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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدم المؤلف

اهدي هذا الكتاب الي معلمي الرياضيات في كل مكان والي طلبة وطالبات المدارس 
أقدم لهم هذا الكتاب عن الرياضيات وقد اعتمدت  والجامعات والي كل عشاق الرياضيات

من يقره انه سميع  كل جع اسأل اهللا ان ينفع بهفي إعداد الكتاب على مصادر قيمة ومرا
  .مجيب

  . أبدا الكتاب بهذه الكلمات الجميلة عن الرياضيات
  
 

  فریاضاتي كالماء للبستان*** یا جاحدا للعلم اسأل عالما 
 

 حجر األساس لرفعة األوطان*** ال بل جذور للعلوم وإنھا 
 

 م بیانوكذلك اإلحصاء ورس*** فالجبر والتحلیل علم نافع 
 

 تطبیقھ لسرائر األكوان*** وتكامل وتفاضل قد قادنا 
 

 قد فجر التعلیم كالبركان*** والحاسب اآللي وعلم حلولھ 
 

 سمة العلى في ھذه األزمان*** أضحى مقاسا للتقدم إنھ 
 

 أتقابل المعروف بالنكران؟*** إنا بقسم قد سمت خدماتھ 
 
 عھ كما الربانوالكل موق*** فالكل شمر عن سواعد وانبرى 

 
 لمدرس مع باقة الریحان*** قد كان أجدر أن نقدم شكرنا 

 
 بل كالقلوب بحاجة الشریان*** ال أن نكون مثبطین لعزمھ 

 
 ال بد من علم مع اإلیمان*** إن المسائل لو تشابك حلھا 
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  احمد حماد شعبان سعد/ مجمع الكتاب 
  

  األرقام
  

      
وتمثل ھذه الرموز عادة في مجموعات من الخطوط المستقیمة سواء . األعدادعالمات أو رموز ترسم للتعبیر عن 

 . وترتبط ھذه األشكال إلى حد كبیر بالحروف التي تستخدم في ذات اللغة. األفقیة أو العمودیة للتعبیر عن قیمة معینة
  األرقام في الحضارات القدیمة 

  عند المصریین القدماء) ١(
فقد كتب المصریون القدماء األرقام في .  قبل المیالد في مصر٣٤٠٠سجل لألرقام إلى عام          یعود أقدم تاریخ م

 كتبت على ھیئة خطوط عمودیة متجاورة، وكان الخط األفقي ١،٢،٣صورة خطوط وأشكال ھندسیة بسیطة، فاألرقام 
، واأللف حدوهلعشرة على شكل وكتبوا الثمانیة على شكل خطین أفقیین أحدھما فوق اآلخر، وا) ٤(عندھم یمثل الرقم 

على شكل زھرة اللوتس، والمائة على شكل لفافة مطویة، والعشرة آالف على شكل إصبع معقوف والمائة ألف على 
وحینما . ، والعشرة مالیین على شكل رأس إنسان)متعجبا(شكل سمكة، والملیون على شكل رجل رافع یدیھ إلى أعلى 

 فإنھ ترسم العالمات الدالة على األرقام المكونة لھذا العدد، وال یشترط الترتیب یكتب عدد بطریقة قدماء المصریین
  .بالنسبة لموقع العشرات والمئات واآلالف، ألن لكل عالمة قیمة محددة تقرأ أینما وضعت

 السومریون والبابلیونعند )٢(
 خانات تحفظ ترتیب األعداد في اآلحاد  قبل المیالد استخدم سكان وادي الرافدین األرقام، ودونوھا في٣٠٠٠وفي عام 

وقد أدت إضافة رمز ھذا الرقم الثاني إلى ). ١٠(واستطاعوا التوصل إلى رمز خاص یمثل رقم . والعشرات والمئات
باستخدام ) ٩٩(رمزا منفردا والتعبیر عن رقم ) ١١(باستخدام رقمین بدال من استخدام ) ١١(إمكانیة التعبیر عن رقم 

 .رمزا منفردا) ٩٩( من رمزا بدال) ١٨(
وكتب السومریون والبابلیون األرقام مستخدمین أشكاال مسماریة أفقیة أو عمودیة یحدد عددھا ووضعھا بالنسبة إلى 

 .بعضھا البعض قیمة كل عدد من األعداد
ي مازال یستعمل كما استعملوا نظامین للترقیم أحدھما تجمیعي بسیط مثل الذي كان سائدا في األنظمة القدیمة، وھو الذ

أما النظام اآلخر في الترقیم فھو نظام ). ٦٠(في الترقیم باألرقام الرومانیة، واستخدموه في حالة األعداد األقل من 
 .وبخاصة في األغراض الفلكیة والعملیات الریاضیة األخرى) ٦٠(ستیني واستخدم في كتابة األعداد التي تزید عن 

وحدات ) ٦٠(ب موقعھ، بحیث تأخذ أرقام الصف األول قیمتھا الذاتیة، وتضرب في وتختلف قیمة الرقم في النظام حس
 وحدات الصف الرابع، وتضرب في ٣)٦٠+( وحدات الصف الثالث، وتضرب في ٢)٦٠+(الصف الثاني، وتضرب في 

 ھو ١عدد ففي نظام الكتابة المسماریة، كان الرقم المستخدم للتعبیر عن ال.  وحدات الصف الخامس وھكذا٤)٦٠+(
وقد كان ھذا .  ومضاعفاتھ، حیث كانت قیمة العدد تظھر من خالل السیاق٦٠نفس الرقم المستخدم في التعبیر عن 

 + ٢٠: (وعلى ھذا األساس فإن العدد السومري ـ البابلي التالي یقرأ ھكذا. الترتیب منطقیا من وجھة النظر الریاضیة
فیكتب بالطریقة البابلیة على الصورة ) ١٦٤٦٨(أما العدد ). ٣١٩٩٤٠ = ٦٠٣ * ١ + ٦٠٢ * ٢٨ + ٦٠ * ٥٢

  ).١٦٤٦٨ = ٦٠٢ * ٤ + ٦٠ * ٣٤ + ٢٨: (التالیة
 الیونانیونعند ) ٣(

وقد وضع أولھما على أساس الحروف األولى من أسماء . واستخدم القدماء الیونانیون نظامین عددیین متوازیین
فیشار إلیھا بالرسم القدیم ) ١٠٠(أما ) ١٠( إلى deltaبینما تشیر ) ٥( یشیران إلى piاألرقام، حیث كان الحرفان 

 .muفیشار إلیھا بالحروف ) ١٠٠٠٠( أما chiبالحروف ) ١٠٠٠( ویشار إلى Hللحرف 
أما النظام الثاني الذي تم التوصل إلیھ حوالي القرن الثالث قبل المیالد فقد استخدم كل حروف األبجدیة الیونانیة 

وقد استخدمت أول تسعة . الثة حروف أخرى مستعارة من اللغة الفینیقیة واستخدمت كرموز لألرقامباإلضافة إلى ث
بینما عبرت التسعة حروف التالیة عن العشرات من ) ٩(إلى ) ١(حروف من األبجدیة الیونانیة لتعبر عن األرقام من 
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وكان یشار إلى اآلالف بوضع ). ٩٠٠(إلى ) ١٠٠(، بینما عبرت آخر تسعة حروف عن المئات من )٩٠(إلى ) ١٠(
ویتمیز النظام . Mشرطة إلى یسار العدد المناسب، بینما عبر عن عشرات اآلالف بوضع الحرف المناسب فوق حرف 

الیوناني المتأخر بأنھ یمكن التعبیر عن األرقام الكبیرة باستخدام أقل عدد من الرموز ولكن من عیوبھ أنھ یتطلب من 
  .رمزا) ٢٧(ن الرموز یصل إلى المستخدم حفظ عدد م

  
 عند الرومان) ٤(

واستخدم . ولقد استخدم الرومان حتى القرن األول قبل المیالد الحروف األولى لكلمات األعداد في كتابة األعداد نفسھا
الرومان خطوطا عمودیة تصف بجوار بعضھا لترمز إلى األعداد فالثمانیة مثال كانت تكتب على شكل ثمانیة خطوط 

 وأصبحت الخمسة تكتب بھذا الشكل بعد أن حل Xودیة متجاورة، وتوحدت كل عشرة خطوط وحل محلھا الرمز عم
 C، و )٥٠( یعبر عن L، و )١٠( یعبر عن X، و )٥( یعبر عن V، و )١( یعبر عن Iوأصبح الرمز . Xنصف الشكل 

حیث توضع شرطة ) (١٠٠٠٠٠٠( یعبر عن Yو ) ١٠٠٠( یعبر عن M، و )٥٠٠( یعبر عن D، و )١٠٠(یعبر عن 
 ).١٠٠٠(صغیرة فوق العدد للتدلیل على مضاعفة العدد بـ 

 ، واألحد IX ، والتسعة VI ، والستة ھكذا IVوفي زمن الحق قاموا بتبسیط ھذا النظام بأن كتبوا الرقم أربعة ھكذا 
على یسار شكل لرقم معین فإنھ  إذا كتب I ، أي أن شكل الرقم IDھكذا ) ٤٩٩( ، والرقم IL) ٤٩( ، والرقم XIعشر 

وكانت كتابة األرقام بالحروف األبجدیة سببا في تعقید ھذه العملیة، حیث . یطرح، أما إذا كتب على یمینھ فھو یضاف
مثال فإن الرومان كانوا ینطقونھ أربعمائة وثمانون ) ٤٨٧(الفرق كبیر بین كتابة األرقام ونطقھا، فإذا أخذنا الرقم 

 عشرة - عشرة - عشرة - خمسون - مائة - مائة - مائة -مائة :  أيCCCCLXXXVII: كتبونھ ھكذاوسبعة، بینما ی
 .- خمسة ـ واحد ـ وا حد -

وقد وضعت ھذه الطریقة في كتابة األعداد الكبیرة وإجراء العملیات الحسابیة، فلكي یكتب الملیون مثال یجب أن یكتب 
الرموز وسالستھا عند التحدث بھا، فقد كانت كتابتھا صعبة وتقود  ألف مرة، وعلى الرغم من وضوح تلك Mالحرف 

إلى الخطأ، كما كانت العملیات الحسابیة باستخدام ھذه األرقام شبھ مستحیلة، وكان ذلك سببا في تأخر علم الحساب 
 .والجبر عند الیونان بالمقارنة مع الھندسة التي برعوا فیھا بدرجة واضحة

ومع ھذا، .  عام على التوصل إلیھا٢٠٠٠انیة تستخدم حتى اآلن على الرغم من مرور أكثر من وما زالت األرقام الروم
  .فإنھ یوجد عیب وحید في الرموز الرومانیة أال وھو أنھا غیر مناسبة في الحسابات الكتابیة السریعة

 عند الھنود) ٥(
حتى ثمانیة ) ١٠(صة لكل مضاعفات الرقم أما قدماء الھنود فقد تعاملوا مع األعداد الكبیرة حیث وجدت أسماء خا

حتى ثالثة ) ١٠(وتطور نظام العد بحیث وجدت في اللغة السنسكریتیة القدیمة أسماء لكل مضاعفات الرقم . أصفار
 .وعشرین صفرا، بعكس ما كان عـند الیونان حیث ال توجد أسماء یونانیة لألعداد األكثر من عشرة آالف

وكانوا . ضیات بمعرفتھم بالنظام العشري في الترقیم، وجعلھم عالمات مستقلة لتدوین األرقامولقد تمیز الھنود في الریا
یستعملون تسعة أشكال للرموز إلى األعداد من الواحد إلى التسعة، ثم یعیدونھا وتحت كل منھا نقطة لتمثل األعداد من 

ن للداللة على األعداد من المائة إلى التسعمائة، العشرة إلى التسعین، وكذلك یعیدونھا مرة ثالثة وتحت كل منھا نقطتا
وعلى نفس القیاس یزیدون النقاط تحت الرموز لیكتبوا بھ ا ما یشاءون من األعداد، على أن الطریقة الھندیة في كتابة 

 .األعداد لم تكن واضحة تماما في بعض الحاالت
فھي وإن استطاعت أن تكتب رقما ) تمثیل األرقامومن المرجح أنھ كانت لدیھم أكثر من طریقة الستخدام الرموز و(

تسعمائة، = ثالثة آالف، والتسعة = حیث الثالثة ) ٣٩٥٢(یحتوي على اآلالف والمئات والعشرات واآلحاد مثل الرقم 
خمسین، واالثنان واضحة في خانة اآلحاد، فإنھا لم تستطع أن تكتب بوضوح عددا یشتمل على الصفر مثل = والخمسة 

، فكانوا یكتبون األربعة والثمانیة ویضعون عالمة بینھما أو یتركون فراغا بین الرقمین، وأطلقوا على ھذا )٤٠٨(الرقم 
الفراغ اسم سونیا بندا أو سونیا أو خا، وكان ھذا الفراغ، مثل النقط تحت الرموز الدالة على األعداد التي ذكرھا ابن 

ذا الفراغ أو تلك النقط، أو قد یترك فراغا واحدا بدال من فراغین الندیم، یسبب بعض المتاعب حیث ینسى الكاتب ھ
  .متتالیین، وفي مرحلة الحقة وضع الھنود في ھذا الفراغ دائرة صغیرة أو نقطة

 عند العرب) ٦(
ولقد عرف العرب قبل اإلسالم نظام العدد واستخدموا في ذلك الحصى والعیدان وقد ترك ذلك أثرا لغویا في العربیة وھو 

ولقد كانت حساباتھم في ھذا بسیطة ألنھم كانوا في ھذا یتعاملون بألفاظ تعبر عن العدد . اإلحصاء وھي من الحصى
وكان لموقع بالد العرب المتوسط بین حضارات .تقریبا فذكروا البعض، والفئة، والنیف، والعقد وغیرھا من المسمیات

ي دورھم الحضاري القدیم وأدى إلى نشاط تجاري كبیر الشرق وحضارات حوض البحر المتوسط والغرب أثر بالغ ف
سیطر فیھ العرب على التجارة العالمیة وقتذاك، واستوجب ذلك معرفتھم بمبادئ الحساب وتدوین األرقام المرتبطة 
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، واستعمل العرب في ذلك حروف الھجاء للداللة على األعداد. باألعمال التجاریة كحساب األرباح والمكاییل والموازیین
یدل ) ع(یدل على الخمسة، وحرف ) خ(واستخدموا الحروف األولى لكلمات األعداد في كتابة األعداد نفسھا، فحرف 

یدل على المائة وھـكذا، ثم وسع العرب ھذا النظام وطوروه بأن وضعوا األرقام على ترتیب ) م(على العشرة، وحرف 
 .دد من األمم القدیمةحروف اللغة العربیة، وكان ھذا النظام معموال بھ في ع

ویعرف نظام الترقیم العربي . ظل العرب یستخدمون الترقیم األبجدي ـ رغم صعوبتھ ـ إلى أن طوروا نظام الترقیم الھندي
القدیم باسم حساب أبجد أو حساب الجمل، وفیھ یرمز كل حرف إلى رقم خاص یدل علیھ، وكان ھناك بعض الفر وق في 

ھا الرقمیة بین أھل المشرق العربي وأھل المغرب العربي، ورتب أھل المشرق الحروف ترتیب حروف الھجاء ودالالت
 :على النحو التالي

 أبجد ھوز حطي كلمن سعفص قرشت ثقذ ضظغ
 :أما أھل المغرب فقد رتبوا الحروف على النحو التالي
 .أبجد ھوز حطي كلمن صعفض، قرست، ثخذ ظغش

  

   
   ٣٤٩ = ٩ + ٤٠ + ٣٠٠= ط + م + ش  =  كلمة شمط –ومثال لذلك  

 
 

 بغیر حدود، ورغم ذلك فإن ھذا الترقیم مثلھ - سواء بـالنظام الشرقي أو الغربي- فإنھ یمكن كتابة أي رقم       وھكذا
مثل الترقیم الیوناني ال یساعد على إجراء العملیات الحسابیة، كما أنھ لیس تنازلیا، وقد تركھ العرب لصعوبتھ واستبدلوا 

 . بھ نظام الترقیم العشري الذي طوروه عن الھنود
 األرقام العربیة 

 م عندما وفد إلى بالط الخلیفة العباسي المنصور ٧٧١/ ھـ ١٥٤       تعود قصة األرقام العربیة عند المسلمین إلى عام 
فلكي ھندي، ومعھ كتاب مشھور في الفلك والریاضیات ھو سدھانتا لمؤلفھ براھما جوبتا الذي وضعھ في حوالي عام 

وقد أمر المنصور بترجمة الكتاب إلى اللغة العربیة، . رقام التسعة والصفر كرقم عاشر م واستخدم فیھ األ٦٢٨/ ھـ ٦
وبأن یؤلف كتاب على نھجھ یشرح للعرب سیر الكواكب، وعھد بھذا العمل إلى الفلكي محمد بن إبراھیم الفزاري ، الذي 

 ".الخلود) "السنسكریتیة( الھندیة تعني باللغة" سند ھند"ألف على نھجھ كتابا أسماه السند ھند الكبیر واللفظة 
 م استخدم الخوارزمي األرقام الھندیة ٨١٣/ ھـ ١٩٨وفي عام . وقد أخذ العرب بھذا الكتاب حتى عصر الخلیفة المأمون

 Algoritmi de numero م رسالة تعرف في الالتینیة باسم ٨٢٥/ ھـ ٢١٠في األزیاج ، ثم نشر في عام 
Indorum" وما لبث لفظ الجورثم أو الجورسم أن أصبح معناه في أوروبا في ". رقام الھندیةأي الخوارزمي عن األ

وعرفت ھذه األرقام أیضا باألرقام الخوارزمیة نسبة إلى . العصور الوسطى طریقة حسابیة تقوم على النظام العشري
 وجدوه أفضل من حساب ومن ھذا الكتاب عرف المسلمون حساب الھنود، وأخذوا عنھ نظام الترقیم، إذ. الخوارزمي

 .الجمل أو حساب أبجد المعمول بھ عندھم
وقد . وكان لدى الھنود أشكال متعددة لألرقام، اختار العرب مجموعة منھا وھذبوھا وكونوا منھا مجموعتین من األرقام

ربیة واستعملھ عرف األول باسم األرقام الھندیة واستعملھ العرب في المشرق العربي، وعرف الثاني باسم األرقام الع
أما الطریقة المشرقیة التي استعملھا عرب بغداد فقد تطورت قلیال حتى أصبحت . العرب في أسبانیا والمغرب العربي

 :وھي على الشكل التالي. األرقام التي تستعمل اآلن في مصر والعراق ولبنان وبالد العرب
 ٩،١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨ األرقام الھندیة - ١

قيمة 
 الحرف

 الحرف
قيمة 
 الحرف

 الحرف قبمة الحرف الحرف ة الحرفقيم الحرف

 أ 1 ح 8 س 60 ت 400

 ب 2 ط 9 ع 70 ث 500

 ج 3 ي 10 ف 80 خ 600

 د 4 ك 20 ص 90 ذ 700

 ه 5 ل 30 ق 100 ض 800

 و 6 م 40 ر 200 ظ 900

 ز 7 ن 50 ش 300 غ 1000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٦ احمد حماد شعبان              / كتاب طرائف الریاضیات                                                                                             إعداد األستاذ

  یة األرقام العرب- ٢
  

  
وسمیت ھذه األرقام بالغباریة ألنھا كانت تكتب في بادئ األمر .        وتعرف األرقام العربیة كذلك باألرقام الغباریة

وھي التي انتشر استعمالھا في شمال . باإلصبع أو بقلم من البوص على لوح أو منضدة مغطاة بطبقة رقیقة من التراب
ن طریق األندلس ومن خالل المعامالت التجاریة والرحالت بین الشرق والغرب، أفریقیا واألندلس ودخلت إلى أوروبا ع

فقد وفد إلى بالط الخلفاء العباسیین في بغداد أیام ھارون الرشید والمأمون سیل من الرحالة والزوار الذین قدموا إلى 
 .تلك المدینة العالمیة من جھات نائیة، وأشاعوا جوا عالمیا فیھا

أنھا مرتبة على أساس عدد الزوایا التي یضمھا كل رقم، فالرقم واحد یتضمن زاویة ) الغباریة(العربیة وتتمیز األرقام 
 : إلخ كما بالشكل التالي-واحدة، ورقم اثنان یتضمن زاویتین، والرقم ثالثة یتضمن ثالث زوایا 

 

  
   

 
 .     ثم دخل بعض التعدیل على ھذه األشكال فأصبحت بالشكل المعروف

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
فتستخدم في أغلب الدول العربیة واإلسالمیة، وقد حورھا العرب من أشكال ھندیة ) الھندیة(وأما سلسلة األرقام األخرى 

روف إلى سلسلة من التعدیالت عبر القرون حتى ظھرت الطباعة في القرن عدیدة، وقد خضعت األشكال الدالة على الح
 . الخامس عشر فطبعت األرقام بأشكالھا الحالیة تقریبا ومن ثم لم تتعرض ھذه األشكال لتغیرات كبیرة منذ ذلك التاریخ

  الصفر
  
  

لھ مجموعة من الخصائص الریاضیة و). ٠(ویعبر عنھ باستخدام العالمة ) ال شيء(        رمز ریاضي یشیر إلى العدد 
وفي حالة قسمة العدد س . ألي عدد) س( حیث ترمز ٠ = ٠* س، س  = ٠ -س، س  = ٠+ س : األساسیة وھي

ألي رقم غیر الصفر، إذ ال یمكن تعریف القسمة على الصفر، ومن ) س(یكون الناتج غیر معروف، حیث ترمز ) ٠(على
  .ثم فھي عملیة غیر ممكنة

 األعداد الحقیقیة، فإن الصفر ھو الرقم الوحید الذي ال یعد سالبا أو موجبا، بل ھو یمثل الحد بین األرقام    وفي نظام
وھذه السمة تجعل الصفر نقطة البدایة الطبیعیة أو األصل في أي تدریج مثل محاور اإلحداثیات أو . السالبة والموجبة

  .الترمومیتر
سنین، إال أنھ في البدایة لم یستخدم رمزا لعدد فقد تأخر استخدامھ كرقم في       ویعود اختراع الصفر إلى آالف ال

. ١٠٢٣، ١٢٣٠، ١٢٠٣، ١٢٣فقد اخترع الصفر أوال كممیز بین أرقام مثل . الحساب عن األرقام األخرى بمدة طویلة
وبعد مضي . لى الصفروفي القرن األول المیالدي، استخدم المایانیون شكال بیضویا صغیرا یحتوي قوس داخلي لیدل ع

خمسة قرون من ھذا التاریخ، بدأ الھنود في استخدام دائرة أو نقطة كرمز للصفر، وبعد ذلك ترك رسم النقطة واقتصروا 
وقد كان ھؤالء الریاضیون الھنود یكتبون األرقام في أعمدة وقد استخدموا العمود الفارغ لیعبر عن . على الدائرة

  . الصفر
وقد ترجمت الكلمة ومثلت ". خالي أو فارغ"ومعناھا ) سونیا(ھي " صفر"مة الھندیة التي تعني         وكانت الكل

وبعد قرنین ونصف من الزمان أخذ لیوناردو دافنشي عن العرب ". صفر"صوتیا في اللغة العربیة بحیث أصبحت 
وفي إیطالیا  . Cephirلالتینیة طریقتھم في كتابة األرقام من الیمین إلى الیسار، كذلك أخذ عنھم الصفر وكتبھ با

 بمعنى الغریب، ثم تحورت الكلمة في Chiffreوفي فرنسا قرأھا الناس  . Zero ثم Zefroتحولت الكلمة إلى 
   .Ziffer ، وفي ألمانیا نطقھا الناس Zero ثم إلى Cipherبریطانیا إلى 

ن المسلمین، إذ أصبحت قیمة العدد الواحد تتغیر       وھكذا تخلصت أوروبا من نظام األعداد الروماني بفضل الریاضیی
وھو ما كان لھ بالغ األثر في اختصار العملیات الحسابیة . في ھذا النظام وفق مكانھ في اآلحاد أو العشرات أو المئات

  .فیما بعد
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  الرموز الریاضیة
  
  

ت والعالقات والعملیات الحسابیة        ھي عالمات واختصارات متعددة تستخدم في الریاضیات لإلشارة إلى الكمیا
بھدف تسھیل ھذه العملیات الحسابیة وذلك ألن العملیات الریاضیة كانت أمرا شاقا منذ قدیم األزل لنقص الرموز 

فقد كانت ھذه العملیات الحسابیة تكتب كاملة بالحروف والكلمات أو یشار إلیھا عن طریق . المناسبة لھذه العملیات
  .االختصارات

  ولقد عرفت بعض الرموز الریاضیة عند المصریین القدماء، فكان لدیھم رموز للجمع والتساوي كما عرفت فكرة       
  .الرموز الریاضیة لدى كل من الیونانیین والھنود وكان للعرب رموز للتساوي وللمجاھیل الریاضیة

الخامس عشر / لقرن التاسع الھجري ولكن السبق الحقیقي في وضع أسس الرموز الریاضیة یعود إلى القلصادي في ا
كما وضع . المیالدي، فقد استنبط عالمة وضع الجذر التربیعي بعد أن احتار علماء الحساب في أمرھا زمنا طویال

لعالمة ) ل(للكعب، و) ك(للمال، و) م(للشيء، و) ش(للجذر، و) جـ(الرموز الجبریة بدال من اإلشارات الجبریة مثل رمز 
وكان أول من رسم الكسور بشكلھا المتعارف علیھ اآلن فقدم بذلك أكبر إنجاز في مجال . اط للنسبةیساوي، وثالث نق

  .الجبر
 ) ٣٩= س ٩ + ٢س(  وقد سجل القلصادي رموزه ھذه في كتاب كشف األسرار في علم الغبار وعبر عن المعادلة 

نسي فرانسوا فیتي من االطالع على كتاب وبعد قرن من الزمان تمكن العالم الفر). ٣٩س ل٩سم(على النحو التالي 
  .القلصادي ھذا فاستفاد من فكرة استعمال الرموز الریاضیة ووضع نظاما حدیثا لھا، وإلیھ نسب ھذا االبتكار فیما بعد
أما علماء الجبر اإلنجلیز واأللمان فقد كانوا أول من استخدموا الرموز الحالیة في الجمع والطرح، حیث كان العالم 

 م كما كان عالم ١٤٨٩/ ھـ ٨٩٤عام ) -(والطرح (+) ماني جوھان ویدمان أول من استخدم عالمتي الجمع األل
أما الریاضي األلماني جوتفراید ". عدة مرات"لیعبر عن ( * ) الریاضیات اإلنجلیزي ویلیام أوترید أول من استخدم رمز 

 م استخدم الریاضي الفرنسي رینیھ ١٦٣٧/ ھـ ١٠٤٦وفي عام . للداللة على الضرب(.) لیبنیز فقد استخدم نقطة 
للداللة ) ب(للداللة على الضرب وعالمة ) ١( م استخدم لیبنیز عالمة ١٦٨٨/ ھـ ١٠٩٩وفي عام . دیكارت التقارب

وقد ). ب: أ(أما لیبنیز فقد استخدم الشكل التقلیدي . وقد كان الھنود یكتبون القاسم تحت المقسوم علیھ. على القسمة
لیدل على الرفع، أما الریاضي اإلنجلیزي جون والیس فقد عرف األس السالب ) س ن(ع دیكارت استخدام الرمز أشا

وقد اخترع رمز التساوي الریاضي اإلنجلیزي روبیرت ریكورد، أما . وكان أول من استخدم رمزا لیدل على الالنھائي
 dxوقد ابتكر لیبینز رموز . نجلیزي توماس ھاریوتأصغر من فقد اخترعھما الریاضي اإل) <(أكبر من و) >(الرمزان 

  .كما ابتكر أیضا رمزا لیدل على التساوي حسبما یستخدم في الھندسة. في حساب التفاضل

 )ط( الثابت 
 

   الرمز في العربیة) ط(یقابل الثابت 
 

 عام قبل ٩٠٠ - ١٠٠٠تاریخھا إلى  التي یرجع. بالیونانیة وھو الحرف السادس عشر من األبجدیة الیونانیة      
 . ٥أیضا للداللة على الرقم  وقد استعمل قدماء الیونانیین ھذا الحرف. المیالد

وقد عرف تاریخ الریاضیات عدة . امحیط الدائرة إلى قطرھ في الریاضیات كرمز لحساب نسبة) ط(ویستخدم الثابت 
 ) ط( محاوالت لحساب قیمة الثابت
 )ط(م بحساب قیمة حقیقة للرمز ١٢٥الثامن المیالدي قام العالم الصیني شانج ھونج عام  / وفي القرن الثاني الھجري

 وأكد أنھا تساوي
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م إلى قیمة لھذا الثابت ٤٧٠شونج شینج عام  الرابع المیالدي توصل العالم الصیني/ وفي القرن العاشر المیالدي     
وفي القرن السادس المیالدي . قطرھا عشرة أقدام لھذا الغرض وذلك بعد أن استخدم دائرة) ٣،١٤١٥٩٢٦(وھي 

 )٣٫١٤١٦(م إلى قیمة أخرى لھذا الرمز٥١٠الصغیر عام أربھاتا  توصل الریاضي الھندي
في القرن الرابع الھجري وھي  البیروني  فھي التي توصل إلیھا العالم المسلم) ط( أما أدق قیمة للرمز

في القرن التاسع الھجري  الكاشي ثم جاء. الدائرة ، وذلك عن طریق رسم مضلع منتظم داخل)٣٫١٤١٧٤٦٦٠(
 .علیھ قیمة ھذا الرمز اآلن وھي أقرب ما تكون) ٣٫١٤١٥٩٢٦٥٣٥٨٩٨٧٣٢(وتوصل إلى القیمة 

بمعنى أن لدیھ عدد ال نھائي من المراتب العشریة، إال أنھ یمكن  عدد أصم) ط(ومن الجدیر بالذكر أن نقول أن الثابت 
 :باستخدام المتسلسلة حسابھ بدقة كبیرة

  

 
 

حسابا دقیقا إلى أقرب ) ط(حساب قیمة الثابت  وھذا ما تمكنت منھ أجھزة الحاسب اآللي في العصر الحدیث فقد تم      
 .ھذا لیس لھ قیمة عملیة  ملیون مرتبة عشریة، على الرغم من أن١٠٠

   

  
  
 : ثابت بن قرة         )١
  . ھـ ٢٨٨ھـ وتوفي في بغداد سنة ٢٢١سنة " بین دجلة والفرات"  ولد في بران -
     "التكامل والتفاضل " ومھد إلى إیجاد أھم فروع الریاضیات  نبغ في الطب والریاضات والفلك والفلسفة -
 كتاب في المسائل  "وكتاب في قطع األسطوانة وكتاب في المخروط المكافئ و" كتاب العمل بالكرة "  أھم مؤلفاتھ -

    .وكتاب في المثلث القائم وكتب أخرى "  كتاب في المربع وقطرة"  و     " الھندسیة
   : موسى بن شاكر) ٢
    . أحد علماء المسلمین في الریاضیات الذین بلغ نجمھم في عصر المأمون وال سیما في الھندسة -

في حین . خاصة األول والثاني منھم) المیكانیكا : ( بالعمل في الحیل " حسن"و" أحمد"و" محمد"اشتھر أوالده الثالثة 
    .لزاویة إلي ثالثة أقسام متساویة وحل مسائل العویصة تقسمھ ا. انفرد حسن بالعمل في الھندسة 

    :جابر بن األفلح ) ٣
 ألف في المثلثات الكرویة واستنبط معادلة   أواخر القرن الحادي عشر المیالدي باألندلس في ةأشبیلی ولد في ٳ-

  "  بنظریة جابر   "       سمیت
  .  القرن الثاني عشر المیالدي تستعمل في حل المثلثات الكرویة القائمة الزاویة وتوفي في قرطبة منتصف

 ھو غیاث الدین بن مسعود بن محمود الكاشي ولد في مدینة كاشان وعاش في سمر قند كان      : غیاث الدین الكاشي ) ٤
التي تبحث في كیفیة تعیین نسبة محیط ) رسالة المحیطیة : ( فلكیًا وریاضیًا ولھ بعض الكتب باللغتین العربیة والفارسیة منھا 

وھو أول من أعطى قیمة )   π(لدائرة إلى قطرھا وھي النسبة التي یطلق علیھا علماء الریاضیات في عصرنا الحلي الرمز ا
   قبل عام π =3,1415925358979325  :   رقم عشري ١٦ وقد توصل إلیھا مقربة إلى πصحیحة للنسبة التقریبیة 

  . م ھو مخترع الكسور العشریة١٤٣٦/  ھجریة ٨٤٠

     أّول من وضع أسس علم الجبر :خوارزميال) ٥
  .  ھو عبد اهللا محمد بن موسى الخوارزمي        -
   م ٨٥٠ م وتوفي عام ٧٨٠ ولد عام        -
  .  ھـ في عصر الخلیفة المأمون العباسي ٢٠٥ نبغ عام        -
  . ب والفلك وتمیز بالذكاء  عالم عربي مبتدع علم الجبر ومبتكر حساب المثلثات نبغ في علوم الحسا       -
  :  أھم أعمالھ مبتكر علم الجبر فاستخدم التعبیرات الجبریة مثل        -

      ٢٤=  س ٥ + ٢ س    
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  )  م ١٦٢٢  - م  ١٥٤٧( العاملي )٦
  دور ھام في تطویر علم الحساب 

  .ھو محمد بن حسین بن عبد الصمد العاملي •       
  .في لبنان ) عامل (  ولقب بالعامل نسبة إلى جبل ولد في بعلبك بلبنان ،•       
  . كان العاملي عالمًا في الریاضیات والفلك •       
كان للعاملي دورًا واضحًا في تطویر علم الحساب إلى الحالة المعاصرة ، حیث قدم ابتكارات في أشكال األرقام ، •       

  .ة في مؤلفاتھ على شكل حلقة صغیر)) الصفر (( فقد ورد 
الذي ترجم إلى عدد كبیر من اللغات منھا األلمانیة )) الخالصة في الحساب (( من أشھر كتب العاملي ، كتاب •       

  .والفرنسیة 
وتضمن ھذا الكتاب بحثًا في مساحات سطوح األجسام المختلفة كالكرة والمخروط وغیرھما ، كذلك شرح فیھ •       

ألنھار وأعماق اآلبار واستخراج المجاھیل باستخدام علم الجبر وإیجاد الجذر العاملي قیاس اإلرتفاعات وعروض ا
  .الحقیقي للمعادلة الجبریة 

  .قدم العاملي أفكارًا جدیدة فیما یتعلق باستخراج الجذور وحسابات الكسور وطرق حل المسائل الریاضیة •        

 من اإلعجاز العددي في القرآن الكریم

 القرآن الكریم موضوع مذھل حقًا ، و قد بدأ بعض العلماء المسلمین ، أمثال األستاذ عبد الرزاق إن معجزة األرقام في
اآلالت اإلحصائیة والحاسبات االلكترونیة ما  نوفل ، وغیره بدراستھا منذ مدة قریبة ال تزید عن العشرین عامًا ، و لوال

 فھذا اإلعجاز مؤسس على أرقام ، واألرقام تتكلم عن .أمكن دراسة وإنجاز ھذا اإلعجاز الریاضي الحسابي المذھل 
نفسھا ، فال مجال ھنا للمناقشة أو إبداء النظریات المتناقضة ، كما ال یمكن إیجاد أي حجة لرفضھا ، وھي تثبت إثباتًا ال 

ألن نقص . صان ریب فیھ أن القرآن الكریم ھو ال شك من عند اهللا ، و أنھ وصلنا سالمًا من أي تحریف أو زیادة أو نق
و قد شاء اهللا تعالى أن تبقى .  أو كلمة واحدة أو بالعكس ، زیادتھا ، یخل بكل النظام الحسابي للقرآن  حرف واحد

سنریھم آیاتنا في : "  من سورة فصلت ٥٤معجزة األرقام سرًا حتى اكتشاف العقول اإللكترونیة ، وھذا ما یفسر اآلیة 
  " . لھم أنھ الحق اآلفاق و في أنفسھم حتى یتبین 

كما بدأت تعقد . و جاءت األخبار من العالم الغربي ، أن اإلعجاز العددي للقرآن الكریم وضع موضع دراسة و اختبار 
مؤتمرات في العالم العربي و اإلسالمي ، تبحث عن اإلعجاز العلمي و العددي للقرآن و إلیكم بعض ما أكتشف من 

  : اردة من القرآن الكریم نقًال عن كتاب األستاذ عبد الرزاق نوفل اإلعجاز العددي لبعض الكلمات الو

   مرة ١٤٥ تكررت  الموت..........  مرة ١٤٥      تكررت الحیاة

   مرة ١٦٧السیئات تكررت .......  مرة ١٦٧  الصالحات تكررت

   مرة ١١٥اآلخرة تكررت ......... مرة ١١٥       تكررت الدنیا

   مرة ٨٨الشیطان تكررت ..........مرة  ٨٨    المالئكة تكررت

   مرة ٨٣الطاعة تكررت ...........  مرة ٨٣     المحبة تكررت

   مرة ٧٩الرحمة تكررت ........... مرة ٧٩      الھدى تكررت

   مرة١٠٢الصبر تكررت .......... مرة ١٠٢      الشدة تكررت

  مرة  ٥٠الطیبات تكررت ........... مرة ٥٠     السالم تكررت

   مرة ١١االستعاذة باهللا تكررت  .........    مرة١١     إبلیس تكررت

   مرة أي الضعف ١١٤الرحیم تكرر ............. مرة ٥٧    الرحمن تكررت
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   مرة أي الضعف ٢٣٤المغفرة تكرر........... مرة ١١٧     الجزاء تكررت

   .ت أي الضعف مرا٦األبرار تكرر ........... مرات ٣      الفجار تكررت
  مره٥٠ذكر الفساد ............  مره٥٠          ذكر النفع
   مره٣٦٨ذكر الرسل ........... مره ٣٦٨         ذكر الناس

  مره٧٥ذكر الشكر ............  مره ٧٥    ذكرت المصیبة
  مره٧٣ذكر الرضا..............  مره٧٣       اإلنفاق ذكر

  مره١٧الموتى  ذكر............. ه  مر١٧      ذكر الضالون
 مره٤١ذكر الجھاد .............  مره ٤١    ذكر المسلمین

  مرات٨ذكر الترف .............  مرات ٨         الذھب ذكر
  مره٦٠الفتنھ  ذكرت.............  مره  ٦٠       ذكر السحر

 ره م٣٢ذكرت البركة ..............  مره ٣٢       ذكرت الزكاة
  مره٤٩ ذكر النور  ............. مره ٤٩         العقل ذكر

  مره٢٥الموعظھ ذكرت..............  مره ٢٥       ذكر اللسان
  مرات٨ذكرت الرھبة ..............  مرات ٨     ذكرت الرغبة

    مره١٦ذكرت العالنیة ................ مره ١٦         الجھر ذكر
   مره٢٤ذكرت المرأة ................. مره٢٤         ذكر الرجل

  مرات٤الشریعة  ذكرت.............  مرات ٤ذكر الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم 
  مرات وھذا دلیل وجوب الصالة بفروض خمسھ٥ذكرت الصالة 

  مره وھذا عدد األشھر في السنة١٢كلمھ الشھر  ذكرت
  ي السنةعدد األیام ف  مره وھذه٣٦٥) الیوم ( ذكر 

 مرة فإذا جمعنا ١٣في القرآن ) أي الیابسة (  مرة وذكرت كلمة البر ٣٢في القرآن ) أي المیاة (  ذكرت كلمة البحار  
           ٤٥أصبح الناتج  ) ١٣+٣٢( العددین 

       : فلنقم بمعادلة بسیطة 

  .تقریبًا %   ٧١ = ١٠٠×  ) ٤٥ ÷ ٣٢ % = ( ١٠٠× ) المجموع الكلي÷ مجموع كلمة البحر (

  . وھي نسبة المسطحات المائیة على الكرة األرضیة      

  .تقریبًا  %  ٢٩ = ١٠٠ ×    )٤٥ ÷ ١٣ % = ( ١٠٠× ) المجموع الكلي÷ مجموع كلمة البر ( 

  . وھي نسبة الیابس على الكرة األرضیة     

  

  حقائق مبهرة: الفاتحة والسبع المثاني
تناسقات سباعية ال تكاد تنتهي، وسنعيش مـع بعـض          ) السبع المثاني (ا اهللا تعالى    في هذه السورة العظيمة التي سماه     
 ...مما اكتشفته حديثاً بفضل اهللا تعالى

 :عندما نكتب سورة الفاتحة كما كتبت في القرآن ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها نجد عدداً من مضاعفات السبعة

  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
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٦        ٦      ٤    ٣  

لَِمينالْع بِللَِّه ر دمالْح  

٧      ٢      ٣      ٥  

  الرحمِن الرِحيِم

٦           ٦  

  مِلِك يوِم الديِن

٥     ٣     ٣  

تَِعيننَس اكِإيو دبنَع اكِإي  

٦        ٥       ٤   ٤  

تَِقيمسطَ الْمرِدنَا الصاه  

٨         ٥         ٤  

الِّينلَا الضو ِهملَيوِب عغْضِر الْمغَي ِهملَيتَ عمَأنْع طَ الَِّذينِصر  

٧     ٣     ٥          ٧      ٣   ٥        ٥      ٥        ٣  

  : إن العدد الذي يمثل حروف كل كلمة مصفوفاً هو

٧٣٥٧٣٥٥٥٣٨٥٥٦٥٤٤٥٣٣٦٦٧٢٣٥٦٦٤٣  

  :هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة

٧٣٥٧٣٥٥٥٣٨٥٥٦٥٤٤٥٣٣٦٦٧٢٣٥٦٦٤٣ =   

 =١٠٥١٠٥٠٧٩١٢٢٢٣٦٣٥٠٤٨٠٩٦٠٥٠٩٤٩ × ٧  

  التناسق يشمل القراءات

في هذه الفاتحة إذا تأملنا قراءات القرآن نجد بعض المصاحف ال تعتبر البسملة آية من الفاتحة، فهل يختل النظام العددي                    
ن بسملة يبقى العدد الممثـل لحـروف كلماتهـا مـن     في هذه السورة؟ من العجيب أننا عندما نكتب سورة الفاتحة من دو          

  :مضاعفات الرقم سبعة

لَِمينالْع بِللَِّه ر دمالْح  

٧      ٢      ٣      ٥  

  الرحمِن الرِحيِم

٦           ٦  

  مِلِك يوِم الديِن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

١٢ احمد حماد شعبان              / كتاب طرائف الریاضیات                                                                                             إعداد األستاذ

٥     ٣     ٣  

تَِعيننَس اكِإيو دبنَع اكِإي  

٦        ٥       ٤   ٤  

  نَا الصرطَ الْمستَِقيماهِد

٨         ٥         ٥  

الِّينلَا الضو ِهملَيوِب عغْضِر الْمغَي ِهملَيتَ عمَأنْع طَ الَِّذينِصر  

٧     ٣     ٥          ٧      ٣   ٥        ٥      ٥       ٣  

  : والعدد الجديد من مضاعفات الرقم سبعة

٧٣٥٧٣٥٥٥٣٨٥٥٦٥٤٤٥٣٣٦٦٧٢٣٥=   

 =١٠٥١٠٥٠٧٩١٢٢٢٣٦٣٥٠٤٨٠٩٦٠٥ × ٧  

  !سواء عددنا البسملة آية أم لم نعدها تبقى األعداد قابلة للقسمة على سبعة! وسبحان اهللا

  أو آية وآخر آية

، ولو قمنا بصف حروف كل كلمة في هذه اآليـة نجـد عـدداً مـن     )ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم(إن أول آية في الفاتحة هي     
  :ت الرقم سبعةمضاعفا

  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

٦        ٦      ٤    ٣  

  : من مضاعفات الرقم سبعة٦٦٤٣إن العدد 

٩٤٩ × ٧ = ٦٦٤٣  

، )الِّينِصرطَ الَِّذين َأنْعمتَ علَيِهم غَيِر الْمغْضوِب علَيِهم ولَا الـض         (: إن القانون ذاته ينطبق على آخر آية من الفاتحة وهي         
  :فلو أخذنا حروف كل كلمة نجد

الِّينلَا الضو ِهملَيوِب عغْضِر الْمغَي ِهملَيتَ عمَأنْع طَ الَِّذينِصر  

٧     ٣     ٥          ٧      ٣   ٥        ٥      ٥       ٣  

  : من مضاعفات الرقم سبعة٧٣٥٧٣٥٥٥٣إن العدد 

١٠٥١٠٥٠٧٩ × ٧ = ٧٣٥٧٣٥٥٥٣  

  آية وآخر آية من الفاتحةحروف أول 

ِصـرطَ  (:  حرفاً، وعدد حروف آخر آية من الفاتحـة وهـي          ١٩هو  ) ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ   (عدد حروف أول آية وهي      
       الِّينلَا الضو ِهملَيوِب عغْضِر الْمغَي ِهملَيتَ عمَأنْع مـن مـضاعفات الـرقم       حرفاً ومصفوف هذين العددين      ٤٣، هو   )الَِّذين

  :سبعة
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   عدد حروف آخر آية     عدد حروف أول آية

٤٣                                  ١٩  

  : من مضاعفات الرقم سبعة٤٣١٩إن العدد الناتج من صف هذين العددين هو 

٦١٧ × ٧ = ٤٣١٩  

  كلمات أول آية وآخر آية في الفاتحة

  : كلمات، لنتأمل٩وعدد كلمات اآلية األخيرة من الفاتحة هو  كلمات، ٤عدد كلمات اآلية األولى من الفاتحة هو 

   عدد كلمات اآلية األخيرة من الفاتحة  عدد كلمات اآلية األولى من الفاتحة

٩                                                       ٤  

  ! وهو يساوي سبعة في سبعة٤٩عندما نقرأ العدد من اليمين إلى اليسار نجده 

حة هي أول سورة في القرآن، وهي السورة التي نقرأها في كل ركعة من صالتنا فال صالة لمن لم يقـرأ بهـا،        سورة الفات 
  .وهي سبع آيات، وسماها اهللا تعالى السبع المثاني، فالبد أن نجد فيها الكثير من التناسقات القائمة على الرقم سبعة

  كلمات أول سورة وآخر سورة في القرآن

مِلـِك يـوِم    * الرحمِن الرِحيِم   * الْحمد ِللَِّه رب الْعلَِمين     * ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم     (لقرآن هي الفاتحة    إن أول سورة في ا    
لَـيِهم غَيـِر الْمغْـضوِب علَـيِهم ولَـا      ِصرطَ الَِّذين َأنْعمتَ ع  * اهِدنَا الصرطَ الْمستَِقيم    * ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين     * الديِن  
الِّينالنَّاِس    ( كلمة، أما آخر سورة في القرآن فهي سورة الناس           ٢٩، وعدد كلماتها هو     )الض بوذُ ِبرِلِك النَّـاِس  * قُْل َأعم

 ٢٠، وعدد كلماتها هو     )ِمن الِْجنَِّة والنَّاسِ  * دوِر النَّاسِ الَِّذي يوسِوس ِفي ص   * ِمن شَر الْوسواِس الْخَنَّاِس     * ِإلَِه النَّاِس   * 
  :كلمة، ويكون المجموع

  !!!!سبعة في سبعة كلمة وهذا العدد هو ٤٩ = ٢٠ + ٢٩

  كلمات أول آية وآخر آية في القرآن

ِمـن  (ات آخر آية من القرآن وهـي         كلمات، وعدد كلم   ٤ )ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ   (عدد كلمات أول آية في القرآن وهي        
  : كلمات، ويكون المجموع٣ هو )الِْجنَِّة والنَّاِس

   بالتمام والكمال٧ = ٣ + ٤

  الركعات المفروضة

 مرة، فالعجيب   ١٧ ركعة، أي أننا نقرأ الفاتحة على األقل         ١٧وإذا علمنا بأن عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة هو           
  : أيضا١٧ًروف كلمات الفاتحة يقبل القسمة على أن العدد الذي يمثل ح

٧٣٥٧٣٥٥٥٣٨٥٥٦٥٤٤٥٣٣٦٦٧٢٣٥٦٦٤٣=   

 =٤٣٢٧٨٥٦١٩٩١٥٠٩٠٨٥٤٩٢١٦٠٢٠٩٧٩ × ١٧  
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وقـد كـان النبـي     .  حرفاً كما كتبت في القرآن     ١٧الحظ عزيزي القارئ أن اآلية التي تضمنت الحمد هللا تعالى تتألف من             
رواه  [)الحمد هللا رب العالمين هي السبع المثـاني       (: وكان يقول ! ، فتأمل )عالمينالحمد هللا رب ال    (الكريم يسمي الفاتحة ب   

  ].البخاري

  أنواع الكلمات والحروف

 ، ونالحـظ أن  ٣ × ٧ حرفاً أي ٢١تتألف سورة الفاتحة من عدد من األحرف، فلو عددنا حروف السورة عدا المكرر نجد      
  :كلمات السورة جاءت على سبعة أنواع

  . حرفين٢من كلمات تتألف 

  . أحرف٣كلمات تتألف من 

  . أحرف٤كلمات تتألف من 

  . أحرف٥كلمات تتألف من 

  . أحرف٦كلمات تتألف من 

  . أحرف٧كلمات تتألف من 

  . أحرف٨كلمات تتألف من 

  !أي لدينا سبعة أنواع، والفاتحة هي سبع آيات، فتأمل

  :والعجيب أن مجموع هذه األرقام هو

٥×٧= ٣٥ = ٨+٧+٦+٥+٤+٣+٢  

  آية السبع المثاني
: الحجـر  [)ولَقَد َآتَينَك سبعا ِمن الْمثَاِني والْقُرَآن الْعِظـيم (: إن اآلية التي تحدثت عن عظمة سورة الفاتحة هي قوله تعالى       

   .٥×٧ حرفاً أي ٣٥وهذه اآلية تتألف من سبع كلمات، وعدد حروفها ]. ٨٧

وَأحاطَ ِبما لَديِهم وَأحـصى     (: اهللا العظيم الذي نظم كل شيء في هذا الكتاب، وقال فيه          سبحان  : وأخيراً ال نملك إال أن نقول     
  ].٢٨: الجن [)كُلَّ شَيٍء عددا

   لعجائب وأسرار األرقامموسوعة
  من عجائب األرقام

   ) :٥( عجائب الرقم 
٤٠  = ٥ × ٨  

  
٤٤٠  = ٥ × ٨٨  

  
٤٤٤٠  = ٥ × ٨٨٨  
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٤٤٤٤٠  = ٥ × ٨٨٨٨  

  
 ٤٤٤٤٤٠  = ٥ × ٨٨٨٨٨     

  
٤٤٤٤٤٤٠  = ٥ × ٨٨٨٨٨٨  

  
٤٤٤٤٤٤٤٠ = ٥ × ٨٨٨٨٨٨٨  

  
٤٤٤٤٤٤٤٤٠ = ٥ × ٨٨٨٨٨٨٨٨  

  
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٠ = ٥ × ٨٨٨٨٨٨٨٨٨  

  
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٠ = ٥ × ٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ) ٩(  عجائب الرقم 

  
٣١١١١١١ = ١  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
٦٢٢٢٢٢٢ = ٢  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
٩٣٣٣٣٣٣ = ٣  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
١٢٤٤٤٤٤٤ = ٤  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
١٥٥٥٥٥٥٥ = ٥  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
١٨٦٦٦٦٦٦ = ٦  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
٢١٧٧٧٧٧٧ = ٧  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
٢٤٨٨٨٨٨٨ = ٨  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  
٢٧٩٩٩٩٩٩ = ٩  ×  ٣٤٥٦٧٩ × ٩  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨=٨+٩×٠   
٨٨=٧+٩×٩   
٨٨٨=٦+٩×٩٨   
٨٨٨٨=٥+٩×٩٨٧   
٨٨٨٨٨=٤+٩×٩٨٧٦   
٨٨٨٨٨٨=٣+٩×٩٨٧٦٥   

٨٨٨٨٨٨٨=٢+٩×٩٨٧٦٥ ٤   
٨٨٨٨٨٨٨٨=١+٩×٩٨٧٦٥٤٣   
٨٨٨٨٨٨٨٨٨=٠+٩×٩٨٧٦٥٤٣٢   

  وأخرى 
٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩ = ٩ × ٩٨٧٦٥٤٣٢١   
٨٨٨٨٨٨٨٨٨ = ٩ × ٩٨٧٦٥٤٣٢   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

١٦ احمد حماد شعبان              / كتاب طرائف الریاضیات                                                                                             إعداد األستاذ

٨٨٨٨٨٨٨٧ = ٩ × ٩٨٧٦٥٤٣   
٨٨٨٨٨٨٦ = ٩ × ٩٨٧٦٥٤   
٨٨٨٨٨٥ = ٩ × ٩٨٧٦٥   
٨٨٨٨٤ = ٩ × ٩٨٧٦   
٨٨٨٣ = ٩ × ٩٨٧   
٨٨٢ = ٩ × ٩٨   
٨١ = ٩ × ٩   

  
   أیضًا ما نالحظھ ھنا ٩من عجائب الرقم 

١١١١١١١١٠١ = ٩× ١٢٣٤٥٦٧٨٩   
١١١١١١١٠٢ = ٩ × ١٢٣٤٥٦٧٨   
١١١١١١٠٣ = ٩ × ١٢٣٤٥٦٧   
١١١١١٠٤ = ٩ × ١٢٣٤٥٦   
١١١١٠٥ = ٩ × ١٢٣٤٥   
١١١٠٦ = ٩ × ١٢٣٤   
١١٠٧ = ٩ × ١٢٣   
١٠٨ = ٩ × ١٢   
٠٩ = ٩ × ١   

   وأیضا 
١=١   

١١=٢+١×٩   
١١١=٣+١٢×٩   
١١١١=٤+١٢٣×٩   
١١١١١=٥+١٢٣٤×٩   
١١١١١١=٦+١٢٣٤٥×٩   
١١١١١١١=٧+١٢٣٤٥٦×٩   
١١١١١١١١=٨+١٢٣٤٥٦٧×٩   
١١١١١١١١١=٩+١٢٣٤٥٦٧٨×٩   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ) ١(  عجائب الرقم 

                                            
١=١×١  

  
١٢١=١١×١١  

  
١٢٣٢١=١١١×١١١  

  
١٢٣٤٣٢١=١١١١×١١١١  

  
١٢٣٤٥٤٣٢١=١١١١١×١١١١١  

  
١٢٣٤٥٦٥٤٣٢١=١١١١١١×١١١١١١  

  
١٢٣٤٥٦٧٦٥٤٣٢١=١١١١١١١×١١١١١١١  

  
١٢٣٤٥٦٧٨٧٦٥٤٣٢١=١١١١١١١١×١١١١١١١١  
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١٢٣٤٥٦٧٨٩٨٧٦٥٤٣٢١=١١١١١١١١١×١١١١١١١١١   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٢٥العدد 
   ٣٠ ، ٢٥:  قسمُھ إلى جزأین - 

   أوجد مجموع الجزأین  - 
٥٥ = ٢٥ + ٣٠  

  
  :ـ اضرب الناتج في نفسھ 

  
٣٠٢٥ = ٥٥ × ٥٥     

  .....  أن الناتج ھو العدد األصلي نالحظ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ١   و ٩٩العددین 
٩٩ = ١ × ٩٩   
١٩٨ = ٢ × ٩٩   
٢٩٧ = ٣ × ٩٩   
٣٩٦ = ٤ × ٩٩   
٤٩٥ = ٥ × ٩٩   
٥٩٤ = ٦ × ٩٩   
٦٩٣ = ٧ × ٩٩   
٧٩٢ = ٨ × ٩٩   
٨٩١ = ٩ × ٩٩   
٩٩٠ = ١٠ × ٩٩   

  نالحظ أن 
   ٩=   الرقم األوسط دائمًا في ناتج الضرب 
   ٩=  مجموع الرقمین األول والثالث دائمًا 

   ١ بینما یزداد رقم العشرات بمقدار ١ ینقص رقم اآلحاد كل مرة بمقدار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

   ٧عجائب الرقم 
   فستنتج ستة أرقام مكررة ١٥٨٧٣ في العدد ٧إذا ضربنا مضاعفات 
١١١١١١=١٥٨٧٣×٧   
٢٢٢٢٢٢=١٥٨٧٣×١٤   
٣٣٣٣٣٣=١٥٨٧٣×٢١   
٤٤٤٤٤٤=١٥٨٧٣×٢٨   
٥٥٥٥٥٥=١٥٨٧٣×٣٥   
٦٦٦٦٦٦ = ١٥٨٧٣×٤٢   
٧٧٧٧٧٧ = ١٥٨٧٣×٤٩   
٨٨٨٨٨٨ = ١٥٨٧٣×٥٦   
٩٩٩٩٩٩ = ١٥٨٧٣×٦٣   

  أو بصیغة أخرى 
١١١١١١=١٥٨٧٣×٧×١   
٢٢٢٢٢٢=١٥٨٧٣×٧×٢   
٣٣٣٣٣٣=١٥٨٧٣×٧×٣   
٤٤٤٤٤٤=١٥٨٧٣×٧×٤   
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٥٥٥٥٥٥=١٥٨٧٣×٧×٥   
٦٦٦٦٦٦=١٥٨٧٣×٧×٦   
٧٧٧٧٧٧=١٥٨٧٣×٧×٧   
٨٨٨٨٨٨=١٥٨٧٣×٧×٨   
٩٩٩٩٩٩=١٥٨٧٣×٧×٩   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٨عجائب الرقم 
٩=١+٨×١   
٩٨=٢+٨×١٢   
٩٨٧=٣+٨×١٢٣   
٩٨٧٦=٤+٨×١٢٣٤   
٩٨٧٦٥=٥+٨×١٢٣٤٥   
٩٨٧٦٥٤=٦+٨×١٢٣٤٥٦   
٩٨٧٦٥٤٣=٧+٨×١٢٣٤٥٦٧   
٩٨٧٦٥٤٣٢=٨+٨×١٢٣٤٥٦٧٨   
٩٨٧٦٥٤٣٢١=٩+٩×١٢٣٤٥٦٧٨٩   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣٧من عجائب العدد 

١١١ = ٣٧ × ٣   
٢٢٢ = ٣٧ × ٦   
٣٣٣ = ٣٧ × ٩   
٤٤٤ = ٣٧ × ١٢   
٥٥٥ = ٣٧ × ١٥   
٦٦٦ = ٣٧ × ١٨   
٧٧٧ = ٣٧ × ٢١   
٨٨٨ = ٣٧ × ٢٤   
٩٩٩ = ٣٧ × ٢٧   

  أو بصیغة أخرى 
١١١=٣٧×٣×١   
٢٢٢=٣٧×٣×٢   
٣٣٣=٣٧×٣×٣   
٤٤٤=٣٧×٣×٤   
٥٥٥=٣٧×٣×٥   
٦٦٦=٣٧×٣×٦   
٧٧٧=٣٧×٣×٧   
٨٨٨=٣٧×٣×٨   
٩٩٩=٣٧×٣×٩  

  
  

   المعجزة١٧رقم 
  

   في القرآن١٧الرقم : القسم األول 
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  سورة القلم
  . سورة القلم ھي السورة الوحیدة من سور الفواتح التي تأتي في النصف الثاني من القرآن  
  . سورة ق ھي آخر السور الفواتح الثماني والعشرین المرتبة في النصف األول من القرآن  
  

/ القمر / النجم / طور ال/ الذاریات : /  وھي ١٧بین سورة ق وسورة القلم تأتي فاصلة من السور عددھا حصرا 
/ التحریم / الطالق / التغابن / المنافقون / الجمعة / الصف / الممتحنة / الحشر / المجادلة / الحدید / الواقعة / الرحمن 

  : وعلیھ یكون / . الملك 
  .  سورة ١٧سورة القلم الممیزة بالفصل ، تفصل عن أخواتھا بعدد  
   ) . ٤ في ١٧ = ( ٦٨ ترتیب سورة القلم بالقرآن ھو الرقم 
  .  آیة وھو عدد زوجي ٥٢عدد آیات سورة القلم  
  .  بھذا االعتبار ١٧وعلیھ تكون سورة القلم ھي السورة رقم .  سورة ١٧عدد السور الفواتح الزوجیة اآلیات ھو  
  :  حرفا وھي ١٧=  آیات فقط عدد حروف كل منھا ٤في سور ة القلم توجد  
   . ٩اآلیة رقم ) و تدھن فیدھنون ودوا ل: ( قال تعالي )١
   . ١٢اآلیة رقم ) مناع للخیر معتد أثیم : ( قال تعالى ) ٢
   . ٣٧اآلیة رقم ) أم لكم كتاب فیھ تدرسون : ( قال تعالى )٣
   . ٣٨اآلیة رقم ) إن لكم فیھ لما تخیرون : ( قال تعالى )٤
  .  حرفا ٦٨ ) = ٤ في ١٧( ومن الواضح أن مجموع حروف ھذه اآلیات ھو  
  .  حرفا ٦٨ ) = ٤ في ١٧( وأیضا الرقم الدال على ترتیب سورة القلم ھو  

   لزاد حرف األلف واختلت الظاھرة ھذه ٣٧باآلیة رقم ) كتاب ( وردت ) كتب ( ومن العجیب لو أن كلمة : مالحظة 
/ ع / م / ي / ف / ن / ه / ت / ل / أ / د / و : /  حرفا بالتحدید وھي ١٧حروف ھذه اآلیات األربع غیر المكررة ھي  
  / . س / ب / ك / ث / ر / خ 
وعلیھ تكون مشتركة ) . فھي ضمن النصف األول من القرآن  ( ٢٩ترتیب سورة العنكبوت بالقرآن الكریم ھو الرقم  

  .  من بین السور الفواتح ٢٩مع سورة القلم التي ترتیبھا ھو 
 آیة ، وعلیھ یكون فارق العددین ٥٢: وعدد آیات سورة القلم ھو  آیة ، ٦٩: عدد آیات سورة العنكبوت ھو  

   . ١٧مرة أخرى یظھر الرقم  ) . ٥٢ – ٦٩ ( ١٧: المذكورین ھو 
 بالنصف ٢٩ آیة وھي سورة الطارق ، وترتیب سورة الطارق ھو ١٧في القرآن كلھ سورة واحدة فقط مجموع آیاتھا  

  . الثاني من القرآن 
   ١٧سورة لقمان والرقم 

  .  داال على ترتیبھا بین السور الفواتح ١٧سورة لقمان تحمل الرقم  
   " . ٢ في ١٧"  آیة ٣٤: عدد آیات سورة لقمان ھو  
  .  من لقمان ١٧اآلیة رقم ....... " یبني أقم الصلوة : "  في سورة لقمان ھي ١٧اآلیة التي تحمل الرقم  
  .  كلمة ١٧: عدد كلمات ھذه اآلیة ھو  
   " . ٤ في ١٧"  حرفا ٦٨:  ھو ١٧عدد حروف ھذه اآلیة التي تحمل الرقم أیضا  
/ ق / أ / ن / ب / ي : /  ستبقى لدینا ھذه الحروف ١٧إذا استبعدنا األحرف المكررة من ھذه اآلیة التي تحمل الرقم  
  " دھا یمكنكم ع"  حرفا ١٧: إن عددھا ھو / . ز / ذ / ك / ه / ف / ع / ر / ت / و / ص / ل / م 

فكتابتھا حسب قواعد اإلمالء . في أول اآلیة في رسم القرآن مھم جدا " یا بني " حذف األلف من كلمة :مالحظة 
  !!! . ألیس ھذا من عند اهللا ؟؟؟ . سیجعل عدد كلمات وحروف اآلیة زائدا ، وسوف یخل بكل التوافقات العددیة 

  :  كلمة زھي ١٧آیتان فقط كل واحدة منھن تتكون من  آیة ، ٣٤أیضا من بین آیات سورة لقما ن البالغة  
  .  ، وقد سبق ذكرھا ١٧اآلیة رقم )١
  .  من سورة لقمان ١٤اآلیة رقم ....... " ووصینا اإلنسان بولدیھ : "  وھي ١٤واآلیة رقم )٢
نجد أن موضع : ع ما سر ھذا الرقم ؟ لنتاب . ٣١: نجد أن مجموع الرقمین الدالین على ترتیب ھاتین اآلیتین ھو )٣

  " . لغة األرقام ھنا واضحة ومحسوبة بعنایة فائقة  . " ٣١ترتیب سورة لقمان من سور القرآن كلھ ھو أیضا 
  قانون الترابط 

  : وعلیھ یكون . وھو القانون الذي یربط بین أعداد اآلیات في القرآن ومواضع ترتیبھا 
   ھو الرقم الدال على عدد آیات سورة لقمان ٣٤•
   ھو الرقم الدال على موضع ترتیب سورة لقمان ٣١•
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ماذا یعني ھذا العدد ؟؟؟ اإلجابة على ھذا السؤال في  " ٣١ في ٣٤ " ١٠٥٤: حاصل ضرب ھذین الرقمین ھو •
   . ١٠٥٤= وھو أن مجموع آیات سور الفواتح األخیرة في الترتیب : الظاھرة اآلتیة 

  
  ١٧آیة ممیزة بالرقم 

  .  من سورة البقرة ١٧ كلمة ، ھي اآلیة رقم ١٧ي ترتیب القرآن الكریم تتكون من إن أول آیة ف: قلنا  
 آیة بالرسم ٨٥:  كلمة في السور التسع والعشرین الفواتح ھي ١٧عدد اآلیات القرآنیة التي یتكون كل منھا من  

قرآنیة التي عدد آیات كل منھا وأیضا السور ال.  سورة أیضا ٨٥= كما أن عدد السور القرآنیة غیر الفواتح . القرآني 
  .  سورة ٨٥:  آیة فأكثر ھو ١٧

  توزیع ال یخطي
لنعود إلى .  حرفا ١٧: عدد حروفھا غیر المكررة .  حرفا ٦٨عدد حروفھا .  في سورة لقمان ١٧نذكركم باآلیة رقم 

   : ٨٥اآلیات ال 
 آیة ، وھو عدد ٦٨:  من لقمان ھو ١٧ى اآلیة  من البقرة وحت١٧عدد ھذه اآلیات ابتداء من اآلیة األولى وھي اآلیة  

  .  من لقمان ١٧مماثل لعدد حروف اآلیة 
وھو عدد مماثل .  آیة فقط ١٧ في لقمان وحتى نھایة السور التسع والعشرین ھو ١٧عدد اآلیات ابتداء من اآلیة  

  .  من سورة لقمان من حروف اللغة العربیة ١٧لعدد ما ورد في اآلیة 
  .  مرة ١٧حرف المیم فقد تكرر : وأكثر ھذه الحروف تكرارا ھو .  حرفا ٧٨ف المقطعة مجموع الحرو 
وقد تفردت من بینھما سورة الشورى بأنھ قد ضم " حم " سبع سور مفتتحة بالحرفین : السور السبع الحوا میم ھي  

مقطعة لھذه السور السبع ھو ، وعلیھ یكون مجموع الحروف ال" عسق : " فیھا ثالثة أحرف ھي " حم " إلى الحرفین 
  .  حرفا ١٧: 
   " . ٢ في ١٧"  آیة ٣٤= آیاتھا .  من بین السور الفواتح ١٧سورة لقمان تحمل الرقم  
سورة القلم ھي السورة الوحیدة من سور الفواتح موجودة في النصف الثاني من القرآن ، وقد فصلت عن أخواتھا  

   " . ٤ في ١٧= "  وھو ٦٨یدل علیھ الرقم  سورة ، ورتبت في موضع ١٧الفواتح بعدد 
وسورة القلم .  آیة ٦٩ ، وھو ترتیبھا في النصف األول من القرآن ، عدد آیاتھا ھو ٢٩سورة العنكبوت تحمل الرقم  

وعلیھ یكون الفرق بین عدد اآلیات في .  آیة ٥٢ ، وھو ترتیبھا بین السور الفواتح ، عدد آیاتھا ھو ٢٩تحمل الرقم 
 ، وھو ترتیبھا بین سور ٢٩كما أن سورة الطارق تحمل الرقم  " . ٥٢– ٦٩ " ١٧: ین المذكورتین ھو السورت

  " .  آیة ١٧وھي السورة الوحیدة التي عدد آیاتھا "  آیة ١٧= آیاتھا . النصف الثاني من القرآن 
السورة تأتي آخر آیة في القرآن في ھذه . أول ما نزل من القرآن : سورة العلق ھي السورة الممیزة باآلیات الخمس  

وسبب ذلك أن جمیع السور المرتبة في المصحف بعد سورة العلق یقل عدد .  رقما داال على ترتیبھا ١٧تحمل الرقم 
  .  من سورة العلق على أي آیة تحمل ھذا الرقم ١٧ آیة ، وفي ھذه الحالة لن نعثر بعد اآلیة ١٧اآلیات في كل منھا عن 

كما  " . ٦ في ١٧"  مرة ١٣٦ذكرا في القرآن الكریم ھو موسى علیھ السالم ، ورد ذكره في القرآن أكثر األنبیاء  
  .  مرة في سورة طـھ ١٧وأیضا كان من بینھا  " ٢ في ١٧"  سورة بالتحدید ٣٤ورد ذكره في 

  .  حرفا ١٧أول آیات سورة الفاتحة مكونة من " الحمد هللا رب العلمین "  
  .  كلمة ١٧البقرة ، بھا ....... " مثلھم كمثل الذي استوقد "  ھي ١٧ آیات القرآن رقمھا أول آیة في ترتیب 
  :  من سورة التحریم ١٢ و ٥ كلمة ھما اآلیتان ١٧آخر آیتین في ترتیب القرآن تتكون كل منھما من  
  .  كلمة ١٧عدد كلماتھا .  من سورة التحریم ٥اآلیة ....... " عسى ربھ إن طلقكن ." ١
  .  كلمة ١٧عدد كلماتھا .  من سورة التحریم ١٢اآلیة ....... " ومریم ابنت عمرن التي ." ٢
   " . ١٢ + ٥ " ١٧أیضا یكون مجموع الرقمین الدالین علیھما ھو .٣
   " . ٦ + ٢ + ٣ + ٦ " ١٧= مجموع األرقام المكونة لھذا العدد .  آیة ٦٢٣٦عدد آیات القرآن •
   " . ٥ في ١٧= "  سورة ٨٥والباقیة .  سورة ھي الفواتح ٢٩منھا  .  سورة١١٤عدد سور القرآن •
  .  آیة ١٧ سورة بالقرآن عدد آیات كل منھا یقل عن ٢٩توجد •
  .  آیة فأكثر ١٧ سورة بالقرآن عدد آیات كل منھا ٨٥•
  .  سورة ١٧: عدد السور زوجیة الترتیب من بین السور الفواتح ھو •
  .  سورة ١٧: ن بین السور الفواتح ھوعدد السور فردیة اآلیات م•
  .  مرة ١٧حرف المیم فقد تكرر : وأكثر ھذه الحروف تكرارا ھو .  حرفا ٧٨مجموع الحروف المقطعة •

   مع الشعوب ١٧الرقم : القسم الثاني 
  في رومـا 
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رت ھجومھ العسكري وقد أرجأ نابلیون بوناب. یرمز السبعة عشر إلى النحس منذ فترة الحكم اإلمبراطوري الروماني 
ال أحب : " على مقاطعة برومیر اإلیطالیة إلى الیوم الثامن عشر بعدما كان مقررا نھار الجمعة في السابع عشر فقال 

  " . لیس ھناك إال المجانین یتحدون القدر . النفوس المتكبرة 
ویقفز ترقیم المقاعد داخل طائرات . ف  ال في الطوابق وال في الغر١٧وفي الفنادق اإلیطالیة ، ال یحمل أي فندق العدد 

 " ١٧٧رینو " فأصبحت  " ١٧رینو " وقد تغیرت تسمیة السیارة الفرنسیة الصنع  . ١٨ إلى ١٦شركة ألیطالیا من 
ویعود السبب إلى أن السبعة عشر كان یكتب في األعداد الرومانیة بالحروف ، فتعني القیمة العددیة لحروف الجملة 

  " . أنا میت " وتالیا " حییت لقد " الالتینیة 
  في مـصـر 

یعتبر السابع عشر من شھر حاتور أشأم أیام السنة ، وھو ذكرى اغتیال أوزیریس في منزل سث ، ورمي تابوتھ في 
  . میاه النیل 
  في الیابان 

  . ن الذھب إرتدت العروس كیكو ، زوجة آیا ، ابن اإلمبراطور الیاباني ، فستانا مرصعا بسبعة عشر كیلوغراما م
  عند العبرانیین 

في السنة الست مئة من عمر نوح في الشھر الثاني في الیوم السابع عشر " ذكر سفر التكوین تاریخ حصول الطوفان 
   " . ١٤ : ٧" واستقر تابوت نوح في الشھر السابع في الیوم السابع عشر منھ على جبال آراراط  " . ١١ : ٧" " 

  
  عند المسیحیین 

 ١٥٣ یوازي ریاضیا العدد –مرات عدة " لغة الفراعنة "  الذي تشیر إلیھ –ائد السریة أن العدد سبعة عشر تؤكد العق
 ١٥٣فإذا حصل جمع األعداد من واحد إلى سبعة عشر یصل المجموع إلى  " . ١١ : ٢١" الذي ذكره یوحنا في إنجیلھ 

 .  
  في التراث اإلسالمي 

سالمي ، ففي التراث ھناك سبع عشرة نصیحة تھمس في أذن األمیر عند حفل یتردد العدد سبعة عشر في التراث اإل
 رفیقا ، وھو الذي قتل في السابع عشر من ١٧ویقول التراث إنھ كان لعلي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ . التنصیب 

  . شھر رمضان المبارك رضي اهللا عنھ 
  عند المتصوفة 

  .  إلیھ رمزا لتوازن كل األشیاء یقدس المتصوفة الشیعة السبعة عشر ، ویرون
  في تركیا 

  . یرتدي السبعة عشر في تركیا طابعا سحریا 

  لغز الرقم٤٠
  : ، فھل یسعنا ھذا المرور مثال دون إمعان النظر في ھذه المفارقات الكامنة في٤٠نمر كثیرا بالرقم 

  أربعین المیت ؟  
  أربعین الصوم ؟  
  أربعین النفساء بعد الوالدة ؟  
  بعینیة الشتاء والصیف البیئُیة ؟ أر 
  أربعینیة النضج وسن الیأس ؟  
  عاشر القوم أربعین یوما ؟  
  أربعین الشبھ في الخلق ؟  
  أربعین التنزیل ؟  
  أربعین الحروب منذ داحس والغبراء من حیث األمد الزمني ؟  
   وانعكاسھ على الذات واآلخر ؟ أربعین صحراء التیھ وضنكھا التاریخي المغذي للقلق المدمر واالنتحاري 
أربعین أعمار الدول وعالقتھا بأعمار األشخاص بمفھوم ابن خلدون ؟ توصال إلى الفیتاغوریة وفلسفة العدد عند  

  . أخوان الصفاء والبیروني 
رآن  ولكن بإیجاز ، ونترك االستنتاجات لكم، أیضا سنذكر بعض األمثلة من الق٤٠سنحاول شرح بعض األمثلة للعدد 

  . والسنة واألمثال وغیره 
  
  :  سنة ٤٠تیھ بني إسرائیل * 
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سنة، وقد تعرض القرآن الكریم لھذا الموضوع ، فرسم صورة القرار اإللھي ) ٤٠ (استمرمعلوم أن تیھ بني إسرائیل 
  . سنة ) ٤٠(الذي تلقاه موسى علیھ السالم بحق أولئك البشر وبأنھم سیتیھون 

  ) أْربعین سنة یتیُھون في اْلأْرضقال فإنھا ُمحرمة علْیھْم(
  )حرفا٤٠) (٢٦من اآلیة: المائدة(

  .لذلك نرى أن واحدات التصویر القرآني ، متطابقة تماما مع الواحدات الزمنیة لھذه المسألة 
  
  : ولنأخذ مثاال آخر * 

سنة، ھي حقیقة موجودة ) ٤٠(إن مسألة المن والسلوى التي أنزلھا اهللا سبحانھ وتعالى على بني إسرائیل وعلى مدار 
في كتبھم، والقرآن الكریم عندما یخاطبھم ویذكرھم بھذه المسألة، نجده یرسم ھذه الصورة بواحدات تصویر متطابقة 

  .تماما مع الواحدات الزمنیة لھذه المسألة، وبشكل إعجازي یثبت لھم صدق القرآن الكریم 
  ) من والسْلوى وظلْلنا علْیُكُم اْلغمام وأْنزْلنا علْیُكُم اْل(
  ) حرفا٤٠) (٥٧من اآلیة: البقرة(

ونرى أیضا أن ھذه الصورة ترتبط مع صورة أخرى ارتباطا تاما ، باإلضافة إلى ارتباط كل منھما بالفترة الزمنیة لھذه 
  :المسألة 

  ) ٨٠من اآلیة: طھ) (ونزْلنا علْیُكُم اْلمن والسْلوى( 
  ) حرفا٤٠)(٨١ اآلیةمن: طھ) (ُكُلوا مْن طیبت ما رزْقنُكْم(

إن قصة األربعین یوما التي أعطاھا یونس علیھ السالم لقومھ مھلة حتى یؤمنوا، ھي قصة معروفة ، وعندما یصور 
القرآن ھذه المسألة، مسلطا الضوء على مركزھا، تكون واحدات التصویر التي ترسم ھذه الصورة ، متطابقة تماما مع 

یوما، وھذا اإلیمان ھو سبب كشف عذاب الخزي عنھم في ) ٤٠(قد آمنوا على مدار ف. الواحدات الزمنیة لتلك الفترة 
  :الحیاة الدنیا

  )لما ءامُنوا كشْفنا عْنُھْم عذاب اْلخْزي في اْلحیوة الُدْنیا( 
  ) . حرفا٤٠) (٩٨من اآلیة: یونس(

  ٧لغز العدد 
 :في القرآن الكریم : أوًال 

یوسف (  عجاف مرت بھا مصر أیام نبوة سنین، وسبع أبواب للجحیم ، وسبع یحدثنا القرآن الكریم عن سبع سماوات 
علیھ السالم ) موسى ( علیھ السالم ، وسبع لیال ُسخرت فیھا الریاح المھلكة على قوم عاد ، وسبعین رجًال جمعھم ) 

تیناك سبعًا من المثاني ولقد آ: "  لمیقاتھ مع اهللا ، وسلسلة في جھنم طولھا سبعون ذراعًا ، ویقول للنبي الكریم 
 ٨٧سورة الحجر اآلیة " والقرآن العظیم 

  ٨٠سورة التوبة اآلیة "  إن تستغفر لھم سبعین مرة فلن یغفر اهللا لھم : " ویقول اهللا تعالى 
 : في الحدیث الشریف : ثانیا 

: یقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم "وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي ھریرة قال 
إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة اهللا عز وجل، ورجل قلبھ معلق بالمساجد، . سبعة یظلھم اهللا في ظلھ یوم ال ظل إال ظلھ

ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا على ذلك وتفرقا علیھ، ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا، ورجل 
". ما تنفق یمینھ، ورجل ذكر اهللا خالیا ففاضت عیناهتصدق بصدقة فأخفاھا حتى ال تعلم شمالھ  

 ھو عدد مرات الطواف حول الكعبة ، وھو عدد أشواط السعي بین الصفا والمروة ، وھو عدد الجمار التي ٧والعدد 
. نرمي بھا في مناسك الحج   

"  اهللا .. رسول .. محمد .. اهللا .. إال .. إلھ .. ال "  ھو عدد ألفاظ شھادة التوحید ٧والعدد   
  : في العلوم والفنون : ثالثًا 
األحمر ، البرتقالي ، األصفر ، األزرق ، األخضر ، النیلي " یتألف الضوء من سبعة ألوان ھي ألوان الطیف        ·

، ثم یأتي بعد ذلك سبعة ألوان غیر منظورة من تحت األحمر حتى فوق البنفسجي وھكذا في " ، البنفسجي 
   . متتالیات سباعیة

وفي ذرة األیدروجین داخل قلب الشمس یقفز اإللكترون خارجًا من الذرة في سبع قفزات لتكون لھ سبع        ·
مدارات تقابل سبعة مستویات للطاقة ، في كل مستوى یبث حزمة من الطاقة ھي طیف من أطیاف الضوء 

  .السبعة 
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  " اس ، القصدیر ، الرصاص ، الحدید ، الزئبق الذھب ، الفضة ، النح" والمعادن الرئیسیة سبعة ھي        ·
ھي كذلك في القنفذ مثلھا في الزرافة واإلنسان والحوت والخفاش ، على الرغم ... ونجد فقرات الرقبة سبعًا        ·

 .من تفاوت طول الرقبة بینھم 
ثم تأتي النغمة الثامنة . سي . ال . صو . فا . مي . ري . دو : والموسیقى یتألف سلمھا من سبع نغمات        ·

  ........   فتكون جوابًا لألولى ، ویعود فیرتفع بنا السلم سبع نغمات أخرى ، وھكذا سبعات 
 ھو عدد عجائب الدنیا السبع ، وھو عدد أیام األسبوع ، وھو عدد قارات األرض ، وھو عدد بعض ٧والعدد        ·

  .یح وموجات الحر والبرد الدورات الطبیعیة لظواھر الجو مثل المطر والر
  

یجب أن نعترف أنھ عدد لھ داللة خاصة ، وأنھ عدد مھم وجوھري .. ھل كل ھذه مصادفات اجتمعت في آن واحد 
  ! ! إنھ لغز یثیر التفكیر والتأمل ...... في بناء ھیكل الكون وتكوین اإلنسان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التقاویم

 التقویم القمري
 ساعة و ١٢ یوما و ٢٩ومدتھا تساوي . تعتمد التقاویم القمریة دورة القمر المداریة حول األرض األساس لھا

وعلى ھذا األساس . وتعرف لنا نحن سكان األرض باسم الشھر القمري).  یوما٢٩،٥٣(  ثوان ٣ دقیقة و ٤٤
 ثانیة ٣٦ دقیقة و ٤٨ ساعات و ٦ یوما و ٣٥٤ شھرا قمریا تساوي ١٢فإن مدة السنة القمریة التي تضم 

  . وھي أقل من السنة الشمسیة ) .  یوما٣٥٤،٣٦٧(
سنة القمریة المقاربة في طولھا للسنة  تحدیدا ھو ألنھ أقرب األعداد یعطینا ال١٢واختیار عدد األشھر 

لیمثل ) ١٢(حذوا حذو من سبقوھم في استخدام العدد }من عرب وغیرھم{الشمسیة ، ولذا فإن الناس األوائل
والوحدة . ویعد العرب أكثر وأشھر األمم اعتمادا على القمر في تقاویمھم . اثنا عشر شھرا للسنة القمریة
  .  الشھر القمري المحدد بین رؤیة الھالل مرتین متتالیتیناألساسیة في التقویم القمري ھي

   
  التقویم العربي قبل اإلسالم

 بصورة عامة، العرب قبل اإلسالم لم یعتمدوا تقویما خاصا بھم، یؤرخون وفقھ أحداثھم، رغم اعتمادھم  
ة محددة، إذ أرخوا بما السنة القمریة، ولكنھم اعتمدوا في تأریخھم ألحداث حیاتھم الھامة على حوادث تاریخی

  : یلي 
  .) . م.  ق١٨٥٥حوالي (بناء الكعبة من قبل إبراھیم الخلیل وابنھ إسماعیل · 
  . تقریبا. م.  ق١٢٠انھیار سد مأرب في الیمن في سنة · 
  . م .  ق٥٩وفاة كعب بن لؤي ، الجد السابع للرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم سنة · 
ذي نھب فیھ بنو یربوع ما أنفذه بعض ملوك بني حمیر إلى الكعبة عام عام العذر، وھو العام ال· 

  . . م.  ق٤٦١
  . .  م٥٧١عام الفیل، وھو العام الذي ولد فیھ الرسول العظیم محمد صلى اهللا علیھ وسلم سنة · 
حرب الفجار، وسمیت بذلك ألن العرب فجروا فیھا، لتحارب قبائلھم فیما بینھا في األشھر · 

  . .  م٥٨٦ سنوات كانت بدایتھا عام ٤ستمرت ھذه الحرب مدة وا. الحرم
إعادة بناء الكعبة، وتم ذلك في عھد عبد المطلب جد الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم، · 

 م، أي قبل ٦٠٥ عاما، وھذا یعني أن ذلك حدث في سنة ٣٥وكان عمر الرسول عندئذ 
  . مبعث محمد صلى اهللا علیھ وسلم بخمس سنوات

استخدم العرب عبر فترات تاریخھم الطویل قبل اإلسالم أسماء لألشھر القمریة التي كانوا یعملون بھا وقد 
في تلك وقتئذ، إلى أن تغیرت تلك األسماء وتوحدت في ربوع األرض العربیة لتأخذ صورتھا المعروفة 

محمد علیھ الصالة  الجد الخامس للرسول – في عھد كالب –علیھا منذ أواخر القرن الخامس المیالدي 
كما استخدم العرب في جاھلیتھم األشھر الشمسیة في   .  م٤١٢في سنة ) البیروني(وكما یذكر . والسالم 
  .  فتراتھم ومناطقھم بعض

  جدول لألشھر القمریة العربیة والھجریة
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 -القدیم  االسم األشھر اإلسالمیة
 بروایة المسعودي

العرب  شھور
 الشمسیة

األشھر السبئیة 
میریةالح  

األشھر العربیة 
 بروایة -الجاھلیة

 البیروني
 األشھر الثمودیة

 موجب المؤتمر أبھي ذو ربعي ناتق محرم
 موجر ناجر دنم ذو دفئي ثقیل صفر

 مورد خوان دثأ ذو ناتق طلیق األول ربیع
 ملزم صوان حجتان ذو ناجر ناجر اآلخر ربیع
 مصدر حنتم حضر ذو آجر سماح األولى جمادي

ديجما  ھوبر زبار خرف ذو بخباخ أمنح اآلخرة 
 ھوبل األصم مخظوم ذو خرفي أحلك رجب
 موھاء عادل نجوة وسمي كسع شعبان
 دیمر نافق فلسم ذو برك زاھر رمضان
 دابر واغل فرع ذو شیبان برط شوال

 حیفل ھواع سألم ذو ملحان حرف القعدة ذو
 مسبل برك ثور ذو رنة نعس الحجة ذو

لعرب قبل اإلسالم إلى نظام النسيء، الذي یعطیھم الحق في تأخیر أو تسبیق بعض األشھر المعروفة وقد لجأ ا 
، ال یحل فیھا االقتتال والغارات، وكان النسأة )  رجب– محرم – ذو الحجة –ذو القعدة : (بالحرم، وھي أربعة

لمس یعلن في نھایة موسم وكان الق.  یسمون بالقالمس – أي من یتولون شئون النسيء وھم من كنانة –
  . الحج عن الشھر المؤجل في العام التالي 

وقد استمرت عادة النسيء حتى جاء اإلسالم محرما إّیاھا الرسول العظیم محمد صلى اهللا علیھ وسلم في  
خطبتھ الشھیرة التي ألقاھا في حجة الوداع ، حیث كان الناسيء یؤخر الشھور ، فیحل الحرام ویحرم الحل ، 

  . كذا كانوا یحتالون على الشھر الحرام إذا أرادوا قتاال فیھ أو إغارة وسلبا بأن یزیدوا عدة شھور السنة وھ
  : قال تعالى  

ُرٌم َذِلَك ِإنَّ ِعدََّة الشُُّھوِر ِعْنَد اللَِّھ اْثَنا َعَشَر َشْھًرا ِفي ِكَتاِب اللَِّھ َیْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِمْنَھا َأْرَبَعٌة ُح
الدِّیُن اْلَقیُِّم َفَلا َتْظِلُموا ِفیِھنَّ َأْنُفَسُكْم َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َكافًَّة َكَما ُیَقاِتُلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َمَع اْلُمتَِّقیَن 

      ) التوبة٣٦(
یوم خلق "اللوح المحفوظ " ا في كتاب اهللاعند اهللا اثنا عشر شھر"المعتد بھا للسنة " إن عدة الشھور"

أي " ذلك"محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب " أربعة حرم"أي الشھور " السماوات واألرض منھا
بالمعاصي فإنھا فیھا أعظم " أنفسكم"أي األشھر الحرم " فال تظلموا فیھن"المستقیم " الدین القیم"تحریمھا 

كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن "جمیعا في كل الشھور " وقاتلوا المشركین كافة"وزرا وقیل في األشھر كلھا 
  . بالعون والنصر" اهللا مع المتقین

رََّم اللَُّھ ِإنََّما النَِّسيُء ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ ِبِھ الَِّذیَن َكَفُروا ُیِحلُّوَنُھ َعاًما َوُیَحرُِّموَنُھ َعاًما ِلُیَواِطُئوا ِعدََّة َما َح  
    )  التوبة٣٧( َفُیِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّھ ُزیَِّن َلُھْم ُسوُء َأْعَماِلِھْم َواللَُّھ َلا َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن 

أي التأخیر لحرمة شھر إلى آخر كما كانت الجاھلیة تفعلھ من تأخیر حرمة المحرم إذا ھل وھم " إنما النسيء"
بھ الذین كفروا "بضم الیاء وفتحھا " یضل"لكفرھم بحكم اهللا فیھ " زیادة في الكفر"صفر في القتال إلى 

ما "عدد " عدة"یوافقوا بتحلیل شھر وتحریم آخر بدلھ " عاما ویحرمونھ عاما لیواطئوا"أي النسيء " یحلونھ
فیحلوا ما حرم اهللا "ھا من األشھر فال یزیدوا على تحریم أربعة وال ینقصوا وال ینظروا إلى أعیان" حرم اهللا

  . فظنوه حسنا" زین لھم سوء أعمالھم
ومن المرجح أن العرب خالل القرنین السابقین لإلسالم قد استخدموا النظام القمري والشمسي في التقویم،  

وكانت سنتھم الشمسیة متطابقة مع األبراج الفلكیة، وأعطوا لشھورھم الشمسیة األسماء المبینة بالجدول 
ویرى بعض المؤرخون أن العرب كانوا یتعاملون بطریقة الكبس للسنة القمریة، وھي أقوال كثیرة . أعاله

  .ومختلفة مثل ما قالھ البیروني والمقریزي والمسعودي 
  التقویم العربي اإلسالمي 
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وقد استمر العرب المسلمون فترة من الزمن على ماكانوا علیھ قبال ، . ھو ما یعرف بالتقویم الھجري  
المدینة (ؤرخون باألحداث الھامة، واستمر ذلك حتى ھجرة الرسول محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى یثرب ی

، حیث لم تعط السنوات تواریخ رقمیة تدل علیھا، وإنما أعطیت أسماء تدل على أشھر الحوادث التي )المنورة
  :  علیھ وسلم أخذت األسماء التالیة وقعت فیھا، فالسنوات العشرة التالیة للھجرة وحتى وفاة الرسول صلى اهللا

  .  أي اإلذن بالھجرة –باسم باإلذن :     عرفت السنة األولى      ·
  .  أي األمر بالقتال –باسم األمر :      عرفت السنة الثانیة      ·
  . باسم سنة التمحیص :      عرفت السنة الثالثة      ·
  . الترفئة باسم سنة :    عرفت السنة الرابعة       ·
  . باسم سنة الزلزال :   عرفت السنة الخامسة       ·
  . باسم سنة االستئناس :   عرفت السنة السادسة       ·
  . باسم سنة االستغالب :    عرفت السنة السابعة       ·
  . باسم سنة االستواء :      عرفت السنة الثامنة      ·
أي براءة اهللا ورسولھ من المشركین ومنعھم ( ة البراءة باسم سن:   عرفت السنة التاسعة       ·

  ) . من االقتراب من المسجد الحرام
باسم سنة الوداع، وفیھا حج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حجتھ :  عرفت السنة العاشرة       ·

  . األخیرة، المؤرخة بحجة الوداع 
  : ھامة مالحظة

 – ربیع – رمضان –سیة، فھذا أمر معلوم، فھا ھي أسماء الشھور أما إن العرب القدماء كان لدیھم سنة شم  
) الحر(، تدل داللة صریحة على ان سنتھم كانت شمسیة، أما اآلن فقدت معناھا، إذ ما معنى رمضان -جمادي 

قد یقع في الشتاء أو الصیف أو ) فصل الربیع(یقع في الصیف، وربیع ) من الجمد(یقع في الشتاء، وجمادي 
  ) .انتھت المالحظة. (الخریف 

   
واستمر الوضع بھذه الصورة حتى تاریخ خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ ، حیث نبھھ إلى ذلك والیھ 

إنھ یأتینا من أمیر المؤمنین كتب، فال ندري على أي : (كاتبا لھ یقول ) أبو موسى األشعري(على البصرة 
وعلیھ فقد اجتمع وجوه . ھو الذي نحن فیھ أم الماضي نعمل، وقد قرأنا كتابا محلھ شعبان، فال ندري أ

الصحابة، وتداولوا في ذلك، مقرین بضرورة اختیار مبدأ لتأریخھم، فاتفقوا على أن یتخذ من ھجرة الرسول 
وقد حدثت . محمد صلى اهللا علیھ وسلم من مكة إلى المدینة مبدأ لذلك، ألن الھجرة فرقت بین الحق والباطل

ى اهللا علیھ وسلم إلى المدینة في أواخر أیام شھر صفر، ووصل إلى قباء، على بعد فرسخین ھجرة الرسول صل
 م، ماكثا فیھا حتى یوم الجمعة، ٦٢٢ أیلول عام ٢٠ ربیع األول الموافق إلى ٨من المدینة، في یوم اإلثنین 
  .  ربیع األول ١٢في ) الجمعة(لیدخل المدینة في ھذا الیوم 

ذ أول شھر محرم من السنة التي ھاجر فیھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم مبدأ للتأریخ وقد اتفق على أن یتخ
 یوما، وھذا یعني أن مبدأ التأریخ ٦٧اإلسالمي، علما أن الھجرة لم تقع في ھذا الیوم، فھي سابقة لھ بـ 

 ویكون عندھا . تموز ١٦ والبعض یقول – میالدیة ٦٢٢ تموز سنة ١٥اإلسالمي الھجري یوافق یوم اإلثنین 
 یوما، ولكن اعتماد السنین الھجریة على ١٤ سنة میالدیة وستة أشھر و ٦٢١قد مضى من التاریخ المیالدي 

    .  م٦٢٢عام ) یولیو( تموز ١٦رؤیة الھالل جعل بدء الھجرة كما ھو معروف ومعتمد عامة یوم الجمعة في 
  فائدة في أقسام الشھور العربیة 

األشھر : محمد بن أحمد الشاطري/ لمؤلفھ السید األستاذ ) رح الیاقوت النفیسش(وھي مأخوذة من كتاب 
  . تنقسم إلى ثالثة أقسام، شھر فلكي، وشھر اصطالحي، وشھر شرعي

 ٣ دقیقة و ٤٤ ساعة و ١٢ یوما و ٢٩وھو زمان الدورة الطویلة للبدر حول األرض وزمانھ : الشھر الفلكي 
  . یتغیر أبد ثوان، وھذا ھو زمانھ الحقیقي ال 

ھو الشھر الذي اصطلحوا علیھ، وھو مركب من األفراد واألزواج، وسوف یأتي شرحھ : الشھر االصطالحي 
 یوما فھو مخطيء بإجماع أھل المیقات، وقد تم االتفاق علیھ ٢٩الحقا، فمن أخرج تقویما وجعل فیھ محرما 

  . منذ زمن المأمون
ال یحدث بین الشھر الشرعي والشھر االصطالحي فرق إال یوما أو ھو الكمالي أو المرئي، و: الشھر الشرعي 

  . یومین فقط، وال یمكن الزیادة أبدا
   

  ثوابت مھمة 
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  .  یوما للسنة الكبیسة٣٠ یوما للسنة البسیطة، و ٢٩ذو الحجة · 
  .  یوما للسنة الكبیسة٢٩ یوما للسنة البسیطة، و ٢٨فبرایر · 
  .  یوما إذا كانت كبیسة٣٥٥و  یوما أ٣٥٤أیام السنة الھجریة · 
  .  یوما إذا كانت كبیسة٣٦٦ یوما أو ٣٦٥أیام السنة المیالدیة · 
  .  یوما وفقا لكون إحداھما أو كلتاھما كبیسة ١٢ أو ١١ أو ١٠الفرق بین السنتین · 

   
  معاني أسماء الشھور اإلسالمیة 

والربیعان وقعا في . روج القوم إلى الحرب وصفر كانت تخلو فیھ الدیار لخ. المحرم ھو أحد األشھر الحرم 
ورجب ھو . والجمادان وقعا في وقت تجمد الماء في الشتاء عند تسمیتھما . فصل الربیع عند تسمیتھما 

 –ورمضان الذي أشتق اسمھ من الرمضاء . وشعبان حیث تتشعب القبائل لإلغارات . المعظم لترك القتال فیھ 
. وشوال تطلب فیھ اإلبل اللقاح . شھر اهللا ، وشھر القرآن ، وشھر الصبر  عند تسمیتھ ھو –اشتداد الحر 

  . وذو الحجة إلقامة الحج فیھ . وذو القعدة للقعود عن القتال 

  السنة الھجریة بین الكبیسة والبسیطة 
السنة في التقویم الھجري سنة قمریة، تمثل اثني عشرة دورة للقمر حول األرض، بمدة زمنیة طولھا  

 سنة، حیث ٢٠٠وشھور السنة الھجریة ھي ما كانت معروفة قبل اإلسالم بحوالي .  یوما شمسیا٣٥٤،٣٦٧
محرم، ربیع ( یوما ٣٠وقد أعطیت الشھور الفردیة منھا طول .  م٤١٢یذكر المؤرخون أنھا وضعت في سنة 

خر، جمادي اآلخرة، صفر، ربیع اآل( یوما ٢٩والزوجیة ) . األول، جمادي األولى، رجب، رمضان، ذو القعدة
 ٠،٣٦٧ یوما، بنقص مقداره ٣٥٤مما یترتب علیھ أن یكون طول السنة المدنیة ) . شعبان، شوال، ذو الحجة

 ٣٠ یوما كل ١١من الیوم تقریبا في السنة عن السنة القمریة الفعلیة، بحیث إذا ما تراكم ھذا الفارق یصبح 
 سنة سنوات كبیسة یضاف إلیھا یوما یعطى إلى ذي ٣٠ سنة من ١١ولمعالجة ذلك اتفق أن تعتبر كل . سنة

 فتبقى على حالھا، وتعرف ١٩أما بقیة السنوات الـ .  یوما٢٩ یوما بدال من ٣٠الحجة الذي یصبح عندھا 
  :  سنة كاآلتي ٣٠كل ) ١١الـ (ووضع ترتیب السنوات الكبیسة . بالسنوات البسیط 

      ) ٢٩ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٦ ، ١٣ ، ١٠ ، ٧ ، ٥ ، ٢. (  
، فإذا كان باقي القسمة من أعداد ھذا الترتیب ٣٠ولمعرفة ما إذا كانت السنة كبیسة أم ال، نقسمھا على عدد 

 ٣٠ ھجریة سنة بسیطة ألن باقي القسمة على ١٣٨٠فمثال سنة . فھي سنة كبیسة، وإال فھي سنة بسیطة 
باقي ( ھجریة بسیطة ١٤٠٨وسنة  . ٢لقسمة ھو عدد  ھجریة كبیسة، الن باقي ا١٣٨٢ھو صفر، بینما سنة 

  ). ٢٩= باقي القسمة ( ھجریة كبیسة ١٤٠٩، بینما سنة )٢٨= القسمة 
وعلى ضوء ما تقدم، نجد في ظل نظام الكبس، أن طول السنة القمریة المدنیة یبقى أقصر من طول السنة 

 یوما والسنة القمریة ٣٥٤لسنة القمریة المعتبرة القمریة الفعلیة، الن الفارق الحقیقي خالل ثالثین سنة بین ا
 ٠،٠٠٠٤٠٢ من الیوم كل ثالثین سنة، والتي تشكل ٠،٠١٢ یوما، وقد تم تجاھل الـ ١١،٠١٢الفعلیة ھو 

بحیث أن ھذا النقص سیتراكم مع مرور الزمن لیصبح یوما واحدا ) ٣٠ مقسومة على ٠،٠١٢(من الیوم فعلیا 
  .  سنة٢٥٠٠كل 

   
ال، فإن التقویم اإلسالمي، شبیھ بالتقاویم القمریة البسیطة كافة، من انھ ال یتوافق مع السنة وعلى كل ح

 یوما تقریبا عبر السنة الشمسیة، ١١الشمسیة، بل نجد أن بدایة السنة القمریة اإلسالمیة تتقدم سنویا بمقدار 
فإذا . ي بكاملھ، متقدما شھرا واحدا بحیث نجد أنھ في كل ثالث سنوات شمسیة تقریبا یتغیر موقع الشھر القمر

إذ وجد بالحساب ان . صادف أن توافق منذ ثالث سنوات مع شھر شباط، فإنھ سیتوافق اآلن مع كانون الثاني
 سنة، بحیث أن أي شھر ٣٢األشھر القمریة االثنى عشر تتحرك عبر السنة الشمسیة مكملة دورة خاللھا كل 

 سنة، لیمر بمختلف مراحل السنة ٣٢كاملة عبر السنة الشمسیة كل من شھور السنة القمریة یدور دورة 
فشھر . فتارة یكون في الصیف، وأخرى في الربیع، أو الشتاء، أو الخریف. الشمسیة، وتغیرات أحوالھا الجویة

 ٧بدأ في . م١٩٨٩ آب، نجده في عام ١١ ونھایتھ في  .م١٩٨٠ تموز عام ١٣رمضان الذي كانت بدایتھ في 
  .  أیار ٥وانتھى في نیسان، 

  

  . .و١٩و١٧و١٣و٧...  و٤ و ٣ و ٢األعداد  قابلیة القسمة على كل
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  ٢قابلیة القسمة على   )١

 إذا كان آحاده صفر أو عددًا زوجیًا ٢ یقبل عدد ما القسمة على
  ٣قابلیة القسمة على   ) ٢

 ٣القسمة على   إذا كان مجموع أرقامھ یقبل٣یقبل عدد ما القسمة على 
  ٤القسمة على  قابلیة) ٣

 ٤المكون من اآلحاد والعشرات یقبل القسمة على   إذا كان العدد٤یقبل عدد ما القسمة على 
  ٥قابلیة القسمة على   )٤

 ) ٥ أو ٠(  إذا كان آحاده ٥یقبل عدد ما القسمة على 
  ٦القسمة على  قابلیة  ) ٥

 )  معا٣ و ٢ ( القسمة على  إذا كان یقبل٦یقبل عدد ما القسمة على 
  ١٠٠١ معًا وأیضا على ١٣ و ١١و  ٧ قابلیة القسمة على  ) ٦

القسمة على  إذا تكررت األرقام الثالث بالتتالي كان یقبل. . . ) مراتب آحاد عشرات (منازل  أي عدد مكون من ستة
١٠٠١  

  ١٣ × ١١ × ٧ = ١٠٠١ألن  ١٣ ، ١١ ، ٧وھو أیضا یقبل القسم على كل من األعداد األولیة 
وعلى جداء أي أثنین منھا  ) ١٣ ، ١١ ، ٧(القسمة على  تقبل ) ٧٧٥٧٧٥( و  ) ٤٦٩٤٦٩( و  ) ١٢٣١٢٣( مثالھ 

    ،١٤٣ ، ٧٧فھي تقبل القسمة على 
 
  ٨على  قابلیة القسمة  ) ٧

 ٨یقبل القسمة على ) المئات  × ٤+ العشرات  × ٢+ اآلحاد (  إذا كان ٨یقبل عدد ما القسمة على 
  ٩قابلیة القسمة على  )  ٨

 ٩القسمة على   إذا كان مجموع أرقامھ یقبل٩یقبل عدد ما القسمة على 
  ١٠القسمة على  قابلیة  )٩

 آحاده صفر  إذا كان١٠یقبل عدد ما القسمة على 
  ١١القسمة على  قابلیة  ) ١٠

   إذا كان١١یقبل عدد ما القسمة على 
 ) ١١على   أو یقبل القسمة٠( موع المنازل الزوجیة الفرق بین مجموع المنازل الفردیة ومج

)= ١٢=٢+٦+٤= الزوجیة  مجموع المراتب (-) ٢٣=١+٩+٨+٥= مجموع المراتب الفردیة (١٢٩٦٨٤٥: مثال
١١ 

 أو یمكن طرح كل منزلتین متتالیتین وجمع الناتج
 ١١ وھو یقبل القسمة على   ١١ ) = ٠ – ١ ) + ( ٢ – ٩ ) + ( ٦ – ٨ ) + ( ٤ – ٥( 

  ضرب عددین أولیین فیما بینھما قابلیة القسمة على  ) ١١
 حـ إذا كان یقبل القسمة على كل منھما وكان ب ، حـ أولیین فیما بینھما × یقبل عدد ما القسمة على ب

  ٦ یقبل القسمة على  ٢٤   إذن   ٣ ، ٢القسمة على   یقبل ٢٤
 ١٥قسمة على  یقبل ال ٤٥   إذن   ٣ ، ٥القسمة على    یقبل ٤٥ 

 ١٢  فإنھ یقبل القسمة على  ٤ و ٣العدد یقبل القسمة على  إذا كان
 ١٨یقبل القسمة على  فإنھ  ٩ و ٢إذا كان العدد یقبل القسمة على 

 القاعدة السابقة وھكذا نستطیع إیجاد قابلیة القسمة على أعداد أخرى بإتباع
  ٤ ، ٢ یقبل القسمة على ٣٦مالحظة : مالحظة
  فیما بینھما  غیر أولیین٤ ، ٢ ألن ٨ یقبل القسمة على ٣٦عني وال یمكن أن نستنتج أن وھذا ال ی

  ٢٥قابلیة القسمة على  ) ١٢
  أو كان كًال من رقمي ٢٥ إذا كان العدد المكون من اآلحاد والعشرات یقبل القسمة على ٢٥على  یقبل عدد ما القسمة

  اآلحاد والعشرات صفرًا 
  ٧على  قابلیة القسمة) ١٣
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 : المبدأ العام
  ص مضاعف لـ ك   فإن  ص مضاعفًا للعدد ك+ للعدد ك وكان س  إذا كان س مضاعف

 :  بسیط وھوالبرھان
  ك×  ) ١ ن- ٢ن= ( ص  ـ ك × ٢ن= ص + ك ، س  × ١ن= س 

   أعداد صحیحة٢ ، ن١ك ، ن
 ....... ) ف ، منازلھ آحاد ، عشرات ، مئات ، ألو( عدد مراتبھ  واآلن أي عدد مھما كان

  ونسمیھ ب ثم نأخذ العدد المتبقي ونسمیھ حـ نأخذ اآلحاد
  حـ١٠+ ب : مراتبھ یكتب على الشكل أي عدد مھما كان عدد

   حـ١٠+ أي عدد ب 
   حـ-ب  × ٢نأخذ 
   حـ-ب  × ٢نأخذ 
   حـ-ب  × ٢نأخذ 

  السابقة األربع نجمع األعداد -------------------
  ٧ـ وھذا یقبل القسمة على  ح٧+ ب  × ٧لنجد 

 
  ٧ فإن العدد المطلوب یقبل القسمة على ٧یقبل القسمة على )  حـ -ب   ×٢(  إذن إذا كان

 
 ٧یقبل القسمة على  ١٠٥ فالعدد ٧ وھو من مضاعفات ٠=  حـ -ب  × ٢ ، ١٠=  ، جـ ٥=  ،ب ١٠٥ :١مثال
 ٧یقبل القسمة على      ٧٧=   حـ  - ب ×٢  و ٨٧=  ،  حـ ٥=  ألن ب٧  یقبل القسمة على ٨٧٥ :٢مثال
 :ذاتھا مرتین متتالیتین  تطبق القاعدة٧  یقبل القمة على ٥٧٨٢ :٣مثال

 |العدد|دون النظر لإلشارة أي   نطبق القاعدة على العدد الناتج٥٧٤ - = ٥٧٨ - ٤: األولى
 ٧ على یقبل القسمة ٥٧٨٢    إذن  ٧  وھو یقبل القسمة على ٤٩ - = ٥٧ - ٨: الثانیة
  ٧القسمة على   یقبل٣٠٥٢٧ ھل  :٤مثال

  تطبق القاعدة على التتالي
   ٣٠٣٨ = ١٤ – ٣٠٥٢ ) ١ 
   ٢٨٧ = ١٦ – ٣٠٣ ) ٢ 
  ٧ وھو من مضاعفات العدد ١٤ = ١٦ – ٢٨ ) ٣   

 ألن الفرق باإلشارة فقط)   حـ -ب  × ٢( بدال من ) ب  ×  ٢ -  حـ  ( یمكن أن نأخذ : مالحظة 
 اآلحاد العدد الناتج من حذف رقم= أحاد العدد  والجزء الثاني حـ = األول ب  زأ إلى جزأینأي عدد یج

 
  ٧على   فإن العدد المجزأ یقبل القسمة٧ب من مضاعفات  × ٢ -حـ : إذا كان العدد

 
  ٧ حـ یقبل القسمة على -ب  × ٢ إذا كان ٧القسمة على  یقبل عدد ما  ) ١٤
  ١٣حـ یقبل القسمة على + ب  × ٤ إذا كان ١٣لى یقبل عدد ما القسمة ع ) ١٥
  ١٧ب یقبل القسمة على  × ٥ - إذا كان حـ ١٧یقبل عدد ما القسمة على  ) ١٦
  ١٩حـ یقبل القسمة على + ب  × ٢ إذا كان ١٩یقبل عدد ما القسمة على  ) ١٧
  ٢٣حـ یقبل القسمة على + ب  × ٧ إذا كان ٢٣یقبل عدد ما القسمة على   ) ١٨
  ٢٩حـ یقبل القسمة على + ب  × ٣ إذا كان ٢٩یقبل عدد ما القسمة على  ) ١٩
  ٣١ب یقبل القسمة على  × ٣ - إذا كان حـ ٣١یقبل عدد ما القسمة على  ) ٢٠

  ویمكن بنفس الطریقة إیجاد قابلیة القسمة على أي عدد
  

  األلعاب الریاضیة
  

 العب مع األعداد املكونة من رقمني
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 :اللعبة األولى 
   اختر عددًا مكون من رقمین -
  كرر نفس الرقمین بنفس الترتیب -
   ١٠١ اقسم العدد األخیر على -
  ماذا تالحظ على ناتج القسمة -

   ٢٧  نختار العدد -: تطبیق 
  ٢٧٢٧ التكرار -             
  ٢٧ = ١٠١ ÷ ٢٧٢٧ القسمة -             
    ھ من البدایةناتج القسمة ھو العدد الذي اخترت: نالحظ أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :اللعبة الثانیة 

  اختر أي عدد مكون من رقمین  -
   بدل مكان الرقمین لتحصل على عدد جدید -
   أطرح العدد األصغر من العدد األكبر -
   ؟٩اقي الطرح یقبل القسمة على  ھل ب-
  ماذا تالحظ ؟ .......  كرر نفس الخطوات السابقة وذلك بعد اختیار عدد آخر -

   ٨٣  نختار العدد - :تطبیق 
  ٣٨  نبدل مكان الرقمین فیصبح العدد-             
  ٤٥ = ٣٨ – ٨٣  نطرح -             
   ٩  باقي الطرح یقبل القسمة على -             
إذا كررنا نفس الخطوات السابقة على أي عدد آخر مكون من رقمین سیكون باقي الطرح دائمًا یقبل القسمة  :نالحظ أن 

               ٩على 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ثة اللعبة الثال
  اختر أي عدد مكون من رقمین -
   أوجد مجموع أرقامھ -
   أطرح مجموع أرقامھ منھ -
   ؟٩ ھل باقي الطرح یقبل القسمة على -
  ماذا تالحظ ؟........  كرر نفس الخطوات السابقة وذلك بعد اختیار عدد آخر -

  ٧١  نختار العدد -: تطبیق 
  ٨ = ٧ + ١=   مجموع أرقامھ -             

   ٦٣ = ٨ – ٧١  نطرح -             
   ٩  باقي الطرح یقبل القسمة على -             
  ٩إذا كررنا الخطوات السابقة على أي عدد آخر مكون من رقمین سیكون باقي الطرح دائمًا یقبل القسمة على  :نالحظ أن 

   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٩العب مع العدد 
  

  ١٠ إلى ١  في مجموعة األعداد الطبیعیة من ٩٩وجد ناتج ضرب العدد  أ
  ماذا تالحظ على ھذه النواتج ؟

 ٩٩ = ١   ×٩٩   : الحل 
             ١٩٨  = ٢ × ٩٩  
             ٢٩٧  = ٣ × ٩٩  
             ٣٩٦  = ٤ × ٩٩  
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             ٤٩٥  = ٥×  ٩٩   
             ٥٩٤  = ٦ × ٩٩ 

            ٦٩٣   = ٧ × ٩٩   
            ٧٩٢   = ٨ × ٩٩  
            ٨٩١   = ٩ × ٩٩  
           ٩٩٠ = ١٠ ×  ٩٩  

  : نالحظ أن 
   ٩=   الرقم األوسط دائمًا في ناتج الضرب -
   ٩=   مجموع الرقمین األول والثالث دائمًا -
    ١ت بمقدار  بینما یزداد رقم المئا١  ینقص رقم اآلحاد كل مرة بمقدار -

  
  

  مھارات
  :ألعاب للبحث عن أنماط وقواعد 

  :أدرس النظام التالي ومن ثم استنتج تعمیمًا  : ١مثال 
            ٢ + ١ + ٠ = ٣  
                ٣ + ٢ + ١ =       ٦  
                ٤ + ٣ + ٢ =             ٩  

              ٥ + ٤ + ٣ =                   ١٢  
              ٦ + ٥ + ٤ =                          ١٥  

  }.................   ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ {   ∈حیث   ن  )      ١+ ن + ( ن  ) + ١ –ن =  (  ن ٣  :الحل 
   ٣ × حاصل ضرب العدد األوسط=  مجموع أي ثالثة أعداد طبیعیة متتالیة     :             أي أن 

  

   ١١ على العدد ١٠ ، ١ارج قسمة األعداد الطبیعیة من أوجد خ  :٣مثال 
  

              ماذا تالحظ على ھذه النواتج ؟
  )دوري      ( ٠ , ٠٩ =  ١١ ÷ ١   :الحل 

  )      دوري      ( ٠, ١٨ =  ١١ ÷  ٢             
  )دوري      ( ٠, ٢٧ =  ١١ ÷  ٣             
  )دوري     (  ٠, ٣٦ =  ١١ ÷  ٤             
  )دوري      ( ٠, ٤٥ =  ١١ ÷  ٥             
  )دوري      ( ٠, ٥٤ =  ١١ ÷  ٦             
  )دوري     ( ٠, ٦٣ =  ١١  ÷  ٧             
  )دوري     ( ٠, ٧٢ =  ١١ ÷  ٨             
  )دوري     ( ٠, ٨١ =  ١١ ÷  ٩             
  )دوري   (  ٠, ٩٠ =  ١١ ÷   ١٠           

  
  :ألعاب للتدریب على المھارات : ثالثًا 
   :١مثال 

   ٩ ، ٣ اختر عددًا بین - 

  :نالحظ أن 
  ناتج القسمة في كل حالة ھو عدد عشري دوري    -

    ٩= ین مجموعھما مكون من رقم
 بینما یزداد رقم ١  ینقص رقم اآلحاد كل مرة بمقدار -

  ١العشرات بمقدار 

  ٧  نختار العدد -:  تطبیق 
-  )٢٤ = ٣ × ) ١ +٧  
              - )  ٧٥= ٣ × ) ١ + ٢٤  
   ھو العدد٧رقم العشرات : نالحظ أن 

    .               الذي اخترتھ من البدایة
 

ـــــ
 ــــــ
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  ٧١  نختار العدد -: تطبیق 
  ٨ = ٧ + ١=   مجموع أرقامھ -             
   ٦٣ = ٨ – ٧١  نطرح -             
   ٩  باقي الطرح یقبل القسمة على -             

لسابقة على أي إذا كررنا الخطوات ا :نالحظ أن 
عدد آخر مكون من رقمین سیكون باقي الطرح دائمًا 

  ٩یقبل القسمة على 

   ٣ ، ثم أضرب الناتج في ١ أضف إلیھ - 
   ٣ ، ثم اضربھ في ١ أضف إلى الناتج - 
   ماذا تالحظ على رقم العشرات في الناتج النھائي ؟ - 

   : ٢مثال 
   اختر عددًا مكون من رقمین -
  فس الرقمین بنفس الترتیب  كرر ن-
   ١٠١ اقسم العدد األخیر على -
   ماذا تالحظ على ناتج القسمة -
  
  ..من عجائب الریاضیات    * 

  
      اضرب

    ٧٣ x عمركx وستدھشك النتیجة             ١٣٨٣٧ ..  
    سوف یتكرر عمرك أربع مرات٢٤٢٤٢٤٢٤ = ١٣٨٣٧× ٢٤ × ٧٣مثال 

   : ٣مثال 
  مكون من رقمین  اختر أي عدد -
   بدل مكان الرقمین لتحصل على عدد جدید -
   أطرح العدد األصغر من العدد األكبر -
   ؟٩ ھل باقي الطرح یقبل القسمة على -
   كرر نفس الخطوات السابقة-

  ماذا تالحظ ؟ .......  وذلك بعد اختیار عدد آخر 
  
  

   :٤مثال 
   اختر أي عدد مكون من رقمین-
  امھ  أوجد مجموع أرق-
   أطرح مجموع أرقامھ منھ -
   ؟٩ ھل باقي الطرح یقبل القسمة على -
 كرر نفس الخطوات السابقة وذلك بعد اختیار عدد -

  ماذا تالحظ ؟........ آخر 
 إذا كان العدد الذي اخترتھ مكون من رقم :تمرین 

  واحد أو ثالثة أرقام أو أربعة أرقام 
   ستتحقق نفس الخاصیة السابقة ؟ الخ ، ھل............             أو 

  
  ١٠٠٠ ثمانیات لیكون الناتج ٨ كیف یمكنك ترتیب  :٥مثال 
   ) ٨ + ٨ + ٨ ( – ) ٨ × ٨ + ٨ × ٨ ( ٨: الحل 

 =         ٢٤ – ) ٦٤ + ٦٤ ( ٨   
 =         ٢٤ - ١٢٨ × ٨   
 =         ٢٤ – ١٠٢٤   
 =         ١٠٠٠  

  ٣٠بأي طریقة ریاضیة لیكون الناتج  خمسات ٦ كیف یمكنك كتابة  :٦مثال 

   ٢٧  نختار العدد -: تطبیق 
  ٢٧٢٧ التكرار -             
  ٢٧ = ١٠١ ÷ ٢٧٢٧ القسمة -             

  ناتج القسمة ھو العدد: نالحظ أن 
   ھ من البدایة              الذي اخترت

      

   ٨٣  نختار العدد - :تطبیق 
  ٣٨  نبدل مكان الرقمین فیصبح العدد-             
  ٤٥ = ٣٨ – ٨٣  نطرح -             
   ٩  باقي الطرح یقبل القسمة على -             

نفس الخطوات السابقة على أي إذا كررنا  :نالحظ أن 
عدد آخر مكون من رقمین سیكون باقي الطرح دائمًا 

                ٩یقبل القسمة على 
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  ٣٠ = ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥:  الطریقة األولى :الحل 
   ٣٠ ) = ٥ × ٥ ( – ] ٥ ÷ ) ٥ × ٥٥:[ (             الطریقة الثانیة 
  :             الطریقة الثالثة 

                                  ٥٥
 )٥ ÷ ٥( 

     - ) ٣٠ ) = ٥ × ٥  
   توجد طرقًا أخرى للحل ؟ ھل:فكر 

   ؟١٠ تسعات لیكون الناتج ٩ كیف یمكنك كتابة :تمرین 
  

  كیف تعرف عمر صدیقك ؟  :٧مثال 
  یمكنك معرفة عمر صدیقك عن طریق 

  :إعطاءه ورقة واطلب منھ التالي 
  یكتب رقم الشھر الذي ولد فیھ  ) ١
   ٢یضرب رقم الشھر الذي ولد فیھ في العدد  ) ٢
   ٥ى ناتج الضرب العدد یضیف إل ) ٣
   ٥٠یضرب ناتج الجمع في العدد  ) ٤
  یضیف إلى الناتج عدد سنوات عمره  ) ٥
   من الناتج ٣٦٥یطرح  ) ٦
  أطلب منھ أن یعطیك الناتج األخیر  ) ٧
   سیكون الناتج مكونًا من ثالثة أو أربعة أرقام ١١٥أضف إلیھ  ) ٨
  ر الصدیق الرقمان األول والثاني من الیمین ھما عم ) ٩

  أما الرقم الثالث وحده أو الثالث والرابع ھو الشھر الذي ولد فیھ ) ١٠
  

  : دون استخدام اآللة الحاسبة أوجد ناتج جمع كل عمود فیما یأتي : تمرین 
          ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  
          ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

          ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧    ٨    ٩  
          ١    ٢    ٣    ٤    ٥    ٦    ٧    ٨    ٩  
         ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣     ٢    ١  
         ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  
         ١   ٢     ٣    ٤    ٥    ٦    ٧    ٨    ٩   

  . ثواني فقط ١٠ع مالحظة أن الزمن المخصص لھذا التمرین ھو م
  :٨مثال 

  اكتب عدد ثالثي من اختیارك 
  اكتب بجانبھ نفس العدد وبذلك ستحصل على عدد سداسي 

  ٢٣٤  نختار العدد -: تطبیق                                                        ٧اقسم ھذا العدد على 
  ٢٣٤٢٣٤ التكرار -                                        القسمة بدون باقي ال تخف سیقبل 

  ٣٣٤٦٢= ٧ ÷ ٢٣٤٢٣٤ القسمة -                                                          ١١اقسم الناتج على 
     ٣٠٤٢= ١١÷ ٣٣٤٦٢قسمة   ال-                                                     سیقبل القسمة بدون باقي

  ٢٣٤=١٣÷ ٣٠٤٢ القسمة  -                                                            ١٣اقسم الناتج على 
                                                     سیقبل القسمة بدون باقي

                صحأوالخترتھ  أن الناتج سیكون نفس الرقم الذي الك أقولواآلن استطیع ان 
                    

  لمعرفة العدد الناقص                                                        
   ، ثم یقوم بجمعھ سرا مع الرقم نفسھ مقلوباأرقاماطلب من شخص أن یسجل خفیة عددا مكون من ستة 

   نفرض أن رقم الشھر الذي ولد فیھ)١: بیق تط
   سنة  ١٣ وأن عمره ھو ٧                ھو 

١٩ = ٥ + ١٤  )٣                  ١٤ = ٢ × ٧ )٢   
٩٦٣= ١٣ + ٩٥٠ )٥            ٩٥٠ = ٥٠ × ١٩ )٤             
٥٩٨ = ٣٦٥ – ٩٦٣  )٦    
  ٥٩٨الناتج ھو )  ٧
٧١٣ = ١١٥ +٥٩٨ ) ٨   
   وھو عمره ١٣مان األول والثاني ھما الرق ) ٩

   ھو الشھر الذي ولد فیھ٧الرقم الثالث  ) ١٠

ألن محددات اللعبة تقتضي أن  :انتبھ 
 ثواني ، فاللعبة تقوم ١٠تحلھا خالل 

على خوارزمیة معینة علیك أن 
  .......تكتشفھا بدقة وسرعة ومھارة 
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ن اطلب منھ أ، یحذف أي عدد من ھذا المجموع ویستبدلھ بشرطة اطلب إلیھ أن یسجل المجموع الذي حصل علیھ ، ولك
   إلى ذلك قولك ، انك ستعرف ھذا العدد الناقصوأضف، ودعھ یریك ھذه النتیجة الناقصة ، ) ــ ( 

  سیكون ذلك سھال علیك النك ستعرف السر ، ولكن سیبدو ذلك مذھال بالنسبة إلى كل الذین ال یعرفون السر
  الیك السر
ى حدة األرقام في رتبة الزوجي ، وتلك في رتبة المفرد من العدد الذي أمام ناظریك ، فیكون الفرق بین ھذین تجمع عل

  المجموعین ھو العدد الناقص 
  لناخذ مثال

   فبجمعھ مع العدد المقلوب یصبح٥٢٧٦٤٣لنفرض أن العدد المختار ھو 
٨٧٤٣٦٨ = ٣٤٦٧٢٥ + ٥٢٧٦٤٣  

  ٣ــ٤٣٦٨كتبھا ھي ولنفرض ان النتیجة الناقصة التي 
  واآلن تجمع ذھنیا األعداد

١٨ = ٨ + ٤ + ٦  
١١ = ٣ + ٨  

  والفرق بین المجموعین ھو 
  ٧ = ١١ ــ ١٨

  وھذا ھو الرقم المطلوب
                                                ٧إذاالرقم المفقودھو

   :ألعاب اكتشافیھ : رابعًا 
  :  خطوات إجراء اللعبة  :١مثال 

  على المعلم أن یقوم بعرض األعمدة التالیة على السبورة  )  ١              
  

  أ                          ب                     جـ                           د                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . توزیعًا عشوائیًا ال یمكنھ حفظھا ١٥ إلى١ویخبر طالبھ أن ھذه األعمدة األربعة تتوزع فیھا األعداد من   )٢
  .ویطلب من الطالب ترشیح طالبًا واحدًا للقیام بتنفیذ اللعبة معھ ، على أن یراقبھ زمالئھ حتى ال یخطيء  )  ٣
  .  ویخبر بھ زمالئھ ، وال یخبر المعلم بھ ١٥ إلى ١  ویطلب من ھذا الطالب أن یختار أي عدد من  )٤
  :  ھذا العدد أربعة أسئلة ھي ویسألھ المعلم على  ) ٥
  )نعم  أو  ال (  ھل العدد الذي اخترتھ موجود بالعمود األول ؟    ویجیب الطلب بـ  -  
  )نعم  أو  ال (  ھل العدد الذي اخترتھ موجود بالعمود الثاني ؟    ویجیب الطلب بـ  -  

١  
  
٣  

  
٥  

  
٧  

  
٩  

  
١١  
  
١٣  
  
١٥ 

٢  
  
٣  

  
٦  

  
٧  

  
١٠  
  
١١  
  
١٤  
  
١٥ 

٤  
  
٥  

  
٦  

  
٧  

  
١٢  
  
١٣  
  
١٤  
  
١٥ 

٨  
  
٩  

  
١٠  
  
١١  
  
١٢  
  
١٣  
  
١٤  
  
١٥ 
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  )نعم  أو  ال (  بـ   ھل العدد الذي اخترتھ موجود بالعمود الثالث ؟    ویجیب الطلب-  
  )نعم  أو  ال (  ھل العدد الذي اخترتھ موجود بالعمود الرابع ؟    ویجیب الطلب بـ  -  

مع مالحظة أن الطالب وزمالئھ ینظرون إلى األعمدة على السبورة ، بینما المعلم ینظر إلى طالبھ وال ینظر إلى السبورة 
.  
  .  اختاروه  بعد اإلجابة عن السؤال الرابع مباشرة  یقوم المعلم بإخبار طالبھ بالعدد الذي )٦
ات أخرى بإشراك طالب آخرین  ثم یوجھ المعلم طالبھ إلى العمل على اكتشاف سر اللعبة ، وذلك أثناء إعادتھا مر )٧

  معھ 
   : سر اللعبة 

  
   في رؤوس األعمدة وھي بإجراء عملیة جمع متتالیة لألعداد الموجودة ) ٥( یقوم المعلم أثناء تنفیذ الخطوة رقم 

  
    

                            +                            +                        +                                       
   

   فإنھ یتم إضافة رأس العمود نعم  :مع مالحظة أنھ عندما تكون إجابة الطالب 
  فإنھ یحذف رأس العمود من عملیة الجمع                          ال                                 

    حاول أن تكتشف طریقة تكوین ھذه األعمدة :فكر 
  اآلن وبعد أن اكتشفت طریقة تكوین ھذه األعمدة ھل یمكنك أن تنشيء نظامًا مشابھًا : تمرین 

  عداد الموزعة عشوائیًا داخل             تتحقق فیھ خواص نفس ھذه اللعبة على أن تكون األ
    ؟   ٤٠ إلى ١            األعمدة من 

  مھارات في عملیة الضرب
  ٥ الي ٢حفظ جدول الضرب من 

 
  االتیة وفیھا نستخدم الشبكة

  : مثال
 ثم --- خطوط مائلة كما بالشكل ٣نقوم بعمل 

   خطوط اخري٤بقطعھم بــ  نقوم
 

 ئر السوداء فيالدوا( ثم نقوم بّعد نقاط التقاطع 
  ١٢= ینتج الحل ) الرسم 

 
  ١٢ = ٤ في ٣اذن 

--- --------- ----------------------------  
  طرق لفھم جدول الضرب 

  
  جــــــــــدول ضرب الثالثة: أوال 

 ٣ عن طریق عد تقسیمات األصابع بحیث یحتوي كل أصبع على ٣یمكن للطالب إیجاد قیمة أي عدد مضروب في 
  تقسیمات

   =٣ × ١ : ١ل مثا
  ٣= عد تقسیمات أصبع واحد فیكون الناتج : الطریقة 

٢ ٤ ٨ ١ 
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   =٣ × ٦: ٢مثال 
  ١٨=  أصابع فیكون الناتج ٦عد تقسیمات : الطریقة 

   .٣وھذه الطریق تتم بعد تقسیمات األصابع حسب العدد المضروب في العدد 
  :جـــدول ضرب الخمســــة : ثانیًا 

  :مسة ھذه الطریقة خاصة بجدول ضرب الخ
  : زوجیًا ٥عندما یكون العدد المضروب في ) ١

  :الطریقة ھي 
  ]انتھت الطریقة .  ، ووضع بجانبھ من الیمین صفرًا ٥خذ نصف العدد المضروب في [ 

   =٥ × ٤ : ١مثال 
  ٢=  فیكون ٤خذ نصف : الحل 

   وھو الحل٢٠=  صفرًا فیكون ٢ثم ضع یمین 
   =٥ × ٨ : ٢مثال 
  ٤= ن  فیكو٨خذ نصف : الحل 

   وھو الحل٤٠=  صفرًا فیكون ٤ثم ضع یمین 
  :الطریقة ھي :فردیًا ٥عندما یكون العدد المضروب في ) ٢
  ]نفس الطریقة السابقة ولكن ال نضیف صفرًا بل نحذف الفاصلة فقط [ 

   =٥ × ٣ : ١مثال 
  ١٫٥=  فیكون ٣خذ نصف : الحل 

   وھو الحل١٥=  فیكون الناتج ١٫٥ثم نحذف الفاصلة من 
   =٥ × ٩ : ٢مثال 
  ٤٫٥=  فیكون ٩خذ نصف : الحل 

   وھو الحل٤٥=  فیكون الناتج ٤٫٥ثم نحذف الفاصلة من 
  :ثالثًا جــــــــدول ضرب الستة 

  :ھذه الطریقة خاصة بجدول ضرب الستة 
  : زوجیًا ٦عندما یكون العدد المضروب في ) ١

  :الطریقة ھي 
  ]انتھت الطریقة . د ثم نكتب نصفھ أیضًا في خانة العشرات  في خانة اآلحا٦نكتب العدد المضروب في [ 

   =٦ × ٤ : ١مثال 
  ٢ في العشرات وھو ٤ثم نضیف نصف الرقم ...  في اآلحاد ٤نكتب : الحل 

   وھو الحل٢٤= فیكون الناتج 
   =٦ × ٢ : ٢مثال 
  ١ في العشرات وھو ٢ثم نضیف نصف الرقم ...  في اآلحاد ٢نكتب : الحل 

   وھو الحل١٢= تج فیكون النا
   =٦ × ١٤ : ٣مثال 
  ٧ في العشرات وھو ١٤ثم نضیف نصف الرقم  ... ١٤نكتب : الحل 

  ٧مع العشرات ١ثم نجمع العشرات ... كما ھو ٤یبقى اآلحاد 
   وھو الحل٨٤= فیكون الناتج 

  :الطریقة ھي :فردیًا ٦عندما یكون العدد المضروب في ) ٢
انة اآلحاد ثم نكتب نصفھ أیضًا في بدون فاصلة ، ونجمع اآلحاد مع اآلحاد  في خ٦نكتب العدد المضروب في [ 

  ]انتھت الطریقة . والعشرات مع العشرات 
   =٦ × ٧ : ١مثال 
  ٧ في خانة اآلحاد ٧نكتب : الحل 

  ٣ ٥+ نكتب نصفھا في العشرات بدون فاصلة 
  ٤٢= فیكون الناتج المجمــــــــــــــــــــــوع 

   =٦ × ١٣ : ٢مثال 
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  ١ ٣ : ١٣نكتـــب : الحل 
  ٦ ٥+نكتب نصفھا بدون فاصلة 

  ٧٨= فیكون الناتج المجمــــــــــــــــــــــوع 
  :جــــــــدول ضرب التسعة : رابعًا 
   =٧ × ٩: ١مثال 

  ٩اطرح واحد من الرقم المضروب في 
٦ = ١ - ٧  

  : ال حظ ٩ من ٦ثم اطرح الناتج 
٣ = ٦ - ٩  

   =٣ × ٩: ٢مثال 
  ٩ واحد من الرقم المضروب في اطرح

٢ = ١ - ٣  
  : ال حظ ٩ من ٢ثم اطرح الناتج 

٧ = ٢ - ٩  
  ٢٧: الناتج ھـــــــــــو 

  
  

   :١١جدول ضرب : خامسًا 
  . في اآلحاد والعشرات فقط ١١تكرار الرقم المضروب في : الطریقة ھي 

   =٣ × ١١: ١مثال 
  . الناتج   ھذا ھو٣٣:  في اآلحاد والعشرات كما یلي ٣تكرر 
   =٧ × ١١: ٢مثال 
  ٧٧=  مرتین فیكون الناتج ٧تكرر 
   =١٤ × ١١: ٣مثال 

   ١٥٤= تكرر العددین وتجمعھم بحیث العشرات مع العشرات فیكون الناتج 
  ٩ لجدول  أخرى طریقة

  ٩ نقوم بثنى أول إصبع والنتیجة بقیة اإلصبع المفرودة ٩×١نستخدم فیھا األصبع العشرة فمثال 
  ١٨ بیساوى ٨والذى بعده آحاد ) ١( بثنى ثانى إصبع والنتیجة ماقبل اإلصبع المثنى عشرات  نقوم٩×٢
  ٢٧ بیساوى ٧ بعشرین وما بعد اإلصبع المثنى آحاد ٢ نقوم بثنى ثالث إصبع ویكون ما قبلھ عشرات ٩×٣

  وھكذا
  

  ١لضرب عددین من رقمین  عشرات العددین طریقة جدیدة 
 

١٣ ×١٢  
:  ضع الواحد األخیر ٥وضع ثاني ناتج ) ٣(اجمعھ مع ) ٢( نفس الرقم٦: وضع أول ناتج ) ٣(ربھ فيواض) ٢(خذ الرقم

  ١٥٦:  فتصبح النتیجة ١
  

 : فلنجرب مثال آخر 
 ؟  = ١٢×١٤
  ١٦٨:  مع الواحد األخیر إذاً  الناتج ھو ٦=٢+٤ وأیضا ٨ = ٢×٤

ونقوم .. ونأخذ نفس الرقمین من خانة المئات.. ي بعضھمونضربھم ف، نحن نأخذ الرقمین من خانة المئات ، كما ترى 
 بعد ذلك نضع الواحد ألن مضروب أي رقمین في بعضھم یكون الناتج ثالثة أرقام ورقمنا الثالث طبعا ھو الواحد .. بجمعھم

  
 :مثال للتثبیت 

 ؟  = ١٣×١١
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 ١٤٣: مع الواحد األخیر فالناتج  . ٤=٣+١ وأیضا ٣ = ٣×١
  

 :مثال أخیر 
 ؟  = ١٢× ١٧
  ٢٠٤: یكون الناتج ) ١(+الواحد األخیر ، ٠)=١(+٢+٧ وأیضا ٤= ٢×٧

 . في حالة كان ھناك ناتج ضرب أو جمع فوق العشرة فنتعامل معھا كما نتعامل مع مسائل الجمع ، كما رأیت 
 !! الث ثواني  في أقل من ث١٩إلى١١ستصبح مسألة بدیھیة جدا وستضرب جمیع األرقام من .. مع الوقت والتعود 

 

  مھارات في التربیع
  وآحاده خمسة.. فقط " آحاد وعشرات "عند تربیع عدد یتكون من جزئین 

  
   .!٩٥ ، ٨٥ ، ٧٥ ، ٦٥ ، ٥٥ ، ٤٥ ، ٣٥ ، ٢٥، ١٥كــ 
  

   ١فقط علیك أن تضرب العدد الذي في منزلة العشرات في نفسھ مضافا لھ 
   ..٢٥وتضعھ في منزلة المئات مضیفا لھ 

  : مثال
   تربیع٢٥
 =١+٢(×٢(  
 =٣×٢   
 =٦   

   ٢٥أضع الستة في منزلة المئات للرقم 
  .. فیصبح 
٦٢٥  

  لتربیع عدد في األربعین 
  

   تربیع٤٣            ..مثال
  

  . خطوتان 
   و أجمع معھا منزلة اآلحاد ١٥أبدأ بــ  .. األولى

١٨ = ٣ + ١٥    
   و أقوم بتربیعھ ٥٠ـ أحسب الُبعد بین العدد المراد تربیعھ وال.. الثانیة 
   ٧ ھو ٥٠ عن الـ ٤٣بعد الــ 

   ٤٩=  تربیع ٧
  . أرتب إجابتا الخطوتین 

١٨٤٩  
   الخطوة الثانیة أقل من العشرة أضف صفرا على یسارهإجابةإن كان . وكذلك مثل الخدعة الثانیة * 

  لضرب عددین ذو منزلتین عشریتین و آحاده واحد 
  .مثال
٦١ × ٧١   
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  " أي بمنزلة اآلحاد"أضرب أعداد منزلة العشرات مع إضافة صفرا على یمین اإلجابة . .الخطوة األولى 
٤٢ = ٦ × ٧   

  ٤٢٠فھي 
  أجمع أعداد منزلة العشرات مع إضافة الناتج لناتج الخطوة األولى .. الخطوة الثانیة 

١٣ = ٦ + ٧  
٤٣٣ = ١٣ + ٤٢٠  

   
  الخطوة الثانیة أضف واحد في منزلة اآلحاد إلجابة .. الخطوة الثالثة 

٤٣٣١  

  .لضرب عددین في التسعین 
  .خطوتین كذلك 

  ..مثال 
٩٣×٩٦  

   ١٠٠ وكل عددین واطرحھما من الـ ١٠٠اجمع الفرق بین .. الخطوة األولى 
   ١٠٠بمعنى ُبعد كل عدد عن الـ 

  ٤ بــ ١٠٠تبعد عن الـ .. ٩٦فالــ 
  ٧تبعد عنھا بـ  .. ٩٣والـ 

  ١١ = ٧ +٤فــ أجمع 
  ١٠٠واب من الـ أطرح الج

٨٩ = ١١ – ١٠٠  
  

  .أضرب البعدین في بعضھما .. الخطوة الثانیة 
٢٨ = ٤ × ٧  
  

  . أرتب اإلجابتین .. إذن 
  لیصبح الناتج 

٨٩٢٨  

  لتربیع عدد في الخمسین 
  .! ابیتین فقطفقط بخطوتین حس

  .. مثال 
   تربیع٥٦

   ٢٥ أجمع اآلحاد مع ..الخطوة األولى 
٣١ = ٦+ ٢٥  

  .رّبع اآلحاد .. نیة ثاالخطوة ال
٣٦ = ٦×٦  

  . لجوابین ثم رتب ا
  لیصبح الناتج 

٣١٣٦  
  . إذا كان الجواب في الخطوة الثانیة أقل من العشرة أضف صفرا على یسار العدد * 

  :.مثال
   تربیع ٥٣
  

   ٢٨= ٣+٢٥.. الخطوة األولى 
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  ٠٩ = ٣× ٣.. الخطوة الثانیة 
  .والجواب 

  
 بسرعة وبدون ضرب قطلتربیع رقم مكون من تسعات ف

 ثم نكتب عدد من ٨التسعات الموجودة في العدد ثم نكتب  نكتب ابتداًء من الیسار عدد من التسعات اقل بواحد من عدد
 التي كتبناھا ثم نكتب واحد االصفار مساوي لعدد التسعات

 ونضیف ٩٩٨  لیصبح العدد٨ ثم ٩٩تسعتین فقط   لتربیع العدد بسرعة بدون ضرب نكتب٩٩٩×٩٩٩: مثال 
 ٩٩٨٠٠١: ویصبح الناتج النھائي  ١ وأخیرًا نضیف ٩٩٨٠٠صفرین یصبح العدد 

  

   ١/٢لتربیع أي عدد كسري یحتوي 
   ١/٤ نضرب العدد الصحیح بالعدد الصحیح الذي یلیھ ثم نضیف للناتج ٥٫٥ مثل  ١/٢لتربیع أي عدد كسري یحتوي 

   ١/٤ و٣٠ = ١/٢ و٥ × ١/٢ و٥
  ٣٠٫٢٥ یصبح الناتج ١/٤ ونضیف ٣٠=٦×٥ة أوًال نضرب األعداد الصحیح

  ١لضرب عددین متشابھین بكسرین مجموعھا یساوي 
  ٥×٤نضرب العدد الصحیح بالعدد الصحیح الذي یلیھ  ) ٤ و١/٤ × ٤ و٣/٤ (ً مثال

   ٣/١٦ = ١/٤ × ٣/٤ونضرب الكسرین 
   أي نضع العدد الصحیح مع الكسر٢٠ و٣/١٦: فیصبح ناتج الضرب 

  
  ) ١قم آحاده تربیع ر(

  ) ١(نختار رقمین آحادھا الرقم 
  نطرح واحد من الرقم

  نربع ناتج الطرح
  ناتج الطرح مكرر مرتین+ نجمع ناتج التربیع 

  نضیف واحد
  : مثال 

  
  ٤٠ = ١ -  ٤١   = ١ ونطرح منھ ٤١نبدأ بالرقم 

  
  )تربیع الفرق (١٦٠٠ = ٤٠ × ٤٠

  ) مكرر مرتینالفرق+ مجموع التربیع  (١٦٨٠ = ٤٠ + ٤٠ + ١٦٠٠
  )نضیف الواحد (١٦٨١ = ١ + ١٦٨٠

١٦٨١ = ٤١ × ٤١  
  ) ٢تربیع رقم آحاده (

  
  ) ٢(نختار عدد مكون من رقمین آحاده الرقم 

   _ _ _ ٤ وتكون المنازل بھذا الشكل ٤سیكون ناتج التربیع آحاده 
  

  : مثال 
   _ _ _٤ الناتج سیكون بھذا الشكل ٥٢نبدأ بالرقم 

   _ _٠ ٤سوف نكتب الصفر فقط ونحتفظ باالثنین للخطوة القادمة الناتج اآلن ) ٤×رات رقم العش (٢٠=٥ × ٤
   ٢٧ = ٢ + ٢٥:  من الخطوة السابقة االثنینثم نضیف علیھ ) مربع رقم العشرات(٢٥ =٥ × ٥

  :نضع الرقم األخیر في المكان المناسب ویصبح ناتج التربیع كما یلي
٢٧٠٤ =٥٢ × ٥٢  
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  )٣تربیع رقم آحاده (
  

  ) ٣(نختار عدد مكون من رقمین آحاده الرقم 
   _ _ _ ٩ وتكون المنازل بھذا الشكل ٩سیكون ناتج التربیع آحاده 

  : مثال 
   _ _ _٩ الناتج سیكون بھذا الشكل ٤٣نبدأ بالرقم 

   _ _٤ ٩سوف نكتب األربعة فقط ونحتفظ باالثنین للخطوة القادمة الناتج اآلن ) ٦×رقم العشرات  (٢٤=٦ × ٤
   ١٨ = ٢ + ١٦: ثم نضیف علیھ اإلثنین من الخطوة السابقة ) مربع رقم العشرات(١٦ =٤ × ٤

  :نضع الرقم األخیر في المكان المناسب ویصبح ناتج التربیع كما یلي
١٨٠٩ =٤٣ × ٤٣  

  مھارات في القسمة
  
  

  ١٠٠٠ ثم نقسمة على ٨× نضربھ ١٢٥لقسمة أي عدد على 
  ٥٦=١٠٠٠÷) ٨×٧٠٠=(١٢٥÷٧٠٠٠: مثال

  
  ١٠٠ ثم نقسمھ على ٢× نضربھ ٥٠لقسمة أي عدد على 

  
  ١٠٠٠ ثم نقسمھ على ٢× نضربھ ٥٠٠لقسمة أي عدد على 

  
  ١٠ ثم نقسمھ على ٢× نضربھ ٥لقسمة أي عدد على 

  
  ١٠٠ ثم نقسمھ على ٤× نضربھ ٢٥لقسمة أي عدد على 

  
  ١٠٠ ثم نقسمھ على ٤× نضربھ ٢٥لقسمة أي عدد على 
  ١٠٠٠ ثم نقسمھ على ٤× نضربھ ٢٥٠لقسمة أي عدد على 
  ١٠٠ ثم نقسمھ على ٤× ثم نضربھ ٣ نقسمھ على ٧٥لقسمة أي عدد على 

  

  % .٥، % ٢٠، % ١٥حیلة بسیطة إلیجاد النسب المئویة 
————————————————————————  

  :القاعدة 
  .احفظھا على التوالي% ٥، % ٢٠، % ١٥ ستتعلم طریقة إیجاد النسب -١
  .ى عشرة في جمیع الحاالت  ستقسم العدد عل-٢
  .ستضیف إلى ناتج القسمة نصفھ% ١٥ في النسبة األولى -٣

   .٢ستضرب ناتج القسمة في % ٢٠في النسبة الثانیة 
  .٢ستقسم ناتج القسمة على % ٥في النسبة الثالثة 

————————————————————————  
  %١٥إلیجاد النسبة المئویة : أوًال 

  . إلى الناتج نصفھ  و أضف١٠قم بقسمة الرقم على 
  ٥٠من الرقم % ١٥أوجد نسبة : مثال 

  ستقوم بقسمة الخمسین على عشرة لیكون الناتج خمسة
  ٧٫٥ لتحصل على النسبة و ھي ٥ إلى الناتج نفسھ و ھو ٢٫٥ستضیف نصف الناتج و ھو 

  ٨٠من العدد % ١٥أوجد نسبة : مثال آخر 
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٨ = ١٠ ÷ ٨٠  
١٢ = ٤ + ٨  

————————————————————————  
  %٢٠إلیجاد النسبة المئویة : ثانیا 

  ٢ ثم اضرب الناتج في الرقم ١٠قم بقسمة العدد على 
  ٣٠من العدد % ٢٠أوجد النسبة : مثال 

  .٦ لیتكون الناتج النھائي ٢ ، ستضرب الناتج في ٣  على عشرة  أوًال لیكون الناتج ٣٠ستقوم بقسمة العدد 
  ١٨٠من العدد % ٢٠أوجد النسبة : مثال اخر 

١٨= ١٠ ÷ ١٨٠  
٣٦ = ٢ × ١٨  

————————————————————————  
  %٥إلیجاد النسبة المئویة : ثالثًا 

   .٢ على أخرى ثم تقسم الناتج مرة ١٠ العدد على بقسمةستقوم 
  ٢٢٠من العدد % ٥أوجد النسبة : مثال

  .١١ن الناتج النھائي  لیكو٢ على الرقم ٢٢ ، ستقسم الناتج ٢٢ لیكون الناتج ١٠ على ٢٢٠ستقوم بقسمة العدد 
  ٦٥من العدد % ٥مثال أوجد النسبة 

٦٫٥ = ١٠ ÷ ٦٥  
٣٫٢٥ = ٢ ÷ ٦٫٥  

  

  :مغالطات ریاضیة 
  

  :     برھن على أن   :١مثال 
  "كل عدد حقیقي  یساوي نظیره الجمعي                  " 

  :البرھان 
                   بفرض أن العدد ھو س 

 ح    ∈ أ    حیث     أ=                 وبفرض س 
  ٠=    أ - س   ∴                  

  ) أ + س (                  بضرب الطرفین في 
  ٠)  = أ + س ) (  أ –س  (  ∴                 

  )  أ –س (                  بقسمة الطرفین  على 
  ٠) = أ + س  ( ∴                 
  أ - =      س  ∴                 

  كل عدد حقیقي  یساوي نظیره الجمعي  ؟ :  أ            أي أن -=                  وبذلك یكون أ 
  التي تسببت في حدوث ذلك ھي : والمغالطة 

  .. …………وھو یساوي صفرًا )  أ –س (                     أننا قسمنا طرفي المعادلة على المقدار 
  

  :برھن على أن  :   ٢مثال 
  "المثلث یمكن أن یحوي زاویتین قائمتین                  "  

  :البرھان 
  :في الشكل المقابل             

                 م ، ن دائرتان متقاطعتان في أ ، ب 
                 أ جـ قطر في الدائرة م 

    
  
  
  
 

 جـ
 د

 أ

 س ص

 ن م
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                 أ د قطر في الدائرة ن 
  ائرتان م ، ن في س ، ص               رسمت جـ د فقطعت الد

  )ألن أ جـ  قطر في الدائرة  م        ( ٥٩٠) = أ ص جـ (  ق ∴              
   )١(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٠)  = أ ص د (  ق ∴              

  )ألن أ د  قطر في الدائرة  ن       ( ٥٩٠) = أ س د (               بالمثل ق 
   )٢(   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٠)  = أ س جـ (  ق ∴               

   ) ٢( ،   )  ١(               من 
               ∴   r أ ص س یحوي زاویتین قائمتین   ؟  

  التي تسببت في حدوث ذلك ھي : والمغالطة 
  ................... اإلنشاء الھندسي                     أنھ ال یمكن عملیًا تصمیم ھذا

  ١ = ٢إثبات أن  ) ٣مثال 
 ١=٢التالیة والتي بواسطتھا نثبت أن  إلیكم الطریقة

 یوجد وھي بالتأكید لیست سلیمة الن الریاضیات ال
  بھا أي تناقض على اإلطالق ولكن ھناك ثغرة في

 معرفتھا؟؟  ھذا اإلثبات ھل تستطیعون
 الطریقة
 ١ ب ــــــــ المعادلة=إذا كان أ 

 ٢ــــــــ المعادلة ب٢= أ ٢فإن 
 ٢ من المعادلة ١وبطرح المعادلة 

  ب- ب ٢=  أ –أ ٢
  ب–أ =  ب ٢ – أ ٢: إذن 

 ) ب –أ ( بالقسمة على )                    ب–أ () =  ب –أ  ( ٢: إذن 
  

  
  بعض الحیل الریاضیة

  : الحاسبة وابدأ معي الخطواتقرب اآللة
  طیب
   ٢رب عدد إخوانك الذكور في اض
٢=٢×١  

  إذا لم یكن لدیك إخوان فتجاھل ھذه الفقرة
  ٣أضف 

٥=٣+٢  
  ٥اضرب المجموع في 

٢٥=٥×٥  
  أضف عدد أخواتك

٢٦=١+٢٥  
  إذا لم یكن لدیك أخوات فتجاھل ھذه الفقرة

  ١٠اضرب الناتج بـ 
٢٦٠=١٠×٢٦  

   جداتك اإلحیاءأوأضف عدد أجدادك 
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  ي و جدتي من أمي جدي و جدتي من أبوي و جد
   ٢٦٤ یصیر الناتج٤

  إذا لم یكن لدیك أجداد أحیاء فتجاھل ھذه الفقرة
  

  ١٥٠اطرح 
١١٤=١٥٠-٢٦٤  

  أالن اكتب الناتج
١١٤  

  الحظ أن الناتج مكون من ثالثة أرقام
  :أالن امسك رأسك والحظ معي

  
  صح؟......العدد األول من الیمین ھو عدد أجدادك األحیاء 

  صح؟......................عدد أخواتكالعدد األوسط ھو 
  صح؟.......................العدد األخیر ھو عدد إخوانك

  
  
  
  
  
  

 معرفة األصبع والید والشخص الذي معھ الخاتم
 

أطلب من أحد الحاضرین أن یعطي خاتمھ لشخص آخر موجود دون أن تعرف ال الشخص الذي أخذ الخاتم ، وال في أي 
أطلب من . ثم قل للحاضرین أنك ستعرف من أخذ الخاتم في أي ید ، وأي أصبع وضعھ . ي أصبع ید وضعھا ، وال في أ

أحد الحاضرین أن یعطي كل شخص حاضرًا رقمًا معینًا ، أي أن یرقم الحاضرین ترقیمًا معینًا دون أن تعرف ھذا الترقیم 
 ، ثم أطلب منھ 

 أن یضرب الرقم السري للذي أخذ الخاتم باثنین 
 یف إلى حاصل الضرب ثالثة أن یض

 أن یضرب حاصل الجمع السابق بخمسة 
 أن یضیف إلى حاصل الضرب السابق ثمانیة ، إذا كان الخاتم في الید الیمنى ، وتسعة إذا كان الخاتم في الید الیسرى 

 أن یضرب الناتج بعشرة 
 أن یضیف إلى ناتج الضرب السابق رقم األصبع الذي فیھ الخاتم 

 نین إلى ناتج الجمع السابق أن یزید أث
، والعدد ٢٢٢أن یخبرك بالعدد النھائي ، أي بنتیجة الجمع السابق ، وحینئذ أطرح من ھذا العقد ، بشكل سري ، العدد 

 ، فإن كان ٢ ، وأما الرقم ١الذي تحصل علیھ یكون رقم اآلحاد فیھ ھو رقم األصبع ، ورقم العشرات یكون أما الرقم 
أما رقم المئات فیدل .  فھذا یعني أن الخاتم في الید الیسرى ٢عني أن الخاتم في الید الیمنى ، وإذا كان  ، فھذا ی١الرقم 

 على رقم الشخص الذي معھ الخاتم
  من سحر الریاضیاتأیضاوھذه 

 لمعرفة العمر ورقم التلفون
 اطلب من احدھم ان یدون على ورقة األعداد الخمسة األخیرة من رقم تلفونھ) ١
 اطلب منھ ان یضرب ھذا الرقم باثنین) ٢
  إلى الجواب٥ثم یضیف  ) ٣
 ثم یضرب الكل بخمسین ) ٤
 وإلى الرقم الناتج یضیف عمره  ) ٥
  ٣٦٥ثم یضیف  ) ٦
 وبعد ذلك یطلعك على الجواب ) ٧
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 لكي نعرف ما سجلھ 
 ٦١٥اطرح من الجواب ) ١
 أعدادینبغي ان تكون النتیجة رقما مؤلفا من سبعة  ) ٢
 األعداد الخمسة األولى منھ ھو رقم تلفونھ والعددان األخیران ھما عمره)  ٣
  

 المربعات السحریة
 

 ھي مربعات عددیة عدد صفوفھا یساوي عدد أعمدتھا ، وفیھا نجد أن مجموع أرقام أي صف :المربعات السحریة 
 .یساوي مجموع أرقام أي عمود یساوي مجموع أرقام أي قطر 

  

   )) .ن(( ھي عدد صفوفھ أو عدد أعمدتھ ویرمز لھا بالرمز : ي درجة المربع السحر
  الخ .... والمربعات السحریة التي سنتناولھا لھا درجة فردیة أي من الدرجة الثالثة والخامسة والسابعة و

 

   )) .أ(( ھو أصغر رقم في أرقام المربع السحري ویرمز لھ بالرمز : رقم البدایة للمربع السحري 
 

   )) .ب(( ھو أكبر رقم في أرقام المربع السحري ویرمز لھ بالرمز : یة للمربع السحري رقم النھا
 

ھو مجموع أرقام أي صف أو مجموع أرقام أي عمود أو مجموع أرقام أي قطر ، حیث أنھا جمیعا : الثابت السحري 
   )١  - أ(   ن   +] ٢÷ ) ن  +    ٣ن ( [= ث  : ویحسب من  )) . ث(( متساویة ، ویرمز لھ 

  .رقم البدایة للمربع السحري : درجة المربع السحري   ،   أ : قیمة الثابت السحري    ،    ن : ث :   حیث 
 

  :ویحسب بإحدى طریقتین  )) .  م((ھو الخلیة التي تتوسط المربع ویرمز لھ بالرمز : مركز المربع السحري 
 ن   ÷  ث =   م :والثانیة       ٢÷ ) ب + أ = (  م :األولى 

 أمثلة لمربعات سحرية من الدرجة الثالثة

   )) .١(( كون المربع السحري من الدرجة الثالثة والذي یبدأ بالعدد   :١مثال 

  ٩=  ب   ورقم النھایة  ،    ١=  أ   ورقم البدایة       ،         ٣=  ن    درجة المربع:الحل 

    )١  -أ (  ن   + ] ٢÷  )   ن +  ٣ن ( [=  الثابت السحري ث        

                                 =]) ١٥=    )١  - ١ (٣  + ] ٢÷  )  ٣  +  ٢٧    
                            

  ١٥=  مجموع أرقام أي قطر    =  مجموع أرقام أي عمود =مجموع أرقام أي صف : أي أن 

    ٥=   ٢÷  ) ٩+  ١(  = ٢÷ ) ب + أ ( =  م  مركز المربع السحري        
                                 

  ٥ = ٣ ÷ ١٥  =ن÷ ث =  م   مركز المربع السحري  أو  
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٦  
 ١+ المركز 

١  
  

٨  
 ٣+ المركز 

٧  
  

٥  
 مركز المربع

٣  
  

٢  
 ٣ -المركز 

٩  
  

٤  
 ١ -المركز 

  ھل توجد طرقًا أخرى للحل ؟ ؟ .... حاول أن تكتشف األسلوب الذي اتبعناه لترتیب األرقام بالمربع 

===========================================  

كون المربع السحري من الدرجة الثالثة والذي فیھ مجموع أرقام أي   :٢مثال 
  ٢٤= مجموع أرقام أي قطر = مجموع أرقام أي عمود = صف 

  ٢٤=  ث   والثابت السحري       ،         ٣=  ن   درجة المربع : الحل

   ٨=  ٣ ÷ ٢٤ =ن ÷  ث = م  مركز المربع السحري    

٩  
 ١+ المركز 

٤  
  

١١  

 ٣+ المركز 

١٠  

  

٨  
 مركز المربع

٦  
  

٥  
 ٣ -المركز 

١٢  

  

٧  
 ١ -المركز 

   ھل توجد طرقًا أخرى للحل ؟  ؟.... لمربع حاول أن تكتشف األسلوب الذي اتبعناه لترتیب األرقام با

 أمثلة لمربعات سحرية من الدرجة الخامسة 
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   )) .١(( كون المربع السحري من الدرجة الخامسة والذي یبدأ بالعدد   :١مثال 

  ٢٥=  ب   ورقم النھایة  ،    ١=  أ   ورقم البدایة       ،         ٥=  ن    درجة المربع:الحل 

    )١  -أ (  ن   + ] ٢÷  )   ن +  ٣ن ( [= ابت السحري ث  الث       

                                 =] )٦٥=    )١  - ١ (٥  + ] ٢÷  )  ٥  +  ١٢٥                            

  ٦٥=  مجموع أرقام أي قطر    =  مجموع أرقام أي عمود = مجموع أرقام أي صف :أن أي 

  ١٣=   ٢÷  ) ٢٥ + ١(  = ٢÷ ) ب + أ (  =  م لسحريا مركز المربع       
                                 

  ١٣ = ٥ ÷ ٦٥ = ن÷ ث =  م   المربع السحري مركز أو  

١٧ ٢٤ ١ ٨ ١٥ 

٢٣ ٥ ٧ ١٤ ١٦ 

٤ ٦ ١٣ ٢٠ ٢٢ 

١٠ ١٢ ١٩ ٢١ ٣ 

١١ ١٨ ٢٥ ٢ ٩ 

===========================================  

ون المربع السحري من الدرجة الخامسة والذي فیھ مجموع أرقام أي ك  :٢مثال 
  ١٢٠= مجموع أرقام أي قطر = مجموع أرقام أي عمود = صف 

  ١٢٠=  ث   الثابت السحري      ،          ٥=  ن    درجة المربع:الحل 

  ٢٤ = ٥ ÷ ١٢٠ =  ن ÷ث   =  م السحري مركز المربع       

٢٨ ٣٥ ١٢ ١٩ ٢٦ 

٣٤ ١٦ ١٨ ٢٥ ٢٧ 

١٥ ١٧ ٢٤ ٣١ ٣٣ 

٢١ ٢٣ ٣٠ ٣٢ ١٤ 

٢٢ ٢٩ ٣٦ ١٣ ٢٠ 
  

  رياضیةاتحكاي
 )ألبرت اینشتاین(األولي
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منھ أن  في إحدى الحفالت العامة فاقتربت منھ سیدة وطلبت" ألبرت اینشتاین " بینما كان العالم الریاضي الشھیر 
 :یشرح لھا النظریة النسبیة فروى لھا القصة التالیة

 .مع رجل مكفوف البصر فذكرت لھ أنني أحب الحلیب كنت مرة 
 ما ھو الحلیب ؟: فسألني

 .إنھ سائل ذو لون أبیض: قلت
  ولكن ما ھو اللون ألبیض ؟. أما السائل فإنني أعرفھ : فقال 
 .إنھ لون ریش البجع: قلت

  ولكن ما ھو البجع ؟. فقال أما الریش فإنني أعرفھ 
  .إنھ طائر رقبتھ ملتویة : قلت 

  ولكن ما معنى ملتویة؟. أما الطائر فإنني أعرفھ : قال ف
  .وقلت ھذا معنى االلتواء " عند إذن أخذت ذ راعھ ومددتھا ثم ثنیتھا " 

  .اآلن عرفت ما ھو الحلیب : آه : فقال الرجل 
   ؟واآلن یا عزیزتي أما زلت ترغبین في أن اشرح لك النظریة النسبیة: ثم قال آینشتاین للسیدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــا
  )الموظف( الثانیة 

عد مرور عامین من السعي الحثیث واالجتھاد والتفاني في العمل الحظ أحد الموظفین انھ لم یحصل على أي نوع من 
فراح یشكو آالمھ ! ة في األجر أو حتى كلمة شكرفال ترقیة و ال تزكیة أو زیاد، مادیة كانت أو عینیة،، المكافآت 

فنظر األخیر إلیھ وضحك ودار بینھم الحدیث ، لمدیر الموارد البشریة علھ یعیر األمر اھتمامًا ویقیلھ من عثرتھ" متظلما
  ...التالي

  
  كیف تطلب مكافأة وأنت لم تعمل یومًا واحدًا في ھذه الشركة ؟: المدیر 

  :فیمضي المدیر شارحًا ، ھ الموظف ویغلبھ التعجب  وھنا تلوح الدھشة في وج
  كم عدد أیام السنة ؟:  المدیر 

  . في السنة الكبیسة٣٦٦ یوم وأحیانًا ٣٦٥: الموظف 
  كم عدد ساعات العمل ؟: المدیر 

  من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا:  ساعات ٨: الموظف 
  بالنسبة لساعات الیوم ؟ كم یمثل ھذا العدد من الساعات :  المدیر 

  .ثلثھ : الموظف 
   یوما ؟٣٦٦ما ھو ثلث : قل لي ، رائع جدًا : المدیر 

  . یوما ١٢٢: الموظف 
  ھل تعمل في عطلة نھایة األسبوع ؟: المدیر 

  .ال یا سیدي : الموظف 
  كم عدد األیام التي تحتسب كعطلة أسبوعیة ؟: المدیر 

   . یوم سبت٥٢ یوم جمعھ و ٥٢: الموظف 
   یوم كم یبقى ؟١٢٢ من ١٠٤ أیام من العطالت األسبوعیة فإذا حذفت ١٠٤إذن لدیك ، شكرا لذكائك : المدیر 

  . یومًا ١٨: الموظف 
  فكم تبقى ؟،  أیام ألجازة عید األضحى ٤ أیام ألجازة عید الفطر و ٣ولدیك ، حسنا :  المدیر 

  . یومًا ١١:  الموظف 
  سنة المیالدیة ویوم رأس السنة الھجریة والیوم الوطني للدولة ویوم الحفل السنوي ھل تعمل یوم رأس ال:  المدیر 

   للشركة ؟ 
  .ال: الموظف 

  كم عدد األیام المتبقیة إذن ؟: المدیر 
  ! أیام یا سیدي ٧: الموظف 

  ن ؟ أیام في السنة ، ماذا یتبقى من أیام العمل إذ٧ولدیك الحق في الحصول على أجازة عارضة : المدیر 
  !وال یوم یا سیدي : الموظف 

  ماذا ترید إذن وماذا تتوقع من اإلدارة ؟ : المدیر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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ولم أكن أعرف أنني لص أسرق أموال الشركة وأتقاضى راتب بدون مقابل ، لقد كنت مخطئًا ،، فھمت اآلن : الموظف 
 !!!!  

  
  ،،، تمنیاتي للجمیع بالتوفیق في شركة غیر ھذه الشركة طبعًا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      

 )أشھر صفعة في التاریخ(الثالثة 
  

  ...السادس عشر ھذه القصة حدثت في احد القرون الوسطي تقریبا في القرن
  ...وبالتحدید في إحدى القرى األلمانیة

  ..!!وذكائھ من النوع الخارق للمألوف...وكان جاوس طالبا ذكیا ) جاوس( كان ھناك طفل یدعي
  سأل مدرس الریاضیات سؤاال كان جاوس ھو السباق لإلجابة علي السؤال وكان كلما
  زمالئھ في الصف من فرصھ التفكیر في اإلجابة ، فیحرم بذلك

  ...!!مما اغضب مدرسھ...ل سریع فأجاب علیھ جاوس بشك...صعبا وفي أحد المرات سال المدرس سؤاال
  ١٠٠ إلي ١اوجد لي ناتج جمع األعداد من : وقال ...ةحسابی فأعطاه المدرس مسألة

  ..الدرس ویفسح المجال لآلخرین طبعا كي یلھیھ عن
  ......!!!!!!!!!!!! ٥٠٥٠:  دقائق بالتحدید قال جاوس بصوت منفعل٥بعد 

  ..!!حساباتك؟ أین!!!!....ھل تمزح؟: وقال !!!!....فصفعة المدرس علي وجھھ
  ١٠٠=  ومجموعھا ١ و ٩٩اكتشفت أن ھناك عالقة بین : فقال جاوس

  ١٠٠ تساوي ٢ و ٩٨وأیضا 
  ١٠٠ تساوي ٣ و ٩٧و 

  ٤٩ و ٥١وھكذا إلي 
  !  زوجا من األعداد٥٠واكتشفت بأني حصلت علي 

 ھذه المسألة وھو وبذلك ألفت قانونا عاما لحساب
 

n ( n+ 1) /2  
  !!! ٥٠٥٠وأصبح الناتج 

  من ھذه العبقریة ولم یعلم انھ صفع في تلك اللحظة فأندھش المدرس
  احد أشھر ثالث علماء ریاضیات في التاریخ... Carl Friedrich Gauss جاوس كارل فریدریك: العالم الكبیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )أينشتاين وسائقه(الرابعة 

 
 النظریة النسبیة ھذه حكایة طریفة عن العالم ألبرت أینشتاین صاحب

 
  تكاثرت علیھ الدعوات من الجامعات والجمعیات العلمیة فقد سئم الرجل تقدیم المحاضرات بعد أن

یا سیدي أنك مللت تقدیم المحاضرات وتلقي  أعلم: ال لھ سائق سیارتھوذات یوم وبینما كان في طریقھ إلى محاضرة، ق
محاضرة الیوم خاصة أن شعري منكوش ومنتف مثل شعرك وبیني وبینك شبھ  األسئلة، فما قولك في أن أنوب عنك في

 النسبیة وألنني استمعت إلى العشرات من محاضراتك فإن لدي فكرة ال بأس بھا عن النظریة لیس بالقلیل،
فوصال إلى قاعة المحاضرة حیث وقف السائق على المنصة وجلس العالم  أعجب أینشتاین بالفكرة وتبادال المالبس،

بروفیسور  یرتدي زي السائق في الصفوف الخلفیة، وسارت المحاضرة على ما یرام إلى أن وقف العبقري الذي كان
ابتسم السائق المستھبل وقال  ینشتاین، ھنامتنطع وطرح سؤاال من الوزن الثقیل وھو یحس بأنھ سیحرج بھ أ

  :للبروفیسور
  ...سائقي الذي یجلس في الصفوف الخلفیة بالرد علیھ سؤالك ھذا ساذج إلى درجة أنني سأكلف

  خجًال ردا جعل البروفیسور یتضاءل" السائق"وبالطبع فقد قدم 

  األرقام الخادعةالخامسة
" أنھ أراد أن یكافئ ، المخطوطات القدیمة   األرقام الخادعة إذ تقول أحدشیرھام أحد ملوك الھند من بین ضحایا كان
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  أبتكاره للعبة الشطرنج وتقدیمھا إلیھ فبدا وزیره األكبر غایة في القناعة وزیره األكبر على" سیسا بن ظاھر 
ثم أربع حبات في ، ني المربع الثا قال لھ موالي مر لي بحبة قمح في المربع األول من رقعة الشطرنج وحبتین في إذ

وضاعفت الرقم یا موالي في كل مربع تال و اعطني ما یكفي أربعة وستین مربعا  ٠ثم ثمان في الرابع ، المربع الثالث 
٠ 

 
لقد سألت أمر یسیرا یا بن ظاھر المخلص وما كنت " وقد سره ھذا االقتراح ظنا منة انھ لن یكلفھ إال القلیل ، قال الملك 

  ٠ "ألخیب رجاءك 
 فرغ ٠٠٠ثم أربع في الثالث وھلم جرا ، الثاني  أال أنة عندما بدأ في المربع األول فاثنتین في، أمر بجوال من القمح  ثم

التزاید  لكن الرقم المطلوب في كل مربع الحق أخذ في، فأحضر الخدم مزیدا من األجولة  الجوال قبل المربع العشرین
 ٠لن یسعف الملك في تنفیذ وعدة للوزیر   أن محصول القمح الھندي بأكملھبسرعة رھیبة حتى بدا وضحا بعد قلیل

  حبة قمح١٨٤٤٦٧٤٤٠٧٣٧٠٩٥٥١٦١٥وأنة یلزم لذلك عدد 
أن المرء بحاجة إلى   مالیین قمحة نجد٥یحتوى على )  لتر٣٠٢٨٢٤٨مكیال للحبوب یساوى ( أن البوشل  وبفرض

 ٠ بوشل لیلبي مطلب بن ظاھر ١٢ ١٠ × ٤حوالي 
طلبھا الوزیر األكبر تعادل اإلنتاج   بوشل سنویا فأن الكمیة التي٩ ١٠ × ٢كان متوسط إنتاج القمح في العالم  ماول

 ٠تقریبا العالمي من القمح لفترة ألفى عام
بمقدوره إال أن یواجھ طلباتھ الملحة باستمرار أو  ولم یكن، وھكذا وجد الملك شیرھام نفسھ غارقا في دین للوزیر 

  ٠أنھ أختار الحل الثاني   وأغلب الظن٠نقھ یضرب ع
 

  الحظ أن عدد حبات القمح یمكن حسابھ عن طریق المتوالیة الھندسیة بمنتھى السھولة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   و الریاضي سالسادسة الكیمیائي و المھند
فوضعھم في زنازین منفردة وزودھم  س شریر كیمیائیًا ومھندسًا وریاضیًا لیجري تجارب على أدمغتھم،أختطف عالم نف

 :لسنة كاملة، وحینما عاد إلیھم لیشاھد النتائج وجد التالي تكفي الواحد منھممن الحدید بالماء وعلب الفاصولیا 
 

 .فعاش .. استغل الماء لیجعل علب الفاصولیا تصدأ فیسھل فتحھا: الكیمیائي
 .اقتطع جزء من السریر وصنع منھ مفتاحًا للعلب، فواصل الحیاة: المھندس

 :صریع على األرض منذ زمن بعید، وبجواره مكتوب بدمھ العبارة التالیة: الریاضي
 .إذا لم آكل الفاصولیا فسوف أموت: نظریة

 .!!افرض العكس، وابحث عن مثال مضاد: البرھان
 

  حلم الیوم تأكل فولبت... یا بختك یا أسیر 

  حكمة عالم الریاضیاتالسادسة 
  :فأجاب.. سئل ذات مرة عالم ریاضیات عن المرأة

  ١= فھي إذًا تســـــــاوي ) خــــلـــــق (إذا كانت المرأة ذات 
  ١٠= أیضـــــًا فأضف إلى الواحد صفرًا ) جمـــــــــــــــــــال(وإذا كانت المرأة ذات

  ١٠٠= أیضًا فأضف صفرًا آخــــــــــــر ) مــــــــــــــــــال(اتوإذا كانت المرأة ذ
  ١٠٠٠= أیضًا فأضف صفرًا آخــــــر ) حســـب ونســـــب(وإذا كانت المرأة ذات

  
   )!!الشي( إذا فھي ... راألصفالم یبق إال )... الخلق(فإذا ذھب الواحـــــد 

  

  تاضیاقصص في الری
  

  حةالصحی األعداد ة عائلةقص)١
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  ....وبناتھا ھيوتعیش حیاة سعیدة ) ریاضیات (  عریقة اسمھا قبیلةتنتسب إلى ) ص  ( الجدةكانت 

  وولدھا الوحید صفر .... -وبنتھا الصغرى ص+ .... بنتھا الكبرى ص
 عددا النھائیا من أنجبتالنھائي من األعداد الموجبة وبنتھا الصغرى أیضًا  أنجبت ابنتھا الكبرى عدد

  .... األعداد
   الصغرىالثانیةأما ابنھا الوحید صفر فھو أصغر من بنتھا الكبرى وأكبر من بنتھا 

  ...ولكن 
قیمھ   بناتھن قلبھن وجعلھن الأو أخواتھ ضرب أحد وإذا.... كان ابنھا ھذا كثیرا مایسبب لھا المشاكل

ال یراعي الفروق  بناتھن یجعلھن متساویات وأو أخواتھ یقبل رأس احد أنإذا تكرم وقرر إما لھن 
  یعطف على الصغیر یقدر الكبیر وال  والالفردیة

  ... بناتھا صغر حجمھا إحدى أمرھا عجیب حیث كلما كبرت -بنتھا الصغرى ص أما
 عددھم  ینتھي كثیرون جدًا والأحفادھا أن الوحید الجدة في حزن وھم ولكن عزاء ھذه الجدةلذلك ھذه 

  ...والطالبات الطلبة اختبارات أیام في الحیاة وخاصة میتھمأھویتحكمون في مصیر البشر ویثبتون 
  ... قصة األعداد الصحیحة ھيوھذه 

  
 الحدود قصة كثیرات)٢

 
 

 أكثر أووحیدتي حد   عن جمععبارةھي ) ص ٧+ س ٨(  كثیرات الحدود كـ إنمع العلم 
یطھا یعتمد على تشابھ وتبس )....المجموعة یعتمد على عدد حدودھا ( أو ثالثیھ أووقد تكون ثنائیھ 

 المتشابھة الحدود فإن كان ھناك تشابھ نجمع الحدود
  
 : القصة

وذات یوم .... مثیالتھا من وحیدات الحد  كانت ھناك وحیدة الحد التي عاشت حیاتھا في معزل عن
وفعال ... تخرج وتحتك بمثیالتھا من وحیدات الحد  إن وشعرت بالملل وقررت الوحدةسئمت من عیشة 

 علیھا بمسمى عائلة كثیرات أطلقوا شھیرةوكونت عائلھ ریاضیھ  أخرىت واجتمعت مع وحیدة حد خرج
  ھؤالء وحیدات الحد الیوجد فیما بینھم تشابھأكثر أو من مجموع وحیدات حد أفرادھا الحدود التي تتكون

 
بشكل .... ارتینفركبوا سی .... ثم إنھم قرروا الذھاب إلى البحر....تكونت عائالت كثیرات الحدود 

لیس شرطا أن تكون (( السیارتین مقسمة  تكون موجودة في...یعني العائلة الواحدة... عشوائي 
 .... فنشروا إعالنا... ومن ثم قررت كل عائلة نصب خیمھ))...بالنصف

وھذا ما یساعد في شرح جمع أو  >>>>> بعضھا فتجتمع كل عائلة مع....تعالوا ھنا (...) على العائلة 
 ...الحدود رح كثیراتط

  ( وحیدة حد( یسمى   كل فرد منھاأفراد من المكونة) كثیرة الحدود  ( العائلةبفكره 
 عائلة كثیرة الحدود  منمترابطةعند اجتماعھم في مجلس واحد تتكون لدینا حلقھ 

 
 : كالتاليتمت روایتھا ... وھناك قصة أخرى لھا 

مایسمى   عدد من الطالبات سیكون لنافاجتماعكره الفصل أو ف... كثیرة الحدتبسیطالتوأم في  فكرة
  بالفصل كما كثیرات الحدود

  
  ....مسرحیة عودة المستطیل )٣
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  .....یدخل المذیع و معھ المیكرفون و یتحدث إلى الجمھور 
  .اشرةبرنامج أخبار األشكال الھندسیة یرحب باألخوة المشاھدین و یقدم لكم ھذا الحدث على الھواء مب: المذیع 

  "و یوقف المذیع أحدھم" یجرى كٌل منھم مسرعا" یخرج عدد من األشخاص من عده اتجاھات في حركة عشوائیة " 
  لو سمحت أخبرنا ماذا یحدث بالضبط؟: المذیع 

  "ویجري مسرعا. "المستطیل یرید أن ینحرف بفكره ویشّذ برأیھ : أحد األفراد 
  المستطیل؟ماذا فعل : المذیع مع أحد األفراد اآلخرین

  ........المستطیل ال یرید أن یبقى مستطیًال...المستطیل : أحد األفراد اآلخرین 
  ء و ھو یبكي و یقترب منھ المذیع یمشى ببط) رجل كبیر في السن ممسكا بعصا یستند علیھا(یدخل متوازي األضالع "

  أمن الممكن أن تعرفنا بنفسك ؟ : المذیع 
ازي األضالع بن الشكل الرباعي بن المضلعات تعریفي ھو أننى شكل رباعي عندي كل  متواسميأنا :متوازي األضالع 

  .ضلعین متقابلین متوازیین
  ما ھي خواصك؟: المذیع 
خواصي ھي كل ضلعین متقابلین عندي متساویین و كل زاویتین متقابلتین متساویتین و القطران : األضالع متوازي

  .ینصف كًال منھما اآلخر
  تخبرنا لماذا تبكي؟ھل : المذیع 

ابني المستطیل ترك المنزل و اختفى و قال أنھ لن یعود ثانیة و أنھ ال یرید أن یظل ....ابني .......ابني:متوازي األضالع 
مستطیال ولذلك الناس خائفة جدًا ومنزعجة ألن ذلك لو حدث ستتغیر أشیاء كثیرة في العالم و أشیاء أخرى ستقف و 

  .تتعطل
  ا غضب المستطیل و ترك المنزل؟لماذ: المذیع 
  .تخاصم مع أخیھ المربع: األضالع متوازي
  كم ولد لدیك ؟:المذیع 
المعین و المستطیل و المربع و ھم الذین خرجت بھم من ھذه الدنیا و قد : أنا عندي ثالثة أوالد ھم : األضالع متوازي

 ابني - تعینھم على مواجھة الحیاة ما عدا المربعو كل ابن لھ خواصھ التي تمیزه عن أخیھ و. أخذوا خواصي الثالثة
  . ھو الذي اكتسب خواصنا جمیعا ونصیبھ ھكذا-األصغر

  
  .ألنھ أصغر األوالد" ال أوصیك بالمربع "یا متوازي األضالع : كما أن أمھ وصت علیھ عند وفاتھا و قالت لي 

جاھزین في الحال نساعده في إیجاد حل و نحن طول عمرنا أسرة متماسكة و سعیدة و أي شخص یحتاج لنا نكون 
  .المسائل و التمارین الھندسیة باستخدام خواصنا التي ننفرد بھا

  "یحدث صوت عالي و یدخل المعین مندفعا یشمر ذراعیھ و یقترب من المذیع"
  أین ھذا المستطیل صاحب المشاكل ؟:المعین 

و سوف أجعلھ مثلثا بدًال من كونھ ، ئمة زاویة حادةإني سأطبق أضالعھ األربعة الیوم بل سوف أجعل زاویتھ القا
  .لیس ھذا فقط بل سأجعلھ مقعرًا أو محدبًا ، ویتكلم مع نفسھ من شدة الندم ، مستطیًال
  ممكن تھدأ لو سمحت و تعرفنا بك ؟:المذیع 
ین المتجاورین  األضالع بن الشكل الرباعي بن المضلعات یعرفني الناس بالضلعمتوازياسمي المعین بن : المعین 

  .المتساویین
  ھل نفھم من ذلك أنك أخو المربع و المستطیل ؟: المذیع 
  .نعم یا أخي :المعین 
  ما ھي خواصك ؟:المذیع 
  .أضالعي األربعة متساویة و أقطاري متعامدة و تنصف الزاویة المقابلة لھا:المعین 
  ممكن تخبرنا لما أنت غاضب ھكذا ؟:المذیع 
 ثالثة أخوة نعیش معًا نرعى أبانا العجوز متوازي األضالع و لكٍل منا خواصھ التي تساعده على یا أخي نحن:المعین 

  أكل عیشھ ولكن الشیطان دخل بیننا و جعل المستطیل یتمرد علینا و یقول
  لماذا المربع ینفرد بخواص عائلتنا كلھا و أنا خواصي قلیلة ؟

لحین و أبانا حالتھ النفسیة سیئة و حزین جدًا و خرج ھائمًا في البلد وأمس تلفظ على المربع وترك المنزل و منذ ذلك ا
  .یبحث عن أخینا

  ھل بعد كل ذلك ال تریدني أن أغضب من المستطیل؟
  .لن أعود إال عندما أحضر أخي المستطیل معي : لیس ھذا كل شيء فقد ترك أخي المربع المنزل أیضا و قال
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  " .منحرف المتساوي الساقین ممسكا بإحدى یدیھ یدخل شبھ المنحرف و معھ ابنھ شبھ ال"
  ممكن نتعرف علیكما؟:المذیع 

وھذا . الناس تعرفني بالضلعین المتوازیین،أنا شبھ المنحرف ابن الشكل الرباعي من عائلة المضلعات : شبھ المنحرف 
  .ابني شبھ المنحرف المتساوي الساقین

  ما سبب وجودك ھنا؟:المذیع 
ي األضالع ھو أخي و لما علمنا بالذي حدث قررنا أن نبحث عن المستطیل و نقنعھ أن یرجع إلى متواز:شبھ المنحرف 

  .صوابھ و یعود إلى منزلھ
  و ما رأیك في ھذه المشكلة؟:المذیع 

أخي كٌل منا یأخذ نصیبھ و خواصھ في ھذه الدنیا و المفروض أن ال یوجد أحد یتمرد على  و اهللا یا:شبھ المنحرف 
  ...خواصھ 

مثال أنا لم ینتابني شعور الغیرة من أخي متوازي األضالع ألن لدیھ كًال من ضلعیھ المتقابلین المتوازیین و أنا عندي 
كما یمتلك خواصھ الثالثة المشھور بھم و مع ذلك أنا سعید جدا ألن لي عملي الخاص و شغلي ، ضلعین فقط متوازیین 

  .في حل المسائل و ھو لھ عملھ و شغلھ
  ممكن نتعرف علیك یا شبھ المنحرف المتساوي الساقین؟:المذیع 

أنا شبھ المنحرف المتساوي الساقین بن شبھ المنحرف بن الشكل الرباعي من عائلة :شبھ المنحرف المتساوي الساقین 
  .المضلعات و أدعى متساوي الساقین ألن الضلعین الغیر متوازیین لدى متساویین في الطول

  ما ھي خواصك؟:المذیع 
  .لدي زاویتا القاعدة متساویتان و أقطاري متساویة أیضا: شبھ المنحرف المتساوي الساقین

  .و نحن نبحث عن ابن عمى المستطیل و حزین جدا لما حدث لھ
  "یظھر المربع و ھو ممسكا بالمستطیل"

  المذیع یتحدث إلى المربع
  ممكن نتعرف علیك و لماذا أنت ممسك بھذا الشخص ھكذا؟:المذیع 

  . األضالع بن الشكل الرباعي لي ضلعان متجاوران متساویان وإحدى زوایاي قائمةمتوازيأنا المربع بن :ربع الم
  ما خواصك؟:المذیع 
وھذا أخي .  المقابلة لھاالزاویةأضالعي متساویة و زوایاي قوائم و أقطاري متساویة و متعامدة و تنصف :المربع 

دل من خواصھ و تلفظ علي قائال لي لماذا أضالعك متساویة و أقطارك متعامدة المستطیل الذي تمرد علینا و یرید أن یع
  .لكن دون فائدة ...وأنا لست كذلك و نحن نقول لھ و نفھمھ أن خواصك ھكذا و ستظل ھكذا و الناس عرفتك ھكذا

  اآلن یجب أن نتحدث مع المستطیل و نعرف ما الذي حملھ على فعل ھذا؟:المذیع 
  . األضالع بن الشكل الرباعي یعرفني الناس بإحدى زوایاي القائمة متوازيمستطیل بن أنا ال:المستطیل 

  ما خواصك؟:المذیع 
  .لدي جمیع الزوایا قوائم و أقطاري متساویة: المستطیل 

لیس في خواصھ فقط و " مدلع"أنظر یا أخي كیف أن خواصي قلیلة بینما خواص المربع كثیرة و ذلك ألن المربع دائما 
یرضي من ھذا یا ناس؟ و لھذا قررت أن لن أظل مستطیال بعد الیوم و سأترك .  كل شئ یطلبھ یتم تنفیذه على الفورإنما

  . ھذا العمل إلى األبد
  " .الكل یجتمع لكي یقنع المستطیل بالعدول عن رأیھ"

 عندما بدأ الناس یفكرون یا بنى أال تعرف قیمة نفسك ؟ یبدو أنك نسیت أنك أساس المساحات كلھا و:متوازي األضالع 
  في المساحات استعملوا قانون

  .العرض و ھذا ساعدھم في إیجاد مساحة أي شكل رباعي آخر× الطول = مساحة المستطیل 
  .والناس لن تنَس لك ھذا الجمیل أبدًا 

ریقتین ھما طول یا بنّي إذا كنت تتحدث عن المساحة أنظر إلى المربع و سترى أن مساحتھ یمكن أن تنتج بط:المستطیل 
  الضلع في نفسھ و نصف مربع قطره ألیس ھذا أكبر دلیل على أنك تحب المربع أكثر؟

عد إلى صوابك و ال تجعل األشكال ....یا بنى یكفى أن معظم األشكال من حولنا على شكلك أنت ، یا بني : شبھ المنحرف 
  .األخرى تسخر منا 

  .ة على شكل مستطیلمثال المدرس:شبھ المنحرف المتساوي الساقین 
  الكتاب على شكل مستطیل: المعین 
  البیوت على شكل مستطیل:المربع

  الطریق على شكل مستطیل:شبھ المنحرف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٥٣ احمد حماد شعبان              / كتاب طرائف الریاضیات                                                                                             إعداد األستاذ

كیف یحدث ھذا و ،یا بنى ھل ترید أن تختفي من الوجود و تغیر الكون و تتحول إلى مربع :متوازي األضالع 
المعرفة ستنتھى ما دام الكتاب الذي ...ریق سیختفي و المعرفةالناس كیف ستتعلم و المدارس ستختفى والط....الناس

  .على شكل مستطیل سیختفي
  .حرام علیك.......یا بني ارجع إلى صوابك 

  .یبدو أنني كنت مخطئ و لن أفعل ذلك مرة ثانیة.. كفى ..كفى : المستطیل 
 الجنة و یضعك في دائرة رحمتھ و یھدیك فلیجعل اهللا لك زاویة في.الحمد هللا أنك عدت إلى رشدك : متوازي األضالع 

  .إلى الطریق المستقیم
  .ما دام المستطیل عاد إلى رشده ال بد أن نتفق جمیعا على معاھدة أن ھذا األمر لن یتكرر مرة أخرى: شبھ المنحرف 

  "یقف الجمیع ما عدا المذیع في دائرة واحدة و یھمسوا بعض الوقت ثم یقفوا في صف وأحد و ینشدوا معا"
یعرفنا .نحن عائلة متوازي األضالع أوالد الشكل الرباعي من المضلعات ، أشكالنا موجودة في أرجاء الكون: المجموعة 

نعاھد أنفسنا بأن نبقى ید واحدًة ، نحن أساس الھندسة نخدم الجمیع بخواصنا التي تمیزنا عن غیرنا،الصغیر قبل الكبیر
  . دائمًا و أبدًا

  انتھت المسرحیة
  

  یاضیةنكت ر
 كیف تعرف عدد أغنامك؟:صاحبھ سأل الرجل) ١

 أربعة أجمع عدد األرجل وأقسم المجموع على...بسیطة:قال
   ؟٧×٦من منكم یخبرني كم ناتج : األستاذ طالب الفصل  سأل) ٢

  . ٤٢الناتج  , أنا یا أستاذ: الطالب
   ؟٦×٧ومن منكم یخبرني كم ناتج ... حسنا : األستاذ 

   ٢٤..... نا أنا أنا ا : نفس الطالب
لم یفھم الناس ما .. " .. سوف أشتقكم .. سوف أكاملكم  " : فصاح بالناس مھددًا.. ریاضي مجنون ركب باصًا  )٣

.. قال لھ لماذا .. قال ال .. ألم تخف .. جاءه المجنون .. ما عدا شخص واحد بقي  .. یقصد فخافوا وھربوا جمیعًا
  ) س^(أنا ھـ  : قال
 وعندما تم إعالن الفائز ، جاء الستالم.. الجائزة ھي كمیة ال نھائیة من المال  اضي بتنظیم یانصیب حیثقام ری )٤

المقبل نصف دوالر ، واألسبوع  في األسبوع.. دوالر اآلن .. " فأعطاه الریاضي دوالرًا واحد وقال لھ .. الجائزة 
  . . كذاوھ .. واألسبوع الذي یلیھ ربع دوالر.. الالحق ثلث دوالر 

  الماالنھایة تتباعد إلى)...... ١/٥)+(١/٤)+(١/٣)+(١/٢+(١المتسلسلة : مالحظة 
 ماھي العاصفة؟:سأل معلم الجغرافیا أحد التالمیذ) ٥ 

  ٠٠العاصفة ھي ھواء مستعجل:طویل أجاب التلمیذ وبعد تفكیر
 ٠،فلم ُأِجبھ فعاقبني السویسلقد سألني المعلم من الذي حفر قناة:قائًال جاء تلمیذ إلى أمھ وھو یبكي)٦

 إنني أعرفك ،أنت ولد شقي،أكید أنت الذي حفرتھا:األم فقالت
 األسود بھذا االسم ؟ لماذا سمي البحر: المدرس ) ٧

 ألنھ حزین على البحر المیت: الطالب
 االبیض المتوسط؟ ماذا فعل الرومان حین عبروا البحر: المدرس )٨

 جففوا مالبسھم: الطالب
 المتنبي؟  ولدأین: س المدر) ٩

 ٣٤في صفحة : الطالب
 على شيء لم یفعلھ؟ اإلنسانھل یعاقب : الطالب للمدرس

 طبعا ال: المدرس
 انا لم احل الواجب: الطالب

 . ألني احبكأضربك أني: المدرس لتلمیذه وھو یعاقبھ على خطأ  قال)١٠
 . نفس الشعورأبادلك أنال استطیع  أنيمن المؤسف :الطالب

 ضربات القلب؟ مالذي یسبب نزول العرق وزیادة: تاذاألس)١١
 أستاذ یا أسئلتك: الطالب
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 .ال یعرف أي معلومات عن مادتھ مدرس العلوم: قال الطفل ألمھ ) ١٢
 وكیف عرفت؟: األم

 ونحن نجیب ألنھ دائما یسألنا:الطفل 
 ؟أبي ھل تستطیع ان تكتب في الظالم یا:  یسأل والدهاالبن)١٣

 نعم:األب 
  شھادتيلىأذن اطفىء النور ووقع ع: ناالب
  .. ذلك فالرسوب ھو المصیر ، وقدم إثباتًا ریاضیًا على.. الطالب أنھ ال فائدة من الدراسة  استنتج بعض )١٤

 )١ (--- عدم الرسوب = الدراسة 
 (2) --- الرسوب= عدم الدراسة 

  ٢ و ١بجمع 
 الرسوب عدم+ الرسوب = عدم الدراسة + الدراسة 

  العامل المشتركبأخذ 
  )عدم+ (1 الرسوب) = عدم  + ١( الدراسة 

 من الطرفین) عدم  + ١( وبشطب      
 

  نستنتج أن
 .. الرسوب= الدراسة 

 ...  زماننافيمعادلة صحیحة 
  .. تجوالھم شاھدوا خروفًا أسود سافر الریاضي والمھندس والفیزیائي إلى سكوتلندا وأثناء) ١٥

  " سوداء أرى أن الخراف االسكتلندیة.. أھا " قال المھندس 
  " أنت تقصد أن بعض الخراف االسكتلندیة سوادء.. ھممم " علق الفیزیائي 
وأن أحد جانبیھ على األقل  كل ما نعرفھ ھو أن ھناك على األقل خروف واحد في سكوتلندا.. ال " فقال الریاضي 

  ! " أسود
 

  لماذا؟... زمالئك في المدرسة اشتكوك : المدرس )١٦
  .الحساب كنت فقط أعلمھم درس في: التلمیذ

  كیف؟: المدرس
 .أرضًا جمعتھم ثم ضربتھم ثم طرحتھم: التلمیذ

 ةوزاوی مدرس ریاضیات وقع من على السلم أنكسر فیھ ضلع )١٧
  
  

  بعض الفنتازیا
  
  

  عن معاناة المدرسین في السعودیة )١
  

 
  یقول قصیدة ھندي

  أخو أنا واهللا صدیق****إسم أنا كومار عتیق 
  ماما أنا مریض كتیر**** بابا أنا شیبھ كبیر 
  مافي فلوس أنا فقیر**** أخو أنا كلو صغیر 

  مافي شوف أھلي أنا**** عشره سنھ شغل ھنا 
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  فكر مشغول تعبان أنا**** ممكن موت أنا ھنا 
  كفیل كالم بعدین یشوف****أتنین سنھ مافي فلوس 
  ھندوس مسلم أنا مافي**** واهللا ھرام الزم فلوس
  ھیوان إنسان أنا مافي**** الزم أنا سفر رمضان 

  ولد سوي زواج جیبو**** الزم أنا روح بلد 
  ولد  مافيمافي زواج**** كفیل كالم ھدا بلد 

  مفھوم كالم یا**** نت شغل ھنا حمار ! ا
 كومار

 ممكن یاكل لھم خنزیر **** كفیل أنا كرشو كبیر
  لو نفختو واهللا یطیر **** أنا كرشو كتیر صغیر

 شعر أسود سمسم حریر****شعر كتیر  جیتو بلد

  مافي صغیر مافي كبیر**** شعر كلو یطیر  دھین
  مكیف مافي سریرمافي **** غرفھ صغیر سكن أنا

  
  قصیدھا یبعثھا مدرس ریاضیات الي حبیتھ) ٢

  حبیبتي فرق مربعي حدین 
  أبعث إلیك تحیاتي الفراغیة

  وأشواقي التحلیلیة
  محملة ببراھیني الھندسیة

  شكلھا مستطیل
  وحلھا مستحیل

  أتذكرین یوم كنا نتمشى على الخط المستقیم
  ونستمتع بالشعاع الوارد سین فتحة

  تظل بظلھویوم كنا نس
  ونضرب بعضنا بالكسور العشریة

  فراقك جعلني شبھ منحرف
  وطیفك یرافقني كمنصف الزاویة

  من أجلك جعلت من نفسي 
  قاسما مشتركا أعظم

  ومثلثا متوازي الساقین
  وما زالت نظریة تالس تعبر عن توازي حبي لك

  مع حبي للمتطابقات الشھیرة
  أذكریني

  أنت یا وتر حیاتي
  ویا ضلعي القائم

  
 الموجب والسالب ذھبا                         )مسرحیة شعریة(األعداد الصحیحة ) ٣

  للجــد وھمـا َخـْصَمـانْ 
 قال الموجب إني ربـح
  وأنت تكون الخـُْسـران
 قیــمي تكـبر بزیادتھا
  وزیـادة قیمــك نقصان

 إن قورن موجب بالسالب
  فالسالب حتـمــا َخـْسـران
 القال السالب مھال مھ

  إنـا في الفخــر سویان
 ال ُیستغـني عني أبدا
  مادام ھنـاك نقیضــان

 فوق الصفر وتحت الصفر
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  فالزائـــد واجـــھ نقصــان
 عدد مني یقابل عددك
  فنسمیـھم معكــوسان
 قـال الجـد كفاكم جدال
  كـونوا للطلبة أعوان
 ھیا لنصوغ قواعدكم
  نثري العلم بكل مكان
 إن كان العددان جمیعا

  ـا ربــح أو ُخــْسـرانإم
 تـُجمع قیـم وإشارتھا
  تتبـع ما قبل العـددان
 وإن اختلفا تـُطرح قیـم
  بإشـارة أكبرھـم تزدان
 أما الطرح فجمع نظیرٍ 
  للمطــروح یا إخــوان
 والقسمة عكس للضرب
  فھمـا في األمر ســویان
 إن تـتفـقوا ینتـج ربـح
  وتخالفكم ھو خســران

 سالبفرح الموجب وكذا ال
  خـــرجا كأحـــب اإلخــوان

 
 الحب  الریاضیات لصدیقتھ بمناسبة عیدأستاذقصیدة  )  ٣

 شكلھا مستطیل و حلھا مستحیل  التحلیلیة محملة بالبراھین الھندسیةأشواقيابعث لك تحیاتي الفراغیة و 
  یوم كنا نمشي على خط مستقیمأتذكرین

  كشبھ منحرف فراقك جعلني
  صف زاویةوطیفك یرافقني كمنت

 اكبر  جعلت لنفسي قاسما مشتركاأجلكمن 
    و السالمفیثاغورث علیك من نظریة طالس و أتعرفو مثلث قائم 

 
  

  وحدات القیاس
 وحدات القیاس في النظام األمریكي واإلنجلیزي

   :وحدات األطوال ) ١(
  

  . . . وتعتمد على البوصة ، وھي أصغر الوحدات 
  

  ) . قدم٦٦٠ یاردة ، أو ٢٢٠( قصبة ٤٠=  یاردة ، الفرلنج ٥٫٥= ، القصبة )  بوصة٣٦( أقدام ٣=  بوصة ، الیاردة ١٢= القدم 
  

  . أمیال ٣=  قدمًا ، الفرسخ ٥٢٨٠ یاردة ، أو ١٧٦٠ فرلنج ، أو ٨) = المیل التشریعي(المیل 
  

   قامة١٢٠) = وحدة قیاس بحریة( أقدام ، الكابل ٦) = وحدة قیاس عمق المیاه(القامة 
 
  :وحدات المساحات ) ٢(
  

  . بوصة مربعة ١٢٩٦=  أقدام مربعة ٩= الیاردة المربعة .  بوصة مربعة ١٤٤= القدم المربع 
  

  .  یاردة مربعة ٤٨٤٠=  قصبة مربعة ١٦٠= الفدان .  یاردة مربعة ٣٠٫٢٥= القصبة المربعة 
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 . فدان ٦٤٠= المیل المربع 
   :وحدات الـسـعـة ) ٣(
  

  : مواد الجافة كالحبوب بالنسبة لل: أوال 
  

  . بك ٤=  كوارتات ، البوشل ٨=  باینت ، البك ٢= الكوارت 
  : بالنسبة للمواد السائلة : ثانیًا 

  
  .  أوقیة ٣٢=  باینت ٢الكوارت .  أوقیة ١٦=  جل ٤=  أوقیات سائلة ، الباینت ٤= الجل 

  
  . جالون ٤٢=  برمیل البترول أما.  جالون ٥٫٣١= البرمیل .  أوقیة ١٢٨=  كوارت ٤= الجالون 

  
  : وحدات الحجوم : ثالثًا 

  
  . قدم مكعب ٢٧= الیاردة المكعبة .  بوصة مكعبة ١٧٢٨= القدم المكعب 

  
  : وحدات األوزان : رابعًا 

  
   أوقیة ١٦=  درھم ، الرطل ١٦=  قمحة ، األوقیة ٢٧٫٣٤٤= الدرھم 

  
  ) .في بریطانیا( رطال ١١٢) = یةفي الوالیات المتحدة األمریك( رطل ١٠٠= القنطار 

  
  ) في الوالیات المتحدة األمریكیة( رطل ٢٠٠٠) = الطالوناطة(الطن األمریكي 

 :وحدات القیاس في النظام المتري ) ٤(
  
  

  . دیسمتر ١٠=  سنتمتر ١٠٠=  مللیمتر ١٠٠٠= المتر 
  

  . متر ١٠٠٠=  متر ، الكیلومتر ١٠=  متر ، الھكتومتر ١٠٠= الیكامتر 
  

  :تحویل الوحدات األمریكیة إلى الوحدات المتریة : أوال 
   سنتیمتر  ٢٫٥٤  =بوصة

   متر ٠٫٠٢٥٤=بوصة 
   سنتیمتر٣٠٫٤٨=  قدم 
   متر ٠٫٣٠٤٨= قدم 

   متر ٠٫٩١٤٤=یاردة 
   كیلومتر١٫٦٠٩٣=میل 

   سنتیمتر مربع  ٦٫٤٥١٦ =بوصة مربعة
   متر مربع٠٫٠٩٢٩ =قدم مربع

  ربع  متر م٠٫٨٣٦١=یاردة مربعة 
   ھكتار ٠٫٤٠٤٧ =فدان

   سنتیمتر مكعب ١٦٫٣٨٧١ =بوصة مكعبة
   متر مكعب ٠٫٠٢٨٣=قدم مكعب 

   متر مكعب ٠٫٧٦٤٦ =یاردة مكعبة
   لتر ٠٫٩٤٦٤ =كوارت
   جرام ٢٨٫٣٤٩٥ =أوقیة
   كیلوجرام ٠٫٤٥٣٦ =رطل

  : تحویل الوحدات المتریة إلى الوحدات األمریكیة : ثانیًا 
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                                                 بوصة  ٠٫٣٩٣٧ =سنتیمتر
   قدم ٠٫٠٣٢٨ =سنتیمتر

   بوصة ٣٩٫٣٧٠١ =متر
   قدم ٣٫٢٨٠٨ =متر
   یاردة ١٫٠٩٣٦ =متر

   میل٠٫٦٢١ =كیلومتر
   بوصة مربعة ٠٫١٥٥ =سنتیمتر مربع

   قدم مربع ١٠٫٧٦٣٩ =متر مربع
   یاردة مربعة ١٫١٩٦=متر مربع 

   فدان ٢٫٤٧١ =ھكتار
   بوصة مكعبة ٠٫٠٦١ =ر مكعبسنتیمت

   قدم مكعب ٣٥٫٣١٤٧ =متر مكعب
   یاردة مكعبة ١٫٣٠٨=متر مكعب 

   كوارت ٠٥٦٧٫١ =لتر
   أوقیة ٠٫٠٣٥٦ =جرام

   رطل ٢٫٢٠٤٦ =كیلوجرام

  :وحدات قیاس الطول االنجلیزیة والفرنسیة والعالقة بینھما
  . البوصة- القدم - الیاردة -المیل: النظام االنجلیزى 

  . الملیمتر- السنتیمتر - المتر -الكیلو متر : م الفرنسى النظا
   كیلومتر١٫٦٠٩٣= یاردة ١٧٦٠=  میل ١
   سنتیمتر٩١٫٤٣٩٩=  أقدام ٣=  یاردة ١
   سنتیمتر٣٠٫٤٧٩٩=  بوصھ ١٢=  قدم ١
   سنتیمتر٢٫٥٣٩٩=  بوصة ١
   میل٠٫٦٢١٤=  متر ١٠٠٠=  كیلو متر ١
   یاردة١٠٫٩٣٦=  سنتیمتر ١٠٠٠=  متر ١
   بوصھ٠٫٠٣٩٣٧=  قدم ٠٫٠٣٢٨١=  ملیمتر ١٠=  سنتیمتر ١

  :وحدات قیاس االوزان والعالقة بینھما 
   كیتو جرام٠٫٤٥٣٥) = أوقیة (  آونس ١٦) = رطل (  باوند ١
   جرام٢٨٫٣٤٩٥=  آونس ١
   باوند٢٫٢٠٤٦= جرام ١٠٠٠=  كیلو جرام ١

   باوند٢٢٤٠ = االنجلیزيالطن 
  ام كیلو جر١٠٠٠ = المتريالطن 

  :اإلسالمیةالوحدات 
   أمداد٤= الصاع 
  لتر تقریبا٣٫٥= الصاع 

  تقربیا) سنتیمترا مكعبا (  ملیلترا ٨٨٠= المد 
  :وحدات قیاس السعة 

   لیترا٤٫٥٤٦=  بوصة مكعبة ٢٧٧٫٤٢=  جالون ١
   جالون١/٨=  باینت ١
   لیتر١٠٠٠=  كیلو لتر ١
   جالون٠٫٢١٩٩=  ملیلترا ١٠٠٠=  لیتر ١

  :ة خاصة وحدات مساح
   متر مربع٤٠٤٧=  یاردة مربعة ٤٨٤٠= االكر 

   أكر تقریبا٢٫٤٦٩=  متر مربع ١٠٠٠٠= الھكتار 
  تقریبا ھكتار ٠٫٤٠٥=  أكر ١

  :وحدات قیاس درجات الحرارة 
  .یتیة  درجھ فھرنھا٣٢ ) + ٩/٥×س( س درجة مئویة تعادل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٥٩ احمد حماد شعبان              / كتاب طرائف الریاضیات                                                                                             إعداد األستاذ

   درجة٢١٢لغلیان تكون  درجة أما ا٣٢ النظام الفھرنھایتى تكون درجة تجمد الماء في
  . درجة١٠٠ النظام المئوى تكون درجة تجمد الماء صفر درجة مئویة أما الغلیان تكون في

  )الوحدات المستخدمة في حساب مساحة األرض( مالحظة ھامة 
 الدونم

لى  مرة وبقیت عة العثمانیةاإلمبراطوریاستعملت أول في   ،األرض ، تستعمل لقیاس األرضوحدة قیاس لمساحة 
. سابقًا ة العثمانیةلإلمبراطوری حتي الیوم في الدول التي كانت تابعة الوحدةتستعمل ھذه  .ھذا الحال حتى یومنا ھذا

 -:  فمثًالمكانإل من مكان الوحدةتختلف ھذه 
 

  .  متر مربع١٣٣٧٫٨ قدم مربع او ١٤٤٠٠یعادل ال   الدونم- :في شمال قبرص 
  . متر مربع 2500  الدونم یعادل ال-:في العراق 

 ٩١٩٫٣مربع، مھم للتذكیر ان الدونم كان یعادل ال   متر١٠٠٠في فلسطین ،لبنان ،إسرائیل واالردن الدونم یعادل 
 متر ١٠٠٠ فبعد انھیارھا في االنتداب البریطاني قرر تغییر الدونم إلى العثمانیة متر مربع قبل انھیار االمبراطوریھ

  . األخیرمن المقاس  بدل
  سابقا بعد الدول الیوغلسالفیھ وأیضاوسوریا لیبیا 

  تحویالت
  -:الدونم متري یعادل 

   متر مربع ١٠٠٠
  ر ا ھكت٠٫١

   دیكار ١
  ) area( مناطق ١٠

  ) acres( اكریس ٠٫٢٤٧
   قدم مربع١٠٧٦٣٫٩١

   بعض الوحداتأیضاھناك 
   متر مربع٤٢٠٠٫٨٣=  قیراط ٢٤= الفدان
   متر مربع٧٫٢٩٣= السھم 

   متر مربع١٧٥٫٠٣٥= سھم  ٢٤= القیراط 
   قصبھ مربعھ٣٣٣ = ٣ / ١٠٠٠= الفدان 

   الھندسیةاألشكالمساحة بعض 
  المثلث )١
   االرتفاع بمعلومیة القاعدة واالرتفاعفينصف القاعدة = مساحة المثلث * 
  
   الثالثةاألضالعبمعلومیة                           ) ج-ح)(ب-ح)(ا-ح(ح     = مساحة المثلث * 
  

  ٢مقسوما على ) ج+ ب + ا =(  نصف محیط المثلث =ح 
  

   اضالع المثلثأطوال ھي) ج، ب ، ا ( أنحیث 
  
  =  ب جا ج ٲ ١/٢ بینھما المحصورة الزاویة جیب فينصف حاصل ضرب ضلعیھ = مساحة المثلث * 

  ٲ ب ج جا ١/٢= ج جا ب ٲ١/٢                                                                                  
  القائمة الزاویة ضلعينصف حاصل ضرب = مساحة المثلث القائم * 
  
  االرتفاع  ×  القاعدة طول  =األضالع متوازيمساحة )٢
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  االرتفاع× ) ٢مجموع القاعدتین المتوازیتین على ( =  مساحة شبھ المنحرف )٣
   االرتفاع×ة طاعدة المتوس طول القأو                                            

  نصف حاصل ضرب قطریھ=  مساحة المعین )٤
  مجموع مساحة المثلثین الناتجین من توصیل احد قطریھ = الرباعيمساحة الشكل  )٥
  المنتظمة الھندسیة األشكالمساحة  )٦
  اإلضالع العمود النازل من المركز على احد فينصف طول المحیط =  شكل منتظم أىمساحة * 
  الدائرة) ٧
  ٢ط نق= مساحة الدائرة *
  المركزیة الزاویة حیث ن ٣٦٠مقسوما على )  ن٢ط نق = (مساحة القطاع الدائرى * 
القطاع الدائرى ھو جزء محصور بین نصفى *

  قطرین وقوس من الدائرة
                                           

  أمثلة
مساحة بعض األشكال الغیر 

  الھندسیة
 الشكل او قطعة اوجد مساحة

  األرض المقابلة
  
Error!

  
     كیف یمكن حساب مساحتھ؟:  لدیك الشكل التالي   :سؤال 
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عند حساب مساحة مثل هذه األشكال نسعى لتقسيم هذا الشكل 
  ) . وحدة مربعة١(مساحته إلى مربعات متطابقة كل منها 

  

ثم نأخذ المربعات الكاملة وغير الكاملة ونعطيها أرقاماً ونجد 
 .عددها كلها ، ثم نأخذ عدد المربعات الكاملة 

 =مساحة الشكل بالتقريب 

  
 

  ٢÷) عد المربعات الغیر كاملة+ عدد المربعات كلھا                           = ( 
  
  

  المجسمات 
  تعاریف وقوانین المنشور

  أي حیز في الفراغ محدد بسطح أو عدة سطوح: المجسم ) ١(
  سطح مستوى للمجسم: الوجھ) ٢(
  األوجھتقاطع مستقیمات : األحرف ) ٣(
  تقاطع أحرف األوجھ: الرؤوس) ٤(
  القطعة المستقیم التي تصل بین رأسین في وجھین   : القطر) ٥(

                 مختلفین 
  على حسب عدد أوجھھ: نوع المجسم) ٥(

  
  المنشور 

  

ھو الجسم المتولد من انتقال سطح مضلع موازیا لنفسھ في اتجاه ثابت  ویسمى سطح المضلع في 
  ول واألخیر قاعدة النشوركل من وضعھ األ
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   االرتفاع×مساحة القاعدة  = حجم المنشور القائم 
   االرتفاع×محیط القاعدة = المساحة الجانبیة القائم 
  مجموع مساحتي القاعدتین+ مساحتھ الجانبیة =  المساحة الكلیة القائم  

  حاالت خاصة للمنشور
  :المكعب  )١

   رؤوس ٨ حرف و ١٢ولھ . مى أوجھھ  مربعات متطابقة تس٦مجسم یتألف سطحھ من 
  = قانون حساب حجم المكعب 

  طول الحرف× طول الحرف × طول الحرف          
٢(   

          :متوازي المستطیالت 
  منشور قائم كل من قاعدتیھ سطح مستطیل

   
 حرف ١٢ولھ .  مستطیالت تسمى أوجھھ ٦مجسم یتألف سطحھ من 

   رؤوس ٨و 
   االرتفاع×مساحة القاعدة =  المستطیالت قانون حساب حجم متوازي

  االرتفاع× ) عرض القاعدة × طول القاعدة (                                                                
  

  متوازي السطوح )٣
  ھو منشور قاعدتھ سطح متوازي أضالع 

  ل البعد العمودي بینھ وبین الوجھ المائ×مساحة احد أوجھة = الحجم
  

  االسطوانة    
  

 أما دائرة عن سطح عبارة جسم لھ قـاعـدتـان مـتوازیتـان و متطابقـتان كـل منھـا ھي
   ھو الجانبيالسطـح 

   . اسطوانيسطـح منحن یسمى سطـح 
   االرتفاع × ٢نق  × π = قانون حساب حجم األسطوانة الدائریة

  االرتفاع×  نق  π ٢=  المساحة الجانبیة 
٢نق  × π ٢   +   االرتفاع×  نق  π ٢= یة المساحة الكل

  
   

  الكرة
  أو نقول الكرة جسم محدد بسطح مقفل وجمیع نقطھ .الكروي جسم یحده سطح مـنحن یسمى السطـح ھي

  تسمى النقطة الثابتة بمركز الكرة والبعد الثابت بنصف قطر الكرة . تقع على أبعاد متساویة من نقطة ثابتة
  المقطع الحادث من قطع الكرة . دوران نصف دائرة دورة كاملة حول قطرھاوتنشأ الكرة من ) نق ( 

  بمستوى یمر بمركزھا ھو دائرة نصف قطرھا یساوي نصف قطر الكرة، تسمى ھذه الدائرة بالدائرة 
  العظمى ویسمى المستوى بالمستوى المركزي أو القطري إذا قطع كرة مستوى فالمستوى الحادث محیط 
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  )ستوى ال یمر بالمركز الم( دائرة صغرى 
               ٣نق  × π×٤/٣= قانون حساب حجم الكرة 
  ٢نق  × π ٤=مساحة سطح الكرة

   المخروط                              
  فالمنحنى ھو . السطح المخروطي یتولد من حركة مستقیم مار بنقطة ثابتة وقاطع محنى مستوى معلوم

  سمى راسم السطح المخروطي ویسمى في أ وضع محیط قاعدة المخروط والمستقیم ی
  راسم وإن كان المنحنى دائرة قیل مخروط دائري 

  وكذلك المخروط حالة خاصة من 
ومقطع المخروط الناشئ قاعدتھ دائرة وإذا مر االرتفاع بمركز القاعدة قیل مخروط دائري قائم، الھرم 

ساقین وإذا قطع المخروط بمستوى یوازي من قطعھ بمستوى یمر برأسھ والقاعدة ھو مثلث متساوي ال
المتوازي القاعدتین، كما ینشأ المخروط الناقص الدائري القائم من دوران  القاعدة نشأ المخروط الدائري

كما یتولد المخروط الدائري القائم من دوران مثلث قائم . منحرف قائم حول ارتفاعھ دورة كاملة شبھ
  .حوا أحد ضلعي القائمة

  
   االرتفاع× مساحة القاعدة ×ثلث = اب حجم المخروط قانون حس* 
  االرتفاع  ×  نقπ ٢ ×نصف = المساحة الجانبیة للمخرط*
  ٢نق  × π+ المساحة الجانبیة = المساحة الكلیة*

   الھرم                             
الع المضلع والجسم قواعدھا أضإذا علم مضلع مستو ونقطة خارجة ووصلت برؤوس المضلع تكونت عدة مثلثات 

  .الذي تحدده سطوح ھذه المثلثات وسطح المضلع یسمى ھرم
  قاعدة الھرم ھي ذلك المضلع والرأس المشترك للمثلثات ھو رأس الھرم

 ھي أوجھ الھرم الجانبیة والعمود النازل من رأس الھرم على قاعدتھ ھو ارتفاع الھرم ویسمى الھرم  والمثلثات
  .ن كانت مثلث قیل ھرم ثالثي حسب عدد أضالع قاعدتھ فإ

المضلع (  ھو مركز القاعدة لرأس على القاعدة وھي مضلع منتظمویسمى الھرم قائم إذا كان موقع العمود من ا
  ) .المنتظم ما كانت أضالعھ وزوایاه متساویة كالمثلث المتساوي األضالع 
  ن النسبة إذا قطع الھرم بمستوى یوازي قاعدتھ نشأ ھرم ناقص متوازي القاعدتی

  .بین مساحتي القاعدتین كالنسبة بین مربعي بعدیھما عن رأس الھرم
  مساحة القاعدة × االرتفاع × ثلث= قانون حساب حجم الھرم 

   االرتفاع الجانبي × محیط القاعدة ×نصف  = المساحة الجانبیة 
                     مساحة القاعدة      + مساحتھ الجانبیة = المساحة الكلیة   

  

 حساب مثلثات
  = القیاس الدائري لزاویة مركزیة )١
  ).ھذه الدائرة طول نصف قطر)/(طول القوس من دائرة محصور بین ضلعي الزاویة(

  .طول القوس من دائرة الوحدة المحصور بین ضلعیھا  =القیاس الدائري لزاویة مركزیة 
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  )١٨٠/ط(القیاس الستیني لھا في =القیاس الدائري للزاویة
  )ط/١٨٠(القیاس الدائري لھا في = یاس الستیني للزاویة الق
  
  س=نقطة من دائرة الوحدة وعبرنا عن جتا ھـ ) ص.س( اذا كان - ٢

  :ھـ زاویة موجھة قیاسیة في دائرة الوحدة ،ص =جا ھـ 
  س= جتا ھـ )=جیب تمام الزاویة (
  ص= جا ھـ )=جیب الزاویة (
  .جتا ھـ /جا ھـ=س/ص= ظاھـ)=ظل الزاویة(
  .جتا ھـ /١=س/١= قا ھـ )=القاطع(
  .جا ھـ/١=ص/١= قتا ھـ )=قاطع التمام(
  .جاھـ/جتا ھـ=ص /س=ظتا ھـ)=ظل التمام( 

  زاویتھ الحادة ھـ: المثلث القائم الزاویة  في *  
  .الوتر/ المقابل = جا ھـ 
  .الوتر / المجاور =جتا ھـ 

 الربع األول ألي زاویة ھـ قیم النسب الستة موجبة في 
 الربع الثاني والباقیة سالبة حاھـ ، مقلوبھا موجبة في 
 الربع الثالث والباقیة سالبة ھـ ، مقلوبھا موجبة فيطا 

 
 الربع الرابع والباقیة سالبة حتاھـ ، مقلوبھا موجبة في 

 طتاھـ – = ھـ–طتا ، قاھـ = ھـ–قا  قتاھـ ،–= ھـ –قتا   طاھـ–= ھـ –طا ، حتاھـ= ھـ –حتا  حاھـ ،–= ھـ –حا 
  طاھـ) = ھـ – ه٩٠(طتا  ،  طتاھـ) = ھـ – ه٩٠(طا   حاھـ) = ھـ – ه٩٠(حتا  ،  حتاھـ) = ھـ – ه٩٠(حا 
   حاھـ–) = ھـ + ه٩٠(حتا  ،  حتاھـ) = ھـ + ه٩٠(حا   قاھـ = (ھـ – ه٩٠(قتا  ،  قتاھـ) = ھـ – ه٩٠(قا 
  قاھـ) = ھـ + ه٩٠(قتا  ،   قتاھـ–) = ھـ + ه٩٠(قا   طاھـ – = (ھـ + ه٩٠(طتا  ،   طتاھـ–) = ھـ + ه٩٠(طا 
   طتاھـ–)= ھـ – ه١٨٠(طتا  طاھـ ،–)= ھـ – ه١٨٠(طا    حتاھـ–) = ھـ – ه١٨٠(حتا ، حاھـ) = ھـ – ه١٨٠(حا 
  حتاھـ – =(ھـ + ه١٨٠(حتا  حاھـ ،–)= ھـ + ه١٨٠(حا   قتاھـ) = ھـ – ه١٨٠(قتا   قاھـ ،–) = ھـ – ه١٨٠(قا 
  قتاھـ – = (ھـ + ه١٨٠(قتا  قاھـ ،–) = ھـ + ه١٨٠(قا    طتاھـ ) =ھـ + ه١٨٠(طتا  طاھـ ، ) =ھـ + ه١٨٠(طا 
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  المجاور / المقابل = ظا ھـ 
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  األحتمال
 التجربة العشوائیة*

 التجربة العشوائیة فتعری
جمیع النواتج الممكنة الحدوث ،ولكن ال ) أي قبل إجرائھا(التجربة العشوائیة ھي كل تجربة نستطیع أن نحدد مقدما 

   ھذه التجربةإجراءیمكن تحدید أي من ھذه النواتج سیتحقق فعًال عند 
  )ف(العینة أو فضاء النواتج ) فراغ (  فضاء :تعریف 

  .واتج الممكنة الحدوث لتجربة عشوائیةھو مجموع جمیع الن  
  تعریف الحدث

  .ھو أى مجموعة جزئیة من فضاء العینة  
  
  أنواع األحداث* 
   البد أن یقع ویرمز لھ   الذي ھو الحدث :الحدث المؤكد) ١

 ).ف(   بالرمز 
   ال یمكن أن یقع ویرمز لھ   الذي ھو الحدث :الحدث المستحیل) ٢

 ).Ø(    بالرمز 
 التى تمثلھ  من عنصر واحد من عناصر فضاء المجموعةھو الحدث الذى تتألف ): البسیط(األولى الحدث ) ٣

 .العینة
  .ھما الحدثان اللذان یستحال و قوعھما معًا و وقوع أحدھما یمنع وقوع اآلخر : الحدثان المتنافیان ) ٤

  تعریف
   إذا كان أ، ب حدثین جزئیین من ف فإن أ، ب حدثان) ١

   .φ =ب ∩ أ كان إذا متنافيان   
  یقال لعدة أحداث أنھا متنافیة إذا وإذا فقط كانت    ) ٢

  .   متنافیة مثنى مثنى
  ملحوظة

  یقال أن حدث ما قد وقع إذا كان ناتج التجربة
العشوائیة عنصرًا من عناصر المجموعة التي تعبر عن ھذا 

  . الحدث 

 األحداث على العمليات* 
  )أو = U (االتحاد) ١

∪ أ يمثل المظلل الجزء: المقابل الشكل يف     ب 
∪ أ      .األقل على الحدثين أحد وقوع يعنى ب 

 
  )و = (∩   التقاطع)٢
  ب ∩ أ يمثل المظلل الجزء: المقابل الشكل في   
   .معاً الحدثين وقوع يعنى ب ∩ أ   
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  (-) الفرق)  ٣
 أ ثالحد وقوع يعنى ب -أ يمثل المظلل الجزء :المقابل الشكل في   
 .ب الحدث وقوع وعدم أ الحدث وقوع يعنى  وكذلك فقط،

 

  المكمل الحدث) ٤
أ المجموعة يمثل المظلل الجزء : المقابل الشكل في   

/
 ويسمى 

 أ الحدث وقوع عدم يعنى وكذلك ، أ للحدث المكمل بالحدث
أ ∴   

/
 أ - ف =

 
 االحتمال وقواعد مسلمات* 
  یسمى احتمال الحدث أ و یرمز لھ ف یوجد عدد حقیقى  כ أ حدث لكل ) ١

  ) ل(أ  بالرمز 
  
  ١ = المؤكد الحدث احتمال أن أى )=1 = (ف (ل) ٢
  صفراً = المستحيل الحدث احتمال أن أى صفر) = φ(ل) ٣
  )األقل على الحدثين أحد وقوع(ل) = ب U أ(ل) ٤
  .العينة فضاء من حدثين ب ، أ حيث) ب ∩ أ(ل -) ب(ل) + أ(ل= 
 :فإن متنافيين حدثين ب أ، انك وإذا) ٥
  )ب(ل) + أ(ل) = ب U أ( ل  
  )أ(ل - ١) = /أ(ل) ٦
  )ب ∩ أ(ل -) أ(ل) = /ب ∩ أ(ل) ٧
 )ب ∩ أ(ل -) أ(ل) = فقط أ (ل) = ب -أ(ل) ٨
 )ب(ل -)ب ∩أ(ل+ ١)=/أ ∩ ب(ل-١=/)/أ ∩ ب(ل)=/ب Uأ(ل) ٩
  )ب ∩ أ(ل - ١) = /ب U/ أ(ل) ١٠
  )ب ∩ أ(ل - ١) = …ألكثرا على الحدثين أحد وقوع(ل) ١١
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  قوانین الھندسة التحلیلیة

قوانین الھندسة التحلیلیةو تضم في أبیاتھا بعض القوانین   
 
فــــاحــــفــــظ قــــوانـــیـنا بـعرف كاملة....إذ قـــد ھــمــمت بــأن تـحــل مــعــادلــة   
ــحت جـــذر قـــد حللــت المعضــلةمن ت....فـــالبـــعـــد بــیــن النـقـطـتـیـن حـسـابــھ  
ربـــع و اجـــمــع قد فـكـكت المــشـكـــلة....اطـــرح وخـــالف بالـــحـدود مـــرتــبـــا  
اطــــرح و قـــســم ھــا ھي ذي المــسألة.....دســـتـــور مـــیــــل المستـقـیـم و ھـا ھو   
و مـــقامــــھا اكـــس و ھـــذي الحاصـلة.....ي اطـــرح بــــواي إنـــھـــا بــســـط ھــــ  

 جـــمــــع و قســــم للـــــحدود مـــماثـلــة .... إحــــداث نـــصـــف الــقـــطـعـة أال انــھ
مأخـــوذة مــن شكــــلھا المـــتـــأصـــلــة....للــمــســتـــقـــیـــم مــعـــادالت إنــــھــــا  

صـــفـــرا تـــســـاوي إنـــھا مـــتكــاملــة....ـومـــھا جمع الحدود ثـوابــتافـــــعــــمـــ  
من حـــكمھ فابــدأ بـــھ مـســـتـــســـھــال....إذ قـــد عــــلـــمـــت بــمــیلھ و بـنقـــطـة  
ابلـةو اطــــرح حـــدودا فــي الخالف مق.....اطـــرح بــواي ثــــم ســــاوي مــیــلـھــا  
حــــل جــمـــیـــل رائــــع ما أســـھـــلــھ....أو قــــد عـــلمت بنــقــطــتـیـن و إن لھـم  
ســــاوي و اطــــرح إنــــھا مـــتعــــادلـة....اطـــرح بــواي ثـــم قـــســـم اكــــســھــا  
ــــمـــیول فـــإنھا متـمـاثلــةســــــاوي الـ....شـــرط الـــتــــوازي و إنـــھ مــتـــبایـــن   
طــــرح لواحــــد قـــد حللـــنــا المسـألــة....أمــــا الـــتـعامد ضـربــھم ونـتـــاجــھـــم  
حــــل دقــــیـــق قـــد ینادي المعــضــلـة....و لـــنـــقــــطــة عـــن مستـــقـــیم بعـدھا  

في جـــمـــعـــھــم مـــن موجب مــتكامال.....ـــیـــمــةجـــمـــع الـــحدود ثوابــتا و بـقـ  
و اجـــــذر لجــــمع قـــد حللنا المشــكــلة.....قســــم عـــلى جمــع المـــربع ثـــابـــتـــا  

 

  
  )مع العلم ان واي في القصیدة تعني  ص في القانون واكس تعني س(
    هو ٠= جـ  + ب س  + ٢ سانية في متغير واحد على الصورة القانون العام لحل معادلة من الدرجة الثا) ١

  
                   

  
            

                    هي  ٢ ، ل١معادلة الدرجة الثانية بمعرفة جذورها ل
   ٠ =٢ ل١ل+  س  )٢ل + ١ل ( – ٢س

                                                                                                                   
  ٲ -                                                                                                                      
  ــ=  ميلها    ٠  ≠، ب   أ  ، ٠= جـ + ب ص + س أمعادلة المستقيم في الصورة العامة من الدرجة األولىهي  ] ٢

                                                                                                                                                                                                                        ب                                                                                                                      
  د  بداللة الميل  والجزء المقطوع من محور الصادات + م س  = معادلة المستقيم في الصورة القياسية  ص]  ٣

            
  الجزء المقطوع من محور الصادات= ميل المستقيم     ،      د = حيث م         

  
  هو )  ٢ ، ص٢س( ،  ) ١ ، ص١س( ميل مستقيم  بمعرفة  نقطتين  ] ٤

        
  ٢  ص- ١ص               ١  ص- ٢           ص   فرق الصادات           

  ـــــــــ= ــــــــــ  =  ـــــــــ = الميل     
     ٢   س- ١ س               ١   س- ٢          س  فرق السينات              

      
  

   هـظا=   ةالمیل بمعلومیة الزاوی
      ١ ص–ص                                                                                                                   

 عدد الجذور   جـا ٤ – ٢ب=  ز = المميز  

 جذرين مختلفين عدد موجب ١

 جذر مكرر مرتين صفر ٢

 ال توجد جذور حقيقية عدد سالب ٣
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  ـــــــــ=         م  هي  )   ١ ، ص١س( معادلة المستقيم بداللة الميل  م   ونقطة على المستقيم ] ٥
         ١ س-س                                                                                                    

      فإن ٢  ميله  م٢              ،   ل١   ميله   م١ إذا كان  ل]   ٦
  ١- = ٢م × ١  م   ⇔       ٢ ل⊥ ١ ل  ]         ب  ٢م = ١  م     ⇔           ٢ل //  ١ ل  ]   أ         

قطة  ثابتة  في ھي مجموعة  من نقط المستوي  التي  تكون  على بعد ثابثت من ن:  تعریف الدائرة       
  .  وتسمى النقطة الثابتة المركز  ویسمى البعد الثابت نصف القطر . المستوي  

       
  ب٢-= ، د ٲ٢-=    العالقة  جـ ٠= هـ + د ص + جـ س  + ٢ص + ٢الصورة العامة لمعادلة الدائرة  س] ٧ 
  

   )   د -  ،   جـ-(  الدائرة    مركز٢ص) عدد ( معامل  = ٢س) عدد ( معامل :    مالحظة مهمة         
                                                                                               ٢          ٢  

  نق = ونصف قطرها  )    ، ب  ا(    مركز الدائرة  ٢نق  = ٢) ب –ص  + ( ٢ ) ا -س ( الصورة القياسية لمعادلة الدائرة   ] ٨
  
   هـ        -  ٢ )  د +  (     ٢ )  جـ =           (  نق   ]   ٩

٢                 ٢  
   عدد موجب دائرة  أو  صفر تمثل نقطة   أو سالب التمثل دائرةحقيقية          

  
  

  تقسیم القطعة المستقیمة)١١

  

  

      ٢نق = ٢ص + ٢ونصف قطرها  نق   هي  س ) ٠ ، ٠( معادلة د ائرة مركزها   ]  ١٠
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  بعد نقطة  عن مستقیم 
   ٠=جـ + ص  ب+ الى المستقیم أ س  ) ١ ، ص١س( طول العمود  من النقطة  

  = جـ +  ١ب ص +  ١أ س   
 

 
  

   ٢ب + ٢ أ              

١٢( 

  
  
  

١٣(  
  
  
  
  
  
  
  

  بعض النظریات والنتائج الھامة
  صفات المثلثات وصفات االشكال الرباعیة، تطابق مثلثات

  :المثلثات *
  .منصف زاویة الرأس بمثلث متساوي الساقین ینصف القاعدة ویكون عمودي علیھا) ١(
  .صحیح والعكس ،متساویة المتساویة زوایا األضالع یقابل –بالمثلث ) ٢(

  .دة متساویتین كان المثلث ھو مثلث متساوي الساقین إذًا الزوایا المجاورة للقاعإذا• 
  . كان بالمثلث زاویتین متساویتین إذًا المثلث ھو مثلث متساوي الساقینإذا ):عكسیةجملة (• 
  
المستقیم الواصل بین زوایا الرأس في ، ) الدالتون ھو مثلث متساوي الساقین مزدوج(بالدالتون ) ٣(

  .ھا عمودي علی ویكونالقاعدةوینصف ، المثلثات المتساویة الساقین ینصف زوایا الرأس
وتساوي مجموع . (الزاویة الخارجة في المثلث اكبر من أي زاویة داخلیة ما عدا المجاورة لھا) ٤(

  ) .الزاویتین الداخلیتین غیر المجاورة لھا
  
  .والعكس صحیح .  یقابل الزاویة الكبیرة في المثلث الضلع الكبیر –بالمثلث ) ٥(
  
والفرق بین أي ضلعین اصغر من الضلع ، ن الضلع الثالث مجموع أي ضلعین في المثلث اكبر م) ٦(

  .الثالث
  :تطابق المثلثات ) ٧(
  ) .ض،ز،ض( تساویا بضلعین والزاویة المحصورة بینھما إذایتطابق المثلثین )  أ(
  ) .ز،ض،ز( تساویا بضلع والزاویتین المجاورتان لھ إذایتطابق المثلثین )  ب(
  ).ض،ض،ض(ا بالثالثة اضالع  تساویإذایتطابق المثلثین )  ت(
  ).ز،ض،ض( تساویا بضلعین والزاویة المقابلة للضلع الكبیر من بینھما إذایتطابق المثلثین )  ث(
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   الذي یخرج من احد رؤوس المثلث وینصف الضلع المقابل لھ المستقیمالمتوسط للضلع ھو ) ٨(
  

  :متوازیةخطوط ** 
  :م ثالث ینتج زوج من  خطین مستقیمان قطعھما مستقیأعطیا إذا)٩(

زوایا متناظرة متساویة او زوایا متبادلة متساویة او زوایا على نفس الجھة من القاطع اللتان مجموعھما 
   . ١٨٠یساوي 

  .كان المستقیمان متوازیان
  
  : قطع مستقیم ثالث مستقیمین متوازیین اثنین ینتج إذا)١٠(
  .الزوایا المتناظرة متساویة)  أ(
  المتبادلة متساویةالزوایا )  ب(
  .١٨٠مجموع الزوایا التي على نفس الجھة من القاطع یساوي )  ت(
  
  ٩٠ مجموعھم ن ، والزاویتان المتتامتا١٨٠الزاویتان المتكاملتان مجموعھم ) ١١(
  .١٨٠مجموع الزوایا الداخلیة للمثلث مساویة لـ ) ١٢(
 الداخلیتین ما عدا الزاویة المجاورة الزاویة الخارجة في المثلث مساویة لمجموع الزاویتین) ١٣(

  )١٨٠كل زاویة خارجة بالمثلث تكمل الزاویة الداخلیة الملتصقة بھا لـ : مالحظة .(لھا
  ١٨٠ ×) ٢ –ن (:  اضالع ھو نمجموع الزوایا الداخلیة لمضلع لھ ) ١٤(

  :مالحظات
   .٣٦٠مجموع كل الزوایا الخارجة بكل مضلع یساوي )  أ(
   ن÷١٨٠ ×) ٢ –ن ( :تساوي كل زوایاه متساویة ولذلك كل زوایاه فانضلع منتظم  كان المإذا)  ب(

   .١٨٠ واحدة من الزوایا اصغر من لبالمضلع ك: للتذكیر 
  

  :رباعیةأشكال 
  
   :األضالعتعریف متوازي ) ١٥(

  .متوازیینھو شكل رباعي فیھ كل ضلعین من متقابلین 
: جملة عكسیة . (ن متساویین ھو متوازي اضالع شكل رباعي الذي فیھ كل ضلعین متقابلی) ١٦(

  ) كل ضلعین متقابلین متساویین األضالعبمتوازي 
  .شكل رباعي الذي فیھ ضلعان متقابلین متوازیان ومتساویان ھو متوازي اضالع ) ١٧(
 تنصف أقطارهفي شكل رباعي : جملة عكسیة  . ( األخر ینصف احدھما األضالع متوازي أقطار) ١٨(

  ) . ھو متوازي اضالعإذاالبعض بعضھا 
  
  . ) متساویة ھو مستطیل أقطارمتوازي اضالع الذي فیھ : والعكس . ( المستطیل متساویة أقطار) أ)(١٩(

 ھذا الشكل الرباعي ھو إذا شكل رباعي متساویة ومنصفة لبعضھا البعض أقطار كانت إذا: ( مالحظة 
  ).مستطیل 

  . ھو مستطیل األضالع متوازي إذا درجة ٩٠ا تساوي لـ  الزوایإحدى األضالع بمتوازي إذ) ب(
 منصفة أقطاره الذي األضالعمتوازي : والعكس (،  بالمعین تنصف زوایا المعین األقطار) أ) (٢٠(

  )لزوایاه ھو معین 
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 لبعضھا ھو ةمتعامد أقطارهمتوازي اضالع الذي : والعكس  (.البعض بالمعین تعامد بعضھا األقطار) ب(
  ).معین

 مساویة لبعضھا والزاویتین المجاورتین لكل قاعدة أقطارهشبھ المنحرف المتساوي الساقین ) ٢١(
  .متساویتین

 العمود القائم المقابل لھذه  فان درجة٣٠بھ زاویة حادة مساویة لـ  بمثلث قائم الزاویة و) أ) (٢٢(
  .الزاویة یساوي نصف الوتر 

 الزاویة المقابلة للضلع القائم إذا، القوائم یساوي نصف الوتر  األضالع بمثلث قائم الزاویة احد إذا)  ت(
  . درجة ٣٠تساوي 

  .بمثلث قائم الزاویة المتوسط للوتر یساوي نصف الوتر) أ) (٢٣(
  ) .جملة عكسیة (ةالزاوی المثلث ھو مثلث قائم إذا بالمثلث المتوسط للضلع یساوي نصفھ إذا) ب(
ھو موازي للضلع الثالث ) عة التي توصل وسط ضلعین في المثلث القط( القطع المتوسط بالمثلث ) ٢٤(

  .ویساوي نصفھ 
جملة عكسیة . ( ینصف الضلع الثالث–وتوازي للضلع الثاني ، قطعھ التي تنصف ضلع بالمثلث ) ٢٥(

  ) ٢٤لرقم 
  .قطع متوسط بشبھ المنحرف موازي للقاعدتین ومساوي لنصف لمجموعھما) أ) (٢٦(
 الساق الثاني أیضا للساق بشبھ منحرف وموازیة لقاعدتي شبھ المنحرف تنصف ةالمنصف القطعة) ب(

  .المنحرفلشبھ 
  ٢ : ١ القاعدة بنسبة جھةنقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسمھ من ) ٢٧(

  :الثانيالقسم 
  الدائرة 
  :  والزوایا بالدائرة األوتار

  .نصف القطر العمودي على الوتر بالدائرة ینصفھ ) أ) (١(
  . نصف القطر الذي ینصف الوتر یكون عامودي علیھ:عكسیة جملة )ب(
  
  . متساویة عن مركز الدائرة بأبعاد المتساویة بالدائرة تبقى األوتار)أ) (٢(
  . متساویةاألوتار عن مركز الدائرة متساویة فان األوتار أبعاد إذا :عكسیةجملة ) ب(
  
  )  عن المركزأقربھا ھو أكبرھابحیث ان  (.المركز عن عادھاأب في الدائرة تباین األوتار تباینت إذا) أ) (٣(
  .األكبر من مركز الدائرة ھو األقرب الوتر :عكسیةجملة ) ب(
  
  . الدائرة أوتار ھم وأضالعھاھي الزاویة التي رأسھا على المحیط : الزاویة المحیطیة • 
  .الدائرة في أقطار أنصاف ھاوأضالع الدائرة مركز ھي زاویة التي رأسھا في :المركزیةالزاویة • 
  
  .الزاویة المحیطیة في الدائرة تساوي نصف الزاویة المركزیة الواقعة على نفس الوتر ) ٤(
  
في نفس الدائرة )  متساویةأقواس( متساویة أوتاریقابل الزوایا المركزیة المتساویة في الدائرة ) أ) (٥(

  .راو في الدوائر المتساویة نفس طول القطر ونصف القط
  .متساویة المتساویة زوایا مركزیة األوتار یقابل :عكسیةجملة ) ب(
  
  . متساویة أوتار متساویة و أقواسیقابل الزوایا المحیطیة المتساویة في نفس الدائرة ) أ) (٦(
  . متساویة بالدائرة ینتج زوایا محیطیة متساویة أقواسعلى : جملة عكسیة ) ب(
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 بالدائرة تكون الزوایا المحیطیة او الزوایا المركزیة مجموعھما  متساویةأوتارعلى : جملة عكسیة 
١٨٠.  

  
لھما ( كانت الزوایا بنفس الدائرة او بدائرتین منفردتین متساویتین إذاتتحقق ) ٦(، ) ٥(النظریات * ( 

  ))نفس نصف القطر 
  
  . درجة ٩٠الزاویة المحیطیة الواقعة على القطر تساوي ) أ) (٧(
  . درجة تكون مقابلة للقطر في الدائرة ٩٠ الزاویة المحیطیة التي تساوي :جملة عكسیة ) ب(
  
  .الزاویة بنفس ،علیھ التي تكون ،الوترقوس الدائرة ھي المحل الھندسي للنقطة التي ُیرى منھا ) ٨(
  
تساوي نصف مجموع ) زاویة داخلیة(الزاویة المحصورة بین وترین اللذان یتقاطعان بداخل الدائرة ) ٩(
  .قواس المحصورات بین ضلعي الزوایا وامتدادھناال
  
یساوي ) زاویة خارجیة( یتقاطعان خارج الدائرة امتدادھماالزاویة المحصورة بین وترین اللذان ) ١٠(

  . من الدائرة بواسطة اضالع الزوایا المنقسماننصف الفرق بین االقواس 
  

  :مــــــــــــــماس الدائـــــــــــــــــرة 
)١١(  
  
  .المماس للدائرة عامودي على نصف القطر في نقطة التماس ) أ(
  .المستقیم العمودي على نصف القطر في طرفھ یكون مماس للدائرة : جملة عكسیة ) ب(
  
  .المماسان الخارجان من نفس النقطة متساویان ) ١٢(
  
ة الواقعة على الزاویة المحصورة بین مماس ووتر مشتركان في نقطة تساوي الزاویة المحیطی) ١٣(

  .نفس الوتر من الجھة الثانیة 
  

  :دائــــــــــــــرتین 
الدائرتین التي تشترك في نقطة واحده تسمى دائرتین متماستین والمستقیم الواصل بین مركزي ) ١٧(

   .التماسالدائرتین یسمى بخط المركزین ویمر من نقطة 
  .لى الوتر المشترك وینصفھ  المركزین لدائرتین متقاطعتین یكون عامودي عخط) ١٨(
  
  

  :المحالت الھندسیة و نقاط خاصة بالمثلث 
  
 أطراف متساویة عن بأبعادالعمود المتوسط لقطعة معینة ھو المحل الھندسي لجمیع النقاط التي تبعد ) ١(

  .القطعة 
ي تحصر  المتوسطة في المثلث تلتقي في نقطة واحدة وھذه النقطة تسمى مركز الدائرة التاألعمدة) ٢(

  .المثلث
  )لكن ھذه النقطة غیر معرفة بالمثلث ( بالمثلث تلتقي بنقطة واحدة الثالثةاالرتفاعات ) ٣(
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  .الزاویة متساویة عن ساقي بأبعادمنصف الزاویة ھو المحل الھندسي لجمیع النقاط التي تبعد ) ٤(
ة تسمى مركز الدائرة منصفات الزوایا الثالثة في المثلث تلتقي في نقطة واحدة وھذه النقط) ٥(

  .المحصورة داخل المثلث 
.....................  

  :المثلثمكان مركز الدائرة التي تحصر مثلث حسب نوع 
  : نظریة عامة (

  . ) المثلث تمثل مركز الدائرة التي تحصر المثلث ألضالع المنصفة األعمدةنقطة تالقي 
  
  .المثلثلتقي بمركز الدائرة بداخل  المنصفة الثالثة تاألعمدةفي مثلث حاد الزاویة *

في ھذه ( المنصفة تلتقي بمركز الدائرة الموجودة في وسط الوتر األعمدةفي مثلث قائم الزاویة ثالثة ** 
  ).قطر الدائرة =  وتر المثلث ،الحالة
  .المثلث خارج الموجودة المنصفة الثالثة تلتقي بمركز الدائرة األعمدةفي مثلث منفرج الزاویة *** 

..................  
  :المربع

  ،متساویة أضالعھھو عبارة عن شكل رباعي جمیع زوایاه قوائم وكذلك جمیع 
  .البعض متعامدة أي تصنع فیما بینھا زاویة قائمة وتنصف بعضھا :الربع أقطار

..........................  
  :شبھ المنحرف 

  . ة متوازیة  المتقابلاألضالعھو عبارة عن شكل رباعي فیھ زوج من 
......................  

  :الدائرة
   .معلومة المحل الھندسي لكافة النقاط التي تبعد بعدًا ثابتًا عن نقطة نھي عبارة ع

  .الدائرةالبعد یعبر عن نصف قطرھا والنقطة المعلومة ھي مركز 
 الدائرة وال تمر ھي عبارة عن القطعة التي تصل بین نقطتین واقعتین على محیط: الوتر في الدائرة 

  .بالمركز 
 إلى والقطر یقسم ،مركزھا القطعة التي تصل بین نقطتین مختلفتین على محیط الدائرة وتمر في :القطر

  .rقسمین متساویین وكل قسم یرمز لھ ب 
 او بین أوتارھاھي الزاویة التي تقع على محیط الدائرة ومحصورة بین وترین من : الزاویة المحیطیة 

  قطر ووتر 
...............  

  :المستطیل
 وأقطاره ،ومتوازیینھو عبارة عن شكل رباعي وجمیع زوایاه قوائم وكل ضلعین متقابلین فیھ متساویین 

  .بعضًامتساویة وتنصف بعضھا 
................  

   . أیضاھو عبارة عن شكل ھندسي رباعي وكل ضلعین فیھ متساویین ومتوازیین  :األضالعمتوازي 
  :المعین 

  . متعامدة أقطارهزي اضالع ولكن ا متساویة وھو عبارة عن متوأضالعھھو شكل رباعي جمیع 
  . متساویتانبالرأسكل زاویتین متقابلتین * 

  . درجة ١٨٠مجموع كل زاویتین متجاورتین واقعتین على خط استقامة واحد یساوي ** 
..............  

  .أكثر نسبتین او التناسب ھو التساوي بین:التناسب ونظریة طالس 
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  . یقطعان قطع متناسبة من ساقي الزاویة فأنھما قطع مستقیمان متوازیان ساقي زاویة إذا:نظریة طالیس 
  :جملة عكسیة 

  .متوازیین قطع مستقیمین ضلعي زاویة ونتج من التقاطع قطع متناسبة فان المستقیمین إذا
  :نظریة طالس الموسعة 

  . متناسبة مع المثلث المعطى أضالعھالمثلث ینتج مثلثًا المستقیم الذي یوازي احد اضالع 
*****  

 األضالع قسمین النسبة بینھما تساوي النسبة بین إلىمنصف الزاویة في المثلث یقسم الضلع المقابل * 
  .صحیحالتي تحصر الزاویة والعكس 

  
  :تشابھ المثلثات 

  :البنود توفر احد إذایتشابھ المثلثات 
  .األربعابق المثلثات  نظریات تطإحدى)  أ

  . كانت الزوایا متساویة في المثلثین على التناظر إذا)  ب
  )المثلثات المتطابقة# المثلثات المتشابھة ، المثلثات المتشابھة = المثلثات المتطابقة (

  :یتشابھ المثلثان حسب النظریات التالیة 
  )ز،ز،ز. (تشابھ المثلثان مع زوایا المثلث الثاني یاألول تساوت زوایا المثلث إذا) ١(
 األضالع مع ضلعان بالمثلث الثاني والزوایا المحصورة بین األول تناسب ضلعان بالمثلث إذا) ٢(

  )ض،ز،ض. (متساویة ینتج ان المثلثین متشابھین 
  )ض،ض،ض( المتناظرة األضالع تناسبت إذامثلثان متشابھین ) ٣(
  

  :النتائج التي تنتج من تشابھ المثلثات 
  . المتناظرة األضالعالنسبة بین االرتفاعات المتناظرة في مثلثین متشابھین تساوي النسبة بین ) ١(
النسبة بین منصفات الزوایا المتناظرة في المثلثین المتشابھة النسبة بینھما تساوي النسبة بین ) ٢(

  .المتناظرة األضالع
  .المتناظرة األضالعاوي النسبة بین النسبة بین المتوسطات المتناظرة في مثلثین متشابھین تس) ٣(
  . المتناظرةاألضالعالنسبة بین محیطات المثلثات المتشابھة تساوي النسبة بین ) ٤(
 األضالع الدائرة المحصورة في مثلثات متشابھة تساوي النسبة بین أقطار أنصافالنسبة بین ) ٥(

  .المتناظرة
 األضالعلثات متشابھة تساوي النسبة بین  الدائرة التي تحصر مثأقطار أنصافالنسبة بین ) ٦(

  .المتناظرة
  .... المتناظرة األضالعالنسبة بین مساحات المثلثات المتشابھة تساوي لمربع النسبة بین ) ٧(
  
  
  

  مقتطفات ریاضیة
  بعض األسئلة الھامة في اختبارات القدرات

 المربعات عدد)١ (
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 : بالعالقة یعطى م ضلعھ طول مربع تقسیم من الناشئة المربعات عدد
   م،.... ، ٣ ، ٢، ١ = ن حیث ٢ مج ن
  المجاور بالشكل التي المربعات عدد كم :مثال
  الحل

 عدد المربعات=٥ + ٤  + ٣  + ٢  + ١
  ٢٥ + ١٦ + ٩ + ٤ + ١ = مربعًا ٥٥

  
  

 المستطیالت عدد)٢(
 :بالعالقة یعطى صغیرة لمستطیالت مستطیل تقسیم عن الناشئة المستطیالت عدد

الصفوفعدد   )]  ربع × [عدد األعمدة ×( ١ +عدد األعمدة )×عدد الصفوف  ×( ١ +

 
 ؟ بالشكل التي المستطیالت عدد كم : مثال
  ٦ = األعمدة عدد ،، ٣ = الصفوف عدد : الحل

 =ربع × [ ٣ × ٤ × ٦ × ٧ ] = ربع× ٥٠٤ = ١٢٦
  

 المثلثات عدد)٣(
  بالعالقة یعطى ن = ضلعھ طول العاألض متطابق  مثلثبھا ینقسم التي المثلثات عدد

  
  

 التي المثلثات عد أوجد :مثال
 :المجاوربالشكل 

  :الحل
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  ٥= ن
  

  ) ٤٨    = ١٦÷   )  ) ١-+ (١- ٥×٤+٢٥×١٠ + ١٢٥×٤  

 الساعات)٤(
   :بالعالقة تعطى الساعة عقربي بین الزاویة

   )٥٫٥× عدد الدقائق   (-)  ٣٠× عد الساعات = (قیاس الزاویة
 :!المث
  العقربین؟ بین الزاویة قیاس فما دقائق وعشر التاسعة : اآلن الساعة كانت إذا

 ) =٢١٥  = ٥٥  – ٢٧٠ )  = ٥٫٥×  ١٠  ( -)  ٣٠× ٩  

 الزمن ، المسافة ، السرعة)٥(
 :واحد لجسم الحركة قوانین)ٲ 
  

  الزمن ÷  المسافة=السرعة 
 / كم ٨٠ بسرعة وإذا سارت بساعتین موعدھا بعد لتص فإنھا ساعة / كم ٦٠ بسرعة شاحنة سارت إذا :مثال

 الشاحنة؟ التي تقطعھا أوجد المسافة بساعتین موعدھا قبل تصل فإنھا ساعة
 

 موعدھا في للوصول الشاحنة تستغرقھ الذي الزمن = ن أن نفرض :الحل
  موعدھا بعد الزمن = ٢ + ن ،، موعدھا قبل الزمن = ٢ – ن
  ١٢٠ + ن ٦٠=٦٠)×  ٢ + ن ( =١ ف   —ن  ×  ع = ف ان بم
   ١٦٠ – ن ٨٠   =    ٨٠ × ٢) – ن =  (٢ف

  الشاحنة تقطعھا التي المسافة = ٢ ف = ١ ف : لكن
  ١٢٠ + ن ٦٠=١٦٠ – ن ٨٠ ذنإ

  ١٢٠- ١٦٠= ن ٦٠ -ن ٨٠
  ١٤=ن

   كم٩٦٠ ) = ٢ + ١٤ (× ٦٠ = الشاحنة تقطعھا التي المسافة
  :ابًاإی و ذھابًا یتحرك لجسم المتوسطة السرعة) ب 

  السرعتین مجموع÷السرعتین ضرب حاصل×٢ = المتوسطة السرعة
 أوجد ساعة / كم ٨٠ المسافة بسرعة نفس لقطع تعود ثم ساعة / كم ١٢٠ بسرعة ما مسافة سیارة تقطع :مثال

  ؟ وإیابًا ذھابًا للسیارة المتوسطة السرعة
   )١٢٠ + ٨٠( ÷  ) ١٢٠×٨٠× ٢= (المتوسطة السرعة :الحل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٧٨ احمد حماد شعبان              / كتاب طرائف الریاضیات                                                                                             إعداد األستاذ

  ساعة /  كم٩٦ =

  : واحد اتجاه في جسمین حركة) ج 
  الزمن× ینالسرعت بین الفرق = المسافة

 :مثال
 / كم ١١٠ بسرعة ، الثانیة ساعة / كم ١٣٠ بسرعة األولى ؛ االتجاه نفس في و المكان نفس من سیارتان تنطلق
 ساعة

 كم ٤٠ بینھما المسافة تصبح ساعة كم بعد
   :الحل

  ینالسرعت بین  الفرق ÷المسافة = الزمن
   ساعة٢= ٢٠ ÷٤٠ )= ١١٠ – ١٣٠( ÷  ٤٠=
  

  : متعاكسین اتجاھین في جسمین حركة) د 
  الزمن×السرعتین مجموع  = المسافة

 : مثال
 ساعة / كم ١٠٥ بسرعة األولى متعاكسین اتجاھین في النقطة نفس من سیارتان تنطلق

 . ساعة / كم ٩٠ بسرعة والثانیة
  انطالقھما من تینساع بعد بینھما المسافة أوجد

  الزمن×السرعتین مجموع  = المسافة
   كم٣٩٠ = ٢ × ) ٩٠ +١٥٠= ( 

 المتوسطات) ٦(
   عددھا ÷ مجموعھا = قیم لعدة الحسابي المتوسط

 عددھا×الحسابي متوسطھا = الحسابي وسطھا معلوم قیم مجموع
 مجموعھا فما ٧ ھو أعداد لخمسة الحسابي المتوسط : مثال

  ٣٥=  ٧×٥ = عداداأل مجموع :الحل  
 :الحسابي الوسط باستخدام الناقص العدد إلیجاد) ٲ 
 ]المعطاة القیم مجموع - [القیم عدد×الحسابي الوسط = الناقص العدد  
  ١٢ ھو ١٢،١٥ ، س ، ٨ : لألعداد الحسابي المتوسط كان إذا :مثال ، س قیمة فما

  الحل
 س =[١٢× ٤ ] – [ ٨ + ١٢ + ١٥ ] = ٤٨ – ٣٥ = ١٣

  
 وأكبرھا أصغرھا معلوم قیم لعدة الحسابي المتوسط  )ب

   مجموعھما×   نصف   =      
  ٩١، ١١العددین بین ٦ العدد لمضاعفات الحسابي المتوسط أوجد :مثال
  ٩١ ....،١٨،٩٠ ،١٢ ھي١١ العددین بین ٦ العدد مضاعفات :الحل

 )٩٠ + ١٢(  ×   نصف       =  الحسابي متوسطھا
  ٥١=  ١٠٢   ×نصف           =                    
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   : فإن قیم لعدة والمنوال الوسیط علم إذا) ج 
  ) المنوال + الوسیط (    ×نصف   = الحسابي متوسطھا

  لھا الحسابي المتوسط أ،جد ٤٠ = منوالھا ، ١٢ = وسیطھا قیم عدة :مثال
الحسابي  المتوسط = نصف× [ ١٢ + ٤٠ ] = ٢٦  الحل :

  مثلث البغدادي) ٧(

١=  ٢ ١  
٤ = ٣+١=  ٢ ٢  
٩ = ٥+٣+١ = ٢ ٣  

١٦ = ٧+٥+٣+١=  ٢ ٤  
٢٥ = ٩+٧+٥+٣+١=  ٢ ٥  
٣٦ = ١١+٩+٧+٥+٣+١ = ٢ ٦  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١=  ٣ ١  

٨ = ٥+٣=  ٣ ٢  
٢٧ = ١١+٩+٧ = ٣ ٣  

٦٤ = ١٩+١٧+١٥+١٣=  ٣ ٤  
١٢٥ = ٢٩+٢٧+٢٥+٢٣+٢١=  ٣ ٥  
٢١٦ = ٤١+٣٩+٣٧+٣٥+٣٣+٣١ = ٣ ٦  

       مصادفة حسابیة

م و اشتركت فیھا جمیع دول العالم ١٩٣٩ أو الكثیر عن الحرب العالمیة الثانیة، التي بدأت في عام  قد تعرف القلیل
  . ملیون من البشر٥٠و قتل فیھا تقریبا، فكانت أكبر الحروب في تاریخ اإلنسانیة وأوسعھا انتشارًا، 

ومن خالل ھذه الحرب اكتشف أحد المؤرخین ظاھرة عجیبة حقا تربط حیاة الزعماء الستة الذین قادوا بالدھم في ھذه   
الحروب، وھم ھتلر مستشار ألمانیا، وتشرشل رئیس وزراء بریطانیا، وموسولیني رئیس وزراء ایطالیا، وروزفلت 

ة األمریكیة، وستالین سكرتیر عام اإلتحاد السوفیتي، وتویو رئیس وزراء الیابان، و یوضح  الوالیات المتحد رئیس
  :الجدول ھذه الظاھرة 

 الزعيم أسم هتلر تشرشل موسوليني رزوفلت ستالين تويو
 مولده سنة 1889 1874 1883 1882 1879 1884
 توليه سنة 1933 1940 1922 1933 1924 1941

بقائه في  مدة 11 4 22 11 20 3
 السلطة

 عند وفاته عمره 55 70 61 62 65 60
 المجموع 3888 3888 3888 3888 3888 3888

 ؟ دور عقارب الساعة باالتجاه المعروفلماذا 
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لكن ما نقصده ھنا ھو سبب . العالم  قد یبدو ھذا السؤال غریبًا جدا، ألنھ أمر طبیعي ومألوف ومنطقي في جمیع أنحاء

فنحن نعرف . الساعة األعلى وبالعكس في نصف الساعة السفلي اعة من الیسار إلى الیمین في نصفاتجاه عقارب الس
 موجود بالطبیعة، وھذا یعني أن شخصا ما حدد طبیعة دوران عقارب الساعة التي ذكرناھا جیدا أنھ ال یوجد شيء آلي

 الساعات ؟ تمر في عالملكن لماذا یستمر ھذا الوضع حتى اآلن على الرغم من التطور المس. سابقا
الشمالي فكان من الطبیعي أن تشیر ید  من المعقول جدا أن نفترض ما یلي ، إن أول ساعات رقمیة ظھرت في النصف

بینما الشمس تشرق في نصف الكرة الجنوبي من ناحیة الشرق ،  .إلى جھة زوال ظل الشمس نفسھا) المؤشر(الساعة 
 یضا ، فإن ظل الشمس یتحرك باالتجاه المعاكس ، أو عكس اتجاه دوران الساعةاألرضیة أ وكما یحدث في شمال الكرة

 .السابق 
أي معلومات ذات كمیة رقمیة محددة ، مثل  وتتدخل حوادث التاریخ بعمق في طبیعة منجزاتنا اآللیة وذلك مثال في قراءة

اعدنا المؤشرات الرقمیة التي ال یوجد فیھا وربما تس. باتجاه عقارب الساعة  عدادات زیادة الكمیة التي تسیر مؤشراتھا
   ....التخلص من سیطرة النصف الشمالي للكرة األرضیة في ال وعینا عقارب على

  األرقام واألصفار في الریاضیات
 

     

 الصورة الریاضیة المعنى اللفظي العدد

٣)١٠(  أصفار)٣(واحد وأمامھ  ألف
 

 ٦)١٠(  أصفار)٦(واحد وأمامھ  ملیون

٩)١٠(  أصفار)٩(واحد وأمامھ  یارمل
 

١٢)١٠(  صفر)١٢(واحد وأمامھ  بلیون
 

١٥)١٠(  صفر)١٥(واحد وأمامھ  بلیار
 

١٨)١٠(  صفر)١٨(واحد وأمامھ  تریلیون
 

٢١)١٠(  صفر)٢١(واحد وأمامھ  تریلیار
 

٢٤)١٠(  صفر)٢٤(واحد وأمامھ  كزیلیون
 

٢٧)١٠(  صفر)٢٧(واحد وأمامھ  كزیلیار
 

٣٠)١٠(  صفر)٣٠(واحد وأمامھ  ونسنكلی
 

٣٣)١٠(  صفر)٣٣(واحد وأمامھ  سنكلیار
 

٣٦)١٠(  صفر)٣٦(واحد وأمامھ  سیزیلیون
 

٣٩)١٠(  صفر)٣٩(واحد وأمامھ  سیزیلیار
 

٤٢)١٠(  صفر)٤٢(واحد وأمامھ  سبتلیون
 

٤٥)١٠(  صفر)٤٥(واحد وأمامھ  سبتلیار
 

٤٨)١٠(  صفر)٤٨(واحد وأمامھ  تیلیون
 

٥١)١٠(  صفر)٥١(واحد وأمامھ  یلیارت
 

٥٤)١٠(  صفر)٥٤(واحد وأمامھ  نیفیلیون
 

٥٧)١٠(  صفر)٥٧(واحد وأمامھ  نیفیلیار
 

٦٠)١٠(  صفر)٦٠(واحد وأمامھ  دیسیلیون
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٦٣)١٠(  صفر)٦٣(واحد وأمامھ  دیسلیار
 

      
      

 ألــــغـاز
 :ما ھو العدد الذي یقبل القسمة على كل من  ) ١

    وفي كل مرة یكون الباقي واحد ؟٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟ ٤ لیكون الناتج ٧ و ٩كیف تجمع  ) ٢
  ؟ ١٠٠ة من الشھر مجموعھا أذكر خمسة أرقام متتالی ) ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :اكتشف الرقم الخطأ في المجموعة التالیة  ) ٤

     ٣٥   ،   ٣٩   ،   ٤٥   ،   ٥٢   ،   ٦٠ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الساعة تشیر إلى الثالثة وخمس وخمسین دقیقة ، كم یكون الوقت لو احتل عقرب الساعات محل عقرب الدقائق  ) ٥
  والعكس ؟  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . دقائق ٥ فئران خالل  ٥  قطط تستطیع أن تأكل  ٥إذا علمت أن   ) ٦

   فأرًا ؟ ١٠٠ قطة أن تأكل  ١٠٠     فكم من الوقت یلزم كي تستطیع  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عاءین  لتر من الماء باستخدام ھذین الو٦ لتر ، وعلیك أن تكیل ٧ لتر واآلخر سعتھ ٤معك وعاءان أحدھا سعتھ  ) ٧
  فكیف تتصرف ؟ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كجم ، ویوجد قارب في النھر حمولتھ ٥٠ كجم وابناه وزن كل منھما ١٠٠على ضفة نھر یوجد رجل وزنھ  ) ٨

  فكیف یستطیع الرجل وابناه أن یعبروا النھر باستخدام ھذا القارب ؟. م  كج١٠٠القصوى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فكیف تم ذلك ؟...  دراھم  ٣وزع رجل تسعة دراھم بین أبوین وابنین فأخذ كل منھم  ) ٩
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شجرة فوقھا عدد من العصافیر وتحتھا عدد من العصافیر ، فإذا طارت عصفورة من تحت إلى فوق كان ما تحت  ) ١٠
وق ، وإذا طارت عصفورة من فوق إلى تحت كان ما فوق نصف ما تحت ، فكم عدد العصافیر التي فوق یساوي ما ف

  الشجرة والتي تحتھا ؟ 
المطلوب تكوین عددین مختلفین من الرقم واحد ٍ   فقط بحیث عند ضربھما ببعض أو )١١

  .جمعھما مع بعض یعطیان الناتج نفسھ 
  ؟  ١٤ٍ   لیكون مجموعھا ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ كیف یمكن ترتیب خمسة واحدات  أل)  ١٢
  أشكال ومساحات متساوية  ١٣

  

  كيف ميكن تقسيم الشكل التايل
  إىل أربع مساحات متساوية يف

  الشكل واملساحة 
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سأل عوضین جاره حسنین عما لدیھ من ماشیة فأجاب حسنین بأن كل ما لدي ھو أغنام عدا أربعة وكل ما ) ١٤
 ما عدد كل نوع من الماشیة لدى حسنین ؟.  ستة وكل ما لدي ھو أبقار عدا ثمانیة لدي ھو ماعز عدا

 الماء الحوض من لتفریغ مخرج بالحوض ساعات ویوجد ٣ خالل وأخرى ساعات ٤خالل  حوض تمأل ماء حنفیة) ١٥
  .ضالحو ملئ سیتم ساعة كم معًا ففي والمخرج الحنفیتان تشغیل تم ساعتین فإذا خالل تفریغھ فیتم

  
  

 ١٠ األولى لجنتین إلى تقسیمھم موظف تم ١٥ من تتألف شركة) ١٦
 ؟ في اللجنتین المشتركون الموظفون عدد ، كم موظفین ٨ والثانیة ، موظفین

  
  الكبي للمربع المظلل بالنسبة المربع مساحة ما)١٧

  حلول األلغاز
 
   ٦١ : الجواب)١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   عصرًا ٤ ساعات تكون ٧ صباحًا وإذا أضفنا إلیھا ٩الساعة : الجواب  ) ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨:  الجواب ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣٤   والتصویب یجب أن یكون ٣٥الرقم الخطأ : الجواب  ) ٤
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  لربع الحادیة عشر وا: الجواب  ) ٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   دقائق ٥: الجواب  ) ٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  لتر ٣ لتر فنحصل على ٤ لتر ونأخذ منھا ٧نكیل : الخطوة األولى : الجواب  ) ٧

  .  لتر ١٠لتر فنحصل على ٧نكیل :              الخطوة الثانیة 
  . لتر  ٦ لتر فنحصل على ٤نأخذ منھا :              الخطوة الثالثة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  . یعبر االبنین إلى الشاطيء الثاني ، ویعود أحدھما : المرة األولى : الجواب  ) ٨

  . لى الشاطيء الثاني ، ویعود االبن اآلخر یعبر الرجل إ:              المرة الثانیة 
   .یعبر االبنین إلى الشاطيء الثاني :              المرة الثالثة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . جد ، وابنھ ، وحفیده : اھم التسعة على ثالثة أشخاص فقط ھم ُوزعت الدر: الجواب  ) ٩
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عصفورة من تحت إلى فوق كان ما تحت یساوي ما فوق ، وإذا شجرة فوقھا عدد من العصافیر وتحتھا عدد من العصافیر ، فإذا طارت  ) ١٠

  طارت عصفورة من فوق إلى تحت كان ما فوق نصف ما تحت ، فكم عدد العصافیر التي فوق الشجرة والتي تحتھا ؟ 
   عصافیر ٧ =عدد العصافیر تحت الشجرة   : الجواب 

   عصافیر ٥ =             عدد العصافیر فوق الشجرة   
  ١٫١  ،   ١١عددان ھما    ال)١١

  ١٢٫١=                   ،                حاصل الجمع ١٢٫١=                       حاصل الضرب 
 الحــــــــل)١٢

                         ١٤ = ١١ + ١ + ١ + ١  
١٣(  

  احلــــــــل
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 الحــــــــل )١٤

 ٨ –س =     ،    عدد األبقار ٦ –س =     ،    عدد الماعز  ٤ –س = األغنام     عدد ،س     = نفرض أن عدد الماشیة 
 ٩=         س ،          ١٨=  س ٢       ،س                = ) ٨ – س ( +  ) ٦ – س (+ ) ٤ – س (

     ١ = ٨ - ٩= بقار     ،   عدد األ٣ = ٦ - ٩=      ،    عدد الماعز ٥ = ٤ – ٩= عدد األغنام :   نستنتج مما سبق أن 
  ساعة ١٢ في الحوض یمتأل أن أي )١٥
  ٣ = ١٥ – ١٨ = اللجنتین في اشتراكھم تم اللذین الموظفین               ١٨=١٠  + ٨ = اللجنتین  مجموع)١٦
  ٨ : ١=     النسبة     )          ١٧

  
 فكر بعمق

 :ما عدد المثلثات في الشكل المقابل  ) ١
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :  كتشف الرقم المفقود في شراع الزورقا )٢
  
  
  
  
  
  
  
  ١٥ 

 ؟ 
  

١٩ 

١٦ 

١٢ 
٢٨ 
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  :ما عدد المستطیالت في الشكل المقابل  ) ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : لعبة من األنواع التالیة ٢٠یراد شراء عدد  ) ٤

  . دراھم ٤ سعر الواحدة منھا :عربات صغیرة 
  . فلسًا ٥٠ سعر الواحدة منھا :كرات مطاطیة صغیرة 

  .  فلسًا ٢٥حدة منھا  سعر الوا:بالونات 
   درھم ؟٢٠فكم عدد كل نوع حتى یكون مبلغ الشراء الكلي 

  
  : حالق عنده ثالثة أشخاص ، بعد أن حلق لھم أراد أن یأخذ ثمن الحالقة فقال  ) ٥

  .ففعل األول .  درھمًا ٢٠ضع في ھذا الدرج قدر ما بھ من مال وخذ منھ : لألول 
  .ففعل الثاني .  درھمًا ٢٠ر ما بھ من مال وخذ منھ ضع في ھذا الدرج قد: وقال للثاني 
  .ففعل الثالث .  درھمًا ٢٠ضع في ھذا الدرج قدر ما بھ من مال وخذ منھ : وقال للثالث 

  وفي النھایة اكتشف الحالق أن الدرج لم یعد بھ أي مبلغ 
  فكم كان المبلغ الموجود بالدرج من البدایة ؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ھناك رجال یسكن في الطابق السادس  ) ٦
  . إذا صعد سلم منزلھ درجتین في كل قفزة بقى في النھایة درجة واحدة -
  . درجات في كل قفزة بقى في النھایة درجتین ٣ إذا صعد سلم منزلھ -
  . درجات ٣ درجات في كل قفزة بقى في النھایة ٤ منزلھ  إذا صعد سلم-
  . درجات ٤ درجات في كل قفزة بقى في النھایة ٥ إذا صعد سلم منزلھ -
  . درجات ٥ درجات في كل قفزة بقى في النھایة ٦ إذا صعد سلم منزلھ -
  .فسوف یصل إلى الطابق السادس  درجات في كل قفزة ٧ إذا صعد سلم منزلھ -

  رجات سلم منزل ھذا الرجل ؟  فما عدد د
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبلغ الموجود با ) ٤

)٧   مرة فكم یكون سمكھا٥٠وكنت تستطیع ثنیھا . ملم ١اذا كان لدیك ورقة سمكھا   
  

  إجابات فكر بعمق
    مثلث١٤:   عدد المثلثات  ) ١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٤: الحل )٢

  ..................          حاول أن تعرف السبب في ھذا الجواب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ستطیل  م٢٥:   عدد المستطیالت  ) ٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عربات ٣=  عدد العربات الصغیرة   ) ٤
    كرة ١٥=       عدد الكرات المطاطیة الصغیرة 

   بالون ٢=      عدد البالونات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    درھم ١٧و٥= المبلغ الموجود بالدرج من البدایة  ) ٥
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   درجة ١١٩= عدد درجات السلم  ) ٦
٧(   
  
  

لغز 

  ) فقط لألذكیاء( آینشتاین ھو عالم الریاضیات 
________________________________________  

   
  اینشتاین كتب اللغز قبل قرن وعرضھ على العالم

  
  ما حلوه% ٩٨و % ٢وال حلھ اال 

   اللغزھذا ھو 
  

توجد خمسھ منازل لكل منھا لون مختلف ، یسكن كل منزل شخص من جنسیة مختلفة ، كل ساكن یفضل 
حتفظ بحیوان ألیف معین ، ال أحد من الجیران مشروب معین ، ویدخن نوع معین من السجائر ، وی

الخمسة یشرب نفس المشروب أو یدخن نفس النوع من السجائر أو لدیھ نفس الحیوان 
   ـ -: معلومات الربط ....األلیف

  .  یسكن البریطاني في المنزل األحمر -١
  .  لدى السویدي كلب -٢
  .  یحب الدنماركي شرب الشاي -٣
  . الجانب األیسر من البیت األبیض  البیت األخضر على -٤
  .  مالك البیت األخضر یشرب القھوة -٥
  .  الشخص الذي یشرب سجائر نوع بال مال لدیھ طائر -٦
  .  الرجل الذي یسكن في البیت األوسط یشرب الحلیب -٧
  .  مالك المنزل األصفر یدخن سجائر دنھل -٨
  .  یسكن النرویجي في المنزل األول -٩

  . دخن سجائر نوع مالبورو مجاور لمن لدیھ قط  یسكن م-١٠
  .  الرجل الذي لدیھ حصان یسكن مجاور لمن یدخن سجائر دنھل -١١
  .  مدخن سجائر نوع وینفلد یحب شرب الكوال -١٢
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  .  یسكن النرویجي مجاور البیت األزرق -١٣
  .  یدخن األلماني سجائر نوع روثمانز -١٤
  .  جار یحب شرب الماء  مدخن سجائر نوع مالبورو لدیھ-١٥
  

   -:المطلوب 
اللون ، الجنسیة ، الحیوان ، الشراب ، نوع السجائر ، لكل واحد مع توضیح من منھم لدیھ ... تحدید 
  سمكھ 

  فوازیر ریاضیة
 المطبخ المشترك في

 
" تملكھ ووضعت   قطع من الحطب الذي٣ الساكنات في شقة ریفیة في الفرن المشترك إحدى " ثریا" وضعت 
ان یطبخ طعامھ علي النار المشتركة ولتغطیة   منھمااإلذن زید فلم یكن لدیھ حطب وطلب أما قطع ٥" سلوى 

  للجارتین  عمالت٨التكالیف قام بدفع 
 الثمانیة؟ كیف تتقاسما ھذه العمالت

 
 المقدار مناصفة ألن زید قد استخدم نارھما بنفس

  بعدد ما وضعتاه من حطب ي ھذه النارأم نأخذ في االعتبار كیف اشتركتا الجارتین ف
  اإلجابة

 زید كانت مقابل الثلث الذي یشترك بھ في ھذا الفرن الثمان عمالت التي دفعھا
   عمالت٨ قطع حطب ب ٨علیھ دفعھ من ثمن  قدر زید ما یجب

  عملة٢٤ھو   قطع٨أي ان الثمن الكلي ل 
  عمالت٣ومنھا نجد أن ثمن قطعة الحطب الواحدة 

 عمالت ٧ مقابل استعمال الفرن ویتبقى لھا ٨ عملة منھا ١٥ قطع ثمنھا ٥ت وضع سلوى
   عملة١ویتبقى لھا   مقابل استعمال الفرق٨ عمالت منھا ٩ قطع ثمنھا ٣ثریا وضعت 

 الدراسیة الحلقات
  : حلقات دراسیة ٥توجد في المدرسة 

  : حلقة حدادة
 راحة تعمل یوما والیوم التالي

  : حلقة نجارة
 یوما ویومین راحةتعمل 

  : حلقة تصویر
  راحةأیامتعمل یوما وثالثة 

  : حلقة شطرنج
  راحةأیام وأربعةتعمل یوما 
  : حلقة كورال

  راحةأیامتعمل یوما وخمسة 
 ینایر اجتمعت في المدرسة كل الحلقات وابتدأت الدراسة ١في 

تجر فیھا أى من الحلقات   التي لممسیاتاأل التي اجتمعت فیھا كل الحلقات الخمس وكم عدد األمسیات كم عدد
  ؟األولى أشھراحسب ذلك خالل الثالثة  الخمس
  اإلجابة

 وھكذا..... .یوم ٤ یوم والثالثة كل ٣والثانیة كل   یوم٢ كل األولىتجتمع الحلقة 
  بدون باقي٢،٣،٤،٥،٦اصغر عدد یقبل القسمة على   ھو٦٠نجد ان 
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 األولىشھور  ٣ خمس حلقات معًا وال یمكن تكرار ھذا االجتماع خاللالدراسة سوف تجتمع ال  من٦١في الیوم 
 : كاألتي ٢٤ التي تخلو من الحلقات المدرسیة األیامعدد 
  في مارس٩ – في فبرایر ٧ –في ینایر  ٨

   عمل كل حلقةأیام شھور وحذف ٣ الألیام وذلك بعمل جدول
  یوما ٩٠ بأشھر ٣وذلك باعتبار 

  من أكثر؟
   اللذین مروا بھما على رصیف الشارعاألشخاصل ساعة بتعداد لجمیع قام اثنان خال

   یروح ویجيء على الرصیفاألخروقف احدھما عند البوابة واخذ 
   عدد من المارة؟أكثرمن منھما عد 

  اإلجابة
   كال االتجاھینفي الذین یمرون األشخاصالذي على البوابة عد 

  ل ذھابھ أو عودتھ خالاألشخاصكذلك الذي یسیر قابل نفس العد من 

  البیض
  لدینا سالت فیھا بیض ، وكان في بعض السالت بیض دجاج ، وفي البعض األخر بیض بط وعددھا

لو أنني بعت ھذه السلة فسیبقى لدي بیض دجاج :  (  وقد فكر البائع مع نفسھ قائال  ٢٩ ، ٢٣ ، ١٤ ، ١٢ ، ٦ ، ٥
  فأكثر بالضع

  ) من بیض البط 
  لبائع  أیة سلة كان یقصدھا ا

  اإلجابة
، أما ٥، ١٢، ٢٣ولقد كان بیض الدجاج في السالل ذات العالمات .  بیضة ٢٩لقد قصد البائع السلة ذات 

  ٦، ١٤ ن فكان في السالل ذات العددی–بیض البط 
  

 أقوال مأثورة عن الریاضیات                               
   تشارلز «. ظلمة عن قطة سوداء، والقطة لیست في الغرفةعالم الریاضیات ھو كرجل أعمى یبحث في غرفة م *

  « داروین
  « نیكوالس كوبرنیكوس عالم فضاء  »  .     الریاضیات كتبت لیفھمھا عالم الریاضیات فقط*
، ولكننا بعد ذلك  « ٢ = ١+١ » : ألن» ٢« ، وبالتالي كان من السھل علینا تعلم الرقم » ١« تعلمنا الرقم  *

  .« آرثر إدینجتون عالم فیزیاء / سیر«. أن المسألة أكبر من ذلك بكثیراكتشفنا 
  بقدر ما تشیر الحقائق الریاضیة للواقع بقدر ما تكون غیر مؤكدة، وبقدر ما تكون مؤكدة بقدر ما تكون غیر  *

            .« ناینشتای ألبرت .    » واقعیة
  .« إدوارد جیبون مؤرخ بریطاني«. ھا من الصحة في جزئیاتھافعلیة في عمومھا، ال أساس ل: قوانین االحتمال*

  .« لیف الندوا عالم فیزیاء«. نحن معشر الریاضیین دائمًا ما تجد لدینا مسحة من الجنون *
  .« ارنست مایر عالم أحیاء«. الریاضیات علم صغیر جدًا، بحجم علم النحو بالنسبة للغة *
  .« مینكن.بي.جاي«. شیاء التي لن یضرك معرفتھا وال حتى عدم معرفتھاتحتوي الریاضیات على كثیر من األ *
  .« جولز ھنري عالم ریاضیات وفیلسوف«الریاضیات ھي محاولة إعطاء نفس األشیاء مسمیات مختلفة  *
  سیمون دونیس عالم ریاضیات وفیزیاء«. أن نتعلم الریاضیات وأن ندِرس الریاضیات: في حیاتنا شیئان مھمان *
إجاباتي كان یقصد بھا السخریة من  لم یستطع أساتذتي اكتشاف أن. الریاضیات كانت أسوأ المواد التي درستھا *

. واضح: أخطر الكلمات التي یمكنك أن تجدھا في الریاضیات كلمة  من-. »كالفن تریلین كاتب صحفي«. األسئلة
  .« تمبل عالم ومدرس ریاضیات بیل، غیریك«
  لزواج، كالھما یبدأ بفكرة بسیطة في البدایة ولكنھ یتعقد بعد ذلكالریاضیات مثل ا *

  ؟) ذھب عیار أربع و عشرین ( ما معنى 
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) عیار أربعة و عشرین ، عیار واحد و عشرین ، عیار أربعة عشر ( عند شراء الحلي الذھبیة كثیرا ما نسمع عبارات 
  ، فما المقصود بذلك ؟ 

لذھبیة تعبیرا عن نسبة الذھب الخالص فیھا ، فالحلي المصنوعة من ذھب عیار أربعة عشر ُیـعتبر القیراط في الـُحـِلـّي ا
، و الـُحـِلي المصنوعة من ذھب عیار واحد و عشرین قیراطا تبلغ  % ٥٨٫٣٠قیراطا مثال تكون نسبة الذھب فیھا 

 ٩٩٫٩٥ا تبلغ نسبة الذھب فیھ ، في حین أن الذھب من عیار أربعة و عشرین قیراط%  تقریبا ٨٧٫٥نسبة الذھب فیھا 
 . %  

و في العادة فإن الحلي الذھبیة ال ُتصنع من الذھب ذي األربعة و العشرین قیراطا ، ألنھ یكون َطـِرّیـا ، لذا ُتضاف إلیھ 
  .ِنَسـٌب مختلفة ِمن النحاس و الفضة ِلـَتـْقـِسـیتھ 

  ١٨، ٢١ ،٢٢ ، ٢٤ماھي عیارات الذھب ومن أین تم اشتقاقھا 

  ...ون ننطلق من شيء متفق علیھ دع

معنى ھذا أن نسبة الذھب فیھ .. نا یعرف انھ األربع وعشرین ھو الذھب الخاص النقي بأغل .. ٢٤أال وھو عیار ال 
  ..بالمائة ١٠٠تصل إلى 

   بالذات٢٤لكن لماذا عیار 

ھي عبارة عن اتفاق وال یمت  ف٢٤نقول الشيء ما ھو إال اتفاق بین الناس في وقت سابق ان الذھب النقي ھو عیار 
 ، ولكن ١٠٠٠ من ١٠٠٠ سھم من الذھب یعني ١٠٠٠ یحتوي على ٢٤واتفق كذلك انھ الذھب ... للرقم بأي صلة 

 فما فوق باأللف سھم ٩٥٠ من تبدأ وعشرین األربع فدرجات بالمائة ١٠٠بما أن من الصعب الحصول على نقاوة  
سعر على وكل ھذا یؤثر ...  وھلم جرا ٩٩٩٫٩ و ٩٩٩٫٥ و ٩٩٩تزداد  كلما كان النسبة أنقىفكلما الذھب كان 

  لذلك یعبر عن العیار برقم او عدد أسھم الذھب في كل عیار.. السبائك ویظھر ھذا في السبائك واألوزان الكبیرة 

  ...ثم جاءت العیارات األخرى للتعبیر عن النقاوات المختلفة 

  ارات المختلفة فاننا نقوم بالتاليلذلك عندما نرید معرفة كم سھم في العی

   سھم٩١٦٫٦٦ = ١٠٠٠ * ٢٢/٢٤ =٢٢عیار 

   سھم٨٧٥ = ١٠٠٠ * ٢١/٢٤ = ٢١عیار 

 رشاقتك بالرياضیات

مما الشك فیھ أن للریاضیات دورًا ھامًا في بناء حضارات الشعوب ، وأن تطبیقاتھا تستخدم في جمیع مناحي الحیاة ، 
تطبیقات الطبیة للریاضیات وھو وزنك وكتلتك التي ینبغي أن یكون علیھا جسمك من وأن ما نعرضھ لك اآلن ھو إحدى ال

  :خالل المعادالت التالیة 

  :معادلة الوزن 

  :یمكنك أن تعرف وزنك المثالي من المعادلة التالیة 

  ١٠٠  -  )سم( الطول = الوزن المثالي لجسم اإلنسان 

  :معادلة الكتلة 
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  :ة التالیة یمكنك معرفة كتلتك من المعادل

  )بالمتر (  مربع الطول  ÷) كجم ( الوزن = الكتلة 

   :والناتج من معادلة الكتلة یحدد مستوى النحافة والسمنة لجسمك تبعًا للتالي 

 جسمك الناتج من الكتلة

 نحیف ٢٠أقل من 
 طبیعي ٢٥   ـــ ٢٠
 زیادة ٣٠ ـــ ٢٥
 سمنة متوسطة ٤٠ ـــ ٣٠
 سمنة مفرطة  فما فوق٤٠

    

  

  

   ھذه العملیة محیرة تبرھن ذكاء
  ي رضي اهللا عنھلسیدنا ع

  
  ذكاء  اإلمام عي رضي اهللا عنھ

   جمال عن طریق اإلرث بنسٍب متفاوتة ١٧كان ھناك ثالثة رجال یمتلكون 
  فكان األول یملك نصفھا، والثاني ثلثھا، والثالث تسعھا 

  وحسب النسب یكون التوزیع كاآلتي 
  ٨٫٥) = ٢÷١٧(األول یملك النصف 
  ٥٫٦٧) = ٣÷١٧(الثاني یملك الثلث

   ١٫٨٩ ) = ٩÷١٧(الثالث یملك التسع 
  . ولم یجدوا طریقة لتقسیم تلك الجمال فیما بینھم، دون ذبح أي منھا أو بیع جزء منھا قبل القسمة 

  فما كان منھم إال أن ذھبوا لإلمام علي رضي اهللا عنھ لمشورتھ وحل معضلتھم 
  ھل لي بإضافة جمل من جمالي إلى القطیع ؟؟: ي رضي اهللا عنھ قال لھم اإلمام عل

  فوافقوا بعد استغراب شدید 
  :  جمال، وقام اإلمام علي رضي اهللا عنھ بالتوزیع كالتالي١٨فصار مجموع الجمال 

   ٩) = ٢÷١٨(األول یملك النصف 
   ٦)= ٣÷١٨(الثاني یملك الثلث 
   ٢) = ٩÷١٨(الثالث یملك التسع 

   جمال ١٧ب في الموضوع أن المجموع النھائي بعد التقسیم یكون ولكن الغری
  فأخذ كل واحٍد منھم حقھ 

  واسترد اإلمام جملھ 
  ) الثامن عشر( 
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  من روائع اإلمام علي رضي اهللا عنھ
  

  والمتتابعة الھندسیة المتتابعة الحسابیة

  وعناصرھا تسمى حدود المتتابعة . ة من ح دالة د مجالھا مجموعة جزئیة من ط ومداھا مجموعة جزئی: المتتابعة ھي 

  . ح ←ط : د : ومتتابعات غیر منتھیة .  ح ←} ،م...، ٢،٣، ١{د  :   وھناك متتابعات منتھیة

   المتتابعة الحسابیة

 وتسمى د أساس  ن ، لجمیع قیم  نح  -  ١+ نح= متتابعة حسابیة إذا وجد عدد ثابت د بحیث د  } نح{نقول أن 
  المتتابعة 

  :حظات مال

  .د ، أ ھو الحد األول ، د ھو األساس ) ١ -ن + (أ  =  نح:  الحد النوني للمتتابعة الحسابیة ھو -١

  . األوساط الحسابیة بین العددین أ ، ب ھي حدود المتتابعة التي حدھا األول أ وحدھا األخیر ب -٢

  :أمثلة 

  . أم ال ولماذا ؟ حسابیة} .....،١٥،١١،٧،٣{= } نح{:  ھل المتتابعة ) :١(مثال

  . ، لجمیع قیم ن ٤ =  نح  -  ١+ نح   المتتابعة حسابیة ألن) :١(جواب

  .} ....،١١-،٧-،٣-،١{: للمتتابعة الحسابیة ) ١٣ح( أوجد الحد الثالث عشر ) :٢(مثال

  : ، إذن  ١) =أ( ، الحد األول ٤- = ١-٣-) = د( أساس المتتابعة ) :٢(جواب

   .٤٧ -) = ٤٨ - + (١ = ٤-× ) ١ - ١٣ + (١ = ١٣ح

  . ؟ ٢٤٥ ، ١٣- إدخل خمسة أوساط حسابیة بین العددین ) :٣(مثال

   ؟=  ، د ٧=  ، ن ٢٤٥ =  نح ، ١٣-=  أ ) :٣(جواب

  :یلي   من القانون كما )د(نوجد أساس المتتابعة 

  د )١ -ن + (أ  =  نح

   .٢٠٢ ، ١٥٩ ، ١١٦ ، ٧٣،  ٣٠:  ، إذن األوساط ھي  ٤٣=  ، إذن د  د× ) ١ - ٧ + (١٣- = ٢٤٥

  المتتابعة الھندسیة

  :عزیزي الطالب الحظ المتتابعات التالیة واكتشف القاعدة 
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}١-،٣،٩-،٢٧{، } .....،٥،٥،٥{، } .....،١٦،٨،٤،٢،١،....{  

 ، وھذا النوع من المتتابعات نسمیھ  نالحظ في كل المتتابعات السابقة أن كل حد قسمة سابقھ یساوي مقدار ثابت
  .المتتابعات الھندسیة ب

  :المتتابعة الھندسیة

وتسمى ر أساس ن  ، لجمیع قیم  نح  ÷ ١+ نح= متتابعة ھندسیة إذا وجد عدد ثابت ر بحیث ر  } نح { نقول أن
  .المتابعة 

  :مالحظات 

  .ابعة  ، حیث أ ھو الحد األول ، ر ھو أساس المتت ١ -ن أ ر =  ن ح  :الحد النوني للمتتابعة الھندسیة ھو -١

  . األوساط الھندسیة بین العددین أ ، ب ھي حدود المتتابعة التي حدھا األول أ وحدھا األخیر ب -٢

  : حیث    إذا كانت األعداد أ ، ب ، جـ في تتابع ھندسي فإن ب یسمى الوسط الھندسي-٣

  .جـ ×زائد أو ناقص الجذر التربیعي لـ أ=  ب ←  جـ/ب= ب /أ

  :أمثلة 

  ؟.....  ،١٢ ، ٦ ، ٣: یما إذا كانت المتتابعة التالیة ھندسیة أم ال قرر ف) : ١(مثال

  . ، لجمیع قیم ن ٢ =  نح  ÷ ١+ نح المتتابعة ھندسیة ألن ) :١(جواب

  ؟.... ،٢،١-،٢/١:  أوجد الحد العاشر في المتتابعة ) :٢(مثال

  : ، إذن ٢- = ٢/١ ÷ ١-=  ر   ،  ٢/١= المتتابعة ھندسیة ، أ ) : ٢(جواب

ح
٢٥٦) = ٥١٢-(  × ٢/١ =  ٩٢- × ٢/١ =  ١٠  

  . ؟ ٩ ، ١٦ أوجد الوسط الھندسي للعددین ) :٣(مثال

   .١٢زائد أو ناقص  = ١٤٤زائد أو ناقص جذر = الوسط الھندسي للعددین ) : ٣(جواب

   ؟٢ ، ٤٨٦ إدخل أربعة أوساط ھندسیة بین العددین ) :٤(مثال

 ،  ٤٨٦= أ) : ٤(جواب
ح
  : ، بقي أن نوجد األساس ر كما یلي  ٦=  ، ن  ٢ =  ٦

ح
   ١ -ن أ ر =  ن

  ٥٣ = ٢٤٣ ، الحظ أن     ٢٤٣/١ =  ٥ر   ←    ٤٨٦/٢ =  ٥ر    ←       ١ - ٦ ر ×٤٨٦ =٢
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  ٣/١=  ر  ←   ٥)٣/١ ( = ٥ر

  المصفوفات
المصفوفة هي مجموعة رموز أو أرقام مرتبة على هيئة صـفوف وأعمـدة ومحاطـة           -:تعريف المصفوفة 

  .ن، ويطلق على هذه األرقام والرموز اسم عناصر المصفوفةبقوسي
  -:وتحتوي على مجموعة من األرقام كاألتي) ٣x٣(المصفوفة التالية هي من حجم  :مثال

  
١-           ٣         ٢                              
٥             ٧         ٤                 
٨            ٦-        ٠               

  :أنواع المصفوفات
 هي تلك المصفوفة التي يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد األعمدة ويطلـق علـى          -:المصفوفة المربعة  -١

  .ومجموع هذه العناصر يسمى بأثر المصفوفة. عناصر القطر الرئيسي للمصفوفة المربعة العناصر القطرية
  .3x3التالية هي مصفوفة مربعة ذات درجة ) A(المصفوفة 

 هي تلك المصفوفة التي تكون جميع عناصرها مساوية للصفر، وتكون ذات أحجـام     -:المصفوفة الصفرية  -٢
  .4x3آالتية هي مصفوفة صفرية ذات درجة ) B(مختلفة على سبيل المثال المصفوفة 

B=


















000
000
000
000

 

  
  .نظر عن األعمدة هي تلك المصفوفة التي تحتوي فقط على صف واحد بغض ال-:المصفوفة الصفية -٣
   :مثال

                              ١-      ٨   ٣    ٢   ٧                              
  

  .1x5المصفوفة هي ذات درجة 
  . هي المصفوفة التي تحتوي على عمود واحد فقط بغض النظر عن عدد الصفوف-:المصفوفة العمودية -٤

C=























3
7
4
8
6

 

   عناصر القطر الرئيسي  هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها صفر ما عدا-:طريةالمصفوفة الق -٥

A=


















5000
0800
0060
0001
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 بحيث تكون قيمة كل عنصر من عناصرها القطر الرئيـسي  )مربعة( هي مصفوفة قطرية   -:مصفوفة الوحدة  -٦
  :وذلك كاألتي.مساوية للعدد واحد الصحيح 

L=
















100
010
001

 

  -:فات وطرحهاجمع المصفو
  : التاليتينA,B اجمع واطرح المصفوفتين :مثال

A=
















31
72
05

                                 B=
















123
26
48

 

C=A+B=
















154
98
413

                 C=A-B=
















−−
−

−−

92
54
43

 

  :ضرب المصفوفات
 البد إن يكون عدد األعمدة بالمصفوفة األولى يساوي عـدد الـصفوف فـي               لكي نتمكن من ضرب مصفوفتين    

 ،فـان حاصـل     (nxp) ذات الحجـم     B والمصفوفة   (mxn) ذات الحجم    Aفإذا كانت المصفوفة    .المصفوفة الثانية 
أي إن كـل     . (mxp) ذات الحجـم     C مأخوذتين بهذا الترتيب يعطي المـصفوفة        A.Bضرب هاتين المصفوفتين    

صر الصف من المصفوفة األولى يضرب في العنصر المناظر له في العمود في المصفوفة الثانيـة،                عنصر من عنا  
  :ثم يتم جمع حاصل الضرب وذلك كاألتي

A=
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  المحددات
  -:قيمة المحدد

   x٢ ٢نبدأ أوال بمحدد ذي. حدد قيمة حقيقية، ولبيان كيفية إيجاد قيمة المحددلكل م
   االتية المحددات من كل قيمة اوجد
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  ١٣-  = ٣×٥  - ١×٢= ∆ المحدد قيمة نفرض
  

٢(   

  الحل
  

 =٥٩- ) = (٦٩-) + (١٢ (- ٢٢(  
  ٣ ×٣هناك طريقة اخرى الحل المحدد  

  :أوجد قيمة المحدد التالي :مثال

∆ (A)=
062
713
542

 

∆ (A)=
062
713
542

62
13
42

 

∆ (A)={(2×1×0)+(4×7×2)+(5×3×6)}-{(4×3×0)+(2×7×6)+(5×1×2)}=52 
 
 
 

  للوغاریتمات وااألسس وخواص قوانین
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  قواعد االشتقاق

   - : مشتقة  الدالة الثابتة)  ) ١
  جـ      حیث   جـ  عدد  ثابت  فإن       ) =  س (     مشتقة الدالة  الثابتة   ھي الدالة  الصفریة  أي  ان  إذا  كانت    د 

  صفر ) =      س(   َد 
                       

         ١-ن ن س )  =  س (   َد      فإن ن  س )  =   س( إذا  كانت  د ) ٢
  
  مشتقة حاصل  ضرب عدد حقیقي  في دالة  ) ٣

أیضٍا قابلة )  س) ( جـ  د (  لیكن  جـ  عدد حقیقي  فإذا كانت الدالة قابلة لإلشتقاق  عند  س  فإن  الدالة  
  للإلشتقاق عند س ویكون 

       )  س ( جـ  َد ) =  س   ( َ(جـ  د  ( 
   -: مشتقة  حاصل جمع دالتین ) ٤

قابلة لإلشتقاق  عند  )  ر +  د (   إذا كانت  كًال  من الدالتین  د ،  ر  دالتین قابلتین لإلشتقاق  عند  س   فإن  
  س  وتكون 

  )  س ( َر ) +  س ( َد =  َ   )  ]س ( ر ) + س( د   [ 
    

   مشتقة الثانیة+  مشتقة األولى ]  =  الثانیة + األولى  [   أي أن   مشتقة 
   -: مشتقة حاصل ضرب دالتین ) ٥ 

قابلة )  ر ×  د (    عند  س   فإن  حاصل الضرب  لالشتقاق  إذا  كانت  كًال  من الدالتین  د ،  ر  دالتین قابلتین 
    عند  س  وتكون  لالشتقاق

  )  س ( د × )   س (َر )  +  س ( ر × ) س ( َد =  َ   )  ]س ( ر ×  ) س( د   [ 
  

  األولى × مشتقة الثانیة  +  الثانیة × مشتقة األولى  ]  =  الثانیة × األولى  [   أي أن   مشتقة 
  ن ) ] س ( د [  مشتقة  الدالة  على الصورة  )٦

  : قابلة لإلشتقاق  عند  س   فإن )  س (   حیث    د          ن) ] س ( د [ =    ص    إذا كانت  الدالة 
  )  س ( َد  ×      ١ -ن) ] س ( د [ ن   =     َص  

  ) بداخل القوس  أي مشتقة ما( مشتقة الدالة  ×      ١ -ن] الدالة    [ ن   =  ن] دالة [  أي ان   مشتقة  
    مشتقة  الجذر التربیعي) ٧

    مشتقة مابداخل الجذر =      مشتقة  الجذر التربیعي  
  نفس الجذر× ٢                                            

  
   مشتقة دالة  كسریة  بسطها  عدد ) ٨

  ایضًا لھا  وجود  ویكون)  س ( لھا وجود   فإن   َد)  س (     ،     َر        ١      )  = س (   إذا كانت    د 
  ) س (                                ر 

   المقام   مشتقة-   =  ) س (  ر -)  =   س ( َد  
   ٢]المقام           [ ٢) ]س ( د                    [ 

  مشتقة دالة كسریة بسطھا ومقامھا دوال كثیرة حدود ) ٩
   إذا كانت   من الدالتین  د ،  ر  دالتین قابلتین لإلشتقاق  عند  س 

  
    )س ( د × )  س (     َر - )  س ( ر × ) س ( َد   ]   =  )س ( د  [  =    شتقة الدالة   م

  ٢)  ] س ( ر )                             [  س (  ر                            
  البسط ×     مشتقة المقام   - االمقام  × مشتقة البسط       ]  =   البسط[  أي أن   مشتقة

  ٢]  المقام [                       المقام                        
   قاعدة السلسة
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    د ع   ×   د ص =   فان                       )       س (  ر =   ، ع  )  ع ( د= ص 

     د س          د ع                                                                                
  مشقة الدوال المثلثیة

  
  بعض القوانین الھامة في التكامل

  
  
  
  
  
  
  
  

 )  س ( د  )   =  س (  مشتقة  د  الدالة )  س ( د 
  ــــــــتـــــــــا س         ج   جـــــــا س 

    جـــــــــــــــــا س   -       جــــتـــا س 
   س   ٢      قـــــــــا  ظـــــــا س 

  س   ٢   قـــــــتـــــــــا -       ظــــتـــا س 
    قــــا س   ظـــا س   قـــــــا س 

        قــتـــــــا س  ظــتـــا س  -   قـــــتــا س 
 )       س (  َد .   )س  ( د   جــــــــتـــــــــا  ) س( د ـــاجــــ 

  )       س (  َد .   )س(د   جـــــــــــــــــا -       ) س( د جــــتـــا
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  مع الحكمة
 .راھا الناس صغیرةترى الناس صغارا وی..ال تكن كقمة الجبل

 عندما سقطت التفاحة الجمیع قالوا سقطت التفاحة إال واحد قال لماذا سقطت؟؟
 .  بالغھ من التعبیرأعظمقد یكون الصمت 

 . في الصوابأخطا في الجواب أسرعمن 
 .أفكارك لك لكن أقوالك لغیرك

 .فأنت أشقى أھل األرض..وذكریات مریرة..إذا كانت لك ذاكرة قویة
 .ولكن یجب أن تعرف كل ما تقول..أن تقول كل ما تعرفال یجب 

دون حب كغابة  إنھ،،ودون ابتسامة كوردة دون رائحة،،اإلنسان دون أمل كنبات دون ماء
 . وحش في قطیع ال یرحمكاإلنسان دون إیمان ،،احترق شجرھا

 . للذكاء حدود لكن ال حدود للغباء
 .ة الحزناهللا أدرى بلوع.. لم یخلق الدمع المرئ عبثا 

 .واعمل ما شئت فإنك مجازى بھ، وأحبب من شأت فإنك مفارقھ،عش ما شئت فإنك میت 
 .ال یألم الجرح إال من بھ ألم...ال تشكوا للناس جرحا أنت صائبھ

 .كل شئ یبدأ صغیرا ثم یكبر إال المصیبة فإنھا تبدأ كبیرة ثم تصغر
  .كل شئ إذا كثر رخص إال األدب فإنھ إذا كثر غال

  . الحاجة لھاأزادتصداقة كالمظلة كلما اشتد المطر كلما ال
  
  
  

  وفي الختام 
  

 ..فاليوم أنا معك وغداً في التراب..تبكي على موتي  الحظيقارئ  يا
 

 !..فإن عشت فإني معك وإن مت فللذكرى
 

 ..تعجب من أمري ماراً على قبري ال ويا
 

  ... باألمس كنت معك وغداً أنت معي
  )لكتاب قد أعجبكأتمنى أن يكون ا(

  
 احمد حماد شعبان/ األستاذ
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