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 قدمةـم
, الجيدة العادية الكتابة شروط كؿ إلى فباإلضافة, العادية الكتابة عف تختمؼ الرياضيات كتابة
 دقة منؾ ذلؾ يتطمب الرياضيات في بحث تكتب فمكي ,الرياضية لمكتابة ومحاذير شروط يوجد

 التفكير مثؿ الجيدة الرياضية الكتابة أف, والمحاذير الشروط بيذه االلتزاـ في عالية وصرامة
 الرياضيات كتابة شروط أف ,األمثؿ األداء لتحقيؽ بالممارسة تنمى ميارة وىي, الجيد الرياضي
 مقاؿ كتابة أثناء تجاىميا يتـ الشروط فبعض, كامؿ بشكؿ بيا االلتزاـ يجب مقدسة أمور ليست
 تكفي ال وحدىا الشروط وىذه ,معيف شرط يتجاىؿ ولماذا متى يعرؼ أف الباحث عمى ولكف, جيد

 طبيعة فيـ يجب, الرياضية لؤلفكار والمنظـ المنطقي التسمسؿ إلى فباإلضافة, الجيدة لمكتابة
 الكتابة المراد المجاؿ تكويف لطبيعة األفضؿ الفيـ أف, فيو الكتابة المراد الرياضي المجاؿ تكويف
 بحوث كتابة عمى فتحممو, سمسة بطريقة واألشياء األمور شرح عمىقادرًا  الباحث تجعؿ فيو

 تقديـ ىو الكتاب ىذه مف الغرض أفوكنتيجة لعدـ وجود مرجع عربي كاف ىذا الكتاب, . أخرى
 فقط ليس واليدؼ ,مرة ألوؿ مقاؿ عممي رياضي كتابة في الرياضييف لمشباب المساعدة
 في التفكير في البدء عمى المساعدة أيضاً  ولكف جيد, بشكؿ مكتوب مقاؿ وضع في المساعدة
 عدف جامعة في األساتذة رفض عمى فعؿ كرد نابعة المساعدة في الرغبة ىذه ,الرياضية الكتابة

. ذاتية دراسة نتيجة الكتاب ىذا فكاف, رياضي بحث فييا اكتب التي الكيفية معرفة في, مساعدتي
, الذاتي لمتعمـ مبرمج فيو لذا, األمثمة مف العديد فصؿ كؿ في فصوؿ ستة مف يتكوف الكتاب

 كيفية عمى الطمبة لتدريب أو الماجستير, ,البكبلريوس لطمبة منيجي ككتاب استخدامو وباإلمكاف
 .صحيحة عممية أسس عمى مقاؿ عممي كتابة

 لمعمـ خدمة, العمؿ ىذا إنجاز مف اليدؼ تحقيؽ في المستطاع قدر وفقت قد أكوف أف أمؿ أخيراً 
 . جديد أكاديمي بمرجع العربية المكتبة ورفد, الرياضيات بعمـ الميتميف كؿ و لمطبلب و

 واهلل ولي التوفيؽ.

   ابو قيس د ػػػػػػػػػمػػػػػحػػػػػػم                                                                 

 ـ 2016, يناير 9                                                                  
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 األٔل انفقم

 أعبعٛخ بْٛىفي

 

 

مف الكممات ىذا الفصِؿ َيِصُؼ الكثير . مؿ الكممات والرموز لوصؼ الحقائؽنستعفي الرياضيات 
إلى ذكر ترجمتيا  باإلضافة, لضوء عمى طريقة طباعتيا وترميزىامع تسميط ا الرياضية,
 ., المتتابعة, المعادلة, الدالةمثؿ الفئة األساسيةمف المصطمحات مع عدد  ,االنجميزية

 

  Expressionالتعبير الرياضي   1.1 

, عف التشفير الرمزي لشئ رياضي. فعمى سبيؿ المثاؿ باختصاريعبر ‘ تعبير’ المصطمح العاـ
 ‘     ’ بينما ‘           ’ , وكذلؾ تعبير صحيحةي ى‘  2+3’ مة الرموز سمس

تشير  formula أف كممة صيغة ىنا إلى اإلشارةويجب  .تعبير خاطئة و ال تمثؿ شئ رياضي
  symbol , وكممة رمزالرياضيةمف الرموز  واحد أو أكثر إلى أي تعبير رياضي يتكوف مف

          مثؿ   function, واسـ الدالة             المتغيرات مثؿ   أسماءتشير إلى 
  relationsو عبلقات   operatorsإلى معامبلت  لئلشارةأي رمز خاص يستخدـ  أو, 

وغني  أكثر اختصارا ً ف والتعبير الرياضي الجيد يجب أف يكو  ,      مثؿ  , رياضية
فضؿ لمتمثيؿ األ اختيارنا فإف, عبيراف أو أكثر يمثبلف نفس الشيء, عندما يوجد تبالمعمومات

 , التعبيراف  فعمى سبيؿ المثاؿ .سيعتمد عمى سياؽ الكبلـ

√  √                               √   √    

 التعبيراف . و ليما نفس القيمة

                                          ∫       
 

 

   

 . , لكف تركيبيما مختمؼليما نفس القيمة
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يكشؼ  (, حيثمتى  تعبيراف يمثبلف نفس الشئ )وىذا ليس بسيط وبالتالي يجب عمينا أف ندرؾ
 المتطابقة الشييرة التالية  , فعمى سبيؿ المثاؿالتوضيح الطبيعة الحقيقية لمشئ

    

   
                    

  .خدامات المختمفة لمتعبير الرياضي, وىذا يوضح االستتوضح أف كثيرة الحدود مقابؿ دالة نسبية

 التعابير الرياضية    أنواع  1.1.1
لعدد صحيح أو أس   raising , والرفعالتعابير التي تتضمف األعداد, العمميات الحسابية األربع

 فعمى سبيؿ المثاؿ .arithmetical expression تسمى التعبير الحسابي, fractionalكسري 
 التعابير التالية حسابية

 .‘متطابقة حسابية ’                              

   √ 

   √ 
 ‘.نسبة جذريف تربيعيف ليما مجاذير مختمفة ’                                          

 .عددأف قيمة التعبير الحسابي ىي 

 algebraic expression  نتحدث عف تعبير جبري انفإن  indeterminatesأذا وجد مبيمات

√          

√         
  

 .‘تعبير جبري بمبيميف’ 

 rationalويوصفوف بأنيما تعابير نسبية  ,تعابير جبريةكثيرات الحدود والدواؿ النسبية ىي 
expressionsكسرية لممبيمات تحتوي عمى أسس , وىي ال. 

 

   
 

 

    
   

 

    
 

ر مف يحتوي عمى تركيب متكر  عدد مف الدواؿ النسبية المنتيية بدرجة متزايدة تعبير نسبي مجموع
  .دالة كثيرة الحدود مع نفسيا

 :التعبير الرياضي الروسي التالي
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                     √  √   √     √                                          

حتوي عمى عدد منتيي مف الجذور التربيعية يفي متغير واحد, و  يمكف أف يوصؼ كػػػتعبير جبري
  المتداخمة تنازليا.

 trigonometric مثمثيو, تػػسمى دواؿ الػػخ  ..., sine, cosine, tangent, secant الػػدواؿ
functions ( أو دواؿ دائريةcircular functions)ابير تحتوي ىي تع ولمثمثيأالتعابير  , و
 .مثمثيوعمى دواؿ 

 ‘ مف الدرجة الرابعة مثمثيوحدود  كثيرة’                               

وىي  transcendental functions ى نمط اكبر وىي الدواؿ المتساميةإل ألمثمثيوتنتمي الدواؿ 
  ةالموغارتيم الدواؿ , exponential الدواؿ األسيةيمكف تعريفيا بتعابير جبرية ) الالدواؿ التي 

logarithm ,... تسمى معادلة جبرية المعادلة التي تعرؼ بتعبير جبري (.الخalgebraic 

equation ألمثمثيوعمى نفس النمط المعادالت . وقس trigonometric equations 
 :فمثبلً  .transcendental equationsوالمعادالت المتسامية 

 ‘معادلة جبرية ’                                  

 ‘ مثمثيومعادلة ’                                      

 .‘معادلة متسامية ’                                 

وجود معالجات ف افي ومكستخدـ ي analytical expression مصطمح التعبير التحميمي
 :النيائية. فمثبلً 

 ‘ال نيائية  لمتسمسمةدالة جبرية تعبر ببضعة الحدود األولى ’ 

√      
 

 
  

 

 
   

 

  
     

 ‘ثابت نابير كنياية لمتتابعة األعداد النسبية ’ 
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(  
 

 
)
 

   

 ‘صيغة حاصؿ الضرب البلنيائي لثابت ارخميدس ’ 

 ∏
     

       

 

   

    

 .ىو تعبير يحتوي عمى تكامبلت integral expression التكامميالتعبير 

 ‘لموغاريتـ الطبيعي  يتعبير تكامم’ 

      ∫
 

 
  

 

 

 

, كدالة إحصائيةلتعابير تحتوي عمى دواؿ  يخصص combinatorialأف مصطمح  مزيج 
 فمثبل ً  .binomial coefficient و معامؿ ذات الحديف factorialالمضروب 

 ‘والمضروبات  األسسمزيج نسبي مف ’ 

 

   

     

      

 ‘مجموع منتيي مف معامبلت ذات الحديف ’ 

∑ (
   

 
)

 

   

 

 

 Mathematical sentences الجمل الرياضية 1.1

 مزيج بيف مجموعة مف الكممات أو الرموز ذات المعنى الرياضي أو الجممة الرياضية ىي 
أو , ‘  TRUE  صائبة’  المعنييف كانت ىذه الجممة تحمؿ في طياتيا احد فإذا. معاً  االثنيف
 ةقد تتكوف مف جمم الرياضيةالعبارة و , رياضية statementسميت عبارة ‘  FALSEخاطئة 
 :لنحمؿ المبرىنة التالية. أو أكثر رياضية
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                   ‘‘متصمة.    فإف, ىي دالة قابمة لمتفاضؿ       لنفرض أف   ’’

. لذا ال يوجد سؤاؿ ى ال تنص عمى حقيقة: أنيا فرضية. الجممة األولىذا العبارة تشمؿ جممتيف
. نزاؿ نستخدميا كأساس لبقية الحجة. لكف ما خاطئة أو صائبة   كانت إذا ماليذا العبارة حوؿ 

متغير داخمي لمعبارة,  ىو   . الرمزلفرضيةستنتاج لحقيقة جديدة مف االجممة الثانية ىي ا
 :نستطيع أزالتو

 .أعبلهلممبرىنة وىذه الجممة ىي مكافئة . ‘‘دالة قابمة لمتفاضؿ ىي متصمة  ؿك ’’

وفقًا لذلؾ نعرؼ أما أف تكوف حقيقة أو غير حقيقية, و أف الميزة الرئيسية لمعبارة الرياضية ىي 
. أف الثوابت المنطقية ىي أعداد T, F ف يختصرا إلى, والذيثابتاف المنطقياف صائبة أو خاطئةال

 logicalوكذلؾ يوجد المعامبلت المنطقية  .predicate calculus االفتراضيةالدالة حساب 

operators  والتي مف خبلليا نشكؿ التعابير المنطقيةlogical expressionsالتعابير  , نعني
 propositional أو predicatesتسمى  االفتراضية واؿ. الدالتي تفترض قيـ منطقية

functions  والمقاييس ,quantifiers  ربط ت, ىذه الدواؿ مثؿ التكامبلت. أخيرا ً  ثر عمىتؤ
 .اتببقية الرياضي لمنطقيةادواؿ حساب ال  relational operators المعامبلت العبلئقية

 Relational operators  لعالئقيةأالمعامالت   1.1.1

 :لنبدأ بجممة رمزية بسيطة

               

حوؿ عدديف إلى ثابت ‘  >’  ألعبلئقي. المعامؿ relational expression ىذا تعبير عبلئقي
  معنى صائب. ذيي جممة رياضية أ ,منطقي صائب

 :المألوفة جداً  األشياءلعبلئقية عمى أتحتوي المعامبلت 

                                                                                          

 االثنيف, operands حسابيتيف كميتيفعمى  , تتصرؼ بناءbinary ىذه المعامبلت ثنائية
ى األعداد بناء عم اآلخروف, بينما يتصرؼ ( يتصرفوف بناء عمى عناصر أي فئة    األولى )

 .مرتبة(فئة  عمى عناصر الحقيقة )أكثر عمومية
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 :ف أف تقاؿ بتعابير عبلئقية بسيطةاألشياء الميمة يمك

                            
   

   
           

  membership االنتماءمعامبلت  , يعنيفئاتال معامبلتلعبلئقية أالمعامبلت  فضم ومف
 :ومعامبلت الفئات الجزئية و نفييا

                                                                      

  ألعبلئقي, التعبير عمى سبيؿ المثاؿ

                                                  √           

د ال . يوجد في الرياضيات عديس عدد نسبيل 2لػ  ألتربيعيالجذر  , ذلؾ ألفىو ثابت صائب
و معامؿ التطابؽ ’ | ‘   divisibility : معامؿ قابمية القسمةةيلعبلئقأيحصى مف المعامبلت 

congruence  ’   ‘معامؿ التشابو في الحساب ,isomorphism  ’   ‘ , في الجبر
 .... الخ,في اليندسة‘    ’  orthogonallyمعامؿ التعامد

 مالحظة

ألف تعبير مثؿ  يستخدـ في الرياضيات الفيزيائية, ال يمثؿ معامؿ عبلئقي,  ‘ ’ الرمز  
 .خصص بشكؿ صريح ثابت صائب أو خاطئال يمكف أف ي         

 Logical operatorsالمعامالت المنطقية    1.1.1

أو ’ , المعامؿ  ˄يرمز لو بػ ‘  ANDو ’ , المعامؿ    يرمز لو بػ ‘  NOTليس ’ المعامؿ 
OR  ‘ النتيجة, معامؿ  ∨يرمز لو بالرمز Implication operator  الذي يرمز لو بالرمز⇒ 
ه المعامبلت تسمى معامبلت ىذ.   يرمز لو بػ  equivalence operator  معامؿ التكافؤ, و 

ىو الحاؿ مع المعامبلت  كما فإف,    و   و   و    ألي عبارات بػ لنرمز . منطقية
,  ∧, و مف ثـ   ⇒ثـ ¬ , : أوال عميو تقيـ بو المعامبلت المنطقية, يوجد ترتيب متفؽ الحسابية

. يسار إلى اليميف إذا ظيرا كبلىما, ويقيماف مف الاألسبقيةليما نفس  ألخيرافامبلف . المعا ∨و 
∨  التعبير مثبلً    ⇒  ∧ ∨   يقيـ ىكذا            ⇒     ∧ نبلحظ أف ,     

 .الزائدة تضيؼ وضوحا لمجممة األقواس
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إذا  ى نحو مباشر.م. لنفي تعابير عبلئقية عP (negation of P ) يسمى ليس P  التعبير  
. صحيحة والعكس صحيح P إذا كانت, الذي ىو خاطئ     نفيو فإف, تعبير منطقي Pكاف 

المتراجحات, التي نفييا  االستثناء الوحيد , \ بلئقية تنفى بشطب المعامؿ بعبلمةلعأالتعابير 
 مثبًل  .بعكس المعامؿ

                                                  

. compound expressionأو تعبير مركب   conjunctionيسمى الوصمة   P ˄Qالتعبير  
. فعمى سبيؿ المثاؿ, التعبير               قد يظير ضمنياً   ANDفي التعبير المركب المعامؿ 

∧          :مركب مف                     . 

  التعبير

                              ⇒                                                 (1.1)    

 ويقرا implication النتيجةيسمى الذي 

P ٗرؤد٘ إن  Q    

Q  ٍرغزُزظ يP    

  Q فئٌ,  P كبٌ إرا

 P ٌفقط إرا كب  Q    

P   كبف نؾذٔس ؽشطQ 

P implies Q 

Q follows from P 

If P, then Q 

P only if Q  

P is sufficient for Q. 

 

 فمثبًل: .conclusion االستنتاجىي  Q, و  hypothesisفرضية  يى P جممةال

 الضمعيف اآلخريف.مجموع مربعي مربع الوتر يساوي  فإفقائـ الزاوية, إذا كاف المثمث  -
 المستقيـ الموازي لضمع مثمث يقسـ الضمعيف اآلخريف إلى اجزاء متناسبة. -

 

يارات المحتممة لمكميات بتحديد كؿ االخت (1.1)عرؼ ي التالي truth table وؿ الحقيقةجد
 .  الحسابية
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 . بيذه الطريقة أيضاً ت المنطقية تعريؼ كؿ المعامبلويمكف 

⇒ يجب أف يكوف واضحا أف   ⇒  ال تشبو    ليس تبادلي  ⇒المعامؿ   , لذلؾ   
non-commutative .نقدـ المعامؿ   ووفقا لذلؾ⇐  

    ⇐      ⇒    

  ويقرا(. 1.1التعبير عمى اليسار يسمى عكس النتيجة )

   Qثٕاعطخ  P رُزظ 

P  ٍرغزُزظ يQ  

 P ٌإرا كب  Q      

P  الصيخ نـ ؽشطQ 

P is implied by Q                                  

P follows from Q 

P if Q                                                  

P is necessary for Q. 

 

 فمثبًل:

 فإففي أي مثمث, إذا كاف مربع أحد أضبلعو يساوي مجموع مربعي الضمعيف اآلخريف,  -
 المثمث قائـ الزاوية.

 إذا قسـ مستقيـ ضمعي مثمث إلى اجزاء متناسبة كاف موازيًا لمضمع الثالث. -

 :خاطئ والثاني صائب األوؿ ,التالي في المثاؿ قيمة النتيجة وعكسيا غير مرتبطة

        ⇒                             ⇐            

  .العكس الغير مبلئـ خطأ شائع في البرىاف

 .ترتيبال, األقواس توحي بلعبلئقية بالمعامبلت المنطقيةأجممة رمزية بدمج التعابير  أنتجنا

 ( ىو النتيجة  1.1) النتيجة تعاكس

  ⇐     

P Q P  ⇒ Q 

T 

T 

F 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

T 
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 . نفي الكميات الحسابيةو النتيجة كس معامؿ يبنى بع تعاكسال

, النتائج العكسية  direct تمييز بيف النتائج المباشرةاالىتماـ األكبر يجب أف يظير في ال
converse , لتعاكسا نتائج contrapositive. 

 .()صائبة     عدد زوجي       فإف,  4مف مضاعفات الػ   مباشر: إذا 

 .()خاطئة       4مف مضاعفات الػ     فإفعدد زوجي ,    : إذا عكس

  .()صائبة    4ليس مف مضاعفات الػ    فإفعدد فردي ,   : إذا تعاكس

 ػػ كبلىما صائب أو كبلىماتعاكسيا, كؿ نتيجة تكافئ ي حاؿ عدـ ارتباط النتيجة وعكسياف
 .اختياريةي كميات حسابية ألخاطئ 

 :وصمة لمنتائج المباشرة و العكسيةىو       التعبير  

                                    ⇒   ∧   ⇐                                             

 يقرأ كالتالي

P   ٗرؤد٘ إنQ   ثٕاعطزٓبْٔٙ رُزظ 

P  يكبفئخ نـQ  

     Q إرا ٔفقط إرا كبٌ Pرؾذس 

P  ٙنـ  ؽشط الصو ٔكبفQ   

P implies and is implied by Q    

P is equivalent to Q 

P if and only if Q                            

P is necessary and sufficient for Q 

 

‘  iff ’ لو؛ والشكؿ المختصر شائع جداً ‘  if and only ifإذا وفقط إذا ’ التعبير الصعب 
  .‘  ’  يوجد في الصيغ كبديؿ لػ 

 فمثبًل:

 .                  ىو عدد أولي إذا وفقط إذا كاف    العدد  -
. متساوياف و متوازياف متقاببلف ضمعافو يكوف بو فإنإذا كأف الشكؿ متوازي أضبلع  -

. وىذا األضبلعشرط الـز وكاؼ لتكويف متوازي  "متوازياف متقاببلف ضمعافالشرط  " 
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المزومية والكفاية  الشرطاففيو  فالتعريؼ البد وأف يتوفر األضبلعيعطى تعريفًا لمتوازي 
 لتكويف المفيوـ.

   .يارات المحتممة لمكميات الحسابيةبتحديد كؿ االخت      عرؼ ي التالي وؿ الحقيقةجد

 

 

 

 

 Predicates  االفتراضيةالدوال   1.1.1

  الدالة االفتراضية ىي.   P ىي مجاؿ الدالة االفتراضية Xالفئة   أفافرض 

P                                      

 .statement تصبح عبارة ( )  P  إذا كانت,     دالة افتراضية عمى ( )  P  أي أف

 فمثبَل الدالة 

P                                        

 P           P            ؛ لدينالة افتراضية عمى األعداد الصحيحةىي دا

ليست دالة افتراضية عمى فئة   ( )  Pأذف ‘      ’  ىي ( )  P أفافرض  :مثاؿ
  .ؿ األعداد المركبةاألعداد المركبة ألف عبلقة البلتساوي غير معرفة لك

التي ليا        إذف فئة العناصر,    دالة افتراضية لمفئة ( )  P , إذا كانتيضا ً أ
  أي أف  ( )  Pنـ     تسمى فئة الحقيقة  ( )  P     :الخاصية

           P  ( )  فٕاة  

 أذف . ℕ المعرفة في ‘      ’  : اعتبر الدالة  االفتراضيةمثاؿ

     ℕ                   

P Q     

T 

T 

F 

F 

T 

F 

T 

F 

T 

F 

F 

T 
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 . ىي فئة الحقيقة

 . الدالة االفتراضية  Xفئة جزئية مف  Aفئة ونفرض أف   X, نفرض أف و عمى العكس مف ذلؾ

P A                                        

 في ) A ( لػ A) أو الدالة الموحدة لكؿ نقاط  characteristic functionسمى الدالة المميزة ت
X). الدالةفعمى سبيؿ المثاؿ . أي التي تميز فئة الصواب , 

P                                        

  . 7 مف مضاعفات العدد الصحيح     دالة مميزة لمفئة 

 .ولعكس صحيح  Xتضـ فئة جزئية  متميزة مف A لذا لكؿ دالة افتراضية عمى الفئة 

 Quantifiers  المقاييس  1.1.1

و  universal quantifierالمقياس الشامؿ   , الجمؿ العامة يتطمب رمزيف خاصيف صياغة
 :تحوؿ إلى كممات بعدة طرؽ متكافئةىذه الرموز ت .existential quantifierمقياس الوجود   

 نكم    

 أل٘ يؼطٗ     

 أل٘ اخزٛبس يٍ      

 نجؼل          

 ٕٚعذ                        

 َغزطٛغ أٌ َغذ      

 : for all              

     given any                

     for any choice of 

 : for some          

    there exists              

    we can find 

 

 :المقاييس تركب عمى النحو التالي بير معاالتع

P  ( ) ,   ٙنكم                            ف           P  ( ) 

                         P  ( ) ,    ٕٙٚعذ                            ف         P  ( ) 

 . Xعمى  دالة افتراضية   P فئة , و X حيث

 : فعمى سبيؿ المثاؿ

                            دد حقيقي ىو عدد غير سالب      مربع كؿ ع



 ابو قيسمحمد 

23 

                      يوجد عدد نسبي في الفترة المفتوحة                 

 :لرياضية المقياس غالبًا ما يختفيلكف في الجمؿ ا

⁄      العدد   .نسبي  

 , نكتب ولجعؿ المقياس مرئي

⁄      =   , لدينا   لبعض العدد النسبي     

 بالرموزأو 

                     

دائمًا  تحدث . ىذه الحالةذكرىا قد يحذؼ فإفئة الشاممة واضحة مف صياغ الكبلـ, إذا كانت الف
 :. التعابير المتكافئة التالية مدى المتغير إذا ظير المقياس مع متباينة تحدد

             
     ℕ                

      ℕ    ⇒       

 .ضح بأننا نتعامؿ مع أعداد طبيعية. أف وجود المضروب يو األفضؿىو  التعبير األوؿ

يذا نخفض , وبمبلت أخرىلعبلئقية في حدود معاأالمقاييس لتعريؼ المعامبلت  استعماؿيمكف 
 :في حدود معامؿ االنتماء وريفعمعامؿ الفئة الجزئية نستطيع تثبل ً مف. األساسيةعدد المعامبلت 

      
   
⇔                

 :ابمية القسمة يعرؼ في حدود الضربمعامؿ ق

    
   
⇔                  

 

  Sets  الفئات  1.1
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ىذا التعريؼ والمعرفة بصورة محددة. ) الفئة ىي مجموعة مف األشياء المختمفة والغير منّظمة
 نكتب وتحدد الفئة بعناصرىا. فنحف قد (. ىذه األشياء تسمى عناصر الفئة1يعود إلى كانتور

 .فئة كؿ األعداد الصحيحة المفردة

 .فئة رؤوس الشكؿ الخماسي

 .فئة الدواؿ التفاضمية الحقيقة

. عمى سبيؿ ∅ويرمز ليا بالرمز  empty setبدوف عناصر تسمى الفئة الخالية  { }الفئة  
في الحاالت البسيطة  نعرؼ . المعادلة التي ليس ليا حموؿ, فئة حؿ ىذه المعادلة فارغة المثاؿ

 الفئة بسرد قائمة عناصرىا بيف قوسيف مجعديف يفصؿ بيف كؿ عنصر وآخر بفاصمة كما يمي 

                                          

نستطيع  , أي ال, والعكس غير صحيح         لمفئة   الرمزي  االسـيخصص ىذا التعبير 
’  ويقرا,  assignment operatorيدؿ عمى معامؿ التحديد  . الرمز          كتابة  
 ‘ . is equal toيساوي ’ أو ‘ , is defined to be بأنويعرؼ ’ ,أو ‘  becomesيصبح 

, واألحسفتخصص  األكثرىو    الترميز فإفلمتحديد, المساواة =  إشارةوبينما يشيع استخداـ 
 إلى ذلؾ يوجد رموز أخرى مف معامبلت التحديد مثؿ   وباإلضافة

                                                                         

لكف كيؼ نعرؼ الفئات الكبيرة أو , ةمبلئـ لمفئات الصغير  تحديد الفئات بسرد قائمة عناصرىا
تشير إلى أف ىناؾ عناصر  أداة الحذؼ " ... " التي استخداـالغير منتيية ؟ األداة البسيط ىي 

 , فعمى سبيؿ المثاؿ فئة األعداد الطبيعية تعرؼ كما يمي لـ تذكر

ℕ                  

. بعض المؤلفيف يعتبروف الصفر عدد 3كؿ األعداد الطبيعية األكبر مف يمثؿ ىنا الحذؼ 
 طبيعي لذلؾ يعرؼ فئة األعداد الطبيعية كما يمي 

                                                             
1

 Georg Cantor  (1918–1845) ألماني, عالم رياضيات  . 
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ℕ                   

تستخدـ فئة  عندما, لذلؾ ولـ يحسـ أمره بيف الرياضييف الرياضي األدبذا الجدؿ موجود في ى
عداد الصحيحة فئة األ يضاً أ.  2األعداد الطبيعية يجب عميؾ أف تحدد أي التعريفييف تستخدـ

 باستخداـ الحذؼ  ايمكف تعريفي

                          أو                               

 لمفئة ىو تعبير جبري القياسي التعريؼ, ومية نحتاج إلى تركيبات أكثر قوةلتعريؼ فئة أكثر عم
 مف الشكؿ 

             P                                     

"  الكولف ,مف عناصر الفئة  x ىي بعض الخواص التي يجب توافرىا في كؿ عنصر   P حيث

فعمى سبيؿ . "   " ٔ "  ;"  , وكذلؾ يستخدـاالسـ الرمزي لؤلشياء عف خصائصيايفصؿ : " 
 المثاؿ تعرؼ الفئة الفارغة 

∅               

, أي أف ىذا وىي خاصية ال تتحقؽ في أي عدد,  x  ال تساوي  x  ىنا ىي    P  أف الخاصية
 .األعداد الفئة خالية مف

 لفئتيف       الديكارتيوبنفس النمط يمكف أف نعرؼ حاصؿ الضرب 

{                         ٔ        }  

 ينتمي  a حيث (  a,b)  ىي أي زوج مرتبة x : أفاآلف نقراىايمكف أف  ىنا   P  فٛخأف الخا

وبنفس الطريقة يمكف أف نعرؼ حاصؿ الضرب الديكارتي . B ينتمي إلى الفئة A  ٔb إلى الفئة
 بصورة مختصرة 

                 ٔ          . 

 المركبة,   الحقيقية,   النسبية,   الصحيحة, ℕ الطبيعية) فئات األعداد X  ٔY لنفترض أف

ℂ) .المجموع الجبري algebraic sum  وحاصؿ الضرب product   كالتالي: فإفيعر 

                                                             
2

 التعريف الثاني . إلى لإلشارة  ℕبعض المؤلفين يستخدمون الرمز  
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 , فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف و سيتـ تجاىؿ العناصر المكررةفإنلمشرط الذي ذكر وفقا ً 

                       ٔ                فئٌ   

                                                  

. أما في حالة يـ دائما عمى أنو المجموع الجبرييف  sum of sets مجموع الفئات مصطمحال
بينو وبيف حاصؿ  لتفادي التشويش في الفيـ ضؿ استخداـ التعريؼ كامبلً فيحاصؿ الضرب 
 .الضرب الديكارتي

    ٔ        نستخدـ الترميز المختصر نافإن عناصر محددةاحتوت عمى          إذا

  . فعمى سبيؿ المثاؿعمى التوالي       ٔ          مف بدالً 

 

 
 ℕ  ,

 

 
 
 

 
 
 

 
  -                                             

 ىذا الترميز اقتصادي وفعاؿ وىو يؤدي إلى تعبيرات مختصرة مثؿ

                   

 .modular arithmetic في حساب القياس تطبيقات ىذا الترميز موجودة

. ambient set ىي الفئة الشاممة X  , ولتكفنحدد الفئة الشاممة W فئة معينة ولتكف عند تعريؼ
 Wفي الفئة  صر التي يسمح ليا بأف تكوف عناصرينبغي وضع قيود معينة عمى أنواع العنا أي

3يسمى تعريؼ زيرميمو , وىذا مافي الفئة الشاممة يضاً عناصرأوالتي تعتبر 
 Zermelo , والذي

  وبالرموز نكتب. ‘‘  P ليـ الخاصية   X  العناصر المنتمية لمفئةبعض ’’عرؼ ي

                   P     

  الفئةفعمى سبيؿ المثاؿ 

                       

                                                             
3

 Ernst Zermelo  (1953–1871) ألماني, عالم رياضيات 
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 الزوجية الصحيحة الغير سالبة.  األعدادفئة  تقرا

 :لنبني اآلف فئات جديدةوفقًا لتعريؼ زيرميمو 

  مف الشكؿ   ىي فئة جزئية مف فئة األعداد الحقيقية intervalالفترة 

                             

 . النيايةالحتوائيا عمى نقط  closedمغمقة تسمى ىذه فترة .     ٔ  حقيقية أعداد      حيث

  open الفترة المفتوحة اً صيأعندنا 

                            

  half-open إلى الفترة نصؼ المفتوحة باإلضافة

                             

          والزوج المرتب        ف التداخؿ في الترميز بيف الفترة المفتوحة  أ
  والمنطقي جدا ً  ةلذا نعرض الترميز البديؿ لمفترات التالي. مؤسؼ لكف مستحيؿ تجنبو

                                                         

   A semi-infinite interval الفترة شبو الغير محدودة

                                            

, و اً ميمة جد الحقيقية أو النسبية الموجبة األعدادشعة التي تشمؿ كؿ . األ rayتسمى شعاع 
 يخصص ليا الترميز 

                                                                            

 .ℕْٙ        بينما

 تعابير مثؿ افيستخدمو  فيف يوسعوا معنى الفترة لتشمؿ األشعة والخطوطبعض المؤل
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 األخرى. الفترات خاطئ  ∞    , لذا فالترميزال تنتمي إلى فئة األعداد الحقيقية ∞  نياية المبل
  عداد الحقيقية والنسبية التي ال تحتوي عمى عنصر الصفرىي فئات األ      المختمفة عف 

                                                    

 . اً ز شائع لكف غير معترؼ بو عالمييىذا الترم

 

 Functionsالدوال    1.1

 functionفي الرياضيات. الدالة مة دالة ىي أكثر األسماء استعماال ً فكم ,الدواؿ في كؿ مكاف
. الفئػة ى بعنصر وحيد مف الفػئة الثػانيةوقػاعدة تػخصص كػؿ عنصر مف الفػئة األول تػشمؿ فئػتيف

. الدالة co-domain ة الثانية تػسمى المجاؿ المقابػؿوالفئػ domainمجاؿ الدالة األولى تػسمى 
 (  defined onأو الدالة معرفة عمى ) A( overتسمى دالة عمى )  Aالتي مجاليا ىو الفئة  

A أف مصطمح الراسـ . map or mapping مصطمح معامؿ , و الةلكممة الدمرادؼ  ىو
operator  إذا  ,   عادة يشار إلى الدالة برمز مثؿ. ددة مف الدواؿمح أنواعيستخدـ لوصؼ

وىو       يرمز ليا بالرمز  xعند   الدالة  قيمة فإف    عنصر في مجاؿ الدالة  كاف 
 رموزال, وبالمقابؿ الذي حددتو قاعدة الدالةالعنصر الوحيد في المجاؿ 

                                                                      

.         إلى       الذي يسقط  Bإلى المجاؿ المقابؿ  Aىي دالة مف المجاؿ    تقرأ
 .( لمدالةargument الدليؿ أو) variableىو المتغير  xالرمز 

 الدالة  حاصؿ الضرب الديكارتي لمفئات. فعمى سبيؿ المثاؿعمى الدواؿ متعددة المتغيرات تعرؼ 

       ℕ                                   

ارتي لنسختيف مف األعداد تعتمد عمى متغيريف مستقميف لذلؾ تعرؼ عمى حاصؿ الضرب الديك
  .الصحيحة

 الفئة  ,دالة      لنفترض أف 
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     {(       )             }   

 : المجاؿلدالة تحدد بشكؿ كامؿ بثبلث فئات. أذف ا   لمدالة graphتسمى الشكؿ البياني 
ع اآلف أعادة صياغة تعريؼ الدالة, لنكتب التعريؼ الدقيؽ . نستطيوالمجاؿ المقابؿ والرسـ البياني

 .لمدالة

    , بينما اعتباطية  و   . الفئات الغير خالية         الفئات الدالة ىي ثبلثية :تػعريػؼ
.        يوجد زوج مرتب واحد فقط       حيث أف لكؿ      ىي فئة جزئية مف

 .        , ويرمز ليا بالرمز x الدالة عندvalue  تسمى قيمة y والكمية

 .الثبلثيةنظيـ الزوج المرتب و تعريؼ الدالة يتطمب ت إلى الفئات باإلضافةنرى أف 

 , الفئة       , والفئة الجزئية         الدالة  نعطي 

                        

مؿ التحديد معنى يعطي معا .الترميز إيحائي وكثير االستعماؿ ىذا.    تحت   تسمى صورة
ىي الفترة المغمقة         فمثبًل   ,والذي بدونو ليس ليا معنى       لمصيغة الرمزية

ىي الفئة األصغر التي تعمؿ كمجاؿ        , و         مف الواضح أف .      
ىذا المصطمح .   الدالة  rangeأو مدى  imageصورة تسمى       الفئة   ,  مقابؿ لػ 
 . جاؿ المقابؿ الذي يجب أف نتفاداهليعني الم أحياناً يستخدـ 

يقاؿ  و          ىي  inverseدالة المعكوس  فإفدالة تقابؿ           إذا كانت
  .إذا وجد دالة المعكوس invertibleأف الدالة يمكف عكسيا 

 فئة النقط  ,  فئة جزئية مف   , ولنفرض أف دالة         لنفرض أف  

                                      

 . لمفئة   inverse image تسمى الصورة المعكوسة

بلثة الترميزات المختمفة أنظر إلى الثوبيف الصورة المعكوسة. يجب التميز بيف دالة المعكوس 
 : التالية
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, بمعنى آخر دالة يمكف عكسيا ىنا  f   ٔf مدىتنتمي إلى   ف أالتعبير األوؿ واضح المعالـ إذ 
تحتاج فقط الف تكوف  f  ٔ  ,xفي التعبير الثاني ال يوجد شرط عمى  .  المعكوس لممتغير 

في  .المعكوسة الصورةأو     بمعنى آخر دالة المعكوس لمفئة  ,جاؿ المقابؿمعنصر في ال
 فعمى سبيؿ. التعبير الثالث فيي دالة المقموب

         
 

 
                                            

                      أف  اً في التعبير األوؿ نفترض ضمني
 

 
 
 

 
وفي  .   

( وتعرؼ في المجاؿ                 ) cosecantيشير إلى  cscالرمز  نيالتعبير الثا
     . 

 

    Equationsالمعـــادالت    5.1

وحموؿ  .في نقطة عامة مف مجاليما المشترؾالمعادلة ىي تعبير تتطابؽ فيو قيمة دالتيف 
 .الدالتيف المفترض ليـ نفس القيمةالمعادلة ىي النقط في أي 

يعبر عف  . في الغالبY والمجاؿ المقابؿ  X دواؿ عمى نفس المجاؿ  f   ٔg  لنفترض أف
 ( بالنمط  Xعمى المعادلة )

                                                                                                                    

بعض يعرؼ بالخاصية التي تمتمكيا        التعبير ,المعادلة unknownىي مجيوؿ  x الكمية
 الفئةب المعادلة solution setتعريؼ فئة حؿ  إعطاءىذا يساعد عمى  ,        نقط

                       

عمى ىو معادلة                    التعبير الجبري   فعمى سبيؿ المثاؿ
. نرى بأف فئة فئة حميا خالية  , بينما عمى     √    √ , فئة حميا  ℂ األعداد المركبة

 .لمعادلة تعتمد عمى الفئة الشاممةحؿ ا
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, ( ℂ          عمى سبيؿ المثاؿ داد )ىو فئة األع f   ٔgنـ   Y المقابؿإذا كاف المجاؿ 
 بشكؿ مبسط        نستطيع كتبة المعادلة  f-gثـ    f  باستبداؿ فإف

               

كثيرة        , لكف إذا كانت f  الدالة zeroفي فئة حؿ ىذه المعادلة يسمى صفر   xالعنصر 
تختفي   f  . الدالة xتختفي عند   f نقوؿ بأف ًا يضأ , f الدالة   rootنتحدث عف جذر  حدود

في ىذه الفئة.  عمى فئة إذا اختفت عند كؿ نقطة vanishes identicallyبصورة متطابقة 
 .  تختفي بصورة متطابقة عمى                 لة الحقيقيةاالد فعمى سبيؿ المثاؿ

 functional equationالمعادلة التي مجيوليا دالة تسمى معادلة دالية 

                                                          

 دواؿ. التنتمي إلى فئة   f  دالة ىنا المجيوؿ

 :دالية تحتوي عمى مشتقات لممجيوؿ ىي معادلة differential equation المعادلة التفاضمية

    
  

  
                            

   

     
  

  
            

 فمثبلً  ,رتبة المشتؽ األعمى ىيالتفاضمية المعادلة  orderرتب  .( )وليس  yىنا المجيوؿ ىو 
   ية لممعادلة التفاضمية مف الرتبة. الصورة القياس 2ىي    , و رتبة   1ىي     رتبة  

 :كالتالي      تختمؼ عف 

    (                      )       

 . yمرة . المجيوؿ الوحيد ىو  k مشتقة  yتشير إلى أف       الكمية 

, أو معادلة مبيـ  identityالمعادلة التي فئة حميا تساوي الفئة الشاممة تسمى متطابقة 
indeterminate equation 0=0كؿ متطابقة تختزؿ إلى الصورة القياسية  . بعد التبسيط .

 المتطابقة  فعمى سبيؿ المثاؿالمتطابقات تعبر عف دواؿ متكافئة. 

   
    

      ∏(   
    

)
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كثيرات حدود لضرب  حاصؿىو ,2حديف الذي درجتيما ىي أس الالتحميؿ الكامؿ لمفرؽ بيف 
 .بمعامبلت صحيحة

التبادلية لجمع تمثؿ الخاصية  ىو متطابقة            التعبير   عمى  :مثاؿ
ىي معادلة التي فئة حميا خط األعداد            . التعبير المشابو  األعداد الحقيقية

 .   في 

            فعمى سبيؿ المثاؿ. تصبح كؿ معادلة متطابقة الشاممة لفئة الحؿ بتحديد الفئة
 نعتبػػر المعادلػػة   . لمثػػاؿ ذو معنى أكػثر    عمىومتطابػقة    ىي معادلػة عمى

           

 بالتحميؿ إلى العوامؿ األولية   

                           

, وبالتالي ىذه المعادلة متطابقة عمى فئة     √         ىي  ℂنرى أف فئة الحؿ عمى  
 حميا.

 

 Sequencesالمتتابعات    6.1

أو )المتتابعة  terms, تسمى حدود ليست بالضرورة مختمفة قائمة مرتبة مف األشياءلمتتابعة ا
وكؿ حد يميز بعدد صحيح  حدود المتتابعة تمثؿ برمز مشترؾ .المتتابعة( elementsعناصر 

 :subscriptيسمى الدليؿ السفمي 

                                                     

تقر    الكمية   ,1 بػ تبدءابالدليؿ السفمي أنيا  , القيـ الصحيحة افترضت aمز المشترؾ ىنا الر 
 ’’a  1تحت ’’ ‘‘a sub 1 ‘‘ التعبير عمى أو أي عدد آخر 0مف  تبدءامية قد دلة السف. األ .

 .أنيا متتابعة غير منتييةعمى اليميف يفترض  خر, واآلف المتتابعة منتييةاليسار يشير إلى أ
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تساويتاف إذا كاف ليما نفس . نقوؿ عف متتابعتيف مالمتتابعة ىو عدد عناصرىا lengthطوؿ 
يسمى     فإف, عدد صحيح غير محدد k. إذا كاف الحدود المتقابمة متساوية تذا كان, وا  الطوؿ

 فعمى سبيؿ المثاؿ متتابعة األعداد األولية  .لممتتابعة general termالحد العالـ 

                              

 . kthىو العدد األولي النوني    . الحد العاـ غير منتيية

 العاـ وبجانبو معمومات حوؿ مدى فترة الدليؿ السفمي: حديعرض ال يوجد ترميز آخر لممتتابعات

        
               

                   
                                

حيث يمر  doubly-infinite sequencesالمتتابعات غير المنتيية المضاعفة ًا يضأيوجد 
 :الصحيحة األعداديؿ السفمي عبر كؿ الدل

        
                    

متأكديف مف يجب أف نكوف  المتتابعة, لذا عندما نستعمميا عمى جانبيعبلمة الحذؼ موجود 
  monomials الحد أحاديةالعاـ لمتتابعة  حدال فمثبلً . واضحالحدود المفقودة معروفة بشكؿ 

                  

 .    ىو بوضوح يساوي 

 التعبير  بينما

             

أو                  , ألف ىناؾ عدة بدائؿ محتممة لمحدود المحذوفة مثؿ غامض
 العاـ  حدنحؿ الغموض بعرض ال في الحالة المذكورة               

                       

ىي أي متتابعة نحصؿ عمييا مف      مف المتتابعة   subsequence المتتابعة الجزئية
عند القسمة عمى  1 ألعداد األولية التي تعطي الباقيا بحذؼ الحدود. فعمى سبيؿ المثاؿ     

 شكؿ مف متتابعة جزئية مف متتابعة األعداد األولية  4
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                  أو                        

متتابعة  ىو vectorالمتجو  فعمى سبيؿ المثاؿ .اع المتتابعات خصص ليا مصطمحبعض أنو 
 .بداًل مف الطوؿ dimensionمنتيية مف األعداد, وفي ىذه الحالة نتحدث عف البعد 

إذا كانت  ,دالة تعرؼ عمى األعداد الطبيعية تمثؿ             المتتابعة الغير منتيية
 مثؿ ىذه الدالة تعرؼ بػ  فإف,  Aالمتتابعة تنتمي إلى الفئة ىذه عناصر 

   ℕ                          

 ىو عناصر المجاؿ و   , والدليؿ السفمي ىو اسـ الدالة   , الرمز    نرى بأف في التعبير
: فيو      ح ىذا التفسير معنى التعابير مثؿ. يوض   عند      ىي قيـ الدالة       

 .        تركيب دالتيف مثبًل  

 بعض التراكيب المنطوية عمى متتابعات   1.6.1
وحاصؿ الضرب  sum, لنكوف المجموع             لنأخذ متتابعة منتيية مف األعداد

product   لعناصرىا 

∑              

 

   

         ∏              

 

   

              

 يسمى رمز  . الرمز ؿ تكرر الجمع والضرب عمى التواليعبلمة الحذؼ تمث فإف مرة أخرى
النياية   ٔ  1 , بينماالمجموع index ىو دليؿ k. الدليؿ السفمي summationالمجموع  
 متتابعة األعداد الصحيحة, عمى التوالي لممجموع upper limitوالعميا  lower limitالسفمى 

يسمى   . الرمز الحد العاـ لمجمع    . الكميةالمجموع rangeتسمى مدى             
ديؿ واضح وكؿ المصطمحات المذكورة في المجموع تطمؽ بتع ,productحاصؿ الضرب  رمز

 .لمضرب

 . series بمجاميع ال نيائية تسمى متسمسمة المجموع

   
   

∑   
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مثؿ ىذه النياية تسمى مجموع  فإف, موجودة      كانت النياية لممجاميع المنتيية مف النوع  إذا
وما عدا ذلؾ   converge تتقارب المتسمسمةويقاؿ أف   sum of the seriesالمتسمسمة 

 أحياناً  والتقارب يعبر عن فإفسالبة  ليا حدود غير المتسمسمةإذا  ,divergesفالمتسمسمة تتباعد 
 اإليحائيبالترميز 

  ∑  

   

       

حيث   Aمف عناصر  ةمتتابعة منتيي             , ولنفترض أففئة األعداد Aلنفترض أف 
 مف النوع  ىي تعبير جبري x  4في المبيـ Aعمى  polynomial, كثيرة الحدود      

                                   
                                                         

يسمى   كثيرة الحدود والعدد الصحيح  coefficientsأف عناصر المتتابعة تسمى معامبلت 
 constant, تسمى المعامؿ المطمؽ عمى التوالي   و    المعامبلت  ,degreeدرجتيا 

, و  monomialفي كثيرة الحدود تسمى حد جبري  إضافة. كؿ leadingوالمعامؿ األمامي 
ية يقاؿ . كثيرة الحدود مف الدرجة الثانbinomialكثيرة الحدود ذات الحديف تسمى ذات حديف 

, والرابعة  cubic؛ لذا عندنا كثيرات حدود مف الدرجة الثالثة  quadratic ليا معادلة تربيعية
quartic  والخامسة ,quintic. 

 فمثبل ً .       , يرمز ليا بػ  x بيـبالم A فئة كؿ كثيرات الحدود عمى الفئة

                                    
 

 
            

 . أعداد نسبيةالثانية معامبلتيا  كثيرة الحدود ود األولى معامبلتيا أعداد صحيحة,كثيرة الحد

 ىي النسبة بيف كثيرتي حدود  rational function يةالدالة النسب

   
               

               
        

                                                             
4

  indeterminate 
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. فئة كؿ الدواؿ النسبية (       )عمى فرض أف   ٔ  درجتيا ىي الدرجات األكبر 
 . A(x) , يرمز ليا بػ x المبيـ و   Aبالمعامبلت في الفئة 

ىي كثيرة حدود في أكثر مف  multivariate polynomial بيماتكثيرة الحدود متعددة الم
لكؿ حد ىي مجموع درجات المبيمات, ودرجة كثيرة  total degreeالدرجة الكمية  ,واحد بيـم

 الكمية األكبر بيف درجات الحدود.الحدود ىي الدرجة 

     
 

 
                 

يا نفس إذا كاف كؿ حدودىا ل homogeneous تكوف متجانسة بيماتكثيرة الحدود متعددة الم
  :يوصؼ كالتالي أعبله. التعبير الدرجة الكمية

 .بمعامبلت نسبية بيميفكثيرة حدود متجانسة مف الدرجة الرابعة في م

 : اشرح ما ىي كثيرة الحدود ؟ مثاؿ

 وىو تعبير عف حاصؿ ضرب معامؿ ,كؿ حد يسمى حد جبري ,كثيرة الحدود ىي مجموع منتيي
حقيقي أو مركب( بواحد أو أكثر مف المباىيـ التي ترفع كميا أو بعضيا لقوى عدد صحيح )

 موجب.

نحصؿ عمى متسمسمة القوى  موع الغير منتييبالمج      إذا استبدلنا المجموع المنتيي في 
power series  بالصيغة القياسية 

    ∑  

   

   

 .منتيية ذه كثيرة حدود مف درجة غيرى
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 ضبَٙ ان انفقم

 انغبَت  انؾكهٙ 

 

 

تيار : اخالجانب الشكمي لكتابة الرياضيات. سنتعامؿ مع في ىذا الفصؿ سنتعرؼ عمى
, التعاريؼ مفيوـ, قواعد الترميز, توضيح كتابة الصيغ ,المصطمحات والرموز المبلئمة ومزجيا

 .المبرىناتمفيوـ 

 ختيار الكممات  ا  1.1
 ,setالفئة غالبا تسمى الفئة ف .ساسي ألي باحث يكتب رياضياتالدقة يجب أف تكوف القمؽ األ

( )فئة ببعد metric space , كالفراغ المتريإضافيإذا كاف ليا تركيب  spaceالفئة تصبح فراغ 
 .(ضرب العدديفئة بالجمع وال) vector spaceالفراغ المتجو  أو

,       فئة و   إذا كانت  ,ر عف نوع خاص مف العبلقة التابعةتعب elementكممة عنصر 
 ,point متغير وكذالؾ النقطة memberمصطمح االنتماء  ,  عنصر في   نقوؿ أف  نافإن

’ نستبدؿ   متتابعة  إذا كانت  أما,   نقطة في    , فإففراغ أي        ليذا إذا كاف  
    فإف, متجو         إذا كاف  ,  حد في   , أي نقوؿ أف termحد  كممةبػ‘ عنصر 
ولكف إذا كانت  ,(ـ مف إف المتجو متتابعة منتييةبالرغ)ا ً ليس حدو ,   لػ  componentمركبة 

,   في  element or an entry أو مدخؿ عنصر      فإف, مصفوفة           
 .(المصفوفة متتابعة مف المتجيات بالرغـ مف أفوليس مركبة )

نفس  األولى )الدواؿ( ليا الحالة ففي ,الدواؿ و المعادالت تستخدـ في variableكممة متغير 
تعني  األخيروفي الحالة  ,لمدالة اإلدخاؿتشير إلى بيانات  , فييargument دليؿمعنى ال
لنسبية تمثؿ دواؿ أو كثيرات الحدود والدواؿ ا ,(الكمية التي ستوجد قيمتيا) unknownمجيوؿ 
 . variableأجدر بالتفضيؿ مف كممة متغير  indeterminate مبيـمصطمح لذا ؛ جبرية أشياء
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يستخدـ لتمييز متغير محدد لو قيمة تبقى ثابتة في المناقشة  parameterمصطمح بارامتر 
 . خبلؿ البحث موضوع الدراسةالبلحقة 

لكف في األوضاع  تسمى دائمًا الدالة لمدواؿ الحقيقية, functionالدالة دائمًا ال تسمى الدالة 
ىي  transformationو تحويؿ  mapping أٔ map األكثر عمومية مصطمحات راسـ 

قميدية , والدالة في الفراغات األmapping تسمى الراسـ ℂ   ℂليذا الدالة المركبة   ,الشائعة
مصطمح , operatorsبعض الدواؿ تسمى معامبلت  ,تسمى راسـ أو تحويؿ         

 أخرىيضًا لتمييز الدواؿ التي تحؿ محؿ دواؿ لتؤدي إلى دواؿ أيستخدـ  operatorمعامؿ 
الدالة الحقيقية  . مقدارمألوؼىو مثاؿ  differentiationمعامؿ عممية االشتقاؽ  فمثبلً  ,كنتيجة

 definite integrationليذا التكامؿ المحدد  ,functionalالذي يحؿ محؿ الدواؿ يسمى دالي 
 . دالي

 الدالة, Boolean function , دالة بوليةpredicate الدالة المنطقيةالدالة تسمى  في المنطؽ
ىذه  ,characteristic function أو دالة مميزة propositional function االفتراضية

إذا  الدالة المميزةمصطمح  ,يا غير قابمة لمتبادؿ بشكؿ كامؿلكن الشيءالمصطمحات تمثؿ نفس 
دالة  مصطمح, وفيما عدا ذلؾ نستخدـ تي تميزىا ىذه الدالةشارة واضحة إلى الفئة الأكانت ىناؾ 

 .أو دالة بولية منطقية

 :د اختيار الكممات بالنقط التاليةويمكف تمخيص قواع

 .االنتباه إلى الفوارؽ في المعنى -
 .عدـ استعماؿ كممات غريبة مالـ يعرؼ معناىا المضبوط -
 .تكرار اختيار الكممات لمفاضمة المعنى و لتحسيف وضوح الكتابة -
 .(التأكد مف صحة كؿ كممة )التيجي -

 . التي تنتج مف اختيار سيئ لمكمماتالشائع لممعاني واألخطاء  مفيـ السيئاألمثمة ل بعض نعرض

      : المعادلة  سيئمثاؿ: 

 .      : المتراجحة  دجي
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                  : المعادلة سيئمثاؿ: 

 .                  : المتطابقة جيد

   √    : المتطابقة  سيئمثاؿ: 

 .   √    : المعادلة  جيد

        لةا:  الدسيئمثاؿ: 

 .    :  دالة جيد

  دالة  لمفئة        : سيئمثاؿ: 

 .  تحت   : صورة الفئة جيد

      : الفترة سيئمثاؿ: 

 .(      ) الفترة البلنيائية       : الشعاع جيد

   ناقص   : الفئة ىي سيئمثاؿ: 

 .   و   : فئة الفرؽ لػ جيد

 : مساحة دائرة الوحدة سيئمثاؿ: 

  .: مساحة قرص الوحدةجيد

 : القيمة المطمقة موجبة سيئمثاؿ: 

  .: القيمة المطمقة غير سالبةجيد

 : تقطع الدالة المحور العمودي في النقطة الموجبةسيئمثاؿ: 

 موجبة.النقطة الالراسي في  أألحداثيلة ا: يقطع بياف الدجيد
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     Notation الترميز  1.1

الحروؼ لكتابة  كاستعماؿ .الرموز الرياضية بناء الصيغ الرياضية وفؽ قواعد اختيار ىو الترميز
, ترجمة مف المغة لمعادالت ضرب مف الترجمةوضع ا فإف, فإذا قبمنا بوجية النظر ىذه ,ماتالكم

 احد يعتبر ,االنتباهليشد لمترميز الجديد  جيدأف الضبط ال. العادية إلى لغة الرموز الرياضية
 الترميز الجديد( عف طيب نفس! )أي يتفادونو باحثيف, ومعظـ اليتطمب جيداً و  الميارات

 قواعد اختيار الرموز   1.1.1
 :القواعد التالية مراعاةيجب   symbolsختيار الرموزاعند 

 , مثؿ يونانية أو روماني تمثؿ الفئات بالحروؼ الكبيرة. الفئات

                                                                                          A 

الرموز الصغيرة   ,ىي الرموز الجيدة        أٔ       فإف عندما نتعامؿ مع فئات عامة
    , و  ترميز سيئ    , ترميز جيد    لذلؾ  ,تمثؿ عناصر الفئة      مثؿ

  فمثبلً  استعماؿ الرموز المتماثمة يجب احدة مشتركةأكثر مف فئة و  وجد . إذاسيئ جداً 

                                          

 مف  أكثر انسجاماً 

                                           

 , ابدأ مف وسط األبجدية الرومانية . عند اختيار رمز لعدد صحيحIntegers عداد الصحيحةاأل

                                                                                                    

إذا   , و لمعدد األولي  استعمؿ , العدد الصحيح كدليؿ سفمي أو عمويإذا استعمؿ خصوصا ً 
الرموز السابقة ليا  فال يمكف أف تمدد أل      . قائمة الرموز   وجد عدد أولي مختمؼ عف 

تستخدـ لتمثيؿ عدد       . الحروؼ الكبيرة لمقائمة دواؿنموذجية لوىي رموز         ىي 
  فمثبلً  صحيح كبير أو باالشتراؾ مع الحروؼ الصغيرة لتشير إلى مدى العدد الصحيح
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– . لؤلعداد النسبية نستعمؿ حروؼ رومانية صغيرة في المدى Rational األعداد النسبية   
– أو   . الترميز   

  
 

 
 

اشى مع اصطبلح األعداد بينما البسط والمقاـ يتم ‘rational ’يذكرنا بكممة   , ألف جيد
 .      جاورة مالرموز ال استعمؿ . إذا وجد أكثر مف عدد نسبيالصحيحة

بجدية الرومانية المخصص الحقيقية نستعمؿ نفس الجزء مف األ. لؤلعداد Real الحقيقيةعداد األ
 :بجدية اليونانيةلؤلعداد النسبية أو األ

           

, نستعمؿ األبجدية الروماني وجد األعداد النسبية والحقيقية و إذا كاف التفريؽ بينيما ميـ إذا
 . قيقيةنانية لؤلعداد الحلؤلعداد النسبية و األبجدية اليو 

, بينما لمزوايا      : الكميات الصغيرة عادة تمثؿ بػػ الرموز اليونانية ليا معنى مميز بعض
 :الرموز . خصص لمثوابت الحقيقية المشيورة      ∅ الرموز إحدىنستعمؿ 

                                               
                                                        
                                                       

 بمعانييا . فيفضؿ أف نستعمؿ ىذه الرموز       مثؿ  وكثير غيرىا ليا معنى ثابت تقميدي 
 التقميدية فقط ألننا إذا استعممناىا بمعنى آخر فقد يمتبس بمعناىا التقميدي ويحدث ارتباكًا أو

 .مختمفة في المسائؿ المختمفة بمعانييستعمؿ  األخرى. ولكف بعض الرموز ميبلً تض

, ؿ نياية حروؼ األبجدية الرومانية. تميؿ األعداد المركبة إلى احتبلComplex األعداد المركبة
حيث            نكتب   . في المستوى المركب  أو     اختيارؾ األوؿ يجب أف يكوف

عدد مف ) imaginary unit الوحدة التخيمية  , و   األجزاء الحقيقية والتخيمية لػ   و   
  .(  وليس    √يستعمموف   الرياضييف
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. احترس ال         الترميز القياسي   polar coordinatesالقطبية  اإلحداثياتفي 
 . , مثبًل كدليؿ لممجموعأخرألي غرض   تستعمؿ 

إذا كاف ىناؾ   و    وبدوف خبلؼ نستعمؿ,   . الرمز المثالي لمجيوؿ المعادلة ىو المجاهيل
.      لعدد كبير مف المجاىيؿ فمف الضروري استعماؿ ترميز المتتابعة   ,أكثر مف مجيوؿ

 الدالة.  متغيراتلػمباىيـ كثيرات الحدود أو  اً ىذا الترميز مبلئـ جد

( , المصفوفات, الرسوـ البيانية. األشياء المركبة )الزمرComposite objects األشياء المركبة
لمزمرة أو الرسـ  Гأو   . لذلؾ استعمؿ الكبيرة الرومانية أو اليونانية تمثيؿ ليا بالحروؼ أفضؿ
. كما ىو   و   . إذا كاف لديؾ زمرتيف استعمؿ رموز متجاورة مثؿ لممصفوفة  , و البياني

.      , , فعمى سبيؿ المثاؿىذه األشياء استعمؿ رموز مماثمة , لمركباتالحاؿ مع الفئات
 verticesتستعمؿ دائما لمقمـ   و   , حيث وذ الرسـ البياني عف ىذه القاعدةالجدير بالذكر شذ

 ., عمى التواليedgesو الحواؼ 

ذا كاف ىناؾ أكثر مف دالة واحدة, و    السـ الدالة ىو بالطبع االفتراضي. االختيار الـدوال , ا 
: عدد مف المتغيرات . تعمؿ الرموز الصغيرة مع أي     استعمؿ رموز متقاربة  

ضرب ديكارتي المقابؿ لمدالة حاصؿ . إذا كاف المجاؿ                               
 كػػػ  عرؼيف قد تلذلؾ الدالة الحقيقية لمتغير  ,تفضؿ الحروؼ الكبيرة

                                                       . 

, وبيذه يوناني( إحداىاو مثمت برمز )غالبًا  بأسماء وصفية بعض الدواؿ الشييرة سمية مف قبؿ
 Euler’s. مف المعروؼ دالة جاما الويمر والترميز الشيءقوي بيف  الوسيمة يتـ خمؽ ارتباط

gamma 

      ∫          

 

 

 

 Riemann’s zetaدالة زيتا لريماف  
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       ∑
 

   

 

   

 

و   , حيث         تكتب عموما     المركبة متغيراتيا: ليذه الدالة يوجد ترميز خاص
 د حقيقية.عداأ  

 Dedekind دالة,    بالترميز المخصص ىي دالة اويمر األخرىالشييرة الدواؿ مف  اً يضأ

 دالة , P   ويرسترس Weierstrass دالة,    كانكر  Kroneker  دالة,  η دٚذٚكبُٚذ

Lambert لمبارت    W,,... الخ.  

. لذلؾ لةمعينة تعود إلى وجود األد. تطرح المتتابعات مسائؿ ترميزية المتتابعات والمتجهات
        , الترميز ة. عندما تحتاج إلى معمومات أكثرمبلئـ تمامًا لمتتابعة عام     الترميز 

       أكثر فائدة مف  
       فضؿ إذا ما قورف بػ األ سيكوف االختيار األخير, لكف   

   .
. إذ يشار ـ مف أنو أكثر اختصاراً , بالرغ        غير مشجع مثؿ  األخيرفيذا  اً تبع

, وقد يكوف مف المستحسف اً لذي يمكف أف يصبح مجيدا      الترميزبمباشرة  لممتتابعةغالبا ً 
 تخصيص رمز لمتتابعة 

                                                   

وقمة في  حرؼ روماني صغيراستعماؿ عمى التوالي,  رموز مماثمةاستخدمنا  إننانبلحظ 
أو حديف  فإف الحذؼ إشارة. عند استعماؿ حرؼ اسود صغير وىو شائع لممتجيات, االستعماؿ

مف حد أو لترتيب  أكثر, لكف ىناؾ حاالت حيث تحتاج إلى ثبلثة مف المتتابعة عادة كافي
 في التعبير  فعمى سبيؿ المثاؿ مختمؼ لمحدود.

                   
      

 . يف يوحي بأف المتتابعة ال نيائية, بينما الحذؼ عمى اليمغموض الحد العاـ يزيؿ أي إدخاؿ

 الترميز
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, لقيمة غير محددة     يشير إلى متتابعة جزئية مف متتابعة منتيية حصؿ عمييا بحذؼ الحد 
 .         لػ 

ذه الحالة ليست بالمرة غير عادية, فعمى سبيؿ ى ,معقدة مع متتابعات المتتابعاتبح األشياء تص
  يجب أف يشار إلى مركباتيا بوضوح عندنا متتابعة المتجيات التي المثاؿ

                               أو                                  

 .( الحد العاـ لمتتابعتنا. كيؼ نمثؿ مركباتيا؟   أو )   نفرض أف 

يظير   , العدد الصحيح , باألدلة السفمية لنشير إلى مركبات  نختار الرمز المماثؿ  كالمعتاد 
  يكوف محدد, ومداه يجب أف االسفؿ واألعمىفي 

                          (  
   

     
   

)                                      

يمكف أف نستخدـ المتباينات  ؛ا التعبير استعممنا عبلمات الحذؼ, لتحديد مداي األدلةفي ىذ
 : اً يضأ

                                  (  
   

)                                           

  خبلؼ ذلؾ , و مطموبة عمى نحو يبيف لؤلدلة العموية األقواس
مرفوع لؤلس    سيفسر بوصفو   

بشكؿ  ,بعض األسسنحتاج إلى رفع مركبات المتجو إلى  إننا, قد يحدث . عمى أية حاؿ   
   مثبلً  ) ال نستطيع استعماؿ عدد مجاور لؤلدلة العموية واضح

 األقواس, لذلؾ نحتاج إلى (     

  ) لكف الترميز البسيط
   

)
 

بوصفة دليؿ سفمي   , نمثؿ غير مبلئـ. لحؿ أكثر روعة 
 ترميز المصفوفة  أي استعماؿ, إضافي

   (           ) 

ة محجوز ‘   ’و ‘   ’تجيات رموز الضرب م, يجب أف نتذكر بأف مع الكمبلحظة جانبية
في الضرب العددي يجب أف  عمى التوالي. ليذا السبب أالتجاىيلمضرب العددي و الضرب 
 جنب لجنب( األشياءنستعمؿ تراصؼ ) وضع 
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   موعترميز المج .ترميز السجما

∑              

 

   

               ∑            

 

   

                   

دليؿ المجموع متغير  , )المحدد( sigma . يسمى ترميز سجما 5فوريير بواسطةكاف قد قدـ 
 جموع : مؤثر في قيمة الت, ومعادلتو ال تعداد الداخميوىمي يستعمؿ ىذا المتغير لم

∑   

 

   

 ∑  

 

   

                 

مالـ  رمز المجموع ال تغير.      الحروؼ الرومانية الستة في القائمة  إحدىدليؿ المجموع ىو 
 .يكوف ىناؾ سبب جيد لتغييره

 يعرؼ كالتالي  double sumالمجموع المضاعؼ 

∑ ∑     

 

   

 ∑ (∑     

 

   

)

 

   

 

   

             

 ∑     

 

   

 ∑     

 

   

   ∑     

 

   

   

, كؿ مرة مع تكرر مرارا ً ي؛ ىذا المجموع   jدالة الدليؿ الخارجي لممجموع  األقواسالمجموع في 
عمى لممجموع الحد األ فيالمطابقة لمدليؿ  الحروؼ الرومانية الكبيرة. استعماؿ  jقيمة مختمفة لػ 

 . مبلئـ جداً 

القوانيف التبادلية  ,داخمية والخارجية نستطيع تبديمياالمجاميع ال فإف إذا كاف مداي المجموع مستقمة
 . نوضح ىذه العممية بمثاؿ لف تتغير ؿ بأف قيمة المجموعوالتجميعية تكف

                                                             
5

  Jean Baptiste Joseph Fourier  ,(1830–1768)ورياضي فرنسي ,  فيزيائي 
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∑ ∑     

 

   

 

   

   (              )  (              )

  (         )  (         )  (         )

 ∑ ∑    

 

   

 

   

 

 . تطابقات تتبنى نسؽ واصطفاؼ قياسيىذه السمسمة مف الم

 .يجمعوف يـ قدفإنليا نفس المدى,  المضاعؼموع إذا كانت األدلة في المج

∑ ∑    

 

   

 

   

                          ∑     

 

     

 

ؼ دد معمومات المدى قد تحذفي المجموع الغير مح ,     السجما المحدد  ترميزبخبلؼ 
 :تماماً 

∑(
 

 
)    

 

                 

 بالمتباينات التي توضع تحت رموز المجموع :يضا ً أالمجموع قد يحدد مدى 

∑   

     

                   ∑  

   

                ∑     

        

                                   

 . اعتبر التبلعب التالي ا احتجنا إلى تغيير دليؿ المجموعإذ واضحةفوائد ىذا الترميز تصبح 

∑     

        

 ∑     

         

 ∑   

       

            

, لنحصؿ عمى   بػ      , استبدلنا ببساطة  إلى كؿ حد في المتباينات 2 ضافتناإبعد 
 تغيير دليؿ المجموع غير صعب. بيذا الترميز , وليندسيةلمتوالية امجموع ا

 القياسي  وشكم لترميز سجما الذي األعظـ ىو القانوف العاـ االنجاز

   ∑   
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التي تجعؿ   قيـ لػ ال. مدى المجموع يشتمؿ عمى تمؾ   عمى  دالة افتراضيةأي   حيث 
 . صائبة     

المجموع لـ يعد مقيد بمتتابعة األعداد الصحيحة المتتالية, ومدى فائدة ىذا الترميز بأف دليؿ 
 الشروط بإضافةالمجموع قد يعدؿ 

∑   

       

               

∑   

      
           

              

∑   

      
       

              

  مف  األصغرعدد األعداد الصحيحة الموجبة      نفرض أف  ,  : ألي عدد طبيعي مثاؿ
. ىذه دالة اويمر ومف نظرية العدد          . مثبل (       ولية بالنسبة لو )بػ األو 

 تعرؼ بالرموز كالتالي 

                        ∑  
     

          

                   

 لحواصؿ الضرب.ًا يضألممجموع  قابمة لمتطبيؽ  أعبلهأف التراكيب المقدمة مبلحظة: 

 يستخدـ والتقارب في األبجدية قة الصمة تتطمب ترميز وثيؽ الصمة. األشياء الوثيالرموز المشتقة
 أدلةقد يعدؿ استعماؿ مدلوؿ الرمز,  أقوىبطة . لرا        , عمى سبيؿ المثاؿالغرض ليذا
 . أخرى (الرمز أسفؿأو  أعمىالمختارة  كاإلشارات) عموية وأوسمة أدلة, سفمية

                                              ̃                       

ℕ  ℕالرمز المشتؽ   ∪  . الرياضي األدبغالبًا يوجد في     

 اآلف نستعمؿ  نافإن  العديد مف الرموز اشتقت مف 
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                                                            ∪       
 

 طريقة عرض الصيغ  1.1

الميزة المثيرة التي تميز الكتابة الرياضية عف غيرىا مف الكتابات ىي االستخداـ الواسع لمرموز 
ىي الدالة    ضرورية لموضوح وسيولة القراءة فالجممة " بافتراض أف الصيغ قطعا ً و والصيغ. 

د ىي الدالة التي قيمتيا عن  " بافتراض أف  الجممة مف أوضح"           المعرفة بػ  
ى االستعماؿ السيئ لمصيغ  يمكف ف جية أخر م ,تساوي مربع العدد زائد العدد نفسو "قيمة معينة 

بحث تجد  في أيو  ,بصورة مستقمةضمف النص أو تعرض الصيغ أف يؤدي إلى كتابة غامضة. 
( Punctuationالكتابة ) عند )التنقيط( بقواعد الترقيف االلتزاـمع مبلحظة  لطريقتافعادة كبل ا

وىي وضع رموز اصطبلحية معينة بيف الصيغ والرموز والكممات و الجمؿ الرياضية. وفيما يمي 
 توضيح ألىـ عبلمات الترقيف واستخداماتيا:

: تدؿ عمى اكتماؿ معنى الجممة, وتوضع بنياية الجممة التي full stopالنقطة ) . (  (1
 تتـ معناىا, وفي نياية جمؿ األمر. 

دؿ عمى أف المعنى قبميا لـ يكتمؿ بعد. توضع بيف الجمؿ أو : تcomma(  ,الفاصمة )  (2
 المفردات المتعاطفة التي يتكوف مف مجموعيا كبلـ تاـ الفائدة. 

 : توضع بيف جممتيف إحداىما سبب لؤلخرى.semicolonالفاصمة المنقوطة ) ؛ (  (3
 .االستفيامية: توضع بعد الجمؿ question markعبلمة االستفياـ ) ؟ (  (4
: توضع بعد الجمؿ المعبرة عف االنفعاالت exclamation markالتعجب ) ! ( عبلمة  (5

 , ..., الخ. الدىشةكالتعجب, الفرح, الحزف, الدعاء, 
: تدؿ عمى أف ما بعدىا تفصيؿ أو إيضاح أو تمثيؿ لما colon) : ( النقطتاف الرأسيتاف  (6

 ., وىي تستعمؿ عند ذكر قائمة مف االشياءقبميا
: يوضع بينيما الكبلـ المقتبس بنصو quotation mark’’   ‘‘ ( عبلمة التنصيص )  (7

 مف كبلـ الغير. 
 : يوضع بينيما كممة أو جممة تفسر كممة غامضة سبقتيا.parenthesesالقوساف ) (  (8
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تدؿ عمى أف الكبلـ الوقع بينيما خارج عف سياؽ ما قبميا  :hyphen( ػػػػػػػ  ػػػػالشرطتاف )ػػ  (9
 وما بعدىا. 

 : تدؿ عمى أف لمكبلـ بقية لـ تذكر. ellipses (عبلمة الحذؼ ) ...   (10
القوسيف المعكوفيف ]   [ : يستخدماف إذا أرد الباحث أف يضيؼ كبلماً  مف عنده, أي   (11

 ليس مف النص فيضع ما يريد إضافتو بينيـ.

الترقيف في الكتابة الرياضية يحدث شعور بالراحة كما في الجممة المغوية العادية, ويزيؿ أف 
  .استعماؿ الصيغ والرموز الرياضية إرشاداتستناوؿ  واآلف .الغموض

 العرض ضمن النص  1.1.1

  التالي: مراعاةعند خمط الصيغ بالنص يجب 

ترؾ مسافات  مراعاةالرموز المفردة ومعظـ الصيغ الصغيرة تكتب ضمف النص مع  -
 .الرموز وأبسيط حوؿ ىذه الصيغ 

 .      سيئ: نفرض أف مثاؿ:  

 .        فإف

 .   أكبر مف   وبالتالي 

 .  أكبر مف   , وبالتالي        فإف.       أفجيد: نفرض 

؛  𝜦  و       , بػ          لدينا التحميؿ       لكؿ جيد: مثاؿ: 
 .   لى لػو , التي تستخرج المركبة األ             , نعرؼ الدالة لذلؾ اً ووفق

تجنب كتابة صيغتيف باالتجاه نفسو, افصؿ بينيما بفاصمة أو أي عبلمة ترقيف  -
 أعبلهنبلحظ في المثاؿ  فمثبل ً  ., ألنيما سيبدواف كصيغة طويمة واحدةأخرى

 إلزالة ( فصبل بالفاصمة              ) جزئييفتعريؼ الدالة متضمف 
 .الغموض
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عندما تنتيي  جممة برمز تبدأال يضا ً أفي فقرة برمز رياضي, و جممة  مطمقاً  تبدأال  -
 ة برمز.الجممة السابق

 , وبالتالي لو جذر تربيعي . عدد موجب  : سيئمثاؿ: 
 ., وبالتالي لو جذر تربيعيعدد موجب  : حيث أف جيد

 خطوط متوازية. M   ٔLسيئ: مثاؿ: 
 متوازية. M   ٔLجيد: الخطوط  

 .دورية     .               وؿحم إحدى: سيئمثاؿ: 
 .دورية      . في ىذه الحالة              وؿحم إحدى: جيد

  .تبدأ بفاصمة أفيجب  أي رمز أو صيغة  في النص ال -
 .الجذور حقيقية فإفغير سالب,   : إذا كاف المميز , سيئمثاؿ: 
 .الجذور حقيقية فإفغير سالب,   : إذا كاف المميز  جيد

  .يجب أف تفصؿ الرموز في الصيغ المختمفة بكممات -
 .              : اعتبر سيئ
 .           ألجؿ     : اعتبر جيد

في النص استبدليا               ∨ ∧    مثؿ   مطمقًا الرموزال تستخدـ  -
 ىو الكتابة الرياضية الرسمية. المكاف الوحيد التي تستخدـ فييا ىذه الرموز بالكممات

 . زء مف صيغ المنطؽ الرمزي المكتمؿكج
 النقط .   : إذا تطابقت الدواؿ في ثبلث نقط , تتطابؽ سيئمثاؿ: 
 تطابؽ في كؿ النقط . في ثبلث نقط , ت : إذا تطابقت الدواؿجيد

⇒      سيئ: مثاؿ:       
 .     , تؤدي إلى أف          جيد: 

 

( أو المعامبلت ) مثؿ         الرموز التي تمثؿ العبلقات الرياضية ) مثؿ  -
( يجب أف تستعمؿ فقط لربط الصيغ الرياضية, وليس لربط الكممات بالرموز  ∩    

 أو مع بعضيـ البعض.
 .     فئة كؿ أعداد القيمة المطمقة  : لنفرض أف سيئمثاؿ: 
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 .  1فئة كؿ أعداد القيمة المطمقة األقؿ مف   لنفرض أف : جيد
 .         بحيث أف   فئة كؿ األعداد   : لنفرض أف جيد

 .  يجب أف تكوف        فإف,    عدد حقيقي وىو    سيئ: إذا كاف مثاؿ: 
 . يجب أف تكوف أكبر مف        فإف,   عدد حقيقي أكبر مف    جيد: إذا كاف 

 " أو الكسور العددية مثؿ  ⁄      " النص كالكسر الكسور يمكف عرضيا ضمف -

 
. 

 العرض بصورة مستقمة  1.1.1
الكسور أو  لمصفوفات, التكامبلت, رموز المجاميع, رموز المضاريب,كاكبيرة ال الصيغ -

 لكؿ صيغة , مع أعطاء رقـبصورة منفردةفي وسط خط تعرض  الكبيرة , ..., الخ .
 .اً ا الحقإليي اإلشارةوذلؾ لتسييؿ  ,عمى نفس خط الصيغة

 مثاؿ:

∅ : نفرض أفسيئ                                                   . 

 . دالة نسبية في ثمانية متغيرات ∅ فإف      

 : جيد

                           ∅  
             

             
 
         

          
                               (2.5)  

 . دالة نسبية في ثمانية متغيرات ∅ فإف      

ير إلى رقـ يش 5الرقـ و , لذي توجد فيو الصيغةـ اإلى رقـ القس 2الرقـ ير يش (2.5) في الترقيـ
الحظ أف  ., يذكر رقـ القسـ إذا كاف البحث طويبلً , اما اذا كاف قصيراً  فبل يذكرالصيغة

  .أفقيالكسور يجب أف تعرض باستعماؿ خط 

و الرموز في المعادالت والمتراجحات مثؿ   - و  و  و  يجب أف تكوف في   
 العمودي  االصطفاؼوضعية 

 :سيئمثاؿ: 
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  : جيد

                                                   

                                            

                                                                                                             

      

         

 الحظ أف التعابير عمى جانبي عبلمة التساوي, كذلؾ الحظ الفاصمة بعد كؿ متطابقة.

 : سيئمثاؿ: 

                                                     

                                                         

                         

 : جيد

                                                    

                                                                 

                                                                                                 

 , كذلؾ الحظ عدـ وجود الفاصمة.األوؿ سطربعد ال األيمفالحظ أف التعابير عمى الجانب 

              : ىكذا سيئمثاؿ: 

  : ىكذاجيد
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 : اشرح كيؼ حؿ نظاـ المعادالت التالية جيدمثاؿ: 

                                                          

                                                                

                                                                   

  :جيدمثاؿ: 

                                                

  √       

معروضة فييا فواصؿ  ىذه صيغة , لزيادة الوضوحاستخداـ الترقيفليس مف الضروري  -
 :عمى أكمؿ وجو

                        {
  

                        

  
                                    

 

 :زيادة المسافة أو بالكمماتقيف بنا نستبدؿ بعض التر فإن, اً ف الكامؿ شاقالترقي بدئإذا 

                          {
  

                        

  
                                      

 

 . ’.‘يجب دائما أف تكوف نقطة  ػػػػػ أعبلهكما في المثاؿ  ػػ, نياية الجممة في الصيغة ػػبشكؿ خاص

 الزائدة. األقواستجنب  -

 سيئ:مثاؿ: 

                    

 جيد:   مثاؿ: 

                  

   :جيدمثاؿ: 

.                             
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 أف تكتب باإلمكاف,       لفت نظر القارئ إلى   أردتإذا  -
                               

 السالب. واإلشارةالطرح  شارةإلتجنب تشويش المعنى بيف  األقواساستخدـ  -

 : اً سيئ جدمثاؿ: 

                  

 سيئ:

                 

 جيد:

                  

 

  Definitions  التعاريف  1.1

, وبالتالي فيو يميز معنى كممة "مفيوـ رياضي وصؼ دقيؽ ال لبس فييا لمعنىىو " التعريؼ
أي عندما نعرؼ  يجب أف تكوف صحيحة. بإعطاء كافة الخصائص والخصائص فقط تمؾ التي

, وبأف تعريفنا يميزىا بشكؿ محدد. وفي ةموجودفعبلً  يجب أف نضمف بأف ىذا الخصائص  شيء
غامض  الشيء؛ وما عدا ذلؾ فwell-definedواضح المعالـ  الشيءو يقاؿ بأف فإنىذه الحالة, 

ill-defined. مف حيث طريقة تعريفيا تنقسـ إلى أف المفاىيـ الرياضية: 

مف خواصيا بعضاً  : وىي مفاىيـ تقبؿ بدوف تعريؼ ولكف يتـ تحديد معرفة مفاهيم غير -
 .لفئةوايا. مثؿ النقطة المستقيـ والمستوى معوكيفية التعامؿ 

ـ شارحة بداللة مفاىي و رمزية : وىي التي يعبر عنيا بصياغات لفظيةمفاهيم معرفة -
 .أبسط منيا أو سبؽ تعريفيا أخرى

فيو  حيث يعرؼ بأنو شكؿ رباعي مستو األضبلعالمفاىيـ الرياضية المعرفة: متوازي  أمثمةومف 
يمكف أف يحؿ محمو  ,األضبلع. ونبلحظ ىنا أف المفظ,متوازي متوازيافكؿ ضمعيف متقابميف 

التقرير  فإف" ومف ناحية أخرى  متوازيافالتقرير " شكؿ رباعي مستو فيو كؿ ضمعيف متقابميف 
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 فإف. ومف ىنا " األضبلعذاتو ال يمكف أف يحؿ محمو أو نعوض عنو إال بالمفظ " متوازي 
جممة  األخر( وطرفيا اسـ المفيوـأحد طرفييا لفظو أو مصطمح ) متساويةالتعريؼ عبارة عف 

التعريؼ يمثؿ  . ونبلحظ أفث يمكف التعويض عف أحدىما باآلخرشارحة بحيورمزية خبرية 
. وىنا نشير إلى أف عبارة مثؿ المستقيـ ىو مجموعة مف ط البلـز والكافي لداللة المفيوـالشر 

النقط ال تمثؿ تعريفًا لممستقيـ ألننا يمكننا أف نعوض عف المستقيـ بمجموعة مف النقط ولكننا ال 
يمكف أف  لنقط "يمكف أف نعوض عف " مجموعة مف النقط " بالمستقيـ إذ أف " مجموعة مف ا

 فإفىو شكؿ رباعي مستو  األضبلعنا عندما نقوؿ أف متوازي فإن. كذلؾ تكوف أي شكؿ ىندسي
. األضبلعمجرد أحد خواص متوازي  ألمستوولكف الشكؿ الرباعي  ا أيضاً  ال يمثؿ تعريفا ً ىذ

لؾ عرفنا نا بذفإن متوازيافعندما نتحدث عف شكؿ رباعي مستو فيو كؿ ضمعيف متقابميف  ولكننا
ذا ذكرنا أف " األضبلعمتوازي  غير شىءوال  األضبلعمتوازي  شكؿ رباعي   األضبلعمتوازي وا 

نا بذلؾ نكوف قد أطنبنا بزيادة مزيد مف فإن" ومتساوياف متوازيافمستو فيو كؿ ضمعيف متقابميف 
أمر الـز  متوازيافالخواص لسنا في حاجة إلييا في التعريؼ إذ أف كوف كؿ ضمعيف متقابميف 

)وىو ىنا أيضًا كاؼ ( ويمكف أف نشتؽ منو خواص أخرى مثؿ أف كؿ ضمعيف متقابميف 
 ... الخ.فيو ينصؼ كؿ منيما اآلخر والقطراف متساوياف

شكؿ رباعي + ) معاً البد مف توفرىما  بخاصيتيفنجد فيو مصطمحات تعرؼ وفي الوقت الذي 
مف  األقؿعمى  ات تعرؼ بخاصية واحدة( نجد بعض المصطمحمتوازيافكؿ ضمعيف متقابميف 
,   أو   " ىو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى   ,   إتحاد مجموعتيف بيف خاصيتيف مثؿ "

 كانت" أذا     , ومثؿ " ومثؿ "العدد الصحيح غير السالب" ىو الصفر أو الصحيح الموجب
( أي disjunctiveلمفاىيـ فاصمة ). مثؿ ىذه المصطمحات ىي أسماء     أو    زاوية  
 . مف عدة خواص األقؿقؽ بواحدة عمى تتح

ريدية أعمى مف غيرىا مثؿ التوازي, التعامد, ومف ناحية أخرى ىناؾ مفاىيـ عمى درجة تج
ت مف المستقيما اً مة مجردة. فالتوازي أكثر تجريدا,... وجميعيا تدؿ عمى خاصية عالصدؽ

مف العبارات ًا المتعامدة والصدؽ أكثر تجريد اتمف المستقيمتجريدا ً المتوازية والتعامد أكثر 
فالتوازي والتعامد والصدؽ تسمى  ,نفيف مف المفاىيـ. ويفرؽ البعض بيف ىذيف الصالصادقة

أي تدؿ عمى نعت أو صفة بينما مفاىيـ مثؿ  (attributive) نعتيومفاىيـ وصفية أو 
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( denotativeوالعبارات الصادقة تسمى مفاىيـ داللية ) األضبلعالمستقيمات المتوازية ومتوازي 
 .األشياءأي أنيا تدؿ أو تشير إلى مجموعة مف 

والدالة الخطية    الحقيقي, والمفاىيـ المفردة مثؿ العدد ىناؾ مفاىيـ مفردة ومفاىيـ عامة كذلؾ
, والمفاىيـ العامة ىي التي تدؿ عمى مجموعات تحتوي   والعدد غير النسبي        

مف عنصر مثؿ العدد النسبي والدالة الخطية وىي الدالة التي عمى الصورة             عمى أكثر
  .    , أي أعداد حقيقية    حيث         

 التعاريف المتكررة    1.1.1
ىي طريقة تعريؼ المتتابعات التي ال نعرؼ أي طريقة مفيدة لمتعبير عف  Recursionالتكرار 

     , نسعى إلى تمثيؿ في غياب صيغة واضحة لمحد النوني .  ضحة لػ االحد النوني كدالة و 
لممتتابعة المسمى  : الحد األوؿالتي تعرؼ ببيانيف. ىذه المتتابعات التكرارية    في حدود 

فعمى سبيؿ  .دة التي تحدد الحد مف حد سابؽ لو, والقاعinitial conditionالشرط األولي 
 , يمكف أف تعرؼ بشكؿ تكراري كالتالي :               المثاؿ , متتابعة المضروب  

                                                        

 تعرؼ بالقاعدة التكرارية   لمدالة      , المشتقة النوني لػ عمى نفس النمط

                                 
 

  
                       

6متتابعة 
Fibonacci  بجمع  متتابعة  التي نحصؿ عمى كؿ حد فييا بعد الحد الثانيالىي )و

 ( تعرؼ بشكؿ تكراري  الحديف السابقيف لو مباشرة

                                                            

 نجد أف 

                                      

, يمكف أف نوسع عالـ لمحديف التالييفدالة واضحة الم                ألف الحد  
 , لمحصوؿ عمى متتابعة ال نيائية مضاعفة خمفيا ً  Fibonacciمتتابعة 

                                                             
6

 (about 1170–1250)  أوربيعالم  
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متتابعة  بالتالي. و invertibleمتتابعة يمكف أف تمدد خمفياً  يقاؿ أنيا يمكف عكسيا  أي
Fibonacci يمكف عكسيا.   

 

   Theoremsالمبرهنات   5.1

. postulatesأو المسممات  axioms 7الرياضية بمجموعة مف البديييات theoryالنظرية  تبدأ
البديييات ىي وحدات بناء . تبرر وال يطمب التحقؽ مف صحتيا الوىي عبارة يفترض صحتيا 

 , قضية منطقيةtheorem تسمى مبرىنة أخرىط عبارات صحيحة , منيا نستنبالنظرية
proposition,  نتيجةCorollary تمييدية ,lemma .ئمة متنامية مفذف النظرية غنية بقاإ 

أف كميا عبارة عف مبرىنات, لكف  المصطمحاتأف القاسـ المشترؾ بيف ىذه . العبارات الصحيحة
 لكؿ منيا: األىميةفيما بينيا يكمف في مدى  األساسيالفارؽ 

 حدى األىداؼ األساسية الرئيسية العبارة : ىيمبرهنة وبرىاف المبرىنة عادة  .ؾلعمم, وا 
ىذا  فإف, وبالتالي أىمية أألكثر عمى العبارةيطمؽ . أف مصطمح مبرىنة  ليس سيبل ً 

  .باقتصادالمصطمح يستخدـ 
 لكنيا (خاصة أىميةأو ذات  )عبارة مثيرة االنتباهالتي تستحؽ  وىي العبارة:  8قضية ,

  .‘مبرىنة ’ ليست عامة كفاية أو ذو شأف لتسمى 
 أىميةوىي اقؿ  .أو نتيجة أخرى قضيةمف مبرىنة أو  تي تستنبطياال العبارة: وىي نتيجة 

نقوؿ ىذه النتيجة الطبيعية  اً حيانأ. وقميؿ نسبيا ً  , وىي سيمة وبرىانيا سيؿمف القضية
 .Aلممبرىنة 

 أو مبرىنة  ىو المساعدة في إثباتليا الوحيد  اليدؼ, غير مستقمةال ىي العبارة: تمهيدية
 .(النتيجة المبرىنة, أو القضية أو تدخؿ في برىاف أخر) بمعنى  أو تمييدية أخرى قضية
بالرغـ مف أف  اً مطمق ليا نتيجة توتثبت قبؿ أف تستخدـ, وىي ليس التمييدية تذكر

  .في اشتقاؽ النتيجة اً حيانأة قد تستعمؿ التمييدي
                                                             

7
 .المسلمات الجبر فرضيات وعلى, البديهيات الهندسة فرضيات على مؤلفينال بعض طلقي 
8

 .للطلبة رهبة اقل يعتبر لنه‘  مبرهنة’  مصطلح من بدلا ‘  قضية’  مصطلح استخدام يفضلون ةيالتعليم الكتب في مؤلفينال بعض 
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توجد المبرىنات عمى شكؿ صيغة رياضية أو عبارة خالية مف الرموز أو عبارة مختمطة الكممات 
 سبيؿ المثاؿ:بالصيغ. فعمى 

  .مبرهنة

                                          (
   

 
)  (

 

 
)  (

 

   
)                                         

 

, التي      , سواء كاف حقيقياً  أـ تخيمياً , يكوف جذراً  لكثيرة الحدود   العدد   .1مبرهنة
 .     عامبلً  لػػ      فقط كاف  إذاو  إذامعامبلتيا أعداد مركبة, 

كؿ كثيرة حدود معامبلتيا أعداد مركبة ودرجتيا أعمى مف الصفر ليا عمى األقؿ   1.5مبرهنة 
 جذر مركب واحد.

ىو  2يشير إلى رقـ القسـ التي توجد فيو المبرىنة, والرقـ  5, أف الرقـ  2.5نبلحظ في المبرىنة 
 رقـ المبرىنة.

روتيني  إجراءىي  الخوارزمية, و Algorithms توجد المبرىنات عمى شكؿ خوارزميات كما
 انظر المثاؿ التالي إلى استنتاج.نصؿ خبلؿ تتابع منظـ مف يطبؽ و  أفموصوؼ بدقة يمكف 

أكبر مف   , اكبر مف الواحد عمى عدد أولي   الختبار قابمية قسمة عدد صحيح  .1.1جةينت
 خمسة نتبع الخوارزمية التالية:

تحددىا   , بعد حذؼ آحاده منو )قيمة   مف باقي   مرؽ رقـ آحاد     حنطر  (1
 .  أصغر مف   المبرىنة السابقة( فنحصؿ عمى عدد جديد 

 نكرر اإلجراء السابؽ نفسو عمى العدد الناتج. (2
عميو, إذا كاف يقبؿ القسمة نستمر في التكرار حتى نصؿ إلى أصغر عدد يسيؿ الحكـ  (3

ال   يقبؿ القسمة عمى    فإف  أـ ال, فإذا كاف األخير يقبؿ القسمة عمى    عمى وا 
 فبل.
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 أثباتعندما تكوف الخوارزمية جزء رئيسي مف بحثؾ, عندىا تحتاج لشرح الخوارزمية بعناية, أو 
 لتوضيحيا.   األمثمةعمميا, أو تحميؿ تعقيدىا, باالستعانة بالعديد مف 

كمبرىنة فيثاغورس, مبرىنة باسكاؿ,  بأسماء وصفية بعض المبرىنات الشييرة سمية مف قبؿ
 مبرىنة القيمة المتوسطة,..., الخ.

أو قضية بدييية أو مبرىنة  أماؿ عبارة عند كتابتنا بحث رياضي, نحتاج لترتيب العبارات لكي ك
و مف غير المستحسف تسمية كؿ مى مبرىنات. نتيجة. بالممارسة فقط العبارات اليامة ستس أو

نتائجؾ مبرىنات, ألنؾ إذا فعمت ذلؾ تفوت فرصة لمتأكيد عمى البنية المنطقية لعممؾ وتوجيو 
ذا كنت في شؾ حوؿ تسمية نتيجتؾ قضية أو مبرىنة, سميا قضية,  االنتباه إلى أىـ النتائج. وا 

 نتيجة أو قضية, سميا نتيجة.وعمى نفس النمط, أذا كنت في شؾ حوؿ تسمية نتيجتؾ 

. َقٛى                  : لنتناوؿ اآلف كثيرة الحدود المشيورة المقترحة مف قبؿ اويمر

         :  عند قيـ العدد الصحيح المبيمة     

  0       1     2      3     4     5      6      7       8       9       10 ···  20  ···  30 

      41   43   47   53   61   71   83   97   131   151   181 ··· 461 ··· 971 

 

لذلؾ تبدو ,                  أولية. عبلوة عمى ذلؾ أعداد      كؿ ىذه القيـ لػ
 معقولة لتقديـ التخميف التالي 

 . عدد أولي        فإف,   تخميف. لكؿ األعداد الصحيحة  

 .لعبارة التي نرغب أف تكوف مبرىنةىو ا:  Conjecture التخمين

  :قد تحدث لمتخميف أشياءثبلثة  

i)  ف يصبح مبرىنةشخص ما يثبتو والتخمي, 
ii)  تج مثاؿ مضاد والتخميف يصبح خاطئشخص ما ين, 
iii) والتخميف يبقى تخميف أعبلهياريف ال شي يحدث مف الخ . 
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 . عدد مركب     , الذي يجعؿ   يوجد عدد صحيح في حالتنا نفي التخميف ىو 

 , نجد أف        . عندما   , نعرض قيمة لػ ىذا إلثبات

                                                                          

                                                          

                                                                               

       

 . ليست عدد أولي, التخميف خاطئ      لذلؾ 

 Counterبخوؼ مف المثاؿ المضاد ات مصحوبتخميف  لعالـ الرياضي: صياغة الحظةمبل

example . 

  إقميدسالتخميف األخر المشيور الذي ينسب إلى 

  .اً عدد أولي ايض    , التي   يوجد عدد ال نيائي مف األعداد األولية .  تخمين

  9و تخميف جولدباخ

 عدديف أولييف. يمكف كتابتو عمى صورة 2كؿ عدد زوجي أكبر مف . تخمين

واحدًا يثبت بو عدـ رغـ أف ال يوجد برىاف لتخميف جولدباخ إال أف أحدًا لـ يستطيع أف يقدـ مثااًل 
 . صحة التخميف

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9

 Christian Goldbach  (1764–1690) ألمانيعالم رياضيات  
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 ضبنشان انفقم

 انغبَت انًُطقٙ

 

 

الكتابة الرياضية كتابة البراىيف الرياضية. أف كتابة البراىيف الرياضية ميارة  أشكاؿأحدى أىـ 
 األخطاءسنتعرؼ عمى ماىية البرىاف, وعمى في ىذا الفصؿ  .مكتسبة وتأخذ الكثير مف الممارسة
 .الرياضي دليؿقالب لم إلعطاءسنستعرض بعض الطرؽ الشائعة أثناء كتابة البرىاف, ثـ 

 

  Proofالبـــــرهان  1.1

ذه , وبما أف ىالرياضييف أبحاثفي  االنجازاتية العبلقات الرياضية مف أولو  اكتشاؼيعتبر 
, فالبرىنة عمى صحتيا يعتبر لمجتمع الرياضييف و مقنعة االكتشافات يجب أف تكوف صحيحة

 . اً يضأي مقدمة انجازات الرياضييف ف

, غرضنا الفحص بدقة لمدليؿ الرياضيسنحاوؿ معرفة العناصر التي يتكوف منيا البرىاف, 
 . ىافلتسييؿ المطابقة لمعناصر المنطقية لمبر  ترقيـ سنستعمؿ. تفصيؿ كؿ خطوة

و  𝛀 نعطي الفئة ,(group: الزمرة عاـ شيءىذه البديييات تعرؼ )نقدـ اآلف بعض البديييات 
 : بالخصائص التالية,  𝛀 عمى‘ ⊙’ المعامؿ الثنائي

              ⊙        

                 ⊙   ⊙      ⊙   ⊙       

                   ⊙     ⊙         

                    ⊙         

 أف  إثبات طمب احد فإف 
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‘, ٔ ‘          ’ إذف ستكوف مكاف ⊙ ’  ‘ – يمثؿ   ٔ    يمثؿ  ,  ’   نستعد.   

 .تنالنص واثبات مبرىن

 .مبرىنة . 

 .                   

 . البرىاف . 

  ; معطى        لنفترض أف . 

          (      بحسب) فإف . 

                                                                                          لنفترض أف . 

      (  (–  ))  (     )       (   (     ))   

         (     بحسب, ٔ )         (    بحسب)  ذفإ . 

                         )(   ٔ      حسبب)  فإف . 

              (   ٔ      بحسب)  فإف . 

 .              (  ,   ,   بحسب)  ذفإ .  

  . □ 

فيـ  (حوؿ نص أشياءكممات أو رموز تقوؿ ) logical tags  منطقية إشارات   ,   ,    البنود
 . (‘ □’ الرمز ), بداية البرىاف ونياية رسمي عف نص المبرىنة إعبلفمثابة ب

, بعد استدالؿ مف بديييات. منيجياً  تأتي‘ ,  then فإف’ المنطقية باإلشارة تبدأ  ,  ,   البنود
 . ىو عبارة صحيحة مستنتجة مف بديييات 5البند 

ال البنود  ىذه‘.  hence ذفإ ’ المنطقية باإلشارة إلييـاستنتاج طبيعي, وقد اشرنا    ,    البنود
 . تعاريؼ, المعطيات, المبرىنات, يضًا حقائؽ مف عبارات سابقةأ, ولكف تستعمؿ فقط بديييات

   يوجينا الفتراض أف   البند. instructions ليست عبارات لكف توجييات  ,    البنود

في         التعبير ,. تعكس ىذه الجممة االفتتاحية القياسيةعنصر اعتباطي في الفئة
 . توجينا لتعريؼ كميتيف جديدتيف 6 المبرىنة. البند
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لمعامؿ المساواة )إذا كانت   transitivity  االنتقاليةنستعمؿ ضمنيًا الخاصية  10 في البند
  .ى حقيقة أف المساواة عبلقة تكافئ, الذي تعتمد عم(       فئٌ,       ٔ        

برىنة . نستعمؿ نفس النمط والشروط كما في المعدد غير نسبي  √برىاننا التالي يثبت أف 
ألنيا متعارؼ ) بعض التعاريؼ والحقائؽ بدوف تبرير, ىذا البرىاف يستعمؿ حاؿ أيةالسابقة. عمى 

 . مثالية مف السابؽ ذا البرىاف أكثر(. في ىذا الخصوص ىشائعة عمييا أي

 .مبرىنة .1
 .عدد غير نسبي  √ . 

 .البرىاف . 

  ; عدد نسبي  √  نفرض أف . 

 .⁄    √  بحيث أف             فإف . 

 . بحيث أنيما أولياف نسبياف    يٍ       لنختار . 

 , ⁄    √  بما أف . 

  ⁄          فإف . 

            فإف . 

  ; عدد زوجي    فإف .  

  ; عدد زوجي  (     بحسب) ذفإ .  

    ألي عدد صحيح            فإف .  

  ;          (    ٔ     بحسب ) ذفإ .  

  ;          فإف .  

  ;ػذد صٔعٙ     فئٌ .  

 ; عدد زوجي    (    بحسب ) ذفإ .  

 ; ليس أولياف نسبياف     (     ٔ     بحسب)  ذفإ .  

  ;خاطئ    االفتراض(    ٔ    ثؾغت )  ذفإ .  

 . نفييا صحيح فإف .  

  . □ 

 :رياضيات مفترضة في البرىافكمية ال بأس بيا مف ال
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  ;(   ,   ,   البنود)  √ ومف النسبيةتعريؼ األعداد 

  ;(    البند) تعريؼ األولية النسبية

  ;(   ,    البنود) بعض خصائص المعادالت

  ;(16, 11)البنود في الحساب  مبرىنة

  ;(    ,     البنود) تعريؼ العدد الصحيح الزوجي

عدد نسبي.   √, االفتراض بأف 4البرىاف ىو البند يحتوي الدليؿ عمى عناصر مبتكرة. جوىر 
. متضاربةعبارات     و   البنود: عدد نسبي تؤدي في النياية إلى تناقض  √أف الفرضية بأف 

ىنا نتخمى نيائيًا عف . (    البند)  خاطئة   مف ىذه الحقيقة نستنتج باف الفرضية في البند
وىو ,    . ىذا البندنفييا صحيح فإف, خاطئة    √لكف إذا كانت العبارة  .   الفرضية
 .إثباتوالمطموب 

 أكثرو  ,المنطؽ في جداً  دقيقة تمريف وىو ,المبرىنة يثبت الذي االستدالؿ صنع ىو فالبرىافذف إ
 وافي الكبلـ قميؿ يبقى أف يجب والتفسير, أقناعة متطمبات في تشدداً  وأكثر شواىده في تدقيقاً 

 في تتمثؿ رمزية و لفظية معالجة عف عبارة . ويمكف أف نعرفو بأنووجوىري المقصود بالمعنى
 مثؿ) بصحتيا معترؼ شواىد إلى استناداً  سابقاتيا مف منيا كبلً  نستنبط العبارات مف تتابع

 .المنطؽ يقرىا بأساليب واستنباط( تعاريؼ, فروضال, المبرىنات, البديييات

 

 األدلة الخاطئة  1.1
في بناء الدليؿ الرياضي ترتكب , و متعاقبة عباراتالبرىاف الجيد يحمؿ األدلة الرياضية إلى 

 األخطاءمف ىذه عمى تفادييا.  ساعدنايالوعي بيذه المشاكؿ س .األخطاء بسيولو

  .مف نياية البرىاف وتنتيي في بدايتو أتبد أف .1
 المنطؽ الخاطئ. ىذا يتضمف .2
 .النفي الغير صحيح لمعبارة 
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 نفسو. إثبات عكس الشيء بداًل مف الشيء 
 الخاطئة الفرضية. 
 .برىاف التحقؽ اعتبار .3
 مجاليا خارج قيمة الدالة نعطي فقد, المثاؿ سبيؿ عمى.  الصيغ مع التعامؿ إساءة .4

 أو, زائدة معمومات عمى تحتوي أو, صحيحة غير المعكوس دالة أو,  (     )
 .الخ...  واضحة غير التصميـ

 قد معيب تعريؼ أيف أ .الخاطئة التعاريؼ استعماؿ أو لمتعاريؼ الخاطئ االستعماؿ .5
 واضحة فكرة توجد ال انو أو, مطمقاً  موجودة غير المعرؼ الخاصية أف إلى ضمناً  يشير
 .عنيا

 لنناقش األمثمة التالية:

    √  √  √  اثبت أف مثاؿ:

 .برىاف خاطئ

√  √  √   ⇒ (√  √ )
 

    

                                ⇒    √      

                               ⇒  √     

                               ⇒       

 □. األخيرة صحيحة التي تكمؿ البرىافالعبارة 

ا , واستنتجننفسيا  . افترضنا    √  √  √  , حيث     إلثباتكنا قد افترضنا 
عرؼ إذا ما كانت ما زلنا ال ن إذف.            بشكؿ صحيح منو العبارة الصحيحة

   √   √  √  ألف إذا بدنا بالعبارة الخاطئة ,خاطئة أو صحيحة   العبارة األصمية
وفي "   Exploration استكشاؼأف ما قمنا بو ىو "ا سنصؿ بالضبط إلى نفس االستنتاج. كن

, بقة لكف العكس ليس بالضرورة صحيحاالستكشاؼ نبحث عف خطوة تالية تؤدي إلى خطوة سا
منيا لحسف الحظ  أثنيف, ولكف واحدة أو لمخطوة التالية اإلمكاناتائي مف الف ىناؾ عدد ال ني
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نما اً االستكشاؼ ليس برىانئما أف , ومف الميـ تذكر دامف بقيتياًا أكثر وضوح بحث عف نقطة  وا 
قتاف ير يوجد ط. ي خطوات البرىاف بالترتيب العكسي, وخطوات االستكشاؼ ىبداية لمبرىاف

  مسائؿ مف ىذا النوع إلثبات

؛ ثـ نبدأ مف مسمة االستنتاجات المعروضة أعبلهس نأخذ .: أعادة تتبع الخطواتيقة األولىالطر 
 .سمسمة النتائج العكسية إثباتوؿ اححيث انتيينا ون

 .البرىاف

     ⇒ √   √    

                ⇒  √      

               ⇒    √       

               ⇒ (√  √ )
 

     

               ⇒ √  √  √    

⇒    القضية المنطقية   أثبتنا   □. صحيحة  , الذي منو نستنتج أف    

 .التناقضالبرىاف بالطريقة الثانية: 

 :     دعنا نفترض. البرىاف

√  √  √   ⇒ (√  √ )
 

    

                                ⇒    √      

                               ⇒  √     

                               ⇒       

⇒   بأف   أثبتنا  □صحيحة   ا , لذخاطئة   , الذي يشير ضمنًا بأف        

 .        فإف,      مبرىنة سيئة. إذا كاف مثاؿ: 
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, لذلؾ       فإف    . إذا كاف          فإف    . إذا كاف برىاف سيئ
  □.      , أي أف            

 أوىؿ ىي عدد حقيقي    أنو ال يوجد معمومات حوؿ الكمية عبارة المبرىنة غير مكتممة في
ف ىذا أضافة إلى باإل ,تستعمؿلـ       في البرىاف الفرضية   ,الخ زصحيح أو نسبي, ..

 :سيكوف مفيد إذا كاف واضح كالتاليو  برىاف بالحاالت

 .        فإف,      , إذا كاف   مبرىنة. لكؿ األعداد الحقيقية  

 : ولو حالتيف     فإف.      عدد حقيقي بحيث أف    . لنفرض أف البرىاف

(i)  أي أف            , لذا        فإف    إذا كاف ,     . 
(ii)  فإف    إذا كاف          .□ 

∧              .  مبرىنة سيئةمثاؿ:        ⇒         . 

 . ⁄        فإف.        . نفرض أف برىاف سيئ

⁄    , و   ⁄      فإف,       إذا كاف     ⁄      .□ 

وبالتالي  ,مزج الكممات بالرموز ضروري ,الرمزية المحتوى البسيط لممبرىنةتحجب الصياغة 
لكنو قدـ رموز غير  مات لتحسيف الوضوح. البرىاف بسيطالمبرىنة بالكميمكف أعادة صياغة نص 

 .سف بإدخاؿ بعض التعميقات البسيطة, بينما الوضوح يمكف أف يحضرورية

 . د نسبي وغيرنسبي ىو عدد غير نسبيمبرىنة. مجموع عد

. اعتبر المتطابقة              نسبي عمى التوالي عدد نسبي وغير  و   . نفرض أف  البرىاف
ستكوف أيضًا عدد نسبي. ىذا    فإف, عدد نسبي    . إذا كانت             
   □يجب أف تكوف عدد غير نسبي .     التناقض يوضح بأف 

 , العدد الصحيح    . لكؿ األعداد األولية مبرىنةمثاؿ: 
 

 .  قابؿ لمقسمة بػ    

 برىاف خاطئ. 
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□ 

 العددية المتطمبات بواسطة معينة مبرىنة مف فالتحقؽ .            فقط لػ  أثبتتالمبرىنة 
 .برىاناً  يمثؿ ال المبرىنة ليذه

  :مثاؿ

      

       

          

           

…………………….. 

 .‘‘ األعدادح يساوي مربع عدد ىذه الفردية ابتداء مف الواحد الصحي األعدادمجموع : ’’ إذف

 محتمبلً  ا  تعميمبؿ أنو يمثؿ فقط  ,إلى عبارات صحيحة استنادهىذا ال يمثؿ برىانًا ألنو رغـ 
عمى زئية ال تصح لمحكـ )تخميف( وليس مؤكد ألنو اعتمد عمى حاالت خاصة والقضية الج

 .قضية كمية

 .         فإف,     كاف  إذاو      كاف   إذا. خاطئة مبرىنةمثاؿ: 

)رغـ أف النتيجة صحيحة( ألنو أعتمد عمى عبارات         ىذا ليس برىانا عمى أف 
 )فرضيات( غير معترؼ بصحتيا.

 : الصيغة الغير مرتبة التالية مثاؿ

     
              

     
 

, البسط لـ ترتب ( الحدود فيلعامؿ المشترؾ بيف البسط والمقاـامعمومات زائدة )تحتوي عمى 
وجد عدة طرؽ . يةغير واضح     خصائص  , إذفالسالبة اإلشاراتيوجد العديد مف و 

 : لتحسيف تصميـ الصيغة
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النسخة الثانية تجعؿ األمر  .سخة األولى مبلئمةالن وفإن, ميمة     ومعامبلتإذا كانت درجة 
 ’’لقاعدة األساسية ا ناطبق.   تكامؿ مالنسخة الثالثة تعد ل .       لحؿ المعادلة   أسيؿ

  .‘‘اقسـ و افتح

 في التعبير الغير منظـ : مثاؿ

                                 

 :ستغؿ ىذه الحقيقة لتحسيف التصميـن ,يظير كوحدة      التعبير الجزئي 

                                          

 أوضح.  ترتيبًا وبنية   أكثرالصيغة 

 فئات, ولنفرض أف         لنفرض أف تعريؼ خاطئ.:  مثاؿ

             

ال يخضع لقانوف التجميع. , لكنيا لـ تعرؼ بشكؿ محدد, ألف معامؿ فئة الفرؽ موجودة  الفئة 
 لدينا  عمى العموـ

                     

 .         أو           يجب أف نوضح أي مف التعبيريف نقصد   لذلؾ في تعريؼ 

دواؿ. نعرؼ             فئات ولنفرض أف   و   لنفرض أف  تعريؼ خاطئ.مثاؿ:  
 كالتالي:         الدالة  
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مخفية ىي أف العناصر في المجاؿ المقابؿ يمكف أف تجمع مع فرضية التعريؼ يحتوي عمى 
فئة حيث الجمع غير معرؼ )عمى    ف تفسر بطرقتيف: أبعض. أي أف عممية الجمع يمكف 

دواؿ افتراضية(, أو غير مغمقة تحت الجمع )عمى سبيؿ المثاؿ,    و سبيؿ المثاؿ, إذا كانت 
 فترة(. التعريؼ الصحيح ىو    إذا كانت  

دواؿ.             فئة مغمقة تحت الجمع ولنفرض أف   فئة ولنفرض أف   نفرض أف  
 كالتالي:         نعرؼ الدالة  

                                             

 : ػػيعطى ب  . لنفترض أف تعريؼ خاطئمثاؿ:  

                                            

 .   يتضمف الكمية الغير محددة       الخطأ بسيط لكف قاتؿ: التعبير 

 يوجد العديد مف التفسيرات المنطقية لما يمكف أف تعني ىذه الصيغة. 

 عادة تعريؼ المجاؿ يحؿ محؿ المعمومات المفقودة.إ .1

                                                         

 . اً يضأنسبية    في ىذه التعريؼ

 نعتبر المتغير المفقود بارامتر.  .2

                                                    

, وعممة كدليؿ سفمي. لكؿ لمدىبتحويمو إلى الحرؼ اليوناني   التغيير في وضع المتغير  أبرزنا
 , لدينا دالة مختمفة.  قيمة لػ 

, ويجب أف   كثيرة حدود في       نعتبر المتغير المفقودة مبيـ. في ىذه الحالة   .3
 وفقاً  لذلؾ.  نعيد تعريؼ المجاؿ المقابؿ لػ 

                                            

 , بمعامبلت نسبية.  يشير إلى فئة كؿ كثيرات الحدود في المبيـ      الرمز 
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 بعض استراتيجيات البرهان الرياضي   1.1
حة القضية وىو أثبات ص ,ىنا خطة التحرؾ لموصوؿ إلى ىدؼ محدد باإلستراتيجيةنعني 

, والتوتولوجية أو لتحركات أو الخطوات في ىذه الخطة, وتتضمف تتابع االمطموب البرىنة عمييا
 .يحة التي ترتكز عمييا ىذه الخطةالصيغة المنطقية الصح

تاج إلى خبرة ودراية ومف الميـ ىنا أف نؤكد أف الوصوؿ إلى إثبات صحة قضية ما أمر يح
. كما يحتاج إلى إعادة تركيبو بمرونة ويقظة عقميةونظرة شمولية وتحميؿ لعناصر الموقؼ ثـ 

التعرؼ عمى ما ىو معطى وما ىو مطموب وتحميؿ المطموب في ضوء المعطيات وفي ضوء 
تى يتمكف الخواص والمبرىنات السابقة ليذه القضية في النظاـ الرياضي الذي تنتمي إلية وذلؾ ح

 .كات يؤدي في النياية إلى المطموبالباحث مف أف يرسـ لنفسو خطة مناسبة مف التحر 

  Direct Proof  البرهان المباشر  1.1.1

صحة المطموب نفسو أي أف تتابع العبارات المستخدمة في البرىاف تؤدي  إثباتويقصد بو 
 مبرىنات إلثباتالبرىاف المباشر غالبًا ما يستخدـ  .العبارة التي تمثؿ المطموب ذاتو مباشرة إلى
وأف يحدد ,  P بالفرض يبدأ يجب أف كؿ برىاف مباشرف. "  Q  فإف,   P   كاف إذا " مف الشكؿ
 .  Q  وبعد عدة خطوات متتابعة نصؿ إلى النتيجة, إثباتوالمطموب 

 عدد صحيح . x حيث       فإف       إذا كافمبرىنة. : مثاؿ

 ] Q ػػ صحة القضيةػػػباالستعانة بخواص النظاـ  ػػػثـ نثبت ػػ P نفترض صحة القضية [ .البرىاف

         نفرض أف

      أف إثباتالمطموب 

  ]خاصية التساوي  [                                     

 ]الصحيحة  األعدادخاصية التجميع في [                                               

  ]    خاصية النظير الجمعي في  [                                                        

  ]  خاصية العنصر المحايد في  [                                                             
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 إذا كافوفي نفس الوقت أثبتنا صحة العبارة كاممة وىي ,      وبذلؾ نكوف قد أثبتنا أف

 □.       فإف      

    فإف,                 لكثيرة الحدود فإفجذراف مختم       ٔ     إرا مبرىنة. مثاؿ:

           ٔ            

  تتحمؿ إلى      نفترض أف كثيرة الحدود  .البرىاف

                       

 الجانب األيمف نحصؿ عمى في  األقواسبفؾ 

                           

  نحصؿ عمى               الحدود أعبله بػػ ةبمقارنة معامبلت كثير 

           ٔ          .    □ 

 أسماءوف يوضع, بعض المؤلفيف ()ترميز لؤلشياءاء أسم بإعطاء يبدأالبرىاف المباشر غالبًا 
  .في نص المبرىنة األشياء

  Contraposition or Proof by contrapositive  التعاكسبالبرهان   1.1.1

⇒  لمنتيجة التعاكس ⇒  النتيجةىو    صحة الحقيقة  أثباتوالذي يعرؼ بأنو  .    
. (          )ا متكافئات منطقياً تعاكسيو  النتيجة. صحيح تعاكسياأف  بإثبات
المبرىنة  إثبات. فبداًل مف تعاكسالنتائج يسمى البرىاف بال إلثباتيعطينا طريقة  التكافؤىذا 

إذا  ’’, المبرىنة فعمى سبيؿ المثاؿ .تعاكسياثبات إ األسيؿحيانًا يكوف مف أ, األصميبشكميا 
عدد   إذا كاف  ’’يمكف أف تثبت بداًل مف ذلؾ  ‘‘عدد فردي   فإف, عدد فردي   كاف  

 .‘‘عدد زوجي    فإفزوجي , 

العدداف  فإف, ف صحيحاف وكاف مجموعيما عدد زوجيعددا    إذا كاف مبرىنة.  مثاؿ: 
 .متساوياف
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 فإف, تساويافعدداف صحيحاف غير م    إذا كاف ’’رة المكافئة ليذه المبرىنة ىي العباالبرىاف. 
( فردي واآلخر زوجي أحداىماغير متساوياف )أي     ذا نفترض أف ل, ‘‘مجموعيما عدد فردي

               بحيث       أذف يوجد عدديف صحيحيف 

  مجموعيما ىو فإفاآلف 

            

                      

 □ْٔزا ػذد فؾٛؼ فشد٘ 

والبرىاف البرىاف المباشر مماثؿ بنائيا لمبرىاف المباشر, كيؼ نقرر بيف  تعاكسالبرىاف بال
  ؟تعاكسبال

ريب مف الضروري تج اً حيانأ. أسيؿمنيما  , ونقرر أي   و    يجب أف نقارف بيف الفرضيات
  . األسيؿكبل المدخميف الكتشاؼ 

 اعتبر العبارة  مثاؿ:

     ℕ          ⇒         

 التعاكسبالمقارنة بفرضية . عبة ألف قيمتيا ال تحسب بسيولةص           الفرضية  
 (ثبنزؼبكظ) انًكبفئخ انؼجبسحٔثبنزبنٙ َضجذ  ,          األبسط

     ℕ      ⇒            

 .فقط  صائب لثبلث قيـ لػ            بأف التعبير المنطقي نبلحظ

 : البرىاف. يجب أف ندقؽ في ثبلث حاالت فقط

                        

                        

                         

□ 
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 Proof by contradiction  البرهان بالتناقض  1.1.1

, ىو أف نثبت أنو مف المستحيؿ أال يكوف المطموب غير    لبرىاف بالتناقض لمقضية المنطقيةا
 ض مع المعطيات أو المسمماتقونجد أف ىذا يؤدي إلى تعارض أو تنا   صحيح فنفترض أف 

 ض والذي يعرؼ بأنوق. ويسمى في ىذه الحالة البرىاف بالتناأو المبرىنات المعترؼ بصحتيا
   . أف عكسيا باطؿ بإثباتثبات صحة الحقيقية إ

, أي صحيحة    فإفيؤدي إلى قضية خاطئة    نا نبيف في ىذا البرىاف أف إذا كاف فإنليذا 
 :أف

                                                         ⇒                                                 

 .الذي تقدـ ذكره  √البرىاف بالتناقض لمعدد الغير نسبي  فعمى سبيؿ المثاؿ

 .برىاف كبلسيكي بالتناقض أخرنقدـ 

             (Diophantineالديافنتينية ) ادلةع توجد حموؿ صحيحة موجبة لممال .مبرىنة

 أعداد صحيحة موجبة    و     حيث       سنفترض أنو يوجد حؿ  .البرىاف

  .               نجد أف المعطاةتحميؿ المعادلة ب

 أذف

وىذا             وىذا يؤدي إلى أف         و          أما   
  ,ض مع فرضناقيتنا

وىذا              وىذا يؤدي إلى أف          و           أو  
  .مع فرضنا يتناقض

( وىذا يثبت صحة المبرىنة فرض العكسي أدى إلى قضية خاطئة )متناقضةأف ال أثبتناذف إ
 □. إثباتياالمطموب 
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وقد أجتنبيا في الماضي بعض  عمى ىذه الطريقة اعتراض يقدـ بعض الرياضييفمبلحظة: 
 طريقة غير منطقية. اعتبروهمشاىير الرياضييف حيث 

   Proof by Cases البرهان بالحاالت  1.1.1

وىو أف نثبت أنو ال يمكف أف يحدث أال المطموب وذلؾ عندما يكوف المطموب يمثؿ حالة مف 
 .ما يمكف أف يحدث نتيجة المعطيات عدة حاالت معدودة ىي كؿ

  : اعتبر العبارة التالية مثاؿ

 .           متممة الفترة المفتوحة             فئة حؿ المتراجحة  

 . عدد حقيؽ. يوجد ثبلث حاالت  . افرض أف البرىاف

, تؤدي إلى           المتراجحة ىي   فإف,        : إذا كانت األولىالحالة 
       . 

, تؤدي إلى            المتراجحة ىي فإف,           : إذا كانت  الحالة الثانية
            . 

, تؤدي إلى           المتراجحة ىي   فإف,       : إذا كانت  الحالة الثالثة
       . 

 ,      , أو            , أو      تمثؿ اتحاد الفترات لذلؾ فئة الحؿ المطموبة 

       ∪        ∪                ∪          

ىذه الفئة حصؿ عمييا مف خط األعداد الحقيقي بواسطة ازالة الفترة , التي ىي اتحاد الشعاعيف
 □, كما ىو مطموب           المفتوحة 

, لتجنب فقداف أو تكرار قيمة  المتراجحات الصارمة وغير الصارمةالحظ االختبلؼ الدقيؽ بيف 
   . 

 . 7تقبؿ القسـ عمى         فإف, عدد صحيح موجب   إذا مبرىنة.مثاؿ: 
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 فنجد أف       نحمؿ   أوالً  البرىاف.

              

                           

                                         

                   حيث          اآلف يوجد سبع حاالت تعتمد عمى

 . 7وبالتالي تقبؿ القسمة عمى      أحد عوامؿ    فإف,      : الحالة األولى

وبالتالي تقبؿ      أحد عوامؿ           فإف,        : الحالة الثانية
 . 7القسمة عمى 

 نجد أف          بالتعويض في العامؿ  فإف,        : الحالة الثالثة

                                 

 . 7ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى 

 نجد أف           بالتعويض في العامؿ فإف,        : الحالة الرابعة

                                 

 . 7ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى 

 نجد أف           بالتعويض في العامؿ  فإف,        : الحالة الخامسة

                                  

 . 7ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى 

 نجد أف          بالتعويض في العامؿ  فإف,        : الحالة السادسة

                                  

 . 7ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى 
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وبالتالي      وىو أحد عوامؿ            فإف,        : ة السابعةالحال
 □ . 7تقبؿ القسمة عمى 

  Proving conjunctions  وصلبرهان ال  5.1.1

شرطًا  P( يسمى      ) ـز والكافي ففي العبارة الشرطيةالشرط البل سبؽ أف أشرنا إلى
 فإف(      . وفي والعبارة التبادلية ) Pشرطًا الزما لحدوث  Qوتسمى  Qكافيا لحدوث 

ويمكف أف يحؿ المصطمح ,  Qإذا وفقط إذا  Pوكافيًا لآلخر وتقرأ  اً شرطًا الزم   P , Qكؿ مف 
تسمى المترابطوف       العبارات  .‘إذا وفقط إذا ’ ليعني ‘  preciselyبالضبط  ’ 

conjuncts  . ذا ما طمب فمعنى ذلؾ  ‘ Qإذا وفقط إذا P ’ صحة عبارة بيذه الصورة إثباتوا 
ويسمى ىذا النوع  ,‘  P فإف,  Q  إذا’  و ‘  Q  فإف,   P إذا  ’  أنو مطموب أثبات كؿ مف

 .صحيح عكسياالمبرىنة و . ويحدث ىذا في حاالت يكوف فييا كؿ مف وصؿال بإثبات اإلثباتمف 

∧   لموصمة البرىاف المباشر الذيف يجب أف يميزوا , يشتمؿ عمى براىيف منفصمة لمترابطيف   
وفي كؿ                       ,   الرومانية الصغيرة األرقاـ باستعماؿفي قائمة بشكؿ واضح 

  أي أف البرىاف يأخذ الشكؿ التالي . إثباتويجب أف نبدأ بذكر ما ننوي حالة 

 .برىاف

(i) نثبت   ⇒    

(ii)  نثبت   ⇒    

 .          تقسـ    ولي إذا وفقط إذا أ        . العدد الطبيعيمثاؿ: مبرىنة

∧   ىذه المبرىنة تنص عمى الوصمة  , حيث   

⇒  عدد أولي                               

                          ⇒    عدد أولي    

 .أف خبلصة البرىاف واضحة اآلف

  .البرىاف
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(i)  تقسـ  : إثبات. المطموب عدد أولي  لنفرض أف           .... 

(ii)   إثبات. المطموب         الذي يقسـ     عدد طبيعي أكبر مف  لنفرض أف :
 ... .عدد أولي  

 . عدد أولي  حقؿ بالضبط إذا كاف      . الفئة  مثاؿ: مبرىنة

 . معطى ℕ  . لنفرض أف  البرىاف

(i)   عدد أولي  : حقؿ. المطموب أثبات      نفرض أف. ... 
(ii)  حقؿ     : عدد أولي. المطموب أثبات  نفرض أف .... 

   Mathematical induction البرهان باستخدام االستقراء الرياضي  6.1.1

. الصحيحة الموجبة باألعدادتتعمؽ  صحة عبارات رياضية إلثباتيستخدـ االستقراء الرياضي 
 االستقراء الرياضي أساسًا عمى المسممة الثالثة مف مسممات العالـ الرياضي" بيانووتعتمد طريقة 

piano( "1858-1932  )حت خواص مجموعة األعداد الطبيعيةوالتي أوض ℕ مات وىذه المسم
 :ىي

 .  يسمى تالي العنصر   يوجد عنصر آخر  ℕ   لكؿ عنصر (1
وىو ليس تالي ألي عنصر آخر  ℕ ينتمي إلى مجموعة األعداد الطبيعية  1 العنصر (2

 . ℕىو أوؿ عناصر مجموعة األعداد الطبيعية   1, أف العنصر  ℕفي 
وتحتوي العنصر  1ة األعداد الطبيعية تحتوي العنصر كؿ مجموعة جزئية مف مجموع (3

 .بذاتيا ℕوعة مالتالي لكؿ عنصر فييا ىي المج

 :الخطوات الثبلث التاليةياضي عمى وتعتمد طريقة البرىاف باستخداـ االستقراء الر 

نختبر صحة التعبير المعطى عند بعض القيـ العددية الصحيحة الموجبة ولتكف فرضًا  (1
يثبت صحة  وىذه الخطوة في حد ذاتيا ال تحمؿ يقينًا مطمقاً           عند  

 .تعبير ما أو عدـ صحتو
 .    حيث      نفترض صحة التعبير المعطى عند   (2
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ذا صح ما إ       المعطى يجب أف يكوف صحيحًا عندمانثبت أف التعبير  (3
 .ℕ   أف التعبير صحيح دائمًا لكؿ قيـ , ومف ذلؾ نستنتجافترضنا صحتو في ثانياً 

 :مبلحظة

   ىناؾ حاالت خاصة نجد فييا أف التعبير المعطى ال تتحقؽ صحتو عند     
نقطة بداية أخرى ولذا نبدأ بإثبات صحة  ولكنيا تكوف صحيحة لكؿ األعداد التي تمي

 التعبير المعطى اعتبارًا مف نقطة البداية ىذه .
  نما ىو وسيمة جيدة إلثبات صحة االستقراء الرياضي ال جدوى منو الشتقاؽ الصيغ. وا 

 .صحيحةالصيغة التي قد يعتقد أنيا 

 لنثبت بطريقة االستقراء صحة العبلقة التالية:مثاؿ: 

∑            

 

   

 
 

 
                  

 البرىاف. العبلقة المعطاة يمكف صياغتيا في الصورة التالية:

                   
 

 
                                  

 :    وإلثبات صحة العبلقة 

 عند بعض القيـ الصحيحة الموجبة    أواًل. نختبر صحة العبلقة 

 الطرفيف متساوياف.      فإف,     عندما 

 الطرفيف متساوياف.        فإف,     عندما 

 , أي:    عند القيـ الصحيحة الموجبة     ثانيًا. لنفترض صحة العبلقة 

                   
 

 
                                  

وذلؾ       عند القيمة الصحيحة الموجبة التالية     ثالثًا. نحاوؿ إثبات صحة العبلقة 
 :    إلى طرفي العبلقة                 بإضافة الحد 
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                                           (
 

 
   ) 

                         
 

 
                                                          

بعد استبداؿ كؿ     عمى صورة الطرؼ األيمف لمعبلقة     لطرؼ األيمف لمعبلقة وواضح إف ا
 □ .   وذلؾ يؤكد صحة العبلقة       بػػػ   

ذف فيي أ,               عند  أف العبلقة المعطاة صحيحة أثبتنا وبيذا نكوف قد
 الصحيحة الموجبة.  صحيحة لجميع قيـ 
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 شاثغ ان انفقم

 انًقبل انؼهًٙ 

 

 

المقاؿ العممي ىو البحث المنشور أو المعد لمنشر في أحدى المجبلت الرياضية العممية. والذي 
 .المبلحؽ, المراجع, شكر كممة, جسـ, مقدمة, مفتاحيو كممات, موجز, عنوافشكمو العاـ: 

 رياضي بالنقاط التالية: عممي يمكف تمخيص خطوات كتابة أي مقاؿو 

  األولى ىي تحديد الموضوع المراد الكتابة فيو, وفيـ لطبيعة تكويف مجالو الخطوة
 الرياضي.

  ع مف المجبلت الخطوة الثانية ىي تجميع األبحاث السابقة التي تتحدث عف الموضو
في البحث وعدـ  اإلبداعيمف الكتب. وذلؾ لضماف الجانب ًا حيانأ, و أساسيبشكؿ 
 التكرار.

  االلتزاـ بشروط كتابة المقاؿ العممي الرياضي, وىو ما سنتحدث عنو الخطوة الثالثة ىي
 في ىذا الفصؿ.

 

 ن االعنو   1.1
 ,ىويتو الفريدة البحث فالعنواف الجيد يعطي ,السيؿ باألمرليس لبحث Title  فعنوا أف اختيار 
 لبحثوالخطوة األولى لكتابة عنواف . الي يستحؽ بعض الوقت لمتفكير فيو, وبالتاهيصؼ محتو  و

المراجع, قواعد , قوائـ بموضوع الدراسة في المجبلت ذات الصمة البحوثيف و اعنىو الرجوع إلى 
 األخرىوالخطوة  .اإلمكانياتوذلؾ لمساعدة الباحث لمحصوؿ عمى تشكيمة واسعة مف  .البيانات

 :لمعنوافااللتزاـ بالشروط التالية  ىي

 طويبلً .ال يجب أف يكوف  -
 جداً .يجب أف يكوف عاما ً  ال -
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   .حدى فروع الرياضياتأأي يجب أف يشير إلى  ,مفتاحيوأف يحتوي عمى كممات  -
 .مع تجنب استخداميا أف امكف معقدةرياضية أف ال يحتوي عمى رموز  -

 .لنفحص اآلف العناويف التالية

 . التحميؿ الحقيقي التمييدي

, وبالتالي ىذا المصطمح غير مبلئـ عنواف كتاب دراسيمناسب في ‘ يدي تمي’ المصطمح 
تعرؼ منطقة واسعة في , و عمومية أكثر ‘التحميؿ الحقيقي ’ . العبارة مقالة عممية لعنواف

 . الرياضيات

 .جاوسيةقميدية الاإل الخوارزميات

 .ممة تجعمو عنواف فعاؿ لمقاؿ بحثيتمخيص نتيجة بج 

 .التفاضمية الجزئية الخطيةالحموؿ الجبرية لممعادالت 

 .عمو غني بالمعمومات لذلؾ فيو جيدتج مفتاحيوأنو طويؿ ولكنو يحتوي عمى كممات 

 متتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية.

يجب أف يعرؼ ويعطى رمزاً  ىذا المفيوـ  ‘متتابعة القواسـ’ جديدة  يوـيعمف عف مف عنواف جيد,
 ‘.الفروؽ المنتيية’ مفتاحيوإلى ذلؾ يحتوي عمى كممة  باإلضافةفي بند التعاريؼ. 

 

  Abstractالموجز   1.1

 األساسية الذي ييدؼ لتقديـ النتائج المعبر عف العنواف محتوى البحثالموجز ىو ممخص  
, إذا كتب بشكؿ جيد أف الموجز ىو الواجية الرئيسية لمبحث .تفاصيؿاللمبحث دوف الخوض في 

مف كتابة  االنتياءكتابتو بعد  يجب األوؿ لمقارئ وبالتالي االنطباعو يعطي  يكوف متمـ لمعنواف
 عف صورة القارئ يبني بحيث البحث في جاء مافعبل ً  ويعكس مرتب بشكؿ و البحث كمو
أف التركيز عمى الموجز خطوة ىامة لقبوؿ البحث لمنشر وقد أظيرت  ,ءتوقرا بمجرد الموضوع
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نسبة قبوليا لمنشر ضعيفة بغض النظر عف محتواىا  السيئالدراسات أف المقاالت ذات الموجز 
 :التالي مراعاةجيد يجب  ولكتابة موجز العممي.

 كممة.  200يجب أف يكوف قصيراً  بحيث ال يتجاوز  -
 .تحديد فكرة البحث في الفقرة األولى -
 .وضوحو يجب أف تظير, و يعبر عنيا بدقة  النتائج الرئيسية -
اختصار وبالتالي  , أومعادالت معروضة,يجب أف ال يحتوي عمى صيغ رياضية معقدة -

 .أف امكف ياستخداممع تجنب ا األدنىاستخداـ الرموز إلى الحد 
  .إزالة أي رموز غير ضرورية -
 ., لكي ال يستبعد قراء محتمميفمتخصصة يجب أف تختصر لمحد األدنىالمفردات ال -
مرجعية  إشاراتحتوي عمى أي يجب أف ي , أي أنو العف البحث ً يجب أف يكوف مستقبل -

, أي يجب أف ال يحتوي عمى ارقاـ: استشياد, ىوامش, أو مراجع, تشير إلى: فيو
. والسبب في ذلؾ أف الموجز يتـ التعامؿ معو معادالت, اشكاؿ, جداوؿ, أو مبرىنات

 .ر فييادة البيانات لممجمة المنشو إلى قاع إدخالوبصورة مستقمة عند 
ليشير ‘  we نحف’ الجماعة  إذا كأف البحث مف أنتاج شخص واحد فميستخدـ ضمير -

لى القارئ  فميستخدموا كممة أشخاص, أما إذا كأف مف أنتاج عدة بذلؾ إلى نفسو وا 
 :أنظر األمثمة في جسـ البحث. شخص كؿ عمؿ تحديدمع  ‘ Authors المؤلفوف’
 ‘ نثبت أف ....( أف ..... دعنا اآلف 1نرى مف )’ 

 ‘أف .....   [31]المؤلفوف أثبتوا في ’      

 ‘بواسطة أحمد و أنا النتائج كاف قد حصؿ عمييا معا ً  ىذه’       

مف و , ... أثبتنا بحثفي ىذا ال ’ فمثبًل بداًل مف العبارة  .إزالة أي عبارات غير الزمة -
 ‘ .أف .. أثبتنا ’ اكتب العبارة ‘...بيف النتائج األخرى 

 مف خط المستند. اصغريكتب الممخص في الصفحة األولى لممقاؿ بحجـ خط  -

 الرياضي, ونعمؿ عمى تحسينو.  األدباقؿ مثالية مأخوذة مف  ممخصنفحص  اآلف
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في . ̅  مف كرة ريماف        راسـ نسبي مف الدرجة    . نفرض أفسيئ موجز
ألي ضغط    المتصمة  Hölder طورنا نظرية حاالت التوازف لنظاـ دواؿىذا العمؿ 

( و حالة توازف اإلشارةوضح بأف يوجد درجة مكافئة وحيدة )درجة سن.   مف أكبر
 . المكافئة بكثافة مستمرة موجبة , التي تكافئ الدرجةوحيدة

وبالتالي ىذه  .ف لـ تستعمؿ مرة ثانية في الموجز, لكمقدمة ̅ ٔ      : الرموزالعيب البسيط
. حتى إذا استعممت ىذه مساعدتومف رموز الجديدة تصرؼ االنتباه بدال ً ال الرموز غير ضرورية.

ترميز وىذه التعاريؼ يجب أف ملالرموز مرة ثانية في النص, الموجز ليس المكاف المناسب 
زائدة عف  ‘في ىذا العمؿ’  الجممة. لجممة الثانية مستعمؿ بشكؿ مبلئـفي ا  . الرمز تؤجؿ

الحاجة ويجب ببساطة حذفيا. تعبير مف ىذا النوع يصمح لػغرض عمؿ مقارنة بيف البحث الحالي 
 ‘اثبت ميمنور التخميف ... في ىذا العمؿ نثبت ...  1964في : ’ األخرىواألعماؿ 

في الجممة الثانية غير ضروري ويمكف أف   الرمز  ,كتابة الجممة األولى بدوف رموز إعادة
 :ولة . نعيد صياغة الموجز كالتالينتخمص منو بسي

. طورنا نظرية حاالت التوازف سـ نسبي لكرة ريماف اكبر مف واحد. نعتبر راجيد موجز
 . سنوضح بأفلمدالةالمتصمة ألي ضغط أكبر مف الحد األعمى  Hölderلنظاـ دواؿ 

جة , التي تكافئ الدر ( و حالة توازف وحيدةاإلشارةيوجد درجة مكافئة وحيدة )درجة 
 .المكافئة بكثافة مستمرة موجبة

 Keywords ألمفتاحيهالكممات   1.1.1

والمستخدمة في  الرياضي األدبمف  المأخوذة ىي فرع المعرفة الرياضية ألمفتاحيوالكممات 
وتعتبر جزء مف التمخيص فتكتب بعد  فيـ البحث.التي تساعد القارئ عمى  البحث, و

 الموجز مباشرة.

مات مالك‘ متتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية’ بحث الذي عنوانو فعمى سبيؿ المثاؿ ال
أي يفترض أف يكوف القارئ عمى دراية بيذه  .‘صيغة جرجوري نيوتف’ ىي  ألمفتاحيو

 الصيغة حتى يتسنى لو فيـ البحث.
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   Introduction  مقدمة  1.1

فكرة عامة عف البحث, ووصؼ واضح لجوىر محتواه. فيي مكممة لمموجز وشارحة  إعطاءىي 
( البحث. فمف خبلؿ 7/1لمعنواف, ويجب أف تكتب بعد اكتماؿ البحث, بحيث ال تتجاوز سبع )

ار في تشجع القارئ عمى االستمر  قويةكتابة مقدمة  المقدمة يتـ الحكـ عمى البحث ككؿ. لذا
, السبب في ذلؾ يتوقؼ عمى تقديـ تفسير مرضي ومقنع لمفاىيـ لـ السيؿ باألمر ليسالقراءة 

اجب مراعاتيا لضوابط أف الباحث ال يكتب لنفسو  بؿ لغيره ومف األمور الو  .تكف قدمت مف قبؿ
 :ألكتابوىذه 

لـ تستطع فبدالً   فإذاموضوع الدراسة,  األساسيةصياغة المشكمة المقدمة ب يجب أف تبدأ -
ألف الفقرة األولى  ,ت تاريخية عف جذور مشكمة الدراسةمعموما إعطاءمف ذلؾ يجب 

 .يجب أف تكوف واضحة ومفيومة لمقارئ ومشجعة لبلستمرار في القراءة
 قمتو. ال تكرر نص الموجز في المقدمة. يفترض بأف القارئ يتذكر ما -
 مفية كافية لفيـ البحث ككؿ بدوف زيادة.أي مقدمة قوية تعطي خ -
 السابقة. األبحاث, ومقارنتيا بنتائج ا: نتائجؾ الرئيسيةعنصراف يجب أف يظير  -
في المقدمة, ويتـ  ىايجب أف ال تذكر  األبحاثذا لـ تستطيع التعميؽ عمى نتائج بعض إ -

 ( [5],[2]ذات العبلقة بموضوع البحث انظر  األخرىإلييا. ) كمثاؿ: لمنتائج  اإلشارة
مف  المأخوذةالخاصة بؾ أو التمييديات جؾ الرئيسة يجب أف تظير, وكذلؾ كؿ نتائ -

 أو توضيحية, أشكاؿأو  تعميقات حوؿ البراىيف, إضافة أمكانية, مع الرياضي األدب
 بعض التعاريؼ.

 ىناؾ وقتاً كافي لمدقة فيمايجب سرد كؿ التعاريؼ والترميزات الدقيقة, سوؼ يكوف  ال -
 .بعد

رياضية مألوفة  أو تعاريؼ تفاصيؿ رياضية لمبرىنات أو صيغ أو طرؽ إعطاءتجنب  -
فعمى سبيؿ المثاؿ, ال تعطي تفاصيؿ حوؿ مبرىنة ذات الحديف واكتفي  لمرياضييف.
 بذكرىا فقط.
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استخداـ االسـ الوصفي لممبرىنات والدواؿ والطرؽ الشييرة, ويفضؿ أف تذكر بشكؿ  -
 مقتضب.نصي 

المبرىنات و في الجسـ, ف أخرىالنقاط الميمة نتحدث عنيا مرة نظريًا في المقدمة, ومرة  -
بنفس الترقيـ, بشكؿ حرفي تي قدمت في المقدمة تكرر الحقا ً التمييديات الخاصة بؾ, ال

 لتعديبلت.أو مع بعض ا
يشعر  الترتيب المنطقي لؤلفكار بجعؿ كؿ فكرة تقود إلى الفكرة التي تمييا بشكؿ ال -

 القارئ بوجود فجوة بيف الفكرتيف.
قسـ النص إلى فقرات, كؿ فقرة يجب أف تكوف حوؿ فكر ة واحدة, بحيث تتكامؿ مع  -

 المنطقية. الفقرة التالية بشكؿ منطقي, بحيث تكوف مجموع الفقرات سمسمة مف الحجج
 األىداؼ الرئيسية لمبحث يجب أف تكوف واضحة بشكؿ غير مباشر. -
سنعطي  2ال فائدة منو في أي مقاؿ. مثؿ " في القسـ أمر األقساـذكر معمومات عف  -

 التمييدية"  اإلجراءاتبعض 
 أوالبحث الحالي  في نياية المقدمة  يمكف وضع اقتراحات بحثية مستقبمية لتطوير -

 في نفس المجاؿ. أخرى أبحاثإلجراء 

 ‘متتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية’ مقدمة البحث لنأخذفعمى سبيؿ المثاؿ 

 قدمةـم   1’’ 

لمرياضييف منذ قروف, إسحاؽ نيوتف خاصة كاف يستعمميا  يالفروؽ المنتيية ليا استيواء قو 
فقد توصؿ نيوتف إلى أف الفروؽ المنتيية مف  .ليوإ بعمؽ, وجزء كبير مف الموضوع يرجع مصدره

, و لبلستكماؿ األمامية, سمية بصيغة الفروؽ   تكوف كثيرة حدود مف الدرجة      الدرجة  
ثابتة              فإف,   كثيرة حدود مف الدرجة          العكس صحيح, إذا كانت 

التي الحدود  و إليجاد كثيرة .أصفار, ... كميا              ,              و 
 تأخذ القيـ التالية 

   1 2 3 …   
                             …         
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 , التي نستطيع إعادة كتابتيا كالتالينيوتفجريجوري صيغة سنستخدـ 

         ∑ (
    

 
)

 

   

          

في إيجاد الحد العاـ لبعض أنواع المتتابعات, ففي األدب  نيوتفجريجوري تستخدـ صيغة 
 طرؽ تكوينيا, وطريقة إيجاد حدىا العاـ. باختبلؼعديدة مف المتتابعات تختمؼ  أنواعالرياضي 

. فعمى سبيؿ المثاؿ, المتتابعة الحسابية ألي أعداد صحيحة تختمؼ عف المتتابعة اليندسية ألي 
 ف كؿ منيما وطريقة إيجاد حدىما العاـ. أعداد صحيحة مف حيث طريقة تكوي

 فيؿ نستطيع أف نكتشؼ متتابعات جديدة؟

 ,,.أصميةمبرىنات  أربعىذا ما سيجيب عميو ىذا البحث في 

نبلحظ أف الباحث بدأ بمقدمة تاريخية ثـ عرض الخمفية النظرية المأخوذة مف األدب الرياضي, 
والمستخدمة في البحث, التي ستساعد القارئ عمى فيـ البحث. وبما أف صيغة جرجوري نيوتف, 

أي مقارنة  عمؿيلـ الباحث أي تفاصيؿ عنيا. نبلحظ أف الباحث  ـشييرة, لـ يقدمف الصيغ ال
ذات الصمة, والسبب في ذلؾ أنو ال توجد دراسات سابقة في ىذا  األبحاثونتائج  وائجبيف نت

 ,سؤؿالببلغية بسيطة لجذب وتييئة القارئ وىي  ألداةاستخداـ الباحث يضا ً أالموضوع. نبلحظ 
 عف فكرة جديدة.  لئلعبلف

  ‘ذات الفروؽ المنتيية الحالة الخاصة لمتتابعات القواسـ ’ لناخذ مثاؿ آخر لمقدمة لبحث بعنواف 

 قدمةـم   2’’ 

لمرياضييف منذ قروف, إسحاؽ نيوتف خاصة كاف يستعمميا  يالفروؽ المنتيية ليا استيواء قو 
فقد توصؿ نيوتف إلى أف الفروؽ المنتيية مف  .ليوإ بعمؽ, وجزء كبير مف الموضوع يرجع مصدره

, و لبلستكماؿ األمامية, سمية بصيغة الفروؽ   تكوف كثيرة حدود مف الدرجة      الدرجة  
ثابتة             , فإف   كثيرة حدود مف الدرجة          العكس صحيح, إذا كانت 

. و إليجاد كثيرة الحدود التي أصفار, ... كميا              ,              و 
 تأخذ القيـ التالية 
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   1 2 3 …   
                             …         

 لمتفاصيؿ( [3]) انظر  , التي نستطيع إعادة كتابتيا كالتالينيوتفجريجوري صيغة سنستخدـ 

         ∑ (
    

 
)

 

   

          

في إيجاد الحد العاـ لبعض أنواع المتتابعات, ففي األدب  نيوتفجريجوري تستخدـ صيغة 
, وقد متتابعات جديدة اسميت بمتتابعات القواسـ [1]عديدة, موخرًا اكتشؼ محمد  أنواعالرياضي 

 اثبت النتائج التالية:

 متتابعة القواسـ العددية ىي    فإف, أعداد أولية مختمفةحاصؿ ضرب    إذا كاف  .1.3مبرهنة 

 (∏  
   

(    
 

)
 

   

)

    

 

 

متتابعة القواسـ العددية  فإف, حاصؿ ضرب أعداد أولية مركبة مختمفة   إذا كاف  .2.3مبرهنة 
 ىي   

  (∏  
   

(    
 

)
 

   

)

    

 

 

عمى كثيرات حدود مختمفة وغير قابمة لبلختزاؿ  حاصؿ ضرب       إذا كاف  .3.3مبرهنة 
 متتابعة قواسـ كثيرة الحدود ىي  فإف, حقؿ األعداد الحقيقية

 ( ∏    
   

(    
 

)
 

   

)

    

 

 

متتابعة  فإف, كثيرات حدود أولية مركبة مختمفة حاصؿ ضرب      إذا كاف  .4.3مبرهنة 
 قواسـ كثيرة الحدود ىي 
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 ( ∏     
   

(    
 

)
 

   

)

    

 

  

في ىذه الورقة نطور (. [2]) ولنتائج االخرى ذات الصمة انظر  [1]لمبراىيف نحيؿ القارئ إلى 
القواسـ, مقارنة بعدد المتتابعات التي ىذه المبرىنات لنحصؿ عمى عدد اكثر مف متتابعات 

 ‘‘. نحصؿ عمييا مف المبرىنات اعبله.

نتائج الدراسات السابقة ثـ عرض  البحث السابؽ, مقدمة استخداـ جزء مفنبلحظ أف الباحث 
ىذه النتائج عف نتائج الدراسة  الطبلع القارئ عمى مانشره االخريف ولتوضيح كيفية تختمؼ

يا باحالة القارئ الى اليأشار  ذات الصمة األبحاثنتائج ـ يعرض كؿ الحالة, وألف الباحث ل
ي الفقرة االخيرة اليدؼ مف البحث. الحظ ايضًا طريقة محددة, ثـ بيف الباحث فأو مرجع مرجع 

 االشارة إلى المراجع في المقدمة.

 

 الجسم   1.1
, واالمر الطريقة التقميديةو  , الطريقة الحديثةطريقتاف ألعتبارات توضيحية سنقسـ شكؿ الجسـ إلى

 . ة لوالمبلئم طريقةمتروؾ لمباحث في تحديد ال

 الطريقة الحديثة 1.1.1
 :ذات عناويف ثابتة ىي أقساـ تقسـ الجسـ إلى ىي الطريقة التيو 

 Notation and Definitions  التعاريف الترميز و   2

مف دراسات سابقة والتي  المأخوذةالخاصة بو أو  الدقيقة وفيو يذكر الباحث الترميز و التعاريؼ
ى إلتحتاج تقريبا ً  غير الرياضيات ال األخرىمعظـ التخصصات . في بحثواستخدميا الباحث في 

البحث  , فالتعاريؼ في, كما ىو الحاؿ في الرياضياتدقة ووضوحاً  أكثرجعؿ التعاريؼ 
ؾ بحاجة إلى ترميزه فإن ,كنت تستخدـ مفيوـ جديد إذاوخاصة , غنى عنيا الرياضي وسيمة ال

لى تعريفو لكي تصرؼ النظر عف مجموعة كبيرة مف إليوبرمز معيف حتى يسيؿ الرجوع  , وا 
ؿ في أي انو سيستعم شامؿالتعريؼ  فإف, و في ىذه الحالة وتحصره في معنى واحد المعاني
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طبؽ في موضع ي موضعيتعريؼ  فيو أبرازحتاج إلى يال  البحث. أما التعريؼ الذي أنحاءكافة 
و كقاعدة عامة التعاريؼ يجب أف تعرض قبؿ النتائج, الفقرة الحالية.  وأمحدد, كالمثاؿ الحالي 

 :اآلتي عمى الباحث القياـ بخطوة قبؿ كتابة التعريؼ وىي عممية الترميز والتي يراعى فيياولكف 

 إلى واحداً  رمزاً مطمقًا . فبل يجوز أف نستعمؿ ترميز الجيد يكوف خالي مف الغموضال -
متباعدة في  أجزاءلظيور في حتى في حاالت ا الشيءمختمفيف أو رمزيف لنفس  شيئيف
  ػػ, لػ   ’ في مكاف واحد و ‘           , لػ     ’ . ال تكتب البحث

, مرة بػػػػ            في   حاصؿ ضرب أو أف تعبر عف  في مكاف أخر,‘          
مثؿ  إحداثلـ يوجد سبب جيد لعمؿ ذلؾ.  ما ,     ومرة أخرى بػ       أو     

تراكـ التمويث القراء  أثناء ‘. ألترميزيالتمويث ’ ىذه التضاربات الصغيرة بعض مف
 .تصبح متعبة

فالترميز يجب  ,يسيؿ تذكره ويسيؿ التعرؼ عميو يكوف مقمد لكي الترميز الجيد ينبغي أف -
 . يء يجب أف يدلنا بسيولة عمى رمزهوالش إليوأف يدلنا بسيولة عمى الشيء الذي يرمز 

 تعني عدد  , و  functionتعني دالة   استعمؿ الحروؼ لتصؼ الكممات فمثبًل  (1
number  أوليتعني   , و prime ,  تعني متجو   وvector  ,    تعني فئةset 

 ,..الخgroupتعني زمرة   ,   matrix مصفوفةتعني    و  ,
, بينما عناصر            يجب أف تكوف   صر اعن فإففئات    و   ذا كانت إ (2

ذا,            يجب أف تكوف    .         مدخبلتو ىي  فإفمتجو   كاف  وا 
ذا ذا,           مدخبلتيا يجب أف تكوف  فإفمصفوفة   كانت  وا  فراغ  𝕍كاف  وا 

     وىكذا , ومدخبلت المتجو              عناصره يجب أف تكوف  فإفمتجو 
  ستكوف  

   
   

   
     

    . 
الحدود              األدلةيجب أف تطابؽ حدودىا النيائية. فمثبًل  األدلةمتغيرات  (3

 .            النيائية ليا يجب أف تكوف  

 , نفرض أف        و           سيئ: لكؿ 

       ∑∑         
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 , نفرض أف        و           لكؿ جيد: 

       ∑ ∑         

 

   

 

   

  

إذ يوحي ترتيب الرموز  لممسألةيضًا في تكييؼ فيمنا أالترميز الجيد يجب أف يساعدنا  -
ة إلى عدة أمثمة , ونحف بحاجوالروابط بينياالمرموز إلييا  األشياءوالروابط بينيا بترتيب 

 .لشرح ىذه النقطة
. عمؿ حرفييف متقاربيف في االبجديةنست المسألةفمكي نرمز إلى شيئيف متقاربيف في  (1

, ونستعمؿ أو الثابتة المعطاةلمكميات          األبجديةفنستعمؿ عادة أوائؿ حروؼ 
 .يات المجيولة أو المتغيرةلمكم       مثؿ   األبجديةحروؼ مف أواخر 

نميزىا بحركات  أخرىمف فصيمة  أخرى وأشياءمف فصيمة واحدة  أشياءوعندما نرمز إلى  (2
:           يندسة المستوية كثيرًا ما نستعمؿ. ففي ال( تضاؼ إلى الحروؼأوسمة)

 .لممستقيمات  ̅  ̅  ̅ , لمنقط أو الزوايا       
ذا كأف لدينا   (3 فقد  مسألتنامف فصيمتيف مختمفتيف ولكف بينيما روابط تيمنا في  شيئافوا 

. وفي المثمث نرمز عادة وىكذا       و       يفنرمز ليذيف الشيئيف برمزيف متناظر 
يقابؿ    . ومفيوـ أف ألضبلعو         , ونرمز لرؤوسو وزواياه       بالرموز
 .وىكذا  وية زاوال  الرأس 

  .أي ترميز غير ضروري تخمص مف -
 .متصمة لبلشتقاؽقابمة   : كؿ دالة  سيئمثاؿ: 
 . متصمة لبلشتقاؽ: كؿ دالة قابمة جيد

  .داخؿ الترميز المعانييجب تجنب تعدد  -
 ...       : إذا سيئمثاؿ: 
 ,...  الذي يساوي       : إذا جيد

    : نفرض أف  سيئمثاؿ: 
 

 
 ... فإف.       

    نفرض أف  : جيد
 

 
 , و      فإف.    

 . الجذور حقيقية فإف,                  : إذا كاف سيئ جداً مثاؿ: 
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 . الجذور حقيقية فإف, غير سالب              : إذا كاف سيئ
 .الجذور حقيقية فإف,       . إذا كاف              : الفئة جيد

يشترط حث يأتي دور كتابة التعاريؼ والتي االصيغ بالنسبة لمب بعد اكتماؿ عممية الترميز ووضوح
 :التالي فييا

 ,تعريؼ مف أكثر وجد ذاإ الترقيـ مراعاة مع, اسود حاني بخط تعريؼ مصطمح يكتب -
 أف يجب والتي التعريؼ تختزؿ التي العبارة أو الكممة إمالة أي, المفيوـ اسـ إمالة مع

 كؿ وبعد قبؿ سطر مسافة يترؾ أف يجب و. الفكرة أو األساسية الخاصية عمى تحتوي
 .تعريؼ

وطواًل وىكذا. فعمى  أىميةيتدرج عرض التعاريؼ عمى قاعدة األفضؿ واألقصر فاألقؿ  -
, لكف تكامؿ تعريؼ المشتقة يجب أف يعرضسبيؿ المثاؿ في حساب التفاضؿ وال

 .يعرض في سطرالتعريؼ األفضؿ واألقصر ىو تعريؼ كثيرة الحدود والذي يمكف أف 
 معروفة, أما التعاريؼ الة لمباحث والتعاريؼ الغير مشيورةيجب ذكر التعاريؼ الشخصي -

 . لمرياضييف فبل يجب ذكرىا
, إذا كاف اؿ. فعمى سبيؿ المثلممفيوـ موضوع التعريؼ األساسيةالمتطمبات  مراعاةيجب  -

معالـ لمدالة ىو لمتعريؼ الواضح ال األساسيةالمتطمبات  فإف, بحثؾ يتحدث عف دالة
 . المجاؿ والمجاؿ المقابؿ والقاعد تحديد

كممة أخرى  أي استخداـ, ال يجب د كممة معينة كمفيوـ لتعريؼ معيفبمجرد تحدي -
عمى  عند نقطة , إذا عرفة كممة " ميؿ "مرادفة ليا في المعنى. فعمى سبيؿ المثاؿ

" عندما االنحداريجب عميؾ أف تستخدـ كممة "  منحنى الدالة لتعني قيمة المشتقة ال
  .تعني قيمة المشتقة

. ي عرفتوـ الذال تستخدـ تعريؼ بالمغة العادية مخالؼ لمتعريؼ الرياضي الدقيؽ لممفيو  -
,          " أنيا كؿ نقطة تجعؿ  النقطة الحرجة , إذا عرفت "فعمى سبيؿ المثاؿ

" فيذا تقعر بصورة حرجة عمى منحنى الدالة ال تقوؿ بعد ذلؾ " ىي النقاط حيث يتغير ال
بالغة العادية جيد ومقبوؿ, لكف غير مقبوؿ في البحث الرياضي, ألف المعنى يصبح 

الحاد  االرتفاع"  كنت تعني بالحرج فإذا, فبل يعرؼ القارئ ماذا تقصد أكثر عمومية
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لممنحنى  االنحدارالذي يعرؼ " شدة  المكافالعثور عمى  سيحاوؿالقارئ  فإفلممنحنى " 
  ." ليعرؼ النقطة الحرجة

ذا إ, لذلؾ ال تستعمؿ " في التعريؼ‘‘ إذا وفقط إذا ’’ ي تعن‘‘ إذا ’’ مف المتفؽ عميو  -
 فمثبلً  .تكفيذا " في التعاريؼ " إذا " إوفقط 

  العدد  عدد أولي إذا قواسمو الموجبة ىو العدد الصحيح أكبر مف واحد يقاؿ أنو تعريف.  
 .1والعدد  نفسو

 يجب وضع تعريؼ مختصر وبما يتفؽ مع التعاريؼ ذات الصمة. -

. ويرمز ىو الفئة التي تحوي كؿ العناصر التي تنتمي لمفئتيف  A , Bالفئتيف اتحاد. تعريف
 :, ورمزيًا كما يمي ∪لو بالرمز 

 ∪  -      أو       ,  

وليست  Aوىو الفئة التي تتكوف مف العناصر الموجودة في      بيف الفئتيف الفرؽ. تعريف
 :ا يمي, ورمزيًا كم  ويرمز لو بالرمز . B موجودة في 

                    

 .الفرؽ المتماثؿ لنسميوعريؼ جديد باالستعانة بالتعريفيف السابقيف نشتؽ منيـ ت

 :كالتالييعرؼ    A , Bبيف الفئتيف  الفرؽ المتماثؿ.  تعريف

         ∪       . 

, بصياغة رمزية      . ىذا الترميز يثبت معنىيوضح بأف ىذا تعريؼ  معامؿ التحديد 
 . مف الرمز المستقؿ بدالً 

في البحث ألنو يعطي الباحثيف طريقة  أىميةاألكثر الشيء  : التعريؼ الجديد ىومبلحظة
 .الشيءتفكير جديدة حوؿ 
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ذا قد ينجز بإعطاء التعريؼ . ىوقت لمقارئ المتصاصو إلعطاءالتعريؼ يتطمب ميمة,  -
, مرتيف, أواًل بالكممات ثـ بالرموز)أو العكس بالعكس(, باستعماؿ الصياغتيف المختمفتيف

 .أو برفد التعريؼ بمثاؿ

 نعرؼ الفئة     ألي معطى   تعريف.

                           √     

 متماثؿ فيما يتعمؽ بالقطر الرئيسي في المستوى الديكارتي .   سطح عرضو     حيث

, الذي ال    , بينما التفسير الفظي يوضح المعنى اليندسي لػ التعريؼ الرمزي يظير أوالً 
 تظير كدليؿ سفمي , ليشير بأنو بارامتر .   يتضح مف الصيغة . الكمية 

قميدي متعامد إمستوى في فراغ      П  , نفرض أف  لكؿ عدد حقيقي  تعريف.
 .               لممتجو  األبعادثبلثي 

لحاصؿ أي ضرب                          يحوي النقط     П  ثبلً فم
                   عددي

 . مساوي لمصفر    

غة التعريؼ في صياالمثاؿ يعيد .  و  Пلكبًل مف  متغيرك تظير  في ىذا التعريؼ الكمية 
 .شكؿ يصمح لبلحتساب

إذا استخدمت رمزًا جديدًا فيجب تعريفو بطريقة جيدة تحدده تماما فيما إذا كأف عدد أو  -
  .الخ ,...,دالة

 .      عدد مركب ,   : حيث أف سيئمثاؿ: 
 .  و   , لبعض األعداد الصحيحة        عدد مركب ,   : حيث أف جيد

لو      , ىؿ           ػػبػ      الحدود كثيرة استبدلت إذا: سيئمثاؿ: 
 ؟ معامبلت صحيحة

لو      , ىؿ      لكؿ            ػبػ      الحدود كثيرة استبدلت : إذاجيد
 ؟معامبلت صحيحة
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 الرمز يجب أف يستعمؿ بالدواـ عمى استقامة حالما تعرؼعرؼ كؿ رمز قبؿ استعمالو,  -
 .واحدة في القوؿ والعمؿ )باتساؽ(

بعد قبؿ أو واًل, أحيث الرمز يستعمؿ  اإلمكافتعريؼ الرمز يجب أف يظير قريبًا قدر  -
 .أف التعريؼ معطى ضمف نفس الجممة , بشرطاألوؿظيور ال

لتي ترافؽ كؿ نسخة لمتأكيد , لنفصؿ التغييرات انعطي نفس التعريؼ ثبلث مرات: مثاؿ
 .عمييا

 متسمسمة  القوىاعتبر 

      ∑      

 

   

 

 .      ىو مربع عدد التثميث    حيث المعامؿ  

غير مبلئـ لمصطمح عدد    الرمز  نبلحظ أف .ظيوره األوؿ مباشرة بعد أتيي   تعريؼ 
 .  triangular numberالتثميث 

 . ثانية نغير كبًل مف النص والصيغةفي النسخة  ال

 القوى متسمسمة. نعتبر      عدد التثميث    نفرض أف 

      ∑   
    

 

   

 

 ’ تار مبلئـ ألنو سيذكرنا بالتثميثالمخ  . الرمز تعرؼ قبؿ بداية استعماليا   اآلف 
triangular‘ أوضح. الصيغة. 

 . و رمزية سختنا الثالثة تجمع تعاريؼ لفظيةن

 ,, يعنيالتثميث أعدادمربع التي معامبلتيا      القوى  متسمسمةنعتبر 

     ∑   
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, لذلؾ مف السيؿ الرجوع يضاً ألكنيا مستقمة  تعقيدًا ألف كؿ شي معرؼ بداخميا الصيغة أكثر
 .الييا

  The Results النتائج    3

ليذه النتائج و  التسمسؿ المنطقيفي ىذا القسـ يعرض الباحث النتائج التي توصؿ إلييا بحسب 
, أخيرًا النتائج و ثـ تعرض القضايا, ,المبرىنات , ثـوالً أالتمييديات  فتعرض ليا. األىميةمستوى 
التوضيحية  األشكاؿ يابعد ذلؾ تعرض األمثمة, ويتخمم ويتخمؿ كؿ ذلؾ المبلحظات, .التخميف
بتسمسؿ تخميف,  ,نتيجة, تمييدية مبرىنة, قضية, المصطمحاتترقيـ  و أبراز مع وجوب أف وجد.

ترقـ بتسمسؿ يجب أف  الحقاً  إلييا اإلشارة تـ إذا , مثاؿ, مبلحظة,المصطمحات أما, رقمي موحد
مالةمصطمح مثاؿ  أبرازمع عمى حده, كبل ً  رقمي ترؾ مسافة  مراعاةمع مصطمح مبلحظة,  وا 

 سطر قبؿ وبعد كؿ مبرىنة أو مثاؿ أو مبلحظة.  فعمى سبيؿ المثاؿ قد نكتب

 ... .1.3 تمهيدية

 ... .2.3 مبرهنة

 .. .1.3 مبلحظة

 ... .3.3 قضية

 ... .4.3نتيجة 

 ... .4.4تخمين

 ... .1.3 مثال

 ... .2.3 مثال

 ... .2.3 مبلحظة

 مراعاةيجب و التخميف, عند كتابة المبرىنات )المبرىنة, القضية, النتيجة, التمييدية( :المبرهنات
 التالي:



 في كتابة بحوث الرياضياتاألسس 

100 

 مثمة.أنصوص المبرىنات يجب أف ال تحتوي عمى تعميقات أو  -
وف اكتب كؿ الفروض الضرورية في نصوص المبرىنات. أو بمعنى أخر, يجب أف تك -

أي مبرىنة, ومعرفة  قراءة, حتى يكوف بمقدور أي قارئ نصوص المبرىنات مكتفية ذاتياً 
سابقة أو النظر في كافة أنحاء البحث  أجزاءعف ماذا تتحدث, دوف الحاجة لمرجوع إلى 

 ليفؾ شفرة الترميز أو يجد التعاريؼ االصطبلحية الخاصة.
 يفضؿ أف يحتوي نص المبرىنة عمى اقؿ ما يمكف مف الرموز. فعمى سبيؿ المثاؿ قارف  -

 .         فإفعدد حقيقي,    ذا كاف إ مبرهنة.

 بػػػ

 .مربع كؿ عدد حقيقي ىو عدد غير سالب مبرهنة.

جممتيف واحدة لمفرض,  قؿعند كتابة المبرىنات استخدـ جمؿ قصيرة عمى األ يفضؿ -
 التالية: األشكاؿلبلستنتاج, تأخذ أحدى  واألخرى

 . إذا كاف ..., فإف ...
 . ..., إذف ...إذا كاف ..., فإف 

 . نفرض أف ... . فإف ...
 نفرض أف ... . فإف ..., مالـ ... .
 . نفرض أف ... تحقؽ ... . فإف ...

 نفرض أف ... تحقؽ الفروض أعبله. فإف ... .
 . صحيحة. فإف ... 5-1نفرض أف الفروض 

 إذا كاف ... و إذا كاف ..., فإف ... .
 نفرض أف ... . فإف ... .نفرض أف ... . وباإلضافة إلى ذلؾ, 

 نفرض ... . فإف ... . وايضًا إذا كاف ..., فإف ... .
تكتب المصطمحات مبرىنة, قضية, نتيجة, تمييدية, بخط اسود حاني, وتكتب عباراتيا,  -

 بنص مائؿ, واألعداد في النص ال يجب أف تكتب بنص مائؿ. عمى سبيؿ المثاؿ:

 .صحيحة (3) , المعادلة 2تحت شروط النتيجة نتيجة.
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 قبؿ عرض المبرىنات يفضؿ أف يتقدـ عبارة تمييدية. -

 : اآلف لدينا التالي سيئمثاؿ: 

 .متصمة( 4.1) المعرفة بالصيغة      الدالة مبرهنة.

  قابمة لمتفاضؿ, و           الدالة,    ألي ثابت مبرهنة.

 

  
          

 التاليةثبات النتائج إ: نستطيع اآلف جيد

 

 . متصمة( 4.1) المعرفة بالصيغة      الدالة  1.1 مبرهنة

 

  قابمة لمتفاضؿ, و           الدالة,    ألي ثابت  1.1 مبرهنة

 

  
          

 

وبالتالي تساعد القارئ عمى  : تساعد األمثمة في توضيح المفاىيـ المجردة, Examplesاألمثمة
 :التالي مراعاةمف األمثمة. وعند كتابة األمثمة يجب  لذا البحث الجيد يحتوي الكثير فيـ البحث,

 النص, بنفس خط النص.فقرة في األمثمة القصيرة يجب أف تعرض ضمف  -
ذا كاف المثاؿ بند رئيس في إخصوصا ً  مثمة الطويمة يجب أف تعرض بصورة مستقمة,األ -

مع مراعاة كتابة , مف مثاؿ أكثر رقـ لكؿ مثاؿ أذا كاف ىناؾ إعطاءعممؾ, مع 
 مصطمح مثاؿ بخط اسود حاني, ونصو بخط عادي.

. األمثمة أو المثاؿ يتحدث ماذا عف تحدد تمييدية عبارة األمثمة أو المثاؿ يسبؽ أف يجب -
 ." 3.2 المبرىنة توضح التي األمثمة بعض ىنا نعرض"  المثاؿ سبيؿ فعمى

 .المشكمة في بداية المثاؿ المثاؿ الجيد تحدد فيو -
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 المثاؿ الجيد توضح فيو التقنية المستخدمة في حؿ المشكمة. -
 الحؿ. لخطواتالمثاؿ الجيد يعطي تفسير طبيعي  -
 عطي تفاصيؿ الحسابات التي قمت بيا.يال المثاؿ الجيد  -

 الخطوط المقاربة لمنحى الدالة  إليجاداستخداـ مبرىنة سندوتش  أردةذا إ مثاؿ:

  
      

 
  

 ما ىي المشكمة؟

 الخطوط المقاربة. سأحسبسيئ: 

 جيد: سنجد الخطوط المقاربة لمدالة

  
      

 
  

 ما ىي التقنية المستخدمة؟

 عمى الخطوط المقاربة. ستدلمنا  سيئ: حساب النياية لػ 

 . ∞ تقترب مف     النياية عندما   سنأخذالخطوط المقاربة,  إليجادجيد: 

 الطبيعي؟ما ىو التفسير 

 .    أألحداثيإلى  تتجو   فإفسيئ: بالنظر إلى الرسـ, 

, لذلؾ  0تقترب مف    ,  ∞ تقترب مف     جيد: بالنظر إلى منحنى الدالة, نرى بأف عندما 
 .   أألحداثيالمنحنى يقترب مف 

 اآلف نعيد كتابة المثاؿ الجيد:

 " المثاؿ التالي يوضح استخدـ مبرىنة سندوتش

 سنجد الخطوط المقاربة لمدالة  .1.1مثال 
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. لتحديد ىذه النيايات,  ∞ تقترب مف     النياية عندما   سنأخذالخطوط المقاربة,  إليجاد  
   ,  ∞ تقترب مف     سنستخدـ مبرىنة سندوتش. بالنظر إلى منحنى الدالة, نرى بأف عندما 

 . "   أألحداثي, لذلؾ المنحنى يقترب مف  0تقترب مف 

بصرية ميمة في الرياضيات, فبعض فروع الرياضيات  أداة: وىي Figure التوضيحية األشكال
الخطي, التوبولوجيا( ىندسية بطبيعتيا, وقيمة  )مثؿ: حساب التفاضؿ والتكامؿ, اليندسة, الجبر

بشرح  استبداليالرسـ البياني, ال يمكف التوضيحية كالصور وا األشكاؿالصورة واضحة. أف 
يمكف أف تحسف وضوح الشرح  التوضيحية األشكاؿمكتوب, فمازلنا نحتاج إلى الكممات, لكف 

. أف الشكؿ التوضيحي الجيد ىو الذي يحدد كؿ النقاط المطموب التركيز عمييا, ويعرض اً دائم
بعد رقـ  نًا )تعميؽ بسيطرقـ ويعنو المعمومات المثيرة والميمة. وكؿ شكؿ يجب أف يعرض و أف ي

 . يكتب مصطمح شكؿ بخط اسود حاني, وعنواف الشكؿ بخط عادي.الشكؿ(

سية يجب أف : المبلحظة يجب أف تكوف تعميؽ قصير, والمناقشة الرئيRemarks المالحظات
بخط , ونصو مائؿعف محتوى المبلحظة. يكتب مصطمح مبلحظة بخط تكوف مستقمة منطقيا ً 

 عادي.

 Proof of the Resultsإثبات النتائج     4

 .بنفس ترتيب عرض النتائج النتائج التي توصؿ إلييا براىيف الباحث يعرضفي ىذا القسـ 
 :بة البرىاف الجيد بالنقط التاليةيمكف أف نوجز شروط كتاو 

وأف ثخط يبئم, ٔثغغى َـ ػبد٘, ‘  Proof  برىاف’ كؿ برىاف يجب أف يبدأ بالكممة  -
 .‘ □’  ينتيي برمز المربع

...  أف نفرض" المثاؿ سبيؿ فعمى .ستثبت أنت ما ذكر مع فرضياتؾ بنص البرىاف ابدأ -
 ..."أوالً  سنثبت

إذا كاف البرىاف معقدًا فيجب عرض مناقشة تمييدية في بداية البرىاف يتـ فييا توضيح  -
 . رؾ كؿ الحسابات الروتينية لمقارئالفكرة األساسية لمبرىاف مع ت
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سابقًا في بند التعاريؼ أو في أقصى موعد ضمف نفس كؿ رمز يجب أف يكوف قد عرؼ  -
 .الجممة التي ظير فييا ىذا الرمز

 .الترقيف قواعد لتنسى يضاً أ. صحيحة لغوية قواعد وفؽ جممة كؿ اكتب -
, أو ستثبت, أو يفترض أف القارئ أثبتتالقارئ يعمـ بأنيا  تأكد بأف كؿ عبارة كتبتيا, -

 ذا كتبتإ. عمى سبيؿ المثاؿ باإلثباتعمى عمـ 
 , لنرى ..."    ( لدينا 12" بواسطة )

عف البرىاف قبؿ  اإلعبلفثبات العبارة, ىذا يعتبر تشويش, ألنو يفضؿ أأنؾ تريد  بفرض
 "., لنرى ...    ( تؤدي إلى 12)العبارة, لذلؾ اكتب " اآلف سنثبت أف 

 كأف تقوؿ مثبل .يجب أف يحتوي البرىاف عمى عبارة تشير إلى مساره -
 سنثبت أف ...

 اآلف سنوضح أف ...
 .  عمى  باالستقراءسنثبت ىذا 

 .نناقش المسألة بالتناقض
 .اآلف االتجاه المعاكس تناوؿسن

 إحدى مف القفز ىذا يتضمف. المنطقي التسمسؿ مف بدالً  الخطوات في تجنب القفز -
 أخرى إلى العبارات

 .القفزة تبرير بدوف •
 .الوسط في الخطوات مف الكثير بحذؼ •
 .إثباتيا دوف صعبة مبرىنة باستعماؿ •
 .ذكرىا دوف صعبة مبرىنة استعماؿ األسوأ •

, بالتناقض العبارة ىذه سنثبت’’  المثاؿ سبيؿ فعمى. لديؾ المتبعة اإلثبات طريقة اذكر -
 ...‘‘العكس سنفترض ىنا, مباشرة العبارة ىذه وسنثبت

 "... أف أثبتنا" بعبارات كأف تقوؿ  أثبتولخص ما  -
 on the أخرى, مف جية because , ألفsince بما أفمثؿ ) دليميةتخدـ كممات اس -

other hand ,الحظ note, إذف henceومف ثـ , and  hence ,أي أف so that ,
  .(, لتوضح لمقارئ كيفية استداللؾsuch that حيث أف
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عدد زوجي .    . نفرض عدد زوجي   فإف, عدد زوجي   أف إذا كانت  أثبتنا: سيئ
 . عدد زوجي    فإف
. عدد زوجي   عدد زوجي . نفرض    فإفعدد زوجي ,    أف إذا كانت  أثبتنا: جيد
 .عدد زوجي  أف  بلحظ, ن    , و      بتطبيؽ النتيجة عمى التوالي لػ فإف

ذا تطمب البرىاف تحميؿ عدة حاالت, ربما بعض منيا يجب أف يحذؼ. فعمى سبيؿ إ -
 ( عمى نفس النمط, وسيترؾ لمقارئ ".bالمثاؿ يمكف أف تقوؿ " تحميؿ الحالة )

 :التالي مراعاة( يجب األسبابت )عند عرض التفسيرا -
كؿ عبارة رياضية يجب أف تبرر بواحد أو أكثر مف التفسيرات الست التالية: بواسطة   (1

تـ أثباتيا مف سابؽ, بواسطة تعريؼ, بواسطة قوانيف المنطؽ,  اتبدييية , بواسطة مبرىن
 .hypothesis بواسطة خطوة سابقة في البرىاف الحالي, بواسطة فروض

 فإف, زمرة آبيمة       , و متصمة عند    فعمى سبيؿ المثاؿ إذا افترضت أف 
 , فبل تقوؿ عندما تحتاج إلى ىذه الفرضيات

 "..., لدينا بواسطة الفروض" 

 بؿ يجب أف تقوؿ 

 "؛ ليذا السبب لدينا ...متصمة  , بواسطة الفروض" 

 فعمى سبيؿ المثاؿ .قصيرة وفقرات بسيطة تفسيره جمؿ استعمؿفضؿ ي (2

 , ....3.1بحسب المبرىنة       نستنتج أف 
 .أو بيف قوسيف معكوفيف عمى اليميف األسطرتعرض التفسيرات أما بيف  (3

  باستبداؿ تعريؼ الدالة              ,

 
            

 
 

          

 
 

 نحصؿ عمى   , خيرًا بحذؼ العامؿ المشترؾ أ, و المتشابو الحدود, وتجميع األوؿبفؾ المربع  فإف
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 الطريقة االخرى:

            

 
 

          

 
تعريؼ        ]                                       ] 

                          
                    

 
ثبنفك  ]                          ] 

                          
        

 
                                         [ المتشابوبتجميع الحدود  ] 

                                                                              [  [ بالقسمة

انظر المثاؿ التالي  أسفؿأما أذا عرضت الخطوات في سطر فيجب وضع التفسير 
       

            

 
 

             

 
     

   
* 

            

 
+     

   
 
             

 
   

                                                                        [  [ مبرىنة مجموع النياية

 . فبداًل مف أف تكتب يفال تكتب التفسيرات المألوفة لمرياضي (4
                  , لديناألمثمثيومف المتراجحة  فإف

 يجب أف تكتب       

                 فإف        

المبرىنات والمعادالت و ريؼ و مسممات والتعاال لػػ استخداـ األسماء الوصفيةيجب  (5
  .تفسير إعطاء, عند الخ المشيورة,...,الطريؽ الرياضية

  5.7المبرىنة  حسب: بسيئ
 في الحساب  األساسيةالمبرىنة  حسب: بجيد
  3البدييية  حسب: بسيئ
  .ألمثمثيوالمتباينة  حسب: بجيد

 . فمثبل يمكف أف تقوؿ رًا وواضحًا فيجب أف يترؾ لمقارئكبيإذا كاف التفسير  (6
أو في الممحؽ  (...//:http)التفاصيؿ الكاممة لمحسابات متوفرة عمى موقع المؤلؼ "

 " 1رقـ
  .بالكممات( واستبدليا   ⇒  المعتادة مثؿ )  اجتنب المختصرات (7
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 الطريقة التقميدية  1.1.1
ناقش السمات المختمفة ت, بحيث ترقـ وتعنوف Sections أقساـيقسـ الجسـ إلى في ىذه الطريقة 

 :أقساـرئيسية لتقسيـ الجسـ إلى  أسبابتوجد ثبلثة و  ع بشكؿ انفرادي أي كبًل عمى حده.لمموضو 

 تقديمؾ لموضوعؾ. إستراتيجيةـ يشير إلى يالتقس -
 .وسيولة بسرعة المعمومات بإيجاد لمقارئ يسمح -
 والتفكير مميًا لما كنت تقولو.والتوقؼ  القراءة متابعة سيولة في القارئ يساعد -

إذا , فعمى سبيؿ المثاؿمتروؾ لمباحث في تحديد التقسيـ المبلئـ.  واألمريوجد تقسيـ موحد,  الو 
التمييديات يعتمد عمى  A لمبرىنة, لكف برىاف ا B ونتيجة المبرىنة  A كاف موضوعؾ المبرىنة

 :فضؿ ترتيب بحثؾ بالطريقة التالية, فمف األالتي براىينيا طويمة ومعقدة 3و  2, 1

 . 3و 2,  1تمييديات. نص ال2القسـ 

 . A . نص وبرىاف المبرىنة3القسـ 

 . B. نص وبرىاف نتيجة المبرىنة 4القسـ 

 .  B. مناقشة نتيجة المبرىنة 5القسـ 

 . 3و 2,  1تمييدياتبراىيف ال  8, 7,  6األقساـ 

 ويوجد الكثير مف التقسيمات في المقاالت الرياضية فقد تجد مثبًل التقسيـ التالي:

 . التعاريؼ و الحسابات التمييدية.2القسـ 

 . برىاف التمييدية الرئيسية.3القسـ 

 . نص وبرىاف المبرىنة الرئيسية.4القسـ 

 . األمثمة التوضيحية لممبرىنة الرئيسية.5القسـ 

 :اآلتي مراعاةيجب  استخداـ ىذه الطريقة, عند وعمى أي حاؿ

 .السيمة والصغيرة األمورتقدـ  -
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  .التسمسؿ المنطقي وعدـ القفز بشكؿ عشوائي في التفاصيؿ مراعاةيجب  -
ف يحمؿ فيجب أال يوجد مسار متسمسؿ خبلؿ الموضوع, و وصعبا ً إذا كاف البحث كبيرا ً  -

ث بحيث كؿ قسـ جزء مف البح, يشرح بعناويف جانبية Subsections فرعية أقساـإلى 
إذا  .. فيذا يساعد عمى توضيح التركيب المنطقي لمبحثيتناسؽ مع العنواف التالي

 .ألىميتيايا ترتب طبقًا فإنالفرعية مستقمة  األقساـ

 : أذا كاف البحث طويبلً يفضؿ اف يقسـ البحث إلى أجزاء وكؿ جزء يقسـ إلى اقساـ.مبلحظة

 

   Acknowledgement  كممة شكر  5.1

لتوجيييـ ودعميـ. وىذا القسـ يوضح لمقارئ أف كاف  أناس كاتبال يشكر األخيروفي القسـ 
حذؼ ىذا البند إذا  وباإلمكاف أـ ال. مف قبؿ متخصصيفومراجعتو البحث قد تـ االطبلع عمييا 

 .إضافتوالباحث عدـ  أرتا

 

 Referencesالمراجع   6.1

ذلؾ إلعطاء الفضؿ , و ياب ستشيدالم األخرىدائمًا إلى المصادر  اإلشارةتتطمب الكتابة العممية 
 ويطر الباحث لبلستشياد في الحاالت التالية: .لمف يستحقو و لتفادي االنتحاؿ

 .أمثمةعند اقتباس  -
 .أو الحصوؿ عمى حقيقة مف مصدر عند اقتباس مقطع مف عمؿ -
 بواسطة شخص آخر. أثبتتعند استعماؿ نتيجة رياضية  -
 مصدر فكرة ذات بصيرة لمبرىاف. إعطاءعند  -
يمكف أف تقوؿ  ذا كاف عممؾ خاطئإصياغة عمؿ شخص آخر. في الحقيقة  إعادةعند  -

 ‘‘.ىذا خطأ لكف ليس عيبي ’’
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مختصر, لكي ال يتدخؿ في  بأسموبمصدر مذكور في النص , الينفذ ىذا في مرحمتيف. أوالً  
 ,(بيا )كتب, أطروحات, ورقات بحثية المستشيدلكؿ المصادر كاممة مرتبة , قائمة القراءة. ثانياً 

 . ‘ Bibliography المراجع أو قائمة المصادر’ سمى , في قسـ يبحثتقدـ في نياية ال

في سياؽ نص ’’   ‘‘ االقتباس بيف عبلمات تنصيص  يوضع. نهًشخغ فً اننص اإلشبسة
 توثيؽعند  مات التنصيص.عبلفبل تستخدـ الباحث صياغة نص مقتبس  أعادإذا  .الباحث
بيف قوسيف معكوفيف, الباحث  دوفيجب أف يأو رسالة عممية  ذا كاف المصدر كتاباً إ, المصدر

 مقاؿذا كاف إ أما. , أو المبرىنة, أو الفصؿأو الصفحات إلى الصفحة اواًل ثـ يشير رقـ المصدر
 يجب أف يدوف رقـ المصدر بيف قوسيف معكوفيف فقط.

 .‘‘عدد غير نسبي  اثبت أف ’’ ] 45., ص1 [ايمر 

 .] 36-22, ص ص. 8 [الجانب الحسابي لمنظرية موجود في 

 [.2 ., الفصؿ 7ىذا يمكف العثور عميو في اكس ] 

 [.7] واكس ستنشر بواسطةى نتائج مشابية بشكؿ مستقؿ وقد تـ الحصوؿ عم

 .] 2.3, المبرىنة 5 [عمى سبيؿ المثاؿ انظر 

, مف ىذه يوجد بعض الشروطلكتابة قائمة المصادر . لممرجع في قائمة المصادر اإلشارة
عادة ًا, بجديأالمراجع ف يعطى كؿ مرجع رقمًا متسمسبًل بيف قوسيف معكوفيف, وأف ترتب أالشروط 

إذا كاف ىناؾ مرجعيف مختمفيف لنفس المؤلؼ يكتب اسـ المؤلؼ في المرة   ,حسب لقب المؤلؼ
فتختمؼ تبعًا الختبلؼ نوع  األخرىما الشروط أ .األولى و يستبدؿ بخط  في المرة الثانية

 ذا كاف كتاب, رسالة عممية, مقاؿ, مرجع الكتروني.إالمصدر 

 : التالية في قائمة المصادر يحتوي عمى البيانات الكتاب

, الناشر, بمد أف وجد, رقـ الجزء , رقـ الطبعة أف وجدة, عنواف الكتاب بخط مائؿالمؤلؼ اسـ
 .بيف قوسيف, سنة النشر النشر
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 , جامعة دمشؽ,األوؿ, الجزء األولى, الطبعة الجبر الخطي هلل, شبلؿ حبيب عبد .الجبوري  ]2[
(1998.) 

 [19]  H. Hasse, Number theory, Springer-Verlag, Berlin 

(1980). 

لنص يتـ توثيقو في قائمة تـ االستشياد بو في ا H. Hasseإذا كاف ىناؾ مرجع آخر لممؤلؼ  
 , ىكذا المصادر

 [20]                   , Number theory advanced , Springer-Verlag, Berlin 

(1985).  

  :في قائمة المصادرحتوي عمى البيانات التالي ي المقال العممي

بيف  سنة النشر بجانبو بخط بارز لمجمد, رقـ ابخط مائؿ , اسـ المجمةلمقاؿ, عنواف كاتبالاسـ 
 . كامبلً  المقاؿالتي نشرة فييا  أرقاـ الصفحات رقـ العدد, بجانبو قوسيف

 J. Reine, اىكذ .األجنبيةفي المجبلت  شكؿ مختصريعطى ب األحيافاسـ المجمة في اغمب  

Angew. Math .ػ اختصارJournal f ¨ur die reine und angewandte Mathematik 

[33] P. Morton and J. H. Silverman, Periodic points, 

multiplicities, and dyn amical units, J. Reine Angew. Math., 461 

(1995) no. 14, 81–122. 

جمد م, المجمة بحوث جامعة حمباألسدي, حوؿ صؼ متتاليات في فضاء ىيمبرت, . شحادة ]6[
 .41-35,  41 ( العدد2003) 18

 تحتوي عمى البيانات التالي في قائمة المصادر:( ماجستير أو دكتوراه أطروحة) الرسائل العممية

, السنة بيف البمد , اسـ الدرجة, اسـ الكمية, اسـ الجامعة,بخط مائؿ أسـ الباحث, عنواف الرسالة
 .قوسيف

, كمية التربية لودر, الصيغ التحميمية لمدواؿ فوؽ اليندسية الرباعيةالجونة. احمد عمي,  ]5[
 (.2008جامعة عدف, اليمف, )
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[3] V. Anagnostopoulou, Sturmian measures and stochastic dominance in 

ergodic optimisation, PhD Thesis, Queen Mary, University of London 

(2008). 

  مع إضافة ,يراعى فييا ما تـ بيانو في توثيؽ المراجع وفؽ نوع كؿ مرجع ,المصادر اإللكترونية
  عمى االنترنت. عنواف الموقع و (السنة ,اليوـ ,الشير) الشبكة مف عمى المرجع الحصوؿ تاريخ

[10] L. Pottmeyer, Heights and totally real numbers, preprint, (2012). 

Retrieved October, 12, 2013  from http://chaosbook.dk. 

 

 Appendixes حقالمال 7.1

في جسـ البحث.  إدراجياالممحؽ  يحتوي عمى المعمومات الضرورية التي ليس مف المبلئـ 
معمومات عامة. مع مبلحظة أف ىذا البند يمكف  إعطاءواليدؼ منيا اعطاء تفاصيؿ خاصة, أو 

 جداوؿ بيانات, براىيف طويمة ومممة,ضافتو. عمى سبيؿ المثاؿ إالباحث عدـ  أرتاأف يحذؼ إذا 
  ...,الخ.النتائج العددية المفصمة, 

 

 مثال لمقال   7.1
 نعطي المثاؿ التالي لمقاؿ عممي نشر لكاتب ىذه السطور.

 ًنتهٍت انفشوق انراث  انقىاسى يتتببؼبث

سالـ سعيد عبد اهللمحمد   

 فإفقسـ الرياضيات, كمية التربية رد

 جامعة عدف

 ( الحوطة201ص. ب. )

 alhoshiby@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
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 وجزالم

 .أثبتناىا أصمية مبرىنات أربع بواسطة. القواسـ متتابعات أسميناىا جديدة متتابعات اكتشفنا

 

 . صيغة جريجوري نيوتف. ألمفتاحيهالكممات 

  

 مقــــــــــــدمة   1

لمرياضييف منذ قروف, إسحاؽ نيوتف خاصة كاف يستعمميا  يالفروؽ المنتيية ليا استيواء قو 
فقد توصؿ نيوتف إلى أف الفروؽ المنتيية مف  .ليوإ بعمؽ, وجزء كبير مف الموضوع يرجع مصدره

, و لبلستكماؿ األمامية, سمية بصيغة الفروؽ   تكوف كثيرة حدود مف الدرجة      الدرجة  
ثابتة              فإف,   كثيرة حدود مف الدرجة          العكس صحيح, إذا كانت 

. و إليجاد كثيرة الحدود التي أصفار, ... كميا              ,              و 
 تأخذ القيـ التالية 

   1 2 3 …   
                             …         

 

 , التي نستطيع إعادة كتابتيا كالتاليصيغة جريجوري نيوتفسنستخدـ 

                                 ∑(
    

 
)

 

   

                                                 

في إيجاد الحد العاـ لبعض أنواع المتتابعات, ففي األدب  جريجوري نيوتفتستخدـ صيغة 
 طرؽ تكوينيا, وطريقة إيجاد حدىا العاـ. باختبلؼعديدة مف المتتابعات تختمؼ  أنواعالرياضي 

. فعمى سبيؿ المثاؿ, المتتابعة الحسابية ألي أعداد صحيحة تختمؼ عف المتتابعة اليندسية ألي 
 ف كؿ منيما وطريقة إيجاد حدىما العاـ. أعداد صحيحة مف حيث طريقة تكوي
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 فيؿ نستطيع أف نكتشؼ متتابعات جديدة؟

 .أصميةمبرىنات  أربعىذا ما سيجيب عميو ىذا البحث في 

 الترميز و التعاريف   2

ℕسنشير إلى فئة األعداد الطبيعية بواسطة  نشير فئة األعداد   . وبواسطة             
نشير إلى فئة كؿ       فئة األعداد الحقيقية. بواسطةلى نشير إ  الصحيحة. و بواسطة 
 .  بالمبيـ   كثيرات الحدود عمى 

,            في , إذا كاف       و  عدد أولي مركب  يسمى  .1.1تعريف 
 .ىي أعداد أولية مختمفة            حيث 

                 إذا كاف ,مختمفة أولية مركبةأعداد               تسمى .1.1 تعريف
          . 

إذا كاف                          و ,كثيرة حدود أولية مركبة      تسمى  .1.1تعريف 
كثيرات                      , حيث                           

 .ثابت    ,  حدود مختمفة و غير قابمة لبلختزاؿ عمى حقؿ األعداد الحقيقة

 , إذا كاف كثيرات حدود أولية مركبة مختمفة                       تسمى .1.1تعريف 
                       . 

 :متتابعات القواسـسنعرؼ نوعيف مف  .5.1تعريف 

 متتابعة القواسـ العددية:  
ℕ   وىي الدالة   -  المعرفة بالمعادلة    

                                              ∏  
   

(    
 

)
 

   

                                                  

ℕ    وىي الدالة   -  المعرفة بالمعادلة   
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                                               ∏  
   

(    
 

)
 

   

                                               

 متتابعة قواسـ كثيرة الحدود:  
ℕ   وىي الدالة   -  المعرفة بالمعادلة       

                                          ∏        (    
 

)

 

   

                                        

ℕ    وىي الدالة   -  المعرفة بالمعادلة       

                                        ∏       (    
 

)

 

   

                                        

 سنعرؼ نوعيف مف مثمث القواسـ:   .6.1تعريف 

 الحدود األولى                        , إذا كانت مثمث القواسـ العددي
                             لمتتابعة القواسـ العددية, عندئذ   

                    . نشير إلى ىذه القواسـ بواسطة     قواسـتسمى      
 , لدينا    عمى التوالي أو 

                                       

             

. القواسـ لمقواسـ األولى القواسـ األولى              , و معامؿ القواسـيسمى   حيث 
, وبنفس الطريقة      أو                 ونشير ليا بواسطة  القواسـ الثانيةتسمى 
ثابت و     , الخ .. وىكذا, و إذا كانت والقواسـ الرابعة القواسـ الثالثةنعرؼ 

 تسمى درجة القواسـ.    فإفكميا تساوي واحد,               

    مبلحظات

 . ℕ    , حيث                نجد درجة القواسـ بواسطة العبلقة    -

 .    , حيث        العبلقة  بواسطةعدد الحدود األولى نجد  -
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  مثمث قواسـ كثيرة الحدود عمى نفس النمط, نعرؼ    بػػ    , و   بػػ   باستبداؿ. 
 

 النـتــــــــــــــــائــــج   3

 النتائج التالية: أثبتنا

 متتابعة القواسـ العددية ىي    فإف, أعداد أولية مختمفةحاصؿ ضرب    إذا كاف  .1.3مبرهنة 

                                

متتابعة القواسـ العددية  فإف, حاصؿ ضرب أعداد أولية مركبة مختمفة   إذا كاف  .2.3مبرهنة 
 ىي   

                                    

عمى كثيرات حدود مختمفة وغير قابمة لبلختزاؿ  حاصؿ ضرب       إذا كاف  .3.3مبرهنة 
 متتابعة قواسـ كثيرة الحدود ىي  فإف, حقؿ األعداد الحقيقية

                               

متتابعة  فإف, كثيرات حدود أولية مركبة مختمفة حاصؿ ضرب      إذا كاف  .4.3مبرهنة 
 قواسـ كثيرة الحدود ىي 

                                    

 عمى نحو أفضؿ.  نعرض أآلف بعض األمثمة لتوضيح المبرىنات 

 .         أوجد متتابعة القواسـ إذا عممت أف   .1.3مثال 

 الحؿ:

        , وبالتالي      أذف ,                لدينا  

 صيغة الحد العاـ ىي  لذلؾ
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                  ∏  
   

(    
 

)
 

   

                                                            

   

(    
 

)
   

(    
 

)
    

(    
 

)
                          

           
 
 
  

  
 
 
      

 متتابعة القواسـ ىي مف ىذا نستنتج أف 
                               

 (                          
 
   

  
 
       )  

 .           أوجد متتابعة القواسـ إذا عممت أف   .2.3مثال 
 المثاؿ سيترؾ لمقارئ 

 : صيغة الحد العاـ ىي  أرشاد

                    
 
   

  
 
     

 

 .                   أوجد متتابعة القواسـ إذا عممت أف  . 3.3مثال 

 الحؿ

,     أذف ,                                      لدينا  
        وبالتالي  

 صيغة الحد العاـ ىي لذلؾ 

                 ∏        (    
 

)

 

   

                         

      (    
 

)        (    
 

)       (    
 

)

                    
 
   

  
 
     

 

 متتابعة القواسـ ىي مف ىذا نستنتج أف 
                                 

(                                       

                  
 
 
  

  
 
 
      ) 

                                 أوجد متتابعة القواسـ .4.3مثال
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 المثاؿ سيترؾ لمقارئ 
 : صيغة الحد العاـ ىيأرشاد

                                       
 
 
  

  
 
 
    

 

 

 ثبـــــــــات النتـــــــــائـــــجإ   4

 .القواسـ مثمث بناء ىي البرىاف في الرئيسية الفكرة أف الحظ. 1.1المبرىنة إلثبات .1.4البرهان

        أواًل نثبت  

     القواسـ مثمث نبني 6.2التعريؼ بحسب

                                                    
  

                                              

                                

 .      درجة القواسـ ىي 

 ىي    الحدود األولى عدد 

                
                         

  :األولى بالشكؿ التالينعيد كتابة الحدود 

     
       

      
     

 ىوالحد العاـ لمحدود األولى  وبالتالي,

                                                       
                                                    

 كالتالي       كتابة  إعادةنستطيع  (1.1)بتطبيؽ 
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(    
 

)
   

(    
 

)
                                                                      

 ∏  
   

(    
 

)
 

   

   

 ىي  متتابعة القواسـمف ىذا نستنتج أف 

                              

 نفس الحجج تطبؽ لمحاالت 

, الخ.                                              
            وىكذا واآلف نتحوؿ إلى الحالة 

 نبني مثمث القواسـ   6.2 بحسب التعريؼ

                                      
       

  
       

             
         

  
         

   
     

                                                                                                        

                                                                                            

                                                                                                                        

                                                                 

                                                

 ىذا المثؿ نجد أف:مف 

 .     درجة القواسـ ىي  

 ىي  , و      الحدود األولى عدد 

(                  
       

  
       

            
         

  
         

   
   )

                             

  :نعيد كتابة الحدود األولى بالشكؿ التالي
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(    
   

    
       

   
    

        
         

  
         

   
       

       
  

       
   

     )

                             

  وبالتالي الحد العاـ لمحدود األولى ىو

       
                         

   
                            

   
                                         

 حيث  .              لو المتتابعة    نبلحظ أف   

        ⏟    

     مرة

      

⏟          

  مرة 

 

 نوجد الحد العاـ ليذه المتتابعة 

                                                                                     

                                                                                               

                                                                                  

                                                                                  

                                                            

                                                    

  

    )          ( نحصؿ عمى  1.1تطبيؽ )وب
 

في   وىذه كثيرة حدود مف الدرجة .    (
 ( كما يمي2.4. لذلؾ نستطيع أعادة كتابة )     

                        
        

     
        

    
        

   

(    
 

)
   

(    
 

)
   

(    
 

)
  

 

(    
 

)
                        

 ∏  
   

(    
 

)
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 متتابعة القواسـ ىي مف ىذا نستنتج أف 

                                                                            □        

                   عدد أولي مركب مف الشكؿ  نفرض أف  2.3المبرىنة إلثبات .2.4 البرهان
بدالً مف                  ؿ الرموز ااستعمب .            
 وبنفس الطريقة, نجد أف .1المبرىنةفي برىاف                 

            
           

           
                                    

 ∏  
   

(    
 

)
 

   

  

 □ 

كثيرة حدود مف الشكؿ                             . نفرض أف 3.3إلثبات المبرىنة  .3.4 البرهان
الرموز  . وباستعماؿ                            

في                   مف  بدال ً                                  
 وبنفس الطريقة, نجد أف .1المبرىنةبرىاف 

                                                                

  ∏        (    
 

)

 

   

  

        □ 

كثيرة حدود أولية مركبة مف الشكؿ                             . نفرض أف 4.3المبرىنة  إلثبات .4.4 البرهان
الرموز   . وباستعماؿ                            

في                    مف  بدال ً                                   
 وبنفس الطريقة, نجد أف .1المبرىنةبرىاف 

                                                                

  ∏        (    
 

)
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        □ 

 المـــــــــــــراجــــــــــــــــــع

[1]  Murray R. Spiegel, Schaum's Outlines of Theory and Problems of 

Calculus of Finite Differences and Difference Equations, first Edition, 

McGraw-Hill, (1971), 33-34.. 

[2]  S. S. Sastry, Introductory Methods of Numerical Analysis, Fourth 

Edition, Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi, (2007), 73-

75. 
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 خبيظان انفقم

   طجبػخ انًقبل

 

 

ما يحتاج متخصصي األقساـ العممية و طالبي الدراسات العميا إلى توثيؽ مشاريعيـ  راً كثي
 ,لنشرىا في مؤتمرات أو لتقديميا كرسالة ماجستير أو دكتوراه ,البرمجية و كتابة التقارير العممية

ىي البيئة المفضمة  wordما تكوف معالجات النصوص الحديثة مثؿ مايكروسوفت ًا غالبو 
مستخدـ أف أي عممية يجرييا المبدأ ربما ألنيا تستند عمى  ,ؿ عمى كتابة تقارير كيذهلمعم الءؤ لي

ا و ما يراه مف تأثيرات عمى النص وقت الكتابة ىو م ,أمامو مباشرة اً عمى النص سيرى أثرىا جمي
ىذه تعتبر خاصية مرنة ترجح كفة معالجات النصوص  ,سيحصؿ عميو بعد طباعتو لمتقرير

, إال أف السيولة في االستخداـ تأتي عمى حساب ميزة ميمة الكثير مف المستخدميفلحديثة لدى ا
وجود نمط  .مو و نيايتو ", تفاصيكمة واضحة لمتقرير معروفة بدايتوتشكيؿ و إعداد ىي "أال وىي 

عمى  تويلكونيا تح ,معيف و ىيكمة ثابتة لمتقارير أمٌر يفضمو كثير مف كتاب التقارير العممية
البرامج الحديثة  ,شرىا في مؤتمر أو مناقشتيا كمجنةالمي ثابت و معتمد فيما لو أرادوا نمعيار ع

لرغـ مف سيولتيا و تعدد ال تؤدي الغرض البلـز لميمة كيذه عمى ا  wordومف بينيا برنامج
lاألفضؿ ىو ما يسمى بػ نظاـ )برنامج( الػ , لعؿ البديؿ ليا و خياراتيا

A
TEx نطػَػؽ بالشكؿ يػُػ

 أف عمى نصو بإدخاؿ النص مؤلؼ يقوـ أف لمنظاـ الكبرى األىداؼ بيف مف ”اليتؾ ” التالي 
 يكتب حينما األمر عميو يجري ما , فبخبلؼلمنظاـ اآللي والتنسيؽ الفني اإلخراج مياـ تسند
 نظاـ في المرء يكتفي الخ, ,...تنسيؽ الخطوط عمى الكاتب يركز حيث wordنظاـ  عمى النص
 كما أف ,التنسيؽ النظاـ بمياـ ليقوـ عنواناً  أو تعريفاً  أو مبرىنة يكتب بأنو النظاـ بإشعار اليتؾ

ىذا النظاـ يدعـ كتابة المعادالت الرياضية ميما تعقدت حدودىا و تكاثرت في حيف أف معالجات 
 في اليتؾ نظاـ استعماؿ أف. ـ كتابة معادالت رياضية بشكؿ مرفالنصوص غير قادرة عمى دع

 العممية جؿ النشرات تعتمده اً عالمي اً معيار  اليوـ يكوف أف يكاد الرياضياتية النصوص تنضيد
 .بو مطبوعة البحوث تقديـ وتشترط المختصة
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ف أ وبافتراضااليتؾ,  نظاـ باستخداـسنتناوؿ في ىذا الفصؿ كيفية طباعة المقاؿ العممي 
 .الكتابة ىي المغة االنكميزيةيضًا أف لغة أ, وبافتراض البرنامج محمؿ عمى جيازؾ

 

 مستند اليتك إنشاء 1.5
يتـ فيو تحديد نوع المستند حتى يتمكف  األوؿالقسـ  ,أقساـثبلثة  إلىمستند اليتؾ ينقسـ  إنشاء

يباجة وىي التي تشتمؿ والقسـ الثاني ىو المسمى بالد اليتؾ مف تحديد التنسيؽ المناسب لذلؾ,
جسـ المستند  والقسـ الثالث ى ,والبيئات في جسـ المستند األوامرفي تفعيؿ  األساسيةعمى الحـز 

 .ئات والتي تكوف في مجمميا مستندؾو البي واألوامرو الذي يشتمؿ عمى النصوص 

 نوع المستند  1.1.5
و تقرير, أو كتاب أكاف مقاؿ  ذاإد نوع المستند يحدت في كتابة مستند االيتؾ ىي األولىالخطوة 

  األمرلؾ مف خبلؿ يو المستند وذالورؽ الذي سيطبع عمونمط تنسيؽ د حجـ الخط يحدتو 

\documentclass[options]{class} 

بحيث يفصؿ بيف كؿ خيار  أف عمى الكاتب كتابة أي مف الخيارات التالية options تعني حيث
  :الفاصمة بإشارة وأخر

a4paper  لطباعة المستند عمى ورؽA4. 

12pt, 11pt, 10pt  12التحديد حجـ الخط واالختيار االفتراضي ىو  إحداىاويتـ اختيارpt. 

twoside   لطباعة مستند برأس صفحة ذات وجييف) وجو لمصفحات الفردية واخر لمصفحات
الزوجية(. ورأس الصفحة ىو جزء يتخمؿ اليامش العموي يمكف أف يكتب داخمو أي بياف بحيث 

 يتـ تكراره مع كافة صفحات المستند.

leqno   المستند.لطباعة ارقاـ الصيغ في الجية اليسرى بداًل مف الجية اليمنى في صفحات 

تحديد نوع المستند والذي ال بد واف يكوف احد الخيارات  أف عمى الكاتب فتعني class وأما
 :التالية
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article حدى المجبلت إف نوع المستند الذي ستكتبو ىو مقاؿ عممي سينشر في أ خبر اليتؾلت
 وىذا بالطبع ىو الخيار المفضؿ لدينا بحكـ أننا نريد أف نكتب مقاؿ عممي. العممية

report  و دكتوراهأطروحة ماجستير أف نوع المستند الذي ستكتبو ىو أ اليتؾ لتخبر. 

book   كتاب ف نوع المستند الذي ستكتبو ىوأ اليتؾ لتخبر. 

 األمرتمت وقمنا بكتابة  األولى الخطوة إذف

\documentclass[12pt,a4paper]{article}                                                  (1) 

  الديبــاجــة  1.1.5
التي تمي  األوامرفي كتابة  األوؿوىي امتداد لمخطوة  ,المستند إنشاءوىي الخطوة الثاني في 

, مف pdfستظير عمى شكؿ الذي يتـ فييا ضبط قياسات صفحات المستند التي  ,(1) األمر
 األوامركتابة  إلى باإلضافة , ترقيـ الصفحات,..., الخ, تحديد اليوامشحيث الطوؿ, العرض, 

والبيئات في  األوامرمجموعة مف  باستعماؿيسمح لمكاتب  أمروالحزمة ىي . التي تعرؼ بالحـز
 كؿ.المستند كفي الديباجة ستؤثر عمى التي ستكتب  األوامرف الحـز و أ .جسـ المستند

  .المستخدمة في الديباجة واألوامر الحـز أىـالتالي يوضح  والجدوؿ 

 االستخذاوانـــــــغشض ين  و االيشأ انــحــزيــــــت انشقى

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

5- 

 

 

6- 

\usepackage[ansinew]{Inputence} 

 

 

\usepackage{ amsmath} 

 

 

\usepackage{ amssymb} 

 

 

\usepackage{amsthm} 

 

\usepackage{ color} 

 

 

\usepackage{ verbatim} 

نزخجش الٚزك ثأٌ انُظبو انًؼزًذ نذٚك فٙ 

 .Windowsانجٛبَبد ْٕ إدخبل

 

فٙ ػذح نؼشك انقٛغ انشٚبمٛخ 

 .خطٕط

 

 .بػ ثبعزخذاو انشيٕص انشٚبمٛخنهغً

 

 

 .proof اإلصجبدنهغًبػ ثبعزخذاو ثٛئخ 

 

انزهٍٕٚ فٙ رهٍٕٚ  أٔايشنهغًبػ ثبعزخذاو 

 .ٕؿ انًغزُذَق

 

نهغًبػ ثبعزخذاو ثٛئخ انزؼهٛق 
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7- 

 

 

8- 

 

 

 

9- 

 

 

 

10- 

 

11- 

 

12- 

 

 

 

 

13- 

 

14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- 

 

 

16- 

 

 

17- 

 

 

 

\usepackage{amsthm} 

 

 

\setlength{\textwidth}{6.5in} 

 

 

 

\setlength{\textheight}{8.9in} 

 

 

 

\setlength{\oddsidemargin}{1in} 

 

\setlength{\evensidemargin}{1in} 

 

\setlength{\topmargin}{-5in} 

 

 

 

 

\pagestyle{empty} 

 

\Linespread{factor} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\pagestyle{myheadings}  

 

 

\numberwithin{equation}{section} 

 

 

\markboth{سأط انقفؾخ انضٔعٛخ}{ سأط

 {انقفؾخ انفشدٚخ 

comment  ٗٔرنك نكزبثخ انزؼهٛقبد ػه

 .انًغزُذ ٔانزٙ ال رظٓش  فٙ انًخشعبد

 

 نهغًبػ ثبعزخذاو ثٛئخ انزؼبسٚف.

 

 

ثبالَؼ ٔانقًٛخ  نقفؾخنزؾذٚذ ػشك ا

خ االفزشامٛخ ٔانزٙ انًغزخذيخ ْٙ  انقًٛ

 .ًٚكٍ رغٛٛشْب

 

ثبالَؼ ٔانقًٛخ  نزؾذٚذ اسرفبع انقفؾخ

خ االفزشامٛخ ٔانزٙ انًغزخذيخ ْٙ  انقًٛ

 .ًٚكٍ رغٛٛشْب

 

 .األٚغشنزؾذٚذ ػشك انٓبيؼ انغبَجٙ 

 

 .األًٍٚنزؾذٚذ ػشك انٓبيؼ انغبَجٙ 

 

 .نزؾذٚذ ػشك انٓبيؼ األػهٗ

, األٔايش ْزِ إنٗ: قذ ال رؾزبط يالؽظخ

الٚزك  دفؼُذ رؾذٚذ َٕع انًهف ٚؾذ

 .صيخنالانٕٓايؼ ا أٔرٕيبرٛكٛب

 

 .انقفؾبد أسقبونطجبػخ يغزُذ خبنٙ يٍ 

 

 اعطش انًغزُذ,نؼًم يغبفخ يفشدح ثٍٛ 

ثذال ً يٍ انكهًخ  1.3َغزخذو انقًٛخ 

factor   نؼًم يغبفخ  1.6, ٔانقًٛخ

 . يضدٔعخ

 

 ٔؽذاد انطٕل انًغزخذيخ ْٙ  :يالؽظخ

Inch=2.5 centimeter 

Inch=72.27 points=72.27 pt 

Pica=12 points =12 pt 

 

انزشقٛى  .األػهٗنزشقٛى انقفؾبد فٙ 

 .األعفماالفزشامٙ فٙ 

 

ثٕاعطخ سقى  انشٚبمٛخ نزشقٛى انقٛغ

 انقغى ٔسقى انقٛغخ.

 

 إلَزبط سأط رٔ ٔعٍٓٛ.
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 وبالتالي ننتقؿ , مستندالبعد تحديد نوع المستند واعداد الديباجة نكوف قد أنتيينا تقريبًا مف تييئة 

المستند المعروفة بجسـ  انشاء المستند وىي كتابة المقاؿ في بيئة إلى الخطوة االخير مف
  المستند, وبافترض أننا قمنا بعمؿ التالي:

\documentclass[12pt,a4paper]{article} 

\usepackage[ansinew]{inputenc} 

\usepackage{amsmath} 

\usepackage{amsfonts} 

\usepackage{amssymb} 

\usepackage{makeidx} 

\usepackage{amsthm} 

\numberwithin{equation}{section} 

\begin{document} 

 عغى انًغزُذ

\end{document} 

 

   جسم المستند   1.5
. وكؿ ما يكتب ىنا اليتؾ وبيئاتو أوامر باستخداـىي البيئة الخاصة بالشروع بكتابة المستند و

  . pdfيمكف مشاىدتو عمى شكؿ مخرجات 

 مع النصوص التعامل 1.1.5
 إدخاؿمستند االيتؾ, مف المؤكد أنؾ شغوؼ لمعرفة كيفية  بإنشاءبعد أف قمنا في البند السابؽ 

 النصوص المختمفة داخؿ جسـ المستند, وكيفية التعامؿ معيا.
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 الرموز بعض, فارغ سطر اترؾ جديدة فقرة لبدء, تريده الذي ببساطة أكتب عادي نص لكتابة 
 مسبوقة االيتؾ أوامر كؿ .()$ الدوالر رمز و, سبلش (\)الرمز أىمية األكثر ,خاصة معاني ليا

وقبؿ أف . الدوالر عبلمة مع تترافؽ يجبوالصيغ البسيطة  الرياضيات رموز ومعظـ بالسبلش
ىناؾ بعض التعريفات التي يجب أف  األوامر المستخدمة لمتعامؿ مع النصوصنتحدث عف 

 وتعريؼ البيئة. نستوعبو ىو تعريؼ الفقراتأف نستوعبيا, ولعؿ أىـ ما يجب 

تنتيي بترؾ  والرموز و الصيغ الرياضية البسيطة, الفقرة ىي أي عدد مف الكممات والحروؼ
 .عيفم تنسيؽ ذات والنياية البداية محددة ىيكمة ىي البيئةو  . \\ األمر باستخداـ سطر فارغ أو

 صوص.الن التعامؿ معالمستخدمة في  األساسية األوامر أىـالجدوؿ التالي يوضح 

 

 انــغشض يــن استـــخذايـت يـــــــــــــــشاأل اننـــــــــىع

 انُـ إيبنخ

 

 

 

 انُـ أثشاص

 

 رغٛٛش ؽغى انخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رغٛٛش َٕع انخط

 

 

 

 

 األنٕاٌ

 

\textit{انُـ } 

\textst{انُـ } 

\emph{انُـ } 

 

\textbf{انُـ } 

 

{\footnotesize انُـ} 

{\small انُـ} 

 

{\normalsize انُـ} 

{\large انُـ} 

{\LARGE انُـ} 

 

{\huge انُـ} 

 

{\Huge انُـ} 

 

\textrm{انُـ } 

\texttt{انُـ } 

\textsf{انُـ } 

\textnormal{انُـ } 

 

{\color{red}انُـ} 

 

 انُـ انًكزٕة. إيبنخ

 انُـ انًكزٕة إيبنخ

 خفٛفخ. ثئيبنخرأكٛذ انُـ انًكزٕة 

 

 .انُـ إلثشاص

 

 8pt          sizeؽغى انخط ْٕ 

 9pt          sizeؽغى انخط ْٕ 

 10pt        sizeؽغى انخط ْٕ 

 14pt        sizeؽغى انخط ْٕ 

 17pt         sizeؽغى انخط ْٕ 

 20pt         sizeؽغى انخط ْٕ 

 25pt         sizeؽغى انخط ْٕ 

 

 .نكزبثخ انُـ ثبنخط انشٔيبَٙ

 .نكزبثخ انُـ ثخط اٜنخ انكبرجخ

   sans serif.انُـ ثخط  كزبثخ

  .خط انًغزُذ انؼبد٘

 

قظ ػهٗ  األؽًش نزهٍٕٚ انُـ ثبنٌٕ
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 األقٕاط

 

 

 

 انًغبفبد مجط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انغطٕس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخط انًغزقٛى

 

 

 

 

 

 انؼُــبٔٚـــٍ

 

 

 

 ${\$ انُـ $}\$

  ( انُـ )

 [ انُـ ]

 

\hspace{number mm or 

cm} 

\vhspace{ number mm or 

cm} 

 

\smallskip 

 

 

\medskip 

 

 

\bigskip 

 

\noindent 

 

~ 

 

 

\leftline{انُـ} 

\rightline{انُـ} 

\centerline{انُـ} 

\underline{انُـ} 

\line{انُـ} 

\\ or \newline 

{\setlenght{\baselineskip} 

%{1.5 

\baselineskip} انغطٕس 

.\par} 

 
\hrulefill 

\dotfill 

\hrule 
 

 

\title{ٌانؼُٕا} 

 

 .األنٕاٌرنك ثقٛخ 

 

  .نطجبػخ انُـ ثٍٛ قٕعٍٛ يغؼذٍٚ

 ْالنٍٛٛ.نطجبػخ انُـ ثٍٛ قٕعٍٛ 

 .نطجبػخ انُـ ثٍٛ قٕعٍٛ يشثؼٍٛ

 

د ٔانغًم ثٍٛ انكهًب أفقٛخيغبفخ  إلَزبط

 .ثأنغُزٙ ٔأيؾذدح ثبنًهٙ 

 ,يغبفخػًٕدٚخ  ثٍٛ انفقشاد إلَزبط

 )ٚغتثأنغُزٙ  أٔ ثبنًهٙقغبو يؾذدح ,األ

 (.ثٍٛ خطٍٛٛ فبسغٍٛ األيشٌ ٕٚمغ أ

يغبفخ ػًٕدٚخ فغٛشح ثٍٛ  إلَزبط

نٗ إٔانفقشاد دٌٔ انؾبعخ  غطٕسان

 .رؾذٚذْب ثبنًهٙ

يغبفخ ػًٕدٚخ  يزٕعطخ ثٍٛ  إلَزبط

نٗ إٔانفقشاد دٌٔ انؾبعخ  غطٕسان

 .رؾذٚذْب

 غطٕسيغبفخ ػًٕدٚخ كجٛشح ثٍٛ ان إلَزبط

 .نٗ رؾذٚذْبإٔانفقشاد دٌٔ انؾبعخ 

يغبفخ قذ رؾذس فٙ ثذاٚخ  أ٘ نؾزف أ٘ 

 .فقشح

فغٛشح ثٍٛ انؾشٔف  أفقٛخنؼًم يغبفخ 

 .ٔانكهًبد

 

 .انقفؾخ نٗ ٚغبسإانغطش  نًؾبراح

 .انقفؾخ نٗ ًٍٚٛإانغطش  نًؾبراح

 .انقفؾخ انغطش فٙ ٔعطنغؼم 

 .نٕمغ خط رؾذ انُـ

 .نكزبثخ انُـ فٙ عطش كبيم

 .كغش انغطش انؾهٙ ٔانجذء عطش عذٚذن 

يغبفخ ثٍٛ انغطٕس قذسْب عطش نؼًم 

 .َٔقف

 

 

 

 .ًبدخط يغزقٛى ثٍٛ انكه إلَزبط

 .خط يغزقٛى يُقط ثٍٛ انكهًبد إلَزبط

 .فقم ثٍٛ عطشٍٚخط يغزقٛى ٚ إلَزبط

 

 

 

ٔ أٔ انًقبل أٌ انكزبة نكزبثخ ػُٕا

 .األطشٔؽخ
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 يشثغ َقٙ

 ؽبؽٛخ

 ففؾــــــخ

 

 

 

 

 

 سيـــــــٕص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؾبراحثٛئخ 

 

\author{اعى انكبرت} 

\date{} 

\today 

 

\date{انزبسٚخ} 

\maketitle 

 

 

 

\chapter{ٌانؼُٕا} 

 

 

\section{ٌانؼُٕا} 

 

 

\subsection{ٌانؼُٕا} 

\subsubsection{ٌانؼُٕا} 

 

\paragraph{ٌانؼُٕا} 

\subparagraph{ٌانؼُٕا} 

 

\tableofcontents 

 

\mbox{انُـ} 

\footnote{انُـ} 

\newpage 

 

\thepage 

\Idots 

\vdots 

 

$\backslash$ 

\% 

\$ 

\& 

- 

-- 

---  

: , ? . ' ` 

 

 

\begin{center} 

 انــفــقــــــشح    

 .نكزبثخ اعى انًؤنف

 خ انؾبنٙ.ٚنؼذو طجبػخ انزبس

يغ يالؽظخ كزبثخ انؾبنٙ زبسٚخ نكزبثخ ان

 .اعى انؾٓش

 .نكزبثخ انزبسٚخ

انؼُٕاٌ, اعى انجبؽش, ٔانزبسٚخ  إلظٓبس

فٙ ففؾخ يُفقهخ نهكزبة انؾبنٙ, 

 .ٔفٙ َفظ انقفؾخ نهًقبل ٔاألطشٔؽبد

 

زا يزبػ فٙ , ْٔػُٕاٌ نفقمنكزبثخ 

 .فقط ٔاألطشٔؽبدانكزت 

 

كزبثخ ػُٕاٌ قغى سئٛغٙ فٙ يقبل ػهًٙ 

  .أطشٔؽخ ٔأمًٍ فقم فٙ كزبة  ٔأ

 

 .بثخ ػُٕاٌ فشػٙ يٍ انقغى انشئٛغٙنكز

يٍ انؼُٕاٌ انفشػٙ نكزبثخ ػُٕاٌ يزفشع 

 . نهقغى انشئٛغٙ

 .كزبثخ ػُٕاٌ فقشح

 .نكزبثخ ػُٕاٌ فقشح فشػٛخ

 

 .انشئٛغٛخ األقغبوؼُبٍٔٚ فٓشط ث إلَزبط

 

 .نكزبثخ يشثغ َقٙ

 .ؽبؽٛخ عفهٛخ إلَزبط

عٛكٌٕ فٙ ففؾخ  األيشانُـ ثؼذ ْزا 

 .عذٚذح

 سقى نهقفؾخ انؾبنٛخ. إلَزبط

 .األفقٛخَقط انززبثغ انضالس  إلَزبط

 .َقط انززبثغ انضالس انؼًٕدٚخ إلَزبط

 

  \نطجبػخ عالػ 

 نطجبػخ  %

 نطجبػخ  $ 

 نطجبػخ & 

 .داػ فغٛشح إلَزبط

 .داػ رذل ػهٗ رزبثغ انقفؾبد إلَزبط

 .خط فغٛش إلَزبط

 ؟ . ,  ّ ’ نطجبػخ : 

 

 

. ٔ انفقشاد فٙ انٕعطأبراح انفقشح نًؾ

ثًؼُٗ أخش أٌ انفقشح أٔ انفقشاد عزكزت 
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 ثٛئـخ انقـٕائـى

 

 

 

 

\end{center} 

 

\begin{flushleft} 

 انــفــقــــــشح    

\end{flushleft} 

 

\begin{flushright} 

 انــفــقــــــشح    

\end{flushright} 

 

\begin{enumerate} 

\Item انُــــــ 

  
\Item انُــــــ 

\end{enumerate} 

 

\begin{itemize} 

\Item انُــــــ 

  
\Item انُــــــ 

\end{itemize} 

 

\begin{description} 

\Item[word] انُــــــ 

  
\Item[word] انُــــــ 

\end{ description } 

 . ثؾٛش رزٕعط انقفؾخ

 

انغٓخ نٗ إٔ انفقشاد أنفقشح نًؾبراح ا

 . انٛغشٖ نهقفؾخ

 

 

انغٓخ نٗ إٔ انفقشاد أنفقشح نًؾبراح ا

 .انًُٛٗ نهقفؾخ

 

 

 .قبئًخ راد رؼذاد سقًٙ إلَزبط

 

 

 

 

 

 .اد َقطٙقبئًخ راد رؼذ إلَزبط

 

 

 

 

 

سيض٘ يؾذد أٔ  قبئًخ راد رؼذد إلَزبط

غًٕػخ يٍ ففٙ أ٘ ٔفف ئ

ثأ٘ كهًخ  word. َغزجذل انكهًخ انكهًبد

 أٔ سيض َشغت فّٛ.

 

 

 مــــــــــثمة محمـــــــولةأ

 

اإلدخبلطشٌقت  ػهى انـ بً دي اف اإلخشاجشكم    انشقى 

It does not matter whether you 

enter one or several spaces 

after a word. 

 

An empty line starts a new 

paragraph. 

It does not matter whether you 

enter one or several spaces after 

a word. 

 

An empty line starts a new 

paragraph. 

-1 

Today is \today. Today is April 6, 2014. -2 

You can \textsl{lean} on me! You can lean on me! -3 
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Please, start a new line 

right here! \\ 

Thank you! 

Please, start a new line right 

here! 

Thank you! 
-4 

{\Large Don’t read this! 

It is not true. 

You can believe me!\par} 

Don’t read this! It is not 

true. 
You can believe me! 

-5 

\begin{Large} 

This is not true. 

But then again, what is these 

days \ldots 

\end{Large} 

This is not true. But then 

again, what is these days . . . -6 

This is another 

\begin{comment} 

rather stupid, 

but helpful 

\end{comment} 

example for embedding 

comments in your document. 

This is another example for 

embedding 

comments in your document. 
-7 

Mr.~Smith was happy to see her\\ 

cf.~Fig.~5\\ 

I like $ n+2 $. What about you? 
Add $a$ squared and $b$ squared 

to get $c$ squared. Or, using 

a more mathematical approach: 

$a^2 + b^2 = c^2$ 

Mr. Smith was happy to see her 

cf. Fig. 5 

I like     . What about you? 

Add a squared and b squared to get c 

squared. Or, using a more 

mathematical approach:         

-8 

Footnotes\footnote{This is 

a footnote.} are often used 

by people using \LaTeX. 

 

Footnotes
1
 are often used by 

people using L
A
TEX. 

 
1
This is a footnote. 

-9 

\flushleft 

\begin{enumerate} 

\item You can next the list 

environments to your taste: 

\begin{itemize} 

\item But it might start to 

look silly. 

\item[-] With a dash. 

\end{itemize} 

\item Therefore remember: 

\begin{description} 

\item[Stupid] things will not 

become smart because they are 

in a list. 

\item[Smart] things, though, 

can be presented beautifully 

in a list. 

\end{description} 

\end{enumerate} 

1. You can next the list   

     environments to your taste: 

   • But it might start to look 

     silly. 

   - With a dash. 

2. Therefore remember: 

   Stupid things will not become 

         smart because they are in a 

         list. 

   Smart things, though, can be 

         presented beautifully in a    

         list.   

-10 
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\begin{flushleft} 

This text is\\ left-aligned. 

\LaTeX{} is not trying to make 

each line the same length. 

\end{flushleft} 

This text is 

left-aligned. L
A
TEX is not trying to 

make each line the same length. -11 

\begin{flushright} 

This text is right-\\aligned. 

\LaTeX{} is not trying to make 

each line the same length. 

\end{flushright} 

                               This text isright-
aligned.LATEX is not trying to make each 

                            line the same length. -12 

\begin{center} 

At the center\\of the earth 

\end{center} 

                          At the center 

of the earth -13 

This\hspace{1.5cm}is a space 

of 1.5 cm. 

This                 is a space of 1.5 cm. 
-14 
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\documentclass[a5paper,11pt]{article} 
\usepackage{color} 

\author{Andr\'e Heck\\ 

AMSTEL Institute} 

\title{A Sample Document in \LaTeXe} 
\date{} 

\begin{document} 

\maketitle 
\begin{abstract} 

Dit is een voorbeeld van een korte 

Nederlandstalige tekst met 

enkele Engelstalige fragmenten. Zie ook 
hoofdstuk 9 van 

\emph{The \LaTeX\ Companion} 

\cite{GMS94}. 
\end{abstract} 

\tableofcontents 

\section{Begin of the article} 
We laten het eigenlijke artikel beginnen 

met een 

\textcolor{green}{Nederlandstalige} 

sectie \ldots 
\section{End of the article} 

\ldots\ and finally, the article ends for 

some very 
strange reasons with an English section. 

\begin{thebibliography}{99} 

\bibitem{GMS94} 
M.~Goossens, F.~Mittelbach, 

A.~Samarin. \emph{The \LaTeX\ 

Companion}, 

Addison-Wesley (1994), ISBN~0-201-
54199-8. 

\end{thebibliography} 

\end{document} 

                                       

-15 

 

 اإلشارات المرجعية   1.1.5
كتاب, فترقيـ البنود األساسية, التعاريؼ,  ي كتابة بحث رياضي أو تأليؼلمغاية ف مفيدة األرقاـ

 ,المراجع المبلحظات,, اإلشكاؿ, الجداوؿ, األمثمةالمعادالت, المبرىنات, البراىيف, 
 .ت والمراجع ... الخالتعاريؼ والمبرىناتسمسمية ليذه  أسماءينتج لنا  .الخ, ... ,الصفحات

A Sample Document in LATEX 

A ndre' Heck 

AMSTEL Institute 

Absract 

Dit is een voorbeeld van een korte Nederlandsta 

lige tekst met enkele Engelstalige fragmenten. Zie 

ook hoofdstuk 9 van aThe L
A
TEX Companion[1] 

Cnotents 

1  Begin of the article                                       1 

2  End of the article                                          2 

1  Begin of the article 

We laten het eigenlijke artikel beginnen met een 

Nederlandstalige sectie…  

1 

2   End of the article 

… and finally, the article ends for some very 

strange reasons with an English section.  

References  

[1] M. Goossens, F. Mittelbach, A. Samarin. The 

LATEX Companion , Addison-Wesley (1994), ISBN 

0-201-54199-8. 

 

 

 

 

 

 

2 
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 :التالية األمثمةأنظر إلى 

- e.g. as Theorems 1, 5 and 7.                       إلى عدة مبرىنات اإلشارةعند   

- e.g. Theorem 5 etc.                            إلى مبرىنة اإلشارةعند                  

- Bad: By the equation 8 lines up, we see. . . 

- Good: By equation (3), we see. . . 

,  By (2) and Theorem 3"  ال تكتب اً مطمقسنرى اآلف كيؼ فعؿ ذلؾ في مستند االيتؾ.  

تمييز ب البنية الرقمية لبليتؾ تسمح لنامستند, وألف ألف ىذه األعداد قد تتغير بكؿ تعديؿ في ال
جزء مف المستند بإعطاء اسـ لو, حتى يمكنؾ فيما بعد االنتقاؿ السريع ليذا الجزء عف طريؽ 

 , والتي تنقسـ إلى قسميف: Cross-Referencing المرجعية وىو ما يسمى باإلشارة ؾ االسـذل

 عنواف ونستطيع استخداـ ىذا العنواف لنشير إلى ذلؾ البناء إعطاءنستطيع : العناوين وال  أ
ىو االسـ االختياري الذي يحدده المستخدـ  marker حيث  label{marker}\  األمرستعماؿ با
بعد ذلؾ نستطيع عمؿ  (.و معادلة ...الخ أجدوؿ  وأو قسـ أ ) بيئة مبرىنةبيئة أي  بداية في

 :التالية األوامرمرجعية باستخداـ  إشارة

\ref{marker}  و القسـ ...الخأالجدوؿ  وأوذلؾ لطباعة رقـ النظرية. 

  \eqref{marker}صيغة الرياضيةوذلؾ لطباعة رقـ ال. 

\pageref{marker}   و أجدوؿ ال وأالتي يوجد فييا النظرية  الصفحةوذلؾ لطباعة رقـ
 .العممي المقاالت كتابة اثناء يستعمؿ ال األمر ىذا أف العمـ مع, القسـ ...الخ وأالمعادلة 

العنواف  4الموجود في الصفحة رقـ  باحث في بداية القسـ الثاني أعطى إذا فعمى سبيؿ المثاؿ, 
\label{sect1} . مثبًل كتب أف ي يستطيعفي أي مكاف مف المستند ليو إ اإلشارةو عند فإن’’ 

see the section~\ref{sect1} on page ~\pageref{ sect1} ‘‘ حصؿ عمى يل ’’ see 

the section 2 on page 4 ‘‘. المستند في تعديؿ أي حدث أذا المرجعية اإلشارة عمؿ بعد 
 .آليا ستتغير األرقاـ فإف
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, مرقمة بأرقاـ متسمسمةفي نياية المقاؿ  معظـ المقاالت تحتوي عمى مراجع :االقتباساتثانيا  
 :البيئة التالية في اليتؾ نستخدـولعمؿ ذلؾ 

\begin{thebibiography}{99} 

\bibitem{marker 1}ُْب ٚزى كزبثخ يؼهٕيبد انًشعغ األٔل 

  

\bibitem{marker n}َُُْٕٙب ٚزى كزبثخ يؼهٕيبد انًشعغ ان 

\end{thebibiography}  

 األخيراالسـ  ىي marker n ٔ ...ْٙ االعى االخٛش نًؤنف انًشعغ األٔل marker1 حيث
 :في المتف نستخدـ المراجع إحدى إلى اإلشارة, وعند المرجع النوني مؤلؼل

\cite{marker}  حيثلممرجع المعنيتسمسؿ وذلؾ لطباعة الرقـ الم ,  marker  ىو االسـ
 . في ذلؾ المرجع لؼلممؤ  األخير

\cite[… .\  …]{marker}  بيف  متسمسؿ الموجود في قائمة المراجعوذلؾ لطباعة الرقـ ال
التي  ذلؾ المرجع فيأو الصفحات أو المبرىنة أو الفصؿ الصفحة مع رقـ قوسيف مربعيف 

 فعمى سبيؿ المثاؿ قد نكتب .يحددىا المستخدـ

see \cite[ p.\ 22]{Scheid} 

see for instance \cite[Thm.\ 2.1]{Spiegel} 

For details see \cite{Sastry} 

 لنحصؿ عمى

see [7, p. 22] 
see for instance [7, Thm. 2.1] 
For details see [3] 

يكتب مف قبؿ المستخدـ ليخبر اليتؾ بأف عدد المراجع لف يتجاوز ىذا الرقـ,  99الرقـ : مبلحظة
 .المتسمسمة في قائمة المراجع األرقاـلى عدـ ظيور إسيؤدى  تووعدـ كتاب
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 تعريف البيئـات الــجديدة و البيئات الخاصة    1.1.5
المبرىنات والتخمينات, التعاريؼ  تأخذجرت العادة في الكتابة الرياضية في معظـ المقاالت أف 

, اعف غيرى ايميزى, المبلحظات, الممخص, البرىاف, كبًل منيا نمط خاص مف التنسيؽ واألمثمة
ويختمؼ عف تنسيؽ النص العادي لممستند. في ىذا البند سنتعرؼ عمى أعداد ىذه التنسيقات. 

  األوامرباستخداـ 

\theoremstyle{style} 

\newtheorem{envname}{caption}[within] 

\newtheorem{envname}[numberedlike]{caption} 

 ,Theorem, Proposition, Corollary)تكتب المبرىنات  و التخمينات: المبرهنات

Lemma   )  والتخمينات(Conjecture)  بنص مائؿ و عنواف بارز بخط روماني. مع ترقيميا
 في مرحمتيف: األمربترقيـ موحد. ينفذ ىذا 

 التالي بإتباعأواًل: يتـ التعريؼ عف البيئات الجديدة في بداية المستند 

 بالخط بارز عنواف لتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في تنسيؽ ينتج plainبػ  styleاستبداؿ  -
 .المائؿ بالخط نص وجسـ الروماني

رقـ القسـ جنبًا إلى  إظياربأنؾ ترغب في  لتخبر االيتؾ  sectionبػ  withinاستبداؿ  -
 جنب مع رقـ المبرىنات.

-  caption  األمرفي كؿ مرة نكتب \newtheorem  المصطمحات  إحدىىي اسـ
Theorem, Proposition, Corollary, Lemma , Conjecture   

- envname  ىو عنواف البيئة والذي يختمؼ تبعًا السـ المصطمح, فمثبًل لممصطمح
Theorem  لنختار لو العنوافthm والمصطمح ,Lemma  العنوافlem.وىكذا ..., 

- numberedlike  غب فيف تر , وذلؾ لتخبر اليتؾ أاألولىنستبدليا بعنواف البيئة 
 ترقيـ موحد ومتسمسؿ.

, و  Lemma, و Theoremذا كانت نتائج الباحث التي توصؿ إلييا ىي إفمثبًل 
Conjecture .سنكتب  نافإن 
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\theoremstyle{plain} 

\newtheorem{thm}{Theorem}[section] 

\newtheorem{lem}[thm]{Lemma} 

\newtheorem{conj}[thm]{Conjecture} 

 رؼُٙ أٌ ْزِ انجٛئبد نٓب َفظ انزشقٛى انًزغهغم. [thm]انــ مبلحظة: 

 و جميعيا نستخدـ البيئةأثانيًا: عند الحاجة لكتابة احد النتائج 

\begin{envname} 

Text  

\end{envname} 

نتائج الالباحث كتابة نص  أراد إذاىو عنواف البيئة الذي نريد كتابتيا. فمثبًل envname حيث 
 :سيعمؿ التالي في القسـ الثالث, إليياالتي توصؿ 

\begin{thm} 

A subset of the real line is compact if and only if it is closed and 

bounded. 

\end{thm} 

\begin{lem} 

In any graph, the sum of the degrees of the vertices is twice the number of 

edges. 

\end{lem} 

\begin{conj} 

All perfect numbers are even. 

\end{conj} 

 لنحصؿ عمى  
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Theorem 3.1. A subset of the real line is compact if and only if it is 

closed and bounded. 

Lemma 3.2. In any graph, the sum of the degrees of the vertices is twice 

the number of edges. 

Conjecture 3.3. All perfect numbers are even. 

بعنواف بارز روماني و بنص روماني, مع ترقيـ  واألمثمةتكتب التعاريؼ : التعاريف واألمثمة
ولكف  واألمثمةنكتب التعاريؼ  ,كبًل عمى حدة. بطريقة مشابية لكتابة المبرىنات واألمثمةالتعاريؼ 
 األمريفباستعماؿ 

\theoremstyle{style} 

\newtheorem{envname}{caption}[within] 

 التالي بإتباعأواًل: يتـ التعريؼ عف البيئات الجديدة في بداية المستند 

 بارز عنواف لتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في تنسيؽ ينتج definitionبػ  styleاستبداؿ  -
 الروماني. بالخط نص وجسـ الروماني بالخط

رقـ القسـ جنبًا إلى  إظياربأنؾ ترغب في  لتخبر االيتؾ  sectionبػ  withinاستبداؿ  -
 .تعريؼ, المثاؿجنب مع رقـ ال

-  caption  األمرفي كؿ مرة نكتب \newtheorem  المصطمحات  إحدىىي اسـ
Definition, Example   

- envname  ىو عنواف البيئة والذي يختمؼ تبعًا السـ المصطمح, فمثبًل لممصطمح
Definition  لنختار لو العنوافdefinition والمصطمح ,Example  العنوافexa. 

 إذفلنكتب 

\theoremstyle{definition} 

\newtheorem{definition}{Definition}[section] 

\newtheorem{exa}{Example}[section] 

 نستخدـ البيئة األمثمة: عند الحاجة لكتابة التعاريؼ و ثانياً 

\begin{envname} 
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Text  

\end{envname} 

الباحث كتابة تعريفييف في  أراد إذاىو عنواف البيئة الذي نريد كتابتيا. فمثبًل envname حيث 
القسـ الثالث وىو القسـ  كتابة مثاؿ فيايضًا , و القسـ الثاني وىو القسـ الخاص بالتعاريؼ

 الخاص بالنتائج سيعمؿ التالي:

\begin{definition} 

A \emph{ prime } number is a positive integer with no positive integer 

divisors other than 1 and itself . 

\end{definition} 

\begin{definition} 

A \emph{ set } is a collection of well-defined, unordered, distinct objects.  

\end{definition} 

\begin{exa} 

This equation has no solutions. 

The solution set of this equation is empty.  

\end{exa} 

 لنحصؿ عمى

Definition 2.1.  A prime number is a positive integer with no positive 

integer divisors other than 1 and itself . 

Definition 2.2.  A set is a collection of well-defined, unordered, distinct 

objects.  

Example 3.1. This equation has no solutions. The solution set of this 

equation is empty.  
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تكتب المبلحظات بعنواف مائؿ وبنص روماني, مع ترقيـ المبلحظات أذا كانت أكثر : المالحظات
المبلحظات في المقاؿ. بطريقة مشابو لكتابة  إلحدىمرجعية  إشارةمف مبلحظة, أو وتـ عمؿ 

 األمريف, باستعماؿ واألمثمةالتعاريؼ 

\theoremstyle{style} 

\newtheorem{envname}{caption}[within] 

 التالي بإتباعأواًل: يتـ التعريؼ عف البيئات الجديدة في بداية المستند 

 بخط مائؿ عنواف لتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في تنسيؽ ينتج remarkبػ  styleاستبداؿ  -
 الروماني. بالخط نص وجسـ

رقـ القسـ جنبًا إلى  إظياربأنؾ ترغب في  لتخبر االيتؾ  sectionبػ  withinاستبداؿ  -
 .لمبلحظةجنب مع رقـ ا

 . Remarkاسـ المصطمح   ثـ captionاعزجذل  -
- envname  ىو عنواف البيئة والذي يختمؼ تبعًا السـ المصطمح, فمثبًل لممصطمح

Remark  لنختار لو العنوافrem . 

 إذفلنكتب 

\theoremstyle{remark} 

\newtheorem{rem}{Remark}[section]  

 ثانيًا: عند الحاجة لكتابة مبلحظة نستخدـ البيئة

\begin{envname} 

Text  

\end{envname} 

الباحث كتابة المبلحظة  أراد إذاىو عنواف البيئة الذي نريد كتابتيا. فمثبًل envname حيث 
 التالية في القسـ الثاني

\begin{rem} 
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We find a degree of divisors by relationship ~$n=k-1$. 

\end{rem} 

 لنحصؿ عمى

Remark 2.1.  We find a degree of divisors by relationship      . 

الباحث كتابة تعريؼ واحد, ومثاؿ واحد,  أراد فإذا. الترقيـ تحذؼ * النجمة عبلمةمبلحظة: 
  األمريفو فقط سيستخدـ فإنومبرىنة واحدة, ومبلحظة واحدة. 

\theoremstyle{style} 

\newtheorem*{envname}{caption} 

ال نحتاج إلى تعريفيا نا بيا برنامج االيتؾ و د: وىي بيئات ذات تنسيؽ خاص يزو البيئات الخاصة
بحجـ اصغر  رومانيفي بداية المستند وىي, بيئة الموجز, و بيئة البرىاف. فالموجز يكتب بنص 

بخط مائؿ  proofبالمصطمح  يبدأالبرىاف اما , و abstractمف خط المستند, وكذلؾ مصطمح 
 , فعمى سبيؿ المثاؿاني وينتيي بعبلمة المربع الصغيروبجسـ نص روم

\begin{abstract} 

We have found out new sequences called the divisors sequences. By the 

four original theorems we have proved them. 

\end{abstract} 

\begin{proof}  

To prove the corollary, we note that the distinct primes are a subsequence 

of basic sequence. Using the symbol $  p_{k} $ instead of  $ a_{k} $ in 

the proof of Theorem. 

\end{proof} 

 لنحصؿ عمى 

Abstract 

We have found out new sequences called the divisors sequences. By the four original 

theorems we have proved them. 
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Proof . To prove the corollary, we note that the distinct primes are a 

subsequence of basic sequence. Using the symbol       instead of     in 

the proof of Theorem.  

□ 

 البراىيف يستعمؿ البيئة وعنونة ذا راد الباحث ترقيـإأما 

\begin{proof} [caption] 

Text 

\end{proof} 

 .اسـ المبرىنة المراد أثباتيا, فعمى سبيؿ المثاؿ بػ  captionحيث يتـ استبداؿ 

\begin{proof}[Proof of Theorem~{\rm\ref{mythm}}] 

  Using `\verb"proof*"' does not produce a square box. 

\end{proof} 

 لنحصؿ عمى

Proof of Theorem 2.1. Using `proof*' does not produce a square box. 

□ 

 الشكل العام لممقال 1.1.5
ف تستعمؿ أأي مجمة معينة, لذلؾ يجب  أسموبعندما تبدأ بطباعة المقاؿ, بالطبع أنؾ ال تتبنى 

وفؽ  عمى نشرة يجب أعادة طباعتو والموافقةالمقاؿ  إرساؿمعياري لطباعة المقاؿ, بعد  أسموب
 الشكؿ العاـ لممجمة المنوي النشر فييا.

مثاؿ فقط وليس مقاؿ حقيقي, لنتعرؼ مف خبللو عمى الشكؿ العاـ لكيفية  سنأخذفي ىذا البند 
 كتابة المقاؿ. لنبد اآلف كتابة مقالنا المتجمع مف البنود السابقة.

\documentclass[12pt,a4paper]{article} 

\usepackage[ansinew]{inputenc} 

\usepackage{amsmath} 
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\usepackage{amsfonts} 

\usepackage{amssymb} 

\usepackage{makeidx} 

\usepackage{amsthm} 

\numberwithin{equation}{section} 

\begin{document} 

\title{A Sample Article in LATEX} 

\author{Mohammed Abdulla Saeed Salem  \\   

Department of Mathematics  \\  

College of Education—Radfan  \\  

University of Aden  \\  

P. O. Box (201) Alhuta, Yemen   \\  

E-mail: alhoshiby@hotmail.com }  

\date{ } 

\theoremstyle{definition} 

\newtheorem{definition}{Definition}[section] 

\newtheorem{exa}{Example}[section] 

\theoremstyle{remark} 

\newtheorem{rem}{Remark}[section] 

\theoremstyle{plain} 

\newtheorem{thm}{Theorem}[section] 

\newtheorem{lem}[thm]{Lemma} 

\newtheorem{conj}[thm]{Conjecture} 

\maketitle 

\begin{abstract} 

We have found out new sequences called the divisors sequences. By the 

four original theorems we have proved them. 

\end{abstract} 

mailto:alhoshiby@hotmail.com


 ابو قيسمحمد 

145 

\noindent \textbf{ Keywords:} the Gregory-Newton's. 

\section{Introduction } 

Finding the general term of primes have had a strong appeal to 

mathematicians for centuries.  e.g. Euler's polynomial $ k^{2}+k+41  $.  

 

\noindent But is there method to find the general term for any finite 

sequence of primes?. 

  Using the Newton formula for the collocation polynomial, which can be 

written as (for more details, see \cite[Ch. 2]{Spiegel}) 

\begin{equation} 

f(x) 

\end{equation} 

\noindent This paper has answered this question by one corollary. 

\section{ Notation and Definitions} 

\begin{definition} 

A \textit{prime}  number is a positive integer with no positive integer 

divisors other than $ 1 $ and itself  .  

\end{definition} 

\begin{definition} 

A \textit{set} is a collection of well-defined, unordered, distinct objects . 

\end{definition} 

\begin{rem} 

We find a degree of divisors by relationship ~$n=k-1$. 

\end{rem} 

\section{The Results} 

We have proved the following results: 

\begin{thm} 

A subset of the real line is compact if and only if it is closed and 

bounded. 

\end{thm} 

\begin{lam} 

In any graph, the sum of the degrees of the vertices is twice the number of 

edges 

\end{lam} 

\begin{conj} 

All perfect numbers are even. 

\end{conj} 

\begin{exa} 

This equation has no solutions. The solution set of this equation is empty . 

\end{exa} 
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\section{The Results and Proofs} 

\begin{proof} 

To prove the corollary, we note that the distinct primes are a subsequence 

of basic sequence. Using the symbol $ p_{k} $ instead of  $ a_{k} $ in 

the proof of Theorem . 

\end{proof} 

\section*{ Acknowledgement} 

Thank you very much. 

\begin{thebibliography}{99} 
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\end{document} 
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theorems we have proved them. 

 

Keywords: the Gregory-Newton's. 
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Finding the general term of primes have had a strong appeal to 

mathematicians for centuries. e.g. Euler's polynomial        . 

But is there method to _nd the general term for any _nite sequence of 
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primes?. Using the Newton formula for the collocation polynomial, 

which can be written as (for more details, see [1, Ch. 2]) 

                                                                                                               

This paper has answered this question by one corollary. 

 

2   Notation and Definitions 

 

Definition 2.1.  A prime number is a positive integer with no positive 

integer divisors other than 1 and itself . 

Definition 2.2.  A set is a collection of well-defined, unordered, distinct 

objects.  

Remark 2.1.  We find a degree of divisors by relationship      . 

 

3  The Results 

. 

Theorem 3.1. A subset of the real line is compact if and only if it is 

closed and bounded. 

Lemma 3.2. In any graph, the sum of the degrees of the vertices is twice 

the number of edges. 

Conjecture 3.3. All perfect numbers are even 

Example 3.1. This equation has no solutions. The solution set of this 

equation is empty. 

 

4   The Results and Proofs 

 

Proof . To prove the corollary, we note that the distinct primes are a 

subsequence of basic sequence. Using the symbol       instead of     in 

the proof of Theorem.  

□ 

Acknowledgement 
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 كـــتابــة الصيــــغ الــريــاضيــة  5.1.5
 تصنؼ كالتالي:تبنى الصيغة الرياضية مف مكونات مختمفة 

 .العمميات الحسابية 
  والرفع.الخفض 
 وسمةألا. 
 .معامبلت ذات الحديف 
 .التطابؽ 
 .عبلمات الحصر 
 .المعامبلت 
 .عبلمات الحذؼ 
 .التكامبلت 
 .المصفوفات 
 .الجذور 
 .المجموع والمضروب 
 .النص 

كما ىو                      : تكتب العمميات الحسابية  العمميات الحسابية
 متوقع كالتالي:

$a + b$, $a - b$, $-a$, $a / b$, $a b$ 

او ذا رغبت في استعماؿ إ     عمى التوالي. التعابير  times\أو  cdot\لمضرب, استعمؿ   
 تكتب كالتالي:    و 

$a \cdot b$  and  $a \times b$ 
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 الكسور المعروضة, مثؿ

      

       
 

 كالتالي: {  }{  }frac\ األمر باستعماؿتكتب 

\[ 

\frac{1 + 2x}{x + y + xy} 

\] 

 األمرو سفمي باستعماؿ أأو دليؿ عموي  أسيمكف رفع أو خفض الرموز لكتابة : الخفض والرفع

   :  لمخفض.  فعمى سبيؿ المثاؿ  {…}_ األمرلمرفع , و   { … }^
 ركزت كبنزبنٙ        

$a_{i_{1}}$, $a^{2}$, $a^{i_{1}}$ 

 رياضية تستعمؿ ىي: أوسمة أربعة: أكثر األوسمة

 .$bar{a}\$تكتب  ̅   

 .$hat{a}\$تكتب  ̂   

 .$tilde{a}\$تكتب  ̃   

 .$vec{a}\$تكتب  ⃗   

 { … }{ … }binom\ األمر: لكتابة معامبلت ذات الحديف نستعمؿ معامالت ذات الحدين
)فعمى سبيؿ المثاؿ    

   
 .$binom{a}{b + c}\$ تكتب ضمف النص    (

 المعروضة بينما النسخة

(
 

   
)(

    
 

   
) 

 تكتب 

\[ 
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\binom{a}{b + c} \binom{\frac{n^{2} - 1}{2}}{n + 1} 

\] 

 : الصيغتاف األكثر أىمية لمتطابؽ ىماالتطابق 

 .$a \equiv v \pmod{\theta}$يكتب              

 .$a \equiv v \pod{\theta}$يكتب             

  اليبللية, المربعة, المجعدة, رمز القيمة المطمقة,...,الخ. األقواس: وىي عالمات الحصر

,..., الخ.  left(… \right)  ,\left[… \right]  ,\left{… \right}\ األوامر تأخذالتي 
فعمى . […].( , .)., بخبلؼ يتناسب مع حجـ الرموز بداخميا آلياً  حجـ عبلمات الحصر ىذه

 و الصيغة ${2}^(a + b)$تكتب         سبيؿ المثاؿ الصيغة 

(
     

    )
 

 

 تكتب 

\[ 

\left( \frac{1 + x}{2 + y^{2}} \right)^{2} 

\] 

 , الصيغةأخرمثاؿ 

|
   

 
|  ‖  ‖ 

 تكتب

\[ 

\left| \frac{a + b}{2} \right|, 

\quad \left\| A^{2} \right\| 

\] 

 مباشرة, وال إدخالياالموجودة في لوحة المفاتيح يمكف   / ,+,-,=,!الرموز الرياضية : المعامالت
   , و  $neq b$  a\تكتب      لكف خاصة. إدخاؿو طريقة أمحدد  أمر إلىتحتاج 



 ابو قيسمحمد 

151 

وبنفس  . $ $lnx\تكتب      و , $sin x\$تكتب   sinxالدالة  ,+ $ $infty\  تكتب
 الطريقة 

   
   

        

 تكتب 
\[ 

\lim_{x \to 0} f(x) = 0 

\] 

 -بيف العمميات )+,  cdots\لمحذؼ, استعمؿ ’’...‘‘ ال تكتب ثبلث نقط : عالمات الحذف
 تكتب               فعمى سبيؿ المثاؿ  في المتتابعات. ldots\, ..., الخ( و  ,

$F(x_{1}, x_{2}, \ldots , x_{n})$ 

 . $x_{1} + x_{2} + \cdots + x_{n}$تكتب              و كذلؾ  

 لكتابة رمز التكامؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ لكتابة  { … }^{ … }_int\ األمر: نستخدـ التكامالت

∫         

 

 

 

 نكتب 

$$\int_{0}^{\pi} \sin x \, dx = 2$$ 

 لعمؿ مسافة رقيقة. ,\ األمر

, حيث صفوفاتلكتابة الم مف البيئات المختمفة أنواع أربعةالجدوؿ التالي يوضح : المصفوفات
 وأخرى, ويتـ الفصؿ بيف كؿ خانة  \\ األمرإي عدد مف الصفوؼ باستخداـ يمكف إضافة 

 . &باستخداـ الرمز 
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 انبٍئــــــت يــــثبل  pdfػهى انـ  اإلخشاجطشٌقت  انشقى

1- 

 

 

 

 

2- 

 

 

 

 

3- 

 

 

 

 

4- 

 

 

 

 

         
  
  

 

 

 

 

       (
  
  

) 

 

 

 

       *
  
  

+ 

     

 

 

       |
  
  

| 

 

 

 

$ \begin{matrix} 

1 & 2 \\ 

3 & 4 

\end{matrix} $ 

 

$ \begin{pmatrix} 

1 & 2 \\ 

3 & 4 

\end{pmatrix} $ 

 

$ \begin{bmatrix} 

1 & 2 \\ 

3 & 4 

\end{bmatrix} $ 

 

$ \begin{vmatrix} 

1 & 2 \\ 

3 & 4 

\end{vmatrix} $ 

\begin{matrix} 

…. 

\end{matrix} 

 

 

\begin{pmatrix} 

…. 

\end{pmatrix} 

 

 

\begin{bmatrix} 

…. 

\end{bmatrix} 

 

 

\begin{vmatrix} 

…. 

\end{vmatrix} 

 

يكتب    √. فعمى سبيؿ المثاؿ ألتربيعيلكتابة الجذر   { … }sqrt\ األمرنستخدـ : الجذور
\sqrt{ 2 }$$  نكتب      √, لكتابة$\sqrt{a + 2b}$ أما الجذر النوني .√ 

يتعامؿ   
 .$sqrt[n]{5}\$مع دليميف, ويكتب  

 األمرلكتابة رمز المجموع, و  { … }^{ … }_sum\ األمرنستخدـ : المجموع و المضروب
\prod_{ … }^{ … } لكتابة رمز المضروب. فعمى سبيؿ المثاؿ 

∑  
 

 

   

                ∏   
 

 

   

 

 يكتب

\[ 

\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} \qquad \prod_{i=1}^{n} x_{i}^{2} 

\] 
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 مسافة لفصؿ صيغتيف. أمر qquad\حيث 

االمر  باستعماؿكتابة نص في الصيغة الرياضية  في ترغب قد األحياف بعض في: النص
\text{ …} , عمى سبيؿ المثاؿالنصوص يصح ىنا تنسيؽ عف اً وكؿ ما تعممناه سابق . 

a = b by assumption 

 ستكتب

$$ 

a = b \text{\qquad by assumption} 

$$ 

النص أو الحروؼ اما تنسيؽ  ,مائؿ بشكؿ آليا ستطبع, الرياضي النموذج في المتغيرات أسماء
 .وامر البلزمة لذلؾلتالي يوضح األالجدوؿ ا فإفالرياضية  المستخدمة في الصيغة

 

 انـــــغشض ين استخذايه يــــــــــشاأل انــــــنىع

 َٕع انخط

 

 

 

 

 

 انقٛغخؽغى 

 

 

 

 

 

 مجط انًغبفخ

\mathrm{… } 

 

\mathbf{...} 

\mathit{…} 

\mathnormal{…} 

 

\displaystyle{…} 

 

\textstyle{…} 

\scriptstyle{…} 

\scriptscriptstyle{…} 

 

\ ,  or     \thinspace 

\ :  or    \medspace 

\ ;  or   \thickspace 

\quad  

\qquad  

 

ٍٛ انًغؼذٍٚ انًكزٕثخ  داخم انقٕع انؾشٔف

 .رظٓش ثبنخط انشٔيبَٙ

 .نظٕٓس انؾشٔف ثؾكم ثبسص

 .نظٕٓس انؾشٔف ثؾكم يبئم

 .نظٕٓس انؾشٔف ثؾكم انؼبد٘

 

 .انقٛغخ انشٚبمٛخ انًكزٕثخ داخم انقٕعٍٛ

 .انًغٕػ ثّ األكجشانًغؼذٍٚ رظٓش ثبنؾغى 

 نظٕٓس انقٛغخ ثبنؾغى انًزٕعط .

 .غٛشنظٕٓس انقٛغخ ثؾغى ف

 .انًغٕػ ثّ األفغشنظٕٓس انقٛغخ ثبنؾغى 

 

 .نطجبػخ يغبفخ سفٛؼخ ثٍٛ انشيٕص

 .نطجبػخ يغبفخ يزٕعطخ ثٍٛ انشيٕص

 .نطجبػخ يغبفخ صخُٛخ ثٍٛ انشيٕص

 .نطجبػخ يغبفخ أٔعغ ثٍٛ انشيٕص

 .نطجبػخ يغبفخ أكجش ثٍٛ انشيٕص
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  الرياضية عرض الصيغ  6.1.5
ـ الصيغة قسنتو حيثما تكتب صيغة رياضية ستحتاج إلى بيئة رياضية معدة ليذا الغرض. 

 منيا ولكؿ ,الرياضية مف حيث طريقة عرضيا إلى عرض صيغة معينة أو عرض عدة صيغ
 .الخاصة اتيبيئ

  باستخداـ عبلمة الدوالر المضاعفة بدوف ترقيـ رياضية معادلةأي تعرض  :معادلةعرض 

 استخدـ البيئة لمعادلةترقيـ ا أردت إذا . [\… ]\أٔ     $$...$$ 

 begin{equation} … \end{equation}\  .عند الرغبة في عمؿ . اً اليتؾ يكتب الترقيـ آلي
 نستعمؿ  لممعادلةمرجعية  إشارة

\begin{equation}\label{eqmarker} انــقٛغـــــخ  \end{equation} 

 . eqref{eqmarker}\ األمرالمرجعية نستخدـ  اإلشارة وإلنتاج

 البيئة  باستخداـلى عدة صفوؼ إيمكف تقسيميا  :الكبيرة معادلةال

\[ \begin{split} انـــــقٛغخ \end{split} \]  

, ويمكف إضافة أي عدد مف الصفوؼ لتحديد نقطة االصطفاؼ العمودي &حيث يستخدـ الرمز 
 .في نياية كؿ صؼ \\ األمر باستخداـ

 نستخدـ البيئة  واعدلكتابة الدالة متعددة الق قواعد:الدالة متعدد ال

\[ f(x)=\begin{cases} انــــقٛغخ \end{cases} \] 

مف كؿ  أالنتيابعد  \\ واألمر, لتحديد نقطة االصطفاؼ العمودي &الرمز  ستعمؿبداخؿ البيئة ن
 .لكتابة نصوص الحاالت  {…}text\ واألمر, األخيرصؼ ما عدا الصؼ 

 ستعمؿ البيئةنفي سطور  اصطفاؼ عموديصيغتيف أو أكثر في لعرض  :صيغعرض عدة 

\begin{align}…..\end{align} 

ياء مف كؿ صؼ ما عدا بعد االنت \\ واألمر, لتحديد نقطة االصطفاؼ &حيث يستخدـ الرمز 
بالتالي نستطيع  ,متسمسؿـ يرقت مع كؿ صيغة في صؼ ىذه البيئة تكتب .األخيرالصؼ 
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 إشارة)أي عمؿ  \\ األمرفي كؿ صؼ قبؿ كتابة   label{eqmarker}\ األمراستخداـ 
في كؿ صؼ   nonumber\ األمر, كما نستطيع ازالة ترقيـ بعض الصيغ باستعماؿ مرجعية(

 . \\ األمرقبؿ كتابة 

. بمعنى أخر نؾزف انزشقٛىػاليخ انُغًخ * وعند الرغبة في حذؼ الترقيـ لكؿ الصيغ نستعمؿ 
 البيئة نستعمؿ

\begin{align*}…..\end{align*} 

 .مبلحظة: نقط االصطفاؼ العمودية في الرياضيات ىي عبلمات التساوي والتبايف

 استعماؿ البيئة باإلمكافأو 

\begin{eqnarray}….\end{eqnarray} 

المسافة حوؿ نقاط في   eqnarray والبيئة  alignالفرؽ بيف البيئةو align وىي شبيو بالبيئة 
تكتب كؿ نقطة اصطفاؼ  و. , حيث تعطي البيئة الحالية مسافة اكبرفقط االصطفاؼ العمودي
 .األخيرء مف كؿ صؼ باستثناء الصؼ بعد االنتيا  \\ واألمر,   &...&عمودي بيف الرمزيف 

 األمربالتالي نستطيع استخداـ  ,متسمسؿ رقـ كؿ صيغة في صؼ تعطي يضاً أىذه البيئة 

\label{eqmarker}   ترقيـ بعض الصيغ  إزالة, كما نستطيع \\ األمرفي كؿ صؼ قبؿ كتابة
 . \\ األمرفي كؿ صؼ قبؿ كتابة   nonumber\ األمرباستعماؿ 

 وعند الرغبة في حذؼ الترقيـ لكؿ الصيغ نستعمؿ البيئة

 \begin{eqnarray*}…..\end{eqnarray*} 

 نستخدـ البيئة اصطفافات عمودية عدةعدة صيغ رياضية في ٔنؼشك 

\begin{alignat}{number}…..\end{alignat} 

عدد  بقدر  &تستخدـ . األعمدةبعدد طبيعي يشير إلى عدد  numberتستبدؿ الكممة حيث 
  .األخيربعد االنتياء مف كؿ صؼ باستثناء الصؼ  \\ األمر , والصطفاؼ العمودينقاط ا

في   label{eqmarker}\ بالتالي نستطيع استخداـ االمر ,كؿ صؼ يعطى ترقيـ متسمسؿ, 
 األمرترقيـ بعض الصيغ باستعماؿ  إزالة, كما نستطيع \\ األمركؿ صؼ قبؿ كتابة 

\nonumber   األمرفي كؿ صؼ قبؿ كتابة \\ . 
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 وعند الرغبة في حذؼ الترقيـ لكؿ الصفوؼ نستعمؿ البيئة

\begin{alignat*}{number}…..\end{alignat*} 

 البيئةنستعمؿ  وأعمدةلكتابة عدد مف الصيغ الرياضية البسيطة في صفوؼ 

$ \begin{array}{xx…x}…….\end{array} $  

والتي تستبدؿ    xx…x فييتـ تحديده مف خبلؿ عدد الحروؼ المجودة  األعمدةحيث إف عدد 
 :التاليةمف الحروؼ  بواحد أو أكثر

r   لى اليسارإلعناصر في ذلؾ العمود ا محاذاةيعنى. 

L   لى اليميفإلعناصر في ذلؾ العمود ا محاذاةيعنى. 

c  .يعنى توسيط العناصر في ذلؾ العمود 

خط فاصؿ بيف  وإلضافة, بيف الحروؼ المذكورة سمفا  " | "ضاؼخط فاصؿ عمودي ي وإلضافة 
, ويمكف إضافة إي عدد مف الصفوؼ في بداية كؿ سطر hline\  األمرالصفوؼ يستخدـ 

 .  & باستخداـ الرمز وأخرىويتـ الفصؿ بيف كؿ خانة  , \\  األمرباستخداـ 

 ستعماؿوال,   textstyle\ ىو  array الحجـ االفتراضي لمصيغ البسيطة داخؿ البيئة مبلحظة:
, وقس فييا إليوفي كؿ خانة يحتاج    { … }displaystyle األمرالنمط البارز يجب استخداـ 

 .عمى ذلؾ بقية األنماط

 

 يــــــــــثهت يحهـــــــىنتأ
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اإلدخبلطشٌقت  ػهى انـ بً دي اف اإلخشاجشكم    انشقى 

Add $a$ squared and $b$ squared 

to get $c$ squared. Or, using 

a more mathematical approach 
\begin{equation} 

a^2 + b^2 = c^2 

\end{equation} 

Einstein says 
\begin{equation} 

E = mc^2 \label{clever} 

\end{equation} 
He didn’t say 

\begin{equation} 

1 + 1 = 3 \tag{dumb} 
\end{equation} 

This is a reference to 

\eqref{clever}. 

Add a squared and b squared to get c 

squared. Or, using a more mathematical 

approach 

                                          (3.1)   
Einstein says 

                                              (3.2)   

He didn’t say 

                        1 + 1 = 3              (dumb) 

This is a reference to (3.2). 

-1 

Add $a$ squared and $b$ squared 

to get $c$ squared. Or, using 

a more mathematical approach 

\begin{equation*} 

a^2 + b^2 = c^2 

\end{equation*} 

or you can type less for the 

same effect: 

\[ a^2 + b^2 = c^2 \] 

Add a squared and b squared to get c 

squared. Or, using a more mathematical 

approach 
         

or you can type less for the same effect: 

         
 

-2 

$\forall x \in \mathbf{R}: 

\qquad x^{2} \geq 0$ 
                     

-3 

$x^{2} \geq 0\qquad 

\text{for all }x\in\mathbf{R}$ 
          for all       

-4 

${\displaystyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$ 
∫             -5 

${\textstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$ 
∫            -6 

${\scriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$  
∫            -7 

${\scriptscriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$ ∫            -8 

Examples of Greek characters are 

$\delta$, 

 

$\Delta$, $\theta$, and $\Theta$.\\ 
Note the difference between\\ $\Pi$ and 

$\prod$ (as in $\prod_{i=1}^n$), and\\ 

between $\epsilon$ and $\varepsilon$. 

Examples of Greek characters 
are    , 

       and θ . 

Note the difference between 

  and            
    ,and  

between    and    

-9 
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Compare 

\begin{align*} 
x^2+y^2 &< 1 \\ y &= \sqrt{1-x^2} 

\end{align*} 

with 

\begin{eqnarray*} 
x^2+y^2 &<& 1 \\ y &=& \sqrt{1-x^2} 

\end{eqnarray*} 

Compare 

        

                                        √      

With 
             

                                              √     

-10 

\begin{alignat*}{2} 

F_0 &= 0 & \qquad F_1 &= 1 \\ 

F_2 &= 1 & \qquad F_3 &= 2 \\ 

F_4 &= 3 & \qquad F_5 &= 5 

\end{alignat*} 

  F0 = 0                    F1 = 1 
 F2 = 1                    F3 = 2 
 F4 = 3                   F5 = 5 -11 

\[ \begin{split} 

(x+y)^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} 

x^{k}y^{n-k} \\ &= x^n + nx^{n-1}y + 

\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}y^2\\ &\quad + 

\cdots + nxy^{n-1} + y^n\\ 

\end{split} \] 

       ∑ (
 

 
)      

 

   

 

                          
      

 
        

                               

-12 

\begin{equation}\label{xx} 

\begin{split} 

a& =b+c-d  \\ 

& \quad +e-f  \\ 

& =g+h\\ 

& =i 

\end{split} 

\end{equation} 

 

   a = b + c − d 

      + e − f 

     = g + h                                       (2.1)   

     = i -13 

\begin{align} 

a_1& =b_1+c_1   \nonumber     \\ 

a_2& =b_2+c_2-d_2+e_2 

\end{align} 

 

a1 = b1 + c1                                           
a2 = b2 + c2 − d2 + e2                           (2.6) -14 

\[ f(x) = \begin{cases} 

-x & \textnormal{if $x<0$}, \\ 

x & \textnormal{otherwise} 

\end{cases} \] 

 

     ,
                 
                               

 -15 

$a\bmod b \\ 

x\equiv a \pmod{b}$ 

a  mod b 

x  a  (mod b) 
-16 

\begin{eqnarray} 

a & = & b + c \\ 

& = & d + e + f + g + h + i 
+ j + k + l \nonumber \\ 

&& +\: m + n + o \\ 

& = & p + q + r + s 
\end{eqnarray} 

 

a   =    b + c                                 (3.12) 

=   d + e + f + g + h + i + j + k + l 

        + m + n + o                       (3.13) 

   =    p + q + r + s                     (3.14) 

-17 
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\begin{equation*} 

|x| = 
\begin{cases} 

-x & \text{if } x < 0,\\ 

0 & \text{if } x = 0,\\ 

x & \text{if } x > 0. 
\end{cases} 

\end{equation*} 

 

 

 

    {

            
               
              

 
-18 

\[ 
\Biggl(\sum_{k=1}^n k^3\Biggr) = 

\Biggr(\frac{n(n+1)}{2}\Biggr)^2 

\] 

 

(∑   

 

   

)  .
      

 
/

 

 -19 

\begin{equation*} 

\begin{matrix} 

1 & 2 \\ 

3 & 4 

\end{matrix} \qquad 

\begin{bmatrix} 

p_{11} & p_{12} & \ldots 

& p_{1n} \\ 

p_{21} & p_{22} & \ldots 

& p_{2n} \\ 

\vdots & \vdots & \ddots 

& \vdots \\ 

p_{m1} & p_{m2} & \ldots 

& p_{mn} 

\end{bmatrix} 

\end{equation*} 

 

 

 

 

 

  
  

   [

          

            
          

] 

-20 

Compare 

\[ 

\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 

x & x^2 \\ 1+x & 1+x+x^2 \end{pmatrix} 

\] 

and 

\[ 

\mathbf{M} = \left( \begin{array}{ll} 

x & x^2 \\ 1+x & 1+x+x^2 

\end{array}\right) 

\] 

Compare 
 

                   M=(    

         ) 

 
And 

                  M=(                      
            ) 

                   

-21 

\[ \begin{array}{lcr} 

\mbox{First number} & x & 8 \\ 

\mbox{Second number} & y & 15 \\ 

\mbox{Sum} & x + y & 23 \\ 

\mbox{Difference} & x - y & -7 \\ 

\mbox{Product} & xy & 120 

\end{array}\] 

First number                 x                8 

Second number            y              15 

Sum                          x + y           23 

Difference                x – y            -7 

Product                      x y           120 

 
 

-22 

\begin{eqnarray*} 

\cos 2\theta & = & \cos^2 \theta - 

\sin^2 \theta \\ 

& = & 2 \cos^2 \theta - 1 

\end{eqnarray*} 

 

                 
          23-  
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 نشــــــاء جـــــدول إ  7.1.5
 التالية: الخطواتإلنشاء جدوؿ نتبع 

 البيئة مجدوؿ باستعماؿ لف وترقيـ اعنو عمؿ ىي  األولىالخطوة  -

 \ begin{table} 

\caption }text} 

… 

\end{table} 

 .بعنواف الجدوؿ  text نستبدؿ

  المحاذاةؿ بيئة استعمالخطوة الثاني ىي توسيط الجدوؿ با -
\begin{center} 

… 

\end{center}  

 البيئة باستخداـالجدوؿ  إنشاءىي  األخيرةوالخطوة  -

\begin{tabular}{xx…x} 

… 

\end{ tabular} 

 بواحد أو أكثر مف الحروؼ التالية:استبداليا  مكفي, ٔانزٙ األػًذحرًضم ػذد    xx…x  حيث

r   لى اليسارإالعناصر في ذلؾ العمود  محاذاةويعنى. 

L   لى اليميفإلعناصر في ذلؾ العمود ا محاذاةويعنى. 

c  .ويعنى توسيط العناصر في ذلؾ العمود 

خط فاصؿ بيف  وإلضافة, اً سمفبيف الحروؼ المذكورة "  | "خط فاصؿ عمودي يضاؼ وإلضافة 
, ويمكف إضافة إي عدد مف الصفوؼ في بداية كؿ سطر hline\  الصفوؼ يستخدـ األمر
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و أنص  إلدراج .&  باستخداـ الرمز وأخرى, ويتـ الفصؿ بيف كؿ خانة  \\  األمرباستخداـ 
  األمرلدمج الخبليا استخدـ . ٔ  {   }@ و فراغ بيف االعمدة نستخدـأاشارة 

\multicolumn{ انًشاد ديغٓب أٔ األػًذح ػذد انخالٚب }{c}{ انًذيغخ َـ انخهٛخ } 

فعمى  .األعمدة أرقاـ  i , j حيث  cline{i-j}\األمراستخدـ  لجدوؿداخؿ ا أفقيخط  إلضافة
 .5إلى العمود  4, 3ينتج خط أفقي ممتد مف العمود  cline{3-5}\سبيؿ المثاؿ 

 

 يحهـــــــىنتيــــــــــثهت أ

 

اإلدخبلطشٌقت  ػهى انـ بً دي اف اإلخشاجشكم    انشقى 

\begin{tabular}{|r|l|} 

\hline 

7C0 & hexadecimal \\ 

3700 & octal \\ \cline{2-2} 

11111000000 & binary \\ 

\hline \hline 

1984 & decimal \\ 

\hline 

\end{tabular} 

 

1 

\begin{tabular}{|c|c|} 

\hline 

\multicolumn{2}{|c|}{Ene} \\ 

\hline 

Mene & Muh! \\ 

\hline 

\end{tabular} 

 

2 

\begin{tabular}{l} 

\hline 

leading space left and right\\ 

\hline 

\end{tabular} 

 

 

leading space left and right 

 
3 

                7C0 
              3700 
11111000000 

Hexadecimal 
octal 
binary 

 

               1984 decimal 
 

Ene 

Mene Muh! 
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\begin{table} 

\caption}{ 

\begin{center} 

\begin{tabular}{@{} c r @{.} l 

@{}} \hline 

$e$ expression & 

\multicolumn{2}{c}{Value} 

\ \\ hline 

$e$ & 2 & 7183  \\  

$e^e$ & 15 & 155   \\  

$ (e^e)^e$ & 1618 & 5 \\ \hline 

\end{tabular} 

\end{center} 

\end{table} 

 

Table 1: 
 

          e expression               value 

 

                    e                              2.7183 

 

                                             15.155 

 

                                        1618.5 

4 

\begin{table} 

\caption{the first table} 

\begin{center} 

\begin{tabular}{||l|l||} \hline 

$n$ & $P_n(x)$ \\ \hline 

0 & $ 1 $ \\ 

1 & $x$ \\ 

2 & $(3x^2-1)/2$ \\ 

3 & $(5x^3-3x)/2$ \\ \hline 

\end{tabular} 

\end{center} 

\end{table} 
 

 

Table 2: the first table 

          

 0 

1 

2 

3 

1 

  

        ⁄  
         ⁄  

 

 

5 

 

 

  المختصرات   8.1.5
ىو مجموعة مف الصيغ أو النصوص أو االثنيف معًا يمكف حفظيا لتنفذ  Macroاالختصار 

  الديباجة.في تعريفو  يتـ جديددفعة واحدة فيما بعد بواسطة أمر 

 األمر: أما باستعماؿ األمريتـ تعريؼ  و

\newcommand{\name}{definition} 

 الجديد. األمرىو تعريؼ  Definition  الجديد, و األمرىو اسـ   name  حيث

 . name\ األمرفي أي مكاف مف المستند نكتب  األمروعند الرغبة في تنفيذ 

  األمرأو يتـ التعريؼ باستعماؿ 
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\newcommand{\name}[counter]{definition} 

 counter  و الجديد, األمرىو تعريؼ definition  و الجديد, األمرىو اسـ   name  حيث

لى تسعة تعريفات إالجديد )تصؿ  األمر يأخذىالى عدد التعريفات المتغيرة التي يمكف أف إيشير 
 عمى الترتيب.  9 # ,..,2# ,1# بالرموز إلييا( والتي يشار أقصىمتغيرة كحد 

 األمرفي أي مكاف مف المستند نكتب  األمروعند الرغبة في تنفيذ 

\name{definition 1}{definition 2}…{definition 9} 

 التالية: لؤلسباببلختصار يمجأ الباحث لو 

فمثبل  , اصنع لو اختصار.نص أو مف مرة في المستند أكثرإذا وجد رمز معقد يظير  -
اليا , يمكف اختز مف مرة أكثر  the not so short introduction to لكتابة العبارة

 :الجديد عمى النحو التالي األمرتعريؼ ف فيكو ,  tenssبأمر جديد لنسميو 

\newcommand {\tenss }{ the not so short introduction to } 

 .سيتـ طباعة العبارة المذكورةفي المستند في أي موضع    tenss\األمراآلف عند كتابة 
  كتابة الرمز  أردت إذا أخرمثاؿ 

 لنسميوكثر مف مرة, يمكف اختزالو بأمر جديد أ  
\rnp  الجديد عمى النحو التالي: األمر, فيكوف تعريؼ 

\newcommand{\rnp}{\mathbb{R}^{n}_{+}} 

 .المذكورالرمز سيتـ طباعة  في المستند في أي موضع   $rnp\$األمراآلف عند كتابة 
 ىيكمي لمخطط وفقاً ذا كنت تستعمؿ أكثر مف مرة صيغ مبنية إيفضؿ عمؿ االختصار  -

 لطباعة العبارتيف فعمى سبيؿ المثاؿ   .تعتمد عمى بارامترات

This is not introduction 3 to 

This is very introduction 6 to 

 :الجديد عمى النحو التالي األمرب , نكت txist يمكف اختزاؿ العبارتيف بأمر جديد نسيمو

\newcommand{\txsit}[2]{ This is #1 introduction #2 to } 

 :مريف التالييفكتب األن في المستند اآلف لطباعة العبارتيف المذكورتيف
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\txist{not}{$3$} 

\txist{very}{$6$} 

بارامتريف ويمكف أف تكتبيـ تعتمد عمى              الصيغتاف أخرمثاؿ 
 باختصار

\newcommand{\row}[2]{#1_{1},\ldots,#1_{#2}} 

 وعند الطباعة في جسـ المستند نكتب
$ \row{i}{n},  \row{k}{m}$ 

مف الترميز قد يتغير  متغير, إذا قدمت نموذج إجبارياستعماؿ االختصار يكاد يكوف  -
ذا عرفت فراغات جديدة تعتمد إالمختمفة. فعمى سبيؿ المثاؿ  لؤلسبابعممية الكتابة  أثناء

  مف النوع كاف الفراغ عمى ثبلثة بارمترات وفي بداية الترميز 
, يبدو مناسبًا تقديـ     

 االختصار
\newcommand{\msp}[3]{H^{#1,#2}_{#3}} 

نا قد  فإن, األدلةترتيب  إعادة, أو األخرىلبعض الرموز    أذا فيما بعد رغبت في تغيير
 نكتب عمى سبيؿ المثاؿ

$\msp{p}{q} {r} $ and $ \msp{i}{j} {k} $ 

 لنحصؿ عمى
  

   
          

    
 الباحث التعامؿ مع المحددات قد يعرؼ  أراد إذامثاؿ أخر, 

\newcommand{\col}[1]{\left[\begin{matrix} #1 \end{matrix} \right]} 

 اآلف نستطيع طباعة 
\[ \col{1\\ 2 \\ 3\\}+\col{-1\\ 3 \\ -2\\} =\col{0\\ 5 \\ 1\\} \] 

 لنحصؿ عمى 

[
 
 
 
]  [

  
 

  
]  [

 
 
 
] 

  رمى سبيؿ المثاؿ ال تختصوامر االيتؾ. فعال تستعمؿ اختصارات ألمبلحظة: 

\begin{equation}  لتصبح   \be. 
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 غبدطان انفقم

 انًغالد

 

 

( ىو  PhD أٔ دكزٕساMScِ ماجستير ألي باحث بعد كتابة األطروحة )أف اليدؼ األساسي 
في بنوؾ المعمومات ألضافتو  إدخالونشر ىذا البحث في أحد المجبلت العممية العالمية بغرض 

مف البحث الغير  أقوىفالبحث المنشور ىو  ,وسعيًا لتداولو بيف الباحثيف اإلنسانيةإلى المعرفة 
ورقة مقاؿ )ى مالفرؽ بيف البحث المعد لمنشر والمس أوالً  أف نوضح عمينا يجب , وىنامنشور
تعتبر تركيب التي  dissertationأو  thesis األطروحة, وبيف  research paper (بحثية
 :, في المقارنة التاليةالمقاؿ العمميالكتاب القصير و  , بيفمتميز

 المقاؿ العممي األطروحة 
الطوؿ الحد األدنى خمسوف صفحة,  .1

المتطمبات و  ,يتفاوت حسب الموضوع
 .سساتيةؤ الم

 الشكؿ العاـ  .2
 عنواف البحث  -
ييدؼ إلى لـ : Summeryالممخص  -

 .ت الموضوع بصفحاتشتا
, كممة الشكر, جدوؿ المحتويات,  ويتمى ذلؾ

, قوائـ الرموز األشكاؿو قوائـ الجداوؿ, قوائـ 
 .  الرياضية

الجسـ يحتوي عمى معظـ  :الجسـ -
, شكمو العاـ يقسـ إلى فصوؿ ,المادة

 أقساـو  ,أقساـوتقسـ الفصوؿ إلى 
فرعية. طوؿ الفصوؿ المستقؿ قد 

 أمر, خاتمة قصيرة لكؿ فصؿ يتفاوت

الحد األدنى ثبلث ورؽ, الطوؿ يتفاوت  .1
, ومتطمبات المجمة حسب الموضوع

 . نشر فيياالمنوي ال
 الشكؿ العاـ  .2
 عنواف البحث  -
: اليدؼ الرئيسي Abstractالموجز  -

 األساسيةلمموجز ىو تقديـ النتائج 
 لمبحث دوف الخوض في تفاصيؿ كثيرة

 .  كممة 200في حد أعمى 
فكره  إعطاءمقدمة: اليدؼ منو ىو  -

 . تساعد عمى فيـ البحث ككؿ
تقديمؾ  إستراتيجية: يشير إلى الجسـ -

لموضوعؾ حيث يناقش الجسـ 
وع بشكؿ السمات المختمفة لمموض
. الشكؿ انفرادي أي كبًل عمى حده
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 .إلزاميف لـ يكف أمرغوب 
ىنا نجد : وؿ ىو المقدمةالفصؿ األ -

قادرة عمى  , تفاصيؿ كافيةخمفية المادة
, وصؼ محتوى فيـ النتائج الرئيسية

 .أألطروحةبقية 
 قائمة المراجع  -
وىو يحتوي عمى المادة : المبلحؽ -

المساعدة التي ال تدخؿ في النص 
جداوؿ البيانات, بيانات الرئيسي كػػ

 ,,...كمبيوتر, براىيف طويمة ومممة
 .الخ

 أقساـو  ,أقساـالعاـ لمجسـ يقسـ إلى 
 .فرعية

في البحث ىو كممة  األخيرالقسـ قبؿ   -
 أناسشكر المؤلؼ حيث يالشكر: 

 .لتوجيييـ ودعميـ
المصادر قائمة المراجع: وىي قائمة  -

 . اعتمد عمييا الباحثالتي 
 إعطاء: واليدؼ منيا المبلحؽ -

معمومات  إعطاءتفاصيؿ خاصة, أو 
. مع مبلحظة أف ىذا البند يمكف عامة

 الباحث عدـ أرتاأف يحذؼ إذا 
 .إضافتو

 

 نطاؽدائما ضمف  االختصاصييف تبمغ نتائج جديدة إلى أنياأي  متخصصة المقاالتأف أكثر 
فالقرارات  ولذا ,ر مفسرة و اقتباسات مقتضبة شائعةلغة اصطبلحية غي لذلؾ تحتوي عمى, ضيؽ

لممقدمة ستحدد المسار  األولى, الفقرات ألف العنواف, الموجز الواعية يجب أف تجعؿ منذ البداية
 . أو عدـ قبولو لمنشر وبالنسبة لقبول مقاؿاللبقية 

 ي مرحمة المراجعة وتنقيح المقاؿتأت  First Draftلممقاؿ  ىمف كتابة المسودة األول االنتياءبعد 
و البد أف يقع في أخطاء فإنألنو ميما كاف الكاتب متمرس ولديو خبرة  ,وىذه المرحمة ميمة جداً 

 المراجعة ضرورية جدًا وىنالؾ نوعاف مف المراجعة:  فإفأثناء الكتابة ولذا 

 يدية والختامية.مراجعة لغوية تشمؿ لغة المقاؿ وصحة النحو, والعبارات التمي -
 مراجعة عممية وتشمؿ مراجعة المحتوى العممي لممقاؿ. -

, ىذه الحيمة لقراءتواألفضؿ بعد كتابة المقاؿ أف يتركو الكاتب جانبًا لعدة أياـ أو أسبوع ثـ يعود 
)ترؾ المقاؿ لفترة( تجعؿ الكاتب ينظر لممقاؿ وكأنو يراه أوؿ مرة وبالتالي يكوف أقدر عمى 

 مراجعتو. 
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 لقراءتوبعد المراجعة األولى يقوـ الكاتب بإعطاء المقاؿ لمزمبلء مف ذوي نفس التخصص 
ومراجعتو مف ناحية عممية, ثـ بعد ذلؾ يعطيو لشخص تكوف لغتو األـ ىي لغة المقاؿ لمراجعتو 
ف لـ يستطع الوصوؿ لشخص لغتو األـ ىي لغة المقاؿ يعطي المقاؿ لشخص  مف ناحية لغوية وا 

إف كاف المقاؿ باإلنجميزية ينصح أف تتـ مراجعتو لغويًا مف قبؿ شخص لغتو  فمثبلً  لغتو قوية,
ف لـ يتوفر ىذا الشخص يقوـ آخر )ممف لغتو اإلنجميزية قوية( بمراجعة  األـ ىي اإلنجميزية وا 

في ىذا مف مراجعة المقاؿ تأتي مرحمة تحضير المقاؿ لمتسميـ لممجمة,  االنتياءبعد  المقاؿ.
 التعامؿ معيا.  كيفية, و أنواعيامعرفة كيفية البحث عف المجبلت العممية و  سنناقشالفصؿ 

 

 البحث عن مجمة   1.6
ف كؿ عحيث تجد كؿ المعمومات البلزمة  عمى االنترنت تقريبًا كؿ المجبلت العممية ليا مواقع

لذا فالبحث عف , النشر تتبع أحد دور غالباً ما , وىذا المجبلتعمى االنترنت موقعيامجمة في 
  Elsevier Springer النشر مثؿ ي مواقع الويب لدورالمجبلت يتـ مف خبلؿ البحث ف

Wiley, و  Schaum,  وMili Publications أو في الجمعيات العممية مثؿ ... الخ ,
عية األوروبية لمرياضيات,... الخ, واسيؿ طريقة لمبحث عف الجمعية االمريكية لمرياضيات, الجم

مجبلت الرياضيات ىي البحث في الروابط, والرابط ىو عنواف موقع عمى النت يحتوي عمى 
ويتـ البحث عف الروابط مف خبلؿ محرؾ البحث الشيير قائمة متنوعة مف مجبلت الرياضيات, 
حيث ‘‘,  List of journals of mathematics’’ جوجؿ, وذلؾ بكتابة الكمات الدليمية 

 .مف المجبلتستحصؿ عمى عدد مف الروابط كؿ رابط يحتوي عمى عدد 

و البحث عف البريد ى, النشر لممجمة المنوي النشر فييا كؿ ما عميؾ فعمو بعد قراءة شروط
رساؿالمجمة  لرئيس تحرير االلكتروني  مع مبلحظة أف ,االلكترونيالبحث عف طريؽ بريدؾ  وا 

أف تقوـ ما ا وفي ىذه الحالة ,مى الخط مباشرةاغمب المجبلت العممية تفضؿ تسميـ البحوث ع
تقوـ بتسميـ ثـ التسجيؿ في موقع المجمة )مثمما تسجؿ في أي موقع وتختار اسـ وكممة سر( ب

أونبليف بدوف تسجيؿ, وذلؾ حسب النظاـ   , أو تقوـ بتسميـ بحثؾ مباشرةبحثؾ أونبليف
وفي حالة التسميـ أونبليف يتـ منح الباحث صفحة  االكتروني المتبع في المجمة المراد النشر فييا.
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خاصة بو, يستطيع مف خبلليا معرفة كؿ مايتعمؽ ببحثة مف حيث القبوؿ ,أو الرفض, أو 
 المرجعة... الخ.

 

 أنواع المجالت العممية   1.6
 تعرض متخصصة مجمة فكؿ, المجمة موقع تصفح خبلؿ مفع معرفة نوع المجمة العممية نستطي
 في إتباعيا الواجب والمعايير الشروط كذلؾ وتعرض, لمنشر المقبولة المواضيع نوعية موقعيا في

 و اليوامش حجـ حيث مف بيا الخاص قالبيا ليا مجمة فكؿ, لممجمة تسميمو قبؿ البحث كتابة
 وذلؾ بالمجمة الخاص االيتؾ ممؼ عف البحث ىنا ويفضؿ, الخ,..., المراجع ترتيب طريقة
 عمى االطبلع يفضؿ فإنو, االيتؾ ممؼ تجد لـ فإذا, المقاؿ لطباعة البلزمة األوامر لمعرفة

 ما مراعاة و  المجمة عمى االستقرار بعد, شكميا عمى لئلطبلع المجمة في المنشورة المقاالت
 أو البحث موضوع نفس في مختصة بيا النشر المنوي المجمة تكوف أف يجب  المجمة تطمبو
ال عامة مجمة  في مقاالً  أكتب أف مثبلً  المعقوؿ غير فمف الفوري, الرفض مصيره المقاؿ سيكوف وا 
 :مف المجبلت في الرياضيات ثبلثة انواعيوجد وعمى العموـ   ! اليندسة في لمجمة وأسممو الجبر

 . في أي فرع مف فروع الرياضياتوىي المجبلت التي تنشر أي بحث رياضي  :عامةمجالت 

مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز العموـ, المجمة مثؿ, مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ األساسية, 
 ..., الخ.,  The Asian Journal of Mathematics, واإلحصاءاألردنية لمرياضيات 

ثبلً يوجد م, ففي مجاؿ معيف في الرياضياتتخصصة وىي المجبلت الم :مجالت متخصصة
فعمى  .الخ ,, ...باليندسةمتخصصة  وأخرىالمتعمقة بالجبر  األبحاثبنشر  مجبلت متخصصة

 المتعمقة بنظرية العدد: األبحاثبنشر  لمتخصصةالمجبلت ا بعض أسماء, نعرض سبيؿ المثاؿ

•Journal of Number Theory  

 • Acta Arithmetica  

 • International Journal of Number Theory  

• Journal of Integer Sequences  
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• INTEGERS  

معينة في الرياضيات.  : وىي المجبلت المتخصصة في عدة مجاالتمجالت متعددة التخصص
فعمى سبيؿ المثاؿ, نعرض أسماء بعض المجبلت المتخصصة بنشر األبحاث المتعمقة بنظرية 

 أو الجبر:العدد 

 • Algebra and Number Theory  

• JP Journal of Algebra and Number Theory  

 • Journal of Algebra and Number Theory Academia  

 ليست بحوثاً  تقبؿ ضعيفة مجبلت فيناؾ. والضعؼ القوة حيث مف المجبلت تصنيؼ يمكف كذلؾ
 قوية مجمة في منشوراً  البحث كاف إف بالمختصر ,عالية معايير ذات قوية مجبلت وىناؾ جيدة
 ىدفيا مجمة ىي لؾ البحث نشر مقابؿ نقود تقبؿ التي فالمجمة, ممتاز البحث أف يعني فيذا
 تعتمد التي المجبلت أما, بيا معترؼ ولكف ضعيفة مجبلت تكوف غالباً  يافإن لذا التربح ىو األوؿ
 لمدة يظؿ ىناؾ الواحد البحث لؤلسؼ ولكف, محترمة مجبلت فيي العممية المادة عمى فقط

 .أشير الست تقارب

 

 التعامل مع المجالت   1.6
 , تبدأ أوؿ خطوة في التعامؿ معممجمة المراد النشر بيال لمشكؿ المطموب اً أعداد البحث وفقبعد 

عند كتابة و  .الة ميذبة إلى رئيس تحرير المجمةالبحث الخاص بؾ مع رس إرساؿالمجمة وىي 
 :اآلتي مراعاةيجب  الرسالة في االنكميزية

 .عمى الورقة ثـ اكتب تحتو التاريخضع عنوانؾ في الجية اليمنى مف أ -
 ضع عنواف المجمة في الجية اليسرى بدوف تاريخ. -
و اكتب ذلؾ في الجية  ,بالمقب الذي تختاره لو اً دأ الرسالة باسـ المخاطب مسبوقاب -

 . (,اليسرى مف الورقة )ال تنسى وضع فاصمة بعد عزيزي فبلف
ف اليامش وابدأ في م اً تقريب أحرؼمسافة عشرة  اً بعد ذلؾ انتقؿ إلى السطر الثاني تارك -

 .كتابة الرسالة
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عند مطمع الرسالة إذا خاطبت المرسؿ باسمو  yours sincerely اختـ الرسالة بعبارة  -
 Dear Sirأف لـ تذكر اسـ الشخص بؿ قمت في البداية  أما, مثبلً Dear Tom فقمت 
 . yours faithfullyاختـ الرسالة بػ    Dear Sirsأو 

 لتمؾ الرسالة: مثاؿ نقدـ اآلف 

Mili Publications,                                                                   Flat No. 13/5, 

Journal for Algebra and Number Theory Academia,           Main Street, 

Allahabad,                                                                            Building No. 5, 

India.                                                                                                  Lahej,  

Yemen, 

  16th May 2013. 

 

Dear Managing Editor, 

I would like to submit the enclosed manuscript ―The Sequences of 

Divisors with Finite Differences‖ for publication in Journal for Algebra 

and Number Theory Academia. 

                                                                                 Yours faithfully 

Mohammed Abdullah Saeed 

ىذه المدة إلى الشير عمى  , وقد تصؿنتظار رد مف المجمة باستبلـ بحثؾخطوة الثانية ىي اال
رسالة ثانية إلى  بإرساؿ, ؿ عف بحثاباستبلـ البحث عميؾ السؤ , فإذا لـ تحصؿ عمى رد األكثر

باستبلـ  إقرارتحصؿ الباحث عمى  فإف. ا عف البحث المرسؿ في تاريخ معيفالمجمة تسأؿ فيي
 االنتظارالبحث وتمت الموافقة عمى تحكيـ البحث )ىذا إذا لـ يحصؿ رفض فوري( فيجب عميو 

 . أخرىمرة 

يدوف أف تنشر نقطة أخرى ىامة أود التركيز عمييا وىي عامؿ الوقت, كؿ الباحثيف والدارسيف ير  
 ألف بعض األبحاث تصبح قديمة بعد عاـ أو عاميف في انتظار النشر, ,مقاالتيـ بأسرع وقت
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 المجبلت نوعاف مف حيث نظاـ المراجعة: أفالمشكمة في الوقت تعود لعدة أسباب منيا 
ىو المحدد الوقت بمعني أنو حاؿ استبلـ مقاؿ جديد يقوـ رئيس تحرير المجمة  النوع األول

مراجعة المقاؿ في فترة محددة )مف شير إلى شيريف في بإرساؿ المقاؿ لممراجعيف ويطمب منيـ 
 .الغالب( وىذا النوع مف المجبلت يتسـ بسرعة النشر فيو نسبيًا مقارنة مع المجبلت األخرى

ىو الغير محدد الوقت بمعنى أف المجمة تستمـ المقاؿ المقدـ ثـ ترسمو لممراجعيف  ينالنوع الثا
, وىذه المجبلت تستغرؽ وقتًا طويبًل لمنشر فييا, المراجعةيد سقؼ زمني ليـ إلتماـ بدوف تحد

طبعًا المراجعيف في الغالب ىـ أناس مختصيف في مجاؿ المقاؿ وفي الغالب ىـ أساتذة جامعات 
معظميـ يستغرؽ وقتًا طويبًل لمراجعة المقاؿ إف لـ يكف لديو  فإفحيث أف وقتيـ ضيؽ جدًا ولذا 

عمى الوقت  واإلطبلعالنقطة بالرجوع لؤلعداد المنشورة لممجمة يمكف التأكد مف ىذه  سقؼ زمني,
ما بيف استقباؿ المقاؿ ألوؿ مرة وما بيف نشره وبالتالي يمكف أخذ فكرة عف الوقت البلـز لمنشر. 

 .طبعًا ليس كؿ المجبلت تكتب متى تـ استبلـ المقاؿ ولكف معظميا يكتب ذلؾ
المجبلت تطمب ثبلثة مراجعيف لمراجعة المقاؿ ىنالؾ نقطة أخرى وىي عدد المراجعيف, بعض 

, وىناؾ مجبلت قاؿ والرد عمى مبلحظات المراجعيفوىذا يؤدي لزيادة الوقت البلـز لمراجعة الم
 .تطمب مف شخص واحد المراجعة

رى ما لـ يتـ رفض خحاؿ تسميـ المقاؿ ألحد المجبلت ال يجوز قانونيًا تسميـ المقاؿ لمجمة أ 
إف تقديـ نفس البحث ألكثر مف مجمة لمنشر لو عواقب وخيمة عمى ة األولى, المقاؿ في المجم

( النشر العممي التي يوقع عمييا الباحث )الكترونياً  التفاقيةالمؤلؼ حيث أف ىذا األمر مخالؼ 
بموافقتو عمى تقديـ البحث لمنشر, حيث مف الشروط الواردة أف ىذا البحث غير مقدـ لمنشر في 

ف أخرىمجمة  تـ قبوؿ البحث ونشره في أكثر مف مجمة يؤدي األمر بعد ذلؾ لسحب ىذا , وا 
المقاؿ وفضح المؤلؼ وربما طرده مف وظيفتو أو دراستو إف كاف في الجامعة, كما يحـر مف 

ولذا لو قاـ البعض بتسميـ المقاؿ ألحد المجبلت التي تستغرؽ وقتًا طويبًل . النشر لسنوات عديدة
ف كاف الجواب رفض و قد ينتظر لمدة سنفإن ة في بعض األحياف ليقولوا لو الرد عمى المقاؿ وا 

األمر سيكوف محبطًا جدًا خصوصًا بعد أف يكوف الكاتب قد انتظر سنة كاممة, لذا  فإفالمقاؿ 
 .مف األفضؿ )كما قمت سابقًا( معرفة المدة الزمنية التي يستغرقيا الرد عمى المقاؿ في المجمة

 ؟ ومبلحظات المراجعيفكيؼ ترد عمى تعميقات 



 ابو قيسمحمد 

173 

بعد تسميـ المقاؿ ومراجعتو مف قبؿ المجمة يتـ إرساؿ المبلحظات بخصوص المقاؿ لممؤلؼ, الرد 
في تمؾ , يحتمؿ إما رفض المقاؿ أو قبولو أو قبولو مع مبلحظات, سأتكمـ عف الحالة األخيرة

الحالة ال مشكمة أما لو الحالة قد تكوف التصحيحات المطموبة ىامشية وغير جذرية وفي ىذه 
 :كانت التعديبلت المطموبة كبيرة وجذرية ففي تمؾ الحالة يجب ما يمي

 .وروية بتأني المبلحظات كؿ قرأا -
ياؾ الرد في تتسرع ال -  قراءة لتعاود أياـ بضعة تنتظر أف يجب فورًا, ترد أف وا 

محددة لمرد  , مع مبلحظة أف بعض المجبلت تحدد فترة زمنيةفييا والتفكير المبلحظات
 .عمى المبلحظات

 المفضؿ فمف مقالؾ مستوى مف تحسف قد المراجعيف قبؿ مف المبلحظات كانت إذا -
 .بيا األخذ

 ذلؾ مناقشة يجب ولكف بعضيا أو المبلحظات عمى عتراضاال أو مناقشةال باالمكاف -
 .والمنطؽ بالحجة

 عمييا الرد يجب ولكف المراجع طمبيا التي التغييرات بكؿ تقوـ أف بالضرورة مطموبا ليس -
 عًا.جمي

 وفي واحد مف كثرأ كانوا فأ المراجعيف مف متناقضة مبلحظات تجد األحياف بعض في -
 استممت بأنؾ لممحرر والرد لمصواب أقرب تراىا التي المبلحظة إتباع يجب الحالة تمؾ

 .المراجعيف قبؿ مف متناقضة تعميقات

 المقاؿ في عيب يوجد ال قد ألف, فييا قبولو يتـ فقد أخرى لمجمة فوراً  أرسمو مقالؾ رفض تـ إذا
 .  القوية المجبلت وبذات عالية معايير ذات المجبلت بعض ولكف
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 إلى القراء األعزاء
 

 
مضمونو, أسموبو وشكؿ عرضو, يسر الكاتب أف تكتبوا إليو عف رأيكـ في ىذا الكتاب, حوؿ 

 ويكوف شاكر لكـ لو أبديتـ لو مبلحظاتكـ وانطباعاتكـ.
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 هل تريد أن تعرف: 

 ؟كيؼ تكتب بحث رياضيات وفقًا لمعايير دولية 
 ؟كيؼ تطبع مقاؿ عممي في الرياضيات 
 ؟كيؼ تبحث عف مجبلت الرياضيات وكيفية التعامؿ معيا 
 ؟كؿ شي عف كتابة مقاؿ عممي في الرياضيات مف الكتابة إلى النشر 

إلى كؿ محبي الرياضيات مف باحثيف وميتميف وموىوبيف انشر كتابي الموسوـ بػ 
بطريقة الكترونية وبالمجاف, ليستفيد منو كؿ مف ‘‘األسس في كتابة بحوث الرياضيات’’

وحسب عمـ  .في نشرىا, خدمة لمعمـ والمتعمميفلديو افكار في الرياضيات, ويرغب 
الباحث فأف الكتاب ىو الكتاب األكاديمي الوحيد في ىذا المجاؿ عمى مستوى الوطف 

 العربي, ولـ يسبؽ لكاتب عربي أف تناوؿ ىذا الموضوع.

 اساؿ اهلل أف ينتفع بو طبلب العمـ وأف يجعمة في ميزاف حسناتي. 

 

 

 

 

 

 

 


