
 

 الرقص العشوائي
 

 المشاركون:
 عشرة أشخاص أو أكثر، بالغون لـ 10 سنوات و ما فوق، ال یشترط فیهم معرفة كبیرة للریاضیات.

 
 نشاط:

و الموسیقى لتشغیل جاهز صوتي نظام فیها یكون إلخ). ... قاعة، فناء، ریاضیة، صالة حدیقة، (مثال، كبیرة ساحة في المشاركون                      یتجمع
 یسمعها الجمیع (یجب أن یكون جذاًبا للرقص). أبلغ جمیع المشاركین بإتباع هذه القواعد:

 اختر سرا شخصین (شریكاك) وتذّكرهم.●
(مثلث● متساویة جوانب بثالثة مثلًثا تشكل وضعیة في تصبح حتى الموسیقى مع بالرقص ابدأ الموسیقى، تشغیل یبدأ                   عندما

أیًضا تساوي أن یجب والتي ، شریكیك من كل مع المسافة نفس على فیها تكون وضعیة ، (أي شریكیك مع األضالع)                       متساوي
 المسافة بینهما).

 حاول الحفاظ على هذه العالقة مع شركائك أثناء تغییر مواقفهم.●
یمكنكم● لكن الموسیقى، بتوقف الرقصة تنتهي منها. جزًءا تكون قد التي األخرى المثلثات معرفة أمكنك، إن حاول،                   اختیاري:

 تكرارها.
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 ما بعد الرقص
 اطلب من المجموعة العثور على مثلثات متساویة األضالع في الكوكبة النهائیة أو التخمین في من اختارهم كجزء من مثلثه. یمكنك أیًضا

 أن تجعل الجمیع یشیرون إلى شركائهم في المثلثات بكلتا ذراعیهم.
 
 

  اسأل األسئلة اآلتیة:
 هل كان من الصعب البقاء في زاویة مثلثك؟●
  كیف تغیرت مساحة مثلثك أثناء الرقص؟●
 ماذا یحدث إذا ثالثة أشخاص اختاروا جمیعهم نفس الشركاء لمثلث؟●
  ماذا یحدث إذا شخصان اختار كل أحدهما اآلخر كشریك لمثلث، لكن الشخص الثالث مختلف لكل منهما؟●
  هل من الممكن القیام بهذا النشاط ولكن بأشكال أخرى (أي قطع مستقیمة، رباعي األضالع)؟●

 حسب االرضیة الذي ترقص علیها، یمكنك تحدید المثلثات (بالطباشیر أو ما شابه). یمكنك القیام بذلك قبل الرقص وبعده من أجل المقارنة
 (یفّضل استخدام ألوان مختلفة).

 
 ارقص مجددا

 اطلب من المجموعة إعادة نشاط المثلث ولكن بمواضع مختلفة للبدایة (تقف المجموعة في دائرة، أو خط مستقیم، أو خطین مستقیمین
 متوازیین ، إلخ).

 إذا كان الرقص في الظالم، یمكن للراقص اإلشارة إلى شریكیه بمصباحین.
 حاول تكرار الرقصة باختیار نفس األشخاص والبدء من نفس الموضع. هل تنهي رقصك في نفس المكان؟

 
 البدائل:

 الرقص الشعبي:  تختار المجموعة قائًدا یقف في وسط المجموعة. بمجرد تشغیل الموسیقى، یجب على جمیع الراقصین إتباع القواعد
 التالیة:
 ال یمكن ألي راقص االقتراب أكثر من 0.5 متر (خطوة واحدة طویلة) من الراقصین اآلخرین.●
 ال یمكن ألي راقص أن یبتعد أكثر من متر واحد (خطوتان طویلتان) من المجموعة.●
 یجب على جمیع الراقصین الرقص  على نفس طبوع المجموعة .●

 للقائد مهمة إضافیة: یختار طابع الرقصة، یتحرك أثناء الرقص ویمكنه أیًضا إجراء تغییرات مفاجئة لطابع الرقصة واالتجاه.
 
 

 
 المصادر و الخلفیة الریاضیاتیة:

 هذا النشاط هو تمثیل تفاعلي لنظام حتمي ولكنه فوضوي. في مثل هذه األنظمة، یتم تحدید سلوك جمیع العناصر مسبًقا، لذلك ال توجد
 عشوائیة في العملیة (وهذا یعني أنه إذا كررنا التجربة بنفس الشروط بالضبط، فسیتم الحصول على نفس النتیجة). ومع ذلك، و نظًرا ألن
 النظام حساس جًدا من اصغر التغییرات للحالة األولیة، فانه یبدو كما لو أن سلوكا ما غیر متوقع ("تأثیر الفراشة" الشائع). تتم دراسة هذا

 النوع من األنظمة بواسطة نظریة الفوضى، فرع من الریاضیات. یتم استخدامه لتحلیل، من بین أشیاء أخرى كثیرة، الطقس والمناخ
 واألنظمة المالیة وحركة المرور على الطرق وحركة السوائل.

 عند أداء رقصة شعبیة، تقلد المجموعة خوارزمیة تحسینات مستوحاة من سلوك سرب من الطیور (تحسین سرب الجسیمات).

2 

 أنشىء وشارك!
الریاضیاتیة. الرقصات من غیرها أو الشعبیة العشوائیة، الرقصات لعدید جدیدة قواعد أنشىء مرتفع). موقع من (األفضل للرقص فیدیو مقطع                     خذ

 شارك إبداعاتك، مقاطع فیدیو أو ألبومات وما إلى ذلك باستخدام الهاشتاج:
#idm314dance و #idm314. 



 

 یمثل تطبیق المحاكاة هذا سرًبا من األسماك:
https://imaginary.github.io/cindyjs-apps/fish/index.html  

 االعتمادات:
Demian Goos تم اقتراح هذا النشاط من طرف 
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