
الرابعالعدد-الثانيةالسنة

6441م)آذار(مارس-5141هشوال

41111نتف71871147107161101110510:عنمأخوذةالصورة

الرياضيةللعلومالسعوديةالجمعيةتصدرهادوريةرسالة



7
جح

الجر دور 0ه جح لبح قور عزو
فاه تس جو حص اذوه

لبليدر ايعيا

.مج يج م كور اج
| اح ت كور #حورجر صا وجج عس 0

ارد ور اوور جره وخ وخر 0701 بجح جر [زاج وج
ار ابلاريديامج ييه برد تسيا لخريا ام اومان سيت
مده ا هديا اسان

وم عزوم درج "جا تاخز ودار اوه
خضت © حجر

ايل اتاو
بجو مرحجور ةوجع صر رج

اذ رج تجار كوم رتسم
زر بوجو ترج جور رج لعج دو تجو تجح تج لو وجاج جوم واج واد | وجل دجم يوج باوج ١س فجي
ويح 7 جر جر صه

مجدر
اجر رطسي رفير صم رج لج ّاج الجر بواج مسر

مولي وح
ليزم إجرج اجوز الأيوة تور 2ح رجه تسد وجي اوورل لجح وو عكر جرد :الك رج وود به اجر مج جر مجح طووا"

م جر جر أ اك 0 0ج واو صرب 02 خحقام وحاجر وجي
يرب اوح الجر يم كيم جه اريم بي
مدو وحاجر0 تو ) وير

»

ود كراج 01 هتفص جوج كورد وج أرؤصمة

م
يج 20 منج ا

00 ب رجز يمحا يتوم عاص ذا 0
د يد طول 06م ضر 6ر0 صير 00 و ااجميا بعصي ص

ومع4 رواج ىر ب
ذا 0 يمحر دج اج رصه جه رصح © ها"

جو اه
تور ضما يرج ص جم وو06 ملب ع يقر جم 0

جر رج ود 0د ير أو 00 م0 الجر رج رك وه
جر

مر ١و
يود 0ف اجر 0 او اج مرك م ضرحجة اسه مج مر اجرجم ؟(

جمم أو
قر رج ) و46 اروم لبو ل جد توج دا رحج ضفرا

ريم ميخم مشر
صر صخر نر ود ما ور وجو ز؟

د
قجا

صر رج 2ه مم
فوز( اكور بكر حجررج رج وود 0

01
١| موقيو لور م "روي بورح 0 كز مجر لج لعج مر وسح

.جيم بوجيخ
قم 0 02 (صر يرج مسا و هاا

ّم
بِوِسج
|



الجمعيةأخبار

941/7/56141هالموافقالثلاثاءيومظهربعدمنالواحدةالساعةفي
للعامالأولاجتماعهالرياضيةللعلومالسعوديةالجمعيةإدارةمجلسعقد

بنفوزيالدكتورالجمعيةرئيسبرئاسةف1451/61161هالحاليالجامعي

منكلوحضورالذكيرأحمد

الخميسعبداللهيوسف/الدكتور

غزالمصطفىتحسين/الدكتور

القويزعبدالرحمنمحمد/الدكتور

أبوعمهمحمدعبدالرحمن/الدكتور

البارعلويمحمد/الدكتور

السلمانعبدالرحمنسلمان/الدكتور

أهمها:ومنبالجمعيةالخاصةالقضايامنعدًداالمجتمعونناقشوقد

السرياضيةللعلومالستسوديسةالجمعيسةإدارةمجلس
0141/1111الهاليللعامالأولاجتماعهيعقد

افكاررسالةتطوير:اول

الجمعيةباسممحكمةعلميةمجلةإصدار:ثانًيا
الرياضياتتعليمحولندواتعقد:ثاًلا

فيالتوسعوكيفيةافكار.رسالةلتطويرالسبلمختلفمناقشةتمتفقد

الرسالة.بهذهوالاهتمامالإقبال,مدىتبينأنبعدنطاق.أوسععلىنشرها

بالعلوموالمهتمينالمختصينمنكبيرعددقبلمناقتنائهاعلىوالحرص

علىالقراءوحثتشجيعيتمأنالمجتمعونرأىالصددهذاوفيالرياضية.

يدوروماالرياضياتبتعليموالمتعلقةالساعةبموضوعاتوالاهتمامالمشاركة.

هذااحتواءاقتراحتمكماالتعليم.أساليبلتحسيناقتراحاتمنحولها
اتصالتسهيلبهدفوعناوينهمالجمعبةاعضاءباسماءقائمةعلىالعدد

العددهذافي

الباني(الرحمنعبدسميةالدكتورة)معالعددلقاء©

ابومريفةسلامةفدوى/الأستاذة

أفكاررسالةبيمندوأسياء

علومكليةالدينشوفأحمدد. سعودالملكجامعةالحاسب

سعودالملكجامعة_الفلكقسمالطرابلسي١.حسين

سعوداملكجامعةالعملياتوبحوثالإحصاءقسمابونائبمحمد١.

سعودالممكجامعةالبذاتفرعالرياضباتقسمعزالدينوحيدقسمت١.

المكرمة-مكةالقرىامجامعة.

المنورةالمديئة-التربيةكلية

الملكجامعة الظهرانفهد

المعارفوزارة

ثانوية الرياضالجزيرة

الدوسريمحمدعمرانفالحد.

عبدالعزيزاسامةد.

الشعيبيعبدالعزيزد.

الحزاميعبداللطيف١.
العويشقمحمدصالح١.

6441م(()آذار(مارس-١ه14١))شوالالرابعالعددالثانيالسنة

)١7(صفحةالبقية

الطبيعيالعلمفيعنهبديللااللوجود©
0.....طهعبيدمحجوب/ا.د.

0

الرياضياتتدريستطويرحول©

كنجوىانيس/.د

جدلغةالكسريةالهندسة©
8.الذكيرأحمدفوزي/الدكتور

متكاملةرياضيةمعرفةنحو©

8الطويلمجدي/الدكتور المثلثاتوتشابهفيثاغورثنظرية©

والمنشاالمولدعربية
41دااالجنيديمحمدمسسطقمهنس]الذكتور

الريالبيئةعلم©

...خلفعادلزكريا/الأستاذ

وايلزإلىفيرمامن©
اسمحانالرحمنعبدمعروف/الدكتوز الرياضيالفكرتاريخفيالمسلمينالعلماءدور©

8حميدةالاينمحبيحسن/الدكتور

والرياضياتالحاسوب©
1

٠أفكار-



عور لكر ذا يوا فرحم فاج مسرن زاون وميم ص]

ير حصي رج 0 0و حور لصحي
بغار رج يوجر رذ ذم صر

*ا +»
يلجر

امودة ترايت ل يسدر لاني الامظ اير
دغر رج ير جا

صو
0

٠...
امتح حو كوو 7م

عبج

فوس ره تك لعفم تمبه دير ودر فد ةرط يحتج يواه ذا
خيضي دج 9م( )جر

«حص عط رجت حم ضع قديغم

ا
(وجي وبي اح

**
يدجو اتعددواي لحف منج

:
لضعم لاب لقنا

٠...
»#جير

مأ ©لس عفص جم 3ه و دج كيرجو صر
دو رضي ليام صجى فج

الج م أو "وجرا لجخم
ثم

لجار وتويك وذخا *أو «و»

تعر “ايا
يي فو

د جو عمج ده ضام
لاملا

لأيربيل لج انماث ليع لقي

٠...
خرص باضه لدبي

لصوم مبوتي اه حخرم طم ونج
و

اجرخ وض قم رحج وج
21 76 تور وإخكر صو دف تو

رك ضيه ثب اط محص
المج ااا

سلايد الجمدافيا ات فلا

> سحو ني كاز صر من عع عموا صخرم هم لتججيو تر صو وكارح مسحجر وض
| عخم )لصيرذخ ص قم( جور زور جد

6 عر
سج اجاج 1:23

***
مرج 0وها كر 0ص ميو م فوم قمعه بقار رج مع مام

تمسدررات يدج المسر

رسا
اانه لأروجيا لزنه

بجزاءك( حصه دام موسر رجه ابرهجا وم بجر رو حجار لسو رسب

اوضر 4ه ترج يد | وا مدر 2ه

جك ير
نطتثاز ختسم بنع

01
رجور اصير الي طج عر ىكوه 0 كبو تجو بطر م1 صحأة
امستدان يدري اميا اه طم في الها
رج صر برحدر

0و وص رد7 عرو وحص 0:23
**
كر حجر ووم تجا

كبو وز لعج رست :م
٠. ليريم

6ت ره عرس اد ععحهم عظضما

ري طم مجر
خب صمب

أوم تج أده أ تج 0 خروصة0م صر م سر جالج م م تحجرادر ماو حراس حوري لسو ع

حص صر رطا طب قمر
0مي تنجو “كور عضوم قاس يج

كر م نوكا رجام صر جد 3:
***
نيم ع ماعدم 0ج دهم صر ردم هآ



تسم

سق
المأستس«ف

الطبيعيالعلمفيعنهبحيل]ا

فطرة:اللهبوجودالإيمان

الحديثوفيالكريم؛القرانيالسياقفي

الإنسانأنتوضعكثيرةإشاراتالشريف.النبوي

والحياةالكونخالقالله.بوجودفطرةيؤمنالسوي

معالإسلاميةالدعوةقضيةوكانتوالإنسان.
الخالقبينالصلةوبطبيعةبالتوحيد؛تتعلقالكافرين

الرسالةصحةوكذلكالبشرمنوعبيدهسبحانه

العلمتاريخمنقريبعهدوإلىوصدقها.المحمدية

 لم-عشرالتاسعالقرننهايةحتىريماالطبيعي

كانبلالطبيعي,والعلمالإلحادبينارتباطثمةيكن

روعةإلىالبحثيةكتاباتهمفيالعلماءيشيرانمالوًفا

صفاتتهيئةفيالخالقتدبيروحسناللهخلق

مقاصدها.وتحققاهدافهاتناسببحيثالمخلوقات

العلماءأهم)ولعلهنيوتنأمثالمنالعلماءكان

علىالناسإلىيتحدثونالبشرية(تاريخفيالطبيعيين

انكماالجميع؛يقبلهامسلمةاللهوجودانأساس

مسلمةرذيلة؛والكذبفضيلةالصدق»إنمقولة

الجميع.يقبلها

وبعدونظرياته,الطبيعيالعلممفاهيموبتطور

التقنية؛لتطبيقاتهالباهرالنجاح
ته

فيالمسلماتومنهاالمسلمات..على»الثورات«فظهرت

فيهاأصبعفترةوجاءتوالدين.والأخلاقالعادات

أوعلمعلىترتكزلا»تقليعة«...الشبابعندالإلحاد

عالممؤلاءبعضغزاالايويعرورلوتامل.فلسقة

واشتهر«فيهبرعمنومنهمالطبيعي؛والعلمالفكر

صنوالطبيعيالعلمأنللناسوصوروقدرففكر

منالإلهيةبالعقيدةالتمسكوأنوداعيته.الإلحاد

طهعبيدمحجوب/د.١
العلومكليةالفيزياءقسم

سعودالملكجامعة

العلمتطوريواكبونلاالذينالجاهليةسمات

وفتوحاته.الحديث

الطبيعةعلماءملاحدةمنعدًدااليومونجد

والحياة«المادةوظهورالكون.لنشأةتصوراتقدموا

تخدملااللهوجودفرضيةأنظنهممنهايستفاد

علىالمبنيالفكروأنالمعاصرللإنسانمفيًداغرًضا

فيالدينمحليحلأنيمكنونظرياتهالطبيعيالعلم

سئنهمقاصدوفيونهاياته.الوجودلبداياتالنظر

وبمقدراتالطبيعيبالعلمآمنتفئةهؤلاءوقوانينه.

المحدودءنطاقهعنبهفخرجتالإنساني؛الفكر

بالظنأعمتهأنبعدالبعيدة.المراميفيبهلتهتدي

اتفذمن)أفرأيتعلم:علىاللهفأضلهاوالهوى.

سمعهعلىوختم؛علمعلىاللهوأضلههواه.إلنهه

بعدمنبهديهفمنغشاوة؛بصرهعلىوجعلوقلبه؛

]الجاثيةتذكرون«أفلاالله

التيالبدائلعلىالتعرفالمقالةهذههدف

خلقالله؛بوجودالإيمانعنالفثةهذهتطرحها

فإنفطرة.اللهبوجودالإيمانانوإذومدبره.الكون

يقبلهفكيفالسليمة.الفطرةتستنكرهمسخإنكاره

هؤلاءانالواقعفيسنجدالفطن؟الذكيالعقل

لبوسيلبسهاتحايلًاالإيمانيةالفطرةعلىيتحايلون

خالقبوجودالاعتقادإلىدائًماينتهونإذالإلحاد.

الماديالكونخارجمنللقانون...أوللعقلأوللكون

الطبيعي!العلمموضوعوحدههوالذيالمشاهد؛

وتغلبتظهرالتيهيالخالقبوجودالإيمانيةالفطرة

البداية.فيذلكعكسعلىالمظاهربدتمهماوتبقى.

الإلحاديةالبدائلأهمأتناولأنوقبل

الطبيعي«العلمعلىالمبنيالتفكرمجالفيالمعروضة

الطبيعةعلماءفهمسوءعنالملاحظاتبعضأقدم

الدياناتفيباللهللإيمانالعلميللاساسالللحدين

مااستحالةتبينعامةحجةأقدمثمالسماوية.

»تفسيرتقديممحاولةمنالملاحدةهؤلاءإليهيسعى

والقوانينالكونلظهورعلمي الطبيعية.

للاساسالمحدينالطبيعةعلماءفهمسوء

باللللإيمانالعلمي

)دونالملحدينالعلماءمنلهمقراتمنكل

حاجةباللهالإيمانأساسانيعتقدوناستثناء(
»اراد«ظواهرلهاءتفسيرلاظواهرلتفسيرالناس

ذلكمعنىذلك.سوىسبًبالهانعلمولااشحدوثها

ارتباطلها)أيحديًثاتحدثالتيالأشياءأن

ويدعونظنهم.فياللهوجودتتطلبلامعلوم(سببي

تفسيانجهلكناإذاالحياةخلقاللهبأننقولاننا

نظريةلديناصحتإذاولكنالحياة.لأاصلعلمّيا

الحياةتكون)كأنوقبلناهاالحياةأصلفيعلمية

كيميائيةتفاعلاتنتيجةدافئةبحيرةفينشأت

فقدالطويلة(,الأمادعبرتكونتمعقدةلجزيئات

وعلىالحياة.خلقاللهبأنللقولالحاجةانتفت

علةعليهايعلقوناخرىظاهرةعنالبحثالمؤمنين

إيمانهم.

مماكتابمنهيخلولاالسقيمالظنهذامثل

علىالمترتبالفكرعنالمعاصرةالكتبمنيديفيوقع

هوكنق«الدينية:بالعقيدةوصلتهالطبيعيالعلم

لأنغريبأمروهذاوغيرهم.دوكنز«

عذرمنوليسوميسورة.واضحةالإيمانية

عهااامبها.جهلهمأولخطاهمالمفكرينهؤلاءعند



ل
أن يري ناذا اتيف فد افد تور كلها

“ابح خصرة و راقو فر يكار ذج مجممج وب فر زر 0 يدا لوجي
وخر تور يعمار نج "جد احيرا دودم زب رحد ور ترصور وخ قتي

7ج ]0 بوصراوج ثم وتوم خطظيرة عم
كه بره تي )00 ياواه جح

ا
رج الو

م 0 افو او “ابد
م< ونح جه

م صو لج رحو طن فى في بح
© خرص جور حر

أ
توج سج

“كز جرص يوز رص عوقو خصرة جر
صر كر لجرك )يتجمر نعور( "مكو
الح 0ه يذخ يمر محا جرصم
فر تووم دسج رم بو رحج
جا

©
باغو “لبح جا سس

مجر ااوة فر مو زنك مجه ركد

ثم طبع يس كدف حف
ماد ود 0 اديه "ابس اوراص تررس

امووكر افع فو واه تور ثر
وعو 0ت

جم فضا فور لبقت موريج
الرسمريقسا وسينهدم #وجر ذكور يكو )ذ(

رصي 11
أذ - حر - 1+ جه جد 1*١

ذم٠ رج تاس جر كج م ودح جيل
7171 0ر2 اط

)أوررك جر اط مج ور
تحجر صر زج فرج هه دول يخي ع
كص ور مذ رحج 0 م[ وح »نصد

ب صحة جر احج ##رصر

ذ دي
م تيص ركم اكه اج فب روجا
مد اجو عد م(( فوخ لور ور ]رم جر رص حمر رج 07 رمو

فو افج فر كبرص
او 0رخ

09 رص ام د اده
تي طاو

0ه جم يه و احا
1١ الانها ورذم م صم حر كز
جه ضر اخومطق بذكو حوور نج

اج إل| او بو الووكز تج ياي تيون70 ور قير كاه فط قر

ويح صر مج مور
م رس لض

اعدو ذخ 02 د ر7[ طبع
رذ

ميخ ام

إن أو لذ لز م الجسم
حص ددا كم ١ج

رصخ “حر
فصر فقوو - لبتي تور بابخ

البرمتمسييسم #بصمر ذكصر ياو )ز(

المتتغورة رزيس (جر قوة فير توا
ردك ورك أو أو ووه زو لس
م جرف مام وخا) يمخط برضا

ود اقزر ف صا اضو
ان سم ررض نجام جه انض
جار
و

"بور اج حم رحننها

ار كور بص دام نج شع
امح 75م زوضا روح تنك فج

حور
و

تور ص ريدن دصو مر

التديحة بيجاوم مم عاب دكين اج جه

اوو
تحور كوك وه جنع

كاهدوو 0 "مر وحم ص فط ررقدعم أو را فو م وه م ذاو تسواا ص
وج

ص ور مم اضو اص

خوك هد كاصى رج توا عصرم
بخووذكة زج لاد ارج ثرا بودر رجا تنص وم ذاو 41 رط طوهاا
خض توم 7د قور م

نضور اص
تسوك )( صرح د ا؟1ً( عدجا رجمها الصو عر ان ورم ذو طب
ثم بوذ

ذه وذح م حجر جر
“كم احم © عرد خط :جه ح)تما
تتم قد ةط تسج عم

باد
ضع رباع رفت زاج حا

اطي
مم سحي رذج أت

وو
تسج تود

ثري لأسا :وتادة توج 0ه ور ص
الج

١

1
0ج تسج صقا

اواج وج حجر ص "عبطت
ومما حو اج بر > فور
ا واس تق

و
ور ور 6و يحور

يسور م جحمر ع تسور اضتي ور
ع مص كب او رك رجام بي

وي ار ذه 0ص لور01 “اذو سي ووم و وه أ يهمم جار بار مجر م 7 17/1
ىر مسق مر اجر م وج 9
بر 02 اميس فور فرج جر مم عجار

جر تع جوم صو
ار6ةد

ضرح 0 جر عي اما
ام-6 ود راسد

جلاا - زااواي وار "لص رج
ا

روجام جدونه
احير طميعط عبج فور اجر 02

رك ا1ع عد عم ما
جا

طب لابج و دم حت متي جر طب
وب تي :فيخي ضجيم ججة ججة 732

ذكيو نود ري
ود ررم لور :تمسو

)متفمد لأ جر دخا تت كر ضح بجر

م
بوجو رو لعج خم ججح فر

فور ع او حجر 2 فب فبر

ارسي جر
أ

ردج قم يج بيروي مججة كو رس

ريو 0 حفر
كر

بور مجع جص
وج مسد جر عت مر جحجرا
وى رس زر تاوم[ وو

رف

1م
توصي يوجر

كج

جر ام دصي

إذ صر اجو جو م عض او نوها
جرم وج م كي بخ جر وصر درج راام وحم اتج و م رجمو

كير فور وح اث

ضفرو م و مر صقر ومم
)جححور )77 جه رصت اهو نما

02 اكز © رحد اع

أ 7ه بر
دجو ذه

وضع
هم تسر

وحمها يود

وا وو ١ حص :موجح ادم[ للمترصارض جا باذ زد
لام زر حراجذا حم رورس روي
دوعر مصجواجيى

د دوا
فد جا تسوج

ور رج ونوا تسبح لو
اذ جم ©

أربي باغ لدان عد ل امت كررن جد أ ات 5 نخد طر خوا
م كناخ جر صخر دفر كردا عععرر

لبمحكان "برا ارركم جم الصو

تج م0( اتججوء طرخ ججح ب وج
اسيم يال “ارب افير ل لاه داهن
مج تجو قور الور كج مرهمرخ محر ط نود تسم م

اوور رم

أ
جر باج ف



الأوعيةلتصنعالمبرمجالدقيقالنظامإلىالفوضى

نحوالتطوروجهتالتيهيأيالذكاء:حفظتالتي

بلمساتهذاكلالإنسان.نحوتميزثمالحياة,نشأة

لطيفة
غير

وإرادة.بذكاءلكنمحسوسة.
عقيدةآيةمثلعقيدة.التصورهذاانلاشك

هويلأنالطبيعيبالعلمالوحيدةصلتهادينية؛

يقتفيالسابقالتصورمثلشهير.فلكيفيزيائي

صورفيوأبديته؛الماديالعالمازليةالتصورهذا

مهًماوليسكثي.فيالمعاصرعالمناتشبهلاقدوأشكال
مرحلةمنيؤديالذيالطبيعيالقانونهويللدى

بفكرةسابقهعنالتصورهذاويزيدأخرى.إلى

كلفيسيطرتهاتبسطالتيالمهيمنةالذكيةالإرادة

الوسطفيالذكاءاستمراريةمنلتتأكدالكونأرجاء

إلنه«الحقيقةفيالذكيةالإرادةهذهالمادي.الكوني

الموجودمنيْخلقولكنهالعدم«من

منالذكيةالأحياء-تعقيًداالمخلوقاتانواعأكثر

انإليهاويوحيوينميهايرعاهاثمالفوضوي,الجماد

الحاجة.دعتكلماجديدةاشكاًلاتتخذ

اللهيكونأنبهذايقولمنيرفضكيف

برسالةعبادهمناختارلمنأوحىقدسبحانه

الإلهيةالذاتإنتقول:السماويةالاديانالسماء؟

ولمومخلوقاتهاءذاتهاعنفأفادتللرسل.أوحت

والتخمينللظنالكبرىالوجود

منأقربوهوهذاءهويليقبللملماذاوالأوهام..

كيالمادةلجزيئاتالذكيةالذاتمنوحيدعوى

تتكاثرمعقدة.كبيرةجزيئاتفتشكلنفسهاءترتب

والذكاء!؟الوعيلتحفظ

قماادري«-»لاانهاذكرلهويلإنصاًقا

الدينيكون»ربماالختامفيقالفقدبالدين.يتعلق

الدينقبولفيمشكلتهيدري؟«.منصحيًساء

لمازليأبديعندهالكونالخلق:قضيةالسماوي

قدمهاقديمة.كونيةنظريةهذافيولهيخلق,ولمينشًا

الكونعلماءمناحًدااناعتقدلا8541م.عامفي

نظريةالمشاهداتكلأيدتوقدبها؛يأخذالمعاصرين

المعتمدة.الكبرى«»الفرقعة

الوجود:تحكمالكم؛»ميكانيكاانفكرة)©(

المعروفين.الكونعلماءمنعددفكرةهذه

هوكنج؛80!8141وتدي؛78188011ويلرمنهم

الكونبأنوآخرون.10811هارتل؛81811

موجبةدالةتحكمهمعزولنظام

وفق
ونظمقواعد

تحتاجلاالتيالدالةهذهبوساطةالكم.ميكانيكا

إمكانيةالكمميكانيكاتفسرابتدائية.معطياتلأية

الممكنةحالاتهوتحددالعدم«عنالمتميزالكونوجود

مغلق«النظامهذاحالة.كلحدوثاحتمالاتوتعطي

الحاجةفيهوتنتفيخارجية.مؤشراتعليهليست

خالق.وجودلافتراض

قانونوجودفرضيةعلىالفكرةهذه

انبتبيانالمشاهدالكونتحقيقويفسرالوجوديحكم

وتحديدتحقيقه؛مناحتماًًلأقلتحقيقهعدم

كلواحتمالعليهايكونأنيمكنالتيالحالات

ميكانيكا-القانونوهذامنها. منجزءالكم
أنهإلاالداخل,منحصلناهالذيالشامل«»القانون

عقديةفرضيةتكمنهناالخارج.منالآنيصل

موجوًداكانالمادةسلوكيصفالذيالقانونمهمة:

مسؤولوهوالمادةهذهوجودقبل

الطبيعيللقانونبأنالاعتقادتكافءالفرضية

االصدرهذاواننعلمه؛لاالكونخارجمصدًرا

العلمحدودضمنهذايقعولاغالب!والكونموجود

الطبيعي.

نطاقفيمقدمةالفكرةهذهأنلاجدولنفترض

صحتهامننتحقق
الادعاء

حققالتيالكيفيةهيهذهبأن

صحةمنللتأكدالعدم؟منالمشاهدخلقبهاالله

خارج-مشاهدوجوديلزمالكمنظريةتنبؤات

التأثيريقتضيوهذاعليه؛قياساتيجرىالنظام

النظاماستجابةودراسةخارجيةبمؤثراتالنظامعلى

المعزولالكونحالةفيهذايتحققكيفللتأشي.

خارجه؟مؤثرولامشاهدمنوليس

فينفعلهأننستطيعماكل
هومحاولةالحقيقة

 منالتأكد الدالةهذهكانتإذامماالداخل

إذامماأيخلقه.بعدالمشاهدالعالمتحكمالكمية
سلوكيصفالذيالشامل«»القانونهيكانت

حدودفيوهي-هذهوحتىالمشاهد.العالمفيالمادة

انبسببمشكلاتمنتخلولا-الطبيعيالعلم

وجودتطبيقاتهاوتتطلبإحصائية؛الكمميكانيكا

المتماثلةالنظممنكبيرعدد
الحالاتعلىتتوزع

فرضيةاخترعواالإشكاليةهذهلحلالممكنة.الكمية

ينقسمالعالمأنتفترضالتيالمتعددة«,»العوالم

عمليةكلعند»النسخ؛منكبيرعددإلىتلقائًيا

ونكونالممكنة.الحالاتإحدىمنهاكليحقققياس,

لهاءالمناسبةالحالةتحققالتيالنسخةفينحن

هناك!شيًئاالأخرىالنسخوجودعنندريلا

الطبيعيالعلمضمنالفرضيةهذهيقبلونكثيرون

الواحداللهوجودعقيدةيقبلونولاالتجريبي؛

!الأحد

أنتوضيعهوهنايهمنامافإنحالأيوعلى

حلاتقدملاالمعزولللكونالموجبةالدالةفكرة

العلمحدودفيالعدممنالكونظهورلإشكالية

الفكرةهذهانإلىنشيرانيلزمكماالطبيعي.

ميكانيكا-الخلقيحكمالذيالقانونانتفترض

 تبريره.أوتفسيرهتحاولولامعطى,الكم

خاتمة:

استحالةعلىبهااستدللناالتيالحجة

العلممنأساسعلىوالقانونالكونظهور»تفسير«

دلالتها.قبولمنمناصولاقائمة.الطبيعي

وفيلإنكاره.سبيللاحقفطرةالإيمانبأنوالعقيدة

الخروجلزوميوضعماأوردناهاالتيالثلاثةالأمثلة

فيالواعيالتفكرأجلمنالطبيعيالعلمنطاقعن

التفكرهذامثلانوبينوالقانون.الكوننشأة

اللهفطرالذيالإيمانوجوهمنوجهمنيخلولا

ونكرانه.جحودهبسرابيلتسربلوإنعليه؛الناس

لنالعلمأنتبيانالمقالةهذهإنالقولوخلاصة

وتعالىسبحانهاللهبوجودالإيمانعنبديلًايعطي

لاأفكار-
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العامةالمبادىءلبعضمقترحات-7

أناعتقدالطالب؟ذكاءمستوىرفعفيتسهمانللرياضياتيمكنهل)١(

موروثذكاءمستوىرفعفيالمحيطأثروأنبعيدحدإلىموروثةفطريةمسألةالذكاء

الطالبذكاءصقلفيتسهمأنلهاينبغيالرياضياتولكنللغاية,محدوداثرهو

هذاقدرةمنوتزيدوالتحدي؛الامتحانمواقعإلىنقلهفيتسهموانفعاليته؛وزيادة
اكثرمنليسالمهمةهذهعنالرياضياتمجالفيالتربيةوتْخلالابتكار.علىالذكاء

حساسةاخرى.جهةمنهي.المسآلةهذهولكنالإطلاق.علىلهمبررلاتراجع

الجامعةقبلمامراحلفيفالرياضياتالتعليم.ديمقراطيةمسالةتعسلأنهاللغاية

وهيالوسط.فوقبذكاءيتمتعونالذينالطلابمنالنخبةعلمتكونأنيجوزلهالا
الحدودضمنولكنللجميع.الرياضياتبمبد!صادهاالتزاًماتلتزمأنإلىمضطرة

يتمتعونالذينأولئكاهتمامتثيرلاوتافهةسطحيةتصبحبحيثتمسخهالاالتي

الأيجبالرياضياتتقدموعندماالذكاء:منالمتيسطفوقأومتوسظبمستنوى

نجاحلمدىكميمقياساقتراحصحوإذاقواًما.ذلكبينوإنمانقتروالانسرف

منعاليةلنسبةممتازبنجاحتسمعالتيوالكتبالمناهجإننقولمعينةمناهع

وكتبمناهجسلامةفيالريبةمنبدلاوبالمقابلسليمة.غيروكتبمناهجهيالطلاب

المتوسط.عنذكائهممستوىيقلالذينلأولئكمقبولبنجاحتسمعلا

بينالتفريقينبغيالخصوص.وجهعلىالثانويةبالمرحلةيتعلقفيما)ب(

بشكلالاساسيةالفاهيمطرحالمفضلومنتطبيقاتها.وبينالأساسيةالمفاهيم

يبقىبحيثمنهاكليتوجالثالثالصفوفيالثلاثة.الصفوففيومتسلسلمتدرج

الأساسياتهذهوتقعالسابقتين.السنتينفياخذهلمامدرًكاالطالب

أصناف:

الإحداثية»الهندسة.الأعداد#نظامالجبريةالبنى*

علىفتتوزعالتطبيقيةالمهاراتعنوانتحتتدخلوهيالتطبيقاتأما

الصفانالاعتبارفيالأخذمعتكرار.ويدونمتكاملةبصورةالثلاثةالصفوف

ممافقطالعلميةللشعبةوالثالثالثانيسيكونبينماالطلابلجميعمشتركالأول

تقدمأنينبغيالتيالتطبيقاتانواعلبعضالطبيعيالمكانثانويالأوليجعل

وذلكالثانوية.المرحلةطلابلجميع
وفًقا

سواءالعامةحياتهفيلهااحتياجهلتوقعات

علميا.امأدبيالمقبلمسارهأكان

الزمنحدودفيتقتصأنالمهاراتتنميةإلىتهدفالتيللتطبيقاتوينبغي

التيالرياضيةللمفاهيمالمفيدةالتطبيقاتمنبأنواعالطالبتعريفعلىالمتاح,

علىالمتميزةالمقدرةتنميةأماالمفاهيم.هذهوجلاءتثبيتفيتسهموبحيثأخذهاء

تتركأنفيجبمنهاءوالمعقدةالدقيقةالأشكالسيماولاالتطبيقات؛هذهمعالتعامل

منمتقدمةمراحلفيأوأخرى.مادةفييكونأنيمكنالذيالطبيعيميدانهاإلى
مثلًا.المعقدة,فالتمارينالمختلفة.المهنيةالتخصصات

في

قدالمثلثحلتطبيقات

المساحة.هندسةتخصصاتفيالطبيعيمكانهاتجد

واقععنالمنقصمبمظهرالرياضياتظهورلمشكلةجذريةمعالجة)ج(

أهمهاأسبابعدةإلىالمشكلةهذهوتعودالحياة.
العامةالمفاهيمتربطالتيوالأمثلةالتمارينمنلمجموعةالابتكارغياب١-

الحياة.بواقع

معمباشرةتتعاملالتيالرياضيةالعلوممنتقريًبالرياضيةالمناهجخلو7-
العمليات.وبحوثوالاحتمالالإحصاءمثلالحياةمشكلات

بالتطرقتسمعرائعةوسيلةيكونانيمكنالذيالآليالحاسبغياب"-

الرياضياتوطرائقافكارامباستخدالمثى,الحلوللهاوتضعالحياةواقعمنلامثلة

الثانوية.المرحلةلطالبحتىميسربشكلالمعاصرة,

عنوان:تحت0841معاماليونسكووزعتهانشرةمنيليماونقتبس

الرياضياتلتعليمالدوليةاللجنةعنصادرةالتسعينات«فيالمدرسة»رياضيات

سدع
النالمجالاتفيمائلًانوياتطوًراالآنيجتازالعالمأنفيهلاشك»مما

فيالنظرإعادةيجعلبدورهوهذاالمجتمع.علىالمباشرانعكاسهلهسيكونمما

بمامباشرةيتأثرانالرياضياتلتعليمبدولامنه.بدلاأمًراالتربويةالأهداف

حياتنافيللحاسبعجيبةبسرعةالمتناميوالدورللحاسبالسريعفالتطوريجري.

وكنتيجةالمدرسة.رياضياتفيالتطبيقاتدورعلىمجدًداالتأكيدإلىقادالمعاصرة
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متكاملةرياضيةمعرفةنحو
بشيرعلىمحمد/الدكتور

قسم العلومكليةالرياضيات

سعودالملكجامعة

فيالهائلبالانفجارالحديثالعصرهذايتسم

كمية

-الرياضيوالبحثالمعرفة
وهيآلاعشرالتاسعالقرنفيمالوفةتكنلمفرييرةظاهرةالانفجارهذاصاحب

ذلكفينشأتالتيالكبرىالرياضيةالمسائليمثلالذيالرئيسيالتيارعنالبعد

ممابمكانالأهميةمنالكبرىالرياضيةالمسائلتلكإنله.السابقينوالقرنينالقرن

التيالعلميةالأبحاثمعظمإنالرياضيات.علماءكبارباهتمامتحظىجعلها

الجزئيةالرياضياتبقضاياتهتمالرياضياتفيالعالليةالعلميةالدورياتبهاتطالعنا

بقضاياصلةذاتعميقة,نظروجهةمنحتىتبدولاالتيالقضاياتلكالهامشية.

الرئينيالتيارهذاإنالرئيسي.التيارفيتصبلافهيويالتاليكبرى,اساسية

اكتسبإنهإذالأحوال,منحالبأيتجاهلهيمكنلاالرياضيالتراثيشكلوالذي

التيار-بهذاالمادةهذهيعرفونالرياضياتعلماءبعضجعلتكبيةلدرجةعاللية

الكبرى:ومسائلهابموضوعاتهاالرياضياتيعرفونأي

المقدراتذويمنالرياضياتعلمفيالباحثينعلىاليومالعسيرمنإن

الدورياتفيالمنشورةالعلميةالأبحاثمنالهائلالقدرهذامتابعةاللتوسطة

مرضربقدرالأبحاثهذهمواكبةالباحثينهؤلاءعلىالصعبمنأيًضاالعلمية.

حرصلعدمأصعوبتعبيرمعلومة.كبرىبقضاياالمباشرةصلتهالانقطاعنسبة

الاساسيةالرياضياتبقضاياربطهاعلىكثيرةحالاتفيالبحوثهذهأصحاب

اهميعدمباشًراريًطابالكلياتالجزئياتربطإنإليها.إرجاعهاحتىاوالكبرى.
الإنسا:المعرفةأهداف

يسعىالتيالوحدةتلكالإنساني.الفكريالنشاطجميعوتعمالعلمروحتسودأن

هوهذاولعلللإنسان.الفكريالإشباعتحققوالتيالأزلمنذالبشريالعقلإليها
كانتإذاأنهاإلاالمعرفةتكاملفيالواضعدورهامنبالرغمالجزئياتأنفيالسب

شموليةرؤيةإلىالمتعطشالإنسانيالفكرغلةترويانيمكنفلاالأصلبتورة

اكبربقضاياالجزئيةبحثهقضاياربطمنللباحثبدلالذلكالأشياء.لحقائق

للقراء.ذلكوتبيان

الإنسانعلىالصعبمنجعلالعشوينالقرنفيالرياضيةالمعرفةانفجارإن

منبدلاكانلذاالمادة.بهذهالإلامالرياضياتمادةفيالتخصصينشدالذي

والتحليل.والهندسةالجبرمثلالمادةهذهفروعمنمعينفرعفيالتخصصظهور

والإسهاممعينلفرعالعميقالفهمأجلمنالعصرهذافيمهمأمرالتخصصهذا

نجمتسلبياتهناكأنإلاوإيجابياتهللتخصصالأهميةهذهمنبالرغملكنفيه.

أمامالبتةاذنيهاغلقممنالتخصص,لمفهومالبعضإدراكلعدمنتيجة
الرياضية.المعرفةبترإلىأدىمماالأخرى,التخصصات

الأساسفيمنهالغرضكانالدقيقالتخصصأنالكثيينعلىيخفىولا

الكلفهمبصددالكلإلىالجزءإرجاعيمكنبحيثفيها.والإسهامالمعرفةعمق

أنهالدقيقالتخصصسلبياتفمنمنه.بدلاشرالدقيقالتخصصوكأنوإدراكه

إلىادىالانزواءهذادائرةفيالانزواءإلىالمختصينالباحثينببعضأودى

العظمى.الرياضيةالقيمضياعوبالتاليالرياضياتلمادةالشموليةللنظرةالافتقار

تقديمالآنالصعبمنجعلتالتيالكبرىالرياضياتكارثةهيهذهأنلاشك

عليه.متفقلهاتعريف

الأولالوجهةوجهتين.منيبررهامالهاالرياضياتلمادةالشموليةالنظرةإن

للفردالدقيقالتخصصجانبإلىالأخرىالرياضياتفروعمنكافبقدرالإمامأن

انطلاًقاوذلكالدقيقالتخصصهذاجوانبإدراكفيفعاإساهًمايسهمالباحث

التخصصبينللتوفيقمحاولةأمامأنفسنانجدوبالتاليالمعرفة.وحدةمبدامن

تحقيقسبيلفيالرياضياتلمادةالأخرىالفروعمنبقدرالمناسبوالإلمامالدقيق

المعرفةشمولية

التخصصفيالمتمثلةالجزئيةالمعرفةأنارىفإنيالثانيةالوجهةمنأما

الجزئيةالمعرفةهذهتكاملهيالحقيقيةالغايةوإنماذاتهافيغايةليستالدقيق

هذابأكملها.الرياضيةالفروعوحدةيشكلاكبرإطاروفياوسعنطاقفيالرياضية
معرفةتحصيلفيالروحيةالرغبةبإشباعظنيفيجديًرايكونالمنشودالتكامل

بينالتوفيقمحاولةايًضاتعززالثانيةالوجهةهذهأننجدثمومنموحدة.شاملة

نجدحقيقةمطلوًبا.امرابينهماالتكاملوتجعلالأخرىوالفروعالدقيقالتخصص

بنيةأيإلىنظرنافلوذاتها.الرياضياتمادةلطبيعةالفقريالعمودهوالتكاملأن

أنيمكنترىيافهلتكاملها.علىاساسّياإعتماًدايعتمدتركيبهاأنأدركنارياضية

الرياضيا.مادةتصبححتىالرياضياتفروعجميعالتكاملهذايسود

السؤالهذاعنالإجابةفيمتواضًماإسهاًماأسهملكياعلى؟مستوىعلىمشتركة

اولاعملية.فعاليةوذاتالإجابةمفيدةتكونحتىمعينمجالفيحصرهمنلابد

ااالاند
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يكونلاربماعرضتهاالتيالمقتضبةالصورةبهذهللتكاملالتصنيفهذاإن

لهذاعنديأنهإلاهنا.ليالمتاحةالصفحاتلقلةواعتذرللبعضواضًماأوكافًيا

النقاشمنلمزيدالزملاءمعالفرصةليتتاحأنوأتمنىيسندهماالتصور

الغراء.المجلةهذهصفحاتخلالمنأوبناءةفكريةلقاءاتخلالالمستفيض

المتكاملة.الرياضيةالمناهجفعاليةفيالمعلمدورأهميةإلىالنظرالفتواخيًرا

النقطتين:بهاتينالاهتمامارىالمعلمدوريخصففيما

منيتأتىمتكاملتصورلهيكونأنعامةبصفةالرياضياتمعلمعلى١-
منكانإذاالدقيقتخصصهإلىبالإضافةالأخرىبالتخصصاتالكانيإلمامه

فعليهالمدرسيةالمراحلفيالمعلمينمنكانإذاأماالدقيقة.التخصصاتاصحاب

فيالدراسيةالمراحلجميعفيالرياضياتمنهجإلىشموليةنظرةذايكونأن

المدارس.

مادةالمتكاملةبالطبيعةمبدثيةناحيةمنواعًييكونأنايضالمعلمعلى-
يكونسوفالأساسهذاوعلىطلابه.إلىالوعيهذانقلفييشاركوانالرياضيات

توحيدبصددالعلاقاتهذهوتعميمتبويبثمرياضيةعلاقاتخلقعلىقادًراالطالب

لمادةلمتكاملةالطبيعةاستيعابمنالطالبيتمكنولكيالرياضية.تجاربه

انوالجامعيةالمدرسيةالتعليميةالمراحلكلفيالرياضياتمنهجبدلاالرياضيات,

للمادة.المتكاملةالطبيعةهذهتؤكدرياضيةموادعلىيحتوي

)3(صفحةبقية

لتحقيقهتسعىالجمعيةاهدافمنهدفوهوببعض؛بعضهمالاعضاء

للجميع.ومنافعفوائد,منلهماعليهوالتاكيد

عنتمخضتمستفيضةمناقشاتدارتالعلميةالمجلةموضوعوحول

وهم:اعضاءسبعةمنمكونةالمجلةهذهلتحريرهيئةتشكيل
للتحريررئيًساأبوعمهعبدالرحمن/الدكتورالأستاذ

عضواأنائدامفكتور/الدكتورالأستاذ

عضوادشموخشريف/الدكتورالأستاذ

عضواالذكيرفوزي/الدكتور

عضواالبارعلويمحمد/الدكتور

عضًواالخميسعبداللهيوسف/الدكتور

عضًواالقويزمحمد/الدكتور

منمستشارونالعلميةالمجلةلهذهيكونأنعلىالمجتمعوناتفقكما
للأبحاثالعلميالمستوىلضمانوذلكالمتقدمة.الدولمنالرياضياتعلماء

المنشورة.

أنبعدالله.شاءإنقريًباالمجلةهذهمنالأولالعددوسيصدرهذا

الرياضيةللعلومالسعوديةالجمعيةوستقومالإصدار.إجراءاتتكتمل

السريياضيةللعلومالستسوديسةالجمعيسةإدارةمجلس
6141/1161الهاليالعامل1اجتماعهيعقد

موافقةعلىللحصولالسعوديةالجامعاتفيالعلميةالمجالسلدىبالسعي

متطلباتضمنالعلميةالمجلةهذهفيينشرمااحتسابعلىالمجالسهذه

التدريس.هيئةلاعضاءالعلميةالترقية

خاًصاءاهتماًماالمجتمعونأولاهافقدالرياضياتتعليمندواتوحول

فيالتعليموتحديثتطوير.علىللحثالساميالمقامتوجيهاتصدرتأنبعد

والمستجداتالتطوراتاستيعابإلىتعالىاللبمشيثةيؤديبماالمملكة

فيالحاسوباستخدامانتشارالعصرهذافييخفىلاحيثالعالمية.العلمية

ونظًراولهذاءخاص.بشكلالتعليميةالنواحيوعلىالمختلفة.الحياةمناحي

فقدالمختلفة.التعليممراحلفيالطلابمنالكثيرلدىالأجهزةهذهمثللتوفر

الرياضياتمنامجفيالنظرإعادةمنالكثيريتطلبالأمرانالمجتمعونرأى

آخربتعبيرأوالخوارزمية.بالرياضياتيعرفماعلىالتركيزيتمبحيث
مناقشةوتبنيتشجيعضرورةترىالجمعيةفإنولهذاالحسابية.الرياضيات

المختلفةجوانبهامنالملحةالتعليميةالقضايامنوغيرهاالقضيةهذهمثل

فييشاركانفياملهمعنالمجتمعوناعرب.وقدالذكر,.السابقةالندواتعبر

لهابنتائجللخروجوالمختصينالمهتمينمنممكنعددأكبرالندواتهذهمثل

المملكة.فيالرياضياتتعليمتطويرعلىوإيجابيحقيقيمردود
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المقبلصالحبنعبدالله/الأستاذ

المعارفوزارة-والتدريبالتربويللتوجيهالعامةالإدارة

فيدراسيمحتوىمنحولهايكتبوماالمفرداتتلكمنهجكلمةمفهوميتعدى

مادراسةمرحلةفيتدرسلموضوعاتكمفرداتالمنهجإلىوالنظرةالمدرسة.الكتب

الأخرىالعناصرحسابعلىالمنهجعناصراحدوهوبالمحتوىالاهتمامإلىتؤدي

وفاعليةوالمحتوىالاهدافتشملمترابطةرباعيةمنظومةبينهافيماتكّونالتي

دوندراسيةمرحلةالرياضيالمحتوىمفرداتتحديدفإنوبالتاليوالتقويم.التدريس

مهاسلبياتيوَزثالتريويةبالإهدافمحددةقائمة
الرياخيالمحتوىتنظيميراعيالذيللمنهجالمنطقيالبناءعلىالتركيز-١

بالقدرةيهتموالذيللمنهجالسيكولوجيالبناءدونالموضوعطبيعةحسبوترتيبه

الرياضي.المحتوىلاستيعابالنفسيواستعدادهللطالبالعقلية

واضحتحديدوجودلعدمالموضوعاتلبعضالمخلالاختصارأوالتوسع

أحدتقديمعندعليناكانلانهذلكالموضوعات؛تلكفيالطالبيتعلمهأنيجبلما

مايلي:نراعيانالرياضيةالموضوعات

ذلك؟حدودهيوماالموضوع؛هذافييتعلمأنالطالبمننريد١-_ماذا

أننريدالتيالتعليميةالنواتجتوضحمحددةاهدافوضعإلىيقودناوهذا

للموضوع.الطالبدراسةبعدالأهدافلتلكالمعرفيوالمستوىالطالبيحصلها

7
كيف

الموضوعغهذاللطالبنقدم

المنطقيوالبناءالموضوع.هذاحولالطالبلخلفيةمعرفةمنايحتاجوهذا

الموضوعهذالهميقدمالذينالصفلطلابالذهنيةوالمرحلةللموضوع

أنشكولا
لاننسعىأساسياهدًقايعتبرالطلابلدىالرياضيالتفكيرتنمية

سماتمنسمةالتفكيرلانوذلكالتعليم.مراحلمختلفمنالتلاميذجليكتسبه

واكتسابهالأخرى.الكائناتمنغيرهعلىالإنسانيميزعقليونشاطالإنسان.

مشكلاتهوحلالعلمية.التطوراتإدراكعلىيساعدهالرياضيالتفكيرلأساليب

وسيطةكمادةالرياضيةوالمعلوماتالمعارفنستخدمالرياضياتمناهجوفياليومية.

مسلمبمقدماتيبدااستدلاليبناءفالرياضياتعليها.والتدربالتفكيرلعمليات

منهاويشتقبصدقها

النتائج
المنطقيللتفكيرأساسوهذامنطقية,قواعدباستخدام

المادةفيالمستخدمةاللغةأنكماالسليم.
تتميز

يعتبروهذاالتعبيفيوالإيجازبالدقة

اساليبه.بمختلفللتفكيركمادةتستخدمالتيالأفكاروضوحعلىمساعًداشاملًا

الحكمفيالعاطفيةللناحيةتخضعولاالمنطقيةبالناحيةمادتهاحيثمنتتميزكما

الموضوعيةالتلاميذيكسبوهذانتائجها.اشتقاقطريقةفياوقضاياهاصدقعلى

لاالرياضياتوتدريسالأشياء.علىحكمهموفيتفكيرهمفي

الأهدافهذهتحقيقليصبحالحياةموقفإلىيتعداهابلالرياضيةالعلوم

عنومسائلهاالرياضياتفيالتفكيرينفصلالايجبلذاعاًما.أسلوًباوممارستها

ومشكلاتها.الحياةفيالتفكير

الرياضياتمجالفيندرتهاعلىالميدانيةالدراساتنتائجاستقراءخلالومن

حدودعنداهدافه

نجد

التحصيلمستوىبهايقاسالتيالرياضياتلمادةالتحصيليةالاختباراتأن١-

بنتائجهاالوثوقيمكنلاقياسادواتهيالمراحلمختلفوفيللطلابالدراسي

إليهاالركونيمكنولاالمادة.هذهفيالطلابتحصيلمستوياتعلىالحكمفي

تطويرأوالتحصيليةالطلابمستوياتتحسينفينتائجهامنوالاستفادة

الرياضيات.مناهج

ِْإمسبقامحددةاهداًفالتقيسُتعدلموكأنهاتبدوالاختباراتتلكأسئلةان-
عنتحيدالاختباراتهذهجعلممابالأصلالسلوكيةالأهدافلتلكوجودلا

للمنهج.والتربويةالتعليميةالأهدافلتحقيقالتوجه

الرياخيالمحتوىوتعميماتمفاهيممنكثيرالاختباراتتلكأسئلةتغفل-

مهارةوتهملدنيا.عقليةمستوياتفيومحدودةمهاراتقياسعلىوتركزللمنهج

وجعلهالطالبشخصيةبناءفيتساعدالتيالمشكلاتحلومهارةالبرهان

واضعحومنطقناضعبفكروالعمليةالشخصيةالحياةمشكلاتمعيتعامل

تنميةفيمنهالمطلوبدورهواداءبالنفس,الثقةيكسبهممامرتبةوخطوات

المجتمع.

نعطفلمالمحتوىوهوالمنهجمنواحدبعنصراهتمامناعنناتجذلكولعل

وتدعوهمالتلاميذتفكيرتثيرالتيالتدريسوطرقالتعليميةللوسائلالملطوبةالعناية

والوصولالحقائقاكتشافإلىوالتطلعالصفداخلوالنقاشالحوارفيللمشاركة

الحقائقمنالمعرفيةحصيلتهمتنظيمخلالمنمنطقيةبخطواتللتعسيمات

توضعمحددةصياغاتالمنهجأهدافبصياغةاهتمامناعدمأنكماوالمفاهيم.

تلكبمستوياتالاهتماموعدمالتلميذ,يحصلهالاننسعىالتيالتعليميةالنتائج

طلابناتحصيلمستوياتقياسعناختباراتناقصورعلىساعدالمعرفية.الأهداف

العليا.المعرفيةالمستوياتفي

هعدنيااا7ل
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(من١١الجخرىالحاسوب
باكبرمحمود/الأستاذ

١اه714الآخرة_-جمادى3771العددالعربيةالمجلةعن

يستطيع

سلمفيله

أنذلكومنشًأالحسابية.للعملياتادائهوحسنسرعتهعلىيعتمدالرياضيات

قديملموضوعالحديثالاسمأوهيصنوان,والحاسبالرياضياتأنيظنبعضهم

إنجازفيالسرعةوإنتماًماءذلكغيرالرياضياتإن»الحسباب«.عليهيطلقكان

الرياضية.الممكةاوالرياضيالإبداععلىمؤشًراليستذهنًيا.الحسابيةالعمليات

وقدالأعداد؛عالممعالتعاملفيخارقةبقدرةتتمتعالناسمنمحدودةفئةهناك

معروًقيكنلمالرياضيينجلانإلاالرياضيات,علماءمنرهطذلكفييشاطرهم

مراحلهافيوخاصةالرياضياتفإنبعضهميخالهلماوخلاًقاالسمة.هذهعنهم

أوالأساسية؛العلوممعذلكفيمقارنتهايمكنولاالأعداد.تستعملقلماالمتقدمة

انكماالأعداد.استعماليكثرحيثذلكغيرأوالاقتصادية,أوالهندسية؛العلوم

طرقهالهاكانبلالتعليم,منكافًياحًظاتنللمالخارقةالقدرةذات

عنبهاتمتعتالتيالسماتأهمكانتوربما

ارتكزتالذيالكانيغيراللازمالشرطفهيرقمية.

الذالشخصهوالرياضيأنتظنالناسمنواسعةشريحةهناك

وارةالإنسانتقدموانالحاسبة.الآلةبهتقومماراسهفيينجزأن

ذابقوةانفرادهاالبشر.بني

الخارقة.القدرةهذهعليه

قدالحسابية؛العملياتعلىالإنسانوتعرفالأعدادنشأةمنذأنهفيهلاريبمما

بينظهر
أنإلاالقدرة.بهذهتميزواالأمممختلففي-قلتهمعلى-اناسوأخرىفينة

الفترةفيعاشالذي.ز«00103-»بكستونهوأخبارهدونتالتاريخفيشخصأول

والدهأنمنالرغمعلىأمّياكانفقدإنجلترا.فيداربيمقاطعةفي-١777()1071

المذهلةقدراتهعنوبعيًدامعلًماكان
عاديةقدراتذاكانفقدالأعدادعالمفي

بشكلتفكيرهآليةفيوتحكمتذهنهعلىالأعدادسيطرتوقدالأخرى.النواحيفي

عامففيإليه.ينظرأمركلفيالمضيىءالجانبهوالرقميالجانبوكانمطبق.

المثيروالشيءبموهبته.جميًعاوأقروالندن؛رياضييبعضقبلمنامتحن1

الزمنمنلبرهةالحسابيةالعملياتإجراءعنالتوقفيستطيعكانأنهللدهشة

عددعنمرةسئلوقدالأصلي.موضوعهإلىيعودثمآخر.موضوعإلىوالانتقال

قدّماء774طولهاأرضقطعةمنترحيلهاالواجبالترابمنالمكعبةالياردات

بشكلفأجاببحيرة.لتكونحفرتإذقدًماء5,1وعمقهاقدًماء711وعرضها

خمسخلالصحيح

عشرة
حجريةكتلةفيالمكعبةالبوصاتعددعنسثلكمادقيقة.

ياردة.8171,94وارتفاعهاياردة771,741,0وعرضهاياردة481,041,3طولها

ميلا,017,000٠١041,7حجمهمكعبلمللءاللازمةالذرةحباتعددعنوسثل

|حبةأبعادأعطيوقدالمكعب.نفسلمللءاللازمةالشعراتوعددمكعًباء

حلوسهولةبساطةمنالرغموعلىالحالات.كلفيصحيًحاجوابهفكانوالشعرة.

تتطلبلأنهاذهنًياءالحسابيةالعملياتإجراءفيتكمنالصعوبةانإلاالمسائلهذه

هذهيستثمرلمانهبالذكروالجديرحسابية.عمليةكلنتيجةتتذكرخارقةحافظة

مساحةويقدرالزراعة.فييعملحياتهمعظمقضىفقدالمادي.الصعيدعلىالملكة

المنتظمة.غيرالأشكالذاتالزراعيةالأراضي

دمنطقةفي7081عامفيوالمولود«.081.0

بعضثمنحولجيرانهبينخلاًقاسمععمرهمنالسابعةفيكانوعندمابناء.يعمل

الطفلصيتوذاعالجواب.لهماوصححالثمنحسابفيخطأهمافأدركالحاجيات.

تركهبعدلطفله,مرافًقابريطانياأنحاءفيبجولاتالقيامإلىبوالدهحدامماالموهوب.

ففيواحدة.دفعةأعدادأربعةأوثلاثةيجمعكانوقدالأولى.المراحلفيللمدرسة

منمنهماكليتألفعددينضربحاصليجدأنباستطاعتهكانعمرهمنالثامنة

الأرضعنيبعدالقمركانإذاأنهسثلالتاسعةفيكانوعندماارقام.ستة صوتيستغرقفكمالدقيقة.فيأميال؛الصوتسرعةوكانتميلا7

يوًما١١دقيقة(مناقل)فيفأجابالقمر؟سكانيسمعهلكي»ووترلوهمعركة

عربةعجلةمحيطكانإذاعمرهمنالعاشرةفيوسئلدقيقة.4؟وساعاتو١

مسافةالعربةتقطعلكيالعجلةهذهستدورمرةفكمو٠١بوصات.أقدام«

مرة1/,4441,411,4ثانية(خمسين)فيفأجابميل.000

فرضناإذا«.10065:21111-»هيرسشيلالسيرمرةوسألهبوصة.١معناويبقى

الشمسوأندقائق4خلالوالأرضالشمسبينالفاصلةالمسافةيقطعالضوءأن

سنوات3يستغرقالضوءكانوإذاميل؛02000,84+0الأرضعنتبعد
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