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 جُٔإُق ك٢ ْطٌٞ

 
 ٓؼِٞٓحش جإلضٛحٍ

 جالْْ: جقٔى قٔحو ٖؼحٕ ْؼى

 جُٔى٣٘س: جُؿ٤ُز                ٌٓحٕ جإلهحٓس: ٍٓٛ 

   1ٌٖٖٔٙ٘ٙٔٔٔٓهْ جُؿٞجٍ: 

 hamad70t @gmail.comجُر٣ٍى جإلٌُط٢ٍٗٝ: 

 جإلٗطحؼ جُؼ٢ِٔ
 ٖٕٔٓ  جُ٘حٍٖ جُْٔٞٓس جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ ٝجُػوحكس -حتد ٠ٍٝجتق ج٣ٍُح٤ٞحش  ٓإُق ًطحخ ػؿ -

 ٕٗٔٓجُ٘حٍٖ جُْٔٞٓس جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ ٝجُػوحكس  -ٓإُق ًطحخ ْٓٞٞػس جُطؿحٌخ ٠ٍٝجتق ػ٤ِٔس  -

 ٕ٘ٔٓجُ٘حٍٖ جُْٔٞٓس جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ ٝجُػوحكس  - ك٢ ج٣ٍُح٤ٞحشْٓٞٞػس جُؼرو١ٍ ٓإُق  -

 ٕ٘ٔٓجُ٘حٍٖ جُْٔٞٓس جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ ٝجُػوحكس  - ج٣ٍُح٤ٞحش ْٓٞٞػس جْح٤ْحش  -

 ٕٙٔٓجُ٘حٍٖ جُْٔٞٓس جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ ٝجُػوحكس  -ْٓٞٞػس جالػؿحَ جُؼىو١ ك٢ جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ ٓإُق  -
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 هدي هذا الكتاب إلً ا
 

 ابنً العزٌز 
 ٌاسٌن احمد حماد
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كله،فلم ٌبَق منه شًء إن العبقري شؽل بالعلم فكره .
 لفهم الحٌاة .. فصار عند أهلها مجنونا  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mesvarem/aladad/144.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/mesvarem/aladad/144.gif?attredirects=0
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هي تلك المتعة التي يبحث عنها األذكياء ويحاولون   الرياضيات
 "استكشاف أسرارها وحل مجهوالتها
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 مقدمة الكتاب
 

الحمد هلل القدٌـم ببل ؼاٌة ، والباقً ببل نهاٌة ، الذي عبل فً دنوه ، ودنا فــً 
 , علـوه

 ، وال ٌحٌـط به مكـان ، وال ٌإوده حفظ ما خلق ، ولــم  فـبل ٌحوٌـه زمـان
 ٌخلقه على مثال سبق ، بل أنشؤه ابتداعـا  ، وعدله اصطناعــا  ، فؤحسن كـل 
شًء خلقه ، وتمم مشٌبته، وأوضح حكمته، فدل على ألوهٌته، فسبحانه ال 

 معقـب 
 ــل شًء لحكمـه، وال دافع لقضابــه، تواضع كـــلّ شًٍء لعظمته، وذل ك

 لسلطانه، ووسع كل شًء فضلــه، ال ٌعـزب عنــه مثقــال حبه وهو السمٌــع 
 العلٌم، وأشهد أال إله إال هللا وحــده ال مثٌــل له، إلهــا  تقدسـت 

أسماإه، وعظمــت آالإه، عبل عــن صفات كل مخلوق، وتنزه عن شبه كـل 
ٌُعصى فٌحلم، فبل تبلؽـه األوهـام وال تحٌط به العق ,مصنــوع ول وال األفهام، 

ٌُدعى فٌسمــع، وٌقبـل التوبة عن عباده وٌعفــو عن السٌبــات وٌعلم مـا  و
 ٌفعلون.

 اما بعد كم هً المشاعر الكثٌرة
واألفكار العدٌدة التً اختلطت فً ذهنً عندما هممت بإعداد هذا الكتاب ، لٌطل 

 علٌكم نجمة
مل العبارات .. وأرق الكلمات .. وأصح بهٌة مرصعة بؤجمل الحلل  لتتحفنا بؤج

 المعانً وأعذب الحكاٌات ..
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 مقدمة
أي أن العدد هو تعبير رمزي أو   1األْعدَاُد لغًة هي جمُع الَعَدِد، والعدُد هو "مقدار ما ُيَعدُّ، وَمْبَمُغُه."

 شياء.ار ما يعد من الكائنات والاصطالحي أو كتابي لمقد
األرقاُم لغًة فهي جمع الرَّْقُم، والرَّْقُم في عمم الحساب: "هو الرمز المستعمل لمتعبير عن أحد األعداد أما 

إذًا الرقم هو رمٌز يعبر عن العدد   2البسيطة، وهي األعداد التسعة األولى والصفر، ]أو ما ُركَِّب منها[."
بواسطة ما يكتب كتابًة.  ففي القرآن الكريم  الذي عادًة ما يعبر عنه بواسطة تركيب معين من األرقام أو

مثاًل ال يوجد آيٌة كتب فيها العدد بشكل رقمي )أي عمى شكل رمز( ولكن عبر عنها بشكل كتابي.  ففي 
فمْن لَّْم يِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم في الحِج وسبعٍة إذا َرجعُتْم،  :  196قوله تعالى في سورة البقرة اآلية 

   3قد كتبت كتابًة. –كما هو الحال في جميع سور القرآن الكريم  –، نجُد أن األعداد َعَشَرٌة َكاِمَمةٌ  ِتمكَ 
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 النشؤة األولى لؤلرقام فً العالم
 

:  فهو إحصاء الشًء. العدُّ

 

ٌُعدُّ ومبلؽه، وجمعه أعداد. وأما العدد:  فهو مقدار ما 

 

 مقتسم والمٌراث، وهً جمع عدٌدة: وهً الحصة.وهو المال ال ومنه العدابد:

  

 فهو الكتابة والختم. وأما الرقم:

 

 هو تقٌٌد األعداد. والترقٌم:

 

فه عبدالرحمن بن خلدون، فً مقدمته، بقوله: وأما الحساب:  فقد عرَّ

 
ع، "هو صناعة عملٌة فً حساب األعداد بالضم والتفرٌق، والضم ٌكون فً األعداد باألفراد وهو الجم
وبالتضعٌؾ، تضاعؾ عددا  بآحاد عدد آخر، وهذا هو الضرب، والتفرٌق أٌضا  ٌكون فً األعداد، أما 
باألفراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقً، وهو الطرح، أو تفضٌل عدد بؤجزاء متساوٌة تكون 

 أو التكسٌر". عدتها محصلة، وهو القسمة، سواء كان فً هذا الضم والتفرٌق على التصحٌح من العدد
 

والحساب أساس جمٌع الفروع الرٌاضٌة، سواء كانت بحتة أو تطبٌقٌة، وهو أكثر العلوم نفعا ، وربما 
ال ٌوجد فرع آخر، فً المعرفة اإلنسانٌة، أكثر انتشارا  بٌن الناس مثله. وموضوعه العدد، والعدد إما 

 مفرد وإما مركب:
 

 ، واإلثنٌن، والعشرة والتسعٌن.ما وقع فً مرتبة واحدة كالواحد فالمفرد:

 

 ما وقع فً مرتبتٌن أو أكثر، كؤحد عشر، وكمابة وثبلثة وثبلثٌن. والمركب:

 
 والعدد أٌضا  إما زوج، وإما فرد:  

 
 فالزوج وهو أنواع:

 

وهو العدد الذي ٌنقسم إلى قسمٌن متساوٌٌن، وهو ما ٌقبل التنصٌؾ إلى  زوج الزوج:    

 الواحد، مثل: 
 



 31111501110اعداد االستاذ/ احمد حماد شعبان سعد   9

 

           ٕٖو                    ٙٔو                      8
 

 وهو ما ٌتنصؾ مرة واحدة فقط، مثل:  وزوج الفرد:    

 
 ٖٓو                    ٓٔو                    ٙ
 

وهو ٌتنصؾ أكثر من مرة واحدة دون أن ٌصل التنصٌؾ إلى  وزوج الزوج والفرد:    

 الواحد، مثل: 
 
 ٕٓو                    ٕٔ
 

 وأما الفرد فهو:
 

 ٔٔ، 7، ٖ، ٔأي عدد ال ٌمكن تقسٌمه إلى نصفٌن، بحٌث ٌكون كل منهما عددا  صحٌحا ، مثل 
 

وهو ؼٌر العدد األولً: الذي هو عدد كامل ال ٌقبل القسمة، دون باق، على أي عدد آخر، خبلؾ الواحد 
 الصحٌح، وذلك مثل:

 
 هكذا.، وٖٗ، 9ٔ، 7ٔ، ٖٔ، ٔٔ، 7، ٘، ٖ
 

هً عوامل   ٙ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔهً األرقام التً ٌقبل العدد القسمة علٌها، فمثبل :  عوامل العدد:

 ، ألنه ٌقبل القسمة علٌها كلها.ٕٔالعدد 
 

 واألعداد، بشكل عام، أنواع: تامة، وزابدة، وناقصة، ومتحابة.
 

 أوال : األعداد التامة:
 

، ٔ، فعواملها ٙ، ٌسمى تاما ، وأصؽر األعداد التامة كل عدد ٌتساوى مجموع عوامله مع العدد نفسه
، ومن األعداد التامة 8ٕ، مجموعها ٗٔ، 7، ٗ، ٕ، ٔ، وعوامله 8ٕ، ٌلً ذلك ٙمجموعها  ٖ، ٕ

، وفً 8ٕ، وفً العشرات سوى ٙوال ٌوجد فً اآلحاد سوى  ٖٖٖٖٙٓ٘٘، و 8ٕٔ8، و 9ٙٗ
فً آحادها. وهً  8أو  ٙبدأ إما بالرقم . وهً دابما  ت8ٕٔ8، وفً اآلالؾ سوى 9ٙٗالمبات سوى 

 عددا  فقط. 7ٔدابما  أعداد زوجٌة. وجمٌع األعداد التامة 
 

 أما األعداد الزابدة:
 

 ٙٔ(  ٙ، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ، الذي مجموع عوامله )ٕٔفهً كل عدد مجموع عوامله أكبر منه، مثل العدد 
 أكبر منه.

 

 وأما األعداد الناقصة:
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( ٘، ٕ، ٔ، فإن مجموع عوامله )ٓٔله أصؽر من العدد نفسه، مثل العدد فهً كل عدد مجموع عوام

 أقل منه. 8
 

 وأما األعداد المتحابة:
 

وهً كل عددٌن مزدوجٌن، أحدهما ناقص، والثانً زابد، إذا كان مجموع عوامل كل منهما مساوٌا  
 وهو عدد ناقص. 8ٕٗ، وهو عدد زابد، و ٕٕٓلآلخر، مثل العددٌن 

 
 )الحظ أن:

 
 8ٕٗ=  ٓٔٔ+  ٘٘+  ٗٗ+  ٕٕ+  ٕٓ+  ٔٔ+  ٓٔ+  ٘+  ٗ+  ٕ+  ٔهً  ٕٕٓعوامل العدد 

 
 ٕٕٓ=  ٕٗٔ+  7ٔ+  ٗ+  ٕ+  ٔهً  8ٕٗوأن عوامل العدد 

 

  :األعداد المثلثٌة

 ٕ+ٔ،  ٔوهً :  وهً األعداد التً تنتج من حاصل جمع أي عدد مع األعداد التً تسبقه
 ،ٔ+ٕ+ٖ  ،ٔ+ٕ+ٖ+ٗ، . . . . . .، 

 :بب التسمٌةس

سمٌت هذه األعداد أعدادا  مثلثٌة ألنه إذا تم تمثٌل كل عدد بنقطة فإنها تشكل مثلثا  كما 
 ٌتضح من الرسوم التالٌة:

 

ٌطلب من الطبلب تسجٌل عدد المسامٌر كما ٌظهر على اللوحة فً كل مرة فً جدول كما 
 ٌلً :
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 كٌؾ ٌمكن إٌجاد قاعدة لجمع ن من الحدود ؟

وسجل النتابج   مشابها  لكل من األشكال السابقة كما ٌظهر فً األشكال التالٌة كون شكبل  
 وقارن عدد المسامٌر فً الحالتٌن قبل تكوٌن الشكل وبعده:  فً جدول

  

 

 ان لدٌك اآلن مستطٌل فً كل حالة ، حاول أن توجد عدد المسامٌر المكونة لكل مستطٌل .

من طول المستطٌل وعرضه وسجل النتابج التً  ثم حاول أن تجد عبلقة بٌن كل حد وكل 
 تحصل علٌها فً الجدول التالً وقارنها بالنتابج التً حصلت علٌها فً الجدول السابق 
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لعلك الحظت أن عدد المسامٌر فً المستطٌل هً عبارة عن عدد المسامٌر المكونةة لطولةه 
علٌةه إذا كةان ترتٌةب الحةد العةدد الةذي ٌلٌةه ، و× فً عرضه وهما عبارة عن ترتٌب الحةد 
 هو ن فإن عدد المسامٌر المكونة له هً :

( ، ولكن ذلك ٌمثل عدد المسامٌر لكامل المستطٌل أي للشكلٌن اللذان  ٔن ) ن +  
 عملتهما 

وكما الحظةت أن المسةامٌر المكونةة ، ٕ(/  ٔإذن عدد المسامٌر للشكل الواحد = ن ) ن + 
   أي حاصل جمع عدة أعداد متتالٌة وعلٌه للشكل الواحد تمثل عددا  مثلثٌا  

 

 

 األعداد المربعة 

 ، ..... ٕ٘،  ٙٔ،  9،  ٗ،  ٣ٌٖٔٔ ضٔػ٤ِٜح ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُ٘وح٠ ػ٠ِ ٌَٖ ٍٓذغ ٓػَ  جُط٢ جألػىجو ٢ٛ

 ( ُألػىجوضطٌٕٞ ٖٓ قحَٚ ٍٞخ ػح٤ِٖٓ ٓطٓح٤٣ٖٝ) جُوٟٞ جُػح٤ٗس  جُط٢ضِي جألػىجو  ٢ٛ -ضؼ٣ٍق أنٍ:

 كٔػلا 

ٔ ×ٔ  =ٔ ٕ  ×ٕ  =ٗ ٖ  ×ٖ  =9 ٗ  ×ٗ  =ٔٙ ٘ ×٘  =ٕ٘  

 ، ....... 1ٔ،  ٗٙ،  9ٗ،  ٖٙ،  ٕ٘،  ٙٔ،  9،  ٗ،  ٔ)  ٢ٛجٍُٔذؼس  جألػىجو
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 األعداد المكعبة 

 ٣ٌٖٔ ضٔػ٤ِٜح ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُ٘و١ ػ٠ِ ٌَٖ ٌٓؼد  جُط٢ جألػىجو ٢ٛ

 ، ............. (  ٕ٘ٔ،  ٗٙ،  2ٕ،  1،  ٔٓػَ ) 

ضطٌٕٞ ٖٓ قحَٚ ٍٞخ غلغس أػىجو ٓطٓح٣ٝس ) جُوٟٞ جُػحُػس  جُط٢ضِي جألػىجو  ٢ٛ -ضؼ٣ٍق أنٍ :

 ( .  ُألػىجو

  -كٔػل :

ٔ ×ٔ  ×ٔ  =ٔ                       ٕ  ×ٕ  ×ٕ = 1                           ٖ  ×ٖ  ×ٖ  =ٕ2  

 األعداد المتماثلة هً:

 ٌها ٌساوي مجموع األرقام ذات الرتبة الفردٌة فٌهااألعداد التً مجموع األرقام ذات الرتبة الزوجٌة ف

 فمثبل :

 ( ٗ=  ٕ+  ٕمتماثل ألن: مجموع الرقم ) األول و الثالث ( = مجموع الرقم الثانً )  ٕٕٗ

 والعدد :

متماثل ألن : مجموع الرقم ) األول والثالث والخامس ( = مجموع الرقم ) الثانً  ٗ ٕ ٙ ٗ ٘ 9

 ( ٗ+  ٙ+  ٘=  ٕ+  ٗ + 9والرابع والسادس ( ) 

 والعدد:

 متماثل ألن: مجموع األرقام ) األول والثالث ( = مجموع األرقام ) الثانً والرابع (  ٘ٗٗ٘

 (٘  +ٗ  =ٗ  +٘ ) 

 فؽٌر متماثل ألن: مجموع الرقم ) األول والثالث ( =/= الرقم الثانً  ٙ٘ٙأما العدد: 

 (ٙ  +ٙ  =/=٘ ) 

 ٔٔة تقبل القسمة على الـ ونبلحظ أن : األعداد المتماثل

 أي أن:

 ٔٔاألعداد المتماثلة هً مضاعفات العدد 

 مفادها أن: ٔٔوبالتالً ٌمكن استنتاج قاعدة لقابلٌة القسمة على 

  ٔٔالعدد الذي مجموع أرقامه فردٌة الرتبة = مجموع أرقامه زوجٌة الرتبة ٌقبل القسمة على 
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لعدد الذري، والعدد الكتلً، والعدد الماخً، والعدد المركب، باإلضافة إلى ذلك هناك العدد التخٌلً، وا
 وبٌانها كالتالً:

 

 imaginary numberالعدد التخٌلً  
 

، حٌث ال ٌوجد جذر لؤلعداد السالبة، وفً ٔ-=  ٕظهر نتٌجة البحث  عن حلول للمعادلة س
حٌن قام العالم السوٌسري  777ٔالرٌاضٌات القدٌمة اُعتقد أن هذه المعادلة لٌس لها حبل ، حتى عام 

لٌونارد إٌلر بتعرٌؾ الرمز الحدٌث ت وقٌمتهوٌسمى العدد التخٌلً، وهو ٌظهر كثٌرا  فً الجبر )جبر 
المتجهات(، وٌدل على أن المقٌاس )اإلحداثً( الذي ٌمثله ٌتعامد على المركبة األفقٌة )أي ٌصنع معها 

 (.9ٓزاوٌة مقدارها 
 

 atomic numberالعدد الذري  
 

عدد البروتونات الموجودة فً نواة الذرة، وهو العدد الذي ٌمثل العنصر فً الجدول الدوري للعناصر، 
 ، وهذا ٌعنً أن ذرة األكسجٌن تحتوي على ثمانٌة بروتونات فً نواتها.8فمثبل  العدد الذري لؤلكسجٌن

 

 mass numberالعدد الكتلً  
 

جودة فً نواة الذرة، وٌمكن وجود عدد كتلً أو أكثر هو مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات المو
حسب نظٌر العنصر )نظٌر العنصر: ٌوجد العدد نفسه من البروتونات ولكن ٌختلؾ عدد النٌوترونات 

 وبالتالً ٌختلؾ المجموع وهو العدد الكتلً(
 
 
 

 mach numberالعدد الماخً  
 

ٌعنً ضعؾ  ٕ. ومن ثم فإن العدد الماخً النسبة بٌن سرعة أٌة طابرة أو قذٌفة وبٌن سرعة الصوت
ٌعنً ثبلثة أرباع سرعة الصوت. وٌختلؾ العدد الماخً ألٌة  7٘.ٓسرعة الصوت، والعدد الماخً 

 سرعة محددة باختبلؾ االرتفاع والفصل من السنة، وموقع الطٌران.
 

 complex numberالعدد المركب 
 

المثال فالعدد أ + ب ت)ت=( ٌمثل عدد مركبا .  عدد ٌتكون من جزء حقٌقً وآخر تخٌلً. وعلى سبٌل
وتستخدم مثل هذه األعداد لتحلٌل البعض اآلخر منها، فضبل  عن استخدامها فً نظرٌة التٌارات 

 الكهربابٌة المترددة.
 

وهً األعداد التً ال ٌمكن التعبٌر عنها بعدد كامل، أو كسر  هناك أٌضا  األعداد الصماء:

 ً.من عدد كالجذر التربٌع
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 نٞج٘ جألػىجو 

  هو أصل العدد ومنشؤه وهو ٌعد العدد كله ،    ٔالعدد
 األزواج واألفراد جمٌعا . 

  هو أول العدد مطلقا  وهو ٌعد نصؾ العدد األزواج    ٕالعدد
 دون األفراد . 

  هو أول عدد األفراد وهو ٌعد ثلث األعداد وتارة    ٖالعدد
 األفراد وتارة األزواج . 

  أي تربٌع .  –أول عدد مجذور  هو   ٗالعدد 
  هو أول عدد دابري وٌقال كروي .    ٘العدد 
  هو أول عدد تام .    ٙالعدد 
  هو أول عدد كامل .    7العدد 
  هو أول عدد مكعب .    8العدد 
  وإنه آخر مرتبة اآلحاد  –هو أول عدد فرد مجذور    9العدد

 . 
  هو أول مرتبة العشرات .    ٓٔالعدد 
  هو أول عدد أصم .    ٔٔالعدد 
  هو أول عدد زابد .    ٕٔالعدد 
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 أنواع األعداد حسب األصل الجغرافي
 نظام العدد المصري القدٌم

سنة رموزا لؤلعداد : الواحد ، العشرة ، المابة  ٓٓٓ٘استخدم المصرٌون القدماء منذ أكثر من        
ولم ٌكن لدٌهم رمز للصفر ، كما أن نظامهم العددي لم  ، األلؾ ، العشرة آالؾ ، المابة ألؾ والملٌون .

عشرات . . . إلخ( بل إن الرمز كان ٌكرر كثٌرا  -بكن ٌعتمد على فكرة القٌمة المكانٌة )أو الخانة آحاد 
وقد  -بعد ابتكار النظام العشري ورمز الصفر وفكرة الخانة  -ربما للداللة على عدد نراه اآلن بسٌطا 

 ٌروؼلٌفٌة هً لؽة قدماء المصرٌٌن كانت اللؽة اله

 قدماء المصرٌٌن الجدول ٌوضع االعداد عند

  

( ٓٔ/ٔوهو العدد المطلوب . أما طرٌقة المصرٌٌن القدماء فً حل هذه المسؤلة فهً أن تؤخذ )  9= 
   9وهً التً أخذت فٌكون العدد هو  ٘وثلثه  ٘ٔبجمعه علٌها ٌكون  ٙهً  9، ثلثا  9العشرة ٌتبقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eltawil.org/sciencewonders/wp-content/uploads/2012/02/egynumbers.gif
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 ٗظحّ جُؼى جٍُٝٓح٢ٗ 

 ٗظحّ جُؼى جٍُٝٓح٢ٗ : 

٣ٝؼطوى إٔ أْحِ  –ًٔح ٍْٟ٘  –٣كط١ٞ ٗظحّ جُؼى جٍُٝٓح٢ٗ ػ٠ِ ُٔكس ٖٓ كٌٍز جُو٤ٔس جٌُٔح٤ٗس           

 ٢ٗJigitus ٛٞ جُؼى ذحألٚحذغ ٣ىٍ ػ٠ِ يُي إٔ جٌُِٔس جُلض٤٘٤س ُألٚرغ ٢ٛ جُ٘ظحّ جُؼىو١ جٍُٝٓح

جُط٢ ضٓطهىّ ك٢ ٝٚق أ١ ٌُٓ ٖٓ ٌَْٓٞٛ جُؼىو٣س. ٝهى  digitٝضٓطهىّ ج٥ٕ ًِٔس ٓٗطوس ٜٓ٘ح ٢ٛ  

 ًطد جٍُٝٓحٕ جألػىجو ٖٓ ٝجقى ئ٠ُ أٌذؼس ًٔح ٢ِ٣:

 

ُٝؼِٜح ضٔػَ جُلؿٞز ذ٤ٖ جإلذٜحّ ٝذو٤س جألٚحذغ ًٔح   Vأٓح ٌُٓ نٔٓس كوى ًحٕ ػلٓس ػ٠ِ ٌَٖ         

 ذحٌَُٗ أوٗحٙ :

 

ػ٘ىْٛ كٌٍز جُو٤ٔس جٌُٔح٤ٗس ٍٓضرطس ذًٜج جٍُُٓ؛ ك٢ٌِ ٣طؿ٘رٞج جُطٟهْ ك٢ ًطحذس جُؼىو ٝهى ٗٗأش           

I  أٌذؼس ٍٓجش ًٌٛجIIII   ٝٞؼٞجI  ٌئ٠ُ ٣ٓحV  ٠ٝروص ٗلّ جُلٌٍز ك٢ ٌَٓٞ أنٍٟ، ٝأٚرف ٓلٜٞٓح

طد ػ٠ِ أٗٚ ئيج ًطد جٍُُٓ ئ٠ُ ٣ٓحٌ ٌُٓ آنٍ ه٤ٔطٚ أًرٍ كإ جُؼىو ٣ىٍ ػ٠ِ جُلٍم ذ٤ٖ ج٣ٍُُٖٓ ٝئيج ً

ًٔح  1،  2،  ٙجُؼىو ٣ىٍ ػ٠ِ ٓؿٔٞع ج٣ٍُُٖٓ ، ٝهى ٗٗأ ًٛج جُطؼر٤ٍ ذحألٚحذغ ػٖ جألػىجو  ٤ٔ٣٘ٚ كإ

 ذحٌَُٗ:

 

ُٝؼِٚ ٓأنٞي ٖٓ ٝٞغ  ٠ِX ػٍٗز ٝٛٞ ػ٠ِ ٣ٓحٌ جٍُُٓ جُىجٍ ػ Iًطد  9ُِٝطؼر٤ٍ ػٖ جُؼىو           

٣ٝىٍ ػ٤ِٚ جٍُُٓ  ٔٔغْ جُؼىو  ٣Xٌطد  ٓٔغْ جُؼىو  ٣IXٌطد ًٌٛج  9ج٤ُى٣ٖ ٓطوح٠ؼط٤ٖ. ٝئيٕ كحُؼىو 

XI  ٖق٤ع ٣ٞٞغ جٍُُٓ جُٔؼرٍ ػٖ جُؼىو ٝجقى ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٌُٓ جُؼٍٗز ٤ُىٍ يُي ػ٠ِ ٓؿٔٞع جٍُه٤ٔ

 ًٌٝٛج، ٝذًُي كإ جألٌهحّ جٍُٝٓح٤ٗس جأل٠ُٝ ٢ٛ:
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 IX VIII VII VI V IV III II I جألٌهحّ جٍُٝٓح٤ٗس جأل٠ُٝ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٓح ٣وحذِٜح ٖٓ جألٌهحّ جُٔؼحٍٚز

         XVI XIII XII XI X جألٌهحّ جٍُٝٓح٤ٗس جأل٠ُٝ

         10 11 12 13 14 ٓح ٣وحذِٜح ٖٓ جألٌهحّ جُٔؼحٍٚز

 XXXغْ غلغ٤ٖ  XXًٌٝٛج ئ٠ُ ػ٣ٍٖٗ           

ُِىالُس ػ٠ِ جُؼىو   Lٝٞغ ٌُٓ  XXXXًٌٛج  ُٓٗٝطؿ٘د ضٌٍجٌ ٌُٓ أٌذغ ٍٓجش ُِىالُس ػ٠ِ           

)  Centumجُىجٍ ػ٠ِ ٓحتس ٝٛٞ جُكٍف جألٍٝ ٖٓ ًِٔس  Cن٤ٖٓٔ ٣ٝؼطوى أٗٚ جُ٘ٛق جألْلَ ٖٓ قٍف 

 XCًُي كإ ػ٠ِ جُؼىو ْط٤ٖ، ً LXذ٤٘ٔح ضىٍ  ٣XLٌطد ًٌٛج  ٓٗأ١ ٓحتس (، ٝػ٠ِ يُي كإ جُؼىو 

ُِىالُس ػ٠ِ جُؼىو أُق )   M( غْ جْطهىّ قٍف  ٓٔٔضىٍ ػ٠ِ ٓحتس ٝػٍٗز )  CXذ٤٘ٔح  9ٓضىٍ ػ٠ِ 

( ٝهرَ يُي ًحٕ  ٓٓٓٔجُلض٤٘٤س ذٔؼ٠٘ أُق )  Milleٛٞ جُكٍف جألٍٝ ٖٓ ًِٔس  M( ٌذٔح ألٕ  ٓٓٓٔ

( ًٝٛج ضكٌٞ I) كح١ ( ج٤ُٞٗح٢ٗ غْ ًطد ذٌٛٞز ذ٤ٓطس ًٌٛج )ذحُكٍف  ٣ٔٓٓٓطْ جُطؼر٤ٍ ػٖ جُؼىو 

ٝٛٞ ًٔح ضٍٟ جُؿُء كوى ًحٕ ٣طْ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ذحٍُُٓ  ٓٓ٘أٓح جُؼىو  ُِٓٓٓٔىالُس ػ٠ِ   Mئ٠ُ 

. Dجُىجٍ ػ٠ِ نٔٓٔحتس ئ٠ُ قٍف ( كح١ ك٢ ٌٚٞضٚ جُر٤ٓطس غْ ضكٌٞ جٍُُٓ  Iجأل٣ٖٔ ٖٓ قٍف ) 

 ٍٝٓح٢ٗ:ٝجُؿىٍٝ جُطح٢ُ ٣ر٤ٖ ذحنطٛحٌ جٍَُٓٞ جألْح٤ْس ُ٘ظحّ جُؼى جُ

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 

٣ىٍ ػ٠ِ  MMCCCXXLV، ٝجُؼىو  ٣ٔٗٓ1ىٍ ػ٠ِ  MXDVIIIٝػ٠ِ يُي كإ جُؼىو           

 ًٌٝٛج .. ٣MCMXCIXىٍ ػ٤ِٚ جُؼىو  999ٔ، ٝجُؼحّ   ٕٖٕٗ

ٗٓرس ئ٠ُ  [ - ٝهى ظَ جُ٘ظحّ جٍُٝٓح٢ٗ ْحتىج ك٢ أٌٝذح قط٠ ونٍٞ جُ٘ظحّ جُؼٍذ٢ جُهٞج٢ٌَٓ          

جُؼحٍٖ   )ك٢ جُوٍٕ - ]ٛـ(  ٖٕ٘ٛـ ئ٠ُ  ٗٙٔٓكٔى ذٖ ٠ْٞٓ جُهٞج٢ٌَٓ ٓإّْ ػِْ جُؿرٍ ) ٖٓ 

ٝظَ جُ٘ظحٓحٕ ٣ط٘حكٓحٕ ك٢ أٌٝٝذح هٍجذس أٌذؼس هٍٕٝ ئ٠ُ إٔ ْحو جُ٘ظحّ جُؼٍذ٢ ُُٜٓٞطٚ ك٢   ج٤ُٔلو١(

ج١ًُ ًحٕ ٣ٓطهىّ ك٢ ظَ جُ٘ظحّ  ضٓؿ٤َ جألػىجو ٝك٢ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔحش جُكٓحذ٤س وٕٝ قحؾس ئ٠ُ جُٔؼىجو

 جٍُٝٓح٢ٗ. ) ٝجُٔؼىجو ٛٞ ؾٜحَ ػ٘ى جٍُٝٓحٕ. ٤ْأض٢ ذ٤حٗٚ (.
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 ٗظحّ جُؼى جإلؿ٣ٍو٢ )ج٤ُٞٗح٢ٗ(

  

ال ٖي إٔ ُإلؿ٣ٍن وٌٝج ذحٌَج ك٢ ضوىّ جُكٟحٌز جُٔحو٣س ، ٌُٖ ٣٘رـ٢ جٕ ٣ُؼِْ أْٜٗ جْطلحوٝج ًػ٤ٍج        

ٝج٣ٌٖٞ٥س ٝجُرحذ٤ِس ٝج٣ٍُٛٔس جُوى٣ٔس ٝجُٜ٘ى٣س ، ًٔح جْطلحوٝج  ٖٓ جُكٟحٌجش جُط٢ ْروطْٜ ًح٣ٍُٓٞٓس

ًػ٤ٍج ٖٓ جُل٤٘٤و٤٤ٖ ج٣ًُٖ جْطؼِٔٞج ك٢ جألُق جأل٠ُٝ هرَ ج٤ُٔلو جُكٍٝف جُؼىو٣س ، كطؼِْ جإلؿ٣ٍن ٖٓ 

ٝأنًٝج ػْٜ٘ قٍٝكْٜ ٝجْطؼِٔٞٛح ٓىز ٣ٞ٠ِس ك٢ ًطحذطْٜ ،  -ُْٝ ٣ٌٞٗٞج ٣ؼٍكٜٞٗح  -جُل٤٘٤و٤٤ٖ جٌُطحذس 

 ًًُي ك٢ جٍُُٓ ألٌهحْٜٓ ػ٠ِ هٍٞ ، ئ٠ُ إٔ ضـ٤ٍش ُـطْٜ ذٌٍٔٝ جُُٖٓ كطـ٤ٍش ذًُي جُكٍٝف .ٝ

ٝهى جػطٔى جإلؿ٣ٍن ٝجٍُٝٓحٕ جُ٘ظحّ جُؼ١ٍٗ ك٢ جُؼى ، ْٝٛ ٣ٌطرٕٞ أٌهحْٜٓ ٖٓ ج٤ُٓحٌ ئ٠ُ ج٤ٔ٤ُٖ        

 ، ٝغٔس ضوحٌخ ذ٤ٖ جألٌهحّ جإلؿ٣ٍو٤س ٝجٍُٝٓح٤ٗس ، جٗظٍ جٌَُٗ جوٗحٙ :* 

  

 

        

( ؾٔغ ك٤ٜح ٓٓٓٓ٘،  ٓٓٓ٘،  ٓٓ٘،  ْٟٓ٘ٞ جُهٔٓس ، ٢ٛٝ ) -ك٤لقع جٕ جُلثس جُه٤ٓٔس        

 ٝجُؼٍٗز آالف . ذ٤ٖ جُهٔٓس ٝجُؼٍٗز ، ٝجُهٔٓس ٝجُٔثس ، ٝجُهٔٓس ٝجألُق ، ٝجُهٔٓس -ػ٠ِ جُطٞج٢ُ 

قٍٝكْٜ ُِطؼر٤ٍ ػٖ جألٌهحّ ، ٤ُٓٝٝج ذ٤ٖ  -ْٝٛ هَـر٤َ ٖٓ جإلؿ٣ٍن  -ٝهى جْطؼَٔ جأل٤ٗٞ٣ٕٞ        

 جُكٍف ٝجٍُهْ ذٞٞغ ئٖحٌز أػ٠ِ جٍُهْ .

ف جُرطحُٔس         ٍَ ( . ٣ٝرىٝ أْٜٗ جهطرٓٞٙ ٓغ Oجُٛلٍ ، ٌٝٚٞضٚ ػ٘ىْٛ ) -ْٝٛ ئؿ٣ٍن ٍٓٛ  -َٝػـ

"ٝهى جهطرّ ج٤ُٞٗحٕ  -وٌٌجُؼٍخ ك٢ ضطٌٞ جُؼِّٞ جُطر٤ؼ٤س  -)ٝهى هحٍ جُىًطٌٞ أُرٍش و٣ط٣ٍٕ ك٢ ٓوحُٚ ُرحذ٤٤ِٖ جُ٘ظحّ جُٓط٢٘٤ ٖٓ ج

، أٝ أْٜٗ ضؼِٔٞٙ ٖٓ جُٜ٘ٞو ، ٌٝذٔح ًحٕ ٖٓ  ٖٓ ج٤٣ٍُٖٛٔ ٝجُرحذ٤٤ِٖ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ػِّٞ ج٣ٍُح٤ٞحش ٝجُلِي ٝجُطد"(

 جنطٍجػْٜ .

       

ٕٞ ٝجُؼٍخ هى٣ٔح( قٍٝكْٜ جُٜؿحت٤س ك٢ ضٔػ٤َ جألػىجو. ٝض٤ٞٞكح ُِ٘ظحّ جْطؼَٔ جإلؿ٣ٍن )ًًُٝي جُؼر٣ٍ 

)ًرح( ق٤ع ضىٍ ػ٠ِ جألػىجو : ٝجقى،  κ)أ٣ٞضح(،  ι)ذ٤طح(،  β)ئُلح(،  αجإلؿ٣ٍو٢ ٗٓطهىّ جُكٍٝف 

كاٗٚ ُْ ٣ٌٖ  ٕٔ، ػ٠ِ )ػٍٗز ٝجغ٘حٕ( أ١ ιβجغ٤ٖ٘..... ػٍٗز، ػ٣ٍٖٗ ػ٠ِ جُطٍض٤د. ٝذ٤٘ٔح ضىٍ 

ُىالُس ػ٠ِ  ٕٔئ٠ُ  ٕٔح ًٔح ٛٞ جُٗإٔ ك٢ جٍَُٓٞ جُكح٤ُس. ئي ٗٓطط٤غ ج٥ٕ ضرى٣َ ٌه٢ٔ ٌٓٔ٘ح ضرحؤُٜ

. ٝهى ضٍضد ػ٠ِ ػىّ ٍٝٚٞ جإلؿ٣ٍن ٣καىٍ ػ٤ِٜٔح جٍُُٓ  ٕٔٝجقى ٝػ٣ٍٖٗ. أٓح ػ٘ى جإلؿ٣ٍن كإ 

غلظ ئ٠ُ كٌٍز جُو٤ٔس جٌُٔح٤ٗس ئٕ جْطهىٓٞج ؾ٤ٔغ جُكٍٝف جُٜؿحت٤س جألٌذؼس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ذحإلٞحكس ئ٠ُ 
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)ج٣طح( ُِىالُس  Ζ)ؾحٓح( ُِىالُس ػ٠ِ نٔٓس،  Гٌَٓٞ أنٍٟ ك٢ ًطحذس جألػىجو جألْح٤ْس جألنٍٟ ك٢ٜ 

ٌُٝطحذس أٟ ػىو ًحٗص ضطٌٌٍ ًٛٙ جألٌهحّ ذحْطهىجّ ٣ٍ٠وس   ،ٓٓٓٔ)ن٠( ُِىالُس ػ٠ِ  Υ، ٓٓٔػ٠ِ 

وس ضٓٔف ُْٜ ذحنطٛحٌ ٝذٌٍٔٝ جُٞهص ضَٞٚ ج٤ُٞٗح٤ٕٗٞ ئ٠ُ ٣ٍ٠  جُطؿ٤ٔغ ًٔح كؼَ ج٣ٍُٕٛٔٞ جُوىٓحء ،

. ٣ٝلقع إٔ ًٛٙ  ضؼ٢٘  نٔٓٔحتس    Ζ   جٍَُٓٞ ض٠ٔٓ )ذحُط٣ٍوس جٍُٟذ٤س( ك٢ ًطحذس جألٌهحّ كٔػل 

 ٗظٍ جُؿىٍٝ أوٗحٙ :ج جُط٣ٍوس ال ضٓطؼَٔ ئال ُِطؼر٤ٍ ػٖ ػىو ٣ٓح١ٝ قحَٚ ٍٞخ ٌهْ نٔٓس.

  

 جُكٍف جٌُر٤ٍ جُكٍف جُٛـ٤ٍ جُط٤ٔٓس

 Α А أُلح

 Β В ذ٤طح

 Γ Г ؾحٓح

 Γ Γ وُطح

 Δ Δ ئ٤ٓ٣ِٕٞ

 Ε Ε ٣َطح

 Ζ Ζ ئ٣طح

 Θ Θ غ٤طح

 Η Η ئ٣ٞضح

 Κ Κ ًح٣ح

 Λ Λ الٓىج

 Ξ Ξ ئًٓح١

 Ο Ο أ٤ٌٍٕٓٝٝ

 Π Π ذح١

ٌٝ Ρ Ρ 

   ٤ْؿٔح

 Σ Σ ضحف

 Τ Τ ئ٤ٓ٤٣ِٕٞ

 Φ Φ كح١

 Υ Υ ن٠

 Φ Φ ئ٣ٓح١

 Χ Χ أ٤ٓٝؿح
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 نظام العد عند العرب
بلم نظام العدد واستخدموا فً ذلك الحصى والعٌدان وقد ترك ذلك أثرا لؽوٌا فً ولقد عرؾ العرب قبل اإلس

العربٌة وهو اإلحصاء وهً من الحصى. ولقد كانت حساباتهم فً هذا بسٌطة ألنهم كانوا فً هذا ٌتعاملون 
لموقع بؤلفاظ تعبر عن العدد تقرٌبا فذكروا البعض، والفبة، والنٌؾ، والعقد وؼٌرها من المسمٌات.وكان 

ببلد العرب المتوسط بٌن حضارات الشرق وحضارات حوض البحر المتوسط والؽرب أثر بالػ فً دورهم 
الحضاري القدٌم وأدى إلى نشاط تجاري كبٌر سٌطر فٌه العرب على التجارة العالمٌة وقتذاك، واستوجب 

اب األرباح والمكاٌٌل ذلك معرفتهم بمبادئ الحساب وتدوٌن األرقام المرتبطة باألعمال التجارٌة كحس
والموازٌٌن. واستعمل العرب فً ذلك حروؾ الهجاء للداللة على األعداد، واستخدموا الحروؾ األولى 
لكلمات األعداد فً كتابة األعداد نفسها، فحرؾ )خ( ٌدل على الخمسة، وحرؾ )ع( ٌدل على العشرة، 

وطوروه بؤن وضعوا األرقام على ترتٌب وحرؾ )م( ٌدل على المابة وهـكذا، ثم وسع العرب هذا النظام 
 حروؾ اللؽة العربٌة، وكان هذا النظام معموال به فً عدد من األمم القدٌمة.

ظل العرب ٌستخدمون الترقٌم األبجدي ـ رؼم صعوبته ـ إلى أن طوروا نظام الترقٌم الهندي. وٌعرؾ نظام 
ٌرمز كل حرؾ إلى رقم خاص ٌدل علٌه،  الترقٌم العربً القدٌم باسم حساب أبجد أو حساب الجمل، وفٌه

وكان هناك بعض الفر وق فً ترتٌب حروؾ الهجاء ودالالتها الرقمٌة بٌن أهل المشرق العربً وأهل 
 المؽرب العربً، ورتب أهل المشرق الحروؾ على النحو التالً:

 أبجد هوز حطً كلمن سعفص قرشت ثقذ ضظػ
 التالً: أما أهل المؽرب فقد رتبوا الحروؾ على النحو

 أبجد هوز حطً كلمن صعفض، قرست، ثخذ ظؽش.
 

  

  009=  9+  03+  033= ش + م + ط =   كلمة شمط –ومثال لذلك  

 
 

بؽٌر حدود، ورؼم ذلك فإن هذا  -سواء بـالنظام الشرقً أو الؽربً -وهكذا فإنه ٌمكن كتابة أي رقم       
ازلٌا، وقد تركه الترقٌم مثله مثل الترقٌم الٌونانً ال ٌساعد على إجراء العملٌات الحسابٌة، كما أنه لٌس تن

 العرب لصعوبته واستبدلوا به نظام الترقٌم العشري الذي طوروه عن الهنود. 
 األرقام العربٌة 

م عندما وفد إلى ببلط الخلٌفة  77ٔهـ / ٗ٘ٔتعود قصة األرقام العربٌة عند المسلمٌن إلى عام        
ٌات هو سدهانتا لمإلفه براهما العباسً المنصور فلكً هندي، ومعه كتاب مشهور فً الفلك والرٌاض

م واستخدم فٌه األرقام التسعة والصفر كرقم عاشر. وقد  8ٕٙهـ / ٙجوبتا الذي وضعه فً حوالً عام 

قيمة 
 الحرف

 الحرف
قيمة 
 الحرف

 الحرف
قيمة 
 الحرف

 الحرف
قبمة 
 الحرف

 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
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أمر المنصور بترجمة الكتاب إلى اللؽة العربٌة، وبؤن ٌإلؾ كتاب على نهجه ٌشرح للعرب سٌر الكواكب، 
لفزاري ، الذي ألؾ على نهجه كتابا أسماه السند هند وعهد بهذا العمل إلى الفلكً محمد بن إبراهٌم ا

 الكبٌر واللفظة "سند هند" تعنً باللؽة الهندٌة )السنسكرٌتٌة( "الخلود".
م استخدم الخوارزمً  8ٖٔهـ / 98ٔوقد أخذ العرب بهذا الكتاب حتى عصر الخلٌفة المؤمون. وفً عام 

م رسالة تعرؾ فً البلتٌنٌة باسم  8ٕ٘/  هـٕٓٔاألرقام الهندٌة فً األزٌاج ، ثم نشر فً عام 
Algoritmi de numero Indorum  أي الخوارزمً عن األرقام الهندٌة". وما لبث لفظ الجورثم"

أو الجورسم أن أصبح معناه فً أوروبا فً العصور الوسطى طرٌقة حسابٌة تقوم على النظام العشري. 
ة إلى الخوارزمً. ومن هذا الكتاب عرؾ المسلمون وعرفت هذه األرقام أٌضا باألرقام الخوارزمٌة نسب

حساب الهنود، وأخذوا عنه نظام الترقٌم، إذ وجدوه أفضل من حساب الجمل أو حساب أبجد المعمول به 
 عندهم.

وكان لدى الهنود أشكال متعددة لؤلرقام، اختار العرب مجموعة منها وهذبوها وكونوا منها مجموعتٌن من 
ول باسم األرقام الهندٌة واستعمله العرب فً المشرق العربً، وعرؾ الثانً باسم األرقام. وقد عرؾ األ

األرقام العربٌة واستعمله العرب فً أسبانٌا والمؽرب العربً. أما الطرٌقة المشرقٌة التً استعملها عرب 
العرب. بؽداد فقد تطورت قلٌبل حتى أصبحت األرقام التً تستعمل اآلن فً مصر والعراق ولبنان وببلد 

 وهً على الشكل التالً:
 7,8,ٙ,٘,ٗ,ٖ,ٕ,ٔ،9األرقام الهندٌة  - ٔ

 - ٕ األرقام العربٌة
  
 

وتعرؾ األرقام العربٌة كذلك باألرقام الؽبارٌة. وسمٌت هذه األرقام بالؽبارٌة ألنها كانت تكتب فً        
رقٌقة من التراب. وهً التً بادئ األمر باإلصبع أو بقلم من البوص على لوح أو منضدة مؽطاة بطبقة 

انتشر استعمالها فً شمال أفرٌقٌا واألندلس ودخلت إلى أوروبا عن طرٌق األندلس ومن خبلل المعامبلت 
التجارٌة والرحبلت بٌن الشرق والؽرب، فقد وفد إلى ببلط الخلفاء العباسٌٌن فً بؽداد أٌام هارون الرشٌد 

دموا إلى تلك المدٌنة العالمٌة من جهات نابٌة، وأشاعوا جوا والمؤمون سٌل من الرحالة والزوار الذٌن ق
 عالمٌا فٌها.

وتتمٌز األرقام العربٌة )الؽبارٌة( أنها مرتبة على أساس عدد الزواٌا التً ٌضمها كل رقم، فالرقم واحد 
كل إلخ كما بالش -ٌتضمن زاوٌة واحدة، ورقم اثنان ٌتضمن زاوٌتٌن، والرقم ثبلثة ٌتضمن ثبلث زواٌا 

 التالً:
 

  
  

 
 ثم دخل بعض التعدٌل على هذه األشكال فؤصبحت بالشكل المعروؾ.     
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ 7 8 9 

بٌة واإلسبلمٌة، وقد حورها العرب من وأما سلسلة األرقام األخرى )الهندٌة( فتستخدم فً أؼلب الدول العر
أشكال هندٌة عدٌدة، وقد خضعت األشكال الدالة على الحروؾ إلى سلسلة من التعدٌبلت عبر القرون حتى 
ظهرت الطباعة فً القرن الخامس عشر فطبعت األرقام بؤشكالها الحالٌة تقرٌبا ومن ثم لم تتعرض هذه 

  األشكال لتؽٌرات كبٌرة منذ ذلك التارٌخ.

 

 



 31111501110اعداد االستاذ/ احمد حماد شعبان سعد   23

 

 

 العدد صفر

ٌّة وروعة . وفً         ٌعد الّصفر أّول األعداد وأكثرها تبسٌطا وأشدها شهرة ودهشة واستعماال وأهم
ٌّة ال ٌتمّتع بها أّي عدد آخر ، إذ بعد انتهاء العدد تسعة  الحقٌقة ، ٌمتاز هذا العدد بمزاٌا خاّصة استثناب

وحٌن ٌصل العّد إلى الّتسعة عشر ، ٌتدّخل واحد ثان  ، تستعٌن األعداد بالّصفر من أجل دورة جدٌدة ،
ًّ ، وهو أساس الخلق ،  مع الّصفر ، من أجل ابتداء دورة جدٌدة ثانٌة . من هنا ، الّصفر بعد أزل

والّسر الذي ترتكز علٌه كل األعداد ، وإلٌه تعود فً النهاٌة لتتنامى وتعظم . لذلك ٌرمز الّصفر إلى 
ديء كل شًء ، وفٌه ٌنتهً كل شًء ، وٌستحٌل على األعداد االستمرار من االستمرارٌة ، منه ٌبت

   دونه . 

  :أهمٌته

على هذا الصفر  ال شك أن ما ٌشهده الناس الٌوم من تطور وّثاب فً الحضارة المادٌة ، قابم       
ء ، وسخره تعالى به طرق أبواب الفضا السحري الذي ُسهِّل به الترقٌم والحساب ، والذي ٌّسر هللا

قانة الحدٌثة على اختبلؾ  . أشكالها لٌكون قلب التَّ

  :وظٌفته األصلٌة

للصفر وظٌفتان عظٌمتان هما : الداللة على معنى : ال شًء ، وملء المنزلة الخالٌة لحفظ        
  . ترتٌب المنازل

  :أصـله

 -سلٌم سعٌدان  دكتور أحمدومنهم ال -اختلؾ المإرخون فً أصل الصفر ومنبته : فرجح اكثرهم        
األرقام الهندٌة والحساب الهندي ، ذكروا  أنه هندي األصل . كما أن العلماء السابقٌن الذٌن تكلموا عن

  . الصفر ضمن كبلمهم فً هذا المقام

، ولٌس  (شونٌا = Sunya) وقد زعم البعض أن كلمة الصفر العربٌة تعرٌب لكلمة الصفر الهندٌة)
الخلو كلمة عربٌة أصٌلة ،  الدكتور سعٌد فً قصة األرقام والترقٌم "الصفر بمعنىهذا بشًء . قال 

ونحوه فً مقدمة تحقٌق الفصول فً الحساب  . "ُوجدت من قبل الحساب الهندي ، ومن قبل اإلسبلم
  (الهندي

وس بطلٌم البعض إلى أن الصفر ربما كان من اختراع اإلؼرٌق أو الرومان ؛ ألن جداول ومال       
إشارة للصفر ، كما أن بعض  فٌها -التً كانت فً القرن الثانً المٌبلدي  -الفلكٌة )المجسطً( 

الرومً . إال أن منهم من اقتصر على نسبة صورة  المخطوطات العربٌة فً الحساب تتكلم عن الصفر
البابلٌة ، اختراع أصل الصفر ، وذلك ألن الصفر من ابتكار الحضارة  الصفر الدابرٌة لئلؼرٌق دون

أن الصفر  إلى -الهنود أخذوا الشكل عن اإلؼرٌق . وذهب البعض كما فً الفقرة السابقة  وزعموا أن
لكنهم تركوا مكانه فراؼا  إلى أن  من صنع الحضارة البابلٌة : فالبابلٌون لم ٌستعملوا رمزا للصفر ،

 . فجعلوا للصفر رمزا ممٌزا -الحضارة البابلٌة أٌضا  وهو من أصحاب -كان آخر عهد الَكلدانٌٌن 

 . ورأى بعضهم انه من وضع عربً       
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ومنهم من جنح إلى أنه صٌنً األصل . لكن ُدفع بؤن الصٌنٌٌن إنما اقتبسوا الصفر من الهنود أو        
 . العرب

إلى دلٌل وٌبدو أن القول األول هو األسبه العتماد المتقدمٌن له ، ألن األقوال األخرى ال تستند        
 مقنع .

 

 

 

 جٍُّْٞ جُٔهطِلس ُِٛلٍ ك٢ جٌُطحذحش جُؼٍذ٤س جُوى٣ٔس

  

 

 ٌّْٞ ٓهطِلس ُِٛلٍ
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 ػؿحتد جالٌهحّ
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 ٕٖ٘ٓجُؼىو 
 

 ٖٓ،  ٕ٘هُٓٔٚ ئ٠ُ ؾُأ٣ٖ : 

 ٘٘=  ٖٓ+  ٕ٘أٝؾى ٓؿٔٞع جُؿُأ٣ٖ : 

 ٕٖ٘ٓ=  ٘٘×  ٘٘جٍٞخ جُ٘حضؽ ك٢ ٗلٓٚ : 

 ٗلقع إٔ جُ٘حضؽ ٛٞ جُؼىو جأل٢ِٚ - -

 

 ٘ٝ  1جُؼىو٣ٖ 
 

1  ×٘  =ٗٓ 

11  ×٘  =ٗٗٓ 

111  ×٘  =ٗٗٗٓ 

1111  ×٘  =ٗٗٗٗ 

11111  ×٘ =ٗٗٗٗٗٓ 

111111  ×٘  =ٗٗٗٗٗٗٓ 

 

 ٔٝ  99جُؼىو٣ٖ 
 

99  ×ٔ  =99 

99  ×ٕ  =ٔ91 

99  ×ٖ  =ٕ92 

99  ×ٗ  =ٖ9ٙ 

99  ×٘  =ٗ9٘ 

99  ×ٙ  =٘9ٗ 

99  ×2  =ٙ9ٖ 

99  ×1  =29ٕ 

99  ×9  =19ٔ 

99  ×ٔٓ  =99ٓ 

 : ٗلقع إٔ

 9جٍُهْ جأل١ْٝ وجتٔحا ك٢ ٗحضؽ جٍُٟخ =  -

 9ٓؿٔٞع جٍُه٤ٖٔ جألٍٝ ٝجُػحُع وجتٔحا =  -

 ٔ ٍٗجش ذٔوىجٌذ٤٘ٔح ٣ُوجو ٌهْ جُؼ ٣ٔ٘وٙ ٌهْ ج٥قحو ًَ ٍٓز ذٔوىجٌ  -
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ٛ٘حى ػىو ٣ٌٕٞ ٗٛلٚ ٝغِػٚ ٌٝذؼٚ ٝنٔٓٚ ْٝىْٚ ْٝرؼٚ ٝغٔ٘ٚ ٝضٓؼٚ ٝػٍٗٙ أػىجو 

 ٚك٤كس !

 

 َٛ ػٍكص يُي جُؼىو ؟

 ( ٕٕٓ٘جُؼىو ٛٞ : ) 

 ٕٓٙٔ=  ٕ÷  ٕٕٓ٘ضأَٓ : 

 1ٗٓ= ٖ÷  ٕٕٓ٘ضٔؼٖ : 

 ٖٓٙ= ٗ÷  ٕٕٓ٘ضأًى : 

 ٗٓ٘=  ٘÷  َٕٕٓ٘ٛ ٓحَُص ٖحى : 

 ٕٓٗ=  ٙ÷  ٕٕٓ٘جُك٤ٖ: 

 ٖٓٙ=  2÷  ٕٕٓ٘ؼِي جهط٘ؼص : ُ

 ٖ٘ٔ=  1÷  ٕٕٓ٘جُؼِْ ٌٗٞ : 

 1ٕٓ=  9÷  ٕٕٓ٘جُؿَٜ ٞلٍ : 

 ٕٕ٘=  ٓٔ÷  ًٕٕٖٓ٘ ٚرٌٞجا : 

 َٛ ضؼِْ إٔ ًٛج جُؼىو ٛٞ ػرحٌز ػٖ :

 قحَٚ ٍٞخ ػىو أ٣حّ جألْرٞع ذؼىو أ٣حّ جٍُٜٗ ذؼىو أٍٖٜ جُٓ٘س

 ٕٕٓ٘=  ٕٔ×  ٖٓ×  2جٗظٍ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31111501110اعداد االستاذ/ احمد حماد شعبان سعد   28

 

 

 جٍُهْ ْرؼسػؿحتد 
 

 كٓط٘طؽ ْطس أٌهحّ ٌٌٍٓز 12ٖ٘ٔك٢ جُؼىو  2ئيج ٍٞذ٘ح ٟٓحػلحش 

 

2×ٔ٘12ٖ=ٔٔٔٔٔٔ 

ٔٗ×ٔ٘12ٖ=ٕٕٕٕٕٕ 

ٕٔ×ٔ٘12ٖ=ٖٖٖٖٖٖ 

ٕ1×ٔ٘12ٖ=ٗٗٗٗٗٗ 

ٖ٘×ٔ٘12ٖ=٘٘٘٘٘٘ 

ٕٗ×ٔ٘12ٖ  =ٙٙٙٙٙٙ 

ٗ9×ٔ٘12ٖ  =222222 

٘ٙٔ٘12ٖ  =111111 

ٖٙ×ٔ٘12ٖ  =999999 

 أٝ ذ٤ٛـس أنٍٟ

ٔ×2×ٔ٘12ٖ=ٔٔٔٔٔٔ 

ٕ×2×ٔ٘12ٖ=ٕٕٕٕٕٕ 

ٖ×2×ٔ٘12ٖ=ٖٖٖٖٖٖ 

ٗ×2×ٔ٘12ٖ=ٗٗٗٗٗٗ 

٘×2×ٔ٘12ٖ=٘٘٘٘٘٘ 

ٙ×2×ٔ٘12ٖ=ٙٙٙٙٙٙ 

2×2×ٔ٘12ٖ=222222 

1×2×ٔ٘12ٖ=111111 

9×2×ٔ٘12ٖ=999999 
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 ػؿحتد جٍُهْ غٔح٤ٗس

 

ٔ×1+ٔ=9 

ٕٔ×1+ٕ=91 

ٕٖٔ×1+ٖ=912 

ٕٖٔٗ×1+ٗ=912ٙ 

ٕٖٔٗ٘×1+٘=912ٙ٘ 

ٕٖٔٗ٘ٙ×1+ٙ=912ٙ٘ٗ 

ٕٖٔٗ٘ٙ2×1+2=912ٖٙ٘ٗ 

ٕٖٔٗ٘ٙ21×1+1=912ٖٕٙ٘ٗ 

ٕٖٔٗ٘ٙ219×9+9=912ٖٕٙ٘ٗٔ 
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 ػؿحتد جٍُهْ ضٓؼس

ٓ×9+1=1 

9×9+2=11 

91×9+ٙ=111 

912×9+٘=1111 

912ٙ×9+ٗ=11111 

912ٙ٘×9+ٖ=111111 

ٗ 912ٙ٘×9+ٕ=1111111 

912ٖٙ٘ٗ×9+ٔ=11111111 

912ٖٕٙ٘ٗ×9+ٓ=

111111111 

 ٝأنٍٟ

912ٖٕٙ٘ٗٔ  ×9  =

1111111119 

912ٖٕٙ٘ٗ  ×9  =

111111111 

912ٖٙ٘ٗ  ×9  =11111112 

912ٙ٘ٗ  ×9  =111111ٙ 

912ٙ٘  ×9  =11111٘ 

912ٙ  ×9  =1111ٗ 

912  ×9  =111ٖ 

91  ×9  =11ٕ 

9  ×9  =1ٔ 

أ٣ٟحا ٓح ٗلقظٚ  9ٖٓ ػؿحتد جٍُهْ 

 ٛ٘ح :

ٕٖٔٗ٘ٙ219 ×9  =

ٔٔٔٔٔٔٔٔٓٔ 

ٕٖٔٗ٘ٙ21  ×9  =

ٕٔٔٔٔٔٔٔٓ 

ٕٖٔٗ٘ٙ2  ×9  =ٖٔٔٔٔٔٔٓ 

ٕٖٔٗ٘ٙ  ×9  =ٔٔٔٔٔٓٗ 

ٕٖٔٗ٘  ×9  =ٔٔٔٔٓ٘ 

ٕٖٔٗ  ×9  =ٔٔٔٓٙ 

ٕٖٔ  ×9  =ٔٔٓ2 

ٕٔ  ×9  =ٔٓ1 

ٔ  ×9  =ٓ9 

 

 

 أ٣ٟحا :

 جٍُهْ ٣ٍٟخ ذــــ ٣ٟحف ئ٤ُٚ ٣ؼحوٍ

ٔ 9 ٕ ٔٔ 

ٕٔ 9 ٖ ٔٔٔ 

ٕٖٔ 9 ٗ ٔٔٔٔ 

ٕٖٔٗ 9 ٘ ٔٔٔٔٔ 

ٕٖٔٗ٘ 9 ٙ ٔٔٔٔٔٔ 

ٕٖٔٗ٘ٙ 9 2 ٔٔٔٔٔٔٔ 

ٕٖٔٗ٘ٙ2 9 1 ٔٔٔٔٔٔٔٔ 

ٕٖٔٗ٘ٙ21 9 9 ٔٔٔٔٔٔٔٔٔ 

 ٝأ٣ٟح

ٔ=ٔ 

9×ٔ+ٕ=ٔٔ 

9×ٕٔ+ٖ=ٔٔٔ 

9×ٕٖٔ+ٗ=ٔٔٔٔ 

9×ٕٖٔٗ+٘=ٔٔٔٔٔ 

9×ٕٖٔٗ٘+ٙ=ٔٔٔٔٔٔ 

9×ٕٖٔٗ٘ٙ+2=ٔٔٔٔٔٔٔ 

9×ٕٖٔٗ٘ٙ2+1=ٔٔٔٔٔٔٔٔ 

9×ٕٖٔٗ٘ٙ21+9=

ٔٔٔٔٔٔٔٔٔ 
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  ٔٔػؿحتد جُؼىو 
    ٔٔ × ٔٔ  =ٕٔٔ 

    ٔٔٔ × ٔٔٔ  =ٕٖٕٔٔ 

    ٔٔٔٔ×ٔٔٔٔ  =ٕٖٖٕٔٗٔ 

    ٔٔٔٔٔ × ٔٔٔٔٔ  =ٕٖٖٕٔٗ٘ٗٔ 

    ٔٔٔٔٔٔ × ٔٔٔٔٔٔ  =ٕٖٖٕٔٗ٘ٙ٘ٗٔ 

    ٔٔٔٔٔٔٔ × ٔٔٔٔٔٔٔ  =ٕٖٔٗ٘ٙ2ٖٕٙ٘ٗٔ 

 

 

 

 

كاٗي ضكَٛ ػ٠ِ ػىو ٌٕٓٞ ٖٓ  ٖك٢ جُؼىو  2ٖٖٓ ًٛٙ جُؼؿحتد أٗي ئيج ٍٞذص جُؼىو 

، ٝئيج ٍٞذطٚ ذٟٔحػلحش جُؼىو غلغس كاٗي ضكَٛ  ٔٔٔغلغس أٌهحّ ٓطٗحذٜس ، ٝٛٞ جُؼىو 

 أٌهحٓٚ ٓطٗحذٜس أ٣ٟحا :ػ٠ِ ػىو 

ٖ  ×ٖ2  =ٔٔٔ 

ٙ  ×ٖ2  =ٕٕٕ 

9  ×ٖ2  =ٖٖٖ 

ٕٔ  ×ٖ2  =ٗٗٗ 

ٔ٘  ×ٖ2  =٘٘٘ 

ٔ1  ×ٖ2  =ٙٙٙ 

ٕٔ  ×ٖ2  =222 

ٕٗ  ×ٖ2  =111 

ٕ2  ×ٖ2  =999 

 أٝ ذ٤ٛـس أنٍٟ

ٔ×ٖ×ٖ2=ٔٔٔ 

ٕ×ٖ×ٖ2=ٕٕٕ 

ٖ×ٖ×ٖ2=ٖٖٖ 

ٗ×ٖ×ٖ2=ٗٗٗ 

٘×ٖ×ٖ2=٘٘٘ 

ٙ×ٖ×ٖ2=ٙٙٙ 

2×ٖ×ٖ2=222 

1×ٖ×ٖ2=111 

9×ٖ×ٖ2=999 
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 ػؿحتد جُؼىو جٌُٕٔٞ ٖٓ غلغس جٌهحّ ٓطٗحذس  

ٔٔٔ(÷ٔ+ٔ+ٔ=)ٔٔٔ÷ٖ=ٖ2 

ٕٕٕ(÷ٕ+ٕ+ٕ=)ٕٕٕ÷ٙ=ٖ2 

ٖٖٖ(÷ٖ+ٖ+ٖ=)ٖٖٖ÷9=ٖ2 

ٗٗٗ(÷ٗ+ٗ+ٗ=)ٗٗٗ÷ٕٔ=ٖ2 

٘٘٘(÷٘+٘+٘=)٘٘٘÷ٔ٘=ٖ2 

ٙٙٙ(÷ٙ+ٙ+ٙ=)ٙٙٙ÷ٔ1=ٖ2 

222(÷2+2+2=)222÷ٕٔ=ٖ2 

111(÷1+1+1=)111÷ٕٗ=ٖ2 

999(÷9+9+9=)999÷ٕ2=ٖ2 

 

 9ٕٔ٘ػؿحتد جٍُهْ  

 

 (ٔ( ًحٕ جُرحه٢ )ٕئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (ٕ( ًحٕ جُرحه٢ )ٖئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (ٖ( ًحٕ جُرحه٢ )ٗئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (ٗ( ًحٕ جُرحه٢ )٘ئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (٘( ًحٕ جُرحه٢ )ٙئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (ٙ( ًحٕ جُرحه٢ )2ئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (2( ًحٕ جُرحه٢ )1ئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (1( ًحٕ جُرحه٢ )9ئيج هْٓ ػ٠ِ )

 (9( ًحٕ جُرحه٢ )ٓٔج هْٓ ػ٠ِ )ئي
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   ٖٓ ػؿحتد جُؼىو 9ٔ
 

 

ذؼٝ ٖٓ ًٛٙ جُؼؿحتد ق٤ع إٔ ٛ٘حى  9ٔضِٓي جألػىجو أق٤حٗح ٤ًِْٞحش ؿ٣ٍرس ٝ ػؿ٤رس ، ٝ ُِؼىو 

أ١ ػىو ٚك٤ف ٠ر٤ؼ٢ ٝذ٤ٖ ٓؿٔٞع أٌهحّ يُي جُؼىو ك٢  9ٔػلهس )ٖرٚ( ئ٠ٍجو٣س ذ٤ٖ ؾىجء جُؼىو 

 ٣ٌٖٝٔ ضل٤ِٜٛح ًٔح ٢ِ٣:

 

 :٘ئ٠ُ  ٔجألػىجو ٖٓ  

 
مجموع أرقام 

 الجداء
الجداء 
 يساوي

إلى  1من 
5 

 ضرب
العدد 

11 

10 = 9 + 1 19 1 × 19 

11 = 8 + 3 38 2 × 19 

12 = 7 + 5 57 3 × 19 

13 = 6 + 7 76 4 × 19 

14 = 5 + 8 85 5 × 19 

 : ٘ٔئ٠ُ  ٙٝ أ٣ٟح ٖٓ 

 

مجموع أرقام 
 الجداء

الجداء 
 يساوي

إلى  6من 
15 

 ضرب
العدد 

11 

6 = 1 + 1 + 4 114 6 × 19 

7 = 1 + 3 + 3 133 7 × 19 

8 = 1 + 5 + 2 152 8 × 19 

9 = 1 + 7 + 1 171 9 × 19 

10 = 1 + 1 + 4 190 10 × 19 

11 = 2 + 0 + 9 209 11 × 19 

12 = 2 + 2 + 8 228 12 × 19 

13 = 2 + 4 + 7 247 13 × 19 

14 = 2 + 6 + 6 266 14 × 19 

15 = 2 + 8 + 5 285 15 × 19 
 

 

 

 

http://www.arqam-ma.com/2012/10/le-nombre-19.html
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  7لؽز العدد 
 أوال  : فً القرآن الكرٌم :

عجاؾ مرت بها مصر  سنٌنٌحدثنا القرآن الكرٌم عن سبع سماوات ، وسبع أبواب للجحٌم ، وسبع 
م ، وسبع لٌال ُسخرت فٌها الرٌاح المهلكة على قوم عاد ، وسبعٌن أٌام نبوة ) ٌوسؾ ( علٌه السبل

رجبل  جمعهم ) موسى ( علٌه السبلم لمٌقاته مع هللا ، وسلسلة فً جهنم طولها سبعون ذراعا  ، وٌقول 
 87للنبً الكرٌم : "  ولقد آتٌناك سبعا  من المثانً والقرآن العظٌم " سورة الحجر اآلٌة 

 8ٓ: " إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم "  سورة التوبة اآلٌة وٌقول هللا تعالى 
 ثانٌا : فً الحدٌث الشرٌؾ : 

وأخرج البخاري ومسلم والنسابً عن أبً هرٌرة قال "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: 
هللا عز وجل، ورجل قلبه سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله. إمام عادل، وشاب نشؤ فً عبادة 

معلق بالمساجد، ورجبلن تحابا فً هللا اجتمعا على ذلك وتفرقا علٌه، ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إنً أخاؾ هللا، ورجل تصدق بصدقة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه، ورجل 

 ذكر هللا خالٌا ففاضت عٌناه".
حول الكعبة ، وهو عدد أشواط السعً بٌن الصفا والمروة ، وهو عدد  هو عدد مرات الطواؾ 7والعدد 

 الجمار التً نرمً بها فً مناسك الحج . 
هو عدد ألفاظ شهادة التوحٌد " ال .. إله .. إال .. هللا .. محمد .. رسول .. هللا "   7والعدد   

 ثالثا  : فً العلوم والفنون : 
ً ألوان الطٌؾ " األحمر ، البرتقالً ، األصفر ، األزرق ، ٌتؤلؾ الضوء من سبعة ألوان ه       ·

األخضر ، النٌلً ، البنفسجً " ، ثم ٌؤتً بعد ذلك سبعة ألوان ؼٌر منظورة من تحت األحمر 
 حتى فوق البنفسجً وهكذا فً متتالٌات سباعٌة . 

فً سبع قفزات وفً ذرة األٌدروجٌن داخل قلب الشمس ٌقفز اإللكترون خارجا  من الذرة        ·
لتكون له سبع مدارات تقابل سبعة مستوٌات للطاقة ، فً كل مستوى ٌبث حزمة من الطاقة 

 هً طٌؾ من أطٌاؾ الضوء السبعة .
والمعادن الربٌسٌة سبعة هً " الذهب ، الفضة ، النحاس ، القصدٌر ، الرصاص ، الحدٌد ،        ·

 الزببق " 
. هً كذلك فً القنفذ مثلها فً الزرافة واإلنسان والحوت ونجد فقرات الرقبة سبعا  ..       ·

 والخفاش ، على الرؼم من تفاوت طول الرقبة بٌنهم .
والموسٌقى ٌتؤلؾ سلمها من سبع نؽمات : دو . ري . مً . فا . صو . ال . سً . ثم تؤتً        ·

ات أخرى ، وهكذا النؽمة الثامنة فتكون جوابا  لؤلولى ، وٌعود فٌرتفع بنا السلم سبع نؽم
 سبعات ........   

هو عدد عجابب الدنٌا السبع ، وهو عدد أٌام األسبوع ، وهو عدد قارات األرض ،  7والعدد        ·
 وهو عدد بعض الدورات الطبٌعٌة لظواهر الجو مثل المطر والرٌح وموجات الحر والبرد .

 
أنه عدد له داللة خاصة ، وأنه عدد هل كل هذه مصادفات اجتمعت فً آن واحد .. ٌجب أن نعترؾ 

 مهم وجوهري فً بناء هٌكل الكون وتكوٌن اإلنسان ...... إنه لؽز ٌثٌر التفكٌر والتؤمل ! ! 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٓٗ لؽز الرقم
 ، فهل ٌسعنا هذا المرور مثبل دون إمعان النظر فً هذه المفارقات الكامنة فً: ٓٗنمر كثٌرا بالرقم 

  أربعٌن المٌت ؟ 

  أربعٌن الصوم ؟ 

  أربعٌن النفساء بعد الوالدة ؟ 

 ًأربعٌنٌة الشتاء والص 

  أربعٌن الشبه فً الخلق ؟ 

  ؟ أربعٌن التنزٌل 

  أربعٌن الحروب منذ داحس والؽبراء من حٌث األمد الزمنً ؟ 

  أربعٌن صحراء التٌه وضنكها التارٌخً المؽذي للقلق المدمر واالنتحاري وانعكاسه على الذات
 واآلخر ؟ 

  أربعٌن أعمار الدول وعبلقتها بؤعمار األشخاص بمفهوم ابن خلدون ؟ توصبل إلى الفٌتاؼورٌة
 وان الصفاء والبٌرونً . وفلسفة العدد عند أخ

ولكن بإٌجاز ، ونترك االستنتاجات لكم، أٌضا سنذكر بعض  ٓٗسنحاول شرح بعض األمثلة للعدد 
 األمثلة من القرآن والسنة واألمثال وؼٌره . 

 سنة :  ٓٗ* تٌه بنً إسرابٌل 
، فرسم صورة ( سنة، وقد تعرض القرآن الكرٌم لهذا الموضوع ٓٗ) استمرمعلوم أن تٌه بنً إسرابٌل 

 ( سنة . ٓٗالقرار اإللهً الذي تلقاه موسى علٌه السبلم بحق أولبك البشر وبؤنهم سٌتٌهون )
هْم أْربعٌن سنة ٌتٌُهون فً اأْلْرض( ٌْ  )قال فإنها ُمحرمة عل

 حرفا(ٓٗ( )ٕٙ)المابدة: من اآلٌة
 لهذه المسؤلة . لذلك نرى أن واحدات التصوٌر القرآنً ، متطابقة تماما مع الواحدات الزمنٌة

 
 * ولنؤخذ مثاال آخر : 

( سنة، هً ٓٗإن مسؤلة المن والسلوى التً أنزلها هللا سبحانه وتعالى على بنً إسرابٌل وعلى مدار )
حقٌقة موجودة فً كتبهم، والقرآن الكرٌم عندما ٌخاطبهم وٌذكرهم بهذه المسؤلة، نجده ٌرسم هذه 

الواحدات الزمنٌة لهذه المسؤلة، وبشكل إعجازي ٌثبت لهم  الصورة بواحدات تصوٌر متطابقة تماما مع
 صدق القرآن الكرٌم .

ُكُم اْلمن والسْلوى (  ٌْ ُكُم اْلؽمام وأْنزْلنا عل ٌْ  )وظلْلنا عل
 حرفا( ٓٗ( )7٘)البقرة: من اآلٌة

ونرى أٌضا أن هذه الصورة ترتبط مع صورة أخرى ارتباطا تاما ، باإلضافة إلى ارتباط كل منهما 
 الفترة الزمنٌة لهذه المسؤلة :ب

ُكُم اْلمن والسْلوى( )طه: من اآلٌة ٌْ  ( 8ٓ) ونزْلنا عل
 حرفا( ٓٗ()8ٔ)ُكلُوا مْن طٌبت ما رزْقنُكْم( )طه: من اآلٌة

إن قصة األربعٌن ٌوما التً أعطاها ٌونس علٌه السبلم لقومه مهلة حتى ٌإمنوا، هً قصة معروفة ، 
ؤلة، مسلطا الضوء على مركزها، تكون واحدات التصوٌر التً ترسم وعندما ٌصور القرآن هذه المس

( ٌوما، وهذا ٓٗهذه الصورة ، متطابقة تماما مع الواحدات الزمنٌة لتلك الفترة . فقد آمنوا على مدار )
 اإلٌمان هو سبب كشؾ عذاب الخزي عنهم فً الحٌاة الدنٌا:

 حٌوة الُدْنٌا() لما ءامُنوا كشْفنا عْنُهْم عذاب اْلخْزي فً الْ 
ٌُة ؟  ٓٗ( )98)ٌونس: من اآلٌة  حرفا( .ؾ البٌب

  أربعٌنٌة النضج وسن الٌؤس ؟ 

  عاشر القوم أربعٌن ٌوما ؟ 
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 عجابب االرقام فً جسم االنسان
 أٌها اإلنسان انظر الى نفسك كٌؾ خلقت وكٌؾ عشت وكٌؾ ترد الجمٌل الى هللا تعالى

 عبر والعجب الشًء الكثٌر...إلٌكم هذه اإلحصابٌة والتً فٌها من ال
 
 

منطقة من مناطق  ٗٙ( ملٌارات فً الدماغ تتوزع على  9( ملٌار منها )  ٗٔعدد الخبلٌا العصبٌة ) 
 ٙالدمــــاغ خبلٌا الجهاز العصبً ال تتكاثر وال تتؽٌر ولو تؽٌــرت ال احتاج اإلنسان لتعلم اللؽة ُكل 

 أشهــــــر.
 
 
 7 - ٙء فً دم اإلنسان الواحــد لو وضعت فً خط لطوقت األرض ( ملٌار كرٌة حمرا ٕٓٓٓ٘) 

 مرات.
 
 
(  ٕ( ملٌون مرة سنوٌا  أو )  ٓٗ( ألؾ مرة ٌومٌا  و )  ٓٓٔ( ضربه للقلب فً الدقٌقة أي )  7ٓ) 

 ملٌار مرة فً متوسط العمر بدون توقؾ. ) فسبحان هللا (
 
 
 وٌنه إلى والدته.( ملٌار مرة ٌزداد حجم الجنٌن من بداٌة تك ٖٓٓٓ) 
 
 ( لترا  من الدماء ٌضخها القلب ٌومٌا . ٓٓ٘ٙ) 
 
 ( لترات من الدم ٌتم تنقٌتها ُكل دقٌقة. ٘) 
 
( سنة ٌكون قد طاؾ  8ٓ( ألؾ خطوة ٌمشٌها الرجل العادي فً الٌوم الواحد أي فً خبلل )  ٕٓ) 

 مرات. ٙالعالم 
 
 ملٌون مرة فً الحٌاة . ٕٗٓي ( ألؾ مرة ٌتنفس اإلنسان فً الٌوم الواحد أ ٖٕ) 
 
 مترا  مكعبا  من األكسجٌن . ٗ.ٕ( مترا  مكعبا  من الهواء ٌتنفس اإلنسان ٌومٌا  ، منها  ٕٔ) 
 
ساعة، طبعا  هذا العادي أما ) الدبا ( السمٌن  ٕٗ( كجم من الطعام ٌؤكلها اإلنسان فً  8.ٔ - ٗ.ٔ) 

 .ٌٕكون مضروب فً 
 
 بها اإلنسان ٌومٌا .( لتر من السوابل ٌشر ٘.ٕ) 
 

 ألؾ ( صورة جدٌدة. ٌٓٓ٘خزن فً ذاكرته ) 
 

 ساعة. ٕٗ( لتر من اللعاب ولترا  واحدا  من العرق خبلل  ٘.ٌٔفرز ) 
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 ( عضله من عضبلت وجه اإلنسان. 7ٔعند الضحك تتحرك ) 

 
 عٌد.( عضلة من عضبلت وجهك التً سرعان ما تنتابها التجا ٖٗالتكشٌر _ أي الؽضب _ ٌحرك ) 

 
 ( متر. ٘.ٔطول األمعاء الؽلٌظ ) 

 
 طول األمعاء الدقٌقة فً جسم اإلنسان ستة أمتار.

 
 

 ٌتعلم اإلنسان عن طرٌق الحواس بالنسب اآلتٌة..
 
 % البصر 7٘
 
 % السمع ٖٔ
 
 % اللمس ٙ
 
 % الشم ٖ
 
 % الذوق ٖ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31111501110اعداد االستاذ/ احمد حماد شعبان سعد   38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعجاز العددي فً القرآن

 
 ً كتابه العزٌز :قال تعالى ف 
 

ؤُْتوَن بِِمْثلِِه َولَْو كَ  ٌَ ؤُْتوا بِِمْثِل َهَذا اْلقُْرآِن ال  ٌَ اَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض )قُلْ لَبِِن اْجَتَمَعِت اأْلِْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن 
 ( .88َظِهٌرا ( )االسراء:

 
.. العالم بحال الناس وحاضرهم القرآن الكرٌم .. كتاب هللا تعالى .. الخالق العلٌم.. عالم الؽٌب 

القٌامة .. فكل  ومستقبلهم.. فبل شك أنه حوى بٌن دفتٌه من كل مثل.. وإعجاز هذا الكتاب باٍق إلى ٌوم  
للقرآن الكرٌم الذي هو  ٌوم تكتشؾ المزٌد من إعجازه .. ومن هذه المعجزات الكثٌرة.. اإلحكام العددي 

من عند خالق السماوات واألرض  وسلم و أن هذا القرآن هو بحق آٌة على صدق محمد صلى هللا علٌه 
  

بدراستها عن  إن معجزة األرقام فً القرآن الكرٌم موضوع مذهل حقا  ،وقد بدأ بعض العلماء المسلمٌن 
اإلعجاز الرٌاضً  طرٌق أحدث اآلالت اإلحصابٌة والحواسٌب الكترونٌة ما أمكن دراسةوإنجاز هذا 

  الحسابً المذهل .
ذا اإلعجاز مإسس على أرقام ،واألرقام تتكلم عن نفسها، فبل مجال هنا للمناقشة، وال مجال فه
لَْت ِمْن   اُتُه ُثمَّ فُصِّ ٌَ لَُدْن َحِكٌٍم  لرفضها، وهً تثبت إثباتا  ال رٌب فٌه أن القرآن الكرٌم هو }ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آ

  (َٔخبٌٍِر{ )هود:
حرؾ  وأنه وصلنا سالما  من أي تحرٌؾ أو زٌادة أو نقص . فنقص ال شك أنه من عند هللا تعالى ،  

  واحد أو كلمة واحدة أو زٌادتها، ٌخل بهذا اإلحكام الرابع للنظام الحسابً له.
  وقد شاء هللا تعالى أن تبقى معجزة األرقام سرا  حتى اكتشاؾ الحواسٌب اإللكترونٌة .
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اتَِنا فًِ اآْلَفاِق َوفِ   ٌَ ُه َعلَى ُكلِّ )َسُنِرٌِهْم آ َك أَنَّ ْكِؾ بَِربِّ ٌَ ُه اْلَحقُّ أََولَْم  َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ٍء  ً أَْنفُِسِهْم َحتَّى  ًْ َش
  (َٖ٘شِهٌٌد( )فصلت:

 
 
 
 

 التساوي فً عدد األلفاظ بالقرآن الكرٌم
،  ر فً آٌاته التساوي فً عدد األلفاظ هو من األمور الجلٌلة ، ولذلك طالبنا القرآن الكرٌم بالتدب   

  والتذكر ، والتفكر فً أوجه معجزاته ، وتقول آٌاته الشرٌفة : 
  .   سورة ص  9ٕآٌة  –كتاب أنزلناه إلٌك مبارك لٌدبروا آٌاته ولٌتذكروا أولوا األلباب          - 
 

 وهذه بعض من هذه اإلحصابٌات العددٌة لكلمات القرآن الكرٌم

  بشكل متساٍو فً القرآن الكرٌم منها على سبٌل المثال:فهناك كلمات متقابلة تتكرر  -ٔ 
 

 مرة٘ٗٔمرة .......... الموت تكررت  ٘ٗٔالحٌاة  تكررت 
 

 مرة7ٙٔمرة ....... السٌبات تكررت   7ٙٔالصالحات تكررت 
 

 مرة٘ٔٔمرة .........اآلخرة تكررت   ٘ٔٔالدنٌا تكررت  
 

  مرة 88كررت  مرة ..........الشٌطان ت 88المبلبكة تكررت   
 

  مرة 8ٖمرة ........... الطاعة تكررت    8ٖالمحبة تكررت   
 

  مرة 79مرة ...........الرحمة تكررت    79الهدى تكررت    
 

  مرة ٕٓٔمرة ..........الصبر تكررت    ٕٓٔالشدة تكررت    
 

  مرة ٓ٘مرة ...........الطٌبات تكررت  ٓ٘السبلم تكررت   
 

 مرةٙٔمرة ........... العبلنٌة تكررت ٙٔجهر    تكررت كلمة ال
 

 مرةٔٔمرة  ......... االستعاذة باهلل تكررت  ٔٔإبلٌس تكررت   
 

  مرة .77مرة ....... الجنة ومشتقاتها تكررت 77تكررت جهنم ومشتقاتها 
 
    
 
على  منها  وهناك كلمات بٌنها عبلقات فً المعنى وردت ضمن عبلقات رٌاضٌة دقٌقة ومتوازنة -ٕ 

  سبٌل المثال:
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  مرة أي الضعؾ ٗٔٔمرة ............الرحٌم تكرر 7٘الرحمن تكررت   
 

 مرة أي الضعؾٖٕٗمرة ..............المؽفرة تكرر7ٔٔالجزاء تكررت  
 

 مرة أي الضعؾٙمرة .............األبرار تكرر ٖالفجار تكررت   
 

 مرةٕٗو مشتقاتها تكررت ......  الظلمة  ٕٗالنور ومشتقاتها  تكررت 
 

  مرة أي ثبلثة أضعاؾ .ٖٙمرة..... ..........الٌسر تكررٕٔالعسر تكررت  
 

 مرةٕٖٖمرة ................ قالوا تكررت  ٕٖٖقل تكررت    
 

  شهرا( ٕٔمرة ) وكؤنه ٌقول إن السنة  ٕٔولفظة الشهر بلػ 
 

  ٌوما( ٖ٘ٙ مرة )وكؤنه ٌقول إن السنة ٖ٘ٙولفظة الٌوم بلػ عددها 
 

مرة  ٕٖ  مرة  وبضمنها كلمة ٌبسا ) بمعنى البر ( بٌنما بلػ تكرار كلمة البحر  ٕٔوقد وردت كلمة البر 
/  ٕٔالذي هو بنسبة  )وفً ذلك إشارة إلى أن هذا التكرار هو بنسبة البر إلى البحر على سطح األرض 

ٖٕ .)  
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 ـــحٞـ٤ــــــــــــــــحشجألُؼحخ  ك٢ ج٣ٍُـ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5V8uo7kkRsA/UYjrf1SVW3I/AAAAAAAAF2k/sf1WCLIu6LY/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5V8uo7kkRsA/UYjrf1SVW3I/AAAAAAAAF2k/sf1WCLIu6LY/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
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 جُؼحخ ٝق٤َ ٣ٌح٤ٞس

 
 ُٔ  ٍٚى٣ويٓؼٍكس ػ

 
 ٍ ُٔ ٣ٌٖٔ إٔ ضىجػد َٓلءى ٓىجػرس ي٤ًس كطهرٍْٛ إٔ ُى٣ي ٜٓحٌز ؿ٤ٍ ػحو٣س ك٢ ٓؼٍكس ػ

 أ١ ْٜٓ٘ ذؼ٤ِٔس ذ٤ٓطس ؾىجا.

 

أػ١ ٤َِٓي ٌٝهس ٝأ٠ِد ٓ٘ٚ إٔ ٣وّٞ ذح٥ض٢  -

إٔ ٣ٌطد ٌهْ جٍُٜٗ ج١ًُ  -ذؼ٤ىجا ػٖ ػ٤٘٤ي. 

 ُٝى ك٤ٚ.

 

ئ٠ُ  ٘غْ ٤ٟ٣ق ػىو  ٕإٔ ٣ٍٟخ جٍُهْ ك٢  -

 جُ٘حضؽ.

 

غْ ٤ٟ٣ق ئ٠ُ  ٓ٘إٔ ٣ٍٟخ ٗحضؽ جُؿٔغ ك٢  -

 يُي ْ٘ٞجش ػٍٔٙ.

 

 .ٖ٘ٙإٔ ٣طٍـ ٖٓ جُ٘حضؽ  -

 

 .٘ٔٔغْ أ٠ِد ٓ٘ٚ إٔ ٣ؼط٤ي جُ٘حضؽ جألن٤ٍ كو١ غْ أٞق ئ٤ُٚ  -

 

 ٤ٌْٕٞ جُ٘حضؽ ٌٓٞٗحا ٖٓ غلغس أٌهحّ أٝ أٌذؼس. -

 

هْ جُػحُع ٝقىٙ، أٝ جٍُهٔحٕ جألٍٝ ٝجُػح٢ٗ ٖٓ ج٤ٔ٤ُٖ ٛٔح ػٍٔ ٚى٣وي ذح٤ُٖ٘ٓ، ٝأٓح جٍُ -

 جُػحُع ٝجٍُجذغ كٜٞ جٍُٜٗ ج١ًُ ُٝى ك٤ٚ.

 

 ًٝٔػحٍ ػ٠ِ يُي:

 2ْ٘س، ُٝٓٞىٙ ك٢ ٍٖٜ  ٖٔٗلٍٜ إٔ ػٍٔ جُٛى٣ن 

 كحُهطٞجش ٢ٛ:

2*ٕ =ٔٗ+٘ =ٔ9*٘ٓ =9٘ٓ+ٖٔ =9ٖٙ-ٖٙ٘ =٘19+ٔٔ٘=2ٖٔ 

 ٛٞ ٍٖٜ ُٓٞىٙ 2= ػٍٔ جُٛى٣ن، ٝجٍُهْ جُػحُع ٖٔجٍُهٔحٕ جألٍٝ ٝجُػح٢ٗ 
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 قمً؟ما هو ر

 

كٌؾ ٌمكنك أن تعرؾ العدد الذي ٌفكر فٌه زمٌلك 
 ؟ 

 إذا كنت تود معرفة ذلك فاتبع الخطوات التالٌة :

 ( : اطلب من زمٌلك أن ٌحدد عددا ما .ٔالخطوة )

 ( : اطلب منه أن ٌضٌؾ إلٌه سبعة .ٕالخطوة )

 ٕ( : اطلب منه ان ٌضرب الناتج فً ٖالخطوة )
 . ٗثم ٌطرح من الناتج الجدٌد 

لتحصل  ٘ثم اطرح منه  ٕ( : خذ منه الناتج النهابً و قم بقسمته على ٗالخطوة )
 على العدد الذي اختاره زمٌلك .

 على سبٌل المثال فإن : 8ٔفلو كان زمٌلك قد اختار 

 . ٕ٘=  7+  8ٔالخطوة الثانٌة : 

 . ٓ٘=  ٕ×  ٕ٘الخطوة الثالثة : 

        ٘ٓ - ٗ  =ٗٙ . 

 . ٖٕ=  ٕ÷  ٙٗالخطوة الرابعة : 

 و هو الرقم الذي تم اختٌاره .   ،   8ٔ=  ٘ - ٖٕ        
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 جػٍف جٍُهْ جُٔلوٞو
 

 
 

قبل البدء: هذه الخدعة نوعا  ما بسٌطة ومسلٌة. كل ما تحتاج له هو شخص آخر لتقوم 
بالخدعة معه. وٌجب أن ٌملك ذاك الشخص آلة حاسبة فً ٌده. الخدعة ستكون معقدة 

 ا. لذا من األفضل أن تقوم بها مع أحد كبٌر. فالصؽار قد ال ٌفهمون المطلوب منهانوعا  م
.الخطوة األولى: اطلب من الشخص الذي أمامك أن ٌختار رقم مكون من خانتٌن أو ثبلث. 

 واجعله ٌكتب الرقم على الحاسبة بدون إخبارك عنه.
ألرقام فً العدد الذي الخطوة الثانٌة: اجعل الشخص الذي أمامك ٌقوم لطرح مجموع ا

. سوؾ ٌقوم بإٌجاد مجموع ٕٖٗاختاره من العدد. مثبل . لنفترض أنه قام باختٌار العدد 
 9 - ٕٖٗ( وٌقوم بطرح ناتج األعداد من الرقم الذي اختاره ) 9=ٖ+ٗ+ٕهذه األعداد ) 

 =ٖٖٗ.) 
عدد الخطوة الثالثة: اجعل الشخص ٌقوم بضرب أي عدد مكون من رقمٌن أو ثبلث بال

. اآلن. أصبحت جاهزا  للقٌام بالخدعة.الخطوة الرابعة: اطلب من ٕالناتج من الخطوة 
. ولكن لٌقم بإخقاء رقم ٖالشخص الذي أمامك أن ٌقرأ أرقام الناتج النهابً من الخطوة 

منهم و لٌمتنع عن إخبارك ذاك الرقم. واشترط علٌه أال ٌكون ذاك الرقم هو صفر. وأنت 
اره الرقم الذي قام بإخفاءه عنك!كٌؾ: عندما ٌقوم الشخص بقراءة اآلن ستقوم بإخب

األرقام. قم بجمعهم فً عقلك. ٌجب أن ٌكون مجموع األرقام مع العدد المخفً من 
...( . فلنفترض أن األرقام الذي قرأها الشخص هً 7ٕ.8ٔ.9) 9مضاعفات العدد 

لنجد العدد األكبر الذي  . ال ننسى أن هناك رقم مفقود. لذا.٘ٔ=7+ٔ+ٕ+٘.  7.ٔ.ٕ.٘
. إذا  العدد الذي قام الشخص بإخفاءه هو ٖ=  ٘ٔ - 8ٔ. 8ٔ. 9ومن مضاعفات  ٌ٘ٔلً 
!لكن. إن قام الشخص بقراءة األرقام وكان مجموعها هو رقم من مضاعفات التسعة. ٖ
 أو الصفر. لكن. وبما أننا 9. عندها. هناك احتماالن. إما أن ٌكون الرقم الخفً هو 8ٔكــ

 9. لذا فالرقم الذي أخفاه هو ٓطلبنا من الشخص أال ٌكون الرقم المخفً هو 
. كما فً الدرس األول. سوؾ نقوم بإضافة صفر فً خانة ٓٔالخطوة الثانٌة كان أقل من 

:الخطوة 8ٗ×8ٗالعشرات وبعدها نضٌؾ العدد إلى نهاٌة الناتج من الخطوة األولى.مثال: 
. نقوم بإضافة ٗ=ٕ×ٕ. ٓ٘و  8ٗهو الفرق بٌن  ٕ:الخطوة الثانٌةٖٕ=8+٘ٔاألولى:

 ٖٕٗٓ= 8ٗ×8ٗ.الحل: ٗٓصفر لخانة العشرات. ٌصبح الناتج 
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 ما ٌخفٌه أصدقاإك فً جٌوبهم
أترٌد أن تظهر بمظهر الساحر وتعرؾ ما ٌخفٌه أصدقاإك فً جٌوبهم ؟ تعلم إذن السحر بالرٌاضٌات 

 )طبعا بعض الحٌل الحسابٌة (.

 

 ٔ -  أخضر و أحمر  أعـــط أصدقاءك ثبلثة أشٌاء مثبل ) ثبلثة سدادات أقبلم بؤلوان مختلفة
قطعة من حجر   ٕٗأسود ( أو أٌة أشٌاء ٌمكن وضعها فً الجٌب، أٌضا ضع فً وعاء 

 حصى )أو أي شٌا تتوفر علٌه( ولن تعدم وسٌلة لذلك  ٕٗالشطرنج وإذا لم تتوفر ضع 
  ٕ -  اطلب من أصدقابك الثبلثة أن ٌخفوا فً جٌوبهم األشٌاء الثبلثة التً تم االتفاق علٌها

كل صدٌق ٌؤخذ سدادة وعلٌك ان تعرؾ أي السدادات مع كل واحد بعد أن خبؤ  دون أن تراهم، 
لٌحفظوه  األصدقاء األشٌاء فً جٌوبهم دون أن تراهم و تبدأ بإعطابهم بعض أحجار الشطرنج 

 لدٌهم تعطً األول: حجر واحد وتعطً الثانً حجرٌن وتعطً الثالث ثبلث أحجار
 ٖ -  من معه السدادة  ن األحجار المتبقٌة كاألتً : تقول ٌجب على كل واحد أن ٌؤخذ م

ومن معه السدادة الخضراء ٌؤخذ أكثر بمرتٌن مما  الحمراء ٌؤخذ مثل ما أعطً من األحجار 
أعطً من األحجار ومن معه السدادة السوداء ٌؤخذ أكثر بؤربع مرات مما أعطً من األحجار، 

ٌؤخذونها دون أن تراهم أو ٌهمس أحدهم أما األحجار األخرى المتبقٌة فتبقى مكانها )طبعا  
 إلٌك(.

 ٗ -  عند انجاز ما طلبته منهم دون أن تراهم كل ما علٌك هو معرفة عدد األحجار الباقٌة       

نرمز للسدادت  "(،  C"  " و شٌماء  B" ، بشٌر " Aلنفرض أن أسماء أصدقابك هً ) أمٌن " 
 . N، ذات اللون األسود ب   Vن األخضر ب ، ذات اللو Rحسب لونها : ذات اللون األحمر ب 

 :   انظر إلى الجدول التالً فبل بد أن ٌكون واحد من الستة وسنذكرهم  

http://2.bp.blogspot.com/-5V8uo7kkRsA/UYjrf1SVW3I/AAAAAAAAF2k/sf1WCLIu6LY/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5V8uo7kkRsA/UYjrf1SVW3I/AAAAAAAAF2k/sf1WCLIu6LY/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/-Pxp5L9OAnfw/T8VEs77RvII/AAAAAAAAAVE/aC264lbug7c/s1600/JEU+MATHS.png
http://1.bp.blogspot.com/-Pxp5L9OAnfw/T8VEs77RvII/AAAAAAAAAVE/aC264lbug7c/s1600/JEU+MATHS.png
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 ْ ج٤ُّٞ ج٢ُ ُٝىش ك٤ٚٓؼٍكس جْ

 + جُى٤َُ "ْأٝٞكٚ القوحا" .. ٗٗؿٔغ ج٤ُّٞ + جٍُٜٗ + جُٓ٘س + نحٌؼ هٓٔس جُٓ٘س ػ٠ِ 

ًحٕ  ًٕحٕ ٣ّٞ جُٓرص ٝئيج ًحٕ ذحه٢ جُ٘حضؽ  ٔ، كايج ًحٕ ذحه٢ جُ٘حضؽ 2غْ ٗوْٓ جُ٘حضؽ ػ٠ِ 

 ٣ّٞ جألقى ًٌٝٛج .. ٝئيج ُْ ٣ٞؾى ذحه٢ ًحٕ ٣ّٞ ٤ٓلوى ٛٞ ٣ّٞ جُؿٔؼس ..
 

 جُى٤َُ ٛٞ ٌهْ ٓهٛٙ ٌَُ ٍٖٜ .. ٝٛٞ ًحُطح٢ُ :

 ٣ٔ٘ح٣ٍ : 

 ٔكرٍج٣ٍ : 

 ٓٓحٌِ : 

 ٕئذ٣ٍَ : 

 ٖٓح٣ٞ : 

 : ٞ٤ٗٞ٣٘ 

 : ٞ٤ُٞ٣-ٔ 

 ٔأؿٓطّ : 

 ْٖرطٔرٍ : 

 ٗأًطٞذٍ : 

 ٔ-ٗٞكٔرٍ : 
 ٓو٣ٓٔرٍ : 

 

 .. 91ٕٔ/ٖ/ٕٔٓػحٍ يُي ،، 

 جُكَ :

ٕٔ  +ٖ  +ٔ91ٕ  +ٗ9٘  +ٓ 

 ٕٝجُرحه٢  ٣ٖ٘2ؼط٤٘ح  2ٝذوٓٔس جُ٘حضؽ ػ٠ِ 

 أ١ إٔ ٣ّٞ ج٤ُٔلو ٣ّٞ جألقى

ٖٓ  ٔٓلقظس : ك٠ ٍٖٜ ٣٘ح٣ٍ ٝكرٍج٣ٍ ٖٓ جُٓ٘ٞجش جٌُر٤ٓس ٣طٍـ 

 جُٔؿٔٞع ..
 

 

 

 

 

 

 



 31111501110اعداد االستاذ/ احمد حماد شعبان سعد   48

 

 

 

 ألعاب اكتشافٌه :

 خطوات إجراء اللعبة :  : ٔمثال 

 على المعلم أن ٌقوم بعرض األعمدة التالٌة على السبورة (   ٔ              
 أ                          ب                     جـ                           د                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توزٌعا  عشوابٌا  ال ٌمكنه حفظها . ٘ٔإلى ٔ( وٌخبر طبلبه أن هذه األعمدة األربعة تتوزع فٌها األعداد من  ٕ
 نفٌذ اللعبة معه ، على أن ٌراقبه زمبلبه حتى ال ٌخطًء .(  وٌطلب من الطبلب ترشٌح طالبا  واحدا  للقٌام بت ٖ
 وٌخبر به زمبلبه ، وال ٌخبر المعلم به .  ٘ٔإلى  ٔ(  وٌطلب من هذا الطالب أن ٌختار أي عدد من  ٗ
 (  وٌسؤله المعلم على هذا العدد أربعة أسبلة هً :  ٘
 طلب بـ  ) نعم  أو  ال (هل العدد الذي اخترته موجود بالعمود األول ؟    وٌجٌب ال -  
 هل العدد الذي اخترته موجود بالعمود الثانً ؟    وٌجٌب الطلب بـ  ) نعم  أو  ال ( -  
 هل العدد الذي اخترته موجود بالعمود الثالث ؟    وٌجٌب الطلب بـ  ) نعم  أو  ال ( -  
 ) نعم  أو  ال ( هل العدد الذي اخترته موجود بالعمود الرابع ؟    وٌجٌب الطلب بـ  -  

مع مبلحظة أن الطالب وزمبلبه ٌنظرون إلى األعمدة على السبورة ، بٌنما المعلم ٌنظر إلى طبلبه وال ٌنظر إلى السبورة 
. 
 ( ٌقوم المعلم بإخبار طبلبه بالعدد الذي اختاروه  بعد اإلجابة عن السإال الرابع مباشرة .  ٙ
اكتشاؾ سر اللعبة ، وذلك أثناء إعادتها مرات أخرى بإشراك طبلب آخرٌن  ( ثم ٌوجه المعلم طبلبه إلى العمل على 7

 معه 
 سر اللعبة :  

 ( بإجراء عملٌة جمع متتالٌة لؤلعداد الموجودة فً رإوس األعمدة وهً  ٌ٘قوم المعلم أثناء تنفٌذ الخطوة رقم ) 
   

                                                          +   +                                                        + 
  

 مع مبلحظة أنه عندما تكون إجابة الطالب :  نعم فإنه ٌتم إضافة رأس العمود 
 معال  فإنه ٌحذؾ رأس العمود من عملٌة الج                                                         
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 ٗس ٖٓ ٌه٤ٖٔجُؼد ٓغ جألػىجو جٌُٔٞ

 جُِؼرس جأل٠ُٝ :

 جنطٍ ػىوجا ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ -

 ًٌٍ ٗلّ جٍُه٤ٖٔ ذ٘لّ جُطٍض٤د -

 ٔٓٔجهْٓ جُؼىو جألن٤ٍ ػ٠ِ  -

 ٓحيج ضلقع ػ٠ِ ٗحضؽ جُوٓٔس -

 2ٕٗهطحٌ جُؼىو  -ضطر٤ن : 

 2ٕ2ٕجُطٌٍجٌ  -

 2ٕ=  ٔٓٔ÷  2ٕ2ٕجُوٓٔس  -

 ُرىج٣سٗلقع إٔ : ٗحضؽ جُوٓٔس ٛٞ جُؼىو ج١ًُ جنطٍضٚ ٖٓ ج

 

 جُِؼرس جُػح٤ٗس :

 جنطٍ أ١ ػىو ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ -

 ذىٍ ٌٓحٕ جٍُه٤ٖٔ ُطكَٛ ػ٠ِ ػىو ؾى٣ى -

 أ٠ٍـ جُؼىو جألٚـٍ ٖٓ جُؼىو جألًرٍ -

 ؟ 9َٛ ذحه٢ جُطٍـ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  -

 ًٌٍ ٗلّ جُهطٞجش جُٓحذوس ٝيُي ذؼى جنط٤حٌ ػىو آنٍ ....... ٓحيج ضلقع ؟ -

 1ٖٗهطحٌ جُؼىو  -ضطر٤ن : 

 1ٖٗرىٍ ٌٓحٕ جٍُه٤ٖٔ ك٤ٛرف جُؼىو -

 ٘ٗ=  1ٖ – 1ٖٗطٍـ  -

 9ذحه٢ جُطٍـ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  -

ٗلقع إٔ : ئيج ًٌٍٗح ٗلّ جُهطٞجش جُٓحذوس ػ٠ِ أ١ ػىو آنٍ ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ ٤ٌْٕٞ ذحه٢ جُطٍـ 

 9وجتٔحا ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

 

 

 جُِؼرس جُػحُػس :

 جنطٍ أ١ ػىو ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ -

 ٔٞع أٌهحٓٚأٝؾى ٓؿ -

 أ٠ٍـ ٓؿٔٞع أٌهحٓٚ ٓ٘ٚ -

 ؟ 9َٛ ذحه٢ جُطٍـ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  -

 ًٌٍ ٗلّ جُهطٞجش جُٓحذوس ٝيُي ذؼى جنط٤حٌ ػىو آنٍ ........ ٓحيج ضلقع ؟ -

 2ٔٗهطحٌ جُؼىو  -ضطر٤ن : 

 1=  2+  ٔٓؿٔٞع أٌهحٓٚ =  -

 ٖٙ=  1 – 2ٔٗطٍـ  -

 9ذحه٢ جُطٍـ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  -

ئيج ًٌٍٗح جُهطٞجش جُٓحذوس ػ٠ِ أ١ ػىو آنٍ ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ ٤ٌْٕٞ ذحه٢ جُطٍـ وجتٔحا ٗلقع إٔ : 

 ٣9ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 
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 عملٌة حسابٌة لمعرفة بداٌة اجزاء القران الكرٌم

 
 لو سؤلنا أحد ما ..

لجزء .ما رقم الصفحة التً ٌبدأ فٌها الجزء السابع من القرآن الكرٌم مثبل  فإننا نقوم بعملٌة بسٌطةا
 السابع أي رقم سبعة

7 - ٔ =ٙ 
 ٕٕٔفٌصبح ٕٔثم نضٌؾ الرقم اثنٌن إلى ٌمٌن الرقم ٕٔ= ٕ×  ٙ

 (هذا هو رقم الصفحة التً ٌبدأ بها الجزء السابعٕٕٔاآلن ... افتح الصفحة رقم )
 مثال آخر :الجزء الثانً عشرٌعنً

ٕٔ - ٔ  =ٔٔ 
ٔٔ  ×ٕ  =ٕٕ 

 رقم الصفحة التً ٌبدأ بها الجزء الثانً عشر هذا هوٕٕٕإذن ٕٕإلى ٌمٌن الرقم  ٕنضٌؾ 
 مثال آخٌر :الجزء الرابع والعشرون

 ٖٕ=  ٔ - ٌٕٗعنً
هذا هو رقم الصفحة التً ٌبدأ بها الجزء ٌٕٙٗعنً ٙٗإلى ٌمٌن الرقم  ٕنضٌؾ ٙٗ=  ٕ×  ٖٕ

 الرابع والعشرون
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 قٓحذ٤س  حشٓٛحوك

ْطح٤ُٖ ، ٛطٍِ ، ٝ ضٍَٖٗ ، ٝ ٢٘٤ُْٞٞٓ ، ٝ ٌَٝكِص ، ٝ 

 ٝ ض٣ٞٞ 

م و اشتركت 9ٖ9ٔأو الكثٌر عن الحرب العالمٌة الثانٌة، التً بدأت فً عام   قد تعرؾ القلٌل       
فٌها جمٌع دول العالم تقرٌبا، فكانت أكبر الحروب فً تارٌخ اإلنسانٌة و أوسعها انتشارا، و قتل فٌها 

 ملٌون من البشر. ٓ٘

مإرخٌن ظاهرة عجٌبة حقا تربط حٌاة الزعماء الستة الذٌن و من خبلل هذه الحرب اكتشؾ أحد ال 
قادوا ببلدهم فً هذه الحروب، وهم هتلر مستشار ألمانٌا، و تشرشل ربٌس وزراء برٌطانٌا، و 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، و ستالٌن سكرتٌر عام   موسولٌنً ربٌس وزراء اٌطالٌا، و روزفلت ربٌس
 ٌس وزراء الٌابان، و ٌوضح الجدول هذه الظاهرة :اإلتحاد السوفٌتً، و توٌو رب

 

 جْْ جُُػ٤ْ ٛطٍِ ضٍَٖٗ ٢٘٤ُْٞٞٓ ٌَٝكِص ْطح٤ُٖ ض٣ٞٞ

 ْ٘س ُٓٞىٙ 119ٔ 12ٗٔ 11ٖٔ 11ٕٔ 129ٔ 11ٗٔ

 ْ٘س ض٤ُٞٚ جُِٓطس 9ٖٖٔ 9ٗٓٔ 9ٕٕٔ 9ٖٖٔ 9ٕٗٔ 9ٗٔٔ

 ٓىز ذوحتٚ ذحُِٓطس ٔٔ ٗ ٕٕ ٔٔ ٕٓ ٖ

 ػٍٔٙ ػ٘ى ٝكحضٚ ٘٘ 2ٓ ٔٙ ٕٙ ٘ٙ ٓٙ

 جُٔؿٔٞع 111ٖ 111ٖ 111ٖ 111ٖ 111ٖ 111ٖ
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 لكل من نابلٌون : هتلر  9ٕٔالعدد  

 
 789ٔقامت الثورة الفرنسٌة سنة 
 9ٔ8ٔوقامت الثورة األلمانٌة سنة 

 
 والفرق بٌنهما :

ٔ9ٔ8-ٔ789=ٕٔ9 
 

 799ٔاستلم نابلٌون بونابرت الحكم بعد الثورة الفرنسٌة سنة 
 9ٕ8ٔلحكم فً ألمانٌا سنة واستلم هتلر ا
 والفرق بٌنهما:

ٔ9ٕ8-ٔ799=ٕٔ9 
 8ٓٗٔتوج نابلٌون بونابرت إمبراطور على فرنسا سنة 

 9ٖٖٔوتسلم هتلر زمام الحكم فً ألمانٌا سنة 
 والفرق بٌنهما :

ٔ9ٖٖ-ٔ8ٓٗ=ٕٔ9 
 8ٕٔٔبدأت حملة نابلٌون على روسٌا سنة 
 9ٗٔٔوبدأت حملة هتلر على روسٌا سنة 

 هما :والفرق بٌن
ٔ9ٗٔ-ٔ8ٕٔ=ٕٔ9 

 8ٔ٘ٔخسر نابلٌون معركة واترلو سنة 
 9ٗٗٔوخسر هتلر سنة 
 9ٕٔ=8ٔ٘ٔ-9ٗٗٔ والفرق بٌنهما :
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  جٍُٔذؼحش جُٓك٣ٍس

المربعات السحرٌة : هً مربعات عددٌة عدد صفوفها ٌساوي عدد أعمدتها ، وفٌها نجد أن مجموع 
 أرقام أي قطر .أرقام أي صؾ ٌساوي مجموع أرقام أي عمود ٌساوي مجموع 

 درجة المربع السحري : هً عدد صفوفه أو عدد أعمدته وٌرمز لها بالرمز )) ن (( .
والمربعات السحرٌة التً سنتناولها لها درجة فردٌة والزوجٌة أي من الدرجة الثالثة  والرابعة 

 والخامسة.
 له بالرمز )) أ (( . رقم البداٌة للمربع السحري : هو أصؽر رقم فً أرقام المربع السحري وٌرمز

 رقم النهاٌة للمربع السحري : هو أكبر رقم فً أرقام المربع السحري وٌرمز له بالرمز )) ب (( .
الثابت السحري : هو مجموع أرقام أي صؾ أو مجموع أرقام أي عمود أو مجموع أرقام أي قطر ، 

 حٌث أنها جمٌعا متساوٌة ، وٌرمز له )) ث (( . وٌحسب من : 

 ( ٔ  -+  ن ) أ    ٕ÷ +  ن  (   ٖ) ن ث  = 
حٌث :   ث : قٌمة الثابت السحري    ،    ن : درجة المربع السحري   ،   أ : رقم البداٌة للمربع 

 السحري .
مركز المربع السحري : هو الخلٌة التً تتوسط المربع وٌرمز له بالرمز )) م (( . وٌحسب بإحدى 

 طرٌقتٌن :
 ن÷  الثانٌة : م =  ث        ٕ( ÷ األولى : م = ) أ + ب 

  

 -: (المربعات السحرٌة من الدرجة الثالثةٔ
 9، ورقم النهاٌة  ب =  ٔ،  ورقم البداٌة  أ =   ٖالحل : درجة المربع   ن = 

 (  ٔ  -+  ن ) أ    ٕ÷ +  ن  (   ٖ) ن الثابت السحري ث =         

                               = (ٕ7   + ٖ   ÷ )ٕ    +ٖ (ٔ -  ٔ  =  )ٔ٘                           

 ٘ٔأي أن : مجموع أرقام أي صؾ =  مجموع أرقام أي عمود = مجموع أرقام أي قطر = 
                                    ٘=   ٕ( ÷  9+  ٔ= )  ٕ÷ مركز المربع السحري  م = ) أ + ب (         

 =  ٖ÷  ٘ٔن = ÷ لسحري  م = ث أو  مركز المربع ا   
  

ٙ 

 ٔجًٍُُٔ + 

ٔ 

 ٗ-جًٍُُٔ 

1 

 ٖجًٍُُٔ + 

2 

 ٕجًٍُُٔ + 

٘ 

 ًٍُٓ جٍُٔذغ

ٖ 

 ٕ-جًٍُُٔ 

ٕ 

 ٖ -جًٍُُٔ 

9 

 ٗجًٍُُٔ + 

ٗ 

 ٔ -جًٍُُٔ 

  

 

 

 -: المربعات السحرية من الدرجة الرابعة  (ٕ

 -جُهطٞز جال٠ُٝ: ضٍض٤د جالػىجو:_

ٔ ٕ ٖ ٗ 

٘ ٙ 2 1 

9 ٔٓ ٔٔ ٕٔ 

ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ 
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 -جُهطٞز جُػح٤ٗس: ضرى٣َ ضٍض٤د جالػىجو ك٢ جُوط٣ٍٖ)القع ج٤ُِٖٗٞ جُٔطٗحذ٤ٜٖ(:

ٔٙ ٕ ٖ ٖٔ 

٘ ٔٔ ٔٓ 1 

9 2 ٙ ٕٔ 

ٗ ٔٗ ٔ٘ ٔ 
  

 -: المربعات السحرٌة من الدرجة الخامسة (ٕ

 ٕ٘، ورقم النهاٌة  ب =   ٔ، ورقم البداٌة  أ =   ٘الحل : درجة المربع   ن = 

 (  ٔ  -+  ن ) أ    ٕ÷ +  ن  (   ٖ) ن الثابت السحري ث =         

                                 = (ٕٔ٘    +٘   ÷ )ٕ    +٘ (ٔ -  ٔ  =  )ٙ٘                           
 ٘ٙأي أن : مجموع أرقام أي صؾ =  مجموع أرقام أي عمود  =  مجموع أرقام أي قطر = 

                                  ٖٔ=   ٕ( ÷  ٕ٘+  ٔ= )  ٕ÷ السحري  م = ) أ + ب (  مركز المربع       
 ٖٔ=  ٘÷  ٘ٙن = ÷ أو  مركز المربع السحري  م = ث   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔ٘ 

 ٕجًٍُُٔ + 

1 

 ٘-جًٍُُٔ 

ٔ 

 ٕٔ-جًٍُُٔ 

ٕٗ 

 ٔٔجًٍُُٔ + 

ٔ2 

 ٗجًٍُُٔ + 

ٔٙ 

 ٖجًٍُُٔ +

ٔٗ 

 ٔجًٍُُٔ + 

2 

 ٙ-جًٍُُٔ 

٘ 

 1-جًٍُُٔ 

ٕٖ 

 ٓٔجًٍُُٔ + 

ٕٕ 

 9جًٍُُٔ +

ٕٓ 

 2جًٍُُٔ + 

ٖٔ 

 ًٍُٓ جٍُٔذغ

ٙ 

 2 -جًٍُُٔ 

ٗ 

 9-جًٍُُٔ 

ٖ 

 ٓٔ-جًٍُُٔ 

ٕٔ 

 1جًٍُُٔ + 

ٔ9 

 ٙجًٍُُٔ + 

ٕٔ 

 ٔ -جًٍُُٔ 

ٔٓ 

 ٖ-جًٍُُٔ 

9 

 ٗ-جًٍُُٔ 

ٕ 

 ٔٔ-جًٍُُٔ 

ٕ٘ 

 ٕٔجًٍُُٔ +

ٔ1 

 ٘جًٍُُٔ + 

ٔٔ 

  -جًٍُُٔ 
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 ٤ٔس ػ٤ِٔس جٍُٟخٜٓحٌجش ك٢ ض٘
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 ٍُٟٔٔخ أ١ ػىو ٖٓ ٌه٤ٖٔ ذحُؼىو 

 
 2ٖٗ=ٔٔ×ٖٗجًطد ٓؿٔغ جالٌهحّ ذ٤ٖ جٍُه٤ٖٔ ًحُطح٢ُ 

 ػ٘ى ًطحذس جُ٘حضؽ ٖٗٝذ٤ٖ جٍُه٤ٖٔ  2ٝهى ٝٞؼ٘ح جُٔؿٔٞع  2=ٗ+ٖٗلقع جٕ : 

 ٞع ذ٤ٖ جٍُه٤ُِٖٔؼىو جأل٣ٍٓ ٟٝٗؼح٥قحو كو١ ٖٓ جُٔؿٔ ٤ٟٗٔق  9ٝػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ جُٔؿٔٞع أًرٍ ٖٓ 

 21ٓٔ=ٔٔ×91ٓػحٍ : 

ٌُٝطحذس  ٓٔك٘كَٛ ػ٠ِ 9ج٠ُ  ًُُٔي ٤ٟٗق  9ٗؿى جٗٚ جًرٍ ٖٓ  2ٔ=1+9ػ٘ى قٓحخ جُٔؿٔٞع 

 ٓٔٝ  1ذ٤ٖ جُؼىو٣ٖ  2 -آقحوجُٔؿٔٞع-جُ٘حضؽ ٟٗغ 

 

 
 ٓٔوالفرق بٌنهم  ٘ضرب عددٌن ٌنتهٌان بـ

 
 ٘ٙ×7٘مثال : 
 (7رقم إللً أكبر من الرقم األكبر )( وإضربه فً الٙ: خذ الرقم األصؽر ) ٔالخطوة 
 8ٗ=ٙ×8ٌعنً 

 87٘ٗلٌكون الناتج  ٔ( إلى ٌمٌن العدد من الخطوة 7٘: األن ضٌؾ الرقم األكبر ) ٕالخطوة 

 
 ٕٓوالفرق بٌنهم  ٘ضرب عددٌن ٌنتهٌان بـ

 
 ٘ٙ×8٘مثال : 
 (8( وإضربه فً الرقم إللً أكبر من الرقم األكبر )ٙ: خذ الرقم األصؽر ) ٔالخطوة 
 ٘٘إلى ذلك العدد لٌكون الناتج  ٔوبعدٌن ضٌؾ  ٗ٘=ٙ×9ٌعنً 

 ٕ٘٘٘إلى ٌمٌن الرقم فً الخطوة واحد لٌكون الناتج  ٕ٘: ضٌؾ الرقم  ٕالخطوة 
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 (99لـ 9ٓضرب عددٌن فً التسعٌنات )

 ٌعنً مثبل   ٓٓٔعند ضرب عددٌن فً التسعٌنات قم بإضافة الفارق بٌن كل عدد والرقم 
 9ٗومثبل  الرقم  ٓٓٔو  9ٖهو الفارق بٌن  7والرقم  9ٖ(7ذا الشكل )إكتبها به 9ٖ

 وهكذا ) مبلحظة : ال ٌجب كتابة الرقم ولكن ضعه فً ذهنك( 9ٗ(8ٌكتب هكذا )
 9ٖ(7× ) 9ٙ(ٗمثال : )
لٌكون  ٓٓٔ( ومن ثم إطرح هذا الرقم من ٔٔ=  7+ٗ: إجمع العددٌن بٌن األقواس ٌعنً ) ٔالخطوة 
 89 = ٔٔ-ٓٓٔالناتج 
 ( ومن ثم ضع هذا الرقم8ٕ=ٗ×7: إضرب العددٌن بٌن األقواس ٌعنً ) ٕالخطوة 

 89ٕ8لٌكون الناتج هو  ٔعلى ٌمٌن الرقم فً الخطو رقم 

 
 9ٓٔلـ ٓٓٔضرب عددٌن ببعضهما من 

 
 7ٓٔ×٘ٓٔمثال : 
 ٔ: الناتج النهابً دابما  سٌنتهً بالرقم  ٔالخطوة 
 (ٕٔ=  7+ٌ٘ن ٌعنً ): إجمع العددٌن إللً بالٌم ٕالخطوة 
(وبإضافة جمٌع األرقام بجانب بعضها ٌكون ٖ٘=7×٘: إضرب العددٌن إللً بالٌمٌن ٌعنً) ٖالخطوة 

 ٖٕ٘ٔٔالناتج النهابً هو 
 ::مبلحظة::

 ٓٔأصؽر من  ٖأو  ٕإذا كان الرقم فً الخطوة 
 على ٌسار ذلك الرقم ٓعلٌك إضافة 

 ٗٓٔ×ٕٓٔمثال : 
 ٔبدأ بالرقم : دابما  الناتج ٌ ٔالخطوة 
 (ٙٓ=ٕ+ٗ: إجمع العددٌن مع بعضهما) ٕالخطوة 
 8ٓٙٓٔ( وبذلك ٌكون الناتج النهابً هو 8ٓ=ٕ×ٗ: إضرب العددٌن فً بعضهما) ٖالخطوة 
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 9ٕٓلـ ٕٓٓضرب عددٌن من بٌن 

 8ٕٓ×ٕٗٓمثال : 
 ٗ: الرقم األول دابما  ٌكون  ٔالخطوة 
 (ٕٔ=  8+ٗومن ثم ربع الناتج ٌعنً ) : إجمع العددٌن إللً على الٌمٌن ٕالخطوة 

 ٕٗلٌكون الناتج  ٕٔثم ربع الرقم 
 : إضرب العددٌن إللً على الٌمٌن فً بعضهما ٖالخطوة 

 ٕٖٕٗٗ( وبوضع جمٌع األرقام بجانب بعضها ٌكون الناتج النهابً ٕٖ=8×ٗ)
 ::مبلحظة::

 ر الرقمإلى ٌسا ٓعلٌك إضافة  ٓٔأصؽر من  ٖأو  ٕإذا كان الرقم فً الخطوة 
 ٕٔٓ×ٕ٘ٓمثال : 
 ٗ: الرقم األول دابما  ٌكون  ٔالخطوة 
 ٕٔ(وربعه لٌكون ٙ=  ٔ+٘: إجمع العددٌن ومن ثم ربع الناتج) ٕالخطوة 
( ]بإضافة الصفر( وبوضع جمٌع األرقام بجانب ٘ٓ=٘×ٔ: إضرب العددٌن ببعضهما ) ٖالخطوة 

 ٕ٘ٓٔٗبعضها ٌكون الناتج هو 

 
 ضٞظ٤ق جُٔططحذوحش

ؼِْ إٔ ق٤ع ٗ
2 2 ( )( )a b a b a b    

 99٘ٔ=ٔ-ٓٓٙٔ( =ٔ+ٓٗ()ٔ-ٓٗ= )9ٖ×ٔٗ( : ٔٓػحٍ )

 2ٕ٘ٗ= ٕ٘-ٕٓٓ٘(= ٘-ٓ٘()٘+ٓ٘=)٘ٗ× ٘٘(: ٕٓػحٍ )

 
 ٣ٍ٠وس جإلًٔحٍ غْ جُكًف

 1ٗٔ=ٕ-1ٓ+2ٓ= 29+9ٙ(: ٔٓػحٍ )

 ٕٙٙ=ٓٓٔ-ٖٙٙ= 99-ٖ٘ٙ(: ٕٓػحٍ)
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 ٔضرب عددٌن ٌنتهٌان بالرقم 

 ٔٙ×7ٔمثال : 
 ٓ( وأضؾ على ٌمٌنه ٕٗ=ٙ×7ببعضهما ) ٔ: ضرب العددٌن على ٌسار الـ ٔ الخطوة

 ٕٓٗلٌكون الرقم 
 (ٖٔ=ٙ+7) ٔومن ثم إجمع الناتج مع ناتج الخطوة  ٔ: إجمع العددٌن على ٌسار الـ ٕالخطوة 

 (ٖٖٗ=ٕٓٗ+ٖٔثم )
 ٖٖٔٗلٌكون الناتج النهابً هو  ٕ: أضؾ واحد علً ٌمٌن ناتج الخطوة رقم  ٖالخطوة 

 

 
 

 999أو  99أو  9الضرب فً  

  89ٔ=ٕٔ-ٕٓٔ= ٕٔ –[  ٓٔ×  ٕٔ= ]  9×  ٕٔ(:  ٔمثال )

 أو .... ٔٗأو  ٖٔأو  ٕٔالضرب بـ 

 ٖٓٔ٘= ٖٕٗ+8ٙٓٗ= ٖٕٗ[ + ٕٓ×  ٖٕٗ= ]  ٕٔ×  ٖمثال:  

 
 

  

 جٍُٟخ ك٢ ًٌٓٞ ػ٣ٍٗس

 ٣ٌٖٔ ضك٣َٞ جٌٍُٓ جُؼ١ٍٗ ج٠ُ ًٍٓ جػط٤حو١ غْ ٗوّٞ ذؼ٤ِٔس جٍُٟخ

 ٕٔٔ= ٗ÷1ٗٗ= ٕ٘.ٓ×1ٗٗ( : ٔٓػحٍ)

 ٙ=1÷1ٗ= ٕ٘ٔ.ٓ×1ٗ( : ٕٓػحٍ )

 .ٕٗ=ٖ×1= ٖ[ × ٗ÷ٕٖ= ] 2٘.ٓ×  ٕٖ( :  ٖٓػحٍ )
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 ضؼ٤ِْ ؾىٍٝ جٍُٟخ ذطٍم ِْٜس
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 جــــــــــدول ضرب الثبلثة

 
عن طرٌق عد تقسٌمات األصابع بحٌث ٌحتوي كل  ٌٖمكن للطالب إٌجاد قٌمة أي عدد مضروب فً 

 تقسٌمات ٖأصبع على 
 = ٖ×  ٔ:  ٔمثال 

 ٖالطرٌقة : عد تقسٌمات أصبع واحد فٌكون الناتج = 
 = ٖ×  ٙ: ٕمثال 

 8ٔأصابع فٌكون الناتج =  ٙالطرٌقة : عد تقسٌمات 
 . ٖوهذه الطرٌق تتم بعد تقسٌمات األصابع حسب العدد المضروب فً العدد 

 ثانٌا  : جـــدول ضرب الخمســــة :

 
 :جدول ضرب الخمسة 

 زوجٌا  : ٘( عندما ٌكون العدد المضروب فً ٔ
 الطرٌقة هً :

 ، ووضع بجانبه من الٌمٌن صفرا  . انتهت الطرٌقة [ ٘] خذ نصؾ العدد المضروب فً 
 = ٘×  ٗ:  ٔمثال 

 ٕفٌكون =  ٗالحل : خذ نصؾ 
 وهو الحل ٕٓصفرا  فٌكون =  ٕثم ضع ٌمٌن 

 = ٘×  8:  ٕمثال 
 ٗفٌكون =  8الحل : خذ نصؾ 

 وهو الحل ٓٗصفرا  فٌكون =  ٗثم ضع ٌمٌن 

 فردٌا  :الطرٌقة هً :٘( عندما ٌكون العدد المضروب فً ٕ
 ] نفس الطرٌقة السابقة ولكن ال نضٌؾ صفرا  بل نحذؾ الفاصلة فقط [

 = ٘×  ٖ:  ٔمثال 
 ٘.ٔفٌكون =  ٖالحل : خذ نصؾ 

 وهو الحل ٘ٔفٌكون الناتج =  ٘.ٔثم نحذؾ الفاصلة من 
 = ٘×  9:  ٕ مثال

 ٘.ٗفٌكون =  9الحل : خذ نصؾ 
 وهو الحل ٘ٗفٌكون الناتج =  ٘.ٗثم نحذؾ الفاصلة من 
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 جــــــــدول ضرب الستة :
 هذه الطرٌقة خاصة بجدول ضرب الستة :

 زوجٌا  : ٙ( عندما ٌكون العدد المضروب فً ٔ
 الطرٌقة هً :

ب نصفه أٌضا  فً خانة العشرات . انتهت الطرٌقة فً خانة اآلحاد ثم نكت ٙ] نكتب العدد المضروب فً 
] 

 = ٙ×  ٗ:  ٔمثال 
 ٕفً العشرات وهو  ٗفً اآلحاد ... ثم نضٌؾ نصؾ الرقم  ٗالحل : نكتب 

 وهو الحل ٕٗفٌكون الناتج = 
 = ٙ×  ٕ:  ٕمثال 

 ٔفً العشرات وهو  ٕفً اآلحاد ... ثم نضٌؾ نصؾ الرقم  ٕالحل : نكتب 
 وهو الحل ٕٔفٌكون الناتج = 

 = ٙ×  ٗٔ:  ٖمثال 
 7فً العشرات وهو  ٗٔ... ثم نضٌؾ نصؾ الرقم  ٗٔالحل : نكتب 
 7مع العشرات ٔكما هو ...ثم نجمع العشرات  ٌٗبقى اآلحاد 

 وهو الحل 8ٗفٌكون الناتج = 

 فردٌا  :الطرٌقة هً :ٙ( عندما ٌكون العدد المضروب فً ٕ
اد ثم نكتب نصفه أٌضا  فً بدون فاصلة ، ونجمع اآلحاد فً خانة اآلح ٙ] نكتب العدد المضروب فً 

 مع اآلحاد والعشرات مع العشرات . انتهت الطرٌقة [
 = ٙ×  7:  ٔمثال 

 7فً خانة اآلحاد  7الحل : نكتب 
 ٖ ٘نكتب نصفها فً العشرات بدون فاصلة + 
 ٕٗفٌكون الناتج المجمــــــــــــــــــــــوع = 

 = ٙ×  ٖٔ:  ٕمثال 
 ٔ ٖ:  ٖٔ: نكتـــب  الحل

 ٙ ٘نكتب نصفها بدون فاصلة +
 78فٌكون الناتج المجمــــــــــــــــــــــوع = 
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 جــــــــدول ضرب التسعة :

 = 7×  9: ٔمثال 
 9اطرح واحد من الرقم المضروب فً 

7 - ٔ  =ٙ 
 ال حظ : 9من  ٙثم اطرح الناتج 

9 - ٙ  =ٖ 
 = ٖ×  9: ٕمثال 

 9رقم المضروب فً اطرح واحد من ال
ٖ - ٔ  =ٕ 

 ال حظ : 9من  ٕثم اطرح الناتج 
9 - ٕ  =7 

 7ٕالناتج هـــــــــــو : 

 
 9طرٌقة اخرى سهلة لحفظ جدول 

 نتبع الخطوات التالٌة 9الٌجاد جدول العدد 
 ( افتح ٌدٌك امامك وابدأ العد من الٌسار وعلى ٌدك الٌسارٔ
 على الٌد ( ٗالذاكرة والعدد مخزن فً  9) طبعا العدد  ٗ×  9( مثبل ٕ
 اطوي االصبع وشاهد ٗفً رقم  ٔ،ٕ،ٖ،ٗ( نبدأ من الٌسار نعد ٖ

 ) وهو االحاد( ٙعلى ٌدٌك عدد االصابع على ٌمٌن االصبع المطوي هو 
 ) وهو رقم العشرات ( ٖوعلى ٌسار االصبع المطوي هو 

 ٖٙاذن الناتج 
 قةبنفس الطرٌ 9وهكذا نستطٌع ان نوجد جدول العدد 

 مبلحظة
 9هذه الطرٌقة تنطبق فقط على العدد 

9×ٔ=9 
9×ٕ=ٔ8 
9×ٖ=ٕ7 
9×ٗ=ٖٙ 
9×٘=ٗ٘ 
9×ٙ=٘ٗ 
9×7=ٖٙ 
9×8=7ٕ 
9×9=8ٔ 
9×ٔٓ=9ٓ 

 ، ....7، 8، 9هل تبلحظون أن االحاد هو الترتٌب التنازلً 
 ، ...ٕ، ٔ، ٓوهل تبلحظون أن العشرات هو الترتٌب التصاعدي 

 9اوي وهل تبلحظون أن مجموع االرقام تس
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 بطرٌقة سهلة اخرى 9لتعلم جدول 
 
 أوال / اكتب جدول الضرب بدون نتٌجة:    
    ٔ×9= 
    ٕ×9= 
    ٖ×9= 
    ٗ×9= 
    ٘×9= 
    ٙ×9= 
    7×9= 
    8×9= 
    9×9= 
    ٔٓ×9= 
 تنازلٌا )فً خانة اآلحاد( كنتٌجة : ٓ-9ثانٌا/ اسجل االعداد من     
    ٔ×9=9 
    ٕ×9=8 
    ٖ×9=7 
    ٗ×9=ٙ 
    ٘×9=٘ 
    ٙ×9=ٗ 
    7×9=ٖ 
    8×9=ٕ 
    9×9=ٔ 
    ٔٓ×9=ٓ 
 )فً خانة العشرات( كنتٌجة : ٓ-9ثالثا  / اسجل االعداد من     
    ٔ×9=ٓ9 
    ٕ×9=ٔ8 
    ٖ×9=ٕ7 
    ٗ×9=ٖٙ 
    ٘×9=ٗ٘ 
    ٙ×9=٘ٗ 
    7×9=ٖٙ 
    8×9=7ٕ 
    9×9=8ٔ 
    ٔٓ×9=9ٓ 
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  ٘الً  ٕظ جدول الضرب من حف
 

  الشبكة االتٌة وفٌها نستخدم

  : مثال

 

  خطوط اخري ٗنقوم بقطعهم بــ  ثم ---خطوط مابلة كما بالشكل  ٖنقوم بعمل 

 

  ٕٔفً الرسم ( ٌنتج الحل =  ثم نقوم بّعد نقاط التقاطع ) الدوابر السوداء

 

 ٕٔ=  ٗفً  ٖاذن 
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 جٍُٟخ ذحألٚحذغ

(  ٘( .قٓحخ ؾىٍٝ جٍُٟخ كٞم جُــ )  ٘قحكظح ُؿىٍٝ جٍُٟخ ُألػىجو أهَ ٖٓ )  ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ

ذحْطهىجّ أٚحذغ ج٤ُى. هرَ إٔ ٗرىأ وػ٘ح ٢ٔٓٗ أٚحذغ ج٤ُى ًح٥ض٢... أٚحذغ ج٤ُى ج٠٘ٔ٤ُ ٖٓ ج٤ٔ٤ُٖ: 

 نٍ٘ٛ، ذٍ٘ٛ، ْٝط٠، ْرحذس، جذٜحّ... ٝذحُٔػَ ٤ٍُِٟٓ.

 

 : 1×  2( : ٔٓػحٍ )

ىأ جُؼى ٖٓ ج٤ٔ٤ُٖ ) جُهٍ٘ٛ( ٗلطف ج٤ُى ج٠٘ٔ٤ُ ٝٗر

( وجتٔح ٝٗوق ػ٘ىٓح َٗٛ جُؼىو ٙٝٗرىأ ذحُؼىو )

(، ٙ( ك٢ ٓػحُ٘ح ًٛج: جُهٍ٘ٛ)2جُٔطِٞخ ٝٛٞ جُؼىو)

( .. غْ ٗـِن جألٚحذغ جُػلغس جُرحه٤س 2جُرٍ٘ٛ )

 )جُْٞط٠ ، جُٓرحذس، جإلذٜحّ (

ٗلطف ج٤ُى ج٤ٍُٟٓ ٝٗرىأ جُؼى ٖٓ ج٤ٔ٤ُٖ ) جإلذٜحّ( 

( وجتٔح ٝٗوق ػ٘ىٓح َٗٛ جُؼىو ٙ)ٝٗرىأ ذحُؼىو 

(، ٙ( ك٢ ٓػحُ٘ح ًٛج: جإلذٜحّ )1جُٔطِٞخ ٝٛٞ جُؼىو)

( ... غْ ٗـِن جألٚرؼ٤ٖ 1(، جُْٞط٠ )2جُٓرحذس )

 جُرحه٤٤ٖ )جُرٍ٘ٛ، جُهٍ٘ٛ (

آقحو جُ٘حضؽ ٣ٌٕٞ قحَٚ ٍٞخ )ػىو جألٚحذغ جُٔـِوس 

 ػىوٛح ك٢ ج٤ٍُٟٓ(× ك٢ ج٤ُى ج٠٘ٔ٤ُ 

 ٙ=  ٕ×  ٖٝٛٞ ك٢ ٓػحُ٘ح 

ػٍٗجش جُ٘حضؽ ٣ٌٕٞ ػىو جألٚحذغ جُٔلطٞقس:ٝٛٞ ك٢ 

  ٤ٌْٕ٘ٙٞ جُ٘حضؽ     ٘ٓػحُ٘ح 

 

 2×  2( : ٕٓػحٍ )

 ( غْ ٗـِن جُرحه٢... 2(، جُرٍ٘ٛ)ٙج٠٘ٔ٤ُ : جُهٍ٘ٛ)

 ( غْ ٗـِن جُرحه٢....2(، جُٓرحذس)ٙج٤ٍُٟٓ جإلذٜحّ )

 9=  ٖ×  ٖج٥قحو = 

 ٗجُؼٍٗجش = 

  9ٗجُ٘حضؽ = 
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 ٤غ جالػىجوٜٓحٌجش ك٢ ضٍذ
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 ٍ٘ٓذغ جألػىجو جُط٢ آقحوٛح 

 
 ٍٟٓٝذس ك٢ ٗلٜٓح         ً٘ٛٙ جُط٣ٍوس ُألػىجو جُط٢ ذؿٞجٌٛح 

 ًٌٝٛج ٘ٗ،  ٖ٘،  ٕ٘ٓػَ : 

ٖ٘  ×ٖ٘ 

 ك٢ ًٛج جُٔػحٍ ( ٖ) ٝ ٛٞ  ٘نً جُؼىو جٍُٟٔٝخ ك٢ 

 ٔخ  ٝجٍٞذٚ ك٢ جُؼىو ج٢ُِ أًرٍ ٓ٘ٚ

 ٞٛٝٗ 

 ٕٕ٘ٔك٤ٛرف جُٔطِٞخ :  ٕٔػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ جُـ:  ٕ٘ٝق١  ٕٔ=  ٗ×  ٖ

 ٕٕ٘ٔ=  ٖ٘*  ٖ٘ئيج 

 2٘×  2٘ٓػحٍ آنٍ : 

 2  +ٔ  =1 

2  ×1  =٘ٙ 

 ٕ٘ٙ٘جُؿٞجخ :  

 

 = 1٘*  1٘ٓػحٍ آنٍ  

 ٤ٟٕٗٝ٘ق  2ٕ=  9*  1

1٘  *1٘  =2ٕٕ٘ 

 

 ٖٖمربع العدد 
 

 ٌحفظ وٌساعد فى اٌجاد كل من 89ٓٔ=  ٕ(ٖٖ)
(ٖٖٖ)ٕ =9 8 8 ٓ ٔٔ 
(ٖٖٖٖ)ٕ =9 8 8 8 ٓ ٔٔٔ 
 وهكذا ٔ ٔ ٔ ٔ ٓ 8 8 8 8 9=  ٕ( ٖٖٖٖٖ)

 

 

 

 : 9ٔمربع العدد 
 ٌحفظ وٌساعد فى اٌجاد كل من ٖٔٙ=  ٕ(9ٔ)
بٌن منزلتً العشرات والمبات  9بوضع صفر بٌن منزلة ألآلحاد والعشرات و ٖ 9 ٙ ٓ ٔ= ٕ(99ٔ)

 وبالمثل
(ٔ999)ٕ  =ٔ ٓ ٓ ٙ 99 ٖ 
 وهكذا ٖ 9 9 9 ٙ ٓ ٓ ٓ ٔ=  ٕ(9999ٔ)
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 تربٌع رقم آحاده واحد
 ( ٔٗهطحٌ ٌه٤ٖٔ آقحوٛح جٍُهْ )

 ٗطٍـ ٝجقى ٖٓ جٍُهْ

 ٍٗذغ ٗحضؽ جُطٍـ

 ٗؿٔغ ٗحضؽ جُطٍذ٤غ + ٗحضؽ جُطٍـ ٌٌٍٓ ٍٓض٤ٖ

 ٤ٟٗق ٝجقى

 ٓػحٍ : 

 ٓٗ=  ٔ - ٔٗ:  ٔٝٗطٍـ ٓ٘ٚ  ٔٗٗرىأ ذحٍُهْ 

 )ضٍذ٤غ جُلٍم(  ٓٓٙٔ=  ٓٗ×  ٓٗ

 )ٓؿٔٞع جُطٍذ٤غ + جُلٍم ٌٌٍٓ ٍٓض٤ٖ( 1ٓٙٔ=  ٓٗ+  ٓٗ+  ٓٓٙٔ

 )٤ٟٗق جُٞجقى( 1ٔٙٔ=  ٔ+  1ٓٙٔ

ٗٔ  ×ٗٔ  =ٔٙ1ٔ 

 

 (ٓٓٔطرٌقة تربٌع عدد ٌنتهً بالعدد خمسة ) اعداد فوق الــ
 

 ٘ٓٔ×  ٘ٓٔمثال : 
 ٓٔٔ=  ٓٔ× ٔٔوإضربه فً الرقم إللً أكبر منه ٌعنً  ٘: خذ الرقم إللً بجانب الرقم  ٔالخطوة 
 ٕ٘ٓٔٔإلى نهاٌة هذا الرقم فٌكون الناتج النهابً  ٕ٘: أضؾ  ٕالخطوة 

 مثال اخر :
ٕٔ٘×ٕٔ٘ 

 ٖٔونضربه بالعدد االكبر منه وهو ٕٔنؤخذ العدد 
ٕٔ  ×ٖٔ  =ٔ٘ٙ .. 

 ثابت ٕ٘...ونضٌؾ لناتج الحاصل الرقم  ٖٔو  ٕٔنكتب بالناتج حاصل ضرب العددٌن 
 االن نكتب بالناتج كالتالً ..

ٕٔ٘ٙ٘ 

 

 

 (9ٗلـ ٓٗتربٌع رقم فً األربعٌنات )
 

 ٖٗ×ٖٗمثال : 
 ( 8ٔ=  ٖ+ٌ٘ٔعنً) ٗوتضٌؾ علٌه الرقم بجانب الرقم  ٘ٔ: تبدأ بالرقم  ٔالخطوة 
 ( ومن ثم ربع هذا الرقم7=  ٖٗ - ٌٓ٘عنً ) ٓ٘: إطرح الرقم الذي تربعه من  ٕالخطوة 
 8ٗ9ٔلٌكون الناتج  ٔوة ( وضع هذا الرقم على ٌمٌن الرقم فً الخط9ٗ=  7×7ٌعنً )
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 ٕضٍذ٤غ ػىو آقحوٙ 
 

 ( ٕٗهطحٌ ػىو ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ آقحوٙ جٍُهْ )

 _ _ _  ٗٝضٌٕٞ جُٔ٘حٍَ ذًٜج جٌَُٗ   ٤ٌْٕٗٞ ٗحضؽ جُطٍذ٤غ آقحوٙ 

، ٟٝٗغ جُ٘حضؽ ك٢ ُُٓ٘س جُؼٍٗجش)ْٞف ٌٗطد ج٥قحو كو١ جٓح جُؼٍٗجش  ٗ× ٍٟٗخ ٌهْ جُؼٍٗجش 

 ×_ _   ٤ٗس( ك٘كطلع ذٚ ُِهطٞز جُطحُ

 ٍٗذغ ٌهْ جُؼٍٗجش ٤ٟٗٝق ػ٤ِٚ ٌهْ جُؼٍٗجش ٖٓ جُهطٞز جُٓحذوس 

 × ×ٟٝٗغ جُ٘حضؽ ك٢ آنٍ ُُٓ٘ط٤ٖ _ _ 

 ٓػحٍ : 

 _ _ _ ٗجُ٘حضؽ ٤ٌْٕٞ ذًٜج جٌَُٗ  ٕ٘ٗرىأ ذحٍُهْ 

 ( ْٞف ٌٗطد جُٛلٍ كو١ ٝٗكطلع ذحالغ٤ٖ٘ ُِهطٞز جُوحوٓس جُ٘حضؽ ٗ×)ٌهْ جُؼٍٗجش  ٕٓ=٘×  ٗ

 __  ٓ ٗج٥ٕ

  2ٕ=  ٕ+  ٕ٘)ٍٓذغ ٌهْ جُؼٍٗجش( غْ ٤ٟٗق ػ٤ِٚ جإلغ٤ٖ٘ ٖٓ جُهطٞز جُٓحذوس : ٕ٘= ٘×  ٘

 ٟٗغ جٍُهْ جألن٤ٍ ك٢ جٌُٔحٕ جُٔ٘حْد ٣ٝٛرف ٗحضؽ جُطٍذ٤غ ًٔح ٢ِ٣:

ٕ٘  ×ٕ٘ =ٕ2ٓٗ 

 ٖضٍذ٤غ ٌهْ آقحوٙ 

 
 ( ٖٗهطحٌ ػىو ٌٕٓٞ ٖٓ ٌه٤ٖٔ آقحوٙ جٍُهْ )

 _ _ _  9ُٔ٘حٍَ ذًٜج جٌَُٗ ٝضٌٕٞ ج  ٤ْ9ٌٕٞ ٗحضؽ جُطٍذ٤غ آقحوٙ 

، ٟٝٗغ جُ٘حضؽ ك٢ ُُٓ٘س جُؼٍٗجش)ْٞف ٌٗطد ج٥قحو كو١ جٓح جُؼٍٗجش  ٙ× ٍٟٗخ ٌهْ جُؼٍٗجش 

 ×_ _   9ك٘كطلع ذٚ ُِهطٞز جُطح٤ُس( 

 ٍٗذغ ٌهْ جُؼٍٗجش ٤ٟٗٝق ػ٤ِٚ ٌهْ جُؼٍٗجش ٖٓ جُهطٞز جُٓحذوس 

 × ×ٟٝٗغ جُ٘حضؽ ك٢ آنٍ ُُٓ٘ط٤ٖ _ _ 

 ٕٓأُٞكس ... ٗؼْ جٜٗح ضٗرٚ ضٍذغ ٌهْ آقحوٙ  جال ضرىٝ جُؼ٤ِٔس

 ٓػحٍ : 

 _ _ _ 9جُ٘حضؽ ٤ٌْٕٞ ذًٜج جٌَُٗ  ٖٗٗرىأ ذحٍُهْ 

 

( ْٞف ٌٗطد جألٌذؼس كو١ ٝٗكطلع ذحالغ٤ٖ٘ ُِهطٞز جُوحوٓس جُ٘حضؽ ج٥ٕ ٙ×)ٌهْ جُؼٍٗجش  ٕٗ=ٙ×  ٗ

9 ٗ _ _ 

  1ٔ=  ٕ+  ٙٔجُٓحذوس : )ٍٓذغ ٌهْ جُؼٍٗجش( غْ ٤ٟٗق ػ٤ِٚ جإلغ٤ٖ٘ ٖٓ جُهطٞز ٙٔ= ٗ×  ٗ

 ٟٗغ جٍُهْ جألن٤ٍ ك٢ جٌُٔحٕ جُٔ٘حْد ٣ٝٛرف ٗحضؽ جُطٍذ٤غ ًٔح ٢ِ٣:

ٖٗ  ×ٖٗ =ٔ1ٓ9 

 

 ضٍذ٤غ ػىو ه٣ٍد ٖٓ جُوٞز ػٍٗز
(ٕٓٔ(:  )ٔٓػحٍ )

ٕ
 ( =ٔٓٓ+ٕ)

ٕ
 =ٔٓٓٓٓ+ٗٓٓ+ٗ =ٔٓٗٓٗ 

(99(:   )ٕٓػحٍ )
ٕ

( =ٔٓٓ-ٔ)
ٕ
  =ٔٓٓٓٓ-ٕٓٓ+ٔ  =91ٓٔ 
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 ( 9٘لـ  ٓ٘سٌنات )طرٌقة تربٌع عدد فً الخم
 

 ٙ٘×ٙ٘مثال : 
 (ٖٔ=  ٕ٘+ٙ) ٕ٘( وضٌؾ علٌه ٙ: خذ الرقم إللً على الٌمٌن ) ٔالخطوة 
 ( ٖٙ= ٙ×ٙ: نفس الرقم ربعه )  ٕالخطوة 
 ٔوأضفه إلى ٌمٌن الرقم من الخطوة  ٕ: خذ الرقم من الخطوة رقم  ٖالخطوة 

 ٖٖٙٔلٌكون الناتج = 
 :: مبلحظة ::

 فٌضاؾ صفر على ٌسار الناتج ٓٔأقل من  ٕة فً الخطوة إذا كان ناتج العملٌ
 ٖ٘×ٖ٘مثال : 
 8ٕ=  ٕ٘+ٖ:  ٔالخطوة 
 فنضٌؾ لها صفر أمامها ٓٔأصؽر من  9بما أن الرقم 9ٓ=  ٖ×ٖ:  ٕالخطوة 

 8ٓ9ٕلٌكون الناتج النهابً = 

 

 

 9ٓ٘و  9ٔٗتربٌع رقم بٌن العددٌن 
 

 9ٗٗ×9ٗٗمثال : 
 (ٕٗٗ=ٕٓ٘-9ٗٗالعدد الذي تربعه ٌعنً) من ٕٓ٘: إطرح العدد  ٔالخطوة 
 ٕٓٗٗلٌكون  ٔ( إلى الرقم فً الخطوة رقم ٓ: أضؾ صفر ) ٕالخطوة 
 ٙفً هذا المثال هو ٓٓ٘: واألن علٌك معرفة الفارق بٌن الرقم الذي تربعه والرقم  ٖالخطوة 

 ( ومن ثم أضؾ كل هذا الرقم إلى ٌمٌن الرقم فًٖٙ=ٙ×ٙربع هذا الرقم )
 ٖٕٙٓٗٗلٌكون الناتج = ٕ الخطوة رقم
 ::مبلحظة::

 على ٌساره ٓعلٌك إضافة  ٓٔأصؽر من  ٖإذا كان الناتج فً الخطوة رقم 
 ٖٓ٘×ٖٓ٘مثال 

 ٖٕ٘=  ٕٓ٘ - ٖٓ٘:  ٔالخطوة 
 ٖٕٓ٘: أضؾ صفر إلى الرقم لٌكون  ٕالخطوة 
 وبتربٌع هذا الرقم ٖبـ ٓٓ٘تبعد عن  ٖٓ٘:  ٖالخطوة 

 ()بإضافة الصفر(9ٓ=ٖ×ٖ)
 9ٖٕٓٓ٘ع جمٌع األرقام بجانب بعضها سٌكون الناتج وبوض
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 ٜٓحٌجش ك٢ جُوٓٔس
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   ٓٓٓٔغْ ٗوٓٔس ػ٠ِ      1×ٍٟٗذٚ    ٕ٘ٔ هٓٔس أ١ ػىو ػ٠ِ   

 ٙ٘=ٓٓٓٔ( ÷1×2ٓٓٓ=)ٕ٘ٔ÷2ٓٓٓٓػحٍ:           

 

 ٓٓٔغْ ٗوٓٔٚ ػ٠ِ  ٕ×ٍٟٗذٚ  ٓ٘هٓٔس أ١ ػىو ػ٠ِ 

 

 ٓٓٓٔغٔ٘وٓٔٚ ػ٠ِ  ٕ×ٍذٚ ٟٗ ٓٓ٘هٓٔس أ١ ػىو ػ٠ِ 

 

 ٓٔغْ ٗوٓٔٚ ػ٠ِ  ٕ×ٍٟٗذٚ  ُ٘وٓٔس أ١ ػىو ػ٠ِ 

 ٘÷  9ٓٓػلا : 

9ٓ  ×ٕ  =ٔ1ٓ 

ٔ1ٓ  ÷ٔٓ  =ٔ1 

 ػ٠ِ ٠ٍٞ 1ٔ=  ٘÷  9ٓئيج 

 

 ٓٓٔغْ ٗوٓٔٚ ػ٠ِ  ٗ×ٍٟٗذٚ  ُٕ٘وٓٔس  أ١ ػىو ػ٠ِ 

9٘ٓ  ÷ٕ٘ = 

9٘ٓ  ×ٗ  =ٖ1ٓٓ 

ٖ1ٓٓ  ÷ٔٓٓ  =ٖ1 

 ئيج

9٘ٓ  ÷ٕ٘  =ٖ1 

 

 ٓٓٓٔغْ ٗوٓٔٚ ػ٠ِ  ٗ×ٍٟٗذٚ  ٕٓ٘ػ٠ِ  ُوٓٔس أ١ ػىو

 

 ٓٓٔغْ ٗوٓٔٚ ػ٠ِ  ٗ×غْ ٍٟٗذٚ  ٖٗوٓٔٚ ػ٠ِ  2ُ٘وٓٔس أ١ ػىو ػ٠ِ 

 

 ٘ٔجُوٓٔس ػ٠ِ 
 = ٣ٌٖٔ ض٤َٜٓ ػ٤ِٔس جُوٓٔس ذطك٣َٞ جُٔوّٓٞ ػ٤ِٚ ج٠ُ ٟٓحػق ُِؼٍٗز٘ٔ÷ ٓٔ٘

 ُٖٓطٛرف  ٟ٘ٔٗحػق

 ُٕٓٓٔطٛرف  ٟٓٔ٘ٗحػق 

ٕٔٓٓ÷ٖٓ =ٕٔٓ ÷ٖ=ٖٗ 

٘ٔٓ ÷ٔ٘ =ٖٗ 

 ٓٓٓٔأو  ٓٓٔأو  ٓٔعدد على  قسمة

 نزٌح الفاصلة برتبة أو برتبتٌن أو ثبلث رتب الى ٓٓٓٔأو  ٓٓٔأو  ٓٔعدد عشري على  لقسمة
 ٌسار هذا العدد مع وضع أصفار على ٌسار هذا العدد عند اللزوم.

 ٌسار هذا العدد عند اللزوم.
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 هحذ٤ِس جُوٓٔس
٣ح٢ٞ ، كرٔؿٍو إٔ ٣ٔٓي جُلٍو ذحٌُٞهس ضؼطرٍ ج٣ٍُح٤ٞحش ٓؿحٍ نٛد ُِطل٤ٌٍ ٝ جإلذىجع جٍُ

ٝ جُوِْ ٝ ٣رىأ ك٢ جُِؼد ذحألٌهحّ ٝ جُؼ٤ِٔحش ٣ٌطٗق أ٤ٖحء ٝ ٓؼِٞٓحش ُْ ضٌٖ ٓؼِٞٓس ُى٣ٚ 

ك٤ؼطرٍٛح ٖٓ جًطٗحكحضٚ ، ٝ ٣كحٍٝ ٍٗٗٛح ذأ١ ٣ٍ٠وس ، ٝ هى ضٌٕٞ ٓػَ ًٛٙ جالْط٘طحؾحش هى 

 ، كاٗٚ ٣٘ٓد يُي ئ٠ُ ٗلٓٚ . جًطٗلص ٖٓ هرَ ػِٔحء ْحذو٤ٖ ، ٝ ٌُٜ٘ح ُٔح ُْ ضَٛ ئ٤ُٚ

ٝ هى ًحٕ ٓٞٞٞع هحذ٤ِس جُوٓٔس ٓٞٞٞع ٓإٌم ٢ُ ًٓ٘ ذىج٣س ضى٢ٓ٣ٌ ُِٛق جُٓحوِ 

جالذطىجت٢ ، كأٌٓٓص يجش ٍٓز ذحُوِْ أقحٍٝ إٔ أذكع ػٖ ػلهحش ِْٜس ذ٤ٖ جألٌهحّ ٝ جُؼ٤ِٔحش ٝ 

 ٖٓ غْ ضؼ٤ٜٔٔح ، ٝ ذحُلؼَ ضِٞٚص ئ٠ُ جًطٗحكحش ٛحٓس أُهٜٛح ك٢ جُطح٢ُ :

 

   ٕهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ 
 ( ٣ٌٖٔ هٓٔطٚ ػ٠ِ جُؼىو ئغ٤ٖ٘ 1،ٙ،ٗ،ٕ،ًٓٔح ٗؼٍف ًَ ػىو ضٌٕٞ آقحوٙ َٝؾ٤س )

  

    ٖهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

 ٖكحُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٖجؾٔغ جٌهحّ جُؼىو ًِٜح كايج ًحٕ جُٔؿٔٞع ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

 ٖكٜٞ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ   9= ٔ+ٙ+ٕٓؿٔٞع جٌهحٓٚ  ٕٙٔٓػَ 

 

    ٗهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

كإ جُؼىو ًٌَ   ٗأٝ ًحٗص ٌه٤ٖٔ ضٌٕٞ ػىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٓٓئيج ًحٕ آنٍ ٌه٤ٖٔ ٖٓ جُؼىو ٢ٛ 

 ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ جٌذؼس

  ٓٓالٕ آنٍ ٌه٤ٖٔ ٓ٘ٚ ٢ٛ  ٗ( ًٛج جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ ٓٓٓ.ٓٓٓ.219.ٙ٘ٓػلا جُؼىو )

٣ورَ جُوٓٔس  ٗٗٝجُؼىو  ٗٗألٕ آنٍ ٌه٤ٖٔ ٢ٛ  ٗ( ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ ٗٗ٘.٘ٙ٘.21ًًُٙي جُؼىو )

   ٗػ٠ِ 

 

    ٘هحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

   ٣٘ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٘أٝ  ًَٓ ػىو ضٌٕٞ آقحوٙ 

 

    ٙهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

كإ جُؼىو جالْح٢ْ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٖجؾٔغ جالٌهحّ جٌُٔٞٗس ُِؼىو كايج ًحٕ جُٔؿٔٞع ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

ٙ 

ال ٣ورَ  2ْٖٕٞف ضؿى جٕ جُؼىو  11ٕ،    2ٖٕ،    1ُٓٔألػىجو :  ٙجُوٓٔس ػ٠ِ  ؾٍخ ج٥ٕ هحذ٤ِس

 الٗٚ ػىو كٍو١. ٙجُوٓٔس ػ٠ِ 

  

    2هحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

ٝٗطٍـ جُ٘حضؽ ٖٓ جُؼىو جُٔطٌٕٞ ٖٓ ذحه٢ جالٌهحّ. كايج ًحٕ ٗحضؽ  ٕٛ٘ح ٍْٟ٘خ ٌهْ ج٥قحو ذحُؼىو 

 2جأل٢ِٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ ٗوٍٞ جٕ جُؼىو  2جُؼ٤ِٔس ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 
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جالٌهحّ جُٔطرو٤س ٢ٛ 1ٝذؼى ٍٞذٚ ك٢ جُؼىو جغ٤ٖ٘ ٣ٛرف  ٗ( ٗؿى جٕ جُؼىو ذح٥قحو ٛٞ ٖٗٙٓػحٍ : جُؼىو )

ٝذًُي ٗوٍٞ جٕ جُؼىو جأل٢ِٚ  2ٝٛٞ ػىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  1ٕك٤ٌٕٞ جُ٘حضؽ  ٖٖٖٙٓ  1. ٗطٍـ  ٖٙ

   2ػىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

 

    1هحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

أٝ ًحٗص ضٌٕٞ ػىو ٣ورَ جُوٓٔس  ٓٓٓئيج ًحٗص جُػلظ جالٌهحّ جالن٤ٍز ٓ٘ٚ ٢ٛ  ٣1ورَ جُؼىو جُوٓٔس ػ٠ِ 

 1ػ٠ِ 

ذحُطح٢ُ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس  ٓٓٓ( ٗلقع إٔ جألػىجو جُػلغس جألن٤ٍز ٢ٛ 219ٓٓٓٓٓٓٙ٘ٓػحٍ : جُؼىو)

 ػ٠ِ غٔح٤ٗس

 1ٝٛٞ ػىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٕٓٔز ٢ٛ ( ٗلقع جالٌهحّ جُػلغس جألن21ٍٕٙ٘ٙ٘ٔٓ٤ًًُي جُؼىو)

   1ذحُطح٢ُ جُؼىو جأل٢ِٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

 

    9هحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

، ُٝٔؼٍكس يُي جؾٔغ جٌهحّ جُؼىو ٍٓز أنٍٟ 9ٗؿٔغ جٌهحّ جُؼىو كايج ًحٕ جُٔؿٔٞع ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

   9قط٠ ضكَٛ ػ٠ِ ػىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

  

    ٓٔهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

   ٣ٔٓورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٓىو آقحوٙ ًَ ػ

    ٔٔهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

  ٛ٘حى جًػٍٖٓ ٣ٍ٠وس

 ٔٔئيج ًحٗص جٌهحّ جُؼىو ًِٜح ٓطٗحذٜس ًٝحٕ ػىو ًٛٙ جالٌهحّ َٝؾ٢ كإ جُؼىو ٣ٌٖٔ هٓٔطٚ ػ٠ِ 

 جٌهحّ( َٝؾ٢ ٣1ورَ جُوٓٔس الٕ ػىو جٌهحٓٚ ) ٖٖٖٖٖٖٖٖٓػلا : جُؼىو 

 جٌهحّ( كٍو١ 2ٓٔس الٕ ػىو جٌهحٓٚ )ال ٣ورَ جُو ٌُٖٖٖٖٖٖٖٖ جُؼىو 

  

ئيج ًحٕ جُؼىو ٌٕٓٞ ٖٓ غلغس جٌهحّ ٓهطِلس ٗؿٔغ ٌهْ ج٥قحو ٌٝهْ جُٔثحش كايج ًحٕ جُ٘حضؽ ٓػَ ٌهْ 

  ٔٔجُؼٍٗجش كإ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

٣ورَ  1ٗٗ، ئيٕ جُؼىو  1ٌٝهْ جُؼٍٗجش ٛٞ  1=ٗ+ٗٗؿٔغ نحٗس ج٥قحو ٓغ جُٔثحش  1ٗٗٓػحٍ جُؼىو 

 ٔٔوٓٔس ػ٠ِ جُ

كإ  ٔٔجٓح ُٞ ًحٕ ٗحضؽ جُؿٔغ ٣هطِق ػٖ ٌهْ جُؼٍٗجش كاٗ٘ح ٗطٍقٚ ٖٓ ٌهْ جُؼٍٗجش كايج ًحٕ جُ٘حضؽ 

 ٔٔجُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

 ٔٔ=ٔ-ٕٔٝٗطٍـ ٜٓ٘ح ٌهْ جُؼٍٗجش  ٕٔ= ٖ+9ٗؿٔغ جالٌهحّ ك٢ جالقحو ٝجُٔثحش  9ٖٔٓػحٍ : جُؼىو 

 ٔٔرَ جُوٓٔس ػ٠ِ ذحُطح٢ُ جُؼىو ٣و ٔٔٗلقع جٕ جُ٘حضؽ ًحٕ 

 

    ٕٔهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

 ج٣ٟحا  ٕٔك٢ ٗلّ جُٞهص كاٗٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٗٝػ٠ِ  ٖئيج ًحٕ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

  

    ٘ٔهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

 ج٣ٟحا  ٘ٔك٢ ٗلّ جُٞهص كاٗٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٘ٝػ٠ِ  ٖئيج ًحٕ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 
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    ٕٗهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

 ج٣ٟحا  ٕٗك٢ ٗلّ جُٞهص كاٗٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  1ٝػ٠ِ  ٖئيج ًحٕ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

  

    ٖٖهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

  ج٣ٟحا  ٖٖك٢ ٗلّ جُٞهص كاٗٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  ٔٔٝػ٠ِ  ٖئيج ًحٕ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 

 

    ٖٙهحذ٤ِس جُوٓٔس ػ٠ِ

 ج٣ٟحا  ٖٙك٢ ٗلّ جُٞهص كاٗٚ ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ  9ٝػ٠ِ  ٗئيج ًحٕ جُؼىو ٣ورَ جُوٓٔس ػ٠ِ 
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 ٣ٍ٠وس ٓهطٍٛز ؾىجا  غلغ٤حش ه٤ػحؿٌِٞ
  : جيج جٌوش ج٣ؿحو ج٠ٞجٍ جٞلع ٓػِع هحتْ جُُج٣ٝس كٔح ػ٤ِي ْٟٞ جضرحع ٓح٢ِ٣

 جنطٍ ٌهٔح

و ذؼى ضٍذ٤ؼٚ قحَٚ ؾٔؼٜٔح جُؼى جيج جٍُهْ كٍو١ ــــــــــ ٍٗذؼٚ ـــــــــــ غْ جذكع ػٖ ػىو٣ٖ

  ٝجُلٍم ذ٤ٜ٘ٔح ٝجقى

ٗركع ػٖ ػىو٣ٖ قحَٚ  9ٍٗذؼٚ ك٤ٌٕٞ  ٖٓػحٍ : جنطٍ 

  ٘، ٗٝجُلٍم ذ٤ٜ٘ٔح ٝجقى ٗؿى جٕ جُؼىو٣ٖ ٢ٛ  9ؾٔؼٜٔح 

 

ئيٕ ج٠ٞجٍ جُٔػِع جُل٤ػحؿ٢ٌْٞ ٠ٛ : جُؼىو جُٔهطحٌ ، 

 ٘، ٗ، ٢ٖٛٝ ك٢ ٓػحُ٘ح :  جُؼىوجٕ جُٔركٞظ ػٜ٘ٔح
 

  جُٔهطحٌ َٝؾ٢ جيج ًحٕ جُؼىو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيج ًحٕ جٍُهْ جُٔهطحٌ َٝؾ٢ كٍذغ ًٛج جُؼىو غْ ج٠ٍـ ٖٓ 

ٝجقى ك٤طٌٕٞ ُى٣ي غلظ جٌهحّ ضِٛف جٕ ضٌٕٞ جٞلع ُٔػِع هحتْ  جُ٘حضؽ ٝجقى ًًُٝي ُِ٘حضؽ

  جُُج٣ٝس

 

  ٍٗٗذؼٜح ) ٍٟٗذٜح ك٢ ٗلٜٓح ( ٣ٓح١ٝ  ٍٕٗح ُ٘لٍٜ جٗ٘ح جنط : ٓػحٍ

 

  ٖجُ٘حضؽ  ٗطٍـ ٝجقى ٣ٌٕٞ

 ٘ٗؿٔغ ٝجقى ٣ٌٕٞ جُ٘حضؽ 

جُؼىوجُ٘حضؽ ذؼى جُطٍـ ٝجُؼىوجُ٘حضؽ ذؼى جُؿٔغ  , جيٕ غلغ٤حش ك٤ػحؿٌِٞ ٢ٛ جُؼىو جٍُٔذغ

 ، ٗ، ٖٝك٢ ٓػحُ٘ح جال٠ٞجٍ ٢ٛ 
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٣ٍ٠وس ضك٤َِ ُطك٤َِ جُٔوىجٌ جُػلغ٢ ؿ٤ٍ 

 ١ ذىٕٝ جُٔوٙجُر٤ٓ

 
 ئ٤ٌُْ جُط٣ٍوس ٓغ جُٔػحٍ 

 ِٙ +ٔٔــ  ِٕٖٓػحٍ قَِ : 

 جُكَ ٝجُط٣ٍوس:

 ( ذٍٟخ أُكى جألٍٝ ٝجألن٤ٍ ك٢ ٓؼحَٓ جُكى جألٍٝٔ)

 ٣ٌٕٞ قىٙ جألٍٝ ٍٓذغ ًحَٓ 1ِٔ + ٔٔــ  9ِٕٗكَٛ ػ٠ِ 

( ٗكَِ جُٔوىجٌ ًٔوىجٌ غلغ٢ ذ١٤ٓ ٌٗطد جُؿًٌ جُطٍذ٤ؼ٢ ُألٍٝ ك٢ ًَ ٕ)

 ٖٓ جُو٤ْٖٞ

 ِ ــ (ِٖ ــ ( )ٖ)

 جإلٖحٌضحٕ ٓػَ جأل١ْٝ

ٝٓؿٔٞػٜٔح  1ٔ( ًَٔ جُطك٤َِ ٗركع ػٖ ػىو٣ٖ قحَٚ ٍٞذٜؼٔح ٖ)

ٔٔ 

 9،ٕجُؼىو٣ٖ 

 ( غْ ٗوْٓ ػ٠ِ جُؼٞجَٓ جُٔٗطًٍس ك٢ جُو٤ِْٖٕٞ ــ ٖ( )  9ِ ــ ٖ) 

 (ِٕ ــ ٖ( ) ٣ٌٖٕٞ جُ٘حضؽ ) ِ ــ 
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 قٓحخ جُىٝجٍ جُٔػِػ٤س جُهحٚس ذحٚحذغ ج٤ُى
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 بعض األسبلة الهامة فً اختبارات القدرات

 المربعات عدد(ٔ) 
 طول مربع تقسٌم من الناشبة المربعات عدد
 : بالعبلقة ٌعطى م ضلعه

مج ن 
ٕ
 م ....، ، ٖ ، ٕ، ٔ = ن حٌث 

 بالشكل التً المربعات عدد كم :مثال
 المجاور
 الحل

 عدد المربعات=٘ + ٗ  + ٖ  + ٕ  + ٔ
  ٕ٘ + ٙٔ + 9 + ٗ + ٔ = مربعا   ٘٘

 
 

 المستطٌبلت (عددٕ)
مستطٌل عدد المستطٌبلت الناشبة عن تقسٌم 

 لمستطٌبلت صؽٌرة ٌعطى بالعبلقة:
 ربع× األعمدة عدد[ (×  ٔعدد األعمدة+ ×) الصفوؾ عدد(×   ٔ])  عدد الصفوؾ+ 

 
 ؟ بالشكل التً المستطٌبلت عدد كم : مثال
 ٙ = ةاألعمد عدد ،، ٖ = الصفوؾ عدد : الحل

 
 
 

 =ربع × [ ٖ × ٗ × ٙ × 7 ] = ربع× ٗٓ٘ = ٕٙٔ
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 المثلثات (عددٖ)
 ٌعطى ن = ضلعه طول األضبلع متطابق مثلث ذٜح ٌنقسم التً المثلثات عدد

 بالعبلقة

 
 

 :بالشكل المجاور التً المثلثات عد أوجد :مثال
 :الحل

 
 
 
 
 
 

 ٘ن= 
 
   (ٗ×ٕٔ٘  +ٔٓ×ٕ٘+ٗ×٘-ٔ( +-ٔ   ÷ )  )ٔٙ     =ٗ8 
 

 

 

 

 (الساعاتٗ)
  :بالعبلقة تعطى الساعة عقربً بٌن الزاوٌة

 ( ٫٘٘× )عدد الدقابق   -(  ٖٓ× قٌاس الزاوٌة= )عد الساعات 
 :!مثال
 بٌن الزاوٌة قٌاس فما دقابق وعشر التاسعة : اآلن الساعة كانت إذا

 العقربٌن؟
 ( =9 ×ٖٓ  )-   (ٔٓ  ×٘٫٘  =  )ٕ7ٓ –  ٘٘   =ٕٔ٘ 
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 الزمن ، مسافةال ، (السرعة٘)
 :واحد لجسم الحركة قوانٌنٲ (

 
 الزمن ÷ المسافة =السرعة 

 وإذا سارت بساعتٌن موعدها بعد تصل فإنها ساعة / كم ٓٙ بسرعة شاحنة سارت إذا :مثال
 التً تقطعها أوجد المسافة بساعتٌن موعدها قبل تصل فإنها ساعة / كم 8ٓ بسرعة

 الشاحنة؟
 
 

 موعدها فً للوصول الشاحنة تستؽرقه لذيا الزمن = ن أن نفرض :الحل
 موعدها بعد الزمن = ٕ + ن ،، موعدها قبل الزمن = ٕ – ن
 ٕٓٔ + ن ٓٙ=ٓٙ)×  ٕ + ن ( =ٔ ؾ   —ن  ×  ع = ؾان  بم
  ٓٙٔ – ن 8ٓ=       8ٓ × ٕ( – =  )ن ٕؾ
 الشاحنة تقطعها التً المسافة = ٕ ؾ = ٔ ؾ : لكن
 ٕٓٔ + ن ٓٙ=ٓٙٔ – ن 8ٓ ذنإ

 ٕٓٔ- ٓٙٔن = ٓٙ -ن 8ٓ
 ٗٔن=

 كم 9ٙٓ( =  ٕ+  ٗٔ) × ٓٙ=  الشاحنة تقطعها التً المسافة

  :إٌابا   و ذهابا   ٌتحرك لجسم المتوسطة ب ( السرعة
 السرعتٌن مجموع÷السرعتٌن ضرب حاصل×2=  المتوسطة السرعة
المسافة  نفس لقطع تعود ثم ساعة / كم ٕٓٔ بسرعة ما مسافة سٌارة تقطع :مثال

 ؟ وإٌابا   ذهابا   للسٌارة المتوسطة السرعة أوجد ساعة / كم 8ٓ بسرعة
 ( ٕٓٔ+  8ٓ( ÷ )  ٕٓٔ×8ٓ× ٕ= (المتوسطة السرعة :الحل

 ساعة / كم 9ٙ= 

 

  : واحد اتجاه فً جسمٌن ج ( حركة
 الزمن×ٌن السرعت بٌن الفرق = المسافة
 :مثال
 / كم ٖٓٔ ةبسرع األولى ؛ االتجاه نفس فً و المكان نفس من سٌارتان تنطلق
 ساعة / كم ٓٔٔ بسرعة ، الثانٌة ساعة
 كم ٓٗ بٌنهما المسافة تصبح ساعة كم بعد
  :الحل
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 ٌنالسرعت بٌن الفرق ÷ المسافة = الزمن
 ساعة ٕ= ٕٓ÷ ٓٗ(=  ٓٔٔ – ٖٓٔ÷  ) ٓٗ=
 

  : متعاكسٌن اتجاهٌن فً جسمٌن د ( حركة
 الزمن×السرعتٌن مجموع  = المسافة

 : مثال
 / كم ٘ٓٔ بسرعة األولى متعاكسٌن اتجاهٌن فً النقطة نفس من سٌارتان تنطلق
 ساعة

 . ساعة / كم 9ٓ بسرعة والثانٌة
 انطبلقهما من ساعتٌن بعد بٌنهما المسافة أوجد

 الزمن×السرعتٌن مجموع  = المسافة

 كم  001=  2 ×(  01+ 051= ) 

 ( المتوسطاتٙ)
  عددها ÷ مجموعها = قٌم لعدة الحسابً المتوسط

 عددها×الحسابً متوسطها = الحسابً وسطها معلوم قٌم عمجمو
 مجموعها فما 7 هو أعداد لخمسة الحسابً المتوسط : مثال

 ٖ٘=  7×٘ = األعداد مجموع :الحل  

 :الحسابً الوسط باستخدام الناقص العدد ٲ ( إلٌجاد
 ]المعطاة القٌم مجموع - [القٌم عدد×الحسابً الوسط = الناقص العدد  
 هو ٘ٔ،ٕٔ ، س ، 8 : لؤلعداد الحسابً المتوسط كان إذا :مثال ، س قٌمة فما
ٕٔ 
 الحل

 س =[ٕٔ× ٗ ] – [ 8 + ٕٔ + ٘ٔ ] = 8ٗ – ٖ٘ = ٖٔ
 

 وأكبرها أصؽرها معلوم قٌم لعدة الحسابً المتوسط  ب(
 مجموعهما ×   =  نصؾ       
 9ٔ، ٔٔالعددٌن بٌن ٙ العدد لمضاعفات الحسابً المتوسط أوجد :مثال
 9ٔ ....،8،9ٓٔ ،ٕٔهً ٔٔ العددٌن بٌن ٙ العدد مضاعفات :لحلا

 (9ٓ+  ٕٔ)  ×   =  نصؾ       الحسابً متوسطها
 ٔ٘=  ٕٓٔ   ×=  نصؾ                             
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  : فإن قٌم لعدة والمنوال الوسٌط علم ج ( إذا
 ( المنوال + الوسٌط )    ×نصؾ   = الحسابً متوسطها

 الحسابً المتوسط أ،جد ٓٗ = منوالها ، ٕٔ = سٌطهاو قٌم عدة :مثال

 لها

الحسابً  المتوسط = نصؾ× [ ٕٔ + ٓٗ ] = ٕٙ  الحل :
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 طرق تحوٌل التوارٌخ من الهجري إلى المٌبلدي والعكس

ٌرؼب الكثٌر من البشر أحٌانا لتحوٌل التارٌخ الهجري إلى التارٌخ المٌبلدي أو العكس ، وذلك ألسباب 
مختلفة لدٌهم ، ومنهم من ٌستطٌع ذلك ومنهم من ال ٌعلم أٌة طرٌقة لذلك ، وحٌث أن هذا الموضوع 
له عبلقة وطٌدة باألرقام واألعداد فقد رأٌنا انه من الواجب علٌنا تقدٌم لمحة مختصرة عن ذلك لتعم 

 الفابدة الجمٌع . 

   طرق مختلفة تإدي إلى ذلك .  ٖد والطرق كثٌرة ومتشعبة ، ولكن نستطٌع أن نقول بؤنه توج     

سنة شمسٌة  ٕٖقبل ذكر هذه الطرق الثبلثة ٌلزمنا هذا المدخل المختصر وهو: قد تبٌن أن كل          
سنة قمرٌة  ٖٖالٌوم( تعادل  ٗ/ٖتساوي )إحدى عشر الفا وستمابة وسبعة وثمانٌٌن ٌوما و

أٌام . ولذا نعتمد هذه الدورة للسنة  ٙمن ٌوما( بفارق بسٌط خبلل هذه الفترة ٌقارب  ٔٔٔ,9ٗٙٔٔ)
سنة شمسٌة( فً التحوٌل من التقوٌم الهجري إلى التقوٌم  ٕٖسنة قمرٌة فً  ٖٖالقمرٌة )دورة ال 

المٌبلدي)الؽرٌؽوري ، أو الٌولٌانً( والعكس ، بشكل تقرٌبً عند محاولة حساب التوارٌخ بالسنٌن 
 المكافبة لبعض . 

 

 نة الهجرٌة والمٌبلدٌة قانون التحوٌل بٌن الس

التقوٌم اإلسبلمً شبٌه بالتقاوٌم القمرٌة البسٌطة كافة ، من انه ال ٌتوافق مع السنة الشمسٌة ،      
ٌّا بمقدار  ٌوما تقرٌبا عبر السنة الشمسٌة ،  ٔٔبل نجد أن بداٌة السنة القمرٌة اإلسبلمٌة تتقدم سنو

ٌتؽٌر موقع الشهر القمري بكامله ، متقدما شهرا  بحٌث نجد انه فً كل ثبلث سنوات شمسٌة تقرٌبا
فإذا صادؾ أن توافق منذ ثبلث سنوات مع شهر شباط ، فإنه سٌتوافق اآلن مع كانون الثانً  –واحدا 

. إذ وجد بالحساب أن األشهر القمرٌة االثنً عشر تتحرك عبر السنة الشمسٌة مكملة دورة خبللها  -
شهور السنة القمرٌة ٌدور دورة كاملة عبر السنة الشمسٌة كل سنة ، بحٌث أن أي شهر من  ٕٖكل 
سنة ، لٌمر بمختلؾ مراحل السنة الشمسٌة ، وتؽٌرات أحوالها الجوٌة . فتارة ٌكون فً الصٌؾ ،  ٕٖ

تموز عام  ٖٔوأخرى فً الربٌع ، أو الشتاء ، أو الخرٌؾ . فشهر رمضان الذي كانت بداٌته فً 
أٌار . وقد  ٘نٌسان ، وانتهى فً  7م بدأ فً  989ٔ، نجده فً عام  آب ٔٔم ، ونهاٌته فً  98ٓٔ

ٌوما(  ٔٔٔ,9ٗٙٔٔسنة قمرٌة ) ٌٖٖوما( تعادل  87,7٘ٙٔٔسنة شمسٌة ) ٕٖتبٌن أن كل 
بفارق بسٌط خبلل هذه الفترة ٌقارب من ستة أٌام . ولذا نعتمد هذه الدورة للسنة القمرٌة )دورة ال 

ٌة( فً التحوٌل من التقوٌم الهجري إلى التقوٌم المٌبلدي سنة شمس ٕٖسنة قمرٌة فً  ٖٖ
)الؽرٌؽوري ، أو الٌولٌانً( والعكس ، بشكل تقرٌبً عند محاولة حساب التوارٌخ بالسنٌن المكافبة 

 لبعض . 

 فللتحوٌل من السنة الهجرٌة إلى السنة المٌبلدٌة ، نستخدم العبلقة التالٌة :      

 ( ٖٖلى ع ٕٖ+ هجري ) ٕٕٙمٌبلدي = 

 توافق إلى :  ٓٔٗٔفبداٌة السنة الهجرٌة 

 م .  989ٔ=  ٖ،7ٖٙٔ+  ٕٕٙ( = ٕٖعلى  ٖٖ× ) ٓٔٗٔ+  ٕٕٙمٌبلدي = 
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 أما فً حال التحوٌل من السنة المٌبلدٌة إلى السنة الهجرٌة فنستخدم العبلقة :      

 ( ٕٖعلى  ٖٖ( × )ٕٕٙ –هجري = )مٌبلدي 

 ٌوافق إلى :  989ٔفبداٌة السنة المٌبلدٌة      

 هجري تقرٌبا  ٓٔٗٔ( = ٕٖعلى  ٖٖ( × )ٕٕٙ – 989ٔهجري = )

أما إذا أردنا توخً الدقة فً التحوٌل ، كؤن نود الحصول على التوارٌخ الموافقة باألٌام من الشهر      
 والسنة ، فعلٌنا عندبذ أن نتبع الطرٌقة التالٌة : 

 ٌبلدي التحوٌل من التؤرٌخ الهجري إلى التارٌخ الم 

من السنة الشمسٌة الٌولٌانٌة ، والسنة الشمسٌة  97ٕٖٓ,ٓبما أن السنة الهجرٌة القمرٌة =      
سنة هجرٌة . وعند التحوٌل من التؤرٌخ الهجري إلى المٌبلدي ، نتبع  7ٖٔٓٓ,ٔالٌولٌانٌة = 

 الخطوات التالٌة : 

  نحذؾ السنة الهجرٌة التً لم تستكمل شهورها . .ٔ
ء السنٌن الهجرٌة من سنٌن مٌبلدٌة بضربها برقم نحسب ما ٌكافى .ٕ

ٓ,97ٕٖٓ  
نضٌؾ الناتج إلى المدة المنقضٌة من اول التارٌخ المٌبلدي إلى الٌوم من  .ٖ

الشهر من السنة الهجرٌة المراد حساب مكافبه . فالناتج هو المكافىء بالسنٌن 
  الٌولٌانٌة .

  لتقوٌم الؽرٌؽوري .ٌوما للحصول على التارٌخ وفق ا ٖٔنضٌؾ إلى الناتج  .ٗ

 ٔٓٗٔصفر سنة  ٓٔمثال : ما المكافىء بالتقوٌم الؽرٌؽوري لٌوم           -
 هجرٌة : 

هجرٌة التً لم تستكمل شهورها ، ثم نضرب الباقً  ٔٓٗٔنحذؾ سنة           -
 سنة ٌولٌانٌة( .  8ٕٕٗ,8ٖ٘ٔ=  97ٕٖٓٓ,ٓ×  ٓٓٗٔ)

 هجرٌة فتساوي :  ٔٓٗٔصفر سنة  ٓٔمٌبلدي إلى أما المدة المنقضٌة من أول التارٌخ ال     

تموز بداٌة السنة الهجرٌة ، أي أن  ٘ٔكانون الثانً لؽاٌة  ٌٔوما )المدة من  ٖٕ٘سنة و  ٕٔٙ     
صفر( +  ٌٓٔوما مضافا إلى تلك الفترة من أول محرم وحتى  9ٗٔاألول من محرم = 

 سنة .  8ٕٕٗ,8ٖ٘ٔ

 أٌام .  ٗٓٔسنة و  8ٌٖ٘ٔوما +  ٖٕ٘سنة و  ٕٔٙ=      

 ٌوما .  9ٖٖسنة +  979ٔ=      

بمقدار  –قد انتهى  979ٔباعتبار أن عام  – 98ٓٔوبتقدمنا من أول شهر كانون الثانً عام      
 8ٔ( ٖٔ+  ٘حسب التقوٌم الٌولٌانً ، أو إلى ) 98ٓٔكانون األول عام  ٌ٘وما ، نصل إلى  9ٖٖ

 ؽرٌؽوري . وفق التقوٌم ال 98ٓٔكانون األول عام 
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  : التحوٌل من التارٌخ المٌبلدي إلى التارٌخ الهجري 

 ؼرٌؽوري :  98ٓٔمثال : ما التارٌخ الهجري المكافىء ألول كانون الثانً عام 

 نتبع خطوات معاكسة لما تقدم : 

سنة .  979ٔمقدار  98ٓٔفقد مضى على مبدأ التارٌخ المٌبلدي إلى أول شهر كانون الثانً      
وهً المدة المنقضٌة من مبدأ التارٌخ المٌبلدي حتى مبدأ التارٌخ الهجري  – ٖٗ٘,ٕٔٙذؾ نقوم بح

وهً المدة من  –سنة ٌولٌانٌة  ٙٙٗ,7ٖ٘ٔ، فٌبقى لدٌنا  979ٔمن  –م  ٕٕٙتموز سنة  ٘ٔفً 
 . وبما أن السنة الٌولٌانٌة = -ٌولٌانٌة  98ٓٔأول محرم السنة األولى هجرٌة إلى أول كانون الثانً 

 7ٖ٘ٔ,99ٖٔ=  7ٖٔٓٓ,ٔ×  ٙٙٗ,7ٌٖ٘ٔولٌانً =  ٙٙٗ,7ٖ٘ٔهجرٌة ، لذا فإن  7ٖٔٓٓ,ٔ
سنة هجرٌة +  99ٌٖٔوما قمرٌا =  7ٖٙ,ٖٗ٘×  7ٖ٘ٔ,ٓسنة هجرٌة +  99ٖٔهجري = 

 ٌٕٙوما ، فنصل إلى  ٘٘هجري بمقدار  ٌٓٓٗٔوما . نتقدم بعد ذلك من أول المحرم سنة  ٘,ٗ٘
هجري ، أي أن  ٓٓٗٔصفر  ٌٕٙولٌانً ٌوافق  98ٓٔكانون الثانً صفر . وهذا ٌعنً أن أول شهر 

صفر هجري ، وهذا ٌعنً أٌضا أن أول شهر كانون  ٕٙؼرٌؽوري ٌوافق  98ٓٔكانون الثانً  ٗٔ
 هجري .  ٓٓٗٔصفر سنة  ٖٔؼرٌؽوري ٌوافق  98ٓٔالثانً 
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 ٓـحُطحش ٣ٌح٤ٞس :
 

 ذٍٖٛ ػ٠ِ إٔ  :     : ٔٓػحٍ 

 " ًَ ػىو قو٤و٢  ٣ٓح١ٝ ٗظ٤ٍٙ جُؿٔؼ٢ "                 

 جُرٍٛحٕ :

 ذلٍٜ إٔ جُؼىو ٛٞ ِ                  

 ـ    ٝذلٍٜ ِ = أ    ق٤ع     أ                 

                      ِ-    = ٓأ  

 ذٍٟخ جُطٍك٤ٖ ك٢ ) ِ + أ (                  

                    ِ (–  أ ( ) ِ + أ =  )ٓ  

 أ (  –ذوٓٔس جُطٍك٤ٖ  ػ٠ِ ) ِ                  

                   = ) أ + ِ (ٓ  

                        =  ِ-  أ 

 أ            أ١ إٔ : ًَ ػىو قو٤و٢  ٣ٓح١ٝ ٗظ٤ٍٙ جُؿٔؼ٢  ؟  -ٝذًُي ٣ٌٕٞ أ =                  

 جُط٢ ضٓررص ك٢ قىٝظ يُي ٢ٛ ٝجُٔـحُطس : 

 ………….. أ ( ٝٛٞ ٣ٓح١ٝ ٚلٍجا  –أٗ٘ح هٓٔ٘ح ٠ٍك٢ جُٔؼحوُس ػ٠ِ جُٔوىجٌ ) ِ                     

 

 ذٍٖٛ ػ٠ِ إٔ ::    ٕٓػحٍ 

 " جُٔػِع ٣ٌٖٔ إٔ ٣ك١ٞ َج٣ٝط٤ٖ هحتٔط٤ٖ  "                 

 جُرٍٛحٕ :
 ك٢ جٌَُٗ جُٔوحذَ :            

 أ ، خ  ّ ، ٕ وجتٍضحٕ ٓطوح٠ؼطحٕ ك٢               

 أ ؾـ هطٍ ك٢ جُىجتٍز ّ                

 أ و هطٍ ك٢ جُىجتٍز ٕ                

 ٌْٔص ؾـ و كوطؼص جُىجتٍضحٕ ّ ، ٕ ك٢ ِ ، ٘               

 

           

      = ) ألٕ أ ؾـ  هطٍ ك٢ جُىجتٍز  ّ (       9ٓ٘م ) أ ٘ ؾـ ( 

                =  ) ( ٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ـــــ   9ٓ٘م ) أ ٘ و 

 ) ألٕ أ و  هطٍ ك٢ جُىجتٍز  ٕ (      9ٓ٘ذحُٔػَ م ) أ ِ و ( =               

                 =  ) ( ٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )   9ٓ٘م ) أ ِ ؾـ 

               ( ٖٓٔ  (  ،  )ٕ  ) 

                   أ ٘ ِ ٣ك١ٞ َج٣ٝط٤ٖ هحتٔط٤ٖ   ؟ 

 جُط٢ ضٓررص ك٢ قىٝظ يُي ٢ٛ ٝجُٔـحُطس : 

 أٗٚ ال ٣ٌٖٔ ػ٤ِٔحا ض٤ْٔٛ ًٛج جإلٗٗحء جُٜ٘ى٢ْ  ...................                   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ؾـ
 و

 أ

 خ

٘ ِ 

ّ ٕ 
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  ٔ=  ٕ( ئغرحش إٔ  ٖٓػحٍ 

 ٔ=ٕالتالٌة والتً بواسطتها نثبت أن  إلٌكم الطرٌقة
 ٌوجد مة الن الرٌاضٌات الوهً بالتؤكٌد لٌست سلٌ

  بها أي تناقض على اإلطبلق ولكن هناك ثؽرة فً
 معرفتها؟؟  هذا اإلثبات هل تستطٌعون

 الطرٌقة

 ٔإذا كان أ = ب ــــــــ المعادلة
 ٕــــــــ المعادلة بٕأ = ٕفإن 

 ٕمن المعادلة  ٔوبطرح المعادلة 
 ب -ب ٕأ =  –أ ٕ

 ب –ب = أ  ٕ –أ  ٕإذن : 
 ب ( –ب(                  بالقسمة على ) أ   –ب ( = )أ  –أ  ) ٕإذن : 
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 مثلث باسكال

 
ذل٣ّ ذحٌْحٍ ك٤ِٓٞف ٣ٌٝح٢ٞ ك٢ٍٓٗ ػحٔ ك٢ جُوٍٕ جُٓحذغ ػٍٗ ج٤ُٔلو١. ٖٓ ٖٞٔ ٓح جٖطٍٜ ذٚ 

 ذحٌْحٍ أّٗٚ ٚ٘غ أٍٝ ٓحً٘س قٓحخ ًٝطد ػىو ٖٓ جٌُطد ك٢ ج٣ٍُح٤ٞحش.

 
 

 

 

 ع ذحٌْحٍ؟ٓح ٛٞ ئيجا ٓػِ
 

 
  

 

 ذُٜٓٞس ٗٓطط٤غ إٔ ٗوٍٞ أّٗٚ ٝٚق ُؼىو ٣طّرغ ٗٔٞيؼ ٓؼ٤ّٖ. ًٛج جُ٘ٔٞيؼ ٣ظٍٜ ٓػَ ٌَٖ ٓػِع.

ًَٝ ْطٍ ؾى٣ى ج٠ُ جألْلَ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ػىو آنٍ ٣ُٟحف ج٠ُ جُؼىو  ٔج٠ُ جألػ٠ِ ك٢ جُٔػِع ٣ٞؾى جُؼىو 

ُٟٔحف ٣ُكىو ٖٓ ٓؿٔٞع ج ُؼىو٣ٖ جأل٣ٖٔ ٝجأل٣ٍٓ ك٢ جُٓطٍ ك٢ جُٓطٍ ج١ًُ ج٠ُ أػلٙ. جُؼىو جُؿى٣ى جُ

ج٠ُ جألػ٠ِ. ئيج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ػىو ج٠ُ ج٤ٔ٤ُٖ أٝ ج٤ُٓحٌ ك٢ جُٓطٍ ج٠ُ جألػ٠ِ كحُؼىو ٣ٛرف ٗلٓٚ جُؼىو 

 .ٔج١ًُ ج٠ُ ج٤ٔ٤ُٖ أٝ ج٠ُ ج٤ُٓحٌ ك٢ جُٓطٍ ج١ًُ ج٠ُ جألػ٠ِ. ًٛج ٣ؼ٢٘ إٔ ًَ ْطٍ ٣رىأ ٣ٝ٘ط٢ٜ ٓغ 
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 لمدهشةا فجبوناتشي ومتتالجة الذهبي العدد
 

 

 

 
 

 

ك٢ جُوٍٕ جُػح١ ػٍٗ ، جٛطْ جقى جُؼِٔحء جال٣طح٤٤ُٖ ٣ٝىػ٠ ٤ُٞٗحٌوٝ ك٤رٞٗحض٢ٗ ذؼىو جألٌجٗد جُط٢ ٖٓ 

 .ى كو١ ٖٓ جألٌجٗدجٌُٖٔٔ ضطٞجُى ًَ ػحّ أيج ذىأٗح ذُٝؼ ٝجق

جكطٍٜ ك٤رٞٗحض٢ٗ أٗٚ جيج ًحٗص جألٌجٗد ضَٛ ج٠ُ ٍٓقِس جُٟ٘ؽ جٝ جُرِٞؽ ٍٓز ًَ ٣ٍٜٖٖ ، ٝذحكطٍجٜ 

جٕ جألٌجٗد ضطُجٝؼ ذؼى يُي ُط٘طؽ َٝؾح جنٍ ٖٓ جألٌجٗد ٍٓز ًَ ٍٖٜ كإٔ ػىو جألٌجٗد ْٞف ٣طُج٣ى ًَ 

 :ٍٖٜ ٠روح ُِٔطٞج٤ُس جُطح٤ُس

ٔ ،ٔ ،ٕ ،ٖ ،٘ ،1 ،ٖٔ ،ٕٔ ،ٖٗ ،٘٘ ،… 

http://3.bp.blogspot.com/-UAd-TQd8wuI/VSc7fLPQyRI/AAAAAAAAAVE/ttHN-IQZXzE/s1600/hhhhhh1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-UAd-TQd8wuI/VSc7fLPQyRI/AAAAAAAAAVE/ttHN-IQZXzE/s1600/hhhhhh1.jpg


 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

جُرؼٝ  ؛ جػطرٍٙئ٣طح٢ُ ٣ٌح٤ٞحش ٛٞ ػحُْ ّٕٓ٘ٔ -ّ 1170، جذ٤ُ) )٤ُٞٗحٌوٝ ك٤رٞٗحض٢ٗ 

ًحٕ ٣ؼٍف ك٤ٔح ٠ٟٓ ذحْْ " .٣ٌح٤ٞحض٢ ؿٍذ٢ ٓٞٛٞخ ك٢ جُؼٌٛٞ جُْٞط٠"أًػٍ 

 ٗٓرس ئ٠ُ ٓى٣٘طٚ ذ٤ُج ( ٤ُٞٗحٌوٝ ذ٤ُجٗٞ )

 

 فجبوناتشي متتالجة

ق٤ع  ٌذٔح ٍٓش ػ٤ِي ًٛٙ جُِِٓٓس ك٠ جقى أْثِس جٓطكحٗحش جًًُحء ٝضوّٞ جٗص ذكِٜح ذٔ٘ط٠ٜ جُُٜٓٞس ،

ٜ٘ح هى ضكِٜح ٝجٗص ال ضؼِْ جٜٗح ضٔػَ ٝجقى ٖٓ أٍٖٜ ٣ٔػَ ًَ ٌهْ قحَٚ ؾٔغ جٍُه٤ٖٔ جُٓحذو٤ٖ ، ٌُ

 Fibonacci series جُٓلَْ ػ٠ِ جأل٠لم ك٠ جُطر٤ؼس ٝك٢ ػِْ ج٣ٍُح٤ٞحش جٜٗح ٓططح٤ُس كر٤ٞٗحض٢ٗ

ف … ، ٘٘، ٖٗ، ٕٔ، ٖٔ، 1، ٘، ٖ، ٕ، ٔ، ٔضطأُق ٓططح٤ُس ك٤رٞٗحض٢ٗ ٖٓ جألٌهحّ جُطح٤ُس:  ٍِّ ٝٗؼ

  ٓ َُّ ٌهْ ك٤ٜح ػٖ ٓؿٔٞع جٍُه٤ٖٔ ٓططح٤ُس ك٤رٞٗحض٢ٗ، ك٢ ٌَٖ ٓر ١، ذأٜٗح ٓططح٤ُس جألٌهحّ جُط٢ ٣٘طؽ ً

جُٓحذو٤ٖ ُٚ، ٝجُط٢ قىجٛح جألٝالٕ ٣ٓح٣ٝحٕ جُٞجقى، ٝ هى ًحٗص وٌجْس ضٞجُى جألٌجٗد ٝكن ًٛٙ جُٔططح٤ُس 

 .جُٓرد ج١ًُ أوٟ ئ٠ُ جًطٗحكٜح
 

http://3.bp.blogspot.com/-LyHu0HxFnHM/VScwiNDOETI/AAAAAAAAAUY/epyS1e4_V9Y/s1600/%D9%81%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%8A1.png
http://3.bp.blogspot.com/-LyHu0HxFnHM/VScwiNDOETI/AAAAAAAAAUY/epyS1e4_V9Y/s1600/%D9%81%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%8A1.png
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 النسبة الذهبجة

 

 

ُٔؿٔٞع ه٤ٔط٤ٖ ػىو٣ط٤ٖ ٝجألًرٍ ذ٤ٜ٘ٔح  ضكون ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُ٘ٓرس ج٣ٍُح٤ٞحش جُ٘ٓرس جًُٛر٤س ك٢

ٓؼٍف ضرِؾ ه٤ٔطٚ  غحذص ٣ٌح٢ٞ ضٓح١ٝ جُ٘ٓرس ذ٤ٖ أًرٍ جُؼىو٣ٖ ٝجألٚـٍ ذ٤ٜ٘ٔح. ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ

 .٣ٍرحضو 1ٖٖٓ9112ٔٙ.ٔ

ؾى ذؼٟٜح أؾَٔ ٖٓ ج٥نٍ. ٝك٢ ٓؼظْ جألق٤حٕ ضٌٕٞ ٗٓرس أذؼحو ًٛٙ  ٓٓطط٤لش ُٞ ُٗظٍ ئ٠ُ ُٞ ٓهطِلس، ُ

٤لش جًُٛر٤س" ٝنحٌؼ جُٔٓطط٤لش ذؼٟٜح ئ٠ُ ذؼٝ ٢ٛ ٗلٜٓح. ٝض٠ٔٓ ًٛٙ جُٔٓطط٤لش "جُٔٓطط

 ."هٓٔس ٠ُٜٞح ػ٠ِ ػٍٜٞح ٠ٔٓ٣ "جٍُهْ جًُٛر٢

 

 ٣ٍ٠وس ئٗٗحء جُٔٓطط٤َ جًُٛر٢. جٍُٔذغ ٓر٤ٖ ذحُِٕٞ جألقٍٔ

http://2.bp.blogspot.com/-9GS2S7LAMUk/VSc6CmgjbPI/AAAAAAAAAUw/plG4hexsS3A/s1600/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7.bmp
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
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 رٌقة إنشاء المستطٌل الذهبً. المربع مبٌن باللون األحمرط

 

 : ك٘ؿى أٗٚ ك٢ جُٔٓطط٤َ جًُٛر٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . φجًُٛر٢ ذحػطٔحو جُكٍف جالؿ٣ٍو٢ "ك٢" أٝ ٝ ؾٍش جُؼحوز إٔ ٣ٌطد جٍُهْ

، ٝٛٞ ّٗكحش هحّ ذط٤٣ُٖ "ك٤ى٣حِ" ٝكحء ًًٍُٟ 9ٔٗٔٝهى ظٍٜش ًٛٙ جُط٤ٔٓس ْ٘س 

 ."جُرحٌغ٤ٕ٘ٞ" ك٢ أغ٤٘ح

http://3.bp.blogspot.com/-Nkh7Orx4wAE/VSdErIaJGDI/AAAAAAAAAWE/Nln1jvbCJok/s1600/Golden_Rectangle_Construction.svg.png
http://3.bp.blogspot.com/-Nkh7Orx4wAE/VSdErIaJGDI/AAAAAAAAAWE/Nln1jvbCJok/s1600/Golden_Rectangle_Construction.svg.png
http://1.bp.blogspot.com/-ydqYzw_sf-Q/VSdFoiN2THI/AAAAAAAAAWQ/miBFJ3UfQwE/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-ydqYzw_sf-Q/VSdFoiN2THI/AAAAAAAAAWQ/miBFJ3UfQwE/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84.bmp
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B3
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  جُرحٌغ٤ٕ٘ٞ ك٢ جغ٤٘ح

 

. ٝإل٣ؿحو ٓهطِق ػ٘حٍٚٛح، ٗؿٔغ جُؼ٣ٍٖٛ٘ ٔٝ أٍٝ ٌه٤ٖٔ ك٢ ًٛٙ جُِِٓٓس ٛٔح 

 : جُٓحذو٤ٖ. ك٘كَٛ ذحُطح٢ُ ػ٠ِ جُِِٓٓس جُطح٤ُس

 

جُػح٢ٗ(، ٗوطٍخ ٤ٖثح ك٤ٗثحا ٖٓ جٍُهْ  ٔٝ ذوٓٔس ًَ ػٍ٘ٛ ػ٠ِ ْحذوٚ )ذىج٣س ٖٓ جُـ

 جًُٛر٢:

 

http://2.bp.blogspot.com/-71GYHjklmI8/VSe-twFMxaI/AAAAAAAAAWs/dVqm9dumVto/s1600/%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-71GYHjklmI8/VSe-twFMxaI/AAAAAAAAAWs/dVqm9dumVto/s1600/%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-toKwsi-GWRk/VSfAO72Ah2I/AAAAAAAAAXA/qOzK2yrkFgA/s1600/%5b%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9.png
http://1.bp.blogspot.com/-toKwsi-GWRk/VSfAO72Ah2I/AAAAAAAAAXA/qOzK2yrkFgA/s1600/%5b%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9.png
http://4.bp.blogspot.com/-vtNJ0XGu3zw/VSfAfzDHU6I/AAAAAAAAAXI/vCKHyqq-rmk/s1600/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vtNJ0XGu3zw/VSfAfzDHU6I/AAAAAAAAAXI/vCKHyqq-rmk/s1600/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9.jpg
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  φ :ٝ ك٢ جُٜ٘ح٣س، ٣ٌٔ٘٘ح جػطٔحو ًٛٙ ج٤ُٛـس ج٣ٍُح٤ٞس إل٣ؿحو ه٤ٔس ه٣ٍرس ٖٓ ه٤ٔس

 

  جُؼِٔحء ٣هطِلٕٞ قٍٞ ٓح ئيج ًحٕ ج٣ٍُٕٛٔٞ ػ٠ِ ػِْ كؼل ذًٜٙ جُ٘ٓرس.

 

ٝ جيج ًحٕ ٤ُّ ٖٓ جُٔإًى ٓؼٍكس ئيج ًحٕ ج٤٣ٍُٖٛٔ ػٍكٞج ًٛٙ جُ٘ٓرس أّ ال، ك٤ِّ ٛ٘حى 

ٞج ػ٤ِٜح ٖي ك٢ إٔ جإلؿ٣ٍن ًحٗٞج ػ٠ِ ػِْ ذٜح ٝجْٜٗ هى ضٌٔ٘ٞج ٖٓ قٓحذٜح ، ٝأ٠ِو

، ٤ُّ ٓؼٍٝكح ُٔحيج ؟ أٝ ٤ًق ؟ ، ٣رىٝج جْٜٗ ٖؼٍٝج ذإٔ ًٛٙ جُ٘ٓرس ” جُ٘ٓرس جًُٛر٤س“

ٌجتؼس ك٢ ٌِٖٜح ٝٓؼط٤حضٜح ، ٝهى هحٓٞج ذىٓؿٜح ك٠ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألػٔحٍ جُل٤٘س ٝجُٔرح٢ٗ 

 .جُهحٚس ذْٜ ، ٝ أٍٖٜٛح ػ٠ِ جأل٠لم ٓر٢٘ جُرحٌغ٤ٕ٘ٞ

 

 ٓر٢٘ جُرحض٤ٕ٘ٞ ك٢ جغ٤٘ح

غْ ك٢ جُوٍٕ جُٓحوِ ػٍٗ ذىأ ػرو١ٍ جُٜٟ٘س ٤ُٞٗحٌوٝ وجك٢ٗ٘ ك٢ جْطـلٍ ًٛٙ جُ٘ٓرس 

ى ػٍكٞج ٓططح٤ُس ك٤رٞٗحض٢ٗ هرَ ك٢ جػٔحُٚ جُل٤٘س ٝك٢ ٓ٘كٞضحضٚ ، أٓح جُٜ٘ٞو جُوىٓحء كو

 ظٌٜٞٛح ك٠ أٌٝٝذح ق٤ع ٠روٞٛح ك٢ ػِْ أَٝجٕ جُٗؼٍ.

http://2.bp.blogspot.com/-a_V_lvKXQco/VSfBH3Z5_9I/AAAAAAAAAXQ/LTfFu8xgi6A/s1600/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-a_V_lvKXQco/VSfBH3Z5_9I/AAAAAAAAAXQ/LTfFu8xgi6A/s1600/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-EdZ8VPA5fEo/VSc8d3YwE3I/AAAAAAAAAVU/ZcjjHRTKb-A/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%851.png
http://1.bp.blogspot.com/-EdZ8VPA5fEo/VSc8d3YwE3I/AAAAAAAAAVU/ZcjjHRTKb-A/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%851.png
http://4.bp.blogspot.com/-naxK_x4hlfc/VSfFz6966LI/AAAAAAAAAX4/CY2G36fNw5E/s1600/%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-naxK_x4hlfc/VSfFz6966LI/AAAAAAAAAX4/CY2G36fNw5E/s1600/%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86.jpg
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ض٣َٞغ جٓحًٖ جالػٟحء ًٔح جًطٗق جٜٗح ٓٞؾٞوٙ ك٢ ٗٓد ؾْٓ جالٗٓحٕ ذىءج ٖٓ ٗٓد  

ٝج٠ٞجُٜح ٖٓ ػ٤ٕٞ ٝجٗق ٌٝهرٚ ٝجٚحذغ ٣ٝى٣ٖ ٝجٌؾَ ج٠ُ ض٣َٞؼٜح ك٢ ٓهطِق جُك٤ٞجٗحش 

ٓػَ ض٣َٞغ جػٟحء جُكٞش ٝػلهٚ جال٠ٞجٍ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ج٠ُ ض٣َٞغ ٗلّ جالػٟحء ك٢ جٍُ٘ٔ 

ٓػل ، ذَ ٝك٢ ض٣َٞغ جُهط٠ٞ ػ٠ِ ؾٓٔٚ ج٠ُ جِْٞخ جالٗك٘حءجش ك٢ قٍٗز جُكُِٕٝ ٝك٢ 

جُك٤ٞجٗحش ذٌٛٞٙ ٝذحنٍٟ ، كٔػل هّ جُٔٓحكس ذ٤ٖ ًطلي ٝ أٚحذغ ٣ىى، ٖٝٓ غْ أهْٓ  ًَ

جٍُهْ جُ٘حضؽ ذ٘حضؽ جُٔٓحكس ذ٤ٖ ٍٓكوي ٝ أٚحذغ ٣ىى ، أٝ هْ ذو٤حِ جُٔٓحكس ذ٤ٖ ٌأْي ٝ 

ٝهىٓي، ٝأهْٓ جُ٘حضؽ ػ٠ِ ٗحضؽ جُٔٓحكس ذ٤ٖ جٍُٓز ٝ جُوىّ، ْٞف ضؿى إٔ جُ٘ط٤ؿس ضوطٍخ 

ٔح ضٞؾى جُ٘ٓرس جًُٛر٤س ذ٤ٖ ٗٛق جٌُق ئ٠ُ ٗٛق جإلٚرغ، ٝؿ٤ٍٙ ، 1ًٔٙ.ٖٔٓ ٗٓرس 

ٖٓ أهٓحّ جألٚرغ ، ٝ ٣رىٝ ئيج إٔ ًٛٙ جُ٘ٓرس جًُٛر٤س ال٣ٌٖٔ إٔ ٗطؿ٘رٜح أٝ إٔ ٗـلَ 

 قٌٟٞٛح جُطحؿ٢ ك٢ ق٤حض٘ح.

ًَ ٓهِٞم ك٢ جُطر٤ؼٚ نِن هللا ْركحٗٚ ضِي جُِِٓٓٚ ٓطٞجؾىٙ ك٤ٚ ذَ ٝجًطٗق جٕ ضٌحغٍ 

ٌحغٍ ذ٤ٖ جُك٤ٞجٗحش ٣٘طرن ػ٤ِٜح قٓحذ٤ح ك٢ ٟٓحػلحش ٖٓ ِِْٓٚ جٌهحّ جُهل٣ح ٝجُط

ك٤رٞٗح٢ٖ ٝهى ٝٞغ ٓػحٍ ذطٌحغٍ َٝؼ ٖٓ جالٌجٗد ٣طٞجُى ًَ ٍٖٜ ٝك٢ ًَ ٍٓقِٚ ٣طر٤ٖ جٕ 

ٗحضؽ ػىو جالَٝجؼ ال٣هٍؼ ػٖ جقى جٌهحّ ك٤رٞٗح٢ٖ ٝٝؾىش جٜٗح ًًُي ك٢ جِْٞخ ضٟحػق 

٢ وٝجتٍ جُٔٞؾحش جُٛٞض٤ٚ ٝك٢ جٌٖحٍ جًُذًذحش جُهل٣ح ٝقط٠ ك٢ ٍٓجقَ ٗٔٞ جُؿ٤ٖ٘ ٝك

 ٝٓ٘ك٠٘ يذًذٚ وهس هِد جالٗٓحٕ ٝك٢ ػلهحش ٣ٌح٤ٞٚ ػى٣ىٙ.

http://2.bp.blogspot.com/-g3VhIpbMzBI/VSfH6iziaoI/AAAAAAAAAYE/ljjwStS0sEw/s1600/%D9%85%D9%86%D9%8A123.JPG


 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 جُ٘رطحشجُ٘ٓرس جًُٛر٤س ك٢ 

 

 

 فجبوناتشي مستطجل

ٓٓطط٤َ ك٤رٞٗحض٢ٗ ٛٞ ٣ٍ٠وس ُطٔػ٤َ ٓططح٤ُس ك٤رٞٗحض٢ٗ ٛ٘ى٤ْحا، ئي ٗٓطط٤غ إٔ ٗكَٛ 

ػ٠ِ ٓططح٤ُس ك٤رٞٗحض٢ٗ ئيج ٌْٔ٘ح ٍٓذؼ٤ٖ ٓطؿح٣ٌٖٝ ٠ٍٞ جُِٟغ ك٤ٜٔح ٝقىز ٝجقىز، غْ 

٣ٌٖ، غْ ( ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٓ٘ٗأا ػ٠ِ ٍٓذؼ٤ٖ ٓطؿحٝٔ+  ٔٝقىز ) ٌْٕٔ٘ح ٍٓذؼحا ٠ٍٞ ِٞؼٚ 

ال … ( ٓ٘ٗأا ػ٠ِ جٍُٔذؼ٤ٖ جُٓحذو٤ٖ ًٌٝٛج ٕ+  ٔٝقىجش ) ٍْْٖٗ ٍٓذؼحا ٠ٍٞ ِٞؼٚ 

 قع جٍُْْ.

 

ػ٠ِ جُطٍض٤د، ٣٘ٗأ ػ٘ىٗح ٌَٖ ُُٞر٢ )ق٢ُِٗٝ( ،  ك٢ ًَ ٍٓذغٝئيج ٌْٔ٘ح ٌذغ وجتٍز   

ٍٓذؼحش جُٔٓطط٤َ جًُٛر٢ ضٛ٘غ نط٠ٞحا ٖٓ جًٍُُٔ  ٗلقع إٔ جٌَُٗ جُُِٞر٢ جُٔٛ٘ٞع ك٢

http://4.bp.blogspot.com/-cg2LTS_fneU/VSfJeHCdFPI/AAAAAAAAAYc/iOqrP_0nn1I/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-cg2LTS_fneU/VSfJeHCdFPI/AAAAAAAAAYc/iOqrP_0nn1I/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XO1ZPhbBJKU/VSfKI3TI7hI/AAAAAAAAAYk/s7DgoDjnhy4/s1600/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84.png
http://3.bp.blogspot.com/-XO1ZPhbBJKU/VSfKI3TI7hI/AAAAAAAAAYk/s7DgoDjnhy4/s1600/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84.png
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ٍٓز ػٖ  1ٔٙ.ٔإٔ جُ٘وح٠ ػ٠ِ جُُِٞد ضٌٕٞ ػ٠ِ ذؼى  ضطُج٣ى ذٔؼحَٓ جُ٘ٓرس جًُٛر٤س، أ١

  جًٍُُٔ ذؼى ٌذغ وٌٝز

 

 

 الذهبي لمثلثا

ٍ ذ٘حء ٓػِع ٓطٓح١ٝ ٛ٘حى ٣ٍ٠وس أنٍٟ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ٗٓرس يٛر٤س، ٝيُي ٣طْ ٖٓ نل

. ًٔح ك٢ 2ْٕ، َٝٝج٣ح هحػىضٚ ٣ٓح٣ٝحٕ ْٖٙجُٓحه٤ٖ ذك٤ع إٔ َج٣ٝس جٍُأِ ضٓح١ٝ 

 ُٔػِع جًُٛر٢: جٌَُٗ

 
 

ٌَٗ جُُِٞر٢ ذٔػَ ًٛج جُط٘حْد ك٢ أ٤ٖحء ًػ٤ٍز ك٢ جُطر٤ؼس ٓػَ ٝ ٣ٌٖٔ ٌؤ٣س جُ

جُكُِٝٗحش، ٝجُٛىف جُرك١ٍ، ٝضٍض٤د جُرًٌٝ ك٢ ذؼٝ جُ٘رحضحش ج٣ٍُُٛس. ًٔح إٔ جُٔهح١٣ٌ 

ٌَِّ ق٤ُِٖٗٝ ٣ِطلحٕ ٣ٓحٌجا ٤ٔ٣ٝ٘حا ٝكن ٓططح٤ُس أػىجو ك٤رٞٗحض٢ٗ، أ٣ٟحا ك٢  جُٛ٘ٞذ٣ٍس ضٗ

، ٝك٢ ػر حو جُّٗٔ ٖٗٝ ٕٔحًٓس، ٝك٢ ٍَٛز جُِإُإ ٓؼ 1قُِٝٗحش ٓرحٍٖز ٝ ٘جألٗحٗحِ 

 .19ٝ ٘٘، ٣ٌٖٝٔ إٔ ضَٛ ك٤ٜح ئ٠ُ ٘٘ٝ ٖٗ

http://4.bp.blogspot.com/-ZQG0tHWhDTs/VSfKbyf0QqI/AAAAAAAAAYs/RTi88NMPFpg/s1600/%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A91.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZQG0tHWhDTs/VSfKbyf0QqI/AAAAAAAAAYs/RTi88NMPFpg/s1600/%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A91.jpg
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 هٛحتى

 ك٢ ج٣ٍُح٤ٞحش 
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 ػ٤ِٔس جُؿٔغ
 

  أجمع أرقامً بتمهل
 منزلة  منزلة  أفعــل

 
ٌُكتب أسفل   ناتج جمعً 
 تنظٌمـً ٌجـعله أكمــــل

 
 الجمع مجموعً عشرة أو أعلى

 
  أنا أتقن جـــمع األعدادْ 
 دون استخدام المعدادْ 
  ترتٌبً لها استعداد
 أبدأ من عند اآلحـاد

 عشــراتً ُترفـــع لؤلعلى
  تـُنقل للمنزلة الٌســرى
ٌُصبح أحلى   والجمع بها 
  وأتابع عملً بإتقان
 إبداعً مثل الفنان
  وأسبــح رب األكــوان
 أحمده فً كل زمان
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 القسمة
 
 

ــدٌـكـم تحــٌـتـــًأه   
 مـمـــزوجــة بمحـــبـة

 
  فلتـتـقـنوا أحـــبــتـً
 جمٌل فـــن القسمة

 
  جدول الضرب ضـرورة
 إنها لٌســت مقــولة

 
  هو األسـاس لقســمتً
 واسـؤلوا أهــل المشــورة

 
  قسمـــتً المختصــرة
 ســهــــلة مــٌســـــرة

 
  جدول الضرب سٌعكس

مـثمــــرة والنـتـٌـجــــة  
 

  عددان من جدول ضربً
 معــروؾ ناتــج ضـربهمـا

 
  هذا الضرب ٌثمــر دوما
 عـملٌتـان للقـســـمـة

 
  الناتج نقسمه على األول
 فحـاصل قسمتهم الثـانً

 
  أما إن قسم على الثـانً
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 األول ٌـؤتٌنً فً ثـوانـً
 

  لٌس من جدول الضرب العدد
 طالت القسـمة هٌــا نجتهد

 
عن عدد ال جدال فٌه ابحث   

 ثم أضربه بالمقسوم علٌه
 

  ناتجً قرب من المقسـوم
 ثـم طــرح واضــح مفــهــوم

 
  دوما  الباقً ٌكون األصؽر
 والمقسـوم علـٌه األكــبر
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 العملٌات على القوى
 

  إنـً أحـــب الـقــــوة
 فـٌــها أسـاس وأسس

 
  قــولــوا مـعً ٌا إخـوة

انٌن األسسمرحى قو  
 

 تكرارالجمع هو الضرب
 تكرار الضرب هو القوة

 
ا بؤساس  ال تضــرب أس 
 فالناتج ال ٌعطً القوة

 
 إن كان األس هو الصفر
ا ناتجك هــو الواحد  دوم 

 
  أما إن كان أساسك صفر
 فالناتــج صفــر ال واحــــد

 
  األس الواحد لٌس ٌضٌر
 فالعــدد ٌظـــل ببل تؽٌٌـر

 
ب جد خطٌرواألس السال   

 فالعكس إلٌه العدد ٌصٌر
 

 اسـمع ٌا صاح قوانٌن
 إن كـان أسـاسك متحد

 
 للضرب الجمع وللقسمة
 طـرح فاعـقل ٌا مجتـــهد
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 إن كان األس لمضروبٌن
 أو حتى كان لمقسومٌن

 
  فـاألس بكـاملـه ٌعــطـى
 ال للعـنصـــر بـل لئلثـنٌن

 
 ولقــوة قــوتك الضـــرب

الضـربفلتحٌا القــوة و  
 

 قــــوة أس والتـكـــــرار
 ال قــوة عـنـؾ وشجـار
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 جُىٝجٍ جُىجت٣ٍس
 

 

 جٌُــٕٞ ٣ــىٌٝ ذٌـحٓـــِٚ

 ذؼٌّ ػوحٌخ ْحػط٘ح

 

 ًٛج جُىٌٝجٕ ٛٞ جُٔٞؾد

 ٝجُٓحُد ٝجكـن ْحػط٘ح

 

 ئٕ ًحٕ ٗظح٢ٓ جإلقىجغ٢

ــٚ ُٓٞؾ   ٓطؼحٓــُى ًٝــًجى 

 

 كٜ٘ـحى هٞجػُى ٗىٌْــٜـح

ُ ضلٌــ٤ٍى ٢ً ضلوًٌٚ  ـّـِ

 

 ٓح أؾِٜٔـح ... ٓح أذٜحٛح

 وجتــٍز جُٞقــىز ضطرـح٠ٛ

 

 ك٢ جألَٚ ضؿِ ٠ ًٍُٓٛح

 ٓــــح أٌَٝع ًــَ ُٓج٣ــحٛــح

 

 ئٕ ضٓأٍ ػٖ ٗٛق جُوطٍ

 كحُٞقىز ٢ٛ ٗٛق جُوطٍ

 

ُٜٔح ــ ِّٓ  ٝٓكــحٌٝٗــح ْطو

 أٌذــحػــح ا ضكـــِٞ ُِ٘ـظــٍ

 

 َج٣ٝط٢ ُٜح ِٞؼحٕ ٛٔح

 جت٢ٌّ .. غْ ٜٗـــحت٢جذطــى
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ـس ... ْـأْٔـ٤ٜح  ُٓٞؾـٜ 

ٍُ يُي أذ٘ـــحتــ٢  ٗطـًًــــ

 

َٕ جُٞٞــُغ ه٤حْـ٤ ح ٌٞ٤ُ 

 كحٍُأِ ذأَٚ ٓكحٌٝٗـح

 

 ٝٞـــِغ ذىج٣طــٜح ٓ٘طــرن

 ػ٠ِ ٓٞؾد )ِ ٍ( ٓكٌٞٗح

 

 َج٣ٝط٢ ه٤ٓص ذحٍُجو٣حٕ

 ٝجُـٞٞــــغ ه٤ــح٢ٌّْ ج٥ٕ

 

 ٝضوح٠َغ ٞـُِغ ٜٗح٣طــٜح

 جُٞقىز ذأٓـحٕٓغ وجتٍز 

 

ح ضـِي جُ٘وـطــس  ئقـىجغ٤ــ 

( ٝجُٛــحو ذل ٣ٌـدْ  ٌِ ( 

 

ـ٢ ؾ٤د ضٔـحّ ِّٔ ُْ  جألٍٝ 

 ٝأنٞٙ جُػح٢ٗ ٛٞ جُؿ٤دْ 

 

ٌَّ ٣طرــؼــــْٜ  ٝجُػحُــع ِظــ

 أهْٓ )ٚحوجض٢( ػ٠ِ )ِ ِ(

 

( ٤ُٓص ٚلٍ ٌِ  ٣ٍٖطس )

ُْ ٠ــٍٞ ٤ْ٘ــ٢٘ ُٜ  ٝأقرــ
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 جُىٝجٍ جُٔػِػ٤س
 

َُ ضؼحٌف ْ ٣ح   ئنٞجٕ ْقل

 ػ٠ِ جُــىٝجٍ جُٔػِػــ٤ـس ْ

 

 ْٚ  ذٔػِْع هحتٔــس ْ َج٣ٝطــ

 ضؼحُـــٞج ٗكٟــٍٙ ْـ٣ٞس

 

َُ ػ٠ِ ٝضٍ ٍٛٞ ؾ٤د  ٓوحذ

 ٝٓؼٌْٞـٚ هح٠ـغ جُطٔــحّ ْ 

 

ٌُ جهٓـٔٚ ػ٠ِ ٝضـٍ ٍ   ٓؿـحٝ

 ضكَٛ ػ٠ِ ؾ٤د جُطٔحّ ْ

 

 ؾـ٤د ضٔح٢ٓ ئٕ ضؼٌٓٚ

ـــ٤َٜـَِ ْ  َْ  كحُوح٠ـغ قطٔـح 

 

 ػـ٠ِٓوـحذِ٘ـح ئٕ هٓــْ 

 ٓؿــحٌٝٗح كحُ٘حضـؽ ِظـَ ْ 

 

َُّ ُٚ ٓؼٌــِٞ أ٣ٟح ا   جُِظ

َُّ ضٔحّ ٍ ٣ح ٚحـ ْ   ٛـٞ ِظــ

 

 ٓح أٌٝع قلـَ ضؼحٌك٘ح

 ٛــٞ هــحتـىٗح ُِ٘ؿـــحـ ْ
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 جٗٗٞوٙ جُؼلٓٚ جُؼ٣ٍٗٚ

 
 أٗـــــح جُؼلٓٚ جُؼ٣ٍٗٚ .... قِٞٙ ذّ ٖو٤ٚ

 ػ٘ى جٍُٟخ ٣ح ق٣ِٖٞ ... ٝو٢ٗٝ ػ٘ى ج٤ٔ٤ُٖ

 ٣ح ٖطحٌ .... ٝو٢ٗٝ ػ٘ى ج٤ُٓحٌ ٝػ٘ى جُوٓٔٚ

 

 

 

 
 

 ٓكٌٞ جألػىجو
 

 جٗح ٓكٌٞ جالػىجو                                   ٓؼٍٝف ذٌَ جُرلو

 ًر٤ٍ ٚـ٤ٍ ذؼٍك٢٘                                ٝذؼِْ ك٢ جالْطحي

 ك٢ جُٔٞؾد ٝجُٓحُد                                ٝجُٛلٍ ك٢ ق٤حو

 جالٗٞجع                                ٖٓ ًٌٓٞ ٖٝٓ جػىجوك٢ ٖٓ ًَ 
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 مدح الرٌاضٌات
 

 ٌا جاحدا للعلم اسؤل عالما *** فرٌاضاتً كالماء للبستان
 

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

 فالجبر والتحلٌل علم نافع *** وكذلك اإلحصاء ورسم بٌان
 

 ضل قد قادنا *** تطبٌقه لسرابر األكوانوتكامل وتفا
 

 والحاسب اآللً وعلم حلوله *** قد فجر التعلٌم كالبركان
 

 أضحى مقاسا للتقدم إنه *** سمة العلى فً هذه األزمان
 

 إنا بقسم قد سمت خدماته *** أتقابل المعروؾ بالنكران؟
 

 فالكل شمر عن سواعد وانبرى *** والكل موقعه كما الربان
 

 ان أجدر أن نقدم شكرنا *** لمدرس مع باقة الرٌحانقد ك
 

 ال أن نكون مثبطٌن لعزمه *** بل كالقلوب بحاجة الشرٌان
 

 إن المسابل لو تشابك حلها *** ال بد من علم مع اإلٌمان
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 قوانٌن الهندسة التحلٌلٌة
قوانٌن الهندسة التحلٌلٌةو تضم فً أبٌاتها بعض القوانٌن   

 
مت بــؤن تـحــل مــعــادلــة....فــــاحــــفــــظ قــــوانـــٌـنا بـعرؾ كاملةإذ قـــد هــمــ   

 فـــالبـــعـــد بــٌــن النـقـطـتـٌـن حـسـابــه....من تــحت جـــذر قـــد حللــت المعضــلة
ةاطـــرح وخـــالؾ بالـــحـدود مـــرتــبـــا....ربـــع و اجـــمــع قد فـكـكت المــشـكـــل  

 دســـتـــور مـــٌــــل المستـقـٌـم و هـا هو .....اطــــرح و قـــســم هــا هً ذي المــسؤلة
 اطـــرح بــــواي إنـــهـــا بــســـط هــــً .....و مـــقامــــها اكـــس و هـــذي الحاصـلة
ـــحدود مـــماثـلــةجـــمــــع و قســــم للــ .... إحــــداث نـــصـــؾ الــقـــطـعـة أال انــه  
 للــمــســتـــقـــٌـــم مــعـــادالت إنــــهــــا....مؤخـــوذة مــن شكــــلها المـــتـــؤصـــلــة
 فـــــعــــمــــومـــها جمع الحدود ثـوابــتا....صـــفـــرا تـــســـاوي إنـــها مـــتكــاملــة

طـة....من حـــكمه فابــدأ بـــه مـســـتـــســـهــبلإذ قـــد عــــلـــمـــت بــمــٌله و بـنقـــ  
 اطـــرح بــواي ثــــم ســــاوي مــٌــلـهــا.....و اطــــرح حـــدودا فــً الخبلؾ مقابلـة
 أو قــــد عـــلمت بنــقــطــتـٌـن و إن لهـم....حــــل جــمـــٌـــل رابــــع ما أســـهـــلــه

ــســـم اكــــســهــا....ســــاوي و اطــــرح إنــــها مـــتعــــادلـةاطـــرح بــواي ثـــم قـ  
 شـــرط الـــتــــوازي و إنـــه مــتـــباٌـــن ....ســــــاوي الـــــمـــٌول فـــإنها متـمـاثلــة

ؤلــةأمــــا الـــتـعامد ضـربــهم ونـتـــاجــهـــم....طــــرح لواحــــد قـــد حللـــنــا المسـ  
 و لـــنـــقــــطــة عـــن مستـــقـــٌم بعـدها....حــــل دقــــٌـــق قـــد ٌنادي المعــضــلـة
 جـــمـــع الـــحدود ثوابــتا و بـقــــٌـــمــة.....فً جـــمـــعـــهــم مـــن موجب مــتكامبل

ـــمع قـــد حللنا المشــكــلةقســــم عـــلى جمــع المـــربع ثـــابـــتـــا.....و اجـــــذر لجـ  
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 عالم الرٌاضٌات
 تكدست فً رأسً المشــــــــــــــــكالت
 وكنت أظنها ٌســـــــــــــــــــــــــــــٌرات
 دخلت مؽـــــــــــــــــــارة الرٌاضــــٌات
 رأٌت كـــــــــــــــــــــــــــــــنوز متؤلألت

 ـــــــــــــداد متتالٌاتجاءتنً األعـــــــــ
 هذه هندسٌة وأخري حسابٌة المكونات
 أسرعت للخروج فقٌدتنً المتسلسـبلت
 بٌن عمودٌن من أعمدة المحـــــــــددات
 قفزت إلً رأســــً االحتمــــــــــــــاالت
 هربت من إحــــدى المقــــــــــــــــذوفات

 ــاماتوحاولت توحـــــٌد المقــــــــــــــــــ
 سؤلت شكل ) فــن ( عن المنجـــــــــٌات
 قـــــال : علٌك بالمنحـــــــــــــــــــــــنٌات
 وجدتنً أســـــٌر إحدى الفــــــــــــــــبات
 فخرجت بالســـرد ال بالصفات الممٌزات
 تكالبت علً أذرع اللوؼــــــــارٌتمــــات

 تباٌنــــاتوكبلتنً قٌود المــــــــــــــــــــــ
 فعلمت أن ال مفر من الـــــــــرٌاضٌــات
 سرت وحٌدا علً محور الســــــــــٌنات
 عساي أن أجد إحدى المشــــــــــــــتقات
 تنقذنً من لهٌب النهـــــــــــــــــــــــاٌات
 وحاولت تحلٌل المتجــــــــــــــــــــــــهات
 وجمعت مراكز ثقل بعض الجســـــٌمات
 وفكرت فً إقامة بعض العــــــــــــبلقات
 مستؽبل قوانٌن ) نٌوتن ( للحـــــــركات
 وبقٌت علً هذه الحالة ساعــــــــــــــات
 عسً أن تؤتً بعض المتؽــــــــــــــٌرات
 وأدركت أن خٌر األمور المتوســــــطات
 وأن أجدها مفتوحة إحدى الفــــــــــترات

 ــوش ضارٌـــــاتوعرفت أنً بٌن وحـــ
 فاستطعت تحدٌد التكامــــــــــــــــــــــبلت
 ووقعت فً ببر المثلــــــــــــــــــــــــــثات
 فؤجرٌت بعض التطـــــــــــــــــــــــــابقات
 وقست بعض االرتفاعــــــــــــــــــــــــات
 وحددت زواٌا االنخفاضـــــــــــــــــــــات

 والجتا واألخــــــــــــــواتوحسبت الجا 
 وأوجدت المحٌط وبعض المساحــــــات
 وخرجت بعدما الـــــــــــــــوقت فــــــات
 فوقعت فً شباك ذات الحدٌن والتوفٌقات
 فاستسلمت بعد أن طرقت كل المحاوالت
 ورضٌت أن تقٌدنً الـــــــــــــــــرٌاضٌات
 توعرفت أنها قدري فً الكتب والكتٌبـــا

 فعانقت المعادالت وعشقت التفاضـــــبلت
 وكتبت علً قلبً مجنون الخوارزمٌـــات
 وسطرت علً عقلً مؽلق للرٌاضٌـــــات
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قراءة موجهة لمسرحٌة خاصة بمعلمً الرٌاضٌات تهدؾ لربط النشاط 
بالمادة

مسرحٌة عودة المستطٌل .الموضوع 

معلمً الرٌاضٌات للمرحلتٌن االبتدابٌة واالعدادٌة ، ومشرؾ النشاط الثقافً بالمدرسة .المستهدفون
المحتوى وشخصٌات 

القصة
شبه  -شبه المنحرؾ  –المعٌن  –المستطٌل  –المربع  –األشكال الرباعٌة )متوازي األضبلع 

المنحرؾ المتساوي الساقٌن ( الصفات والخصابص . 

 ٌدخل المذٌع و معه المٌكرفون و ٌتحدث إلى الجمهور .....
هذا الحةدث علةى الهةواء  برنامج أخبار األشكال الهندسٌة ٌرحب باألخوة المشاهدٌن و ٌقدم لكم :  المذٌع

 مباشرة.
" ٌخرج عدد من األشخاص من عده اتجاهات فً حركة عشةوابٌة " ٌجةرى كةلٌ مةنهم مسةرعا" و ٌوقةؾ 

 المذٌع أحدهم"
 لو سمحت أخبرنا ماذا ٌحدث بالضبط؟ :  المذٌع

 المستطٌل ٌرٌد أن ٌنحرؾ بفكره وٌشّذ برأٌه .   "و ٌجري مسرعا"  : أحد األفراد
 ماذا فعل المستطٌل؟  :حد األفراد اآلخرٌنالمذٌع مع أ

 المستطٌل ...المستطٌل  ال ٌرٌد أن ٌبقى مستطٌبل ........   : أحد األفراد اآلخرٌن
"ٌدخل متوازي األضبلع )رجةل كبٌةر فةً السةن ممسةكا بعصةا ٌسةتند علٌهةا( ٌمشةى بةبطء و هةو ٌبكةً و 

 ٌقترب منه المذٌع "
 فسك ؟ أمن الممكن أن تعرفنا بن :  المذٌع

أنا اسمى متوازي األضبلع بن الشكل الرباعً بن المضلعات تعرٌفةً هةو أننةى  : متوازي األضبلع
 شكل رباعً عندي كل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌٌن.

 :       ما هً خواصك؟المذٌع 
خواصً هةً كةل ضةلعٌن متقةابلٌن عنةدي متسةاوٌٌن و كةل زاوٌتةٌن متقةابلتٌن  : متوازى األضبلع
 القطران ٌنصؾ كبل  منهما اآلخر.متساوٌتٌن و 

 هل تخبرنا لماذا تبكً؟  : المذٌع
ابنً.......ابنً ....ابنةً المسةتطٌل تةرك المنةزل و اختفةى و قةال أنةه لةن ٌعةود  : متوازي األضبلع

ثانٌة و أنه ال ٌرٌد أن ٌظل مستطٌبل ولذلك الناس خابفة جدا  و منزعجة  ألن ذلك لو حدث ستتؽٌر أشٌاء 
 العالم و أشٌاء أخرى ستقؾ و تتعطل.كثٌرة فً 

 لماذا ؼضب المستطٌل و ترك المنزل؟ :  المذٌع
 تخاصم مع أخٌه المربع. : متوازى األضبلع

 كم ولد لدٌك ؟  : المذٌع

و هةةم الةةذٌن   المربةةع و المسةةتطٌل و المعةةٌن : أنةةا عنةةدي ثبلثةةة أوالد هةةم  : متوازى األضبلع

خواصً الثبلثةة. و كةل ابةن لةه خواصةه التةً تمٌةزه عةن أخٌةه   و  خرجت بهم من هذه الدنٌا و قد أخذوا
 هو الذي اكتسب خواصنا جمٌعا ونصٌبه هكذا. -ابنً األصؽر -تعٌنهم على مواجهة الحٌاة ما عدا المربع

ٌةةةا متةةةوازي األضةةةبلع  "ال أوصةةةٌك بةةةالمربع "  ألنةةةه  كما أن أمه وصت علٌه عند وفاتها و قالت لً :
 أصؽر األوالد.

ن طول عمرنا أسرة متماسكة و سعٌدة  و  أي شخص ٌحتاج لنا نكةون جةاهزٌن فةً الحةال نسةاعده و نح
 فً إٌجاد حل المسابل و التمارٌن الهندسٌة باستخدام خواصنا التً ننفرد بها.
 "ٌحدث صوت عالً و ٌدخل المعٌن مندفعا ٌشمر ذراعٌه و ٌقترب من المذٌع"

 مشاكل ؟أٌن هذا المستطٌل صاحب ال  :  المعٌن
إنً سؤطبق أضبلعه األربعة الٌوم بل سوؾ أجعل زاوٌته القابمة زاوٌة حادة، و سةوؾ أجعلةه مثلثةا بةدال  

 من كونه مستطٌبل ، لٌس هذا فقط بل سؤجعله مقعرا  أو محدبا  ، وٌتكلم مع نفسه من شدة الندم .
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 ممكن تهدأ لو سمحت و تعرفنا بك ؟ :المذٌع  
بن متةوازى األضةبلع بةن الشةكل الربةاعً بةن المضةلعات ٌعرفنةً النةاس اسمً المعٌن   :  المعٌن

 بالضلعٌن المتجاورٌن المتساوٌٌن.
 هل نفهم من ذلك أنك أخو المربع و المستطٌل ؟   : المذٌع
 نعم ٌا أخً .  : المعٌن
 ما هً خواصك ؟  : المذٌع
 ة المقابلة لها.أضبلعً األربعة متساوٌة و أقطاري متعامدة و تنصؾ الزاوٌ  : المعٌن
 ممكن تخبرنا لما أنت ؼاضب هكذا ؟  : المذٌع
ٌا أخً  نحن ثبلثة أخوة نعٌش معا  نرعةى أبانةا العجةوز متةوازي األضةبلع  و لكةٍل منةا   : المعٌن

خواصه التً تساعده على أكل عٌشه و لكن الشٌطان دخل بٌننا و جعل المستطٌل ٌتمرد علٌنا     و ٌقول 
د بخواص عابلتنا كلها و أنا خواصةً قلٌلةة ؟ و أمةس تلفةظ علةى المربةع         و تةرك لماذا المربع ٌنفر

 المنزل و منذ ذلك الحٌن و أبانا حالته النفسٌة سٌبة و حزٌن جدا  و خرج هابما  فً البلد ٌبحث عن أخٌنا.
 هل بعد كل ذلك ال ترٌدنً أن أؼضب من المستطٌل؟

لمنزل أٌضا و قال:  لن أعةود إال عنةدما أحضةر أخةً المسةتطٌل لٌس هذا كل شًء فقد ترك أخً المربع ا
 معً .

 "ٌدخل شبه المنحرؾ و معه ابنه شبه المنحرؾ المتساوي الساقٌن ممسكا بإحدى ٌدٌه "  .
 ممكن نتعرؾ علٌكما؟  : المذٌع

أنا شةبه المنحةرؾ ابةن الشةكل الربةاعً مةن عابلةة المضةلعات ،النةاس تعرفنةً   :شبه المنحرؾ 
 عٌن المتوازٌٌن. وهذا ابنً شبه المنحرؾ المتساوي الساقٌن.بالضل
 ما سبب وجودك هنا؟   : المذٌع

متةةوازي األضةةبلع هةةو أخةةً و لمةةا علمنةةا بالةةذي حةةدث قررنةةا أن نبحةةث عةةن   : شبه المنحرؾ
 المستطٌل و نقنعه أن ٌرجع إلى صوابه و ٌعود إلى منزله.

 و ما رأٌك فً هذه المشكلة؟  : المذٌع
و هللا  ٌاأخً كلٌ منا ٌؤخذ نصٌبه و خواصه فةً هةذه الةدنٌا و المفةروض أن ال   : منحرؾشبه ال

ٌوجد أحد ٌتمرد على خواصه ...مثبل أنا لم ٌنتابنً شعور الؽٌرة من أخً متوازي األضبلع ألن لدٌةه كةبل  
لثبلثة المشهور من ضلعٌه المتقابلٌن المتوازٌٌن و أنا عندي ضلعٌن فقط متوازٌٌن ، كما ٌمتلك خواصه ا

 بهم و مع ذلك أنا سعٌد جدا ألن لً عملً الخاص و شؽلً فً حل المسابل و هو له عمله و شؽله.
 ممكن نتعرؾ علٌك ٌا شبه المنحرؾ المتساوي الساقٌن؟  : المذٌع

أنةةةةا شةةةةبه المنحةةةةرؾ المتسةةةةاوي السةةةةاقٌن بةةةةن شةةةةبه   :شبه المنحرؾ المتساوي الساقٌن 
من عابلة المضلعات و أدعى متساوي الساقٌن ألن الضلعٌن الؽٌر متوازٌٌن  المنحرؾ بن الشكل الرباعً
 لدى متساوٌٌن فً الطول.

 ما هً خواصك؟ : المذٌع
 لدي زاوٌتا القاعدة متساوٌتان و أقطاري متساوٌة أٌضا. : شبه المنحرؾ المتساوي الساقٌن

 و نحن نبحث عن ابن عمى المستطٌل و حزٌن جدا لما حدث له.
 المربع و هو ممسكا بالمستطٌل""ٌظهر 

 المذٌع ٌتحدث إلى المربع
 ممكن نتعرؾ علٌك و لماذا أنت ممسك بهذا الشخص هكذا؟  : المذٌع
أنا المربع بن متةوازى األضةبلع بةن الشةكل الربةاعً لةً ضةلعان متجةاوران متسةاوٌان           : المربع

 و إحدى زواٌاي قابمة.
 ما خواصك؟  : المذٌع
ضبلعً متسةاوٌة و زواٌةاي قةوابم و أقطةاري متسةاوٌة و متعامةدة و تنصةؾ الزواٌةة أ  :المربع 

المقابلة لها.   و هذا أخً المستطٌل الذي تمرد علٌنا و ٌرٌد أن ٌعدل من خواصه و تلفةظ علةً قةاببل لةً 
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لماذا أضبلعك متساوٌة و أقطارك متعامدة وأنا لست كذلك و نحن نقول لةه و نفهمةه أن خواصةك هكةذا و 
 ستظل هكذا و الناس عرفتك هكذا...لكن دون فابدة .

 اآلن ٌجب أن نتحدث مع المستطٌل و نعرؾ ما الذي حمله على فعل هذا؟  :المذٌع 
أنا المستطٌل بن متوازى األضةبلع بةن الشةكل الربةاعً ٌعرفنةً النةاس بإحةدى زواٌةاي  :المستطٌل 
 القابمة .
 ما خواصك؟  : المذٌع

 الزواٌا قوابم و أقطاري متساوٌة.لدي جمٌع   :المستطٌل 
أنظر ٌا أخً  كٌؾ أن خواصً قلٌلة بٌنما خواص المربع كثٌرة و ذلك ألن المربع دابما "مدلع" لٌس فً 
خواصه فقط  و إنما  كل شا ٌطلبه ٌتم تنفٌذه على الفور. ٌرضً من هذا ٌا ناس؟ و لهذا قةررت أن  لةن 

 إلى األبد. أظل مستطٌبل بعد الٌوم و سؤترك هذا العمل
 "الكل ٌجتمع لكً ٌقنع المستطٌل بالعدول عن رأٌه" .

ٌا بنى أال تعرؾ قٌمة نفسك ؟ ٌبةدو أنةك نسةٌت أنةك أسةاس المسةاحات كلهةا و  : متوازي األضبلع
 عندما بدأ الناس ٌفكرون فً المساحات استعملوا قانون

جةاد مسةاحة أي شةكل ربةاعً و هةذا سةاعدهم فةً إٌ      العةرض × الطةول =  المستطٌل مساحة      

 آخر.و الناس لن تنَس لك هذا الجمٌل أبدا  .
ًّ إذا كنت تتحدث عن المسةاحة أنظةر إلةى المربةع و سةترى أن مسةاحته ٌمكةن أن  :المستطٌل  ٌا بن

تنتج بطرٌقتٌن هما طول الضلع فً نفسه و نصؾ مربع قطره ألٌس هذا أكبر دلٌل على أنك تحب المربع 
 أكثر؟

ٌا بنى ٌكفى أن معظم األشكال مةن حولنةا علةى شةكلك أنةت  ،  ٌةا بنةً ....عةد    : ؾشبه المنحر
 إلى صوابك و ال تجعل األشكال األخرى تسخر منا .

 مثبل المدرسة على شكل مستطٌل. :شبه المنحرؾ المتساوي الساقٌن 
 الكتاب على شكل مستطٌل   :المعٌن 
 البٌوت على شكل مستطٌل  :المربع

 الطرٌق على شكل مستطٌل  : شبه المنحرؾ
ٌا بنى هل ترٌد أن تختفً من الوجود و تؽٌر الكون و تتحول إلى مربةع ،كٌةؾ  : متوازي األضبلع

ٌحةةةةةدث هةةةةةذا و الناس....النةةةةةاس كٌةةةةةؾ   سةةةةةتتعلم  و المةةةةةدارس سةةةةةتختفى  و الطرٌةةةةةق سةةةةةٌختفً و 
 المعرفة...المعرفة ستنتهى ما دام الكتاب الذي على شكل مستطٌل سٌختفً.

 بنً ارجع إلى صوابك .......حرام علٌك. ٌا
 كفى ..كفى .. ٌبدو  أننً كنت مخطا  و لن أفعل ذلك مرة ثانٌة.  :المستطٌل 

الحمد هلل أنك عدت إلى رشدك .فلٌجعل هللا لةك زاوٌةة فةً الجنةة و ٌضةعك فةً   : متوازي األضبلع
 دابرة رحمته  و ٌهدٌك إلى الطرٌق المستقٌم.

دام المسةةتطٌل عةةاد إلةةى رشةةده ال بةةد أن نتفةةق جمٌعةةا علةةى معاهةةدة أن هةةذا  مةةا    :شبه المنحرؾ 
 األمر لن ٌتكرر مرة أخرى.

"ٌقؾ الجمٌع ما عدا المذٌع فً دابرة واحدة و ٌهمسوا بعض الوقت ثم ٌقفوا فةً صةؾ وأحةد و ٌنشةدوا 
 معا"

أشةكالنا نحن عابلةة متةوازي األضةبلع أوالد الشةكل الربةاعً مةن المضةلعات ،    : المجموعة
موجودة فً أرجاء الكون.ٌعرفنةا الصةؽٌر قبةل الكبٌةر،نحن أسةاس الهندسةة نخةدم الجمٌةع بخواصةنا التةً 

 تمٌزنا عن ؼٌرنا، نعاهد أنفسنا بؤن نبقى ٌد واحدة  دابما  و أبدا .   
 النهاٌـة                           
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 حوار تمثٌلً بٌن اإلشارتٌن الموجبة والسالبة
 

 ( : السبلم علٌكم -)  اإلشارة
 اإلشارة ) + ( : ترمق اإلشارة السالبة بتكبر ، و ال ترد السبلم

 ( : لماذا ال تردٌن السبلم أٌتها االشارة ) + ( -اإلشارة ) 
 اإلشارة ) + ( : ألننً أفضل منِك ....

 ( : تتعجب ... وبماذا أنِت أفضل منً ؟ -اإلشارة ) 
 لدى الجمٌع .... أما أنِت فؽٌر مرؼوب بِك. اإلشارة ) + ( : ألننً المفضلة

 ( : وكٌؾ ذلك ؟!!... -اإلشارة ) 
اإلشارة ) + ( : ألنً الربح بٌنما أنِت الخسارة والجمٌع ٌفضل الربح على الخسارة ... أنا األمام وأنِت 

تحت ... أنا التقدم الخلؾ .... أنا الٌمٌن وأنِت الٌسار ... أنا األعلى و أنِت األدنى ..... أنا فوق وأنِت 
 وأنِت التؤخر .... أنا الصعود وأنِت الهبوط .... أنا .. أنا..أنا ، هل ترٌدٌن المزٌد؟؟!

( : كفى ... كفى... ال أرٌد سماع المزٌد ... و لكننً سوؾ اشكٌِك عند مجموعة األعداد  -اإلشارة ) 
 الصحٌحة ص

 ٌهمنً أمركِ  اإلشارة ) + ( : هه ..... افعلً ما ٌحلو لِك.... ال
 ( إلى القاضً ص -تذهب اإلشارة ) 

 ( : السبلم علٌك ٌا ص . -اإلشارة ) 
( أهبل  بابنتً الؽالٌة .... ماذا بِك أراِك  -القاضً ص : وعلٌك السبلم .... أهبل  بك أٌتها اإلشارة ) 

 منزعجة ؟!
ً ، و قالت أنها األفضل ( : نعم ... فإن اإلشارة ) + ( قد استحقرتنً و حطت من شؤن -اإلشارة ) 

 دابما  وانها المحبوبة والمرؼوبة ... اما انا فبل.
 القاضً ص : أهكذا فعلت اإلشارة ) + ( فلتحضر حاال .

 ( لجلب اإلشارة ) + ( -ٌتحرك المستشاران ) ص + ( و ) ص 
 كم ...تحضر اإلشارة ) + ( برفقتهما ٌملإها الؽرور و التكبر.... وتلقً التحٌة ، السبلم علٌ

(  -القاضً ص : وعلٌِك السبلم ، أهبل بِك ٌا ابنتً ..هل ما سمعته من شكوى ضدِك من اإلشارة ) 
 صحٌح ؟!!

 اإلشارة ) + ( : نعم ... وهل الواقع عكس ذلك ؟؟!
 .... ثم ٌصدر الحكم . -القاضً ص : ٌتداول الحكم مع ص + ، ص 

 ررنا ما ٌلً:.... ق -بعد المداولة مع مجموعة ص + و مجموعة ص 
( وتصرخ : هٌه ٌحٌا العدل ( فؤنِت متولدة  -أنت لست األفضل كما تزعمٌن .... ) تتهلل اإلشارة ) • 

( = ) + ( وكبل  منكما معكوس جمعً لؤلخرى ، وبكما نحصل  -( × )  -أصبل من إشارتٌن سالبتٌن ) 
 ملٌة الجمع ،، وبجمعكما نحصل على الصفر ، العنصر المحاٌد فً ع -على ص + ، ص 

 الصفر نحصل على ص-وبإتحاد ص + و ص
وكما إننا نحتاج إلى الصعود نحتاج للنزول .... نحتاج للٌمٌن وأٌضا نحتاج للٌسار... نحتاج لؤلمام • 

 ونحتاج للخلؾ....كما أن الربح ال ٌعرؾ إال بعد الخسارة ... فالنجاح ال ٌُعرؾ طعمه إال بعد الفشل....
( تماما  كما نحتاج اإلشارة ) + ( ، فؤنتما ال تختلفان فً الصفات ، ألن  -شارة ) إذن فنحن نحتاج اإل

( وتبدٌن الندم وال تسخري منها مرة  -كل منكما مكمل لآلخر... وحكمنا علٌك أن تعتذري لئِلشارة) 
 أخرى ... أما سمعت قول هللا تعالى : " ال ٌسخر قوٌم من قوٍم عسى أن ٌكونوا خٌر منهم "

 ( -ارة ) + ( : تبدي الندم و تعتذر من اإلشارة ) اإلش
 ( : لقد سامحتك فالمسامح كرٌم على أمل أن ال تعودي إلى ما كنت علٌه فنحن أخوات.... -اإلشارة ) 

 القاضً ص : بارك هللا فٌكما ... رفعت الجلسة....
 وتخرجان من المحكمة متحابتٌن .....
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 مسرحٌة مقارنة األعداد الصحٌحة

 
 
 

 
 : ٔ المشهد

-  واحد(   ٌظهر شخص مرٌب و هو ٌرتدي معطؾ اسود و ٌحمل معه كٌس و ٌمشً بحذر ، و الرقم(
 [ .. جالس على كرسً ]ٌنتظر الرجل المرٌب

   
 ( الرقم واحد : ) ٌوما للرجل حتى ٌؤتً

 !  الرجل : السبلم علٌك ٌا رقم واحد ، اعذرنً لتؤخري
وعدتنً به  بلم ، ال علٌك من هذا )ٌنظر ٌمٌنا و شماال( المهم هل أحضرت ما الرقم واحد : و علٌكم الس

  ؟؟
    الرجل )ٌنظر ٌمٌنا وشماال اٌضا( : بالتؤكٌد ! )ٌناوله الكٌس(

- سالب( ٌقفان و ٌتصافحان ثم ٌسرع الرجل بالمؽادرة و ٌخرج الرقم واحد اشارة)  ٌتمتم  من الكٌس و
 (  رقم واحد !! )ها ها ها: اآلن سترون من هو ال

  
  

 : ٕ المشهد
- ٌرفع احدهم دابرة تبدو كالشمس + صوت الدٌك –  
- ٌجتمع مجموعه من الناس )أرقام( و على مكان بارز ٌقؾ الرقم خمسة و الصفر-  

  الرقم خمسة : أٌن تؤخر الرقم واحد ؟ و لماذا تحدانً فجؤة هكذا ؟
  

   لكنه ٌبدو واثقا من نفسه هذه المرة ؟الصفر : ال أدري ، و 
- تعلو أصوات من المجموعة : "ها قد أقبل الرقم واحد" "ها هو الواحد .. "–  

 !  الرقم واحد : السبلم علٌكم ٌا جماعة ، و اعذرونً ألننً أطلت علٌكم
 ..  الجمٌع : و علٌكم السبلم و رحمة هللا و بركاته

 !  لنتٌجة معروفة من البداٌةالرقم خمسة : ال بؤس ، فا
  

  الصفر : كفى ٌا رقم خمسة ، و اآلن ٌا رقم واحد ، هل نبدأ النزال بٌنكما ؟
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 !  الرقم واحد : أنا جاهز منذ هذه اللحظة
  

  الصفر : و لكن هل لً أن أوضح شٌبا ما ؟
  الرقم واحد : تفضل

  
أو ما  .. امممم كٌؾ أصوغ ذلك ؟ أنا ال أقصد احراجك  الصفر : جمٌعنا نعلم .. أقصد، إنه أمر مسلم به

  شابه ، و لكنً أرٌد أن امممم
خمسة  الرقم خمسة )ٌقاطعه( : قلها ٌا صفر قلها ! قل إننً األقوى هنا ، أنت ٌا رقم وحد أقل من رقم 

 !  و كلنا نعرؾ ذلك
 !  الرقم واحد : أعلم هذا

الرقم  تحدانً هنا ، و تقول أنك ستثبت أن الرقم واحد أكبر من الرقم خمسة : إذا كٌؾ تتجرأ على أن ت
  خمسة ؟؟؟؟

  الرقم واحد : ها ها ها ، هذا لٌس من شؤنك ، المهم ، هبل بدأنا ؟؟
  

 ..  الصفر : كما ترٌد فلنبدأ إذا
  الرقم واحد : و لكن قبل ذلك ، عندي شرط واحد فقط لهذا النزال ؟

  
  الصفر : تفضل ؟

 !  لرقم واحد : أن نرتدي هذا )ٌخرج عبلمتً سالب من الكٌس و ٌرفعمها( .. )ثم ٌكمل( :كبلناا
  الرقم خمسة : و ما هذا ؟؟؟

 !  الرقم واحد : ذلك لٌس مهما اآلن
  الرقم خمسة : ال أرٌد ذلك ! هذه حٌلة منك كً تهزمنً ألٌس كذلك ؟؟؟

عادل  نحن االثنان معا ! إذن ال خدعة فً ذلك ،ألٌس هذا  عزٌزى ، سنرتدٌه الرقم واحد : ال تخؾ ٌا
  أٌها الصفر ؟

  
 !  الصفر : اممم أرى أنه عادل إذا كان كبلكما ٌفعل الشًء نفسه

  الرقم واحد )ٌلتفت للخمسة( : ما بك ٌا رقم خمسة ؟ هل فقدت ثقتك بنفسك ؟
 !!   لشًء ، و لن أهزم من رقم ضعٌؾ مثلكالرقم خمسة : كبل كبل ، حسن أنا موافق عل ارتداء هذا ا

- ٌمسك الرقمان السالب ثم ٌنادي الصفر على عبلمة المقارنة (<)  تشٌر  فتقؾ بٌنهما و تدور حتى
  – على الرقم واحد

  الرقم خمسة)ٌثور( : هً !! كٌؾ هذا ؟؟ انا األكبر هنا ؟
  لجمهور( : ما رأٌكم ٌا جماعة ؟الرقم واحد : ها ها ها ، أمتؤكد من هذا ؟ )ٌنظر ل

- ًأصوات من الجمهور :"كٌؾ ذلك؟" "أهذا ٌعقل؟" " الرقم واحد أكبر ؟؟" "ٌا إله  "!!–  
  

 !  الصفر : لنقم بإعادة النزال إذا
- تبتعد عبلمة المقارنة ثم تعود ثانٌة و تدور و تشٌر للرقم واحد مرة أخرى –  

  ٌحدث؟؟؟هً ٌا رقم واحد ما هذا الذي جعلتنا نرتدٌه؟؟أجبنً هٌا؟؟الرقم خمسة: كٌؾ لهذا أن 
الرقم واحد : السر بسٌط جدا .. أترى هذه )ٌرفع السالب( لقد اشترٌتها من أحد الباعة المتجولٌن، 

 ! أحضرها لً من سوق القرٌة المجاورة 
  

  الصفر: تقصد قرٌة األعداد الصحٌحة ؟
 !  ا القرٌة المجاورة لقرٌتنا ، قرٌة األعداد الطبٌعٌةالرقم واحد : أجل هً ، إنه

  الرقم خمسة : ال ٌهمنً من أٌن أحضرتها ، األهم أن تخبرنً ما هذه ؟؟
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  الرقم واحد : إنها إشارة السالب .. أال تعرفها ٌا صفر؟
  

 !  الصفر : امممم ، بلى أعرفها )ٌفكر للحظات( ، آآآآه اآلن أدركت السر
  سة : ارحمونً ،و قولوا لً ما الذي جرى هنا؟؟الرقم خم

  
الرقم  فكلما اقترب  على خط األعداد السالب ، تكون األرقام عكس ما علٌه فً الخط الموجب ، : الصفر

 !  من الصفر صار أكبر ، و كلما ابتعد صار أصؽر
  الرقم خمسة : أي إننً عندما صرت سالبا ، صار الواحد أكبر منً ؟؟

  
 !  الصفر : أجــــل

لصرت  الرقم خمسة )ٌنظر لؤلعلى و ٌبتسم(: إذن لو أحضرت الرقم عشرة و أعطٌته إشارة السالب 
  أكبر منه ؟؟

  
 !  الصفر : أجـــل

الرقم خمسة )ال زال ٌرفع رأسه بابتسامه(: و لو أحضرت الرقم ملٌون و أعطٌته إشارة السالب 
  لصرت أنا األكبر ؟؟ 
  
 !  صفر: أجــــلال

 !!  الرقم خمسة : )ٌنظر بجدٌة للرقم واحد( : هً أنت ! هذا نزال ؼٌر عادل
 !  الرقم واحد : لنرى ما الذي ٌقوله الجمهور

 "  الجمهور : " السالب واحد أكبر من السالب خمسة
  الرقم خمسة )بؽضب( : و لكن

 !"  الجمهور )ٌقاطعونه( "و لكن الخمسة أكبر من الواحد
  

 ..  الصفر : إذن بهذا ننهً سلسلة النزاالت المتعبة التً صارت بٌنكما و نقول
 !  الرقم خمسة: خمسة أكبر من واحد

 !  الرقم واحد : و السالب واحد أكبر من السالب خمسة
- ٌصفق الجمهور لهما –  

  النهاااااٌة
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  ق جٍُجذغٍٓٓق٤س ُىٌِ جألػىجو جأل٤ُٝس .. جُٛ
  ٣وق أقى ٠لخ جُٛق أٓحّ َٓلتٚ ٣ٝطكىظ ػٖ ٗلٓٚ هحتل أٗح أٓػَ " ػحتِس جألػىجو " ٣ٝٓأُْٜ

 ..  ػٖ أكٍجو جُؼحتِس ذىءا ٖٓ جُلٍو ٝجقى كحألًرٍ ٝجألًرٍ ًٌٝٛج

 أكٍجو جُؼحتِس ٝٓٓؿَ ًٛج ٝػ٘ىتً ٣هٍؼ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطلخ ًَ ٝجقى ْٜٓ٘ ٣ٔػَ كٍو جا ) ػىو جا ( ٖٓ

  جُؼىو ٝجقى ٝقط٠ جُؼىو جغ٘ح ػٍٗ .. ٝٛ٘ح ٣ى ٌٌٝٝهس ٍٓذؼس ضظٍٜ ػ٠ِ ٚىٌ جُطحُد ذىءا ٖٓ جُؼىو ك٢ 

 : جُكٞجٌ جُطح٢ُ

 !! ػحتِس جألػىجو : أ٣ٖ ذو٤س أكٍجو١ كا٢٘ٗ ال أٌٟ ْٟٞ جغ٘ح ػٍٗ كٍو جا ْٜٓ٘ ؟؟

ٓ٘ط٤ٜس ٝال ٣ٌٖٔ ذكحٍ ٖٓ ٤ ٍأقى جألكٍجو جُٔطٞجؾىٕٝ : ٗكٖ ًٔح ضؼِْ ٗٔػَ ٓؿٔٞػس ًر٤ٍز ؾى جا ٝؿ

 ..  ٝقحٍٝ ج٥ن٣ ٖ٣ٍٓؼ٘ح ًٛج جٌُٔحٕ أٝ ؿ٤ٍٙ ٜٓٔح قحُٝص جألقٞجٍ إٔ 

ػحتِس جألػىجو : كٜٔص ٌُٖٝ ٤ُطكىظ ًَ كٍو ٌْٓ٘ ػٖ ٗلٓٚ ٣ٝح قرًج ُٞ يًٍ جألػىجو جُط٢ ضوٓٔٚ ذىٕٝ 

 ..  أكٍجو١ ذحٍم ٖٓ 

 ( ..  حم ْٟٞ جُؼىو ٝجقى ) ٣ٟكي ذـٌٍٝ ٝضٌرٍجُؼىو ٝجقى : أٗح جُؼىو ٝجقى ال ٣و٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذ

 ..  جُؼىو ئغ٘حٕ : أٗح جُؼىو جغ٘حٕ ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى ٝجُؼىو جغ٘حٕ

 ..  جُؼىو غلغس : أٗح جُؼىو غلغس ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى ٝجُؼىو غلغس

 ..  ٝجُؼىو ئغ٘حٕ .. ٝجُؼىو أٌذؼس جُؼىو أٌذؼس : أٗح جُؼىو أٌذؼس ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى ..

 ..  جُؼىو نٔٓس : أٗح جُؼىو نٔٓس ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى .. ٝجُؼىو نٔٓس

 ..  جُؼىو ْطٚ : أٗح جُؼىو ْطٚ ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى .. ٝجُؼىو ئغ٘حٕ .. ٝجُؼىو غلغس جُؼىو ْطٚ

ٝجُؼىو جغ٘حٕ .. ٝجُؼىو غلغس ..  .. ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقىجُؼىو جغ٘ح ػٍٗ : أٗح جُؼىو جغ٘ح ػٍٗ ٣ٝو٢٘ٔٓ 

 ..  جغ٘ح ػ ٍٗ.. ٝجُؼىو ْطس .. ٝجُؼىو  ٝجُؼىو أٌذؼس 

  ػحتِس جألػىجو : ٣طىنَ ٤ُطِد ٖٓ جُؼىو ٝجقى ٝذٌَ ؿٟد جُهٍٝؼ ٖٓ جٍُٔٓـ ألٗٚ ٣ؼطرٍٙ أٗح٢ٗ

ذ٤٘ٔح ٣طِد ٖٓ ذو٤س  .. ذحٍم ْٞجٙ ٝٓـٌٍٝ ٝٓطٌرٍ ٝال ٣كد ْٟٞ ٗلٓٚ ق٤ع ال ٣ورَ إٔ ٣وٓٔٚ ذىٕٝ

جُوٓٔس ذىٕٝ ذحٍم ذ٠ٍٗ إٔ ٛ٘حى ٤ُٓز ض٤ُٔ  إٔ ٣٘وٓٔٞج ئ٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ذكٓد هحذ٤ِس أكٍجو جُؼحتِس 

 ..  ئقىجٛٔح ػٖ جألنٍٟ

 ..   جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ ٖٓ جُؼحتِس ٕ،  ٖ،  ٘،  2،  ٔٔذؼى يُي ضٗطَ جألػىجو .. 

 ..   جُٔؿٔٞػس جألنٍٟ ٖٓ جُؼحتِس ٗ،  ٙ،  1،  9،  ٓٔ،  ٕٔذ٤٘ٔح ضٌَٗ جألػىجو .. 

 ! ػحتِس جألػىجو : ٓح ٢ٛ ج٤ُُٔز جُط٢ ض٤ُٔ ًَ ٓؿٔٞػس ػٖ جألنٍٟ ؟

أقى أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ : إٔ ًَ كٍو ٖٓ أكٍجو ٓؿٔٞػط٘ح ال ٣وٓٔٚ ذىٕٝ ذحٍم ْٟٞ ػىوجٕ كو١ ٛٔح 

 ..  ٝجقى ٝجُؼىو ٗلٓٚ جُؼىو 

 ..  ألنٍٟ : إٔ ًَ كٍو ٖٓ أكٍجو ٓؿٔٞػط٘ح ٣وٓٔٚ ذىٕٝ ذحم أًػٍ ٖٓ ػىو٣ٖأقى أكٍجو جُٔؿٔٞػس ج

  ػحتِس جألػىجو : َٛ ٛ٘حى ٠ٔٓٓ ضكرٕٞ إٔ ٣طِن ػ٤ٌِْ ٣ح أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ ؟؟

 ..  أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ : ٗؼْ ، ٗؼْ

 !! ػحتِس جألػىجو : ٝٓح ٛٞ ًٛج ج٠ُٔٓٔ ؟

 " ..  ٔٞػس جألػىجو جأل٤ُٝسأكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ : " ٓؿ

أكٍجو جُٔؿٔٞػس جألنٍٟ "  ػحتِس جألػىجو : ئٕ ًٛج ج٠ُٔٓٔ ؾ٤َٔ ٌٝجتغ ٝػ٠ِ يُي كا٢٘ٗ أ١ٞٗ ض٤ٔٓس

 ! ؟ جألػىجو ؿ٤ٍ جأل٤ُٝس " كَٜ ضٞجكو٢٘ٗٞ جٍُأ١ ٓؿٔٞػس 

 " .  أكٍجو جُٔؿٔٞػس جألنٍٟ : ٗؼْ .. ٗؼْ .. ٗكٖ " ٓؿٔٞػس جألػىجو ؿ٤ٍ جأل٤ُٝس

  جُٛق جٍُجذغ .. ٍٓق٤س ُىٌِ جألػىجو جأل٤ُٝسٓ

  ٣وق أقى ٠لخ جُٛق أٓحّ َٓلتٚ ٣ٝطكىظ ػٖ ٗلٓٚ هحتل أٗح أٓػَ " ػحتِس جألػىجو " ٣ٝٓأُْٜ

 ..  ػٖ أكٍجو جُؼحتِس ذىءا ٖٓ جُلٍو ٝجقى كحألًرٍ ٝجألًرٍ ًٌٝٛج

أكٍجو جُؼحتِس ٝٓٓؿَ ًٛج  و جا ( ٖٓٝػ٘ىتً ٣هٍؼ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطلخ ًَ ٝجقى ْٜٓ٘ ٣ٔػَ كٍو جا ) ػى

  جُؼىو ٝجقى ٝقط٠ جُؼىو جغ٘ح ػٍٗ .. ٝٛ٘ح ٣ى ٌٌٝٝهس ٍٓذؼس ضظٍٜ ػ٠ِ ٚىٌ جُطحُد ذىءا ٖٓ جُؼىو ك٢ 

 : جُكٞجٌ جُطح٢ُ
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 !! ػحتِس جألػىجو : أ٣ٖ ذو٤س أكٍجو١ كا٢٘ٗ ال أٌٟ ْٟٞ جغ٘ح ػٍٗ كٍو جا ْٜٓ٘ ؟؟

ٓ٘ط٤ٜس ٝال ٣ٌٖٔ ذكحٍ ٖٓ  ًٔح ضؼِْ ٗٔػَ ٓؿٔٞػس ًر٤ٍز ؾى جا ٝؿ٤ٍأقى جألكٍجو جُٔطٞجؾىٕٝ : ٗكٖ 

 ..  ٝقحٍٝ ج٥ن٣ ٖ٣ٍٓؼ٘ح ًٛج جٌُٔحٕ أٝ ؿ٤ٍٙ ٜٓٔح قحُٝص جألقٞجٍ إٔ 

ػحتِس جألػىجو : كٜٔص ٌُٖٝ ٤ُطكىظ ًَ كٍو ٌْٓ٘ ػٖ ٗلٓٚ ٣ٝح قرًج ُٞ يًٍ جألػىجو جُط٢ ضوٓٔٚ ذىٕٝ 

 ..  أكٍجو١ ذحٍم ٖٓ 

 ( ..  ى : أٗح جُؼىو ٝجقى ال ٣و٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم ْٟٞ جُؼىو ٝجقى ) ٣ٟكي ذـٌٍٝ ٝضٌرٍجُؼىو ٝجق

 ..  جُؼىو ئغ٘حٕ : أٗح جُؼىو جغ٘حٕ ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى ٝجُؼىو جغ٘حٕ

 ..  جُؼىو غلغس : أٗح جُؼىو غلغس ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى ٝجُؼىو غلغس

 ..  ٌذؼس ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى .. ٝجُؼىو ئغ٘حٕ .. ٝجُؼىو أٌذؼسجُؼىو أٌذؼس : أٗح جُؼىو أ

 ..  جُؼىو نٔٓس : أٗح جُؼىو نٔٓس ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى .. ٝجُؼىو نٔٓس

 ..  جُؼىو ْطٚ : أٗح جُؼىو ْطٚ ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى .. ٝجُؼىو ئغ٘حٕ .. ٝجُؼىو غلغس جُؼىو ْطٚ

 " " " " " 

 " " " " " 

ٝجُؼىو جغ٘حٕ .. ٝجُؼىو غلغس ..  .. جُؼىو جغ٘ح ػٍٗ : أٗح جُؼىو جغ٘ح ػٍٗ ٣ٝو٢٘ٔٓ ذىٕٝ ذحم جُؼىو ٝجقى

 ..  جغ٘ح ػ ٍٗ.. ٝجُؼىو ْطس .. ٝجُؼىو  ٝجُؼىو أٌذؼس 

  ػحتِس جألػىجو : ٣طىنَ ٤ُطِد ٖٓ جُؼىو ٝجقى ٝذٌَ ؿٟد جُهٍٝؼ ٖٓ جٍُٔٓـ ألٗٚ ٣ؼطرٍٙ أٗح٢ٗ

ذ٤٘ٔح ٣طِد ٖٓ ذو٤س  .. ٝٓـٌٍٝ ٝٓطٌرٍ ٝال ٣كد ْٟٞ ٗلٓٚ ق٤ع ال ٣ورَ إٔ ٣وٓٔٚ ذىٕٝ ذحٍم ْٞجٙ

جُوٓٔس ذىٕٝ ذحٍم ذ٠ٍٗ إٔ ٛ٘حى ٤ُٓز ض٤ُٔ  إٔ ٣٘وٓٔٞج ئ٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ذكٓد هحذ٤ِس أكٍجو جُؼحتِس 

 ..  ئقىجٛٔح ػٖ جألنٍٟ

 ..   ؿٔٞػس جأل٠ُٝ ٖٓ جُؼحتِسجُٔ ٕ،  ٖ،  ٘،  2،  ٔٔذؼى يُي ضٗطَ جألػىجو .. 

 ..   جُٔؿٔٞػس جألنٍٟ ٖٓ جُؼحتِس ٗ،  ٙ،  1،  9،  ٓٔ،  ٕٔذ٤٘ٔح ضٌَٗ جألػىجو .. 

 ! ػحتِس جألػىجو : ٓح ٢ٛ ج٤ُُٔز جُط٢ ض٤ُٔ ًَ ٓؿٔٞػس ػٖ جألنٍٟ ؟

ٕ كو١ ٛٔح أقى أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ : إٔ ًَ كٍو ٖٓ أكٍجو ٓؿٔٞػط٘ح ال ٣وٓٔٚ ذىٕٝ ذحٍم ْٟٞ ػىوج

 ..  ٝجقى ٝجُؼىو ٗلٓٚ جُؼىو 

 ..  أقى أكٍجو جُٔؿٔٞػس جألنٍٟ : إٔ ًَ كٍو ٖٓ أكٍجو ٓؿٔٞػط٘ح ٣وٓٔٚ ذىٕٝ ذحم أًػٍ ٖٓ ػىو٣ٖ

  ػحتِس جألػىجو : َٛ ٛ٘حى ٠ٔٓٓ ضكرٕٞ إٔ ٣طِن ػ٤ٌِْ ٣ح أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ ؟؟

 ..  أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ : ٗؼْ ، ٗؼْ

 !! ػىجو : ٝٓح ٛٞ ًٛج ج٠ُٔٓٔ ؟ػحتِس جأل

 " ..  أكٍجو جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ : " ٓؿٔٞػس جألػىجو جأل٤ُٝس

أكٍجو جُٔؿٔٞػس جألنٍٟ "  ػحتِس جألػىجو : ئٕ ًٛج ج٠ُٔٓٔ ؾ٤َٔ ٌٝجتغ ٝػ٠ِ يُي كا٢٘ٗ أ١ٞٗ ض٤ٔٓس

 ! ؟ جألػىجو ؿ٤ٍ جأل٤ُٝس " كَٜ ضٞجكو٢٘ٗٞ جٍُأ١ ٓؿٔٞػس 

 ٍٟ : ٗؼْ .. ٗؼْ .. ٗكٖ " ٓؿٔٞػس جألػىجو ؿ٤ٍ جأل٤ُٝسأكٍجو جُٔؿٔٞػس جألن
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 جيجػس ٓى٤ٌْس ٌجتؼس ػٖ ٓحوز ج٣ٍُح٤ٞحش
 

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ األنبٌاءوالمرسلٌن نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعٌن.

ا المٌمون حٌث الكلمات ها نحن نطل مرةأخرى ونواصل رحلتنا فً ركبن
الشٌقة والمعلومات الممتعة التٌنتمنى أن تنال رضا هللا ثم رضاكم وأن 
ٌستفٌد منها الجمٌع خٌر استفادة فلننطلقبرحلتنا لهذا الٌوم وتسعدنا 

 صحبتكم.
 

مدٌرتنا الفاضلة . معلماتنا األكارمزمٌبلتنا الطالبات . مع إشراقة صباح 
 مفٌد.جدٌد. وٌوم حافل بالعلم ال

 
 ٌسرنا ان نقدم لكم إذاعتنا الصباحٌة لهذا الٌوم ...... 

 
سوؾ تكون إذاعتنا خارج استودهات المدرسة وخارج اسوارها منتقلٌن 

 إلى قاعة المحكمة
 

وذلك مع مراسلتنا مراسلة مدرسة ........ هناك من قاعة المحكمة وذلك فً النظر فً الجلسة النهابٌة 
 ات معنا اخت ........ هل تسمعٌننًمن محاكمة مادة الرٌاضٌ

 
 المراسلة: أهبل اهبل اخت ......... اسمعك

اهل بكم أعزابً معكم مراسلة مدرسة البشرى................... نحن اآلن فً قاعة المحكمة فً 
 الجلسة األخٌرة وننتظر الحكم النهابً فً التهم الموجهه لمادة الرٌاضٌات

 القاضً: محكمة
 أٌها الخصوم ؟ ماهً أقوالكم

( سٌدي القاضً ارحمنً ارحمنً من هذه المادة انها صعبة جداّ ارحمونا ٌا عالم ٔالطبلب : الطالبة )
 ماذا استفٌد من هذه المادة ؟؟؟؟؟

( أما انا ٌاسٌدي القاضً اجلس ٌومٌا امام السبورة قابعة على الكرسً راسً عج بالرموز ٕالطالبة )
 ات ؟؟؟؟واألرقام والقوانٌن والنظرٌ

( وانا سٌدي القاضً الأدري مالفابدة منها فؤنا أعرؾ أحسب وأجمع وأطرح وأقسم وأضرب ٖالطالبة )
 ؟؟؟

 القاضً : اٌن محامً المتهم ؟
 المحامً : انا هنا سٌدي القاضً

 القاضً : ماهو دفاعك عن المتهم ؟
اما من كل التهم الموجهه إلٌها المحامً : ٌاحضرة القاضً ان موكلتً مادة الرٌاضٌات برٌٌٌٌٌٌٌٌٌبة تم

 من هإالء الطالبات وال ٌوجد دلٌل ٌدٌنها وهذا كبلم هراء وإفتراء من المدعٌٌن على موكلتً !!!!!!!!!
 القاضً: ما قولك ٌا مادة الرٌاضٌات ؟ وما دفاعك عن نفسك ؟

 
 أأأأأه ه ه ه مادة الرٌاضٌات : انا برٌبة برٌبة برٌبة ٌاحضرة القاضً انا مظلومة أنا مظلومة

 انا برٌبة من جمٌع اإلتهامات من هإالء الطالبات
 آآآآآآه ه ه ه كم ظلمت وظلمت ولم ٌنصفـنً أحد
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 انظروا ٌاطالبات انظر ٌاحضرة القاضً انظرو ٌا سادة ٌاكرام كل ما حولنا ٌحتاج للرٌاضٌات !!!!!!
 الرٌاضٌاتتتبعً ٌومك منذ اإلستٌقاظ لصبلة الفجر ستجدون أنكم التتخلون عن 

 فً حٌاتك الٌومٌة انت اٌتها الطالبة عندما تجمعٌن عبلمتك وتحسبٌن النسبة ،
 معرفة األطوال معرفة المسافات والمساحات والحجوم وؼٌرها

 الطبٌب عنما ٌقٌس ضؽط الدم والسكري وٌحدد األدوٌة
 المهندس عندما ٌقٌس وٌخطط لبناء مبنى إلنشاء جسر وؼٌرها الٌستؽنً عنً

 م الفلك تحدٌد حركة الشمس واالنقبلبان الشتوي والصٌفًفً عل
 فً تحدٌد أوقات الصبلة التً تختلؾ من بلد ألخر

 لمعرفة جهة القبلة وتقسٌم الموارٌث
 كل هذه أمور تدخل فٌها الرٌاضٌات وؼٌرها كثٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌر

عرفه عامة الناس حتى وانت ٌامن تقولٌن أنا أعرؾ الحساب واجمع وأطرح هذا ٌا عزٌزتً علم ٌ
 العوااااام منهم

ولكن !الرٌاضٌات لها مجاالت كثٌرة وفروع كثٌرة جدا والعلماء ٌبتكرون فروعا كثٌرة سنوٌا ففروع 
فرعا وكل باب تدرسٌنه فً كتابك هو جزء من فرع من فروع علم  ٗٙعلم الجبر فقط ٌتعدى 

 الرٌاضٌات
رٌة األعداد بتاج ملكة الرٌاضٌات للمرة الثانٌة وفازت توجت نظ ٖ/  ٖٕوقبل أسبوعٌن وبالتحدٌد ٌوم 

 بجابزة الملك فٌصل العالمٌة فرع العلوم
 

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه ه ه ه ه
القاضً : بعد التداول ومشاورة القضاة حمنا بما هو آت حكمت المحكمة ببراءة مادة الرٌاضٌات 

ادة الرٌاضٌات وفروعها وتوزٌعه على طالبات والحكم على الطبلب بالمذاكرة وعمل بحث عن أهمٌة م
 المدرسة

 رفعت الجلسة ........
 

 سعدنا معكم عزٌزاتً الطالبات
 ونحمد هللا على براءة مادتنا الحبٌبة الرٌاضٌات
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 قٌح٣حش ٝهٛٙ ج٣ٍُح٤ٞحش
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 دنيا االشكال
 

نتشاجر لٌه االخوان  حكٌم الزمان: شوٌه شوٌه لٌه نتضارب شوٌه شوٌه لٌه
 . نتخاصم

 
 .حكٌم الزمان: تعالوا نحكً القصه من البداٌة

 
 حكٌم الزمان: من انتم؟

 

 
 

 .المتعامدان: خطان متعامدان
 

 حكٌم الزمان: ومن انتم؟
 

 
 

 .المتوازٌان: نحن الخطان المتوازٌان
 

 ب فً الشجار؟حكٌم الزمان: اذن ماهً المشكلة وما السب
. 

 الحكاٌة ٌا حكٌم ان الخطان المتعامدان داخلٌٌن فً كل األشكال وٌتواجدوا فً :المتوازٌان
 .كل مكان. ونحن معهم ال نشعر باالمان ولٌس لنا مكان

 
 حرام علٌكم .نحن ابرٌاء من ها االفتراء. ٌا حكٌم الزمان نحن فً كثٌر من :المتعامدان

 .......... المتوازٌٌن فً تكوٌن االشكال. انظر الى المربعاالحٌان نتعاون مع الخطٌن 
 .وانظر الى المستطٌل

 
 .حكٌم الزمان: صحٌح فً معظم االشكال ٌتواجد المتوازٌٌن وكذلك المتعامدان
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المتقاطعان: اه اه ٌا السإ حظنا الناس ال تحبنا وال نجد لنا مكان ال على الورق وال على 
 .الجدران

 
 ن انتم ؟ ولماذا تصٌحان؟حكٌم الزمان: م

 
 .نحن ٌا حكٌم الزمان الخطان المتقاطعان ودابما نتواصل بٌن اإلخوان

 
حكٌم الزمان: بالفعل صدقتم كلنا اخوان ال داعً للشجار وال ٌستؽنً احدنا عن االخر 

 وخاصة فً دنٌا االشكال؟؟؟؟؟
 

 .نعم دنٌا االشكال
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 قصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    االن كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا     ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
وحمزة أخوان مازن لةم ٌتجةاوز الخامسةة مةن العمةر وكةان ٌخةاؾ جةدا  االقتةراب مةن مازن 

 أماكن تجمع المٌاه كاألودٌة والبحٌرات ، وحمزة عمره عشر سنوات .
ذهبةةا ذات ٌةةوم بصةةحبة والةةدٌهما إلةةى مدٌنةةة المبلهةةً كمكافةةؤة لتفوقهمةةا .... كةةان الطفةةبلن 

العابلة لبلستراحة واالستعداد لتناول طعام سعٌدان وهما ٌلعبان هنا وهناك ، وأثناء جلوس 
الؽداء جاء مازن حامبل كرته ٌجري خابفا ... أمً ... أبً لقد وقع حمزة فً البحٌرة ، فةً 

 هذه األثناء ٌظهر حمزة قاببل : أمً ألم ٌحن وقت الؽداء أنا جابع ....
 دهش مازن قاببل : لكنً رأٌتك قبل قلٌل واقعا فً البحٌرة !!! .

 : فً البحٌرة !!! مبلبسً ؼٌر مبللة فكٌؾ وقعت فً البحٌرة ٌا ذكً !!! .حمزة 
 قال مازن وهو ٌجر أمه : ولكنً متؤكد ٌا أمً تعالً أنظري ...

 قالت األم : هٌا لننظر فمازن ال ٌكذب ربما احد األطفال وقع فعبل فً البحٌرة !
علةى حافةة البحٌةرة) األم  ذهب الجمٌع لرإٌةة مةا رآه مةازن فةً البحٌةرة .... وقةؾ الجمٌةع

 واألب ومازن ٌقؾ خلؾ أبٌه (
هنةةا ٌقةةؾ مةةازن حةةابرا : وٌشةةٌر إلةةى المرجوحةةة القرٌبةةة مةةن الشةةاطا رأٌتةةه علةةى تلةةك 
المرجوحة ممسكا بذراعٌها *وبنفس الشكل* وبنفس األطوال * أنا متؤكد ولكن فً المةاء!! 

 آآه عذرا أبً عذرا أمً كان مجرد صورة .
 انعكاس تلك الصورة التً رأٌتها ٌا بنً.قال األب : هذه 

 مازن : انعكاس ؟؟؟
 األب : نعم . الماء ٌعكس صور األشٌاء مثل المرآة .

 األب: اقترب ٌا مازن قلٌبل لترى صورتك .
 اقترب مازن بخوؾ وحذر ووقؾ بٌن والدٌه سؤله أبوه ماذا ترى فً الماء ٌا مازن ؟.

 أقؾ بٌنكما *على نفس الخط *. مازن :أرى صورة جمٌلة تجمعنا معا وأنا
وفجةؤة خطةةر تسةةاإل علةى بةةال مةةازن فقةةال: أبةً صةةورتً تحمةةل الكةرة بٌةةدها الٌسةةرى وأنةةا 

 أحملها بٌدي الٌمنى .
 ضحك األب وقال : هكذا هً صور اإلنعكاس تراها معكوسة اإلتجاه .

 قطع حوارهما صوت حمزة مرة أخرى ٌنادي أنا جاااابع ..
 هٌا بنا . األم : قادمون ٌا حمزة

 

 أسبلة القصة :
 ماذا رأى مازن فً البحٌرة ؟ •
 ماذا تسمى هذه الحالة؟ •
 عرفً االنعكاس من وجهة نظرك؟ •
 ما عبلقة ذراعً المرجوحة ببعضهما وهل تظهر فً الماء بنفس الكٌفٌة؟ •

مةةن خةةبلل القصةةة هةةل تسةةتطٌعً أن تكتبةةً بعضةةا مةةن األشةةٌاء التةةً ال تتؽٌةةر أثنةةاء حةةدوث 
 لصورة ما . وما األشٌاء التً تظهر معكوسة ؟ إنعكاس
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 ا متتا ي  ا حسابي  
 قصة تمهٌدٌة للدرس:

 شذا طالبة فً الصؾ السابع ، كانت تتجول فً حدٌقة البٌت وتنشد :

 مطر مطر مطر بالنعمة انهمر

 بالعشب والثمر ............

تا مطر فرحت شذا فجؤة بدأت حبات المطر تتساقط ، رفعت شذا ٌدٌها فسقطت علٌها حب
حبات من  8حبات بعدها  ٙحبات من المطر ثم  ٗبها وعاودت رفع ٌدٌها سقطت علٌها 

 المطر ،فاتجهت إلى البٌت مسرورة فرحة لتخبر إخوانها بقدوم المطر .

 أسبلة الحوار :

 ( أٌن كانت تتجول شذا ؟ٔ

 ( ماذا كانت تنشد شذا ؟ٕ

 شذا فً المرة :( كم عدد حبات المطر التً سقطت على ٌدي ٖ

 ( األولى       ب( الثانٌة              جـ( الثالثة أ

 ( ما ناتج الفرق بٌن حبات المطر فً كل مرتٌن متتالٌتن ؟ ٗ
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 الربح المركب
 

لٌلى طالبة فً الصؾ الثامن األساسً، مجدة، مجتهدة، 
متفوقة فً دروسها، تعٌش فً أسرة فقٌرة تعتمد فً 

 لى تبرعات اآلخرٌن.عٌشها ع
 
  
 

أصبحت لٌلى مبتسمة، سعٌدة، ابتسامتها المشرقة 
تسبق كلمتها الحلوة، جهزت نفسها، وخرجت إلى 
المدرسة، تسٌر فً طرٌق األمل والنجاح، التفاإل 

 قابدها، والمثابرة هدفها.
 
  
 

ت كالسٌؾ على دخلت المدرسة، مشرقة الوجه، مبتسمة، واجهتها إحدى زمٌبلتها بكلمة جارحة، نزل
ابتسامتها المشرقة، قتلت هذه االبتسامة البرٌبة. قضت لٌلى ٌومها كطٌر حزٌن جرٌح، تقطر مشاعرها 

 دما  ... جرحت المشاعر من كلمة نابٌة خرجت كالسهم من فم حاقد.
 
  
 

رى؟ دخلت لٌلى البٌت عابسة بعكس ما خرجت من البٌت ... األم...متسابلة ..ماذا حدث؟ ... ما الذي ج
لٌلى لم تجب، ودخلت ؼرفتها وأؼلقت الباب، وفجؤة خطر ببالها أن تخرج إلى البساتٌن القرٌبة، 

استؤذنت أمها.  خرجت لٌلى إلى البساتٌن القرٌبة، وجلست تحت زٌتونة فارعة، علها تجد فٌها الصدر 
رك فوق لٌلى الحنون، رخت ظهرها إلى ساق حنون، علها تجد العون فٌه، أخذت أؼصان الزٌتون تتح

 تخاطبها، تناجٌها، علها تخفؾ عنها، أوراق الزٌتون تخفؾ عنها بحركتها.
 
  
 

جاءتها نسمة علٌلة، داعبت جفونها، فراحت فً سبات عمٌق ... فجؤة ... نجمة تطل علٌها من بعٌد 
 .... لٌلى ... لٌلى ... ما بك؟ هل أنت حزٌنة؟

 
 لٌلى: نعم، أنا حزٌنة.

 
 لٌلى كل هذا الحزن والكآبة؟ النجمة: ولماذا ٌا

 
 لٌلى: آه ... لو تعلمً بحالً.

 
 النجمة: أألنك فقٌرة؟

 
 لٌلى: ألٌس الفقر مشكلة؟
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 النجمة: الفقر لٌس مشكلة وال عٌبا ، لكنً سؤساعدك.
 

 لٌلى: كٌؾ؟ هل ستجعلٌننً ؼنٌة؟
 

ا لٌلى، علك تقضً على النجمة: خذي هذا الكٌس، وافتحٌه، تجدٌن فٌه مبلؽا  من المال، استثمرٌه ٌ
 مشكلتك، وتواجهً زمٌلتك الحاقدة.

 
ؼابت النجمة، وفتحت لٌلى الكٌس، وجدت فٌه مبلؽا  من المال ٌقدر بمابة ألؾ دٌنار. ثم بدأت لٌلى 

 باستثمار هذا المبلػ بمساعدة النجمة.
 

 دٌنار. ٓٓٓٓٔٔفتحت لٌلى الكٌس بعد سنة فوجدت أنه أصبح 
 

 دٌنار. ٓٓٔٔٔٔسنة أخرى فوجدت أنه أصبح فتحت لٌلى الكٌس بعد 
 

 دٌنارا . ٕٕٔٔٔٔفتحت لٌلى الكٌس بعد السنة الثالثة فوجدت أنه أصبح 
 

 ها قد أصبحت لٌلى ؼنٌة، فهل السعادة ستكون مصٌرها؟
 
 

 األسبلة:
 
 لماذا كانت لٌلى حزٌنة؟   
 
 هل الفقر مدعاة للحزن؟   
 
 ؟برأٌك، ما هً الكلمة التً جرحت لٌلى   
 
 ماذا منحت النجمة لٌلى؟   
 
 برأٌك، كٌؾ استثمرت لٌلى هذا المال؟   
 
 ما هً الطرٌقة التً استثمرت بها لٌلى المبلػ؟   
 
 كٌؾ ٌمكن أن تستؽل لٌلى هذا المبلػ؟   
 
 ماذا تتوقع أن ٌحصل للٌلى عندما تستٌقظ من حلمها؟   
 
 ما مقدار هذا المبلػ بعد سبع سنوات؟   
 
 كننا إٌجاد هذا المبلػ بعد )ن( من السنوات؟كٌؾ ٌم   
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 التقسٌم التناسبً
 

أنهى أحمد وخلٌل وسعٌد الدراسة الجامعٌة، 
وحصلوا على تقادٌر ممتازة، ما أدى إلى 

حصولهم على عمل فً أسرع وقت ممكن، وتم 
إرسالهم إلى بعثات ممثلٌن لفلسطٌن فً دول 
 الخلٌج، ومع المثابرة والجد والصبر، تمكن

الثبلثة من جمع مبلػ من النقود، قرر أحمد وخلٌل 
وسعٌد العودة إلى وطنهم إلعماره، وؼمر 

 فلسطٌن بالعمران.
 
  
 

اتفق الثبلثة على بناء مستشفى خٌري، ودفع 
دٌنار،  ٓٓٓ٘ٔدٌنار، ودفع خلٌل  ٕٓٓٓٓأحمد 

 دٌنار. ٕٓٓٓ٘فً حٌن دفع سعٌد 
 
  
 

 األسبلة:
 
 ي؟ما المقصود بالمستشفى الخٌر 
 
 فسر سبب نجاح األشخاص الثبلثة؟ 
 
 لو كنت مكان هإالء األشخاص، ما هً المشارٌع التً ٌمكن تنشبتها فً فلسطٌن؟   
 
 ما هً الفابدة التً سٌعود بها المستشفى على أبناء الوطن؟ 
 
 كٌؾ ٌمكن أن ٌساهم هذا المشروع على حل مشكلة البطالة؟   
 
 ، كٌؾ ٌمكنك أن توزع األرباح؟ٓٓٓٓٙد عامٌن لو كانت أرباح هذا المستشفى بع   
 
 كٌؾ ٌمكن تطوٌر هذا المشروع؟   
 
ما هً النصٌحة التً ٌمكن أن تسدٌها لهإالء الثبلثة لتطوٌر هذا المشروع، وإشراك أكبر عدد    

 ممكن من أبناء هذا الوطن لئلفادة منه؟
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 قصه الطالب ومدرس الرٌاضٌات
 

 ى قاعة الدراسة فً إحدى الكلٌات .. هنآك طالبآ جاء مبكرآ إل
 وقبل دخول الطبلب لمادة الرٌاضٌات

 
 أخذته ؼفووووه

 
وامتدت هذه الؽفوه حتى دخل الطبلب ،، وبدات 

 المحاضرة وانتهت ،،
 

 وصاحبنآ مازال فً ؼفوه ،، ؼفوة بسٌٌٌٌٌطة ،،
 

 المحاضرة أربع ساعات ،، وكلها راحت علٌه نومه
 

ولملم أوراقه وكتب الواجب الذي وعندما استٌقظ انحرج 
 على السبوره وؼادر مرتبكآ

 
 عاد الى البٌت وفتح الواجب وبدأ ٌقلبه .. مره واكثر ولكن مااستطآع ..

 
 حاول وحاول ولكن مافٌه فاٌده ،،

 
 المسابل صعبة ولكن اصر البد ان ٌحل ولو مسؤله وااحدة ..

 
 انكب على المراجع والكتب وحاول ..

 
 أسابٌع أستطآع أن ٌحل مسؤلة وااحدة .. وفررح بذلك .. ٖوفعآل بعد 

 
 وأراد أن ٌقدمها الى االستاذ ولكنه كان محرررجآ .. ألنه لم ٌستطع ان ٌحل إال واحده ..

 
 وذهب الى االستاذ وقدمها ...

 
 أخذها االستاذ قال : ماهذا؟

 
 قال: الواجب ..

 
 فتحه االستاذ وقرأه ثم صرخ فً وجهه ،،

 
 وراق وذهب مسرعآ الى ربٌس قسم الرٌاضٌات ..وأخذ اال

 
 والطالب أخذ ٌإكد أه لم ٌؽش من أحد .. ولكنه جهد ذااتً ..

 
 قال االستاذ: ولكن لم ٌكن هناك واجب ..ماالذي جعلك تحلها ؟
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 مسابل .. ٖولكنً فً نهاٌة المحاضرة كتبت لطبلب 

 
 ستطعت ..وقلت لهم هذه عجــــزز العلم عن حلهآآ .. حتى أنا ماأ

 
 فكٌؾ استطعت أنت ..؟ كٌؾ ..؟

 
 والتفسٌر هو << أن الطالب لم ٌستمع الى الرسالة السلبٌــة التً ارسلها المعلم لطبلب ..

 
 التً تشعره بالعجز ..

 
 واآلن ورقة الطالب معلقة فً كبرى جامعات برٌطانٌا على مدخل كلٌة الرٌاضٌات ..
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 لبرت اٌنشتاٌن(أللنسبٌة النظرٌة ا) 
 
 

بٌنما كان العالم الرٌاضً الشهٌر " ألبرت اٌنشتاٌن " فً إحدى 
الحفبلت العامة فاقتربت منه سٌدة وطلبت منه أن ٌشرح لها 

 النظرٌة النسبٌة فروى لها القصة التالٌة:
 كنت مرة مع رجل مكفوؾ البصر فذكرت له أننً أحب الحلٌب .

 فسؤلنً: ما هو الحلٌب ؟
 قلت: إنه سابل ذو لون أبٌض.

 فقال : أما السابل فإننً أعرفه . ولكن ما هو اللون ألبٌض ؟
 قلت: إنه لون رٌش البجع.

 فقال أما الرٌش فإننً أعرفه . ولكن ما هو البجع ؟
 قلت : إنه طابر رقبته ملتوٌة .

 فقال : أما الطابر فإننً أعرفه . ولكن ما معنى ملتوٌة؟
راعه ومددتها ثم ثنٌتها " وقلت هذا معنى  " عند إذن أخذت ذ

 االلتواء .
 فقال الرجل : آه : اآلن عرفت ما هو الحلٌب .

ثم قال آٌنشتاٌن للسٌدة : واآلن ٌا عزٌزتً أما زلت ترؼبٌن فً أن اشرح لك النظرٌة 
 النسبٌة ؟
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 ) الموظؾ(
تفانً فً العمل الحظ أحد الموظفٌن انه لم ٌحصل عد مرور عامٌن من السعً الحثٌث واالجتهاد وال

على أي نوع من المكافآت ،، مادٌة كانت أو عٌنٌة، فبل ترقٌة و ال تزكٌة أو زٌادة فً األجر أو حتى 
كلمة شكر! فراح ٌشكو آالمه متظلما" لمدٌر الموارد البشرٌة عله ٌعٌر األمر اهتماما  وٌقٌله من 

 ودار بٌنهم الحدٌث التالً... عثرته، فنظر األخٌر إلٌه وضحك
 

المدٌر : كٌؾ تطلب مكافؤة وأنت لم تعمل ٌوما  واحدا  فً هذه 
 الشركة ؟

وهنا تلوح الدهشة فً وجه الموظؾ وٌؽلبه التعجب ، فٌمضً  
 المدٌر شارحا  :

 المدٌر : كم عدد أٌام السنة ؟ 
 فً السنة الكبٌسة. ٌٖٙٙوم وأحٌانا   ٖ٘ٙالموظؾ : 
 م عدد ساعات العمل ؟المدٌر : ك
ساعات : من الساعة الثامنة صباحا  حتى الرابعة  8الموظؾ : 

 عصرا  
المدٌر : كم ٌمثل هذا العدد من الساعات بالنسبة لساعات الٌوم  
 ؟ 

 الموظؾ : ثلثه .
 ٌوما ؟ ٖٙٙالمدٌر : رابع جدا  ، قل لً : ما هو ثلث 

 ٌوما . ٕٕٔالموظؾ : 
 نهاٌة األسبوع ؟المدٌر : هل تعمل فً عطلة 

 الموظؾ : ال ٌا سٌدي .
 المدٌر : كم عدد األٌام التً تحتسب كعطلة أسبوعٌة ؟

 ٌوم سبت . ٌٕ٘وم جمعه و  ٕ٘الموظؾ : 
ٌوم كم  ٕٕٔمن  ٗٓٔأٌام من العطبلت األسبوعٌة فإذا حذفت  ٗٓٔالمدٌر : شكرا لذكابك ، إذن لدٌك 

 ٌبقى ؟
 ٌوما  . 8ٔالموظؾ : 

 أٌام ألجازة عٌد األضحى ، فكم تبقى ؟ ٗأٌام ألجازة عٌد الفطر و  ٖ، ولدٌك المدٌر : حسنا  
 ٌوما  . ٔٔالموظؾ :  
المدٌر : هل تعمل ٌوم رأس السنة المٌبلدٌة وٌوم رأس السنة الهجرٌة والٌوم الوطنً للدولة وٌوم  

 الحفل السنوي 
 للشركة ؟  

 الموظؾ : ال.
 ن ؟المدٌر : كم عدد األٌام المتبقٌة إذ

 أٌام ٌا سٌدي ! 7الموظؾ : 
أٌام فً السنة ، ماذا ٌتبقى من أٌام العمل إذن  7المدٌر : ولدٌك الحق فً الحصول على أجازة عارضة 

 ؟
 الموظؾ : وال ٌوم ٌا سٌدي !

 المدٌر : ماذا ترٌد إذن وماذا تتوقع من اإلدارة ؟ 
ً لص أسرق أموال الشركة وأتقاضى الموظؾ : فهمت اآلن ،، لقد كنت مخطبا  ، ولم أكن أعرؾ أنن

 راتب بدون مقابل !!!! 
 تمنٌاتً للجمٌع بالتوفٌق فً شركة ؼٌر هذه الشركة طبعا  ،،، 
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 )أشهر صفعة فً التارٌخ(
 

 
 

  ...السادس عشر هذه القصة حدثت فً احد القرون الوسطً تقرٌبا فً القرن
  ...وبالتحدٌد فً إحدى القرى األلمانٌة

)جاوس( وكان جاوس طالبا ذكٌا ...وذكابه من النوع الخارق  ك طفل ٌدعًكان هنا
  ..!!للمؤلوؾ
  سؤل مدرس الرٌاضٌات سإاال كان جاوس هو السباق لئلجابة علً السإال وكان كلما
  زمبلبه فً الصؾ من فرصه التفكٌر فً اإلجابة ، فٌحرم بذلك

ه جاوس بشكل سرٌع ...مما صعبا...فؤجاب علٌ وفً أحد المرات سال المدرس سإاال
  ...!!اؼضب مدرسه

  ٓٓٔإلً  ٔحسابٌة...وقال : اوجد لً ناتج جمع األعداد من  فؤعطاه المدرس مسؤلة
  ..الدرس وٌفسح المجال لآلخرٌن طبعا كً ٌلهٌه عن

  ......!!!!!!!!!!!! ٓ٘ٓ٘دقابق بالتحدٌد قال جاوس بصوت منفعل:  ٘بعد 
  ..!!حساباتك؟ ...وقال : هل تمزح؟!!!!....أٌنفصفعة المدرس علً وجهه!!!!.

  ٓٓٔومجموعها =  ٔو  99فقال جاوس: اكتشفت أن هناك عبلقة بٌن 
  ٓٓٔتساوي  ٕو  98وأٌضا 

  ٓٓٔتساوي  ٖو  97و 
  9ٗو  ٔ٘وهكذا إلً 

  ! زوجا من األعداد ٓ٘واكتشفت بؤنً حصلت علً 
 هذه المسؤلة وهو وبذلك ألفت قانونا عاما لحساب

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

  من هذه العبقرٌة ولم ٌعلم انه صفع فً تلك اللحظة فؤندهش المدرس
احد أشهر ثبلث ... Carl Friedrich Gauss جاوس العالم الكبٌر : كارل فرٌدرٌك

 فً التارٌخعلماء رٌاضٌات 
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 األرقام الخادعة
 

 
 

المخطوطات القدٌمة ، أنه أراد  ا األرقام الخادعة إذ تقول أحدشٌرهام أحد ملوك الهند من بٌن ضحاٌ كان
أبتكاره للعبة الشطرنج وتقدٌمها إلٌه فبدا وزٌره األكبر  أن ٌكافا " سٌسا بن ظاهر " وزٌره األكبر على

  ؼاٌة فً القناعة
انً ، ثم أربع المربع الث قال له موالي مر لً بحبة قمح فً المربع األول من رقعة الشطرنج وحبتٌن فً إذ

وضاعفت الرقم ٌا موالي فً كل مربع تال و اعطنً ما  ٓحبات فً المربع الثالث ، ثم ثمان فً الرابع 
 ٌٓكفً أربعة وستٌن مربعا 

 
قال الملك ، وقد سره هذا االقتراح ظنا منة انه لن ٌكلفه إال القلٌل " لقد سؤلت أمر ٌسٌرا ٌا بن ظاهر 

  ٓ" المخلص وما كنت ألخٌب رجاءك 
الثانً ، ثم أربع فً الثالث وهلم  أمر بجوال من القمح ، أال أنة عندما بدأ فً المربع األول فاثنتٌن فً ثم

فؤحضر الخدم مزٌدا من األجولة ، لكن الرقم المطلوب فً كل  فرغ الجوال قبل المربع العشرٌن ٓٓٓجرا 
لن  ل أن محصول القمح الهندي بؤكملهالتزاٌد بسرعة رهٌبة حتى بدا وضحا بعد قلٌ مربع الحق أخذ فً

 ٌٓسعؾ الملك فً تنفٌذ وعدة للوزٌر 
 حبة قمح 8ٗٗٙ7ٗٗٓ7ٖ7ٓ9٘٘ٔٙٔ٘ٔوأنة ٌلزم لذلك عدد 

أن المرء  مبلٌٌن قمحة نجد ٘لتر( ٌحتوى على  8ٕٗ8ٕٖٓأن البوشل ) مكٌال للحبوب ٌساوى  وبفرض
 ٓبوشل لٌلبً مطلب بن ظاهر  ٕٔ ٓٔ×  ٗبحاجة إلى حوالً 

طلبها الوزٌر األكبر  بوشل سنوٌا فؤن الكمٌة التً 9 ٓٔ×  ٕكان متوسط إنتاج القمح فً العالم  لماو
 ٓتقرٌبا تعادل اإلنتاج العالمً من القمح لفترة ألفى عام

بمقدوره إال أن ٌواجه طلباته الملحة  وهكذا وجد الملك شٌرهام نفسه ؼارقا فً دٌن للوزٌر ، ولم ٌكن
  ٓأنه أختار الحل الثانً  وأؼلب الظن ٓعنقه باستمرار أو ٌضرب 

 
 الحظ أن عدد حبات القمح ٌمكن حسابه عن طرٌق المتوالٌة الهندسٌة بمنتهى السهولة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خبر سار : زواج فً عابلة الرٌاضٌات
 

أمس زفاؾ اآلنسة / قسمة ... كرٌمة السٌد العامل المشترك على األستاذ / تم 
مربع نجل المحترم الشكل الرباعً ... 
وقد عقد القران الشٌخ الخوارزمً 
وكانت صدٌقات العروس العملٌات 
الحسابٌة األربعة قد حضرن الحفل 

بمبلبس أنٌقة من كبرٌات محبلت الجبر 
شكال ... أما أصدقاء العرٌس من األ

المستوٌة حضروا ومعهم صدٌقهم 
العزٌز الشاب الوسٌم مستطٌل باشا... وبدأ الحفل بتقدٌم بعض المشروبات 
المثلجة السالبة والموجبة وقدمتها أم العرٌس السٌدة معادلة وصدٌقاتها 

متراجحات ، وخرجت الراقصة فترات لترقص على أنؽام األوتارالمتساوٌة ، وقد 
الشاب شبه منحرؾ ، وقد كان من ضمن المدعوٌن الجدور أحٌا الحفل المطرب 

واآلنسة دابرة بعد انفصالها عن زوجها المنحنى بٌه  ٓٔالمربعة و قوى العدد 
وتعرفت على بعض األوتار وهناك دار بٌنهم حوار أدى الى انعكاس على الحالة 

النفسٌة على بنات العم األعداد الطبٌعٌة والصحٌحة ، وحضرت المؽنٌة 
مشهورة خاصٌة لتؽنً للعروسٌن ... وتبادل الجمٌع النظرات وأختم الحفل ال

باستعراض رقصة أحواش من أداء  فرقة األعداد النسبٌة باالشتراك مع 
 المقادٌر الجبرٌة مع زؼارٌد األنسة مبرهنة إبنة  عم العرٌس .

 
 ،،،،،،،،،، وعقبالٌكم ... إن شاء هللا ،،،،،،،،،،،،،
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 ػٖ ج٣ٍُح٤ٞحش ًِٔحش ؾ٤ِٔس
 
تجمع أفراحك وتطرح أحزانك وتضرب أعدابك وتقسم المحبه بٌنك   ) تخٌل نفسك آله حاسبه – ٔ

 وبٌن اآلخرٌن (
 (         قــــال الخـشـــب للمـســمارٕ

            لقـــد كـســــرتنــــى            
        فــرد المـســـمـــــار قــابـــبل             
 إذا كـنـت رأٌـت الــدق الـذى فــوق رأســـى... كــنت عـــذرتنـــى            

 .فـلـتـعــذر النـــاس بـعـضــها... ألن كــل شـخــص ال ٌـعـــرؾ ظــروؾ اآلخــــــر            
 
 (      الرٌاضٌات :: كالبحر العمٌق كلما حاولت الدخول فٌه أكثر ، كلما بَت فً ضٌاع أكثرٖ
والبخل  الحٌاة جمع وطرح وقسمه فاجمع أحبابك وأصحابك حولك واطرح من نفسك األنانٌة إن(      ٗ

 نحوهم ، وقسم حبك                             بالتساوي علٌهم تصبح عندبذ اسعد انسان.
  (         الدنٌا مسؤلة .. حسابٌة ،،، خذ من الٌوم .. عبرة ،،، ومن االمس .. خبرة ٘
 اطرح منها التعب والشقاء ،،،، واجمع لهن الحب والوفاء ؛؛؛ واترك الباقى لرب السماء             
 (       إن الناس ال ٌنظرون إلى الوراِء وال ٌلتفتون إلى الخلؾِ  ٙ

ٌح تتجُه إلى األمامِ              ألنَّ الرِّ
 والماُء ٌنحدُر إلى األمامِ            
 تسٌُر إلى األمامِ  والقافلةُ            

 ، فبل تخالْؾ ُسّنة الحٌاة .. واتجــه دومــا  إلـى     
 حٌاتنا× كل حٌن = نجاح عظٌم × هللا ÷ (        االعتماد  7
 ( قٌل لحكٌم : أي األشٌاء خٌر للمرء؟ 8

 قال : عقل ٌعٌش به            
 قٌل : فإن لم ٌكن             
 سترون علٌه                                                                  قال : فإخوان ٌ            
 قٌل : فإن لم ٌكن            
 قال : فمال ٌتحبب به إلى الناس                                                                                               
 ٌكن                                                            قٌل : فإن لم             
 قال : فؤدب ٌتحلى به                                                                                        
 قٌل : فإن لم ٌكن            
 قال : فصمت ٌسلم به            
 ٌكن قٌل : فإن لم            
 قال : فموت ٌرٌح منه العباد والبالد            

 : ( السعاده 9
 هً آلشًء آلوحٌد      
    آلذي ٌتعآرض مع قآنون آلرٌآضٌآت     
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 أهٞجٍ ك٢ ج٣ٍُح٤ٞحش

   

ِٔحا ذح٣ٍُح٤ٞحش" ُٓ ٌْ ٓحُْ ٣ٌٖ  ٍْ إٔ ٣ى ػ٢ أُٗٚ ػحُ  "ال٣٘رـ٢ أل١ ػحُ

 أ.أٓح٢ٗ جٌُػ١ٍ٤                                                  

  

أن أصبَر حتى أصلَ إلى  -إلى جانب التفكٌر السلٌم-علمتنً الرٌاضٌات "
 ".هدفً

 الكثٌري أ.أمانً                                                  

                       

ؼِْ جُِـس ٖٓ ضؼِْ جُوٍإٓ ػظُٔص ه٤ٔطٚ ٖٝٓ ٗظٍ ك٢ جُلوٚ ٗرَُ ٓوىجٌٙ ٖٝٓ ض"

م  ٠رؼٚ ٍَ ٌأ٣ٚ ٌَ ُُ ٖٝٓ ًطد جُكى٣ع ه٣ٞص قؿطٚ ٖٝٓ ُْ  ٖٝٓ ضؼِْ جُكٓحخ َؾ

 ."٣ٖٛ ٗلٓٚ ُْ ٣٘لؼٚ ػِٔٚ

 جإلٓحّ جُٗحكؼ٢                                                    

  

  "ٛ٘حى أ٤ٖحء ضرىٝ ؿ٤ٍ هحذِس ُِطٛى٣ن ُٔؼظْ ج٣ًُٖ ُْ ٣ىٌْٞج ج٣ٍُح٤ٞحش"

 أرخميدس                                                                

  
 
  "ئٕ ٓٞؾٞوجش جٌُٕٞ ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٝجٞكس ذىٕٝ ج٣ٍُح٤ٞحش"

 بيكون                                                                
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قافة الرٌاضٌات ال تعرؾ حدود القومٌة والجؽرافٌة وبفضلها أصبحت الث "
 العالمٌة كؤنها بلد واحد".

 جلبرت                                                                   

  

"الماالنهاٌة والماالٌنقسم تسموان فوق فهمنا، األولى لضخامتها والثانٌة  
 لضآلتها، وتخٌل ما تفعبلن اذا اجتمعتا".

 جالٌلٌو                                                                                                             

  

ٌحكى أن الذي بدأ ٌتعلم الهندسة مع اقلٌدس سؤله عن أول فرضٌة هندسٌة  "
واجهته قاببل : وماذا أستفٌد من هذه األشٌاء؟ فنادى اقلٌدس خادمه وقال له: 

 ب مما تعلم!".بنسات اذا كان ٌرٌد أن ٌتكس ٖأعط الشاب 

 اقلٌدس                                                                                                                

  

ذا كانت هناك مسؤلة ال تستطٌع حلها، فهناك مسؤلة أخرى أسهل منها ال "ئ 
 تستطٌع حلها فؤبحث عنها".

 بولٌا                                                                     

  

"علمنً اقلٌدس أنه بدون فروض ال ٌمكن أن ٌكون هناك برهان، لذلك فً أي  
 مناقشة أبدأ بفحص الفروض".

 بـــــل                                                                    

  

 

 لريبضيبت وأن نُدِرس الريبضيبت". "في حيبتنب شيئبن مهمبن: أن نتعلم ا
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 سٌمون دونٌس                                          

                                                      عالم الرٌاضٌات هو كرجل أعمى ٌبحث فً ؼرفة مظلمة عن قطة سوداء، والقطة لٌست فً الؽرفة.                                          *

  داروٌن   تشارلز 
 
  « نٌكوالس كوبرنٌكوس عالم فضاء  »  .     الرٌاضٌات كتبت لٌفهمها عالم الرٌاضٌات فقط*
 
بقدر ما تشٌر الحقابق الرٌاضٌة للواقع بقدر ما تكون ؼٌر مإكدة، وبقدر ما تكون مإكدة بقدر ما  *

  ألبرت اٌنشتاٌن .                                                     واقعٌة  تكون ؼٌر 
          

 قوانٌن االحتمال: فعلٌة فً عمومها، ال أساس لها من الصحة فً جزبٌاتها. *
 إدوارد جٌبون مإرخ برٌطانً                                                              

  

  
 من الجنوننحن معشر الرٌاضٌٌن دابما  ما تجد لدٌنا مسحة  *

  .لٌؾ الندوا عالم فٌزٌاء                                                                              
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 أٌهحّ كٞم جُؼحوز

  

 ( .ٓٔٙ. )ٓٓٓٓٓٓٔٗؼِْ إٔ ج٤ُِٕٔٞ ٣ؼ٢٘ أُق أُق ، أٝ         

ٝذؼٝ وٍٝ أٌٝٝذح أٝ أُق ٤ِٕٓٞ ك٢ جُٞال٣حش ك٢ جُ٘ظحّ جإلٗؿ١ُ٤ِ   (ٕٓٔٔٝجُر٤ِٕٞ ٣ؼ٢٘ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ )

جُٔطكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس. ٝٓغ ًػٍز جألٚلحٌ ٓ٘ؼاح ُكىٝظ جُهطأ ك٢ ضٌٍجٌٛح ، كوى جْطهىّ جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ ُِٞقىجش 

ذؼٝ جٍَُٓٞ ٝجألُلحظ جإلؿ٣ٍو٤س ُِطؼر٤ٍ ػٖ ٟٓحػلحش جألػىجو جٌُر٤ٍز ، ًًٝج ًٌٓٞٛح ، ٝذحُطح٢ُ أٌٖٓ 

 ٍ جألػىجو ًٔح ٢ِ٣ :جُطؼر٤ٍ ػٖ أًرٍ ٝأٚـ

 جُِـلـظـس هـ٤ـٔـطـٜـح

 (exaجًـٓح ) (٤ِٓٔ1ٕٔٓٞ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ )

 (petaذـ٤ـطـح ) (ٓٔ٘ٔأُق ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ )

 (teraضـ٤ـٍج ) (٤ِٕٕٓٔٔٓٞ ٤ِٕٓٞ )

 (gigaؾـ٤ـؿـح ) (9ٔٓأُق ٤ِٕٓٞ )

 (megaٓـ٤ـؿـح ) (٤ِٕٓٙٔٓٞ )

 (kiloًـ٤ـِٞ ) (ٖٓٔأُق )

 (hectoٞ )ٛـٌـطـ (ٕٓٔٓحتس )

      (decaو٣ـٌـح ) ٓٔ

 (deciو٣ـٓـ٢ )  (ٔ -ٓٔؾُء ٖٓ ػٍٗز )

 (centiْـ٘ـطـ٢ ) (ٕ -ٓٔؾُء ٖٓ ٓحتس )

 (melliٓـ٤ـِِـ٢ ) (ٖ -ٓٔؾُء ٖٓ أُق )

 (microٓـ٤ـٌـٍٝ ) (ٙ -ٓٔؾُء ٖٓ ٤ِٕٓٞ )

 (nanoٗـحٗـٞ ) (9 -ٓٔؾُء ٖٓ أُق ٤ِٕٓٞ )

 (picoـٞ )ذـ٤ـٌ (ٕٔ -ٓٔؾُء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ )

 (femtoكـ٤ـٔـطـٞ ) (٘ٔ -ٓٔؾُء ٖٓ أُق ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ )

 (attoأضـٞ ) (1ٔ -ٓٔؾُء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ )

ٝٛ٘حى أػىجو ًر٤ٍز ؾىاج ال ٗٓطهىٜٓح ك٢ ق٤حض٘ح ج٤ٓٞ٤ُس ذٌٛٞز ًر٤ٍز ، ٝئٗٔح ٣ٓطهىٜٓح ذؼٝ جُؼِٔحء 

ج . . ٖٓ ًٛٙ جألػىجو :ٝجُرحقػ٤ٖ ًحُل٤٤ٌِٖ ج٣ًُٖ ٣طؼحِٕٓٞ ٓغ جألػىجو جُٟهٔس   ؾىا

 جْْ جُؼىو
 ػىو جألٚلحٌ

 ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح

 ػىو جألٚلحٌ

 ك٢ أ٣ٌٍٓح

 Quadrillion 24 15                  ًحو٤ِ٣ٌٕٞ

 Quintillion 30 18                      ً٘ط٤ِٕٞ

 Sixtillion 36 21                     ٌْٓط٤ِٕٞ

 Septillion 42 24                     ٤ْرط٤ِٕٞ

 Octillion 48 27                         أًط٤ِٕٞ
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ٕٞ٤ِٗٞٗ                       Nonillion 54 30 

 Decillion 60 33                      و٤ِٓ٣ٕٞ

 Undecillion 66 36                 أٗى٤ِٓ٣ٕٞ

 Duodecillion 72 39             وٝو٤ِٓ٣ٕٞ

 Tredecillion 78 42               ض٣ٍى٤ِٓ٣ٕٞ

 Quattuordecillion 84 45 ًٞجضٌٞو٤ِٓ٣ٕٞ

 Quindecillion 90 48           ٣ًٞ٘ى٤ِٓ٣ٕٞ

 Sexdecillion 96 51           ٌْٓى٤ِٓ٣ٕٞ

 Septendecillion 102 54       ْرط٘ى٤ِٓ٣ٕٞ

 Octodecillion 108 57          أًطٞو٤ِٓ٣ٕٞ

 Novemdecillion 114 60     ٗٞكٔى٤ِٓ٣ٕٞ

 Vigintillion 120 63                  ك٤ؿ٘ط٤ِٕٞ

 Centillion 600 303                     ْ٘ط٤ِٕٞ

 ًُٜٝج ، كإ جُٓ٘ط٤ِٕٞ ٛٞ أًرٍ ػىو ًًٌٓٞ قط٠ ج٥ٕ ٝٓٓؿَ ك٢ جُٔؼحؾْ ٝوٝجتٍ جُٔؼحٌف جُؼح٤ُٔس . 

 ( ؟Googleَٛ ضؼٍف جُؿٞؾٍٞ )

ٚلٍ . . ٝهى ًطد أٍٝ ٍٓز ػحّ   ( ، أٝ ٝجقى ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ ٓحتسٓٔٓٓٔج ؾّىاج ، كٜٞ ٣ؼ٢٘ )ئٗٚ ػىو ٞهْ ؾّىا 

ػ٠ِ ْرٌٞز ئقىٟ ٣ٌحٜ جأل٠لحٍ ذ٣ٞ٤ٌ٘ٞى ػ٠ِ ٌٚٞز ٝجقى ٝػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ٓحتس ٚلٍ ، ٝػ٘ى يُي  9ٖٓٔ

٢ٔ ًٛج ْ٘ٞجش : ٓحيج ضٓ 9ْأٍ ج٣ٍُح٢ٞ ئوٝجٌو ًٍٓ٘ جذٖ أن٤ٚ )٤ِٓطٕٞ ٤ٍْٝضح( ج١ًُ ًحٕ ٣رِؾ ٖٓ جُؼٍٔ 

 جُؼىو ؟

ٝذىٕٝ ضل٤ٌٍ أؾحخ جُٛـ٤ٍ : ؾٞؾٍٞ . . ًْٝ ًحٗص ْؼحوز ئوٝجٌو ًٍٓ٘ ق٤٘ٔح ضَٞٚ ئ٠ُ ض٤ٔٓس ًٛج جُؼىو 

 جُٟهْ ذط٣ٍوس ٚر٤ح٤ٗس ُْ ضهطٍ ػ٠ِ ذحٍ !!

 جألػىجو جأل٤ُٝس :

 ٓح ٢ٛ جألػىجو جأل٤ُٝس ؟ ٝٓح أًرٍ ػىو أ٢ُٝ ٓٓؿَ قط٠ ج٥ٕ ؟

 ال ٣ورَ جُوٓٔس ئال ٗلٓٚ ٝجُٞجقى جُٛك٤ف . .جُؼىو جأل٢ُٝ ٛٞ يُي جُؼىو ج١ًُ 

 . . . . 2ٖ،  ٖٔ،  9ٕ،  ٖٕ،  9ٔ،  2ٔ،  ٖٔ،  ٔٔ،  2،  ٘،  ٖ،  ٕٝأهَ جألػىجو جأل٤ُٝس ٢ٛ : 

 ( . .ٕٝؾ٤ٔغ جألػىجو جأل٤ُٝس أػىجو كٍو٣س ذحْطػ٘حء )

ضْ قٓحخ أًرٍ ػىو  ، ٝذحْطهىجّ أؾُٜز ًٔر٤ٞضٍ كحتوس ، 91٘ٔٝك٢ ٝال٣س ضٌٓحِ جأل٤ٌ٣ٍٓس ، ٝك٢ ػحّ 

ح ، ٓ٘ٓ٘ٙأ٢ُٝ ٓؼٍٝف قط٠ ج٥ٕ ، ٣ٝطٌٕٞ ٖٓ  ٔا  ٌه

٣ٝؼرٍ ػ٘ٚ ٣ٌح٤ٞاح ًٌٛج : )
ٕٔٙٓ9ٕٔ  +ٔ. ) 
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ج أ٤ُٝاح . . ًٝحٕ جُؿٜحَ ٣ؼَٔ  ُٖوى جْطـٍم ػَٔ جٌُٔر٤ٞضٍ قٞج٢ُ  ْحػحش ُِطأًى ٖٓ إٔ ًٛج جُؼىو ٣ؼطرٍ ػىوا

( جُر٣ٍطح٤ٗس BBC!! ٝأػِ٘ص جُ٘ط٤ؿس ػرٍ ئيجػس ) ٤ِٕٓٞ ػ٤ِٔس قٓحذ٤س ك٢ جُػح٤ٗس ٓٓٗأغ٘حء يُي ذٔؼىٍ 

 . 91٘ٔك٢ جُٓحػس جُٓحذغ ٝجُ٘ٛق ٖٓ ٚرحـ جُػحٖٓ ػٍٗ ٖٓ ْرطٔرٍ ػحّ 

 ْحػس ٕٗج٤ُّٞ ػ٠ِ ٓىٟ 

ْحػس ، ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ  ْٕٔحػس ، ٝ ألٕ أؾُٜز ه٤حِ جُٞهص ضـ٤ٍ هٍجءضٜح ًَ  ٕٗج٤ُّٞ ًٔح ٛٞ ٓؼِّٞ ، 

 كٍٟ ؟قىٝظ ن١ِ ًر٤ٍ ، كوى ضٓأٍ ٓط٠ ْط

ْ ج٤ُّٞ ئ٠ُ  ِّٓ ح أّ ٓٓحءا . . ًُٝج هُ كطؿ٤د : ك٢ جُٓحػس جُػحٓ٘س . . ٝٛ٘ح ٣كىظ جُه١ِ ئيج ُْ ضكىو جُػحٓ٘س ٚرحقا

 ْحػس ًٔح ٢ِ٣ : ٕٗ

 ٓـؼـ٘ـحٛح جُٓـــحػس

000 ( ٕٓٓٗأٝ   ػ٘ى ٓ٘طٛق ج٤َُِ 12 (

 جُٞجقىز ٚرحقح 0100

 جُػح٤ٗس ٚرحقح 0200

 جُػحُػس ٚرحقح 0300

ذؼس ٚرحقحجٍُج 0400  

 جُهحٓٓس ٚرحقح 0500

 جُٓحوْس ٚرحقح 0600

 جُٓحذؼس ٚرحقح 0700

 جُػحٓ٘س ٚرحقح 0800

 جُطحْؼس ٚرحقح 0900

 جُؼحٍٖز ٚرحقح 1000

 جُكحو٣س ػٍٗ ٚرحقح 1100

 جُػح٤ٗس ػٍٗ ظٍٜج 1200

 جُٞجقىز ذؼى جُظٍٜ 1300

 جُػح٤ٗس ذؼى جُظٍٜ 1400

 جُػحُػس ذؼى جُظٍٜ 1500

ٍُجذؼس ٓٓحءا ج 1600  

 جُهحٓٓس ٓٓحءا  1700

 جُٓحوْس ٓٓحءا  1800

 جُٓحذؼس ٓٓحءا  1900

 جُػحٓ٘س ٓٓحءا  2000

 جُطحْؼس ٓٓحءا  2100

 جُؼحٍٖز ٓٓحءا  2200

 جُكحو٣س ػٍٗ ٓٓحءا  2300
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 جألٌهحّ جُٔط٘ح٤ٛس ك٢ جُٛـٍ

 ج٤ٌٍُٔٝ أٝ جٌٍُٔٝ

 . ٕٞذحوتس ذٔؼ٠٘ وه٤ن ؾىجا ، أ١ ؾُء ٖٓ ٤ِٓ  

 ُِٔٔطٍ أُق ٌٍٓٝٓطٍ:ك٢ ج  

 = ؾُء ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جألٓر٤ٍ )ٝقىز ُو٤حِ جُط٤حٌ جٌٍُٜذحت٢( .   ٌٍٓٝ أٓر٤ٍ

 = ؾُء ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جٌُُّٞٞ )ٝقىز ُو٤حِ ٤ًٔس جٌٍُٜذحء( .  ٌٍٓٝ ًُّٞٞ

 = ؾُء ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جُـٍجّ .   ٌٍٓٝ ؿٍجّ

 = ؾُء ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جُػح٤ٗس .    ٌٍٓٝ غح٤ٗس

= ؾُء ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جُٔطٍ         ٌٍٕٓٝ  . 
  

 ٓطٍ . ٙ -ٓٔآالف أٗـٓطٍّٝ أٝ أٗؿٓطٍّٝ أ١  ٓٔٓح ٣ٓح١ٝ 

 ٓٔٓح ٣ؼحوٍ )
– 1 

ْْٓٔ . جُٔطٍ = 
 ٔٓ 

أٗـٓطٍّٝ . ٣ُٓطهىّ جألٗـٓطٍّٝ ُو٤حِ أ٠ٞجٍ ٓٞؾحش جُٟٞء 

)ٝضوغ أٗـٓطٍّٝ  ٓٓٗٝ  ٓٓٓٗ)ٝقىز ك٣ُ٤حت٤س( ، ٣ٝطٍجٝـ ٠ٍٞ ٓٞؾس جألٖؼس كٞم جُر٘لٓؿ٤س ذ٤ٖ 

ك٢ جُؿُء جُر٘لٓؿ٢ ٖٓ جُٟٞء جُٔ٘ظٌٞ ٝذ٤ٖ أٖؼس أًّ( . ٝجألٗـٓطٍّٝ ٝقىز ٠ٍٞ ضٓح١ٝ ٝجقىجا ٖٓ 

 ػٍٗز آالف ٖٓ ج٤ٌٍُٕٔٝ . ٝج٤ٌٍٓٝ٤ٌٍُٕٔٝ ؾُء ٖٓ ٓثس ٖٓ جألٗـٓطٍّٝ( .

  . ٍٝجٌٍُٔٝٓطٍ ٣ٓح١ٝ أُق ٗحٗٞٓط 

 ٓطٍٛح أٝ ٠ُٜٞح ذ٤ٖ جُرٌط٣ٍ٤حء أق٤حء ٝق٤ىز جُه٤ِس ٢ٛٝ ٚـ٤ٍز ؾىجا )ٓؿ٣ٍٜس( ٣طٍجٝـ ه،ٓٓٔ  ٝ

  ِِٓٔطٍ . ٔٓ،ٓ

 . ٍج٤ٌٍُِٕٔٝ ؾُء ٖٓ أُق ٖٓ ج٤ٌٍُٕٔٝ ، أٝ ؾُء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٖٓ جُِٔٔط  

 جُـ٘ـحٗـٞ

  ٍأٗـٓطٍّٝ . ٓٔذحوتس ذٔؼ٠٘ ؾُء ٖٓ أُق ٤ِٕٓٞ ، أٝ ؾُء ٖٓ ذ٤ِٕٞ ٓح ٣ؼحو  

 . جُ٘حٗٞ غح٤ٗس : ؾُء ٖٓ أُق ٤ِٕٓٞ ٖٓ جُػح٤ٗس  

  : ٍٓطٍ ، أٝ ٝجقى ػ٠ِ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جُِٔٔطٍ . ٔٓٓٓٓٓٓٓٓٓ،ٓجُ٘حٗٞ ٓط  

  ٖٓ ٗحٗٞ ٓطٍجا . ٗٔٗحٗٞ ٓطٍ ٝأٚـٍٛح هطٍٙ ٗكٞ  ٖٓٓئ٠ُ  ٕٓ٘أذؼحو جُل٤ٍْٝحش جٌُر٤ٍز  

 جُـرـ٤ـٌـٞ

 . ٕٞذحوتس ٓؼ٘حٛح ؾُء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٤ِٓ  

 . )جُر٤ٌٞ كحٌجو ٛٞ : ٌٍٓٝ ٌٍٓٝ كحٌجو )جُلحٌجو ٝقىز جُٓؼس جٌٍُٜذحت٤س  

 ذ٤ٌٞ غح٤ٗس . ٕ،ٓغح٤ٗس أ١  ٕٔ – ٓٔ×  ٕ،ٓحوٍ أهٍٛ ٟٝٓس ٞٞء ضؼ  

 جُـلـٔـطـٞ

 . ٕٞذحوتس ٓؼ٘حٛح ؾُء ٖٓ أُق ٤ِٕٓٞ ٤ِٓ  

 . جُلٔطٞ غح٤ٗس ضٓح١ٝ ؾُء ٖٓ جألُق ٖٓ ٤ِٕٓٞ ج٤ُِٕٔٞ ٖٓ جُػح٤ٗس  

  ٖؾٜحَ ؾى٣ى ٣ٌٔ٘ٚ ض٤ُٞى ٗرٟحش ه٤ٍٛز ؾىجا ٖٓ أٖؼس ج٤ٌُُِ ذطٍّووجش ضطٍجٝـ ذ٤ ٌ ِّٞ ئ٠ُ  ٠ُٕٗٓـ

  كٔطٞ ٓطٍ غح٤ٗس . ٓٓٔٓطٍجا . . . ٝك٢ ٗرٟحش أهَ ٖٓ  كٔطٞ 1ٖٓ
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 ْْ . ٙٔ – ٓٔجألضٞ ٓطٍ ٣ؼحوٍ 

 جألٗـٓطٍّٝ ؾُء ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٖٓ جُٓ٘طٔطٍ ، ٣ٓطهىّ ك٢ ه٤حِ ٓٞؾحش جُٟٞء .كـحتـىز : 

  

 جألٌهحّ جُٔط٘ح٤ٛس ك٢ جٌُرٍ

  

أ١ جُؼىو  –ٍ ، ٝج٤ُِٕٔٞ أُق أُق ًحٕ جُؼىو جُٟهْ هى٣ٔحا ك٢ جأل٠ٞجٍ ج٣ٍ٤ُٔحٓطٍ أ١ ػٍٗز آالف ٓط       

 . ٙ ٓٔأ١  ٓٓٓٓٓٓٔٝجقى ٣طرؼٚ ْطس أٚلحٌ أ١ 

، ٝك٢ ئٌِٗطٍج ٝأُٔح٤ٗح ٤ِٕٓٞ  9 ٓٔأٓح جُر٤ِٕٞ كٜٞ أُق ٤ِٕٓٞ ، أٝ ٤ِٓحٌ ك٢ كٍٗٓح ٝجُٞال٣حش جُٔطكىز         ·

 ٕٞ٤ِٓٔٓ ٕٔ . 

 . 1ٔ ٓٔٝك٢ ئٌِٗطٍج ٝأُٔح٤ٗح = ،   ٕٔ ٓٔأٓح جُط٤ِ٣ٍٕٞ ك٢ كٍٗٓح ٝجُٞال٣حش جُٔطكىز =         ·

 ٓٔ. ئال إٔ جٌُٕٞ جٍُٔت٢ ال ٣طؿحَٝ    Googleأ١ ػٍٗز و٣ٞو٣ؿ٘ط٤ِٕٞ ، ٣ٗحٌ ئ٤ُٚ ذحْْ  ٓٓٔ ٓٔجُؼىو         ·
 يٌز . 1٘

 أ١ ٓحتس ً٘طٞ ًٞجوجٌ ؾ٘ط٤ِ٤ٕٞ . ٓٗٔ ٓٔأػ٠ِ ػىو ذٞي١         ·

 . ٖٖٓ ٓٔجأل٢ٌ٣ٍٓ  ، ٝك٢ جُ٘ظحّ ٓٓٙ ٓٔأػ٠ِ ػىو ٛٞ جُٓ٘ط٤ِ٤ٕٞ         ·

 ػىو ٞهْ ؿ٤ٍ ٓكىو .  :  ج٤ِ٣ُُٕٞ        ·

 ٤ِٕٓٞ ْ٘س أٝ ٤ِٓحٌ ْ٘س )ذ٤ِٕٞ ْ٘س( . ٓٓٓٔ  :  جإل٣ـٕٞ        ·

 ّ( .921ٔئ٣ٕٞ )ضوى٣ٍ ػحّ  ٔ +  ٘،ٗٔكٔػل ػٍٔ جٌُٕٞ                                

 ْ٘س . ٖٓ ٓٔ×  ًٕٔح جٕ ػٍٔ جُرٍٝضٕٞ                                

 ئ٣ٕٞ ، ٓح ٣ؼحوٍ ػٍٔ جألٌٜ  ٕٖ,٤ِٕٓٗٞ ْ٘س أ١  ٕٖٓٗك٢ جُطو٣ْٞ جُٜ٘ى١ ضؼحوٍ  :  جُـٌـحُـرـح        ·

 ٤ِٕٓٞ ْ٘س( . 2ٓٓٗ)ضوى٣ٍ هى٣ْ ، جُطوى٣ٍ جُكى٣ع                      

 ٞ ٝج٠ ْحػس ٖٓ جُطحهس ٝٓػحٍ ًُُي كإ جُطحهس ج٤ُٓٔٗس ضإٖٓ َُ٘ ٤ِٓحٌ ٤ِٓحٌ ٤ًِ                    

 أُق ٤ِٓحٌ ذ٤ٍَٓ ٗل١ ، أ١ ٓح ٣ؼحوٍ أُق ٍٓز جُٔهُٕٝ  ًٓٓ٘ٞجو أٝ  ٖٖٔٗأ١ ٓح ٣ؼحوٍ                     

 أُق ٞؼق جالْطٜلى جُكحٍٞ ُِطحهس . ٕٓجُ٘لط٢ ، ٝأًػٍ ٖٓ                     

 ٝقىز ه٤حِ جُطحهس . ٓهطٍٛ ُؼرحٌز ذ٤ِٕٞ ئٌُطٍٕٝ كُٞص . ٢ٛٝ   :  جُـرـحف        ·
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 ٛٞ أُق أُق ًٔح هحٍ ٤ْى جُهِن ِٚٞجش هللا ْٝلٓٚ ػ٤ِٚ )ٖٓ ونَ جُٓٞم كوحٍ    ج٤ُِٕٔٞ :        ·

 ال ئُٚ ئال هللا ٝقىٙ ال ٣ٍٖي ُٚ ... ، ًطد هللا ُٚ أُق أُق قٓ٘س ٝٓكح ػ٘ٚ أُق أُق                     

 ٌؾس( )قى٣ع ٣ٍٖق( .٤ْثس ٌٝكغ ُٚ أُق أُق و                    

 ٗوٍٞ ٓى٣٘س ٤ٗٞ٤ِٓس أ١ إٔ ػىو ٌْحٜٗح ٤ِٕٓٞ ٗٓٔس كأًػٍ .                    

 ج٤ٗٞ٤ٍُِٔ ٛٞ جُٗهٙ ج١ًُ ضوىٌ غٍٝضٚ ذ٤ِٕٔٞ )٣ٌٞٝ ٓػل( أٝ أًػٍ .                    

 . 9 ٓٔٛٞ ٛٞ جُر٤ِٕٞ أ١ أُق ٤ِٕٓٞ ك٢ كٍٗٓح ، ٝك٢ جُٞال٣حش جُٔطكىز    :  ج٤ُِٔحٌ        ·

 أ١ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ أٝ أُق ٤ِٓحٌ أٝ ذ٤ِٕٞ .  ٕٔ ٓٔٛٞ : جُط٤ِ٣ٍٕٞ :         ·

ّٕ َُِ٘ٔ ٓح ذؼى جُط٤ِ٣ٍٕٞ :         ·  ٣ؼّى جَُ٘ٔ أًػٍ جُكٍٗجش ضٌحغٍجا ك٢ جُؼحُْ ، ٝضإًى جُىٌجْحش إٔ ًَ ػ

 ٕ ٖٓ جَُ٘ٔ ، أ١ ًى٤ِ٣ٌٕٞ ٝجقى .٣ؼ٤ٕ ك٤ٚ ػ٠ِ جألهَ أُق ض٤ِ٣ٍٞ                                         
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 ٝقىجش جُو٤حِ
 وحدات القٌاس فً النظام األمرٌكً واإلنجلٌزي

  ( ٝقىجش جأل٠ٞجٍ :ٔ)
 

 ٝضؼطٔى ػ٠ِ جُرٞٚس ، ٢ٛٝ أٚـٍ جُٞقىجش . . . 

 

٣حٌوز ، جُلٍُ٘ؽ =  ٫٘٘ذٞٚس( ، جُوٛرس =  ٖٙأهىجّ ) ٖذٞٚس ، ج٤ُحٌوز =  ٕٔجُوىّ = 

 هىّ( . ٣ٙٙٓحٌوز ، أٝ  ٕٕٓهٛرس ) ٓٗ

 

 ٖهىٓحا ، جُلٍْم =  ٣ٕ٘1ٓحٌوز ، أٝ  2ٙٓٔكٍُ٘ؽ ، أٝ  1ج٤َُٔ )ج٤َُٔ جُط٣ٍٗؼ٢( = 

 أ٤ٓحٍ .

 

 هحٓس ٕٓٔأهىجّ ، جٌُحذَ )ٝقىز ه٤حِ ذك٣ٍس( =  ٙجُوحٓس )ٝقىز ه٤حِ ػٔن ج٤ُٔحٙ( = 

 

 هىٓحا ك٢ جُرك٣ٍس جأل٤ٌ٣ٍٓس . 2ٕٓ= 

 

 ٗؿ٣ُ٤ِس .أهىجٓحا ك٢ جُرك٣ٍس جإل 1ٓٙ= 

 

 هىٓحا . 1ٓٓٙج٤َُٔ جُرك١ٍ ك٢ ئٗؿِطٍج = 

 

 هىٓحا . 2ٙ٫ٔٓٙأٓح ج٤َُٔ جُى٢ُٝ جُرك١ٍ كاٗٚ = 

 ٤َٓ ض٣ٍٗؼ٢ . ٫ٔ٘ٔ= 

 

 ( وحدات المساحات :ٕ)
 

بوصة  9ٕٙٔأقدام مربعة =  9بوصة مربعة . الٌاردة المربعة =  ٗٗٔالقدم المربع = 
 مربعة .

 
ٌاردة  8ٗٓٗقصبة مربعة =  ٓٙٔبعة . الفدان = ٌاردة مر ٫ٕٖ٘ٓالقصبة المربعة = 

 مربعة . 
 

 فدان . ٓٗٙالمٌل المربع = 
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  ( وحدات الـسـعـة :ٖ)
 

 أوال : بالنسبة للمواد الجافة كالحبوب : 
 

 بك . ٗكوارتات ، البوشل =  8باٌنت ، البك =  ٕالكوارت = 
 ثانٌا  : بالنسبة للمواد السابلة : 

 
أوقٌة  ٕٖباٌنت =  ٕأوقٌة . الكوارت  ٙٔجل =  ٗلة ، الباٌنت = أوقٌات ساب ٗالجل = 

 . 
 

جالون . أما برمٌل البترول =  ٫ٖٔ٘أوقٌة . البرمٌل =  8ٕٔكوارت =  ٗالجالون = 
 جالون . ٕٗ
 

 ثالثا  : وحدات الحجوم : 
 

 قدم مكعب . 7ٕبوصة مكعبة . الٌاردة المكعبة =  7ٕ8ٔالقدم المكعب = 
 

 ت األوزان : رابعا  : وحدا
 

 أوقٌة  ٙٔدرهم ، الرطل =  ٙٔقمحة ، األوقٌة =  7٫ٖٕٗٗالدرهم = 
 

 رطبل )فً برٌطانٌا( . ٕٔٔرطل )فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( =  ٓٓٔالقنطار = 
 

 رطل )فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(  ٕٓٓٓالطن األمرٌكً )الطالوناطة( = 
 
 رطل )فً برٌطانٌا( . ٕٕٓٗ= 
 

 ( ٝقىجش جُو٤حِ ك٢ جُ٘ظحّ جُٔط١ٍ :ٗ)
 

 و٣ٓٔطٍ . ْٓٔ٘طٔطٍ =  ٤ِِٓٔٓٓٔطٍ =  ٓٓٓٔجُٔطٍ = 

 

 ٓطٍ . ٓٓٓٔٓطٍ ، ج٤ٌُِٞٓطٍ =  ٓٔٓطٍ ، جٌُٜطٞٓطٍ =  ٓٓٔج٤ٌُحٓطٍ = 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 أٝال : ضك٣َٞ جُٞقىجش جأل٤ٌ٣ٍٓس ئ٠ُ جُٞقىجش جُٔط٣ٍس :
 ْ٘ط٤ٔطٍ  ٫ٕ٘ٗذٞٚس 

 ٓطٍ ٫ٕٓ٘ٗٓذٞٚس 

 ْ٘ط٤ٔطٍ ٫ٗ1ٖٓهىّ 

 ٓطٍ  ٫ٖٓٗ1ٓهىّ 

 ٓطٍ  ٣ٓ٫9ٔٗٗحٌوز 

 ٤ًِٞٓطٍ ٤ٓٔ٫ٙٓ9َٖ 

 ْ٘ط٤ٔطٍ ٍٓذغ  ٫ٗ٘ٔٙٙذٞٚس ٍٓذؼس 

 ٓطٍ ٍٓذغ ٫ٓ9ٕ9ٓهىّ ٍٓذغ 

 ٓطٍ ٍٓذغ  ٣ٓ٫1ٖٙٔحٌوز ٍٓذؼس 

 ٌٛطحٌ  ٫ٗٓٗ2ٓكىجٕ 

 ْ٘ط٤ٔطٍ ٌٓؼد  ٫ٖ12ٔٙٔذٞٚس ٌٓؼرس 

 ٓطٍ ٌٓؼد  ٫ٕٓ1ٖٓهىّ ٌٓؼد 

 ٓطٍ ٌٓؼد  ٣ٓ٫2ٙٗٙحٌوز ٌٓؼرس 

 ُطٍ  ٫9ًٗٙٗٓٞجٌش 

 ؾٍجّ  1٫ٖٗ9ٕ٘أٝه٤س 

 ٤ًِٞؾٍجّ  ٠ٌٓ٫َٖٗ٘ٙ 

 غح٤ٗحا : ضك٣َٞ جُٞقىجش جُٔط٣ٍس ئ٠ُ جُٞقىجش جأل٤ٌ٣ٍٓس : 
 ذٞٚس                                                 ٫ٖ9ٖ2ْٓ٘ط٤ٔطٍ 

 هىّ  ٫ٖٕٓ1ْٓ٘ط٤ٔطٍ 

 ذٞٚس  9٫ٖ2ٖٓٔٓطٍ 

 هىّ  ٫ٕ1ٓ1ٖٓطٍ 

 ٣حٌوز  ٫ٓ9ٖٙٔٓطٍ 

 ٤َٓ ٤ًٓ٫ِٕٙٔٞٓطٍ 

 ذٞٚس ٍٓذؼس  ٫ْٔ٘٘ٓ٘ط٤ٔطٍ ٍٓذغ 

 هىّ ٍٓذغ  ٫2ٖٙ9ٓٔٓطٍ ٍٓذغ 

 ٣حٌوز ٍٓذؼس  ٫ٔ9ٙٔٓطٍ ٍٓذغ 

 كىجٕ  ٫ٗ2ٌٕٔٛطحٌ 

 ذٞٚس ٌٓؼرس  ٫ْٓٙٔٓ٘ط٤ٔطٍ ٌٓؼد 

 هىّ ٌٓؼد  ٫ٖٔٗ2ٖ٘ٓطٍ ٌٓؼد 

 ٣حٌوز ٌٓؼرس  ٫ٖٓ1ٔٓطٍ ٌٓؼد 

 ًٞجٌش  2٫ُٔٙ٘ٓطٍ 

 أٝه٤س  ٫ٖٓ٘ٙٓؾٍجّ 

 ٣ٌح٤ٞسٌص ٠ٌَ ٗ ٤ًٕ٫ِٕٓٗٙٞؾٍجّ 
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 ٝقىجش ه٤حِ جُطٍٞ جالٗؿ٣ُ٤ِس ٝجُل٤ٍٓٗس ٝجُؼلهس ذ٤ٜ٘ٔح:
 جُرٞٚس. -جُوىّ  -ج٤ُحٌوز  -جُ٘ظحّ جالٗؿ٤ُِٟ : ج٤َُٔ

 ج٤ُِٔٔطٍ. -جُٓ٘ط٤ٔطٍ  -جُٔطٍ  -جُ٘ظحّ جُل٠ٍٓٗ : ج٤ٌُِٞ ٓطٍ 
 ٤ًِٞٓطٍ 9ٖٓٙ.٣ٔحٌوز = ٤ٓٔ2َٙٓ =  ٔ

 ْ٘ط٤ٔطٍ 99ٖٗ.9ٔأهىجّ =  ٣ٖحٌوز =  ٔ

 ْ٘ط٤ٔطٍ 299ٗ.ٖٓذٞٚٚ =  ٕٔ= هىّ  ٔ

 ْ٘ط٤ٔطٍ 99ٖ٘.ٕذٞٚس =  ٔ

 ٤َٓ ٕٗٔٙ.ٓٓطٍ =  ٤ًِٔٓٓٓٞ ٓطٍ =  ٔ

 ٣حٌوز 9ٖٙ.ْٓٔ٘ط٤ٔطٍ =  ٓٓٓٔٓطٍ =  ٔ

 ذٞٚٚ 9ٖ2ٖٓ.ٓهىّ =  1ٕٖٔٓ.٤ِٓٓٔطٍ =  ْٓٔ٘ط٤ٔطٍ =  ٔ

 ٝقىجش ه٤حِ جالَٝجٕ ٝجُؼلهس ذ٤ٜ٘ٔح :
 ٤ًطٞ ؾٍجّ ٖ٘٘ٗ.ٓآّٝٗ ) أٝه٤س ( =  ٙٔذحٝٗى ) ٠ٌَ ( =  ٔ

 ؾٍجّ 9ٖ٘ٗ.1ٕآّٝٗ =  ٔ

 ذحٝٗى ٕٙٗٓ.ٕؾٍجّ = ٤ًِٔٓٓٓٞ ؾٍجّ =  ٔ

 ذحٝٗى ٕٕٓٗجُطٖ جالٗؿ١ُ٤ِ = 

 ٤ًِٞ ؾٍجّ ٓٓٓٔجُطٖ جُٔط١ٍ = 

 ٝقىجش ه٤حِ جُٓؼس :
 ٤ُطٍج ٙٗ٘.ٗذٞٚس ٌٓؼرس =  ٕٗ.22ٕؾحُٕٞ =  ٔ

 ؾحُٕٞ 1/ٔذح٣٘ص =  ٔ

 ٤ُطٍ ٤ًِٔٓٓٓٞ ُطٍ =  ٔ

 ؾحُٕٞ 99ٕٔ.٤ِِٓٓطٍج =  ٤ُٔٓٓٓطٍ =  ٔ

 ٝقىجش ٓٓحقس نحٚس :
 ٓطٍ ٍٓذغ ٣ٗٓٗ2حٌوز ٍٓذؼس =  1ٗٓٗجالًٍ = 

 أًٍ ضو٣ٍرح 9ٙٗ.ٕٓطٍ ٍٓذغ =  ٓٓٓٓٔج٤ٌُٜطحٌ = 

 ٤ٌٛطحٌ ضوٍذ٤ح ٘ٓٗ.ٓأًٍ =  ٔ
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 جألَٝجٕ ٝجٌُٔح٤٣َ ٝجُٔوح٤٣ّ جٍُٗػ٤س

 ٓحنٞيز ٖٓ ًطد
٣ٖ ج٣ٍُّ ًٝطحخ: )جُ٘ظْ ًطحخ: )جُهٍجؼ ك٢ جُىُٝس جإلْل٤ٓس( ُِىًطٌٞ ٤ٞحء جُى

جإلْل٤ٓس( ُِىًطٌٞ ٚرك٢ جُٛحُف، ًٝطحخ: )جإل٣ٟحـ ٝجُطر٤حٕ ك٢ ٓؼٍكس ج٤ٌُٔحٍ 

 ٝج٤ُُٔجٕ( الذٖ جٍُكؼس جألٗٛح١ٌ، ًٝطحخ: )جُلوٚ جإلْل٢ٓ ٝأوُطٚ( ُِىًطٌٞ ٝٛرس جُُق٢ِ٤.
 ّ.9ٙٙ.ٖأيٌع أٝ ٙٝقىجش جأل٠ٞجٍ: جُوٛرس:  -ٔ 

ٛح٤ٖٔحا أٝ هىٓحا ٍٓذؼحا أٝ ٣حٌوز ٍٓذؼس  يٌجػحا  ٖٓٓٙهٛرس أٝ  ٣ٍٔٓٓد: جُؿ

 ٓطٍجا ٍٓذؼحا، ٙٔٗٓ.ٖٙٙٔأٝ 

 ْْ،ٗ.ٖٓٝجُوىّ: 

 ْْ.ٖٗ.9ٔٝج٤ُحٌو جُكح٢ُ  

ٝجًٌُجع ْْ،  9ٕ٘.ٔئٚرؼحا أٝ ه٤ٍج٠حا، ٝجإلٚرغ:  ٕٖجًُجٌع جُٜح٢ٖٔ: 

 ْْ.ٕ.ْْٔٙ، جًٌُجع جُٔوٛٞو كوٜحا ٛٞ جُٜح٢ٖٔ: ٕ.ٙٗج١ٍُٛٔ جُؼط٤ن: 

 أيٌع ٗجُرحع: 

 ْحػس.ٕٔقِس: جٍُٔ

 ٓطٍجا ٍٓذؼحا.ٙ.ٖٙٔجُؿ٣ٍد أٝ  ٓٔ/ٔجُول٤ُ ك٢ جأل٠ٞجٍ: 

 ٓطٍجا 1ٗ.1ٔيٌجع ٝ  ٓٓٗجُـِٞز "ؿِٞز ْْٜ": 

 ذحع.ْٓٓٓٔحػس أٝ  ٔ/ٕٓطٍجا أٝ  1ٗ1ٔيٌجع أٝ  ٓٓٓٗج٤َُٔ: 

 ٓطٍجا ٕٖ.1ٗ1ٔٝج٤َُٔ جُرك١ٍ جُكى٣ع: 

، ٝجقى ْحػس ٔ½ نطٞز، قٞج٢ُ  ٕٓٓٓٔٓطٍجا أٝ  ٗٗ٘٘أ٤ٓحٍ أٝ ٖجُلٍْم: 

 ٝٗٛق.

 ْحػحش. ًْٙ أٝ قٞج٢ُ  2ٙٔ.ٕٕٓطٍجا أٝ  2ٕٕٙٔكٍجْم أٝ  ٗجُر٣ٍى جُؼٍذ٢: 

 11.2ٓٗٓٓحكس جُوٍٛ ُِٔٓحكٍ أٌذؼس ذٍو ٢ٛٝ: ْطس ػٍٗ كٍْهحا، ٝضٓح١ٝ: 

 ٤ًِٞ ٓطٍجا. ٤ً1ِٖٞ ٓطٍجا، ٝهىٌٛح ذؼْٟٜ ذـ ٤ً1ِٙٞ ٓطٍ، ٝػ٘ى جُك٘ل٤س قٞج٢ُ 

هٛرس ٍٓذؼس، ٝجُلىجٕ  ٖٖٖ ٔ/ٖٝ ٓطٍ ٍٓذغ أ ٕٓٓٗ ٙ/٘جُلىجٕ ج١ٍُٛٔ: 

 ٓطٍ ٍٓذغ. ٓٓٓٔٓطٍجا ٍٓذؼحا، جُىْٝٗ:  9ٕ9٘جُوى٣ْ: 

 ٝقىجش جٌُٔح٤٣َ: -ٕ
٠ٌَ، أ١ أٌذغ قل٘حش ًرحٌ،  ٘. ٔ/ٖأٓىجو أٝ  ٗجُٛحع جٍُٗػ٢ أٝ جُرـىجو١: 

ؿٍجٓحا، ٝٛٞ ٌأ١ جُٗحكؼ٢  2ُٕٙٔطٍجا أٝ  2٘.ٕوٌٛٔحا أٝ  1٘.2َٙٝٗٚ: 

ذحػطرحٌ إٔ جُٔى: ٠ٌَ ٝغِع ذحُؼٍجه٢، ٝػ٘ى أذ٢  ٝكوٜحء جُكؿحَ ٝجُٛحقر٤ٖ
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 1ٖٓٓق٤٘لس ٝكوٜحء جُؼٍجم: غٔح٤ٗس أ٠ٌحٍ ذحػطرحٌ إٔ جُٔى ٠ٌلٕ، ك٤ٌٕٞ 

 ؿٍجٓحا. 2ٕ٘ٔؿٍجّ، ٝك٢ ضوى٣ٍ آنٍ ٛٞ جُٗحتغ إٔ جُٛحع 

هحٍ ج١ُٝٞ٘: جألٚف إٔ جُٛحع ْص ٓثس ٝنٔٓس ٝغٔحٕٗٞ وٌٛٔحا ٝنٔٓس أْرحع 

س ٝػٍٕٗٝ وٌٛٔحا ٝأٌذؼس أْرحع وٌْٛ، ٝجُؼرٍز وٌْٛ، ٝج٠ٍَُ ٓثس ٝغٔح٤ٗ

ذحُٛحع جُ٘ر١ٞ ئٕ ٝؾى أٝ ٓؼ٤حٌٙ، كإ كوى أنٍؼ ٢ًُٓ جُلطٍز هىٌجا ٣ط٤وٖ أٗٚ ال 

 ٣٘وٙ ػٖ ٚحع، ٝجُٛحع ذح٤ٌَُ ج١ٍُٛٔ: هىقحٕ.

 ُطٍجا. 11ٙ.ٓؿٍجٓحا أٝ  ٠ٌٙ2٘لا أٝ ٔ.  ٔ/ٖجُٔى: 

وٌٛٔحا، ٝج٠ٍَُ  ٖٓٔ وٌٛٔحا، ٝه٤َ 1ٕٔ 2/ٗج٠ٍَُ جٍُٗػ٢ أٝ جُرـىجو١: 

 ؿٍجٓحا ضو٣ٍرحا. ٓ٘ٗوٌٛٔحا أ١  ٗٗٔؿٍجّ، ٝج٠ٍَُ ج١ٍُٛٔ:  1ٓٗجُرـىجو١: 

ؿٍجٓحا،  ٕٔ.ٖؿٍجٓحا، ٝجُىٌْٛ جُكح٢ُ ج١ٍُٛٔ:  2ٔ.ٖجُىٌْٛ جُؼٍجه٢: 

 ؿٍجٓحا. 92٘.ٕٝجُىٌْٛ جُؼٍذ٢: 

ٚحػحا أٝ غٔح٤ٗس ٌٓح٤ًي، ٝجٌُٔٞى: ٚحع ٝٗٛق، ٣ٝٓح١ٝ جُول٤ُ  ٕٔجُول٤ُ: 

٠ٌلا ذـىجو٣حا، ًٔح ٣ٓح١ٝ غلظ ٤ًِؿحش، ٝج٤ٌُِؿس: ٗٛق  1ُٕٔطٍجا أٝ  ٖٖ أ٣ٟحا 

 ٚحع.

م: ئٗحء ٖٓ ٗكحِ ٣ٓغ  ٍْ  ًٙؾ أٝ  ٠ٌٔٓلا، أ١ ٓح ٣ؼحوٍ  ٙٔجُٔ٘ح: ٠ٌلٕ. جُلَ

١: ٗٛق ٚحع. ْٓ  أهٓح٠، ٝجُوِ

ُْٔى١"٤ٌٓحٍ جُٗحّ ٍٝٓٛ ٝٛٞ ؿ٤ٍ جُٔى:   ٚحػحا. ٘.ٕٕجُ

 ٓىجا. 9ٕٔٚحػحا أٝ  1ٗجُؿ٣ٍد: 

٤ًِٞ  ٖ٘ٙٚحػحا أٝ  ٖٓٓٚحػحا، ٝجُهٔٓس أْٝن ٗٛحخ جًُُحز:  ٓٙجُْٞن: 

 ٕٓٓٔؿٍجّ أٝ  2ٕ٘ٔؿٍجّ ػ٠ِ ٌأ١ جُؿٌٜٔٞ ؿ٤ٍ أذ٢ ق٤٘لس ذطوى٣ٍ جُٛحع 

 ٤ًِس ٣ٍٛٓس. ٓ٘أٌجوخ ٤ًِٝط٤ٖ ٖٓ ج٤ٌَُ جُكح٢ُ ج١ٍُٛٔ أٝ  ٗٓىجا أٝ 

 91ٔأٝ  ٓىجا  11ٕهىقحا أٝ  9ٙٓىجا، ٝجألٌوخ ج١ٍُٛٔ جُكح٢ُ:  ٕٗٝج٤ٌُِس: 

آٚغ أٝ  ٙٚحػحا، ٝج٤ٌُِس ج٣ٍُٛٔس:  ٠ٌ2ٕلا أٝ  9ًٕٔؾ أٝ  ُٙ٘ٔطٍجا، أٝ 

 ٠ٌلا. ٕٖ

٣ْرحش أٝ  ٠ٌٙلا أٝ  1ٕٔٓ٘ح أٝ  ٗٙٚحػحا أٝ  ٕٗجإلٌوخ ج١ٍُٛٔ أٝ جُؼٍذ٢:  َٝ
 ُطٍجا. ٙٙ

 آٚغ، ك٢ٜ ج٤ٌُِس ج٣ٍُٛٔس جُكح٤ُس. ٙٓىجا أٝ  ٕٗج٣ُٞرس: 

ٍّ "أًرٍ ٓوح٤٣ّ ج٤ٌَُ جُؼٍذ ٌُ أٌجوخ أٝ  ٓٔهل٤ُجا أٝ  ٓٙٚحػحا أٝ  ٢2ٕٓ": جُ

 ٤ًِٞ ؿٍجٓحا. ٠ٌٔ٘ٙٓلا ػٍجه٤حا أٝ  1ٖٗٓ

 ٝقىجش جألَٝجٕ ٝجُ٘وٞو: -ٖ
 ؿٍجٓحا، أٝ قرس ٖٓ جُٗؼ٤ٍ جُٔط١ْٞ. ٕٗ.ٗجُى٣٘حٌ: جُٔػوحٍ ٖٓ جًُٛد أٝ 

 ؿٍجٓحا ٖٓ جًُٛد. 9٘ٓ.ٓقرس جُٗؼ٤ٍ "أ١ جُٔؼطىٍ" 
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ؿٍجٓحا، ٝجُٔػوحٍ  1ٓ.ٗجُٔػوحٍ جُؼؿ٢ٔ: ه٤ٍج٠حا، ٝ ٕٓجُٔػوحٍ أٝ جُى٣٘حٌ: 

 ؾٍجٓحش. ٘جُؼٍجه٢: 

ؿٍجٓحا كٟس ئيج جػطرٍٗح جُٔػوحٍ ٓوٓٔحا ئ٠ُ ػ٣ٍٖٗ ه٤ٍج٠حا  ٕٕ٘ٔ.ٓجُو٤ٍج٠: 

ؿٍجٓحا كٟس ئيج جػطرٍٗح  2ٕ٘ٗ.ٓٝٛٞ ٓح أٌجو ٓؼح٣ٝس إٔ ٣ُ٣ىٙ ػ٠ِ ٍٓٛ، أٝ 

 جُٔػوحٍ ٓوٓٔحا ئ٠ُ جغ٤ٖ٘ ٝػ٣ٍٖٗ ه٤ٍج٠حا.

 ٔ/ٕوٝجٗن أٝ  ٙؿٍجٓحا أٝ  92٘.ٕٖٓ جُٔػوحٍ جُى٣٘حٌ أٝ  ٓٔ/2جُىٌْٛ جُؼٍذ٢: 

ه٤ٍج٠حا ٝأٝه٤س  ٓٗٔٓػحه٤َ يٛرحا أٝ  2قرس ٖؼ٤ٍ ٓط١ْٞ، ٝجُؼٍٗز وٌجْٛ  ٓ٘

 وٌٛٔحا. ٓٗجًُٛد: 

ؿٍجّ  9٘ٗ.ٓجُىٌْٛ أٝ  ٙ/ٔقرس ٖؼ٤ٍ ٓط١ْٞ أٝ  1. ٕ/٘جُىجٗن: ه٤ٍج٠حٕ أٝ 

 ٖٓ جُلٟس.

 ؿٍجّ، ٝجُو٤ٍج٠: ٠ٓٞؾحٕ. 2ٖٕٔ.ٓجُطٓٞؼ: قرطحٕ أٝ ٗٛق ه٤ٍج٠ أٝ 

 ؿٍجّ أٝ ك٤ِٖٓ. ٙٓ.ٓؿٍجّ كٟٚ أٝ  1ٔٙ.ٓجُكرس: 

 وٌجْٛ. ٘جُ٘ٞجز: 

 :ِّْ  ؿٍجّ كٟس. ٖٓ.ٓجُلَ

وٌْٛ، ٝجألٝه٤س  ٓٓٓ.1ٓو٣٘حٌ أٝ  1ٗٓٓأٝه٤س أٝ  ٕٓٓٔجُو٘طحٌ جٍُٗػ٢: 

 ؿٍجٓحا كٟس. 9ْٔٔرؼس ٓػحه٤َ: 

٤ًِٞ ؿٍجٓحا،  ٗٙ٘.٠ٌَٕ ٖح٢ٓ، ٝج٠ٍَُ جُٗح٢ٓ:  ٓٓٔجُو٘طحٌ جُكح٢ُ: 

٤ًِٞ ؿٍجٓحا  ٖ٘ٙه٘طحٌجا َذ٤رحا أٝ  ٘.ٕٝٗٛحخ جُؼ٘د ٝجُطٍٔ "جُهٔٓس أْٝن": 

 ٤ًِس ٣ٍٛٓس. ٓ٘أٝ 
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 الرموز الرٌاضٌة
 
 

هً عبلمات واختصارات متعددة تستخدم فً الرٌاضٌات لئلشارة إلى الكمٌات والعبلقات        
هذه العملٌات الحسابٌة وذلك ألن العملٌات الرٌاضٌة كانت أمرا شاقا  والعملٌات الحسابٌة بهدؾ تسهٌل

منذ قدٌم األزل لنقص الرموز المناسبة لهذه العملٌات. فقد كانت هذه العملٌات الحسابٌة تكتب كاملة 
 بالحروؾ والكلمات أو ٌشار إلٌها عن طرٌق االختصارات.

ٌٌن القدماء، فكان لدٌهم رموز للجمع والتساوي ولقد عرفت بعض الرموز الرٌاضٌة عند المصر        
كما عرفت فكرة الرموز الرٌاضٌة لدى كل من الٌونانٌٌن والهنود وكان للعرب رموز للتساوي 

 وللمجاهٌل الرٌاضٌة.
ولكن السبق الحقٌقً فً وضع أسس الرموز الرٌاضٌة ٌعود إلى القلصادي فً القرن التاسع الهجري / 

فقد استنبط عبلمة وضع الجذر التربٌعً بعد أن احتار علماء الحساب فً  الخامس عشر المٌبلدي،
أمرها زمنا طوٌبل. كما وضع الرموز الجبرٌة بدال من اإلشارات الجبرٌة مثل رمز )جـ( للجذر، و)ش( 

للشًء، و)م( للمال، و)ك( للكعب، و)ل( لعبلمة ٌساوي، وثبلث نقاط للنسبة. وكان أول من رسم 
 المتعارؾ علٌه اآلن فقدم بذلك أكبر إنجاز فً مجال الجبر.الكسور بشكلها 

 وقد سجل القلصادي رموزه هذه فً كتاب كشؾ األسرار فً علم الؽبار وعبر عن المعادلة   
(. وبعد قرن من الزمان تمكن العالم الفرنسً 9ٖس ل9( على النحو التالً )سم 9ٖس = 9+  ٕ)س

لصادي هذا فاستفاد من فكرة استعمال الرموز الرٌاضٌة فرانسوا فٌتً من االطبلع على كتاب الق
 ووضع نظاما حدٌثا لها، وإلٌه نسب هذا االبتكار فٌما بعد.

أما علماء الجبر اإلنجلٌز واأللمان فقد كانوا أول من استخدموا الرموز الحالٌة فً الجمع والطرح، 
هـ 89ٗ( عام -لجمع )+( والطرح )حٌث كان العالم األلمانً جوهان وٌدمان أول من استخدم عبلمتً ا

م كما كان عالم الرٌاضٌات اإلنجلٌزي وٌلٌام أوترٌد أول من استخدم رمز ) * ( لٌعبر عن  89ٗٔ/ 
"عدة مرات". أما الرٌاضً األلمانً جوتفراٌد لٌبنٌز فقد استخدم نقطة ).( للداللة على الضرب. وفً 

هـ / 99ٓٔنٌه دٌكارت التقارب. وفً عام م استخدم الرٌاضً الفرنسً رٌ 7ٖٙٔهـ / ٙٗٓٔعام 
( للداللة على الضرب وعبلمة )ب( للداللة على القسمة. وقد كان ٔم استخدم لٌبنٌز عبلمة ) 88ٙٔ

الهنود ٌكتبون القاسم تحت المقسوم علٌه. أما لٌبنٌز فقد استخدم الشكل التقلٌدي )أ: ب(. وقد أشاع 
رفع، أما الرٌاضً اإلنجلٌزي جون والٌس فقد عرؾ األس دٌكارت استخدام الرمز )س ن( لٌدل على ال

السالب وكان أول من استخدم رمزا لٌدل على البلنهابً. وقد اخترع رمز التساوي الرٌاضً اإلنجلٌزي 
روبٌرت رٌكورد، أما الرمزان )<( أكبر من و)>( أصؽر من فقد اخترعهما الرٌاضً اإلنجلٌزي 

فً حساب التفاضل. كما ابتكر أٌضا رمزا لٌدل على  dxموز توماس هارٌوت. وقد ابتكر لٌبٌنز ر
 التساوي حسبما ٌستخدم فً الهندسة.

 : الرموز الرٌاضٌة و انواعها

 : فً الرٌاضٌات ٌمكن تصنٌؾ الرموز ؼلى ثبلثة أنواع

 النسبة الثابتة 9، ... ،  ٕ،  ٔ،  ٓرقام : ألرموز لؤلشٌاء : علً سبٌل المثل : ا ،π  

 ملٌات : مثل الرمز لعملٌة الجمع بـ + ، و العملٌة الطرح بـرموز ترمز للع - ... 
 ألكبر من ، > رموز ترمز للعبلقات مثل الرمز بـ 
 قواس : )    ( و التً تساعدنا فً تحدٌد ترتٌب علقٌام بعملٌات محددةألرموز إضافٌة : مثبل ا .. 
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 : الرموز تارٌخ طوٌل

 
 

العشري الذي  رجح ، فالنظامألالرٌاضٌات على ا رفتها شكل النظام العشري وأرقامه أول رموز ع
الحضارة الفرعونٌة و الٌونان  شهدته جل الحضارات القدٌمة العظٌمة كالصٌن والهند والماٌا و

 (.. السٌتنً ...)فقط حضارة ببلد رافدٌن شهدت النظام
الذي تعتبر رموز )  وو النظام العشري الهندي الذي طوره العرب فٌما بعد هو ما تم اعتماده الٌوم 

 9، ....  ٕ، ٔ،  ٓنسمٌها أرقاما ( معروفة لدى الجمٌع : 
الفاصلة  فً حٌن شهدت القرون الوسطى مواصلة العرب للتطوٌر الرموز بصفة مستمرة ختصة

قبل فجر الثورة الصناعٌة  العشرٌة و رموز فً الهندسة فإن ثورة الرموز لم تشهدها الرٌاضٌات
 ..الكبرى

 
 

أبو الثورة و دٌكارت من فٌٌت 
 :أكملها

 
شهدت القرن السادس عشر بداٌة الثورة الحقٌقٌة للرتمٌز 

الفرنسً :  طرٌق عالم الرٌاضٌات  الرٌاضٌات عن فً 
الكتب  فرتسو فٌٌت ، و قد كتب مجموعة من القاالت و

وقد اقترح  8ٓ٘ٔتحت عنوان : "الفن التحلٌلً" حولً 
 ,A, E, I : كبٌرة مثلللمجاهٌل بؤحرؾ  فٌٌت ، الرمز

O, U, و للمقادٌر المعروؾ بؤحرؾ صؽٌرة : a, e,i, o 
,.. 
 
ٌعنً "الشًء"( ) و كانت الممارسة المعتادة فً ذلك الوقت هً استخدام حروؾ أو كلمات مثل كوسا ,

و تربٌع الجذور،  وجمعها وطرحها  لتمثٌل المجاهٌل، واستخدام مزٌج من رموز مختلفة لضربها
 .المتبقٌة من المعادلة الثوابت فً األجزاء  لقٌم العددٌة وكتابة ا

جهة و قسمة المعادلة  وقد حدد فٌٌت معالم الجبر وطرق التعامل مع المعادالت : كتحوٌل المجاهٌل الً
 .. " كتشاؾ الصحٌحألالفن ا " الى علً قاسم مشترك بٌن حدودها ، و أسمً علم الجبر

بها الٌوم ، فقط اقترح  أت مع دٌكارت حٌن اعطاها المظهر اذلً نعرفهإال أن الثورة الحقٌقة للرموز بد
و للمعامبلت المعحددة  , .. x, y, z : خٌرةألا حرؾ البلتٌنٌةألأن ٌرمز للمجهاٌل با 7ٖٙٔفً سنة 

 .. a, b, c: ولىألالقٌمة بالحروؾ ا
دود متتالٌة بالرموز كما أتحفنا دٌكارت أٌضا برمز للقوي بؤعداد صؽٌرة فوق العدد ، و الرمز للح

 .. المعروفة لها الٌوم
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 جَٚ ػلٓحش جُؼ٤ِٔحش جُكٓحذ٤س

 : -ػلٓط٢ جٍ + ٝ 

 
جالُٔح٢ٗ ٣ٞٛحّٗ  ٣ٍُِح٢ٞك٢ ٓهط٠ٞس ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز  ٙ٘ٗٔظٍٜج الٍٝ ٍٓز ْ٘س  -ج٣ٍُُٖٓ + ٝ 

ٝ ٓؼٍٝف ذحْٔٚ جُٔٞٞؼ٢ جُلض٢٘٤ ج١ ًٛج جالْْ ٓٗطن ٖٓ جْْ ٌٓحٕ  ٤ًٗٞؿٓر٤ٍؼٍُٓٞ كٕٞ 

 ج٣ٟح ك٢ٌِ،ٓ٘ؿْ،ٓطٍؾْ،ٚحٗغ جوجز،ٝجْوق ًحغ٢ٌ٤ُٞ. ٌٝؾ٤ٞٓٞٗطحِٗٞ ٝ ًحٕ

" )"ٝ" ك٢ جُؼٍذ٤س( ك٢ جُلض٤٘٤س ٝ ٝؾى قى٣ػح ك٢ ٓهط٠ٞس ػ٤ِٜح جُٓ٘س etجٍُُٓ + جنطٛحٌ ٍ "

 ٌُٖ جُهط٤ٖ ُْ ٣ٌٞٗح ٓطؼحٓى٣ٖ ٤ًِح. 2ٔٗٔ

 
 

 ×:ػلٓس 

 

–2ٖٗ٘ٔٓ ٠ٍف ج٣ٍُح٢ٞ ٤ِ٣ٝحّ أٝض٣ٍى )× ٍٟخ جٝ جُؿىجء ضْ ضوى٣ْ ػلٓس جُ ٖٔٙٔك٢ ْ٘س 

 ىٕ." ٝ ج١ًُ ٍٗٗ ك٢ ُ٘ج٣ٍُح٤ٞحش( ك٢ ًطحخ "ٓلحض٤ف ج٠ُ ٓٙٙٔ

ضٔحغ٤ِس ٜٓٔطٜح جُو٤حّ ذؼ٤ِٔحش قٓحذ٤س ٓطؼىوز  ٓٓطٍز قحْرس ذحُٛىكس جنطٍع ًٛج ج٣ٍَُٞ جإلٗؿ٤ٌِح٢ٗ

ػِػحش ٝجُِٞؿ٣ٍطٔحش ٝ هى جْطؼِٔص ٖٓ ٠ٍف جؾ٤حٍ ٓػَ جٍُٟخ ٝجُوٓٔس ٝقٓحخ جُؿًٌٝ ٝقٓحخ جُٔ

ضْ جُطه٢ِ ػٜ٘ح ذٓرد جالٗطٗحٌ جُٞجْغ الالش قحْرس  92ٖٓٔٓ ج٣ٍُح٤٤ٖٞ ٝ جُؼِٔحء ٌُٖ ك٢ ٓ٘طٛق 

 ؾ٤ر٤س جُط٢ ًحٗص ٓؼوُٞس جُػٖٔ،٣ٍْؼس ٝ ؿ٤ٍ ٓطٞهؼس.

 

http://pzzlalgo.blogspot.com/search/label/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://pzzlalgo.blogspot.com/2013/03/blog-post_7482.html
http://1.bp.blogspot.com/-fjXIms1cKfM/UUyntT-tr1I/AAAAAAAAAOM/lY7wZmeav58/s1600/303608_548467755164774_1338709218_n.png
http://1.bp.blogspot.com/-fjXIms1cKfM/UUyntT-tr1I/AAAAAAAAAOM/lY7wZmeav58/s1600/303608_548467755164774_1338709218_n.png
http://pzzlalgo.blogspot.com/search/label/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
http://2.bp.blogspot.com/-ieyZh12GbmU/UUyommtr1eI/AAAAAAAAAOU/8bw79nfZPJM/s1600/282818_550174524994097_1257243206_n.png
http://2.bp.blogspot.com/-ieyZh12GbmU/UUyommtr1eI/AAAAAAAAAOU/8bw79nfZPJM/s1600/282818_550174524994097_1257243206_n.png
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 ÷:ػلٓس جُوٓٔس 
ك٢ ًطحخ ٓٞٞٞػٚ جُؿرٍ ٣ٍُِح٢ٞ ج١ٍٓ٣ُٞٓ ٣ٞٛحٕ ٛح٣ٍ٘٣ٕ ٌجٕ  9ُٜ٘ٙٔح ْ٘س  ًحٕ جٍٝ ظٌٜٞ 

(ٕٕٔٙ-ٔٙ2ٙ.) 

   

 
 

 

 

 
 

 ُِىالُس ػ٠ِ جُؿًٌ جُطٍذ٤ؼ٢ :√ ( جٍُُٓ) 
 

 

 ٣٘رـ٠ جُىجٍ ػ٠ِ جُؿًٌ جُطٍذ٤ؼ٢ ٛٞ قى٣ع ذؼٝ ج٠ُٗء ٝ ُٔؼٍكس أَٚ ًٛٙ جُؼلٓس √ " ئٕ ٌُٓ " 

 

،  ٔإٔ ٗؼٍف أٝال ٤ًق ونِص ًِٔس ؾًٌ ئ٠ُ ج٣ٍُح٤ٞحش. ُوى ٠ْٔ ك٤ػحؿٌِٞ ج٣ٍُح٢ٞ ج٤ُٞٗح٢ٗ جألػىجو 

، .......... ئُم أػىجو ٍٓذؼس ق٤ع ٣ٌٖٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ ًٛٙ جألػىجو ٛ٘ى٤ْح ذٍٔذؼحش ػ٠ِ  ٕ٘،  ٙٔ،  9،  ٗ

 جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ : 

 

 ٌْٔٔس ٍٓذغ ٝجقى ، ُِىالُس ػ٠ِ جُؼىو 

 ٌٗذغ ٍٓذؼحش ِٓطٛوس ٓغ ذؼٟٜح جُرؼٝ ، ُِىالُس ػ٠ِ جُؼىو ٌْٔس أ

 9ٌْٔس ضٓغ ٍٓذؼحش ِٓطٛوس ٓغ ذؼٟٜح جُرؼٝ ، ُِىالُس ػ٠ِ جُؼىو 

 ٍٙٔٓذغ ِٓطٛوس ٓغ ذؼٟٜح جُرؼٝ ، ُِىالُس ػ٠ِ جُؼىو  ٌْٙٔٔس 

 

 ُْٝ ٣ؼٍف جُل٤ػحؿ٣ٌٕٞٞ جٚطلـ جُؿًٌ ذَ جْطهىٓٞج " ِٞغ جُؼىو جٍُٔذغ " 

 ( ٔ( ِٞغ جُؼىو جٍُٔذغ )  ٔ كٓٔٞج جُؼىو )

 ( ٗ( ِٞغ جُؼىو جٍُٔذغ )  ٕٝجُؼىو ) 

 ( 9( ِٞغ جُؼىو جٍُٔذغ )  ٖٝ جُؼىو ) 

 ..... جُم

 

http://4.bp.blogspot.com/-hgoi8wZGOBg/UUypczxaplI/AAAAAAAAAOc/8dnZH22iJ40/s1600/321363_550631551615061_1651101223_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hgoi8wZGOBg/UUypczxaplI/AAAAAAAAAOc/8dnZH22iJ40/s1600/321363_550631551615061_1651101223_n.jpg
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ٝ ًٌٛج كِٔح جذطٌٍ جُؼٍخ جٍَُٓٞ جُؼىو٣س جُر٤ٓطس ٝ جُِٜٓس جإلْطؼٔحٍ أٚركص جألػىجو أْحِ ضل٤ٌٍْٛ 

 ٗٛٞ  ٙٔإٔ ٣وُٞٞج إٔ ِٞغ جُؼىو جٍُٔذغ ج٣ٍُح٢ٞ ذىال ٖٓ جألٌٖحٍ جُٜ٘ى٤ْس ٝػ٠ِ يُي كرىال ٖٓ 

كحػطرٍ  -ذٌٍٓ جُؿ٤ْ  -أْوطٞج جُطؼر٤ٍ جُٜ٘ى٢ْ ، ٝ جػطرٍ جُهٞج٢ٌَٓ إٔ جُؼىو ًحُ٘رحش ٣٘ٔٞ ٖٓ ؾًٌٝ 

جُٔٓطهىٓس ج٥ٕ هى  -ذلطف جُؿ٤ْ  -٣طٟف ٖٓ يُي إٔ ًِٔس " جُؿًٌ  ٗٓػل ٗح٤ٓح ٖٓ جُؿًٌ  ٙٔجُؼىو 

ٝ ذؼى إٔ َٝٚ ئ٠ُ أٌٝٝذح ًطحخ جُهٞج٢ٌَٓ ػٖ جألػىجو ٗوَ  -ذٌٍٓ جُؿ٤ْ  -ضكٌٞش ٖٓ ًِٔس ؾًٌ 

ذٔؼ٠٘  - Radixجألٌٝٝذ٤ٕٞ كٌٍز جُؼٍخ ػٖ " جُؿًٌ" ٝ ضٍؾٔٞج جٌُِٔس جُؼٍذ٤س ئ٠ُ جٌُِٔس جُلض٤٘٤س 

ئ٠ُ  Radixؾًٌ أ٣ٟح ) جُهحٚس ذحُ٘رحش ( ٝنلٍ كطٍز جْطكىجظ جٍَُٓٞ جُؿر٣ٍس جنطٍٛش ًِٔس 

 ضٌطد ذحنطٛحٌ ًٌٛج :  ٘=  ٕ٘كأٚرف ؾًٌ  Rجُكٍف 

٘  =ٕ٘ R  ػحّ هرَ ونٍٞ جُطرحػس جْطهىّ قٍف  ٓٓٔٝ قٞج٠ُr  ٖٓ ذىالR  ٤ُ٘ٛرف  =ٕ٘ r  ٝ

ًحٗص ض٘ٓم جٌُطد ذه١ ج٤ُى ك٢ يُي جُٞهص ٝ ًحٕ جُ٘ٓحنٕٞ ٣رحُـٕٞ ك٢ ٌْْ جٌُِٔحش ٝ ئظٜحٌ ذٍجػطْٜ 

أٟ إٔ ػلٓس جُؿًٌ √ ٕ٘ = ًٌ٘ٛج :  r ٕ٘=٘ٝ هىٌضْٜ ػ٠ِ ئنٍجؼ جٌُطحخ ذٌَٗ ؾ٤ِٔلٌطرٞج 

ًٔح ًطرٜح جُ٘ٓحل هرَ جنطٍجع جُطرحػس .. ٝ ًٌٛج كإ جُؿًٌ  ٢ٛr ٌٚٞز ٖٓ قٍف √ " جُطٍذ٤ؼ٢ " 

 ٝ ك٢ جٌُطحذس جُؼٍذ٤س ٣٘ؼٌّ ٌَٖ جُؿًٌ .√  ٕ٘= ٘ٓػل ٣ٌطد  ٕ٘جُطٍذ٤ؼ٢ ُِؼىو 

 

 

 

 

 جُوٟٞ ) جألّْ ( :
 

 

ٞٗح٤ٗس ) ذٔؼ٠٘ ػىو ( ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُٔؿٍٜٞ ٝهى ج٤ُ arithmosجْطهىّ جإلؿ٣ٍن ) ج٤ُٞٗحٕ ( جٌُِٔس 

 ٤ٓarithmos xلو٣س ( إٔ قحَٚ ٍٞخ  ٕٓ٘) قٞج٠ُ  Diophantusجػطرٍ و٣ٞكحٗطِٞ 

arithmos ٖٓ قحَٚ ٍٞخ ػىو٣ٖ (أًػٍ هٞز ( arithmos  ِقىٛح . ٝ ٖٓ ٛ٘ح ؾحءش ض٤ٔٓس جأل ٝ

 powerق٤ع  power 3 ٕحُػس أٝ ٍٓكٞع ئ٠ُ جُوٞز جُػ ٕضؼرٍ ػٖ جُؼىو  ٖأِ  ٕذحُوٞز ك٘وٍٞ إٔ 

 ٝ جُط٠ جْطهىٜٓح و٣ٞكحٗطِٞ ألٍٝ ٍٓز . dunamisضؼ٠٘ هٞز ٝ ٢ٛ ٍٓجوكس ٌُِِٔس ج٤ُٞٗح٤ٗس 

ّ (  ٕٖٔٔ-ّ ٕٙ٘ٔأٓح جٌُِٔس جُؼٍذ٤س " جألِ" ٝ ؾٔؼٜح " أِْٞ" كوى يًٍٛح " جذٖ جُر٘حء )

٢ ًطحذٚ " جُٔوحالش ك٢ جُكٓحخ ٣ٌح٢ٞ ٝك٢ٌِ ػٍذ٠ يًٍ ًِٔس " جألِ ُِىالُس ػ٠ِ جُوٟٞ ٝ هى يًٍش ك

( ٝ ٔأٟ ضٍض٤رٜح . كل٢ جُِْٓ جُؼٍٟٗ أِ ج٥قحو ٛٞ ) -ًٝحٗص ًِٔس جألِ ضطِن ػ٠ِ جُُُٔ٘س جُؼىو٣س 

 ( .. ٝ ًٌٛج .غْ قِص ًِٔس أِ ك٠ ٓؼ٘حٛح ٓكَ جُوٞز .ٖ( ٝ أِ جُٔثحش )ٕأِ جُؼٍٗجش )

 

 

 

 ٖ (ٌُٟٓ جُطرح٣ٖ ) < ، > ( ُِىالُس ػ٠ِ ) أًرٍ ٖٓ ، أٚـٍ ٓ
 

) أٍٝ ٖٓ جْطهىّ ج٣ٍُُٖٓ < ٝ > ك٢  ٣T.Hariout ( 1631ؼطرٍ جإلٗؿ١ُ٤ِ ضٞٓحِ ٛح٣ٌٞش 

 جُٔطرح٣٘حش ) أٝ جُٔطٍجؾكحش ( ُِىالُس

ػ٠ِ أًرٍ ٖٓ ) < ( ، ٝ أهَ ٖٓ ) > ( " القع إٔ ٌأِ جُؼلٓس ضطؿٚ وجتٔح ٗحق٤س ج٤ٌُٔس جألهَ " ٝهى 

ٚل٣ٍس ذ٘وَ جُكىٝو ؿ٠ِ أقى جُطٍك٤ٖ ، ٝ جْطهىجّ  أػط٠ ٛح٣ٌٞش كٌٍز ضك٣َٞ جُٔؼحوُس ئ٠ُ ٓؼحوُس

 جُطك٤َِ إل٣ؿحو ؾًٌٝ جُٔؼحوُس ًٔح ٣٘ٓد ئ٤ُٚ جًطٗحف هحػىز جُط٠ ضوٍٞ

 

 ػىو ؾًٌٝ جُٔؼحوُس = وٌؾطٜح
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 ’Dأٟ إٔ ًػ٤ٍز جُكىٝو ٖٓ وٌؾس ) ٕ ( ٣ٌٕٞ ُٜح ) ٕ ( ٣ٌٕٞ ُٜح ) ٕ ( ٖٓ جُؿًٌٝ غْ هىٌ و جُٔرٍش 

Alembert ٍٓٗ٠ج٣ٍُح٠ٞ جُل 

 

إٔ ًَ ٓؼحِٓس ؾر٣ٍس ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ُٜح قَ ٝجقى ػ٠ِ جألهَ قو٤و٠ أٝ ًٍٓد ٝ ظِص ًٛٙ جُكو٤وس وٕٝ 

 ذٍٛحٕ وه٤ن ُٜح قط٠ هىّ ؾحِٝ

Karl Frederik Gauss ( 1855-1777 أُٔح٠ٗ ٣ِٝود خ " أ٤ٍٓ ج٣ٍُح٤٤ٖٞ ٝ أٞحف أٌذؼس (

 ذٍج٤ٖٛ ًُٜٙ جُكو٤وس .

 
 
 

 جٍُُٓ ) = ( ُِىالُس ػ٠ِ جُطٓح١ٝ :
 

 جْطهىّ ج٣ٍُح٤ٕٞٞ ٌَٓٞج ٝ أٌٖحأل ٓهطِلس ُىالُس ػ٠ِ جُطٓحٟٝ كحْطهىّ جُهٞج٢ٌَٓ قٍف

) ٍ (. ٝك٢ جُٔـٍخ جْطهىٓص ٌَٓٞج أنٍٟ ك٠ أَٓ٘س ٓهطِلس ٓػَ جٍُُٓ " { " ٝ جٍُُٓ " ] " ٝ ًطرص  

٣ح٢ٞ جُىجُس ػ٠ِ جُطٓح١ٝ ًحِٓس ٝ جْطهىٓص ٌَٓٞ أنٍٟ ٝ ٣ؼطرٍ جُطر٤د ٝ جٍُ equale ' aجٌُِٔس 

 أٍٝ ٖٓ جْطهىّ  Robert Recordeجإلٗؿ٤ُِٟ " ٌٝذٍش ٣ٌٌٌٞو " 

ٝ ٛٞ أٍٝ ًطحخ ك٢  Whetstone of witteجٍُُٓ ) = ( ُِىالُس ػ٠ِ جُطٓحٟٝ ك٢ ًطحخ ُٚ ذؼ٘ٞجٕ 

ّ ٝ هى ٍٖـ ٓإُلٚ ٣ٌٌٌٞو أٗٚ ٝٞغ جٍُُٓ ) = ( ُِىالُس ػ٠ِ  2٘٘ٔجُؿرٍ ًطد ذحُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس ػحّ 

) ٝ جٍُُٓ ٣ٔػَ هطؼط٤ٖ ٓٓطو٤ٔط٤ٖ ٓطٓح٣ٝط٤ٖ ك٢ جُطٍٞ ( ٝ هى ًحٕ " ٣ٌٌٌٞو " ٚ٘ل٤ٖ ٓطٓح٤٣ٖٝ 

 ٠ر٤رح ُِِٔي ئوٝجٌو جٍُجذغ ٝ جٌُِٔس " ٓح١ٌ " ًٔح أٗس ٖـَ ٓ٘ٛرح ق٤ٌٓٞح ك٢ أ٣ٍُ٘ىج

 

 ∞(النهاٌة)
 

( تدل على "ما ال حدود له" أو  infinity كلمة النهاٌة )باإلنجلٌزٌة: 
مفاهٌم مختلفة لكن ٌجمع بٌنها  حدود" تستخدم بعدة "البلمنتهً" أو "ؼٌر الم

جمٌعا فكرة واحدة هً "عدم وجود نهاٌة". من هذا المنطلق فهً ترتبط 
  والرٌاضٌات واإللهٌات والحٌاة الٌومٌة أٌضا. بالفلسفة 

لهذا التعبٌر، كان جون والٌّس )∞( وأّول من استعمل الرمز المعروؾ اآلن 
وبعدها فً   De Sectionibus Conicis ألّول فً مإلَّفٌه: ا ٘٘ٙٔسنة 

 Arithmetica Infinitorum .  
فً الثقافة الشعبٌة، البلنهاٌة عادة هً شًء ٌمكن تشبٌهه "بؤكبر عدد ممكن" 

ٌبقى التساإل: ما هو بعد البلنهاٌة، لكن  أو أبعد مسافة ممكنة، ففً ذهن الكثٌر 
أمرا سخٌفا ألن البلنهاٌة تمثل رمز  الكثٌر أصبح ٌعتبر سإال ما بعد البلنهاٌة

  لما ال ٌمكن تخٌل ما هو أكبر منه. 
 

وهو )∞(. فً الرٌاضٌات، البلنهاٌة تستخدم كعدد تقاس به كمٌة ؼٌر محدود، وبرمز لها بالحرؾ 
  أي كٌان عددي آخر فً خاصٌاته وسلوكه. كٌان مختلؾ عن 

 تارٌخها
طبٌعة البلنهاٌة، إذ لم ٌكن قدماء الهنود، واإلؼرٌق قادرٌن  كانت لدى القدماء العدٌد من المفاهٌم حول

  عنها فً صورة رٌاضٌاتٌة أكثر منها فلسفٌة. على التعبٌر 
تؤتً الدالبل التارٌخٌة لبلنهاٌة ربما فً )زٌنون من إٌلٌا( وتعود فً قدمها إلى القرن الرابع قبل 

لنستٌٌن فضلوا تمٌٌز البلنهاٌة الكامنة من البلنهاٌة قبل سقراط. بالمقابل، فإن اله المٌبلد، أي فلسفة ما 
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القول بوجود عدد ال نهابً من األعداد األولٌة، فضل إقلٌدس  الحقٌقٌة. على سبٌل المثال، وبدال  من 
تلك المحتواة فً أي مجموعة من األعداد  االستعاضة عن ذلك بقوله أن هناك أعداد أولٌة أكثر من 

بشؤن الكمٌات البلنهابٌة  حدٌثة أشارت إلى أن أرشٌمدس كانت له حدسٌة  األولٌة. كما أن دراسات
  الفعلٌة.

كذلك جاء فً مخطوطة هندٌة قدٌمة أنه "إذا عزلنا جزء من ال نهاٌة أو أضفنا جزء إلى ال نهاٌة، فإن 
فوا األعداد صن -نهابٌا ". صنؾ علماء الرٌاضٌات الهنود فً القرن الرابع قبل المٌبلد  ما ٌتبقى ٌظل ال 

  معدودة، وال نهابٌة. إلى ثبلث فبات: معدودة، ؼٌر 
 
 

 كمٌات ال نهابٌة
  :حاصل جمع ال نهاٌتٌن موجبتٌن أو أكثر ٌساوي ال نهاٌة موجبة∞ = ∞ + ∞ 
  :حاصل جمع ال نهاٌتٌن سالبتٌن أو أكثر ٌساوي ال نهاٌة سالبة- + ∞- = ∞-∞ 
 اوي ال نهاٌة موجبة: حاصل ضرب ال نهاٌتٌن موجبتٌن أو أكثر ٌس∞ = ∞ × ∞ 
  :حاصل ضرب النهاٌة موجبة فً النهاٌة سالبة ٌساوي ال نهاٌة سالبة- = ∞ × ∞-∞ 

 كمٌات ؼٌر معٌنه
  :عدم تعٌٌن∞ =  -∞ الفرق بٌن ال نهاٌتٌن موجبتٌن هو كمٌة ؼٌر معرفة 
  عدم تعٌٌن× ∞ =  ٓصفر هو كمٌة ؼٌر معرفة: × حاصل ضرب النهاٌة 
  عدم تعٌٌن ٓ∞/النهاٌة / صفر هً كمٌة ؼٌر معرفة: حاصل قسمة = 
  عدم تعٌٌن∞ = -×  ٓصفر هو كمٌة ؼٌر معرفة: × حاصل ضرب النهاٌة سالبة 
  :عدم تعٌٌن∞ / ∞ = حاصل قسمة ال نهاٌتٌن هو كمٌة ؼٌر معرفة 
  :عدم تعٌٌن ٓ∞ماال نهاٌة مرفوعة لؤلس صفر كمٌة ؼٌر معرفة = 
 ٔ  عدم تعٌٌن ∞ٔهو كمٌة ؼٌر معرفة: مرفوع إلى ما ال نهاٌة = 
  عدد ال صفري ٌساوي ال نهاٌة× حاصل ضرب النهاٌة 
 حاصل قسمة النهاٌة على عدد ال صفري ٌساوي ال نهاٌة 
  حاصل قسمة عدد حقٌقً على النهاٌة ٌساوي صفر. )فً حساب النهاٌات فقط، وما عداها

 فعدم تعٌٌن(
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 الٌبنتز أولٌر و

 
 عالمان أولٌر و الٌبنتز أكبر الروافد التى اثرت فً الرموز ، بادخالهم لرموز جدٌدة واسعةشكل ال

باالضافة الى دوال  اختراع اؼلب الرموز فً مجال الدوال المثلثٌة الى اولٌر و ٌرجع الفضل فً 
 ..الٌومالتكاملى والتفاضلى التً نعرفها  الوؼارٌتم والنبٌرٌة ، أما الٌبنتز فادخل رموز الحساب

 ضافة للتارٌخ اقتراحها و العالم الذي اقترحهاألوٌلخص الجدول التالى أهم هذه الرموز ا
 

 العام تم إعتماده من طرؾ المعنى الرمز

 ٘٘ٙٔ J .Wallis ماالنهاٌة ∞

e ًأساس دالة اللوؼرٌتم الطبٌع L .Euler ٔ7ٖٙ 

π النسبة الثابة فً الدابرة W .Jones ٔ7ٓٙ 

i العقد العقدى ٔ-ً للعدد الذر التربع ، L .Euler ٔ777 

i،j،k متجهات الوحدة W .Hamilton ٔ8ٖ٘ 

x،y،z مجاهٌل R .Descartes ٖٔٙ7 

v⃗ متجه A.L .Cauchy ٔ8ٖ٘ 

 علماء ألمان اإلضافة ، الطرح +،−
نهاٌة القرن 

ٔ٘ 

 ٖٔٙٔ W .Oughtred الضرب ×

 G .Leibniz ٔٙ98 الضرب ⋅

 G .Leibniz ٔٙ8ٗ القسمة :

aٕ،…،an قوى R .Descartes ٖٔٙ7 

 ٕ٘٘ٔ K .Rudolff الجذر التربٌعً √

√n ًجذر نون A .Girard ٕٔٙ9 

Log اللوؼٌرٌتم J .Kepler ٕٔٙٗ 

sin Sine L .Euler ٔ7ٗ8 

cos Cosine L .Euler ٔ7ٗ8 

tg Tangent L .Euler ٔ7ٖ٘ 

tan Tangent L .Euler ٔ7ٖ٘ 

dx،ddx،dٕx،dٖx…، اشتقاق G .Leibniz ٔٙ7٘ 

∫ydx تكامل G .Leibniz ٔٙ7٘ 

ddx مشتقة G .Leibniz ٔٙ7٘ 

f،′y،′f′x مشتقة J .Lagrange ٔ779 

Δx تؽٌر جزبى L .Euler ٔ7٘٘ 

∂∂x مشتقة جزبٌة A .Legendre ٔ78ٙ 

∫baf(x)dx تكامل J .Fourier ٔ8ٕٓ 

 L .Euler ٔ7٘٘ مجموع ∑
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 C.F .Gauss ٔ8ٕٔ جداء ∏

! Factorial Ch .Kramp ٔ8ٓ8 

|x| القٌمة المطلقة K .Weierstrass ٔ8ٗٔ 

lim نهاٌة S .l'Huillier ٔ78ٙ 

Δ -- R .Murphy ٔ8ٖٖ 

 W .Hamilton ٔ8ٖ٘ ناببل ∇

ϕx الدالة J .Bernoulli ٔ7ٔ8 

f(x) الدالة L .Euler ٔ7ٖٗ 

 R .Recorde ٔ٘٘7 التساوى =

 ٖٔٙٔ T .Harriot أقل من ، أكبر من <،>

 C.F .Gauss ٔ8ٓٔ التطابق ≡

 W .Oughtred ٔٙ77 متوازي ||

 ٖٗٙٔ P .Hérigone عمودى ⊥
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 ْٓٞٞػس جألُـحَ
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 كل٢ أ١ ْ٘س ُٝى
 

 
 

 

 ّ ، ٝإٔ ْحُْ ضٞك٢ ذؼى 12ٕٔئيج ػِٔص إٔ ؾى ْحُْ ضٞك٢ ْ٘س 

 ١ٍٔٔٓ٘ ْحُْ ٝؾىٙ ْ٘س ، ٝئٕ ٓؿٔٞع ػ ٤ٖٓٔٔلو ؾىٙ ذٔوىجٌ 

 ْ٘ٞجش ، كل٢ أ١ ْ٘س ُٝى ْحُْ .....

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ْ٘ٚ ٝ ذًُي ٣ٌٕٞ ْ٘ٓٔ٘ٚ ٝ ٓؿٔٞع ػ٣ٍٜٔٔح  ٖٔٔضٞك٠ ْحُْ ذؼى ٤ٓلو ؾىٙ خ 

 ، ْ٘س ٤ٓلو 12ْٕٔ٘س ، ْ٘س ٤ٓلو جُؿى  ْٕٙحُْ هى ُٝى ذؼى ٝكحز ؾىٙ خ 

 191ْٔحُْ 
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ّْٓ  جُٗحػٍ هِرٚ؟؟ ًْ ه

 

 
 

 ٖٓ هِر٢ ٝغِػح غِػٚ جُرحه٢ ُي جُػِػحٕ

 ٝغِػح غِع ٓح ٣رو٠ ٝغِع جُػِع ُِٓحه٢

 ٝضرو٠ أْْٜ ْطٚ ضوْٓ ذ٤ٖ ػٗحه٢

ّْٓ ًٛج جُٗحػٍ هِرٚ؟؟  كٌْ ه

 

 جؾحذس جُِـُ
 ق٤٘ٔح ٣ؼط٢ جُػِػ٤ٖ جأل٤ُٖٝ ٣رو٠ ُٚ غِع. ٗطٍـ ٓ٘ٚ غِػ٢ جُػِع غرو٠ غِع جُػِع أ١ ٝجقى ػ٠ِ ضٓؼس.

 ُِٓحه٢" ضٓح١ٝ غِػح ٝجقىج ٖٓ جُرحه٢. جيج"ٝغِػح غِع ٓح ٣رو٠ ٝغِع جُػِع 

 ، ٢ٛٝ جُط٢ َٝػٜح جُٗحػٍ ك٢ جُٜ٘ح٣س ٝي٣ٕ2ًٍطرو٠ غِػ٤ٖ، ج١ جغ٘حٕ ػ٠ِ 

 جٜٗح ْطس جْْٜ. ٗؼٜٞ ك٢ ٓؼحوُس ذ٤ٓطس:

 ٣٘طؽ جٕ جُْٜٓ جُٞجقى ٓٓحٝ ُٞجقى ػ٠ِ ٝجقى ٖٙٓ ِ ٓٓح٣ٝس ُـ  2ٕجغ٘حٕ ػ٠ِ 

 2ِٕػح جُػِع ج١ غٔح٤ٗس جضٓحع ج١ ٝغٔح٤ٖٗ ؾُءج. ضأنً ٓ٘ٚ جُٔهح٠رس غِػ٤ٖ ٝغ

 جْْٜ ٢ٖٛٝ  2ْٕٜٔح جٓح جُٓحه٢ ك٤أنً غِع غِع جُػِع، ج١ ٝجقى ػ٠ِ 

 1ٔجْْٜ ٓؿٔٞع جالْْٜ  ٙٝجالن٤ٍٕٝ ٣أنًٕٝ جُرو٤س ٢ٛٝ 
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 ًْ ٖؿٍز
 

 
 

 

 ٖؿٍز ٖٓ ج٤ُِٕٔٞ ، جُرٍضوحٍ ، جٍُٓحٕ ٝجُطلحـ . ػىو جٖؿحٌ 92ٔذٓطحٕ ٣ك١ٞ 

ىو جٖؿحٌ جُرٍضوحٍ . ػىو جٖؿحٌ جُرٍضوحٍ ٣ٓح١ٝ جٞؼحف ػ ٙج٤ُِٕٔٞ ٣ٓح١ٝ 

 غِع

 جٖؿحٌ جٍُٓحٕ . ػىو جٖؿحٌ جٍُٓحٕ جهَ ٖٓ ػىو جٖؿحٌ جُطلحـ ذٗؿٍض٤ٖ . ًْ

 ٖؿٍز ٣ٞؾى ٖٓ ًَ ٗٞع ؟
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٘ٗػىو أٖؿحٌ جٍُٓحٕ =  ٘ٔػىو أٖؿحٌ جُرٍضوحٍ =  9ٓػىو أٖؿحٌ ج٤ُِٕٔٞ = 

 2ٗػىو أٖؿحٌ جُطلحـ = 
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 ىو جًٍُحخًْ ػ
 

 

 

 

 
 

 ٓٗهطحٌ ٌقِس ٝك٤ٚ ػىو ٖٓ جًٍُحخ، ك٢ ضٞهلٚ جألٍٝ ٍُٗ غِع جًٍُحخ ٝٚؼى 

 ٌجًرحا  ٌٕ٘جًرحا ؾى٣ىجا، ٝك٢ جُطٞهق جُػح٢ٗ ٍُٗ ٌذغ جُٔٞؾٞو٣ٖ ٝٚؼى 

 ٌجًرحا ؾى٣ى، ٝك٢ ٖ٘ؾى٣ىجا، ٝك٢ جُطٞهق جُػحُع ٍُٗ نّٔ جًٍُحخ ٝٚؼى 

 ٌجًرحا. ًْ ػىو جًٍُحخ ٖٙٔىوْٛ جُٔكطس جألن٤ٍز ٍُٗ ؾ٤ٔغ جًٍُحخ جُرحُؾ ػ

 ج٣ًُٖ ذىأ جُوطحٌ ٌقِطٚ ذْٜ؟

 
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

ٖٔٙ-ٖ٘=ٕٔ1 

ٕٔ1×٘/ٗ=ٔٙٓ 

ٔٙٓ-ٕ٘=ٔٓ1 

ٔٓ1×ٗ/ٖ=ٔٗٗ 

ٔٗٗ-ٗٓ=ٔٓٗ 

ٔٓٗ×ٖ/ٕ=ٔ٘ٙ 

 جُرىج٣س ٙ٘ٔ
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 ٓح ػىو جُىٗح٤ٍٗ جُط٢ ًحٗص ذحُٛ٘ىٝم
 

 

 

 
 

 

جقىج . غْ جض٠ ٌؾَ ؾحء ٌؾَ ُٛ٘ىٝم ك٤ٚ ٓحٍ . جنً ٗٛق ٓح ك٤ٚ ٝٝٞغ و٣٘حٌج ٝ

 غحٕ

 ٝقًج قًٝٙ . ٝضرؼٚ غٔح٤ٗس ٌؾحٍ كؼِٞج ٗلّ ج٤ُٗة . ذؼى جٗطٜحتْٜ ذو٢ ك٢

 جُٛ٘ىٝم و٣٘حٌجٕ . ٓح ػىو جُىٗح٤ٍٗ جُط٢ ًحٗص ذحُٛ٘ىٝم ك٢ جُرىج٣س ؟
 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ػىو جُىٗح٤ٍٗ جُط٢ ًحٗص ك٢ جُٛ٘ىٝم ك٢ جُرىج٣س ٢ٛ و٣٘حٌجٕ 
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 ٓح ػىو جُك٤ٞجٗحش
 

 
 

قى جُُٔجٌػ٤ٖ ػٖ ػىو جُك٤ٞجٗحش جُط٢ ٣ٍذ٤ٜح ك٢ ٌُٓػطٚ كوحٍ :ػ٘ى١ ) ْثَ أ

 جإلذَ

 ٝئيجٓٓٔٝ جُه٤ٍٞ ٝ جُكٔحّ ٝ جُٛوٌٞ ( ًِٜٝح ضحٓس ئيج ػىوٗح جٍُؤِٝ ًحٗص 

ٝ ػىو جُه٤ٍٞ ٝ جُكٔحّ ٛٞ ٞؼق جإلذَ ٝ ػىو جُكٔحّ ٖٓٓػىوٗح جألٌؾَ ًحٗص 

ٞٛ 

 ٞؼق جُه٤ٍٞ كٔح ػىو ًَ ٜٓ٘ح

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ذَ أ جُه٤ٍٞ خ جُكٔحّ ش جُٛوٌٞ ِجال

 ٓٓٔأ + خ + ش + ِ = 

 إٔخ + ش = 

 خٕش = 

 ٖٓ نلٍ ًٛٙ جُٔؼحوالش ٗؿى جٕ:

 ٓٔػىو جُٛوٌٞ:  ٓٗػىو جُكٔحّ:  ٕٓػىو جُه٤ٍٞ:  ٖٓػىو جالذَ: 

 ِٖٓٓ = ٕش + ٕخ + ٗأ + ٗ
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 ؟هرَ ًْ ػحّ
 

 
 

ْ٘س . هرَ ًْ ػحّ ًحٕ  ْٕ٘٘س ٝػٍٔ أذ٘ٚ  ٌ٘ٗؾَ ػٍٔٙ 

 ألخ ٞؼق ػٍٔ أذ٘ٚ؟ػٍٔ ج

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٣ؼ٢٘ جالخ ٞؼق ػٍٔ جالذٖ ٕٓٝجالذٖ  ْٓٗ٘ٞجش . ٣ٌٕٞ ػٍٔ جالخ  ٘هرَ  
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 ؟ذأ١ وٌٝ ٣ٌٖٓ
 

 
أوٝجٌ أٚرف ٓحكٞهٚ ٖٓ  ٖٖهٙ ٣ٌٖٓ ك٢ ٓر٠٘ ٌٕٓٞ ٖٓ ػىز أوٝجٌ ، ئيج ٍُٗ 

، أوٝجٌ ٞؼق ٓحضكطٚ ، ٝئيج ٚؼى و٣ٌٖٝ أٚرف ٓحضكطٚ ٞؼق ٓحكٞهٚ ٖٓ أوٝجٌ 

 . كٌْ وٌٝج ذحُٔر٠٘ ، ٝذأ١ وٌٝ ٣ٌٖٓ ًٛج جُٗهٙ

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 وٌٝ ٙٔػىو جألوٝجٌ 

 ٣ٌٖٓ ك٢ جُىٌٝ جُطحْغ

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ًْ ػٍٔ
 

 

 
 

أخ ػٍٔٙ ج٥ٕ ٞؼق ػٍٔ جذ٘ٚ ٝذؼى ٢ٟٓ ْ٘س ٝجقىز ٣ٛرف ػٍٔٙ ٓوِٞخ ػٍٔ 

 جذ٘ٚ كٌْ ػٍٔ جألخ ٝػٍٔ جألذٖ ج٥ٕ ؟ ق٤ع جُٔوِٞخ ٛٞ ج٥قحو ٌٓحٕ جُؼٍٗجش

 

 

 ؾحذس جُِـُج
 

 ْ٘ٚ ْٖٙ٘ٚ ٝػٍٔ جالذٖ  2ٕػٍٔ جألخ 

 ْ٘ٚ 2ْٖ٘ٚ ٝػٍٔ جالذٖ  2ٖٝذؼى ػحّ ٣ٛرف ػٍٔ جألخ 

 

 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ًْ ٣ٌٕٞ ػىو جالَٝجؼ
 

 
 

 َٝؼ ٖٓ جألٌجٗد ، ٣ٓطط٤غ إٔ ٣٘ؿد ذؼى ٍٖٜ ًحَٓ َٝؾحا آنٍجا. كايج ًحٕ جُُٝؼ

 ٍجٌ جُُٝؼجُؿى٣ى ُٚ جُوىٌز ٗلٜٓح ػ٠ِ ئٗؿحخ َٝؾح ٖٓ جألٌجٗد ، ٓغ جْطٔ

 جألٍٝ ك٢ جإلٗؿحخ ًَ ٍٖٜ. ًْ ٣ٌٕٞ ػىو جالَٝجؼ ذؼى ْ٘س

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ّ( ٠ٍـ ًٛٙ جُٔٓأُسٕٓٓٔجُوٛس ٢ٛ إٔ ج٣ٍُح٢ٞ جإل٣طح٢ُ ج٤ٍُٜٗ ك٤رٞٗحٖط٢ٗ ) 

 ْ٘س ٝهى قِٜح القوح . ٖٝٓ نلٍ جُؿٞجخ جذطٌٍش ٓططحذؼس 1ٓٓهرَ جًػٍ ٖٓ 

 ٢ٗ (٢ٛٝ ًحُطح٢ُ:ٌٜٓٗٞز ٤ْٔص ك٤ٔح ذؼى ٓططح٤ُس ) ك٤رٞٗحض

ٕٖٖ،ٔٗٗ،19،٘٘،ٖٗ،ٕٔ ،ٖٔ،1،٘،ٖ،ٕ،ٔ،ٔ 

 ُٝٞ القظص إٔ جٍُٜٗ جألٍٝ ٣ٞؾى َٝؾحا ٝجقىجا ، ٝك٢ جٍُٜٗ جُػح٢ٗ ُْ ٣طـ٤ٍ

 ٖة ٝك٢ جٍُٜٗ جُػحُع جٚرف جُٔؿٔٞع َٝؾحٕ ٖٓ جألٌجٗد . ٣ٌٖٝٔ ٓلقظس أ٣ٟحا 

 ػٍٗ ٍٖٜجا إٔ ًَ قى ك٢ جُٔططح٤ُس ٣ٔػَ ٓؿٔٞع جُكى٣ٖ جُٓحذو٤٤ٖ. ٝذؼى ئغ٘ح 

 َٝؾحا ٖٓ جألٌجٗد ًٛج جُكَ ٝئٕ ًحٕ ٛ٘حى ٖٓ ٣وٍٞ ٣ٕٖٖٛرف جُٔؿٔٞع جُٜ٘حت٢ 

 إٔ ػٍٔ جُه٤حّ ْرن ك٤رٞٗحض٢ٗ ك٢ جُطَٞٚ ًُٜٙ جُٔططحذؼس



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ٓح ػىو جُط٤ٌٞ جأل٢ِٚ

 
 ٝهق ٤٠ٍ ػ٠ِ ٖؿٍز ك٤ٜح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُط٤ٌٞ كوحٍ ُْٜ :

ًا ٗكٖ ُٓ٘ح ٓثس جُٓلّ ػ٤ٌِْ أ٣ٜح جُٔثس ئال إٔ أقى جُط٤ٌٞ أؾحذٚ  هحتلا

 ٌُٖٝ ئيج ؾٔؼص ػىوٗح ٓغ ٓػِ٘ح ٝٗٛل٘ح ٌٝذؼ٘ح ٝجٗص ٓؼ٘ح ٗٛرف ٓثس . هٌٍ

 جُط٤ٍ ج٤ُٟق جٍُٜٝخ ٖٓ ًٛٙ جُٗؿٍز

 جُٔطِٞخ ٓؼٍكس ػىو جُط٤ٌٞ جأل٢ِٚ ػ٠ِ جُٗؿٍز

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ػىو جُط٤ٌٞ جأل٢ِٚ = ِ 

 + ِ + ِ٘ٝٓ  + ِٕ٘ٝٓ  + ِٔ  =ٔٓٓ 

 = ِٖٙ 

 ٤٠ٍجا  ٖٙػىو جُط٤ٌٞ = 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ك٤ٌق ٣ٌٔ٘ٚ يُي

 
ك٢ ئقىٟ جُىٍٝ جُٔطوىٓس ضٔ٘غ ًٍٖس هطحٌجش جألٗلحم جًٍُحخ ٖٓ قَٔ أ١ ؾْٓ 

 ْْ قط٠ ال ٣طٟح٣ن جًٍُحخ جألن٣ٍٖ أغ٘حء جالَوقحّ ٣ُ٣2ٓى ٠ُٞٚ ٝػٍٞٚ ػٖ 

 ٝهى أٌجو أقى جًٍُحخ إٔ ٣كَٔ ٓؼٚ ذحْطٍٔجٌ ك٢ جُوطحٌ ٓٓطٍز نحٚس ٣ٌٍٝٞس

 ْْ ٌُٖ وٕٝ إٔ ٣طؿحَٝ جُ٘ظحّ ك٤ٌق ٣ٌٔ٘ٚ يُي 1ُٜ٘ح ُؼِٔٚ ذٛلطٚ ٜٓ٘ىْحا ٠ٞ

 ٝٛٞ ٖٓ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣كطٍٕٓٞ جُ٘ظحّ ؟
 

 جؾحذس جُِـُ
ْْ غْ ٣ٟغ جُٔٓطٍز ك٢ جُكو٤رس هط٣ٍحا  ْْٓ٘ ٝػٍٜٞح  2ٓػ٤ِٚ إٔ ٣ٗط١ٍ قو٤رس ٠ُٜٞح  

 ْْ 1ْْ٘ أ١ أًػٍ ٖٓ  1ٙألٕ هطٍ جُٔٓطط٤َ ٣ٓح١ٝ 

 تْ جُُج٣ٝس :ٝٗطرن هحػىز ك٤ػحؿٌِٞ ُِٔػِع جُوح

 ( ضٍذ٤غ = ) ِ ( ضٍذ٤غ ٓ٘( ضٍذ٤غ + ) 2ٓ)

 ٕٓٓ٘+  9ٓٓٗ)ِ( ضٍذ٤غ = 

 2ٗٓٓ)ِ( ضٍذ٤غ = 

 = ِٕٖٖٓٝ1ٙ ْْ 

 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟كٔح ٛٞ جُٞهص جُلَّ

 
 قٜٞ ك٤ٚ ٚ٘رٌٞجٕ ..ٝكطكس ُِطل٣ٍؾ. كايج ًحٕ جُٛ٘رٌٞ جألٍٝ ٣ٔأل جُكٜٞ

 ٣ؾ ضلٍؿٚ ك٢وهحتن . ٝكطكس جُطلٍ ٘وهحتن .. ٝجُػح٢ٗ ٣ٔألٙ ك٢  ٗك٢ 

 وهحتن .. كٔح ٛٞ جُٞهص جُلَّ ُٔأل جُكٜٞ ئيج كطف جُٛ٘رٌٞجٕ ٝكطكس ٓٔ

ِٕ ٝجقى ؟  جُطل٣ٍؾ ك٢ آ

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 ٤ًٔس جُٔحء ٖٓ جُٛ٘رٌٞ جألٍٝ =أ

 ٤ًٔس جُٔحء ٖٓ جُٛ٘رٌٞ جُػح٢ٗ =خ

 ٤ًٔس جُٔحء ٖٓ كطكس جُطل٣ٍؾ = ؾـ

 ٘ ٤ًٔٔس جُٔحء جُط٢ ضٔأل جُكٜٞ =

 ٠ُٝ:::ك٢ جُىه٤وس جأل

 ضٌٕٞ ٤ًٔس جُٔحء ك٢ جُكٜٞ ًحُطح٢ُ..

 ٘ ٗ/ٖٔٓ أ = 

 ٘ ٘/ٖٔٓ خ= 

 ٘ ٓٔ/ٔ -ٖٓ ؾـ= 

 ٘ ٕٓ/2ٗؿٔؼْٜ :::: ٤ًٔس جُٔحء ك٢ جُىه٤وس جأل٠ُٝ = 

 ٝذحُ٘ٓرس ٝجُط٘حْد ...

 ٘ ٕٓ/2وه٤وس ................. ٔ

 ِ٘ٔ وه٤وس ................ 

 وه٤وس 1٘2ٔ.ِٕ = 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ٓح ٛٞ قحَٚ ٍٞخ
 

 

 

 
 

 ٓح ٛٞ قحَٚ ٍٞخ ٓططح٤ُس جُكٍٝف جُٜؿحت٤س جُطح٤ُس :

 ١ ( –ش ( .................... . ) ّ  –ّ × ) خ (  –ّ × ) أ (  –) ّ 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 قحَٚ جٍُٟخ = ٚلٍ

ّ ( ٝٛٞ ٣ٓح١ٝ ٚلٍ ٝذحُطح٢ُ ٤ٌْٕٞ قحَٚ  –ألٕ أقى ػٞجَٓ ًٛٙ جُٔططح٤ُس جُٜؿحت٤س ٤ٌْٕٞ ) ّ 

 ٍٞخ جُؿ٤ٔغ ٚلٍ أ٣ٟحا 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ٓح ػىو ًَ ٗٞع

 
 

ْأٍ ػ٤ٖٞٞ ؾحٌٙ ق٤ٖ٘ٓ ػٔح ُى٣ٚ ٖٓ ٓح٤ٖس كأؾحخ ق٤ٖ٘ٓ ذإٔ ًَ ٓح ُى١ 

ٛٞ  أؿ٘حّ ػىج أٌذؼس ًَٝ ٓحُى١ ٛٞ ٓحػُ ػىج ْطس ًَٝ ٓحُى١ ٛٞ أذوحٌ ػىج 

 غٔح٤ٗس ٓح ػىو ًَ ٗٞع ٖٓ جُٔح٤ٖس ُىٟ ق٤ٖ٘ٓ ؟

 
 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٗلٍٜ جٕ ػىو جُٔح٤ٖس = ِ

 ٗ – ػىو جألؿ٘حّ = ِ

 ٙ –ػىو جُٔحػُ = ِ 

 1 –ػىو جألذوحٌ = ِ 

 ٝضطر٤ن جُٔؼحوُس

 ِ(– ٗ ِ( + )– ٙ  ِ( + )– 1ِ = ) 

ٖ  ِ– ٔ1 ِ = 

ٕ  = ِٔ1 

 = ِ9 

 ٣ٓط٘طؽ ٖٓ يُي إٔ

 ٘=  ٗ – 9ػىو جألؿ٘حّ = 

 ٖ=  ٙ – 9ػىو جُٔحػُ = 

 ٔ=  1 – 9ػىو جألذوحٌ = 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ذٌْ ٣ٍ٠وس ٣ٌٖٔ ػَٔ
 

 
ٓوحػى  1ُؿِِٞ ػ٠ِ ٗٓحء ٣ٍ٣ىٕٝ ج ٌٖؾحٍ ٝ  ٘

ٓٞٞٞػس ك٢ ٚق ٝجقى ذك٤ع ٣ٌٖ ج٤ُٓىجش ٓطؿحٌٝجش ، 

 كرٌْ ٣ٍ٠وس ٣ٌٖٔ ػَٔ يُي ؟

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٙ=  ٔ×  ٕ×  ٖ! = ٖذٔح جٜٖٗ غلغس ٗٓحء ئيجا ػىو ٠ٍم ؾِْٜٖٞ = 

 ٕٓٔ=  ٔ×  ٕ×  ٖ×  ٗ×  ٘! = ٘ئيجا ػىو ٠ٍم ؾِْْٜٞ =  ٘ٝجٍُؾحٍ 

 1جُ٘ٓحء ٓطؿحٌٝجش ٝػىو جٌٍُج٢ْ  ٝذٓرد ج٠ٍُٗ ج١ًُ ٣ُِٓ٘ح ذاؾلِ

 ْٙٞف ٣ٌٕٞ ػىو ٠ٍم ؾِِٞ جُ٘ٓحء ًكُٓس ٝجقىز = 

 ٕٖٓٗ=  ٕٓٔ×  ٙ×  ٙ! = ٘! × ٖ×  ٙئيجا ػىو جُطٍم ج٤ٌُِس = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 كٌْ ػىوٛح ؟
 

 

 
 

% غْ َجوش  ً٘طحخ َٝجوش جٌُطد ذ٘ٓرس  ُٕٓٓىٟ نحُى 

 % كٌْ ػىوٛح ؟ ٓٔذ٘ٓرس 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 ًطحخ  ٖٕٔػىوٛح 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 ًْ ػىو جُط٤ٌٞ ٖٓ ًَ ٗٞع ؟
 

 

 

 
لاير ،ذك٤ع ْؼٍ جُىؾحؾس   ٤٠ٍٔٓٓ ٖٓ جألٗٞجع جُطح٤ُس ذـ  ٣ٌٔٓٓى ٍٖجء 

ػٛلٌٞج ذ٣ٍحٍ  ٕٓلاير ، ْٝؼٍ جُكٔحٓس جُٞجقىز ٣ٌحالا ٝجقىجا ، ْٝؼٍ  ٘جُٞجقىز 

 ٝجقى كو١ . كٌْ ػىو جُط٤ٌٞ ٖٓ ًَ ٗٞع ؟

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 
 

 ٠ٔٓٓحتٍ ذــ  ٓٓٔلاير ( =  ٗػٛلٌٞز )  1ٓ( + قٔحٓس ٝجقىز ) لاير ( +  لاير 9٘وؾحؾس )  9ٔ

 لاير

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ًْ ٣ٌٕٞ غٖٔ ٍٖجء ًٛٙ جُِٓؼس
 

 

 
ؾ٤٘س كأٗٚ ٣ٌٓد ك٤ٜح نٔٓس أٓػحٍ ٓح ٣هٍٓز ئيج  ٓ٘ئيج ذحع ضحؾٍ ِْؼس ذٔرِؾ 

 ؾ٤٘س كٌْ ٣ٌٕٞ غٖٔ ٍٖجء ًٛٙ جُِٓؼس ٕٙذحػٜح ذٔرِؾ 

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 رٟحػس =٤ٌُِٖٝ غٖٔ جُ

 ِٓ٘+جٍُذف=

 جُهٓحٌز×٘جٍُذف=

 ٕٙجُهٓحٌز=-ِ

 ٕٙ-جُهٓحٌز =ِ

 ذحُطؼ٣ٞٝ

+ِِ٘(-ٕٙ=)٘ٓ 

=ِٖٓ 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ًْ ذ٤ٟٚ ًحٗص ك٢ ًَ ٖٓ جألًٞجّ
 

 
 

ذ٤ٟس . ئيج  1٘غلظ أًٞجّ ٖٓ جُر٤ٝ ؿ٤ٍ ٓطٓح٣ٝس ..ٓؿٔٞع جُر٤ٝ ك٤ٚ ؾ٤ٔؼحا 

ٓح٣ٝحا ُٔح ٛٞ ٝٞؼ٘ح ٖٓ جٌُٞٓس جأل٠ُٝ ك٢ جٌُٞٓس جُػح٤ٗس ػىوجا ٖٓ جُر٤ٝ ٓ

ٓٞؾٞو ك٢ ًٛٙ جٌُٞٓس جُػح٤ٗس ، غْ أنًٗح ٖٓ جُػح٤ٗس ٝٝٞؼ٘ح ك٢ جُػحُػس ػىوجا ٖٓ 

جُر٤ٝ ٓٓح٣ٝحا ُٔح ٛٞ ٓٞؾٞو ك٢ ًٛٙ جٌُٞٓس جُػحُػس ، ٝأن٤ٍجا أنًٗح ٖٓ جٌُٞٓس 

 جُػحُػس ٝٝٞؼ٘ح ك٢ جٌُٞٓس جأل٠ُٝ ػىوجا ٖٓ جُر٤ٝ ٣ٓح١ٝ جُؼىو جُٔٞؾٞو ك٤ٜح 

كإ ػىو جُر٤ٝ ك٢ ًَ جألًٞجّ جُػلظ ٤ٌْٕٞ ٓطٓح٣ٝحا ، كٌْ  ئيج كؼِ٘ح ًٛج ًِٚ

 ذ٤ٟٚ ًحٗص ك٢ ًَ ٖٓ جألًٞجّ

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 
 . ٕٔ،  ٕٗ،  ٕٕجألًٞجّ جُػلغس ٢ٛ : 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ًْ ػىو أكٍجو ًٛٙ جألٍْز ؟
 

 

 

 

 
 

 
أٍْز ٌٓٞٗٚ ٖٓ َٝؾ٤ٖ ، ُٜٔح غلغس أٝالو ٓطُٝؾ٤ٖ ، ُألٍٝ ٠لَ ، ُِٝػح٢ٗ 

 ُع غلغس أ٠لحٍ . كٌْ ػىو أكٍجو ًٛٙ جألٍْز ؟٠للٕ ، ُِٝػح

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 كٍوجا .ٗٔػىو أكٍجو جألٍْز : 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ًْ ًحٕ ػىو جُر٤ٝ ؟
 

 

 
 

 
ًحٗص جٍٓأز ك٢ ٣ٍ٠وٜح ئ٠ُ جُٓٞم ُطر٤غ ذ٤ٟٜح كٛىٜٓح ٠لَ ٝضٌٍٓ:كٓأُٜح ًْ 

ُٝٞ  ًحٕ ك٢ جُِٓس قط٠ جوكغ ؟ كوحُص: ئيج ٚللطٜح جغ٤ٖ٘ جغ٤ٖ٘ ٣ُ٣ى ػ٘ى١ ٝجقىز

ٚلل٘حٛح غلظ غلظ ٣ُ٣ى ٝجقى ، ُٝٞ ٚلل٘ح أٌذغ أٌذغ ٣ُ٣ى ٝجقى ُٝٞ ٚلل٘ح 

نٔٓس نٔٓس ٣ُ٣ى ٝجقى ، ُٝٞ ٚلل٘حٛح ْطس ْطس ٣ُ٣ى ٝجقىز ُٝٞ ٚلل٘ح ْرؼٚ 

 ْرؼٚ ال ٣ُ٣ى ٢ٖء . ًْ ًحٕ ػىو جُر٤ٝ ؟

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 

 . ٖٔٓػىو جُر٤ٝ =  

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓح ٛٞ جُُٖٓ ج١ًُ ٣كطحؾٚ
 

 
٤ِٞ ٓطٍ ٝجقى ، ٣ؿد إٔ ٣ؿطحَ ٗلوح ا ٣رِؾ ٠ُٞٚ ٤ًِٞ ٓطٍج ا ٝجقىج ا هطحٌٙ ٠ُٞٚ ً

أ٣ٟح ا ، ٓح ٛٞ جُُٖٓ ج١ًُ ٣كطحؾٚ جُوطحٌ ٤ُؿطحَ ًٛج جُ٘لن ، ػِٔح ذإٔ ٍْػطٚ 

 ٤ًِٞٓطٍج ا ك٢ جُٓحػس ؟ ٢ٛٔ٘ 

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 وهحتن 1جُُٖٓ ج١ًُ ٣كطحؾٚ جُوطحٌ ٤ُؿطحَ ًٛج جُ٘لن ٛٞ 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 كٔح ٢ٛ؟

 

 
 

 

 

 كٔح ٢ٛ؟ ٓ٘ٔٓس أٌهحّ ٓططح٤ُس قحَٚ ؾٔؼْٜ ٣ٓح١ٝ ن

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 جالٌهحّ ٢ٛ

 1+9+ٔٓ+ٔٔ+ٕٔ=٘ٓ 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ًْ ًحٕ لاير ك٢ جُٛ٘ىٝم

 
 غلغس أٖهح٘ ونِٞج جُٔطؼْ، كطٍٝج ٝضـىٝج ٝضؼٗٞج، يٛد أٍٝ ٤ُكحْد ، 

 لاير ،  ٓٓٔكوحٍ ُٚ جُٔكحْد: أوكغ هى ٓح ك٢ ًٛج جُٛ٘ىٝم ٝ جْكد 

٤كحْد، كوحٍ ُٚ جُٔكحْد: أوكغ هى ٓح ك٢ ًٛج جُٛ٘ىٝم ٝ جْكد كًٛد جُػح٢ٗ ُ

لاير كًٛد جُػحُع ٤ُكحْد، كوحٍ ُٚ جُٔكحْد: أوكغ هى ٓح ك٢ ًٛج جُٛ٘ىٝم ٓٓٔ

 لاير ، ٝػ٘ىٓح ٌأ١ جُػحُع جُٛ٘ىٝم ٝؾى أٗٚ ال ٣ٞؾى ٝال لاير ؟؟  ٓٓٔٝ جْكد

 ٘ ٤ُكحْرٞج ؟؟ جُٔطِٞخ // ًْ ًحٕ لاير ك٢ جُٛ٘ىٝم ػ٘ىٓح يٛرٞج غلغس أٖهح

 )))) ذ٠ٍٗ أٗٚ ًحٕ ٓرِؾ ٓؼ٤ٖ ك٢ جُٛ٘ىٝم ((
 

 جؾحذس جُِـُ
 

  ٘.12ًحٕ ك٤ٚ 

  2٘=  ٓٓٔ - 2٘ٔ=  ٘.12+  ٘.٣12ىكغ أٍٝ 

  ٓ٘=  ٓٓٔ - ٓ٘ٔ=  2٘+  ٣2٘ىكغ جُػح٢ٗ 

 ٓ=  ٓٓٔ - ٓٓٔ=  ٓ٘+  ٣٘ٓىكغ جُػحُع 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓط٢ ٣ٌٕٞ
 

 
٣ٌٕٞ ػحٓحا ،، ٓط٢  ٖ٘ػحٓحا ٝػٍٔ ػ٢ِ  ٘ٙػٍٔ ٤ٍْٔ 

 ػٍٔ ٤ٍْٔ ٞؼق ػٍٔ ػ٢ِ ؟

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 هرَ نّٔ ْ٘ٞجش

 

 

 

 

 
 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ك٢ ًْ ٣ّٞ ضَٛ
 

 
 

ٓطٍ( .. ٣ٕ٘هلٝ ْطف جُٔحء ك٢ ذثٍ ػٖ جُكحكس جُؼ٤ِح ُِرثٍ ذٔوىجٌ ٓط٣ٍٖ )

قحُٝص قٍٗز ٓٞؾٞوز ػ٠ِ ْطف جُٔحء ك٢ جُرثٍ إٔ ضٛؼى ئ٠ُ قحكطٚ .. كٌحٗص 

ضٓط٣ٍف ٝض٘حّ أغ٘حء ج٤َُِ كطُُ٘ن ئ٠ُ ْ٘ط٤ٔطٍ ( أغ٘حء جُٜ٘حٌ .. غْ ٓ٘ضوطغ )

ْ٘ط٤ٔطٍ ( .. ك٢ ًْ ٣ّٞ ضَٛ جُكٍٗز ئ٠ُ ْطف جُرثٍ ئيج  ٓٗأْلَ ذٔوىجٌ)

 جْطٍٔش ػ٠ِ يُي ؟

          
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 
ْ٘ط٤ٔطٍجش ( .. ٝك٢ ج٤ُّٞ جُهحّٓ  ٓٔ( ٣ٞٓحا . كحُكٍٗز ضٛؼى ًَ ٣ّٞ ٓوىجٌ ٣ٓح١ٝ )ْٙٔطس ػٍٗ )

٘طٔطٍ ( ٖٓ جُكحكس .. ٝك٢ ج٤ُّٞ جُٓحوِ ػٍٗ ضَٛ ئ٤ُٜح ) ألٜٗح ك٢ ج٤ُّٞ ْٓ٘ػٍٗ ضٌٕٞ ػ٠ِ ذؼى )

 جألن٤ٍ ُْ ضْ٘ ؛ كطُُ٘ن ( .

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ًْ ٍٓز
 

 

 
 

ك٢ أقى جُى٣ٌٝحش أؾطٔغ غٔح٤ٗس ٖٓ جألٖهح٘ ، ٝػ٘ى جٗطٜحء 

جُؿِٓس ضٛحكف جُؿ٤ٔغ . ًَٝ ٝجقى ْٜٓ٘ ٚحكف ج٥ن٣ٍٖ 

ذح٤ُى٣ٖ ؾ٤ٔؼْٜ . ٝجُٓإجٍ ٛٞ : ًْ ٍٓز قىغص جُٔٛحككس 

 ذ٤ْٜ٘ ؟

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٍٓز . جألٍٝ ٚحكف ْرؼس آن٣ٍٖ ٝجُػح٢ٗ ْطس آن٣ٍٖ ًٌٝٛج . 1ٕقىغص جُٔٛحككس ذح٤ُى٣ٖ 

2  +ٙ  +٘  +ٗ  +ٖ  +ٕ  +ٔ  = +ٕ1 . 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 كٌْ ػىو جٍُؾحٍ ؟
 

 
 

 

 

ْحٌ ٌؾَ ٌٝٝجءٙ ٌؾلٕ . ْٝحٌ آنٍ ٝأٓحٓٚ ٌؾلٕ ، 

 ؟ ْٝحٌ غحُع ذ٤ٖ ٌؾ٤ِٖ . كٌْ ػىو جٍُؾحٍ

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ػىو جٍُؾحٍ غلغس .

 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 ٓح جُؼىو؟

 

 
 

 

ٓح جُؼىو ج١ًُ ئيج ٍٞذطٚ ذ٘لٓٚ ٝأٞلص ئ٤ُٚ )نٔٓس( أٚرف 

 ( ؟ٖٓ)

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

  ٖٓ=  ٘+  ٕ٘=  ٘×  ٘( . ٘جُؼىو ٛٞ ) 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓح جُؼىو؟
 

 

 
 

، كٔح ٛٞ جُؼىو ئيج ًحٕ ج٥قحو ٣ٓح١ٝ  ٕٔػىو ٓإُق ٖٓ ٌه٤ٖٔ ٓؿٔٞػٜٔح 

 ؼل٢ جُؼٍٗجش ؟ٞ
 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ِ( ُٕ٘لٍٜ إٔ )ِ( ٛٞ ٌهْ جُؼٍٗجش ك٤ٌٕٞ ج٥قحو ٛٞ )

ٕ = ِ + ِٕٔ 

ٖ = ِٕٔ 

 ) جُؼٍٗجش ( ِٗ = 

 1=  ٕ×  ٗج٥قحو = 

 . 1ٗجُؼىو ٛٞ : 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 ك٤ٌق ٗوْٓ جُؿٔحٍ ؟
 

 
 

ؾٔلا ٝأ٠ٚٝ ُِرٌٍ ذ٘ٛلٜح ُِٝػح٢ٗ ذػِػٜح ،  2ٔضٞك٢ ٌؾَ ٝضٍى ألٝالوٙ جُػلغس 

 حُع ذطٓؼٜح . ك٤ٌق ٗوْٓ جُؿٔحٍ ذ٤ٖ جألٝالو قطٔحا وٕٝ إٔ ٗؿُب أ١ ؾَٔ ؟ُِٝػ
 

 جؾحذس جُِـُ
 ؾٔلا . ٤ٟٗٔ1ق ؾٔلا ك٤ٛرف ٓؼ٘ح : 

 ؾٔحٍ . 9=  ٕ/٣ٔ1أنً جألٍٝ ٗٛلٜح : 

 ؾٔحٍ . ٙ=  ٖ/  ٣ٝٔ1أنً جُػح٢ٗ غِػٜح : 

 = ؾ٤ِٖٔ . 9/ ٣ٝٔ1أنً جُػحُع ضٓؼٜح : 

 ؾٔلا . ٝٗأنً جُؿَٔ ج١ًُ أٞل٘حٙ ُ٘ح 2ٔ=  ٕ+  ٙ+  9ك٤ٌٕٞ ٓؿٔٞػٜح : 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٤ًق ضٓطط٤غ؟
 

 

 
هطؼس يٛر٤س ٓطٗحذٜس ضٔحٓح ا،ٌُٖٝ ك٤ٜح هطؼس ٝجقىز كو١  ٕٗئيج ًحٕ ٓؼي 

ٓـٖٗٞس َٜٝٝٗح أهَ ٖٓ جُوطغ جُرحه٤س ،٤ًق ضٓطط٤غ ذحْطؼٔحٍ ٤ُٓجٕ يٝ ًلط٤ٖ 

 ُٝي َٝٗطحٕ كو١ إٔ ضطؼٍف ػ٠ِ جُوطؼس جُٔـٖٗٞس ؟؟
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 

 1، 1، 1جهٓحّ ====<<<  ٖج٠ُ  ٕٗٗوْٓ جُوطغ جٍ 

 غْ ُٕٗ ٓؿٔٞػط٤ٖ )جَُٞٗس جأل٠ُٝ ( ٛ٘حى جقطٔحالٕ :

هطغ  1جٜٗٔح ٓطؼحوُطحٕ )ًٝٛج ٣ؼ٢٘ )ٓح٣ٜٔٞٗح ذٗة ...( ٗأنً جُٔؿٔٞػس جُرحه٤س ج٢ُِ ٢ٛ ٌٓٞٗس ٖٓ 

 ٕ،  ٖ،  ٖٝٗوٜٓٔح ج٠ُ 

ػح٤ٗس (جيج ضؼحوال )ٓح٣ٜٔٞٗح ذ٢ٗ ًٝٛج ٣ؼ٢٘ جٕ ُْٜٝٗٗ )جَُٞٗس جُ ٖٗأنً جُٔؿٔٞػطحٕ ج٢ُِ ػىوْٛ 

جُوطؼط٤ٖ ج٢ُِ ٓؼحٗح جقىٛٔح جُهل٤لس ُٜٗٗٔح جَُٞٗس جألن٤ٍز ٝج٢ُِ ٓح ٣ٍؾف ٛٞ جُٔـٗٞٔ(ٝجيج ُْ ٣طؼحوال 

هطغ ٗأنً جُػلظ هطغ ُٕٝٗ غ٤ٖ٘ ْٜٓ٘ ج٢ُِ ٓح ٣ٍؾف ٛٞ جُوطؼس جُٔـٖٗٞس  ٖجُٔؿٔٞػط٤ٖ ج٢ُِ ك٤ْٜ 

 ىٗح ٢ٛ جُٔـٖٗٞسٝجيج جضُٗح ضٌٕٞ ج٢ُِ ذ٤

هطغ ُْ ٣طؼحوال ..ًًج ٗأنً جُٔؿٔٞػس جُهل٤ل٤س ج٢ُِ  1جالقطٔحٍ جُػح٢ٗ ...إٔ جُٔؿٔٞػط٤ٖ جٌُٔٞٗطحٕ ٖٓ 

 ٕ،ٖ،ٖٓحضٍؾف )ج٤ًى ك٤ٜح جُوطؼس جُٔـٖٗٞس (ٝذؼى٣ٖ ٗؼَٔ ك٤ٜح ًٔح ك٢ جالقطٔحٍ جألٍٝ )ٗوٜٓٔح ج٠ُ 

 هطغ ........جُم (

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ حت١ًْ ٖٓ جُٞهص ٣ٓطـٍم ذ٘حء ٗلّ جُك
 

 
 

 
ْحػحش ػَٔ ٓطٞجِٚس ، ذ٤٘ٔح ٣وّٞ  ٣ٗوّٞ جُٜٔ٘ىِ نحُى ذر٘حء قحت١ ٍُٓ٘ نلٍ 

ْحػحش ٓطٞجِٚس ، كايج ؾٔؼ٘ح جُٜٔ٘ىِ  ٙجُٜٔ٘ىِ قحٓى ذر٘حء ٗلّ جُكحت١ ك٢ 

 قحٓى ٝجُٜٔ٘ىِ نحُى كٌْ ٖٓ جُٞهص ٣ٓطـٍم ذ٘حء ٗلّ جُكحت١ ؟؟
 

 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 

 وه٤وس ْٓٗحػس ٕٝ

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ُهٍجف ًْٝ ػىو جألَٝ ؟ًْ ػىو ج
 

 

 
 

،كٌْ ػىو  99هط٤غ ٖٓ جُهٍجف ٝجألَٝ ٓؿٔٞع ٓحك٤ٚ ٖٓ ٌؤِٝ ٝجٌؾَ 

 جُهٍجف ًْٝ ػىو جألَٝ ... جيج ػِٔص إٔ ػىو جالَٝ ٛٞ ٞؼق ػىو جُهٍجف؟

 
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 

 ٗلٍٜ إٔ ػىو جُهٍكحٕ ل ك٤ٌٕٞ ػىو ٌءْٜٝح 

 ل ٘ٝأٌؾِٜح 

 ل ٙل =  ٕ× ٖأٌؾِٜح ٓغ ٌءْٜٝح ل ك٤ٌٕٞ ٓؿٔٞع  ٕٝٗلٍٜ إٔ ػىو أَُٞ 

 ٝٓ٘ٚ 99ل =  ٙل +  ٘أ١  99ٓؿٔٞػٜٔح = 

 99= ٔٔل

 . 1ٔٝجألَٝ  ٣ٝ9٘طؽ جٕ ػىو جُهٍجف 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 ًْ لاير ٣أنً ًَ ٜٓ٘ٔح؟؟
 

 
 

 
 ٌؾلٕ ًحٗح ٤ٓ٣ٍجٕ ك٢ جُٛكٍجء ، كحُطو٤ح ذٍؾَ ؾحتغ ..

 ١أٌؿلس كحهطٓٔٞٛح ذ٤ْٜ٘ ذحُطٓحٝ ٘أٌؿلس ٝجُػح٢ٗ  ًٖٝحٕ جألٍٝ ٓؼٚ 

 ًٝحٗٞج ًِٔح أنًٝج ٌؿ٤لحا ٣وٓٔٞٗٚ غلغس أهٓحّ ٓطٓح٣ٝس ..

 ٣ٌحالش كٌْ لاير ٣أنً ًَ ٜٓ٘ٔح؟؟ 1ٝذؼى جألًَ أػطحٛٔح جٍُؾَ 
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 أٌؿلس أًِٜح غلغس أٖهح٘ ذحُطٓح١ٝ 1=  ٘+  ٖٗؿى إٔ ٓؿٔٞع جألٌؿلس = 

ك٤ْٜ جٍُؾَ ج٤ُٟق ٝج١ًُ ٌؿ٤ق أ١ جغ٤ٖ٘ ٝغِػ٢ ٌؿ٤ق ٌَُ ٖهٙ ذٔح  ٖ\1أ١ إٔ ًَ ٖهٙ أًَ 

 ٣ٌحالش أٝ 1وكغ ٓوحذَ يُي 

 ٌؿ٤ق \ ٖ= ٣ٌحالش 1\( ٖ\1)

 ٖ\ٔ=  ٖ\1 -ٖٝهى أًَ ٖٓ جٍُؾَ جألٍٝ ٚحقد غلغس جألٌٌؿلس  -

 أ١ لاير ٝجقى ٔ=  ٖ×  ٖ\ٔأٝ غِع ٌؿ٤ق ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ ٤ٛٗرٚ 

 ٖ\2=  ٖ\ٔ- ٖ\1ٖٝٓ جٍُؾَ جُػح٢ٗ ٚحقد نٔٓس جألٌؿلس أًَِ جُرحه٢ أ١  -

 أ١ ْرؼس ٣ٌحال 2=  ٖ×  ٖ\2ٝذحُطح٢ُ ٤ٌْٕٞ ٤ٛٗرٚ 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 كٌْ ٣ٌٕٞ ػٍٔ ًَ ٜٓ٘ٔح ؟؟
 

 
 

جيج ًحٕ ْٖ ٌقحخ ٓػَ ْٖ ػ٠ِ ٍٓز ٝغِع ، كٌْ ٣ٌٕٞ ػٍٔ ًَ ٜٓ٘ٔح 

 ْ٘س ؟؟ ٕٙٔجيج ًحٕ ٓؿٔٞع ػ٣ٍٜٔٔح 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

  ٗ٘، ػ٠ِ  2ٌٕقحخ 

  -جُطل٤ٍٓ :

 ْ٘ٞجش  ٖجيج جكطٍٞ٘ح جٕ ػٍٔ ػ٠ِ 

 ْ٘ٞجش ) ٍٓز ٝغِع ػٍٔ ػ٠ِ ( ٗػٍٔ ٌقحخ  جيٕ ٤ٌْٕٞ

 ٕٙٔٝق٤ع جٕ ٓؿٔٞع جػٔحٌْٛ 

 2ٕ، ػٍٔ ٌقحخ =  ٗ٘( =  2/ٖ* ) ٕٙٔجيٕ ػٍٔ ػ٠ِ = 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 كٌْ ػٍٔ ًَ ٖٓ ٛإالء جُػلغس ؟؟
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣ُ٣ى ػٍٔ ج٣ٔحٕ ٍٓز ٝنٔٓح ػٖ ػٍٔ ْحٌٙ ج١ًُ ٣ُ٣ى ٍٓز ٌٝذغ ػٖ ْح٠ُ 

 ػٍٔ ًَ ٖٓ ٛإالء جُػلغس ؟ْ٘س ، كٌْ  ٘ٓٔٝٓؿٔٞع أػٔحٌْٛ 
 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٕٗج٣ٔحٕ                ْٖ٘حٌٙ             1ْٕح٠ُ  

  -جُطل٤ٍٓ :

 ُٞ جكطٍٞ٘ح ) جالكطٍجٜ ٓؼ٘حٙ جْطٜرحٍ

 ػ٠ِٔ ٣إو١ ج٠ُ ضكو٤ن جُٔطِٞخ ذؼ٤ىجج ػٖ جْطهىجّ جُٔؼحوالش ٝجكطٍجٜ ٌَٓٞ 

 ُِٔؿح٤َٛ (

 ْ٘ٞجش ، كًٜج ٓؼ٘حٙ  ٗجٕ ػٍٔ ْح٠ُ = 

 ْ٘ٞجش ) الٗٚ ٣ُ٣ى ٍٓز ٌٝذغ ػٖ ػٍٔ ْح٠ُ ( ، ٝذحُطح٠ُ  ٘جٕ ػٍٔ ْحٌٙ ٤ٌْٕٞ 

 ْ٘ٞجش ) ٝيُي الٗٚ ٣ُ٣ى ٍٓز ٝنّٔ ػٖ ػٍٔ ْحٌٙ ( ٤ٌْٕٙٞ ػٍٔ ج٣ٔحٕ 

  ٘ٓٔٝق٤ع جٕ ٓؿٔٞع جػٔحٌْٛ 

 ٙ:  ٘:  ٗذ٘ٓرس  ٘ٓٔجيٕ ٣طْ ض٣َٞغ جٍُهْ 

 ، 1ٕ( =  ٘ٔ/ ٗ* )  ٘ٓٔجيٕ ػٍٔ ْح٠ُ = 

 ٕٗ( =  ٘ٔ/ٙ* ) ٘ٓٔ، ػٍٔ ج٣ٔحٕ =  ٖ٘( =  ٘ٔ/  ٘* )  ٘ٓٔػٍٔ ْحٌٙ = 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 كٌْ أًَ ك٢ ج٤ُّٞ جألٍٝ؟
 

 
 

ضلحقس ًَٝ ٣ّٞ ٣أًَ أًػٍ ٖٓ ج١ًُ  ٖٙأ٣حّ  ٌٖؾَ أًَ ك٢ 

 هرِٚ ذطلحقط٤ٖ. كٌْ أًَ ك٢ ج٤ُّٞ جألٍٝ؟

 

 جؾحذس جُِـُ
 
ٝج٢ُِ  9ًٔٛج ج٤ُّٞ جُػح٢ٗ ج٢ُِ أًَ ك٢ ج٤ُّٞ ج٢ُِ هرِٚ ٕٔ= ٖ÷  ٖٙ

 ٖٕذؼىٙ 

 

 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓح ٓوىجٌ جُر٤ٝ ذٌَ ِْس ؟
 

 

 
 

ذ٤ٟس (  ِْٕٖٓطحٕ ٖٓ جُر٤ٝ ٓؿٔٞع ٓحذٜٔح ٖٓ جُر٤ٝ ) 

كايج ًحٕ جُر٤ٝ ذحُِٓس جأل٠ُٝ ٣ُ٣ى ػٔح ذحُِٓس جُػح٤ٗس 

 ذ٤ٟس ( كٔح ٓوىجٌ جُر٤ٝ ذٌَ ِْس ؟ 2ٓذٔوىجٌ ) 

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ( 9٘ٔجُِٓس جأل٠ُٝ : ضكط١ٞ ػ٠ِ ) 

 ( ٕ٘ٔػ٠ِ ) جُِٓس جُػح٤ٗس : ضكط١ٞ 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ كٌْ ذ٤ٟس ًحٗص ٓغ جُروحٍ ..
 

 
 أٖهح٘ ئ٠ُ ذحتغ ذ٤ٝ : ٖيٛد 

 كوحٍ جألٍٝ ُِرحتغ : أػط٢٘ ٗٛق جُر٤ٝ جُٔٞؾٞو ػ٘ىى ٣َٝحوز ٗٛق ذ٤ٟس ..

 ٝهحٍ جُػح٢ٗ : أػط٢٘ ٗٛق ذحه٢ جُر٤ٝ ٣َٝحوز ٗٛق ذ٤ٟس ..

 ٝهحٍ جُػحُع : أػط٢٘ ٗٛق جُر٤ٝ جُٔطرو٢ ٣َٝحوز ٗٛق ذ٤ٟس ..

 ُْٜ جُروحٍ ًَ ٓح ػ٘ىٙ ٖٓ جُر٤ٝ ُْٝ ٣ٌٍٓ أ١ ذ٤ٟس  كرحع

 كٌْ ذ٤ٟس ًحٗص ٓغ جُروحٍ .. ؟
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 

 ذ٤ٟحش 2

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ؟ًْ ٖٓ جُٔحٍ ًحٕ ٓغ أقٔى ٝػٍٔ
 

 

 
 

 

هحٍ أقٔى ألن٤ٚ ػٍٔ أػط٢٘ ؾ٤ٜ٘حٕ ٖٓ ػ٘ىى ك٤ٌٕٞ ٓح 

ػ٘ى١ ٞؼق ٓح ػ٘ىى ٝهحٍ ػٍٔ ألن٤ٚ أقٔى ذَ أػط٢٘ أٗص 

٤ٌٕٞ ٓح ػ٘ى١ ٓٓح١ٝ ُٔح ػ٘ىى ٖٓ ٓحٍ ؾ٤ٜ٘حٕ ٖٓ ػ٘ىى ُ

 ؟.. كٌْ ٖٓ جُٔحٍ ًحٕ ٓغ أقٔى ٝػٍٔ 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٓٔٝ جن٤ٚ ػٍٔ ٣ِٔي  ٗٔجقٔى ٣ِٔي ٖٓ جُٔحٍ 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 ًْ كط٤ٍز أًَ ًَ ٝجقى ْٜٓ٘ ؟
 

 

 

 
 جضلن غلغس أٚىهحء ػ٠ِ إٔ ٣ًٛد أقىْٛ ٍُٗجء جُلطحتٍ ُْٜ ْٛ جُػلغس.

 تٍ ،ٌُ٘ٚ ٝؾى ٚى٣و٤ٚ ٗحت٤ٖٔ كأًَ قٛطٚ ٝ ٗحّ.يٛد جٍُؾَ ٝ جٖطٍٟ ُْٜ جُلطح

ذؼى ه٤َِ جْط٤وع جُػح٢ٗ كٍأٟ جُلطحتٍ،أًَ قٛطٚ ٖٓ جُلطحتٍ جُط٢ ٌآٛح أٓحٓٚ 

ذ٘ٓرس جُػِع ، ٝ ضٍى جُػِػ٤ٖ ٍُك٤و٤ٚ جُ٘حت٤ٖٔ وٕٝ جٕ ٣ؼٍف ذإٔ ٌك٤وٚ جألٍٝ هى 

 أًَ قٛطٚ هرَ إٔ ٣٘حّ .

جُٔٞؾٞو غْ ٗحّ ٝ ٛٞ ال ٣ى١ٌ ذإٔ  جْط٤وع جُػحُع ٝ ٌأٟ جُلطحتٍ كأًَ جُػِع ٖٓ

ٌك٤و٤ٚ هى أًل قٛطٜٔح. ٝ أن٤ٍجا جْط٤وع جُػلغس كوحٓٞج ذطو٤ْٓ جُلطحتٍ جُرحه٤س 

ئ٠ُ غلغس أهٓحّ ٓطٓح٣ٝس،كٌحٕ ٤ٛٗد ًَ ٝجقى ْٜٓ٘ غٔح٢ٗ كطحتٍ ٝ ًٛج غِع 

جُؼىو جُٔطرو٢ كَٜ ٣ٌٔ٘ي ٓؼٍكس ػىو جُلطحتٍ جُٔٗطٍجز؟ ٝ ًْ كط٤ٍز أًَ ًَ ٝجقى 

 ْٜ ؟ٓ٘
 

 جؾحذس جُِـُ
 

 كط٤ٍز 1ٔػىو جُلطحتٍ :

 كط٤ٍز ٖ٘أًَ جألٍٝ:

 كط٤ٍز ٕٙأًَ جُػح٢ٗ:

 كط٤ٍز ٕٓأًَ جُػحُع:

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓحيج ضٛ٘غ ؟
 

 

 
 

 
جٍٓأز ػ٤ٔحء ُى٣ٜح جٌذؼس قرحش ٖٓ جُىٝجء ًَ جغ٘ط٤ٖ ٖٓ ٗلّ جُِٕٞ، ػ٤ِٜح جنً 

ط٤ٖ ٖٓ قرط٤ٖ كو١ ٖٓ ٤ُٖٗٞ ٓهطِل٤ٖ . ٝجال كحٜٗح ْٞف ضٔٞش ك٢ قحٍ جنًش قر

جُِٕٞ ٗلٓٚ ، كٔحيج ضٛ٘غ ؟ ػِٔح جٕ ؾ٤ٔغ قرحش جُىٝجء ُٜح ٗلّ جُكؿْ 

 ٝجٍُجتكس ٝجُطؼْ ٝال ٣ٞؾى ٖٓ ٣ٓحػىٛح ػ٠ِ جالنط٤حٌ.

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ضوْٓ ًَ قرس ج٠ُ ٗٛل٤ٖ..ٝضأنً ٗٛق قرس ٖٓ ًَ قرس !!

 

 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٤ًق ضطٍٛف ؟
 

 

 
 

 

 ُطٍ ، 2ُطٍ ٝج٥نٍ ْؼطٚ  ٗٓؼي ٝػحءجٕ أقىٛح ْؼطٚ 

ُطٍ ٖٓ جُٔحء ذحْطهىجّ ٣ًٖٛ جُٞػحء٣ٖ .  ٙٝػ٤ِي إٔ ض٤ٌَ 

 ك٤ٌق ضطٍٛف ؟

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ُطٍ . ُٖطٍ ك٘كَٛ ػ٠ِ  ُٗطٍ ٝٗأنً ٜٓ٘ح  2جُهطٞز جأل٠ُٝ : ٤ٌَٗ 

 ُطٍ . ُٓٔطٍ ك٘كَٛ ػ٠ِ 2جُهطٞز جُػح٤ٗس : ٤ٌَٗ 

 ُطٍ . ُٙطٍ ك٘كَٛ ػ٠ِ  ٗجُهطٞز جُػحُػس : ٗأنً ٜٓ٘ح 

 

 

 
 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ْٔحػ٤ِ٤س ػٖ جُـٍوهس؟ًْ ضرؼى جال
 

 

 
 

هٌٍ أقىْٛ جُٓلٍ ٖٓ جُـٍوهس ئ٠ُ جالْٔحػ٤ِ٤س ُوٟحء ذؼٝ جُٞهص، ٌُٖٝ ُٓٞء 

قظٚ كوى ًحٗص ٤ْحٌضٚ هى٣ٔس ذؼٝ جُٗة ٝضكطحؼ ٍُِجقس ٖٓ كطٍز ألنٍٟ. كٌحٗص 

 ٌقِطٚ ًحُطح٠ُ:

 ك٠ ج٤ُّٞ جألٍٝ هطغ ٗٛق جُٔٓحكس ئ٠ُ جإلْٔحػ٤ِ٤س

 حكس جُٔطرو٤سك٠ ج٤ُّٞ جُػح٠ٗ هطغ ٗٛق جُٔٓ

 ك٠ ج٤ُّٞ جُػحُع هطغ غلغس أٌذحع جُٔٓحكس جُٔطرو٤س

 ًْ ٓٔك٠ ج٤ُّٞ جٍُجذغ هطغ ٓٓحكس 

 ك٠ ج٤ُّٞ جُهحّٓ هطغ غِػ٠ جُٔٓحكس جُٔطرو٤س

 ٝك٠ ج٤ُّٞ جألن٤ٍ أ٠ٜٗ جُهّٔ ٤ًِٞٓطٍجش جُٔطرو٤س

 ًْ ضرؼى جالْٔحػ٤ِ٤س ػٖ جُـٍوهس؟
 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ًْ ٕٓٓك٢ ج٤ُّٞ جالٍٝ هطغ 

 ًْ ٓٓٔجُػح٠ٗ هطغ ………

 ًْ 2٘……جُػحُع……..

 ًْ ٓٔ……..جٍُجذغ……

 ًْ ٓٔ…..جُهحّٓ…..

 ًْ ٘….جُٓحوِ….

 ًْ ٓٓٗجُٔٓحكس = 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 

 كٔحيج ضلؼَ ؟
 

 
ْرؼس هىٌٝ ِٓٔٞءز ذح٤ُٔحٙ ، ْٝرؼٚ هىٌٝ أنٍٟ ِٓٔٞء ٗٛلٜح ذح٤ُٔحٙ ) جٗطرٚ 

جُوىٌٝ  ٗٛلٜح ٤ُّ ًِٜح ( ْٝرؼس هىٌٝ غحُػس نح٤ُس ضٔحٓح ، جُٔطِٞخ ض٣َٞغ

ؾ٤ٔؼٜح ئ٠ُ غلظ ٓؿٔٞػحش ك٢ ًَ ٓؿٔٞػس ٗلّ ػىو جُوىٌٝ ٝٗلّ ج٤ٌُٔس ٖٓ 

 ج٤ُٔحٙ

ٓلقظٚ ٛحٓس : جُوىٌٝ ٓـِوس ذـطحء كل ضٓطط٤غ إٔ ضٌٓد ج٤ُٔحٙ ٝال ض٘وِٜح ٖٓ 

 هىٌ ئ٠ُ آنٍ . كٔحيج ضلؼَ ؟
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ٘.ٖٝج٤ٌُٔس  2كحٌؽ = جُؼىو  ٕٗٛق جٓطلء + ٤ِٖٓحٕ +  ٕجُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ = 

 ٘.ٖٝج٤ٌُٔس  2كحٌؽ = جُؼىو  ٕٗٛق جٓطلء +  ٤ِٖٓحٕ + ٕجُٔؿٔٞػس جُػح٤ٗس = 

 ٘.ٖٝج٤ٌُٔس  2كحٌؽ = جُؼىو  ٖٗٛق جٓطلء +  ٤ِٓٔحٕ + ٖجُٔؿٔٞػس جُػحُػس = 

 

 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 

 ًْ ٠ٍٞ ًٛج جُٗحٌع ؟
 

 

 
 

ػٔٞو ٌٗٞ ػ٠ِ ؾٜط٢ جُٗحٌع ، ذك٤ع  ٘ٗهحٓص ٓى٣٘س ذاٗحٌز ٖحٌع ، كًٍرص 

ٓطٍجا ػٖ جُؼٔٞو ج٥نٍ ك٢ جُؿٜس جُٞجقىز ٖٓ جُٗحٌع  ًَٖٓ ػٔٞو ٓٓحكس   ٣رؼى

، أٓح ك٢ جُؿٜس جُٔوحذِس كوى قٍٚص جُٔى٣٘س ػ٠ِ إٔ ٣وغ ػٔٞو جٌُ٘ٞ ك٢ ٓ٘طٛق 

 جُٔٓحكس ذ٤ٖ جُؼٔٞو٣ٖ جُٞجهؼ٤ٖ ك٢ جُؿٜس جألنٍٟ . ًْ ٠ٍٞ ًٛج جُٗحٌع ؟

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

ػٔٞو ٌٗٞ ػ٠ِ جُؿٜس جُٔوحذِس  ٕٕع  ٝػٔٞو ٌٗٞ ػ٠ِ ؾٜس ٖٓ جُٗحٌ ٖٕٛ٘حى 

ٓٓحكس ذ٤ٖ جألػٔىز جُػلغس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ ٠ٍٞ  ُٕٕٜح ، كٜ٘حى 

 ٓطٍجا  ٓٙٙ=  ٖٓ×  ٕٕجُٗحٌع = 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 

 َٛ ضؼِْ ك٢ أ١ ٣ّٞ ؟
 

 
 

 

ٝٞغ ذٓطح٢ٗ ٍَٛز ك٢ قٜٞ، كٞؾىٛح ضٌرٍ ذٔوىجٌ جُٟؼق 

ضؼِْ ًَ ٣ّٞ. ٝك٢ ج٤ُّٞ جُؼحٍٖ ٓألش جٌُُٛٞ جُكٜٞ، َٛ 

 ك٢ أ١ ٣ّٞ ًحٗص جٍُُٛز ضٔأل ٗٛق جُكٜٞ؟

 

 

 جؾحذس جُِـُ
 

 ِٓثص جُُٛٞ ٗٛق جُكٜٞ ك٢ جُطحْغ )ألٗٚ ٤ْٟحف ػ٤ِٜح

 جُٟؼق ج٤ُّٞ جُؼحٍٖ كطٛرف ِٓثص جُكٜٞ ذٌحِٓٚ



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓح ٓؿٔٞع ٓح ْؿِٚ ك٢ ج٤٠ُٖٞٗ جالٍٝ ٝجُػح٢ٗ ..؟؟
 

 

 
 

 ٗوطس نلٍ ْ٘ٗؿَ جُلػد ػ٢ِ ك٢ ٓرحٌز ًٍز جُِٓس 

 ُٔرحٌجز جالٌذؼس . كايج ًحٕ ٓح ْؿِٚ ك٢ ٠ٖٞجٖٞج٠ ج

 جُػح٢ٗ ٞؼق ٓح ْؿِٚ ك٢ ج٠ُٞٗ جألٍٝ، ٝٓح ْؿِٚ ك٢

 ج٠ُٞٗ جُػحُع ٗٛق ٓح ْؿِٚ ك٢ ج٠ُٞٗ جُػح٢ٗ ، ٝٓح

 ْؿِٚ ك٢ ج٠ُٞٗ جٍُجذغ ٗٛق ٓح ْؿِٚ ك٢ ج٠ُٞٗ جُػحُع ،

 كٔح ٓؿٔٞع ٓح ْؿِٚ ك٢ ج٤٠ُٖٞٗ جالٍٝ ٝجُػح٢ٗ ..؟؟
 

 

 جؾحذس جُِـُ
 ٗوطس ٖٓ

 ْٓٔؿَ جُلػد ػ٢ِ ك٢ ج٠ُٞٗ جالٍٝ 

 ْٕٓؿَ جُلػد ػ٢ِ ك٢ ج٠ُٞٗ جُػح٢ٗ 

 ٗوطس ٖٓ=ٕٓ+ٓٔ

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 

 

 فكر بعمق
 

 ( ما عدد المثلثات فً الشكل المقابل : ٔ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   جًطٗق جٍُهْ جُٔلوٞو ك٢ ٍٖجع جٌُُٝم (ٕ
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 ؟ 
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 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ( ما عدد المستطٌبلت فً الشكل المقابل : ٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الكلً للمربع المظلل بالنسبة المربع مساحة (ماٗ
 
 
 

 
 

 
 

 
 أشكال  مساحات متسا ي  5

 

 كيف يمكن تقسيم ا شكل ا تا ي
 إ ى أ بع مساحات متسا ي  في

 ا شكل  ا مساح  
 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 
 إجابات فكر بعمق

 
 مثلث  ٗٔ( عدد المثلثات :    ٔ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٖٗ(الحل : ٕ

 حاول أن تعرؾ السبب فً هذا الجواب ..................          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مستطٌل  ٕ٘( عدد المستطٌبلت :    ٖ

 

 

 8:  ٔالنسبة     =      (ٗ

 

 

 

 

 
 
٘) 

 ا حةةةةةةةةل

 
 
 
 
 

 



 31111501110   ا/ احمد حماد شعبان

 ٓغ جُكٌٔس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ال تكن كقمة الجبل..ترى الناس صؽارا وٌراها الناس صؽٌرة. 

  
عندما سقطت التفاحة الجمٌع قالوا سقطت التفاحة إال واحد قال لماذا 

 سقطت؟؟

  
 . ببلؼه من التعبٌر أعظمقد ٌكون الصمت 

  
 .فً الصواب أخطافً الجواب  أسرعمن 

  
 .لكن أقوالك لؽٌرك أفكارك لك

  
 .إذا كانت لك ذاكرة قوٌة..وذكرٌات مرٌرة..فؤنت أشقى أهل األرض

  
 .ال ٌجب أن تقول كل ما تعرؾ..ولكن ٌجب أن تعرؾ كل ما تقول

  
 اإلنسان دون أمل كنبات دون ماء،،ودون ابتسامة كوردة دون رابحة،،إنه

 دون حب 
 

  قطٌع ال ٌرحم وحش فًككؽابة احترق شجرها،،اإلنسان دون إٌمان . 
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 وفً الختام 
 
 

 علمتنً_الرٌاضٌات       

 أن السالب بعد السالب ٌعنً موجب .. فـ التٌؤس .. فالمصٌبة بعد المصٌبة تعنً الفرج     
 

 علمتنً_الرٌاضٌات     
أن االنتقال من جهة ألاخرى سٌؽٌر من ) قٌمتً( وأنه متى ما كبر المقام صؽر كل     

 شًء !
 

 تنً_الرٌاضٌات علم    
 أن بعض الكسور ال تجبر !"    

 
 علمتنً_الرٌاضٌات    

أنه ٌمكننا الوصول لنتٌجة صحٌحة بؤكثر من طرٌقة .. فبل تظن أنك وحدك صاحب     
 الحقٌقة وأن كل من خالفك مخطًء !!

 
 علمتنً_الرٌاضٌات     

 حأنه فٌه شًء أسمه ماال نهاٌة فبل تكن محدود الفكر و الطمو    
 

 علمتنً_الرٌاضٌات     
 أن لكل مجهول قٌمة ، فبل تحتقر أحدا ال تعرفه    

 
 علمتنً_الرٌاضٌات     

أن العدد السالب كلما كبرت أرقامه كلما صؽرت قٌمته كالمتعالٌن على الناس: كلما     
 ازدادوا تعالٌا كلما صؽروا فً عٌون ؼٌرهم

 علمتنً_الرٌاضٌات     
 

 قٌمة تإدي إلى نتٌجةان لكل متؽٌر     
 فاختر متؽٌراتك جٌدا لتصل إلى نتٌجة ترضٌك    
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 جٍُٔجؾغ
  2ٕٓٓػؿحتد جالػىجو ٝجالٌهحّ. جُىجٌ جُػوحك٤س ٍُِ٘ٗ ،ػحّ  -ػٛحّ جُى٣ٖ ؾلٍ  •

 

  ٕٗٔٓ  ، ٝجُػوحكس ُِؼ ِّٞس٤جُؼٍذ جُْٔٞٓس . حش٤ح٣ٞج٠ٝ ٍٍُجتق ػؿحتد :ٖؼرح ٕقٔحو جقٔى •

 

  991ٔٗظِس قٖٓ جقٔى. ػحُْ جٌُطد ،  –جٍٚٞ ضى٣ٌّ ج٣ٍُح٤ٞحش  •

 

  ٕ٘ٓٓػح٠ق جقٔى ٌٓ٘ٛٞ : ج٣ٍُح٤ٞحش ج٤ُِٓٔس . ٌٓطرس جذٖ ٤ْ٘ح ،  •

 

 

  91ٕٔجُؼٍذ٢  وجٌ جٌُطحخ  -ػرىجٍَُجم ٗٞكَ  -ٓؼؿُز جألٌهحّ ٝجُطٍه٤ْ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  •

  92ٍَُ٘ٔجم ٗٞكَ جإلػؿحَ جُؼىو١ ُِوٍإٓ ج٣ٌٍُْ : ػرىج •

 ْٓٞٞػس جألٌهحّ ج٤ُِٓٔس ٝجألػىجو جُط٣ٍلس ُٔإُلٚ ٜٓ٘ىِ / ٓكٔى ػرى جُؼ٣ُُ جُٜل١ٝ •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُِطٞجَٚ جُل٢٘ 

ٖٓٔٔٔٙ٘1ٖٔٙ 
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 وفً الختام 
 

 ..تبكي على موتي..ف اليوم أنا معك وغداً في التراب ال  حظيق ارئ   يا

 

 !..مت ف للذكرىف إن عشت ف إني معك وإن  

 

 ..تعجب من أمري ماراً على قبري ال ويا

 

 ... باألمس كنت معك وغداً أنت معي
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 مقدمة الكتاب
 النشؤة األولى لؤلرقام فً العالم

 أنواع األعداد حسب األصل الجؽرافً

 نظام العدد المصري القدٌم 

 ًنظام العد الرومان 

 ٌونانً(نظام العد اإلؼرٌقً )ال 

 نظام العد عند العرب 
 

 العدد صفر
 عجابب االرقام

  ٕٖ٘ٓالعدد 

  ٘و  8العددٌن 

  ٔو 99العددٌن 

 عجابب الرقم ثمانٌة 

 عجابب الرقم تسعة 

  ٔٔعجابب العدد 

   عجابب العدد المكون من ثبلثة ارقام متشابة 

   9ٕٔ٘عجابب الرقم 

  9ٔمن عجابب العدد 

  7لؽز العدد 

  ٓٗلؽزالعدد 

 قام فً جسم االنسانعجابب االر 

 اإلعجاز العددي فً القرآن 
 األلعاب  فً الرٌــــاضـٌــــــــــــــــات

 معرفة عُمرصدٌقك 

 ما هو رقمً؟ 

 اعرؾ الرقم المفقود 

 ما ٌخفٌه أصدقاإك فً جٌوبهم 

 معرفة اسم الٌوم الً ولدت فٌه 

 ألعاب اكتشافٌه 

 العب مع األعداد المكونة من رقمٌن 

 ة بداٌة اجزاء القران الكرٌمعملٌة حسابٌة لمعرف 
 مصادفات حسابٌة

 هتلر ، و تشرشل ، و موسولٌنً ، و روزفلت ، و ستالٌن ، و توٌو 

   لكل من نابلٌون : هتلر  9ٕٔالعدد 
 المربعات السحرٌة
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 مهارات فً تنمٌة عملٌة الضرب

  ٔٔضرب أي عدد من رقمٌن بالعدد 

 ٓٔوالفرق بٌنهم  ٘ضرب عددٌن ٌنتهٌان بـ 

 ٕٓوالفرق بٌنهم  ٌ٘ن ٌنتهٌان بـضرب عدد 

 ( 99لـ 9ٓضرب عددٌن فً التسعٌنات) 

  9ٓٔلـ ٓٓٔضرب عددٌن ببعضهما من 

  9ٕٓلـ ٕٓٓضرب عددٌن من بٌن 

  ٔضرب عددٌن ٌنتهٌان بالرقم 

   ً999أو  99أو  9الضرب ف 

 الضرب فً كسور عشرٌة 
 تعلٌم جدول الضرب بطرق سهلة

 جــــــــــدول ضرب الثبلثة 

 الخمسة  جدول ضرب 

 جــــــــدول ضرب الستة 

 جــــــــدول ضرب التسعة 

 الضرب باألصابع 
 مهارات فً تربٌع االعداد

  ٘مربع األعداد التً آحادها 

  ٖٖمربع العدد 

  9ٔمربع العدد 

 تربٌع  رقم آحاده واحد 

 (ٓٓٔتربٌع عدد ٌنتهً بالعدد خمسة ) اعداد فوق الــ 

 ( 9ٗلـ ٓٗتربٌع رقم فً األربعٌنات) 

 ٕربٌع عدد آحاده ت 

  ٖتربٌع رقم آحاده 

 تربٌع عدد قرٌب من القوة عشرة 

 ( 9٘لـ  ٓ٘طرٌقة تربٌع عدد فً الخمسٌنات ) 

  9ٓ٘و  9ٔٗتربٌع رقم بٌن العددٌن 
 مهارات فً القسمة

 قابلٌة القسمة
 ثبلثٌات قٌثاؼورس طرٌقة مختصرة جدا  

 مقصطرٌقة تحلٌل لتحلٌل المقدار الثبلثً ؼٌر البسٌط بدون ال
 حساب الدوال المثلثٌة الخاصة باصابع الٌد
 بعض األسبلة الهامة فً اختبارات القدرات

 طرق تحوٌل التوارٌخ من الهجري إلى المٌبلدي والعكس
 مؽالطات رٌاضٌة
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 مثلث باسكال
 العدد الذهبً ومتتالٌة فٌبوناتشً المدهشة

 قصابد فً الرٌاضٌات
 المسرح فً خدمة الرٌاضٌات

 لمستطٌلمسرحٌة عودة ا 

 حوار تمثٌلً بٌن اإلشارتٌن الموجبة والسالبة 

 مسرحٌة مقارنة األعداد الصحٌحة 

 مسرحٌة لدرس األعداد األولٌة 

 اذاعة مدرسٌة رابعة عن مادة الرٌاضٌات 
 حكاٌات وقصص الرٌاضٌات

 دنٌا االشكال 

 قصة لدرس االنعكاس وخواصه 

 المتتالٌة الحسابٌة 

 الربح المركب 

 ًالتقسٌم التناسب 

 صه الطالب ومدرس الرٌاضٌاتق 

 قصة النظرٌة النسبٌة أللبرت اٌنشتاٌن 

 الموظؾ 

 أشهر صفعة فً التارٌخ 

 األرقام الخادعة 

 خبر سار : زواج فً عابلة الرٌاضٌات 
 كلمات جمٌلة عن الرٌاضٌات

 أقوال فً الرٌاضٌات
 أرقام فوق العادة

 األرقام المتناهٌة فً الصؽر
 وحدات القٌاس

 ًالنظام األمرٌكً واإلنجلٌزي وحدات القٌاس ف 

 األوزان والمكاٌٌل والمقاٌٌس الشرعٌة 
 الرموز الرٌاضٌة
 موسوعة األلؽاز

 مع الحكمة
 المراجع


