
 

 تقسیم عادل
 

  المشاركون
 البالغون لـ 12 سنة وما فوق، مقسمون إلى مجموعات من 4 الى 5 أشخاص

 نظرة عامة
 نستكشف هنا طرًقا ریاضیاتیة مختلفة لتقسیم كعكة على مجموعة من األشخاص، حتى یحصلوا على حصص متكافئة. في نشاطنا األخیر،
 سنقوم بتوزیع األعمال المنزلیة بدًال من الكعك. بالرغم من أن الجمیع یرید أقل قدر من األعمال المنزلیة (بدًال من الجزء األكبر) فإنه یمكننا تقسیمها

 بشكل عادل و بطریقة متماثلة.

 التحضیرات
 تحّضر سكاكین من الورق المقوى، سیف من الورق المقوى، وكعكة من الورق المقوى لكل مجموعة ولو أنه من المستحسن أن تحّضرها

  المجموعة بنفسها. یجب أن تكون الكعكة غیر متجانسة، وهذا سیكون دافعا للمشاركین من أجل اختیار بعض القطع.
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 نشاط 1 - طریقة خالیة من الحسد لتقسیم كعكة على شخصین
 الهدف هو تقسیم كعكة ومشاركتها بین شخصین بحیث ال یحسد أي أحد منهما االخر على القطعة التي تلقاها.

 
 اسأل المجموعة عما إذا كان بإمكان أي شخص التفكیر في إستراتیجیة لتحقیق ذلك.●

 
  اقترح اإلستراتیجیة التالیة: "أنا أقّطع، أنت تختار" وجربها عدة مرات مع اثنین من المشاركین. لنفرض أن مریم تقّطع و كوشر یختار.●

 كیف تقّطع مریم حتى ال تحسد كوشر؟ یطلق على هذا التقسیم بـ "الخالي من الحسد".
 

 
 

  ناقش: هل من األفضل أن تكون أنت من یقّطع أم من یختار؟●
 

عندما● الكعكة. فوق سكینین "سأحرك لكوشر: تقول السابقة. اإلستراتیجیة تحسین مریم تقترح االختیار، األفضل من ألنه نظًرا                   
أو السكینین، بین ما القطعة إما حصتي، سأختار ثم السكینین. وضعیتي طول على الكعكة وأقطع سأتوقف ، التوقف مني                     تطلب

 القطعتین الطرفیتین، أما أنت فستحصل على الحصة المتبقیة".

 
  ناقش: كیف تمسك مریم بسّكینیها؟ و متى یجب أن یقول لها كوشر "توقفي"؟●

 

 

                
 

 إذا لم یتمكن مشاركوا المجموعة من إیجاد اإلستراتیجیة، اشرحها لهم: یجب على مریم أن تمسك بسكینیها حتى تصبح راضیة و سعیدة●
 دائًما بأي من الحصتین. یجب أن یقول كوشر "توقفي!" عندما یصیر مقتنعا و سعیًدا بأي من الحصتین بنفس القدر.

 
یجد● لم إذا القدر؟ بنفس الحصتین من بأي سعیًدا كوشر فیها یكون األقل على واحدة لحظة هناك أن من یقین على نحن لماذا                         لكن

 المشاركون أي تفسیر ، اقترحوا وناقشوا الشرح أسفله.
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السّكینین● أحد یكون البدایة، في القدر. بنفس الحصتین من بأي سعیًدا كوشر فیها یكون األقل على واحدة لحظة وجود لسبب شرح یلي                        فیما
السكینین"). "خارج قطعة (وهي الیمنى القطعة یفّضل كوشر أن نفرض قطعتین. إلى الكعكة یقسم واآلخر الكعكة، من الیسرى الحافة                     في
حركة هناك عندئذ، السّكینین". "بین اآلن هي المفضلة القطعة نفس الیمنى، الحافة على السّكینین أحد یكون عندما األخرى، الجهة                     في
فإنه وبالتالي، السّكینین". بین "ما قطعة فضل النهایة في بینما ، السكینین" "خارج قطعة كوشر فضل البدایة في حیث، للسّكینین                      مستمرة

 اجتاز موضعا ، ما بینهما، یحتمل فیه أن الحصتان متساویتان بالنسبة له (هذا تطبیق لنظریة القیمة المتوسطة).
 

 نحن نطلق على هذه القسمة بـ " العادلة " ألن كال من مریم وكوشر یحصالن على حصة لها نفس القیمة بالنسبة لهما. القسمة العادلة هي●
 قسمة خالیة من الحسد ، لكن العكس قد ال یكون صحیحا دائما.
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 نشاط 2 – تقسیم متناسب لكعكة بین عدد ن من األشخاص
 الهدف هنا هو أن یحصل كل واحد من المشاركین على جزء یقّدرونه على األقل بـ 1 / ن من الكعكة.

 
 اسأل إن كان شخص یرید اقتراح طریقة ما.●

 
ویقطع● الوسیط یتوقف "توقف!" المشاركین أحد یقول أن بمجرد الیمین. إلى الیسار من یحركها وسیط ید في السكین واحدة: طریقة                      هناك

  الكعكة على طول موضع السكین. المشارك الذي قال "توقف!" یتحصل على القطعة الموجودة یسار السكین.
 

على● المشارك هذا یحصل "توقف!" آخر مشارك یقول حتى المتبقیة الكعكة قطعة على السكین تحریك في أخرى مرة الوسیط یبدأ                      ثم
 القطعة الجدیدة الموجودة على یسار السكین ، وهكذا. حتى أخر مشارك (الذي لم یقل "توقف!") فیحصل على أخر قطعة متبقیة.

 

 
 

الوقت● المشاركین لدى یكون حتى شدید ببطء السكین یحرك أن الوسیط على یجب بأكملها: المجموعة مع مرات عدة الطریقة هذه                      جرب
األمر كان إذا ؟ كاملة الكعكة من ن / 1 من أقل أي نصیبهم من أقل قطعة تلقوا أنهم المشاركین بعض یشعر هل . قرارهم لحسم                            الكافي

 كذلك، كیف یمكنهم تعدیل استراتیجیتهم؟
 

من● ن / 1 األقل على تساوي السكین یسار على الموجودة القیمة أن یرى لما "توقف!" یقول مشارك كل المتناسب: التقسیم إستراتیجیة                        هذه
الكعكة من ن / 1 بـ األقل على یقّدرها قطعة على مشارك كل حصول اإلستراتیجیة هذه تضمن لماذا اشرح كاملة. الكعكة قیمة                        إجمالي

 كاملة.
 

  الحظ أن هذه اإلستراتیجیة لیست خالیة من الحسد. لماذا؟●
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 نشاط 3 – تقسیم خال من الحسد لكعكة بین ثالثة أشخاص
 الهدف اآلن هو تقسیم كعكة بحیث ال یحسد أي مشارك زمیلیه على قطعتي الكعكة الالتي تلقاها.

 
 اسأل إن كان شخص یرید اقتراح طریقة ما.●

 
على● سكینه بتحریك مشارك كل یقوم الوقت، نفس في الیمین. إلى الیسار من ویحركه سیفا یحمل الوسیط اإلستراتیجیات: إحدى هذه                      

في الكعكة تقطیع یتم ثم سكاكینهم. تحریك عن الجمیع یتوقف "توقف!" المشاركین أحد یقول أن بمجرد السیف. من األیمن                     الجانب
بالنسبة أما السیف. یسار الموجودة القطعة على یتحصل "توقف!" قال الذي المشارك األوسط. السّكین وموضع السیف موضع                   موضعین:
القطعة على المتبقي المشارك ویحصل الیمنى، القطعة على یحصل الیمین أقصى في سكینه یكون الذي فالشخص ، المتبقیین                    للمشاركین

 الوسطى.
 

 
 

لدى● یكون حتى شدید ببطء السیف یحرك أن الوسیط على یجب الوسیط. بدور یقومون مختلفین أعضاء مع مرات عدة الطریقة هذه                       جّرب
شخص یرغب هل تلقاها؟ التي الحصة على آخرا مشاركا یحسد من المشاركین من هناك هل قرارهم. لحسم الكافي الوقت                     المشاركین

  اقتراح إستراتیجیة لكیفیة تحریك كل مشارك لسكینه؟
 

 فیما یلي إستراتیجیة لتقسیم خاٍل من الحسد:●
 یمسك كل مشارك بسكینه بحیث تكون القطعتان المتحاّدتان به، والموجودتان على یمین السیف، متكافئتین في القیمة بالنسبة○

 لهم.
 دعنا نسمي "المشارك 1" الشخص الذي یكون سكینه في أقصى الیسار، "المشارك 2" الذي یكون سكینه في المنتصف، و○

 "المشارك 3" الذي یكون سكینه في أقصى الیمین.
  یقول المشارك األول "توقف!" متى بدا له أن للقطعة الیسرى نفس القیمة بالنسبة للوسطى.○
  یقول المشارك الثاني "توقف!" عندما یكون للقطع الثالث نفس القیمة بالنسبة لهم.○
 یقول المشارك رقم 3 "توقف!" عندما تكون قیمة القطعة الیسرى هي نفس قیمة القطعة الیمنى بالنسبة له.○

 
   ناقش لماذا هذه اإلستراتیجیة خالیة من الحسد. خذ وجهة نظر كل مشارك واشرح لماذا ال یحسد أي مشارك اآلخرین على حصصهم.●

 نشاط 4 – توزیع خال من الحسد لألعمال المنزلیة على ثالثة أشخاص
 إذا وضعنا األعمال المنزلیة في شبكة، یمكننا تقسیمها مثل الكعكة. في هذه الحالة، سیرغب كل مشارك في الحصول على جزء بسیط قدر اإلمكان.

 وبالتالي، هدفنا هو أال یحسد أي مشارك اآلخرین على حصتهم من األعمال المنزلیة.
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 هذه المسألة مماثلة للنشاط 3 ، ویمكن استنباط إستراتیجیة منه. هل لدیكم فكرة؟●

 
سكینه● بتحریك مشارك كل یقوم الوقت، نفس في الیمین. إلى الیسار من ویحركه سیفا یحمل الوسیط اإلستراتیجیات: إحدى                    هذه

تقطیع یتم ثم سكاكینهم. تحریك عن الجمیع یتوقف "توقف!" المشاركین أحد یقول أن بمجرد السیف. من األیمن الجانب                    على
الموجودة القطعة على "توقف!" یتحصل قال الذي المشارك األوسط. السّكین وموضع السیف موضع موضعین: في                الشبكة
الوسطى، القطعة على یحصل الیمین أقصى في سكینه یكون الذي فالشخص ، المتبقیین للمشاركین بالنسبة أما الیمین.                   أقصى

 ویحصل المشارك المتبقي على القطعة الیسرى.

 

 
 

یكون● حتى جًدا شدید ببطء السیف یحرك أن الوسیط على یجب الوسیط. بدور یقومون مختلفین أعضاء مع مرات عدة الطریقة هذه                       جّرب
اقتراح شخص یرغب هل تلقاها؟ التي الحصة على آخرا مشاركا یحسد من المشاركین من هناك هل قرارهم. لحسم الوقت المشاركین                      لدى

  إستراتیجیة لكیفیة تحریك كل مشارك لسكینه؟
 

 
 فیما یلي إستراتیجیة لتوزیع خاٍل من الحسد لألعمال المنزلیة:●

 
 یمسك جمیع المشاركین بسكاكینهم حیث یكون للقطعتین: الموجودة في أقصى الیسار و الموجودة بین السیف والسكین الخاص○

 بكل واحد منهم نفس القیمة بالنسبة لهم.
یكون○ الذي "2 رقم "المشارك و ، الیسار أقصى في سكینه یكون الذي الشخص "1 رقم "المشارك نسمي                    دعنا

  سكینه في المنتصف ، و "المشارك رقم 3" الذي یكون سكینه في أقصى الیمین.
 یقول المشارك األول "توقف!" متى وجدوا أن للقطعة الیسرى نفس القیمة بالنسبة للقطعة الیمنى.○
 یقول المشارك الثاني "توقف!" عندما یكون للقطع الثالث نفس القیمة بالنسبة لهم.○
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 تنظیف النوافذ غسیل المالبس طبخ كى المالبس

 تنظیف األرضیات غسل األطباق إخراج القمامة إطعام القط

 الكنس سقي النباتات تجهیز المائدة التسوق من البقالة

 تنظیف الحّمام جز العشب كنس الحدیقة إصالح ورسكلة



 

 یقول المشارك رقم 3 "توقف!" لما یكون للقطعة الوسطى نفس القیمة بالنسبة للقطعة الصحیحة.○

 
على● اآلخرین مشارك أي یحسد ال لماذا واشرح مشارك كل نظر وجهة خذ الحسد. من خالیة اإلستراتیجیة هذه لماذا                     ناقش

  حصصهم.

 
 

 
 تعمق في هذا الموضوع عن طریق هذه الفیدیوهات:

 
● See a different method to share a cake between three people, explained by Hannah Fry in a 

Numberphile video. 
● Math Encounters - Fair Division: How to Cut Cakes (and other things) Fairly. حدیث عن التقسیم العادل 

 للبروفیسور فرانسیس سو في متحف الریاضیات
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 انشىء وشارك
 شارك بالصور ومقاطع الفیدیو للنشاط أو االستراتیجیات المقترحة من قبل المجموعة باستخدام الهاشتاغ:

 #idm314. 

https://www.youtube.com/watch?v=kaMKInkV7Vs
https://www.youtube.com/watch?v=kaMKInkV7Vs
https://www.youtube.com/watch?v=CBVg8x4LWZE
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

