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الحمد هللا حمد الشاكرین 

والصالة والسالم على إمام 
  المتقین

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، 
  كم ھي المشاعر الكثیرة :وبعد 

واألفكار العدیدة التي اختلطت 
بإعداد  ذھني عندما ھممت في

  یكم نجمةلتطل عل ھذه المجلة ،
بھیة مرصعة بأجمل الحلل  

  ..بأجمل العبارات  لتتحفنا
  ..الكلمات  وأرق

وأصح المعاني وأعذب الحكایات 
  فنفع.. 

قارئھا بما خطتھ یدي في ھذه 
  المجلة سائلة المولى

أن یجعل ھذا العمل خالصًا 
  لوجھھ الكریم

  
  
  

  
   للریاضیاتاعاشق

  

ض    ع مك    ان ال    نقط العالم    ة الح    سابیة      
  ) ÷ ، ×  ، -، ( + المناسبة 

  

٨    =٦ . ٦ . ٦ . ٦ 
  
 

  مسابقة العدد

  
  

  تنمیة التفكیر السلیم عند الطالب §
مساعدة الطالب في التعامل في حیات ھ        §

  العامة
  فھم وتفسیر بعض الظواھر الطبیعیة §
میھ وإكساب قیم واتجاھات وعادات     تن §

 –ال صبر   (مث ل   . ایجابیة عن د الطال ب      
  ) التعاون – الدقة -النظام

م   ساعدة الف   رد عل   ى دراس   ة وفھ   م      §
  .علوم أخرى 

  تذوق الجمال العلمي في الریاضیات §
 التعرف على معلومات جدیدة §

 

  أھداف علم الریاضیات العامة  
 

  
  وزارة التربیة والتعلیم

  محافظة الجیزة
  الھرم التعلیمیةإدارة 

   
  احمد حماد شعبان/ عداد االستاذ إ           

  
  طالب الریاضیات،،یا

  لك الحق تبختر
 وثلثك جـوھر ...فنصفـك یــاقـوت 

 وسدسك عنبـر... وخمسك مسك 
  أزھر بل أنت... وأنت شبیـھ الدر 

  
 الریاضیات ملح األرض

 ألرض بال ملح؟ھل تتخیلون ا
 العلم بال ریاضیات إذن تخیلوا

  

  طرفة

 جماعة ن تھتم بمادة الریاضیات تصدر عمجلة
  الریاضیات

   
 

 لكللى إھداء إ

  العددكلمة 
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  یا من یعود علیھ العمر بالنفس**  علھ  یا واعظ الناس عما أنت فا

  
  إن البیاض قلیل الحمل للدنس**  احفظ لسانك من عیب یدنسھ  

  
  وثوبھ غارق في الرجس والنجس**  كحامل لثیاب الناس یغسلھا  

  

  الكاتب نظریة

  
  

 
  

  الكاتب عاشق الریاضیات

اضیات بدولة اإلمارات العربیة المتحدة لمعادلة حسابیة عبقری ة تؤك د إعج از    لقد توصل باحث في علوم الری    
:  ساعة یومیًا وقال الباحث ف ي دراس تھ   ٢٤طوال " صوت األذان " الخالق عز و جل في إعالء نداء الحق       

 ال ساعة  أن األذان الذي ھو دعاء اإلسالم إلى عبادة الصالة ال ینقطع عن الكرة األرضیة كلھا أبدًا على م دار      
  !!!فما أن ینتھي في منطقة حتى ینطلق في األخرى ، 

 خط ًا تح دد   ٣٦٠فكرتھ بشرحھ كی ف أن الك رة األرض یة تنق سم إل ى      " عبد الحمید الفاضل " وشرح الباحث  
واألص ل ف ي األذان أن   ، یفصل كل خط عن الخط الذي یلیھ أربع دق ائق بال ضبط     ، الزمن في كل منطقة منھا      

  .ویفترض أن یؤدیھ المؤذن أداء حسنا یستمر أربع دقائق من الزمن ، المحدد ینطلق في موعده 
، ولتقریب الصورة أكثر فإذا افترضنا أن األذان انطلق اآلن في المنطقة الواقعة عند خط الطول واحد 

ا وعندم، وانتھت األربع دقائق فإنھ سینطلق في المنطقة الواقعة عند الخط اثنین ، واستمر أربع دقائق 
، ینتھي سینطلق في الخط الثالث ثم الرابع وھكذا ال ینقطع األذان طوال الیوم الكامل من حیاة أرضنا 

  :ویمكن التأكد بعملیة حسابیة صغیرة
   دقیقة١٤٤٠) = خط طول ( ٣٦٠×٤

   ساعة٢٤) = دقیقة ( ٦٠ / ١٤٤٠
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  ... في القرن السادس عشر
وذكائ ھ م ن الن وع    ...وكان طالبا ذكی ا  ) جاوس(كان ھناك طفل یدعي  ... وبالتحدید في احدى القرى األلمانیة    

  وكان كلما سأل مدرس الریاضیات سؤاال كان جاوس ھو السباق لألجابھ علي السؤال !!.. الخارق للمألوف
  .فیحرم بذلك زمالئھ في الصف من فرصھ التفكیر في اإلجابة

!!... مم ا أغ ضب مدرس ھ   ...فأجاب علی ھ ج اوس ب شكل س ریع     ...ات سأل المدرس سؤاال صعباوفي أحد المر 
 طبع ا ك ي یلھی ھ ع ن     ١٠٠ إل ى ١أوجد لي ناتج جم ع األع داد م ن    : وقال  ...فأعطاه المدرس مسألة حسابیة     
   !!!!!!!!! ٥٠٥٠:  دقائق بالتحدید قال جاوس بصوت منفعل٥بعد .. الدرس ویفسح المجال لآلخرین

  !!أین حساباتك؟!ھل تمزح؟: وقال !!!!....فعة المدرس علي وجھھفص
 و ١٠٠ ت  ساوي ٢ و ٩٨ وأی  ضا ١٠٠=  ومجموعھ ا  ١ و ٩٩اكت  شفت أن ھن اك عالق  ة ب  ین  : ق ال ج  اوس 

وب ذلك  !  زوج ا م ن األع داد    ٥٠ واكت شفت ب أني ح صلت عل ي     ٤٩ و ٥١ وھكذا ال ي  ١٠٠ تساوي  ٣ و   ٩٧
   !!! ٥٠٥٠  واصبح الناتج n ( n+ 1) /2لھ وھو ألفت قانونا عاما لحساب ھذه المسأ

فری دریتش ج اوس   : فاندھش المدرس من ھ ذه العبقری ھ ول م یعل م ان ھ ص فع ف ي تل ك اللحظ ة الع الم الكبی ر                    
  .احد اشھر ثالث علماء ریاضیات في التاریخ...

  احمد حماد/ الكاتب 

  :فأجاب.. سئل ذات مرة عالم ریاضیات عن المرأة
  ١= فھي إذًا تســـــــاوي ) خــــلـــــق (أة ذات إذا كانت المر

أیضـــــًا ) جمـــــــــــــــــــال(وإذا كانت المرأة ذات
  ١٠= فأضف إلى الواحد صفرًا 

أیضًا فأضف ) مــــــــــــــــــال(وإذا كانت المرأة ذات
  ١٠٠= صفرًا آخــــــــــــر 

یضًا فأضف أ) حســـب ونســـــب(وإذا كانت المرأة ذات
  ١٠٠٠= صفرًا آخــــــر 

  
إذا ... لم یبق إال األصفار)... الخلق(فإذا ذھب الواحـــــد 

  )!!الشي ( فھي 
  
  

  بقلم محب الریاضیات
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 كیف ترتب عملیة جمع ثمانیات بحیث یك
   ؟ ١٠٠٠ون الناتج 

  
 و ٩م  ا ھ   و الع   دد ال  ذي إذا ض   ربتھ ف   ي   

 ؟ ٩٠ كان الناتج ٩أضفت إلیھ 

  
من زوج ین ، لھم ا ثالث ة     أسرة مكونھ - ١

مت       زوجین ، ل        ألول طف        ل ،       أوالد 
 . وللثال ث ثالث ة أطف ال    وللث اني طف الن ،  
  ؟ األسرة فكم عدد أفراد ھذه

  
م  ا ھ  و الع  دد ال  ذي ل  ھ ع  شر و ت  سع و   -٢

 ثم ن و س بع و س  دس و خم س و رب  ع و   
  ثلث و نصف ؟

  
ط    ابور جن    ود ان    ت فی    ھ ،ف    أذا ب    دأنا    -٣

واذا ب دأنا  ) ٩(رقم ك   الع ددمن امام ك ك ان   
) ١١(العدد من خلف ك ، ف ان رقــــم ـك ھ و             

  الطابور؟ اھو عدد الجنود فيفم
  
  
  

فأن  ت * * * أحب  ك ح  ب ال  سـین لل  صاد   إن  ي
 ع                    دادللعم                    ر تب                    سـیط أل
فكی ف   * * * جم ع األحب ة عن دي خی ر م سألة     

 أجب            ر عن            دي ك            سـرك الع             اد   
* * * ف   ي ق   سمة اللـ   ـھ أرزاق لن   ا طرح   ت   

 اهللا أمث          اال لم          زداد  وی          ضرب
وجدول الھ م  * * جذر المحبة تربیع لعشرتنا   

 غ               اد عن               دي رائ               ح 
  

 أینشتاین...قصة ظریفة 

  

  
 بع د  المحاض رات  تق دیم  الرج ل  س ئم  فقد النسبیة، النظریة صاحب أینشتاین ألبرت العاِلم من طریفة حكایة ھذه
 محاض رة،  إل ى  طریق ھ  ف ي  ك ان  وبینما یوم وذات العلمیة، والجمعیات الجامعات من الدعوات علیھ تكاثرت أن
 عنك أنوب أني في قولك فما األسئلة، وتلقي المحاضرات تقدیم مللت أنك سیدي یا أعلم :سیارتھ سائق لھ قال
 يوألن   .. بالقلی ل  ل یس  ش بھ  وبین ك  وبیني ..شعرك مثل ومنتف منكوش شعري أن الیوم ، خاصة محاضرة في

 أین شتاین  فأعج ب  …الن سبیة  النظری ة  ع ن  بھ ا  ب أس  ال فك رة  ل دي  ف إن  محاضراتك من العشرات إلى استمعت
 العبق ري  الع اِلم  وجل س  من صة  عل ى  ال سائق  وقف حیث المحاضرة قاعة إلى فوصال ..المالبس وتبادال بالفكرة
 بروفی سور  وق ف  أن إل ى  رامی ما على المحاضرة وسـارت .الخلفیة الصفوف في السائق زّي یرتدي كان الذي

 وقال المستھبل السائق ابتسم ھنا أینشتاین، بھ سیحرج بأّنھ یحس وھو الثقیل الوزن من سؤاًال وطرح متنّطح
 ..علی ھ  ب الردّ  الخلفیة الصفوف في یجلس الذي سائقي سأكّلف أنني درجة إلى ساذج ھذا سؤالك :للبروفیسور

  .خجال  یتضاءل بروفیسورال جعل ردّا "السائق" قّدم فقد وبالطبع
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 ك                                                                        ان ھن                                                                        اك اعم                                                                        ى

  كان                                   ت خطیبت                                   ھ فت                                   اة جمیل                                   ة ج                                   داً   و
 وذات ی                                                                   وم س                                                                   ألتة مت                                                                   ى 
 س                                                                                                                                                                                                                                   تتزوجني
 ق                                                                                                              ال س                                                                                                              أتزوجك
 عن                                                                                                  دما اس                                                                                                  تطیع ان اراك

 ! وبع                               د أی                               ام ات                               اه ات                               صال   
 ش                                              خاص بعینی                                              ھ اللتب                                              رع اح                                              د ا 
 ن                            ھ س                            یرى حبیبت                            ھ  الل                            ھ فف                            رح كثی                            رًا   

 ولكن                                                ھ عن                                                دما رأھ                                                ا ان                                                صدم  
 ن                                                                      ھ وج                                                                      دھا عمی                                                                      اءال

 ااااج بھ                                                                    اف                                                                   رفض ال                                                                   زو  
 ولكنھ                                                                                                            ا ابت                                                                                                            سمت 
 ۈ م                                               ضت ف                                               ي طریقھ                                               ا و ھ                                               ي 
 تھم                                                                        س ف                                                                        ي اذن                                                                        ھ  
 كما تری د ی ا عزی زي ولك ن اری د ان اق ول ل ك ش یئًا ارج وك ان تح افظ عل ى عی وني الت ي أعطیت ك               

  الكاتب عابر سبیل   .ایاھا

  عجائب الریاضیات
  القرآن الكریم لمعرفة رقم الصفحة التي یبا بھا الجزء في 

  ...لو سألنا أحد ما 
  لتي یبدأ فیھا الجزء السابع من القرآن الكریم مثًالما رقم الصفحة ا

  فإننا نقوم بعملیة بسیطة
  الجزء السابع أي رقم سبعة

٦= ١ - ٧  
١٢= ٢ × ٦  

  ١٢٢فیصبح ١٢ثم نضیف الرقم اثنین إلى یمین الرقم 
  )١٢٢(افتح الصفحة رقم ... اآلن 

   السابعھذا ھو رقم الصفحة التي یبدأ بھا الجزء
   شعباناحمد حماد/                                                                بقلم                
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  لرياضياتاالوائل في ا
 )شعبان   حماداحمد/ اعداد االستاذ                                                                                        ( 

..... ، ٣ ، ٢ ،١اول من أضاف العدد صفر إلى مجموعة األعداد  - ١
  .تكون األعداد الطبیعیة ھو الخوارزميتل

 
طول السنة الشمسیة ھو ابو الحسن ثابت من توصل لحساب  أول - ٢

في حران وھو وثني من عبدة النجوم حدد   م٨٣٦بن قرة ولدعام 
  . ثواني١٠دقائق و  ٩  ساعات و٦ یوما و ٣٦٠السنة الشمسیة ب 

 
أول من اخترع النسب المثلثیة ھو أبو جابر البتاني محمد بن سنان  - ٣

  . م٨٥٠الحراني ولد ببتان 
 
خل عالمة الكسر العشري ھو جمشید بن محمود بن أول من أد - ٤

  .مسعود الملقب بغیاث الدین ولد بمدینة كاشان ولذلك یعرف بالكاشي
 
أول من بّین طریقة إیجاد الجذر التكعیبي ھو أبو الحسن علي بن  - ٥

  .أحمد النسوي
 
  )  م١٨٣٢ – ١٨١١( أول من وضع نظریة الزمر ھو الفرنسي إیفاریست غالوا  - ٦
 
 م إلجراء عملیات الضرب والقسمة بواسطة ١٦٤٢أول من اخترع اآللة الحاسبة ھو الفرنسي بلیز باسكال عام  - ٧

  .- ١عجالت تحمل األرقام 
 
 ٨٤٠أّول من حّول الكسور العادّیة إلى كسور عشرّیة في علم الحساب ھو غیاث الدین جمشید الكاشي قبل عام  - ٨

  . م١٤٣٦/ھجریة
 
اشتھر باختصاصھ في علم  ن استعمل األسس السالبة ھو العالم المسلم السموأل المغربي ، وھو عالمم أّول - ٩

  . م١١٧٥الحساب  ، وتوفي ھذا العالم الفّذ في بغداد عام 
 

أبو الحسن محمد بن موسى الخوارزمي ، ولد ھذا العبقري الفّذ  أّول من وضع أسس علم الجبر ھو العالم المسلم - ١٠
الجبر (أسماه   ھجریة، برع في علم الحساب ووضع فیھ كتابًا لھ١٦٤بإقلیم تركستان في العام  دة خوارزمفي بل

أي  (ALGEBRA) عند األوروبیین فأطلقوا علیھ شرح فیھ قواعد وأسس ھذا العلم العام ،تحرف اسمھ) والمقابلة
  . ھجریة٢٣٥عام – رحمھ اهللا–علم الحساب ، وتوفي 

 
للمجھول األول ، ) س(العرب المسلمون ، فاستعملوا  تعمل الرموز أو المجاھیل في علم الریاضیات ھمأّول من اس - ١١
  .وھكذا.. للمعادالت للجذر  (ج(للثاني و ) ص(و 
 

  .م ھم المصریون القدماء. ق٥٠٠أول من اكتشف الدائرة منذ عام  - ١٢
 

  .العالم المصري أحمس ھو ٢ط نق= ول من توصل لقانون حساب مساحة الدائرة  - ١٣
 

  .أول من ابتدع النظام العشري في العد ھم المصریون القدماء - ١٤
 

  .أول من أعطي قیمة صحیحة للنسبة التقریبیة ھو غیاث الدین الكاشي - ١٥
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            )وتقسم المحبھ بینك وبین اآلخرین وتضرب أعدائك وتطرح أحزانك تجمع أفراحك  تخیل نفسك آلھ حاسبھ  (– ١
قــــال الخـشـــب للمـســمار        ) ٢  

لقـــد كـســــرتنــــى                    .                               
فــرد المـســـمـــــار قــائـــال                     

كــنت عـــذرتنـــى... إذا كـنـت رأیـت الــدق الـذى فــوق رأســـى              
.ألن كــل شـخــص ال یـعـــرف ظــروف اآلخــــــر... فـلـتـعــذر النـــاس بـعـضــھا              

 
كلما بَت في ضیاع أكثر، كالبحر العمیق كلما حاولت الدخول فیھ أكثر :: لریاضیات ا     ) ٣  
                         والبخل نحوھم ، وقسم حبك  نانیةالحیاة جمع وطرح وقسمھ فاجمع أحبابك وأصحابك حولك واطرح من نفسك األ إن      )٤

  .بالتساوي علیھم تصبح عندئذ اسعد انسان
  خبرة.. عبرة ،،، ومن االمس .. حسابیة ،،، خذ من الیوم .. الدنیا مسألة           )٥

  باقى لرب السماءاطرح منھا التعب والشقاء ،،،، واجمع لھن الحب والوفاء ؛؛؛ واترك ال             
  

 إن الناس ال ینظرون إلى الوراِء وال یلتفتون إلى الخلِف       ) ٦
 ألنَّ الرِّیح تتجُھ إلى األماِم           
 والماُء ینحدُر إلى األماِم           
 والقافلُة تسیُر إلى األماِم           

  واتجــھ دومــًا إلـى.. ، فال تخالْف ُسّنة الحیاة      
  حیاتنا× نجاح عظیم = كل حین × اهللا ÷ االعتماد         ) ٧
 أي األشیاء خیر للمرء؟: قیل لحكیم  ) ٨

 عقل یعیش بھ: قال             
  فإن لم یكن: قیل             
                                                                   فإخوان یسترون علیھ: قال             
 فإن لم یكن: قیل             
                                                                                    فمال یتحبب بھ إلى الناس: قال             
                                                             فإن لم یكن: قیل             

                                                                             فأدب یتحلى بھ: قال             
 فإن لم یكن: قیل             
 فصمت یسلم بھ: قال             
 فإن لم یكن: قیل             
                       .فموت یریح منھ العباد والبالد: قال             

    
 : السعاده ) ٩
 ھي آلشيء آلوحید      

    آلذي یتعآرض مع قآنون آلریآضیآت     
 فكلمآ تقاسمتھآ مع اآلخرین      
 تضآعفت لدیك      
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كوال  بدال من الحلیبتناول ال
 فيالوجبات الغذائیة یفید  مع

تقویة عظام الجسم وتحقیق 
اكبر استفادة ممكنة من 

الكالسیوم الموجودة  أمالح
  . . األطعمة بعض في

 
  علماء التغذیةأعلنھانصیحة 

العلماء .. البریطانیة مؤخرا 
توصلوا الى ان تناول 

المشروبات الغازیة وخاصة 
الكوال مع الوجبات  أنواع

 یعوق امتصاص الغذائیة
الكالسیوم الالزم لبناء 

السبب ان ھذه  ٠العظام
المشروبات تحتوى على 

نسبة عالیة من الفسفور مما 
على التوازن  یؤثر سلبا

المطلوب بینھ وبین الكالسیوم 
ویعوق امتصاصھ ولذلك فھم 

اللبن مع  ینصحون بتناول
الوجبات الغذائیة بدال من 

 الكوال

   : الفوائد كاآلتي
 

   : التفاح
 وینقي الدورة األحماضفھو یعادل 

للمفاصل  الدمویة وینشطھا ویحفظ
وینشط الجسم مرونتھا ویقوي الدم 
   . األسنانویحافظ علي سالمة 

 
  : العنب

 یعوض مایفقده الجسم في النشاط الزائد  
 بشكل األعصابویفید   حیویتھإلیھویعید 
   . كبیر

 
  : البرتقال

حیاة   یؤثر علي وظائف الجسم ویزید 
 كما  ، الخالیا ویساعد علي احتمال الجروح

 زاتاإلفرا انھ یزید قوة االحتمال وینشط
   .  لضمان نزالت البردباإلضافة  ، الجلدیة

 
  : الموز

 ویفید في تقویة  ، للحرارة والنشاط  مولد 
 الدم ونقص االنمیا وضروري لنمو العظام

   . واألسنان
 

  : البطیخ
 ما قورنت إذا قیمتھ الغذائیة بسیطة  

 األجواءالطبیة فھو منعش في  بقیمتھ
م ضد  یزید من مناعة الجس ، الحارة

   .  الجلدیةاألمراض  ویخفف من ، اإلمراض
 

  : المانجو
  مرتفع القیمة الحراریة یفید في تقویة 

  النظر
 عادة نتیجة اللثةال تنزف 

تنظیف األسنان بالفرشاة 
ونزفھا یعني وجود مشكلة 

 الناتج اللثةالتھاب  : مثل
عن تراكم الجیر وھو مادة 

مؤلفة من الجراثیم التي 
 أنوال یمكن  لفمتعیش في ا
 لمدة ھ بتنظیفإالیزال الجیر 

دقائق كل یوم بالفرشاة 
 . للنزف  ذلكأدىحتى ولو 

 استمر النزف من وإذا
 البد من مراجعة ةالشف

  الطبیب
 

 

ھل تعلم أن البكتریا تعیش في * 
  األظافر؟

إذا شعرت ببعض الغثیان بعد 
فإن السبب .. فاخرة تناول وجبة

ربما یكون أظافر الطاھي فقد 
وجد باحثون أمریكیون أن 

الطویلة للطھاة  األظافر
والخبازین واألشخاص اآلخرین 

الذین یشتركون في إعداد 
خطًرا صحًیا ألنھا  الطعام تمثل

 في المائة من ٩٠تؤوي 
 البكتریا التي تتراكم على األیدي

 
" نیو ساینتست" وقالت مجلة

إن دراسة أجریت في جامعة 
 جورجیا وجدت أنھ حتى

الغتسال بطریقة صحیة ال یزیل 
یع البكتیریا الموجودة تحت جم

الصناعیة  األظافر الطویلة أو
في المرة : أضافت المجلة

القادمة التي تذھب فیھا إلى 
ان  المطعم، فربما یجدر بك

تفحص أظافر الطاھي قبل أن 
تأكل وقال مایكل دویل الذي قاد 

 إن متطوعین: فریق البحث
حشر تحت أظافرھم فضالت من 

اللحم ملوثة بأحد أنواع 
 لبكتیریا، لم یستطیعوا إزالةا

جمیع تلك الجراثیم حتى بفرشاة 
األظافر ودعا دویل إلى قواعد 

األغذیة  تلزم العاملین في
والصحة باالحتفاظ بأظافرھم 

 . قصیرة

: بالسواك لقوله عليه السالم
السواك مطْهرة للفم مرضاة "

رواه ابن ماجه، " للرب
وبالمحافظة على تنظيف اللِّثة؛ 
لقوله عليه الصالة والسالم فيما 
رواه الحكيم الترمذي عن عبد 

نظفوا ِلثاتكم من : "اهللا بن بشر
الطعام، وتسنَّنوا، وال تدخلوا 

 ".بخَرا) قَلْحا(عليها قحرا 

 

 سـؤال

 جـــواب

 الذي ةھل یعتبر نزف اللث
ینتج عن تنظیف األسنان 

مرض مزمن ،، وھل 
المرض  ھناك عالج لھذا

 ؟؟؟
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   في سبیل اهللا كمثل حبة أنبتت مثل الذین ینفقون أموالھم{:   قال اهللا تعالى -  ١

  }سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهللا یضاعف لمن یشاء واهللا واسع علیم
  إلى كم حبة تضاعفت ھذه الحبة؟: السؤال 

  .حبة٧٠٠=١٠٠ ×٧: الحل
  .}وحملھ وفصالھ ثالثون شھرا{: قال اهللا تعالى  -  ٢

  .}نوالوالدات یرضعن أولداھن حولین كاملی{: وقال تعالى 
  ما أقل مدة الحمل؟: السؤال

  .شھرا٢٤=الحوالن: الحل
  .أشھر٦=٢٤- ٣٠:أقل مدة للحمل

  .}لیلة القدر خیر من ألف شھر{: قال اهللا تعالى  -  ٣
  :السؤال 

  أوجد مایعادل لیلة القدر بالسنوات؟-أ
  ماھي عدد األیام التي تعادل لیلة القدر؟-ب

  :الحل
  :یعادل لیلة القدر بالسنوات-أ

  .سنة٨٣٫٣٣=١٢÷١٠٠٠
  :یعادل لیلة القدر باألیام-ب

  .یوما٣٠إذا كان الشھر 
  اقلیدس/  بقلم   .یوما٣٠٠٠٠=٣٠×١٠٠٠

  طــــــــرفة                                             
  أختطف عالم نفس شریر كیمیائیًا ومھندسًا وریاضیًا لیجري تجارب على أدمغتھم،

  ة فوضعھم في زنازین منفردة وزودھم بالماء وعلب الفاصولیا تكفي الواحد منھم لسنة كامل

  :، وحینما عاد إلیھم لیشاھد النتائج وجد التالي

  .فعاش.. استغل الماء لیجعل علب الفاصولیا تصدأ فیسھل فتحھا : الكیمیائي
  .اقتطع جزء من السریر وصنع منھ مفتاحًا للعلب، فواصل الحیاة: المھندس
  :صریع على األرض منذ زمن بعید، وبجواره مكتوب بدمھ العبارة التالیة: الریاضي
  .إذا لم آكل الفاصولیا فسوف أموت: نظریة
                   !!.افرض العكس، وابحث عن مثال مضاد: البرھان
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فإذا كان الصنبور األول یمأل الحوض في أربع دقائق والصنبور الثاني یمأل . وفتحة للتفریغ..حوض فیھ صنبوران 

وفتحة التفریغ تفرغھ في عشر دقائق فما ھو الوقت الالزم لمأل الحوض إذا فتح . الحوض في خمس دقائق 
 الصنبوران وفتحة التفریغ في آِن واحد؟

   
ة من التفاح أخذ األول ثلثین الكمیة وثلث تفاحة وأخذ الثاني ثلثین الكمیة الباقیة وثلث تقاسم ثالثة أشخاص كمی

تفاحة أخذ الثالث ثلثین الكمیة الباقیة وثلث تفاحة فلم یتبق أي تفاحة وكل التفاحات سلیمة لم تقسم كم كان عدد 
 التفاح ؟

   
ة واحدة ودخل الثاني فأخذ تفاحتین ودخل الثالث دخل عدد من األشخاص إلى بستان ، دخل الشخص األول وأخذ تفاح

وأخذ ثالث تفاحات ودخل الرابع وأخذ أربع تفاحات وھكذا ، بعد ذلك اجتمع األشخاص وقسموا التفاح بینھم 
  كم عدد األشخاص الذین دخلوا البستان ؟٠ تفاحة٢٧بالتساوي فكان نصیب الواحد منھم 

   
 كیلوا جرامًا ٢طي النخلة األولى كیلو جرامًا واحدًا من التمر وتعطي الثانیة  نخلة، تع٨١ أوالد و ٩توفى رجل وترك 

 كیلو جرامًا ٨١ التي تعطي ٨١وھكذا إلى النخلة رقم ..  كیلو جرامًا ٤ كیلو جرامًا وتعطي الرابعة ٣وتعطي الثالثة 
بشرط أن یكون محصول نخالت  نخالت ٩المطلوب توزیع النخل على األوالد التسعة بحیث یأخذ كل ولد . من التمر

 .وھكذا إلى الولد التاسع .. الولد األول یساوي محصول نخالت الثاني یساوي محصول نخالت الثالث 
  

 طوابق أصبح ما فوقھ من طوابق ضعف ما تحتھ ، وإذا ٣شخص یسكن في مبنى مكون من عدة طوابق ، إذا نزل 
 ، فكم طابقا بالمبنى ، وبأي طابق یسكن ھذا الشخص ؟صعد طابقین أصبح ما تحتھ ضعف ما فوقھ من طوابق 

 
  

وسبعة قدور ثالثة ) انتبھ نصفھا لیس كلھا ( سبعة قدور مملوءة بالمیاه ،  وسبعھ قدور أخرى مملوء نصفھا بالمیاه 
ة خالیة تماما ، المطلوب توزیع القدور جمیعھا إلى ثالث مجموعات في كل مجموعة نفس عدد القدور ونفس الكمی

 من المیاه  
 فماذا تفعل ؟. القدور مغلقة بغطاء فال تستطیع أن تسكب المیاه وال تنقلھا من قدر إلى آخر : مالحظھ ھامة 

   

 

سبعة رجال و ولدان یریدون أن یعبروا النھر ، ولدیھم قارب یتسع لرجل واحد فقط أو لولدین فقط كم مرة سیقطع القارب 
  لضفة األخرى؟النھر لیتمكن الجمیع من العبور ل

   
ثالث أواني سعة األول عشرة والثاني سبعة والثالث ثالثة وھناك زیت في اآلنیة األولى وكمیتھ عشرة نرید استخدام 

  .األواني الثالثة لجعل الزیت منصف أي خمسة وخمسة مثل اآلخر وذلك فقط على تسع مراحل 
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ولكنھ یقطع نصف المسافة الباقیة في نصف ساعة، عنكبوت یتسلق نصف المسافة إلى القمة في الساعة األولى، 
فإذا .  دقیقة ١٥ ساعة، ثم یقطع نصف المسافة الباقیة في ١٫٥ المسافة إلى القمة في ٣/٤وبذلك یكون قد قطع 

 استمر بھذا النمط فكم من الوقت سیستغرقھ لیصل إلى القمة ؟
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 حبیبتي فوق مربعي حدین
 أبعث الیك تحیاتي الفراغیھ

 التحلیلیھ أشواقيو
 محملھ ببراھیني الھندسیھ

 شكلھا مستطیل
  وحلھا مستحیل

 أتذكرین یوم كنا نتمشى على الخط المستقیم
 ویوم كنا نستظل بظلھ

 فراقك جعلني شبھ منحرف
 الزاویھ وطیفك یرافقني كمنصف

 من اجلك جعلت من نفسي
 مشتركا أعظمعامال 
  الساقینساويمت ومثلثا

  أذكریني
  حیاتيأنت یاوتر
  القائم ویاظلعي

  

 : س    ئل اح    د الفالس    فھ كی    ف تخت    ار زوجت    ك فاج    اب  
 

 ..ال أری                              دھا جمیل                              ة، فیطم                              ع فیھ                              ا غی                              ري     
 ..قبیح                                       ة، فت                                       شمئز منھ                                       ا نف                                       سي ... وال 
 
 ..وال طویل                                         ة، ف                                         أرفع لھ                                         ا ھ                                         امتي ...

 ..وال ق                                          صیرة، فأط                                          أطئ ل                                          ھ رأس                                          ي
 

 ..وال س                               مینة، فت                               سد عل                               ى مناف                               ذ الن                               سیم 
 ..وال ھزیل                                                          ة، فأح                                                          سبھا خی                                                          الي  

 .. وال بی                                   ضاء مث                                   ل ال                                   شمع  
 وال س                                                                وداء مث                                                                ل ال                                                                شبح 
 وال جاھل                                                                ة ف                                                                ال تفھمن                                                                ي 
 وال متعلم                                                                                                  ة فتج                                                                                                  ادلني

 المھم حبیبنا الفیلسوف مات اعزب اهللا یرحمھ

  احمد حماد شعبان/ بقلم 
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المدرس لتلمیذه وھو یعاقبھ على خطأ  قال
 . ألني احبكأضربك أني: 
 أنال استطیع  أنيمن المؤسف :الطالب

 . نفس الشعورأبادلك

 ماھي العاصفة؟:سأل معلم الجغرافیا أحد التالمیذ
  ٠٠العاصفة ھي ھواء مستعجل:طویل أجاب التلمیذ وبعد تفكیر

  
 .ال یعرف أي معلومات عن مادتھ مدرس العلوم: قال الطفل ألمھ 

 وكیف عرفت؟: األم
  ونحن نجیب نھ دائما یسألناأل:الطفل 

 ضربات القلب؟ مالذي یسبب نزول العرق وزیادة: األستاذ
  أستاذ یا أسئلتك: الطالب

  
 ةوزاوی مدرس ریاضیات وقع من على السلم أنكسر فیھ ضلع

عمل الواجب فقام  مدرس یحاسب الطالب على
 أل المدرستلمیذ وس

   ال؟ ھل احد یحاسب علي شي لم یعملھ
 خالص انا ما عملتش الواجب 

 

  لماذا؟... المدرسة اشتكوك  زمالئك في: المدرس 
  بكنت فقط أعلمھم درس في الحسا: التلمیذ 

  كیف؟:المدرس 
 ثم ضربتھم ثم طرحتھم أرضًا جمعتھم:التلمیذ 

 

الجائزة ھي كمیة ال نھائیة من  یاضي بتنظیم یانصیب حیثقام ر
فأعطاه .. الجائزة  وعندما تم إعالن الفائز ، جاء الستالم.. المال 

 في األسبوع.. دوالر اآلن .. " الریاضي دوالرًا واحد وقال لھ 
واألسبوع .. المقبل نصف دوالر ، واألسبوع الالحق ثلث دوالر 

  . . ھكذاو .. الذي یلیھ ربع دوالر
)...... ١/٥)+(١/٤)+(١/٣)+(١/٢+(١المتسلسلة : مالحظة 

 الماالنھایة تتباعد إلى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:hamad70t@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


hamad70t@gmail.com 

  

واألساطیر اإلغریقیة والقصص الخالیة ، ألف لیلة ولیلة  مثل الحدیث عن حكایات) مثلث برمودا ( الحدیث عن 
مثلث برمودا حقیقة واقعیة لمسناھا في عصرنا ھذا وقرأنا عنھا في الصحف  ولكن یبقى الفارق ھنا ھو أن

یواجھ إنسان ھذا القرن  العربیة والعالمیة ، ویذھب بنا القول بأن مثلث برمودا یعتبر التحدي األعظم الذي والمجالت
 . والقرون القادمة

 
غرب المحیط األطلنطي تجاه الجنوب الشرقي لوالیة فلوریدا بالوالیات  : الموقع الجغرافي

األمریكیة ، وبالتحدید أكثر ھذه المنطقة تأخذ شكل مثلث یمتد من خلیج المكسیك  المتحدة
 جزیرة صغیرة ٣٠٠مجموعة من الجزر ( إلى جزیرة لیورد من الجنوب ثم برمودًا  غربًا

  . ثم من خلیج المكسیك وجزر باھاما)  نسمة ٦٥٠٠٠ان بالسك مأھلوة
 

حادثة اختفاء  م من خالل١٩٥٤عرف مثلث برمودا بھذا االسم في سنة  : سبب التسمیة
السماء كما لو كانت تستعرض في  مجموعة من الطائرات وكانت تأخذ شكل المثلث قبل اختفاءھا وھي تحلق في

وظلت معـروفـة بھ ، وقد سمیت ھذه المنطقة بعدة أسماء  رف بھذا االسمالجو ومن وقتھا أصبحت ھذه المنطقة تع
 . " الشیطان مثلث" و" جزر الشیطان " منھا 

 
  : بدایة ظاھرة االختفاء في برمودا

بعض قادتھا أن یبعثوا   سفینة ، استطاع٥٠م اختفت من ھذه المنطقة أو بالقرب منھا أكثر من ١٨٥٠في عام 
  . یستطع أحد أن یفھم منھا شیئًا ر ، وھذه الرسائل كانت مبھمة وغامضة ولمرسائل في لحظات الخط

التي اختفت وعلى متنھا " انسرجنت"المتحدة األمریكیة ، أولھا السفینة  ومعظم ھذه السفن المختفیة تتبع الوالیات
  .  بحارًا٩٩م وعلى متنھا ١٩٦٨عام " اسكوربیون:تالھا اختفاء الغواصة   راكبًا ،٣٤٠

 فردًا ٢٩٠أفرادھا  وعدد" اتلنتا "م السفینة اإلنجلیزیة ١٨٨٠في عام : التي اختفت في مثلث برمودا  ومن السفن
  . فردًا ٣٠٩وعدد أفرادھا " سایكلوب"م السفینة األمریكیة ١٩١٨، وفي عام 

 
  : ومن الطائرات التي اختفت في مثلث برمودا

  . نابل تابعتین للقوات األمریكیةم اختفت طائرتین من قاذفات الق١٩٤٥في عام 
 

  راكبًا31 وعلى متنھا" ستارتیجر"م اختفت طائرة الركاب البریطانیة ١٩٤٨في عام 
  راكبًا٣٧متنھا وعلى" ستارأریل " اختفت طائرة الركاب البریطانیة ١٩٤٩في عام 
 .عشرة أفراد ن منطاقمھا المكو التابعة للبحریة األمریكیة مع (p5m) م اختفت الطائرة١٩٥٦في عام

 
  : تفسر لغز ھذا المثلث التفسیرات التي

  . وتقول أن ھناك عالقة بین ظھورھا واختفاء السفن والطائرات في ھذه المنطقة : نظریة األطباق الطائرة
المحیط تتولد عنھا موجات عاتیة وعنیفة ومفاجئة تجعل  وتقول أن حدوث الھزات األرضیة في قاع : نظریة الزالزل

بشدة في لحظات قلیلة ، وبالنسبة للطائرات یتولد عن تلك الھزات والموجات في  لسفن تغطس وتتجھ إلى القاعا
  . مما یؤدي إلى اختالل في توازن الطائرة وعدم قدرة قائدھا على السیطرة علیھا األجواء

برمودا تضطرب وتتحرك أثناء مرورھا فوق مثلث  إن أجھزة القیاس في الطائرات : نظریة الجذب المغناطیسي
  .یدل على وجود قوة مغناطیسیة أو قوة جذب شدیدة وغریبة  بشكل عشوائي وكذلك في بوصلة السفینة مما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قطرةمن كل بحر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  استراحـة العــدد

  
  
  
  
  
  
  
  

  اكتب عدد ثالثي من اختیارك 
اكتب بجانبھ نفس العدد وبذلك ستحصل على 

  عدد سداسي 
                                                       ٧اقسم ھذا العدد على 

                                        بدون باقي ال تخف سیقبل القسمة 
                                                         ١١اقسم الناتج على 

                                                     سیقبل القسمة بدون باقي
                                                            ١٣اقسم الناتج على 

                                                   سیقبل القسمة بدون باقي
 أن الناتج سیكون لك أقولواآلن استطیع ان 

                صحأوالنفس الرقم الذي اخترتھ 

  حقائق علمية 
  نبصر اإلنسا

 ) ١/٥( إذا فقد اإلنسان إحدى عينيه ، يفقد خمـس          
  .قــدرة اإلبصــار

   اإلنسانهما يأكل
بعض العلماء بحوثا عـن معـدل مـا يأكلـه           أجرى  

 طناً مـن   ٢٠فوجـدوا أنه يأكل    : اإلنســان العادي   
الخـبز ، وحمـولة سيارتي شـحن كبيـرتين مـن          
البطاطا وما يساوي حجم أربعين بـقرة من اللحوم ،         
  .وأربعـة آالف كلغ من السـكر و ألف كلغ من الملح

  عمر اإلنسان
ن عمـره يكـون قـد       عاماً م  ٧٠عندما يبلغ اإلنسان    

) ١٥( سـنوات في الدراســة و       ) ٧( ى منها   أمض
 ) ٢٠( سـنة في النـوم و    ) ٢١( سـنة في العمل و   

سـنوات فـي     ) ٧( سـنة في أوقـات الفــراغ و     
 ٢٩٠٠، كما أن قلبه يكون قد دق حـوالي           ! االنتقال

ـ ١٥٤مليون دقة ودفع ما يقارب من        مـن  ر مليون لت
  .يينالدم إلى العروق والشـرا

  
  :األوعية الدموية 

يبلغ مجموع أطوال األوعية الدموية في اإلنسان البالغ        
 كيلـومتر    ١٠٠٠٠٠ كلغم، نحو مـن      ٥٠الذي يزن   

 االسـتواء وهو ما يكفي للف الكرة األرضية عند خط         
مرتين ونصف،وتبلغ مساحات سطوح هـذه األوعيـة       

 . متر مربع٦٣٠٠الدموية نحو 

  ابتسم
ــصدمته  ــسجن ف ــن ال ــشال م ــرج الن  خ

 المــرور ســيارة فأســرع إليــه شــرطي
ــأله ــسيارة؟ : وس ــم ال ــذت رق ــل أخ  ه

  !السائق محفظة ال لكني أخذت: قال النشال
  

 

  :ھل تعلم  

  .  قطعة عظم ٢٠٦هل تعلم أن الجسم البشري يتكون من 

  .  كم ٦٠٠٠٠٠هل تعلم أن شرايين الجسم البشري يبلغ طولها 

  .  مليون ميل ٩٣هل تعلم أن أقرب نجم إلى األرض هي الشمس و تبعد حوالي 

   م ١٧٨٥ أن مخترع اآللة الحاسبة هو بليز باسكال الفرنسي سنة هل تعلم

    قدما٣٦٢٠١ً مليون ميالً و أكبر عمق فيه ٦٤هل تعلم أن أكبر محيطات العالم هو المحيط الهادي و مساحته 

 

   الدهشة عمليات حسابية بسيطة تثير

ذا لـم يكـن   إ و)والداأل( ٢اضرب عدد إخوانك في  -١ 
   هل هذه الفقرةلديك إخوان فتجا

   ٥في  اضرب المجموعثم  ٣أضف  -٢

لم يكن لديك أخوات فتجاهل      وإذا   أضف عدد أخواتك   -٣
   هذه الفقرة

   ١٠الناتج بـ  اضرب -٤

ذا لم يكن لديك أجـداد   وإ أضف عدد أجدادك اإلحياء    -٥
   هذه الفقرة أحياء فتجاهل

    الناتج اكتبو١٥٠اطرح  -٦

   أرقام  الناتج مكون من ثالثةأنالحظ 

ــدادك   ــدد أج ــو ع ــين ه ــن اليم ــدد األول م  الع
 صـــــــــــح؟……األحيــــــــــاء 

  صح؟.………………… أخواتكالعدد األوسط هو عدد
  صح؟..…………………إخوانك العدد األخير هو عدد
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  وار مع دمعھح

  فانحدرت دمعھ من عیني .. ة حسناتي ومًا من كثرة ذنوبي ، وقلبكیت ی
  ما بك یا عبداهللا ؟: وقالت 

  ومن أنت ؟: قلت 
  .أنا دمعھ : قالت 
                 وما الذي أخرجك ؟: قلت 
  .حرارة قلبك : قالت 

  وما الذي أشعل قلبي نارًا ؟!! حرارة قلبي : لت مستغربًا ق
  .الذنوب والمعاصي : قالت 
  وھل یؤثر الذنب في حرارة القلب ؟: قلت 
اللھم اغسلني من (( نعم ، ألم تقرأ دعاء النبي صلى اهللا علیھ وسلم دائمًا : قالت 

نارًا وال یطفئ النار فكلما أذنب العبد اشتعل القلب .. خطایاي بالماء والثلج والبرد 
  والثلج إال الماء البارد 

فإني أشعر بالقلق والضیق ، وأظنھا من حرقة القلب بكثرة .. صدقت : لت ق
  .المعاصي

  .فتب إلى اهللا یا عبداهللا .. فإن للمعصیة شؤم على صاحبھا .. نعم : قالت 
  .أرید أن أسألك سؤاًال : قلت 
  .تفضل : قالت 
  فكیف خرجت منھ ؟ .. ي قلبي إنني أجد قسوة ف: قلت 
وإن الناس الیوم تحجرت قلوبھم فلم تكد .. إنھ داعي الفطرة یا عبداهللا : قالت 

  .ترى قلبًا نقیًا دائم اإلتصال باهللا إال ما ندر 
  وما السبب یا دمعتي ؟: قلت 
فالناس كلھم منكبین إال من رحم ربي ، ومثل .. حب الدنیا والتعلق بھا : قالت 
كالحیاة تعجبك نعومتھا وتقتلك بسمھا ، والناس یتمتعون بنعومتھا وال الدنیا 

  .ینظرون إلى السم القاتل بھا 
  وما تقصدین بالسم ؟: قلت 
  فإن الذنوب سموم القلوب فال بد من إخراجھن وإال .. الذنوب والمعاصي : قالت 

  .        مات القلب
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  سأوافيكن ذا اخلرب السار لعائلة الرياضيات
مربع جنل احملترم الـشكل     / كرمية املستشار العامل املشترك على األستاذ       ... قسمة  / مت أمس زفاف اآلنسة     

عقد القران الشيخ اخلوارزمي وكانت صديقات العروس العمليات احلسابية األربعـة قـد           وقد  ... الرباعي  
أما أصدقاء العريس من األشكال املستوية حضروا ومعهـم         ... حضرن احلفل مبالبس أنيقة من حمالت اجلرب        
بة واملوجبة  وبدأ احلفل بتقدمي بعض املشروبات املثلجة السال      ... صديقهم العزيز الشاب الوسيم مستطيل باشا     

وقدمتها أم العريس متباينة هامن وصديقاا معادالت ، وخرجت الراقصة فترات لترقص على أنغام األوتـار                
املتساوية ، وقد أحيا احلفل املطرب شبه منحرف ، وقد كان من ضمن املدعوين عائلة اجلذور واموعـات            

على بعض األوتار وهناك دار بينهم حـوار أدى         واآلنسة دائرة بعد انفصاهلا عن زوجها املنحىن بيه وتعرفت          
اىل انعكاس على احلالة النفسية على بنات العم األعداد الطبيعية والصحيحة ، وحضرت املغنيـة املـشهورة      

وتبادل اجلميع النظرات وأختم احلفل باستعراض رقصة من فرقة األعداد النسبية           ... نظرية لتغين للعروسني    
  .جلربية مع طلقات نارية من مسدس عم العريس باالشتراك مع املقادير ا

  إن شاء اهللا ،،،،،،،،،،،،،... ،،،،،،،،،، وعقبال عندكم 
  احمد حماد/ بقلم    

وقلب ، برأسھا  و قلب كالنخلة أصلھا ثابت و الریح تمیل، ثالثة قلب كالجبل ال یزیلھ شىء  القلوب •
  .كالریشة یمیل مع الریح یمینا و شماال

 
 للبستان كالماء فریاضاتي *** اعالم اسأل للعلم جاحدا یا

 األوطان لرفعة األساس حجر *** وإنھا للعلوم جذور بل ال
 بیان ورسم اإلحصاء وكذلك *** نافع علم والتحلیل فالجبر

 األكوان لسرائر تطبیقھ *** قادنا قد وتفاضل وتكامل
  لمدرس مع باقة الریحان*** أجدر أن نقدم شكرنا 

  بل كالقلوب بحاجة الشریان* **ال أن نكون مثبطین لعزمھ 
  ال بد من علم مع اإلیمان*** إن المسائل لو تشابك حلھا 
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 الخــــــــوارزمي
 

 ھو أبو عبداهللا بن موسى الخوارزمي ، ولد في خوارزم
 ، و قد أحاط في شبابه) م٧٨٠ھـ ــ ١٦٤(روسیا  في

 اع أن يكسبطفارس و است بعلوم اإلغريق و زار بالد الھند و
 وصف ثقة المأمون في بغداد حیث وُاله بیت الحكمة ، و قد

 سارتون الخوارزمي بأنه أكبر الرياضیین على اإلطالق لدرجة
 عاش فیه قد سمي بعصر الخوارزمي ، أن العصر الذي

  )ھـ٢٣٦ــ232 ( راق حوالي عاموقد توفي في بغداد الع
 )م٨٥٠ ــ٨٤١(الموافق 

 البیروني
 

 ھو أبو الريحان محمد بن أحمد البیروني ولد في خوارزم
 و قد وصف ياقوت الحموي) م٩٧٣ھـ ــ ٣٦٢(سنة  (روسیا)

  بعیر و يعد البیروني من تراث البیروني بأنه كان يفوق حمل
   توفي فيأعظم العلماء الموسوعیین في كل العصور ، و

 ، و ينسب البیروني)م١٠٥١ھـ ــ٤٤٣(بغداد في سنة 
   مؤلفًا١٨٠قدرت مؤلفاته  ، و)في باكستان(إلى بیرون 

 المثلثات و اشتھر في علم حساب) كتاب ـ مقال ـ رسالة(ما بین 
. 

 ـــــامالخّیــــــ
 

 شھرته ھو غیاث الدين أبو الفتح عمر بن إبراھیم النیسابوري و
 ذه نسبة إلى أن والده كان، و كنیته ھ) عمر الخیام أو الخیامي(

 بین عامي) إيران(خیام و ولد في مدينة نیسابور  صانع
 ، و لقد الزم عمر الخیام) م1048  ـ١٠٣٨(الموافق ) ھـ٤٤٠ـ  (430

  في الغرب و لقد اشتھر الخیام) نظام الملك(العالم الرياضي 
  بنقل رباعیته إلى اللغة) فیتز جیرالد(عندما قام العالم 

 .)م١١٢٣ـ١١٢١(الموافق ) ھـ٥١٧ـ٥١٥(ية و توفي سنة اإلنجلیز

 ثابت بن قـــــــّرة
 

ھـ (220) عام)اتركی(ھو أبو الحسن ثابت بن قرة ولد في حران 
 بعض اآلراء و م، و قد عمل صرافًا و لكنه حوكم العتناقه٨٣٥

أثناء عودتھم إلى )بنو موسى بن شاكر(أصبح ھائمًا حتى قابله 
بتاللغات الیونانیة و  معرفته بالعلوم و إلمامه بغداد ، فلما رأوا

بغداد و قدموه إلى الخلیفة  إلى السريانیة و العربیة أخذوه معھم
حیث برع في  عند المعتصم ه كبیرًاالمعتصم، و قد كان مقام

و له )  م٩٠ھـ ــ٢٨٨(بغداد عام  جمیع العلوم ، و قد توفي في
 .لجبر و الھندسةا الكتب في كثیر من

  
 السمؤال المغربي

 
 و أبو نصر بن يحي بن عباس ، ولد في المغرب و نشأ فیھاھـ
 تنقل بین مدن بغداد و اسطنبول و في المدن الفارسیة ، و

وھو احد .) م١١٧٥ھـ ــ ٥٧٩(عام  كان يھوديًا ثم أسلم توفي
  .اشھر العلماء العرب للرياضیات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:hamad70t@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


hamad70t@gmail.com 
 

 
 

 " .سنريهم آياتنا في اآلفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق : " قال تعالى 
   مرة ١٤٥ تكررت   الموت..........  مرة ١٤٥        تكررت  الحياة

   مرة ١٦٧السيئات تكررت .......  مرة ١٦٧   الصالحات تكررت

   مرة ١١٥اآلخرة تكررت ......... مرة ١١٥         تكررت الدنيا

   مرة ٨٨الشيطان تكررت .......... مرة ٨٨     المالئكة تكررت

   مرة ٨٣الطاعة تكررت ...........  مرة ٨٣       المحبة تكررت

   مرة ٧٩الرحمة تكررت ........... مرة ٧٩        الهدى تكررت

   مرة١٠٢الصبر تكررت ..........مرة  ١٠٢         الشدة تكررت

   مرة ٥٠الطيبات تكررت ........... مرة ٥٠       السالم تكررت

   مرة ١١االستعاذة باهللا تكررت  .........     مرة١١        إبليس تكررت

   مرة أي الضعف ١١٤الرحيم تكرر ............. مرة ٥٧     الرحمن تكررت

   مرة أي الضعف ٢٣٤المغفرة تكرر........... مرة ١١٧      الجزاء تكررت

   . مرات أي الضعف٦األبرار تكرر ........... مرات ٣         الفجار تكررت
  مره٥٠ذكر الفساد ............  مره٥٠ذكر النفع          
   مره٣٦٨ذكر الرسل ........... مره ٣٦٨ذكر الناس         
  مره٧٥شكر ذكر ال............  مره ٧٥ذكرت المصيبة    

  مره٧٣ذكر الرضا..............  مره٧٣اإلنفاق        ذكر
  مره١٧الموتى  ذكر.............  مره ١٧ذكر الضالون      
 مره٤١ذكر الجهاد .............  مره ٤١ذكر المسلمين    

  مرات٨ذكر الترف .............  مرات ٨الذهب          ذكر
  مره٦٠الفتنه  ذكرت.............   مره ٦٠ذكر السحر       
  مره٣٢ذكرت البركة ..............  مره ٣٢ذكرت الزكاة      

  مره٤٩ذكر النور .............   مره ٤٩العقل          ذكر
  مره٢٥الموعظه ذكرت..............  مره ٢٥ذكر اللسان       
  مرات٨ذكرت الرهبة ..............  مرات ٨ذكرت الرغبة     

    مره١٦ذكرت العالنية ................ مره ١٦الجهر         ذكر
   مره٢٤ذكرت المرأة ................. مره٢٤ذكر الرجل        

  مرات٤الشريعة  ذكرت.............  مرات ٤ذكر الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم 
  مرات وهذا دليل وجوب الصالة بفروض خمسه٥ذكرت الصالة 

  مره وهذا عدد األشهر في السنة١٢كلمه الشهر  ذكرت
  عدد األيام في السنة  مره وهذه٣٦٥) اليوم ( ذكر 

 مرة فإذا ١٣في القرآن ) أي اليابسة (  مرة وذكرت كلمة البر ٣٢في القرآن ) أي المياة (   ذكرت كلمة البحار 
           ٤٥أصبح الناتج  ) ١٣+٣٢( جمعنا العددين 

  نسبة المياه.تقريباً   % ٧١ = ١٠٠×  ) ٤٥ ÷ ٣٢ % = ( ١٠٠× ) المجموع الكلي÷ لمة البحر مجموع ك( 

  .تقريباً   % ٢٩ = ١٠٠×  )   ٤٥ ÷ ١٣ % = ( ١٠٠× ) المجموع الكلي÷ مجموع كلمة البر (  

.      وهي نسبة اليابس على الكرة األرضية
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خبره أنھ جاء من عند أھلھ و عشیرتھ ، فلما نزل أحدھم ضیفا على أحد األعراب بعد أن أ
قدم إلیھ الطعام راح یأكل بنھم شدید ، فقد كان جائعا ، و أخذ صاحب البیت یسأل عن أھلھ 

 :قائال 
                                           على ما تحب ، قد مأل األرض و الحي :  قال                   ما حال ابني عمیر ؟

  نساء رجاال و 
  .صالحة أیضا :  قال             فما حال أم عمیر ؟: قال 
  .عامرة بأھلھا :  قال             فما حال الدار ؟: قال 
  .قد مأل األرض نباحا :  قال                 و كلبنا إیقاع ؟: قال 
  .على ما یسرك : قال فما حال جملي زریق ؟قال : قال 

  . یرفع الطعام قبل أن یشبع فالتفت إلى خادمھ و أشار إلیھ أن
سل عما :  قال          یا مبارك الناصیة ، أعد علي ما ذكرت ، : و أقبل علیھ یسألھ قائال 

  .بدا لك 
  .مات :  قال      فما حال كلبي إیقاع ؟ : قال 
                                          اختنق بعظمة من عظام :  قال            و ما الذي أماتھ ؟: قال 

  .جملك زریق فمات 
  .نعم :  قال    و ھل مات جملي زریق ؟: قال 
  .كثرة نقل الماء إلى قبر أم عمیر :  قال     ؟و ما الذي أماتھ : قال 
  .نعم :  قال                       أو ماتت أم عمیر ؟: قال 
و مات أ: كثرة بكائھا على عمیر قال :  قال             و ما الذي أماتھا ؟: قال 

  .نعم :  قال                 عمیر ؟
  .سقطت علیھ الدار :  قال            و ما الذي أماتھ ؟: قال 
  .نعم :  قال            أو سقطت الدار ؟: قال 

  فأمسك صاحب البیت بعصاه و جرى وراء ضیفھ فولى الضیف ھاربا 
  

  
  
  

                        

  وأخیرًا                           
  بالكلمة الطیبة تستطیع أن تنال أكثر                                 

                        مما ترجو وتملك أعز شيء عند إخوانك
                        وھي ال تكلف جھدا وال مشقة

  .…                     وتستطیع أن تقولھا في أي وقت كان 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:hamad70t@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

