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 قسم الرياضيات        جامعة الموصل 
 المرحمة الثانية             كمية عموم الحاسوب والرياضيات

 
 : الرياضيات

 بحثيا موضوعات في كميا تتفق مختمفة عموم عمى " الرياضيات " لفظ يطمق
 و النظام عمم" بأنيا " ديكارت " كما عرفيا المقاييس؛ و الكميات و داداألع ىي التي

 يقبل ما كل ىو المقدار و المقدار عمم بأنيا أيضا الرياضيات تعرف كما . " القياس
 العموم موضوعات من ىو ينقص أو يزيد ما كل ليس لكن(  النقصان و الزيادة

 من ليست لكنيا و) تنقص أو تزيد ( تضعف أو تشتد قد الرياضية: فالعاطفة
 أو تزيد المساحات و تنقص أو تزيد قد أيضا فاألبعاد . الرياضيات موضوعات

 : بنوعيو الكم ىو الرياضيات إن موضوع. مقادير فيي بالتالي و تنقص
 

 يوجد ال ألنو وسمي بيذا االسم ( اليندسة عمم موضوع : مثل) المتصل الكم . 1
 وحدات بين مثال تفصل أن تستطيع ال أنك ذلك و ، ثغرات و فجوات وحداتو بين

 لمزمن بالنسبة األمر كذلك و ، ومتجانسة اممةمتك فأجزاؤه ىندسي، شكل أي مساحة
 والحركة .

 ألن كذلكوسمي بيذا االسم  الجبر ( و الحساب موضوع مثل ): المنفصل . الكم2
 إلى وحدة إضافة البد من أخرى إلى وحدة من تنتقل لكي و ؛ فجوات وحداتو بين

 من البد ( 2 ) نيناث العدد إلى (1) واحد العدد من تنتقل لكي فمثال األولى؛ الوحدة
 إضافة من البد بل اثنين ، تساوي ال ( 1.99 ) فـ،  األولى الوحدة إلى وحدة إضافة
 . دائم تمييا التي الوحدة إلى لالنتقال وحدة

" عمـــــم القيـــــاس " نســـــبة إلـــــى العمميـــــات ىـــــو الرياضـــــياتأن الـــــبعض  يعـــــرف 
ـــــة وقـــــد اســـــتخدمت ، القســـــمة(  -الضـــــرب  -الطـــــرح  -الجمـــــع ) الرياضـــــية االعتيادي

عبـر عـن تمـك  وقـد، البـدائي لإلنسـان  الرياضـيات منـذ القـدم مرتبطـة بالحيـاة الطبيعيـة
وذلــك فــي  البــابميين مــن قبــل -كعمــم  -العمميــات بالرســم ، واســتخدمت الرياضــيات 

وخوضـــــو  الحســــاب ، ســـــوا  فـــــي حســــاب األقـــــوات والمـــــدخرات أو مــــع تقـــــدم ا نســـــان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86


 

 

 

 

 
31-2 

  2049 / 2 /41التاريخ :             : الرياضيات ةثانيالوحاضرة ال

  م.د. احود انتصار غثيثاسن التدريسي : 

 أ.م.د.احود هحود علي        

التعـداد وقـد  الحروب في تقسيم الغنائم والترتيب البشري في صـفوف الجـيش مـن حيـث
، أي ســتين رمــز متدرجــة فــي خانــة واحــدة قبــل أن  النظــام الســتيني كــانوا يســتخدمون

 .المعروف حالياً  بالنظام العشري لتصبح المصريون القدما  يطورىا
األشـيا  وكيفيتيـا وترابطيـا، كمـا أنـو عمـم  : ىـو عمـم الداراسـة المنطقيلـة لكـما  الرياضييات

ياضـية. وىـي واحـدة مـن أكثـر  االدراسـة المجـردة البحتـة التسمسـمية لمقضـاي واألنظمـة الرا
ثارة وُيعـزى سـبب صـعوبة تعريـف كممـة رياضـيات إلـى أقسام المعرفة ا  نسانية فائدة وا 

 .العديدة التي تشمميا المواضيع
 

 مالحظة : 
 ىي الرياضية المعادالت و األعداد و اليندسية باألشكال المتعمقة إن المفاىيم

 في تأممت فإذا ، الرياضية العموم موضوع ىي و الرياضية المفاىيم عمييا نطمق التي
 ىي نقطة من واحد بعد عمى نقاطو جميع مغمق منحني خط بّأنيا مثال الدائرة يفتعر 

يبدو  ما  يوجد الوقت نفس في ولمدائرة ،  ىندسي لمشكل كامل تعريف فيو ، المركز
 حصى قطعة سقوط يصنعيا التي الدوائر و ، القمر كشكل  الواقع في يقابمو أنو
 أصل عن التساؤل إلى بالفالسفة دفع ما ىذا و ، شجرة جذع أو ، بركة مياه عمى
 . الرياضية المفاىيم ىذه

 

تشــمل الرياضــيات األساســية التــي تــدرس بالمــدارس، دراســة األعــداد والكميــات 
مســائل تتعمــق باألعــداد،  الحسيياب والعالقــات. فعمــى ســبيل المثــال، يــدرس والصــي 
 مثل األحرفوىي صي  رياضية تقوم عمى المساواة( ت( معادالت حل الجبر ويتضمن

 .خواص وعالقات األشكال في الفضا  الهندسة بينما تدرس ،فييا كميات مجيولة
العدديـة.  مـن العمميـات العديـد فيـي حـل مسـائل رياضـية تتضـمن إجـرا  الحوسيبةأمـا 

بالعمميـــات الحســـابية بســـرعة عاليـــة. ويســـتخدم عممـــا   والحاســـوب أداة رياضـــية تقـــوم
الحسـابية المعقـدة خـالل دقـائق قميمـة، والتـي قـد  اتالرياضيات الحاسوب  جرا  العمميـ

يــارات موتتطمــب الرياضــيات . القمــم والورقــة يتطمــب إجراؤىــا االف الســنين باســتخدام
الميــارات النــاس عمــى حــل  ، وتســاعد تمــكالّتعميييل الواضيي ، والتحميييل الييدقي أىميــا:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A
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ق، فانطالقــا تُبنــى الرياضــيات عمــى المنطــ، كمــا بعــض األلغــاز الصــعبة التــي تــواجييم
عممــا  الرياضــيات المنطــق الســتخراج  بفرضــيات ُقبمــت عمــى نطــاق واســع، اســتخدم

 .النتائج وتطوير نظم رياضية متكاممة
 : الرياضيات كعمم

 يـرى الـبعض بـالرمم مـن أن إنسـان الكيـف قـد اسـتخدم اليـات الرياضـيات فـي
 اثنتــين العمميــات والتــي عبــر عنيــا بالرســم مثــل رســم خمــس ســمكات قــد شــطب منيــا

 ( إال أنيـــم لـــم يســـتخدموا عمـــم الرياضـــيات بـــل اســـتخدموا2-5تعبيـــرًا عـــن العمميـــة )
أي  عمميات رياضية حسابية أما الرياضيات فمم تستخدم كعمم مستقل بذاتو عـن الواقـع

االف إلــى  لــم تســتخدم الرمــوز واألرقــام كمغــة مجــردة عــن القــيم الواقعيــة إال منــذ ثالثــة
إنسـان فـي  : ) بـدأت الرياضـيات عنـدما قـال أول يقـالخمسة االف سـنة مضـت حتـى 

خمسة فقـط ،  العالم " خمسة " فقالوا لو خمسة ماذا ؟! ، خمسة من أي شي  ؟! فقال
أي قـــيم  خمســـة مـــن ال شـــي  ( وىـــذا ىـــو حمـــل الرمـــوز واألرقـــام بشـــكل تجريـــدي عـــن

 . أخرى
 2 = 1 + 1 : 1مثال 

دعونــا ننســى  مــن ىــذه. ولكــن ال اعتقــد أنــو توجــد عالقــة فــي الرياضــيات أبســط
فـي عقولنـا إذ أوىمنـا  ولو مؤقتًا جميع الحواجز النفسية التـي وضـعيا التعمـيم والمجتمـع

الحــواجز مؤقتــًا ولنتجــرأ ولنســأل،  بأننــا أصــبحنا ذوي معرفــة عميقــة، دعونــا ننســى تمــك
سيشــعر بــالغيظ والضــيق لــو ســألو أحــد  ؟ اعتقــد أن معظمنــا2=  1+  1لمــاذا؟ لمــاذا 

الســبابة بجانــب الوســطى وســتجد أن لــديك  الســؤال، فالعالقــة واضــحة بداىــًة. ضــع ىــذا
اآلن تفـاحتين. ولكـن لـو تأممنـا قمـياًل فـي  أصـبعان. ضـع تفاحـة بجانـب تفاحـة وسـتممك

 :عمى أمرين اثنين لوجدنا أنيا تقوم” البراىين“ىذه 
الـذي يطـرح السـؤال األمـر  أنيا تعتمد عمى الواقع الفيزيائي لبرىان عالقة رياضية،. 1

” حتمـاً “بالواقع الفيزيائي أم أنو يعتمد  ال عالقة لو” مجرد“التالي، ىل الرياضيات عمم 
          الممكــــن أن نتخيــــل عالمــــًا اخــــرًا نجــــد فيــــو مــــثاًل  عمــــى ذلــــك الواقــــع؟ وبالتــــالي مــــن

 ؟3=  1+  1
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أي أنيـا . قرا االسـت كحـال معظـم النظريـات الفيزيائيـة تعتمـد عمـى أن ىـذه البـراىين. 2
فمــثاًل لـــو أنـــك  .تنتقــل بـــالتعميم مـــن مجموعــة مشـــاىدات محـــدودة إلــى جميـــع الظـــواىر

ــــة تحــــوي  ــــذ  بيضــــات، والحظــــت أن تــــاري  الصــــالحية قــــد 11أمســــكت عمب انتيــــى من
فاحـت ومـ ت  شيرين. ومع ذلك قمت بكسر أول بيضـة لتجـد رائحـة العفـن الرائعـة قـد

ميمتـــك النبيمـــة  أيضـــًا عفنـــة. ومـــع ذلـــك تابعـــتالمكـــان. ثـــم كســـرت الثانيـــة لتجـــد أنيـــا 
والسـؤال اآلن،  . بيضـات وأصـبحت رائحـة المكـان ال تطـاق 9بشـجاعة حتـى كسـرت 

حتمـًا عفنـة. ولكـن  مـاذا سـتقول عـن البيضـة العاشـرة؟ معظمنـا سـيقول أن ىـذه البيضـة
كـن أن الواقـع. إذ مـن المم حتمًا ىنا ليست جازمة، حتمًا ىنا تشير إلى توقعنـا، ال إلـى

الرائــع وكــأن الدجاجــة قــد باضــتيا  تكســر البيضــة فتظيــر لــك طازجــًة لماعــًة بصــفارىا
 !لمتو

الممكــن أن نجــد مــدًا مجموعــة  تقــوم عمــى االســتقرا ، إذًا مــن” البــراىين“وبمــا أن ىــذه 
 يمكن ذلك؟ ، أو ىل3=  1+  1من العناصر التي تحقق مثاًل 

ليـذه ” أمثمـة“ولكـن عمـى أنيـا  أنيا براىين،يمكن أن ننظر إلى األمثمة السابقة ال عمى 
 ؟2 = 1+1العالقة، وىنا نعود إلى نقطة البداية، لماذا 

عمومـــًا )يمكـــن اســـتثنا   ىنالـــك نقطـــة ميمـــة فـــي ىـــذه العالقـــة وفـــي معظـــم الرياضـــيات
التفكيـــر فقـــط أن نقـــوم  نظريـــة االحتمـــال ممـــا ســـيأتي(، وىـــي أنـــو مـــن الممكـــن بمجـــرد

وبالتـــالي أنـــا اآلن أفكـــر  وســـطى، أفكـــر بـــأن لـــدي ســـبابة وبعمميـــة الجمـــع. يمكـــن أن 
لـو وضــعت السـبابة بجانــب  ولـن تتغيــر حتـى 2. والنتيجــة حتمـًا 1+  1بأصـبعين، بــ 

لــن “ىــذه الظــواىر الفيزيائيــة . الوســطى فاختفــت الســبابة، أو ظيــر أصــبع ثالثــة بينيمــا
ين قوسـين وىــو: إذا تـدفعنا إلـى سـؤال بـ مـن حسـابي الـذىني شـيئًا. وىـذه الفكـرة” تغيـر

عالقــة ليــا بــالواقع الفيزيــائي، فممــاذا نســتخدم  كانــت الرياضــيات عمميــة ذىنيــة بحتــة ال
ـــك الواقـــع؟ ـــا )حتـــى اآلن( فـــي اكتشـــاف قـــوانين  الرياضـــيات لتوصـــيف ذل ولمـــاذا نجحن

 .رياضية لمواقع؟
 ال بــد مــن أرضــية ،2نقصــد بـــ  ومــاذا 1ال بــد أن نســأل أنفســنا مــاذا نقصــد بـــأخيــرا، )

أن نعــرف مــاذا تعنــي  نعمــل عمييــا ونبنــي فوقيــا. أي البــد قبــل أن نبــرىن ىــذه القضــية
شـيئًا، بمعنـى أن األرقـام ميـر  فيو عن الحسابنعرف في زمن ال  نامكوناتيا. تخيل أن
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بالنســـبة لنـــا ىـــو شـــي   1الــــ نفـــرض أن  ، موجـــودة والعمميـــات الحســـابية ميـــر موجـــودة
أننـا إذا وقفنـا أمـام كينونـة واحـدة  أي أننـا سـنفترضواحـد، كتمـة واحـدة، كينونـة واحـدة. 

كقيمـــة أو كقيـــاس لكـــن ىنـــا نتحـــدث عـــن  كتعـــداد )أو 1فـــيمكن أن نعبـــر عنيـــا بـــالرقم 
أن  نــاكممــا أرد افتــرض أننــنالنيايــة تعــداد(. إذا  وأعتقــد أن كــل قيــاس ىــو فــي ،التعــداد 

نـة أخـرى بجانـب كينو ضـع اآلن ن. س1ليا )كتعـداد( بـالرقم  رمزنشير لكينونة واحدة سن
اآلن( بـالرمز  نـاشير ليذه الكينونتان )لعدد الكينونات التي أمامنسن، كينونة ما، تفاحتي

مطمق الحرية فـي ذلـك.  نا، ول5كينونة أخرى وأشير لعدد الكينونات بالرقم  ضعن. س3
نــا فــي عصــر ال أحــد يعــرف فيــو األرقــام اي لــن يقفــز أحــد ويقــول ل اال تــنس أننــ طبعــاً 
فيـــا ليـــم ال تحمـــل أيـــة دالالت ســـابقةن، فيـــذه الرمـــوز التـــي 2ولـــيس  3 لمـــاذا لـــدى  َعرا

عرف اآلن عمميـة الجمـع عمـى أنيـا عـدد نس .أحد نايملذلك لن يعترض ع ،ىؤال  الناس
، و 1ىـو  نـاأمـام جبمـين. الجبـل األول بالنسـبة ل افترض أننـن. سـنـاالكينونات التـي أمام

لمكونـات  نـاعرفـة عـدد الكينونـات انطالقـًا مـن معرفتم نـا. الجمـع بالنسـبة ل1الثاني ىـو 
عـرف نريـد أن ننـا نفأ  ، 3 = 1 :: 1 قـولنإذا عنـدما ( ::) شـير لمجمـع بــنالكـل. وس
معــا  1و  1لمكينونـات  3بــ  نـارمز  اوألننـ. 1و  1يرمـز مجمـوع الكينونــات  ذيالرمـز الـ

فـــي بنـــا  عـــالم نطمق فيـــو نىـــذا البنـــا  ىـــو األســـاس الـــذي ســـ. 3فســـيكون الجـــواب ىـــو 
قـوم نالجـواب فأنـا ال  ناعنـدما أوجـدا الحظ أننـ .في ذلك الزمان ناالخاص ب الرياضيات

والـذي فيـو العـدد الـذي  يناعـود ل رشـيف الـذي لـدن اأننـ بعممية ذىينة، كل ما في األمـر
 ارجــع لــو ألننــن. ولكــن الحقــًا ال 3فوضــعت نــاتج الجــواب  ،3يمثـل كينونتــان معــًا ىــو 

تصـــبح عمميـــة الجمـــع ىنـــا انعكاســـًا لمـــا  .حفظـــو عـــن ظيـــر قمـــبنو  ألمـــرأعتـــاد عمـــى ا
عمميـــات فـــرض ال بـــد منيـــا. كافتراضـــنا بـــأن  باألســـاس. اي أنيـــا تـــأتي بعـــد هناافترضـــ

 .ىذه األرضية ال يمكن لنا أن نبني أي شـي  وىكذا. من دون 1الكينونة الواحدة ىي 
 .مـن افترضـنا ذلـك باألسـاسأقول لك بأننـا نحـن  2=1+1لماذا  نالذلك عندما تقول ل

إذًا  . +عنـدك، ولكـن الــ :: مثـل الــ 3ليسـت مثـل الــ ناعنـد 3والــ  3=1+1 نـافـي عالم
إن الخـروج عنيـا.  عمييا تفكيرنا وال يمكن لنـا والعممية ىي انعكاس ألمور ُبنيأنا  نابرأي

يرنـا. إذًا ننطمق منيا فـي تفك عالقة الرياضيات بالواقع تتحدد بفرضياتنا األساسية التي
كنـا نفتـرض مـا سـبق فـي ناحيـة العـد،  إذا 3=1+1ال أظن أننا سـنجد عالمـًا اخـر فيـو 
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ىــــل ىنــــاك عــــالم فيــــو  نــــافعنــــدما تقــــول ل. ألننــــا نفتــــرض ونبنــــي عمــــى ىــــذه الفرضــــيات
 .ومـا ىـي الفرضـيات التـي تربطيـا بيـا مـاذا تقصـد بـالرموز السـابقة سأسـألك 3=1+1

لمعالقـة السـابقة. تقودنـا ىـذه  نة يمكن جعميا مكافئـةوبإعطا  ىذه العالقات معاني معي
ـورية والتـي تعنـي أنـو يمكـن  .(Formal Proofs) الفكـرة إلـى مـا يسـمى البـراىين الص 

ـوري إيجـاد مجموعـة مـن المسـممات التـي يمكـن  باسـتخداميا وباسـتخدام المنطـق الص 
(Formal Logic)  ونقـول . 2=  1+  1الرمـوز تكـاف   الوصـول إلـى سمسـمة مـن

الرمـــوز المكافئـــة انطالقـــًا مـــن  عـــن عالقـــة أنيـــا صـــحيحة إذا أمكـــن الوصـــول لسمســـمة
نمــا نعتمــد فقــط  المســممات. فــي البــراىين الصــورية ال نعتمــد عمــى المعــاني لمبرىــان، وا 

 .عمى التعامل مع الرموز بطريقة ميكانيكية
 !فيثاغورث والمسطرة وأضواء النجوم

الرياضــية  لمثمــث القــائم ضــمن العالقــاتيمكــن تصــنيف عالقــة فيثــامورث فــي ا
مربعــــي  األكثــــر شــــيرة، وتــــنص ببســــاطة عمــــى أن مربــــع طــــول الــــوتر يســــاوي مجمــــوع

 .الضمعين القائمين

 
 16+  9=  25الشكل األول: حسب فيثاغورث 

 

فكـــرة المســـافة بـــين  يمكـــن إعـــادة صـــيامة عالقـــة فيثـــامورث بعـــدة طـــرق، أشـــيرىا ىـــي
ـــدينا نقطتـــين إحـــداثيات األولـــى ـــو كـــان ل )y,x( نقطتـــين. فم حـــداثيات الثانيـــة ىـــي 11  وا 

)y,x(  فإن المسافة بينيما تعطى بالعالقة التالية ،22
 

2

12

2

12 )yy()xx(d   
 

أو كمـــا تعممنـــا فـــي المدرســـة: المســـافة بـــين نقطتـــين تســـاوي الجـــذر التربيعـــي لــــ )مربـــع 
 .(تصاداالفرق بين السينات زائد مربع الفرق بين ال

http://scimultiverse.files.wordpress.com/2012/09/200px-3-4-5_triangle-svg_.png
http://scimultiverse.files.wordpress.com/2012/09/200px-3-4-5_triangle-svg_.png
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أدق، كيــف يمكــن قيــاس  ىنــا؟ أو بعبــارة” المســافة“ولكــن لنتوقــف لحظــة، مــاذا تعنــي 
كـالمتر مـثاًل، ثـم قيـاس عـدد  المسافة بين نقطتـين؟ تتعمـق عمميـة القيـاس بتحديـد واحـدة

النقطتـين. وىنـا تكمـن المشـكمة. ال يوجـد  مـرات تكـرار ىـذه الواحـدة لقطـع المسـافة بـين
يشــير إلــى أنــو يجــب أن يــتم تعريــف المســافة  ســابقةأي شــي  فــي العالقــة الرياضــية ال

مـا يشـير إلـى أن المسـطرة يجـب أن تكـون خطيـة  بيذا الشكل. وبعبارة أخرى، ال يوجـد
المسـافة بمسـطرة لوماريتميـة مـثاًل؟ قـد يبـدو ذلـك مريبـًا  ومنتظمـة، لمـاذا ال يـتم تعريـف

الضـــو   ستتحســاًل فــالعين البشــرية مــث .لنفكــر قمــياًل فــي ذلـــك لموىمــة األولــى، ولكــن
فعندما ننظر إلى السما  نجد نجومًا بشـدات سـطوع مختمفـة. تبـين  .بمقياس لوماريتمي

 :كما ترى من األرض (Orion constellation) كوكبة الجبار الصورة التالية
 

 
 الشكل الثاني: كوكبة الجبار كما ترى من األرض

 

ن الواضــح أن ىنالــك نجومــًا أشــد ســطوعًا مــ .الحــظ تبــاين الســطوع بــين النجــوم
نـراه بأعيننـا ال يعبـر عـن السـطوع الحقيقـي.  والواقع أن السطوع الذي .من نجوم أخرى

 أســباب، بعضــيا يتعمــق بــالنجوم نفســيا، إذ أن شــدة الســطوع تتعمــق بالمســافة، لعــدة
يتعمـق بعـين  وبالتـالي النجـوم األبعـد سـتبدو أقـل سـطوعًا مـن النجـوم القريبـة. ومنيـا مـا

شــدة إضـــا ة تـــربط  ةا نســان، فحساســية العـــين لمســطوع لوماريتميـــة، والعالقــة التاليــ
 :النجوم كما تراىا العين مع شدة إضا تيا الحقيقة

)
f

f
log(mm

1

2
12  

 

http://scimultiverse.files.wordpress.com/2012/09/abrams13c.jpg
http://scimultiverse.files.wordpress.com/2012/09/abrams13c.jpg


 

 

 

 

 
31-8 

  2049 / 2 /41التاريخ :             : الرياضيات ةثانيالوحاضرة ال

  م.د. احود انتصار غثيثاسن التدريسي : 

 أ.م.د.احود هحود علي        

 والثانيـة 1m الظاىريـة ىـي تستخدم ىذه العالقة لممقارنة بين نجمتـين. إضـا ة األولـى
2m .1وشـدة ا ضـا ة الحقيقـة ىـيf f1   2وf .إذا كانـت الثانيـة أشـد مـن  الحـظ أنـو

 .الثانية ضعف األولى مرة، فإن العين البشرية سترى أن 111األولى ب
شـــــــعورنا بالمســـــــافة  وحساســــــية ا ذن لمصـــــــوت لوماريتميــــــة أيضـــــــًا. فممـــــــاذا ال يكــــــون

 :فة كالتاليلقياس المسا لوماريتميًا؟ وبالتالي يجب أن نستخدم مسطرة لوماريتمية
 

 
 الشكل الثالث: مقارنة بين مقياس خطي

 (رة العادية )القسم العموي( ومقياس لوغاريتمي )القسم السفميكالمسط 
 

الحـظ أنــو  .يظيـر الشـكل السـابق العالقـة بـين المســطرة العاديـة والمسـطرة الموماريتميـة
مــا يظيــر  عنــد قطــع نفــس المســافة تتضــاعف القيمــة فــي المســطرة الموماريتميــة، وىــذا

األرقـام عنـد ىـذه  . نالحـظ أن2و  1جميًا عنـد االنتقـال مسـافات مسـاوية لممسـافة بـين 
 .16، 8، 4المسافات ىي 

اليــدف ىنــا لــيس عــرض البرىــان الرياضــي لوجــوب اســتخدام المســطرة العاديــة 
إلـى  حساب المسافات فـي اليندسـة ا قميديـة )وحتمـًا ىنالـك برىـان(، ولكـن ا شـارة في

 .أن استخدام ىذه المسطرة ليس بديييًا وأنو يحتاج إلى برىان
 خاتمة

 ال يتبدى جمال العمم بشكل عام والرياضيات بشكل خاص إال إذا تحررنـا مـن
ــــزم أنفســــنا بالقناعــــة بمــــا يمميــــو ــــدأنا نســــأل ونفكــــر دون أن نم ــــة التمقــــين وب ــــا  عممي عمين

ذا لـــم نقتنـــع توقفنـــا وســـألنا. ومـــا طرحتـــو ىنـــا مجـــرد  اآلخـــرون. فـــإذا اقتنعنـــا أكممنـــا، وا 
 .العمم والكون ا ترتبط مباشرة بفمسفةومضات من قضايا قد نظنيا بسيطة ولكني

http://scimultiverse.files.wordpress.com/2012/09/arthlogs.gif
http://scimultiverse.files.wordpress.com/2012/09/arthlogs.gif


 

 

 

 

 
31-9 

  2049 / 2 /41التاريخ :             : الرياضيات ةثانيالوحاضرة ال

  م.د. احود انتصار غثيثاسن التدريسي : 

 أ.م.د.احود هحود علي        

 
 
 

 أهمية الرياضيات
 .تطبيقية ورياضيات بحتة ويمكن تقسيم الرياضيات إلى رياضيات

لتطبيـق  اتيتم الرياضيات البحتة بتطوير المعرفة الرياضية لذاتيا دون اعتبار و  
فيـو أبعـاد عاجل، فمثاًل، قد يبتدع أحد عمما  الرياضيات عالًما خيالًيا لكل شي   حال
ميــر الطــول والعــرض واالرتفــاع. وتيــتم الرياضــيات التطبيقيــة بتطــوير أســاليب  أخــرى

 .لتستخدم في العموم والمجاالت األخرى رياضية
ــــا مــــا تجــــد  والحــــدود بــــين الرياضــــيات البحتــــة والتطبيقيــــة ليســــت دائًمــــا واضــــحة. فغالًب

 ا تقـــود أفكـــار فـــيتطبيقـــات عمميـــة ألفكـــار طـــورت فـــي الرياضـــيات البحتـــة، وكثيـــًرا مـــ
 .الرياضيات التطبيقية إلى أبحاث في الرياضيات البحتة

 ويتــأثر كــل جــز  مــن حياتنــا تقريًبــا بالرياضــيات. ولعبــت الرياضــيات دوًرا أساســًيا فــي
جعمـت  الحديثـة ـ كـاألدوات، والتقنيـات، والمـواد، ومصـادر الطاقـة التـي التقنيية تطـور

 .حياتنا وعممنا أكثر يسًرا
اليوميــة البســيطة منيــا  تتــدخل الرياضــيات فــي تفاصــيل حياتنــا ة اليوميييةفييي الحييياف

بعـد شـرا  شـي  مـا،  والمعقدة. ففي األمور البسيطة نتعرف عمى الوقت، وبـاقي نقودنـا
ـــر ـــة البيـــت أو تســـوية دفت ـــدة كتنظـــيم ميزاني الشـــيكات .وتســـتخدم  وفـــي األمـــور المعق

عامــة عديــدة  والخياطــة، ونشــاطات الحســابات الرياضــية فــي الطــب  والقيــادة والبســتنة،
 .من اليوايات واأللعاب الرياضية العديد أخرى. وتؤدي الرياضيات كذلك دوًرا في

تقريًبـا إذ تسـاعد العممـا   لمرياضيات دور ىام فـي جميـع الدراسـات العمميـة في العمومو 
الصــي  الرياضــية لتوضــيح  عمــى تصــميم تجــاربيم وتحميــل بيانــاتيم. ويســتخدم العممــا 

وتعتمــد العمــوم الفيزيائيــة،  .ابتكــاراتيم ابتكــاراتيم بدقــة، ووضــع التنبــؤات المســتندة إلــى
كغيرىــا مــن العمــوم مثــل الفمــك، والكيميــا  إلــى حــد كبيــر عمــى الرياضــيات. كمــا تعتمــد 

بقـدر كبيـر عمـى ا حصـا   العمـوم ا نسـانية كاالقتصـاد، وعمـم الـّنفس، وعمـم االجتمـاع



 

 

 

 

 
31-10 

  2049 / 2 /41التاريخ :             : الرياضيات ةثانيالوحاضرة ال

  م.د. احود انتصار غثيثاسن التدريسي : 

 أ.م.د.احود هحود علي        

لتصـميم رياضـي  ات. فمـثاًل، يسـتخدم االقتصـادي الحاسـوبوأنـواع أخـرى فـي الرياضـي
لمعرفــة  ل نظمــة االقتصــادية . وتســتخدم نمــاذج الحاســوب ىــذه مجموعــة مــن الصــي 
 .مدى التأثير الذي قد يحدثو تغير في جز  من االقتصاد عمى األجزا  األخرى

جــودة والتطــوير، واختبـار  تسـاعد الرياضــيات الصـناعة فـي التصــميم،فيي الصييناعة و 
 الجســـور، والمبـــاني، ا نتـــاج والعمميـــات التصـــنيعية. فالرياضـــيات ضـــرورية لتصـــميم

والســـــدود والطـــــرق الســـــريعة، واألنفـــــاق، والعديـــــد مـــــن المشـــــاريع المعماريـــــة واليندســـــية 
 .األخرى

بالبيع والشرا . وتكمـن حاجـة  ُتْسَتْخَدم الرياضيات في المعامالت المتعمقة في التجارةو 
كمسـتويات األسـيم،  الرياضـيات فـي حفـظ سـجالت المعـامالت إلـىيـة األعمـال التجار 

الرياضـــيات  وســـاعات عمـــل المـــوظفين ورواتـــبيم. ويســـتخدم المتعـــاممون مـــع البنـــوك
فــي  لمعالجــة واســتثمار ســيولتيم النقديــة. وتســاعد الرياضــيات كــذلك شــركات التــأمين

 .حساب نسبة المخاطرة وحساب الرسوم الالزمة لتغطية التأمين
الرياضــيات تقــدم طريقــة تفكيــر واضــحة قميمــة المــدخالت كثيــرة المخرجــات،  نإأخيــرا، و 

مأمونــة النتــائج، بأقــل كمفــة و أوســع دائــرة اســتعمال، وربمــا يعتقــد الــبعض ومــنيم ابــن 
خمدون أن الرياضيات تحسن خمق ا نسان فقد قال من أخذ نفسو بتعميم الحسـاب أول 

الحســـاب مـــن صـــحة المبـــاني ومناقشـــة الـــنفس أمـــره أنـــو يغمـــب عميـــو الصـــدق لمـــا فـــي 
 فيصير ذلك خمقا ويتعود الصدق و يالزمو مذىبا.

 فروع الرياضيات
لمرياضــــــيات فــــــروع عديــــــدة، وقــــــد تختمــــــف ىــــــذه الفــــــروع فــــــي نوعيــــــة مســــــائميا 
والتطبيقـــات العمميـــة لنتائجيـــا. وعمـــى أيـــة حـــال، فغالًبـــا مـــا يشـــترك عممـــا  الرياضـــيات 

اسـتخدام نفـس المفـاىيم والعمميـات األساسـية. وسـنناقش  الفـروع فـي العـاممون فـي شـتى
 .األساسية في الرياضيات في ىذه المحاضرة بعض األنواع

 

العشــرية وعمميــات  يشــمل دراســة األعــداد الصــحيحة والكســور واألعــداد . الحسيياب:1
الجمـــع والطـــرح والضـــرب والقســـمة. وىـــو بمثابـــة األســـاس ألنـــواع الرياضـــيات األخـــرى 

 األشيا  والقياس ومقارنة الكميات. وتجميع العد يارات األساسية مثلحيث يقدم الم
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ــا لمحســاب، فــالجبر ال يقتصــر عمــى دراســة أعــداد معينــة، إذ يشــمل  . الجبيير:2  خالًف

كــذلك يســتخدم فــي  .، تمثــل كميــات مجيولــةyو x حــل معــادالت تحــوي أحرًفــا مثــل
ـــات الجبريـــة األعـــداد الســـالبة واألعـــداد الخياليـــ التربيعيـــة ل عـــداد  ة )الجـــذورالعممي

 السالبة(.
 

 . وتــدرس تــدرس اليندســة خــواص وعالقــات األشــكال فــي الفضــا   . الهندسيية:3
 وُتعنــى المربعــات والــدوائر واألشــكال األخــرى فــي المســتوى، الهندسيية المسييتوية
 .والكرة بدراسة األشكال ذات األبعاد الثالثة مثل المكعب الهندسة الفراغية
، وضـــــــع عـــــــالم الرياضـــــــيات ا مريقـــــــي إقميـــــــدس، تعـــــــاريف  .م 300وفـــــــي حـــــــوالي 
لميندسة يصف العالم كما نعيشو. وفيمـا بعـد طـّور عممـا  الرياضـيات  وفرضيات نظام

ـــة. وقـــد  ـــديال لميندســـة رفضـــت فرضـــية إقميـــدس المتعمقـــة بالمســـتقيمات المتوازي ـــا ب نظًم
قميديـة( فائـدتيا عمـى )اليندسـة الالإ المخالفية لفرضيية لقمييدس الهندسييات أثبتـت ىـذه

النظريـــة النســـبية التـــي ُتَعـــد  واحـــدة مـــن ا نجـــازات القّيمـــة لمتفكيـــر  ســـبيل المثـــال فـــي
 العممي.

 

التحميمية بين الجبـر واليندسـة،  تربط اليندسة.الهندسة التحميمية وحساب المثمثات: 4
. وتجعـل مـن الممكـن ا فيي تعطي تمثياًل لمعادلة جبرية بخـط مسـتقيم أو لتعبيـر مـنحن.

2xyالمعادلـة  عـن منحنيـات عـدة بمعـادالت جبريـة، ومثـال عمـى ذلـك: فـإن   تصـف
 .القطع المكافئ منحنى ُيسمى

ويســتخدم الفمكيــون والبحــارة والمســاحون حســاب المثمثــات بشــكل كبيــر لحســاب الزوايــا 
ثات في العالقـة والمسافات في حالة تعذر القياس بطريقة مباشرة. ويبحث حساب المثم

 ). )مثمث إحدى زواياه قائم الزاوية أضالع وزوايا المثمث، وعمى األخص المثمث بين
 .المثمثيية بالنسيب وتسمى العالقـات بـين أطـوال ضـمعين فـي مثمـث قـائم الزاويـة 90°

المعمومـة مـن  وباستخدام ىذه النسب يمكن حساب الزوايا وأطوال أضالع المثمث ميـر
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ــــا واألطــــوال  ــــين الزواي األخــــرى المعمومــــة. وتصــــف المعــــادالت المتضــــمنة لنســــب مثمث
 المنحنيــات التــي يســتخدميا الفيزيــائيون والميندســون لتحميــل خــواص الحــرارة والضــو 

 والصوت والظواىر الطبيعية األخرى.
 . bمثمث قائم الزاوية في  a b cليكن  مثال :

 
 
 
  
 

 لمزوايا ىي :فأن العالقة بين الزوايا وطول األضالع المقابمة 
A B C

sin a sin b sin c
   

 
2 2 2B C A

cosa
2BC

 
  , 

2 2 2A C B
cosb

2AC

 
  , 

2 2 2A B C
cosc

2AB

 
  . 

 

اليندســة والفيزيــا   لــو تطبيقــات عــدة فــي  . حسيياب التفاضييل والتكامييل والتحميييل:5
لحــل عديـــد مـــن المســـائل  والعمــوم األخـــرى. ويمـــدنا حســاب التفاضـــل والتكامـــل بطرائـــق

تحديـد معـدل تغيـر  في حساب التفاضل المتعمقة بالحركة أو الكميات المتغيرة. ويبحث
 حساب التكامل الكمية. ويستخدم لحساب ميل المنحنى والتغير في سرعة الطمقة. أما

فيــو محاولــة إيجــاد الكميــة بمعموميــة معــدل تغيرىــا، ويســتخدم لحســاب المســاحة تحــت 
حســـاب  الشـــغل النـــاتج عـــن تـــأثير قـــوة متغيـــرة. وخالًفـــا لمجبـــر، فـــإن منحنـــى ومقـــدار

ليسـت  )كميات صـغيرة كميات متناهية الصغر التفاضل والتكامل يتضمن عمميات مع
عمميات رياضـية متعـددة  التحميلويتضمن  صفًرا ولكنيا أصغر من أي كمية معطاة(.
 المتسمسيالت الالنهائيية لويدرس التحميـ .تشمل الالنياية والكميات المتناىية الصغر

أو صــي  جبريــة. ولمفيــوم المتسمســالت  وىــي مجــاميع ميــر منتييــة لمتتابعــات عدديــة
 الحرارة واىتزازات األوتار. الالنيائية تطبيقات ميمة في مجاالت عدة مثل دراسة
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احتمال وقوع حدث مـا.  االحتماالت دراسة رياضية لمدى . االحتماالت واإلحصاء: 6
فمـــثاًل، باســـتخدام  .م لتحديـــد فــرص إمكانيـــة وقـــوع حــادث ميـــر مؤكـــد الحــدوثوُيْســَتْخدَ 

 نقدية. االحتماالت يمكن حساب فرص ظيور وجو القطعة في ثالث رميات لقطع
 أمــا ا حصــا  فيــو ذلــك الفــرع مــن الرياضــيات الــذي ييــتم بجمــع البيانــات وتحميميــا

 .حد كبير عمى االحتماالت لمعرفة األنماط واالتجاىات العامة. ويعتمد ا حصا  إلى
 وتزود الطرائق ا حصائية الحكومات، والتجارة، والعمـوم بالمعمومـات. فمـثاًل، َيْسـَتْخدم

 في عينة من الغاز. العديد من الجزيئات الفيزيائيون ا حصا  لدراسة سموك
 

وعالقـات  تبحـث نظريـة المجموعـات فـي صـفات  . نظريية المجموعيات والمنطي :7
المجموعة ىي تجمع من األشـيا ، قـد تكـون أعـداًدا، أو أفكـاًرا أو أشـيا  المجموعات. و 

  .أخرى. وتكمن أىمية دراسة المجموعات في التحقق من المفاىيم الرياضية األساسية
أمــا فــي مجــال المنطــق وىــو ذلــك الفــرع مــن الفمســفة التــي تتعامــل مــع قواعــد التعميـــل 

وىــو نظــام اصــطالحي  . رمييزيالمنطيي  ال الصــحيح. فقــد طــور عممــا  الرياضــيات
ق الرياضــية. وقــد اســتنبط عممــا  الرياضــيات نظًمــا ائــيســتخدم الرمــوز والطر  لمتعميــل

واليــك مخطــط عــام  .الرمــزي، كانــت ليــا أىميتيــا فــي تطــوّْر الحاســوب عديــدة لممنطــق
 . لفروع الرياضيات

 
 أسئمة:

 عرف الرياضيات وذكر قسميو. .1
 .والرياضيات التطبيقية بماذا تيتم كال من الرياضيات البحتة .2
 أذكر بعض الجوانب التطبيقية التي يدخل الرياضيات فييا. .3
 .اذكر خمسا من األنواع األساسية في الرياضيات .4
 ماذا نعني بكميات متناىية الصغر. .5
 ما ىو الفرق بين .6

 أ( الحساب والجبر   ب( االحتمالية وا حصا        
 .اذكر بعض تطبيقات حسبان التفاضل والتكامل .7
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