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 "؟لم يكنماذا لى " ةاستراثيجي

 في صف السياضيات هاوظائفو  ،هاأهىاع ،هامعاهيمفهىمها،  

 زوان عنبىس يو أخالم عنبىس ي ، وجيه ضاهس

 :ثلخيص

"ماذا لى لم ًًٌ".  تاطتراجُجُخاؿت لوسح اإلاؼٌالث وهي  تاطتراجُجُهرا اإلاهاُ في ػسق و

، بما في ذلَ تطتراجُجُم، وأهىاع هره لااهسح اإلاؼٌالث بؼٍل غا تاطتراجُجُبدأ بػسق مكهىم ه

ما ناله الباخشىن في  ًٍ، ذايساجُتُطتراجلااـل طماث وقىائد ه"ماذا لى لم ًًٌ"، وا تاطتراجُجُ

اكُت باليظبت لهره الظماث والكىائد. بػدها  ػسق دزاطاث طابهت غالجذ أزس والتربُت الٍس

اكُاث. ماذا لى لم ًًٌ غلى حػلم الوالب تاطتراجُجُ اطخخدام ػسق أمشلت وبػد ذلَ  للٍس

 اطخخدامـل ىخىطؼ قه"ماذا لى لم ًًٌ"، وا تاطتراجُجُمخخلكت مً ألادب البدثي غلى 

اكُت خاؿت،  تطتراجُجُلاا اكُاث غً هزم في ظاهسة ٍز بحن يُكُت بدث الظاهسة في ؿل الٍس

و  اكُاث إلاهاُ هى ئزازة اهخمام لىا مً هرا ا هدف مهم. تطتراجُجُلاا اطخخدامهٍس مػلمي الٍس

اباإلاهاُ حظاغدهم غلى ذلَ.تي وػسكها ها، والكػالُاث الاطخخدامت واطتراجُجُبالا

 مقدمة:

اكُت ألابدار ألاخحرة  يأداة اث خل اإلاؼٌالث اطتراجُجُل حؼدد قهى غلى في التربُت الٍس

اكُاث،   اماطخخد. وذلَ ألن اث هسخهااطتراجُجُوئهما أًلا غلى حػلُم وحػلم في ؿل الٍس

اكُاث ٌظاغد الوالب غلى زؤٍت أوطؼ للمؼٍلت، اطتراجُجُ اث هسح اإلاؼٌالث في ؿل الٍس

اكُت التي جـكها اإلاؼٍلت.  وحؼحر ألابدار ويرلَ غلى جىطُػها وبالخالي جىطُؼ الظاهسة الٍس

خل اإلاؼٌالث(  تاطتراجُجُواهسح اإلاؼٌالث  تاطتراجُجُمػا ) خحنطتراجُجُلاا اطخخدامأن 

اض ي اإلاددد نئلى  جإدًان اكُاث بؼٍل غام وللمىكىع الٍس ُادة الوالب هدى قهم أيبر للٍس

مًٌ الهُى بأن  هسح اإلاؼٌالث جهىد الوالب هدى جىحه  تاطتراجُجُالري حػالجاهه. ٍو

اكُت، ويىدُجت لرلَ، جدظحن مهازاث خلهم ئلى  أقلل وهسم أقلل لحل مؼٌالث ٍز

اكُت إدي للمؼٌالث الٍس جىمُت داقػُتهم وػػىزهم ئلى  تراجُجُطتهره لاا اطخخدام. ٍو

اكُت بػد اهخساههم في  باإلزازة لخػلمها، وباألخف غىدما ًىخسهىن في خل اإلاؼٌالث الٍس
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جُت ماذا لى لم ُخاؿت لوسح اإلاؼٌالث وهي اطتراج تاطتراجُجُهرا اإلاهاُ يهخم ب .هسخها

اًًٌ؟ 

 كشكالتامل طسح ةاستراثيجيمفهىم 

غلى الباخشحن  هاوػخمد في جىكُدىا إلاكهىم. هسح اإلاؼٌالث تاطتراجُجُهىضح أول مكهىم 

اغخمد هإلء الباخشىن غلى . (Song, Yim, Shin & Lee, 2007)  طىهج، ًُم، ػحن ولي

ولًٌ  ،بوسم مخخلكتهسح اإلاؼٌالث  تاطتراجُجُوؿكذ  اطاث طابهت في هرا اإلاجاُدزا

يُلباجٍسَ  فغس ا. الث وأطئلتهسح مؼٌأهمُت وكسوزة وهى  هكع اإلاػجىئلى  ؼحراٌا هحمُػ

((Kilpatrick, 1987 طُلكس  ، بِىما وؿكهاأنها "ؿُاؾت اإلاؼٌالث"ب تطتراجُجُهره لاا

(Silver, 1994) الترواوا بساونا أػاز خحن في ،"اإلاؼٌالث حؼٌُل" بأنها (Brown & Walter,  

اإلاؼٌالث  مكهىم هسح(Polya, 1981) وأوضح بىلُا . "اإلاؼٌالث هسحاطم "ب ليهائ  (1990

 أولى، بِىما ؿُاؾت مؼٌالث حدًدة بػد ئًجاد الحل للمؼٍلت ألاؿلُتبأهه غبازة غً 

 َ  . هاػسون اإلاؼٍلت غلى خلظسوف أو  بػميُكُت جأزحر حؿُحر ئلى  اهخماما (1987)يُلباجٍس

أن ألادبُاث التي جٍلمذ غً ئلى  (Lavy & Bershadsky, 2003)طٍي دلفي وبسػا ثأػازا

ا تاطتراجُجُ
 
 غلى مدىز لاهخمام ولِعيص غلى غملُت هسح اإلاؼٌالث هسح اإلاؼٌالث جسي

نبل، خالُ أو  تطتراجُجُبأهه مً اإلامًٌ جوبُو هره لااا خأكاقوايما اإلاؼٌالث،  أدواث خل

مشاُ غلى  بأنها"ماذا لى لم ًًٌ؟"  تاطتراجُجُ اخوؿكالٍاجبخان  بػد خل اإلاؼٍلت اإلاػواة.

اغلى مؼٍلت مػواة.  بالغخمادؼٌالث حػخمد هسح م  تاطتراجُجُ

َ  دد اػٌ : الخجمُؼ، الهُاض، اإلاؼٌالثؿُاؾت  تطتراجُجُلامساخل أزبؼ  (1987)يُلباجٍس

هسح  تاطتراجُجُمساخل  هد ناما بخهظُمق( 8991) بساون ووالترأما الخػمُم والخىانم. 

ااإلاػواة يم ت: ألاولى هي نبُى اإلاؼٍلأطاطِخحن مسخلخحنئلى  اإلاؼٌالث
 
والشاهُت  ،هاا هي وخل

 بساون ووالتر امن مؼٌالث حدًدة. و زااجشاإلاػواة  تفي مسخلت جددي اإلاؼٍل ، خُثجدديها

هدزض  قاهىا تطتراجُجُوقها لهره لاا .تطتراجُجُاطما لهره لاا "ماذا لى لم ًًٌ؟" حاانتراب

دًً  مً  مػوُاتهات واباإلاؼٍلهخالغب  ومً زم ،هابُاهات -هامً مٍىهات يالانلُت اإلاؼٍلت، مدد 
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ى هي ول: ألااججسي هره الػملُت في مسخلخحن. "لم ًًٌ؟ "ماذا لىا غملُت هسح أطئلتخالُ 

ً حمُؼ الػىاؿس اإلارًىزة في هف اإلاؼٍلت هكي ًل مً  يه ، وألاخسيامػوُاتها - جدٍو

م. بػدها الػىاؿس اإلادوهت بىاطوت هسح الظإاُ :"ماذا لى لم ًًٌ الػىـس يما هى؟"  ًهد 

ً ا، اإلاىكيبدائل للػىـس  اإلاخػلم ان ًل بدًل مً البدائل مؼٍلت حدًدة. ٍى ابدُث 

في ًىهخىزوقِؽ، ًىاػى، لًٌحن  ثيما حاء اث هسح اإلاؼٌالثاطتراجُجُبػم  آلانهـل 

ا.(Kontorovich, Koichu, Leikin & Berman, 2012) وبحرمان 

و الخبادُ  هيوا ،الخمازل تاطتراجُجُ - بحن هدف اإلاؼٍلت ؿُاؾت مؼٍلت حدًدة غً هٍس

االهائمت وبحن ظسوقها.

و الخالغب في ظسوف  تطتراجُجُهره لااوجخم  ،الخالغب اإلاهُد تاطتراجُجُ - غً هٍس

اوؼاء مؼٍلت ، وهى الخؿُحر الػددي مشل ،أو في لاقتراكاث اللمىُت للمؼٍلت اإلاؼٍلت

و حؿُحر الهُم الػددًت اإلاػواة.   حدًدة غً هٍس

و الخالغب بهدف  ،فالخالغب بالهد تاطتراجُجُ - وهي خلو مؼٍلت حدًدة غً هٍس

للمؼٍلت  ألاطاطُتغلى الكسكُاث  ؤلابهاءاإلاؼٍلت اإلاػواة أو هدف اإلاؼٍلت الظابهت مؼ 

 دون حؿُحر. 

 خلو مؼٍلت مػُىت بدُث جٍىن اإلاؼٍلت اإلاػواة خالت خاؿتوهي  ،الخػمُم تاطتراجُجُ -

 .لها

ؼٍلت حدًدة بؼسن أن ًخولب خلها ؿُاؾت موهي  ،اطتهداف خل مػحن تاطتراجُجُ -

اض ي خاؾ. اطخخدام ت، خل أو ههج ٍز  هظٍس

 خلها ًخولب مؼٌالث بوسح الهائمت اإلاؼٍلت جىطُؼ ، وهي غملُتالدظلظل تاطتراجُجُ -

ا. طابهت مؼٌالث خل

  : سمات وفىائدالسياضيات وجعلم لحعليم ةاستراثيجيك مكشكالت طسح

اكُت زُمخان أطاطِوخل أطئلت هما  مؼٌالثهسح   ,Pittalis, Christou)خان في التربُت الٍس

Mousoulides & Pitta-Pantazi, 2004) ا بؼٍل مخحن م. هاجان الشُمخان مخػلهخان ببػله
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اكُاث ُخحن حػلُطتراجُجًا  ;Kilpatrick, 1987; NCTM, 2000)مُخحن في ؿل الٍس

Stoyanova, 2005) ًإدي اطخػماُ ألاخسي، وخُث ئلى  ، خُث ًهىد اطخػماُ ئخداهما

اض ي اإلاددد  هدىانُادة الوالب ئلى  ًل منهما اكُاث بؼٍل غام وللمىكىع الٍس قهم أيبر للٍس

اكُاث ب الري حػالجاهه. جج اه مؼٌالثوسح بخىطؼ أيبر ًمًٌ الهُى بأن اهخمام مسبي الٍس

اكُاث، لِع قهى  تاطتراجُجًُ تطتراجُجُلااهره ئلى  غً هظستهم قػالت لخػلُم وحػلم الٍس

اكُت،  مؼٌالثلهُادة الوالب هدى جىحه أقلل وهسم أقلل لحل  ئلى  ويىدُجت لرلَ،ٍز

اكُت  مؼٌالثجدظحن مهازاث خلهم لل  & ,Brown & Walter, 1990; Brown)الٍس

Walter, 1993; Leung & Silver, 1997; Perrin, 2007) هت لخدظحن ، وئهما أًلا يوٍس

اكُاث واإلاىا خىمُت ل جإدي أًلاكُؼ اإلاخخلكت بها، يما وئزساء جـىزاث الوالب للٍس

 ثٌالاباألخف غىدما ًىخسهىن في خل اإلاؼ، والخػلمهاوػػىزهم باإلزازة داقػُتهم 

اكُت ا. (English, 1998; Silver, 1994)  الٍس

مهم ومإزس في هرا اإلاُدان، خُث قدف ندزاث هالب ( Lyn English)لحن ئهجلؽ ئطهام 

، خُث (English, 1997a, 1997b, 1998) ثؼٌالااإلاهسح ؿل زالث، خامع وطابؼ غلى 

اكُاث، وفي اإلادزطت  ثٌالاؼاإلاأظهسث هره الدزاطاث ئمٍاهُاث وقىائد هسح  في ؿل الٍس

 تاطتراجُجُ اطخخدامئمٍاهُاث وقىائد ئلى  بىحه خاؾ. باخشىن آخسون أػازوا لابخدائُت

اكُاث، مشال جمٌحن هسح اإلاؼٌالث ُا نلههم لجهلُ مً الوالب في ؿل الٍس  حػلم خى

ص ئبداغهم بؼٍل أيبر) اكُاث، قلال غً حػٍص  ; Silver ;  8991 ،English، 8998الٍس

8991 ،Brown & Walterئلى  (. باإلكاقت( 8991ذلَ، ًهُى طُلكس ،Silver بأن خل )

الوالب ألنهما ٌشجػان الوالنت، اإلاسوهت والخجدد.  ئبداعٌػصشان  ثٌالاؼاإلاوهسح  ثٌالاؼاإلا

ٍي ) "ماذا لى لم ًًٌ" مً هاخُت بأنها طهلت  تاطتراجُجُ( وؿكذ Shriki، 8111ػٍس

مًٌ أن جـبذ حصء مً الخػلُم الػادي ئلى  الخوبُو، ل جدخاج ل لطخػمالها، ٍو ونذ هٍى

اض ي للوالب، مما  اكُاث، ومً هاخُت أخسي حظاهم في جوىز الخبـس الٍس في ؿل الٍس

س  ادة الداقػُت لدًه لخوٍى  وايدؼاقهبداغه وندزجه غلى الخػمُم خالُ بدشه ئٌظاهم في ٍش

اكُت. اللظىاهس الٍس
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 اطخخداموظخػسق أدهاه بؼٍل جكـُلي أيثر ما وحده الباخشىن باليظبت لكىائد 

اكُاث. هسح تاطتراجُجُ ااإلاؼٌالث في ؿل الٍس

اكُت التربُت باخثي أنئلى  ػازجاأ (8118) وبسػادطٍي لفي ت الهُمت أيدوا الٍس  التربٍى

ئلى  الوالب ًدخاج جىكُرها أحل قمً الوالب، نبل مً اإلاؼٌالث هسح لػملُت ٌبحرةال

ت مً الهدًمتمؼٍلت لل الىظس هت خالنا خُال ًخولب وهرا حدًدة، شاٍو  في حدًدة وهٍس

 لخػلم يأدواث اإلاؼٌالث هسح أوؼوت ئدزاج الٍاجبخان انترخذ لرا. ألامىزائلى  الىظسا

اكُاث ظدُى ػازلامبىض قُلُب، ىناالباخش. اإلادزطت في الٍس  ,Philippou) ويَس

Charalambous & Christou, 2001 )ولرا خلها مً ؿػبأ هى اإلاؼٌالث هسح أن أيدوا 

زوا  لخػلُم زئِظُا هدقا اغخبازها وشجػىا الـل في اإلاؼٌالث هسح اطخػماُ ند 

اكُاث ا.الٍس

س أنئلى  (8118) طٍيدوبسػا لفي ػازثأ   خاؾ بؼٍل مهم الثاإلاؼٌ هسح مهازاث جوٍى

اكُاث إلاػلمي سئلى  جإدي اإلاهازاث هره ألن وذلَ الخدمت، نبل ما الٍس  خل ا مهازة جوٍى

 هسح غلى حػخمد لكػالُاث اإلاػلمحن اطخخدام قان أخسيا حهت مً. غىدهم اإلاؼٌالث

اكُت الوالب مػسقت غً لهم جٌؼل اإلاؼٌالث  أنئلى  ػازجاوأ يما. للمىاد وقهمهم الٍس

ُا غلىاإلادزطت  هالب ٌظاغد ثاإلاؼٌالا هسح ً أمام نىة غلى الحـى  ،(اإلاػلمحن مشل) آلاخٍس

ً غلى ٌشجػهم الىنذ هكع وفي ُا أوطؼ هظسة ئيظابهم خالُ مً حدًدة أقٍاز جٍٍى  ما خى

 حدًدة هىاقر قخذ غلى اإلاػلمحن تطتراجُجُلاا هره حظاغد يما. اإلاؼٍلت مؼ غمله ًمٌنهم

 غىدهم الخاهئت اإلاكاهُم بها، ايدؼاف ًمسون التي قُتاإلاػسا الػملُاث قهم الوالب، أمام

اتهم غً مػلىماث وحمؼ  جخـُف اإلامًٌ مً طٍُىنا لرلَ وقها. الخدـُلُت مظخٍى

ا.ألاقساد جالئم بدُث الخػلُم غملُت

اكُاث، ؿل في تطتراجُجُلاا هره طخخداملا لاًجابُاث مً الٌشحر هىاى  ما ومنها الٍس

و غً أهه أقادا خُث ،(8991) ووالتر بساونا الُه جىؿل نا حدًدة مؼٌالث هسح هٍس  جخٍى 

ُا غلى والهدزة لاؿلُت اإلاؼٍلت جكظحر ئغادة غلى الهدزة الوالب لدي  الدلئل غلى الحـى

( Ellerton, 1986; Krutetskii, 1969) ويسوجُدظٍي الحرجىنا وحد وند. اإلاؼٍلت هره لحل ا
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 غىد لابداغُت الهدزاث جىمُت غلى ًجابيا جأزحر اإلاؼٌالث لوسح ًٍىنا أن اإلامًٌ مً هأه

ا.الوالب

ٍي لفي حؼحر  غىـس هي اإلاؼٌالث هسح تاطتراجُجُ أنئلى  (Lavy & shriki، 8111) وػٍس

اكُاث، مىاهج غىاؿس مً هام ا حصء وحػخبر الٍس اكُاث مً كسوٍز  اخوأكاق. الػملُت الٍس

 بؼػىزا وجصودهم اإلاػلم غلى الوالب اغخماد مً الخهلُل في حظاغد تطتراجُجُلاا هره بأن

 أطئلت الوالب ًـُـ غىدما. لاوػٍاس ي والخكٌحر الخػلُل غلى ندزتهم حػصشا يما اإلاؼازيت،

ُا لديهم طِىمى حدًدة ئلى  بهم طُإدي مما الخاؿت مػسقتهم ًبىىنا بأنهم والؼػىزا الكلى

اكُاث حػلم في الحماض  غً بخػادلاا غلى الوالب ٌظاغد تطتراجُجُلاا هره اطخػماُ. الٍس

 ألاقٍاز مً واطػت مجمىغت إلاىانؼت قسؿت لهم ًىقس بدُث للخػلُم، الخهلُدي الىظام

ا.ُهئل ئكاقت ولها أ خل ئًجاد مً بدل اإلاؼٍلت مػجى في والىظس

  دزاسات سابقة

اكُاث،  تاطتراجُجُ اطخخداملكىائد  غدا غً دزاطتهم خاُو هسح اإلاؼٌالث في ؿل الٍس

اكُ بؼٍل غام  ثؼٌالاهسح اإلا اطخخدامت دزاطت نلاًا مخخلكت مخػلهت بباخشى التربُت الٍس

اكُاث؟"ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُوا بػم هره هريس  . " بؼٍل خاؾ في ؿل الٍس

بؼٍل غام  ثٌالاهسح اإلاؼاث طتراجُجُالوالب لا اطخخداماإلاػلم وا اطخخدامالهلاًا: 

اكُاث "؟"ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُوا داث اإلاػلم واغخهاداث الوالب ، اغخهافي ؿل الٍس

في ؿل  "؟"ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُوا ثٌالاهسح مؼاث اطتراجُجُ طخخدامباليظبت لا

اكُاث "ماذا لى  تاطتراجُجُبؼٍل غام وا مؼٌالثهسح اث اطتراجُجُ اطخخدامجأزحر  ،الٍس

اكُاث؟لم ًًٌ ت للوالب واإلاػلم ىغلى بج " بؼٍل خاؾ في ؿل الٍس  انتراح، جسبٍى

س هماذج ؟"ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُالُاث لطخؿالُ قػ اكُاث، وجوٍى " في ؿل الٍس

اكُاث.؟"ماذا لى لم ًًٌ تطتراجُجُلطخؿالُ حُد لا ا" في ؿل الٍس

( أن 8991وحد ئهجلؽ ) مؼٌالثاث هسح طتراجُجُوالوالب لا باليظبت لطخػماُ اإلاػلم

اكُ مؼٌالثهالب ؿل زالث واحهىا ؿػىباث في هسح  ت في طُاناث زطمُت وأًلا في ٍز
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وحد أن هالب ؿل خامع هجحىا في  (1997a)وباإلاهابل، ئهجلؽ  طُاناث ؾحر زطمُت.

ؼ طُام نـت اإلاؼٍلت، وهرا شودهم بمسوهت أيبر غىد هسح اإلا ئلى  باإلكاقت. ؼٌالثجىَى

د غلى هسح  (b8991)ئهجلؽ وحد ذلَ،  ىا في بسهامج ػد  أن هالب ؿل طابؼ الرًً اػتًر

ً مؼ ثالامؼٌ ها. ثٌالاجمٌىىا مً جٍٍى
 
مًٌ خل اكُت ؿػبت ٍو اٍز

اكُاث، لفي وباإلاوسوخت مً نبل  ثٌالاباليظبت ألهىاع اإلاؼ طٍي ادسػالوالب في ؿل الٍس

مػلمىن غىد مػالجت مهام ؿػبت في  –التي هسخها هالب  ؼٌالثكان أهىاع اإلاجـ (8118)

ىن في البدث ""ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُ اطخخدامهىدطت الكساؽ ب  81ًاهىا . اإلاؼاًز

ت مً  مػلما مخدزبا ىا في وزػت اطخخدمىا بها اإلاسخلت الشاهٍى هسح  تاطتراجُجُاػتًر

أظهس  اإلاخدزبىنا التي هسخها اإلاػلمىنا ؼٌالثجدلُل اإلامػواة.  مؼٌالثلها غالنت ب مؼٌالث

اث اإلاػوُاث في حؿُحر مسيب هما التي ؿىكذ في قئخحن زئِظِخحن ؼٌالثواطػا مً اإلا مجالا

اكُت وا ؼٌالثاإلا قئاث حصئُت ئلى  ًل قئت زئِظُت نظمذحؿُحر الظإاُ في اإلاؼٍلت. الٍس

الكئاث الجصئُت الخالُت: حؿُحر الهُم الػددًت ئلى  مىاطبت. الكئت السئِظُت ألاولى نظمذ

 ئلى خرف واخد مً مػوُاث اإلاؼٍلت. الكئت الشاهُت نظمذ حؿُحر هىع اإلاػوى وا للمػوُاث، 

ل اإلاؼٍلت إلاؼٍلت بسهان.  وا الكئخحن الجصئِخحن الخالُخحن: الخؿُحر لظإاُ مددد آخسا اجدٍى

"ماذا لى لم  تاطتراجُجُبؼٍل غام وا ؼٌالثاث هسح اإلااطتراجُجُ  اطخخدامباليظبت لخأزحر 

 ,Kar، 8181ًاز، أوشدًمحر، ئًبَ وألباًساى )دزض ل خاؾ غلى حػلم الوالب، ؼٍب ًًٌ"

Özdemir, Ipek and Albayrak مؼٌالثفي هسح وخل نبل الخدمت ( جأزحر هجاح اإلاػلمحن 

ًاهىا  ىن في البدث  ىا في مهام  مخدزبا مػلما 18غلى حػلمهم مىكىع اإلاخىالُاث. اإلاؼتًر اػتًر

اكُت. هخائج البدث أظهسث أن هىاى غالنت ذاث دللت  غالجذ هسح وخل أطئلت ٍز

غالنت دالت  ثحدذلَ، و ائلى  باإلكاقت. ثٌالاث وخل اإلاؼٌالائخـائُت بحن هسح اإلاؼ

دزاطت . ثٌالااإلاؼ التي هسخها الوالب وبحن هجاخهم في خل ثٌالائخـائُا بحن غدد اإلاؼ

ت أخسي هي  ثٌالااث هسح مؼاطتراجُجُ اطخخدامأخسي غالجذ جأزحر  غلى بيُاث جسبٍى

اث اجُجُاطترا اطخخداموالتي قدـذ جأزحر ( Toluk-Uçar، 8119أوطاز ) –دزاطت هىلَُ 

هىاى  ذًاهللٌظىز.  لابخدائُتسخلت اإلاػلمحن نبل الخدمت في اإلاغلى قهم  مؼٌالثخل 
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بُت مازطذ  " ومجمىغت كابوت لم جمازض هره ؟"ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُمجمىغت ججٍس

ًان اإلاػلمىن تطتراجُجُلاا في حُدًً اإلاجمىغخحن يال في نبل الخدمت . في بداًت الخجسبت 

ت  ؼٌالثولًٌ اإلااءاث خاؿت بالٌظىز،  هُام باحساال ٍس الٌالمُت والخمشُالث الخـٍى

هخائج الدزاطت أظهسث باليظبت للٌظىز. لديهم والخكظحراث التي نامىا بها أظهسث الخباطاث 

للٌظىز، ومً هاخُت  نبل الخدمت ًان لها جأزحر ئًجابي غلى قهم اإلاػلمحن ثٌالاأن هسح اإلاؼ

اكُاث. أخسي غلى هظستهم باليظبت ما اذا ٌػجي قهم الٍس

ٍي )  ثٌالاحر الخػلم الري ٌػخمد غلى هسح مؼدزطخا  جأز (Lavy & Shriki، 8118لفي وػٍس

، نبل الخدمت لمػلمحنلغلى الخوىز اإلانهي " ؟"ماذا لى لم ًًٌ تاطتراجُجُوالري ٌظخخدم 

، تاإلاػلمحن نبل الخدم وحدث الباخشخان أنوبؼٍل خاؾ غلى هظستهم للمػلم الجُد. 

دُت "ماذا لى لم ًًٌ" تاطتراجُجُللػمل مؼ  يىدُجت أنىاُ ئلى  اهخهلىا مً أنىاُ جـٍس

ألانىاُ أؿبدذ أيثر جددًدا بما ًخػلو باإلاػسقت ذلَ، ئلى  مىحهت بؼٍل غملي. باإلكاقت

 بدثوالتي "الـىزة الػملُت" للمػلم الجُد ألاطلىبُت للمػلم الجُد. بالسؾم مً ذلَ، 

ارا ممازال.لم جظهس حؿح انبل الخدمت ػلمحن اإلا هدُجت لػسوق 

 في صف السياضيات: ؟"ماذا لى لم يكن" ةاستراثيجي اسحخدامأمخلة عملية ثىضح 

في  ؟"ماذا لى لم ًًٌ"ت اطتراجُجُ اطخخداموػسق أدهاه أمشلت مً ًل مساخل الخػلُم غلى 

اكُاث. اؿل الٍس

ا:نبل اإلادزطت "ماذا لى لم ًًٌ"ت اطتراجُجُ اطخخدام

ا:خخماُلااًخػلو بمىكىع  -ألاُو  شاُاإلا

ظحر مؼُا غلى  الجى ماهس حدا. طمحر، وهى هالب في ؿل البظخان، ًخسج مً بِخه َو

أن ًٍىن طمحر خامال  اخخماُاإلادزطت التي ل جبػد يشحرا غً البِذ. ما هى ئلى  ألاندام

ااإلاوس: يبحر، ؿؿحر، لِع يبحرا ولِع ؿؿحرا؟ جهُهػمظُت 

اخل الظإاُ وههاغ الحل وحػلُله. ههىم بها هي ى التيألاول خوىةال

ااإلاظألت: مػوُاثيخابت هي الشاهُت خوىة ال
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 الحدًث هى غً الجى. -

 الجى ماهس. -

 هالب في ؿل البظخان. هىاى -

 اإلادزطت.ئلى  ٌظحر مؼُا غلى ألاندام الوالب -

 .الوالباإلادزطت ل جبػد يشحرا غً بِذ  -

 الحدًث هى غً ػمظُت. -

في خالت الىكي.  خخماُت هي هكي ًل ؿكت مً الـكاث أغاله وخظاب لااالخوىة الخالُ

مخىنؼ أن جشحر اإلاظألت ههاػا ؾىُا وخماض الوالب الـؿاز، وبالخالي جدمظهم لحل مظائل 

اكُت. اٍز

اهىدطُت:وؿكاث ًخػلو بمكاهُم  –اإلاشاُ الشاوي 

د أن هدخلها في ؿىدوم مؿلو أطوىاهتلدًىا  ألاغلى قخداث ولًٌ ًىحد في وحهه  ،هٍس

ابـىزة أػٍاُ هىدطُت مخخلكت. ما هى ػٍل الكخدت التي ًمًٌ أن هدخل منها الـىدوم؟

اأُو خوىة ههىم بها هي خل الظإاُ وههاغ الحل وحػلُله.

ازاوي خوىة هي يخابت ؿكاث اإلاظألت:

 الحدًث هى غً أحظام. -

 الجظم هى أطوىاهت. -

 الـىدوم مؿلو. -

 ى.هىاى قخداث في وحه الـىدوم ألاغل -

 ًل قخدت بـىزة ػٍل هىدس ي. -

االخوىة الخالُت هي هكي ًل ؿكت مً الـكاث أغاله وههاغ ػٍل الكخدت في خالت الىكي.

ُااطتراجُجُ اطخخدام ا:زان -ت ماذا لى لم ًًٌ في ؿكىف أو

ُا ا:ؿكاث ألاغداد – اإلاشاُ ألاو

امجمىع غدد شوجي مؼ غدد شوجي هى غدد شوجي.
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اوههاػه. دغاءل صحت لااههىم بها هي حػلُ ألاولى خوىةال

اهي يخابت ؿكاث اإلاظألت:الشاهُت خوىة ال

 هىاى غددان شوحُان. -

 هىاى غملُت حمؼ. -

 .هدُجت غملُت الجمؼ هي غدد شوجي -

االخوىة الخالُت هي هكي ًل ؿكت مً الـكاث أغاله وههاغ هىع الػدد الىاجج. 

اؿكاث ألاغداد: –اإلاشاُ الشاوي 

بت مً ألاغداد  8هىاى  ا.8ئن حمػىا ًل شوج ًيخج أشواج ؾٍس

و  دغاءههىم بها هي حػلُل صحت لاا ألاولى التي خوىةال وههاػه. ًمًٌ قػل ذلَ غً هٍس

ائًجاد أشواج ألاغداد اإلاالئمت.

اهي يخابت ؿكاث اإلاظألت:الشاهُت خوىة ال

 .8مػوى الػدد  -

 هى غدد قسدي. 8الػدد  -

 إلاػوى.الحدًث هى غً ملاقحن ئن حمػىاهما ٌػوي حمػهما الػدد ا -

 .8غدد ألاشواج اإلاػوى هى  -

االخوىة الخالُت هي هكي ًل ؿكت مً الـكاث أغاله وههاغ غدد أشواج اإلالاقاث الىاجج. 

اطادض -ت ماذا لى لم ًًٌ في ؿكىف زالث اطتراجُجُ اطخخدام

ُاألاا اإلاشاُ اNIM  -: لػبت هُم و

 ,Song, Yim ،7004) ولي ػحن ًُم، طىوـ، مً هى اإلاىضحت، السطىم ذلَ في بما اإلاشاُ،

Shin & Lee) :ا

 لغبان،. الؼٍل في يما أطىد واخد مٌػب مؼ مخـلت الـكساء اإلاٌػباث مً وخدة غؼسون

 الري الالغب. اإلاٌػباث طلظلت مً مسة ًل مٌػباث زالر ختى مٌػب مً ًأخر بدوزه ًل

 . السابذ هى ألاخحر اإلاٌػب ًأخر
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 الحالة املعطاة –لة مكعبات محص: 7 شكل

 اللػبت؟ لسبذ تاطتراجُجُ أقلل هي ما7 وظأُ أن ًمٌىىا البداًت في

د أن ًمٌىىا زاهُت يخوىة ُا  في ًظهس يما اللػبت، مػوُاث هدد   .8 حدو

ُا  (NIM)اإلاػوُاث ألاطاطُت في لػبت هُم 7 1 حدو

 أن ًمٌىىا ألاولي؟ اإلاػوى هى له باليظبت اإلاػوى ًًٌ لم لى ماذا ووظأُ مػوى ًل آلان خرهأ

 اإلاٌػباث وجىشَؼ ألالىان غدد ؾحرها لى ماذا7 وظأُ مشال. ووؿحرهما الىنذ بىكع مػوُحن هأخر

 ؿكساء، طبػت الىطى، في أطىد منها واخد مٌػبا، 37 لدًىا ًان لى ماذا مشال ألالىان؟ غلى

 طىداء؟ غؼس زتوزال

 

 جغيير عدد ألالىان وثىشيع املكعبات على ألالىان: 2 شكل 

 الؼٍل؟ اججاهاث غدد ؾحرها لى ماذا7 وظأُ أن أًلا ًمٌىىا

 زُم اإلاػوُاث اإلاػوُاث ألاولُتنُمت 

 اإلاٌػباثغدد  37

 غدد ألىان اإلاٌػباث 3

 جىشَؼ اإلاٌػباث غلى ألالىان آلاخس اللىنا مً 7 و ألالىان أخد مً 31

 لىنا ًل مً اإلاأخىذة اإلاٌػباث غدد 7-8

 السابذ في اللػبت مً ًأخر آخس مٌػب

 ػٍل جسجِب اإلاٌػباث خوي

 اججاهاث  غدد اججاهان

 غدد أبػاد الؼٍل 7

 غدد الالغبحن شخـان
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 جغيير عدد الاثجاهات: 3 شكل 

 الؼٍل؟ أبػاد غدد ؾحرها لى ماذا 7أو

 

 

 

 

 

 

 جغيير عدد أبعاد الكشكل:  4 شكل

ت في ألاػٍاُ الهىدطُت: –اإلاشاُ الشاوي  اؿكاث كسوٍز

ت في اإلاشلث هي:  ابػم الـكاث اللسوٍز

ادزحت. 811شواًا. مجمىع شواًا اإلاشلث  8أكالع و  8زؤوض،  8ًل مشلث به 

االخوىة ألاولى هي أن وػلل طبب صحت الـكاث اإلاػواة.

اكُت:الخوىة الشاهُت  اهي أن هٌخب مػوُاث الظاهسة الٍس

 مػوى ػٍل هىدس ي. -

 الؼٍل الهىدس ي هى مشلث. -

 مػواة بػم ؿكاث الؼٍل الهىدس ي اإلاػوى. -
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2 

3    2 

3 

ت. -  الـكاث اإلاػواة هي ؿكاث كسوٍز

الخوىة الشالشت هي أن هىكي ًل مػوى مً اإلاػوُاث وهكدف ما هي الظاهسة الىاججت 

اغىدها.

خظاب مظاخت مظخوُل غسكه  ًولبوهى ، (8991لتر )بساون ووامأخىذ مً  شالثلاإلاشاُ ا

ا .(8)ػٍل  امخازا 8متر وهىله  8هى 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 : مساخة مسحطيل معطى طىله وعسضه5 شكل

 مػوُاث الظاهسة: 

 .مظألت الهلُت اإلاػسوكت هي -

  .غملُت خظاب جولب ئحساء اإلاظألت -

ً مؼ ازبؼ حىاهب للؼٍل -   .ًخػامل الخمٍس

ً ًخػامل مؼ مظخوُل -   .الخمٍس

  .اإلاولىب هى خظاب اإلاظاخت -

  .جم جددًد هُى وغسق الؼٍل -

  غددان.مػوى لدًىا  -
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بػد ذلَ ًأحي دوز هسح طإاُ "ماذا لى لم ًًٌ" باليظبت لٍل ؿكت أطاطُت مً ؿكاث 

ماذا لى لم ًخم جددًد ؟ ظخوُل، مشال وظأُ: ماذا لى لم ًخم جددًد هُى وغسق اإلاهلُتال

ما هي ؟ قهى جم جددًد هُى اإلاظخوُل لىاما هي اإلاظخوُالث الىاججت اإلاظخوُل؟  غسق

 جم جددًد غسق اإلاظخوُل قهى؟  لىااإلاظخوُالث الىاججت 

ا:ت ماذا لى لم ًًٌ في اإلادزطت ؤلاغدادًتاطتراجُجُ اطخخدام

ُاألاا خالامل ً  (، وهى 8991بساون ووالتر )مأخىذ أًلا مً  و ٌػسق ظاهسة غددًت لخمٍس

اظمت:  ن
  

  
  = 

 

 
  = 4 

ا7مػوُاث الظاهسة

 (.7 مً ايبر) خهُهي ؾحر يظس ًىحد الِظاز هسف غلى -

 .صحُذ غدد ًىحد الُمحن هسف غلى -

 .اإلاجزلت زىائي غدد مً البظى ًخٍىنا -

 .اإلاجزلت زىائي غدد مً اإلاهام ًخٍىنا -

 .واإلاهام البظى نظمت خاؿل ًىحد الُمحن هسف غلى -

 في الػؼساث زنم غلى البظى في آلاخاد زنم نظمت خاؿل7 غً غبازة الهظمت خاؿل -

 .اإلاهام

 .بحن الوسقحن جىحد مظاواة -

"ماذا لى لم ًًٌ"، مشال: ماذا لى لم ًًٌ غلى الوسف الِظاز يظس ؾحر خهُهي؟  أطئلتهوسح 

ًان الػدد أؿؿس مً  ؟ ماذا لى لم ًًٌ الوسف ألاًمً غددا صحُدا؟ ماذا لى 8اي ماذا لى 

ًان اخد الػىامل ؿكسا؟ ماذا لى لم ًًٌ البظى او ًان يظسا ا و غدد مخلىن؟ ماذا لى 

ًان غدد اإلاىاُش زالزُا او أيثر؟   ااإلاهام غددا زىائُا؟ ماذا لى 

ا :ٌػسق مػالجت غدد خلُى اإلاػادلث البىلُىىمُت اإلاشاُ الشاوي

xاإلاػادلت 
2
الها خل واخد 4=
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امػوُاث الظاهسة:

 لدًىا مػادلت. -

 جسبُػُت.اإلاػادلت هي  -

 اإلاػادلت لها خالن. -

 .2-و  8الحالن هما  -

في ًل هكي ألخد مػوُاث "، وهكدف ما هي الحلُى الىاججت ؟هوسح اطئلت "ماذا لى لم ًًٌ

.الظاهسة  اوما هى غدد هره الحلُى

تاطتراجُجُ اطخخدام  :ت ماذا لى لم ًًٌ في اإلادزطت الشاهٍى

س 8991تر )وػسق أدهاه بػم ألامشلت التي غسكها بساون ووال ( وهسي يُل ًمًٌ جوٍى

اكُت ب ات "ماذا لى لم ًًٌ؟".اطتراجُجُ اطخخداممىاكُػها الٍس

 (.8991اإلاشاُ ألاُو مأخىد مً بساون ووالتر )

ا . . . ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1ي: ش مػواة مخىالُت قُبىهاح

اأُو خوىة ههىم بها هي يخابت ؿكاث اإلاخىالُت:

ا.8 ،8ت هما الحدان ألاولُان باإلاخىالُ -

ان. - االحدان ألاولُان باإلاخىالُت مدظاٍو

 ًل خد، بدء مً الحد الشالث، ٌظاوي مجمىع الحدًً اللرًً ٌظبهاهه. -

 .0.618نهاًت نظمت ًل خدًً مخخالُحن في اإلاخىالُت هي اليظبت الرهبُت:  -

 غً خاؿل كسب الػددًً اإلاجاوزًٍ له. 8جسبُؼ أي خد ًخخلل بـ  -

 قان: Fn   بـ ئذا زمصها للحد الىىوي -

F1 + F2 + F3 + ... + Fn = Fn+2 - 1ا

F1 + 2F2 + 3F3 + ... + nFn = nFn+2 - Fn+3 + 2 

الكسوم الىاججت غً ًل خدًً مخجاوزًٍ في اإلاخىالُت جيخج مخىالُت حدًدة جدهو  -

ُ ؿكخحن.  الـكاث أغاله ما غدا أو 
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ا.1-8الخوىة الخالُت ًمًٌ أن جٍىن حػلُل أو بسهان الـكاث 

د ذلَ ًأحي دوز هسح طإاُ "ماذا لى لم ًًٌ" باليظبت لٍل ؿكت أطاطُت مً ؿكاث بػ

اإلاخىالُت، وهي أُو زالر ؿكاث. ومً زم قدف مدي صحت بهُت الـكاث في خاُ هكي 

ًان الحدان ألاولن في اإلاخىالُت  ل خد، بدء  8، 8الـكت ألاطاطُت. مشال وظأُ: ماذا لى  ًو

ددًً الظابهحن له؟ ًمًٌ أًلا أن هىكي ؿكخحن بىكع مً الشالث ٌظاوي خاؿل حمؼ الػ

ًان الحدان ألاولن في اإلاخىالُت  ل خد، بدء مً الشالث ٌظاوي  8، 8الىنذ، مشال: ماذا لى  ًو

اخاؿل كسب الػددًً الظابهحن له؟

ٍي لفي مً مأخىذ الشاوي اإلاشاُ  .(Lavy & Shriki، 7004) وػٍس

 زطم.  O1 الدائسة غلى ههوت هي O1 .D الدائسة في مدـىزا ABC اإلاشلث الخالي الؼٍل في

 جهاهؼ ههوخا هما F و E الىهوخان. AC والللؼ AB الللؼ غلى D الىهوت مً غمىدان

ُا ًٍىنا بدُث D الىهوت جهؼ أن ًجب أًً. الللػحن مؼ الػمىدًً  ما أيبر EF الهوػت هى

اًمًٌ؟

 

 مخلث مدصىز داخل دائسة :8شكل 

رها أخد مػوُاث ولُتخل الظإاُ بمػوُاجه ألااولى هي خوىة ألااال . وبػدها وظأُ ماذا لى ؾح 

االظإاُ. أطئلت "ماذا لى لم ًًٌ" اإلامٌىت هي: 

اماذا لى لم ًًٌ الؼٍل الحاؿس دائسة؟  -
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اماذا لى لم ًًٌ الؼٍل اإلادـىز مشلشا؟ -

ًاهذ الىهوت  - ال جهؼ غلى مدُى الدائسة؟ Dماذا لى 

ًاهذ -    لِظخا غمىدًً؟  DEو  DFالهوػخان  ماذا لى 

ا(.8991اإلاشاُ الشالث مأخىذ مً بساون ووالتر )

د ئًجاد مظاخت  ت بدُث ًٍىن أخد  أكالع اإلاسبؼ هٍس مسبؼ مدـىز داخل مشلث نائم الصاٍو

ا.(88)ػٍل  غلى ناغدة اإلاشلث

 

 : مسبع داخل مخلث قائم الصاوية1 شكل

اسة:مػوُاث الظاه

 الظاهسة جخددر غً مشلث. -

ت. -  اإلاشلث هى مشلث نائم الصاٍو

 الظاهسة جخددر غً ػٍل مدـىز في اإلاشلث. -

 الؼٍل اإلادـىز في اإلاشلث هى مسبؼ. -

 اإلاسبؼ له كلؼ غلى ناغدة اإلاشلث. -

 اإلاؼٍلت جخددر غً مظاخت اإلاسبؼ. -

 هىاى ػٌالن مخخلكان مػوُان. -

 الحدًث هى غً أػٍاُ في اإلاظخىي. -

ًأحي دوز هسح طإاُ "ماذا لى لم ًًٌ" باليظبت لٍل مػوى مً مػوُاث الظاهسة، بػد ذلَ 

اوقدف وههاغ ؿكاث الظاهسة الجدًدة الىاججت.
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ا؟"لم يكن "ماذا لى  ةاستراثيجيبدث ظاهسة بكشكل مفصل عن طسيق 

ُا مكـل بؼٍل مشال هىضح طىف الهظم هرا في  "ًًٌ لم لى ماذا" تاطتراجُجُ اطخخدام خى

اكُاث حػلُم في ا.الٍس

ا 7  ظاهسةال

                                          √     √     

 الػؼساث خاهت في السنم حمؼ خاؿل وبحن غدد حرز بحن مظاواة غالنت جـل الظاهسة هره

ا.آلاخاد خاهت في السنم وحرزللػدد 

 متى جخدهو هره الظاهسة؟  ؟هل هره الظاهسة صحُدت دائما: وظأُ

 497 الػدد هخخاز ،88ؾحر  أخسيا ألغداد الظاهسة هره جدهو ئمٍاهُت لكدف مشال اًتبد هوسح

√     √     
ت آلاخاد مجزلت جٍىنا ل أن الػدد اخخُاز غىد لاغخباز بػحن هأخر  ألازنام ألخد مظاٍو

 هلهر الظاهسة جدهو غدم هبرهً .صحُذ حرز لها ًىحد ل ألاغداد هره ألن  {           }

هت ألاغداد  7الخالُت بالوٍس

ت آلاخاد خاهت أن هكسق طخٍىن وبرلَ  الػؼساث، خاهت في السنم هى a و 3 للسنم مظاٍو

 7غلى الىدى الخالي الػالنت

√        √   
 7 هسبؼ الوسقحن

           √      
 في هسف وخده. 8هلؼ حرز 

      

  
 √    

       والػدد  وظبي ؾحر غدد هى    √ أن بما

  
 قان  غدد صحُذ( a)ألن  وظبي غدد هى 

ا .جخدهو ل اإلاظاواة

 .أغاله اإلارًىزة خسياألاا غدادللا باليظبت الخوىاث هكع اجباع ًمًٌ
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ت قيها آلاخاد مجزلت جٍىنا التي للغداد باليظبت هكدف  ئذا قُما، 9 ,4 ,1: ألازنام ألخد مظاٍو

 7 غؼىائي بؼٍل أمشلت ازخخه ل، مأ الظاهسة وده اج

√     √     

ا. دائما للغداد زىائُت اإلاجزلت والتي آخادها أخد ألازنام أغاله. جخدهو ل الظاهسة بان هسيا

اكُ ههجا هدبؼ  . الظاهسة جدهو التي اإلاجزلت زىائُت ألاغداد حمُؼ ليدؼاف اٍز

اًخدهو: . لُدهو الػدد الظاهسة ًجب أن[y][x]لػدد لىكسق أن لدًىا ا 

√        √   

 7الوسقحن هسبؼ

10x+y =       √    

10x=       √        /:x (x    

10 = x+2√  

x =10 -2√  

ؤلامٍاهُاث اإلاخخلكت لخدهو اإلاػادلت أغاله وذلَ بأخر الهُم اإلاخخلكت لسنم   هكدف

ًبحن  8. حدُو الجداُو ؤلالٌتروهُت لظهىلت  الهُام برلَ بها اطخخدامٍمًٌ وا ،9-1:خادآلاا

اغملُت الكدف.

 فدص ثدقق الظاهسة لألعداد جنائية املنزلة :8 جدول 

y x الػدد 

ا 9-1 ؾحر ممًٌ ألن مجزلت الػؼساث هي 10 0

1 8 81 

2 7.171573 73.71573 

3 6.535898 68.35898 

4 6 64 

5 5.527864 60.27864 

 5.1010 57.0021 

7 4.708497 54.08497 

8 4.343146 51.43146 

9 4 49 
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ُا خالُ مً ًظهس  .49و 44 ،717 هي الظاهسة جدهو التي ألاغداد أن الجدو

 التي مساخلها باجباع وذلَ" ًًٌ؟ لم لى ماذا" تاطتراجُجُ اطخخدام الخوىة الخالُت هي

 . طابها ذيسهاها

ً ىمهه لو اأ  7مػوُاث الظاهسة بخدٍو

 .جسبُعي حرز ًىحد ألاٌظس الوسف غلى .8

 .اإلاجزلت زىائي غدد ًىحد الجرز جدذ .8

 .مجمىع ًىحد ألاًمً الوسف غلى .8

ُا اإلالاف .8  .الِظاز الوسف غلى الجرز جدذ اإلاجزلت زىائي للػدد الػؼساث زنم هى ألاو

 الوسف غلى الجرز جدذ إلاجزلتا زىائي للػدد آلاخاد لسنم التربُعي الجرز هى الشاوي اإلالاف .8

 .الِظاز

 .بحن الوسقحن جىحد مظاواة .8

ا وبرلَ له، اإلامٌىت البدائل هوسح زم ومً اإلاؼٍلت مػوُاث مً مػوى ًل بىكي هبدأ
 
 ناٍى اه

 .حدًدة مؼٌالث

  اإلاجزلت؟ زىائي الػدد ًًٌ لم لى ماذاقىوسح الظإاُ:  ،هىكي ًىن الػدد زىائي اإلاجزلت أول،

 . ، ئلخاإلاجزلت زباعي ،اإلاجزلت زالسي الػدد ًٍىنا أن هي تاإلامٌى البدائل

 اإلاجزلت؟ زالسي الػدد ًان لى ماذا7 اإلاؼٍلت هوسح

ت قُهللػدد  آلاخاد خاهت جٍىنا بدُث غددًا مشالا هوسح  وهكدف ،9 ,4 ,1 ألازنام ألخد مظاٍو

 7الظاهسة وجده ا

√       √      

 ولًٌ يرب، نلُت هي   √       √  الهلُت ألن وذلَ جخدهو ل الظاهسة أن هالخظ

ُا الهلُت قان هسح غملُتئلى  الجمؼ غملُت بخؿُحر نمىا ئذا بأهىا هالخظ  نلُتئلى  طدخدى

 7أن بدُث ؿدم

√       √      
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 تاإلاجزل زالزُت لاغداد لٍل جخدهو هل ؟"الجدًدة" الظاهسة هره جخدهو متى أًلا وظأُ ولًٌ

 ؟ 9 ,4 ,1 لازنام أخد هي قيها آلاخاد ومجزلت هبُعي غدد حرزها التي

 ، 411 مشل لاغداد مً لٌشحر باليظبت جخدهو بأنها وػسف أن وظخوُؼ الكدف خالُ مً

  6 آلاخاد هى مجزلت في السنم به اإلاجزلت، زالسي غدد هى ؟756 الػدد مؼ ماذا ولًٌ.. ، .436

 7جخدهو ل الػالنتوا

√       √     

و  ذلَ جكظحر ًمًٌ.  44حظاوي  ؤلاحابت جٍىنا ئن واإلاكسوق 72 غلى خـلىا  مهازهتغً هٍس

 الػدد مً آلاخاد خاهت خرف غىد غلُه هدـل الري بالػدد ، 81وهى  819 الػدد حرز نُمت

وهى غدد اؿؿس مً  [ ][  ]√طىدـل غلى الػدد  81ًان هرا الػدد  قاذا ،الجرز جدذ

ا:مشاُ. 88وايبر مً  17

   √[  ][ ]      

 7خظب الظاهسة قان 

√[  ][ ]      √     

      7      بما أن

       √     
-331 لغدادوبىكع الـىزة ل ًخدهو ل[ ][  ] للػدد  جخدهو لً الظاهسة هره قان لرا

999 . 

اكُا ذلَ ببرهىت ههىم أن ًمًٌ هت ٍز  7الخالُت بالوٍس

 7وجده أغداد غً هبدث هدً

ا               √                 √

  هسبؼ الوسقحن.

                          √ (         

                        √ (       

اًيخج: c=1ًان  ئذا

                    √ (      

اأي:



  وجيه ضاهس، أخالم عنبىس ي وزوان عنبىس ي

 818  ؿكدت ،(3172) 7 الػدد 71 حامػت، اإلاجلد

 √ (             

 √ (       (       (       

 √    

 87مىحىدة في حدُو  (9ختى  1مً  خاد)وػىق بدُ زنم آلاا  الحلُى اإلامٌىت

 8ألاعداد جالجية املنزلة التي ثدقق الظاهسة وزقم املئات فيها هى : 3 جدول 

االػدد c a b 
100 1 0 0 

121 1 1 2 

130.2843 1 2 2.828427 

137.641 1 3 3.464102 

144 1 4 4 

149.7214 1 5 4.472136 

154.9898 1 6 4.898979 

159.915 1 7 5.291503 

164.5685 1 8 5.656854 

169 1 9 6 

 7 ًيخجc=2 غىدما 

                    √ (      

 √ (                 

√   
          

 (     
  

(     (     

 (     
            

√   
    

 
 

هخحن، a لسنمل باليظبت اإلاخخلكت لامٍاهُاث قدفًمًٌ  جداُو ال بىاطوت ولىألاا بوٍس

هت والشاهُت روهُتتٌؤلال اكُت بوٍس  7ٍز

ُا 8الجدُو  هت الجداو  7ًبحن هٍس
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 8زقم آلاخاد في عدد جالحي املنزلة يدقق الظاهسة عندما زقم املئات هى : 8 جدول 

b a 

0 25 

1 30.25 

2 36 

3 42.25 

4 49 

5 56.25 

6 64 

7 72.25 

8 81 

9 90.25 

هت  تبوٍس  7حبًر

√   
    

 
 

 7ًيخج  {          }      بما أن

√    

     

 . والدظػت الـكس بحن زنما  a ًىنا مؼ ًخػازق وهرا

 .9-2 ألازنام دأخ هي c جٍىنا غىدما أي ألازنام، لباقي باليظبت الػملُت هره جٌساز ًمًٌ

ا.999-371 للغداد باليظبت جخدهو لً الظاهسة هره أن وظخيخج ذلَ ومً

ا.أيثر مً زالزت خاهاث هكع طإالىا الظابو باليظبت لػدد مٍىن مً وظأُ

هت ًٌ الخػامل مؼ هره اإلاؼٍلت )باليظبت لًم ػدد مٍىن مً أي غدد مً الخاهاث( بوٍس

و مهازهت ا ،جخخلل غما طبو اه. مسبػلػدد مؼ وذلَ غً هٍس

ا aلٍل غدد 
 
اه aم هظ 

واإلاىحىد في  aن مً هكع غدد خاهاث الػددُو مٍى اغددًً، ألاائلى  2

اإلاخبهي وظمُه  وآلاخسا ،"في جسبُػه aاإلاىاطب ُ  ػدد، وظمُه "ال)مً الِظاز( الػددبداًت 

 ". aمسبؼ الػدد "الجصء اإلاخبهي مً 



  وجيه ضاهس، أخالم عنبىس ي وزوان عنبىس ي

 818  ؿكدت ،(3172) 7 الػدد 71 حامػت، اإلاجلد

والجصء  888هى في جسبُػه  888للػدد طب الػدد اإلاىا .88888مسبػه هى ، 888الػدد  مشاُ:

ا .88هى الػدد  888مسبؼ الػدد مً  اإلاخبهي

اكُت اإلاوسوخت أغاله هى ان ًٍىن الكسم بحن  ػسن: ادغاء  aالػدد جدهو الظاهسة الٍس

 8ملحو مسبؼ الػدد. اإلاخبهي مً الجرز التربُعي للجصء  ٌظاوياوالػدد اإلاىاطب له في جسبُػه 

ا.دغاءًبحن صحت لاا

ًان الػدد ًدهو الظاهسة:. 1818، مسبػه ٌظاوي 98مشال الػدد  اهكدف قُما اذا 

ت ًان ا، للكسم بُنهماهىظس ، 18هى في جسبُػه  98الػدد اإلاالئم للػدد  هذ هره الهُمت مظاٍو

اند جدههذ. الظاهسة ( جٍىن 9في هره الحالت )لجصء اإلاخبهي جرز ال

        √    
ادُث: وبالكػل جخدهو الظاهسة ب

√        √   

اكُت اإلاوسوخت أغاله هى  ادغاء ًٍىن  أنبدًل: ػسن أطاس ي لػدم جدهو الظاهسة الٍس

الجرز التربُعي للجصء ألاُو إلاسبؼ  أيبر مًوالػدد اإلاىاطب له في جسبُػه  aالكسم بحن الػدد 

ئم له في بأن ًٍىن الكسم بحن الػدد والػدد اإلاالا ألاغدادهىدبه غىد قدف الػدد.  لرلَ 

حرز أيبر غدد مٍىن مً خاهاث الهظم اإلاخبهي للػدد. في خالت  ؿؿس أو ٌظاوياجسبُػه أ

ًان الكسم بحن الػدد والػدد اإلاالئم له في جسبُػه  جدهو هرا الؼسن وظخمس لكدف ان 

الهُمت حرز الهظم اإلاخبهي مً الػدد. ٍامظاوا

اظاهسة. ال 88811ومسبػه  881مشال ان ازدها قدف هل ًدهو الػدد 

، لرا ل داعي في اطخمساز 88. الكسم بُنهما : 888في جسبُػه هى  881لػدد الػدد اإلاالئم ل

وهى حرز أيبر غدد مٍىن  9الكدف قال ًمًٌ للظاهسة ان جخدهو ما دام الكسم ايبر مً 

ا. مً مجزلخحن

ُاالػدد زالسي  أنهىدبه  ،  اإلاىاش بُعي الجرز التراقُه الري ًخٍىن مسبػه مً خمع مىاُش

 يلػدد زىائي اإلاجزلت ه ػظمىالهُمت اللن وذلَ  81مسبؼ الػدد انل مً مً  اإلاخبهي  لجصءل

خدهو الظاهسة باليظبت لهره ألاغداد ًجب أن ل .81وبالخالي جٍىن نُمت حرزه انل مً  99
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في هره الحالت ولرا . 71انل مً  جسبُػه للػدد فيالجصء اإلاالئم وبحن  الػدد لكسم بحنًٍىن ا

ا.9غداد التي ًٍىن الكسم بُنها وبحن الػدد اإلاالئم لها في جسبُػها أيبر مً  هىظس للالا

اوذلَ لن: 888و باليظبت للػدد الظاهسة ل جخده

ا           √     

وذلَ لظهىلت خظاب مسبػها. وغىدها  ؿكازاأب التي جيخهي باألغدادًمًٌ لاطخػاهت  مالخظت:

 . ت ههازن أغدادا أخسي بىاطوتهاجٍىن هره ألاغداد خدودا قازن

ا:مشال
8

x X 

881111 811 

881111 811 

. مً الىاضح 881قهى  811أما الجصء اإلاىاطب للػدد  881هى  811الجصء اإلاىاطب للػدد 

ن لٌال اإلاسبػحن زالزت ىدبه ألى) 881-881هى بحن  811-811 ألاغدادالجصء اإلاىاطب لٍل  أن

افي البداًت(.  أؿكازا

ا :8 مشاُ

يما ًدبحن في  99و 88غداد بحن هي أغداد زباغُت اإلاجزلت مسبػها أ التيوا غداد زىائُت اإلاجزلتأ

ا. 8حدُو 

 : أعداد جنائية املنزلة والتي مسبعها أعداد زباعية املنزلة 8 جدول 

8
x x 

1024 32 

1600 40 

2500 50 

3600 60 

4900 70 

6400 80 

8100 90 
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8281 91 

8464 92 

 93ا8649

8836 94 

 95ا9025

 96ا9216
8

x x 

 97ا9409

 98ا9604

 99ا9801

 

بدل مً حرز  9السنم ئلى  زبؼ خاهاث هىظساأفي ألاغداد زىائُت اإلاجزلت التي مسبػها مٍىن مً 

مؼ أنها جدهو  ل جدهو الظاهسة 1811-8188لػدد. ألاغداد الهظم اإلاخبهي مً مسبؼ ا

ا.أغاله دغاءلاا

غدد مٍىن مً حظاوي حرز أيبر  9وفي هكع الىنذ  9=81-90، 1811مشال باليظبت للػدد 

في الؼسن ل ًدهو الظاهسة التي هدزطها. أي أن  1811، ومؼ ذلَ قان الػدد خاهخحن

ًافالبدًل هى  دغاءلاا ا. كسوزي ولٌىه ؾحر 

سم بحن حرز الجصء ، هالخظ أن الك1811الري مسبػه ٌظاوي  91الػدد ئلى  غىدما هـل

خدهو، قألاغداد التي جلُه  أما، هرا الػدد ل ًدهو الظاهسة .9ألاُو للػدد والػدد ٌظاوي 

اوهي:

(98 ،1818( ،)98 ،1888( ،)98 ،1889( ،)98 ،1188( ،)98 ،9188( ،)98 ،9888،)        

(91 ،9819( ،)91 ،9818( ،)99 ،9118.) 

أؿؿس  ومسبػها مٍىن مً خمع خاهاث. زالر خاهاث مً تاإلاٍىهألاغداد ئلى  : هىظسا8مشاُ 

الكسم بحن الػدد والػدد  . هالخظ أن888 وأيبرها هى الػدد 811هره ألاغداد هى الػدد 

اػدد وجسبُػه: ل، ههىم بٌخابت حدُو ل9ًٍىن ايبر مً  لا نًجب أ جسبُػهاإلاالئم له في 
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 الث خاهات ومسبعها مكىن من خمس خاهات: ألاعداد املكىهة من ج8 جدول 
8

x x 

81111 811 

81818 818 

81818 818 

81819 818 

81188 818 

11025 818 

88888 818 

88889 811 

88888 811 

88118 819 

12100 881 

14400 120 

88811 150 

88811 180 

81111 200 

88811 250 

91111 811 

99188 888 

الخالُت والتي جدهو شواج التي جدهو الـكت اإلاولىبت هي ألاا شواجن ألااًخضح مً الجدُو أ

االظاهسة غىدما وظدبدُ الجمؼ بالوسح.

(811 ،81111( ،)818 ،81818( ،)818 ،81818( ،)818 ،81819( ،)818 ،81188( ،)818 ،

88188( ،)818 ،88888( ،)811 ،88889 ،)( ،)811 ،88888 ،)(819 ،88118.) 

        √ =     √-102 101=          :81818لػدد ل باليظبتمشاُ: 

ألاغداد اإلاٍىهت مً زالر خاهاث ومسبػها مٍىن مً طذ خاهاث. أؿؿس ئلى  هىظسا: 8مشاُ 

. هالخظ أن الكسم بحن الػدد والػدد 999وأيبرها هى الػدد  881هره ألاغداد هى الػدد 

ا ، ههىم بٌخابت حدُو للػدد وجسبُػه:88اإلاالئم له في جسبُػه ًجب أن ل ًٍىن ايبر مً 
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 : ألاعداد املكىهة من جالث خاهات ومسبعها مكىن من ست خاهات1 جدول 
8

x x 

811819 881 

881111 811 

881111 811 

881111 811 

891111 111 

640000 111 

181111 911 

981188 981 

938961 989 

940900 970 

988188 971 

988118 972 

988189 973 

981818 974 

981888 918 

988818 918 

988889 911 

988818 978 

981888 979 

981811 980 

988888 981 

988888 982 

988819 918 

981888 918 

911888 918 

918898 986 
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918889 987 

918888 988 

911888 989 

911811 990 

918118 998 

918188 998 

918189 998 

911188 994 

991188 995 

998188 996 

998119 997 

998118 998 

991118 999 

ًخضح مً الجدُو أن ألاشواج التي جدهو الـكت اإلاولىبت هي ألاشواج الخالُت والتي جدهو 

ا:ألاؿلُتالظاهسة 

(989 ،981988( ،)911 ،981911( ،)918 ،988188( ،)918 ،988118( ،)918 ،988189 ،)

(918 ،981818( ،)918 ،981888( ،)918 ،988818( ،)911 ،988818( ،)919 ،981888) ،

(911 ،981811( ،)918 ،988888( ،)918 ،988888( ،)918 ،988819( ،)918 ،981888 ،)

(918 ،911888( ،)918 ،918898( ،)911 ،918889 ( ،)911 ،918888( ،)919 ،911888 ،)

(991 ،911811( ،)998 ،918118 ،)(998 ،918188( ،)998 ،918189( ،)998 ،911188 ،)

(998 ،991188( ،)998 ،998188( ،)991 ،998119( ،)991 ،998118( ،)999 ،991118.) 

ألاغداد اإلاٍىهت مً أزبؼ خاهاث ومسبػها مٍىن مً طبؼ خاهاث. أؿؿس هره ئلى  هىظسا: 8مشاُ 

الكسم بحن الػدد والػدد اإلاالئم  . هالخظ أن8888وأيبرها هى الػدد  8111ألاغداد هى الػدد 

ا، ههىم بٌخابت حدُو للػدد وجسبُػه: 88له في جسبُػه ًجب أن ل ًٍىن ايبر مً 
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 : ألاعداد املكىهة من أزبع خاهات ومسبعها مكىن من سبع خاهات1 جدول 
8

x x 

1000000 8111 

8118118 8118 

8118118 8118 

8118119 8118 

8111188 8118 

8181188 8118 

8188188 8118 

8188189 8111 

8188188 8111 

8181118 8119 

8181811 8181 

8188888 8188 

8188888 8188 

8188889 8188 

8181898 8188 

8181888 8188 

8188888 8188 

8188819 8181 

8188888 8181 

8181888 8189 

8181811 8181 

8188888 8188 

8188818 8188 

8188889 8188 

8181818 8188 

8181888 8188 

8188818 8188 
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8188189 8181 

8188118 8181 

8181188 8189 

8181911 8181 

8188988 8188 

8188188 8188 

8881111 8811 

8111111 8111 

8881111 8811 

9111111 8111 

9991888 8888 

 

الـكت اإلاولىبت هي ألاشواج الخالُت والتي جدهو  ًخضح مً الجدُو أن ألاشواج التي جدهو

االظاهسة غىدما وظدبدُ الجمؼ بالوسح.

 (8111 ،8111111( ،)8118 ،8118118( ،)8118 ،8118118( ،)8118 ،8118119 ،)

(8118 ،8111188( ،)8118 ،8181188( ،)8118 ،8188188( ،)8111 ،8188189( ،)8111 ،

8188188( ،)8119 ،8181118...،) ،(8181 ،8181911)، (8188 ،8188988.) 

 :ثىجه آخس للحل

هت ًمًٌ ا  لخػامل مؼ هره اإلاؼٍلت )باليظبت لػدد مٍىن مً أي غدد مً الخاهاث( بوٍس

هت غامت أيثر ولٌنها جىكؼ إلاساخل أغلى مً اإلادزطتأخسيا ا:1، وهي هٍس

√[ ][ ]  [ ]  √[ ] 

√          √  

 yػدد هى غدد خاهاث ال mخُث ان  -

 بعد ثسبيع طسفي املعادلة، هدصل على ما يلي: 

               √    
                                                           

1
و لبرهان بػم   هت وئهازة الوٍس ًادًمُت الهاطمي غلى انتراح هره الوٍس وؼٌس الديخىز غلي غشمان مً أ

 خىاؾ الظاهسة أدهاه.
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(*)              √  

اوغىدها ًيخج:مٍىن مً خاهخحن،  yن أأي ،  m=2هأخر مشال 

             √  

، 18ُذ: ألاغداد اإلاٍىهت مً خاهخحن وحرزها غدد صح وهي yالهُم اإلامٌىت للػدد ئلى  هىظسا

18 ،19 ،88، 88، 88 ،89 ،88 ،18. 

ا ًيخج: y=1يال مً هره ألاغداد، مشال غىدما  (*وػىق في )

            √  

ا                                               

                                       x=0, x=98ا

 :m=2ما ًظهس ًل ألاغداد التي جيخج غىد 9الجدُو 

 m=2ألاعداد التي ثنحج عندما : 9 جدول 

M y X تألاغداد الىاجج 

8 18 x=0, x=98                            9118 ،118 

18 x=0, x=96 9818 ،118 

19 x=0, x=94 9819 ،119 

88 x=0, x=92 9888،188 

88 x=0, x=90 9188 ،188 

88 x=0, x=88 1188 ،188 

89 x=0, x=86 1889 ،189 

88 x=0, x=84 1888 ،188 

18 x=0, x=82 1818 ،118 

  

م يما ًظهس فيالىاججت  ألاغدادولرلَ   ,8464 ,8281 ,81 ,64الجدُو هي:  مً الخػٍى

ا.,49 ,36 ,25 ,16 ,9 ,4 ,1   9801 ,9604 ,9409 ,9216 ,9025 ,8836 ,8649

مً الجداُو التي جم غسكها، أيجاد أعداد ثدقق الظاهسة: اسحنحاجات من العمل على 

اوظخيخج الخـائف الخالُت:

ا  
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اولى: ألاا خاؿتال

هره  في اإلاخبهي هظملأغداد لها حروز صحُدت، يما أن لألاغداد التي جدهو الظاهسة هي 

ا.أًلا حرز صحُذ ألاغداد

يها حرزان، حرز للػدد ألاؿلي وحرز للهظم الخاؿت ألاولى صحُدت ألن الظاهسة هكظها ق

، والظاهسة جخددر غً أغداد صحُدت ولرلَ وحىد حروز صحُدت للغداد ذاث اإلاخبهي

ا.الـلت في اإلاػادلت كسوزيا

االخاؿت الشاهُت:

 اإلاخخالُت مً ألاغدادطلظلت جأحي غلى ػٍل  الظاهسةدهو جسبُػها ًالتي وا)الجروز(   ألاغداد

ا.الخاؿت ألاولىوذلَ بؼسن أن جدهو 

امشاُ: 

 خُث جسبُػها غدد زىائي أو زالسي اإلاجزلت. 13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 (اأ

 خُث جسبُػها غدد طداس ي أو طباعي اإلاجزلت.  109,… ,93 ,92 ,91 (اب

 خُث جسبُػها غدد زماوي أو حظاعي اإلاجزلت. 1031,… ,970 ,969 (اث

 الظاهسة هكظها.ئلى  جكظحر هره الخاؿت ٌػىد

√[ ][ ]    √  

يما ذيسها أغاله، لخدهو الظاهسة ًجب أن ًٍىن للهظم اإلاخبهي مً حرز الػدد حرز 

حروزها أغدادا صحُدت هجدها جدهو الظاهسة وا ألاغداد التيئلى  صحُذ، وفي خاُ هظسها

... 1، 1، 8، 8، 8هي: حروزها وغىدها هجد أن   ...88، 89، 88، 88، 88 مخخالُت، مشال: مسبػاث

االتي جدهو الظاهسة  أغدادا مخخالُت.  √  وبالخالي جٍىن ألاغداد  ،خالُتوهي أغداد مخ

ا: الشالشت الخاؿت

ر الجرزا ئذااإلاخخالُت التي جدهو الـكت اإلاولىبت،  ألاغدادبمخىالُت  ب 
َ
قان  الهظم ، 8ــ ب ي

ا. 8 ًٌبر بله في جسبُػه اإلاالئم 

ا: 81مىحىدة في حدُو  أمشلت
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 8يكبر القسم املالئم له في ثسبيعه بـ  8: عندما يكبر الجرز بـ 01 جدول 

ا(y) الهظم اإلاخبهيا(x) الهظم اإلاالئم الػدد حرز الػدد

1 89 8 9 

1 88 8 8 

9 18 1 8 

81 811 81 1 

88 888 88 8 

88 888 88 8 

88 889 88 9 

ا: الخاؿت السابػت

[ ][ ]√دهو الظاهسة ً ريال ػددال دهو ري ًػدد الالهى غدد شوجي، أما   √   

[ ][ ]√الظاهسة   هى غدد قسدي.ق  √   

[ ][ ]√الػدد الري ًدهو الظاهسة ئلى  أولا هىظسا ا. √   

 اإلاػادلت الخالُت )جىؿلىا لها طابها، اهظس أغاله(:ئلى  ًمًٌ الخىؿل

               √  

ا)وهى غدد صحُذ ل ٌظاوي ؿكس( xهظم غلى . هyدد هي غدد خاهاث الػ mخُث أن 

       √  

       √  

د أن هجد غدد  ا. xخاهاث الػدد هٍس

 m+1-1هى   √       لرا ًٍىن غدد خاهاث الػدد ،m+1هى     غدد خاهاث الػدد 

لل غدد مؼ أؿكاز ًهآخس مً غدد مػحن ، ألن هسح غدد 8ًهل بـ  الخاهاث . غددmأي  

غددا أيبر مً حظػت  الػدد غىدما هوسح مً 8غدد الخاهاث ًهل بأيثر مً الخاهاث. 

هي   √ لػدد أيبر نُمت ل(. بما أن        أغؼازه )في خالخىا 

وهرا ،           √ أنل وهرا الػدد                   )  √ 

ا  .        بالخأيُد أؿؿس مً 

]، أي أن غدد خاهاث الػدد mهى  xد خاهاث لرلَ غد ا، وهى غدد شوجي.2mهى   [ ][
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[ ][ ]√بىكع الـىزة هبرهً الحالت غىدما  ا. √   

االخاؿت الخامظت:

االجروز التي جسبُػها ًدهو الظاهسة مىحىدة خُى غدد مؼ أؿكاز:

 ,8 ,7 13 ,12 ,11 .10 ,9 مشاُ: الجروزا

ٌظاوي التي جدهو الظاهسة  بػدهغدد ألاغداد وا 81كاز هى في اإلاشاُ الظابو الػدد مؼ أؿ

اوذلَ ًيخج مً الخبظُى الجبري للظاهسة: غدد ألاغداد نبله والتي جدهو الظاهسة.

√[ ][ ]    √  

√          √  

             √    

ا()وهى غدد صحُذ ل ٌظاوي ؿكس xههظم غلى   √            /

       √  

، وذلَ هى غدد مؼ أؿكاز لرا جٍىن ألاغداد اإلادههت للظاهسة خُى هرا الػدد       

ا.بالغخماد أًلا غلى الخاؿت الشاهُت

االخاؿت الظادطت:

ظاوي الجرز ٌغدد ألاغداد التي جدهو الظاهسة اإلاىحىدة غلى حتهي الػدد مؼ أؿكاز 

 .  د خاهاث الهظم اإلاخبهي مً مسبؼ الػددالتربُعي أليبر غدد مٍىن مً هكع غد

امشاُ:

هره ألاغداد  أنأزنام والتي جدهو الظاهسة، مػسوف  8-8ألاغداد الجروز ذاث ئلى  لىىظسا 

. الهظم اإلاخبهي مً 811111111وجسبُػها طُظهس خُى الػدد  81111طخظهس خُى الػدد 

دد ألاغداد التي جدهو وظخوُؼ الهُى أن غ مسبؼ الػدد مٍىن مً أزبػت أزنام، ولرلَ

لرا طٍُىن أُو شوج أغداد ًدهو ،      √= 99 ٌظاوي: 81111الظاهسة اإلاخىاحدة خُى 

ا.        )      )شوج هى الصوج  وأخسا        )     )الظاهسة هى الصوج 

هت إلًجاد حمُؼ ألاا اا.د التي جدهو الظاهسة التي اهخممىا بهاغدوبهرا هٍىن ند وؿكىا هٍس
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يما ذيسها أغاله، لخدهو الظاهسة ًجب أن ًٍىن للهظم اإلاخبهي مً حرز الػدد حرز 

حروز هره ألاغداد مخخالُت. جظل الظاهسة جخدهو للجروز  أن 8صحُذ، وند زأًىا في خاؿت 

ُا للغداد التي الجروز ظل جأي  .m اإلاخخالُت غىدما ًظل الهظم اإلاخبهي ذا هكع غدد اإلاىاش

ختى جـبذ نُمت الهظم اإلاخبهي أيبر غدد مٍىن مً هكع غدد الُت مخخجدهو الظاهسة 

ا .خاهاث الهظم اإلاخبهي مً مسبؼ الػدد

امالخظت غلى اإلاشاُ اإلاكـل:

اكُت جبدو خاهئت، واطخخدمىا اطتراجُجت ماذا لى لم ًًٌ لخىطُؼ الظاهسة  أخرها ظاهسة ٍز

اكُت مخخلكت. في طبُل ذلَ لوا اض ي به غالناث ٍز اطخخدمىا غدة بىاء غالم ٍز

، البدث أمشلت اطخخداماث طتراجُجُاث خل وحػلُل. مً هره لاااطتراجُجُ ، بىاء حداُو

اث في غلم ألاغداد، ئلخ.  اطخخدامغً هماذج غددًت،   اهظٍس

اكُت خاؿت ًمًٌ أن هبجي منها، بىاطوت  غبر اإلاشاُ اإلاكـل أزدها أن هظهس يُل أن خالت ٍز

اكُا مشحرا لهخمام الوالب. ًمًٌ أن هولب مً اطتراجُجت هسح أطئلت، غ اطخخدام اإلاا ٍز

الوالب أن ٌػملىا بمجمىغاث لٍي ٌظهل غليهم مػالجت اإلاظألت، يما ًمًٌ أن هولب منهم 

االخٌىىلىحُا لـىؼ ذلَ، يما اطخخدمىا هدً الجداُو ؤلالٌتروهُت.  اطخخدام

 : خاثمة

هت خاؿت لوسح اإلاؼٌالث  تاطتراجُجُغسكىا في هرا اإلاهاُ  اكُاث يوٍس في ؿل الٍس

اكُاث. زأًىا محزاث مخخلكت لا ، يما زأًىا قىائد تطتراجُجُلااهره  طخخداملخػلُم وحػلم الٍس

"ماذا لى لم ًًٌ" يأداة إلزازة  تاطتراجُجُ اطخخدامئلى  . هره دغىة ئذاطخخدامهرا لاا

اكُاث ويرلَ لخػمُ  مػلميٌظاغد و هرا الخػلم. هرا اإلاهاُ داقػُت الوالب لخػلم الٍس

اكُاث  أن ٌظخخدمها.في قػل ذلَ، وخـىؿا أهه ٌػسق غدة قػالُاث ًمًٌ للمػلم  الٍس

سجى أن جـبذ لاا اكُاث وغىدها ًمٌىه اطتراجُجُت ئخدي طتراجُجٍُو اث حػلُم مػلم الٍس

س قػالُاث مالئمت بىكظه. اجوٍى

ا
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ا:0ملحق 

اكُت اإلاوسوخت هى ان ًٍىن الكسم بحن الػدد : ػسن جدهو الظاهسة دغاءبسهان لاا  aالٍس

اوالػدد اإلاىاطب له في جسبُػه ٌظاوي الجرز التربُعي للجصء اإلاخبهي مً مسبؼ الػدد.

اجخدهو الظاهسة غىدما:

[الػدد اإلاىاطب]√  [الجصء اإلاخبهي]√+[الػدد اإلاىاطب]=[الجصء اإلاخبهي]

[الجصء اإلاخبهي]√+[الػدد اإلاىاطب]  ٌظاوي:   aػدد خُث ال  

الرلَ: الكسم بحن الػدد والػدد اإلاىاطب له في جسبُػه هى:

 [الجصء اإلاخبهي]√ = [الػدد اإلاىاطب] -  [الجصء اإلاخبهي]√+[الػدد اإلاىاطب]

ا.وهى اإلاولىب بسهاهه

ا:2ملحق 

اجخدهو الظاهسة غىدما:. ألاغداد الجرز التي جسبُػها ًدهو الظاهسة جأحي في أغداد مخخالُت

√[  ][  ]=[x]+√[ ]  :خُث الػدد ٌظاوي  [x]+√[ ]ا

ا

ا
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"What if not"? Strategy 

The concept, meaning, types, and functions in math instruction 

 

Wajeeh Daher, Ahlam Anabosi and Rawan Anabosi 

Abstract: 

In this article we present a problem posing strategy called 'What if not' strategy. We 

start by describing the general strategy of problem posing, and then proceed to 

describe the types of this strategy, including the 'What if not' strategy. Afterwards, 

we describe the characteristics and advantages of using the strategy in the 

mathematics classroom, including what other researchers found regarding these 

advantages for students' learning of mathematics. We then proceed to present 

mathematical examples that can be used with the 'What if not' strategy in the 

different school stages. Afterwards, we give a detailed example on the use of the 

strategy in a specific mathematical phenomenon. Hopefully, this article would 

encourage mathematics teachers to use the strategy in order to make their students 

interested in mathematics, as well as to make these students' learning of mathematics 

deeper and richer.  
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