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 تقدمي

 
كُِتب هذا الدرس يف املنطق واحلساب وفق الربنامج املسطر من 

) احلراش(طرف املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية وحتسني مستواهم 
وقد ارتأينا . اهلادف إىل تكوين مفتشي التعليم االبتدائي يف مادة الرياضيات

  : تقسيم هذا الربنامج إىل فصول هي 
  .توجيهات)  4الكسور، ) 3د العشرية ، األعدا) 2املنطق ، ) 1

وقد استعرضنا يف الفصل األول جوانب من مفاهيم املنطق الرياضي 
أما الفصل الثاين . دون التعمق فيها مراعاة ملن هم غري خمتصني يف الرياضيات

فتناول األعداد العشرية مركزا على إجناز العمليات املتداولة وبوجه خاص 
  .اعهاعملية القسمة بشىت أنو

وأولينا .  وخصص الفصل الثالث للكسور وخواصها ومصطلحاا
 للنسبة والتناسب اليت أدجمنا فيها – كما أوصى به الربنامج –اهتماما خاصا 

  .أيضا موضوع النسب املئوية
وينتهي هذا الدرس بفصل رابع يقدم توجيهات حول احلساب يف 

 تقدمي آراء يبدو فيها وقد ركزنا على. املرحلة االبتدائية وطرق تدريسه
بعض التباينات واخلالفات للتأكيد على أن تدريس احلساب يف هذا املستوى 

  .  ال يبدو يسريا ويتطلب عناية كبرية لتبليغ أفكاره ومفاهيمه للمتعلم
إال يف مواقع قليلة، وأغفلنا ) التمارين(ومل تم باجلانب التدرييب 

كما . هذا املوضوع مركزين يف معظم األحيان على املفاهيم وأهم اخلواص
أغفلنا الرباهني ألن املكان ال يسمح بتقدمي كل التفاصيل، وألن الربنامج 

  .يعفينا من ذلك
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 الدرس هو أن اجلمهور والواقع أن العائق الذي أتعبنا يف كتابة هذا
فمن اجلمهور من هو متخصص يف األدب العريب، . متنوع االختصاص

ومنهم من هو يف التاريخ أو الفلسفة، ورمبا من ختصص يف الفيزياء أو 
فكيف بنا واحلال هذه أن نقدم درسا يف الرياضيات . الرياضيات، اخل

معارفهم؟ يستفيد منه كل هؤالء على السواء، وقد تباعدت مشارم و
  .لذلك حرصنا على أال نستعمل الرموز والعالقات الرياضية إال نادرا

نتمىن أن يكون هذا الدرس مفيدا للطالب املفتش مهما كان 
  .اختصاصه

  أبو بكر خالد سعد اهللا

قسم الرياضيات، املدرسة العليا 

  لألساتذة، القبة، اجلزائر
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 مثل  ،الرياضي ومصطلحاته قدم يف هذا الفصل بعض مفاهيم املنطق        ن
كمـا  ). الوصـل والفـصل   (حتديد معىن القضية ونفيها والروابط املنطقية       

وبعض العالقات الـيت    ) الكلي والوجودي (نستعرض بإجياز مفهوم املكمم     
  . تربط مثل هذه املكممات

ئ بأن املنطق الرياضي،    وينتهي الفصل مبوضوع للتأمل ليدرك القار     
 مبحاسنه ودقته فهو يعاين من هـشاشة يف بعـض            الناس مجيعا  رغم إشادة 

 . مواطنه
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 : متهيدات .1

 الـتفكري   يعىن بقواعد والرياضياتفرع من فروع الفلسفة املنطق

 "من التفكري يسمىنوع ب املنطق الدارسني يف جمال ويشتِغل معظم. السليم

 ا تبـدأ  القضية من  عبارات هذه  وتتكون   ."ةالقضية املنطقيميكن وصفها بأ 
 تؤيـد  ةقدماملفإذا كانت . "النتيجة "عبارة يطلق عليها اسم تتبعها ةقدممب

 ال تؤيد النتيجة، ةوإذا كانت املقدم. كانت القضية املنطقية صحيحة النتيجة
 .املنطقية خاطئة كانت القضية

 تكون و .استقرائية  وقضيةاستنتاجية ضيةق : والقضية املنطقية نوعان

وإذا . تني معـا   صحيح يجة والنت ةإذا كانت املقدم   القضية االستنتاجية صحيحة  
ـ  فإن القضية االستنتاجية   ةكانت النتيجة ال تنشأ بالضرورة عن املقدم       تكون س

كـامالً   اإن صحة النتيجة ال تعتمد اعتمـاد      أما القضية االستقرائية، ف   . خاطئة
 بالـضرورة   تـرتبط  النتيجة يف القضية االستقرائية ال       ملا كانت و. ةقدمعلى امل 
  . االستنتاجيةباملقاييس  فالقضية االستقرائية ال تكون صحيحة باملقدمة

 لعلماء استنباط االستنتاجات من املعلومـات املتـوفرة   لاملنطقيتيح  
 عـشر املـيالدي،   يف أواخر القرن التاسـع على سبيل املثال جند ف. لديهم

 يستخدم )Wilhelm Wien ) 1864-1928فيزيائي أملاين وهللم وين ال
اليت تشعها  العالقة بني درجة احلرارة والطاقةلقد درس :  املنطق االستقرائي 

 وبعد دراسته للعديـد مـن األمثلـة   . املواد السائلة واملواد الصلبة املُسخنة

 أو الـصلبة    املُحددة، الحظ أن حاصل ضرب درجة حرارة املادة الـسائلة         
ملوجي لإلشعاع ذي الشدة القصوى عند درجة احلرارة        ا الطول يف   املسخنة  
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أن وين مل يستطع فحـص      وعلى الرغم من     .يعطي دائما نتيجة ثابتة   تلك،  
يستنتج أن  االستقرائي كي املنطق  استعمل فإنهكل املواد الصلبة أو السائلة

املُـسخنة   اد السائلة والصلبة  ، بذات القيمة لكل املو    ة عام ةثابتالقيمة ال  ههذ
 .بغض النظر عن تركيبها الفيزيائي والكيميائي

صحة القضية االستنتاجية وسـالمتها مـن عـدم    ب املنطق ويعرفنا
ولـيس علـى صـدق       ،عتمد سالمة هذه القضية على شكلها     وت. صحتها
ذلك، فقد تكون القضية االستنتاجية     لو.  اليت تعترب فرضية صحيحة    مقدمتها

مقدمتها كاذبة، وقد تكون القضية االستنتاجية غري صحيحة         بينماصحيحة  
   .بينما مقدماا صادقة

 عهـد آفاقًا أرحب بكثري مما مشله  احلديث ليشمل املنطق علمميتد 
وأساليب لتناول القضايا  املُحدثون نظريات املنطق فقد وضع علماء. أرسطو

 املنطـق  ومـن علمـاء  . قاالستنتاجية على حنو خيتلف عن االستقراء املطل

  George Boole الربيطانيان جـورج بـول   نالبارزين الرياضيا احلديث

-1861 ( Alfred Whitehead و أَلْفــرد وايتهــد) 1815-1864(

 Bertrand Russell الفيلسوف الربيطاين ِبرترانـد راسـل   ، مث)1947

 هـؤالء  وعلى عكس املناطقة التقليديني، فقد اسـتخدم . )1872-1970(
 .مناهج حسابية وأساليب تستخدم الرموزاجلدد املناطقة 

 اختبـار مـدى سـالمة     احلديثاملنطق علممن املهام األساسية لو
 ت عديـدة له استخدامات مهمة أيضا يف جماال كما أن.  اليت نعاجلهاالقضايا

 قضية ما، يقـوم عـامل  متانة والختبار  .الكهربائية مثل احلواسيب والدوائر

أو فيها يكون احلرف ية  صيغ رمزترمجتها إىل بتحليل عباراا، وأوالً املنطق
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 فعلى سبيل املثال  . عديدة كلمة أو عبارة بأكملها يف حاالت     يدل على   رمز  ال
ـ  موعة الشهداء ورمز للشهيد     Pإذا رمز باحلرف   فإنـه  aديدوش مراد ب

aبالرموزيكتب  P∈∈∈∈شهيد من الشهداء مرادتعبريا عن أن ديدوش .  

 الناس يف حيام اليوميـة      لدىن جانبا كبريا من التفكري      واملالحظ أ 
استداليل، مبعىن أنه يؤدي إىل نتائج حمتملـة ولـيس إىل نتـائج              تفكري غري 

 رأسـها   وعلـى (ومن مث يتم التمييز مثال بني العلـوم الدقيقـة           . مؤكدة
 ..)..مثل الطب والقانون(والعلوم األخرى ) الرياضيات

وفضالً عن االكتشافات العلمية، ظهرت أفكار جديدة عن فلـسفة     
 القرن السابع عشر املـيالدي إذ اقتـرح الفيلـسوف    العلم وأساليبه خالل

 )René Descartes) 1596-1650  الفرنسي رينيه ديكارتوالرياضي
. ه العلـوم األخـرى   بوذج الذي جيب أن حتتذيالرياضيات النم أن تكون

إىل استنتاجات مؤكدة بـشكل مطلـق، ألن    واعتقد أن الرياضيات أدت
لتنتقل  املنطق ومن مث تستعمل العملية الرياضية تبدأ حبقائق بسيطة وبديهية،

 .خطوة فخطوة، إىل احلقائق األخرى

ي نتـائج   أ (املخمناتصياغة  واملالحظ أن الرياضيني ال يتوانون يف       
وبذلك يفتحون أبوابا كثرية    . عندما يعجزون عن الربهان   ) غري مربهن عليها  

 صاغها هذا العـامل يف      اليت Fermatفريما  ) أو نظرية (فهذه خممنة   . للبحث
وقته ومل يتوصل العلماء إىل برهاا إال بعد مرور أزيد من ثالثة قرون رغـم    

 .  تلك الفترةاجلهود اجلبارة اليت بذهلا هؤالء على امتداد
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 وال ينبغي أن يتصور القارئ أن صياغة املخمنات أمر يسري فهـي           
 تفسريام  عند صياغتها علىويستند العلماء. وإبداعا  موهبة ومهارةتتطلب

 املخمنات للمساعدة علـى لصياغة   ويسعون.فرةاملعلومات املتواملبنية على 
ملون بعد ذلك التجريب،    تعيسمث  . وتوحيد احلقائق املترابطة  ترتيب  وتفسري  

  .  خممنامووسائل أخرى للتأكد من صحة

الكوكب ِنبتون يف أواسط القرن التاسع عـشر         وقد نتج اكتشاف  
ن الكوكب أورانـوس،    أ ؛ إذ الحظ الفلكيون   خممنة صياغة    انطالقا امليالدي

قـوانني   أبعد الكواكب، مل يكن دوماً يف املوقع الذي توقعته        اعتربوه  الذي  
تقـوم  بعض الفلكيني أن القـوانني ال        من ذلك    استنتجف. بية واحلركة اجلاذ
 الـيت تفـصل الكواكـب عـن    املسافات الكبرية  ثل هذه مب ما يتعلق األمر  عند

تكون نتيجة  ولكن آخرين افترضوا أن التغريات يف مدار أورانوس قد. الشمس
كي لقوة جذب من كوكب جمهول، وحبساب املوقع احملتمل ملثل هذا الكوكب            

  . كوكب نبتونآخر املطافعلى املدار، اكتشف الفلكيون يف  يؤثر

فعلى . النتائج رياضيا  ويؤدي التعبري املنطقي دورا أساسيا يف صياغة      
 )Galileo Galilei) 1564-1642 اليليو اإليطايل غ استعملسبيل املثال 

ـ   دالرياضيات يف وصف نتائج جتاربه املتعلقة باألجسام الساقطة، ويف حتدي

وقد طور العـامل    . املسافة اليت يقطعها جسم ساقط خالل فترة زمنية معينة        
 يف القـرن  )Isaac Newton) 1643-1727  إسحق نيـوتن  اإلجنليزي

أنـواع   السابع عشر امليالدي، نظرية رياضية للجاذبية فسرت العديد مـن 
 ، وجـد  ويف أوائل القرن العشرين   .  الكون احلركة على األرض وعلى مدى    

 أن الكتلة )Albert Einstein) 1879-1955 يائي ألربت أينشتاينالفيز
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2E بسيطة   ترتبط بالطاقة وفق معادلة    mc====    الطاقة   مفادها أنE  تساوي 
وقد أصـبحت هـذه   . 2cالضوء  يف مربع سرعةmحاصل ضرب الكتلة 

  .املعادلة الحقًا األساس لتطوير الطاقة النووية

توضـيح  لطريقـة    ، وهي احلقيقةدول  هناك يف املنطق ما يسمى جب     
املنشغلني بـاملنطق   بوجه خاص   ستخدم هذه اجلداول    وت. العالقات املنطقية 

جيـب  احلقيقة جداول  ولفهم .الرمزي املنطق كل من يستعملو واملعلوماتية
األساسية هي مجلة خربيـة   فاجلملة البيانية. املنطق م أوال بعض أفكارأن نفه

ة اجلمل  : مثال ذلك.إذا كان سيصنف معناها من حيث إا صدق أو كذب
 .تانخربي تان مجل"املصباح مضيء" و "الباب مفتوح"

. ميكن تكوين حمتوى خربي عند دمج عدد حمدود من اجلمل اخلربية          
 اجلملتني اخلربيتني أعاله لتكوين حمتوى خـربي  مثالً دمجوهكذا نستطيع 

 ."صباحاملالباب مفتوحاً ومل حيترق  سيضيء ضوء الثالجة إذا كان"

 احملتوى اخلربي يعتمـد علـى       )خطأ ( أو كذب  )صحة (إن صدق 
على الطريقة الـيت يـربط ـا         إثبات أو تكذيب كل مجلة خربية أساسية،      

سيـضيء  "قيقة اخلاص باجلملـة      إليك ما يسمى جبدول احل     .احملتوى اجلمل 
الحظ أن هـذه    . "صباحاملالباب مفتوحاً ومل حيترق      ضوء الثالجة إذا كان   

صباح اململ حيترق   ولباب مفتوحاً    ا ن إذا كا  : "اجلملة ميكن صياغتها كالتايل     
 ملونؤكد هنا على حرف الواو الـوارد يف         "  (ضوء الثالجة سيضيء    فإن  

 : ) الوصل  رابطوالذي يسمى يف املنطق 
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  ضاٌءم النور  املصباح مل حيترق  فتح الباب

 كاذب كاذب  كاذب

 كاذب صادق كاذب

 كاذب كاذب صادق

 صادق صادق صادق

 اليت ميكـن    الصادقة والكاذبة يوضح اجلدول كل جمموعات القيم      
يكتمل اجلدول باإلشارة إىل صدق أو كـذب  و. اجلمل اخلربية إرجاعها إىل
 .باب يف القائمة ي لكلاحملتوى اخلرب

الوصـل يف اجلملـة     واو  كيف يكتب جدول احلقيقة إذا استبدلنا       
ضـوء الثالجـة    فـإن   صباح  اململ حيترق   ولباب مفتوحاً    ا ن إذا كا  "اخلربية  
 ن إذا كـا   : "بـ أو؟ مبعىن أن اجلملة اخلربية ستكون كالتـايل          "  سيضيء

نؤكد هنا  " (جة سيضيء   ضوء الثال فإن  صباح  امل حيترق    مل وألباب مفتوحاً   ا
 :)  صلفال رابط  الوارد يف اجلملة والذي يسمى يف املنطق أوعلى لفظ 

  ضاءٌٌم النور  املصباح مل حيترق  فتح الباب

 كاذب كاذب  كاذب

 صادق صادق كاذب

 صادق كاذب صادق

 صادق صادق صادق
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  تعاريف .2

  . يف باب املنطقدعنا اآلن ندقق بعض التعاريف الرياضية

  )القضية(تعريف 

  .حتتمل الصحة أو اخلطأ) مجلة( نسمي قضية كل عبارة 

على  احلكم ميكنلغويا  صحيحة مجلة ننا نسمي قضية كلكما ميكن القول إ
 .من عدمه  معناها صحة

   أمثلة

  .قضية صحيحة.  زوجي4العدد  . 1

8العبارة  ".2   .قضية، وهي قضية خاطئة" >5

   .قضية، وهي قضية صحيحة" لرباط عاصمة املغربا". 3

 .قضية خاطئة. "بريوت عاصمة إسبانيا". 4

2x حيقق املساواة x يوجد عدد ". 5 y= " عبارة ال متثّل قضية ألننا ال
ول مل نزود بتوضيحات إضافية حتطيع البت يف صحتها أو خطئها مانس

  .  y و xالرمزين

   :مالحظة

الحظ أن بعض القضايا يف الرياضيات تضم متغريات، وينبغي    
  .احلصول على معلومات إضافية للبت يف صحتها
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  )نفي القضية(تعريف 

 خاطئة، Pعندما تكون  هي القضية اليت تكون صحيحة Pنفي قضية  
  . صحيحةPوتكون خاطئة عندما تكون 

   .P بـ Pنرمز غالبا لنفي القضية 

غة العربية منها ال، ليس، الحظ أن نفي يكون بعدة أدوات نفي يف الل
  ...غري،

  مثال

الرباط ليست عاصمة " هي " الرباط عاصمة املغرب"لقضية نفي ا. 1
  ".املغرب

" عددا حقيقيا فإن نفي القضيةxإذا كان  .2 2"x  أصغر xأي  (≥
"هو)  أو يساويه2من  2"x   ). 2 أكرب متاما من xي أ (<

"أما نفي القضية  2"x ) 2من   أصغر متاماxأي  (>
"فهو 2"x   ).  أو يساويه2 أكرب من xأي  (≤

 1منثّل عادة العالقة بني قضية ونفيها جبدول كما يلي، حيث يرمز . 3
  :  خلطئها 0لصحة القضايا و 

P  P  
0 1 
1 0 
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  )الوصل (تعريف

 هو القضية، ذات الرمز Q و Pوصل القضيتني .  قضيتنيQ و Pلتكن 
P Q∧ اليت تكون صحيحة إذا وفقط إذا كانت كل من ،P و Q 

  .صحيحة

أو (  متناقضتان Q و P خاطئا قلنا إن Q و P إذا كان وصل القضيتني 
  .)غري منسجمتني

  مالحظة 

Pة يؤدي إىل أن قضية الوصل نالحظ أن التعريف السابق Q∧ 
  :خاطئة يف كل حالة من احلاالت التالية 

  . خاطئةPإذا كانت . 1

 . خاطئةQإذا كانت . 2

  . خاطئةQ وPإذا كانت كلّ من. 3

  هو  فجدول حقيقة رابط الوصلوبالتايل

P Q∧  Q  P  
1 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 
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  مثال
  : عدد حقيقيx التاليتني حيث Q و Pتنينعترب القضي

P  :3x ≥ ،  
Q  :3x ≤ .  

Pعندئذ تكون قضية الوصل  Q∧ 3 هيx =.  

  )الفصل(تعريف 
 هو القضية، ذات الرمز Q و Pفصل القضيتني .  قضيتنيQ و Pلتكن  

P Q∨ اليت تكون صحيحة إذا صحت إحدى القضيتني ،P و Qأو كالهم .  

  مالحظة 
Pنالحظ أن التعريف السابق يؤدي إىل أن قضية الفصل  Q∨ خاطئة إذا 

، ويف ما عدا ذلك فإن  خاطئةQ وPالقضيتني كانت كلّ من 
Pالقضية Q∨صحيحة . 

  مثال
  : عدد حقيقيx التاليتني حيث Q و Pنعترب القضيتني

P : 3x > ،  
Q : 3x < .  
Pعندئذ تكون قضية الوصل  Q∨ 3 هيx ≠.  

  هو فجدول حقيقة رابط الفصل وبالتايل
P Q∨  Q  P  

1 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
0 0 0 
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  مالحظة

) قصائياإل لفصلاأو ( املانع الرابط أيضا رابط ثالث يسمى هناك      
 إن صحة القضية املستنتجة ال تكون إال Q و Pما تكون لدينا قضيتانعند

 Pمبعىن إذا صحت : األخرى  دون Q و Pإذا صحت إحدى القضيتني 
  . خاطئةP فإن Q خاطئة وإذا صحت Qفإن 

  وإذا مثلنا ذلك يف جدول حقيقة فسيكون هذا اجلدول على النحو التايل 

P مربوطة برابط مانع مع Q Q  P  
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
0 0 0 

  )االستلزام(تعريف 

Pنرمز للقضية .  قضيتنيQ و P لتكن  Q∨ بـ P Q⇒ ونسميها ،
  Q تستلزم Pاستلزاما ونقرأها 

  مالحظات

    ".يستلزم"بدل " يقتضي"جند يف بعض الكتب لفظ ) 1

  متعدية، مبعىن أن " عالقة"الحظ أن االستلزام ) 2

.( ) ( )( ) ( )P Q Q R P R⇒ ∧ ⇒ ⇒ ⇒  

وكانت  Q تقضي قيام القضية Pإن كانت القضية : وبعبارة أخرى 
  .   R تقتضي القضيةP فإن القضيةR تقتضي قيام القضية Qالقضية 
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الحظ أن من مآخذ االستلزام أنه يسمح بكتابة ) 3
1 2 2 3= ⇒ Pإذ أن " دون حياء "= Q∨ تعين هنا أن املطلوب هو صحة 
1إحدى القضيتني  2 أو ≠2 1 وملا كانت القضية. =3  صحيحة فإن ≠2
1 2 2 3= ⇒ =! كما " (ئاخلاط يستلزم اخلاطئ "ر عن ذلك أحيانا بالقول إننعب

  ". الصحيح"فهو ال يستلزم إال " الصحيح"خالفا لـ  ) ...يستلزم الصحيح أيضا
وعليه .  خاطئةPحينئذ تكون .  صحيحةPلرؤية ذلك افترض أن

P"إذا افترضنا أن   Q⇒ "أي أن القضية ةصحيح ،P Q∨ صحيحة 
صة القول إن خال.  صحيحةQفال بد أن تكون )  خاطئةPعلما أن (

  . Q يؤدي حتما إىل صحة Pاالنطالق من صحة 

واضحا ) صوريا(ومن جهة أخرى نالحظ أن هناك جانبا شكليا 
القاهرة عاصمة " تعين أن Pإذا كانت القضية " : االستلزام"يف مسألة 

3" تعين Qقضية وال" مصر Pفمن الواضح أن " =3 Q⇒ ألنP Q∨ 
  .3صحيحة رغم أن موقع القاهرة ال عالقة له بالعدد 

" القاهرة عاصمة بريوت" القائلة Rكما أننا لو نعترب القضية 
R أية قضية فسنجد أن Sوكانت S⇒ ألن R S∨من ...  صحيحة

   ! حسن احلظ أننا ال نستعمل املنطق الرياضي يف هذا السياق العبثي

  هوجدول احلقيقة لالستلزام ) 4

  P Q⇒  Q  P  
1 1 1 
0 0 1 
1 1 0 
1 0 0 
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  )التكافؤ(تعريف 

 P متكافئتان إذا كانت Q و Pنقول إن .  قضيتنيQ و P لتكن 
  .P تستلزم Q و Qتستلزم 

P الكتابة  Q⇔ر عن تكافؤ القضيتنيهي الرمز املعب Pو Q.  

  مالحظة 

  ".أي"أو لفظ " يعين"فعل " يكافئ"يف التعابري اللغوية نستخدم أحيانا بدل فعل ) 1

نالحظ أن تكافؤ قضيتني يعين أما صحيحتان معا أو خاطئتان معا، وال ) 2
 .ميكن أن تصح أحدمها دون األخرى

)لدينا ) 3 )P P⇔ية  من أجل كل قضP أي أن نفي نفي قضية يكافئ تلك ،
  .القضية

  متعدية، مبعىن أن " عالقة"الحظ أن التكافؤ  )4
.( ) ( )( ) ( )P Q Q R P R⇔ ∧ ⇔ ⇒ ⇔  

):لدينا ) 5 ) ( )P Q Q P⇒ ⇔   .Q و P من أجل قضيتني ⇒

  :للتكافؤ هو ول احلقيقة  جد) 6

P Q⇔  Q  P  
1 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
1 0 0 
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  مثال

P باستعمال جدول احلقيقة نثبت أن  Q P Q∨ ⇔ ∧ .  

  :يكفي التأمل يف اجلدولني التاليني 

P Q∨  P Q∨  Q  P  
0 1 1 1 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
1 0 0 0 

  واجلدول 
P Q∧  Q  P  Q  P  

0 0 0 1 1 
0 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 
1 1 1 0 0 

ومالحظة أن العمود األمين يف اجلدول األول مطابق للعمود األمين يف 
  . وهذا هو معىن التكافؤ...اجلدول الثاين

  )توزيع الفصل والوصل (نظرية

  :لدينا التكافؤان التاليان.  ثالث قضاياR و Q و P لتكن 

  :توزيع الفصل على الوصل )1

( ) ( ) ( )P Q R P Q P R∨ ∧ ⇔ ∨ ∧ ∨ .  
  :وزيع الوصل على الفصلت )2

( ) ( ) ( )P Q R P Q P R∧ ∨ ⇔ ∧ ∨ ∧ .  
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  مترين 
  :  كما يلي،ρ اليت نرمز هلا ـبنااملانع كما أسلفرابط الف عرن. قضيتنيQ وPلتكن

Pتكون  Qρ إذا وفقط إذا صحت إحدى احلالتني التاليتني :  
   خاطئة،Qصحيحة و P : احلالة األوىل- 
  . صحيحةQ و  خاطئةP:  احلالة الثانية- 

"اكتب جدول احلقيقة لـ ) 1   "ρ.  
  : أثبت أن. P ،Q ، Rنعترب ثالث قضايا  )2  

.( ) ( )P Q R P Q Rρ ρ ρ ρ⇔.  
  احلل

  :وهو سبق وأن كتبنا اجلدول املطلوب، )1
  
  

  
  
  
  
  

  

�� ��ول���� )2��)  أن  )P Q Rρ ρ  
( )P Q Rρ ρρ ρρ ρρ ρ Q Rρρρρ  R  Q  P  
1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 
0 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 

P Qρρρρ Q  P  
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 
0 0 0 
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) مث جدول )P Q Rρ ρ  

( )P Q Rρ ρρ ρρ ρρ ρ P Qρρρρ  R  Q  P  
1 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 
1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 

 فنالحظ أما متطابقـان،     نقارن العمودين األمينني يف اجلدولني     وبعد ذلك 
)وهو ما يثبت التكافؤ  ) ( )P Q R P Q Rρ ρ ρ ρ⇔املطلوب .  

  اجلملة املفتوحة واملكممات .3

 إىل ينتمي متغري على حيتوي رياضي نصنسمي مجلة مفتوحة كل 

 . حبيث يصبح هذا النص قضية كلما حددنا قيمة املتغريمعينة جمموعة

 أمثلة

1 .x 5 عدد طبيعي وx هذه مجلة مفتوحة تكون قضية إذا اعتربنا . ≤
18xمثال  3xما إذا اعتربنا مثال أ. والقضية تكون عندئذ صحيحة. = = 

  .فتكون اجلملة قضية خاطئة

2 .x     عاصمة عربية و x      هـذه  .  تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط
والقضية تكـون   .  هي القاهرة  xمجلة مفتوحة تكون قضية إذا اعتربنا مثال      

أمـا إذا   .  هي بريوت أو تونس    xنفس احلالة عندما ختتار     . عندئذ صحيحة 
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نفس احلالة عنـدما    .  هي الرياض فتكون اجلملة قضية خاطئة      xاعتربنا مثال 
 .  أو اخلرطوم أو أبوظيبنواقشط هي xخنتار

ويسمى " يوجد"و" مهما كان"نستعمل يف الرياضيات مكممني مها 
  ".املكمم الوجودي"ويسمى " املكمم الكلي"األول 

0x فإن   xد الطبيعي مهما كان العد  : "نقول مثال    نـستطيع  ". ≤
 �أن نكتب هذه اجلملة رمزيا باإلشارة إىل جمموعة األعداد الطبيعية بــ             

، " كـان  مهما"ورمز  ) انتماء عنصر موعة   (∋ "االنتماء"وباستخدام رمز   
  :التايلال كل هذه الرموز على النحو ـاجلملة تكتب باستعم. ∀وهو 

: 0.x x∀ ∈ ≥�  
  . كما نالحظ أا قضية صحيحة...نالحظ أن هذه اجلملة قضية

5x فإن xمهما كان العدد الطبيعي"أما إذا كتبنا    :وبالكتابة الرمزية ". ≤

: 5.x x∀ ∈ ≥�  
 غري أنه ال حيقـق  ، مثال عدد طبيعي 4فسنكون أمام قضية خاطئة ألن العدد       

   .5الشرط القائل إنه أكرب من 

5x حبيث xيوجد عدد الطبيعي: "وإذا قلنا مثال نستطيع أن ". ≤
 �نكتب هذه اجلملة رمزيا باإلشارة إىل جمموعة األعداد الطبيعية بـ 

، وهو "يوجد"ورمز ) انتماء عنصر موعة (∋ "االنتماء"وباستخدام رمز 
  :موز على النحو التايل اجلملة تكتب باستعمال كل هذه الر. ∃

: 5.x x∃ ∈ ≥�  
  .نالحظ أن هذه اجلملة قضية كما نالحظ أا قضية صحيحة
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4  حبيثxيوجد عدد طبيعي"أما إذا كتبنا  5x>   : وبالكتابة الرمزية ،"<

: 4 5.x x∃ ∈ > >�  
ضية خاطئة ألنه ال يوجد عدد طبيعي حمـصور متامـا بـني    فسنكون أمام ق  

  .5 و 4العددين 
  .نفي املكمم الكلي هو املكمم الوجودي ونفي املكمم الوجود هو املكمم الكلي

   أمثلة
  نفي القضية . 1

: 5x x∃ ∈ ≥�  
  هو

: 5x x∀ ∈ <�  
5x فإن xمهما كان العدد الطبيعي: "وتقرأ    . وهي قضية خاطئة. ">

إن كانت قضية صحيحة فنفيها سـيكون قـضية         : القاعدة العامة تقول    
  . وباملثل، إن كانت قضية خاطئة فنفيها سيكون قضية صحيحة. خاطئة

:"ولذلك كان متوقعا أن تكون القضية        5x x∀ ∈ ة ألننا كنـا    خاطئ" �>
:"وهي (نعلم أن القضية قبل نفيها  5x x∃ ∈   .كانت صحيحة") �≤

��� ا�$#"! . 2  

: 4x x∀ ∈ ≤�  
  هو

: 4x x∃ ∈ >�  
4 حبيث xيوجد عدد طبيعي  : "وتقرأ   x> .   ـ ال ذلـك   وهي صحيحة، مث
  .4 عدد طبيعي وهو أصغر من 3العدد 
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  هشاشة املنطق الرياضي .4

، لكننا  املنبثق عن املنطق الرياضيليس هناك تعريف رياضي دقيق للربهان
نستطيع وصفه بأنه استدالل يسمح بتوضيح صحة قضية، أو قضايا، 

وميكن بعد ذلك ضم . انطالقا من خواص وقضايا مثبتة أو مسلّم ا
 مت توضيحها إىل الفرضيات ومواصلة االستدالل من أجل القضية اليت

ويف كل األحوال، فالربهان مبين على املنطق . إثبات قضايا أخرى
لكنه من . إن مل يكن به خلل منطقي" الطعن فيه"الرياضي، ولذا ال ميكن 

  .اجلائز الطعن يف الفرضيات اليت ننطلق منها ألداء الربهان

ات يف عرض براهينهم على السبورة أمام وقد تفنن أساتذة الرياضي
 وذلك دف تفادي املشاكل اليت قد تنجر عن برهان ،طالمتالميذهم و

كأن يكتفي خالل ...  وهكذا جند أحدهم يقدم برهانا مبثال !"واضح"كامل و
ال داعي : " مث يقول ،عرض برهان نظرية عامة بإثبات حالة خاصة منها

   !" العناصر األساسية موجودة يف هذه احلالة اخلاصةإلثبات احلالة العامة ألن

والواقع أن هناك، يف كل برهان على نتيجة رياضية، حلظة صمت 
تأيت يف حلظة حامسة ألن إدراك الربهان يتطلب منا دائما إدراك نتيجة 

السهولة والوضوح، بل ميكن " بديهي"لكن علينا أال نفهم من لفظ . بديهية
   ."البداهة"اد جتريد نظرية كلما زاد دور التأكيد بأنه كلما ز

يف الرياضيات يستخدم " بديهي"وخالفا ملا هو متداول فلفظ 
عموما عندما نعجز عن تقدمي املزيد من التوضيحات للمستمع؛ وال تعين 

أن األمر الذي نريد إثباته مرئي، وإمنا نطلب بذلك من املتتبع أن " البداهة"
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ي والتفكري املركز لالقتناع بصحته ويدرك يبذل املزيد من اجلهد الشخص
حنن نصمت ونتوقف عن تقدمي املزيد من : مبفرده بقية املوضوع 

التوضيحات يف اللحظة اليت ينبغي على املستمع بذل اجلهد الشخصي 
إنه خطاب يقنع : ذلك أن خطاب الرياضيات يتميز خباصة غريبة . لالقتناع

برهان على وجود هشاشة يف أليس يف ذلك . حلظة الكف عن الكالم
 الرياضيات ليست بالدقة اليت نتصورها وليست متينةإن  الرياضيات؟

 ! زاعموناألساس كما يزعم ال

وإذا عدنا إىل تعريف الربهان يف الرياضيات فإننا جنده مرتبطا باملنطق           
. حيث أن ما مييز الرياضيات هو رفضها لكل نتيجة مل تثبت بربهان منطقي            

 فإن الفكر املنطقي ليس فكرا سائدا لدى عامة الناس وال يتميز            ولسوء احلظ 
وأحسن دليل على ذلك أن الكثري من معتقـداتنا الشخـصية مل            . بالسهولة

ما الذي جيعلنا نؤمن مثال بأن األرض تدور حول         ".  املنطقية"ختضع لرقابتنا   
ذتنا نفسها وحول الشمس؟ أال يرجع ذلك اإلميان إىل ثقتنا يف أقوال أسـات            

وعلمائنا؟ أمل تعش البشرية زمنا طويال وهي تؤمن إميانا راسخا بأن األرض            
  !بناء على أقوال علمائها آنذاك؟... ثابتة ال تدور 

تعريف معـىن   اليت حتيط ب  شكالية  اإللعل ما يـزيد يف توضيــح      و
 Davis ديفس  . ج. احلـوار املوايل الذي تصوره الرياضيان ب     " الربهان"

  :ورد هذا احلوار يف كناما الشهري  (.Hershش هار. و  ر

Davis P. J, Herch R.:  The Mathematical experience, 
Birkhauser, Boston 1982. 

  :رياضيات وطالب يف قسم الفلسفةملادة البني أستاذ مثايل الطريف يدور هذا احلوار 
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  ؟"الربهان"سيدي، ما هو : الطالب

  أية سنة تدرس؟أال تعرف ذلك؟ يف : األستاذ

  .يف السنة الثالثة: الطالب

 الربهان هو ما رأيتين أقوم به أمامـك علـى           !هذا ال يصدق  : األستاذ
  .ذلك هو الربهان ... !السبورة ثالث مرات أسبوعيا خالل ثالث سنوات

علي أن أوضح بـأين أدرس الفلـسفة ولـيس     . آسف سيدي : الطالب
  .وسكمومل يسبق يل أن حضرت در... الرياضيات 

 يف هذه احلالة، ال بد أنـك درسـت قلـيال مـن              !ال بأس : األستاذ
الرياضيات، أليس كذلك؟ أال تعرف برهان النظرية األساسية يف التحليـل أو            

  برهان النظرية األساسية يف اجلرب؟

أطلعت على استدالالت يف اهلندسة واجلرب والتحليل كانـت         : الطالب
س أمثلة لرباهني بل أود تعريفا ملفهـوم        لكن ما أطلبه منكم لي    . تسمى براهني 

  وإال كيف ميكنين االقتناع بأن هذه األمثلة صحيحة؟.. ".الربهان«

ألفرد كانت هذه القضية قد هيكلها العاِلم املنطقي . نعم: األستاذ
حسب علمي، وشاركه يف ذلك   )Tarski )1902-1983تارسكي 

 بيانو وزييبجيو )Russel )1872-1970روسل برترند آخرون مثل 
Peano )1858-1932(  ...اإن ما ينبغي أن نقوم به هو . هذا ليس مهم

وذلك ) صورية(نظريتك بلغة شكلية ) بديهيات(التعبري عن مسلّمات 
وبعد ذلك تكتب فرضيات . باستخدام قائمة معينة من الرموز واحلروف

عندئذ، .  آنفاالقضية اليت تريد الربهان عليها باستعمال الرموز املشار إليها
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إىل ) بفضل قواعد املنطق(تثبت أنك تستطيع التحول خطوة خطوة بفرضياتك 
   أفهمت؟  !ذلك ما يسمى برهانا. أن تصل إىل النتيجة املطلوبة

 لقد تعلّمـت التحليـل األويل     !أهذا كل ما يف األمر؟ عجيب     : الطالب
  .ذكرمت يل اآلنلكين مل أر أبدا ما ... بولوجيا طوالعايل واجلرب العام وال

... بطبيعة احلال، فليس هناك من يقوم بكل هذا من أوله إىل آخـره      : األستاذ
هـذا  ... عليك فقط أن تثبت بأنك قادر على القيام بـه           . ذلك يتطلب وقتا طويال   

  !يكفي

الواقع أن  ... هذا أيضا ال يشبه ما يوجد يف دروسي ويف كتيب           : الطالب
  !الرياضيني ال يقدمون براهني

 إننا نقدم براهني، وإذا مل يتم الربهان على نظرية فهي           !كيف؟: األستاذ
  .ال تساوي شيئا

إذن، ما الربهان؟ إذا كان الربهان هو لغة شكلية وقوانني حتويـل            : الطالب
هل ينبغي معرفة كل شيء حول اللغات       . فال ميكن ألي كان أن يربهن على شيء       

   اإلقبال على تقدمي برهان رياضي؟قبل) الصوري(الشكلية واملنطق الشكلي 

 فبقدر ما يزداد جهلك ذه األمور بقدر ما يكـون           !طبعا، ال : األستاذ
  . وعلى كل حال، فهي عبارة عن حيل جمردة غري ملموسة!ذلك يف صاحلك

  !فما الربهان بالضبط؟... إن كان األمر كذلك : الطالب

  !ص ملم باملوضوعالربهان هو استدالل يقنع أي شخ... آه : األستاذ
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 هذا يعين أن تعريـف الربهـان        !"أي شخص ملم باملوضوع   ": الطالب
وهكذا، قبل أن   . فهو متعلّق باألشخاص املهتمني باملوضوع    ... تعريف نسيب   

 ما  !منثبت فيما إذا كان أمر ما برهانا أم ال، ال بد أن نقرر من سيكون احلكَ               
  !عالقة هذا الكالم بالربهان على نظرية؟

 ليست هناك نسبية فيما قلته      !لقد ابتعدت كثريا عن املوضوع    : األستاذ
اقرأ فقط بعض الكتب وتـابع      ... فكل الناس يعرفون ما هو الربهان       ... لك  

  !دروس رياضي كفء وستفهم

  أأنتم متأكدون مما تقولون؟: الطالب

فهـذه  ... !من املمكن أن ال تفهم إن مل تكن موهوبـا         .. .آه: األستاذ
  .ة حتدث أحيانااحلال

 ما هو الربهان؛ وإذا مل      - أنتم   -خالصة قولكم أنكم تقررون     : الطالب 
  !أتعلّم أنا كيف أقرر وأحكم وفق طريقتكم فأنتم تقررون أين لست موهوبا

  !إذا مل أقم أنا بذلك فمن عساه يؤدي هذا الدور؟: األستاذ 

 الربهان الرياضي   ال شك أن املتأمل يف هذا احلوار يدرك أن إثبات متانة          
غري أن ذلك ال مينعنا من استغالل املنطق الرياضي بكل مـا            . ليس باألمر اهلين  

 .نستطيع يف أمور حياتنا
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نتعرف ف. العديد من املواضيع املتعلقة بالكسور    نقدم يف هذا الفصل     
 مث نبحث عن كيفية القيام بالعمليـات األربعـة          يف البداية على مصطلحاا   

  . عندما جنري تلك العمليات على الكسور
كما نستعرض موضوع النسبة والتناسب مقـدمني العديـد مـن           

. م النسبة املئوية مشريين إىل أمثلـة عمليـة        ونتناول بعد ذلك مفهو   . األمثلة
  .  وينتهي الفصل بتمارين متنوعة حول الكسور
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 الكسور �

ال  القيـاس  ناتجفوعندما تقاس األشياء، . من شيءجزء  الكسـر
يزن وعلى سبيل املثال، ميكن أن      . يف أغلب األحوال   يساوي وحدات كاملة  

كـسرا   رامني يكـون  غ، فما زاد عن كيلو    غلكتاب ما بني اثنني وثالثة ك     
 سم فيكون   11 و 10وميكن أن يتراوح طول لوحة بني       . رامغكيلووحدة ال ل

 .) هنالسنتيمتروهي ا(من وحدة القياس زائدا كسرا   سم10طوهلا 

. تنتج الكسور من تقسيم وحدة إىل عدد من األجـزاء املتـساوية           
فإذا كـسرت عـصا إىل   . إىل أي عدد من األجزاء وميكن تقسيم الوحدة

وللحصول على نـصفني  . للعصا قطعتني، فلن حتصل بالضرورة على نصفني
 .قطعتني متساوييت الطول ىلإللعصا، عليك أن تكسرها 

 تكتب الكسور بصورة عددية على شكل عددين يفصلهما خط

2:   على النحوأفقي
5

 5÷2 أو  2/5 وأحيانا تكتب أفقيا على الشكل 

 ...5 تقسيم 2 أو 5 على 2ونقرأ 

  : دفتستخدم صيغة الكسر و

2ميكن أن يشري الكسر   : التعبري عن قسمة.1
5

، 5 على 2إىل قسمة  

  .قطعتني من احللوى بالتساوي على مخسة أشخاص مثالً كتقسيم
وميكـن  . س الوحدات قيستا بنف  النسبة مقارنة بني كميتني     : متثيل نسبة  .2

 إذا  :مثـال ذلـك     . للنسبة أن تقارن جزءا إىل الكل أو جزءا إىل جزء آخر          
 مقارنة  مؤلفًا من بنتني وثالثة أوالد، فتكون نسبة البنات       مسابقة  كان فريق   
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2مبجموع أفراد الفريق هي     
5

 مقارنـة جبملـة عـدد     وتكون نسبة البنات   .

2 هي األوالد
3

.  

وحـدات   بهو العالقة بني كميتني قيـستا املعدل   :معدل  الداللة على.3
يف   مبعدل هدفنيفل أهدايسجت ميكن لفريق كرة سلة :مثال ذلك . خمتلفة

 .كل مخس دقائق من اللعب

   مصطلحات1.

  .على بعض مصطلحات الكسوراآلن لنتعرف 
 . يف الكسر األفقياخلط  فوقهو العدد املكتوب : البسط -

2يف الكسر  : لا مث
5

  .2  البسط هو العدد 

 . يف الكسريـ األفقهو العدد املكتوب حتت اخلط : املقام -

2 يف الكسر: مثال  
5

  .5 املقام هو 

  .كسر أو مقامهال بسط هو : حد كسر -
 )أو ضـرب   (قسمةابة الكسر يف شكل أبسط ب     هو كت  : اختصار كسر  -

يعين حتويله إىل كسر آخر مكافئ لـه        وهذا   .البسط واملقام على نفس العدد    
ولكن تظل . الكسر األول حبيث يقل كل من البسط واملقام عن نظرييهما يف
  .قيمة الكسر اجلديد مساوية لقيمة الكسر القدمي

، وغالبا ما يـتم  س يف قيمتهتغيري يف شكل الكسر وليهو  : حتويل الكسر -
  . ذلك بقسمة أو ضرب بسط الكسر ومقامه يف نفس العدد

2الكسر    ميكن حتويل: مثال 
5

4 إىل  
10

 وذلك بضرب كل من البسط واملقـام  

   .لكسرنفس العدد الذي ميثله ال أخرىكتابة ثل مي 0.4العدد نالحظ أن  .2يف 
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إذا اختلف البـسط   متكافئان نقول عن كسرين إما : تكافؤ الكسور -
 . ذاته من الكل فيهما وكذلك املقام، بينما ميثل الكسران اجلزء

  مالحظة 

نني من مربعني متساويني يف املساحةالحظ الرمسني التاليني املكو.  

 
.  مربعـات  6 وغطيت منـها     ، مربعا صغريا  16سم املربع األمين إىل     لقد قُ 

6وبالتايل غطي منها  
16

 مـستطيالت متـساوية     8وقسم املربع األيسر إىل     . 

3وبالتايل غطي منها  . ستطيالتم 3وغطيت منها   
8

وعنـدما نتأمـل يف     . 

الشكلني جند أن املساحة املغطاة يف املربع األمين تساوي املساحة املغطـاة يف             

6مبعىن أن الكسرين    . املربع األيسر 
16

3 و 
8

.  املعبرين عن التغطيتني متكافئان    

6: ولذا نكتب  3
16 8

====.  

   مترين
  . لنعترب نصف مستقيم مدرج كما هو مبني يف الرسم

  
  . A ،B ،C ،Dلقد عينا نقاطا أربع هي 



الكسور : ثالثالفصل ال   

 

 87 

 الكسرية اليت متثلها هذه النقاط وقدم كسورا متكافئة متثل كال  األعدادعين
 .من هذه النقاط

  اجلواب

5النقطة هو   العدد الذي ميثل هذه      : Aالنقطة   -

10
ميكن أيضا متثيل   . 0.5 أي   

5ذلك بكسور مكافئة لـ 

10
1 مثل 

2
 ،2

4
 ،6

12
 ،100

200
 ،362

424
  .، إخل

4العدد الذي ميثل هذه النقطة هـو         : Bالنقطة   -
1

10
14 أي   +

10
. 1.4 أو   

7ميكن أيضا متثيل ذلك بكسور مكافئة لـ 

5
21مثل  

15
 ،28

20
 ،49

35
  .إخل، 

9العدد الذي ميثل هذه النقطة هـو         : Cالنقطة   -
1

10
19 أي +

10
. 1.9 أو   

19كن أيضا متثيل ذلك بكسور مكافئة لـ مي

10
38 مثل 

20
 ،57

30
 ،152

70
  .إخل، 

4العدد الذي ميثل هذه النقطة هـو         : Dالنقطة   -
2

10
24أي +

10
. 2.4 أو   

24ميكن أيضا متثيل ذلك بكسور مكافئة لـ 

10
12 مثل 

5
 ،48

20
 ،120

50
  .إخل، 

2  فالكسور املتكافئة مثل.الكسرهي العدد الذي ميثله : قيمة الكسر -
5

 

4و 
10

10و  
25

40 و  
100

   .ومتثل نفس العدد   هلا نفس القيمة

 10أن يكون مكافئا لكسر مقامه      كن  ميكسر  كل   هو : الكسر العشري  -
ـ  أو  100، مثل    مضروبة يف نفسها عددا من املرات      10أي  ( 10  قوى ل
   ..)، إخل1000و 
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2  الكسر:مثال ذلك 
5

4هو عشري ألنه يكافئ   
10

يكفي أن نـضرب   (،

4أما الكسر ). 2بسطه ومقامه يف 
7

ع إجيـاد   فليس عشريا ألننا ال نستطي 

   .10 فنجد قوى لـ 7عدد نضربه يف 
د مقامي كسرين يعين إجياد كسرين هلما نفـس         يوحت : توحيد املقامات  -

  . املقام وكل منهما يكافئ أحد الكسرين املعطيني

2 إذا أردنا توحيد مقامي الكسرين        :مثال ذلك 
5

7 و   
6

نالحـظ   يكفي أن    

2أن
5

12 يكافئ 
30

7 وأن )6بعد ضرب البسط واملقام يف ( 
6

35 يكـافئ  
30

 

12 نالحظ أن ).5بعد ضرب البسط واملقام يف   (
30

35 و 
30

 يكافئـان علـى   

2التوايل الكسرين 
5

7 و 
6

  . 30 وأن هلما نفس املقام 

د املقامني ونعترب أن األكـرب مـن        ملقارنة كسرين نوح  : مقارنة الكسور    -
  . الكسرين هو الكسر الذي له أكرب بسط

2أيهما أكرب  :  ذلكمثال
3

7 أو 
4

  ؟

2 :  فنجدنوحد املقامني 2 4 8
3 3 4 12

××××= == == == =
××××

 ، 7 7 3 21
4 4 3 12

××××= == == == =
××××

.  

21نالحظ أن بسط ف
12

8 أكرب من بسط 
12

21وبالتايل فإن . 
12

8ن  أكرب م
12

 ،

7أي أن 
4

2 أكرب من 
3

.  

  مترين
  :قارن الكسور التالية 

5
8

،   5
4

 ، 3
15

 ، 9
18

  ،45
3

.  
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  اجلواب
  :  مقاما مشتركا 40  العددد املقامات فنالحظ أنه من املمكن بعد االختزال جعلنوح

5 5 5 25
8 8 5 40

××××= == == == =
××××

  
5 5 10 50
4 4 10 40

××××= == == == =
××××

  
3 1 1 8 5

15 5 5 8 40
××××= = == = == = == = =
××××

  
9 1 20 20

18 2 20 40
××××= == == == =
××××

 

.45 15 15 40 600
3 1 1 40 40

××××= = == = == = == = =
××××

  

  ظ حسب مقارنة البسوط أنمث نالح

.5 20 25 50 600
40 40 40 40 40

< < < << < < << < < << < < <  

  :  جند ، وحسب املساويات السابقة،وبالتايل

.3 9 5 5 600
15 18 8 4 40

< < < << < < << < < << < < <  

  عمليات على الكسور . 2

   الكسورمجع وطرح* 
كي جتمع أو تطرح كسرين هلما مقامـان خمتلفـان، حـول أوال             

 للكسرين اجلديدين مقـام   حبيث يكونمامكافئني هل الكسرين إىل كسرين
   . طرحهما وحافظ على نفس املقامامجع البسطني أو امث  .مشترك

���ب ا�����ع : ���ل ذ�� 
5 3
8 10

 وا�! ق ++++
5 3
8 10

−−−−. 
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  :يوضح السطران املواليان اموع والفارق، وكذا تفاصيل احلسابات 
5 3 5 5 3 4 25 12 25 12 37
8 10 8 5 10 4 40 40 40 40

× × +× × +× × +× × ++ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =
× ×× ×× ×× ×

  

.5 3 5 5 3 4 25 12 25 12 13
8 10 8 5 10 4 40 40 40 40

× × −× × −× × −× × −− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =
× ×× ×× ×× ×

 

   الكسورضرب * 
   .كسرين هو كسر بسطه يساوي جداء البسطني ومقامه يساوي جداء املقامنيجداء 

5حساب اجلداء : مثال ذلك  3
8 10

××××.  

  :يتم حساب اجلداء كما يلي 

.5 3 5 3 15
8 10 8 10 80

××××× = =× = =× = =× = =
××××

  

   كسرينقسمة حاصل * 
هو كسر يساوي جداء الكسر األول يف كسرين حاصل قسمة 

  . مقلوب الكسر الثاين

 الكسريننسبة حساب : مثال ذلك 
5
8
3

10

.  

  :تم هذا احلساب كما يلي ي

.
5

5 10 508
3 8 3 24

10

= × == × == × == × =  

50نالحظ بعد االختزال أن  25
24 12

 وبالتايل فإن. ====
5

258
3 12

10

====  
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  مالحظة
 الكسور أكثر سهولة  أو طرح أو قسمةضرب عملية جعل  أحيانا ميكن 

  .ةالتالياألمثلة كما يف  باالختصار وذلك بالقيام أوال

5احسب  اموع *  18
10 12

++++.  

  : عملية اجلمع دون اختصار مسبق - 

.5 18 5 6 18 5 30 90 120
2

10 12 10 6 12 5 60 60 60
× ×× ×× ×× ×+ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =
× ×× ×× ×× ×

  

  : االختصار مسبقا  عملية اجلمع باستخدام- 

.5 18 1 3 4
2

10 12 2 2 2
+ = + = =+ = + = =+ = + = =+ = + = =  

18 احسب الفارق*  5
12 10

−−−−.  

  : عملية الطرح دون اختصار مسبق - 

.18 5 18 5 5 6 90 30 60
1

12 10 12 5 10 6 60 60 60
× ×× ×× ×× ×− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =
× ×× ×× ×× ×

  

  : عملية اجلمع باستخدام االختصار مسبقا - 

.18 5 3 1 2
1

12 10 2 2 2
− = − = =− = − = =− = − = =− = − = =  

18 احسب اجلداء*  5
12 10

××××.  

  : عملية الضرب دون اختصار مسبق - 

.18 5 18 5 90 10 3 3 3
12 10 12 10 120 10 3 4 4

× × ×× × ×× × ×× × ×× = = = =× = = = =× = = = =× = = = =
× × ×× × ×× × ×× × ×

  

  : عملية الضرب باستخدام االختصار مسبقا - 

.18 5 3 1 3
12 10 2 2 4

× = × =× = × =× = × =× = × =  
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 احسب نسبة الكسرين* 
18
12
5

10

.  

  : عملية القسمة دون اختصار مسبق - 

.
18

18 10 18012 3
5 12 5 60

10

= × = == × = == × = == × = =  

  :الضرب باستخدام االختصار مسبقا  عملية - 

. 
18 3

3 212 2 3
5 1 2 1

10 2

= = × == = × == = × == = × =  

 العوامل األولية. 3

إذا كتب عدد طبيعي على شكل جداء أعداد        : تفكيك عدد إىل عوامل     . 1
 ونقول إننـا فككنـا العـدد إىل         ،عواملتسمى  هذه األعداد   فإن  طبيعية،  
  .عوامل

   ةمثلأ
14 يف الكتابة  2 7= ×= ×= ×=   .7 و 2 إىل عاملني مها 14 نقول إننا فككنا العدد ×

54 ويف الكتابة  6 9= ×= ×= ×=  و 6 إىل عاملني مها 54 نقول إننا فككنا العدد ×
9.  

72ويف الكتابة  2 4 9= × ×= × ×= × ×= ×  عوامل هي 3 إىل 72 نقول إننا فككنا العدد ×
  .9 و 4 و 2
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، فيما عدا الواحد، ميكن تقـديره       طبيعيدد  كل ع  : األعداد األولية . 2
الذي له عامالن خمتلفان فقط ـ   والعدد. كحاصل ضرب عاملني على األقل

 عدد أويل ألن عاِملَيـِه  7فالعدد  .اعددا أولي يسمى 1العدد نفسه والعدد 
7، أي فقط 7 والعدد 1مها العدد  1 7= ×= ×= ×= ×.  

  وىل هياألاألعداد األولية  و
2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ، 29 ، 31، ...  

مـن  و. علما أن هذه القائمة ال تنتهي أي أن عدد األعداد األولية غري منته            
   : ميكن ذكراألعداد غري األولية

4 ، 15 ،36 ، 168 ،95812.  
 وكانت كل ، إىل عواملا عددناإذا فكك:  التفكيك إىل أعداد أولية. 3

  .عوامل أولية نقول إننا فككنا ذلك العدد إىل عوامل أوليةهذه ال
   ةمثلأ

15 3 5= ×= ×= ×= ×  
218 2 3 3 2 3= × × = ×= × × = ×= × × = ×= × × = ×  

.3 272 2 2 2 3 3 2 3= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×  
  مالحظة

 قسم العـدد علـى    ن،   إىل عوامل أولية    طبيعي  تفكيك عدد  للحصول على 
إن كان يقبل القـسمة     ... ،  11،  7،  5،  3،  2عداد األولية األوىل مثل     األ

نواصل نفس عملية تقسيم حاصـل      و. )بعضها أو كلها  (على هذه األعداد    
القسمة على تلك األعداد األولية، وهكذا دواليك إىل أن نـصل إىل عـدد              

 . أويل
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   أمثلة
مث نقـسم  . 24 فنجد 2 على 48نقسم :  إىل عوامل أولية  48تفكيك  . 1

 اوأخـري . 6 فنجد   2 على   12 وبعد ذلك نقسم  . 12 فنجد   2 على   24
وبالتايل فالتفكيك  .  عدد أويل  3، مع مالحظة أن     3 فنجد   2 على   6نقسم  

  املطلوب هو 
.448 2 2 2 2 3 2 3= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×  

 فنجـد  2 علـى  220نقـسم  :  إىل عوامل أولية  220تفكيك العدد   . 2
 5 علـى    55وبعد ذلك نقسم    . 55 فنجد   2 على   110مث نقسم   . 110
  ومن مث فالتفكيك املطلوب هو.  عدد أويل11أن الحظ . 11فنجد 

.2220 2 2 5 11 2 5 11= × × × = × ×= × × × = × ×= × × × = × ×= × × × = × ×  

 فنجد  2 على   5436نقسم    :  إىل عوامل أولية     5436تفكيك العدد   . 3
وبعـد ذلـك نقـسم      . 1359 فنجد   2 على   2718مث نقسم   . 2718
. 151 فنجـد    3 على   453وأخريا نقسم   . 453 فنجد   3على  1359

  ومن مث فالتفكيك املطلوب هو. عدد أويل153نالحظ أن 
.2 25436 2 2 3 3 151 2 3 151= × × × × = × ×= × × × × = × ×= × × × × = × ×= × × × × = × ×  

  مالحظة
وهذا التفكيك وحيد، مبعىن أننا     . كل عدد طبيعي له تفكيك إىل عوامل أولية       

 أما  .ال نستطيع إجياد تفكيكني خمتلفني إىل عوامل أولية لنفس العدد الطبيعي          
 فالتفكيك لـيس    إذا كان األمر يتعلق بتفكيك إىل عوامل ليست كلها أولية         

 .بالضرورة وحيد
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48: مثال ذلك  4 12= ×= ×= ×= ×  ،48 8 6= ×= ×= ×= ×  ، 48 16 3= ×= ×= ×= ×.  

  . تفكيكات لنفس العدد3وتلك 
  .1010إليك قائمة باألعداد األولية األصغر من 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 
29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 
71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 

113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 
173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 
229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 
281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 
349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 
409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 
463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 
541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 
601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 
659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 
733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 
809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 
863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 
941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 

  القواسم واملضاعفات. 4

مـشتركا يف  عـامالً  معطـى  عندما يكون عـدد   : املشتركةالقواسم . 1
  .تفكيكني للعددين نقول إن ذلك العامل قاسم مشترك للعددين

   أمثلة
  .24 و 8 مشترك للعددين  قاسم4العدد 
  .260، 100، 50، 20 قاسم مشترك لألعداد 10العدد 

 الذي هو دائما قاسم     1عدا   (33 و   28ليس هناك قاسم مشترك للعددين      
  ).مشترك لكل األعداد ولذا فال نعري له اهتماما
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ة لعـددين   املـشترك القواسـم   يسمى أكرب : القاسم املشترك األكرب. 2
  .كربالقاسم املشترك األ

  أمثلة
  .4 هو 12 و 8القاسم املشترك األكرب للعددين   

  .12 هو  48 و 36القاسم املشترك األكرب للعددين 
  .1 هو 29 و 8 القاسم املشترك األكرب للعددين

  مالحظة 
ـ   : م املشترك األكرب لعددين     هناك كيفية للحصول على القاس     ال نفكـك ك

) بأقـل أس   (املـشتركة  سموعندئذ نستخرج القوا  . منهما إىل عوامل أولية   
   .ه العواملالقاسم املشترك األكرب هو جداء هذللعددين فيكون 

  أمثلة
38 لدينا 212 و ====2 2 3= ×= ×= ×= ـ     لذاو. ×  12 و   8 ـ فالقاسم املشترك األكرب ل
  .4 أي 22هو 
2 لدينا 236 2 3= ×= ×= ×= 448  و× 2 3= ×= ×= ×= وبالتايل فالقاسم املـشترك األكـرب   . ×

22 هو 48 و 36للعددين    .12 أي ××××3
218لدينا   2 3= ×= ×= ×= 30 و   × 2 3 5= × ×= × ×= × ×= × 42 و   × 2 3 7= × ×= × ×= × ×= × وبالتايل فالقاسم  . ×

2 هو 42 و 30 و 18املشترك األكرب لألعداد    .6 ، أي ××××3
ا إذا  م نقول عن عددين إما أوليان فيما بينه        : فيما بينها  األعداد األولية . 3

  .1ا هو مكان القاسم املشترك الوحيد هل
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  أمثلة
  . أوليان فيما بينهما23 و 8العددان 
  . أوليان فيما بينهما151 و 120العددان 
  .)هلما  قاسم مشترك9 ( ليسا أوليني فيما بينهما81  و45العددان 
 6 قاسم مشترك لـ 3رغم أن .. . أولية فيما بينها31 و 27 و 6األعداد 

    .31 لكنه ليس قامسا لـ 27و 
املضاعف املشترك األصغر لعددين طبيعيني      : املضاعف املشترك األصغر  . 4

  .ين املعلومنيمعلومني هو أصغر عدد طبيعي يقبل القسمة على العدد
   أمثلة

  .24 و 18تعيني املضاعف املشترك األصغر للعددين . 1
  :  فنجد 24 وكذلك مضاعفات ، بالترتيب التصاعدي18نكتب مضاعفات العدد 

18 ، 36 ، 54 ، 72 ،90،  108 ،126 ، 144، ...   
24 ، 48 ، 72 ، 96 ، 120 ،144 ،...  

ك بني مـضاعفات    وهو أول عدد مشتر    ، مضاعف مشترك  72نالحظ أن   
 هو املضاعف املشترك األصـغر  72إن . العددين يف هذا الترتيب التصاعدي 

 مضاعف مـشترك للعـددين      144كما نالحظ أن    . 24 و   18للعددين  
  . لكنه ليس مضاعفهما األصغر،املذكورين

218فنجـد  العددين إىل عوامـل أوليـة   نفكك : طريقة أخرى    2 3=  و ×
324 2 3=   ومن مث نستخلص أن. ×

3 22 3 8 9 72× = × = 
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 وذلك بأخذ جداء كـل العوامـل        ،هو املضاعف املشترك األصغر للعددين    
  .باعتبار أكرب أس هلا

  .270 و84تعيني املضاعف املشترك األصغر للعددين . 2
284: لنفكك العددين إىل عوامل أولية      . نتبع الطريقة الثانية   2 3 7= ×  و  ×

3270 2 3 5= ×   ومن مث نستخلص أن. ×
2 32 3 5 7 8 27 35 3780× × × = × × =  

 وذلك بأخذ جداء كـل العوامـل        ،هو املضاعف املشترك األصغر للعددين    
  .باعتبار أكرب أس هلا

أوجد طول املربع الذي ميكن تبليطه مبستطيالت طول وعرض كل منها           . 3
  . نريد أن يكون لطول هذا الضلع أصغر قيمة ممكنة. سم27 سم و 18

 لإلجابة عن هذا السؤال يكفي البحث عن املضاعف املشترك األصـغر           
ألن هذا الضلع ينبغي أن      (فهو ميثل طول املربع املطلوب    ... هلذين العددين   

 إذن فطول ضـلع املربـع هـو         .)24 وعلى   18يقسم يف آن واحد على      
  . سم72) حسب املثال األول(

  مالحظة

  .بنفس الطريقة نبحث عن املضاعف املشترك األصغر لعدة أعداد
 نبذة تارخيية. 5

 سنة مضت، استخدم الفلكيون من قـدامى        4000قبل أكثر من    
 جزًءا، مث تقسيم كل جزء      60عن تقسيم وحدة إىل      البابليني الكسور الناجتة  

ومازال هذا النظام معموالً بـه يف       .  جزًءا، وهكذا  60األجزاء إىل   من هذه   
 .والثواين حتديد الزمن ويف قياس الزوايا بالدقائق
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العلمـاء العـرب    جاء  النهضة العلمية يف العامل اإلسالمي      وخالل  
وكـان أول  .  الستيين يف النظاملتسهيل حساب الكسور طريقةبواملسلمون 

 .)م1175 /هــ  570 ويف عامت(ىي املغريب من قام بذلك السموءل بن حي
 فطور)  م1436/ هـ839تويف عام  (مث جاء بعده غياث الدين الكاشي 

أول مـن   أنه هو  يبدوو. "بمفتاح احلسا  " الشهري طريقة السموءل يف كتابه   
 .الذين جيهلون الطريقة الستينيةألولئك ليسهل احلساب  اخترع الكسور

الذين ساعدوا يف بناء األهرامـات       املصريون   ونواستخدم الرياضي 
وتـسمى  . 1  يساويسنة الكسور اليت فيها البسط  4000 قبل أكثر من

أدى االقتصار على استخدام كـسور   وقد. مثل هذه الكسور كسور وحدة
األخرى على شـكل   الوحدة فقط، إىل ضرورة التعبري عن األجزاء الكسرية

3  عن فعلى سبيل املثال يتم التعبري    . جماميع
4

 بداللة كسور الوحـدة علـى       

1 الشكل 1
2 4

++++. 

كتب اإلغريق عن الكسور بشكل يكـون فيـه          قرن   200 وقبل
 مث . خبـط واملقام يف األعلى، ومل يفرقوا بني البسط واملقام البسط يف األسفل

ـ   ة كتاب  إىل  فيما بعد  توجهوا سط يف األعلـى،  الكسور بشكل يكون فيه الب
ذه الطريقة يف كتابـة الكـسور مـن    وقد أخذ اهلنود    . واملقام يف األسفل  
 .اليونانيني القدامى

 اهلند وتعلموا هنـاك     بالدوخالل القرن الثامن امليالدي فتح العرب       
،  واملـسلمون  وقد نشر العرب  . يف كتابة الكسور  طريقتهم  العشري و  النظام
املعلومات يف غريب آسيا ومشـايل إفريقيـا    هذه القرون الثالثة املواليةخالل 
 يف أوروبـا    عشر امليالدي س  شرت خالل أواخر القرن اخلام    تنمث ا . وأسبانيا
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ما وبعد .ي استخدام الكسور والنظام العشر    عدة كتب يف احلساب شرحت    
، بدأ عدد كبري مـن األوروبـيني يف          ومت االطالع عليها    هذه الكتب  عِرفت

 .العمليات احلسابية اليومية إجناز  عنداستخدام الكسور 

ل عن طريق الكسور    حالعديد من املسائل اليت كانت ت     أما اآلن فإن    
ونية أصبحت حتل باستخدام احلاسبات اإللكترقد والقلم،  وباستخدام الورقة

 ا هلـذه الـتغري     . لعـشري م ا ر عن الكسور بالنظا   اليت تعبات فـإن   ونظـر
ـ الصيغة ا  تظل ذلك   ومع  . وما بعد ي  استخدامات الكسور تقل يوم    سرية لك

يف  أداة مهمة للتعبري عن املعدالت والنسب والقسمة، كما تظل ذات أمهيـة 
 .اجلرب ويف بعض فروع الرياضيات

   والتناسبالنسبة �

 .حـدي النـسبة    نسميهما،ين هو كسر بسطه ومقامه عددانعدد سبةن

a : كما يليb و a وتكتب النسبة بني عددين ميثلهما احلرفان
b

 .  

ميكن أن % 40 فقولنا ،نسبا النسب املئوية تسمى كلالحظ أن 

40يكتب
100

.   

 فمـثالً ميكـن    . ستخدم النسبة لوصف عدد من العالقـات      وقد ت
فـإذا  . نان مزجيا سـائالً ة بني كميتني تكوالعالق استخدام النسب لتحديد

نسبة العصري   لترا من املاء، فإن15و  لترات من العصري5احتوى مزيج على 

5 املاء هي    يف
15

1، املساوية لـ    
3

 .ر عن ذلك بالقول إن نسبة العصري يف        نعب

5صري يف املزيج فهو     أما نسبة الع  . املاء هي ثلث  
20

1 املساوية لـ    
4

ـ .  ر نعب

 .عن ذلك بالقول إن نسبة العصري يف املزيج هي ربع



الكسور : ثالثالفصل ال   

 

 101 

 مثـل معـدل     ، ما أمركما ميكن أن تشري النسبة إىل معدل حدوث          
لتـرا  فمعدل استهالك الوقود لسيارة تـستهلك  . سيارة استهالك الوقود يف

1 عنه بالنسبةالتعبري  ميكن  كلم20 مسافة تكلما قطعمن الوقود واحدا 
20

. 

النسبة من أهم املوضوعات الشائعة يف االستعماالت الرياضية،         وتعد 
دورا مهما يف كثري من قوانني علـوم الفلـك، واألحيـاء،     كما أا تلعب

، تشكل النسبة األسـاس ملفهـومي       مثاليزياء  ففي الف . والفيزياء والكيمياء،
ثوابت نسبية  على  توى  حتالقوانني  املالحظ أن الكثري من     و .السرعة والتسارع 

. االجتماعيـة والفنـون   أيضا ىف العلوم التناسب وتستخدم فكرة. مشهورة
 يستخدمها املعماريون يف تصميم النماذج اسمة ويف رسم خـرائط كما 

 .، إخلاملباين

  .ف اآلن عن التناسب وبعض خواصهلنتعر
وعلى وجه التحديد فاملـساواة     . عالقة تكافؤ بني نسبتني    اسبالتن

a c
b d

  cـا   سبنابالطريقة نفسها اليت يت bمع سب تناي a إن تقول ====

. تكتب أيضا علـى الـشكل        ةنالحظ أن تلك املساوا   . dمع   .a d b c==== .
  .متناسبة ولذلك يقال عن النسب املتكافئة إا

a التناسب وىف c
b d

 c احلد الثاين، وbاحلد األول و a  ، يسمى====

  . الرابع  احلدdاحلد الثالث و
 التناسب، والثاين والثالثطريف  ويسمى احلدان األول والرابع

   .بالتناس وسطي
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aتسمى القيمة املشتركة يف التناسب و c
b d

 ثابت التناسب، أي ====

aالتناسب هو أن ثابت 
b

c أو 
d

.  

النسب يأيت حاصل ضرب الوسطني مساويا حلاصل ضرب         ويف كل 
.أي (الظرفني  .a d b c====( .وتعطينا هذه اخلاصية للنسب الطريقة اإلجرائية 

 . معلومة فيهااألخرىثالثة إلجياد احلد غري املعلوم يف نسبة تكون احلدود ال

27التناسب احلد غري املعلوم يف :  جربيمثال
12 4

x====  هوx . ميكن

حاصل هو   اليت تعبر عن أن حاصل ضرب الوسطني         التوصل إليه حبل املعادلة   
12 ضرب الطرفني، أي 27 4x = ×= ×= ×=   :ومنه . ×

.27 4
9

12
x

××××= == == == =  

27أما ثابت التناسب فهو 
12

  .2.25  لـ الذي جنده مساويا بعد االختزال

دائـرة،    يف أيـة R القطـر على  p نسبة احمليط : مثال هندسي

pة  وكل نسب . متناسبة مع النسبة نفسها ألية دائرة أخرى      
R

يف أيـة دائـرة      

 . 3.14159، الذي قيمته التقريبية هي ππππ العدد الشهري تساوى

وقد غلبت على الكتب املدرسية تقدمي موضوع النسبة والتناسـب          
  .  من هذا القبيللنستعرض مثاال. بأشكال توضيحية والعديد من األمثلة

 كلـغ فـإن   2عندما يكون وزن كيس واحد من الطحني يساوي        
 5 ووزن   ،كلـغ 6  يساوي  أكياس 3 ووزن   ، كلغ 4  يساوي وزن كيسني 

  :منثل ذلك يف الشكل التايل .  كلغ10  يساويأكياس
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الحظ أن االنتقال من السطر األول إىل السطر الثاين يتم بالـضرب            

. 2طر الثاين إىل السطر األول فيتم بالقسمة على         أما االنتقال من الس   . 2يف  
ــرب   ــذلك يعت ــت 2ول ــل (ثاب ــب) أو معام ــك أن . التناس ذل

2 4 6 10
2

1 2 3 5
= = = == = = == = = == = = =.  

 النسبة املئوية �

 ما فكثريا. تشري إىل استخدام أجزاء املائة يف احلساب النسبة املئوية
  وتقرأ هـذه .يعين يف املائة% حيث الرمز % 75، %2نرى أعدادا مثل 

تعنــي  % 2النسـبة   وهكذا فإن    .  يف املائة  75 يف املائة، و     2د  األعدا
  .  جـزًءا من املائة75تعين % 75 و ،جزئني من املائة

  هي %2فالنسبة  . النسب املئوية كسور اعتيادية   إن  كما أسلفنا ف  و
2

100
75و 

100
  ميكـن كتابـة    شرية، حيث ر ع ة أيضا كسو   والنسب املئوي  .

0.2على الشكل  %2النسبة 
10

  .0.75 هــي%75 كما أن. 0.02 أو 

تـستخدمها  فالبنوك  . تستخدم النسبة املئوية بكثرة يف احلياة اليومية      
 كما أن الضرائب حتسب بطريقة .الفوائد على املدخرات والقروض حلساب

وكـثريا مـا يكتـب    . واألسعار ومقادير أخرى النسب املئوية من الدخل
 قـرون ومنـذ   . نسب مئوية  نتائج مالحظام وجتارم يف شكل    الباحثون  

يعود إىل عصر    هذا التقليد    يبدو أن و". يف املائة "لفظ   وعامل التجارة يستخدم  
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 وقد اعتاد   .ضرائبالنظام  نسب املئوية يف    كانوا يستخدمون ال   الرومان الذين 
ستخدام أجزاء يف املائة والنسبة املئوية حىت       ا التجار يف العصور الوسطى على    
 .قبل ظهور نظام األعداد العشرية

يف " استخدام اللفظ    مل يعودوا يف حاجة ماسة إىل       الناس الواقع أن و
 ال يقل سهولة عن التعامل      0.25فالرقم،   بعد اكتشاف النظام العشري    "املائة
نسيج احلياة اليومية واملهنية  ، غري أن النسب املئوية قد تغلغلت يف%25مع 

  .والتجارية إىل درجة أدت إىل استمرار استخدامها
  وحتويل الكسور إىل نسب مئويةالنسب املئوية إىل كسور حتويل  يتمكيفلنر 

عشري حنتاج فقط إىل  ادي أولتحويل نسبة مئوية إىل كسر اعتي
 .كتابة النسبة املئوية يف صيغة أجزاء من املائة

مئوية إىل كسر  لتحويل نسبة :النسبة املئوية إىل كسور اعتيادية حتويل -
  . 100مث ندخل مقاما قدره % الرمز نزيل اعتيادي 

1لدينا  : ال ذلك   مث 25
4 100

لنـسبة املئويـة   ي لبالتايل فالكسر املساو و.  ====

1 هو  % 25
4

.  

3كما أن  37.5
8 100

3 هو % 37.5وبالتايل فالكسر املساوي للنسبة املئوية  .====
8

.  

مئوية إىل كسر   نسبةلتحويل  :النسب املئوية إىل كسور عشرية حتويل -
  . الفاصلة العشرية بعد خانتني إىل اليسار ونضع%الرمز نزيل عشري 

وبالتايل فالكسر العشري املساوي  . % 0,25 = 25  لدينا: مثال ذلك
  . 0,25  هو% 25للنسبة املئوية 
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وبالتايل فالكسر العشري املساوي للنسبة  .0,375 = 37.5% كما أن 
 . 0,375  هو% 37.5املئوية 

اعتيـادي إىل نـسبة     كسرلتحويل . الكسور إىل نسب مئوية حتويل -
ة  مث حنرك الفاصل   ،مئوية نقسم البسط على املقام لنحصل على كسر عشري        

  . %  العشرية خانتني إىل اليمني ونلحق الرمز
   أمثلة

15اكتب الكسر . 1
20

  . على شكل نسبة مئوية

   :5يتم ذلك بضرب البسط واملقام يف 

  
  .% 75ة اليت ميثلها هذا الكسر هي فالنسبة املئويومن مثّ 

23اكتب الكسر . 2
25

  . على شكل نسبة مئوية

  :4 يتم ذلك بضرب البسط واملقام يف

 
  .% 92 ومن مثّ فالنسبة املئوية اليت ميثلها هذا الكسر هي 

12اكتب الكسر . 3
15

  . على شكل نسبة مئوية

  : 20 مث ضرما يف ،3بقسمة البسط واملقام على يتم ذلك 
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 .% 80 ومن مثّ فالنسبة املئوية اليت ميثلها هذا الكسر هي 

  النسبة املئويةأمثلة يف �

جند املطلـوب عنـد   . 50من العدد   %4 حساب هب أننا نريد

4: إجراء العملية التالية كما أسلفنا 
50

100
   .طلوبوهو امل. 2 فنجد ××××

30 هو 72من العدد  %30 كما أن 
72 21.6

100
× =× =× =× = .  

75 هو 920من العدد  %75 و
920 690

100
× =× =× =× = .  

32 هو 32من العدد  250% و 
250 80

100
× =× =× =× =. 

النسب املئوية كسور مقامهـا      : حساب عدد كنسبة مئوية من عدد آخر      
الطريقة إلجياد النسبة املئوية اليت ميثلها عـدد    ولذا ميكن استخدام هذه،مائة

 .ما إىل عدد آخر

 اليت ميثلـها العـدد   30 أننا نريد إجياد النسبة املئوية من العدد    هب
30 املسألة أوال يف الـصيغة التاليـة   نكتب. 15 15x ومـن مث جنـد   . ====

15 50
0.5

30 100
x = = == = == = == =  15  أي أن     ،%50لوبة هي   بالتايل فالنسبة املط   و .=

ـ    تقدمي  ميكن  . 30من  % 50هو   ع خانـات   ـاملعطيات واملطلوب يف أرب
  :كالتايل 

  15  ؟
100  30  



الكسور : ثالثالفصل ال   

 

 107 

30 فسيكون حال للمعادلـة    aوإذا مسينا اهول     100 15a× = ×× = ×× = ×× = × 
 ).حاصل ضرب الطرفني يساوي حاصل ضرب الوسطني(

منثـل   .340 كنسبة مئوية مـن  17العدد  احسب:  ثان مثال -
  :املعطيات واهول يف األربع خانات التالية 

  17  ؟
100  340  

100ومن مث يأيت أن املطلوب هو حاصل العملية التالية           17
5

340
×××× وبالتايل . ====

 .340 من العدد% 5هو  17فإن 

منثـل  . 70 كنسبة مئوية من     420العدد   احسب  :ثالث مثال -
  :املعطيات واهول يف األربع خانات التالية 

  420  ؟
100  70  

100ومن مث يأيت أن املطلوب هو حاصل العمليـة التاليـة             420
600

70
×××× ==== .

 .70 من العدد% 600هو  420وبالتايل فإن 

فعند حتديد النسبة املئوية مـن      . هذه املسائل ميكن حلها أيضا مبقارنة النسب      
 مثالً، فإننا حناول إجياد عدد تكون نسبته إىل 15اليت ميثلها العدد  30 العدد
  .30 إىل 15لنسبة   مساوية100

منثل  ، فما هذا العدد؟   من عدد ما  % 25 هو   6إذا علمنا أن    : لنتساءل اآلن   
 :املعطيات واهول يف األربع خانات التالية 

25  6  
  ؟  100
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 حاصل ضـرب الطـرفني   القائلة إن قاعدة الوللحصول على اهول نتذكر  
:  حباصـل العمليـة     الوسطني، أي أن اهول يعطَى     يساوي حاصل ضرب  

6 100
24

25
××××  .24من % 25 يساوي  6 إذن .====

منثل املعطيـات واهـول يف    من أي عدد ؟% 40هو   17:  ثان مثال
  :ع خانات التالية ـاألرب

40  17  
  ؟  100

   حاصـل  القائلـة إن    قاعدة  الهول نتذكر مرة أخرى      وللحصول على ا
ـ             ىضرب الطرفني يساوي حاصل ضرب الوسطني، أي أن اهول هنا يعطَ

17: حباصل العملية التالية     100
42.5

40
××××  مـن % 40 يساوي   17 إذن   .====

42.5.  
 منثل املعطيات واهـول يف  من أي عدد ؟% 115هو   46: مثال ثالث 
  :ت التالية األربع خانا

115  46  
  ؟  100

حاصل ضرب  القائلة إن   قاعدة  ال وللحصول على اهول نتذكر للمرة الثالثة        
الطرفني يساوي حاصل ضرب الوسطني، أي أن اهول هنا يعطي حباصـل            

46: العملية التالية  100
40

115
××××   .40 من% 115 يساوي 46 إذن .====
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 متاريـــن �

   1 مترين
اشترى والـده   .  على رقعة من األرض مساحتها ربع هكتار       أمحديت   ب عيق

ما مساحة رقعـيت األرض  . أرض جماورة مساحتها ثالثة أمثان اهلكتار رقعة
  معا؟

  اجلواب
يتم ذلك بالعمليـة التاليـة      . علينا أن جنمع ربع هكتار وثالثة أمثان هكتار       

  :املقامات مبراعاة توحيد املقامات وطريقة مجع الكسور عند تساوي 

.1 3 1 2 3 2 3 5
4 8 4 2 8 8 8 8

××××+ = + = + =+ = + = + =+ = + = + =+ = + = + =
××××

  

 .اإلمجالية هي مخسة أمثان هكتارمساحة رقعيت األرض وبالتايل ف

   2 مترين
كم .من القهوةواحد فنجان يف إعداد  النبمن  ربع ملعقة تستعمل ليلى

  من القهوة؟فناجني جيب أن تستعمل يف إعداد ستة  النب ملعقة من
  اجلواب

علينا بضرب رفنجد 6يف ع ب  :  

.1 1 6 6 3 2 3
6 1.5

4 4 4 2 2 2
× ×× ×× ×× ×× = = = = =× = = = = =× = = = = =× = = = = =

××××
  

 ملعقة، أي ملعقـة     1.5 يتطلب   من القهوة فناجني  إعداد ستة   وبالتايل فإن   
ونصف من النب. 
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   3 مترين
 ثالثـة  ويبلغ متوسط طول خطوتـه . قياس املسافات باخلطى  حممد  يستطيع  
ول فكم ط.  خطوات عرضا6 خطوات طوالً و 7 وتبلغ غرفته .أرباع متر

  غرفته؟ وكم عرضها باألمتار؟
  اجلواب

  :يتم حساب الطول كما يلي 

.3 3 7 21
7 5.25

4 4 4
××××× = = =× = = =× = = =× = = =  

  . متر5.25ة هو غرفالطول وبالتايل ف
   :على النحو التايلكما يتم حساب العرض 

.3 3 6 18
6 4.5

4 4 4
××××× = = =× = = =× = = =× = = =  

 . متر4.5ة هو غرفالطول فإذن 

  4 مترين
معني من املال لكل    ار   مبقد لرجال مبيعاا تدفع كثري من الشركات عموالت      

من سعر الوحدة    ةولة نسبة مئوية حمدد   تكون العم   وغالبا ما  .وحدة يبيعوا 
 من مثن أي سـلعة % 15لنفترض أن بائعا يتلقى عمولة مقدارها . املباعة

  ؟  دينار25000ما مقدار ما يكسبه إذا باع ثالجة مببلغ . يبيعها
  اجلواب

مقـدار العمولـة هـو     إذن   .25000مـن   % 15 باملطلوب هو حسا  
25000 15

100
  . دينارا3750، أي ××××
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  5 مترين
 يف مقارنة حجم    مثال تعيننا   هيف .تستخدم النسب املئوية أحيانا يف املقارنات     

حلساب والبنوك  الشركات   لدى   وتستخدم. حبجم السلع املعروضة  املبيعات  
 مـع   املهندسون ملقارنة معدالت اإلنتاج   ا  كما يستعمله . األرباح واخلسائر 

  .  املسطرةاألهداف
ويريد أن   دينار   7500 أن أحد الوكالء اشترى دراجة من مصنع مببلغ          هب

فما املبلغ الذي عليه أن يطلبـه مثنـا   . من سعر بيع الدراجة  %25يربح 
    وكم سيكون رحبه؟،للدراجة
  اجلواب

فـسنجد  ) ج. د 7500 أي(ملصنع  مثن شراء الدراجة من ا    الربح و إذا مجعنا   
من سـعر    %25  يساوي ومبا أن الربح    .  يساوي مثن البيع   أن هذا اموع  

 جيـب أن    )ج. د 7500أي   (فإن تكلفة الدراجة من املـصنع      بيع الدراجة 
 على هـذا    إذن تصبح املسألة  . الوكيل من الثمن الذي يطلبه   % 75تكون  
اوي حاصـل ضـرب     باستخدام قاعدة حاصل ضرب الطرفني يس     (املنوال  

  ) :الوسطني
  75000  ؟
100  75  

75000وبالتايل فثمن البيع هو      100
75

ـ  . ج. د 10.000، أي   ×××× ح ـأما الرب

25: ية ـفيقدر بالعملية التال 10.000
100

  .ج. د2500، أي ××××
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  6 مترين
ه  بسعر فائدة سنوي قدر    بنكمن ال دينار   60.000اقترض  هب أن موظفا    

  قيمة الفائدة اليت جيب عليه أن يدفعها شهريا؟  ما %. 6
  اجلواب

 إـا   .دينـار  600.000 مـن  % 6نبدأ أوال مبعرفة كـم تـساوي        
6 600.000

100
 36.000 دفـع    املوظفإذن فعلى   . ج.د36.000، أي   ××××

  . د كفائدة على القرض لعام واحبنكلل. ج.د
 عـدد    علـى  36.000  يكفي تقسيم   وملعرفة ما جيب عليه دفعه كل شهر      

 .ج. د3000فنجد أن املبلغ املطلوب شهريا هو . 12 الشهور يف السنة، أي

  7 مترين
ة  للتـذكر  .ج. د 1500 ة كرة القدم بسعر   ايبيع تذاكر ملبار  ملعبا  أن  هب  

امللعب كضريبة مبيعات على دخل     % 10لواحدة وهذا السعر يشتمل على      ا
   كل تذكرة؟ نامللعب مخل ا دم. من التذكرة

  اجلواب
متثـل   لـذا و .ضريبة املبيعات % 10كل من الدخل و   يشتمل السعر على    

إجياد تتمثل يف   إذن تصبح املسألة    . من الدخل % 110  نسبة   .ج. د 1100
  .ج. د1100 ملبلغ منه مساوية% 110  نسبةعدد تكون

  :هذا العدد حيسب كالتايل 
  1500  ؟

100  110  

1100 فالدخل هو عليهو 100
110

  .ج. د1000، أي ××××
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 ا�����������ر
  
 

نتعرف ف. العديد من املواضيع املتعلقة بالكسور    نقدم يف هذا الفصل     
 مث نبحث عن كيفية القيام بالعمليـات األربعـة          يف البداية على مصطلحاا   

  . عندما جنري تلك العمليات على الكسور
كما نستعرض موضوع النسبة والتناسب مقـدمني العديـد مـن           

. م النسبة املئوية مشريين إىل أمثلـة عمليـة        ونتناول بعد ذلك مفهو   . األمثلة
  .  وينتهي الفصل بتمارين متنوعة حول الكسور
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 الكسور �

ال  القيـاس  ناتجفوعندما تقاس األشياء، . من شيءجزء  الكسـر
يزن وعلى سبيل املثال، ميكن أن      . يف أغلب األحوال   يساوي وحدات كاملة  

كـسرا   رامني يكـون  غ، فما زاد عن كيلو    غلكتاب ما بني اثنني وثالثة ك     
 سم فيكون   11 و 10وميكن أن يتراوح طول لوحة بني       . رامغكيلووحدة ال ل

 .) هنالسنتيمتروهي ا(من وحدة القياس زائدا كسرا   سم10طوهلا 

. تنتج الكسور من تقسيم وحدة إىل عدد من األجـزاء املتـساوية           
فإذا كـسرت عـصا إىل   . إىل أي عدد من األجزاء وميكن تقسيم الوحدة

وللحصول على نـصفني  . للعصا قطعتني، فلن حتصل بالضرورة على نصفني
 .قطعتني متساوييت الطول ىلإللعصا، عليك أن تكسرها 

 تكتب الكسور بصورة عددية على شكل عددين يفصلهما خط

2:   على النحوأفقي
5

 5÷2 أو  2/5 وأحيانا تكتب أفقيا على الشكل 

 ...5 تقسيم 2 أو 5 على 2ونقرأ 

  : دفتستخدم صيغة الكسر و

2ميكن أن يشري الكسر   : التعبري عن قسمة.1
5

، 5 على 2إىل قسمة  

  .قطعتني من احللوى بالتساوي على مخسة أشخاص مثالً كتقسيم
وميكـن  . س الوحدات قيستا بنف  النسبة مقارنة بني كميتني     : متثيل نسبة  .2

 إذا  :مثـال ذلـك     . للنسبة أن تقارن جزءا إىل الكل أو جزءا إىل جزء آخر          
 مقارنة  مؤلفًا من بنتني وثالثة أوالد، فتكون نسبة البنات       مسابقة  كان فريق   
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2مبجموع أفراد الفريق هي     
5

 مقارنـة جبملـة عـدد     وتكون نسبة البنات   .

2 هي األوالد
3

.  

وحـدات   بهو العالقة بني كميتني قيـستا املعدل   :معدل  الداللة على.3
يف   مبعدل هدفنيفل أهدايسجت ميكن لفريق كرة سلة :مثال ذلك . خمتلفة

 .كل مخس دقائق من اللعب

   مصطلحات1.

  .على بعض مصطلحات الكسوراآلن لنتعرف 
 . يف الكسر األفقياخلط  فوقهو العدد املكتوب : البسط -

2يف الكسر  : لا مث
5

  .2  البسط هو العدد 

 . يف الكسريـ األفقهو العدد املكتوب حتت اخلط : املقام -

2 يف الكسر: مثال  
5

  .5 املقام هو 

  .كسر أو مقامهال بسط هو : حد كسر -
 )أو ضـرب   (قسمةابة الكسر يف شكل أبسط ب     هو كت  : اختصار كسر  -

يعين حتويله إىل كسر آخر مكافئ لـه        وهذا   .البسط واملقام على نفس العدد    
ولكن تظل . الكسر األول حبيث يقل كل من البسط واملقام عن نظرييهما يف
  .قيمة الكسر اجلديد مساوية لقيمة الكسر القدمي

، وغالبا ما يـتم  س يف قيمتهتغيري يف شكل الكسر وليهو  : حتويل الكسر -
  . ذلك بقسمة أو ضرب بسط الكسر ومقامه يف نفس العدد

2الكسر    ميكن حتويل: مثال 
5

4 إىل  
10

 وذلك بضرب كل من البسط واملقـام  

   .لكسرنفس العدد الذي ميثله ال أخرىكتابة ثل مي 0.4العدد نالحظ أن  .2يف 
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إذا اختلف البـسط   متكافئان نقول عن كسرين إما : تكافؤ الكسور -
 . ذاته من الكل فيهما وكذلك املقام، بينما ميثل الكسران اجلزء

  مالحظة 

نني من مربعني متساويني يف املساحةالحظ الرمسني التاليني املكو.  

 
.  مربعـات  6 وغطيت منـها     ، مربعا صغريا  16سم املربع األمين إىل     لقد قُ 

6وبالتايل غطي منها  
16

 مـستطيالت متـساوية     8وقسم املربع األيسر إىل     . 

3وبالتايل غطي منها  . ستطيالتم 3وغطيت منها   
8

وعنـدما نتأمـل يف     . 

الشكلني جند أن املساحة املغطاة يف املربع األمين تساوي املساحة املغطـاة يف             

6مبعىن أن الكسرين    . املربع األيسر 
16

3 و 
8

.  املعبرين عن التغطيتني متكافئان    

6: ولذا نكتب  3
16 8

====.  

   مترين
  . لنعترب نصف مستقيم مدرج كما هو مبني يف الرسم

  
  . A ،B ،C ،Dلقد عينا نقاطا أربع هي 
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 الكسرية اليت متثلها هذه النقاط وقدم كسورا متكافئة متثل كال  األعدادعين
 .من هذه النقاط

  اجلواب

5النقطة هو   العدد الذي ميثل هذه      : Aالنقطة   -

10
ميكن أيضا متثيل   . 0.5 أي   

5ذلك بكسور مكافئة لـ 

10
1 مثل 

2
 ،2

4
 ،6

12
 ،100

200
 ،362

424
  .، إخل

4العدد الذي ميثل هذه النقطة هـو         : Bالنقطة   -
1

10
14 أي   +

10
. 1.4 أو   

7ميكن أيضا متثيل ذلك بكسور مكافئة لـ 

5
21مثل  

15
 ،28

20
 ،49

35
  .إخل، 

9العدد الذي ميثل هذه النقطة هـو         : Cالنقطة   -
1

10
19 أي +

10
. 1.9 أو   

19كن أيضا متثيل ذلك بكسور مكافئة لـ مي

10
38 مثل 

20
 ،57

30
 ،152

70
  .إخل، 

4العدد الذي ميثل هذه النقطة هـو         : Dالنقطة   -
2

10
24أي +

10
. 2.4 أو   

24ميكن أيضا متثيل ذلك بكسور مكافئة لـ 

10
12 مثل 

5
 ،48

20
 ،120

50
  .إخل، 

2  فالكسور املتكافئة مثل.الكسرهي العدد الذي ميثله : قيمة الكسر -
5

 

4و 
10

10و  
25

40 و  
100

   .ومتثل نفس العدد   هلا نفس القيمة

 10أن يكون مكافئا لكسر مقامه      كن  ميكسر  كل   هو : الكسر العشري  -
ـ  أو  100، مثل    مضروبة يف نفسها عددا من املرات      10أي  ( 10  قوى ل
   ..)، إخل1000و 
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2  الكسر:مثال ذلك 
5

4هو عشري ألنه يكافئ   
10

يكفي أن نـضرب   (،

4أما الكسر ). 2بسطه ومقامه يف 
7

ع إجيـاد   فليس عشريا ألننا ال نستطي 

   .10 فنجد قوى لـ 7عدد نضربه يف 
د مقامي كسرين يعين إجياد كسرين هلما نفـس         يوحت : توحيد املقامات  -

  . املقام وكل منهما يكافئ أحد الكسرين املعطيني

2 إذا أردنا توحيد مقامي الكسرين        :مثال ذلك 
5

7 و   
6

نالحـظ   يكفي أن    

2أن
5

12 يكافئ 
30

7 وأن )6بعد ضرب البسط واملقام يف ( 
6

35 يكـافئ  
30

 

12 نالحظ أن ).5بعد ضرب البسط واملقام يف   (
30

35 و 
30

 يكافئـان علـى   

2التوايل الكسرين 
5

7 و 
6

  . 30 وأن هلما نفس املقام 

د املقامني ونعترب أن األكـرب مـن        ملقارنة كسرين نوح  : مقارنة الكسور    -
  . الكسرين هو الكسر الذي له أكرب بسط

2أيهما أكرب  :  ذلكمثال
3

7 أو 
4

  ؟

2 :  فنجدنوحد املقامني 2 4 8
3 3 4 12

××××= == == == =
××××

 ، 7 7 3 21
4 4 3 12

××××= == == == =
××××

.  

21نالحظ أن بسط ف
12

8 أكرب من بسط 
12

21وبالتايل فإن . 
12

8ن  أكرب م
12

 ،

7أي أن 
4

2 أكرب من 
3

.  

  مترين
  :قارن الكسور التالية 

5
8

،   5
4

 ، 3
15

 ، 9
18

  ،45
3

.  



الكسور : ثالثالفصل ال   

 

 89 

  اجلواب
  :  مقاما مشتركا 40  العددد املقامات فنالحظ أنه من املمكن بعد االختزال جعلنوح

5 5 5 25
8 8 5 40

××××= == == == =
××××

  
5 5 10 50
4 4 10 40

××××= == == == =
××××

  
3 1 1 8 5

15 5 5 8 40
××××= = == = == = == = =
××××

  
9 1 20 20

18 2 20 40
××××= == == == =
××××

 

.45 15 15 40 600
3 1 1 40 40

××××= = == = == = == = =
××××

  

  ظ حسب مقارنة البسوط أنمث نالح

.5 20 25 50 600
40 40 40 40 40

< < < << < < << < < << < < <  

  :  جند ، وحسب املساويات السابقة،وبالتايل

.3 9 5 5 600
15 18 8 4 40

< < < << < < << < < << < < <  

  عمليات على الكسور . 2

   الكسورمجع وطرح* 
كي جتمع أو تطرح كسرين هلما مقامـان خمتلفـان، حـول أوال             

 للكسرين اجلديدين مقـام   حبيث يكونمامكافئني هل الكسرين إىل كسرين
   . طرحهما وحافظ على نفس املقامامجع البسطني أو امث  .مشترك

���ب ا�����ع : ���ل ذ�� 
5 3
8 10

 وا�! ق ++++
5 3
8 10

−−−−. 
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  :يوضح السطران املواليان اموع والفارق، وكذا تفاصيل احلسابات 
5 3 5 5 3 4 25 12 25 12 37
8 10 8 5 10 4 40 40 40 40

× × +× × +× × +× × ++ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =
× ×× ×× ×× ×

  

.5 3 5 5 3 4 25 12 25 12 13
8 10 8 5 10 4 40 40 40 40

× × −× × −× × −× × −− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =
× ×× ×× ×× ×

 

   الكسورضرب * 
   .كسرين هو كسر بسطه يساوي جداء البسطني ومقامه يساوي جداء املقامنيجداء 

5حساب اجلداء : مثال ذلك  3
8 10

××××.  

  :يتم حساب اجلداء كما يلي 

.5 3 5 3 15
8 10 8 10 80

××××× = =× = =× = =× = =
××××

  

   كسرينقسمة حاصل * 
هو كسر يساوي جداء الكسر األول يف كسرين حاصل قسمة 

  . مقلوب الكسر الثاين

 الكسريننسبة حساب : مثال ذلك 
5
8
3

10

.  

  :تم هذا احلساب كما يلي ي

.
5

5 10 508
3 8 3 24

10

= × == × == × == × =  

50نالحظ بعد االختزال أن  25
24 12

 وبالتايل فإن. ====
5

258
3 12

10

====  
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  مالحظة
 الكسور أكثر سهولة  أو طرح أو قسمةضرب عملية جعل  أحيانا ميكن 

  .ةالتالياألمثلة كما يف  باالختصار وذلك بالقيام أوال

5احسب  اموع *  18
10 12

++++.  

  : عملية اجلمع دون اختصار مسبق - 

.5 18 5 6 18 5 30 90 120
2

10 12 10 6 12 5 60 60 60
× ×× ×× ×× ×+ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =+ = + = + = =
× ×× ×× ×× ×

  

  : االختصار مسبقا  عملية اجلمع باستخدام- 

.5 18 1 3 4
2

10 12 2 2 2
+ = + = =+ = + = =+ = + = =+ = + = =  

18 احسب الفارق*  5
12 10

−−−−.  

  : عملية الطرح دون اختصار مسبق - 

.18 5 18 5 5 6 90 30 60
1

12 10 12 5 10 6 60 60 60
× ×× ×× ×× ×− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =− = − = − = =
× ×× ×× ×× ×

  

  : عملية اجلمع باستخدام االختصار مسبقا - 

.18 5 3 1 2
1

12 10 2 2 2
− = − = =− = − = =− = − = =− = − = =  

18 احسب اجلداء*  5
12 10

××××.  

  : عملية الضرب دون اختصار مسبق - 

.18 5 18 5 90 10 3 3 3
12 10 12 10 120 10 3 4 4

× × ×× × ×× × ×× × ×× = = = =× = = = =× = = = =× = = = =
× × ×× × ×× × ×× × ×

  

  : عملية الضرب باستخدام االختصار مسبقا - 

.18 5 3 1 3
12 10 2 2 4

× = × =× = × =× = × =× = × =  
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 احسب نسبة الكسرين* 
18
12
5

10

.  

  : عملية القسمة دون اختصار مسبق - 

.
18

18 10 18012 3
5 12 5 60

10

= × = == × = == × = == × = =  

  :الضرب باستخدام االختصار مسبقا  عملية - 

. 
18 3

3 212 2 3
5 1 2 1

10 2

= = × == = × == = × == = × =  

 العوامل األولية. 3

إذا كتب عدد طبيعي على شكل جداء أعداد        : تفكيك عدد إىل عوامل     . 1
 ونقول إننـا فككنـا العـدد إىل         ،عواملتسمى  هذه األعداد   فإن  طبيعية،  
  .عوامل

   ةمثلأ
14 يف الكتابة  2 7= ×= ×= ×=   .7 و 2 إىل عاملني مها 14 نقول إننا فككنا العدد ×

54 ويف الكتابة  6 9= ×= ×= ×=  و 6 إىل عاملني مها 54 نقول إننا فككنا العدد ×
9.  

72ويف الكتابة  2 4 9= × ×= × ×= × ×= ×  عوامل هي 3 إىل 72 نقول إننا فككنا العدد ×
  .9 و 4 و 2
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، فيما عدا الواحد، ميكن تقـديره       طبيعيدد  كل ع  : األعداد األولية . 2
الذي له عامالن خمتلفان فقط ـ   والعدد. كحاصل ضرب عاملني على األقل

 عدد أويل ألن عاِملَيـِه  7فالعدد  .اعددا أولي يسمى 1العدد نفسه والعدد 
7، أي فقط 7 والعدد 1مها العدد  1 7= ×= ×= ×= ×.  

  وىل هياألاألعداد األولية  و
2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ، 29 ، 31، ...  

مـن  و. علما أن هذه القائمة ال تنتهي أي أن عدد األعداد األولية غري منته            
   : ميكن ذكراألعداد غري األولية

4 ، 15 ،36 ، 168 ،95812.  
 وكانت كل ، إىل عواملا عددناإذا فكك:  التفكيك إىل أعداد أولية. 3

  .عوامل أولية نقول إننا فككنا ذلك العدد إىل عوامل أوليةهذه ال
   ةمثلأ

15 3 5= ×= ×= ×= ×  
218 2 3 3 2 3= × × = ×= × × = ×= × × = ×= × × = ×  

.3 272 2 2 2 3 3 2 3= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×  
  مالحظة

 قسم العـدد علـى    ن،   إىل عوامل أولية    طبيعي  تفكيك عدد  للحصول على 
إن كان يقبل القـسمة     ... ،  11،  7،  5،  3،  2عداد األولية األوىل مثل     األ

نواصل نفس عملية تقسيم حاصـل      و. )بعضها أو كلها  (على هذه األعداد    
القسمة على تلك األعداد األولية، وهكذا دواليك إىل أن نـصل إىل عـدد              

 . أويل
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   أمثلة
مث نقـسم  . 24 فنجد 2 على 48نقسم :  إىل عوامل أولية  48تفكيك  . 1

 اوأخـري . 6 فنجد   2 على   12 وبعد ذلك نقسم  . 12 فنجد   2 على   24
وبالتايل فالتفكيك  .  عدد أويل  3، مع مالحظة أن     3 فنجد   2 على   6نقسم  

  املطلوب هو 
.448 2 2 2 2 3 2 3= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×= × × × × = ×  

 فنجـد  2 علـى  220نقـسم  :  إىل عوامل أولية  220تفكيك العدد   . 2
 5 علـى    55وبعد ذلك نقسم    . 55 فنجد   2 على   110مث نقسم   . 110
  ومن مث فالتفكيك املطلوب هو.  عدد أويل11أن الحظ . 11فنجد 

.2220 2 2 5 11 2 5 11= × × × = × ×= × × × = × ×= × × × = × ×= × × × = × ×  

 فنجد  2 على   5436نقسم    :  إىل عوامل أولية     5436تفكيك العدد   . 3
وبعـد ذلـك نقـسم      . 1359 فنجد   2 على   2718مث نقسم   . 2718
. 151 فنجـد    3 على   453وأخريا نقسم   . 453 فنجد   3على  1359

  ومن مث فالتفكيك املطلوب هو. عدد أويل153نالحظ أن 
.2 25436 2 2 3 3 151 2 3 151= × × × × = × ×= × × × × = × ×= × × × × = × ×= × × × × = × ×  

  مالحظة
وهذا التفكيك وحيد، مبعىن أننا     . كل عدد طبيعي له تفكيك إىل عوامل أولية       

 أما  .ال نستطيع إجياد تفكيكني خمتلفني إىل عوامل أولية لنفس العدد الطبيعي          
 فالتفكيك لـيس    إذا كان األمر يتعلق بتفكيك إىل عوامل ليست كلها أولية         

 .بالضرورة وحيد
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48: مثال ذلك  4 12= ×= ×= ×= ×  ،48 8 6= ×= ×= ×= ×  ، 48 16 3= ×= ×= ×= ×.  

  . تفكيكات لنفس العدد3وتلك 
  .1010إليك قائمة باألعداد األولية األصغر من 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 
29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 
71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 

113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 
173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 
229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 
281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 
349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 
409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 
463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 
541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 
601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 
659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 
733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 
809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 
863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 
941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 

  القواسم واملضاعفات. 4

مـشتركا يف  عـامالً  معطـى  عندما يكون عـدد   : املشتركةالقواسم . 1
  .تفكيكني للعددين نقول إن ذلك العامل قاسم مشترك للعددين

   أمثلة
  .24 و 8 مشترك للعددين  قاسم4العدد 
  .260، 100، 50، 20 قاسم مشترك لألعداد 10العدد 

 الذي هو دائما قاسم     1عدا   (33 و   28ليس هناك قاسم مشترك للعددين      
  ).مشترك لكل األعداد ولذا فال نعري له اهتماما
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ة لعـددين   املـشترك القواسـم   يسمى أكرب : القاسم املشترك األكرب. 2
  .كربالقاسم املشترك األ

  أمثلة
  .4 هو 12 و 8القاسم املشترك األكرب للعددين   

  .12 هو  48 و 36القاسم املشترك األكرب للعددين 
  .1 هو 29 و 8 القاسم املشترك األكرب للعددين

  مالحظة 
ـ   : م املشترك األكرب لعددين     هناك كيفية للحصول على القاس     ال نفكـك ك

) بأقـل أس   (املـشتركة  سموعندئذ نستخرج القوا  . منهما إىل عوامل أولية   
   .ه العواملالقاسم املشترك األكرب هو جداء هذللعددين فيكون 

  أمثلة
38 لدينا 212 و ====2 2 3= ×= ×= ×= ـ     لذاو. ×  12 و   8 ـ فالقاسم املشترك األكرب ل
  .4 أي 22هو 
2 لدينا 236 2 3= ×= ×= ×= 448  و× 2 3= ×= ×= ×= وبالتايل فالقاسم املـشترك األكـرب   . ×

22 هو 48 و 36للعددين    .12 أي ××××3
218لدينا   2 3= ×= ×= ×= 30 و   × 2 3 5= × ×= × ×= × ×= × 42 و   × 2 3 7= × ×= × ×= × ×= × وبالتايل فالقاسم  . ×

2 هو 42 و 30 و 18املشترك األكرب لألعداد    .6 ، أي ××××3
ا إذا  م نقول عن عددين إما أوليان فيما بينه        : فيما بينها  األعداد األولية . 3

  .1ا هو مكان القاسم املشترك الوحيد هل
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  أمثلة
  . أوليان فيما بينهما23 و 8العددان 
  . أوليان فيما بينهما151 و 120العددان 
  .)هلما  قاسم مشترك9 ( ليسا أوليني فيما بينهما81  و45العددان 
 6 قاسم مشترك لـ 3رغم أن .. . أولية فيما بينها31 و 27 و 6األعداد 

    .31 لكنه ليس قامسا لـ 27و 
املضاعف املشترك األصغر لعددين طبيعيني      : املضاعف املشترك األصغر  . 4

  .ين املعلومنيمعلومني هو أصغر عدد طبيعي يقبل القسمة على العدد
   أمثلة

  .24 و 18تعيني املضاعف املشترك األصغر للعددين . 1
  :  فنجد 24 وكذلك مضاعفات ، بالترتيب التصاعدي18نكتب مضاعفات العدد 

18 ، 36 ، 54 ، 72 ،90،  108 ،126 ، 144، ...   
24 ، 48 ، 72 ، 96 ، 120 ،144 ،...  

ك بني مـضاعفات    وهو أول عدد مشتر    ، مضاعف مشترك  72نالحظ أن   
 هو املضاعف املشترك األصـغر  72إن . العددين يف هذا الترتيب التصاعدي 

 مضاعف مـشترك للعـددين      144كما نالحظ أن    . 24 و   18للعددين  
  . لكنه ليس مضاعفهما األصغر،املذكورين

218فنجـد  العددين إىل عوامـل أوليـة   نفكك : طريقة أخرى    2 3=  و ×
324 2 3=   ومن مث نستخلص أن. ×

3 22 3 8 9 72× = × = 
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 وذلك بأخذ جداء كـل العوامـل        ،هو املضاعف املشترك األصغر للعددين    
  .باعتبار أكرب أس هلا

  .270 و84تعيني املضاعف املشترك األصغر للعددين . 2
284: لنفكك العددين إىل عوامل أولية      . نتبع الطريقة الثانية   2 3 7= ×  و  ×

3270 2 3 5= ×   ومن مث نستخلص أن. ×
2 32 3 5 7 8 27 35 3780× × × = × × =  

 وذلك بأخذ جداء كـل العوامـل        ،هو املضاعف املشترك األصغر للعددين    
  .باعتبار أكرب أس هلا

أوجد طول املربع الذي ميكن تبليطه مبستطيالت طول وعرض كل منها           . 3
  . نريد أن يكون لطول هذا الضلع أصغر قيمة ممكنة. سم27 سم و 18

 لإلجابة عن هذا السؤال يكفي البحث عن املضاعف املشترك األصـغر           
ألن هذا الضلع ينبغي أن      (فهو ميثل طول املربع املطلوب    ... هلذين العددين   

 إذن فطول ضـلع املربـع هـو         .)24 وعلى   18يقسم يف آن واحد على      
  . سم72) حسب املثال األول(

  مالحظة

  .بنفس الطريقة نبحث عن املضاعف املشترك األصغر لعدة أعداد
 نبذة تارخيية. 5

 سنة مضت، استخدم الفلكيون من قـدامى        4000قبل أكثر من    
 جزًءا، مث تقسيم كل جزء      60عن تقسيم وحدة إىل      البابليني الكسور الناجتة  

ومازال هذا النظام معموالً بـه يف       .  جزًءا، وهكذا  60األجزاء إىل   من هذه   
 .والثواين حتديد الزمن ويف قياس الزوايا بالدقائق
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العلمـاء العـرب    جاء  النهضة العلمية يف العامل اإلسالمي      وخالل  
وكـان أول  .  الستيين يف النظاملتسهيل حساب الكسور طريقةبواملسلمون 

 .)م1175 /هــ  570 ويف عامت(ىي املغريب من قام بذلك السموءل بن حي
 فطور)  م1436/ هـ839تويف عام  (مث جاء بعده غياث الدين الكاشي 

أول مـن   أنه هو  يبدوو. "بمفتاح احلسا  " الشهري طريقة السموءل يف كتابه   
 .الذين جيهلون الطريقة الستينيةألولئك ليسهل احلساب  اخترع الكسور

الذين ساعدوا يف بناء األهرامـات       املصريون   ونواستخدم الرياضي 
وتـسمى  . 1  يساويسنة الكسور اليت فيها البسط  4000 قبل أكثر من

أدى االقتصار على استخدام كـسور   وقد. مثل هذه الكسور كسور وحدة
األخرى على شـكل   الوحدة فقط، إىل ضرورة التعبري عن األجزاء الكسرية

3  عن فعلى سبيل املثال يتم التعبري    . جماميع
4

 بداللة كسور الوحـدة علـى       

1 الشكل 1
2 4

++++. 

كتب اإلغريق عن الكسور بشكل يكـون فيـه          قرن   200 وقبل
 مث . خبـط واملقام يف األعلى، ومل يفرقوا بني البسط واملقام البسط يف األسفل

ـ   ة كتاب  إىل  فيما بعد  توجهوا سط يف األعلـى،  الكسور بشكل يكون فيه الب
ذه الطريقة يف كتابـة الكـسور مـن    وقد أخذ اهلنود    . واملقام يف األسفل  
 .اليونانيني القدامى

 اهلند وتعلموا هنـاك     بالدوخالل القرن الثامن امليالدي فتح العرب       
،  واملـسلمون  وقد نشر العرب  . يف كتابة الكسور  طريقتهم  العشري و  النظام
املعلومات يف غريب آسيا ومشـايل إفريقيـا    هذه القرون الثالثة املواليةخالل 
 يف أوروبـا    عشر امليالدي س  شرت خالل أواخر القرن اخلام    تنمث ا . وأسبانيا
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ما وبعد .ي استخدام الكسور والنظام العشر    عدة كتب يف احلساب شرحت    
، بدأ عدد كبري مـن األوروبـيني يف          ومت االطالع عليها    هذه الكتب  عِرفت

 .العمليات احلسابية اليومية إجناز  عنداستخدام الكسور 

ل عن طريق الكسور    حالعديد من املسائل اليت كانت ت     أما اآلن فإن    
ونية أصبحت حتل باستخدام احلاسبات اإللكترقد والقلم،  وباستخدام الورقة

 ا هلـذه الـتغري     . لعـشري م ا ر عن الكسور بالنظا   اليت تعبات فـإن   ونظـر
ـ الصيغة ا  تظل ذلك   ومع  . وما بعد ي  استخدامات الكسور تقل يوم    سرية لك

يف  أداة مهمة للتعبري عن املعدالت والنسب والقسمة، كما تظل ذات أمهيـة 
 .اجلرب ويف بعض فروع الرياضيات

   والتناسبالنسبة �

 .حـدي النـسبة    نسميهما،ين هو كسر بسطه ومقامه عددانعدد سبةن

a : كما يليb و a وتكتب النسبة بني عددين ميثلهما احلرفان
b

 .  

ميكن أن % 40 فقولنا ،نسبا النسب املئوية تسمى كلالحظ أن 

40يكتب
100

.   

 فمـثالً ميكـن    . ستخدم النسبة لوصف عدد من العالقـات      وقد ت
فـإذا  . نان مزجيا سـائالً ة بني كميتني تكوالعالق استخدام النسب لتحديد

نسبة العصري   لترا من املاء، فإن15و  لترات من العصري5احتوى مزيج على 

5 املاء هي    يف
15

1، املساوية لـ    
3

 .ر عن ذلك بالقول إن نسبة العصري يف        نعب

5صري يف املزيج فهو     أما نسبة الع  . املاء هي ثلث  
20

1 املساوية لـ    
4

ـ .  ر نعب

 .عن ذلك بالقول إن نسبة العصري يف املزيج هي ربع



الكسور : ثالثالفصل ال   

 

 101 

 مثـل معـدل     ، ما أمركما ميكن أن تشري النسبة إىل معدل حدوث          
لتـرا  فمعدل استهالك الوقود لسيارة تـستهلك  . سيارة استهالك الوقود يف

1 عنه بالنسبةالتعبري  ميكن  كلم20 مسافة تكلما قطعمن الوقود واحدا 
20

. 

النسبة من أهم املوضوعات الشائعة يف االستعماالت الرياضية،         وتعد 
دورا مهما يف كثري من قوانني علـوم الفلـك، واألحيـاء،     كما أا تلعب

، تشكل النسبة األسـاس ملفهـومي       مثاليزياء  ففي الف . والفيزياء والكيمياء،
ثوابت نسبية  على  توى  حتالقوانني  املالحظ أن الكثري من     و .السرعة والتسارع 

. االجتماعيـة والفنـون   أيضا ىف العلوم التناسب وتستخدم فكرة. مشهورة
 يستخدمها املعماريون يف تصميم النماذج اسمة ويف رسم خـرائط كما 

 .، إخلاملباين

  .ف اآلن عن التناسب وبعض خواصهلنتعر
وعلى وجه التحديد فاملـساواة     . عالقة تكافؤ بني نسبتني    اسبالتن

a c
b d

  cـا   سبنابالطريقة نفسها اليت يت bمع سب تناي a إن تقول ====

. تكتب أيضا علـى الـشكل        ةنالحظ أن تلك املساوا   . dمع   .a d b c==== .
  .متناسبة ولذلك يقال عن النسب املتكافئة إا

a التناسب وىف c
b d

 c احلد الثاين، وbاحلد األول و a  ، يسمى====

  . الرابع  احلدdاحلد الثالث و
 التناسب، والثاين والثالثطريف  ويسمى احلدان األول والرابع

   .بالتناس وسطي
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aتسمى القيمة املشتركة يف التناسب و c
b d

 ثابت التناسب، أي ====

aالتناسب هو أن ثابت 
b

c أو 
d

.  

النسب يأيت حاصل ضرب الوسطني مساويا حلاصل ضرب         ويف كل 
.أي (الظرفني  .a d b c====( .وتعطينا هذه اخلاصية للنسب الطريقة اإلجرائية 

 . معلومة فيهااألخرىثالثة إلجياد احلد غري املعلوم يف نسبة تكون احلدود ال

27التناسب احلد غري املعلوم يف :  جربيمثال
12 4

x====  هوx . ميكن

حاصل هو   اليت تعبر عن أن حاصل ضرب الوسطني         التوصل إليه حبل املعادلة   
12 ضرب الطرفني، أي 27 4x = ×= ×= ×=   :ومنه . ×

.27 4
9

12
x

××××= == == == =  

27أما ثابت التناسب فهو 
12

  .2.25  لـ الذي جنده مساويا بعد االختزال

دائـرة،    يف أيـة R القطـر على  p نسبة احمليط : مثال هندسي

pة  وكل نسب . متناسبة مع النسبة نفسها ألية دائرة أخرى      
R

يف أيـة دائـرة      

 . 3.14159، الذي قيمته التقريبية هي ππππ العدد الشهري تساوى

وقد غلبت على الكتب املدرسية تقدمي موضوع النسبة والتناسـب          
  .  من هذا القبيللنستعرض مثاال. بأشكال توضيحية والعديد من األمثلة

 كلـغ فـإن   2عندما يكون وزن كيس واحد من الطحني يساوي        
 5 ووزن   ،كلـغ 6  يساوي  أكياس 3 ووزن   ، كلغ 4  يساوي وزن كيسني 

  :منثل ذلك يف الشكل التايل .  كلغ10  يساويأكياس
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الحظ أن االنتقال من السطر األول إىل السطر الثاين يتم بالـضرب            

. 2طر الثاين إىل السطر األول فيتم بالقسمة على         أما االنتقال من الس   . 2يف  
ــرب   ــذلك يعت ــت 2ول ــل (ثاب ــب) أو معام ــك أن . التناس ذل

2 4 6 10
2

1 2 3 5
= = = == = = == = = == = = =.  

 النسبة املئوية �

 ما فكثريا. تشري إىل استخدام أجزاء املائة يف احلساب النسبة املئوية
  وتقرأ هـذه .يعين يف املائة% حيث الرمز % 75، %2نرى أعدادا مثل 

تعنــي  % 2النسـبة   وهكذا فإن    .  يف املائة  75 يف املائة، و     2د  األعدا
  .  جـزًءا من املائة75تعين % 75 و ،جزئني من املائة

  هي %2فالنسبة  . النسب املئوية كسور اعتيادية   إن  كما أسلفنا ف  و
2

100
75و 

100
  ميكـن كتابـة    شرية، حيث ر ع ة أيضا كسو   والنسب املئوي  .

0.2على الشكل  %2النسبة 
10

  .0.75 هــي%75 كما أن. 0.02 أو 

تـستخدمها  فالبنوك  . تستخدم النسبة املئوية بكثرة يف احلياة اليومية      
 كما أن الضرائب حتسب بطريقة .الفوائد على املدخرات والقروض حلساب

وكـثريا مـا يكتـب    . واألسعار ومقادير أخرى النسب املئوية من الدخل
 قـرون ومنـذ   . نسب مئوية  نتائج مالحظام وجتارم يف شكل    الباحثون  

يعود إىل عصر    هذا التقليد    يبدو أن و". يف املائة "لفظ   وعامل التجارة يستخدم  
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 وقد اعتاد   .ضرائبالنظام  نسب املئوية يف    كانوا يستخدمون ال   الرومان الذين 
ستخدام أجزاء يف املائة والنسبة املئوية حىت       ا التجار يف العصور الوسطى على    
 .قبل ظهور نظام األعداد العشرية

يف " استخدام اللفظ    مل يعودوا يف حاجة ماسة إىل       الناس الواقع أن و
 ال يقل سهولة عن التعامل      0.25فالرقم،   بعد اكتشاف النظام العشري    "املائة
نسيج احلياة اليومية واملهنية  ، غري أن النسب املئوية قد تغلغلت يف%25مع 

  .والتجارية إىل درجة أدت إىل استمرار استخدامها
  وحتويل الكسور إىل نسب مئويةالنسب املئوية إىل كسور حتويل  يتمكيفلنر 

عشري حنتاج فقط إىل  ادي أولتحويل نسبة مئوية إىل كسر اعتي
 .كتابة النسبة املئوية يف صيغة أجزاء من املائة

مئوية إىل كسر  لتحويل نسبة :النسبة املئوية إىل كسور اعتيادية حتويل -
  . 100مث ندخل مقاما قدره % الرمز نزيل اعتيادي 

1لدينا  : ال ذلك   مث 25
4 100

لنـسبة املئويـة   ي لبالتايل فالكسر املساو و.  ====

1 هو  % 25
4

.  

3كما أن  37.5
8 100

3 هو % 37.5وبالتايل فالكسر املساوي للنسبة املئوية  .====
8

.  

مئوية إىل كسر   نسبةلتحويل  :النسب املئوية إىل كسور عشرية حتويل -
  . الفاصلة العشرية بعد خانتني إىل اليسار ونضع%الرمز نزيل عشري 

وبالتايل فالكسر العشري املساوي  . % 0,25 = 25  لدينا: مثال ذلك
  . 0,25  هو% 25للنسبة املئوية 
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وبالتايل فالكسر العشري املساوي للنسبة  .0,375 = 37.5% كما أن 
 . 0,375  هو% 37.5املئوية 

اعتيـادي إىل نـسبة     كسرلتحويل . الكسور إىل نسب مئوية حتويل -
ة  مث حنرك الفاصل   ،مئوية نقسم البسط على املقام لنحصل على كسر عشري        

  . %  العشرية خانتني إىل اليمني ونلحق الرمز
   أمثلة

15اكتب الكسر . 1
20

  . على شكل نسبة مئوية

   :5يتم ذلك بضرب البسط واملقام يف 

  
  .% 75ة اليت ميثلها هذا الكسر هي فالنسبة املئويومن مثّ 

23اكتب الكسر . 2
25

  . على شكل نسبة مئوية

  :4 يتم ذلك بضرب البسط واملقام يف

 
  .% 92 ومن مثّ فالنسبة املئوية اليت ميثلها هذا الكسر هي 

12اكتب الكسر . 3
15

  . على شكل نسبة مئوية

  : 20 مث ضرما يف ،3بقسمة البسط واملقام على يتم ذلك 
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 .% 80 ومن مثّ فالنسبة املئوية اليت ميثلها هذا الكسر هي 

  النسبة املئويةأمثلة يف �

جند املطلـوب عنـد   . 50من العدد   %4 حساب هب أننا نريد

4: إجراء العملية التالية كما أسلفنا 
50

100
   .طلوبوهو امل. 2 فنجد ××××

30 هو 72من العدد  %30 كما أن 
72 21.6

100
× =× =× =× = .  

75 هو 920من العدد  %75 و
920 690

100
× =× =× =× = .  

32 هو 32من العدد  250% و 
250 80

100
× =× =× =× =. 

النسب املئوية كسور مقامهـا      : حساب عدد كنسبة مئوية من عدد آخر      
الطريقة إلجياد النسبة املئوية اليت ميثلها عـدد    ولذا ميكن استخدام هذه،مائة

 .ما إىل عدد آخر

 اليت ميثلـها العـدد   30 أننا نريد إجياد النسبة املئوية من العدد    هب
30 املسألة أوال يف الـصيغة التاليـة   نكتب. 15 15x ومـن مث جنـد   . ====

15 50
0.5

30 100
x = = == = == = == =  15  أي أن     ،%50لوبة هي   بالتايل فالنسبة املط   و .=

ـ    تقدمي  ميكن  . 30من  % 50هو   ع خانـات   ـاملعطيات واملطلوب يف أرب
  :كالتايل 

  15  ؟
100  30  



الكسور : ثالثالفصل ال   

 

 107 

30 فسيكون حال للمعادلـة    aوإذا مسينا اهول     100 15a× = ×× = ×× = ×× = × 
 ).حاصل ضرب الطرفني يساوي حاصل ضرب الوسطني(

منثـل   .340 كنسبة مئوية مـن  17العدد  احسب:  ثان مثال -
  :املعطيات واهول يف األربع خانات التالية 

  17  ؟
100  340  

100ومن مث يأيت أن املطلوب هو حاصل العملية التالية           17
5

340
×××× وبالتايل . ====

 .340 من العدد% 5هو  17فإن 

منثـل  . 70 كنسبة مئوية من     420العدد   احسب  :ثالث مثال -
  :املعطيات واهول يف األربع خانات التالية 

  420  ؟
100  70  

100ومن مث يأيت أن املطلوب هو حاصل العمليـة التاليـة             420
600

70
×××× ==== .

 .70 من العدد% 600هو  420وبالتايل فإن 

فعند حتديد النسبة املئوية مـن      . هذه املسائل ميكن حلها أيضا مبقارنة النسب      
 مثالً، فإننا حناول إجياد عدد تكون نسبته إىل 15اليت ميثلها العدد  30 العدد
  .30 إىل 15لنسبة   مساوية100

منثل  ، فما هذا العدد؟   من عدد ما  % 25 هو   6إذا علمنا أن    : لنتساءل اآلن   
 :املعطيات واهول يف األربع خانات التالية 

25  6  
  ؟  100
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 حاصل ضـرب الطـرفني   القائلة إن قاعدة الوللحصول على اهول نتذكر  
:  حباصـل العمليـة     الوسطني، أي أن اهول يعطَى     يساوي حاصل ضرب  

6 100
24

25
××××  .24من % 25 يساوي  6 إذن .====

منثل املعطيـات واهـول يف    من أي عدد ؟% 40هو   17:  ثان مثال
  :ع خانات التالية ـاألرب

40  17  
  ؟  100

   حاصـل  القائلـة إن    قاعدة  الهول نتذكر مرة أخرى      وللحصول على ا
ـ             ىضرب الطرفني يساوي حاصل ضرب الوسطني، أي أن اهول هنا يعطَ

17: حباصل العملية التالية     100
42.5

40
××××  مـن % 40 يساوي   17 إذن   .====

42.5.  
 منثل املعطيات واهـول يف  من أي عدد ؟% 115هو   46: مثال ثالث 
  :ت التالية األربع خانا

115  46  
  ؟  100

حاصل ضرب  القائلة إن   قاعدة  ال وللحصول على اهول نتذكر للمرة الثالثة        
الطرفني يساوي حاصل ضرب الوسطني، أي أن اهول هنا يعطي حباصـل            

46: العملية التالية  100
40

115
××××   .40 من% 115 يساوي 46 إذن .====
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 متاريـــن �

   1 مترين
اشترى والـده   .  على رقعة من األرض مساحتها ربع هكتار       أمحديت   ب عيق

ما مساحة رقعـيت األرض  . أرض جماورة مساحتها ثالثة أمثان اهلكتار رقعة
  معا؟

  اجلواب
يتم ذلك بالعمليـة التاليـة      . علينا أن جنمع ربع هكتار وثالثة أمثان هكتار       

  :املقامات مبراعاة توحيد املقامات وطريقة مجع الكسور عند تساوي 

.1 3 1 2 3 2 3 5
4 8 4 2 8 8 8 8

××××+ = + = + =+ = + = + =+ = + = + =+ = + = + =
××××

  

 .اإلمجالية هي مخسة أمثان هكتارمساحة رقعيت األرض وبالتايل ف

   2 مترين
كم .من القهوةواحد فنجان يف إعداد  النبمن  ربع ملعقة تستعمل ليلى

  من القهوة؟فناجني جيب أن تستعمل يف إعداد ستة  النب ملعقة من
  اجلواب

علينا بضرب رفنجد 6يف ع ب  :  

.1 1 6 6 3 2 3
6 1.5

4 4 4 2 2 2
× ×× ×× ×× ×× = = = = =× = = = = =× = = = = =× = = = = =

××××
  

 ملعقة، أي ملعقـة     1.5 يتطلب   من القهوة فناجني  إعداد ستة   وبالتايل فإن   
ونصف من النب. 
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   3 مترين
 ثالثـة  ويبلغ متوسط طول خطوتـه . قياس املسافات باخلطى  حممد  يستطيع  
ول فكم ط.  خطوات عرضا6 خطوات طوالً و 7 وتبلغ غرفته .أرباع متر

  غرفته؟ وكم عرضها باألمتار؟
  اجلواب

  :يتم حساب الطول كما يلي 

.3 3 7 21
7 5.25

4 4 4
××××× = = =× = = =× = = =× = = =  

  . متر5.25ة هو غرفالطول وبالتايل ف
   :على النحو التايلكما يتم حساب العرض 

.3 3 6 18
6 4.5

4 4 4
××××× = = =× = = =× = = =× = = =  

 . متر4.5ة هو غرفالطول فإذن 

  4 مترين
معني من املال لكل    ار   مبقد لرجال مبيعاا تدفع كثري من الشركات عموالت      

من سعر الوحدة    ةولة نسبة مئوية حمدد   تكون العم   وغالبا ما  .وحدة يبيعوا 
 من مثن أي سـلعة % 15لنفترض أن بائعا يتلقى عمولة مقدارها . املباعة

  ؟  دينار25000ما مقدار ما يكسبه إذا باع ثالجة مببلغ . يبيعها
  اجلواب

مقـدار العمولـة هـو     إذن   .25000مـن   % 15 باملطلوب هو حسا  
25000 15

100
  . دينارا3750، أي ××××
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  5 مترين
 يف مقارنة حجم    مثال تعيننا   هيف .تستخدم النسب املئوية أحيانا يف املقارنات     

حلساب والبنوك  الشركات   لدى   وتستخدم. حبجم السلع املعروضة  املبيعات  
 مـع   املهندسون ملقارنة معدالت اإلنتاج   ا  كما يستعمله . األرباح واخلسائر 

  .  املسطرةاألهداف
ويريد أن   دينار   7500 أن أحد الوكالء اشترى دراجة من مصنع مببلغ          هب

فما املبلغ الذي عليه أن يطلبـه مثنـا   . من سعر بيع الدراجة  %25يربح 
    وكم سيكون رحبه؟،للدراجة
  اجلواب

فـسنجد  ) ج. د 7500 أي(ملصنع  مثن شراء الدراجة من ا    الربح و إذا مجعنا   
من سـعر    %25  يساوي ومبا أن الربح    .  يساوي مثن البيع   أن هذا اموع  

 جيـب أن    )ج. د 7500أي   (فإن تكلفة الدراجة من املـصنع      بيع الدراجة 
 على هـذا    إذن تصبح املسألة  . الوكيل من الثمن الذي يطلبه   % 75تكون  
اوي حاصـل ضـرب     باستخدام قاعدة حاصل ضرب الطرفني يس     (املنوال  

  ) :الوسطني
  75000  ؟
100  75  

75000وبالتايل فثمن البيع هو      100
75

ـ  . ج. د 10.000، أي   ×××× ح ـأما الرب

25: ية ـفيقدر بالعملية التال 10.000
100

  .ج. د2500، أي ××××
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  6 مترين
ه  بسعر فائدة سنوي قدر    بنكمن ال دينار   60.000اقترض  هب أن موظفا    

  قيمة الفائدة اليت جيب عليه أن يدفعها شهريا؟  ما %. 6
  اجلواب

 إـا   .دينـار  600.000 مـن  % 6نبدأ أوال مبعرفة كـم تـساوي        
6 600.000

100
 36.000 دفـع    املوظفإذن فعلى   . ج.د36.000، أي   ××××

  . د كفائدة على القرض لعام واحبنكلل. ج.د
 عـدد    علـى  36.000  يكفي تقسيم   وملعرفة ما جيب عليه دفعه كل شهر      

 .ج. د3000فنجد أن املبلغ املطلوب شهريا هو . 12 الشهور يف السنة، أي

  7 مترين
ة  للتـذكر  .ج. د 1500 ة كرة القدم بسعر   ايبيع تذاكر ملبار  ملعبا  أن  هب  

امللعب كضريبة مبيعات على دخل     % 10لواحدة وهذا السعر يشتمل على      ا
   كل تذكرة؟ نامللعب مخل ا دم. من التذكرة

  اجلواب
متثـل   لـذا و .ضريبة املبيعات % 10كل من الدخل و   يشتمل السعر على    

إجياد تتمثل يف   إذن تصبح املسألة    . من الدخل % 110  نسبة   .ج. د 1100
  .ج. د1100 ملبلغ منه مساوية% 110  نسبةعدد تكون

  :هذا العدد حيسب كالتايل 
  1500  ؟

100  110  

1100 فالدخل هو عليهو 100
110

  .ج. د1000، أي ××××
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ــات  توجيه

 

أثناء ت مفيدة يف تدريس مادة احلساب       وجيهانقدم يف هذا الفصل ت    
وهذه التوجيهات منبثقة يف الواقـع عـن آراء خمتلـف           . املرحلة االبتدائية 

فمنهم خرباء تابعني هليئات رمسية تعىن بتـدريس الرياضـيات،          . املختصني
  .ومنهم مشاهري يف الرياضيات اهتموا بتدريسها

ة تارخيية عن العدد واحلساب وخلصنا يف عدة أمـاكن          وقد قدمنا حمل  
  . التوجيهات العامة اليت ينبغي أن تراعى يف تدريس هذه املادة
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  مقدمة �

 العامل من الصعوبات املتزايدة  يف كل أحناء االبتدائيةتشتكي املدارس
وجعل التلميذ يستوعب كيفية إجراء   يف تلقني دروس احلسابجتدهااليت 

 جند يف  ماقلَّورغم ذلك  .بع واملفاهيم األساسية يف احلسابالعمليات األر
 ظهر نجدول الضرب عمثال املدارس تالميذ يعيدون سنتهم ألم مل حيفظوا 

اليوم فيعرفالتلميذ وأما .  إجراء عملية اجلمعون ال حيسنمقلب أو أل 
 عوائقكما تواجهه . العدد وخواصه املتشعبةمفهوم صعوبات مجة يف إدراك 

 ما تعلق األمر ذاتقف حجر عثرة بينه وبني العمليات احلسابية، سيما إ
وقد زاد الطني بلة تفاقم استخدام اآللة . بإجراء العمليات األربع املألوفة

احلاسبة اليت صارت تقوم جبلّ العمليات احلسابية املطلوبة من التلميذ حىت أن 
  . ميذ هذا العصرعلى تلاملربني أصبحوا يرون هذه اآللة نقمة بعض 

مرحلة ينتقلون إىل ويالحظ اخلرباء أن التالميذ يف هذا املستوى 
 ويقضون وقتا غري قصري ،التعليم املتوسط وهم ال يفرقون بني العدد والرقم

كما يشري . إلجراء أبسط العمليات احلسابية إذا ما منعوا من استعمال اآللة
ق الذي تبىن عليه خمتلف العمليات ن إىل ثغرات يف اإلملام مببادئ املنطاملربو

 وهناك أيضا نقص يف توظيف الذاكرة لتحتفظ بالعمليات االنتقالية .احلسابية
  .قبل بلوغ النتيجة النهائية

 يتسرعونمن كون التالميذ يف خمتلف املستويات ويشكو املعلمون 
 ورسم خطة ،دون حماولة التأمل يف املسألة املطروحةاحلسابات إجراء يف 
كما يالحظ هؤالء املعلمون أن التالميذ . ل أو اإلجابة قبل هذا وذاكاحل
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غالبا ما يعجزون عن توظيف املعلومات املتوفرة لديهم، بل إم غالبا ما 
 مع تلك يقلبون األمور فيحاولون تكييف معطيات املسألة املطروحة

  .املعلومات بدل القيام بالعكس

بتدائية بوجه خاص صار إن مسألة تدريس احلساب يف املدارس اال
 تضمن ناجعةصل اخلرباء إىل طريقة موضوع نقاشات حادة دون أن يتو

تسيطر على هذا الوضع البعض سبها حي اليت - ويالحظ يف بالد الغرب .النتيجة
ال مييزون "تالميذهم  معظم  أن نتائج الدراسات امليدانية تثبت بأن- التربوي

يف أدىن تقنيات احلساب ويقضون مدة طويلة وال يتحكّمون " بني الرقم والعدد
ويشري معلّموهم إىل أن .موا من استخدام اآللةِرللقيام بأبسط احلسابات إن ح 

ال حيسنون "املتداول يف عصرنا و" ال يتقنون نظام العد العشري"هؤالء التالميذ 
 . عىن أم ال يِلمون مبفهوم العددي ، وهذا"التعامل مع الكسور

ذا املوضوع يرى البعض أن هناك طريقتني متداخلتني لتناول ه
تتمثل :  يلقاها التلميذ يف درس احلساب يتتسمحان بالتأمل يف العوائق ال

الطريقة األوىل يف إعادة النظر يف املدرسة وتنظيمها لتحرير طاقة التلميذ 
أما الطريقة الثانية . مراعني يف ذلك مستجدات اتمع احلادي والعشرين

نت احلضارات املتعاقبة من  التاريخ وتبحث يف الكيفيات اليت مكّجوبفتست
العوائق الراسبة تربز ومن مث . واحلساب والقياستسوية القضايا املرتبطة بالعد 

يف ذهن تلميذ هذا العصر، إذ ينبغي أال ننسى بأن لغة وأدوات الرياضيات 
ولذلك . ف السنني آاللمن النتائج اليت تراكمت خال" ةلَِكتش"اليوم هي 

   . البداية عن شيء من التاريخسنتحدث يف
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 )بعد الواليات املتحدة(ومن جهة ثانية فإن فرنسا حتتل املرتبة الثانية 
تعود إىل قرون ويف البحث الرياضي، وجتربتها يف هذا االختصاص عريقة 

وقد استطاعت حلد اآلن أن حتافظ على هذا املكسب يف مستوى . عديدة
غري أن ) الفا لوضعها بالنسبة لالختصاصات األخرىخ(البحث 

ومن .  اليت أجرا على منظومتها التربوية مل تكلل بالنجاحاإلصالحات
املعلوم أن املناهج الفرنسية يف جمال الرياضيات خالل الستينيات من القرن 

،  يضيق املقام لذكرها هناالعشرين كانت متيل إىل التجريد ألسباب تارخيية
 ومن مثّ. فشيئا ختلى املربون وواضعو الربامج املدرسية عن هذا االجتاهوشيئا 

ز يف وهذا الثراء هو الذي جعلنا نركّ.  يف آراء اخلرباء املتضاربة كبرياجند ثراء
  . هذا املقال على املدرسة الفرنسية ومواقف رجاهلا

أما خبصوص الواليات املتحدة فعلينا أال نعتقد بأا يف منـأى مـن         
ة االنشغال بطرق تعليم الرياضيات، وال أدل على ذلك مـن إنـشاء              قضي

 جلنة قومية للرياضيات لتقدمي االستشارة على       2006الرئيس بوش يف أبريل     
املستوى القومي يف مادة الرياضيات وتدريسها وحتسني مستوى أمريكـا يف           

 صـفحة يف ينـاير      16وقد قدمت اللجنة تقريرا أوليا يقع يف        . هذا الفرع 
، أكدت فيه احلاجة املاسة إىل القيام بتدابري ناجعة من أجل النهوض            2007

بتدريس الرياضيات يف البالد بعد أن الحظت تدين املـستوى يف املـدارس             
  .  واملعاهد

  

  



توجيهات : رابع الفصل ال  

 

 119 

   عن العدد واحلسابيةتارخيمحة ـل �

سوء هناك إدراك عاملي لدى اخلرباء التربويني اليوم بأن أحد أسباب 
مهال املالحظ يف توظيف تاريخ األفكار، سيما تطور  هو اإلتعلم احلساب

كيف بنى العقل البشري، حتت تأثريات : نظام العد والعمليات احلسابية 
بيئية وثقافية وظرفية متعددة األشكال، العدد ونظام العد لبنةً لبنةً؟ وكيف 

. استخدم يف ذلك ما وصله من األعمال اليت أجنزت خالل القرون املتعاقبة
عنا نلقي نظرة سريعة عن أهم املراحل التارخيية اليت مر ا مفهوم العدد د

ذلك أن التأمل يف تطور مفهوم ما يفيدنا يف . والعمليات احلسابية األولية
  . اال التربوي عندما نبحث يف كيفية توصيل هذا املفهوم إىل املتعلم

  كيف كانت البداية؟. 1

مل يكن الفكر البـشري يـدرك        ألف سنة،    300 قبل   البداية،يف  
وميكن أن نتخيل بأن احليوانات وقتئـذ كانـت         . مفهوم الوحدات العددية  

ضخمة ترى اجلنس البشري كفرد من أفرادها، وال ميثل سوى قطعة من حلم             
ورمبا كان بعض البشر أو كلهم يرون       . أو فريسة صاحلة لألكل عند اجلوع     

فية وامللكية مل يكن معروفـا      كما أن مفهوم احلدود اجلغرا    . أنفسهم كذلك 
. متالكاالآنذاك، فأرض اهللا واسعة تسع جلميع خلقه وال جمال للتنافس على            

  وإن كان األمر كذلك فما احلاجة للعد واحلساب وحتديد املساحات؟ 

وتزايد عدد البشر . ومبرور الزمن تنقّل اإلنسان من بقعة إىل أخرى
ملاء أو سهولة االحتماء أو خصوبة وجتمعوا يف أماكن معينة متتاز بوفرة ا

تربتها فصار الفرد أو اجلماعة متتلك قطعة من األرض تسكنها، ورمبا تفلح 
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والتجمعات السكانية تقضي . جزءا منها، وهلا حدود تفصلها عن باقي البشر
بأن كل واحد حيتاج إىل خدمة اآلخرين، ومن مثّ نشأت احلرف وتعددت، 

واحلرفيون . ذا جنار، وذاك مزارع، اخلفهذا حداد، وذاك إسكايف، وه
حيتاجون، حبكم طبيعة نشاطهم، إىل حساب الطول واملساحة واحلجم 

وكل هذه املسائل ال ميكن حلّها إال بالعد واحلساب واإلملام . والوزن
  .بقواعدمها

عندما زادت النشاطات التجارية واالقتصادية والتعامالت املختلفة و
ومما زاد تدرجييا يف .  األمهيةبالغطويره موضوعا  العدد وتصاربني الناس 

انشغال األفراد واتمعات مبوضوع العدد وترقيته والبحث يف خصائصه 
 .اهتمامهم املتنامي بالشؤون العلمية مثل اجلغرافية والفلك

يف أصابعه  يستخدم آالف السنني أن اإلنسان كان قبلوال شك 
ورمبا كان . ة وحصى الرمل وحنوها، وكذا احلجاريةساباحلإجراء عمليات 

 . اإلنسان خيزن بكيفيات خمتلفة بعض النتائج احلسابية الستخدامها مستقبال
بعضها (كانت األشكال األوىل لألرقام عبارة عن رموز تتكون من خطوط 

لكن هذه . 1عمودية أو أفقية، كل خط منها يساوي ) غري مستقيم
جيات الناس لكتابة األعداد الكبرية، األشكال صارت شيئا فشيئا ال تفي حبا
  .ولذلك تبنوا رموزا ما فتئت تزداد فعالية
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   احلساب عند قدماء املصريني والبابليني وغريهم.2

 آالف سنة قبـل     4كان املصريون القدماء يستخدمون منذ حوايل       
 مـثال ال يتطلـب      11وهكذا فكتابة العدد    . 10امليالد رمزا خاصا للرقم     

 قبل ذلك الوقت يتطلـب      99وكان العدد   ).  رقما 11دل  ب(سوى رقمني   
وبطبيعة احلال، فلو   .  رمزا أو رقما   18 رمزا فأصبح ال يتطلب أكثر من        99

 .10كان النظام العشري هو القائم آنذاك ملا احتاجوا إىل إضافة مضاعفات            
املالحظ عند قدماء املصريني أن موقع الرقم يف كتابة العدد ال يهم يف هذه              و

فال معـىن لـديهم    ... الة، وترتيب األرقام أيضا ال يؤثر يف قراءة العدد            احل
  .ملرتبة العشرات، اخلوال ملرتبة اآلحاد 

وظهرت أيضا أنظمة عد أخرى يف العهود الغابرة مثل تلك اليت 
ابتدعها البابليون الذين جلئوا إىل النظام الستيين املستعمل يف حتديد الزمن 

والقياسات الفلكية وبعض احلسابات ) ساعاتانظر كيف تشتغل ال(
 رسومامستخدمني  األرقاميكتبون  السومريون والبابليون انوك. الرياضية

   .مسمارية أفقية أو عمودية

 املؤرخني أن السومريني هم أول من سـجل األعـداد           بعضويعتقد  
 سنة قبل امليالد، وتركوا لنا آثارا شـاهدة علـى    3200بشكل متميز، حوايل    

كمـا اسـتعملوا    . وكان هلذا اإلبداع أثر إجيايب على جتارم واقتصادهم       . لكذ
 لـدى الـشعوب   مثل الذي كان سائدا  أحدمها جتميعي بسيط،نظامني للترقيم

   .القدمية
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 الرومانيني اسـتخدموا يف بعـض       أنوعلينا أن نضيف ذا الشأن      
 ملايـا  كما استخدم قبائـل ا . 12احلاالت نظام عد يعتمد على األساس 

Maya         فكان يرمز إليه    ... 20 يف أمريكا اجلنوبية نظاما يعتمد على العدد
والواقع أنه ميكن تصنيف أنظمة     .  بثالثة فؤوس  60بفأس بينما رمزوا للعدد     

  : أصناف هي 3العد إىل 

  العد التجميعي الذي يستعمل فقط فكرة اجلمع،  - 

 ميكن التعبري   60فالعدد  .  بني اجلمع والضرب   ميزجهناك صنف آخر     -
  ،10 يف 6عنه برمزين يدالن على عملية ضرب 

  .صنف ثالث يراعي موقع الرقم أو الرمز يف الكتابة - 

   األرقام تتطور.3

كـان األول   :  إىل نوعني من العد      اإلغريقجلأ  : األرقام اليونانية    -
 للترقيم  أما النوع الثاين  . مبنيا على احلروف األوىل اليت تبدأ ا أمساء األرقام        

فقد أدخل يف القرن الثالث قبل امليالد حيث استخدمت األجبدية اليونانيـة            
. كلها للداللة على األرقام، إضافة إىل رموز ثالثة من األجبديـة الفينيقيـة            

هذا النظام بتمثيل أعداد كبرية باستخدام عدد معقول من الرمـوز           يسمح  و
  ). رمزا باإلضافة إىل األعمدة27(

يسمح نظام الرموز املستخدمة عند الرومانيني       : لرومانيةاألرقام ا  -
 . رمـوز  7 ومليـون باسـتخدام      1بالتعبري عن كل األعداد احملصورة بني       

وعنـدما  . ونالحظ أن الرموز تقرأ يف النظام الروماين من اليسار إىل اليمني          
ولذلك فمن الناحيـة    . 1000نضع مدة فوق رقم فمعناه أنه مضروب يف         
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كن ذه الطريقة كتابة أي عدد صحيح، لكن األمر ليس كـذلك            النظرية مي 
  يكمـن يف    الرموز الرومانية   الكبري يف  عيبال هذا، ف  ومع. من الناحية العملية  

  .احلسابات الكتابية السريعةا ال تسمح بإجراء أ

يف البحث عـن تـسهيل       قدماء اهلنود    اجتهد : األرقام يف اهلند   -
 تـدل علـى   أمساء خاصة بوضع  األعداد الكبريةتعاملوا مععملية الترقيم ف

 اللغة السنـسكريتية    يفو. وصلوا إىل مائة مليون    حىت   10 عددمضاعفات ال 
بلغوا العدد املساوي    حىت   10 لكل مضاعفات الرقم     هناك تسميات القدمية  

  .وعشرين صفرا ثالثة متبوعا ب1لـ 

نوا  وكـا .التـرقيم   بالنظـام العـشري يف  وجند لدى اهلنود إملاما
ورغـم   .إىل األعداد من الواحد إىل التسعة شارة لإلرموزيستعملون تسعة 

 بالقـدر الكـايف يف       الطريقة اهلندية يف كتابة األعداد واضحة      ذلك مل تكن  
 يتطلب منـهم  307فعلى سبيل املثال فإن كتابة العدد . العديد من احلاالت 

ى خلـو مرتبـة      وترك فراغ بينهما أو عالمة تدل عل       7 و   3كتابة الرقمني   
وأنـت  .  فراغـات  3 ترك   30007كما تتطلب كتابة العدد     . العشرات

تتصور الغموض الذي يطرأ يف هذه احلالة لدى حماولة التمييز بـني فـراغ              
يف لذلك قام اهلنود    و. واحد وفراغني أو أكثر من الناحية العملية يف املؤلفات        

ـ  ة أو صغريوائردات السالفة الذكر ب الفراغمبلء ثانيةمرحلة   تـشبه  طانق
  .الصفر
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   احلساب عند العرب.4

والواقع .  الناس اليوم ما يسمى يف الغرب باألرقام العربيةيستعمل
أن هذا النظام قد شرع يف تصميمه اهلنود قبل امليالد بثالثة قرون، مث أخذ 

ويؤكد املؤرخون . العرب واملسلمون على عاتقهم تطوير هذا النظام ورموزه
وطات املتوفرة لديهم أن األوربيني شرعوا يف استعمال األرقام بناء على املخط

  .العربية ابتداء من القرن العاشر امليالدي

 كان حافزا كبريا اإلسالمظهور   األمهية مبكان أن نشري إىل أنومن
يف البحث والتنقيب يف اال العلمي يف شىت ااالت، ومنها الرياضيات 

ن بالرقم والعدد واحلساب لقضاء حاجام وهكذا اهتم املسلمو. واحلساب
والسري قدما حنو تأسيس حضارة معاملها ال زالت حاضرة اليوم لتشهد على 

  .عمقها وأصالتها

مث . ة حبروف أجبديكان العرب يف بداية األمر يرمزون لألرقام
 قسم وقد. حسامواستخدموها يف رقام لأل  أشكالتوصلوا إىل صياغة

أو احلساب ( احلساب الغباري  مها،حسابنيعملي إىل  احلساب الاملسلمون
هو احلساب  احلساب الغباريو). احلساب اهلوائيأو  ( وحساب اليد)اهلندي

 بسيطة أو معقدة كالقلم أو  استعماله إىل أدوات الناس خاللالذي حيتاج
الذي ال حيتاج احلساب  هوفاحلساب اهلوائي أما ). التراب(اللوح أو الغبار 

  .  باستثناء اليدأدواتأية ماله إىل يف استع
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 وقننوه يف   باحلساب اهلوائي اهتموا    نيالعلماء املسلم ومن املعلوم أن    
 يف حل مسائل احلساب     كتبهم احلسابية ووضعوا له قواعد لتسهيل استغالله      

بـسط  وأ .وغريها ةي التجار يف التعامالتاحلياة العامة العملي الذي حتتاجه
القاعدة اليت نوضحها من خالل إجراء عملية اجلمـع          حلساب اهلوائي اطرق  
اخلمس التالية اليت   طوات  للقيام ذه العملية نتبع اخل     .483 +356: التالية  

ينبغي أن تتم دون أية كتابة حيث ال نعتمد أثناء اجلمع سوى على الذاكرة              
   :وحركات اليدين

   .700=400+300) أ

   .130=80+50) ب

   .830=130+700: سابقني فنجد  جنمع حاصلي اجلمع ال)ج

   .9=3+6) د

جنمع ما حتصلنا عليه يف اخلطوتني الثالثة والرابعة فنجد املطلوب          ) ه
  .839=9+830: وهو 

 ففضل العرب  والتراباللوحم على ا حسابجيرون اهلنود وكان
القيام بذلك مستخدمني الورق واحلرب ألن التراب تذريه الرياح فيزول ما 

ساب احلبومن املعلوم أن املسلمني هم الذين عرفوا . ن حسابسجل عليه م
، بل مل  التجارتداوله آنذاك إال القليل من الناس سيما مل يكن يي إذاهلند

 علماء تناوهلااحلسابية اليت  تشمل العملياتو .يكن منتشرا حىت يف اهلند ذاا
 املسمى(ها والطرح وتضعيفاألعداد مجع :  منها  عمليات عدةنياملسلم

   .والقسمة واستخراج اجلذور والضرب) التفريق
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 الرقيوقد بلغ علم احلساب عند العرب واملسلمني مستوى من 
وهكذا  .ياة الناساملتصل بصفة مباشرة حباجلانب العملي  جعلهم يتجاوزون

 راحوا يبدعون القوانني والنظريات املختلفة اليت تفيد يف حل مسائل متنوعة
 .اإلسالميةالعربية ضارة  احلأسهمت يف بناء

   ظهور اآللة احلاسبة.5

جيمع املؤرخون على أن أول آلة حاسبة كانت تلك اليت ظهرت يف 
". اِملـعداد الصيين"الصني خالل القرن التاسع قبل امليالد، وهي املسماة 

وهذا على الرغم من أنه مل يكن يف الواقع آلة باملعىن احلديث إذ ليس فيه ما 
وأصبحت هذه اآللة تتكون بعد تطويرها . من علم امليكانيكيتطلب شيئا 

من إطار مربع أو مستطيل الشكل يصنع عموما من اخلشب، وتتخلّله 
قضبان أفقية متوازية حتمل سبع كرات خشبية أو زجاجية ترتلق ميينا ويسارا 

. لتقترب أو تبتعد من قضيب آخر شاقويل يقسم اإلطار اخلشيب إىل قسمني
 احلساب فهي تتم بتحريك الكرات، وتقرأ النتائج حسب وضعية أما طريقة

وال زال املعداد إىل اليوم حمل اهتمام، وال زالت . تلك الكرات داخل اإلطار
جترى به بعض املسابقات احلسابية يف الشرق والغرب ويتخذ كأداة تعليمية 

  .يف العديد من املدارس

ارزا يف االبتكارات  لدى مؤرخي العلوم تارخيا ب1617ويعترب عام 
 - Napier) 1550 بات حيث قام األنكليزي جون نيبرياخلاصة باحلاس

يف تلك السنة بإجناز جداول متحركة تتكون من قضبان يؤدي ) 1617
حتريكها إىل إجراء عمليات حسابية بسرعة كبرية مقارنة مع ما يقضيه البشر 

 حساا وقد حظيت هذه اجلداول، بفضل طريقة. دون استعمال آلة
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مث قام األنكليزي إدمون . السريع، باهتمام كبري من قبل الفلكيني والرياضيني
 بتحسني ابتكار نابيري 1620عام ) Gunter) 1581 - 1626غنتر 

فصارت تلك اجلداول أشبه باملساطر احلسابية اليت مت تداوهلا حىت اية 
  .الستينيات من القرن العشرين

ملاضية تقدم ملحوظ يف مكْـنـنة وحتقّق خالل األربعة قرون ا
 -Schickard) 1592احلساب على يد األملاين وهللم شيكارد 

، وهي آلة تقوم "ساعة حاسبة "1624الذي صمم عام ) 1635
مث تاله الرياضي . ولسوء احلظ فإن هذه اآللة مل تصنع قط. بالعمليات األربع

 وجاء )Pascal) 1623 -1662والفيلسوف الفرنسي بليز باسكال 
بآلته احلاسبة الشهرية، اليت ال حتسن سوى إجراء عملييت اجلمع والضرب، 

 وهو غري ملم بأعمال من سبقوه يف هذا 1642ابتكرها صاحبها عام 
  . اال

ومن احملاوالت األخرى صناعة مسطرة حاسبة من قبل اإلنكليزي 
نشري يف . 1657عام ) Oughtred) 1574 -1660وليم أوغتريد 

كعالمة × ياق إىل أن هذا العامل هو الذي أدخل يف الرياضيات الرمز هذا الس
  Leibnizوبعد ذلك قـام األملاين غوتفريد ويلهلم ليبنيتز .لعملية الضرب

 بتحسني آلة باسكال فأدخل عليها إمكانية 1673عام ) 1646-1716(
ومن مث اعتربت آلة ليبنيتز من قبل بعض . إجراء عملييت الضرب والقسمة

ملؤرخني أول آلة حاسبة قادرة على إجراء العمليات األربع بطريقة ا
   .ميكانيكية، إضافة إىل استخراج اجلذور التربيعية
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   االبتكارات تتواصل لتبسيط احلساب.6

تواصلت األحباث خالل عشرات السنني من أجل حتسني أداء آليت 
فظل . باسكال وليبنيتز حىت تصبحا قابلتني للتسويق، لكن بدون جدوى
لكن . استخدام هذه اآلالت حكرا على بعض العلماء املبتكرين دون سواهم

حلول القرن التاسع عشر بتحوالته الصناعية ونشاطاته املتعددة يف اال التجاري 
سرع من وترية البحث يف موضوع اآللة احلاسبة ألا صارت من ضروريات 

  .1820 إال ابتداء من سنة ومل تظهر مثرة هذه األحباث. احلياة االقتصادية

وقد ظهرت يف مطلع القرن التاسع عشر امليالدي آلة حاسبة 
 مساها صاحبها توماس دي - حجمها كحجم الطاولة -ميكانيكية 

" أريتمومتر") Thomas de Colmar ) 1785-1870كوملار
arithmometer ."  جاءت بعدها آلة اإلنكليزي شارل باباج

Babbage )1792 -1871 (ي حاول أن جيعل منها آلة حتلّ الذ
لكن عراقيل تقنية .  املعادالت وجتري العمليات املعقدة يف التحليل الرياضي

  .حالت دون حتقيق هذا احللم

ويرى املؤرخون أن آلة باباج كانت يف الواقع حاسبة تضم كل مركبات 
 يذكر أن بل... ومواصفات احلواسيب اليت ظهرت إىل الوجود يف منتصف القرن العشرين 

 خالل السبعينيات من القرن العشرين هو إجناز ملشروع IBMما صنعته شركة آي يب آم 
وعلى كل احلال فإنه ميكننا القول  !! آلة باباج اليت صممت يف مطلع القرن التاسع عشر

بأن األفكار األساسية لصناعة اآلالت احلاسبة كانت موجودة يف منتصف القرن التاسع 
) Boole) 1815- 1864ظهور أعمال اإلنكليزي جورج بول عشر، سيما بعد 

  .  يعترب أساس احلسابات اليت تقوم ا أية آلة1847الذي نشر كتابا عام 
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اتلك هي أهم احملطات اليت مر  العدد والعمليات عليه حىت وصل 
بنا األمر إىل اختراع اآللة احلاسبة احلديثة اليت ال زال أداؤها يتحسن يوما 

والالفت لالنتباه أن الثمرة اليت جننيها اليوم يف حقل احلساب بكل . ومبعد ي
 بل كانت ، أو مرحلة زمنية خاصة،مركباته مل تكن بفعل شخص بعينه

 علماء كثريون ، كما أوضحنا،حصيلة تطور فكري شامل شارك فيه
 حنن –وهو ما يدعونا إىل التأمل مليا . وحضارات أصيلة متعاقبة عرب القرون

 يف هذا التطور للعدد واحلساب عندما يتعلق األمر –ل التربية والتعليم رجا
 كما . والرياضيات عموما،بوضع مناهج تربوية تعىن مبادة احلساب خصوصا

أن الواجب يستوقفنا لتوظيف هذه املعلومات التارخيية يف سبيل إدراك 
  .يف استيعاب درس احلسابالعوائق لدى تالميذ اليوم 

  نون يتفطاخلرباء �

  ديفيد هيلربت  الشهرياألملاين   قليل من الناس يعلمون أن الرياضي 

Hilbert)1862 -1943(فريدة من نوعها  حماضرة ألقى  كان قد
كانت هذه احملاضرة . اتاملؤمتر الدويل الثاين للرياضييف  1900ام ـع

متميزة ألن صاحبها، بدل معاجلة مسألة من مسائل الرياضيات املتعددة، 
  .  مفتوحة مسألة23بلغ عددها املعقّدة قدم مجلة من املسائل راح ي

ومن املعروف لدى املختصني أن طرح هذه املسائل هو الذي أدى 
. دورا رئيسا يف التقدم الباهر الذي حققته الرياضيات خالل القرن العشرين

 إنشاء إذ بلغ انشغال الرياضيني ذه املسائل درجة جعلتهم يتوصلون إىل
 وقد انقضى القرن العشرين ومازال الرياضيون .اضية جديدةفروع ري

   .ألا مل حتلّ كلها بعد... يواصلون البحث يف ما تبقى من مسائل هيلربت 
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 إىل ما آلت إليه أوضاع الرياضيات من ا، ونظروما دام األمر كذلك
إزاء " اجليل اجلديد"وعزوف لدى " اجليل القدمي"تقدم يف البحث لدى 

جمموعة من الرياضيني سنة  فقد ارتأت  خاصة والعلوم عامةالرياضيات
 خالل انعقاد اجلمعية العامة لالحتاد الدويل للرياضيات باليابان أن 1990

 السنة الدولية - ي الذكرى املئوية حملاضرة هيلربت وه-  2000تكون سنة 
 هذه الفكرة خالل اجتماعه  للرياضياتوتبىن االحتاد الدويل. للرياضيات

أشرف ب جلنة تضم كبار الرياضيني العامليني نصو ،1992 عامنعقد امل
 من )Lions) 1927 -2001عليها الرياضي الكبري جاك لويس ليونس 

 تفتح أبوابا جديدة عسى أن ، للرياضياتدولية سنة 2000أجل جعل سنة 
 على االهتمام  والتالميذ وحتفز الشباب والعشريناحلاديأمام رياضيي القرن 

   .ضياتبالريا

اهلوة اليت واملالحظ يف العديد من البلدان، سيما يف العامل املتقدم، أن 
فانتشرت ظاهرة .  متزايدة االتساعتفصل عالَم الرياضيات بعامة الناس

ومنذ . عزوف الطلبة عن دراسة الرياضيات يف عدد كبري من بلدان العامل
م على مصري فترة أدرك جلّ الرياضيني خطر هذا التوجه الدويل العا

أهدافا ثالثة ولذا كان االحتاد الدويل للرياضيات قد حدد . الرياضيات
  : هي 2000لتظاهرات عام 

  ،التحديات الكربى للقرن العشرين )1

   ،الرياضيات مفتاح للنمو )2

  .هر الرياضياتامظ) 3
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كافة دول العامل واهليئات العلمية والثقافية إىل العمل االحتاد ودعا 
تقريب الرياضيات من "ولعل تبسيط عملية  . هذه األهدافعلى جتسيد

متر من خالل التعريف ببعض العلماء الذين أسهموا يف " اجلمهور العريض
صناعة الرياضيات عرب القرون املتوالية، والتركيز على جمريات حيام 

 استعراض مواضيع متنوعة ذات صلة عربمير يراه البعض كما . وأفكارهم
الكتب ووسائل اإلعالم خمتلف  يف الصحف واالت وبالرياضيات

املسموعة واملرئية، وكذا شبكة اإلنترنت والوسائل السمعية البصرية 
وينبغي االبتعاد، يف كل األحوال، عن اخلوض يف تفاصيل املفاهيم . املختلفة

   . القارئ أو املستمعوالنظريات الرياضية حىت ال ميلّ

 شوطا كبريا يف بالد الغرب مل حتقق تلكن هذه املساعي اليت قطع
تزد يف النجاح املأمول يف جلب شرحية واسعة من الباحثني، كما أا مل 

ومن احملاوالت اليت قام ا املربون على مستوى .  بالرياضياتاهتمام التالميذ
املسائل الترفيهية يف الرياضيات لشد انتباه املناهج التعليمية إدماج األلعاب و

وحاولوا عندما أدركوا الصعوبات اليت يتلقاها هؤالء التالميذ يف . التالميذ
استيعاب درس الرياضيات إىل إعادة النظر يف طريقة إلقاء الدرس مستغلني ما 

وخرباء بل جلأ واضعو املناهج . جادت به التكنولوجيات احلديثة من وسائل جديدة
 املنهاج وجتريده من كل أمام الفشل الواضح هلذه احملاوالت إىل ختفيفالتدريس 

  .، أي من املفاهيم والدروس اليت جيد فيها التلميذ صعوبة كبرية"العقبات"
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وهكذا صارت العديد من املناهج الرياضية يف البالد املتقدمة وغري 
املتقدمة هزيلة تعتمد على اآللة واحللول اجلاهزة وصار التلميذ يفتقد يف 

االستنباط واستخالص النتائج عرب االستدالل تكوينه إىل املقدرة على التأمل و
ومن مث نرى أن اخلرباء أنفسهم وقعوا بني . الذي يفرضه املنطق الرياضي

هل نلتزم يف مناهجنا مبا تفرضه علينا صرامة الرياضيات ومتانة : نارين 
 صفوف يفحىت لو كلفنا ذلك ترك الكثري من الضحايا منطقها ودقة نتائجها 

 يف مناهجنا القليل نعاجلقادرين على مواكبة هذا األسلوب؟ أم التالميذ غري ال
من املعلومات الرياضية مركزين على اجلاهز من احللول دون أن نعري 
االهتمام الالزم ملا تتطلبه الرياضيات من تكوين فكري جمرد، وبذلك يتزايد 

  اهتمام معظم التالميذ بالرياضيات؟ 

ويصل بينهم بل . ني املوقفنيوالواقع أن آراء اخلرباء تتأرجح ب
ن الذين مييلون إىل الرأي األول هم وميكن القول إ. إىل أشدهأحيانا اخلالف 

 والسياسة إىل الرأي الباحثون وكبار العلماء، يف حني مييل رجال التربية
وحجة الباحثني أن نوعية التكوين باملدرسة على الطريقة الثانية ال . الثاين

، فلماذا ال )عمدة املستقبل (ء مفكرين وباحثنيتؤدي إىل تكوين علما
 لضمان كثافة البحث ،نضحي من أجل ضمان وجود فئة قوية من الباحثني

حجة أصحاب الرأي الثاين فتقول إنه من غري   أما؟والتقدم العلمي يف العامل
د املناهج إىل درجة جنعل التسرب املدرسي يتفاقم بنسب غري املعقول أن نعقّ

   .البالد يف معقولة
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   العلوم الفرنسيةأكادمييةرأي  �

 2006 ديسمرب 14 يوم راسل وزير التربية الفرنسي قد كان
تدريس مادة احلساب قضية  يسأهلا رأيها يف  العريقةة العلوم الفرنسيةيأكادمي
فشكلت األكادميية جلنة . ، قبل اختاذ القرارات املناسبةةاالبتدائيرحلة يف امل

لوزير ا  إىل2007 يناير أرسل تقرير األكادميية يف اية لدراسة املوضوع مث
 ملزمة للمعلمني بدءا من إجراءات) 2007أبريل يف (الذي اختذ على إثرها 

   .2008- 2007السنة الدراسية 

أن مستوى التالميذ يف املرحلة  هاتوتالحظ األكادميية يف ديباج
ب اليت مل يتم  ذلك أسس احلساالثانوية يف احلساب بات ضعيفا، ومرد

تقرير إىل أن اليشري  كما .استيعاا بالشكل املناسب يف املرحلة االبتدائية
املسألة املطروحة شديدة التعقيد نظرا لتواجد منهاج وتعليمات يعمل ا 
املفتشون التربويون واملعلمون، وهو ما يتطلب احلذر الشديد عندما يتعلق 

 الفهمه اهليئة إىل تعميق سوء األمر بوضع توصيات، وإال أدى تدخل هذ
وعليه ترى األكادميية أن من واجبها عدم . لدى رجال التربية والتعليم

 بل ،املباشر هلذا األمر أو ذلك تنفيذالطلب تتاللجوء إىل إصدار توصيات 
، وال  بعد هذه التوصيات معمقةضرورة القيام بدراسات وحتاليلتلح على 

  .يةيهم أن تتناقض مع رأي األكادمي

أنه مت يف املاضي فصل دراسة األعداد عن مثال تقرير يالحظ الو
 نلقن التلميذ العملية، m5+ m7 = m12 أي بدل تدريس ،املقادير
وهنا يوصى بالرجوع إىل وصل األعداد باملقادير ألا أكثر . 12=5+7

وقياس املقادير والكميات هي األطوال . ثراء وأقرب إىل ذهن التلميذ
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وترى  .واحلجوم مث الزمن ودرجة احلرارة، وعدد السكان، اخلواملساحات 
األكادميية أن استعمال متثيل املقادير يف جداول وبيانات ميكن أن يكون مناسبة 

  .إلجراء مقارنات بني خمتلف املقادير ومتهد الطريق ملعارف رياضية أخرى

أن يؤكد األكادمييون يف موضوع األسس املعرفية للحساب و
  قليالاا عددين استثنه إذا علم النفس املعريف وعلم األعصاب بني أنالبحث يف

 مصدره ،من األطفال الذين يعانون من خلل يف استيعاب مادة احلساب
وهذا احلدس .  فكل األطفال ميتلكون حدسا فطريا للحساب،وحنوهاالوراثة 

  .قطعةر يف القدرة على تقييم الكميات املتصلة واملتافيتمثل منذ نعومة األظ

وهكذا .  والتعليموهذه القدرة تنمو حىت يف غياب يف التربية
من احلدسيات واملهارات ينبغي أال فالتلميذ يدخل املدرسة مزودا بكم 

ملها وأال حنارا بل ينبغي استغالهلا وتوظيفها باعتبارها متثل عمدة إدراك 
وقد أثبتت البحوث أيضا أن هناك ظواهر أخرى . مغزى احلساب العددي

  . للحساب ال تتطور تلقائيا وتتطلب جهدا تعلميا

الطفل كائنات غري إن الترميز العشري لألعداد والكسور متثل لدى 
وكذلك الشأن بالنسبة للربط . فطرية تتطلب تطوير متثيالت ذهنية جديدة

ومن املهم أن نعرف بأن تنفيذ خوارزميات احلساب . بني العدد والفضاء
ويشري التقرير إىل أن  .هدا معتربا من التركيز والذاكرةالدقيق يتطلب ج

. ما يتم تلقينه بشكل سطحيأن احلساب العددي غالبا يبين البحث املعريف 
ولذا ال ينبغي أن نتذرع باالنشغال بكسب اآلليات الذهنية على حساب 

صلة طبيعية ملمارسة منتظمة حم ميثل اكتساب اآلليات  أن إذ،الفهم واإلدراك
  .وواضحة يف ذهن الطفل للحساب
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اهلدف تالحظ األكادميية أن املبادئ العامة لتعليم احلساب ويف باب 
تزويد الطفل بقاعدة صلبة من اآلليات، :  احلساب هدف مزدوج من تعلم

مث جعل هذه احلسابات ترتبط على الدوام مبغزاها الكمي وحل املشكالت 
والعقبة األسوء اليت ينبغي هنا تفاديها هي تعلم احللول احلسابية . امللموسة
  .ملفاهيم احلسابيةا إدراك البعيدة عناجلاهزة 

 تعليم احلساب على ضرورة بدءفرنسيون ال األكادمييون ويؤكد
وهم يرون أن مفهوم . مبمارسة موازية للعد والعمليات احلسابية األولية

مسائلة متصلة العمليات يتم استيعابه بشكل أفضل إذا ما متت من خالل 
ومن جهة أخرى هناك عدة مقاربات كلها ضرورية . بالواقع املعيش

ساب الكتايب، احلساب باآللة والعالقة احلساب الذهين، احلمنها (ومتكاملة 
ينبغي تزويد التلميذ مبعارف و). بني احلساب الدقيق واحلساب التقرييب

   .مرنةو" سيالة"

 صارت  يرى التقرير أا واأللعاباآللة احلاسبةاستعمال ويف موضوع 
 ،اليوم ذات استعمال يومي من قبل اجلمهور، وهلا مكانتها يف حياة األطفال

وميكن أن يستفيد .  سيما يف علوم الطبيعة،ة االستعمال يف املدرسةوهي كثري
منها خيال الطفل يف املرحلة االبتدائية إذ تدعوه إىل استكشاف قواعد احلساب 

 وقد أثبتت دراسة بالواليات املتحدة أن استخدام األلعاب يف .من خالل اللعب
 - من وسط فقريخاصة القادمون  -ر بشكل مناسب يسمح للتالميذ سن مبكّ

لكن األكادمييني  . أعلى بعد أن كان مستواهم ضعيفاالتباحلصول على معد
 ال ينبغي على اآللة أن تعوض اجلهد ه بأنوينبهون ونيستدركسرعان ما 

  .الفكري
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 قوي بني احلساب بوجود رابط التقرير يذكّرومن جهة أخرى 
 تتمثل يف كوننا نستطيع والفكرة اليت.  إىل آالف السننيهواهلندسة يعود تارخي

 وكوننا نستطيع تعويض فكرة هندسية ببعض ،قياس الفضاء بواسطة األعداد
احلسابات تتعلق باإلحداثيات تؤدي دورا بارزا يف العديد من فروع 

ينبغي إدخال هذه الروابط يف وقت مبكر باملدرسة وعليه  .الرياضيات
  .االبتدائية

   : التاليةالنقاطيف   ما جاء يف تقرير األكادمييةنلخصل

   .يتطلب حتسني مستوى التلميذ يف احلساب إجراءات حذرة. 1

اللغة، العلوم (ينبغي أن يتم تدريس احلساب مستغال املواد األخرى . 2
  .)الطبيعية، اجلغرافية الرياضة

3 .لعب(مادة ترفيهية و لدى الطفل تعلم احلساب يعتمد على حدس العد .(  

م احلساب مبمارسة متوازية للعد وللعمليات األربع ينبغي أن يبدأ تعل. 4
  .حىت بلوغ األعداد العشرية والكسور

عدة مقاربات، منها احلساب تتطور املهارة يف احلساب اعتمادا على . 5
  .الذهين

  .ساب مبعزل عن مادة اهلندسةال ميكن تطوير تعلم احل. 6

ومن مث .  الطبيعيةتكتسي النسبة والتناسب أمهية بالغة سيما يف العلوم. 7
  .التحكم يف بعض العمليات على الكسوروجب 
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متثل مصدرا واأللعاب . مسألة إرادة وعمل ومتعةتعلم احلساب مسألة . 8
  .طبيعيا للحساب

علينا أن نطمح يف الوصول إىل أن حيب كافة التالميذ احلساب، وحنن  . 9
  .نستطيع ذلك

   Lafforgue لورنت الفـورغ  الفرنسيرأي الرياضي �

ذه  الفورغ أن نعرف  العاملمن املفيد قبل تقدمي رأيلعله 
ولد لورنت الفورغ عام  : حىت نتعرف على مكانته املرموقةالفذّة الشخصية 
 يف باريس، ودرس ا وخترج من كلية معلميها العريقة عام 1966
ملركز القومي للبحث العلمي إىل اوانضم كباحث يف الرياضيات . 1986

وحتصل على الدكتوراه من جامعة . 1990عام ) CNRS(الفرنسي 
 ميدالية من مركز البحث 1998وقد نال عام . 1994باريس اجلنوبية عام 

، تلتها 2000 األمريكية عام Clayالسالف الذكر، مث جائزة كالي 
كما أحرز على . 2001جائزة أخرى من أكادميية العلوم الفرنسية عام 

 املعادلة جلائزة Fields ميدالية فيلدزوهي  ( يف الرياضياتأكرب استحقاق
   . سنة35 يتجاوز ملوعمره ) نوبل اليت ال متنح للرياضيني

يشغل .  صار عضوا يف أكادميية العلوم الفرنسية2004ويف عام 
 مبعهد الدراسات العليا العلمية الشهري  دائمالفورغ اآلن منصب أستاذ

)IHES (به إال قلّة من األساتذة ال الكائن بباريس، وهو منصب ال يفوز 
  .يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد
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مبوضوع تدريس الرياضيات وكتب عنه مبكرا اهتم الفورغ وقد 
 2005  خريف سنةولذلك عينه رئيس اجلمهورية الفرنسي يف. الكثري

عينهم يتم ت أعضاء تسعةيضم هذا الس و. عضوا يف الس األعلى للتربية
من  2005 أبريل 23يوم الس هيئة استشارية أنشئ و.  سنواتستملدة 

الس يف هذا ويقدم . ها مستقبلورسم املدرسة أجل العمل على توجيه
كما يقدم سنويا . االستشارة بطلب من وزير التربية والتعليم العايلالسياق 

تقريرا غري سري لرئيس اجلمهورية حول وضع املنظومة التربوية وحصيلة 
  .دانيةالتجارب املي

الرسالة إذ أن لم تدم طويال يف هذا الس ف عضوية الفورغ أما
 اليت وجهها إىل رئيس الس واليت يدين فيها وضع التربية ة اللهجةاحلاد

وتدريس مادة الرياضيات يف فرنسا جعلت السلطات الفرنسية العليا تطلب 
ت بعد واستقال الفورغ ونشر. منه االستقالة قبل أول اجتماع للمجلس

ذلك الئحة تطلب من الرئيس الفرنسي عدم قبول هذه االستقالة وقعها 
يف  الفورغ استمر ومع ذلك . لكن ذلك ظل بدون جدوى،آالف املهتمني

  .شأن املنظومة التربوية الفرنسية كلما أتيحت له الفرصةب آرائه الناقدةإبداء 

ة األمهية ملكانته وهلذا كله تعترب آراء الفورغ يف املنظومة التربوية بالغ
  الرياضيةوانشغاله الدائم بإعادة تأسيس املدرسةومواقفه املستقلة العلمية 
   .ذلك ما يربر اهتمامنا بآرائه يف هذا الباب. الفرنسية
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  نظرة الفورغ للرياضيات وعالقتها باللغة. 1

تناول الفورغ يف كتاباته موضوع اللغة اليت يوليها أمهية قلّ نظريها 
 . لنستعرض بعض أفكاره يف ربطه بني اللغة والرياضيات.ين الطفليف تكو

 أن الرياضيات تقوم على قواعد منطقية كما وضعها لقد أوضح الفورغ
أرسطو، أي على شكل من أشكال القواعد اللغوية، ليست بالضبط تلك 
القواعد اليت تتحكم يف النص األديب، بل هي قبل كل شيء قواعد وضع 

مجل بسيطة "يات، مهما بلغ تقدمها، تتمثّل دائما يف صياغة والرياض. اجلمل
ينبغي عليها احترام "توضع الواحدة منها تلو األخرى، وهي مجل " وتافهة

وبدون تلك القواعد، وبدون تلك الضوابط اللغوية . نفس القواعد األولية
  ." ليست هناك رياضيات

واعد املنطق على فن التحكم يف قيف نظر الفورغ تقوم الرياضيات 
والوصل بينها مبرونة، وتقوم أيضا على املهارة املكتسبة من املمارسة املتمثلة 

وبدون هذه احلرية يف صياغة اجلمل صياغات . يف حتويل أشكال االستدالل
 هناك تمتعددة وخمتلفة من أجل اخلضوع إىل متطلبات االستدالل فليس

فكل نص رياضي . كيب وتعتمد الرياضيات كذلك على فن التر.رياضيات
له نقطة انطالق يواصل بعده مساره حنو هدف منشود بإتباع مسالك 

مسالك ميكن أن تتباعد عن بعضها البعض "وهي ، تتماشى مع ذلك اهلدف
. لتلتقي بعد ذلك أو تتقاطع أو تتفرع قبل أن تؤول جمتمعةً حنو هدفها

رأ من قبل آخرين وبدون املقدرة على تنظيم االستدالل وترمجته يف نص ليق
  ." هناك رياضيات باملعىن املتداول لدى الرياضينيتفليس"
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الرياضيات تتقدم عرب القرون بفضل النضج يرى الفورغ أن  و
بفضل ألفاظ جديدة متكّن من التحكم يف "البطيء واملتواصل ملفاهيمها، أي 

غري  اإلنسان، وسيطرةخارج "إذا مل حيمل كائن امسا فإنه يظل ". الكائنات
وحىت يشرع الرياضيون يف إدراكه خالل ". مرأي، ويستحيل متثّله فكريا

وقد حيدث أن ... "حبثهم الطويل فإم يستخدمون الكناية والتعابري الغامضة 
رة عن مضمون مئات الصفحات من النصوص تكون تلك الكناية معب ...

العقل ذلك هو الثمن الذي ندفعه عندما نكون فاقدين للكلمات، ويكون 
  ". منغمسا يف حماولة التفكري بدون كلمات

باحثني منتشرين عرب ب ا يوميحيتكنه بأقول الفورغ بوصفه رياضيا ي
العامل، ثقافام شىت وأمناط حيام الشخصية خمتلفة، وقناعام ومعتقدام 

إن كان املوضوع ": غري أن وسط الرياضيات ليس وسطا تنازعيا ... ةتعارضم
 إن االحترام الدقيق لتلك .ت فال بد أن هناك دوما إمجاعا يف الرأيهو الرياضيا

  . القوانني عرب العامل بأكمله هو الذي يسمح بإنشاء فضاء مشترك

إن اجلمال واحلقيقة مها : " الفورغ اجلمال باللغة واحلقيقة قد ربطو
الكلمتان الرئيسيتان لكل رياضي، وأعتقد أن ذلك يصدق على كل رجل 

من الرياضي بأن احلقيقة موجودة بشكل مستقل عن شخصه وعن يؤ". علم
وهو . اجلميع، وهو يعتقد أن احلقيقة يف انتظاره، وأن من مهامه البحث عنها

وعندما يدرك الرياضي احلقيقة "يعلم أن اجلمال هو أبرز ما مييز احلقيقة، 
مجال "لكن ينبغي أن نعترف بأن ". فجزاؤه هو أن يتأمل يف مجاهلا 

، وأنه ال ميكن بلوغه إال بعد سنني طويلة "رياضيات والعلوم صعب اإلدراكال
  . من الدراسة



توجيهات : رابع الفصل ال  

 

 141 

  نداء من أجل إعادة تأسيس املدرسة. 2

إعادة تأسيس من أجل "عنوانه  من وراء نشر نداءالفورغ كان 
وقد انضم إىل هذا النداء .  من أشهر األساتذةةوذلك مبعية أربع "املدرسة

 يف هذا النداء أن املدرسة الفرنسية جاءو. ملهتمني يف فرنسا واآالف املتتبعني
 اية املرحلة  بلغ عدد التالميذ فقد" :مريضة"صارت منذ عدة سنوات 

ة واحلساب حنو  القراءة والكتاببأبسط قواعد يلمون الذين ال االبتدائية
30% .تالميذ ال ال  هؤالء من%60 أن 2005  عامنت تقييماتوبي

 منهم ال %70 و ، ذهنيا4 على 60قسمة املتمثلة يف عملية الء يتقنون إجرا
ويالحظ النداء أن يف .  كتابيا23.5×27 إجراء عملية الضرب سنونحي

  .إمهال املدرسة قضاء على الترقية االجتماعية

اهلزيلة اليت ال  املناهج املدرسية فتعود إىل أسباب هذا الوضع أما
 ومن السباب األخرى،. وحات مفرطة عن طمتتواىن رغم ذلك يف التعبيري

 فرض طرق تدريس جديدة ، وكذاساسيةاألتقليص عدد الساعات للمواد 
على املعلمني ال تراعي جتارم، مبنية على مبدأ عدم التلقني وترك التلميذ 

كما أن انتقال التلميذ من سنة إىل أخرى أصبح . يبين املعرفة من تلقاء نفسه
  . ستواه بل خيضع حلسابات سياسية مرتبطة مبلضوابطال خيضع 

   : الضرورية للنهوض باملدرسة الفرنسية، وهياليت يراها ويقدم النداء اخلطوات 

ال بد من تصميم مناهج جديدة للمرحلة االبتدائية، تكون قصرية . 1
وعليها أن تقدم . يف نصها، صرحية يف تعابريها، واضحة للجميع يف معانيها

 . تدريسها دون فرض طرق تعليمهاقائمة املعارف الواجب 
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 2 .احلرية التربوية للمعلم حىت يتصرف وفق خصوصيات تالميذه رد 
وعلى املفتشني تقييم أداء املعلم على . جتربته اخلاصةمعطيات درسه مستغال و

 . أساس النتائج احملصل عليها

فرض شروط صارمة يف ما خيص مستوى التلميذ وانتقاله من سنة . 3
 مل يكن إنوال جيوز أن نسمح لتلميذ باالنتقال إىل السنة املوالية . إىل أخرى

 .مؤهال الستيعاب مناهجها

   رأي األكادمييةعلى الفورغ تعقيبات. 3

قدم ف الذي أوردناه أعاله  رأي األكادمييةعلى  الفورغاطلع
النص ال أن الفورغ يالحظ ويف هذا السياق  .ات كتابية على مضمونهيبتعق

 ربط العدد مبختلف ال يؤكد بكفاية على أمهية وتكوين املعلمنييشدد على 
 فإذا كنا نستطيع مجع األطوال . املقادير خمتلف ينبغي التمييز بني، إذاملقادير

 درجات ، علما أنواملساحات والكتل فإننا ال نستطيع مجع درجات احلرارة
   .يف إدخال األعداد السالبةتفيد احلرارة 

" التركيز" األكادمييني ضعف اإلشارة إىل عاملي وأعاب املعقّب على
عما الفورغ  ويعلق .يف نفس الكفة" اللعب"و" اجلهد" ووضعهم" الذاكرة"و

ن هذا البلد ليس أ بالتنبيه إىلورد يف التقرير بشأن جتربة الواليات املتحدة 
) ... السويد،،فنلندا (دول الشمال األورويببمرجعا يف هذا اال مقارنة 

فرنسا بالعديد من املعلمني يف وأوضح أنه احتك . درسة الروسيةوامل
تالميذداخل الفصل تؤدي بن له أن كثرة ممارسة األلعاب واملعلمات وتبي 

  .سل وعدم الرغبة يف بذل اجلهداكت إىل الاملرحلة االبتدائية
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يراه كارثة على تعليم  ، بلالفورغأما استعمال اآللة فيحذر منه 
ل الفصل يف املرحلة خح منع استعمال اآللة احلاسبة دااحلساب، ويقتر

يقوم " صندوق أسود" ذلك أن اآللة ال متثل لدى الطفل سوى .االبتدائية
ا ذا الدور دون حماولة فهم  مسلم،باحلساب دون معرفة كيف يقوم بذلك

والواقع يبين أن تواجد اآللة احلاسبة يف املدرسة يؤدي مبعظم . ما جيري
  .ذ إىل عدم بذل اجلهد الفكري الالزم للتحكم يف آليات احلسابالتالمي

" التربية الرياضية"أن احلديث عن الفورغ يالحظ ومن جهة أخرى 
 خطأ ألن الرياضيات مادة خاصة وال تكفي لتشكيل "الرياضيات"بدل 

زمالءه األكادمييني الفورغ آخذ يو". تربية"وليست " تعليم" فهي ،"تربية"
 مع أن النص غري موجه ،''إن األحباث أثبتت''ون عبارات مثل عندما يستعمل

ألن ذلك يعين يف نظره أننا نقدم  ،ملختصني يف علم النفس واألعصاب
 سوى إىلينبغي أال نشري ، يف حني  وليس حججا علمية"حججا سلطوية"

  . ومنطقها الداخلياحلسابمادة املباشرة بتناسق عالقة الحلجج ذات 

 عناستظهار بعض املعارف الرياضية ى ضرورة علالفورغ شدد وي
 ال يشري كونهتقرير الويعيب على .  مثل جداول اجلمع والضرب،ظهر قلب

 ،إىل ذلك موضحا أن هذا السلوك جعل أغلب التالميذ يف املرحلة املتوسطة
الفورغ يوافق  ومن جهة أخرى ال .دول الضربجب يلمون ال ،وحىت الثانوية

احلساب الذهين، احلساب الكتايب،  ( املشار إليهاتعلى وضع كل املقاربا
 يف نفس )احلساب باآللة والعالقة بني احلساب الدقيق واحلساب التقرييب

  .الكفة
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  الفورغفريق مقترحات  �

 جمموعة من املعلمني واألساتذة يف خمتلف املوادمع الفورغ  حبث
 املرحلة  الوصول إىل توصيات ناجعة تفيد يف تدريس مادة احلساب يفدف

  :  هذا الفريق  أفكارنستعرض يف ما يلي أهم. االبتدائية

  أهداف وحدود تعلم احلساب يف املرحلة االبتدائية. 1

، 0(هو جعل التلميذ يلم باملعارف اخلاصة باألعداد الطبيعية اهلدف 
 إجراء العمليات إتقان مث ،وكتابتها يف النظام العشري...) ، 3، 2، 1

 جمردة غري مرتبطة باملقادير أو ذات صلة باألطوال األربع سواء بصفة
ينبغي على التلميذ أيضا أن و. واملساحات واحلجوم والكتل والزوايا والزمن

يكون قادرا يف اية املرحلة االبتدائية على حترير نص سليم حلل مسألة 
وتطلبت صياغة مجل  حسابية حىت لو كانت املسألة مستمدة من الواقع

  .توضيحية

ب على ترتيب األفكار التدرهو تنمية التفكري ولغرض من ذلك وا
متابعة تعلم يفيد يف ، وهذا أمر أساسي  سليموالتعبري عنها بتسلسل منطقي

 وإذا كان أساس . الدراسية املواليةأثناء املراحلالرياضيات وعلوم الطبيعة 
ب الكسور مادة احلساب يف املرحلة االبتدائية هو األعداد الطبيعية فإن حسا

لتقرييب األعقد من احلساب ومن مث تأيت أمهية احلساب ا. أمر مهم أيضا
  .ولذا ينبغي تناوله يف هذه املرحلةالدقيق، 
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  املبادئ العامة لتعليم احلساب يف املرحلة االبتدائية. 2

نقدم أدناه أبرز هذه املبادئ، مع العلم أن تطبيقها يتطلب متسعا من الوقت 
  : ن قبل اجلهات املختصة ينبغي توفريه م

 كامل جلداول اجلمع والضرب وطرق إتقان(اكتساب آليات احلساب  - 
  .)إجراء العمليات األربع

  .تنويع وضعيات التعلم يف تناول األعداد والعمليات عليها - 

مثل احلساب الذهين (تنويع املقاربات  واإلكثار من األمثلة التطبيقية - 
 أن املبدأ العام الذي يسري عليه كل تعلم هو علما ...)واحلساب الكتايب، 

من األعداد الصغري إىل األعداد والتقدم خطوة خطوة من اليسري إىل العسري، 
  .الكبرية، ومن األشكال اهلندسية البسيطة إىل املعقدة

 إدخال املفاهيم اجلديدة الواحد تلو اآلخر معتمدين يف ذلك على - 
  . املعارف املكتسبة وحدس التلميذ

  . من معارف مكتسبة إىل معارف جديدة االنتقالاملراجعة والتذكري عند -

اخلوارزميات العامة اليت ب التلميذ يف آخر املرحلة االبتدائية  ضرورة إملام- 
   .تبىن عليها العمليات األربع

  .م العد والعمليات األربع يف آن واحديتعل - 
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  احلساب الذهين واحلساب الكتايب. 3

يبدأ العمل ذين النمطني من احلساب مبكرا باستخدام ينبغي أن 
ومن املهم أن يكون التلميذ قادرا على استظهار جداول . األعداد الصغرية

حىت يتبين له بأن هذه اجلمع والضرب عن ظهر قلب منذ السنوات األوىل 
 وهناك متارين عديدة .اجلداول ميكن استخدامها كجداول طرح وقسمة

ميذ  وعندما يستوعب التل.سبات وترسخ هذه اآللياتتدعم هذه املكت
 لية كيالعمهذه التمارين تتناول بأسبوعيا نزوده اخلوارزمية العامة للقسمة، 
كما يستحسن تدريب التلميذ على التأكد من . تضيع منه آليات احلساب

  .خمتلفةحسابية نتيجته بوسائل 

   واهلندسةاحلساب والقياس. 4

طوال والكتل يف نفس الوقت الذي ندخل ينبغي تدريس قياس األ
وال شك أن ذلك سيدعم . وأجزائهافيه الوحدات الفيزيائية ومضاعفاا 

 .هوم القيمة التقريبيةإدراك مفاإلملام بالكتابة العشرية واستعمال الفاصلة و
وعلينا هنا التمييز بني الوحدات اليت ميكن مجعها وتلك اليت ال جيوز فيها 

  . لعمليات األخرىق أيضا على اهذا ينطبو. ذلك

ينبغي أن يدرك التلميذ أن املساحات ميكن مجعها، مث ويف اهلندسة 
حنسب مساحة شكل بعد تقسيمه إىل مربعات طول ضلعها الوحدة املعتربة، 

وإذا استوعب التلميذ هذه الفكرة فسوف ميكنه . مث مجع هذه املساحات
ندسية واستنتاج معلومات من األشكال اهل على أي شكل احماولة تطبيقه
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مساحة الدائرة وحميطها حساب   التلميذتعلمومن املهم أن ي. حول مساحته
  . إدخال مربعات األعدادميكن يف هذا السياق و. هاوزوايا

ويف ما خيص احلجوم فال بد من جعل التلميذ يدرك، كما يف 
 مكعبات موموضوع املساحات، أن حجم شكل يف الفضاء هو جمموع حج

من (كما ينبغي تعليم حجوم أهم األشكال . عها يساوي وحدة القياسضل
من املفيد التأكيد على أن حساب املساحة و). الكرةإىل متوازي املستطيالت 

دخل فيه جداء ي وأن حساب احلجم ،دخل فيه على الدوام جداء طولنيي
 ساحنةدراسة احلجوم مناسبة تعترب و. ثالثة أطوال أو جداء طول يف مساحة

ف اللتر على أنه حجم نعرمن جهة أخرى، و .لتقدمي مكعبات األعداد
 وبعد ذلك . نربط بني احلجم والسعةومن مثّ. مكعب ضلعه ديسمتر واحد

 التلميذ إلزاموهنا وجب . نعلم التلميذ بأن الكيلوغرام هو كتلة لتر من املاء
  .بذكر وحدة القياس كلما تعلق األمر مبقادير فيزيائية

  وات اليت نستعملها يف املدرسةاألد. 5

يقضي التالميذ اليوم ساعات طوال أمام شاشات خمتلفة تستوجب 
التالميذ خالل تلك ظل وي. حاسيت الرؤية والسمع بشكل مكثفاستعمال 

املالحظ أن و. امللمس أو حنوه أزرار إذا استثنينا ضغط "مكتويف األيدي" الفترة
مل اخليال  الواقع فينغلقون يف عامالمسة يف عجزإىل األطفال ؤدي بهذا الوضع ي

ينبغي على املدرسة تصويب هذا وعليه  .ى احلدوداملبسط لألشياء إىل أقص
أخرى لشاشات  وال حاسويبهاز ال مكان جلفمن مث و. االجتاه وهذه التأثريات

  . ما دام التالميذ غري قادرين على الربجمة احلاسوبيةيف املدرسة االبتدائية
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. نظور جيب إقصاء اآلالت احلاسبة كأداة لتعلم احلسابومن هذا امل
وقد أثبتت التجربة أنه كلما مسح للتالميذ بإحضار اآللة إىل قاعة الدرس 

  التكنولوجيفأكثرهم يفرطون يف استعماهلا لسهولة استخدامها وسحرها
   . واإلملام جبداول اجلمع والضربوهذا ما خيل بعملية تعلم احلساب... 

 تعلم العد والعمليات على األعداد الصغرية يعترب املعداد وفيما خيص
 ،أداة تربوية فعالة ميكن استعماهلا حىت لدى تناول األعداد الكبرية الصيين

كما يتعني على .  هذه اآللةاستعمالعلى  التلميذ تدريبولذا يستحسن 
 انميز والكوس واملنقلة و استعمال املسطرة املدرجة والربكارإتقانالتلميذ 
 املقص للرسم وإنشاء استخدام  ومقياس درجة احلرارة، إضافة إىلالكفتني

  .املستوية واسمات بعض األشكال

  والنسبة والتناسب األعداد . 6

هناك استخدام آخر لألعداد واحلساب تتزايد أمهيته مع سن التلميذ، 
 ات واملستلزمويتمثل ذلك يف حساب األسعار والنقود املرتبطة باملشتريات

 فحساب .من هذا النوع هلا أكثر من فائدةوما من شك أن التمارين . املرتلية
 فرص استعمال العمليات تتيح املئويةوالضريبة والنسبة والتكلفة سعر البيع 

  .احلسابية يف مسائل عملية يهتم ا التلميذ

أال  وينبغي ، ظهر قلبعنمن الالزم أن حتفظ القاعدة الثالثية 
 بل يعتمد على استدالل يفترض ،يف آلية جمردة من الفهما استعماهليتمثل 

 استخدام هذه جيبويف هذا السياق . التمعن يف مغزى النسبة والتناسب
مكونات  (القاعدة يف وضعيات خمتلفة مثل الوضعيات املستنبطة من الواقع
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 حتويل القياسات النامجة من حتويل الوحدات، تغيري السلم ،بعض املأكوالت
 والطرقات، نسبة الكتلة على غرافية اجلثيل املسافات على خرائطيف مت

، نسبة املسافة على الزمن، نسبة تدفق املاء يف ر  بصفة عامةاحلجم، الكثافة
  . ...)تجزئة الأو حنفية، 

  حترير حلول املسائل والتمارين. 7

 خطه منذ بداية تعلم احلساب إتقانأن نطلب من التلميذ تعين ي
وال بد من تدريب التلميذ .  الورقة، سيما يف كتابة العملياتوعرضه على

 كما ينبغي .سليمة اللغةيف مجل ودقيقة مبكرا على تقدمي إجاباته واضحة 
" االستدالل املنطقي"التدرج يف تعقيد األسئلة حىت يبلغ التلميذ مستوى 

   .الذي ينبغي تقدميه يف عدة مجل متسلسلة

ساب يف املرحلة االبتدائية هو تعلم وعلى كل حال فهدف تعليم احل
وعند . كيفية حل مسائل بسيطة مستنبطة من احلياة اليومية والعلوم الطبيعية

االنتقال إىل املرحلة املتوسطة ينبغي على التلميذ أن يكون قادرا على االهتداء 
 تني وعرضها بشكل سليم من الناحي، إىل مراحل حل املسألة املطروحةمبفرده

  .واللغوية املنطقية
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   الفرنسيرأي الس األعلى للتربية �

دعنا . أوضحنا أعاله دور الس األعلى للتربية يف فرنسا وتركيبته
 لوزارة  صفحة موجه39يقع يف نستعرض بإجياز رأيه املقدم يف شكل تقرير 

 حول  ومقترحاته فيه مالحظاته خلص2007 أغسطس27التربية بتاريخ 
. 2006/2007ية الفرنسية يف اية السنة الدراسية وضع املدرسة االبتدائ

  :وهذه أبرز النقاط املشار إليها يف التقرير 

   يبدو أن املستقبل املدرسي للتلميذ حيدد مبكرا .1

نتائج :  حيصل التالميذ على نتائج متضاربة يف اية املرحلة االبتدائية
ة،  منهم حاصلون على مكتسبام هش%25و،  منهم مقبولة60%

 املكتشفة يف العوائقواملالحظ أن .  صعوبات خطريةانون من يع%15و
عىن أن التلميذ وهذا ي.  بل تتفاقم مع الزمن،بداية العهد الدراسي ال تتالشى

  . تهاالضعيف يف بداية املرحلة االبتدائية يظل مستواه ضعيفا حىت اي

   بشكل جيد تستعملال الوسائل واألدوات التربوية ال تتكيف مع املستلزمات و.2

 تعارض معتإعادة السنة يف سن مبكر ليس أداة فعالة و: مثال ذلك 
  .وسائل التقييم ال تستخدم بكيفية جيدةكما أن .  تكافؤ الفرصمبدأ

 يف ظروف تسهل هلم النجاح يف التالميذ رياض األطفال ال تضع كل .3

  املدرسة االبتدائية

غري أن حامسا لدى التلميذ، التعلمات يف رياض األطفال تؤدي دورا 
  .ر عنه النصوص الرمسية وبني املمارسات امليدانية بني ما تعبكبرية اقرو فهناك
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جمريات األمور التعليمات على املستوى الوطين إىل التأثري يف تفتقد  .4

  على املستوى امليداين

لموارد لهناك توزيع غري سليم وهناك تباطؤ يف تطبيق القرارات، 
  . امليدانية ال يراعي احلاجيات بكل أشكاله فهوتكوين املعلمني أما .البشرية

  إىل الفعاليةالتعليمات على املستوى اإلقليمي تفتقد  .5

هناك مدارس   :التنظيم احلايل للمدرسة االبتدائية يعيق فعاليتها
كما أنه ينبغي  .ها قانون واضحكموإدارة املدرسة ال حيمبعثرة جغرافيا، 

  .يف دور املفتشني إعادة النظر
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  مةـخات �

 سابقا أو تلك اليت مل نتناوهلا ةرداو اآلراء النتأمل يف خمتلف عندما
 معاجلة قضية حتسني  مننان السالك الذي ميكّطريقالحنتار يف ال شك فإننا 

يف واقع األمر على بوجه خاص صعوبة حل املسألة يدل و. تعليم احلساب
فباإلضافة إىل العوائق . ها األحباث بعدلدى التلميذ مل تكتشف وجود عوائق

تأثري الصورة  (القرن احلادي والعشريناملرتبطة باحمليط الذي يعيشه تلميذ 
واجباته التعليمية اليت تلهي التلميذ عن احلديثة تكاثر الوسائل والشاشة و

هل  .هناك عوائق خفية تكشفها األحباث امليدانية) بذل اجلهد الدراسيوعن 
 ا مثال ذ1582 ملاذا نكتب بسهولةأن التالميذ ال يدركون ندري مثال 

 أكرب من 8 و 5علما أن  ... 8 و 5 قبل 1(ألرقام ل "العشوائي" ترتيبال
 أن ؟ هذا يعين1258 أو 8521  نفس العدد على الشكل وال نكتب،)1

ه من الصعوبة أن وهل ندري أن. لط بني العدد والرقمالتلميذ ال زال خي
 ،08 إذا ما كتبنا شيئاال يغري  8انب ع الصفر جبوضملاذا م بعضهيستوعب 

؟80عند كتابة ) 10 يف 8يضرب إذ ( ر الكثريوهو يغي  

واملدرسة الفرنسية اليت استعرضنا بعض اآلراء فيها ليست الوحيدة 
... يف املرحلة االبتدائية سيما  ،اليت تعاين من ظاهرة صعوبة تعليم احلساب

وتوضح .  ومنها اجلزائرملا جيري يف معظم بلدان العاملبل إا تقدم صورة 
على الرغم من أا صادرة من خرباء ( املتضاربة يف بعض جوانبها تلك اآلراء

ميكننا من يف العامل ل جاهز حل  وجود اله أن)وعلماء وهيئات عليا متخصصة
 يف  إىل التمعنولذلك فالوضع يف مدارسنا العربية يدعونا. العقبةجتاوز هذه 
مع االستعانة تدريس احلساب مبوضوع االهتمام  وزيادة خصوصياته
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معاجلتها يف هذا البت فيها وولعل أبرز القضايا اليت ينبغي . بتجارب الغري
  :  السياق هي 

حتديد دور اآللة احلاسبة يف املرحلة االبتدائية أثناء درس احلساب  .1
 .استعمال اآللةكيفية  هدف الدرس ليس  :وخارجه

 أي مدى نستغل الوسائل الترفيهية واأللعاب يف مادة احلساب لشد إىل .2
 الترفيه واللعب ليسا هدف  :انتباه التلميذ ومساعدته على استيعاا

، والرياضيات ليست مادة  من وسائله املتعددةةدرس احلساب بل وسيل
  .ترفيهية

 فظ يف ذاكرةاحلة بالرياضيات اليت تتطلب  ذات الصلحتديد املعلومات .3
 كما أن إخالء ، حشو الذاكرة ليس غاية :التلميذ يف كل طور دراسي

 . ال خيدم عملية التعلمالذاكرة من أساسيات احلساب الذهين والكتايب

4. نات منهاج احلساب فيما بينها لتسهيل عملية إعادة النظر يف ربط مكو
  تعدد فروع املعرفة وتواجد الرياضيات فيها ينبغي أن يستغل يف :التعلم

 .درس احلساب

متعددة اجلوانب من أجل استخالص و  دائمةالقيام بدراسات ميدانية .5
 التجارب امليدانية هي  :العوائق اليت تواجه التلميذ يف درس احلساب
نا على مشاكل التعلم لدى أساس املعرفة، وهي حرية بتوجيهنا لوضع يد

 .التلميذ
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اء مهمته واكتشاف  ليتمكن من أد ومستمراتكوين املعلم تكوينا مناسبا .6
 ال أمل يف حتسني تدريس :مواطن الضعف لدى التلميذ يف مادة احلساب

 .ء ما مل يئ املعلم هلذه املهمةاحلساب حىت لو عرفنا مواطن الدا

تزيد يف اهتمام التلميذ بالرياضيات اليت العمل على إجياد احملفزات  .7
كل مكان، مبا يف التاريخ والبحث عن هذه احملفزات يف :  واستيعابه هلا

 ....بيت ووسائل اإلعالم والشارع، يف ذلك ال

 كما –ليست هينة، وحماوالتنا تعليم احلساب ال شك أن معاجلة قضية 
اآلراء املتناقضة ألن العديد من تعرف  ال بد أن – الغري نا وجتاربتبين جتارب

لطرق التدريس ليست علما دقيقا، فهو مبين على جتارب يف عامل متحو 
 فهذا ال ينبغي ورغم ذلك.  سرعة جتاربنايف الكثري من األحيانبسرعة تفوق 

  . إىل النجاحيف آخر املطافتؤدي رادة  ألن قوة اإل عزميتناأن يثين
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 تقدمي    

 
كُِتب هذا الدرس يف اهلندسة وفق الربنامج املسطر من طرف 

) احلراش (املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية وحتسني مستواهم
. يف مادة الرياضياتاالبتدائي اهلادف إىل تكوين مفتشي التعليم 
    :ول هيفصمخسة وقد ارتأينا تقسيم هذا الربنامج إىل 

، اهلندسة األقليدية واإلنشاء اهلندسي) 2تطور اهلندسة ، ) 1
 .املضلعات واسمات) 5التناظر ، ) 4الزوايا واملثلثات) 3

وقد استعرضنا يف الفصل األول اجلانب التارخيي لبعض 
املراحل اليت مرت ا اهلندسة، مث وقفنا عند خمتلف تشعبات اهلندسة 

فصل أما ال. اليت صارت اليوم تضم عديد االختصاصات الفرعية
الثاين فيقدم مسلمات اهلندسة األقليدية وموضوع اإلنشاء اهلندسي 

وخصص الفصل الثالث . مفصال العديد من احلاالت اإلنشائية
وينتهي هذا . لتقدمي الزوايا وأنواعها واملثلثات وخواصها األولية

الدرس بفصل يتناول املضلعات مبختلف أشكاهلا وكذا اسمات 
  .  اخلواص األولية والتعاريف األساسيةمكتفني باإلشارة إىل 

إال يف مواقع قليلة، ) التمارين(ومل تم باجلانب التدرييب 
وأغفلنا هذا املوضوع مركزين يف معظم األحيان على املفاهيم وأهم 

تقدمي كل بكما أغفلنا الرباهني ألن املكان ال يسمح . اخلواص
  .وألن الربنامج يعفينا من ذلك إال يف بعض احلاالتالتفاصيل، 
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والواقع أن العائق الذي أتعبنا يف كتابة هذا الدرس هو أن 
اجلمهور املوجه إليه حيمل كله شهادة الليسانس لكنها متنوعة 

فمن اجلمهور من هو متخصص يف األدب العريب . االختصاص
ص يف الفيزياء أو ومنهم من هو يف التاريخ أو الفلسفة ورمبا من ختص

فكيف بنا واحلال هذه أن نقدم درسا يف . الرياضيات، اخل
الرياضيات يستفيد منه كل هؤالء، وقد تباعدت مشارم 
ومعارفهم؟ لذلك حرصنا على أال نستعمل الرموز والعالقات 
الرياضية واملعادالت إال نادرا وأن نكثف من استخدام الرسومات 

ب املفهوم الرياضي ما أمكن لغري واألشكال اهلندسية حىت نقر
  .املختصني، سيما واألمر هنا يتعلق بدرس يف اهلندسة

 مهما كان نتمىن أن يكون هذا الدرس مفيدا للطالب املفتش
  .اختصاصه
  

  أبو بكر خالد سعد اهللا

املدرسة العليا ، قسم الرياضيات

  لألساتذة، القبة، اجلزائر
 



¢Du¸ «∞NMbßW

I



تطور اهلندسة:  الفصل األول   

 

 161 

  

  

  ـة ــاهلندستطور 

  

نقدم يف هذا الفصل حملة تارخيية عن اهلندسة وظهورهـا وخمتلـف            

كما نستعرض مسائل تارخيية ثالث اشتهرت مـن عهـد          . مراحل تطورها 

اإلغريق، وكذا عدة أنواع من اهلندسات اليت عرفت بعدئذ، آخرها هندسة           

واهلدف . ةظهرت يف السبعينيات من القرن العشرين، وهي اهلندسة الكسوري        

من ذلك متكني القارئ من نظرة شاملة على موضوع اهلندسـة وتفرعاتـه             

  .احلالية
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  مقدمة �

 فرعا قدميا من -"قياس األرض" اليت تعين باليونانية – تعترب اهلندسة

فروع الرياضيات، وهي تبحث يف خواص األشكال سواء كانت يف الفضاء 

 كائناا مثل النقاط واملستقيمات كما تم بالعالقات بني. أو املستوي

 د اهلندسة أيضا قياسات األطوالوحتد. واملنحنيات والسطوح واألحجام

  . واملساحات واحلجوم

لكن مثل هذا . واهلندسة حسب تعريفها املتداول هي علم األشكال

التعريف ميكن أن يؤدي بعيدا وجيعل هذا العلم يضم مسائل ومفاهيم ال تعنيه 

 دراسة األشكال يتمثل يف ا أساسيان للهندسة هدفإذا دعنا نقول ول. مباشرة

  .باملفهوم الواسع حىت لو اختلفت الطرق وأوجه النظر املؤدية إىل ذلك

ولعله من املفيد اإلشارة إىل أن الرياضيني كانوا يسمن يف أغلب و

 عند  اهلندسة علماء يتوقفملو. حىت القرن التاسع عشر" مهندسني"األحيان 

 ما تكون وثيقة غالبا بل راحوا يبحثون يف مسائل معقدة  األشكالعوموض

 كعلم الفلك والفيزياء والكيمياء والعمران، ،الصلة بفروع معرفية أخرى

  . اخلوعلم اخلرائط، ، طوبوغرافياوال

 منها اهلندسة ،د عن ذلك ظهور هندسات جديدةوقد تولّ

 ية واهلندسة التحليلية واهلندسةواهلندسة اجلربواهلندسة الوصفية اإلسقاطية 

لوبتشفسكي هندسة و Riemannمثل هندسة رميان (الالإقليدية 

Lobatchevski .(ثالثني سنة هندسة  حنو ويف هذا السياق ظهرت منذ

إليك إضاءات لبعض جوانب ). أو الفكرتالية(مسيت اهلندسة الكسورية 

 بعض املفاهيم دون م علىسنمر مر الكرا علما أننا ، قدميها وحديثها،اهلندسة
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 توضيحا كامال كيال نزعج القارئ غري املختص يف الرياضيات ألن توضيحها

  .هذا الفصل يسعى إىل تقدمي أفكار عامة دون اخلوض يف تفاصيلها

   ؟اهلندسةمىت ظهرت  �

يرجع تاريخ اهلندسة إىل آالف السنني، إىل عهد البابليني وقـدماء           

وضوح حسب بعـض املـؤرخني لـدي        فقد ظهرت اهلندسة ب   . املصريني

كان املصريون حيتاجون إىل اهلندسـة      .  سنة 4000املصريني والبابليني قبل    

ملعرفة قضايا عملية وثيقة االرتباط حبيام اليوميـة، مثـل حتديـد أبعـاد              

ات اليت تتطلب تـدقيق قياسـات الزوايـا         يومساحات احلقول وإقامة البنا   

  . القائمة، اخل

 الفيضانات اليت كان    وتطبيق املفاهيم اهلندسية أن   يف تطور   ومما زاد   

 رسم مساحات األراضـي     إىل إعادة املصريني  ب  تؤدي يتسبب فيها ر النيل   

 ،وكانوا يستخدمون قواعـد بدائيـة وتقريبيـة       .  كل سنة  وحتديد األمالك 

ـ   ـن مساحة شك  إم  ـكقوهل   a ،b ،c ،d وال أضـالعه ـل رباعي أط

هي    
2 2

a c b d+ ++ ++ ++ مع املالحظة أن هذه القاعدة صحيحة عندما يكون        ،  ××××+

 مثل هذه القواعـد يف      اكتشف علماء اآلثار  وقد  . الشكل الرباعي مستطيال  

  .املعروف لدى قدماء املصرينيورق ال

ظ املؤرخون أن املصريني كانوا يعرفون حجم جـذع اهلـرم           والح

كما مت العثور على ألواح حتمل جداول كـان يـستعملها           . ومساحة الكرة 

وكانت هذه اجلداول تتضمن سلسلة من املسائل       .  سنة 2000البابليون قبل   

   .ا إىل معادالت من الدرجة الثانيةميكن رده
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ويعتقـد املؤرخـون أن     . انتقلت هذه املعارف إىل اليونـان     وبعدها  

 Thalèsالفضل يف إدخال اهلندسة املصرية إىل اليونان يعـود إىل طـالس           

رائدا يف املسائل اهلندسية العملية مثل       طالس   ويعترب).  سنة قبل امليالد   600(

حساب ارتفاعات املباين بواسطة العصا والنسب باالستفادة من الظالل اليت          

  .حيدثها ضوء الشمس

  مها دسة اليونانية ازدهارا كبريا وتفرعت إىل مدرستني      مث عرفت اهلن  

الـذي زار  )  قبل امليالدPythagore ) 580- 500مدرسة فيثاغورس 

  .) قبل امليالد300 حوايل  (مصر ومدرسة أقليدس

  هندسة فيثاغورس .1

واملـساحة  ) أو اخلـط  ( مبفاهيم النقطة واملستقيم      اهلندسة اهتمت

 وليس كائنـا    )حبة من تراب  ( اة تعترب حص   فالنقطة كانت آنذاك   ،)السطح(

أما املستقيم فكان يعترب سلسلة من احلصى عددها ميثـل طـول            . بدون بعد 

مث جاءت نظرية   .  واإلنشاء قابلة للقياس املستقيمة   فكل القطع    ومن مثّ . اخلط

  .  هذه املفاهيم لتدحضفيثاغورس اخلاصة باملثلث القائم

فهل .  مثلثا قائما ومتساوي الساقني    إذا اعتربنا : إليك السؤال التايل    

رض جدال  نف ؟nوكذلك ضلعه    m وتره يساوي عددا أوليا      ميكن أن يكون  

 m2 = 2 نستنتج من نظرية فيثاغــورس أن .  مثل هذا املثلثأنشأناأننا 

n2. أن   يأيت  ومنه m2  وبالتايل   ،  زوجي m أن أيـضا وهكذا يأيت.  زوجي  

n2 فإن  وعليه ، زوجي  n  يف يكـون    فك.  زوجي أيضاm   و n   أولـيني؟ 

هذا الوضـع   .  ذه الطريقة كل األطوال    ننشئوبالتايل فإننا ال نستطيع أن      

  .اجلديد أحدث هزة يف املفاهيم اهلندسية يف ذلك الوقت



تطور اهلندسة:  الفصل األول   

 

 165 

  اهلندسة األقليدية .2

 قبل امليالد وصارت خالل وقـت       331تأسست األسكندرية عام    

 وقـد  . فيهـا الرياضـيات  مبايف خمتلف العلوم قصري مركز إشعاعي فكري     

 علماء مـن الطـراز األول هـم         3عرفت املدرسة الرياضية يف هذه املدينة       

 Appolonius وأبولنيوس   ) قبل امليالد  212-287 (أقليدس وأرمخيدس 

  . ) قبل امليالد200(

  بالغة األمهية   قد توجت بدراسة هندسية    ةوكانت أعمال هذه املدرس   

 قرنـا  20 ظلت خـالل  اليت les Eléments بأصول أقليدس ةهي املعروف

يف كتابه  أقليدس   وضعها   ظهرت مسلمات  وهكذا   .منطلق كل عمل هندسي   

درس ت وهي اهلندسة اليت      األقليدية،  اهلندسة تأسس "كتاب األصول "الشهري  

 على أشده خـالل     وظل االهتمام ندسة أقليدس   . اليوم يف كل مدارس العامل    

  . ري األقليدية إىل أن ظهرت اهلندسات غقرون عديدة

.  كتابا من تـأليف أقليـدس      13 كتابا منها    15 أصول أقليدس تضم  و

 األشكال اهلندسية واملضلعات احمليطة بالدائرة واحملاطة 13وتتناول هذه الكتب اـل 

  .بالدائرة والنسب والتشابه واهلندسة الفضائية ونظرية األعداد القابلة للقياس

 حول الـدوائر والكـرات      أكمل أرمخيدس األصول بدراسة معمقة    

أمـا أبولنيـوس  فقـام بدراسـة          . πوقدم تقديرا للعدد    . واالسطوانات

  .  املخروطات

  

  



تطور اهلندسة:  الفصل األول   

 

 166 

  اإلنشاء اهلندسي �

كان اإلغريق يهتمون اهتماما بالغا برسم األشكال اهلندسية 

يا أو وليس لقياس الزوا ( كأداة لرسم الدوائر)الربكار(باستخدام املدور 

 واملسطرة غري املدرجة، أي املسطرة اليت ال تصلح سوى لرسم )األطوال

ونتج عن ذلك بروز العديد . اخلطوط املستقيمة وال تفيد يف أخذ القياسات

وقد مسح . من املسائل اهلندسية اليت ظلت مطروحة خالل قرون عديدة

املسائل ومن تلك . البحث عن حلوهلا بتطوير وتعميق املفاهيم اهلندسية

  :  مسائل 3الشهرية اليت أرقت كبار الرياضيني نذكر 

   تضعيف املكعبمسألة  .1

 إنشاء مكعب حجمه ضعف حجـم        تضعيف املكعب تعين   مسألة

إنشاء حرف مكعب باملسطرة واملـدور حبيـث        بعين  توهي   مكعب معطى، 

يعين ذلك ضرب طول حرف      .يكون حجمه ضعف حجم مكعب مفروض     

3املكعب املعطى يف     وقد اهتم عدد كبري من الرياضيني ذه املسألة نظرا         . 2

تبني يف منتصف القرن التاسع عشر أن ذلك        و. لألسطورة اليت بنيت وراءها   

وباختصار فقد مت التوصل إىل هذه النتيجة عندما حبث بيري لورنت            . مستحيل

ضية، منـها مـا      يف عدة مواضيع ريا    )Wantzel) 1814-1848فنتسال  

واألعداد القابلة  ) ونقيضها، وهي األعداد املتسامية   (يسمى باألعداد اجلربية    

  :إلنشاء وتوصل إىل نتيجة هامة تقول 

  .كل عدد قابل لإلنشاء هو بالضرورة عدد جربي

 معتمدا على أعمال النروجيي     1837مث توصل أيضا إىل نتيجة أكثر دقة عام         

  :  تقول )Abel) 1802-1829نيلز هنريك آبل 
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كل عدد قابل لإلنشاء ميثل جذرا لكثري حدود معامالته أعداد 

وأصغر كثري حدود يقبل هذا اجلذر له درجة تساوي قوى . صحيحة

  .2للعدد 

  
   الزاوية تثليث مسألة. 2

عين إنشاء أنصاف مستقيمات جتزيء زاوية مفروضة مسألة تثليث الزاوية ت

  .إىل ثالث زوايا متساوية بواسطة املسطرة و املدور
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كما هو احلال يف املسألة السابقة )مثال من خالل نظرية فنتسال (نوقد تبي 

 مثل الزاوية بأن تثليث الزاوية قضية مستحيلة إذا استثنينا حاالت خاصة

 :ايل ـالقائمة كما يوضح الشكل الت

 
والواقع أنه باإلمكان تثليث أية زاوية إذا ما ختلصنا من شرط استخدام 

فعلى سبيل املثل ميكن تثليث الزاوية . املسطرة واملدور دون سوامها

  :لنشرح ذلك . رة والكوسباستخدام املسط

P 

Q 

R 

  
PQ:  على الكوس كما هو مبني يف الشكل أعاله R وQ و Pنعلّم النقاط  : أوال QR=.  
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P 

Q 

R 

A C 

B 

D 

  
 وقد . املبينة يف الشكل�BACالزاوية اليت نريد تثليثها هي الزاوية  : ثانيا

) املستقيم رمسنا )QD  

P 

Q 

R 

A C 

B 

D 

  
   حبيث تكون ندير الكوس : ثالثا

  )أعالهانظر الشكل (على حافة الكوس  Aالنقطة 

) على املستقيم Pالنقطة  )QDالوارد يف الشكل السابق .  

) على املستقيمRالنقطة  )AB.  

�: عندئذ يكون  � � �1

3
PAC PAQ QAR BAC= = يعين تثليث  ةهذا .=

  .الزاوية املعطاة
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   : تربيع الدائرة مسألة. 3

ة واملدور مساحته عين إنشاء مربع بواسطة املسطرمسألة تربيع الدائرة ت

 . معطاةتساوي مساحة دائرة 

  
فقد حـاول   . يف عصر اإلغريق وبعده   أشهر املسائل   من  تعترب هذه املسألة           

قيقـة العـدد    حب إملامهملعدم   حساب مساحة الدائرة، ونظرا      آنذاكالرياضيون  

   .ي مساحة الدائرةجلأوا إىل حماولة إنشاء مربع مساحته تساو  πالسامي 

وقد تبني يف اية القرن التاسع عشر أنه ال ميكن إنشاء هذا املربع ألن               

 علـى   1882 وكان ذلك عام     .)أي عدد غري جربي   ( عدد متسام    العدد  

حـدث   ).Lindemann ) 1852-1939يدي األملاين فرديناد لينـدمان  

بنـاء علـى    املسألة عن حل هلذهيف البحث  مضت   بعد قرون وقرون     ذلك  

-Wantzel )1814 عهد بيري لورنت  فنتـسال        ذكانت معروفة من  نظرية  

نقول بإجياز أن   . تربط بني األعداد اجلربية واألعداد القابلة لإلنشاء       )1848

العدد القابل لإلنشاء هو العدد الذي ميكن احلصول عليه بواسطة العمليـات            

  . عي أيضا استخدام اجلذر التربيإمكانيةاألربعة املألوفة مع 

  )ميكن إغفاله ملن جيد فيه صعوبة (توضيح
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ن من نظرية فنتسال أنه ال ميكن حل مسألة تضعيف املكعب ألن ذلك ييتب

3اجلذر التكعييب مثل (يتطلب إنشاء ضلع طوله يساوي  جذرا تكعيبيا  2(. 

باستثناء حاالت (ة نظرية أنه ال ميكن تثليث الزاويهذه المن أيضا ن ييتبو

إنشاء )   املوايلأنظر الرسم(  يعين x إنشاء زاوية قياسها ذلك أن). خاصة

أي  ( على املستقيم األفقي يف دائرة الوحدةOM "مسقط" OHالقطعة 

  .)الدائرة اليت نصف قطرها يساوي الوحدة

   

  

  

   ) . xجيب متام   (cos x ؟ إنه ميثل OHوماذا ميثل 

  :لعالقة املثلثية التالية نالحظ اآلن قيام ا
cos3x = 4cos3 x - 3cos x 

 cos3x عندما يكـون     cos x   يف إنشاء  تكمنوبالتايل فإن مسألة تثليث الزاوية      

  :التاليةحل املعادلة التكعيبية ) حسب العالقة السابقة(وهذا يعين . معلوما
4t3 – 3t = a . 

جيب أن ترد  قابال لإلنشاء   t فحىت يكون    ،وحسب نص نظرية فنتسال   

ومن مث ال ميكن    . وهذا مستحيل . املعادلة السابقة إىل معادلة من الدرجة الثانية      

 يف احلالة العامة رغم أننا نستطيع ذلك يف حاالت خاصة، مثـل             تثليث الزاوية 

34 وتؤكد ذلك املعادلة  ... الزاوية القائمة كما أسلفنا      3t t a− علمـا أن    =

cos حلالةلدينا يف هذه ا    0
2

a
π= 3 و   =

cos
6 2

t
π= ومبا أننا نستطيع   .  =

  . tإنشاء األعداد املساوية للجذور التربيعية فإنه ميكن إنشاء العدد 
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الذي تطرق فيه " قياس الدائرة"صفحة من عمل أرمخيدس 

  ملوضوع تربيع الدائرة
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  اهلندسة اإلسقاطية �

وقد حافظت احلضارة العربية اإلسالمية علـى التـراث الرياضـي           

 فيه قبل أن ينتقل مركز اإلشعاع إىل أوربا         وأسهمتاليوناين، سيما اهلندسة،    

حـىت   -مني كانوا يرون اهلندسة     املهت واملالحظ أن .  ميالدي 13عد القرن   ب

وجاء ديكارت  .  تعىن باألشكال وأن اجلرب يتناول العدد      ابأ - م   17القرن  

  . ليجمع بني هذين املفهومني يف ما يعرف باهلندسة التحليلية1637عام 

 دورا تؤديظهرت خالل القرن التاسع عشر اهلندسة اإلسقاطية اليت         و

  .ثل اهلندسة املعمارية وعلم الفلك، اخلمن االختصاصات مأساسيا يف العديد 

أو  (النسبة املزدوجة مفاهيم جديدة مثل    جند يف اهلندسة اإلسقاطية     

  . املركزيواإلسقاط birapport )النسبتاين

  : نشري إىل نتيجتني من نظريات اهلندسة اإلسقاطيةو

األضالع املتقابلة يف مضلع سداسي  حييط به قطع ناقصي   :تقول األوىل

  . نقاط على استقامة واحدة3طع يف تتقا

  
 باعتبار دائرة بـدل     Pascalوقد برهن على هذه النظرية باسكال       

وباسكال . اإلسقاط مث عمم النتيجة إىل القطوع الناقصية بعملية         ،قطع ناقص 

  .األول الذي حبث يف هذا املوضوعليس 
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    :تقول  وهي،)Brianchon )1783-1864 تدعى نظرية بريانشونأما الثانية ف

األقطار الثالثة اليت تصل الرؤوس املتقابلة يف مضلع سداسي تتقاطع يف نفس 

  .النقطة إذا وفقط إذا كان املضلع حييط بقطع ناقصي

 
  اهلندسة غري األقليدية �

 تلوح يف األقليدية ويف نفس الفترة بدأت بوادر اهلندسات غري 

األفق حيث فكّر الرياضيون يف تغيري مضمون مسلمة من املسلمات اليت تقوم 

  . شعب اهلندسة فزاد ذلك يف ت)وهي املسلمة اخلامسة (عليها هندسة أقليدس

وننشئ قطعتني عموديتني ومتـساويتني      [AB]نعترب قطعة مستقيمة    

. D و   Cمث نـصل النقطـتني       . [AB]  و    [AD] ونسميهما   C و   Bعند  

 (DC) هو بالتأكيد مستطيل ألن املستقيم       ،فنحصل بذلك على شكل رباعي    

لكن كيف نثبت ذلك؟ إننا نثبته باستخدام مـسلمة         . (AB)مواز للمستقيم   

القائلة بـأننا نستطيع إنشاء مـستقيم      ) مسلمة  املتوازيات  (قليدس اخلامسة   أ

  . مواز واحد ملستقيم معلوم من  نقطة معلومة معطاة خارج املستقيم املعلوم
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كما أن املسلمات األربع األوىل ألقليدس تسمح بإثبات املساواة بني          

. لـزاويتني قائمتـان    وتثبت املسلمة اخلامسة أن هاتني ا      D و   Cالزاويتني  

وبالعكس إن سلمنا بأن هاتني الزاويتني قائمتان فهما متـساويتان حـسب            

  .) يف الفصل املوايلانظر مسلمات أقليدس (املسلمة الرابعة

  : فرضيات 3وهكذا توجد 

  قائمتان ونكون نعمـل    D و   Cالزاويتان   : فرضية الزاوية القائمة  . 1

  ).ستوية والفضائيةامل( يف إطار اهلندسة األقليدية عندئذ

 منفرجتـان وحنـصل     D و   Cالزاويتان   : فرضية الزاوية املنفرجة  . 2

 Riemann  األملاين برارد رميـان    نسبة إىل  (بذلك على اهلندسة الرميانية   

 املسماة أيضا هندسة الكرة اليت تكون فيها املستقيمات         ))1826-1866(

) اليت هلـا قطـر الكـرة      أي الدوائر   (عبارة عن الدوائر الكربى على الكرة       

 :يل ااملو الكروية أنظر الشكلواملثلثات هي املثلثات 

  

  

  

  

 من الكرة عابرين أقصر طريق ينبغي املـرور         حىت منر من نقطة إىل أخرى     ف

ذلك هو املبدأ املتبع يف املالحة      . على الدائرة الكربى اليت متر بالنقطيتني املعتربتني      

. ن يلتقيـان بالـضرورة يف نقطيـتني       اوبالتايل فكل مستقيم  . البحرية واجلوية 

  .°180واملالحظ يف هذه اهلندسة أن جمموع زوايا كل مثلث أكرب من 

  .ني زاويتني قائمتأن فيهيف املثلث السابق ظ مثال نالح
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عندئذ على   حنصل.  حادتان D و   Cالزاويتان    :فرضية الزاوية احلادة  . 3

يضا هندسـة    املسماة أ  Lobatchevskiلوبتشفسكي  الروسي نيكوال   هندسة  

ـ   )Bolyai )1802-1860بوالي  اري جانوس    ح إليهـا أيـضا     ـّاليت مل

 )Gauss  )1777-1855غوس األملـاين كـارل فردريكس 

وقد تبين أن بناء هذه اهلندسات على مسلمات دقيقة جيعلها هندسـات             

وأوضح ذلك استقاللية املسلمة اخلامسة     . قائمة بدون تناقضات من الناحية املنطقية     

  .)انظر املسلمات يف الفصل املوايل (ألقليدس عن املسلمات األربع األخرى
 هـو الـذي     )Klein )1849-1925 كلني كس فل الرياضي األملاين و

 وأثبت أن اهلندسات غري اإلقليدية ميكن النظر        1872صنف هذه اهلندسات عام     

ن مث جاء املـصطلح الـذي        وم .إليها كهندسات اسقاطية على سطح خمروطي     

  .  هلندسة رميان"الناقصية" هلندسة لوبتشفسكي و"الزائدية" أدخله وهو

ا عنـدما يتعلـق      أكثر متاشيا من غريمه    تني اهلندس اتنيوقد تبني أن ه   

 أن  لـك ذ . courbureمبفهوم االحننـاء    هما  األمر بدراسة الكون الرتباط   

أن املادة حتدث احنناء يف الفضاء الـذي تتواجـد فيـه            باملختصني الحظوا   

مؤكدة بـذلك مـا     ...) الثقوب السوداء، األشعة الضوئية جبوار الشمس       (

 اليت   ...1916 عام   )1955-1879(شتاين  ينذهبت إليه النظرية النسبية أل    

  .ختضع هلندسة غري أقليدية
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أي تطابق خـواص    (وبإجياز نقول إنه لو مت التسليم بتجانس الكون         

أي اسـتقالل    (Isotropieوتساوي االجتاه   ) عند كل نقطة يف كل حلظة     

 فهـذا التـسليم     ،وهو ما نراه بالعني    ) - أو املنحى    –اخلواص عن االجتاه    

والواقع أننا ال نعرف اليوم ما إذا كان االحنناء موجبا          ". االحنناء"ت  اافئ ثب يك

فإن كان االحنناء موجبا  فالكون الذي نعيش فيه خيضع للهندسـة            . أو سالبا 

أما إذا كان االحنناء سالبا فهو خاضع إىل اهلندسة         .  وهو فضاء منته   ،الناقصية

  . وهو يف هذه احلالة غري منته،الزائدية

.  متـدد الكـون    ألحباث املعاصرة تشري إىل احتمال    اك فكرة تداولتها ا   وهن

  إدوين هوبـل    لدى الفلكي األمريكي   1927ر عام   وظهيف ال وهذه الفكرة بدأت    

Hubble) 1889-1952(   جـورج  والفيزيائي الفلكي البلجيكي  Lemaître 

 الـيت تطـورت   Big Bang فرضية االنفجار الكبري صاحب) 1894-1966(

ن كان التمدد فعليـا فهـذا ال يعـين أ         فإن  . تينات من القرن العشرين   خالل الس 

  .ن يكون الكون حمدودا وبالتايل ناقصيأذ ميكن إاالحنناء سالب 

 حاط نفسه بعدد من كبار الرياضيني مثل      املالحظ أن  آينشتاين  قد أ      

واستغل كثريا من األدوات     )Minkowski  )1864-1909 مينكوفسكي

الرياضية املرتبطة باهلندسة التفاضلية الرميانية وباحلساب الشعاعي الذي كان         

-Ricci-Curbastro) 1853  ريكسي كورباسـترو من رواده اإليطاليان 

  .)1873-1941( Levi-Civita  ليفي تشيفيتا و)1925
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   :اهلندسة الكسورية �

. ظهر مفهوم جديد يف القرن التاسع عشر يتمثل يف األشكال الكـسورية           

اية األمر كان املهتمون يدرجوا ضمن الرياضيات املسلية، وظلت كـذلك           ويف بد 

ـام         . حىت منتصف القرن العشرين     1975ومل تكتسب هذه األشكال مكانتها إالّ ع

اختصاصا  Benoît Mandelbrotعندما جعل منها الرياضي الفرنسي مندلبورت 

  . géométrie fractale   مساه اهلندسة الكسورية،قائما بذاتهورياضيا مستقال 

 من أصل التيين هو fractal ”فركتال“ومن املعلوم أن كلمة 

fractus تعتمد هذه اهلندسة على فكرة ". مكسور"، وتعين هذه الكلمة

وقد مسحت بتمثيل كائنات غري سوية كاجلبال ومكونات . األشكال" كسر"

يار املصطلح والواقع أن اخت. ارات يف السماء وسواحل البحار واحمليطات

 األقليديةجاء ليميز بني هذه األشكال واألشكال اهلندسية " كسوري"

  ). كاملستقيم والدائرة والقطوع املخروطية(املألوفة 

واملالحظ أن اهلندسة الكسورية هي أول هندسة تتحدث عن بعد 

لو شاهد أقليدس األشكال الكسورية ف. هندسي ال يساوي عددا طبيعيا

ورغم . عر الذين أتوا من بعده والعتربها أشباحا رياضيةلذعر منها كما ذ

هذا االنطباع الذي جنده عند بعض املختصني فنحن حنصل على شكل من 

هذا النوع بإجراء حتويالت رياضية حمضة تتمثل عموما يف إضافة عنصر 

بسيط، مكررين هذه اإلضافة عددا غري منته من املرات فيتولد الشكل 

  .الكسوري شيئا فشيئا
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حيدث . وريةأن هناك حتويالت ال تولد أشكاال كسبعلينا أن نالحظ 

ال عندما نأخذ قطعة مستقيمة ونقسمها إىل قسمني متساوين ونزيل ذلك مث

إن . أحدمها، ونواصل القيام بنفس العملية على النصف املتبقى يف كل مرة

لى نقطة قمنا ذه العملية عددا غري منته من املرات فسنحصل يف النهاية ع

  .أين هو وجه الغرابة يف ذلك؟ ال شيء يثري االنتباه. واحدة

  اخلاصية املميزة األوىل

.  أقسام متساوية وأزلنا جزءها األوسط3 قسمنا قطعة مستقيمة إىل إذا

 بنفس ناقم مث). أنظر الشكل(مث أجرينا نفس العملية على القطعتني املتبقيتني 

 بنفس الطريقة ناوواصل... من ذلك التحويل العملية مع القطع األربع الناجتة 

ها هو . Cantorالائيا فسنحصل على شكل هندسي يسمى غبار كنتور 

   :والية عمليات متأربعالشكل احملصل عليه بعد 

 
نظر إىل السطر األخري يف الشكل السابق وتصور أنك كررت العملية ا

مث انظر إىل ما حتصلت عليه مبجهر . املوضحة أعاله عددا كبريا جدا من املرات

ستالحظ عندئذ أنه مهما كانت درجة التكبري . ميكن التحكم يف درجة تكبريه

تلك هي اخلاصية املميزة األوىل لألشكال الكسورية اليت .  املشهدفستشاهد نفس

  .تعطي نفس املشهد مهما كان السلم املستخدم يف التكبري
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  اخلاصية املميزة الثانية

  لننطلق من مثلث متساوي األضالع 

  
 أقسام متساوية، ونعوض اجلزء األوسط من كل 3ونقسم كل ضلع إىل 

. )أي ثلث ضلع املثلث(اجلزء احملذوف ضلع بضلعني هلما نفس طول 

  : على الشكل التايل عندئذ حنصل 

 
  :نقوم بنفس العملية ثانية فيتعقد الشكل ويصبح كالتايل 

  
  :ونعقده أكثر مبواصلة العملية مرات أخرى 

  
من خواص . Kochيسمى املنحىن احملصل عليه يف النهاية منحىن كوخ 

تلك هي خاصية مميزة . هذا املنحىن أنه حمتو يف مساحة حمدودة وطوله غري منته

إا ذوات أطوال غري منتهية رغم أا تقع يف : ثانية للمنحنيات الكسورية 

  .مساحات حمدودة 
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أننا نستطيع تغطية املستوي إىل نظر ال من املفيد أن نلفت ولعله

. املوايلباستخدام هذه األشكال دون ترك أي فراغ بينها كما يبني الشكل 

، نالحظ يف هذا السياق أن من املسائل العويصة اليت طرحت على الرياضيني

مربعات، مستطيالت، مضلعات، ( هو اختيار شكل البالط قدميهم وحديثهم

.  دون ترك فراغات بني البالطات أو سطحاملستخدم لتبليط قاعة...) ئر، دوا

  .والزال البحث يف بعض جوانب هذا املوضوع جاريا إىل حد الساعة

  
البعد، " كسرية"هناك خاصية ثالثة ملعظم األشكال الكسورية، وهي 

  .أي أن أبعاد هذه األشكال ال تساوي أعداد طبيعية كما أسلفنا

  منحنيات كوخ 

تتميز األشكال الكسورية عموما بكون تكرار رسم جزء منها يعطي 

ن هناك إ -تعبريا عن هذه الوضعية  -يقول الرياضيون . الشكل بأكمله

هناك نوع من ". التمديد حيافظ على الشكل"أو أن " قرارا بالتمديداست"

الوارد األشكال الكسورية تتولد خبوارزمية عددية بسيطة مثل منحىن كوخ 

، وهو منحىن تصدق عليه "ثلج) أو كبة(قطعة "املسمى أيضا و ذكره آنفا

ة ثلج غري ، إذ عندما نتأمل يف كب)املشار إليها أعاله(اخلاصية املميزة األوىل 

  . متراصة نالحظ أن تغيري السلم جيعلك تشاهد تقريبا نفس الشكل
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ننطلق من قطعة : ميكن إنشاء منحيات أخرى من منط منحىن كوخ 

 أقسام متساوية وحنذف اجلزء األوسط ونعوضه 3مستقيمة وتقسمها إىل 

  :بضلعني مساويني له كما يبين الشكل التايل 

  
  : نكرر نفس العملية على كل ضلع فنحصل على الشكل 

 
  :نواصل إجراء نفس العملية فيتكون لدينا الشكالن املواليان  و

 

 
ومبواصلة العملية املذكورة عددا غري منته من املرات حنصل يف األخري 

  . ميكن تعميم مفهوم منحىن كوخ كما . على منحىن كوخ جديد

نستطيع كذلك إنشاء األشكال الكسورية انطالقا من األعداد 

لكن اال ال يسع هنا لتوضيحها، وهي تسمح ) العقدية(املركبة 

 على أشكال -  بفضل برامج معلوماتية معدة مسبقا - باحلصول 

 مثل ما يدعى  جدا ومتنوعة بشكل مثري لالنتباهكسورية مجيلة

  : التالية Juliaمبجموعات جوليا 
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   : الطرازن أيضا احلصول على شكل من هذا وميك

 
  

   :، وهيأشكال كسورية من نوع جمموعات مندلربوتعلى أو 

 
  الكسورية   )Sierpinski  )1882-1969أشكال سريبنسكي 
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إن املبدأ العام إلنشاء شكل من أشكال سريبنسكي الكسورية هو 

االنطالق من شكل حيتوي على عدد معني من األجزاء املتشاة واحملاكية للشكل 

نفرغ الشكل من بقية . األصلي نفسه واليت ال تتقاطع بل تتماس على حافاا

ائيا يف كل جزء من األجزاء املتحاكيةاألجزاء اليت ال حتاكيه ونواصل العملية ال .

  :، وهو شكل كسوري ينطلق من مربعالتايلذج ونمال نقدمولتوضيح هذه الفكرة 

            

    
  ما ينطلق من ومنهامضلع اخلماسيينطلق من  منها ما هناك مناذج أخرى

  .مضلع مثاين وغريه

وينبغي على القارئ أال يتصور بأن قائمة اهلندسات قد أغلقت فهناك 

  :هندسات أخرى اندجمت يف فروع الرياضيات نذكر من بينها 

   اهلندسة اجلربية،-

  ،discrète) أو غري املتصلة( اهلندسة املتقطعة -

   التوفيقية، اهلندسة-

   اهلندسة التفاضلية،-

   اهلندسة اللوغريتمية،-

    هندسة الدائرة، هندسة املثلث،-
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تستخدم هذه  : géométrie structuraleاهلندسة البنيوية  -

فإذا : اهلندسة الطرق التحليلية لدراسة األشكال اهلندسية يف فضاء رباعي األبعاد

 والقطعة املستقيمة هي أبسط شكل ،0كانت النقطة هي أبسط شكل يف فضاء بعده

، )2ذي البعد(، واملثلث هو أبسط شكل يف املستوي )1ذي البعد(يف املستقيم 

ويف هذا ). 3ذي البعد(ورباعي الوجوه هو أبسط شكل ميكن رمسه يف الفضاء 

  ل عن أبسط شكل ميكن رمسه يف فضاء رباعي األبعاد؟ؤالسياق ميكن التسا

 10 رؤوس و    5ن مـن    ه الشكل التايل املكـو    تبني اهلندسة البنيوية أن   

  : رباعيات وجوه 5 وجوه مثلثية و 10أحرف و 

  
 

 
  ؟تطبيقات هل للهندسة  �

 إذ  - على األقل    –ال شك أن للهندسة تطبيقات يف الرياضيات ذاا         

مـا يـسمى    خذ مثال   . تفيد يف الوصول إىل نتائج هامة مستعصية الربهان       

وع الزال يشد انتباه الرياضيني بشكل كـبري         إنه موض  .املنحنيات الناقصية ب

ذلك أن هذه املنحنيات هي اليت مسحت بالربهان على نظرية فريما           . إىل اليوم 

Fermat )1601-1665(  من قبل أندريو وايلزAndrew Wiles عـام  

  .  قرونا عديدةها الرياضيونوهي النظرية اليت انتظر... 1994

قصية مصدرا خلوارزميات ومن جهة أخرى تعترب املنحنيات النا

املعلومات ) إخفاء( اليت تستخدم يف تعمية )التشفري (جديدة يف علم التعمية

ويف هذا اإلطار . وضمان األرقام السرية يف البنوك وبطاقات التأمني وحنوها
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يعمل الباحثون على استخدامها يف تفكيك األعداد الطبيعية الكربى إىل 

 . سية اليت تقوم عليها أنظمة األرقام السريةعوامل أولية، وهي الفكرة األسا

املظهر الساحر  عرجنا على اهلندسة الكسورية وركزنا علىإذا أما 

ففي الطبيعة تظهر هذه اهلندسة . ينسينا جوانب هامة هلذه اهلندسةفإنه  اشكاهلأل

هلندسة اأوهلما هو دور هندسة حساب االحتماالت إذ يبدو أن : يف أمرين 

أما ثانيهما فيظهر . اهلندسة الطبيعية للعديد من الظواهر العشوائيةالكسورية هي 

كلما احتجنا إىل رسم خطوط ذات أطوال غري منتهية حمصورة ضمن سطح 

  .حمدود أو رسم مساحات غري حمدودة حمتواة ضمن حجوم حمدودة

ن بأن ذلك أنه تبي. إن اهلندسة الكسورية ليست نظرية جمردة

 ،ل من غريها يف متثيل اجلبال والسحب والكتل اريةاألشكال الكسورية أفض

كما جند آثارها يف نظريات فيزيائية معقدة . وحىت الرئتني يف جسم اإلنسان، اخل

وهناك أيضا إمكانية . هلا تطبيقات يف الكيمياء وميكانيك السوائل والبيولوجيا

  . متثيل تطور ظواهر ديناميكية بواسطة األشكال الكسورية

 أال ننسى اجلانب اجلمايل املنقطع النظري الـذي متثلـه هـذه             وعلينا

كمـا  . األشكال، وهو ما جعلها تؤدي دورا مهما يف علم املعلومات البيانية      

. تستخدم األشكال الكسورية يف حتميل صور ثابتة أو متحركة يف احلاسوب          

 أننا نستطيع احلصول    1987 عام   Barnsley  بارنسلي فقد أثبت الرياضي  

ومن مث ختزين صور    . ريب لصور رقمية بواسطة األشكال الكسورية     على تق 

وهذا املبدأ يف الضغط الكسوري للمعطيات      . باستخدام القليل من املعطيات   

   ).امللتوميديا(مستخدم كثريا يف جمال الوسائط املتعددة 

  .تلك هي بعض التطبيقات اليت تعرفها اهلندسة احلديثة املليئة بالعجائب والغرائب
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   و اإلنشاء اهلندسيقليدية اإلاهلندســـة

  

  

قليدية موضـحا بعـض     يستعرض هذا الفصل مسلمات اهلندسة اإل     

خصوصياا مث ينتقل إىل موضوع اإلنشاء اهلندسي الذي يعترب جانبا مهما يف            

مدعمـة   وقد قدمت العديد من اإلنشاءات مفصلة و      . الرياضيات منذ القدم  

ي الفصل بإضافات حـول اإلنـشاء اهلندسـي         وينته. باألشكال اهلندسية 

  .املتشعب وكذا بعض التمارين احمللولة
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  مسلمات اهلندسة األقليدية �

سكندراين، مع املالحظـة أن      نعرف الكثري حول حياة أقليدس األ      ال

هناك أقليدس آخر عاش يف جنوب إيطاليا ال عالقة له بأقليدس األسكندراين            

 املؤرخني مل يتمكنوا حىت من حتديد الفتـرة       بل إن . الذي تعنينا مسلماته هنا   

الدقيقة اليت عاش خالهلا، إال أنه يبدو بأنه درس يف أثينا على أيدي خلـف               

  . افالطون، مث استقر يف اإلسكندرية تلبية لدعوة ملك مصر

وهو . قد وصلنا " أصول اقليدس "ومن حسن احلظ أن عمله املسمى       

). اهلندسة اإلقليديـة  (أقليدس  الذي حيتوي بوجه خاص على مبادئ هندسة        

والواقع أن املؤرخني يرون أن أقليدس قدم عصارة الرياضيات اليت كانـت            

والحـظ  . معروفة يف وقته، وأضاف إليها متممات يف احلساب واهلندسـة         

بعض املؤرخني اختالفا يف أسلوب كتابة خمتلف أجزاء كتاب األصول، ومن           

  .امث استنتجوا أن أقليدس مل حيررها منفرد

إن ما جعل اهلندسة األقليدية تقاوم وحتافظ على مكانتها املرموقة رغم 

تطور اهلندسة خالل قرون عديدة هو قيامها على أسس متينة مل يستطع كبار 

  . قرنا20الرياضيني دحضها وإجياد بدائل عنها إال بعد حماوالت دامت قرابة 

  .وهذه األسس املتينة هي اليت تسمى مسلمات أقليدس

تستند إىل مسلمات، وال ميكن ) أو غريها( نظرية يف الرياضيات فكل

اإلتيان برباهني متينة وسليمة من الناحية املنطقية إال إذا كانت تلك 

كما يستحسن أال تستنبط . املسلمات دقيقة وغري متناقضة يف ما بينها

. نلغي املسلمة املستنبطةفإننا إن حدث ذلك و ،إحداها من املسلمات املتبقية

  اهلندسة األقليدية؟... ما هي املسلمات اليت بىن عليها أقليدس هندسته 
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، واخلط املنتهي )ما انعدم جزؤه(لقد عرف أقليدس بطريقته النقطة 

ما له عرض وطول (واملستقيم والسطح ) طول بدون عرض طرفاه نقطتان(

باستخدام ميل (والزاوية ) سطح موضوع بني مستقيماته(واملستوي ) فقط

والدائرة واملستقيمات املتوازية واملستقيمات ) ملستقيمني املشكلني للزاويةا

  :وبعدئـذ وضع مسلماته اخلمس وهي . املتعامدة واملثلث

  مسلمات أقليدس يف اهلندسة املستوية

     A و B.يوجد مستقيم مير عرب كل نقطتني . نقطتني B  و Aلتكن . 1

  B.و  A مستقيم مير بالنقطتني  إىل[AB] ميكن متديد كل قطعة مستقيمة. 2

  ، ميكن وصف دائرة A خمتلفة عن B و نقطة Aمن أجل كل نقطة . 3

 B  و ومتر بالنقطةAمركزها  

  كل الزوايا القائمة متساوية فيما بينها . 4

  من نقطة خارج مستقيم معلوم ميكن مترير مستقيم واحد يوازي املستقيم املعلوم. 5

  لغويةال ن الناحيةم. 1

 - postulat"  موضوعة"نالحظ أن هناك من مييز بني مصطلحني          

اليت ميكن أن نـسميها    axiome وكلمة –وهي اليت مسيناها هنا مسلمة 

الذي اشـتق مـن   postula وكلمة موضوعة تقابلها مصطلح ".  بديهة"

ومنـها جـاء فعـل      " مطلـب "، وهي تعين     postulareالكلمة الالتينية   

postuler  ـا    ". الطلب"و"  الترشح"م اآلن مبعىن    الذي يستخد ويقـصد

  .  أقليدس ما هو مطلوب قبوله والتسليم بصحته

اليت اشتقت منها كلمـة      axioma" اكسيوما"أما الكلمة اليونانية    

axiome )بالفرنسية (  وaxiom )ـا البداهـة      ) باإلنكليزية فاملقـصود
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) موضوعات(ت   مسلما 5وقد بىن أقليدس هندسته على      . والصحة الواضحة 

 ذات صلة باهلندسـة     – بديهيات   – مسلمات   9كما أسلفنا وأضاف إليها     

أقرب إىل الفلـسفة مـن      " املوضوعة"والواقع أن طبيعة مفهوم     . واحلساب  

أما املسلمة  . فهو مبدأ تفكري يعترب مبثابة فرضية يبىن عليها العمل        . الرياضيات

قبلها القارئ دون تـساؤل     أكثر بداهة يت  " موضوعة" فهو   – البداهة   –مبعىن  

   .a+3 = b+3 يستلزم a = bوال نقاش كأن تقول مثال أن 

وقد جلأ الرياضيون إىل وضع مـسلمات للرياضـيات يف العـصر            

وكوملوغوروف ) بالنسبة للهندسة واجلرب  (احلديث على أيدي  ديفد هلربت       

Kolmogorov) 1903 - 1987 (      بالنسبة لعلم االحتمـاالت وكنتـور

Cantor) 1945-1918(موعاتبالنسبة لنظرية ا . 

  املسلمة اخلامسة واملسلمة السادسةحول .  2

هناك يف بعض إصدارات أصول أقليدس مسلمة سادسة تقول بأنه ال           

لكن بعض املـؤرخني يـرون يف هـذه         . ميكن ملستقيمني أن حييطا بالفضاء    

  .املسلمة إضافة مل يكن اقليدس صاحبها
ضيني أم برهنوا على املسلمة اخلامسة انطالقـا        لقد ادعى العديد من الريا    

والواقع أن املسألة تكمن يف وحدانيـة املـستقيم         . من املسلمات األربعة األخرى   

ومن املعلوم أن إزالة املسلمة اخلامـسة مـن هندسـة           . املوازي وليس يف وجوده   

 .لمةأقليدس يؤدي بنا إىل اهلندسات غري األقليدية، وهو ما يبني أمهية هذه املس

عندما حنذف املسلمة اخلامسة ونعوضها بالقول إن كل مستقيمني خمتلفني          

يتقاطعان يف الالاية فإننا حنصل على اهلندسة اإلسـقاطية حيـث نـضيف إىل              

أما إذا عوضنا هذه املسلمة بالقول باسـتحالة رسـم   . املستوي نقاطا عند الالاية  
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مثل هندسة الكرة اليت أسهم يف      " يةالناقص"مستقيم مواز  فإننا حنصل على اهلندسة        

  .تطويرها غوس وكلني ورميان

وأما إذا عوضت املسلمة اخلامسة بالقول إننا نستطيع مترير عدد غري 

منته من املتوازيات فإننا حنصل على هندسة لوبتشفسكي اليت ميكن متثيلها 

وقد طور هذه ). وهو سطح ذو احنناء ثابت سالب(على شبه غالف الكرة 

  .Beltrami وبلترامي Poincaré وبوانكري دسة لوبتشفسكياهلن

  يحول النقطة واملستقيم واملستو. 3

من املهم أن ندرك الوضع الذي كان فيه الرياضيون قبل حتديد املفاهيم 

هل ميكن أن نعرف النقطة بالدقة املطلوبة يف . األساسية مثل النقطة واملستقيم

  الرياضيات؟ 

ليس من السهل تعريف العناصر األولية اليت تنطلق منها أية نظرية، 

. أدواا معرفة تعريفا دقيقاسيما يف الرياضيات اليت تبحث عن أن تكون كل 

وهذا ينطبق على مفهوم النقطة اليت هي منطلق اهلندسة األقليدية اليت تتداوهلا 

ففي عهد . مجيع الكتب الدراسية من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة اجلامعة

كما .  إن النقطة هي الشيء الذي ال يتجزأ-كما أسلفنا –أقليدس كان يقال 

ومن مثّ فالنقطة ال متلك بعدا وال . ي ليست كائنا وإمنا موقعاقيل إن النقطة ه

.  وما مييزها هو موقعها!طوال وال عرضا وال مسكا وال مساحة وال حجما

  . ويعرب عن ذلك أحيانا بأا ال متناهية الصغر

وما يزيد تعريف النقطة أمهية أن كل أشكال اهلندسة يف املستوي ويف 

وإذا اعتربنا أن املستقيم أو املستوي أو .  نقاطالفضاء تتكون من جمموعات

أي نعرف (الفضاء مزود مبعلم ديكاريت فإن النقطة تعرب عن موقع نعرفه 

أو بثالثية أعداد ) يف املستوي(أو بثنائية عددين ) على املستقيم(بعدد ) النقطة
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وهناك طرق أخرى عديدة ميكن أن حندد ا مواقع النقاط ). يف الفضاء(

  ...).قطبية، كروية، اسطوانية، اخل(ار أنظمة احداثيات باعتب

 األمر بنيت عليها اهلندسة األقليدية وتغرياليت " الذرة"كانت النقطة متثل 

عندما تعددت اهلندسات وتشعبت الرياضيات وتزايدت فروعها يف مجيع 

تقيمات واملستويات سهي اليت تتشكل منها امل" الذرات"فتلك . تاالجتاها

ذلك ما كان عليه عهد اإلغريق . ء واألشكال اهلندسية كما أسلفناوالفضا

  .والقرون املوالية

أما اآلن، وبعد بروز نظرية اموعات مع جورج كنتور يف اية القرن 

التاسع عشر فقد أصبح ملفهوم النقطة مفهوما واسعا وصرنا نطلق مصطلح 

 عن نقطة من مستقيم فنحن نتحدث. على أي عنصر ينتمي إىل جمموعة" النقطة"

. بينما كان اإلغريق مييزون بني النقطة والعدد) كمجموعة نقاط(األعداد احلقيقية 

  .كما نتحدث عن نقطة من فضاء متري أو فضاء طبولوجي، اخل

وبعبارة وجيزة صرنا ال نفرق يف كثري من اموعات بني مصطلحي 

أما املستقيم . باهلندسةحىت إن كانت اموعة ال عالقة هلا " نقطة"و" عنصر"

فكان يبدو يف اهلندسة اإلقليدية ككائن جلي ال يستحق أن ندقق األمر يف 

. س يف كتاب األصول أول من حاول تعريف املستقيمدوكان أقلي. تعريفه

  .وتطورت الرياضيات ومفاهيمها وهندساا فظهرت تعاريف أخرى للمستقيم

اخلط " فيمكننا القول أن وإذا ما افترضنا أننا نعرف مفهوم النقطة

يف ال شك أن العديد يراه وهذا التعر. هو أقصر طريق يصل نقطتني" املستقيم

نت إن أردت بناء جدار مستقيم فما عليك لتحديد موقعه سوى أن كافيا فأ

ايته وأن تصل النقطتني حببل مبي ض باجلري أو تصل نقطة بدايته ونقطة

  . مستقيماالطبشور فريسم  لك على األرض خطا
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كان أقليدس أول من حاول وضع أسس اهلندسة األقليدية فعرف 

كائناا مثل النقطة واملستقيم والزاوية واملستوي مشريا إىل خواصها ضمن 

وقد مسحت مثل هذه التعاريف رغم نقص . مسلمات تعرف مبسلمات أقليدس

  .خلدقتها بإثبات عدة مربهنات مثل مربهنة فيثاغورس ومربهنة طاليس، ا

والواقع أن مسلمات أقليدس ظهرت مبرور الزمن ضعيفة وال متكّن من 

حل الكثري من املسائل مثل املسائل الكالسيكية اخلاصة باإلنشاء اهلندسي 

أي يقسمها (إنشاء نصف مستقيم يثلث الزاوية ) : اإلنشاء باملسطرة واملدور(

وقد . لع منتظم، إنشاء مض...)أي(، وتضعيف املكعب ) زوايا متساوية3إىل 

مت التغلب على هذه املسائل باستخدام أدوات جربية أمهها كثريات احلدود 

  .Disquisitiones arithmeticae كتابه 1801حني نشر غوس عام 

ى ضعف هندسة أقليدس ملعاجلة مجلة من املسائل الفيزيائية رن مرة أخوتبي

 مث ،ساب الالمتناهيوالفلكية فتولد عن ذلك فرع جديد يف الرياضيات يسمى احل

فنجح الرياضيون بفضل هذا التطور يف فهم العديد من . مسي احلساب التفاضلي

  .القضايا ذات الصلة بوصف الكائنات الفلكية مثل النجوم والكواكب

  املنحيات . 4

 منحىن  إذا كانت f فنقول إنfيعرف املنحي حتليليا بواسطة دالة مستمرة 
2:f I →   .�  جمموعة األعداد احلقيقية جمال منI دالة مستمرة حيث �

   وصورا fوالواقع أن هذا التعريف يعين أنه يطابق بني الدالة 

.( ){ } 2, ( ) :x f x x IΓ = ∈ ⊂ �  

  إذا أردنا أن يكون املنحين مستقيما فيكفي أن خنتار:مثال ذلك 
2:f →� )  على الشكل � )f x ax b= + .   
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1aوعلي سبيل املثال فإن اختيار  = 2b و − ) يعطي = ) 2f x x= − + ،

  الذي متثله هذه الدالة فهو ) املستقيم(ما املنحين أ

  
وإذا أردنا أن يكون املنحين قطعا مكافئا مير مبركز املعلم فيكفي أن 

f:2خنتار  I → )2  على الشكل � )f x ax= .  وعلي سبيل املثال فإن

8اختيار 

81
a 28 يعطي =

( )
81

f x x= . الذي ) القطع املكافئ(أما املنحين

  متثله هذه الدالة فهو 

  
  . تصنيفا لن نقدمه هناوقد قام الرياضيون بتصنيفها. هناك أنواع كثرية من املنحيات

أما نصف املستقيم فهو يعرف على أنه املنحىن احملصل عليه باعتبار 

  إحدى احلاالت التالية 



اإلنشاء اهلندسي وقليديةاهلندسة اإل : ثاين الفصل ال  

 

 197 

] [ 2: ,f a +∞ → � ،[ [ 2: ,f a +∞ → � ،] [ 2: ,f b−∞ → � ،] ] 2: ,f b−∞ → �  

)مع  )f x xα β=   .  أعداد حقيقية مثبتةa ، b ، α ، β حيث +
على أا أي منحىن حنصل عليه باعتبار كما نعرف القطع املستقيمة فتعرف 

[ :التاليةإحدى احلاالت  [ 2: ,f a b → � ،[ [ 2: ,f a b → � ،] ] 2: ,f a b → � ،

)مع  )f x xα β=   .  أعداد حقيقية مثبتةa ،b ،α ،β حيث +

  
  اإلنشاء اهلندسي �

اليت شدت انتباه الرياضيني منذ القدم موضوع اإلنشاء        من املواضيع   

وقد تفنن  . ولذا يسميه البعض اإلنشاء اإلقليدي    . اهلندسي ملختلف األشكال  

 الـذي يـستعمل     هؤالء يف طرق اإلنشاء فكان اإلنشاء اهلندسي هو ذلك        

بل إن املـسطرة ال ينبغـي أن تـستعمل يف           . املسطرة واملدور دون غريمها   

. اإلنشاء من هذا النوع إىل لرسم اخلطوط املستقيم وال تـستعمل للقيـاس            

وذهب البعض اآلخر إىل التساؤل يف ما إذا كان من املمكن االسـتغناء عـن               

وطـرح أيـضا    . ر وحده املسطرة يف هذه اإلنشاءات واالكتفاء باستعمال الدو      

  هل ميكن االكتفاء باستخدام املسطرة وحدها دون املدور؟: السؤال املعاكس 

املسطرة واملدورسوى   الذي ال يستعملنا يف اإلنشاء اهلندسي اإلقليديوإذا متع 

  :  التاليةاخلمس) العمليات ( يف اخلطواته تلخيصباإلمكاناكتشفنا أنه 

  .يتم ذلك باملسطرة. ني معلومتني مستقيم يصل بني نقطتإنشاء. 1

  .يتم ذلك باملدور.  دائرة نصف قطرها معلوم، وكذا مركزهاإنشاء. 2
  .يتم ذلك باملدور. حتديد تقاطع دائرتني مركزامها معلومان، وكذا نصفا قطريهما. 3
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  .يتم ذلك باملدور واملسطرة. حتديد تقاطع دائرة ومستقيم معطى بنقطتني. 4

  .يتم ذلك باملسطرة. تقيمني كل واحد منهما معطى بنقطتنيحتديد تقاطع مس. 5

 إال لرسم اخلطوط املستقيمة، فهي ال        هنا املسطرة ال تستخدم  كما أسلفنا ف  و

أما املدور فهو أداة رسم الدوائر      . تستخدم يف هذا اال لقياس األطوال مثال      

قـل  وال جيوز استخدام فتحة املدور مـثال لقيـاس أو ن          . وأقواسها ال غري  

  :وباختصار ميكن القول إن . األطوال

 املدور يفيدنا يف تساوي املسافات بني نقاط، إذ أن مجيع النقاط الواقعـة              -

  .  على دائرة تبعد بنفس املسافة عن مركز الدائرة

 املسطرة تفيدنا يف وصل النقاط خبطوط مستقيمة، أي بتحديـد كافـة             -

  . ني معلومتنيالنقاط اليت تقع على استقامة واحدة مع نقطت

وبطبيعة احلال فإن   . ذلك ما يسمى باإلنشاء اهلندسي منذ عهد اإلغريق       

دورا ) الكوس واملنقلة، املسطرة املدرجـة    (لكل من األدوات اهلندسية األخرى      

يؤديه يف الرسم اهلندسي، لكن استخدام هذه األدوات يف اإلنشاء اهلندسي غري            

ز الرسومات وأراحنا من عناء البحث      مسموح به حىت إن سهل علينا كثريا إجنا       

  .  بداية األمر غري أننا سوف لن نتقيد به كثريا يف.عن األطوال وقياسات الزوايا

  إنشاء مثلث متساوي األضالع. 1

   : ضلعهإلنشاء مثلث متساوي األضالع علم طول

 على هذا املستقيم حبيث يكون B و Aنعين على مستقيم نقطتني  : أوال

  . يساوي الطول املعطىABالطول 

 مث نرسم الدائرة AB ونصف القطر Aنرسم الدائرة ذات املركز  : ثانيا

   ABطر  ونصف القBذات املركز 
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  .Cتلتقي الدائرتان يف نقطتني نسمي إحدامها  : ثالثا

  . متساوي األضالعABCنالحظ أن املثلث 

  
  مثلث قائمإنشاء . 2

 أن نرسم دائرة كيفية، مث نرسم أي قطر من طرق إنشاء املثلث القائم

[ ]ACوبعد ذلك خنتار أية نقطة .  فيهاBنكون ذعندئ.  على تلك الدائرة 

  .ABCقد أنشأنا مثلثا قائما 

 
 ميكننا أن نقوم كما ABCإذا أردنا أن نرسم مثلثا قائما ومتساوي الساقني

]علنا آنفا برسم دائرة قطرها ف ]AC مث خنتار النقطة B على الدائرة حبيث 

ABيكون  CB= . وحنصل على تلك النقطةB مثال برسم حمور القطعة 

[ ]ACتقي بالدائرة يف نقطتني نسمي إحدامها النقطة  الذي يلB.  
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  مالحظة

45 املثلث القائم واملتساوي الساقني ال بد أن تكون زاويتاه احلادتان مساويتان لـ
o

 .  

  
  إنشاء مثلث متساوي الساقني. 3

] قاعدته ABC تساوي الساقنيم املطلوب إنشاء مثلث ]AB معلومة وطول 

]ضلعيه املتساويني  ]AC و [ ]BCنرمز هلذا الطول بـ .  معطىr  ونفرض

  .أنه أكرب من نصف طول القاعدة

)ور احملنرسم  : أوال )d لقاعدة ل[ ]AB:   

  
أو الدائرة اليت هلا ( ونصف القطر  Aنرسم مثال الدائرة ذات املركز : ثانيا 

)هذه الدائرة تقطع ). Bنفس نصف القطر واملركز  )d يف نقطتني نسمي 

  .ABCفيكون املثلث املطلوب هو املثلث. Cإحدامها 

  
  مالحظة

  .حىت نضمن تقاطع الدائرة مع احملور  أكرب من نصف طول القاعدةrالطول  فرضنا أن
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  سهون من رؤورأسازه إنشاء متوازي أضالع علم مرك. 4

وهو  (Oمن متوازي أضالع ومركزه ن متواليا B وAن  رأساإذا علم

.  اخلطوات التالية إلنشاء متوازي األضالعإتباعميكننا ) نقطة تقاطع القطرين

  .D و C وهذا يعين رسم الرأسني املتبقيني

)ننشئ املستقيمني  -  )AO و ( )BO.  

فيقطع املستقيم . OA ونصف القطر Oننشئ الدائرة ذات املركز  - 

( )AO هذه الدائرة عند النقطتني A و C.  

فيقطع املستقيم . OB ونصف القطر Oننشئ الدائرة ذات املركز  - 

( )BOنقطتني  هذه الدائرة عند الB و D.  

  . متوازي أضالع، وهو الوحيدABCDإن الرباعي  - 

  
  مالحظة 

 O غري متواليني فإن املركز B وAإذا كان الرأسان املعلومان

]سيكون منتصف  ]AB . وبالتايل فهو حمدد متاما وال حاجة لتقدميه ضمن

ويف هذه احلالة هناك عدد غري منته من املتوازيات األضالع اليت . الفرضيات

 واختيار أي Oسم أية دائرة مركزها يكفي ر.  رأسني هلاB وAيكون 

]قطر هلا  ]CD فيكون ABCD بطبيعة احلال نستثين ( متوازي أضالع

Aاحلالة اليت يكون فيها  C= أو B D=باعيات الشاذة حىت نقصي الر .(  
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  إنشاء معني. 5

3ABنأخذ مثال   ( بالطريقة املبينة أعاله مثال      ABCنرسم مثلثا قائما     - = 

4ACو  5BC و = =.(  

  . على التوايلC و B نظرييت C' و B'ننشئ النقطتني  -

'إن املضلع    - 'BCB C ذلك أن   .  معني'CB CB=    ألن املستقيم ( )CA 

]حمور   ]'BB .     مث إن'CB BC=    ألن املستقيم ( )BA    حمـور [ ]'CC .

'وبالتايل   'CB CB BC= 'وأخـريا نالحـظ أن      . = ' 'C B C B=  ألن 

)املستقيم  ' )C A حمور [ ]'BB . إذن' ' ' 'CB CB BC C B= = = .  

'وعليه فإن  - 'BCB Cمعني .  

  
  إنشاء مستطيل علم طوله وقطره. 6

AB حيث ABCDاملطلوب إنشاء مستطيل  a= و AC c= 

c معطيان حبيث c و aعلما أن الطولني  a>.  

cنالحظ أن الشرط a> طبيعي ألن c ميثل قطر املستطيل  ...

  .والقطر يف املستطيل أكرب دوما من الطول والعرض
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)ننشئ مستقيما  -  )d ونعترب نقطة Aعليه .  

  .a ونصف القطر Aننشئ الدائرة ذات املركز  - 

)هذه الدائرة تقطع -  )d عند النقطتني B و 'B.  

 B' والدائرة ذات املركز c ونصف القطر Bننشئ الدائرة ذات املركز  - 

  .D' و D فتتقاطعان عند نقطتني cونصف القطر 

)إن املستقيم  -  )AD عمودي على ( )d و AB a=.  

 Dئرة ذات املركز  والداc ونصف القطر Aننشئ الدائرة ذات املركز  - 

.  املطلوبةC فتتقاطعان يف نقطتني إحدامها هي النقطة aونصف القطر 

  .ABCDوبذلك نكون قد أنشأنا املستطيل 

  إنشاء شبه منحرف. 7

  . علمت أطوال أضالعهABCDنحرف املطلوب إنشاء  شبه م

  
AB:هي نفرض أن املعطيات a=،DC b=،AD c=،BC d= حيثa b>.  

AB حبيث B و A نرسم مستقيما وننشئ عليه النقطتني -  a=.  
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 فتقطع القطعة املستقيمة b ونصف القطر Aننشئ الدائرة ذات املركز  - 

[ ]AB عند النقطة E.  

 E، والدائرة ذات املركز d ونصف القطر Bننشئ الدائرة ذات املركز  - 

  .C فتلتقيان عند نقطتني نسمي إحدامها cونصف القطر 

، والدائرة ذات املركز d ونصف القطر Aننشئ الدائرة ذات املركز  - 

C ونصف القطر b فتلتقيان عند نقطتني نسمي إحدامها D.  

  . هو شبه املنحرف املطلوبABCDن أن املضلع تأكد م - 

  
  فيه زاوية وضلع جماور وجمموع الضلعني اآلخرين ت علمABC إنشاء مثلث .8

]  والضلع�Aعلمت فيه الزاوية  ABC املطلوب إنشاء مثلث ]AB 

CA واموع CB d+ =.  

  
]ننشئ القطعة املستقيمة  -  ]AB ونصف املستقيم [ )Ax حبيث تكون 

  . القياس املعطى�Aللزاوية

هذه الدائرة تلتقي . dونصف القطر  A ننشئ الدائرة ذات املركز - 

]بنصف املستقيم  )Ax عند النقطة 'C .  
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]ننشئ حمور  -  ]'BC فيقطع [ ]'AC يف النقطة C.  

] تقع على حمور Cملاذا؟ ألن النقطة .  احملصل عليه هو املطلوبABCاملثلث  - ]'BC.   

CC'وبالتايل-  CB= علما أن ،'CA CC d+ CA ومنه فإن .= CB d+ = . 

  
  إنشاء مثلث علم رأسان من رؤوسه الثالثة ومركز ثقله. 9

  .G ومركز ثقله B و A علم فيه الرأسان ABCاملطلوب إنشاء مثلث 

  
] منتصف القطعةIننشئ  -  ]AB .  

]نرسم نصف املستقيم  -  )IG  

إن .   بالنسبة إىل تلك النقطةGمث نظرية . G بالنسبة إىل Iننشئ نظرية  - 

ملاذا؟ ألن من خواص .  املطلوبةC املنشأة ذه الكيفية هي النقطة Gنظرية 

3ICمركز ثقل مثلث أن  IG=.  
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  ة اهلندسيات اإلنشاءاملزيد من �

سوف نتقيد يف ما يلي بكافة قواعد اإلنشاء اهلندسي األقليدي املعتمد على 

  .املدور واملسطرة

  :شائعة يف اإلنشاء اهلندسي الإىل بعض األخطاء يف البداية دعنا نشري 

طة  هب أن عليك أن تنشئ املستقيم املماس لدائرة مير بالنق :1خطأ  •

   كما يف الشكل Pاملعلومة 

  
حبيث تكون ) كما يف الشكل(إذا اكتفيت باستخدام املسطرة ووضعتها 

، مث رمست املستقيم املماس للدائرة، فهذا Pلنقطة للدائرة، ومتر با" ماسة"

ذلك أن نقطة . يعترب رمسا هندسيا وليس إنشاء هندسيا كما يعتقد البعض

ولذا . هذه الطريقة حتدد تلك النقطة بشكل تقرييب: التماس مل حتدد بدقة 

لتماس مث استخدام فحىت يتحول هذا الرسم إىل إنشاء ينبغي حتديد نقطة ا

  . Pاملسطرة لوصل هذه النقطة والنقطة 

هب أن عليك أن تنشئ الدائرة املماسة ملستقيم معلوم ذات  : 2خطأ  •

  .، كما يف الرسم  املوايلFاملركز املعلوم 
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إن رسم هذه الدائرة دون حتديد نصف قطرها أو نقطة التماس ال يعترب 

  . إنشاء هندسيا ألن ذلك يؤدي بنا إىل حتديد نقطة التماس بصفة تقريبية

 إذا كنت تعمل على ورق مسطر كما يف الشكل  : 3خطأ  •

  
فإن استخدمت السطور املوجودة على     ... وطلب منك رسم شبه منحرف      

. فإنك تفقد عندئذ خاصية اإلنشاء اهلندسي     ) مثال(ورقتك لتحديد التوازي    

هي الـسطور   ) ليست املدور واملسطر  (داة أخرى   ملاذا؟ ألنك استخدمت أ   

  .املتوازية املرسومة على ورقتك

   مالحظة

يسمح يف بعض اإلنشاءات اهلندسية بأن يعطى نـصف قطـر دائـرة             

باملسافة بني نقطتني معلومتني على أن تتاح إمكانية رسم دائرة هلا هذا نـصف         

ترب جتـاوزا ملفهـوم     هذا األمر يع  . القطر ومركزها خارج النقطتني املعلومتني    

ذلك أم كانوا يعتربون أنه عندما      . اإلنشائي اهلندسي كما استخدمه اإلغريق    

ننقل نصف القطر بفتحة املدور لرسم الدائرة انطالقا من مركز آخر فإن فتحة             

  . املدور قد تتغري دون أن نشعر وبذلك يتغري نصف القطر

   .تالميذ واألساتذةما يلي أهم اإلنشاءات املعروفة لدى ال يفنقدم 
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 إنشاء حمور قطعة مستقيمة. 1

]لتكن قطعة مستقيمة : لنفصل هذا املثال البسيط  ]XY  

  
تساوييت نصف قطـر مركزامهـا يف       م) أو قوسي دائرتني  ( ننشئ دائرتني    -

 على أن يكون القطر املشترك للدائرتني أكرب من طـول           Y و   Xالنقطتني  

]القطعة  ]XY .يضمن هذا الشرط وجود تقاطع يف نقطتني للدائرتني. 

 
نستخدم اآلن املسطرة وننشئ    . B و   Aيف النقطتني   ) أو القوسان (تتقاطع الدائرتان    -

]هذا املستقيم هو حمور القطعة . B و Aاملستقيم الذي يصل النقطتني  ]XY. 

  
   مالحظة

]لقطعة املستقيمة  اليت متثل تقاطع احملور مع اMالنقطة  ]XY هي منتصف 

  .ومن مث فهذا اإلنشاء يعني أيضا منتصف قطعة مستقيمة معطاة. هذه القطعة

 إنشاء مستقيم يعامد مستقيما معلوما عند نقطة معلومة. 2

قطة الواقعة عليه اليت ينبغي أن مير ا  النP و kنسمي املستقيم املعطى 

  .املستقيم املطلوب إنشاؤه

 :Y و X يف نقطتني k فتقطع املستقيم Pنرسم دائرة كيفية مركزها النقطة  -
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  :A تلتقيان على األقل يف نقطة نسميها Y و Xننشئ دائرتني مركزامها  -

 
)املستقيم املطلوب هو املستقيم  - )AP. 

 

  k ال تقع على R عند نقطة kإنشاء مستقيم يعامد مستقيما معلوما  .3

ابق، نكتفي بتوضيح األشكال الثالثة املتوالية ملا كان هذا اإلنشاء شبيها باإلنشاء الس

  :يف اإلنشاء 

  :أوال 

  
  

  : ثانيا 

  
  : ثالثا

  
)املستقيم املطلوب هو  )BR. 
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 إنشاء منصف زاوية. 4

  : كما يف اإلنشاء السابق نكتفي بتقدمي اإلنشاءات املتوالية

  : أوال 

 
  : ثانيا 

  
  :ثالثا 

 
  

  :رابعا 

  
]املنصف املطلوب هو نصف املستقيم  )PW.  
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 إنشاء زاوية مساوية لزاوية معلومة. 5

ن نصف مستقيم معطى نسمي طرفـه       ، وليك Aنسمي رأس الزاوية املعطاة     

D .     املطلوب هو إنشاء نصف مستقيم طرفه يفD   حبيث تكـون الزاويـة 

 احملصل عليها مساوية للزاوية املعطاة

  
 تقطع نصف املستقيم املعطى يف نقطة نـسميها         Dننشئ دائرة مركزها     -

E           وبنفس فتحة املدور نرسم قوس الدائرة ذات املركز ، A    فيقطع هـذا 

 .C و Bالقوس ضلعي الزاوية يف نقطتني نسميهما 

 
 ونـصف   E احملصل عليها بتقاطع الدائرة ذات املركـز       Fننشئ النقطة    -

 ) انظر الشكل( مع القوس الذي سبق إنشاؤه BCالقطر 
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  .�BAC احملصل عليها تساوي الزاوية املعطاة �EDFالزاوية  -

 
   بنقطة معلومة ويوازي مستقيما معطى إنشاء مستقيم مير. 6

 للنقطة  P للمستقيم املعطى وبـ     kنوضح اإلنشاءات املتوالية حيث رمزنا بـ       

  .Q يف نقطة k فيقطع املستقيم Pنرسم مستقيما كيفيا مير بالنقطة : املعلومة 

  
 Qننشئ قوسي دائرتني هلما نفس نصف القطر، مركز األوىل يف النقطة             -

   Pوالثانية يف النقطة 

  
 و  k املسافة بني نقطيت تقاطع القوس األول مـع املـستقيمني            dلتكن   -

( )PQ .  الدائرتني اللـتني نـصف قطريهمـا        ) كما يف الشكل  (نرسمd 

)ومركزامها نقطيت تقاطع القوسني املرسومني آنفـا مـع املـستقيم             )PQ 

  .  املبينة يف الشكلRفنحصل على النقطة 
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)املستقيم  - )PRهو املستقيم املطلوب .  

  
 قسمة قطعة مستقيمة معطاة إىل عدد معلوم من املرات. 7

 نطلب من القارئ أن يستخلص طريقة اإلنشاء من األشكال املتوالية التالية

   :اليت يتم من خالهلا إنشاء التقسيم املطلوب

  : أوال 

  
  :ثانيا 

 
 

  : ثالثا 
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  :رابعا 

  
  :خامسا 

 
املارين من نقطة معلومـة     ) مع مركزها (إنشاء املماسني لدائرة معطاة     . 8

Pخارج الدائرة  

  :استخلص خطوات اإلنشاء من األشكال التالية 

  :أوال 

  
  :ثانيا 
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] هي منتصف القطعة Mنالحظ أن  ]PC.  

  : ثالثا 

  
  : رابعا 

  
 إنشاء مركز دائرة. 9

  :األشكال املتوالية املطلوبة يف اإلنشاء هي 

  :أوال 

  
  :ثانيا 

 
 
  



اإلنشاء اهلندسي وقليديةاهلندسة اإل : ثاين الفصل ال  

 

 216 

  : ثالثا 

 
  : رابعا 

  
   مالحظة

قطة واحـدة هـي   تلتقي حماور املثلث يف ن: أيضا االعتماد على النتيجة التالية  ميكننا

 مـن   A   ، B   ، C نقـاط    3ومن مث يكفي اختيار     . مركز الدائرة احمليطة باملثلث   

الدائرة وإنشاء حمورين لضلعني من األضالع اليت تشكلها تلك النقاط، فيكون املركز            

  ).املستقيمني األزرقني يف الشكل املوايل(طع احملورين املطلوب هو نقطة تقا
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  متارين �

   1 مترين

  .إنشاء دائرة مماسة لثالثة مستقيمات إثنان منها متوازيان

)1املطلوب إنشاء دائرة متس ثالثة مستقيمات        )d  ،2( )d   ، 3( )d    أن   علمـا

)1املستقيمني  )d 2 و( )dمتوازيان .  

  احلل

)1يقع مركز كل دائرة متس مستقيمني متوازيني       )d   2 و( )d     علـى املـستقيم 

)1املوازي للمستقيمني    )d   2 و( )d        1 املنصف للشريط احملـصور بـني( )d  و 

2( )d .          1وبالتايل فنصف قطر هذه الدائرة هو نصف املسافة بني( )d   2 و( )d .

  . rنسمي نصف القطر الذي أصبح معلوما 

 
)3 ماسة ملستقيم    rوإذا أردنا أن تكون نفس الدائرة اليت نصف قطرها           )d 

)1يقطع   )d         3 فال بد أن يقع مركز الدائر على مستقيم يوازي( )d   وتفـصله 

 . علما أن هناك مستقيمني من هذا القبيل... rساوي عنه مسافة ت
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بدمج املالحظتني السابقتني يتضح أن مركز الدائرة يقع يف تقاطع مستقيمني 

 .علما أن هناك حالتني كما أسلفنا... املوايلكما هو مبني يف الشكل 
 
  

   

  

  

  

  

هناك طريقة أخرى لإلجابة عن السؤال املطروحة مبنية على اخلاصية القائلة 

إن مراكز الدوائر اليت متس مستقيمني متقاطعني تقع على منصف زاوية من 

مرتني جند أن مركز بتطبيق هذه القاعدة . الزوايا اليت يشكلها املستقيمان

    .الدائرة يقع يف تقاطع منصفني

   2مترين 

علما أن نصف قطر تلك  إنشاء كل الدوائر املماسة ملستقيمني متقاطعني

  الدوائر معطى

     احلل

)1مستقيمني متقاطعني  نعترب )d 2 و( )d  ونبحث عن الدوائر املماسة هلما

نعلم أن مركز أية .   معلومrما أن نصف قطر تلك الدوائر هو عدد عل

)1دائرة من هذا القبيل يقع على تقاطع مستقيمني أحدمها يوازي )d ويبعد 

)2 وثانيهما يوازي rعنه مبسافة  )d ويبعد عنه مسافة r .  
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  . ومن مث يكفي إنشاء مجيع هذه املستقيمات وحتديد تقاطعاا املشار إليها

   .بذلك حنصل على أربعة مراكز، أي أربع دوائر، وهي املبينة يف الشكل أدناه

  
  3 مترين

]نعترب دائرة ونرسم فيها قطرا  ]ABقطة  ونP خارج الدائرة واملستقيم 

( )AB . املستقيم العمودي ) بدون استعمال املدور(ارسم باملسطرة فقط

)على املستقيم  )AB.  
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   احلل

) ارسم املستقيم - )PA النقطة  فيقطع الدائرة يفR.  

) ارسم املستقيم - )PB فيقطع الدائرة يف النقطة S.  

) ارسم املستقيم - )RB و ( )AS فيتقاطعان يف النقطة K.  

) ارسم املستقيم - )PK فيقطع املستقيم ( )AB عند H.  

) إن املستقيم -  )PK عمودي على املستقيم ( )AB عند H.  

)إن  :APKثلث ملاذا؟ الحظ امل )KR و ( )PSارتفاعان له ألن [ ]AB 

وهكذا يتضح أن .  تقعان على هذه الدائرةS و Rقطر للدائرة و النقطتني 

B نقطة تقاطع ارتفاعات املثلث APK . إذن فإن املستقيم( )AB هو 

ولذا فهو يعامد الضلع املقابل احملمول على املستقيم . االرتفاع الثالث

( )PK.  

  



«∞eË«¥U Ë«∞L∏K∏U‹
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  زوايا  و املثلثات ال

  

املتعلقة  التعاريف  وأبرز املفاهيمحملة عن بتقدمي الفصل  هذا يهتم
. ويتناول موضوع قياس الزوايا وإنشاء أشهر تلك الزوايا. املثلثات واايوبالز

  .كما يتطرق بإسهاب إىل املستقيمات والدوائر اخلاصة يف املثلث
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  الزوايا �

الزاوية شكال مـستويا حمـصورا بـني        يعترب الرياضيون القدامى    
الزاوي ويفضل رياضيو اليوم استخدام مصطلح القطاع       . مستقيمني متقاطعني 

كما ميكن أن تدل الزاوية على جزء من الفـضاء          . عندما يتعلق األمر باملضلعات   
ويذهب املنظرون إىل تعريف الزاوية على أـا صـنف          . حمصور بني مستويني  

. كافؤ على جمموعة معينة اعتمـادا علـى التقـايس         تكافؤ بعد إدخال عالقة ت    
  .ويتضمن مفهوم الزاوية بوجه خاص مفهوم التوجيه والزاوية املوجهة

  عندما نرسم مستقيمني متقاطعني فإننا نقسم املستوي إىل أربعة قطاعات

  
  . على أنه تقاطع نصفي مستويني أيضاميكن أن ننظر لقطاع زاوي

 موجب حيدد حيز املستوي الذي أما زاوية قطاع زاوي فهو عدد
ونستخدم يف تقدير ذلك وحدات خمتلفة منها الراديان . يشغله ذلك القطاع

وميكن أيضا أن ننظر للزاوية على أا فتحة القطاع . والدرجة والغراد
تباعد املستقيمني اللذين حيصران القطاع عن بعضهما " سرعة "الزاوي، أي 

  .عندما نبتعد عن نقطة تقاطعهما
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 الزاوية هو نصفا مستقيمني وميكن أن نقول باختصار أن ما يعين
  هي رأس الزاوية يلتقيان يف نقطة

  
  تعاريف. 1

  إليك هذا التعريف. الزاوية" فتحة"لعلك تتساءل كيف نقيس 

  تعريف

 ورمزنا R ونصف قطرهاO نقطتني من دائرة مركزهاM وA إذا كانت
 �AOM فإن قياس الزاوية اهلندسية�AM لطول قوس الدائرة Lبـ 

Lبالراديان هو العدد احلقيقي 
a

R
=  
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ظ أننا حنصل على راديان واحد إذا كان طول القوس يساوي نصف الح
1Rمن املهم أن نعترب دائرة الوحدة، أي . القطر ، فهذه احلالة تكون فيها =

 ألن Lقيمة الزاوية بالراديان تساوي طول القوس 
1

L L
a L

R
= = =.  

نعترب دائرة الوحدة : هوم نشري إليه بإجياز وهو توجيه زاوية هناك مف
يف املستوي ونالحظ أنه ميكن توجيه قوس حميطها عكس حركة عقارب الساعة 

، أو يف اجتاه حركة عقارب )وهو الذي يسمى االجتاه املباشر، أو االجتاه املوجب(
  ). البوهو الذي يسمى االجتاه غري املباشر، أو االجتاه الس(الساعة 

  .هنا الدائرة أحد هذين االجتاهني نقول إننا وجنا علىاريختيقع اعندما 

قد و. زاوية بالدرجات، وهذا هو األكثر تداوال" فتحة"أيضا نقيس 
مبعين أن نصف دورة .°°°°360كاملة تعطي زاوية بـ اتِفق على أن دورة 

ومن مث ميكن استنتاج مقدار درجة، . °°°°180تعطي زاوية مستقيمة تساوي 
 اليت انظر الشكل أدناه. ( درجة، اخل250 درجة 50 درجة، 20درجتني، 

  ) درجة360 إىل 0سجلت فيه الدرجات من 
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  تعريف

]]]] ينطبق فيها نصف الضلع xOyالزاوية املنعدمة هي زاوية )1  ))))Ox على 
]]]]الضلع  ))))Oyكما يف الشكل   

 
)يكون رأسها على املستقيمxOyالزاوية املستقيمة هي زاوية) 2 )xyكما يف الشكل  

  
]]]] ينطبق فيها نصف الضلع xOyالزاوية الكلية هي زاوية ) 3 ))))Ox على الضلع 

[[[[ ))))Oy بعد أن يدور دورة كاملة حول الرأس Oن يف الشكلكما هو مبي  

 
   مستقيمةزوايا أربع  مثالهذه 
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  وهذه زوايا خمتلفة من حيث أشكاهلا وفتحاا 

  

  املنقلة. 2

 بالدرجات أقل من قيس زاوية معرفةنستخدم املنقلة إذا أردنا 
الحظ أنه ميكن استعملها من اليمني .  أو رسم زاوية بقيس معطى،180°°°°

درجنا وفق السطر املستدير السفلي، ومن اليسار إىل اليمني إىل اليسار إذا ت
 :إذا تدرجنا وفق السطر املستدير العلوي 

 

  حول قياسات الزوايا ووضعياا �

 فتحاا" ومقدار قياسات هذه الزوايايف البداية الحظ 
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   ادةاحلالزوايا . 1

 °°°°90الزوايا التالية زوايا حادة، أي أن قيس كل منها أقل من 

  

  نفرجةاملالزوايا . 2

  °°°°90الزوايا التالية كلها منفرجة، أي أن قيس كل منها أكرب من 

  

  ةقائمال اياالزو. 3 

  °°°°90الزاويتان التاليتان قائمتان، أي أن قيس كل منهما يساوي 
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  ةتتامامل اياوالز. 4

  °°°°90الزاويتان التاليتان متتامتان، أي أن جمموع قيسيهما يساوي 

  
  : الحظ الشكل 

 

  لةتكامامل يااالزو. 5

  °°°°180الزاويتان التاليتان متكاملتان، أي أن جمموع قيسيهما يساوي 

  

  : الحظ الشكل 
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  ملتقابلة بالرأسالزوايا ا. 6

وكذلك األمر فيما خيص ، بالرأس متقابلتان xOt و yOzالزاويتان
 قيمنياملست تقاطع يف تقع O النقطة أن يعين هذا. tOy  وxOz الزاويتني

( )xy و ( )tz.  

  

  الزاويتان املتقابلتان بالرأس متساويتان

بـالرأس   غري متقابلتني  xOt و yOzتني  الحظ يف الشكل املوايل أن الزاوي     
)املستقيم ال تقع على O النقطة ألن )tz.  

 

  الزوايا املتجاورة. 7

ضلع مشترك نفس الرأس و متجاورتان ألن هلما yOz و xOy الزاويتان
]]]]هو الضلع ( ))))Oy(:  
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غري متجـاورتني ألن     zOt و xOyالحظ يف الشكل املوايل أن الزاويتني       
  .ليس هلما ضلع مشترك

  

   يا املتبادلة داخليااوالز. 8

عندما يقطع مستقيم مستقيمني متوازيني فإنه يتكون يف الشكل 
احملصل عليه مثاين زوايا، أربع منها داخلية، أي تقع داخل الشريط الذي 

 و Aهذه الزوايا هي يف الشكل أدناه الزوايا . وازيانيشكله املستقيمان املت
Bو  C   و D.  

    ونتيجةتعريف

. ويتني متبادلتني داخليا ومها متساويتان زاC  وBتسمى الزاويتان 
  Dو  Aوكذلك األمر بالنسبة للزاويتني 
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  مالحظة

 1ميكن احلديث عن الزوايا املتبادلة داخليا حىت إن كان املستقيمان 
  . تلك الزوايا غري متوازيني لكننا نفقد يف هذه احلالة خاصية تساوي 2و 

  الزوايا املتبادلة خارجيا . هـ

عندما يقطع مستقيم مستقيمني متوازيني فإنه يتكون يف الشكل 
احملصل عليه مثاين زوايا، أربع منها خارجية، أي تقع خارج الشريط الذي 

 و Aهذه الزوايا هي يف الشكل أدناه الزوايا . يشكله املستقيمان املتوازيان
Bو  C   و D.  

  
  تعريف ونتيجة

.  زاويتني متبادلتني خارجيا ومها متساويتانC  وBتسمى الزاويتان 
  .Dو  Aني وكذلك األمر بالنسبة للزاويت

  مالحظة

 2 و 1ميكن احلديث عن الزوايا املتبادلة خارجيا حىت إن كان املستقيمان 
  .غري متوازيني لكننا نفقد يف هذه احلالة خاصية تساوي تلك الزوايا
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  الزوايا املتناظرة. 10

 فإنه يتكون يف الشكل عندما يقطع مستقيم مستقيمني متوازيني
عند . ه مثاين زوايا، أربع منها خارجية واألربع األخرى داخليةاحملصل علي

 من اخلارج D و   C من الداخل بزاويتنيB و Aمقارنة زاويتني 
  :حظ ما يلي نال

  

  تعريف ونتيجة

وكذلك األمر . زاويتني متناظرتني ومها متساويتان D وB تسمى الزاويتان
  . Cو  Aبالنسبة للزاويتني 

  مالحظة

 غري 2 و 1تناظرة حىت إن كان املستقيمان ميكن احلديث عن الزوايا امل
  .متوازيني لكننا نفقد يف هذه احلالة خاصية تساوي تلك الزوايا
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    زاويةمنصف. 11

  هو نصف املستقيم الذي يقسم الزاوية إىل زاويتني هلما نفس القيس كما هو مبين يف الشكل

  

  
  شهريةإنشاء زوايا  �

  °°°°60زاوية قيسها إنشاء . 1

  .PQنرسم قطعة مستقيمة  - 

  .PQ ونصف قطرهاPنرسم قوسا للدائرة اليت مركزها  - 

  PQ  ونصف قطرهاQنرسم قوسا للدائرة اليت مركزها  - 

   R يلتقي القوسان السابقان يف نقطة - 

  .R و Pنصل النقطتني  - 

  . متساوي األضالعPQR ألن املثلث °°°°60 يساوي QPRإن قيس الزاوية 
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  °°°°30زاوية قيسها إنشاء . 2

ئ هذه  يكفي أن ننش°°°°60مادمنا نعرف كيف ننشئ زاوية قيسها
  :  ميكن اتباع الطريقة التالية . الزاوية مث ننصفها

  .PQنرسم قطعة مستقيمة  - 

  .PQ ونصف قطرهاPنرسم قوسا للدائرة اليت مركزها  - 

  PQ  ونصف قطرهاQنرسم قوسا للدائرة اليت مركزها  - 

   R يلتقي القوسان السابقان يف نقطة - 

   Qنرسم قوسا لدائرة اليت مركزها  - 

  ابقة وهلا نفس نصف قطر الدائرة السRنرسم قوسا لدائرة اليت مركزها  - 

  T يلتقي القوسان السابقان يف نقطة - 

  .T  وPنصل النقطتني  - 

]]]] نصف املستقيم ألن °°°°30 يساوي QPTإن قيس الزاوية  ))))PT  ينصف
  .QPRالزاوية 
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  °°°°120زاوية قيسها إنشاء . 3

ومبا أننا نعلم .  متكاملتان°°°°60 و °°°°120نعلم أن زاويتني قيسامها
فإنه يكفي رسم  °°°°60كيف ننشئ زاوية مستقيمة وزاوية قيسها 

]]]]( مث مندد أحد ضلعيه °°°°60 بـ QPRزاوية ))))PQفنحصل على )  مثال
  : كما هو مبين يف الشكل °°°°120 بـ SPRالزاوية 

 

  °°°°90زاوية قيسها إنشاء . 4

ميكن تنصيف الزاوية املستقيم : هناك عدة طرق إلنشاء زاوية قائمة 
 – كما أشرنا يف موضع سابق –، وميكن أيضا فنحصل على زاوية قائمة

  : اخلطوات التالية إتباعميكننا و. استعمال خواص الدائرة واملثلث

]]]]نرسم نصف مستقيم  -  ))))PA.  

  .PQ ونصف القطر Pم قوسا للدائرة ذات املركز نرس - 

  .PQ ونصف القطر Qنرسم قوسا للدائرة ذات املركز  - 

  .R يتقاطع القوسان السابقان يف نقطة جديدة - 

  .PQ ونصف القطر R نرسم قوسا للدائرة ذات املركز - 
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  .Sيتقاطع هذا القوس مع القوس املرسوم يف اخلطوة الثانية عند نقطة جديدة  - 

  .PQ ونصف القطر R نرسم قوسا للدائرة ذات املركز - 

  .PQ ونصف القطر S نرسم قوسا للدائرة ذات املركز - 

  .T يتقاطع القوسان السابقان عند نقطة - 

]]]] نرسم نصف املستقيم -  ))))PT.  

  ).°°°°90أي أن قيسها يساوي ( قائمة APTإن الزاوية 

 

  °°°°45زاوية قيسها إنشاء . 5

مادمنا نعلم كيف ننشئ الزاوية القائمة فللحصول على زاوية قيسها 
 ميكن أيضا التفكري .وتنصيفها)  درجة°°°°90( يكفي إنشاء زاوية قائمة 45°°°°

يف رسم مثلث قائم ومتساوي األضالع ألن الزاويتني املتساويتني يف هذا 
  °°°°45يكون قيسهما املثلث س
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  إنشاء زاوية تقايس زاوية معلومة. 6

  .xPyإليك الزاوية 

  
  : زاوية تقايسها نقوم باخلطوات التالية إلنشاء

]]]]فتقطع  P دائرة مركزها قوسنرسم  -  ))))Pxيف Q و [[[[ ))))Pyيف R .  

  
]]]] مستقيم نصفنرسم  -  ))))' 'P x.  

تقطع هذه . PQ ونصف قطرها P'نرسم قوس دائرة مركزها  - 
]]]]الدائرة  ))))' 'P x يف 'Q.  

 هذه الدائرة .QR ونصف قطرها Q' اليت مركزها الدائرةنرسم  - 
 .R'تقطع الدائرة السابقة يف نقطة 

  
' الزاوية ' 'Q P Rيس الزاوية املعطاة تقا.  
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   تعريف

  الدائرة املثلثية هي دائرة الوحدة املوجهة يف االجتاه املباشر

  
 :املثلثات  �

  . زوايا بثالثة أضالع وثالث مضلعاملثلث هو 

  

                   
كما يف (أضالع املثلث قد تكون ذات أطوال خمتلفة مثىن مثىن 

وكذلك ). كما سنرى أدناه(وقد يكون بعضها متساٍو ) ل أعالهاشكاأل
  .األمر فيما خيص الزوايا
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ومن أبرز خواصه أن جمموع أقياس زوايا أي مثلث يساوي قيمة 
حيث (يمة كما هو مبني يف الشكل أدناه ، أي زاوية مستق°°°°180ثابتة هي 
)املستقيم  )DE يوازي املستقيم ( )BC(.  

  
  : ثالثة  نذكرأشهر أنواع املثلثات ومن

  املثلث املتساوي الساقني. 1

  .ويسمى الضلع آخر قاعدة املثلث. هو مثلث يتساوى فيه ضلعان

  
يف املثلث املتساوي الساقني تكون زاويتـان متـساويتان، ومهـا           

يف املثلث املتساوي الساقني أدناه نالحظ أن       . الزاويتان اللتان حتدمها القاعدة   
  . °°°°55  تساويقيس كل زاوية من زاوييت القاعدة
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  املثلث املتساوي األضالع. 2

  . هو مثلث تتساوى فيه األضالع الثالثة

  

يف املثلث املتساوي األضالع تكون كل الزوايا متساوية، وقيس كل منها           
ـ               60°°°° ث ، وهذا يتماشى مع القاعدة القائلـة إن جممـوع أقيـاس زوايـا املثل

  .°°°°180يساوي

  

  املثلث القائم. 3

  . هو مثلث إحدى زواياه قائمة

القائم جمموع قيسي الزاويتني غري القائمتني يساوي دائما        يف املثلث   
 وهذا يتماشى مع القاعدة القائلة إن جممـوع         ).أي قيس زاوية قائمة    (90°°°°

  .°°°°180يساويأقياس زوايا املثلث 
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  مالحظة

ويف هذه احلالة   . ميكن أن يكون املثلث قائما ومتساوي الساقني يف آن واحد         
  °°°°45 كل زاوية من الزاويتني غري القائمتني يساوي دائما يكون قيس

  

   يف الشكل أدناهوميكن أن يكون املثلث القائم غري متساوي الساقني كما هو مبني

  

  اخلاصة يف املثلثوالدوائر املستقيمات  �

  املتوسطات. 1

متوسط مثلث هو مستقيم يصل رأسا من رؤوس املثلث مع 
  .للمثلث ثالثة متوسطات تلتقي يف نفس النقطة. منتصف الضلع املقابل له

  .تسمى نقطة التقاء املتوسطات مركز ثقل املثلث
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  1 مالحظة

ر إىل الشكل املوايل ـانظ. لث يف نقطة متميزةركز ثقل املثـيقع م
  . Gوالحظ موقع مركز الثقل 

AI'، أي أن AG يساوي نصف الطول GA'الطول  -  IG GA= =.  

BJ'، أي أن BG الطول  يساوي نصفGB'الطول  -  JG GB= =.  

CK'، أي أن CG يساوي نصف الطول GC'الطول  -  KG GC= =.  

  
  2مالحظة 

 املتوسط مبا أن املتوسطات الثالثة تلتقي يف نفس النقطة فال داعي لرسم
  )انظر الشكل أدناه (Gالثالث لتحديد مركز الثقل 
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  االرتفاعات. 2

  . ارتفاع مثلث هو مستقيم مير برأس من رؤوس املثلث ويعامد الضلع املقابل له

 نقطة االلتقاء قد .للمثلث ثالثة ارتفاعات تلتقي يف نفس النقطة
كما هو مبين يف الشكلني املواليني حيث تكون داخل املثلث أو خارجه 

  :H يف النقطة ABCتلتقي االرتفاعات يف كل من املثلثني 

الحظ أن كل  (ABC تقع داخل املثلث Hنقطة التقاء االرتفاعات * 
  ) :حادةزواياه 

  
الحـظ أن  (ABC تقع خارج املثلث Hنقطة التقاء االرتفاعات * 

  ) :إحدى زواياه منفرجة

 
  مالحظة 

مبا أن االرتفاعات الثالثة تلتقي يف نفس النقطة فال داعي لرسم االرتفاع 
  )انظر الشكل أعاله (Hالثالث لتحديد نقطة التقاء االرتفاعات 
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  حالة مثلث قائم: حالة خاصة 

 
 أي رأس الزاوية القائمة يف A  يف املثلث أعاله هونقطة التقاء االرتفاعات

  .املثلث القائم
  املنصفات يف املثلث. 3

النقطة هي هذه . Iمنصفات زوايا املثلث تلتقي يف نفس النقطة 
يف  (IEأما نصف قطر هذه الدائرة فهو . مركز الدائرة اليت حييط ا املثلث

)حيث ) الشكل )IE يعامد ( )AC.  

  

  

  

  مالحظة

لثالث مبا أن املنصفات الثالثة تلتقي يف نفس النقطة فال داعي لرسم املنصف ا
  )انظر الشكل أدناه (Iلتحديد نقطة االلتقاء 
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  احملاور. 4

هذه النقطة هي . Iحماور أضالع املثلث تلتقي يف نفس النقطة 
يف  (IAأما نصف قطر هذه الدائرة فهو مثال . مركز الدائرة احمليطة باملثلث

)1احملاور يف الشكل أدناه هي املستقيمات ). الشكل )d 2 و( )d 3 و( )d 
)والدائرة احمليطة هي الدائرة  )C.  

  
  مالحظة

عي لرسم احملور الثالث مبا أن احملاور الثالثة تلتقي يف نفس النقطة فال دا
  )انظر الشكل أدناه (Iلتحديد نقطة االلتقاء 
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  الدائرة احمليطة باملثلث واملثلث احمليط بالدائرة. 5

أمـا  . الدائرة احمليطة باملثلث هي تلك اليت متر برؤوس املثلث الثالثـة      
  : أدناهما يتضح من الشكلمركز هذه الدائرة فهو نقطة التقاء حماور املثلث ك

 
أما مركز هذه   . ملثلث احمليط بدائرة هو املثلث الذي متس أضالعه الثالثة الدائرة         ا

  الدائرة فهو نقطة التقاء منصفات زوايا املثلث كما يتضح من الشكل أدناه 

  
 الذي حنصل عليه يف حالة مثلث متـساوي          اجلميل التناظر  إليك هذا الشكل  

  ) :  املنصفات هي احملاور يف هذه احلالةتذكّر أن(األضالع 

. ABC هي نقطة تقاطع حماور املثلث املتساوي األضالع         Iالنقطة   -
  . وبالتايل فهي مركز الدائرة احمليطة ذا املثلث

فات زوايا املثلـث املتـساوي       هي أيضا نقطة تقاطع منص     Iالنقطة   -
'األضالع  ' 'A B C .ا هذا املثلث وبالتايل فهي مركز الدائرة اليت حييط .  

هي على التـوايل منتـصفات األضـالع     1C و  1B و 1Aالنقاط  -
[[[[ ]]]]' 'C B ، [[[[ ]]]]' 'A C ، [[[[ ]]]]' 'A B.  
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  :لدينا فيما خيص بعض األطوال  -
1

1

1

' ,

' ,

' .

A A AI IA

B B BI IB

C C CI IC

= =
= =
= =

  

  
  مالحظة

تربط من اخلواص اجلميلة يف املستقيمات اخلاصة يف مثلث تلك اليت           
  :  خاصيةتقول  هذه  . نقطة تقاطع االرتفاعاتةنظري

  بـه،   نرسم الدائرة احمليطة   ،H ونقطة تقاطع ارتفاعاته     ABCباعتبار  أي مثلث     
) ويقطع املستقيم    Cواالرتفاع املنطلق مثال من النقطة       )AB    يف نقطة I .  ـإذا ف

 تقع بالضرورة على الـدائرة      H'  فإن هذه النظرية   I بالنسبة إىل    Hأنشأنا نظرية   
  . احمليطة
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  مترين

ت الشهرية يف هذا الشكلف على بعض املستقيماتعر  

  
  نذكر على سبيل املثال أن

( )CF ارتفاع لكل املثلثات ACEوACGوACDوDCGوDCE و
GCE.  

( )CD متوسط للمثلث BCF. 



«∞∑MU™d

IV
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  ـناظرالتـ

  
  

 :نوعنييعىن هذا الفصل مبوضوع التناظر الذي ينقسم عمـوما إىل          
أي بالنـسبة إىل    (وتنـاظر حمـوري     ) أي بالنسبة إىل نقطة   (تناظر مركزي   

وحيتوي الفصل على دراسة نظريات أبرز األشـكال اهلندسـية          ). مستقيم
ض األشكال الـيت    كما يقدم بع  . املتداولة كالزاوية واملستقيم والدائرة، اخل    

  .وينتهي الفصل ببعض التمارين احمللولة. تتميز مبحاور تناظر
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  مقدمة �

وهي ،  التحويالت النقطية ما يسمى ب  باب  التناظر  يف    موضوع  يدخل  
  ل شكال هندسيا نقطة نقطة فنحصل يف األخري علـى شـكل   التحويالت اليت حتو

ه والتناظر بصيغتي . الفا له  وأحيانا خم  ،هندسي آخر يكون أحيانا مماثال للشكل األول      
، )تسمى مركـز التنـاظر    ( ومها التناظر املركزي، أي التناظر بالنسبة إىل نقطة          –

 يعطي يف األخري شكال مشاا      –والتناظر احملوري، أي التناظر بالنسبة إىل مستقيم        
 التناظر   أيضا وهناك) وهذا ما سنتناوله  (وهناك التناظر يف املستوي     . للشكل األول 

  ). يف هذا الدرسالذي لن نتعرض إليه( الفضاء يف
التحويالت النقطيـة ودرسـوا     وضوع  وقد اهتم الرياضيون حديثا مب    

 .تركيباا واستغلوها أحسن استغالل يف براهني العديد من النتائج الرياضـية          
مل يهتموا ذا النوع من النشاط الرياضي إال        والواقع أن الرياضيني واملهندسني     

ن اهتمـا   أن نشري لرياضيي  يف هذا السياق    وميكن  . الثامن عشر لقرن  يف أواخر ا  
 Poncelet  جـون فكتـور بونـسلي       ومهـا  ،ذا املوضوع يف ذلك العهد    

ا يف  اللذين رأي1793-1880(  ( Chasles ميشيل شال و )1788-1867(
  . التحويالت النقطية أداة فعالة حلل بعض املسائل والربهان عليها

  Cayleyالرياضيان أرثر كيلي برز يف هذا اال  عشرالتاسعويف القرن 

ا خواص  ن درس اللذا )1849-1925( Klein فلكس كلني و )1821-1895(
 نـشري  .ا بذلك بني اهلندسة واجلرب  فربطَ "الصمود"زا على خاصية    التحويالت وركّ 

ظل ما  إىل أننا نقول عن جزء من شكل معطى إنه صامد بالنسبة لتحويل معني إذا               
بعـد إجـراء التحويـل      ) مل يؤثر فيه التحويل   ... صامد  (ا اجلزء بدون تغيري     هذ

  علـى اسـتغالل     بعضهم  إىل أبعد من ذلك حيث عمل      ا وذهب غريمه  .املذكور
  .التحويالت لتوحيد اهلندسية اإلقليدية مع اهلندسات غري اإلقليدية
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بنية جربية تدعى   التحويالت تشكل   من    واسعة جمموعةثبت كلني أن    أ
مث إن هذه الزمرة حتتوي على زمـر        .  باعتبار قانون تركيب التحويالت    "مرةز"

   .جزئية مثل الزمرة اجلزئية املؤلفة من الدورانات واالنسحابات والتناظرات
 تفاديا  وسيالحظ القارئ أننا سنفصل أحيانا ونقتضب أحيانا أخرى       

 ونفسح  ...لتفاصيل قد تكون ثقيلة على القارئ غري املختص يف الرياضيات         
  .لطالب املفتش كي يبحث عن االستزادة يف مواضيع خمتلفةبذلك اال ل

  التناظر املركزي �

  تعريف

) يف املستويOالتناظر املركزي ذو املركز  )P هو التحويل النقطي الذي 
 من املستوي املعرفة بالعالقة M'ستوي النقطة  من املMيرفق بكل نقطة 

OM'الشعاعية  OM= −
uuuur uuuuur
.  
 O تكونان متناظرتني بالنسبة للنقطة M' و Mومعىن ذلك أن النقطتني 

] منتصف القطعة Oإذا كانت  ]'MM.  

  
   :  إلنشاء النقطة النظريةميكن استعمال مربعات الورقة
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  نظريات بعض األشكال بالنسبة إىل نقطةلنتعرف على 
) نظري مستقيم. 1 )d بالنسبة لنقطة Oال تقع على ( )d  

 

)نظري مستقيم: إذن  )dبالنسبة إىل نقطة Oال تقع على ( )d هو مستقيم 
)يوازيه ')d.  

)نظري مستقيمني متوازيني. 2 )d و ( )D بالنسبة لنقطة Oال تقع ال أحدمها   

 

)نظري مستقيمني: إذن  )d و ( )Dبالنسبة إىل نقطة Oال تقع على ( )d هو 
)مستقيمان  ')dو  ( ')D يوازيان( )d و ( )D.  

  

] مستقيمقطعة نظري . 3 ]ABبالنسبة لنقطة O تقع خارج املستقيم ( )AB  
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] نظرية قطعة مستقيمة :إذن  ]ABبالنسبة إىل نقطة O تقع خارج املستقيم 
( )AB قطعة مستقيمة توازيهاهي[ ]' 'A B وهلا نفس الطول حبيث أن املضلع 

' 'ABA Bمتوازي أضالع   
) املستقيم على Oالنقطة الحظ أنه إذا وقعت )AB فإن [ ]' 'A B تكون 

)مولة على أيضا حم )AB.  
   ال تقع على أحد ضلعي الزاويةO بالنسبة إىل نقطة�xSy زاوية ةنظري. 4

  :الشكل الذي يسمى زاوية بمن جديد نذكّر يف البداية 

  
  :واآلن نتحدث عن نظري زاوية 

  
'� هي زاوية    O بالنسبة إىل نقطة   �xSyنظرية زاوية   : إذن   ' 'x S y   هلا نفس 

]القيس وضلعها )' 'S xيوازي [ )Sxوضلعها[ )' 'S yيوازي [ )Sy 
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   تقع على أحد ضلعي الزاويةO بالنسبة إىل نقطة�xSy نظري زاوية. 5

   
] تقع على O بالنسبة إىل نقطة�xSyنظرية زاوية : إذن  )Sx هي زاوية � ' 'SS y 

]هلا نفس القيس وضلعها )' 'S yيوازي [ )Sy حيث 'Sنظرية Sبالنسبة إىل O  

   ال تقع على أحد الضلعنيO بالنسبة إىل نقطةنظري زاوية قائمة. 6

 

 هي زاوية قائمة O بالنسبة إىل نقطةAنظرية زاوية قائمة رأسها : إذن 
  O بالنسبة إىل نقطةA نظري A'رأسها 

) دائرةةنظري.7 )Cنقطة  إىل بالنسبة Oتقع خارج الدائرة   

 

 تقع خارج هي دائرة هلا      O بالنسبة إىل نقطة   Iنظرية دائرة مركزها    : إذن  
الحـظ أن   .  O بالنسبة إىل نقطة   I نظري   I'نفس نصف القطر ومركزها   

  .تقاطع الدائرتني خال
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)نظرية دائرة. 8 )C نقطة إىل  بالنسبةO تقع على الدائرة   

 

)نظرية دائرة: إذن  )C مركزها Iبالنسبة إىل نقطة O تقع على الدائرة هي 
)دائرة  ')Cهلا نفس نصف القطر ومركزها'I نظري Iبالنسبة إىل نقطة O .

  .الحظ أن الدائرتني متماستان
)نظرية دائرة. 9 )C نقطة  ىلإ بالنسبةO تقع داخل على الدائرة   

 

)نظرية دائرة: إذن  )C مركزها Iبالنسبة إىل نقطة O تقع داخل الدائرة 
)هي دائرة  ')Cهلا نفس نصف القطر ومركزها'I نظري I بالنسبة إىل 

  .تنيالحظ أن الدائرتني متقاطع. Oنقطة

)نظرية دائرة . 10 )C مركزهاإىل  بالنسبة  

 

)نظرية دائرة: إذن  )C مركزها Iا بالنسبة إىل مركزها هي الدائرة ذا  
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  مالحظة

، مبعىن أن نظري أيـة  Oلكل شكل من األشكال التالية مركز تناظر هو النقطة         
  : نقطة تنتمي إىل الشكل نفسه Oنقطة من الشكل بالنسبة إىل النقطة 

    

            

  :ل مراكز تناظر أما األشكال التالية فال تقب

  
  التناظر احملوري �

  تعريف

 هـو   Dذو احملـور    ) يف املستوي (التناظر احملوري   .  مستقيما مثبتا  Dليكن  
 املعرفـة   M' بالنقطة   Mالتحويل النقطي يف املستوي الذي يرفق كل نقطة         

] هو حمور القطعة املستقيمةDاملستقيم : باخلاصية التالية  ]'MM.  

  مالحظة  

]نذكّر أن حمور قطعة مستقيمة  ]ABهو املستقيم ( )d الذي مير مبنتصف هذه 
)القطعة ويعامد املستقيم  )AB.  
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رسـم دائـرة    بن لكل قطعة مستقيمة حمور تناظر وأن إنشاءه يـتم           أ نعلمو
] ونصف قطرها أكرب من نصف طول      Aمركزها   ]AB      مث الدائرة اليت هلـا ،

احملور املطلوب  .  تلتقي الدائرتان يف نقطتني    .Bالقطر ومركزها   نفس نصف   
( )dهو املستقيم الذي يصل هاتني النقطتني .  

  

   :تعريف

  لشكل معني إذا كانت نظرية كل نقطة) تناظر(نقول عن مستقيم إنه حمور 
  .ستقيم هي نقطة من الشكل املعطىمن هذا الشكل بالنسبة إىل ذلك امل

  
كل مستقيم منقط من املستقيمات الثالثة يف الشكل أعاله ميثل حمور تناظر 

  .للمثلث الكبري
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  : هناك تعميم للتعريف السابق 
  )التناظر املائل (تعريف

 ى تناظرا حموريا بالنسبةنسم.  مستقيمني من املستويD' و Dليكن 
   التحويل النقطي يف املستوي الذي يرفق بكل نقطةD' منحاه Dللمستقيم 

M النقطة 'M املعرفة باخلاصيتني التاليتني :  
) املستقيم -  ')MM يوازي املستقيم 'D،  
) نقطة تقاطع املستقيمني - ')MM و D هي منتصف القطعة املستقيمة [ ]'MM  

  ئل حمور التناظر املاDيسمى املستقيم 

  
   :لنتعرف على نظريات بعض األشكال بالنسبة إىل نقطة

  ∆∆∆∆ بالنسبة إىل مستقيم D مستقيم نظري. 1

  :االت ح 3 هناك
  وال يعامده ∆∆∆∆ يقطع املستقيم Dاملستقيم : احلالة األوىل 

  
وال يعامده هو D  يقطع∆∆∆∆ بالنسبة إىل مستقيمDنظري مستقيم : إذن 

  .D'و Dكلها لزاوية من الزوايا اليت يش منصفا ∆∆∆∆ حبيث يكون D'مستقيم 
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   ∆∆∆∆ يوازي املستقيم Dاملستقيم : احلالة الثانية 

   
   يوازيهماD'هو مستقيم D  يوازي∆∆∆∆ بالنسبة إىل مستقيمDنظري مستقيم : إذن 

  ∆∆∆∆ يعامد املستقيم Dاملستقيم : احلالة الثالثة 

  

    ذاته D املستقيم هو يعامده ∆∆∆∆ مستقيم إىل بالنسبةD مستقيم نظري : إذن
]نظري قطعة مستقيمة. 2 ]AB بالنسبة إىل مستقيم ∆   

  
]نظري قطعة مستقيمة: إذن  ]AB هي قطعة ∆ بالنسبة إىل مستقيم 

]مستقيمة ]' 'A B تساويها يف الطول، علما أن نظري منتصف [ ]AB هو 
]منتصف ]' 'A B . الحظ أنه إذا كانت[ ]AB فإن القطعتني∆ تعامد [ ]AB 

]و  ]' 'A B تقعان على نفس املستقيم  
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   باستخدام مربعات الورقةمثلث بالنسبة إىل مستقيم نظري . 3

    :يف الشكلني املوالينيذلك وضح ن

           
 

  نظري زاوية بالنسبة إىل مستقيم. 4

  

  

) بالنسبة إىل مستقيم �ABCنظري زاوية : إذن  )d هي زاوية �' ' 'A B C  هلا
  .نفس القيس
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 أشكال هلا حماور تناظر �

  
  املعني له حمورا تناظر مها القطران

  

املربع له أربعة حماور تناظر هي القطران واملستقيمان اللذان ينصفان كل 
 قابلنيضلعني مت

  
  املستطيل له حمورا تناظر مها املستقيمان اللذان ينصفان كل ضلعني متقابلني

  
  .له حمور تناظر واحد) إذا مل يكن متساوي األضالع(تساوي الساقني املثلث امل
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  .املثلث املتساوي األضالع له ثالثة حماور تناظر

       
  .حمور تناظر واحدأعاله لكل شكل من الشكلني 

  
  .ا حمور تناظر هو منصفهاكل زاوية هل

   
 يساوي عدد احملاور(هلذين املضلعني املنتظمني العديد من حماور التناظر 

  .)ضعف عدد األضالع

  
  .للدائرة عدد غري منته من حماور التناظر
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  .ال يقبالن أي حمور تناظر) متوازي األضالع واملثلث(هذان الشكالن 

  
  . هو أيضا حمور تناظراملستقيم هو حمور تناظر نفسه وكل مستقيم يعامده

  املزيد من التناظر �

كما يوجد يف . جند التناظر يف الكثري من الكائنات اليت نشاهدها كل يوم
  .كائنات أخرى غري مرئية

  املكعب ميلك العديد من التناظرات : مثال ذلك
 حماور تناظر مير كل منها مبنصفي حرفني متقابلني كما هو مبين 6 ميلك) 1

  ايل يف الشكل املو
  

  
  

   حماور تناظر مير كل منها برأسني متقابلني كما هو مبين يف الشكل 4ميلك ) 2
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   حماور مير كل منها مبركزي وجهني متقابلني كما هو مبين يف الشكل3ميلك ) 3

  
ستوي أو الفضاء   نالحظ، من جهة أخرى، أنه باإلمكان إجياد أشكال يف امل         

ولعل أبسط مثال علـى     . متتلك حماور تناظر دون أن يكون هلا مركز تناظر        
ذلك املثلث املتساوي األضالع فمحاوره الثالثة متثل حماور تناظر لكنـه ال            

ولو قبل لكان هذا املركز هو نقطة تقاطع حماور التناظر          ... يقبل مركز تناظر  
وهذا خطأ يرتكبه الكثري من      ... أي لكان مركز الثقل هو مركز تناظر      ... 

 الحظ يف شكل املوايل موقع      !األساتذة أيضا كذا بعض املعلمني و   التالميذ و 
  :صورة أحد رؤوس املثلث

  
  
  

وقـد  . ف علماء املعادن أن الشبكات البلورية تتحلى بالكثري من التناظر   ويعِر
  .اهتم العلماء بدراسة هذه اخلاصية بدءا من القرن الثامن عشر

  
  يبين هذا الرسم شكل تناظر بلّور الكوارتز
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وقد أكدت خواص التناظر اليت تتمتع ا املعادن األشعة السينية ومسحـت            
أي (وثبت أن كل شبكة بلورية بسيطة       . بتصنيفها حسب خواصها اهلندسية   

  .ال ميكن أن متتلك إال تناظرات من شكل معني) خاصة مبعدن خالص
  ينمتار �

  1مترين 

  .O بالنسبة للنقطة F عين نظري الشكل

 

  احلل

  
  2مترين 

   :Oعني نظري الشكل أدناه بالنسبة للنقطة 
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  احلل

  
  3مترين 

  :إليك الشكل التايل 

  
  .Oطة ارسم نظري هذا الشكل بالنسبة للنق

  احلل

  :تعرف على نظري كل نقطة من النقاط املوضحة يف الشكل 
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  4 مترين

  :ريه يف الرسم التايل تعرف على شكل وعلى نظ

  
  احلل 

 ∆∆∆∆هو نظري الشكل املتـصل بالنـسبة للمـستقيم          ) أدناه(الشكل املتقطع   

الشكل املتصل نظري الـشكل املتقطـع بالنـسبة          : صحيح أيضا والعكس(
  )∆∆∆∆للمستقيم 
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   5 مرين

ن بالنسبة إىل احملور ارسم نظري الشكل املبي( )d  

  
  احلل

  
  6 مترين

)ارسم نظري الشكل املبني بالنسبة إىل املستقيم  )D  
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  احلل

  
  مالحظة

  .ازي والتعامد ومركز الثقل واملسافة واملساحةالتناظر حيافظ على التو
  7رين مت

  إليك هذا الشكل 

  
  ارسم نظري الباخرة بالنسبة للمستقيم الشاقويل

  احلل

 



«∞LCKFU‹ 
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 اـسـمات ضلــعات   و امل

  

  

يتناول هذا الفصل موضوع املضلعات يف املستوي واـسمات يف          

وقد ركّز على تقدمي املضلعات املنتظمة وكيفية إنشاء        . الفضاء الثالثي األبعاد  

أما خبصوص اسمات فيقدم يف البداية مـسلمات اهلندسـة          . البعض منها 

. لك اسمات ومـساحاا وحجومهـا     الفضائية مث يهتم بتقاطعات بعض ت     

  .وينتهي الفصل مبوضوع تثقيفي حول اسمات اإلفالطونية
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  املضلعات �

املضلع هو شكل هندسي يف املستوي حتيط به من كل جانب أضالع 

بةمستقيمة ملتصقة ومرت.  

 نقاط، مث 3للحصول على مضلع نعترب جمموعة نقاط ال يقل عددها عن 

  .الترتيب كل نقطة بالنقطة اليت تليهانرتبها ونصل وفق هذا 

أما زوايا . تسمى القطع املستقيمة احمليطة اليت حتد املضلع أضالع املضلع

   .املضلع فهي الزوايا اليت تشكلها أضالعه

نه األشكال التالية ومن مثل هذه املضلعات ما تبي :  

       
   :ايل مثل الشكل التتعترب أيضا مضلعات أخرى هناك أشكااللكن 

  
  ... مثل املثلثات والرباعياتلنتعرف على مجلة من املضلعات املتداولة

  املثلثات. 1

فنا على أبرز أنواعها لقد سبق أن تناولنا موضوع املثلثات وتعر

ولذا ). املثلث القائم، املثلث املتساوي الساقني، املثلث املتساوي األضالع(

  .لن نعود إليها يف باب املضلعات
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  رباعياتال. 2

  . الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة أضالع

  
  .ومن أبرز الرباعيات نذكر املربع، املستطيل، متوازي األضالع، املعني، شبه املنحرف

  
    

  

  املعني  متوازي األضالع  طيلاملست  املربع
 

        

  رباعي مقعر  رباعي خمتلط  شبه منحرف  شبه منحرف

  نتظمةاملضلعات امل. 3

كل . هي املضلعات اليت تتساوى فيها مجيع األضالع وكذلك مجيع الزوايا

  . مضلع منتظم حتيط به دائرة

 Rنقدم يف ما يلي بعض املضلعات املنتظمة ومساحاا بداللة نصف القطر 

( ز الشكل عن أي رأس  هي املسافة اليت تفصل مركR .للدائرة احمليطة به

  .من رؤوس املضلع) زاوية
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   املثلث املتساوي األضالع. 4

 زوايا 3 أضالع متساوية و 3، له هذا املثلث هو املثلث املنتظم الوحيد

   : °°°°60متساوية قيس كل منها 

  
2 : مساحته 23 3

1,30
4

S R R=   .لدائرة احمليطة بها هو نصف قطر R حيث �

   املربع. 5

 زوايا متساوية قيس كل منها 4 أضالع متساوية و 4، له هو الرباعي املنتظم الوحيد
90°°°°.  

  

  

22S  :مساحته R=.  
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  اخلماسي املنتظم. 6

   :°°°°108  زوايا متساوية قيس كل منها5 أضالع متساوية و 5له 

   

2  :مساحته 25 10 2 5
2.38

8
S R R

+= �.  

  السداسي املنتظم. 7

   :°°°°120  زوايا متساوية قيس كل منها6 أضالع متساوية و 6له 

    

2  :مساحته 23 3
2.60

2
S R R= �.  
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  السباعي املنتظم . 8

  :°°°°129 زوايا متساوية قيس كل منها التقرييب هو 7 أضالع متساوية و 7له 

  

22.47S  :مساحته R�.  

  الثماين املنتظم. 9

   :°°°°135  زوايا متساوية قيس كل منها هو 8 أضالع متساوية و 8له 

   

2  :مساحته 22 2 2.83S R R= �.  
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   :°°°°144  الذي يبلغ قيس كل زاوية من زواياه العشاري املنتظمشكل وهذا 

             

  :°°°°155 الذي يبلغ قيس كل زاوية من زواياه   ضلعا12وهذا شكل املضلع املنتظم ذو 
  

         
 رغم ... )أي أن هلا زوايا منفرجة (ةب لكنها غري حمد...وهذه مضلعات أيضا

   :اأن فيها انتظام

         

  

  ظةمالح

التجميل موضوع يف يف كثري من األحيان تستخدم املضلعات املالحظ أن 

ن الصورتان والتبليط كما تبي :  
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  املضلعات املنتظمةإنشاء بعض  �

  إنشاء املربع. 1

]نرسم قطعة  -  ]AB ونصف مستقيم يعامد [ ]AB عند A.  

 فيقطع نصف املستقيم AB ونصف القطر Aنرسم الدائرة ذات املركز  - 

  .Dأعاله عند النقطة 
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، وكذلك الدائرة AB ونصف القطر Dنرسم بعد ذلك الدائرة ذات املركز  -

  .Cتلتقي يف نقطتني نسمي إحدامها . AB ونصف القطر Bذات املركز 

  
  . مربعABCDإن الرباعي  - 

  املنتظمالسداسي إنشاء . 2

]ننطلق من قطعة مستقيمة  ]AB أضالع اخلماسي املنتظم نعتربها أحد.  

 والدائرة ذات املركز AB ونصف القطر Aنرسم الدائرة ذات املركز  - 

B ونصف القطر AB.  

 ستكون هي مركز اخلماسي ومركز الدائرة Oتلتقي الدائرتان يف نقطة  - 

  ).OA ونصف القطر Oوهي الدائرة ذات املركز (احمليطة به 

  
  .OA ونصف القطر Oنرسم الدائرة احمليطة باخلماسي، أي الدائرة ذات املركز  -

 Bتقطع الدائرة احمليطة يف نقطتني مها AB ونصف القطرAالدائرة ذات املركز  -

  .Fو

 تقطع الدائرة احمليطة يف نقطتني AB ونصف القطر Bالدائرة ذات املركز  -

  .C وAمها 

وبالتايل .  متساوية األضالعOAF و OAC و OABالحظ أن املثلث  -

[ ]FCقطر للدائرة احمليطة .  
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 ونصف القطر Fاملالحظة السابقة تبين أننا إذا رمسنا الدائرة ذات املركز  - 

AB ا تقطع الدائرة احمليطة يف النقطةفإ A ونقطة أخرى E ورمسنا ،

 فإا تقطع الدائرة احمليطة يف AB ونصف القطر Cالدائرة ذات املركز 

  .منتظم سداسي ABCDEF فإن املضلع D ونقطة أخرى Bالنقطة 

   . أدناه سداسي منتظمABCDEF وهكذا فاملضلع - 

  
   املنتظمالثماينإنشاء . 3

  .Oنرسم دائرة مركزها  - 

]نرسم قطرين متعامدين  -  ]AE و [ ]CGهلذه الدائرة .  

  
يوضح الشكل  (Oات األربعة للزاوية القائمة اليت رأسها نرسم املنصف - 

 تقطع هذه املنصفات الدائرة املرسومة يف .)كيف ننشئ تلك املنصفات

  .B ، D ،F،Hالنقاط 
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  . مثاين منتظمAHGFEDCBإن املضلع  - 

  اسمات �

تعترب اهلندسة الفضائية من حقول الرياضيات اليت قدمت العديد من          

ومما ال شـك فيـه أن التالميـذ         . املواضيع واملسائل اهلامة والصعبة يف آن     

سة الفضائية   بوجه عام، واهلند   يواجهون صعوبات مجة يف التعامل مع اهلندسة      

، وهو ما جعل العديد من اإلصالحات تتخلى عـن دروس يف            بوجه خاص 

  . اهلندسة جتنبا لتلك الصعوبات

لكن احلل يف هذا اال العلمي ليس يف االبتعاد عن الصعوبات بـل             

يكمن احلل يف البحث عن أفضل السبل اليت تساعد التلميذ على اسـتيعاب             

 سابقوه، سيما أن اجلميع يؤكد علـى        كما استوعبها ... مثل هذه الدروس    

. دور اهلندسة يف صقل فكر التلميذ عندما يتعلق األمر بالربهـان الرياضـي            

أا متثّل فرع الرياضيات األقل     ) األولية(واجلدير باملالحظة خبصوص اهلندسة     

  .جتريدا، ومن مثّ فهو األقرب إىل ذهن التلميذ

رياضـي القريـب مـن      لذلك يعترب التعامل مع اهلندسة النشاط ال      

مستلزمات احلياة اليومية اليت جند فيها كل األشكال اهلندسية يف املستوي ويف            
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كما أن اهلندسة تساعد على االرتقاء من امللموس إىل ارد يف جمال            . الفضاء

فهي تتطلب من املتعامل معها أن يتمثل الفضاء ومفهـوم          . الرياضيات وغريه 

  ...ليل واالستنتاج وأن يركز يف التح... االجتاه 

وقد أظهرت البحوث البيداغوجية يف الرياضـيات أنـه يستحـسن           

االنطالق من وضعيات معقدة نسبيا لتتجلى تدرجييا خمتلف احلاالت واملفاهيم          

وهو ما يؤكد مرة أخرى أمهية دور اهلندسة الفـضائية يف هـذا          . املرتبطة ا 

 .، سيما اسماتالباب

  ئيةمسلمات اهلندسة الفضا. 1

هناك مسلمات يف اهلندسة الفضائية متثل القاعدة اليت تقوم عليها هذه 

  :اليت من املهم التأمل فيها إليك هذه املسلمات الثالث . اهلندسة

  .مير مستقيم واحد من كل نقطتني معلومتني يف الفضاء : املسلمة األوىل

  .لى استقامة واحدةومير مستو واحد من كل ثالث نقاط معلومة يف الفضاء ال تقع ع 

إذا انتمت نقطتان إىل مستو فإن هذا املستوي يشمل كل  : املسلمة الثانية

   .النقاط الواقعة على املستقيم املار بالنقطتني املعتربتني

إذا انتمت نقطة إىل تقاطع مستويني خمتلفني فإن تقاطعهما  : املسلمة الثالثة

  .مستقيم يشمل تلك النقطة

  مالحظة 

   :، هذا نصها املسلمتني الثانية والثالثة خاصية هامة كثريا ما تستعمل يف الرباهنينستنتج من

إذا انتمت نقطتان إىل تقاطع مستويني خمتلفني فإن تقاطع هذين املستويني هو 

  . املستقيم الذي يشمل النقطتني املذكورتني

  ).الذي هو مستقيم (وهكذا حىت نعين تقاطع مستويني يكفي أن نعين نقطتني من هذا التقاطع
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 تعاريف. 2

يكون مستقيمان متقاطعني أو متوازيني ) : الثنائي البعد(يف املستوي 

أما يف الفضاء الثالثي األبعاد فاألمر ليس كذلك إذا كان ). أو متطابقني(

  : نذكّر ذه اخلاصية اهلامة . املستقيمان ال يقعان يف نفس املستوي

أما املستوي يف . ن بنقطيتنيعيضاء ياملستقيم يف املستوي أو يف الف

الفضاء فين أيضا مبستقيمني متقاطعني ذلك أن . ن بثالث نقاطعيكما يعي

املستقيم األول يعين بنقطة التقاطع ونقطة ثانية ويعين املستقيم الثاين بنقطة 

  .التقاطع ونقطة ثالثة

  

  

  
 يف الفضاء فهناك توازي مستقيمني يف املستوي ال جند سوى توازي مستقيمني، أما

  :لنقدم مجيع هذه التعاريف . وتوازي مستقيم ومستو وتوازي مستويني

  :تعريف توازي مستويني

انظر . نقول إن مستويني متوازيان إذا كانا متطابقني أو كان تقاطعهما خاليا

)الشكل التايل توازي املستويني  )P و ( )Q  

  

D

O 

D
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  :يتعريف توازي مستقيم ومستو

أو كان املستقيم (نقول إن مستقيما يوازي مستويا إذا كان تقاطعهما خاليا 

  .)حمتويا يف املستوي

  مالحظة

وليس هناك ... إليك الوضعيات الثالث املمكنة ملستقيم ومستو يف الفضاء 

  :وضعية رابعة 

  أكمله يف املستوياملستقيم يقع ب : الوضعية األوىل

  
  املستقيم يقطع املستوي يف نقطة واحدة : الوضعية الثانية

  
   املستقيم يوازي املستوي فال يقطعه يف أية نقطة: الوضعية الثالثة
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 تعريف توازي مستقيمني

نقول عن مستقيمني يف الفضاء إما متوازيان إذا وقعا يف نفس املستوي 

  .)توييف هذا املس(وكانا متوازيني 

هناك تعامد ف أما يف الفضاء ،يف املستوي ال جند سوى تعامد مستقيمني

لنقدم مجيع هذه . مستقيمني وتعامد مستقيم ومستو وتعامد مستويني

  :اتتعريف

    تعامد مستقيمني تعريف

)نقول عن مستقيمني  )D و ( )كان املستقيم  إما متعامدان إذا ∆( ')D 

)املوازي لـ  )D واملار بنقطة A واملستقيم ( ' ) املوازي لـ∆(  واملار ∆(

)يف املستوي  (A متعامدان عند Aبالنقطة  )P الذي يشمل املستقيمني 

( ')Dو (   .املوايل انظر الشكل). ∆('
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ي تعامد مستقيم ومستوتعريف  

)نقول إن مستقيما. 2 )Dتوي عمودي على املس( )P عند نقطة A إذا كان 

( )D عموديا على مستقيمني من ( )P ميران من A .املوايل انظر الشكل.  

  
 تعريف تعامد مستويني

)نقول عن مستويني  )P و ( )Q ما متعامدان إذا كان مستقيمإ ( )D عمودي 

)على  )P يعامد مستقيم   ( ')Dعمودي على ( )Q .انظر الشكل املوايل.  

  
 تعريف املستوي احملوري

]ليكن  ]ABاملستوي احملوري .  قطعة مستقيمة يف الفضاء( )P للقطعة 

[ ]AB هو املستوي العمودي على [ ]AB عند منتصفه I  
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  اص التوازي والتعامدبعض خو �

نقدم يف ما يلي قائمة من اخلواص املرتبطة بالتوازي والتعامد باعتبار 

  .املستقيمات واملستويات يف الفضاء
  ).انظر الشكل املوايل(إذا عامد مستويان نفس املستقيم فإن املستويني متوازيان . 1

ملستوي إذا توازى مستويان فإن كل مستقيم عمودي على أحدمها يعامد ا. 2

  ).انظر الشكل املوايل(اآلخر 

  
إذا توازى مستقيمان فإن كل مستو عمودي على أحدمها يعامد املستقيم . 3

  .اآلخر

 .إذا عامد مستقيمان نفس املستوي فإما متوازيان. 4
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 .إذا عامد مستقيم مستويا فإن هذا املستقيم يعامد كل مستقيم حيتوي املستوي. 5

 .ن فإن كل مستقيم يعامد أحدمها يعامد اآلخرإذا توازى مستقيما. 6

 .إذا كان مستقيم عموديا على مستو فإنه يعامد كل مستقيم حيتويه ذلك املستوي. 7

مستقيما حمتويا يف ) على األقل(إذا وازى مستقيم مستويا فهو يوازي . 8

)يف الشكل املوايل نرى أن املستقيم . املستوي )Dزي املستوي  يوا( )P .

 .ومن مثّ فهو يوازي مثال املستقيمات الثالثة املوضحة على املستوي

 
)إلدراك هذه النتيجة يكفي التفطن إىل أن كل مستو يشمل  )D وال ،

)يوازي املستوي  )Pم  يقطع هذا األخري وفق مستقي( )إن . ∆( )D و 

( )ولواله لتقاطع ( متوازيان ∆( )D و ( )P( مع املالحظة أن ،( )∆ 

)مستقيم حمتو يف املستوي  )P.  

)إذا وازى مستقيم . 9 )D مستويني ( )P و ( )Q فإنه يوازي املستقيم ( )∆ 

 .الذي ميثّل تقاطعهما
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)1إذا كان مستقيمان متقاطعان. 10 )D  2و( )D يف مستو( )P موازيني 

)3ملستقيمني  )D4 و( )D يف مستو ( )Q فإن املستويني ( )P و ( )Qمتوازيان . 

  
)إذا كان مستويان . 11 )P و ( )Q متوازيني وقطعا مبستو ( )R عند 

)مستقيمني  )D و ( ')D فإن ( )D و ( ')Dمتوازيان  .  

  
)إذا كان مستقيم . 12 )D يوازي مستقيما ( ')D حمتويا يف مستوي ( )P 

)فإن املستقيم  )D واملستوي ( )Pمتوازيان .  

  
)و واحد هناك مست. 13 )Pا معلوما يعامد مستقيم ( )D ومير بنقطة معلومة A 

  



املضلعات واسمات : امس الفصل اخل  

 

 296 

]املستوي احملوري لقطعة مستقيمة . 14 ]AB هو جمموعة النقاط M من الفضاء 

MA اليت حتقق M، أي النقاطB و Aية املسافة عن املتساو MB=:  

  
  تقاطع مستو مع متوازي مستطيالت وأسطوانة �

 :ملنحرف املظلل  التقاطع هو شبه ا.تقاطع متوازي مستطيالت ومستو مير بأحد رؤوسه. 1

  
 ). I،  J، K(تقاطع مكعب ومستو مير مبنتصفات أحرف متوالية . 2

  :هذا التقاطع هو املضلع السداسي املظلل 
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تقاطع متوازي مستطيالت ومستو يشمل أحد أحرف متوازي . 3

  : هذا التقاطع هو املستطيل املرسوم داخل اسم . يالتاملستط

  
تقاطع متوازي مستطيالت ومستو يقطع وجهني وفق قطعتني موازيتني . 4

  :هذا التقاطع هو املستطيل املظلل. ألحد األحرف

  
  :هذا التقاطع هو القرص املظلل . ور األسطوانةـتقاطع أسطوانة ومستو عمودي على حم. 5
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  : هذا التقاطع هو املستطيل املظلل.سطوانة ومستو يوازي حمور األسطوانةتقاطع أ. 6

  
 مساحات وحجوم بعض اسمات �

  تعريف املخروط  . 1

يف اهلندسة األولية املخروط هو السطح الذي حنصل عليه جبعل مثلث قائم 

يف هذه احلالة تسمى املساحة اليت ميسحها . يدور حول أحد ضلعيه القائمني

  . الضلع القائم اآلخر قاعدة املخروط) وهي قرص(

كما يسمى . أما ارتفاع املخروط فهو طول الضلع الذي يدور حوله املثلث

  .طرف هذا الضلع الذي ال ميس القاعدة رأس املخروط

  .نصف زاوية الرأس للمخروط هي الزاوية املثلث القائم اليت رأسها رأس املخروط

  :وبعبارة أوضح 

   فإن AB وجعلناه يدور حول الضلع B مثلثا قائما يف ABCإذا كان 

 *A ،هو رأس املخروط   

   هو ارتفاعه، BCالطول * 

 الواقع يف BC ونصف قطره Bقاعدته هي القرص الذي مركزه * 

)املستوي العمودي على املستقيم  )AB ونصف زاويته هي ،�BAC.  
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  مالحظة

. يه عمومايسمى املخروط الذي عرفناه آنفا خمروطا دورانيا أو قائما، وهو الذي نعن

  .للمخروط يف اهلندسة يشمل سطوحا أخرى) ظريالن(لكن املفهوم العام 

  مساحة املخروط . 2

  نعترب خمروطا دورانيا تصميمه من الشكل 

  
 وطول املسافة الفاصلة بني rص نصف قطره  وقاعدته قرAرأسه 

 Sإن املساحة اجلانبية . aالرأس ونقطة من نقاط حافة القاعدة يساوي 

ذي مركزه ، أي جزء القرص ال�ABCللمخروط هو مساحة املثلث املنحين 

A ونصف قطره a وزاويته α .حسابS ن أنيبي   
2 2 2

2 2

a a r
S ar

a

α π π= = =  

وإن حبثنا عن املساحة الكلية فعلينا أن نضيف إىل املساحة السابقة 

2ar :دة، أي أن املساحة الكلية هي مساحة القاع rπ π+.  

  حجم األسطوانة. 3

 نصف r هو ارتفاع هذه األسطوانة الدورانية، وكان hإذا كان 

  :  تعطي )تخدام التكاملباس (Vقطر قاعدا فإن العالقة اليت تعطي احلجم 

.2V r hπ=  
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  حجم املخروط . 4

 كما هو hوارتفاعه   Rنعترب خمروطا دورانيا نصف قطر قاعدته 

  ) :املمثل ملقطع خمروط(مبين يف الشكل املوايل 

  
خروط هو هذا املحجم 

2

3

R h
V

π=.  

  مالحظة

 حبجم hوارتفاعه   Rنالحظ عند مقارنة حجم خمروط نصف قطر قاعدته 

 أن حجم املخروط يساوي hوارتفاعها  Rأسطوانة نصف قطر قاعدا 

  . سطوانة حجم اإلثلث

 خمروطات داخل إسطوانة إن كان 3" وضع"يعين ذلك أننا نستطيع 

يف حني أن مساحة مستطيل ... هلا نفس االرتفاع ونفس نصف القطر

 مساحة املثلث الذي يكون ارتفاعه عرض املستطيل وقاعدته نصفتساوي 

 أال يرجع ذلك إىل االنتقال من املستوي إىل الفضاء ! طول ذلك املستطيل

  ؟3 إىل البعد 2االنتقال من البعد . ..

  حجم الكرة. 5

ميثل سطح الكرة أصغر مساحة ممكنة من بني : هناك خاصية مهمة للكرة 

مبعىن أنه إذا أعطي حجم وطلب وضعه داخل . السطوح اليت حتيط حبجم معطى

  . إناء وأردنا أن يكون سطح اإلناء أصغريا فال بد أن خنتار اإلناء كروي الشكل



املضلعات واسمات : امس الفصل اخل  

 

 301 

ن الكرة حتتوي على أكرب حجم ممكن من بني السطوح اليت هلا كما أ

  .مساحة معطاة

 مبعىن أنه إذا أعطي سطح مساحته معلومة وأردنا أن نعطي له شكال 

  .جيعله حيتوي على أكرب حجم ممكن فال بد أن جنعله يأخذ شكل كرة

 عندما –هذه اخلاصية هي اليت جتعل فقعات الصابون وقطرات املاء 

 تأخذ أشكاال كروية ذلك أن الضغط السطحي يسعى –ثري اجلاذبية مل تأ

  .دوما إىل تصغري املساحة

ذه الكرة  هلVحلجم عند حساب ا .Rنعترب كرة نصف قطرها 

 :جند أن ) باستخدام التكامل(
34
.

3

R
V

π=  

  
  مالحظة

مخيدس قد بين أن مساحة سطح كرة تساوي املساحة اجلانبية لألسطوانة كان أر

 . اليت قطر قاعدا يساوي قطر الكرة وارتفاعها يساوي أيضا قطر الكرة

 
24 هوRولذلك نستنتج مما قاله أرمخيدس أن مساحة سطح كرة نصف قطرها  Rπ. 
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  املساحاتجدول . 6

نذكر يف اجلدول التايل مبساحات بعض األشكال اهلندسية يف 

وقبل ذلك نذكّر أن املوشور هو جمسم له قاعدتان متوازيتان . الفضاء

وجوانبه مستطيالت، ويكون املوشور قائما إذا كانت األحرف اجلانبية تعامد 

. ...)املكعب موشور، وكذلك متوازي املستطيالت، (مستويي القاعدتني 

  . أما اهلرم فجوانبه مثلثات، ورأسه هو الزاوية املشتركة لتلك املثلثات
  

  املساحة  الشكل 

  a  26aمكعب طول ضلعه 
a  ، b ، c  2متوازي املستطيالت أبعاده  2 2ab bc ac+ +  

  حميط القاعدة يفجداء: املساحة اجلانبية   املوشور القائم

  االرتفاع

جمموع مساحات املثلثات : املساحة اجلانبية   اهلرم

  اجلانبية

 Rأسطوانة دورانية نصف قطر قاعدا 

  hوارتفاعها 

2: املساحة اجلانبية  .R hπ  

22: املساحة الكلية  . 2R h Rπ π+  

2 :اجلانبية  املساحة  h وارتفاعها Rخمروط نصف قطر قاعدا  2r r hπ +  

: املساحة الكلية 
2 2 2r r h rπ π+ +  

R  24كرة نصف قطرها  Rπ  
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  جدول احلجوم. 7

  :نقدم يف اجلدول التايل قائمة توضح حجوم أهم األشكال اهلندسية يف الفضاء 
  احلجم  الشكل 

  a  3aمكعب طول ضلعه 
.  a  ، b ، cمتوازي املستطيالت أبعاده  .a b c  

  مساحة قاعدته يف ارتفاعه  متوازي وجوه 

  ثلث جداء قاعدته يف ارتفاعه  اهلرم

  ارتفاعهمساحة قاعدته يف   املوشور

 Rأسطوانة دورانية نصف قطر قاعدا 

  hوارتفاعها 

2.R hπ  

  مساحة قاعدا يف ارتفاعها  أسطوانة

.h  2 وارتفاعها Rخمروط نصف قطر قاعدا 

3

R hπ  

  ثلث جداء مساحة قاعدته يف ارتفاعه  اهلرم

R  34كرة نصف قطرها 

3

Rπ  

a ، b ، c  4جمسم ناقصي أنصاف حماوره 
. .

3
a b c

π  

 ونصفا قطري قاعدتاه hجذع خمروط ارتفاعه 

R و 'R  
( )2 2' '

3

h
R R RR

π + +  

)  R'وRقاعدتاه  ونصفا قطريhجذع كرة ارتفاعه )2 2 23 3 '
6

h
R R h

π + + 

r   2 ونصف قطر الكرة hقبة كرة ارتفاعها

(3 )
3

h
r h

π −  
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  مالحظة

)حلساب حجم أي جمسم نستخدم العالقة  )A t dt∫ اليت تعرب عن احلجم 

  :املطلوب حيث 
1 (( )A t سم العمودي علىالذي ينتمي إليه" احملور"  هي مساحة مقطع اt ،  

2 (t االرتفاع" متسح." 

  اسمات اإلفالطونية �

حيمل هذا االسم كل متعدد وجوه يتشكل سطحه من مضلعات 

هناك مخسة جمسمات من هذا القبيل، . منتظمة متطابقة حتدها زوايا متساوية

  :هذه اسمات هي . وميكن الربهان على أنه ال يوجد أكثر من ذلك

نوع   اسم

ات مضلع

  كل سطح

عدد 

  الرؤوس

عدد 

  األحرف

عدد 

  الوجوه

  شكل اسم

رباعي 

  الوجوه

مثلث 

متساوي 

  األضالع

4  6  4  

  

  6  12  8  مربع  املكعب

  
وجوه  متعدد

   وجها 12ذو 

  12  30  20  مخاسي

  
متعدد وجوه 

  وجها 20ذو 

  20  30  12  مثلث

  
وجوه  متعدد

   وجوه8ذو 

  8  12  6  مثلث
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احلاالت الحظ يف هذه املتعددات السطوح أن لدينا يف كل 

2S A F− + ذلك  أيضا ما الحظناه يف كل احلاالت اليت طلب منا فيها . =

Sحساب  A F− 2Sتسمى العالقة .  يف التمرين+ A F− +  عالقة أولر =

Euler .ديكارت -وهناك من يسميها عالقة أولر Descartes ألنه يبدو 

رت كان قد برهن على عالقة مماثلة مل يتم نشرها، ولذا أضاف البعض أن ديكا

 تعميما Poincaréوقد أثبت بوانكريه . اسم ديكارت إىل تسمية هذه العالقة

  .3 يف فضاءات متعددة األبعاد، بعدها أكرب من 1893لعالقة أولر عام 

. مكن أال تصدق عالقة أولرإذا مل يكن متعدد الوجوه حمدبا فمن امل

12S: ولدي الرياضيني الكثري من األمثلة، منها الشكل التايل الذي فيه  = 

،24A =، 10F 2S:إذ جند هنا. = A F− + = −  

  
2Sتنص عالقة أولر على أن  A F− +  السطوح بدون  إذا ما كان متعدد=

ثقوب، أي إذا حذفنا منه أحد وجوهه فإننا حنصل على سطح مترابط 

تسمى هذه اسمات متعددات الوجوه من ). باللغة الطبولوجية(ببساطة 

وبالتايل . 0كل متعددات الوجوه احملدبة من النمط: مثال ذلك . 0النمط 

 .دق على هذه اسمات عالقة أولرتص

   مترين

   . سطح كرة مع مستقيمادرس تقاطع
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  احلل 

)نعترب مستقيما  )D وسطح كرة S مركزها O ونصف قطرها r . نرمز بـH 

) العمودي على املستقيم Oملسقط  )D وبـ d للمسافة OH . حاالت3هناك :  

d احلالة األوىل r> : أن ال يتقاطع سطح الكرة مع املستقيم، أي 

( )S D∩ = ∅.  

  
d حلالة الثانيةا r= :  هناك نقطة مشتركة واحدة بني سطح الكرةSواملستقيم  

( )D هي النقطة ،H .تسمى هذه النقطة نقطة متاس املستقيم بسطح الكرة.  

  
d لثالثةاحلالة ا  r< :       هاتان . هناك نقطتا تقاطع بني سطح الكرة واملستقيم

  .Hمتناظرتان بالنسبة للنقطة  النقطتان
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II .اهلندسة مراجع : 
 :هناك مراجع كثرية يف اهلندسة تغطي هذا املوضوع نذكر منها 

اهلندسة، دورس ومتارين : بوركاب . شرابطة، ح. قاصد، ب. سعد اهللا، ع. ب.أ. 1

  .1990حملولة، دار شريفة، اجلزائر، 

، املعهد )ة دروس مطبوع6(دروس يف اهلندسة ألساتذة التعليم الثانوي : سعد اهللا . ب.أ. 2

  .2007-2006الوطين لتكوين مستخدمي التربية وحتسني مستواهم، احلراش، اجلزائر، 

، املعهد الوطين لتكوين )مطبوعة(دروس ملفتشي التعليم املتوسط : سعد اهللا . ب.أ. 3

  .2008مستخدمي التربية وحتسني مستواهم، احلراش، اجلزائر، 
4. Abdeljaouad Mahdi : Eléments de géométrie du plan, 
Pub. de l’Association Tunisienne des Sciences 
Mathématiques, Tome 2, Tunis, 2000. 
5. Antoine Dalle & C. De Waele : Cours de géométrie à l'usage de 
l'enseignement moyen et de l'enseignement normal,  21e edition, 
ed. La Procure Namur, Bruxelles, 1959.  
6. Jean-Luc Chabert : Les géométries non euclidiennes, 
Repères, Octobre, 1990. 
7. Jean Dieudonné : Pour l'honneur de l'esprit humain, 
Coll. Pluriel, Ed. Hachette, Paris, 1987. 
8. Stamatia Mavridès : La relativité, Que sais-je, n° 37, P.U.F, 1995. 

  ) :دروس ومتارين(يف املواقع التالية توجد العديد من الدروس والكتب اانية حول اهلندسة . 9
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www.bibmath.net 
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www.cmp.caltech.edu/~lifshitz/quasicrystals.html 
www.mathcurve.com/polyedres/regulier/polygoneregulier.shtml 
pagesperso-
orange.fr/debart/geoplan/polygone_regulier.html#ch7 
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