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 قسم الرياضيات        جامعة الموصل 
 المرحمة الثانية             كمية عموم الحاسوب والرياضيات

 
 أدوات بناء الفكر الرياضي

 أوال: الحدس أداة الخصوبة:
تاب التعريفات معنى الحدس بأنه " سرعة انتقال الذذن  مذ  المبذاد  حدد ك لقد 

دس بأنذذذذذه " ا دراب المبا ذذذذذر إلذذذذذى المطالذذذذذب" كمذذذذذا حذذذذذدد مع ذذذذذ  ال ذذذذذحاح معنذذذذذى الحذذذذذ
لموضذذذوع التفكيذذذرأ ولذذذه لعذذذرت اذذذن العمميذذذات الذننيذذذة المرتمفذذذة امذذذا ي حذذذظ اذذذن ا دراب 

، حدساا علمياا، وما يكو  لساسا لمبرننذة واسسذتدسل يسذمى حدس حسياالحس يسمى 
ابالحذذدس نذذدرب حقذذاجر الت ربذذة كمذذا نذذدرب الحقذذاجر العقميذذة، وبذذه نك ذذ  عذذ  لمذذور س 

ك ذذ  عن ذذا عذذ  طريذذر سذذوات، ونذذو ب ذذذا ل ذذبه بالرليذذة المبا ذذرة وا ل ذذا أ سذذبيل إلذذى ال
ومذذن   مذذ  يذذرل ل  الحذذدس لداة اسرتذذراع، إذ لنذذه يمذذد الذذذن  بمقترحذذات تمذذد النقذذاش 
بالر وبة، االبدي يات والمسممات ادعاءات حدسية قد تتفذر مذا الحذواس، لكذ  العمذل 

لحدسذذية لو ااحذذا ن، ونذذن قضذذايا العقمذذن يتطمب ذذا وننذذاب مذذ  القضذذايا التذذن تسذذمى با
يقبم ذا الذذبعض دو  إقامذة البرنذذا  عمي ذا، و إنمذذا تذ  قبول ذذا بالحذدس االقضذذايا مذ  نذذوع 
)بدي يات إقميدس( و)مسممات بيانو( و )لح ية  ولدباخ "كذل عذدد زو ذن نذو م مذوع 

 أعددي  لوليي "(
رجيسذن لمرياضذيات لقد انت  الرياضيو  بالحدس منذ القذد  أ اقذد كذا  الحذدس المولذد ال

 ، إذ ل  ديكارت يعتقد ل  لساس المعراة نو الحدسأ
 حدس حسن واآلررا  حدسا  عقميا :  ناحدإولمحدس ع ث لنواع 

 

، ويبنذى عمي ذا نذو ذلذب الحذدس لو الترمذي  الذذد تقذودت الحذواس حدس حسي: .1
وعمذذذى الذذذر   مذذذ   مذذذ  رذذذ ل  ذذذكل لو نيجذذذة لو نعومذذذة لو ر ذذذونة لو  ذذذوت لو لذذذو أ

)  ه إس لنذذه  يذذر مذذأمو  العواقذذبأ اقذذد يحذذس ا نسذذا  ل  ال سذذ  العابذذت متحذذربلنميتذذ
كمااا  ااي اسحساااس بحركااة اللبااار الثاباات ماان خااال قبااار م حاار  مااواز لاا   ااي 



 

 

 

 

 
9-7 

                                 وانتواء القضية أدوات بناء الفكر الرياضي: خاهسةالالوحاضرة 

 اسن التذريسي : م.د.احوذ انتصار غثيث                   9119 / 3 /7التاريخ :

 أ.م.د.احوذ هحوذ علي 

 

أ وعمذذى الذذر   مذذ  ذلذذب اذذأ  الم ذذوء إلذذى نذذذا الحذذدس لمذذر س بذذد (، لو العكذذسالمحبااة
 منه ان تعمي  ال غار، وان إ راء الت اربأ

 

ونذذو حذذدس عقمذذن يضذذي  لمربذذرة الرا ذذة توقعذذا عامذذا لد  :رائيحاادس اساا ل  .9
 ذذيا ة حكذذ  عذذا  مذذ  حكذذ  رذذاص، ابعذذد إعذذادة ت ربذذة عذذدد  يذذر قميذذل مذذ  المذذرات 
وتكذذو  النتي ذذة نفسذذ ا اذذن كذذل مذذرة عنذذدنا يحذذدس القذذاج  بالت ذذارب بذذأ  لمت ربذذة نفذذس 

ن و النتذذذاجو، وس يرمذذذو نذذذذا الحذذذدس مذذذ  مرذذذاطر عمذذذى الذذذر   مذذذ  اعتمذذذادت عمذذذى المذذذ
) قااد يااامن السااارن عماان نفساا  ماان ال ااربة  ناا  قااام العممذذن اذذن ل مذذب ااحيذذا 

 أبالسرقة عدة مرات ولم ين ب  إلي  احد(
 

ونذو حذدس عقمذن ليضذا يكبذو  بنذاءات ذننيذة ت ذيد مذ   حدس العدد المحا:: .3
أ ونكذذا باعتبذار ل  4+3، 5+9، 6+1مذع  يمعذل البنذاءات الذننيذة:  7العدد، االعذدد 

ءات ذننيذذة ليضذذا، ولذذذا اذذأ  الحسذذاب ب ذذكل عذذا  نذذو إحذذدل نتذذاجو حذذدس إن ذذا 9+5
نو احد طرر البرنا ، الذد ي عل العذدد  مبدأ االس لراء الرياضيالعدد المحضأ إ  

إذا كانات قضااية ماا صااحيحة يمعذب دورا اذن بيذا   ذحة القضذذية حيذث يقذول المبذدل:" 
مااا ا  اارا: أن ااا  n+1بالنساابة لمعاادد واحااد و إذا برقنااا اللضااية صااحيحة لمعاادد 

صحيحة بالنسبة لمعدد ن  ان ا س كون صحيحة بالنسبة لجمياا ا عاداد الصاحيحة 
 ".الموجبة

 أقمية الحدس:
لنميذذة الحذذدس كبيذذرة اذذن الرياضذذيات واذذن تقذذد  الرياضذذيات باسذذتمرار، ويمكذذ    

 تناول لنميته ايما يمن:
ونذذو ا ل ذذا   إ  الحذذدس ضذذرورد ل بتكذذار ويمعذذل الت ذذور السذذريا قبذذل التحميذذل أ1

الذذذد يقتذذرح المبذذادرة، ولذذه نذذوع مذذ  الحضذذور اذذن كذذل رطذذوة ا ذذو يعذذالو انسذذ ا  الكذذل 
وال ذذزء لي يذذت مقترحذذا س يعذذد اذذن تمذذب المحظذذة يقينذذا ولكنذذه بذذدو   ذذب يبذذدو وكأنذذه يقينذذا 

 يداا إلى اسبتكار واسرتراعأ
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يضذذذذي  الحذذذذدس بسذذذذاطة وسذذذذ ولة واقت ذذذذادا اذذذذن الوقذذذذت، لمتعامذذذذل بالرياضذذذذيات  أ9
ا ذذذة اذذذن م ذذذال الم موعذذذات المنت يذذذةأ ويمذذذدنا باسدعذذذاء الذذذذد يمذذذدنا بذذذاليقي  عنذذذد ور

و  8yxالتحقير، ولك  ينبغن ل  يحس  استعمالهأ مع  إي ذاد حذل لذزوج المعذادست 
9xy  حيذذذث لذذذ  تتو ذذذل المعراذذذة الرياضذذذية إلذذذى إي ذذذاد طريقذذذة لحذذذل نذذذذا النذذذوع مذذذ ،

يمعذل حذ ، ويمكذ   3yو  2xادست، ان الوقت نفسذه ي ذير الحذدس إلذى ل  المع
وحا ذل ضذرب ا  15التيق  منه بالتعويضأ ومعال ارر ما العذددا  المذذا  م موع مذا 

 أ8و  7؟ ال واب الحدسن  نما 56
ارنذا  يذر ضذرورد و يذر إ  الحدس م   ان م ال اسستفادة م  ربرة سذابقة تكر  أ3

 اقت ادد وس يبعث ع  وعن  يد لطبيعة الرياضياتأ 

إ  الحذذذذذدس م ذذذذذذدر  يذذذذذذد لت يجذذذذذذة مسذذذذذذتمزمات البنذذذذذذاء المعراذذذذذذن،  ويحتذذذذذذاج إلذذذذذذى  أ4
البدي يات والمسممات وقس  م  التعريفذات وال ذروط الضذرورية والكاايذة  ن ذاء معراذة 

  ما لو عمل ماأ
  

 ثانيا: المنبن أداة اليلين:
" نذذذو  لذذذة قانونيذذذة تع ذذذ  مراعات ذذذا  بأنذذذه طذذذى كتذذذاب التعريفذذذات معنذذذى المنطذذذرلع لقذذذد

لذى مذا تقذد  إالذن  م  الرطأ ان الفكر"، لمذا اذن مع ذ  ال ذحاح اقذد لضذااوا العذرب 
 عمى المنطر اس  " معيار العمو  "أ

بدراسذذذة القوالذذب المنطقيذذذة يسذذذتطيا ل  يزمذذذزن  و يزمذذز   بذذذأ  قيمذذذة  ذذذدر  إلمذذذا ل  مذذ  لذذذه 
والقضذذايا ااربعذذة  نذذن قيمذذة  ذذدر قضذذايا لرذذرل قذذد تبذذدو مرتمفذذة تمامذذا عن ذذاأقضذذية 

 اآلتية معال عمى ذلب:
 

 الرياضيات م مة، لو المنطر م  أ أ1
 إذا كانت الرياضيات  ير م مة، اأ  المنطر م  أ أ9
 إذا كا  المنطر  ير م  ، اأ  الرياضيات م مةأ أ3
 م مة والمنطر  ير م  أليس  حيحا ل  نقول ل  الرياضيات  ير  أ4
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 در لد واحدة من   ت ذم  كقيمذة إ  قوالب نذت القضايا متكااجة منطقيا، ول  قيمة 
  در اية واحدة م  البقيةأ

لمذذذا المنطذذذر الرمذذذزد اأنذذذه يعتمذذذد عمذذذى طاجفذذذة مذذذ  الرمذذذوز وا  ذذذارات اداء المعذذذانن 
مذ    ذة، وتعميم ذا مذ  وااحكا  بدس م  االفاظ والعبارات اتقاًء لغموض ا والتباسذ ا 

  ذذذة لرذذذرل، ويذذذذت  ايذذذه البرننذذذة عذذذذ  طريذذذر تأليفذذذات معينذذذذة وس ضذذذرورة لمتفريذذذر بذذذذي  
 المنطر الرمزد والمنطر الرياضنأ

إ  دراسذذة المنطذذر الرياضذذن مذذ  متطمبذذات ال ذذ ادة اذذن الرياضذذيات يعتمذذد اذذن بدايتذذه 
النفذن، والعالعذذة  عمذى مسذممات لساسذية، لاولذى مسذممة العالذذث المراذوع، والعانيذة مسذممة

 -و الرابعة و الرامسة و السادسة مسممات تبي  لحكذا  الذربط )و( و )لو( و )إذا كذا 
ذا اقذذط (، لمذا المسذذممة السذذابعة ا ذن لحكذذا  نفذذن السذور الكمذذن والسذذور  اذأ ( و ) إذا واذ
ال زجن أ لكننذا نذود الوقذو  عنذد مسذممتي  لاولذى نذن مسذممة العالذث المراذوع، لد ل  

إما  ادقة لو كاذبة وس تو ذد قضذية  ذادقة و كاذبذة اذن الوقذت نفسذه، وس كل قضية 
تو د قضذية س  ذادقة وس كاذبذةأ إ  المسذممة نذذت تسذاعدنا اذن قبذول مسذممات لرذرل 
كذذا  تقبذذذل ل  يكذذو  نفذذذن القضذذية ال ذذذادقة كاذبذذة، وعمذذذى نذذذا ااسذذذاس نقبذذل نموذ ذذذا 

ينذاان المفذذروض، وبذذلب يكذذو   لمبرنذا  يبتذذدل بذااتراض نفذذن المطمذوب، ون ذذل إلذى مذذا
 المطموب  ادقاأ

تحمذل  xلما المسممة العانية ا ذن مسذممة نفذن ااسذوار لد نفذن قضذايا مذ  النذوع  كذل 
),)((، والتذذذن تقابم ذذذاyال ذذذفة  xyx   مذذذع  "كذذذل طالذذذب يرتذذذدد الذذذزد الموحذذذد"، ويكذذذو

),)((القالذذذب المنفذذذن حسذذذب المسذذذممة عمذذذى  نيجذذذة  xyx   لد ل  ننذذذابx  س تحمذذذل
، لد ل  نفذذن القضذذية اذذن المعذذال لعذذ ت يكذذو  "ننذذاب طالذذب س يرتذذدد الذذزد yال ذذفة 
 الموحد"أ

ولريذذرا ، يعذذد المنطذذر نذذو طذذور  ذذباب الرياضذذيات ، والرياضذذيات نذذن طذذور  ر ولذذة 
 المنطرأ

 أقمية المنبن :
ال مذذ  لحكذذذا  اذذن تحديذذد ال ذذذروط التذذن تسذذم  لنذذذا اسنتقذذنذذو العمذذ  الذذذد يبحذذذث  أ1

 ارضت  حت ا إلى لحكا  لررلأ
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 يعتبر المنطر  زء م  العمميات ال برية والعمميات الفكريةأ أ9

 إ  دراسة المنطر الرياضن م  متطمبات ال  ادة ان الرياضياتأ أ3
 
 

 ان ماء اللضية الرياضية و ان ماء اللضية العممية:

اعيذذذة من ذذذا إ  اسذذذتعمال م ذذذطم  القضذذذية لكعذذذر  ذذذيوعا اذذذن كتذذذب المنطذذذر التر  
ر و ذذا، اضذذ  عذذ  ل  م ذذطم  العبذذارة لكعذذر حداعذذة وس يحبذذذت لسذذاتذة المغذذة ب ذذذا 
المكذذا ، ا  العبذذارة مذذ  التعبيذذر والتعبيذذر لذذيس ربذذراأ واذ  مسذذتعمل لحذذد الم ذذطمحي  
العبارة لو القضذية ي ذد  إلذى ل  يكذو  الم ذطم  معبذرا عذ   ممذة ربريذة بموا ذفات  

ل اذذن كتذذب الرياضذذيات لمدسلذذة عمذذى  ذذيجي  ااول نذذو معينذذةأ إ  القضذذية التذذن تسذذتعم
اسستعمال العا ، والعانن نو اسستعمال الراص عمى مبرننذةأ ومذ  المعمذو  ل  لسذس 
البنذذذاء المعراذذذن و مراحذذذل ت ذذذييدت تتعمذذذر ب مذذذل ربريذذذة والذذذذد يرذذذص الرياضذذذيات نذذذوع 

التحميميذة  راص م  القضايا ونن ال مذل الربريذة  يذر المتناقضذة والراليذة مذ  المذبس
من ذذذا والمسذذذممة ب ذذذاأ ل  ال ذذذنء الذذذذد ي ذذذب معراتذذذه ل  كذذذل مذذذ  ال مذذذل اسسذذذتف امية 
وال مل اامرية وال مل التع بية ليست عبارات وبالتذالن اذأ  كذل ال مذل  يذر الربريذة 

 ليست قضايا رياضيةأ
قااي الجماال ال ااي  خباار بوضااوف ال يلباال  فساايرا اال مذذل الربريذذة الراليذذة مذذ  المذذبس: 

 مثا كل بالب إنسان. أعمن صدق ايؤثر 
:   اااي الجمااال ال اااي يلضاااي قبول اااا عااادم قبول اااا  و لمذذا ال مذذذل الربريذذذة المتناقضذذة

 يلضي عدم قبول ا قبول ا. مثا الثاثة أكبر من الخمسة .

 
إ  نذت القضايا ليسذت مذ  نذوع واحذد، إذا نظرنذا إلي ذا عمذى لسذاس مذن و التحذرد عذ  

ا(أ ويذذذت  ذلذذذب عمذذذى لساسذذذي : لاول عمذذذى لسذذذاس  ذذذدق ا ) طريذذذر اليقذذذي  مذذذ   ذذذدق 
إمكانيذذة إقامذذة الذذدليل عمذذى  ذذحت ا لو بط ن ذذا قبذذل الم ذذاندة لو بعذذدنا ) قبذذل لو بعذذد 
تذذوار الحقذذاجر(، وااسذذاس العذذانن كذذو  العبذذارة واقعيذذة لو  يذذر واقعيذذة حسذذب مذذا تذذوارت 

 م  المعمومات وكاستن:
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لذذدليل عمذذى  ذذحت ا لو بط ن ذذا عذذ  قضذذايا مسذذم  ب ذذا: ونذذن القضذذايا التذذن يقذذا  ا أ1
( لو )الع عذذة 181طريذذر العقذذل الم ذذرد ) قبذذل الم ذذاندة( معذذل )م مذذوع زوايذذا المعمذذث 

 لكبر م  الرمسة(أ
 

 

قضايا سحقة: ونذن القضذايا التذن س يحكذ  عمذى  ذدق ا إس  بعذد تذوار الحقذاجر )  أ9
  ة مجة مجوية(أبعد الم اندة( معل ) ال مس لكبر م  اارض( لو ) الماء يغمن بدر 

 

قضايا تحميمية: ونن القضايا التذن يحكذ  عمذى  ذدق ا مذ  تحميذل معذانن الكممذات  أ3
 المستعممة اي ا معل ) كل ضمعي  متقابمي  ان متوازد ااض ع متساويا (أ

 

قضذذذايا تركيبيذذذذة: ونذذذن القضذذذذايا التذذذن يحكذذذذ  عمذذذى  ذذذذدق ا بوسذذذاطة التحذذذذرد عذذذذ   أ4
 ل(أمحتوانا الواقعن مع  )حمورابن ممب عاد

 

ولربما لقر بعض    در بعض اامعمة لع ت، ولك  إعبات ذلب ا قرار لذيس بال ذنء 
البسذذيط داجمذذا، ا  ذلذذب ا عبذذذات يتطمذذب من  ذذا مرتمفذذا اذذذن اليقذذي  مذذ  ارذذت   نذذذوع 
القضذذذذاياأ ابعضذذذذ ا يحتذذذذاج من  ذذذذا ت ريبيذذذذا و الذذذذبعض اآلرذذذذر يحتذذذذاج من  ذذذذا رياضذذذذيا 

 أوالعالث يحتاج من  ا تاريريا، ونكذا 
ذا دم نا التقسيمي  ان بعض ما لنتو لربا لنواع حسب ال دول ااتن:   واذ

 
 سحقة مسم  ب ا 

 تحميمية سحقة تحميمية مسم  ب ا تحميمية

 تركيبية سحقة تركيبية مسم  ب ا تركيبية
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                                 وانتواء القضية أدوات بناء الفكر الرياضي: خاهسةالالوحاضرة 

 اسن التذريسي : م.د.احوذ انتصار غثيث                   9119 / 3 /7التاريخ :

 أ.م.د.احوذ هحوذ علي 

 

 
 :أسئمة

 ما معنى الحدس، وما نن لنواعهأ أ1
  لنمية الحدس بالنسبة لتقد  الرياضياتأنو ما  أ9

 عنى المنطرأما م أ3

 ما نو لنمية المنطرأ  أ4

     ، اذكرإ  دراسة المنطر الرياضن اعتمد ان بدايته عمى مسممات لساسية أ5

 نذت المسممات ما  رح المسممة العانيةأ       

 ما المق ود بالمنطر الرمزدأ أ6

 ما الع قة بي  الرياضيات والمنطر أ أ7

 عر  ال ممة الربرية  أ8
 ماذا نعنن بالكممات ااوليةأ أ9

   ك  م  القضايا المسم  ب ا والقضايا ال حقة والقضايا التحميمية عر  أ11

 والقضايا التركيبية ما ذكر معال لكل قضيةأ       
 عمى ماذا تعتمد القضايا ان حالة قبول ا لو عد  قبول اأ أ11

 ة أقحال ادمو القضايا التحميمية والتركيبية والمسم  ب ا و  أ19


