذ ُكّل الُحلول التي وَجدناها 

وجّية للمُ  ُم في ُكّل واحٍد منها واحًدا من الُمرّبعات إلى الخاّصة باألعداد الزَّ ُمرّبعات  4رّبعات، وُنَقسِّ

 . وهذا ما سيحُدث:3من قبل، هذه العملّية ُتَكبُِّر عدَد الُمرّبعات ِبـ  ا. وكما تعلّمن2×2بالَمبنى 

  م إلى ًما إلى  4الُمرّبع الُمَقسَّ  ُمرّبعات. 7ُمرّبعات سُيصبح ُمرّبًعا ُمَقسَّ

  ّم إلى الُمرب ًما إلى  6ع الُمَقسَّ  ُمرّبعات. 9ُمرّبعات سُيصبح ُمرّبًعا ُمَقسَّ

  م إلى ًما إلى  8الُمرّبع الُمَقسَّ  ُمرّبًعا. 11ُمرّبعات سُيصبح ُمرّبًعا ُمَقسَّ

 . 7على هذا النحو باستطاعتنا أن نحصل على تقسيٍم للُمرّبع بُكّل عدٍد َفرِدّي من الُمرّبعات ابتداًء من 

َم ُمرّبًعا إلى ُكّل عدد صحيح من إذن،  من المرحلَتين مًعا نكون قد َبرَهّنا أنه باستطاعتنا أن ُنَقسِّ

 .5، باسثناء 4الُمرّبعات ابتداًء من 

 


