
 

 

 :حول الهندسة
 :تعريفها

مجموعة من المفاهيم و من خالل  مميزاتهااألشكال و  الرياضيات يهتم بدراسة فرع من فروعالهندسة هي 

 .العالقة بين األشكال و المسافات و الزوايا ببعضهاالخاصيات و المبرهنات عن طريق تحديد 

 ":هندسة"كلمة 
يعود إلى لغة اإلغريق القديمة، و هي تتكون من كلمة  Geometryأصل كلمة هندسة باللغة اإلنجليزية 

« Geo »  و معناها األرض« metry »  ومعناها القياس، و منه يمكن القول بأن الهندسة هي علم قياس

 .األرض

 :الهندسةفروع 
و في الهندسة المستوية تدرس األشكال التي لها  .الهندسة المستوية و الهندسة الفضائية: تنقسم الهندسة إلى جزأين

طول و عرض و )أما الهندسة الفضائية تدرس المجسمات التي لها ثالث أبعاد ( طول و عرض)بعدين فقط 

األقليدية و الهندسة التحليلية و الهندسة الريمانية و الهندسة : و هناك فروع أخرى عديدة نذكر منها (.ارتفاع

 ...  الهندسة اإلسقاطية و الهندسة الجبرية و الهندسة المنكوفسكية 

 :لديكارت قولة مشهورة في الهندسة
La géométrie c'est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. 

 :ثالث مسائل هندسية من تاريخ الرياضيات
 :باستعمال المسطرة و البركار المستحيلة الهندسية هذه بعض اإلنشاءات

 تربيع دائرة Quadrature du cercle :رسم مربع مساحته تساوي مساحة دائرة ما. 

 تثليث زاوية Trisection de l'angle : ةقايسمت زواياتقسيم زاوية ما إلى ثالث. 

 تضعيف مكعب Duplication du cube : حجمه ضعف حجم مكعب ماإنشاء مكعب. 

 :حول اإلنشاءات الهندسية Mohrمبرهنة 
 .كل نقطة يمكن إنشاؤها بالمسطرة و البركار يمكن إنشاؤها باستعمال البركار فقط

 :» Le problème de Napoléon « سؤال للبحث
 .مركزهاإيجاد نريد و ( مثال باستعمال قطعة نقدية) بركارال دون استخدام دائرة مرسومة تخيل

هناك طريقة سهلة لرسم المركز باستعمال المسطرة و البركار عن طريق إنشاء واسطات مثلث رؤوسه تنتمى 

 .للدائرة، لكن المطلوب هو إيجاد كيفية إنشاء المركز باستعمال البركار فقط

  :أضف لمعلوماتك
 :πاليوم العالمي للعدد 

األكثر  و التاريخو همن مارس من كل سنة  41في " أرخميدسثابتة " πالعدد يحتفل بعض علماء الرياضيات ب

و هذا التاريخ  ،π لتقريب العشري للعدداألرقام الثالث األولى من اإلى تداوال و يرجع سبب اختيار هذا التاريخ 

 .تاريخ ازدياد العالم ألبرت أينشتاين أيضا يوافق

 :أوائل في الرياضيات من العرب
 .استعمل القوى ذات األس السالب أول من :السموأل المغربي

و أول من أدخل الصفر في  ه،وضع أسساستعمل لفظ الجبر أول من  :محمد بن موسى الخوارزمي عبد هللاأبو 

 .، و هو أيضا أول من أدخل مصطلح الجذر المربعالحساب

 .يجاد الجذر المكعبإلأول من بيّن طريقة  :أبو الحسن علي بن أحمد النسوي

ما لبثت أن  و (Xay) التي رسمت في الكتب العلمية اإلسبانية" شي"أول من أستخدم الكلمة العربية : عمر الخيام

 .الذي أصبح رمزاً عالمياً للعدد المجهول ”x“ استبدلت بالتدريج بالحرف األول منها

 :نكتة رياضياتية
 فماذا يكون في جيبك؟في جيبك عشرة دراهم سقط منها خمسة، : سأل أستاذ الرياضيات تلميذا قائال

 .ثقب يا أستاذ: فأجاب التلميذ بكل ثقة

 

 

 متفرقات رياضياتية

 مساهمة ألستاذ مادة الرياضيات علي تاموسيت

 


