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مـقدمة
كتابة الرياضيات تختمؼ عف الكتابة العادية ,فباإلضافة إلى كؿ شروط الكتابة العادية الجيدة,
يوجد شروط ومحاذير لمكتابة الرياضية ,فمكي تكتب بحث في الرياضيات يتطمب ذلؾ منؾ دقة
وصرامة عالية في االلتزاـ بيذه الشروط والمحاذير ,أف الكتابة الرياضية الجيدة مثؿ التفكير
الرياضي الجيد ,وىي ميارة تنمى بالممارسة لتحقيؽ األداء األمثؿ ,أف شروط كتابة الرياضيات
ليست أمور مقدسة يجب االلتزاـ بيا بشكؿ كامؿ ,فبعض الشروط يتـ تجاىميا أثناء كتابة مقاؿ
جيد ,ولكف عمى الباحث أف يعرؼ متى ولماذا يتجاىؿ شرط معيف ,وىذه الشروط وحدىا ال تكفي
لمكتابة الجيدة ,فباإلضافة إلى التسمسؿ المنطقي والمنظـ لؤلفكار الرياضية ,يجب فيـ طبيعة
تكويف المجاؿ الرياضي المراد الكتابة فيو ,أف الفيـ األفضؿ لطبيعة تكويف المجاؿ المراد الكتابة
فيو تجعؿ الباحث قاد ًار عمى شرح األمور واألشياء بطريقة سمسة ,فتحممو عمى كتابة بحوث
أخرى .وكنتيجة لعدـ وجود مرجع عربي كاف ىذا الكتاب ,أف الغرض مف ىذه الكتاب ىو تقديـ
المساعدة لمشباب الرياضييف في كتابة مقاؿ عممي رياضي ألوؿ مرة ,واليدؼ ليس فقط
المساعدة في وضع مقاؿ مكتوب بشكؿ جيد ,ولكف أيضًا المساعدة عمى البدء في التفكير في
الكتابة الرياضية ,ىذه الرغبة في المساعدة نابعة كرد فعؿ عمى رفض األساتذة في جامعة عدف
مساعدتي ,في معرفة الكيفية التي اكتب فييا بحث رياضي ,فكاف ىذا الكتاب نتيجة دراسة ذاتية.
الكتاب يتكوف مف ستة فصوؿ في كؿ فصؿ العديد مف األمثمة ,لذا فيو مبرمج لمتعمـ الذاتي,
وباإلمكاف استخدامو ككتاب منيجي لطمبة البكبلريوس ,أو الماجستير ,لتدريب الطمبة عمى كيفية
كتابة مقاؿ عممي عمى أسس عممية صحيحة.
أخي اًر أمؿ أف أكوف قد وفقت قدر المستطاع في تحقيؽ اليدؼ مف إنجاز ىذا العمؿ ,خدمة لمعمـ
و لمطبلب و كؿ الميتميف بعمـ الرياضيات ,ورفد المكتبة العربية بمرجع أكاديمي جديد.
واهلل ولي التوفيؽ.
م ػ ػ ػحػ ػ ػمػ ػ ػ ػ ػد ابو قيس
 9يناير 2016 ,ـ
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انفقم األٔل
يفبْٛى أعبعٛخ

الفصؿ ي ِ
ؼ الكثير مف الكممات
في الرياضيات نستع مؿ الكممات والرموز لوصؼ الحقائؽ .ىذا
ص ُ
ِ َ

الرياضية ,مع تسميط الضوء عمى طريقة طباعتيا وترميزىا ,باإلضافة إلى ذكر ترجمتيا
االنجميزية ,مع عدد مف المصطمحات األساسية مثؿ الفئة ,الدالة ,المعادلة ,المتتابعة.

 1.1التعبير الرياضي Expression
المصطمح العاـ’ تعبير‘ يعبر باختصار عف التشفير الرمزي لشئ رياضي .فعمى سبيؿ المثاؿ,
‘ بينما ’

سمسمة الرموز ’  ‘ 2+3ىي تعبير صحيحة ,وكذلؾ ’

‘

تعبير خاطئة و ال تمثؿ شئ رياضي .ويجب اإلشارة ىنا إلى أف كممة صيغة  formulaتشير
إلى أي تعبير رياضي يتكوف مف واحد أو أكثر مف الرموز الرياضية ,وكممة رمز symbol
 ,واسـ الدالة  functionمثؿ

تشير إلى أسماء المتغيرات مثؿ

 ,أو أي رمز خاص يستخدـ لئلشارة إلى معامبلت  operatorsو عبلقات relations
رياضية ,مثؿ

 ,والتعبير الرياضي الجيد يجب أف يكوف أكثر اختصا ارً وغني

بالمعمومات ,عندما يوجد تعبيراف أو أكثر يمثبلف نفس الشيء ,فإف اختيارنا لمتمثيؿ األفضؿ
سيعتمد عمى سياؽ الكبلـ .فعمى سبيؿ المثاؿ ,التعبيراف
√

√

√

√

ليما نفس القيمة .و التعبيراف
∫
ليما نفس القيمة ,لكف تركيبيما مختمؼ.
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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وبالتالي يجب عمينا أف ندرؾ متى تعبيراف يمثبلف نفس الشئ (وىذا ليس بسيط) ,حيث يكشؼ
التوضيح الطبيعة الحقيقية لمشئ ,فعمى سبيؿ المثاؿ المتطابقة الشييرة التالية

توضح أف كثيرة الحدود مقابؿ دالة نسبية ,وىذا يوضح االستخدامات المختمفة لمتعبير الرياضي.
 1.1.1أنواع التعابير الرياضية
التعابير التي تتضمف األعداد ,العمميات الحسابية األربع ,والرفع  raisingلعدد صحيح أو أس
كسري  ,fractionalتسمى التعبير الحسابي  .arithmetical expressionفعمى سبيؿ المثاؿ
التعابير التالية حسابية
’ متطابقة حسابية ‘.
√
√

’ نسبة جذريف تربيعيف ليما مجاذير مختمفة ‘.

أف قيمة التعبير الحسابي ىي عدد.
أذا وجد مبيمات  indeterminatesفإننا نتحدث عف تعبير جبري algebraic expression
√
√
’ تعبير جبري بمبيميف‘.
كثيرات الحدود والدواؿ النسبية ىي تعابير جبرية ,ويوصفوف بأنيما تعابير نسبية rational
 ,expressionsوىي ال تحتوي عمى أسس كسرية لممبيمات.

مجموع عدد مف الدواؿ النسبية المنتيية بدرجة متزايدة تعبير نسبي يحتوي عمى تركيب متكرر مف
دالة كثيرة الحدود مع نفسيا.
التعبير الرياضي الروسي التالي:
محمد ابو قيس
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√

√

√

√

يمكف أف يوصؼ ك ػػتعبير جبري في متغير واحد ,ويحتوي عمى عدد منتيي مف الجذور التربيعية
المتداخمة تنازليا.
الػػدواؿ  ..., sine, cosine, tangent, secantالػػخ ,تػػسمى دواؿ مثمثيو trigonometric
( functionsأو دواؿ دائرية  ,)circular functionsو التعابير ألمثمثيو ىي تعابير تحتوي
عمى دواؿ مثمثيو.
’ كثيرة حدود مثمثيو مف الدرجة الرابعة ‘
تنتمي الدواؿ ألمثمثيو إلى نمط اكبر وىي الدواؿ المتسامية  transcendental functionsوىي
الدواؿ التي ال يمكف تعريفيا بتعابير جبرية (الدواؿ األسية  , exponentialالدواؿ الموغارتيمة
 ..., logarithmالخ) .المعادلة التي تعرؼ بتعبير جبري تسمى معادلة جبرية algebraic
 .equationوقس عمى نفس النمط المعادالت ألمثمثيو trigonometric equations
بل:
والمعادالت المتسامية  .transcendental equationsفمث ً
’ معادلة جبرية ‘
’ معادلة مثمثيو ‘
’ معادلة متسامية ‘.
مصطمح التعبير التحميمي  analytical expressionيستخدـ في ومكاف وجود معالجات
النيائية .فمثبلً:
’ دالة جبرية تعبر ببضعة الحدود األولى لمتسمسمة ال نيائية ‘
√
’ ثابت نابير كنياية لمتتابعة األعداد النسبية ‘
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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)

(

’ صيغة حاصؿ الضرب البلنيائي لثابت ارخميدس ‘
∏
التعبير التكاممي  integral expressionىو تعبير يحتوي عمى تكامبلت.
’ تعبير تكاممي لموغاريتـ الطبيعي ‘
∫
أف مصطمح مزيج  combinatorialيخصص لتعابير تحتوي عمى دواؿ إحصائية ,كدالة
المضروب  factorialو معامؿ ذات الحديف  .binomial coefficientفمثبلً
’ مزيج نسبي مف األسس والمضروبات ‘

’ مجموع منتيي مف معامبلت ذات الحديف ‘
)

(∑

 1.1الجمل الرياضية Mathematical sentences
الجممة الرياضية ىي مجموعة مف الكممات أو الرموز ذات المعنى الرياضي أو مزيج بيف
االثنيف معًا .فإذا كانت ىذه الجممة تحمؿ في طياتيا احد المعنييف ’ صائبة  ‘ TRUEأو ,
خاطئة  ‘ FALSEسميت عبارة  statementرياضية ,والعبارة الرياضية قد تتكوف مف جممة
رياضية أو أكثر .لنحمؿ المبرىنة التالية:
محمد ابو قيس
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ىي دالة قابمة لمتفاضؿ ,فإف

’’ لنفرض أف

متصمة‘‘.

ىذا العبارة تشمؿ جممتيف .الجممة األولى ال تنص عمى حقيقة :أنيا فرضية .لذا ال يوجد سؤاؿ
ليذا العبارة حوؿ إذا ما كانت

خاطئة أو صائبة .لكف ما نزاؿ نستخدميا كأساس لبقية الحجة.

الجممة الثانية ىي استنتاج لحقيقة جديدة مف الفرضية .الرمز

ىو متغير داخمي لمعبارة,

نستطيع أزالتو:
’’ كؿ دالة قابمة لمتفاضؿ ىي متصمة ‘‘ .وىذه الجممة ىي مكافئة لممبرىنة أعبله.
أف الميزة الرئيسية لمعبارة الرياضية ىي أما أف تكوف حقيقة أو غير حقيقية ,ووفقًا لذلؾ نعرؼ
الثابتاف المنطقياف صائبة أو خاطئة ,والذيف يختص ار إلى  .T, Fأف الثوابت المنطقية ىي أعداد
حساب الدالة االفتراضية  .predicate calculusوكذلؾ يوجد المعامبلت المنطقية logical
 operatorsوالتي مف خبلليا نشكؿ التعابير المنطقية  ,logical expressionsنعني التعابير
التي تفترض قيـ منطقية .الدواؿ االفتراضية تسمى  predicatesأو propositional
 , functionsوالمقاييس  quantifiersتؤثر عمى ىذه الدواؿ مثؿ التكامبلت .أخي ارً  ,تربط
المعامبلت العبلئقية  relational operatorsحساب الدواؿ المنطقية ببقية الرياضيات.
 1.1.1المعامالت ألعالئقية Relational operators
لنبدأ بجممة رمزية بسيطة:

ىذا تعبير عبلئقي  .relational expressionالمعامؿ ألعبلئقي ’ < ‘ حوؿ عدديف إلى ثابت
منطقي صائب ,أي جممة رياضية ذي معنى صائب.
تحتوي المعامبلت ألعبلئقية عمى األشياء المألوفة جداً:

ىذه المعامبلت ثنائية  ,binaryتتصرؼ بناء عمى كميتيف حسابيتيف  ,operandsاالثنيف
األولى (

) يتصرفوف بناء عمى عناصر أي فئة ,بينما يتصرؼ اآلخروف بناء عمى األعداد

الحقيقة (أكثر عمومية عمى عناصر فئة مرتبة).
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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األشياء الميمة يمكف أف تقاؿ بتعابير عبلئقية بسيطة:

ومف ضمف المعامبلت ألعبلئقية معامبلت الفئات ,يعني معامبلت االنتماء membership
ومعامبلت الفئات الجزئية و نفييا:

عمى سبيؿ المثاؿ ,التعبير ألعبلئقي
√
ىو ثابت صائب ,ذلؾ ألف الجذر ألتربيعي لػ  2ليس عدد نسبي .يوجد في الرياضيات عدد ال
يحصى مف المعامبلت ألعبلئقية :معامؿ قابمية القسمة  ‘ | ’ divisibilityو معامؿ التطابؽ
’ congruence

‘ في الحساب ,معامؿ التشابو ’ isomorphism

معامؿ التعامد ’ orthogonally

‘ في الجبر ,

‘ في اليندسة ...,الخ.

مالحظة
الرمز ’

‘ يستخدـ في الرياضيات الفيزيائية ,ال يمثؿ معامؿ عبلئقي ,ألف تعبير مثؿ
ال يمكف أف يخصص بشكؿ صريح ثابت صائب أو خاطئ.

 1.1.1المعامالت المنطقية Logical operators
 ,المعامؿ ’ و  ‘ ANDيرمز لو بػ ˄  ,المعامؿ ’ أو

المعامؿ ’ ليس  ‘ NOTيرمز لو بػ

 ‘ ORيرمز لو بالرمز ∨  ,معامؿ النتيجة  Implication operatorالذي يرمز لو بالرمز ⇒
 ,ومعامؿ التكافؤ  equivalence operatorيرمز لو بػ
و و

منطقية .لنرمز ألي عبارات بػ

و

 .ىذه المعامبلت تسمى معامبلت

 ,فإف كما ىو الحاؿ مع المعامبلت

الحسابية ,يوجد ترتيب متفؽ عميو تقيـ بو المعامبلت المنطقية :أوال ¬  ,ثـ ⇒  ,و مف ثـ ∧ ,
و ∨  .المعامبلف األخيراف ليما نفس األسبقية ,ويقيماف مف اليسار إلى اليميف إذا ظي ار كبلىما.
بل التعبير
مث ً

∧

⇒

∨

يقيـ ىكذا

∧

⇒

∨

 ,نبلحظ أف

األقواس الزائدة تضيؼ وضوحا لمجممة.
محمد ابو قيس
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التعبير P

يسمى ليس  .)negation of P ( Pلنفي تعابير عبلئقية عمى نحو مباشر .إذا

كاف  Pتعبير منطقي ,فإف نفيو

 ,الذي ىو خاطئ إذا كانت  Pصحيحة والعكس صحيح.

التعابير ألع بلئقية تنفى بشطب المعامؿ بعبلمة \  ,االستثناء الوحيد المتراجحات ,التي نفييا
بعكس المعامؿ .مثبلً

التعبير  P ˄Qيسمى الوصمة  conjunctionأو تعبير مركب .compound expression
في التعبير المركب المعامؿ  ANDقد يظير ضمنيًا .فعمى سبيؿ المثاؿ ,التعبير
مركب مف:

∧

.

التعبير
)(1.1

⇒

الذي يسمى النتيجة  implicationويق ار
 Pرؤد٘ إنٗ Q
 Qرغزُزظ يٍ P
إرا كبٌ  , Pفئٌ Q
 Pفقط إرا كبٌ Q
 Pؽشط كبف نؾذٔس Q

P implies Q
Q follows from P
If P, then Q
P only if Q
P is sufficient for Q.

بل:
الجممة  Pىي فرضية  , hypothesisو  Qىي االستنتاج  .conclusionفمث ً
 إذا كاف المثمث قائـ الزاوية ,فإف مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضمعيف اآلخريف. -المستقيـ الموازي لضمع مثمث يقسـ الضمعيف اآلخريف إلى اجزاء متناسبة.

جدوؿ الحقيقة  truth tableالتالي يعرؼ ) (1.1بتحديد كؿ االختيارات المحتممة لمكميات
الحسابية.

األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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P⇒ Q

Q

P

T
F
T
T

T
F
T
F

T
T
F
F

ويمكف تعريؼ كؿ المعامبلت المنطقية أيضًا بيذه الطريقة.
يجب أف يكوف واضحا أف

⇒

ال تشبو

 ,لذلؾ المعامؿ ⇒ ليس تبادلي

⇒

 .non-commutativeووفقا لذلؾ نقدـ المعامؿ ⇐
⇐

⇒
التعبير عمى اليسار يسمى عكس النتيجة ( .)1.1ويق ار
رُزظ  Pثٕاعطخ Q
 Pرغزُزظ يٍ Q
 Pإرا كبٌ Q
 Pؽشط الصيخ نـ Q

P is implied by Q
P follows from Q
P if Q
P is necessary for Q.

فمثبلً:
 في أي مثمث ,إذا كاف مربع أحد أضبلعو يساوي مجموع مربعي الضمعيف اآلخريف ,فإفالمثمث قائـ الزاوية.
 إذا قسـ مستقيـ ضمعي مثمث إلى اجزاء متناسبة كاف موازيًا لمضمع الثالث.قيمة النتيجة وعكسيا غير مرتبطة في المثاؿ التالي ,األوؿ خاطئ والثاني صائب:
⇒

⇐
العكس الغير مبلئـ خطأ شائع في البرىاف.

أنتجنا جممة رمزية بدمج التعابير ألعبلئقية بالمعامبلت المنطقية ,األقواس توحي بالترتيب.
تعاكس النتيجة ( )1.1ىو النتيجة
⇐
محمد ابو قيس
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التعاكس يبنى بعكس معامؿ النتيجة ونفي الكميات الحسابية.
االىتماـ األكبر يجب أف يظير في التمييز بيف النتائج المباشرة  , directالنتائج العكسية
 , converseنتائج التعاكس .contrapositive
مباشر :إذا

مف مضاعفات الػ  , 4فإف

عدد زوجي

(صائبة).

عكس :إذا

عدد زوجي  ,فإف

مف مضاعفات الػ 4

(خاطئة).

تعاكس :إذا

عدد فردي  ,فإف

ليس مف مضاعفات الػ 4

(صائبة).

في حاؿ عدـ ارتباط النتيجة وعكسيا ,كؿ نتيجة تكافئ تعاكسيا ػ كبلىما صائب أو كبلىما
خاطئ ألي كميات حسابية اختيارية.
ىو وصمة لمنتائج المباشرة و العكسية:

التعبير

⇐

∧

⇒

يق أر كالتالي
 Pرؤد٘ إنٗ  ْٙٔ Qرُزظ ثٕاعطزٓب
 Pيكبفئخ نـ Q
رؾذس  Pإرا ٔفقط إرا كبٌ Q
 Pؽشط الصو ٔكبف ٙنـ Q

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

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

‘.

فمثبلً:
 -العدد

ىو عدد أولي إذا وفقط إذا كاف

.

 إذا كأف الشكؿ متوازي أضبلع فإنو يكوف بو ضمعاف متقاببلف متوازياف و متساوياف.الشرط " ضمعاف متقاببلف متوازياف" شرط الزـ وكاؼ لتكويف متوازي األضبلع .وىذا

األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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يعطى تعريفاً لمتوازي األضبلع فالتعريؼ البد وأف يتوفر فيو الشرطاف المزومية والكفاية
لتكويف المفيوـ.
بتحديد كؿ االختيارات المحتممة لمكميات الحسابية.

جدوؿ الحقيقة التالي يعرؼ

T
F
F
T

Q

P

T
F
T
F

T
T
F
F

 1.1.1الدوال االفتراضية Predicates
افرض أف الفئة  Xىي مجاؿ الدالة االفتراضية  .Pالدالة االفتراضية ىي
P
أي أف ) (  Pدالة افتراضية عمى

 ,إذا كانت ) (  Pتصبح عبارة .statement

فمثبلَ الدالة
P
ىي دالة افتراضية عمى األعداد الصحيحة؛ لدينا
مثاؿ :افرض أف ) (  Pىي ’

P

P

‘ أذف ) (  Pليست دالة افتراضية عمى فئة

األعداد المركبة ألف عبلقة البلتساوي غير معرفة لكؿ األعداد المركبة.
أيضاً  ,إذا كانت ) (  Pدالة افتراضية لمفئة

 ,إذف فئة العناصر

) (  Pتسمى فئة الحقيقة

نـ ) (  Pأي أف

الخاصية:

التي ليا

فٕاة ) ( P
مثاؿ :اعتبر الدالة االفتراضية ’

‘ المعرفة في  .ℕأذف
ℕ

محمد ابو قيس
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ىي فئة الحقيقة.
و عمى العكس مف ذلؾ ,نفرض أف  Xفئة ونفرض أف  Aفئة جزئية مف  . Xالدالة االفتراضية
PA
تسمى الدالة المميزة  ( characteristic functionأو الدالة الموحدة لكؿ نقاط  ) Aلػ ( Aفي
 .)Xأي التي تميز فئة الصواب .فعمى سبيؿ المثاؿ ,الدالة
P
دالة مميزة لمفئة

مف مضاعفات العدد الصحيح . 7

لذا لكؿ دالة افتراضية عمى الفئة  Aتضـ فئة جزئية متميزة مف  Xولعكس صحيح.
 1.1.1المقاييس Quantifiers
صياغة الجمؿ العامة يتطمب رمزيف خاصيف,

المقياس الشامؿ  universal quantifierو

مقياس الوجود  .existential quantifierىذه الرموز تتحوؿ إلى كممات بعدة طرؽ متكافئة:
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

التعابير مع المقاييس تركب عمى النحو التالي:
) ( P
) ( P

نكم
ٕٚعذ

فٙ

P ( ),

فٙ

P ( ),

حيث  Xفئة  ,و  Pدالة افتراضية عمى . X
فعمى سبيؿ المثاؿ:
مربع كؿ عدد حقيقي ىو عدد غير سالب
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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يوجد عدد نسبي في الفترة المفتوحة
لكف في الجمؿ الرياضية المقياس غالبًا ما يختفي:
العدد

⁄

نسبي.

ولجعؿ المقياس مرئي ,نكتب
لبعض العدد النسبي

 ,لدينا

=

⁄

أو بالرموز

إذا كانت الفئة الشاممة واضحة مف صياغ الكبلـ ,فإف ذكرىا قد يحذؼ .ىذه الحالة تحدث دائمًا
إذا ظير المقياس مع متباينة تحدد مدى المتغير .التعابير المتكافئة التالية :

ℕ
⇒

ℕ

التعبير األوؿ ىو األفضؿ .أف وجود المضروب يوضح بأننا نتعامؿ مع أعداد طبيعية.
يمكف استعماؿ المقاييس لتعريؼ المعامبلت ألعبلئقية في حدود معامبلت أخرى ,وبيذا نخفض
عدد المعامبلت األساسية .فمثبلً معامؿ الفئة الجزئية نستطيع تعريفو في حدود معامؿ االنتماء:
⇔
معامؿ قابمية القسمة يعرؼ في حدود الضرب:
⇔

 1.1الفئات Sets
محمد ابو قيس
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الفئة ىي مجموعة مف األشياء المختمفة والغير منظّمة والمعرفة بصورة محددة( .ىذا التعريؼ
يعود إلى كانتور .)1ىذه األشياء تسمى عناصر الفئة وتحدد الفئة بعناصرىا .فنحف قد نكتب
فئة كؿ األعداد الصحيحة المفردة.
فئة رؤوس الشكؿ الخماسي.
فئة الدواؿ التفاضمية الحقيقة.
الفئة } { بدوف عناصر تسمى الفئة الخالية  empty setويرمز ليا بالرمز ∅ .عمى سبيؿ
المثاؿ المعادلة التي ليس ليا حموؿ ,فئة حؿ ىذه المعادلة فارغة .في الحاالت البسيطة نعرؼ
الفئة بسرد قائمة عناصرىا بيف قوسيف مجعديف يفصؿ بيف كؿ عنصر وآخر بفاصمة كما يمي

يخصص ىذا التعبير االسـ الرمزي
كتابة

 .الرمز

لمفئة

 ,والعكس غير صحيح ,أي ال نستطيع

يدؿ عمى معامؿ التحديد  ,assignment operatorويق ار ’

يصبح , ‘ becomesأو ’ يعرؼ بأنو  , ‘is defined to beأو ’ يساوي . ‘is equal to
وبينما يشيع استخداـ إشارة المساواة = لمتحديد ,فإف الترميز

ىو األكثر تخصص واألحسف,

وباإلضافة إلى ذلؾ يوجد رموز أخرى مف معامبلت التحديد مثؿ

تحديد الفئات بسرد قائمة عناصرىا مبلئـ لمفئات الصغيرة ,لكف كيؼ نعرؼ الفئات الكبيرة أو
الغير منتيية ؟ األداة البسيط ىي استخداـ أداة الحذؼ "  " ...التي تشير إلى أف ىناؾ عناصر
لـ تذكر  ,فعمى سبيؿ المثاؿ فئة األعداد الطبيعية تعرؼ كما يمي
ℕ
يمثؿ ىنا الحذؼ كؿ األعداد الطبيعية األكبر مف  .3بعض المؤلفيف يعتبروف الصفر عدد
طبيعي لذلؾ يعرؼ فئة األعداد الطبيعية كما يمي

1

 , Georg Cantorعالم رياضيات ألماني (. )1918–1845
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ℕ
ىذا الجدؿ موجود في األدب الرياضي ولـ يحسـ أمره بيف الرياضييف ,لذلؾ عندما تستخدـ فئة
األعداد الطبيعية يجب عميؾ أف تحدد أي التعريفييف تستخدـ . 2أيضاً فئة األعداد الصحيحة
يمكف تعريفيا باستخداـ الحذؼ
أو
لتعريؼ فئة أكثر عمومية نحتاج إلى تركيبات أكثر قوة ,التعريؼ القياسي لمفئة ىو تعبير جبري
مف الشكؿ
P
حيث  Pىي بعض الخواص التي يجب توافرىا في كؿ عنصر  xمف عناصر الفئة ,الكولف "
 " :يفصؿ االسـ الرمزي لؤلشياء عف خصائصيا ,وكذلؾ يستخدـ " ; " ٔ " "  .فعمى سبيؿ
المثاؿ تعرؼ الفئة الفارغة
∅
أف الخاصية

 Pىنا ىي  xال تساوي  , xوىي خاصية ال تتحقؽ في أي عدد ,أي أف ىذا

الفئة خالية مف األعداد.
وبنفس النمط يمكف أف نعرؼ حاصؿ الضرب الديكارتي
}
أف الخافٛخ

لفئتيف
{

ٔ

 Pىنا يمكف أف نقراىا اآلف :أف  xىي أي زوج مرتبة ( ) a,bحيث  aينتمي

إلى الفئة  b ٔ Aينتمي إلى الفئة  .Bوبنفس الطريقة يمكف أف نعرؼ حاصؿ الضرب الديكارتي
بصورة مختصرة
.

ٔ

لنفترض أف  Y ٔ Xفئات األعداد (الطبيعية  ,ℕالصحيحة  ,النسبية

 ,الحقيقية

 ,المركبة

 .)ℂالمجموع الجبري  algebraic sumوحاصؿ الضرب  productيعرفإف كالتالي:
2

بعض المؤلفين يستخدمون الرمز  ℕلإلشارة إلى التعريف الثاني .
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وفقاً لمشرط الذي ذكر فإنو سيتـ تجاىؿ العناصر المكررة ,فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف
فئٌ

ٔ

المصطمح مجموع الفئات  sum of setsيفيـ دائما عمى أنو المجموع الجبري .أما في حالة
بل لتفادي التشويش في الفيـ بينو وبيف حاصؿ
حاصؿ الضرب يفضؿ استخداـ التعريؼ كام ً
الضرب الديكارتي.
إذا
ال مف
بد ً

احتوت عمى عناصر محددة فإننا نستخدـ الترميز المختصر
ٔ

ٔ

عمى التوالي .فعمى سبيؿ المثاؿ
,

-

ℕ

ىذا الترميز اقتصادي وفعاؿ وىو يؤدي إلى تعبيرات مختصرة مثؿ

تطبيقات ىذا الترميز موجودة في حساب القياس .modular arithmetic
عند تعريؼ فئة معينة ولتكف  Wنحدد الفئة الشاممة ,ولتكف  Xىي الفئة الشاممة .ambient set
أي ينبغي وضع قيود معينة عمى أنواع العناصر التي يسمح ليا بأف تكوف عناصر في الفئة W
والتي تعتبر أيضاً عناصر في الفئة الشاممة ,وىذا ما يسمى تعريؼ زيرميمو ,Zermelo 3والذي
يعرؼ ’’بعض العناصر المنتمية لمفئة  Xليـ الخاصية  .‘‘Pوبالرموز نكتب
P
فعمى سبيؿ المثاؿ الفئة

3

 , Ernst Zermeloعالم رياضيات ألماني ()1953–1871
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تق ار فئة األعداد الزوجية الصحيحة الغير سالبة.
وفقاً لتعريؼ زيرميمو لنبني اآلف فئات جديدة:
الفترة  intervalىي فئة جزئية مف فئة األعداد الحقيقية

حيث

أعداد حقيقية ٔ

مف الشكؿ

 .تسمى ىذه فترة مغمقة  closedالحتوائيا عمى نقط النياية.

عندنا أيصًا الفترة المفتوحة open

باإلضافة إلى الفترة نصؼ المفتوحة half-open

أف التداخؿ في الترميز بيف الفترة المفتوحة

والزوج المرتب

مؤسؼ لكف مستحيؿ تجنبو .لذا نعرض الترميز البديؿ لمفترات التالية والمنطقي جداً

الفترة شبو الغير محدودة A semi-infinite interval

تسمى شعاع  . rayاألشعة التي تشمؿ كؿ األعداد الموجبة الحقيقية أو النسبية ميمة جدًا ,و
يخصص ليا الترميز

بينما

ْ.ℕ ٙ

بعض المؤل فيف يوسعوا معنى الفترة لتشمؿ األشعة والخطوط فيستخدموا تعابير مثؿ
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المبل نياية ∞ ال تنتمي إلى فئة األعداد الحقيقية ,لذا فالترميز ∞
المختمفة عف

خاطئ .الفترات األخرى

ىي فئات األ عداد الحقيقية والنسبية التي ال تحتوي عمى عنصر الصفر

ىذا الترميز شائع لكف غير معترؼ بو عالميًا.

 1.1الدوال Functions
الدواؿ في كؿ مكاف ,فكممة دالة ىي أكثر األسماء استعماالً في الرياضيات .الدالة function
تػشمؿ فئػتيف وقػاعدة تػخصص كػؿ عنصر مف الفػئة األولى بعنصر وحيد مف الفػئة الثػانية .الفئػة
األولى تػسمى مجاؿ الدالة  domainوالفئػة الثانية تػسمى المجاؿ المقابػؿ  .co-domainالدالة
التي مجاليا ىو الفئة  Aتسمى دالة عمى ( A )overأو الدالة معرفة عمى ()defined on
 . Aأف مصطمح الراسـ  map or mappingىو مرادؼ لكممة الدالة ,ومصطمح معامؿ
 operatorيستخدـ لوصؼ أنواع محددة مف الدواؿ .عادة يشار إلى الدالة برمز مثؿ
كاف

عنصر في مجاؿ الدالة

فإف قيمة الدالة

عند  xيرمز ليا بالرمز

 ,إذا
وىو

العنصر الوحيد في المجاؿ المقابؿ الذي حددتو قاعدة الدالة ,وبالرموز

تق أر

ىي دالة مف المجاؿ  Aإلى المجاؿ المقابؿ  Bالذي يسقط

إلى

.

الرمز  xىو المتغير ( variableأو الدليؿ  )argumentلمدالة.
الدواؿ متعددة المتغيرات تعرؼ عمى حاصؿ الضرب الديكارتي لمفئات .فعمى سبيؿ المثاؿ الدالة
ℕ
تعتمد عمى متغيريف مستقميف لذلؾ تعرؼ عمى حاصؿ الضرب الديكارتي لنسختيف مف األعداد
الصحيحة.
لنفترض أف

دالة ,الفئة
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}

)

تسمى الشكؿ البياني  graphلمدالة

({

 .أذف الدالة تحدد بشكؿ كامؿ بثبلث فئات :المجاؿ

والمجاؿ المقابؿ والرسـ البياني .نستطي ع اآلف أعادة صياغة تعريؼ الدالة ,لنكتب التعريؼ الدقيؽ
لمدالة.
تػعريػؼ :الدالة ىي ثبلثية الفئات
ىي فئة جزئية مف

الغير خالية .الفئات

حيث أف لكؿ

اعتباطية ,بينما

و

يوجد زوج مرتب واحد فقط

والكمية  yتسمى قيمة  valueالدالة عند  , xويرمز ليا بالرمز

.

.

نرى أف باإلضافة إلى الفئات تعريؼ الدالة يتطمب تنظيـ الزوج المرتب و الثبلثية.
نعطي الدالة

تسمى صورة

 ,والفئة الجزئية

تحت

لمصيغة الرمزية

 .ىذا الترميز إيحائي وكثير االستعماؿ .يعطي معامؿ التحديد معنى
والذي بدونو ليس ليا معنى ,فمثبلً

 .مف الواضح أف
مقابؿ لػ

 ,الفئة

 ,الفئة

,و

ىي الفترة المغمقة

ىي الفئة األصغر التي تعمؿ كمجاؿ

تسمى صورة  imageأو مدى  rangeالدالة

 .ىذا المصطمح

يستخدـ أحيانًا ليعني الم جاؿ المقابؿ الذي يجب أف نتفاداه.
إذا كانت

دالة تقابؿ فإف دالة المعكوس  inverseىي

و يقاؿ

أف الدالة يمكف عكسيا  invertibleإذا وجد دالة المعكوس.
لنفرض أف

دالة ,ولنفرض أف

تسمى الصورة المعكوسة  inverse imageلمفئة

فئة جزئية مف

 ,فئة النقط

.

يجب التميز بيف دالة المعكوس وبيف الصورة المعكوسة .أنظر إلى الثبلثة الترميزات المختمفة
التالية:
محمد ابو قيس
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التعبير األوؿ واضح المعالـ إذ أف
المعكوس لممتغير

تنتمي إلى مدى  f ٔ fيمكف عكسيا ىنا ,بمعنى آخر دالة

 .في التعبير الثاني ال يوجد شرط عمى  x ٔ , fتحتاج فقط الف تكوف
أو الصورة المعكوسة .في

عنصر في المجاؿ المقابؿ ,بمعنى آخر دالة المعكوس لمفئة
التعبير الثالث فيي دالة المقموب .فعمى سبيؿ

 .وفي

في التعبير األوؿ نفترض ضمنيًا أف

) وتعرؼ في المجاؿ

التعبير الثاني الرمز  cscيشير إلى ( cosecant
.

 5.1المعـــادالت Equations
المعادلة ىي تعبير تتطابؽ فيو قيمة دالتيف في نقطة عامة مف مجاليما المشترؾ .وحموؿ
المعادلة ىي النقط في أي الدالتيف المفترض ليـ نفس القيمة.
لنفترض أف  g ٔ fدواؿ عمى نفس المجاؿ  Xوالمجاؿ المقابؿ  .Yفي الغالب يعبر عف
المعادلة (عمى  ) Xبالنمط

الكمية  xىي مجيوؿ  unknownالمعادلة ,التعبير
نقط

يعرؼ بالخاصية التي تمتمكيا بعض

 ,ىذا يساعد عمى إعطاء تعريؼ فئة حؿ  solution setالمعادلة بالفئة

فعمى سبيؿ المثاؿ التعبير الجبري
األعداد المركبة  ,ℂفئة حميا

ىو معادلة عمى
√

√  ,بينما عمى

فئة حميا خالية .نرى بأف فئة

حؿ المعادلة تعتمد عمى الفئة الشاممة.
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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إذا كاف المجاؿ المقابؿ  Yنـ  g ٔ fىو فئة األعداد (عمى سبيؿ المثاؿ ℂ
فإف باستبداؿ  fثـ  f-gنستطيع كتبة المعادلة

),

بشكؿ مبسط

كثيرة

العنصر  xفي فئة حؿ ىذه المعادلة يسمى صفر  zeroالدالة  , fلكف إذا كانت

حدود نتحدث عف جذر  rootالدالة  , fأيضًا نقوؿ بأف  fتختفي عند  . xالدالة  fتختفي
بصورة متطابقة  vanishes identicallyعمى فئة إذا اختفت عند كؿ نقطة في ىذه الفئة.
تختفي بصورة متطابقة عمى

فعمى سبيؿ المثاؿ الدالة الحقيقية

.

المعادلة التي مجيوليا دالة تسمى معادلة دالية functional equation

ىنا المجيوؿ دالة  fتنتمي إلى فئة الدواؿ.
المعادلة التفاضمية  differential equationىي معادلة دالية تحتوي عمى مشتقات لممجيوؿ:

بل
ىنا المجيوؿ ىو ( yوليس ) .رتب  orderالمعادلة التفاضمية ىي رتبة المشتؽ األعمى ,فمث ً
رتبة

ىي  , 1و رتبة

تختمؼ عف

ىي  . 2الصورة القياسية لممعادلة التفاضمية مف الرتبة

كالتالي:
)

الكمية

(

تشير إلى أف  yمشتقة  kمرة  .المجيوؿ الوحيد ىو . y

المعادلة التي فئة حميا تساوي الفئة الشاممة تسمى متطابقة  , identityأو معادلة مبيـ
 . indeterminate equationبعد التبسيط كؿ متطابقة تختزؿ إلى الصورة القياسية .0=0
المتطابقات تعبر عف دواؿ متكافئة .فعمى سبيؿ المثاؿ المتطابقة
)

(∏
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التحميؿ الكامؿ لمفرؽ بيف الحديف الذي درجتيما ىي أس ,2ىو حاصؿ ضرب لكثيرات حدود
بمعامبلت صحيحة.
مثاؿ :عمى

ىو متطابقة تمثؿ الخاصية التبادلية لجمع

التعبير

األعداد الحقيقية .التعبير المشابو
في

ىي معادلة التي فئة حميا خط األعداد

.

بتحديد الفئة الشاممة لفئة الحؿ تصبح كؿ معادلة متطابقة .فعمى سبيؿ المثاؿ
ىي معادلػة عمى

ومتطابػقة عمى

 .لمثػػاؿ ذو معنى أكػثر نعتبػػر المعادلػػة

بالتحميؿ إلى العوامؿ األولية

نرى أف فئة الحؿ عمى  ℂىي

√

 ,وبالتالي ىذه المعادلة متطابقة عمى فئة

حميا.

 6.1المتتابعات Sequences
المتتابعة قائمة مرتبة مف األشياء ليست بالضرورة مختمفة ,تسمى حدود  termsالمتتابعة (أو
عناصر  elementsالمتتابعة) .حدود المتتابعة تمثؿ برمز مشترؾ وكؿ حد يميز بعدد صحيح
يسمى الدليؿ السفمي :subscript

ىنا الرمز المشترؾ  , aالقيـ الصحيحة افترضت بالدليؿ السفمي أنيا تبدءا بػ  ,1الكمية

تقر

’’  aتحت  . ‘‘ a sub 1 ’’ ‘‘1األدلة السفمية قد تبدءا مف  0أو أي عدد آخر .التعبير عمى
اليسار يشير إلى أف المتتابعة منتيية ,واآلخر عمى اليميف يفترض أنيا متتابعة غير منتيية.

األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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طوؿ  lengthالمتتابعة ىو عدد عناصرىا .نقوؿ عف متتابعتيف متساويتاف إذا كاف ليما نفس
الطوؿ ,واذا كانت الحدود المتقابمة متساوية .إذا كاف  kعدد صحيح غير محدد ,فإف

يسمى

الحد العالـ  general termلممتتابعة .فعمى سبيؿ المثاؿ متتابعة األعداد األولية

ىو العدد األولي النوني . kth

غير منتيية .الحد العاـ

يوجد ترميز آخر لممتتابعات يعرض الحد العاـ وبجانبو معمومات حوؿ مدى فترة الدليؿ السفمي:

يوجد أيضًا المتتابعات غير المنتيية المضاعفة  doubly-infinite sequencesحيث يمر
الدليؿ السفمي عبر كؿ األعداد الصحيحة:

عبلمة الحذؼ موجود عمى جانبي المتتابعة ,لذا عندما نستعمميا يجب أف نكوف متأكديف مف
الحدود المفقودة معروفة بشكؿ واضح .فمثبلً الحد العاـ لمتتابعة أحادية الحد monomials

ىو بوضوح يساوي

.

بينما التعبير

غامض ,ألف ىناؾ عدة بدائؿ محتممة لمحدود المحذوفة مثؿ

أو

في الحالة المذكورة نحؿ الغموض بعرض الحد العاـ

المتتابعة الجزئية  subsequenceمف المتتابعة

ىي أي متتابعة نحصؿ عمييا مف

بحذؼ الحدود .فعمى سبيؿ المثاؿ األعداد األولية التي تعطي الباقي  1عند القسمة عمى
 4شكؿ مف متتابعة جزئية مف متتابعة األعداد األولية
محمد ابو قيس
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أو
بعض أنواع المتتابعات خصص ليا مصطمح .فعمى سبيؿ المثاؿ المتجو  vectorىو متتابعة
منتيية مف األعداد ,وفي ىذه الحالة نتحدث عف البعد  dimensionبدالً مف الطوؿ.
تمثؿ دالة تعرؼ عمى األعداد الطبيعية ,إذا كانت

المتتابعة الغير منتيية

عناصر ىذه المتتابعة تنتمي إلى الفئة  , Aفإف مثؿ ىذه الدالة تعرؼ بػ
ℕ
نرى بأف في التعبير

 ,الرمز

ىي قيـ الدالة
بل
تركيب دالتيف مث ً

ىو اسـ الدالة ,والدليؿ السفمي
عند

ىو عناصر المجاؿ و

 .يوضح ىذا التفسير معنى التعابير مثؿ

 :فيو

.

 1.6.1بعض التراكيب المنطوية عمى متتابعات
لنأخذ متتابعة منتيية مف األعداد

 ,لنكوف المجموع  sumوحاصؿ الضرب

 productلعناصرىا
∑

∏
مرة أخرى فإف عبلمة الحذؼ تمثؿ تكرر الجمع والضرب عمى التوالي .الرمز

يسمى رمز

المجموع  .summationالدليؿ السفمي  kىو دليؿ  indexالمجموع ,بينما ٔ 1

النياية

السفمى  lower limitوالعميا  upper limitلممجموع عمى التوالي ,متتابعة األعداد الصحيحة
تسمى مدى  rangeالمجموع .الكمية

الحد العاـ لمجمع .الرمز

يسمى

رمز حاصؿ الضرب  ,productوكؿ المصطمحات المذكورة في المجموع تطمؽ بتعديؿ واضح
لمضرب.
المجموع بمجاميع ال نيائية تسمى متسمسمة .series
∑
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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إذا كانت النياية لممجاميع المنتيية مف النوع

موجودة ,فإف مثؿ ىذه النياية تسمى مجموع

المتسمسمة  sum of the seriesويقاؿ أف المتسمسمة تتقارب  convergeوما عدا ذلؾ
فالمتسمسمة تتباعد  ,divergesإذا المتسمسمة ليا حدود غير سالبة فإف التقارب يعبر عنو أحيانًا
بالترميز اإليحائي
∑
لنفترض أف  Aفئة األعداد ,ولنفترض أف

متتابعة منتيية مف عناصر  Aحيث

 ,كثيرة الحدود  polynomialعمى  Aفي المبيـ x 4ىي تعبير جبري مف النوع

أف عناصر المتتابعة تسمى معامبلت  coefficientsكثيرة الحدود والعدد الصحيح
درجتيا  ,degreeالمعامبلت

و

يسمى

عمى التوالي ,تسمى المعامؿ المطمؽ constant

والمعامؿ األمامي  .leadingكؿ إضافة في كثيرة الحدود تسمى حد جبري  , monomialو
كثيرة الحدود ذات الحديف تسمى ذات حديف  .binomialكثيرة الحدود مف الدرجة الثانية يقاؿ
ليا معادلة تربيعية  quadratic؛ لذا عندنا كثيرات حدود مف الدرجة الثالثة  , cubicوالرابعة
 , quarticوالخامسة .quintic
فئة كؿ كثيرات الحدود عمى الفئة  Aبالمبيـ  , xيرمز ليا بػ

 .فمثبلً

كثيرة الحدود األولى معامبلتيا أعداد صحيحة ,كثيرة الحدود الثانية معامبلتيا أعداد نسبية.
الدالة النسبية  rational functionىي النسبة بيف كثيرتي حدود

4

indeterminate
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درجتيا ىي الدرجات األكبر

ٔ

(عمى فرض أف

) .فئة كؿ الدواؿ النسبية

بالمعامبلت في الفئة  Aوالمبيـ  , xيرمز ليا بػ (. A)x
كثيرة الحدود متعددة المبيمات  multivariate polynomialىي كثيرة حدود في أكثر مف
مبيـ واحد ,الدرجة الكمية  total degreeلكؿ حد ىي مجموع درجات المبيمات ,ودرجة كثيرة
الحدود ىي الدرجة الكمية األكبر بيف درجات الحدود.

كثيرة الحدود متعددة المبيمات تكوف متجانسة  homogeneousإذا كاف كؿ حدودىا ليا نفس
الدرجة الكمية .التعبير أعبله يوصؼ كالتالي:
كثيرة حدود متجانسة مف الدرجة الرابعة في مبيميف بمعامبلت نسبية.
مثاؿ :اشرح ما ىي كثيرة الحدود ؟
كثيرة الحدود ىي مجموع منتيي ,كؿ حد يسمى حد جبري ,وىو تعبير عف حاصؿ ضرب معامؿ
( حقيقي أو مركب) بواحد أو أكثر مف المباىيـ التي ترفع كميا أو بعضيا لقوى عدد صحيح
موجب.
إذا استبدلنا المجموع المنتيي في

بالمجموع الغير منتيي نحصؿ عمى متسمسمة القوى

 power seriesبالصيغة القياسية
∑
ىذه كثيرة حدود مف درجة غير منتيية.

األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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انفقم انضبَٙ
انغبَت انؾكهٙ

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

 1.1اختيار الكممات
الدقة يجب أف تكوف القمؽ األساسي ألي باحث يكتب رياضيات .فالفئة غالبا تسمى الفئة ,set
الفئة تصبح فراغ  spaceإذا كاف ليا تركيب إضافي ,كالفراغ المتري ( metric spaceفئة ببعد)
أو الفراغ المتجو ( vector spaceفئة بالجمع والضرب العددي).
كممة عنصر  elementتعبر عف نوع خاص مف العبلقة التابعة ,إذا كانت
فإننا نقوؿ أف

عنصر في

ليذا إذا كاف

فئة و

 ,مصطمح االنتماء  memberمتغير وكذالؾ النقطة ,point
أي فراغ ,فإف

عنصر ‘ بػكممة حد  ,termأي نقوؿ أف
مركبة  componentلػ

,

نقطة في
حد في

 ,أما إذا كانت
 ,إذا كاف

متتابعة نستبدؿ ’
متجو ,فإف

 ,وليس حداً (بالرغـ مف إف المتجو متتابعة منتيية) ,ولكف إذا كانت

مصفوفة ,فإف

عنصر أو مدخؿ  element or an entryفي

,

وليس مركبة (بالرغـ مف أف المصفوفة متتابعة مف المتجيات).
كممة متغير  variableتستخدـ في الدواؿ و المعادالت ,ففي الحالة األولى (الدواؿ) ليا نفس
معنى الدليؿ  ,argumentفيي تشير إلى بيانات اإلدخاؿ لمدالة ,وفي الحالة األخير تعني
مجيوؿ ( unknownالكمية التي ستوجد قيمتيا) ,كثيرات الحدود والدواؿ النسبية تمثؿ دواؿ أو
أشياء جبرية؛ لذا مصطمح مبيـ  indeterminateأجدر بالتفضيؿ مف كممة متغير .variable
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مصطمح بارامتر  parameterيستخدـ لتمييز متغير محدد لو قيمة تبقى ثابتة في المناقشة
البلحقة خبلؿ البحث موضوع الدراسة.
الدالة دائمًا ال تسمى الدالة  ,functionلمدواؿ الحقيقية تسمى دائمًا الدالة لكف في األوضاع
األكثر عمومية مصطمحات راسـ  mapأٔ  mappingو تحويؿ  transformationىي
 ℂتسمى الراسـ  ,mappingوالدالة في الفراغات األقميدية

الشائعة ,ليذا الدالة المركبة ℂ

تسمى راسـ أو تحويؿ ,بعض الدواؿ تسمى معامبلت  ,operatorsمصطمح
معامؿ  operatorيستخدـ أيضًا لتمييز الدواؿ التي تحؿ محؿ دواؿ لتؤدي إلى دواؿ أخرى
كنتيجة ,فمثبلً معامؿ عممية االشتقاؽ  differentiationىو مثاؿ مألوؼ .مقدار الدالة الحقيقية
الذي يحؿ محؿ الدواؿ يسمى دالي  ,functionalليذا التكامؿ المحدد definite integration
دالي.
في المنطؽ الدالة تسمى الدالة المنطقية  ,predicateدالة بولية  ,Boolean functionالدالة
االفتراضية  propositional functionأو دالة مميزة  ,characteristic functionىذه
المصطمحات تمثؿ نفس الشيء لكنيا غير قابمة لمتبادؿ بشكؿ كامؿ ,مصطمح الدالة المميزة إذا
كانت ىناؾ أ شارة واضحة إلى الفئة التي تميزىا ىذه الدالة ,وفيما عدا ذلؾ نستخدـ مصطمح دالة
منطقية أو دالة بولية.
ويمكف تمخيص قواعد اختيار الكممات بالنقط التالية:
 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).نعرض بعض األمثمة لمفيـ السيئ الشائع لممعاني واألخطاء التي تنتج مف اختيار سيئ لمكممات.
مثاؿ :سيئ :المعادلة
جيد :المتراجحة

.
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مثاؿ :سيئ :المعادلة
.

جيد :المتطابقة
مثاؿ :سيئ :المتطابقة

√

√

.

جيد :المعادلة

مثاؿ :سيئ :الدالة
جيد :دالة

.

مثاؿ :سيئ:
جيد :صورة الفئة

دالة لمفئة
.

تحت

مثاؿ :سيئ :الفترة
( الفترة البلنيائية

جيد :الشعاع
مثاؿ :سيئ :الفئة ىي
جيد :فئة الفرؽ لػ

).

ناقص

و

.

مثاؿ :سيئ :مساحة دائرة الوحدة
جيد :مساحة قرص الوحدة.
مثاؿ :سيئ :القيمة المطمقة موجبة
جيد :القيمة المطمقة غير سالبة.
مثاؿ :سيئ :تقطع الدالة المحور العمودي في النقطة الموجبة
جيد :يقطع بياف الدالة أألحداثي الراسي في النقطة الموجبة.
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 1.1الترميز Notation
الترميز ىو بناء الصيغ الرياضية وفؽ قواعد اختيار الرموز الرياضية .كاستعماؿ الحروؼ لكتابة
الكممات ,فإذا قبمنا بوجية النظر ىذه ,فإف وضع المعادالت ضرب مف الترجمة ,ترجمة مف المغة
العادية إلى لغة الرموز الرياضية .أف الضبط الجيد لمترميز الجديد ليشد االنتباه ,يعتبر احد
الميارات ويتطمب جيداً ,ومعظـ الباحثيف يتفادونو (أي الترميز الجديد) عف طيب نفس!
 1.1.1قواعد اختيار الرموز
عند اختيار الرموز  symbolsيجب مراعاة القواعد التالية:
الفئات .تمثؿ الفئات بالحروؼ الكبيرة يونانية أو روماني ,مثؿ
A
عندما نتعامؿ مع فئات عامة فإف
مثؿ

أٔ

تمثؿ عناصر الفئة ,لذلؾ

ىي الرموز الجيدة ,الرموز الصغيرة

ترميز جيد,

ترميز سيئ  ,و

بل
سيئ جداً .إذا وجد أكثر مف فئة واحدة مشتركة يجب استعماؿ الرموز المتماثمة فمث ً

أكثر انسجامًا مف

األعداد الصحيحة  .Integersعند اختيار رمز لعدد صحيح ,ابدأ مف وسط األبجدية الرومانية

خصوصاً إذا استعمؿ العدد الصحيح كدليؿ سفمي أو عموي ,استعمؿ
وجد عدد أولي مختمؼ عف
ىي

 .قائمة الرموز

لمعدد األولي ,و

إذا

ال يمكف أف تمدد ألف الرموز السابقة ليا

وىي رموز نموذجية لدواؿ .الحروؼ الكبيرة لمقائمة

تستخدـ لتمثيؿ عدد

صحيح كبير أو باالشتراؾ مع الحروؼ الصغيرة لتشير إلى مدى العدد الصحيح فمثبلً
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األعداد النسبية  .Rationalلؤلعداد النسبية نستعمؿ حروؼ رومانية صغيرة في المدى

–

أو –  .الترميز

جيد ,ألف

يذكرنا بكممة ’ ‘ rationalبينما البسط والمقاـ يتماشى مع اصطبلح األعداد
.

الصحيحة .إذا وجد أكثر مف عدد نسبي استعمؿ الرموز المجاورة

األعداد الحقيقية  .Realلؤلعداد الحقيقية نستعمؿ نفس الجزء مف األبجدية الرومانية المخصص
لؤلعداد النسبية أو األبجدية اليونانية:

إذا وجد األعداد النسبية والحقيقية و إذا كاف التفريؽ بينيما ميـ ,نستعمؿ األبجدية الروماني
لؤلعداد النسبية و األبجدية اليونانية لؤلعداد الحقيقية.
بعض الرموز اليونانية ليا معنى مميز :الكميات الصغيرة عادة تمثؿ ب ػ
نستعمؿ إحدى الرموز

 ,بينما لمزوايا

∅  .خصص لمثوابت الحقيقية المشيورة الرموز:

وكثير غيرىا ليا معنى ثابت تقميدي مثؿ

 .فيفضؿ أف نستعمؿ ىذه الرموز بمعانييا

التقميدية فقط ألننا إذا استعممناىا بمعنى آخر فقد يمتبس بمعناىا التقميدي ويحدث ارتباكًا أو
بل .ولكف بعض الرموز األخرى يستعمؿ بمعاني مختمفة في المسائؿ المختمفة.
تضمي ً
األعداد المركبة  .Complexتميؿ األعداد المركبة إلى احتبلؿ نياية حروؼ األبجدية الرومانية,
اختيارؾ األوؿ يجب أف يكوف
و

أو

األجزاء الحقيقية والتخيمية لػ

الرياضييف يستعمموف

 .في المستوى المركب نكتب

حيث

 ,و الوحدة التخيمية ( imaginary unitعدد مف

√ وليس ).

األسس في كتابة بحوث الرياضيات

42

 .احترس ال

في اإلحداثيات القطبية  polar coordinatesالترميز القياسي
بل كدليؿ لممجموع.
تستعمؿ ألي غرض أخر ,مث ً
المجاهيل .الرمز المثالي لمجيوؿ المعادلة ىو

و

 ,وبدوف خبلؼ نستعمؿ

إذا كاف ىناؾ
.

أكثر مف مجيوؿ ,لعدد كبير مف المجاىيؿ فمف الضروري استعماؿ ترميز المتتابعة
ىذا الترميز مبلئـ جداً لػمباىيـ كثيرات الحدود أو متغيرات الدالة.

األشياء المركبة  .Composite objectsاألشياء المركبة (الزمر ,الرسوـ البيانية ,المصفوفات)
أفضؿ تمثيؿ ليا بالحروؼ الكبيرة الرومانية أو اليونانية .لذلؾ استعمؿ
البياني ,و

أو  Гلمزمرة أو الرسـ

لممصفوفة .إذا كاف لديؾ زمرتيف استعمؿ رموز متجاورة مثؿ

و

الحاؿ مع الفئات ,لمركبات ىذه األشياء استعمؿ رموز مماثمة ,فعمى سبيؿ المثاؿ,
الجدير بالذكر شذوذ الرسـ البياني عف ىذه القاعدة ,حيث

و

 .كما ىو
.

تستعمؿ دائما لمقمـ vertices

و الحواؼ  ,edgesعمى التوالي.
الـدوال .االختيار االفتراضي السـ الدالة ىو بالطبع
استعمؿ رموز متقاربة

 ,واذا كاف ىناؾ أكثر مف دالة واحدة,

 .تعمؿ الرموز الصغيرة مع أي عدد مف المتغيرات:
 .إذا كاف المجاؿ المقابؿ لمدالة حاصؿ ضرب ديكارتي

تفضؿ الحروؼ الكبيرة ,لذلؾ الدالة الحقيقية لمتغيريف قد تعرؼ كػ ػ
.
بعض الدواؿ الشييرة سمية مف قبؿ بأسماء وصفية و مثمت برمز (غالبًا إحداىا يوناني) ,وبيذه
الوسيمة يتـ خمؽ ارتباط قوي بيف الشيء والترميز .مف المعروؼ دالة جاما الويمر Euler’s
gamma
∫
دالة زيتا لريماف Riemann’s zeta

محمد ابو قيس

43

∑
يوجد ترميز خاص ليذه الدالة :متغيراتيا المركبة

 ,حيث

تكتب عموما

و

أعداد حقيقية.
أيضًا مف الدواؿ الشييرة األخرى بالترميز المخصص ىي دالة اويمر
دٚذٚكبُٚذ  , ηدالة  Kronekerكانكر
 Lambertلمبارت

 ,دالة Dedekind

 ,دالة  Weierstrassويرسترس  , Pدالة

 ,...,Wالخ.

المتتابعات والمتجهات .تطرح المتتابعات مسائؿ ترميزية معينة تعود إلى وجود األدلة .لذلؾ
الترميز

مبلئـ تمامًا لمتتابعة عام ة .عندما تحتاج إلى معمومات أكثر ,الترميز

أكثر فائدة مف

 ,لكف األخير سيكوف االختيار األفضؿ إذا ما قورف بػ

تبعاً فيذا األخير غير مشجع مثؿ
غالباً لممتتابعة مباشرة بالترميز

.

 ,بالرغـ مف أنو أكثر اختصا اًر .إذ يشار
الذي يمكف أف يصبح مجيدًا ,وقد يكوف مف المستحسف

تخصيص رمز لمتتابعة

نبلحظ إننا استخدمنا رموز مماثمة استعماؿ عمى التوالي ,حرؼ روماني صغير وقمة في
االستعماؿ ,حرؼ اسود صغير وىو شائع لممتجيات .عند استعماؿ إشارة الحذؼ فإف حديف أو
ثبلثة مف المتتابعة عادة كافي ,لكف ىناؾ حاالت حيث تحتاج إلى أكثر مف حد أو لترتيب
مختمؼ لمحدود .فعمى سبيؿ المثاؿ في التعبير

إدخاؿ الحد العاـ يزيؿ أي غموض ,بينما الحذؼ عمى اليميف يوحي بأف المتتابعة ال نيائية.
الترميز
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يشير إلى متتابعة جزئية مف متتابعة منتيية حصؿ عمييا بحذؼ الحد
لػ

 ,لقيمة غير محددة

.

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

(أو

) الحد العاـ لمتتابعتنا .كيؼ نمثؿ مركباتيا؟.

كالمعتاد نختار الرمز المماثؿ

 ,باألدلة السفمية لنشير إلى مركبات ,العدد الصحيح

يظير

في االسفؿ واألعمى ,ومداه يجب أف يكوف محدد
(

)

في ىذا التعبير استعممنا عبلمات الحذؼ ,لتحديد مداي األدلة؛ يمكف أف نستخدـ المتباينات
أيضًا:
(

)

األقواس مطموبة عمى نحو يبيف لؤلدلة العموية ,وخبلؼ ذلؾ

سيفسر بوصفو

مرفوع لؤلس

 .عمى أية حاؿ ,قد يحدث إننا نحتاج إلى رفع مركبات المتجو إلى بعض األسس ,بشكؿ
واضح ال نستطيع استعماؿ عدد مجاور لؤلدلة العموية ( مثبلً
لكف الترميز البسيط )

( غير مبلئـ .لحؿ أكثر روعة ,نمثؿ

) ,لذلؾ نحتاج إلى األقواس
بوصفة دليؿ سفمي

إضافي ,أي استعماؿ ترميز المصفوفة
)

(

كمبلحظة جانبية ,يجب أف نتذكر بأف مع المتجيات رموز الضرب ’ ‘ و ’

‘ محجوزة

لمضرب العددي و الضرب أالتجاىي عمى التوالي .ليذا السبب في الضرب العددي يجب أف
نستعمؿ تراصؼ ( وضع األشياء جنب لجنب)
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ترميز السجما .ترميز المجموع
∑

∑
كاف قد قدـ بواسطة فوريير . 5يسمى ترميز سجما ( sigmaالمحدد) ,دليؿ المجموع متغير
وىمي يستعمؿ ىذا المتغير لمتعداد الداخمي ,ومعادلتو ال تؤثر في قيمة المجموع :
∑
دليؿ المجموع ىو إحدى الحروؼ الرومانية الستة في القائمة

∑
 .ال تغير رمز المجموع مالـ

يكوف ىناؾ سبب جيد لتغييره.
المجموع المضاعؼ  double sumيعرؼ كالتالي
)

∑

∑

∑∑

∑( ∑

∑

المجموع في األقواس دالة الدليؿ الخارجي لممجموع  j؛ ىذا المجموع يتكرر م ار ارً  ,كؿ مرة مع
قيمة مختمفة لػ  . jاستعماؿ الحروؼ الرومانية الكبيرة المطابقة لمدليؿ في الحد األعمى لممجموع
مبلئـ جداً.
إذا كاف مداي المجموع مستقمة فإف المجاميع الداخمية والخارجية نستطيع تبديميا ,القوانيف التبادلية
والتجميعية تكفؿ بأف قيمة المجموع لف تتغير .نوضح ىذه العممية بمثاؿ

5

 , Jean Baptiste Joseph Fourierفيزيائي ورياضي فرنسي )1830–1768( ,
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)
)

(
(

)

)

(
(

)

∑∑

(
∑∑

ىذه السمسمة مف المتطابقات تتبنى نسؽ واصطفاؼ قياسي.
إذا كانت األدلة في المجموع المضاعؼ ليا نفس المدى ,فإنيـ قد يجمعوف.
∑
بخبلؼ ترميز السجما المحدد

∑∑
 ,في المجموع الغير محدد معمومات المدى قد تحذؼ

تمامًا:
) (∑
مدى المجموع قد يحدد أيضاً بالمتباينات التي توضع تحت رموز المجموع :
∑

∑

∑

فوائد ىذا الترميز تصبح واضحة إذا احتجنا إلى تغيير دليؿ المجموع .اعتبر التبلعب التالي
∑

∑

بعد إضافتنا  2إلى كؿ حد في المتباينات ,استبدلنا ببساطة

∑
بػ

 ,لنحصؿ عمى

مجموع المتوالية اليندسية ,و بيذا الترميز تغيير دليؿ المجموع غير صعب.
االنجاز األعظـ ىو القانوف العاـ لترميز سجما الذي شكمو القياسي
∑
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حيث

 .مدى المجموع يشتمؿ عمى تمؾ القيـ لػ

أي دالة افتراضية عمى

التي تجعؿ

صائبة.
فائدة ىذا الترميز بأف دليؿ المجموع لـ يعد مقيد بمتتابعة األعداد الصحيحة المتتالية ,ومدى
المجموع قد يعدؿ بإضافة الشروط
∑

∑

∑

مثاؿ :ألي عدد طبيعي

 ,نفرض أف

و األولية بالنسبة لو (بػ

عدد األعداد الصحيحة الموجبة األصغر مف

) .مثبل

 .ىذه دالة اويمر ومف نظرية العدد

تعرؼ بالرموز كالتالي
∑

مبلحظة :أف التراكيب المقدمة أعبله لممجموع قابمة لمتطبيؽ أيضًا لحواصؿ الضرب.
الرموز المشتقة .األشياء الوثيقة الصمة تتطمب ترميز وثيؽ الصمة والتقارب في األبجدية يستخدـ
 .ل اربطة أقوى قد يعدؿ استعماؿ مدلوؿ الرمز ,أدلة

ليذا الغرض ,عمى سبيؿ المثاؿ

سفمية ,أدلة عموية وأوسمة (كاإلشارات المختارة أعمى أو أسفؿ الرمز) أخرى.
̃
الرمز المشتؽ

∪ℕ

العديد مف الرموز اشتقت مف

 ℕغالبًا يوجد في األدب الرياضي.
فإننا اآلف نستعمؿ
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∪

 1.1طريقة عرض الصيغ
الميزة المثيرة التي تميز الكتابة الرياضية عف غيرىا مف الكتابات ىي االستخداـ الواسع لمرموز
والصيغ .والصيغ قطعاً ضرورية لموضوح وسيولة القراءة فالجممة " بافتراض أف
المعرفة بػ

" أوضح مف الجممة " بافتراض أف

ىي الدالة

ىي الدالة التي قيمتيا عند

قيمة معينة تساوي مربع العدد زائد العدد نفسو " ,مف جية أخرى االستعماؿ السيئ لمصيغ يمكف
أف يؤدي إلى كتابة غامضة .الصيغ تعرض ضمف النص أو بصورة مستقمة ,وفي أي بحث تجد
عادة كبل الطريقتاف مع مبلحظة االلتزاـ بقواعد الترقيف (التنقيط) عند الكتابة ()Punctuation
وىي وضع رموز اصطبلحية معينة بيف الصيغ والرموز والكممات و الجمؿ الرياضية .وفيما يمي
توضيح ألىـ عبلمات الترقيف واستخداماتيا:
 )1النقطة (  :full stop ) .تدؿ عمى اكتماؿ معنى الجممة ,وتوضع بنياية الجممة التي
تتـ معناىا ,وفي نياية جمؿ األمر.
 )2الفاصمة (  :comma ) ,ت دؿ عمى أف المعنى قبميا لـ يكتمؿ بعد .توضع بيف الجمؿ أو
المفردات المتعاطفة التي يتكوف مف مجموعيا كبلـ تاـ الفائدة.
 )3الفاصمة المنقوطة ( ؛ )  :semicolonتوضع بيف جممتيف إحداىما سبب لؤلخرى.
 )4عبلمة االستفياـ ( ؟ )  :question markتوضع بعد الجمؿ االستفيامية.
 )5عبلمة التعجب ( ! )  :exclamation markتوضع بعد الجمؿ المعبرة عف االنفعاالت
كالتعجب ,الفرح ,الحزف ,الدعاء ,الدىشة ,... ,الخ.
 )6النقطتاف الرأسيتاف (  :colon ) :تدؿ عمى أف ما بعدىا تفصيؿ أو إيضاح أو تمثيؿ لما
قبميا ,وىي تستعمؿ عند ذكر قائمة مف االشياء.
 )7عبلمة التنصيص ( ’’ ‘‘ )  :quotation markيوضع بينيما الكبلـ المقتبس بنصو
مف كبلـ الغير.
 )8القوساف ( )  :parenthesesيوضع بينيما كممة أو جممة تفسر كممة غامضة سبقتيا.
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 )9الشرطتاف ( ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ)  :hyphenتدؿ عمى أف الكبلـ الوقع بينيما خارج عف سياؽ ما قبميا
وما بعدىا.
 )10عبلمة الحذؼ (  :ellipses ) ...تدؿ عمى أف لمكبلـ بقية لـ تذكر.
 )11القوسيف المعكوفيف [ ]  :يستخدماف إذا أرد الباحث أف يضيؼ كبلماً مف عنده ,أي
ليس مف النص فيضع ما يريد إضافتو بينيـ.
أف الترقيف في الكتابة الرياضية يحدث شعور بالراحة كما في الجممة المغوية العادية ,ويزيؿ
الغموض .واآلف ستناوؿ إرشادات استعماؿ الصيغ والرموز الرياضية.
 1.1.1العرض ضمن النص
عند خمط الصيغ بالنص يجب مراعاة التالي:
 الرموز المفردة ومعظـ الصيغ الصغيرة تكتب ضمف النص مع مراعاة ترؾ مسافاتبسيط حوؿ ىذه الصيغ أو الرموز.
مثاؿ :سيئ :نفرض أف
فإف

.

.

وبالتالي

أكبر مف

.

جيد :نفرض أف

 .فإف

مثاؿ :جيد :لكؿ

لدينا التحميؿ

ووفقًا لذلؾ ,نعرؼ الدالة

 ,وبالتالي

أكبر مف
 ,بػ

.
و𝜦

؛

 ,التي تستخرج المركبة األولى لػ .

 تجنب كتابة صيغتيف باالتجاه نفسو ,افصؿ بينيما بفاصمة أو أي عبلمة ترقيفأخرى ,ألنيما سيبدواف كصيغة طويمة واحدة .فمثبلً نبلحظ في المثاؿ أعبله
تعريؼ الدالة متضمف جزئييف (

) فصبل بالفاصمة إلزالة

الغموض.
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 ال تبدأ مطمقاً جممة في فقرة برمز رياضي ,وأيضاً ال تبدأ جممة برمز عندما تنتييالجممة السابقة برمز.
مثاؿ :سيئ:

عدد موجب ,وبالتالي لو جذر تربيعي .

جيد :حيث أف

عدد موجب ,وبالتالي لو جذر تربيعي.

مثاؿ :سيئ L ٔ M :خطوط متوازية.
جيد :الخطوط  L ٔ Mمتوازية.
مثاؿ :سيئ :إحدى حموؿ

.

جيد :إحدى حموؿ

دورية.
دورية.

 .في ىذه الحالة

 أي رمز أو صيغة في النص ال يجب أف تبدأ بفاصمة.مثاؿ :سيئ :إذا كاف المميز ,
جيد :إذا كاف المميز

غير سالب ,فإف الجذور حقيقية.

غير سالب ,فإف الجذور حقيقية.

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

.
.

ألجؿ

 -ال تستخدـ مطمقًا الرموز مثؿ

في النص استبدليا

∨∧

بالكممات .المكاف الوحيد التي تستخدـ فييا ىذه الرموز ىو الكتابة الرياضية الرسمية
كجزء مف صيغ المنطؽ الرمزي المكتمؿ.
مثاؿ :سيئ :إذا تطابقت الدواؿ في ثبلث نقط  ,تتطابؽ

النقط .

جيد :إذا تطابقت الدواؿ في ثبلث نقط  ,تتطابؽ في كؿ النقط .
مثاؿ :سيئ:
جيد:

⇒
 ,تؤدي إلى أف

.

 الرموز التي تمثؿ العبلقات الرياضية ( مثؿ∩

) أو المعامبلت ( مثؿ

) يجب أف تستعمؿ فقط لربط الصيغ الرياضية ,وليس لربط الكممات بالرموز

أو مع بعضيـ البعض.
مثاؿ :سيئ :لنفرض أف

فئة كؿ أعداد القيمة المطمقة

.

محمد ابو قيس

51

جيد :لنفرض أف

فئة كؿ أعداد القيمة المطمقة األقؿ مف . 1

جيد :لنفرض أف

.

فئة كؿ األعداد

مثاؿ :سيئ :إذا كاف
جيد :إذا كاف

بحيث أف

عدد حقيقي وىو

عدد حقيقي أكبر مف

 ,فإف

يجب أف تكوف

 ,فإف

.

يجب أف تكوف أكبر مف .
 " ⁄أو الكسور العددية مثؿ .

 الكسور يمكف عرضيا ضمف النص كالكسر" 1.1.1العرض بصورة مستقمة

 الصيغ الكبيرة كالمصفوفات ,التكامبلت ,رموز المجاميع ,رموز المضاريب ,أو الكسورالكبيرة  ,... ,الخ  .تعرض في وسط خط بصورة منفردة ,مع أعطاء رقـ لكؿ صيغة
عمى نفس خط الصيغة ,وذلؾ لتسييؿ اإلشارة إلييا الحقًا.
مثاؿ:
سيئ :نفرض أف

∅.

فإف ∅ دالة نسبية في ثمانية متغيرات.
جيد:
∅

)(2.5
فإف ∅ دالة نسبية في ثمانية متغيرات.

في الترقيـ ) (2.5يشير الرقـ  2إلى رقـ القسـ الذي توجد فيو الصيغة ,والرقـ  5يشير إلى رقـ
الصيغة  ,يذكر رقـ القسـ إذا كاف البحث طويبلً  ,اما اذا كاف قصي ارً فبل يذكر .الحظ أف
الكسور يجب أف تعرض باستعماؿ خط أفقي.
 -الرموز في المعادالت والمتراجحات مثؿ

و

و

و

و

يجب أف تكوف في

وضعية االصطفاؼ العمودي
مثاؿ :سيئ:
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جيد:

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

جيد:

الحظ أف التعابير عمى الجانب األيمف بعد السطر األوؿ ,كذلؾ الحظ عدـ وجود الفاصمة.
مثاؿ :سيئ :ىكذا
جيد :ىكذا
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مثاؿ :جيد :اشرح كيؼ حؿ نظاـ المعادالت التالية

مثاؿ :جيد:

√
 ليس مف الضروري استخداـ الترقيف ,لزيادة الوضوح ىذه صيغة معروضة فييا فواصؿعمى أكمؿ وجو:
{
إذا بدئ الترقيف الكامؿ شاقًا ,فإننا نستبدؿ بعض الترقيف بزيادة المسافة أو بالكممات:
{
بشكؿ خاص ,نياية الجممة في الصيغة ػ ػ كما في المثاؿ أعبله ػ ػ ػ يجب دائما أف تكوف نقطة ’.‘.
 تجنب األقواس الزائدة.مثاؿ :سيئ:

مثاؿ :جيد:

مثاؿ :جيد:
.
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 -إذا أردت لفت نظر القارئ إلى

 ,باإلمكاف أف تكتب

 استخدـ األقواس لتجنب تشويش المعنى بيف إشارة الطرح واإلشارة السالب.مثاؿ :سيئ جدًا:

سيئ:

جيد:

 1.1التعاريف Definitions
التعريؼ ىو "وصؼ دقيؽ ال لبس فييا لمعنى مفيوـ رياضي" ,وبالتالي فيو يميز معنى كممة
بإعطاء كافة الخصائص والخصائص فقط تمؾ التي يجب أف تكوف صحيحة .أي عندما نعرؼ
شيء يجب أف نضمف بأف ىذا الخصائص فعبلً موجودة ,وبأف تعريفنا يميزىا بشكؿ محدد .وفي
ىذه الحالة ,فإنو يقاؿ بأف الشيء واضح المعالـ well-defined؛ وما عدا ذلؾ فالشيء غامض
 .ill-definedأف المفاىيـ الرياضية مف حيث طريقة تعريفيا تنقسـ إلى:
 مفاهيم غير معرفة :وىي مفاىيـ تقبؿ بدوف تعريؼ ولكف يتـ تحديد بعضاً مف خواصياوكيفية التعامؿ معيا .مثؿ النقطة المستقيـ والمستوى والفئة.
 مفاهيم معرفة :وىي التي يعبر عنيا بصياغات لفظية و رمزية شارحة بداللة مفاىيـأخرى أبسط منيا أو سبؽ تعريفيا.
ومف أمثمة المفاىيـ الرياضية المعرفة :متوازي األضبلع حيث يعرؼ بأنو شكؿ رباعي مستو فيو
كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف .ونبلحظ ىنا أف المفظ,متوازي األضبلع ,يمكف أف يحؿ محمو
التقرير " شكؿ رباعي مستو فيو كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف " ومف ناحية أخرى فإف التقرير
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ذاتو ال يمكف أف يحؿ محمو أو نعوض عنو إال بالمفظ " متوازي األضبلع " .ومف ىنا فإف
التعريؼ عبارة عف متساوية أحد طرفييا لفظو أو مصطمح (اسـ المفيوـ) وطرفيا األخر جممة
خبرية ورمزية شارحة بحيث يمكف التعويض عف أحدىما باآلخر .ونبلحظ أف التعريؼ يمثؿ
الشرط البلزـ والكافي لداللة المفيوـ .وىنا نشير إلى أف عبارة مثؿ المستقيـ ىو مجموعة مف
النقط ال تمثؿ تعريفًا لممستقيـ ألننا يمكننا أف نعوض عف المستقيـ بمجموعة مف النقط ولكننا ال
يمكف أف نعوض عف " مجموعة مف النقط " بالمستقيـ إذ أف " مجموعة مف النقط " يمكف أف
تكوف أي شكؿ ىندسي .كذلؾ فإننا عندما نقوؿ أف متوازي األضبلع ىو شكؿ رباعي مستو فإف
ىذا أيضاً ال يمثؿ تعريفاً ولكف الشكؿ الرباعي ألمستو مجرد أحد خواص متوازي األضبلع.
ولكننا عندما نتحدث عف شكؿ رباعي مستو فيو كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف فإننا بذلؾ عرفنا
متوازي األضبلع وال شىء غير متوازي األضبلع واذا ذكرنا أف "متوازي األضبلع شكؿ رباعي
مستو فيو كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف ومتساوياف" فإننا بذلؾ نكوف قد أطنبنا بزيادة مزيد مف
الخواص لسنا في حاجة إلييا في التعريؼ إذ أف كوف كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف أمر الزـ
(وىو ىنا أيضاً كاؼ ) ويمكف أف نشتؽ منو خواص أخرى مثؿ أف كؿ ضمعيف متقابميف
متساوياف والقطراف فيو ينصؼ كؿ منيما اآلخر ...الخ.
وفي الوقت الذي نجد فيو مصطمحات تعرؼ بخاصيتيف البد مف توفرىما معًا (شكؿ رباعي +
كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف) نجد بعض المصطمحات تعرؼ بخاصية واحدة عمى األقؿ مف
بيف خاصيتيف مثؿ "إتحاد مجموعتيف

,

" ىو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى

ومثؿ "العدد الصحيح غير السالب" ىو الصفر أو الصحيح الموجب ,ومثؿ "
زاوية

أو

أو

,

" أذا كانت

 .مثؿ ىذه المصطمحات ىي أسماء لمفاىيـ فاصمة ( )disjunctiveأي

تتحقؽ بواحدة عمى األقؿ مف عدة خواص.
ومف ناحية أخرى ىناؾ مفاىيـ عمى درجة تجريدية أعمى مف غيرىا مثؿ التوازي ,التعامد,
الصدؽ ...,وجميعيا تدؿ عمى خاصية عامة مجردة .فالتوازي أكثر تجريداً مف المستقيمات
المتوازية والتعامد أكثر تجريداً مف المستقيمات المتعامدة والصدؽ أكثر تجريدًا مف العبارات
الصادقة .ويفرؽ البعض بيف ىذيف الصنفيف مف المفاىيـ ,فالتوازي والتعامد والصدؽ تسمى
مفاىيـ وصفية أو نعتيو ( )attributiveأي تدؿ عمى نعت أو صفة بينما مفاىيـ مثؿ
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المستقيمات المتوازية ومتوازي األضبلع والعبارات الصادقة تسمى مفاىيـ داللية ()denotative
أي أنيا تدؿ أو تشير إلى مجموعة مف األشياء.
كذلؾ ىناؾ مفاىيـ مفردة ومفاىيـ عامة ,والمفاىيـ المفردة مثؿ العدد الحقيقي
والعدد غير النسبي

والدالة الخطية

 ,والمفاىيـ العامة ىي التي تدؿ عمى مجموعات تحتوي

عمى أكثر مف عنصر مثؿ العدد النسبي والدالة الخطية وىي الدالة التي عمى الصورة
حيث

أي أعداد حقيقية,

.

 1.1.1التعاريف المتكررة
التكرار  Recursionىي طريقة تعريؼ المتتابعات التي ال نعرؼ أي طريقة مفيدة لمتعبير عف
الحد النوني كدالة واضحة لػ
في حدود

 .في غياب صيغة واضحة لمحد النوني ,نسعى إلى تمثيؿ

 .ىذه المتتابعات التك اررية التي تعرؼ ببيانيف :الحد األوؿ لممتتابعة المسمى

الشرط األولي  ,initial conditionوالقاعدة التي تحدد الحد مف حد سابؽ لو .فعمى سبيؿ
المثاؿ  ,متتابعة المضروب

عمى نفس النمط ,المشتقة النوني لػ

 ,يمكف أف تعرؼ بشكؿ تكراري كالتالي :

لمدالة

تعرؼ بالقاعدة التك اررية

متتابعة ( Fibonacci6وىي المتتابعة التي نحصؿ عمى كؿ حد فييا بعد الحد الثاني بجمع
الحديف السابقيف لو مباشرة) تعرؼ بشكؿ تكراري

نجد أف

ألف الحد

دالة واضحة الم عالـ لمحديف التالييف ,يمكف أف نوسع

متتابعة  Fibonacciخمفياً  ,لمحصوؿ عمى متتابعة ال نيائية مضاعفة
6

( )about 1170–1250عالم أوربي
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أي متتابعة يمكف أف تمدد خمفياً يقاؿ أنيا يمكف عكسيا  .invertibleوبالتالي متتابعة
 Fibonacciيمكف عكسيا.

 5.1المبرهنات Theorems
تبدأ النظرية  theoryالرياضية بمجموعة مف البديييات axioms 7أو المسممات .postulates
وىي عبارة يفترض صحتيا ال تبرر وال يطمب التحقؽ مف صحتيا .البديييات ىي وحدات بناء
النظرية ,منيا نستنبط عبارات صحيحة أخرى تسمى مبرىنة  ,theoremقضية منطقية
 ,propositionنتيجة  ,Corollaryتمييدية  .lemmaإذف النظرية غنية بقائمة متنامية مف
العبارات الصحيحة .أف القاسـ المشترؾ بيف ىذه المصطمحات أف كميا عبارة عف مبرىنات ,لكف
الفارؽ األساسي فيما بينيا يكمف في مدى األىمية لكؿ منيا:
 مبرهنة :ىي العبارة الرئيسية ,واحدى األىداؼ األساسية لعممؾ .وبرىاف المبرىنة عادة
ليس سيبلً  .أف مصطمح مبرىنة يطمؽ عمى العبارة أألكثر أىمية ,وبالتالي فإف ىذا
المصطمح يستخدـ باقتصاد.
 قضية : 8وىي العبارة التي تستحؽ االنتباه (عبارة مثيرة أو ذات أىمية خاصة) ,لكنيا
ليست عامة كفاية أو ذو شأف لتسمى ’ مبرىنة ‘.
 نتيجة :وىي العبارة التي تستنبطيا مف مبرىنة أو قضية أو نتيجة أخرى .وىي اقؿ أىمية
مف القضية ,وىي سيمة وبرىانيا سيؿ وقميؿ نسبياً  .أحياناً نقوؿ ىذه النتيجة الطبيعية
لممبرىنة .A
 تمهيدية :ىي العبارة الغير مستقمة ,اليدؼ الوحيد ليا ىو المساعدة في إثبات مبرىنة أو
قضية أو تمييدية أخرى ( بمعنى أخر تدخؿ في برىاف المبرىنة ,أو القضية أو النتيجة).
تذكر التمييدية وتثبت قبؿ أف تستخدـ ,وىي ليست ليا نتيجة مطمقًا بالرغـ مف أف
التمييدية قد تستعمؿ أحيانًا في اشتقاؽ النتيجة.
7

يطلق بعض المؤلفين على فرضيات الهندسة البديهيات ,وعلى فرضيات الجبر المسلمات.
8
بعض المؤلفين في الكتب التعليمية يفضلون استخدام مصطلح ’ قضية ‘ بدلا من مصطلح ’ مبرهنة ‘ لنه يعتبر اقل رهبة للطلبة.
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توجد المبرىنات عمى شكؿ صيغة رياضية أو عبارة خالية مف الرموز أو عبارة مختمطة الكممات
بالصيغ .فعمى سبيؿ المثاؿ:
مبرهنة.
)

مبرهنة .1العدد

(

) (

(

)

 ,سواء كاف حقيقياً أـ تخيمياً  ,يكوف جذ ارً لكثيرة الحدود
عامبلً ل ػ

معامبلتيا أعداد مركبة ,إذا و إذا فقط كاف

 ,التي

.

مبرهنة  1.5كؿ كثيرة حدود معامبلتيا أعداد مركبة ودرجتيا أعمى مف الصفر ليا عمى األقؿ
جذر مركب واحد.
نبلحظ في المبرىنة  , 2.5أف الرقـ  5يشير إلى رقـ القسـ التي توجد فيو المبرىنة ,والرقـ  2ىو
رقـ المبرىنة.
كما توجد المبرىنات عمى شكؿ خوارزميات  , Algorithmsوالخوارزمية ىي إجراء روتيني
موصوؼ بدقة يمكف أف يطبؽ ومف خبلؿ تتابع منظـ نصؿ إلى استنتاج .انظر المثاؿ التالي
 ,اكبر مف الواحد عمى عدد أولي

نتيجة .1.1الختبار قابمية قسمة عدد صحيح

أكبر مف

خمسة نتبع الخوارزمية التالية:
 )1نطرح

مرؽ رقـ آحاد

مف باقي

 ,بعد حذؼ آحاده منو (قيمة

المبرىنة السابقة) فنحصؿ عمى عدد جديد

أصغر مف

تحددىا

.

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

أـ ال ,فإذا كاف األخير يقبؿ القسمة عمى

فإف

يقبؿ القسمة عمى

واال

فبل.
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عندما تكوف الخوارزمية جزء رئيسي مف بحثؾ ,عندىا تحتاج لشرح الخوارزمية بعناية ,أو أثبات
عمميا ,أو تحميؿ تعقيدىا ,باالستعانة بالعديد مف األمثمة لتوضيحيا.
بعض المبرىنات الشييرة سمية مف قبؿ بأسماء وصفية كمبرىنة فيثاغورس ,مبرىنة باسكاؿ,
مبرىنة القيمة المتوسطة ,...,الخ.
عند كتابتنا بحث رياضي ,نحتاج لترتيب العبارات لكي كؿ عبارة أما بدييية أو مبرىنة أو قضية
أو نتيجة .بالممارسة فقط العبارات اليامة ستسمى مبرىنات .و مف غير المستحسف تسمية كؿ
نتائجؾ مبرىنات ,ألنؾ إذا فعمت ذلؾ تفوت فرصة لمتأكيد عمى البنية المنطقية لعممؾ وتوجيو
االنتباه إلى أىـ النتائج .واذا كنت في شؾ حوؿ تسمية نتيجتؾ قضية أو مبرىنة ,سميا قضية,
وعمى نفس النمط ,أذا كنت في شؾ حوؿ تسمية نتيجتؾ نتيجة أو قضية ,سميا نتيجة.
لنتناوؿ اآلف كثيرة الحدود المشيورة المقترحة مف قبؿ اويمر:

َ .قٛى

عند قيـ العدد الصحيح المبيمة :
10 ··· 20 ··· 30

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

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

كؿ ىذه القيـ لػ

 ,لذلؾ تبدو

أعداد أولية .عبلوة عمى ذلؾ

معقولة لتقديـ التخميف التالي
تخميف .لكؿ األعداد الصحيحة

 ,فإف

عدد أولي.

التخمين  : Conjectureىو العبارة التي نرغب أف تكوف مبرىنة.
ثبلثة أشياء قد تحدث لمتخميف:
 )iشخص ما يثبتو والتخميف يصبح مبرىنة,
 )iiشخص ما ينتج مثاؿ مضاد والتخميف يصبح خاطئ,
 )iiiال شي يحدث مف الخياريف أعبله والتخميف يبقى تخميف.
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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في حالتنا نفي التخميف ىو يوجد عدد صحيح
إلثبات ىذا ,نعرض قيمة لػ

لذلؾ

 .عندما

 ,الذي يجعؿ

عدد مركب.

 ,نجد أف

ليست عدد أولي ,التخميف خاطئ.

مبلحظة :صياغة التخميف لعالـ الرياضيات مصحوب بخوؼ مف المثاؿ المضاد Counter
.example
التخميف األخر المشيور الذي ينسب إلى إقميدس

تخمين  .يوجد عدد ال نيائي مف األعداد األولية
و تخميف جولدباخ

 ,التي

عدد أولي ايضاً.

9

تخمين .كؿ عدد زوجي أكبر مف  2يمكف كتابتو عمى صورة عدديف أولييف.
ال واحداً يثبت بو عدـ
رغـ أف ال يوجد برىاف لتخميف جولدباخ إال أف أحدًا لـ يستطيع أف يقدـ مثا ً
صحة التخميف.

9

 Christian Goldbachعالم رياضيات ألماني ()1764– 1690

محمد ابو قيس

61

األسس في كتابة بحوث الرياضيات

62

انفقم انضبنش
انغبَت انًُطقٙ

أحدى أىـ أشكاؿ الكتابة الرياضية كتابة البراىيف الرياضية .أف كتابة البراىيف الرياضية ميارة
مكتسبة وتأخذ الكثير مف الممارسة .في ىذا الفصؿ سنتعرؼ عمى ماىية البرىاف ,وعمى األخطاء
الشائعة أثناء كتابة البرىاف ,ثـ سنستعرض بعض الطرؽ إلعطاء قالب لمدليؿ الرياضي.

 1.1البـــــرهان Proof
يعتبر اكتشاؼ العبلقات الرياضية مف أولوية االنجازات في أبحاث الرياضييف ,وبما أف ىذه
االكتشافات يجب أف تكوف صحيحة و مقنعة لمجتمع الرياضييف ,فالبرىنة عمى صحتيا يعتبر
في مقدمة انجازات الرياضييف أيضًا.
سنحاوؿ معرفة العناصر التي يتكوف منيا البرىاف ,غرضنا الفحص بدقة لمدليؿ الرياضي,
تفصيؿ كؿ خطوة .سنستعمؿ ترقيـ لتسييؿ المطابقة لمعناصر المنطقية لمبرىاف.
نقدـ اآلف بعض البديييات (ىذه البديييات تعرؼ شيء عاـ :الزمرة  ,)groupنعطي الفئة 𝛀 و
المعامؿ الثنائي ’⊙‘ عمى 𝛀  ,بالخصائص التالية:
⊙
⊙

⊙

⊙
⊙

⊙

⊙
⊙

فإف احد طمب إثبات أف
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إذف ستكوف مكاف ’

‘’ٔ,

‘

يمثؿ

’⊙‘,

ٔ

يمثؿ

–  .نستعد

لنص واثبات مبرىنتنا.
 .مبرىنة.
.
 .البرىاف.

معطى ;

 .لنفترض أف
 .فإف (بحسب

)

 .لنفترض أف
))

(

 .إذف ( بحسب

(
)

 .فإف ( بحسب

ٔ

)(

 .فإف ( بحسب

ٔ

)

 .إذف ( بحسب ,

,

)

(

 ( ٔ ,بحسب

)

)

)) –(

(

.

□.
البنود

,

,

إشارات منطقية ( logical tagsكممات أو رموز تقوؿ أشياء حوؿ نص) فيـ

بمثابة إعبلف رسمي عف نص المبرىنة ,بداية البرىاف ونياية ( الرمز ’□‘ ).
البنود

 , ,تبدأ باإلشارة المنطقية ’فإف  , ‘ thenتأتي بعد استدالؿ مف بديييات .منيجيًا,

البند  5ىو عبارة صحيحة مستنتجة مف بديييات.
البنود

,

استنتاج طبيعي ,وقد اشرنا إلييـ باإلشارة المنطقية ’ إذف  .‘ henceىذه البنود ال

تستعمؿ فقط بديييات ,ولكف أيضاً حقائؽ مف عبارات سابقة ,المبرىنات ,المعطيات ,تعاريؼ.
البنود

,

ليست عبارات لكف توجييات  .instructionsالبند

يوجينا الفتراض أف

عنصر اعتباطي في الفئة .تعكس ىذه الجممة االفتتاحية القياسية ,التعبير

في

المبرىنة .البند  6توجينا لتعريؼ كميتيف جديدتيف.
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في البند  10نستعمؿ ضمنياً الخاصية االنتقالية  transitivityلمعامؿ المساواة (إذا كانت
ٔ

) ,الذي تعتمد عمى حقيقة أف المساواة عبلقة تكافئ.

 ,فئٌ

برىاننا التالي يثبت أف √ عدد غير نسبي .نستعمؿ نفس النمط والشروط كما في المبرىنة
السابقة .عمى أية حاؿ ,ىذا البرىاف يستعمؿ بعض التعاريؼ والحقائؽ بدوف تبرير (ألنيا متعارؼ
عمييا أي شائعة) .في ىذا الخصوص ىذا البرىاف أكثر مثالية مف السابؽ.
 .1مبرىنة.
.

√ عدد غير نسبي.

 .البرىاف.

√ عدد نسبي ;

 .نفرض أف

بحيث أف

 .فإف
 .لنختار
 .بما أف
 .فإف

⁄

√.

بحيث أنيما أولياف نسبياف .

يٍ
⁄

√,

⁄

 .فإف
 .فإف

عدد زوجي ;

 .إذف (بحسب

)

 .فإف

ألي عدد صحيح

 .إذف ( بحسب

ٔ

 .فإف
 .فئٌ

عدد زوجي ;
;

)

;
ػذد صٔع; ٙ
عدد زوجي ;

 .إذف ( بحسب

)

 .إذف ( بحسب

ٔ

)

 .إذف ( ثؾغت

ٔ

) االفتراض

ليس أولياف نسبياف ;
خاطئ ;

 .فإف نفييا صحيح.
□.
كمية ال بأس بيا مف الرياضيات مفترضة في البرىاف:
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تعريؼ األعداد النسبية ومف √ (البنود ,
تعريؼ األولية النسبية (البند

,

);

);

بعض خصائص المعادالت (البنود

,

);

مبرىنة في الحساب (البنود ; )16 ,11
تعريؼ العدد الصحيح الزوجي (البنود

,

);

يحتوي الدليؿ عمى عناصر مبتكرة .جوىر البرىاف ىو البند  ,4االفتراض بأف √ عدد نسبي.
أف الفرضية بأف √ عدد نسبي تؤدي في النياية إلى تناقض :البنود
مف ىذه الحقيقة نستنتج باف الفرضية في البند
الفرضية  .لكف إذا كانت العبارة

خاطئة ( البند

و

عبارات متضاربة.

) .ىنا نتخمى نيائيًا عف

√ خاطئة ,فإف نفييا صحيح .ىذا البند

 ,وىو

المطموب إثباتو.
إذف فالبرىاف ىو صنع االستدالؿ الذي يثبت المبرىنة ,وىو تمريف دقيقة جدًا في المنطؽ ,وأكثر
تدقيقاً في شواىده وأكثر تشدداً في متطمبات أقناعة ,والتفسير يجب أف يبقى قميؿ الكبلـ وافي
بالمعنى المقصود وجوىري .ويمكف أف نعرفو بأنو عبارة عف معالجة لفظية و رمزية تتمثؿ في
بل منيا مف سابقاتيا استنادًا إلى شواىد معترؼ بصحتيا (مثؿ
تتابع مف العبارات نستنبط ك ً
البديييات ,المبرىنات ,الفروض ,تعاريؼ) واستنباط بأساليب يقرىا المنطؽ.

 1.1األدلة الخاطئة
البرىاف الجيد يحمؿ األدلة الرياضية إلى عبارات متعاقبة ,وفي بناء الدليؿ الرياضي ترتكب
األخطاء بسيولو .الوعي بيذه المشاكؿ سيساعدنا عمى تفادييا .مف ىذه األخطاء
 .1أف تبدأ مف نياية البرىاف وتنتيي في بدايتو.
 .2المنطؽ الخاطئ .ىذا يتضمف
 النفي الغير صحيح لمعبارة.
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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 إثبات عكس الشيء بدالً مف الشيء نفسو.
 الفرضية الخاطئة.
 .3اعتبار التحقؽ برىاف.
 .4إساءة التعامؿ مع الصيغ  .عمى سبيؿ المثاؿ ,فقد نعطي الدالة قيمة خارج مجاليا
(

)  ,أو دالة المعكوس غير صحيحة ,أو تحتوي عمى معمومات زائدة ,أو

التصميـ غير واضحة  ...الخ.
 .5االستعماؿ الخاطئ لمتعاريؼ أو استعماؿ التعاريؼ الخاطئة .أف أي تعريؼ معيب قد
يشير ضمنًا إلى أف الخاصية المعرؼ غير موجودة مطمقًا ,أو انو ال توجد فكرة واضحة
عنيا.
لنناقش األمثمة التالية:
مثاؿ :اثبت أف

√

√

√

برىاف خاطئ.
) √

√

√( ⇒

√

√

⇒

√

√ ⇒
⇒
العبارة األخيرة صحيحة التي تكمؿ البرىاف□ .
كنا قد افترضنا إلثبات

 ,حيث

بشكؿ صحيح منو العبارة الصحيحة
العبارة األصمية

√

√

√

 .افترضنا

نفسيا ,واستنتجنا

 .إذف ما زلنا ال نعرؼ إذا ما كانت

خاطئة أو صحيحة ,ألف إذا بدنا بالعبارة الخاطئة

√

√

√

كنا سنصؿ بالضبط إلى نفس االستنتاج .أف ما قمنا بو ىو "استكشاؼ  " Explorationوفي
االستكشاؼ نبحث عف خطوة تالية تؤدي إلى خطوة سابقة لكف العكس ليس بالضرورة صحيح,
الف ىناؾ عدد ال نيائي مف اإلمكانات لمخطوة التالية ,ولكف واحدة أو أثنيف منيا لحسف الحظ
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أكثر وضوحًا مف بقيتيا ,ومف الميـ تذكر دائما أف االستكشاؼ ليس برىانًا وانما بحث عف نقطة
بداية لمبرىاف ,وخطوات االستكشاؼ ىي خطوات البرىاف بالترتيب العكسي .يوجد طريقتاف
إلثبات مسائؿ مف ىذا النوع
الطريقة األولى :أعادة تتبع الخطوات .نأخذ سمسمة االستنتاجات المعروضة أعبله؛ ثـ نبدأ مف
حيث انتيينا ونحاوؿ إثبات سمسمة النتائج العكسية.
البرىاف.
√⇒

√

√ ⇒
⇒

√
) √
√
أثبتنا القضية المنطقية

 ,الذي منو نستنتج أف

⇒

√( ⇒
√⇒

√
صحيحة□ .

الطريقة الثانية :البرىاف بالتناقض.
البرىاف .دعنا نفترض

:
√( ⇒

) √
√

√

√

√

⇒
√ ⇒
⇒

أثبتنا بأف

⇒

مثاؿ :مبرىنة سيئة .إذا كاف

 ,الذي يشير ضمناً بأف
 ,فإف

خاطئة ,لذا

صحيحة □

.

األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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برىاف سيئ .إذا كاف

 .إذا كاف

فإف
 ,أي أف

 ,لذلؾ

فإف

□.

عبارة المبرىنة غير مكتممة في أنو ال يوجد معمومات حوؿ الكمية
صحيح أو نسبي.. ,ز الخ ,في البرىاف الفرضية

ىؿ ىي عدد حقيقي أو

لـ تستعمؿ ,باإلضافة إلى أف ىذا

برىاف بالحاالت و سيكوف مفيد إذا كاف واضح كالتالي:
مبرىنة .لكؿ األعداد الحقيقية
البرىاف .لنفرض أف

 ,إذا كاف

( )iإذا كاف

فإف

( )iiإذا كاف

فإف

 .فإف

 ,أي أف

.

□.
⇒

برىاف سيئ .نفرض أف
⁄

,و

.

∧

 .فإف

 ,فإف

ولو حالتيف:

 ,لذا

مثاؿ :مبرىنة سيئة.

إذا كاف

 ,فإف

عدد حقيقي بحيث أف

.

.

⁄
⁄

□.

⁄

تحجب الصياغة الرمزية المحتوى البسيط لممبرىنة ,مزج الكممات بالرموز ضروري ,وبالتالي
يمكف أعادة صياغة نص المبرىنة بالكم مات لتحسيف الوضوح .البرىاف بسيط لكنو قدـ رموز غير
ضرورية ,بينما الوضوح يمكف أف يحسف بإدخاؿ بعض التعميقات البسيطة.
مبرىنة .مجموع عدد نسبي وغيرنسبي ىو عدد غير نسبي.
البرىاف  .نفرض أف

و

عدد نسبي وغير نسبي عمى التوالي .اعتبر المتطابقة

 .إذا كانت
التناقض يوضح بأف

عدد نسبي ,فإف

ستكوف أيضاً عدد نسبي .ىذا

يجب أف تكوف عدد غير نسبي □ .

مثاؿ :مبرىنة .لكؿ األعداد األولية

 ,العدد الصحيح

قابؿ لمقسمة بػ

.

برىاف خاطئ.
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□
المبرىنة أثبتت فقط لػ

 .فالتحقؽ مف مبرىنة معينة بواسطة المتطمبات العددية

ليذه المبرىنة ال يمثؿ برىانًا.
مثاؿ:

……………………..
إذف ’’ :مجموع األعداد الفردية ابتداء مف الواحد الصحيح يساوي مربع عدد ىذه األعداد ‘‘.
بل
ىذا ال يمثؿ برىانًا ألنو رغـ استناده إلى عبارات صحيحة ,بؿ أنو يمثؿ فقط تعميما محتم ً
(تخميف) وليس مؤكد ألنو اعتمد عمى حاالت خاصة والقضية الجزئية ال تصح لمحكـ عمى
قضية كمية.
مثاؿ :مبرىنة خاطئة .إذا كاف
ىذا ليس برىانا عمى أف

و إذا كاف

 ,فإف

.

(رغـ أف النتيجة صحيحة) ألنو أعتمد عمى عبارات

(فرضيات) غير معترؼ بصحتيا.
مثاؿ :الصيغة الغير مرتبة التالية

تحتوي عمى معمومات زائدة (العامؿ المشترؾ بيف البسط والمقاـ) الحدود في البسط لـ ترتب,
ويوجد العديد مف اإلشارات السالبة ,إذف خصائص

غير واضحة .يوجد عدة طرؽ

لتحسيف تصميـ الصيغة:
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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ميمة ,فإنو النسخة األولى مبلئمة .النسخة الثانية تجعؿ األمر

إذا كانت درجة ومعامبلت

 .النسخة الثالثة تعد لمتكامؿ

أسيؿ لحؿ المعادلة

 .طبقنا القاعدة األساسية ’’

اقسـ و افتح‘‘.
مثاؿ :في التعبير الغير منظـ

يظير كوحدة ,نستغؿ ىذه الحقيقة لتحسيف التصميـ:

التعبير الجزئي

الصيغة أكثر ترتيبًا وبنية

أوضح.

مثاؿ :تعريؼ خاطئ .لنفرض أف

الفئة

فئات ,ولنفرض أف

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

عمى العموـ لدينا

لذلؾ في تعريؼ

يجب أف نوضح أي مف التعبيريف نقصد

مثاؿ :تعريؼ خاطئ .لنفرض أف
الدالة

و

فئات ولنفرض أف

أو

.
دواؿ .نعرؼ

كالتالي:
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التعريؼ يحتوي عمى فرضية مخفية ىي أف العناصر في المجاؿ المقابؿ يمكف أف تجمع مع
بعض .أي أف عممية الجمع يمكف أف تفسر بطرقتيف:
سبيؿ المثاؿ ,إذا كانت
إذا كانت

فئة حيث الجمع غير معرؼ (عمى

و دواؿ افتراضية) ,أو غير مغمقة تحت الجمع (عمى سبيؿ المثاؿ,

فترة) .التعريؼ الصحيح ىو

نفرض أف

فئة ولنفرض أف

نعرؼ الدالة

دواؿ.

فئة مغمقة تحت الجمع ولنفرض أف
كالتالي:

يعطى ب ػ :

مثاؿ :تعريؼ خاطئ .لنفترض أف

يتضمف الكمية الغير محددة

الخطأ بسيط لكف قاتؿ :التعبير

.

يوجد العديد مف التفسيرات المنطقية لما يمكف أف تعني ىذه الصيغة.
 .1إعادة تعريؼ المجاؿ يحؿ محؿ المعمومات المفقودة.

في ىذه التعريؼ

نسبية أيضاً.

 .2نعتبر المتغير المفقود بارامتر.

أبرزنا التغيير في وضع المتغير
قيمة لػ

بتحويمو إلى الحرؼ اليوناني لمدى ,وعممة كدليؿ سفمي .لكؿ

 ,لدينا دالة مختمفة.

 .3نعتبر المتغير المفقودة مبيـ .في ىذه الحالة
نعيد تعريؼ المجاؿ المقابؿ لػ

الرمز

كثيرة حدود في

 ,ويجب أف

وفقاً لذلؾ.

يشير إلى فئة كؿ كثيرات الحدود في المبيـ

 ,بمعامبلت نسبية.
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 1.1بعض استراتيجيات البرهان الرياضي
نعني باإلستراتيجية ىنا خطة التحرؾ لموصوؿ إلى ىدؼ محدد ,وىو أثبات صحة القضية
المطموب البرىنة عمييا ,وتتضمف تتابع ا لتحركات أو الخطوات في ىذه الخطة ,والتوتولوجية أو
الصيغة المنطقية الصحيحة التي ترتكز عمييا ىذه الخطة.
ومف الميـ ىنا أف نؤكد أف الوصوؿ إلى إثبات صحة قضية ما أمر يحتاج إلى خبرة ودراية
ونظرة شمولية وتحميؿ لعناصر الموقؼ ثـ إعادة تركيبو بمرونة ويقظة عقمية .كما يحتاج إلى
التعرؼ عمى ما ىو معطى وما ىو مطموب وتحميؿ المطموب في ضوء المعطيات وفي ضوء
الخواص والمبرىنات السابقة ليذه القضية في النظاـ الرياضي الذي تنتمي إلية وذلؾ حتى يتمكف
الباحث مف أف يرسـ لنفسو خطة مناسبة مف التحركات يؤدي في النياية إلى المطموب.
 1.1.1البرهان المباشر Direct Proof
ويقصد بو إثبات صحة المطموب نفسو أي أف تتابع العبارات المستخدمة في البرىاف تؤدي
مباشرة إلى العبارة التي تمثؿ المطموب ذاتو .البرىاف المباشر غالباً ما يستخدـ إلثبات مبرىنات
مف الشكؿ " إذا كاف  , Pفإف  ." Qفكؿ برىاف مباشر يجب أف يبدأ بالفرض  , Pوأف يحدد
المطموب إثباتو ,وبعد عدة خطوات متتابعة نصؿ إلى النتيجة . Q
مثاؿ :مبرىنة .إذا كاف

فإف

حيث  xعدد صحيح .

البرىاف ] .نفترض صحة القضية  Pثـ نثبت ػ ػ ػ باالستعانة بخواص النظاـ ػ ػ ػ صحة القضية [ Q
نفرض أف
المطموب إثبات أف
] خاصية التساوي [
] خاصية التجميع في األعداد الصحيحة [
] خاصية النظير الجمعي في
] خاصية العنصر المحايد في

[
[
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وبذلؾ نكوف قد أثبتنا أف
فإف
مثاؿ :مبرىنة .إرا

 ,وفي نفس الوقت أثبتنا صحة العبارة كاممة وىي إذا كاف
□.
جذراف مختمفإف لكثيرة الحدود

ٔ

 ,فإف

ٔ
تتحمؿ إلى

البرىاف .نفترض أف كثيرة الحدود

بفؾ األقواس في الجانب األيمف نحصؿ عمى

بمقارنة معامبلت كثيرة الحدود أعبله ب ػ
□

نحصؿ عمى
ٔ

.

البرىاف المباشر غالبًا يبدأ بإعطاء أسماء لؤلشياء (ترميز) ,بعض المؤلفيف يوضعوف أسماء
األشياء في نص المبرىنة.
 1.1.1البرهان بالتعاكس Proof by contrapositive or Contraposition
التعاكس لمنتيجة

⇒

ىو النتيجة

⇒

 .والذي يعرؼ بأنو أثبات صحة الحقيقة
).

بإثبات أف تعاكسيا صحيح .النتيجة وتعاكسيا متكافئات منطقيًا(
ىذا التكافؤ يعطينا طريقة إلثبات النتائج يسمى البرىاف بالتعاكس .فبدالً مف إثبات المبرىنة
بشكميا األصمي ,أحيانًا يكوف مف األسيؿ إثبات تعاكسيا .فعمى سبيؿ المثاؿ ,المبرىنة ’’ إذا
كاف

عدد فردي ,فإف

زوجي  ,فإف

ال مف ذلؾ ’’ إذا كاف
عدد فردي‘‘ يمكف أف تثبت بد ً

عدد

عدد زوجي‘‘.

مثاؿ :مبرىنة .إذا كاف

عدداف صحيحاف وكاف مجموعيما عدد زوجي ,فإف العدداف

متساوياف.
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البرىاف .العبارة المكافئة ليذه المبرىنة ىي ’’إذا كاف
مجموعيما عدد فردي‘‘ ,لذا نفترض أف
أذف يوجد عدديف صحيحيف

عدداف صحيحاف غير متساوياف ,فإف

غير متساوياف (أي أحداىما فردي واآلخر زوجي)

بحيث

اآلف فإف مجموعيما ىو

ْٔزا ػذد فؾٛؼ فشد٘ □
البرىاف بالتعاكس مماثؿ بنائيا لمبرىاف المباشر ,كيؼ نقرر بيف البرىاف المباشر والبرىاف
بالتعاكس؟
يجب أف نقارف بيف الفرضيات

و

 ,ونقرر أي منيما أسيؿ .أحياناً مف الضروري تجريب

كبل المدخميف الكتشاؼ األسيؿ.
مثاؿ :اعتبر العبارة
⇒
الفرضية
األبسط

ℕ

صعبة ألف قيمتيا ال تحسب بسيولة .بالمقارنة بفرضية التعاكس
ٔ ,ثبنزبنَ ٙضجذ انؼجبسح انًكبفئخ (ثبنزؼبكظ)
⇒

نبلحظ بأف التعبير المنطقي

ℕ

صائب لثبلث قيـ لػ

فقط.

البرىاف .يجب أف ندقؽ في ثبلث حاالت فقط:

□
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 1.1.1البرهان بالتناقض Proof by contradiction
البرىاف بالتناقض لمقضية المنطقية
صحيح فنفترض أف

 ,ىو أف نثبت أنو مف المستحيؿ أال يكوف المطموب غير

ونجد أف ىذا يؤدي إلى تعارض أو تناقض مع المعطيات أو المسممات

أو المبرىنات المعترؼ بصحتيا .ويسمى في ىذه الحالة البرىاف بالتناقض والذي يعرؼ بأنو
إثبات صحة الحقيقية بإثبات أف عكسيا باطؿ.
يؤدي إلى قضية خاطئة فإف

ليذا فإننا نبيف في ىذا البرىاف أف إذا كاف

صحيحة ,أي

أف:
⇒
فعمى سبيؿ المثاؿ البرىاف بالتناقض لمعدد الغير نسبي √ الذي تقدـ ذكره.
نقدـ برىاف كبلسيكي بالتناقض أخر.
مبرىنة .ال توجد حموؿ صحيحة موجبة لممعادلة الديافنتينية ()Diophantine
البرىاف .سنفترض أنو يوجد حؿ

حيث

و

أعداد صحيحة موجبة

.

بتحميؿ المعادلة المعطاة نجد أف
أذف
أما

و

وىذا يؤدي إلى أف

وىذا

يتناقض مع فرضنا,
أو

و

وىذا يؤدي إلى أف

وىذا

يتناقض مع فرضنا.
إذف أثبتنا أف الفرض العكسي أدى إلى قضية خاطئة (متناقضة) وىذا يثبت صحة المبرىنة
المطموب إثباتيا□ .
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مبلحظة :يقدـ بعض الرياضييف اعتراض عمى ىذه الطريقة وقد أجتنبيا في الماضي بعض
مشاىير الرياضييف حيث اعتبروه طريقة غير منطقية.
 1.1.1البرهان بالحاالت Proof by Cases
وىو أف نثبت أنو ال يمكف أف يحدث أال المطموب وذلؾ عندما يكوف المطموب يمثؿ حالة مف
عدة حاالت معدودة ىي كؿ ما يمكف أف يحدث نتيجة المعطيات.
مثاؿ :اعتبر العبارة التالية
فئة حؿ المتراجحة

متممة الفترة المفتوحة

البرىاف .افرض أف

.

عدد حقيؽ .يوجد ثبلث حاالت.

الحالة األولى :إذا كانت

 ,تؤدي إلى

 ,فإف المتراجحة ىي

.
الحالة الثانية :إذا كانت

 ,تؤدي إلى

 ,فإف المتراجحة ىي

.
الحالة الثالثة :إذا كانت

 ,تؤدي إلى

 ,فإف المتراجحة ىي

.
لذلؾ فئة الحؿ المطموبة تمثؿ اتحاد الفترات
∪

 ,أو
∪

 ,أو

,

∪

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

 ,كما ىو مطموب □

الحظ االختبلؼ الدقيؽ بيف المتراجحات الصارمة وغير الصارمة ,لتجنب فقداف أو تكرار قيمة
.
مثاؿ :مبرىنة .إذا

عدد صحيح موجب ,فإف

تقبؿ القسـ عمى . 7
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البرىاف .أوالً نحمؿ

فنجد أف

اآلف يوجد سبع حاالت تعتمد عمى
الحالة األولى:
الحالة الثانية:

 ,فإف

حيث
أحد عوامؿ

 ,فإف

وبالتالي تقبؿ القسمة عمى . 7
أحد عوامؿ

وبالتالي تقبؿ

القسمة عمى . 7
الحالة الثالثة:

 ,فإف بالتعويض في العامؿ

نجد أف

ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى . 7
الحالة الرابعة:

 ,فإف بالتعويض في العامؿ

نجد أف

ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى . 7
الحالة الخامسة:

 ,فإف بالتعويض في العامؿ

نجد أف

ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى . 7
الحالة السادسة:

 ,فإف بالتعويض في العامؿ

نجد أف

ومف الواضح أنو يقبؿ القسمة عمى . 7
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 ,فإف

الحالة السابعة:

وبالتالي

وىو أحد عوامؿ

تقبؿ القسمة عمى □ . 7
 5.1.1برهان الوصل Proving conjunctions
) يسمى  Pشرطًا

سبؽ أف أشرنا إلى الشرط البلزـ والكافي ففي العبارة الشرطية (

كافيا لحدوث  Qوتسمى  Qشرطًا الزما لحدوث  . Pوفي والعبارة التبادلية (

) فإف

كؿ مف  P , Qشرطاً الزمًا وكافيًا لآلخر وتق أر  Pإذا وفقط إذا  , Qويمكف أف يحؿ المصطمح
تسمى المترابطوف

’ بالضبط  ‘ preciselyليعني ’ إذا وفقط إذا ‘.العبارات

 . conjunctsواذا ما طمب إثبات صحة عبارة بيذه الصورة ’ Pإذا وفقط إذا  ‘ Qفمعنى ذلؾ
أنو مطموب أثبات كؿ مف ’ إذا  , Pفإف  ‘ Qو ’ إذا  , Qفإف  , ‘ Pويسمى ىذا النوع
مف اإلثبات بإثبات الوصؿ  .ويحدث ىذا في حاالت يكوف فييا كؿ مف المبرىنة وعكسيا صحيح.
البرىاف المباشر لموصمة

يشتمؿ عمى براىيف منفصمة لمترابطيف ,الذيف يجب أف يميزوا

∧

وفي كؿ

بشكؿ واضح في قائمة باستعماؿ األرقاـ الرومانية الصغيرة ,
حالة يجب أف نبدأ بذكر ما ننوي إثباتو .أي أف البرىاف يأخذ الشكؿ التالي
برىاف.
( )iنثبت

⇒

( )iiنثبت

⇒
أولي إذا وفقط إذا

مثاؿ :مبرىنة .العدد الطبيعي
ىذه المبرىنة تنص عمى الوصمة

∧

تقسـ

.

 ,حيث
⇒ عدد أولي

عدد أولي

⇒

أف خبلصة البرىاف واضحة اآلف.
البرىاف.
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79

( )iلنفرض أف

عدد أولي .المطموب إثبات:
عدد طبيعي أكبر مف

( )iiلنفرض أف

تقسـ

... .
 .المطموب إثبات:

الذي يقسـ

عدد أولي... .
مثاؿ :مبرىنة .الفئة

حقؿ بالضبط إذا كاف

البرىاف .لنفرض أف ℕ

معطى.

( )iنفرض أف
( )iiنفرض أف

عدد أولي.

حقؿ .المطموب أثبات:

عدد أولي... .
حقؿ... .

عدد أولي .المطموب أثبات:

 6.1.1البرهان باستخدام االستقراء الرياضي Mathematical induction
يستخدـ االستقراء الرياضي إلثبات صحة عبارات رياضية تتعمؽ باألعداد الصحيحة الموجبة.
وتعتمد طريقة االستقراء الرياضي أساسًا عمى المسممة الثالثة مف مسممات العالـ الرياضي" بيانو
 ) 1932-1858( "pianoوالتي أوض حت خواص مجموعة األعداد الطبيعية  ℕوىذه المسممات
ىي:
 )1لكؿ عنصر ℕ

يوجد عنصر آخر

يسمى تالي العنصر

.

 )2العنصر  1ينتمي إلى مجموعة األعداد الطبيعية  ℕوىو ليس تالي ألي عنصر آخر
في  , ℕأف العنصر  1ىو أوؿ عناصر مجموعة األعداد الطبيعية . ℕ
 )3كؿ مجموعة جزئية مف مجموعة األعداد الطبيعية تحتوي العنصر  1وتحتوي العنصر
التالي لكؿ عنصر فييا ىي المجموعة  ℕبذاتيا.
وتعتمد طريقة البرىاف باستخداـ االستقراء الرياضي عمى الخطوات الثبلث التالية:
 )1نختبر صحة التعبير المعطى عند بعض القيـ العددية الصحيحة الموجبة ولتكف فرضًا
عند

وىذه الخطوة في حد ذاتيا ال تحمؿ يقينًا مطمقًا يثبت صحة

تعبير ما أو عدـ صحتو.
 )2نفترض صحة التعبير المعطى عند

حيث

.
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إذا صح ما

 )3نثبت أف التعبير المعطى يجب أف يكوف صحيحاً عندما

.

افترضنا صحتو في ثانيًا ,ومف ذلؾ نستنتج أف التعبير صحيح دائمًا لكؿ قيـ ℕ
مبلحظة:
 ىناؾ حاالت خاصة نجد فييا أف التعبير المعطى ال تتحقؽ صحتو عند
ولكنيا تكوف صحيحة لكؿ األعداد التي تمي نقطة بداية أخرى ولذا نبدأ بإثبات صحة
التعبير المعطى اعتبا اًر مف نقطة البداية ىذه .

 االستقراء الرياضي ال جدوى منو الشتقاؽ الصيغ .وانما ىو وسيمة جيدة إلثبات صحة
الصيغة التي قد يعتقد أنيا صحيحة.
مثاؿ :لنثبت بطريقة االستقراء صحة العبلقة التالية:
∑
البرىاف .العبلقة المعطاة يمكف صياغتيا في الصورة التالية:

وإلثبات صحة العبلقة

:

ال .نختبر صحة العبلقة
أو ً
عندما

 ,فإف

عندما

 ,فإف

عند بعض القيـ الصحيحة الموجبة
الطرفيف متساوياف.

ثانيًا .لنفترض صحة العبلقة

ثالثًا .نحاوؿ إثبات صحة العبلقة
بإضافة الحد

الطرفيف متساوياف.
 ,أي:

عند القيـ الصحيحة الموجبة

عند القيمة الصحيحة الموجبة التالية
إلى طرفي العبلقة

وذلؾ

:
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)

وواضح إف الطرؼ األيمف لمعبلقة
بػ ػ

(

عمى صورة الطرؼ األيمف لمعبلقة

وذلؾ يؤكد صحة العبلقة

□.

وبيذا نكوف قد أثبتنا أف العبلقة المعطاة صحيحة عند
صحيحة لجميع قيـ

بعد استبداؿ كؿ

 ,أذف فيي

الصحيحة الموجبة.
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انفقم انشاثغ
انًقبل انؼهًٙ

المقاؿ العممي ىو البحث المنشور أو المعد لمنشر في أحدى المجبلت الرياضية العممية .والذي
شكمو العاـ :عنواف ,موجز ,كممات مفتاحيو ,مقدمة ,جسـ ,كممة شكر ,المراجع ,المبلحؽ.
ويمكف تمخيص خطوات كتابة أي مقاؿ عممي رياضي بالنقاط التالية:
 الخطوة األولى ىي تحديد الموضوع المراد الكتابة فيو ,وفيـ لطبيعة تكويف مجالو
الرياضي.
 الخطوة الثانية ىي تجميع األبحاث السابقة التي تتحدث عف الموضوع مف المجبلت
بشكؿ أساسي ,وأحيانًا مف الكتب .وذلؾ لضماف الجانب اإلبداعي في البحث وعدـ
التكرار.
 الخطوة الثالثة ىي االلتزاـ بشروط كتابة المقاؿ العممي الرياضي ,وىو ما سنتحدث عنو
في ىذا الفصؿ.

 1.1العنوان
أف اختيار عنواف  Titleلبحث ليس باألمر السيؿ ,فالعنواف الجيد يعطي البحث ىويتو الفريدة,
و يصؼ محتواه ,وبالتالي يستحؽ بعض الوقت لمتفكير فيو .والخطوة األولى لكتابة عنواف لبحث
ىو الرجوع إلى عناويف البحوث ذات الصمة بموضوع الدراسة في المجبلت ,قوائـ المراجع ,قواعد
البيانات .وذلؾ لمساعدة الباحث لمحصوؿ عمى تشكيمة واسعة مف اإلمكانيات .والخطوة األخرى
ىي االلتزاـ بالشروط التالية لمعنواف:
 ال يجب أف يكوف طويبلً . ال يجب أف يكوف عاماً جداً .األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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 أف يحتوي عمى كممات مفتاحيو ,أي يجب أف يشير إلى أحدى فروع الرياضيات. أف ال يحتوي عمى رموز رياضية معقدة مع تجنب استخداميا أف امكف.لنفحص اآلف العناويف التالية.
التحميؿ الحقيقي التمييدي.
المصطمح ’ تمييدي ‘ مناسب في عنواف كتاب دراسي ,وبالتالي ىذا المصطمح غير مبلئـ
لعنواف مقالة عممية .العبارة ’ التحميؿ الحقيقي ‘ أكثر عمومية ,وتعرؼ منطقة واسعة في
الرياضيات.
الخوارزميات اإلقميدية الجاوسية.
تمخيص نتيجة بجممة تجعمو عنواف فعاؿ لمقاؿ بحثي.
الحموؿ الجبرية لممعادالت التفاضمية الجزئية الخطية.
أنو طويؿ ولكنو يحتوي عمى كممات مفتاحيو تجعمو غني بالمعمومات لذلؾ فيو جيد.

متتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية.
عنواف جيد ,يعمف عف مفيوـ جديدة ’ متتابعة القواسـ‘ ىذا المفيوـ يجب أف يعرؼ ويعطى رم ازً
في بند التعاريؼ .باإلضافة إلى ذلؾ يحتوي عمى كممة مفتاحيو ’الفروؽ المنتيية‘.

 1.1الموجز Abstract
الموجز ىو ممخص محتوى البحث المعبر عف العنواف الذي ييدؼ لتقديـ النتائج األساسية
لمبحث دوف الخوض في التفاصيؿ .أف الموجز ىو الواجية الرئيسية لمبحث إذا كتب بشكؿ جيد,
يكوف متمـ لمعنواف و يعطي االنطباع األوؿ لمقارئ وبالتالي يجب كتابتو بعد االنتياء مف كتابة
البحث كمو و بشكؿ مرتب ويعكس فعبلً ما جاء في البحث بحيث يبني القارئ صورة عف
الموضوع بمجرد ق ارءتو ,أف التركيز عمى الموجز خطوة ىامة لقبوؿ البحث لمنشر وقد أظيرت
محمد ابو قيس
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الدراسات أف المقاالت ذات الموجز السيئ نسبة قبوليا لمنشر ضعيفة بغض النظر عف محتواىا
العممي .ولكتابة موجز جيد يجب مراعاة التالي:
 يجب أف يكوف قصي ارً بحيث ال يتجاوز  200كممة. تحديد فكرة البحث في الفقرة األولى. النتائج الرئيسية يجب أف تظير ,و يعبر عنيا بدقة ووضوح. يجب أف ال يحتوي عمى صيغ رياضية معقدة ,أومعادالت معروضة ,وبالتالي اختصاراستخداـ الرموز إلى الحد األدنى مع تجنب استخداميا أف امكف.
 إزالة أي رموز غير ضرورية. المفردات المتخصصة يجب أف تختصر لمحد األدنى ,لكي ال يستبعد قراء محتمميف. يجب أف يكوف مستقبلً عف البحث ,أي أنو ال يجب أف يحتوي عمى أي إشارات مرجعيةفيو ,أي يجب أف ال يحتوي عمى ارقاـ :استشياد ,ىوامش ,أو مراجع ,تشير إلى:
معادالت ,اشكاؿ ,جداوؿ ,أو مبرىنات .والسبب في ذلؾ أف الموجز يتـ التعامؿ معو
بصورة مستقمة عند إدخالو إلى قاعدة البيانات لممجمة المنشور فييا.
 إذا كأف البحث مف أنتاج شخص واحد فميستخدـ ضمير الجماعة ’ نحف  ‘ weليشيربذلؾ إلى نفسو والى القارئ ,أما إذا كأف مف أنتاج عدة أشخاص فميستخدموا كممة
’المؤلفوف  ‘Authorsمع تحديد عمؿ كؿ شخص في جسـ البحث .أنظر األمثمة:
’ نرى مف ( )1أف  .....دعنا اآلف نثبت أف ‘ ....
’ المؤلفوف أثبتوا في ] [31أف ‘ .....
’ ىذه النتائج كاف قد حصؿ عمييا معاً بواسطة أحمد و أنا ‘
ال مف العبارة ’ في ىذا البحث أثبتنا  ,...ومف
بل بد ً
 إزالة أي عبارات غير الزمة .فمث ًبيف النتائج األخرى  ‘...اكتب العبارة ’ أثبتنا أف ‘ ...
 يكتب الممخص في الصفحة األولى لممقاؿ بحجـ خط اصغر مف خط المستند.اآلف نفحص ممخص اقؿ مثالية مأخوذة مف األدب الرياضي ,ونعمؿ عمى تحسينو.

األسس في كتابة بحوث الرياضيات

86

موجز سيئ .نفرض أف

راسـ نسبي مف الدرجة

مف كرة ريماف ̅  .في

ىذا العمؿ طورنا نظرية حاالت التوازف لنظاـ دواؿ  Hölderالمتصمة

ألي ضغط

أكبر مف  .سنوضح بأف يوجد درجة مكافئة وحيدة (درجة اإلشارة) و حالة توازف
وحيدة ,التي تكافئ الدرجة المكافئة بكثافة مستمرة موجبة.
العيب البسيط :الرموز

ٔ ̅ مقدمة ,لكف لـ تستعمؿ مرة ثانية في الموجز .وبالتالي ىذه

الرموز غير ضرورية .الرموز الجديدة تصرؼ االنتباه بدالً مف مساعدتو .حتى إذا استعممت ىذه
الرموز مرة ثانية في النص ,الموجز ليس المكاف المناسب لمترميز وىذه التعاريؼ يجب أف
تؤجؿ .الرمز

في الجممة الثانية مستعمؿ بشكؿ مبلئـ .الجممة ’ في ىذا العمؿ‘ زائدة عف

الحاجة ويجب ببساطة حذفيا .تعبير مف ىذا النوع يصمح لػغرض عمؿ مقارنة بيف البحث الحالي
واألعماؿ األخرى ’ :في  1964اثبت ميمنور التخميف  ...في ىذا العمؿ نثبت ‘ ...
إعادة كتابة الجممة األولى بدوف رموز ,الرمز

في الجممة الثانية غير ضروري ويمكف أف

نتخمص منو بسيولة  .نعيد صياغة الموجز كالتالي:
موجز جيد .نعتبر ارسـ نسبي لكرة ريماف اكبر مف واحد .طورنا نظرية حاالت التوازف
لنظاـ دواؿ  Hölderالمتصمة ألي ضغط أكبر مف الحد األعمى لمدالة .سنوضح بأف
يوجد درجة مكافئة وحيدة (درجة اإلشارة) و حالة توازف وحيدة ,التي تكافئ الدرجة
المكافئة بكثافة مستمرة موجبة.
 1.1.1الكممات ألمفتاحيه Keywords
الكممات ألمفتاحيو ىي فرع المعرفة الرياضية المأخوذة مف األدب الرياضي والمستخدمة في
البحث ,و التي تساعد القارئ عمى فيـ البحث .وتعتبر جزء مف التمخيص فتكتب بعد
الموجز مباشرة.
فعمى سبيؿ المثاؿ البحث الذي عنوانو ’ متتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية‘ الكممات
ألمفتاحيو ىي ’ صيغة جرجوري نيوتف‘ .أي يفترض أف يكوف القارئ عمى دراية بيذه
الصيغة حتى يتسنى لو فيـ البحث.
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 1.1مقدمة Introduction
ىي إعطاء فكرة عامة عف البحث ,ووصؼ واضح لجوىر محتواه .فيي مكممة لمموجز وشارحة
لمعنواف ,ويجب أف تكتب بعد اكتماؿ البحث ,بحيث ال تتجاوز سبع ( )1/7البحث .فمف خبلؿ
المقدمة يتـ الحكـ عمى البحث ككؿ .لذا كتابة مقدمة قوية تشجع القارئ عمى االستمرار في
القراءة ليس باألمر السيؿ  ,السبب في ذلؾ يتوقؼ عمى تقديـ تفسير مرضي ومقنع لمفاىيـ لـ
تكف قدمت مف قبؿ .أف الباحث ال يكتب لنفسو بؿ لغيره ومف األمور الواجب مراعاتيا لضوابط
ىذه ألكتابو:
 يجب أف تبدأ المقدمة بصياغة المشكمة األساسية موضوع الدراسة ,فإذا لـ تستطع فبدالًمف ذلؾ يجب إعطاء معموما ت تاريخية عف جذور مشكمة الدراسة ,ألف الفقرة األولى
يجب أف تكوف واضحة ومفيومة لمقارئ ومشجعة لبلستمرار في القراءة.
 ال تكرر نص الموجز في المقدمة .يفترض بأف القارئ يتذكر ما قمتو. أي مقدمة قوية تعطي خ مفية كافية لفيـ البحث ككؿ بدوف زيادة. عنصراف يجب أف يظيرا :نتائجؾ الرئيسية ,ومقارنتيا بنتائج األبحاث السابقة. إذا لـ تستطيع التعميؽ عمى نتائج بعض األبحاث يجب أف ال تذكرىا في المقدمة ,ويتـاإلشارة إلييا ( .كمثاؿ :لمنتائج األخرى ذات العبلقة بموضوع البحث انظر ]) [2],[5
 كؿ نتائجؾ الرئيسة يجب أف تظير ,وكذلؾ التمييديات الخاصة بؾ أو المأخوذة مفاألدب الرياضي ,مع أمكانية إضافة تعميقات حوؿ البراىيف ,أو أشكاؿ توضيحية ,أو
بعض التعاريؼ.
 ال يجب سرد كؿ التعاريؼ والترميزات الدقيقة ,سوؼ يكوف ىناؾ وقتاً كافي لمدقة فيمابعد.
 تجنب إعطاء تفاصيؿ رياضية لمبرىنات أو صيغ أو طرؽ أو تعاريؼ رياضية مألوفةلمرياضييف .فعمى سبيؿ المثاؿ ,ال تعطي تفاصيؿ حوؿ مبرىنة ذات الحديف واكتفي
بذكرىا فقط.
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 استخداـ االسـ الوصفي لممبرىنات والدواؿ والطرؽ الشييرة ,ويفضؿ أف تذكر بشكؿنصي مقتضب.
 النقاط الميمة نتحدث عنيا مرة نظرياً في المقدمة ,ومرة أخرى في الجسـ ,فالمبرىنات والتمييديات الخاصة بؾ ,التي قدمت في المقدمة تكرر الحقاً بنفس الترقيـ ,بشكؿ حرفي
أو مع بعض التعديبلت.
 الترتيب المنطقي لؤلفكار بجعؿ كؿ فكرة تقود إلى الفكرة التي تمييا بشكؿ ال يشعرالقارئ بوجود فجوة بيف الفكرتيف.
 قسـ النص إلى فقرات ,كؿ فقرة يجب أف تكوف حوؿ فكر ة واحدة ,بحيث تتكامؿ معالفقرة التالية بشكؿ منطقي ,بحيث تكوف مجموع الفقرات سمسمة مف الحجج المنطقية.
 األىداؼ الرئيسية لمبحث يجب أف تكوف واضحة بشكؿ غير مباشر. ذكر معمومات عف األقساـ أمر ال فائدة منو في أي مقاؿ .مثؿ " في القسـ 2سنعطيبعض اإلجراءات التمييدية"
 في نياية المقدمة يمكف وضع اقتراحات بحثية مستقبمية لتطوير البحث الحالي أوإلجراء أبحاث أخرى في نفس المجاؿ.
فعمى سبيؿ المثاؿ لنأخذ مقدمة البحث’ متتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية‘
’’  1مـقدمة
الفروؽ المنتيية ليا استيواء قوي لمرياضييف منذ قروف ,إسحاؽ نيوتف خاصة كاف يستعمميا
بعمؽ ,وجزء كبير مف الموضوع يرجع مصدره إليو .فقد توصؿ نيوتف إلى أف الفروؽ المنتيية مف
الدرجة

تكوف كثيرة حدود مف الدرجة

العكس صحيح ,إذا كانت
و

 ,سمية بصيغة الفروؽ األمامية لبلستكماؿ ,و

كثيرة حدود مف الدرجة

,

 ,فإف

ثابتة

 ... ,كميا أصفار .و إليجاد كثيرة الحدود التي

تأخذ القيـ التالية
…

3

2

1

…
محمد ابو قيس

89

سنستخدـ صيغة جريجوري نيوتف ,التي نستطيع إعادة كتابتيا كالتالي
(∑

)

تستخدـ صيغة جريجوري نيوتف في إيجاد الحد العاـ لبعض أنواع المتتابعات ,ففي األدب
الرياضي أنواع عديدة مف المتتابعات تختمؼ باختبلؼ طرؽ تكوينيا ,وطريقة إيجاد حدىا العاـ.
 .فعمى سبيؿ المثاؿ ,المتتابعة الحسابية ألي أعداد صحيحة تختمؼ عف المتتابعة اليندسية ألي
أعداد صحيحة مف حيث طريقة تكويف كؿ منيما وطريقة إيجاد حدىما العاـ.
فيؿ نستطيع أف نكتشؼ متتابعات جديدة؟
ىذا ما سيجيب عميو ىذا البحث في أربع مبرىنات أصمية,,.
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,
مف الصيغ الشييرة ,لـ يقدـ الباحث أي تفاصيؿ عنيا .نبلحظ أف الباحث لـ يعمؿ أي مقارنة
بيف نتائجو ونتائج األبحاث ذات الصمة ,والسبب في ذلؾ أنو ال توجد دراسات سابقة في ىذا
الموضوع .نبلحظ أيضاً استخداـ الباحث ألداة ببلغية بسيطة لجذب وتييئة القارئ وىي السؤؿ,
لئلعبلف عف فكرة جديدة.
لناخذ مثاؿ آخر لمقدمة لبحث بعنواف ’ الحالة الخاصة لمتتابعات القواسـ ذات الفروؽ المنتيية ‘
’’  2مـقدمة
الفروؽ المنتيية ليا استيواء قوي لمرياضييف منذ قروف ,إسحاؽ نيوتف خاصة كاف يستعمميا
بعمؽ ,وجزء كبير مف الموضوع يرجع مصدره إليو .فقد توصؿ نيوتف إلى أف الفروؽ المنتيية مف
الدرجة

تكوف كثيرة حدود مف الدرجة

العكس صحيح ,إذا كانت
و

,

 ,سمية بصيغة الفروؽ األمامية لبلستكماؿ ,و

كثيرة حدود مف الدرجة

 ,فإف

ثابتة

 ... ,كميا أصفار .و إليجاد كثيرة الحدود التي

تأخذ القيـ التالية
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…

3

1

2

…
سنستخدـ صيغة جريجوري نيوتف ,التي نستطيع إعادة كتابتيا كالتالي ( انظر ] [3لمتفاصيؿ)
(∑

)

تستخدـ صيغة جريجوري نيوتف في إيجاد الحد العاـ لبعض أنواع المتتابعات ,ففي األدب
الرياضي أنواع عديدة ,موخ ًار اكتشؼ محمد ] [1متتابعات جديدة اسميت بمتتابعات القواسـ ,وقد
اثبت النتائج التالية:
مبرهنة  .1.3إذا كاف

حاصؿ ضرب أعداد أولية مختمفة ,فإف متتابعة القواسـ العددية ىي
)

مبرهنة  .2.3إذا كاف

(

)

∏(

حاصؿ ضرب أعداد أولية مركبة مختمفة ,فإف متتابعة القواسـ العددية

ىي
)
مبرهنة  .3.3إذا كاف

(

)

∏(

حاصؿ ضرب كثيرات حدود مختمفة وغير قابمة لبلختزاؿ عمى

حقؿ األعداد الحقيقية ,فإف متتابعة قواسـ كثيرة الحدود ىي
)
مبرهنة  .4.3إذا كاف

)

(

∏ (

حاصؿ ضرب كثيرات حدود أولية مركبة مختمفة ,فإف متتابعة

قواسـ كثيرة الحدود ىي
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)

)

(

∏ (

لمبراىيف نحيؿ القارئ إلى ] ( [1ولنتائج االخرى ذات الصمة انظر ] .)[2في ىذه الورقة نطور
ىذه المبرىنات لنحصؿ عمى عدد اكثر مف متتابعات القواسـ ,مقارنة بعدد المتتابعات التي
نحصؿ عمييا مف المبرىنات اعبله.‘‘ .
نبلحظ أف الباحث استخداـ جزء مف مقدمة البحث السابؽ ,ثـ عرض نتائج الدراسات السابقة
الطبلع القارئ عمى مانشره االخريف ولتوضيح كيفية تختمؼ ىذه النتائج عف نتائج الدراسة
الحالة ,وألف الباحث لـ يعرض كؿ نتائج األبحاث ذات الصمة أشار الييا باحالة القارئ الى
مرجع أو مرجع محددة ,ثـ بيف الباحث في الفقرة االخيرة اليدؼ مف البحث .الحظ ايضًا طريقة
االشارة إلى المراجع في المقدمة.

 1.1الجسم
ألعتبارات توضيحية سنقسـ شكؿ الجسـ إلى طريقتاف ,الطريقة الحديثة والطريقة التقميدية ,واالمر
متروؾ لمباحث في تحديد الطريقة المبلئمة لو.
 1.1.1الطريقة الحديثة
وىي الطريقة التي تقسـ الجسـ إلى أقساـ ذات عناويف ثابتة ىي:
 2الترميز و التعاريف Notation and Definitions
وفيو يذكر الباحث الترميز و التعاريؼ الدقيقة الخاصة بو أو المأخوذة مف دراسات سابقة والتي
استخدميا الباحث في بحثو .في معظـ التخصصات األخرى غير الرياضيات ال تحتاج تقريباً إلى
جعؿ التعاريؼ أكثر دقة ووضوحاً ,كما ىو الحاؿ في الرياضيات ,فالتعاريؼ في البحث
الرياضي وسيمة ال غنى عنيا ,وخاصة إذا كنت تستخدـ مفيوـ جديد ,فإنؾ بحاجة إلى ترميزه
برمز معيف حتى يسيؿ الرجوع إليو ,والى تعريفو لكي تصرؼ النظر عف مجموعة كبيرة مف
المعاني وتحصره في معنى واحد ,و في ىذه الحالة فإف التعريؼ شامؿ أي انو سيستعمؿ في
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كافة أنحاء البحث .أما التعريؼ الذي ال يحتاج إلى أبراز فيو تعريؼ موضعي يطبؽ في موضع
محدد ,كالمثاؿ الحالي أو الفقرة الحالية .و كقاعدة عامة التعاريؼ يجب أف تعرض قبؿ النتائج,
ولكف عمى الباحث القياـ بخطوة قبؿ كتابة التعريؼ وىي عممية الترميز والتي يراعى فييا اآلتي:
 الترميز الجيد يكوف خالي مف الغموض .فبل يجوز أف نستعمؿ مطمقاً رم ًاز واحداً إلىشيئيف مختمفيف أو رمزيف لنفس الشيء حتى في حاالت الظيور في أجزاء متباعدة في
البحث .ال تكتب ’

 ,لػ

‘ في مكاف واحد و ’

‘ في مكاف أخر ,أو أف تعبر عف حاصؿ ضرب
أو

ومرة أخرى بػ

 ,لػ ػ
في

 ,مرة ب ػ ػ

 ,ما لـ يوجد سبب جيد لعمؿ ذلؾ .إحداث مثؿ

ىذه التضاربات الصغيرة بعض مف ’التمويث ألترميزي ‘ .أثناء تراكـ التمويث القراء
تصبح متعبة.
 الترميز الجيد ينبغي أف يكوف مقمد لكي يسيؿ تذكره ويسيؿ التعرؼ عميو ,فالترميز يجبأف يدلنا بسيولة عمى الشيء الذي يرمز إليو والشيء يجب أف يدلنا بسيولة عمى رمزه.
 )1استعمؿ الحروؼ لتصؼ الكممات فمثبلً
 , numberو
,و

تعني مصفوفة , matrix

 )2إذا كانت

و

فئات فإف عناصر

يجب أف تكوف
واذا كانت

تعني دالة  , functionو

تعني أولي  , primeو

تعني متجو , vector

يجب أف تكوف

 ,بينما عناصر

متجو فإف مدخبلتو ىي

مصفوفة فإف مدخبلتيا يجب أف تكوف

متجو فإف عناصره يجب أف تكوف

.

 ,واذا كاف 𝕍 فراغ
وىكذا  ,ومدخبلت المتجو

.

بل األدلة
 )3متغيرات األدلة يجب أف تطابؽ حدودىا النيائية .فمث ً
النيائية ليا يجب أف تكوف
سيئ :لكؿ

تعني فئة set

تعني زمرة ..,groupالخ

 ,واذا كاف

ستكوف

تعني عدد

الحدود

.
 ,نفرض أف

و
∑∑
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جيد :لكؿ

 ,نفرض أف

و
∑∑

 الترميز الجيد يجب أف يساعدنا أيضًا في تكييؼ فيمنا لممسألة إذ يوحي ترتيب الرموزوالروابط بينيا بترتيب األشياء المرموز إلييا والروابط بينيا ,ونحف بحاجة إلى عدة أمثمة
لشرح ىذه النقطة.
 )1فمكي نرمز إلى شيئيف متقاربيف في المسألة نستعمؿ حرفييف متقاربيف في االبجدية.
لمكميات المعطاة أو الثابتة ,ونستعمؿ

فنستعمؿ عادة أوائؿ حروؼ األبجدية

لمكميات المجيولة أو المتغيرة.

حروؼ مف أواخر األبجدية مثؿ

 )2وعندما نرمز إلى أشياء مف فصيمة واحدة وأشياء أخرى مف فصيمة أخرى نميزىا بحركات
(أوسمة) تضاؼ إلى الحروؼ .ففي اليندسة المستوية كثي ًار ما نستعمؿ:
لمنقط أو الزوايا̅ ,

لممستقيمات.

̅ ̅

 )3واذا كأف لدينا شيئاف مف فصيمتيف مختمفتيف ولكف بينيما روابط تيمنا في مسألتنا فقد
نرمز ليذيف الشيئيف برمزيف متناظريف
بالرموز
الرأس

و

لرؤوسو وزواياه ,ونرمز
وال ازوية

وىكذا .وفي المثمث نرمز عادة
ألضبلعو .ومفيوـ أف

يقابؿ

وىكذا.

 تخمص مف أي ترميز غير ضروري.مثاؿ :سيئ :كؿ دالة

قابمة لبلشتقاؽ متصمة.

جيد :كؿ دالة قابمة لبلشتقاؽ متصمة.
 يجب تجنب تعدد المعاني داخؿ الترميز.مثاؿ :سيئ :إذا
جيد :إذا

...
الذي يساوي

...,

مثاؿ :سيئ :نفرض أف
جيد :نفرض أف
مثاؿ :سيئ جدًا :إذا كاف

 .فإف ...
 .فإف

,و
 ,فإف الجذور حقيقية.
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سيئ :إذا كاف
جيد :الفئة

غير سالب ,فإف الجذور حقيقية.
 .إذا كاف

 ,فإف الجذور حقيقية.

بعد اكتماؿ عممية الترميز ووضوح الصيغ بالنسبة لمبا حث يأتي دور كتابة التعاريؼ والتي يشترط
فييا التالي:
 يكتب مصطمح تعريؼ بخط حاني اسود ,مع مراعاة الترقيـ إذا وجد أكثر مف تعريؼ,مع إمالة اسـ المفيوـ ,أي إمالة الكممة أو العبارة التي تختزؿ التعريؼ والتي يجب أف
تحتوي عمى الخاصية األساسية أو الفكرة .و يجب أف يترؾ مسافة سطر قبؿ وبعد كؿ
تعريؼ.
 يتدرج عرض التعاريؼ عمى قاعدة األفضؿ واألقصر فاألقؿ أىمية وطوالً وىكذا .فعمىسبيؿ المثاؿ في حساب التفاضؿ والتكامؿ تعريؼ المشتقة يجب أف يعرض ,لكف
التعريؼ األفضؿ واألقصر ىو تعريؼ كثيرة الحدود والذي يمكف أف يعرض في سطر.
 يجب ذكر التعاريؼ الشخصية لمباحث والتعاريؼ الغير مشيورة ,أما التعاريؼ المعروفةلمرياضييف فبل يجب ذكرىا.
 يجب مراعاة المتطمبات األساسية لممفيوـ موضوع التعريؼ .فعمى سبيؿ المثاؿ ,إذا كافبحثؾ يتحدث عف دالة ,فإف المتطمبات األساسية لمتعريؼ الواضح المعالـ لمدالة ىو
تحديد المجاؿ والمجاؿ المقابؿ والقاعد.
 بمجرد تحديد كممة معينة كمفيوـ لتعريؼ معيف ,ال يجب استخداـ أي كممة أخرىمرادفة ليا في المعنى .فعمى سبيؿ المثاؿ ,إذا عرفة كممة " ميؿ " عند نقطة عمى
منحنى الدالة لتعني قيمة المشتقة ال يجب عميؾ أف تستخدـ كممة " االنحدار" عندما
تعني قيمة المشتقة.
 ال تستخدـ تعريؼ بالمغة العادية مخالؼ لمتعريؼ الرياضي الدقيؽ لممفيوـ الذي عرفتو.فعمى سبيؿ المثاؿ ,إذا عرفت " النقطة الحرجة " أنيا كؿ نقطة تجعؿ

,

ال تقوؿ بعد ذلؾ " ىي النقاط حيث يتغير التقعر بصورة حرجة عمى منحنى الدالة " فيذا
بالغة العادية جيد ومقبوؿ ,لكف غير مقبوؿ في البحث الرياضي ,ألف المعنى يصبح
أكثر عمومية ,فبل يعرؼ القارئ ماذا تقصد فإذا كنت تعني بالحرج " االرتفاع الحاد
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لممنحنى " فإف القارئ سيحاوؿ العثور عمى المكاف الذي يعرؼ " شدة االنحدار لممنحنى
" ليعرؼ النقطة الحرجة.
 مف المتفؽ عميو ’’ إذا ‘‘ تعني ’’ إذا وفقط إذا ‘‘ في التعريؼ ,لذلؾ ال تستعمؿ " إذابل
وفقط إذا " في التعاريؼ " إذا " تكفي .فمث ً
تعريف .العدد الصحيح أكبر مف واحد يقاؿ أنو عدد أولي إذا قواسمو الموجبة ىو العدد
نفسو والعدد .1
 يجب وضع تعريؼ مختصر وبما يتفؽ مع التعاريؼ ذات الصمة.تعريف .اتحاد الفئتيف  A , Bىو الفئة التي تحوي كؿ العناصر التي تنتمي لمفئتيف .ويرمز
لو بالرمز ∪  ,ورمزيًا كما يمي:
أو

تعريف .الفرؽ بيف الفئتيف

,

∪

وىو الفئة التي تتكوف مف العناصر الموجودة في  Aوليست

موجودة في  . Bويرمز لو بالرمز

 ,ورمزياً كما يمي:

باالستعانة بالتعريفيف السابقيف نشتؽ منيـ تعريؼ جديد لنسميو الفرؽ المتماثؿ.
تعريف  .الفرؽ المتماثؿ بيف الفئتيف  A , Bيعرؼ كالتالي:
.
معامؿ التحديد

∪

يوضح بأف ىذا تعريؼ .ىذا الترميز يثبت معنى

 ,بصياغة رمزية

بدالً مف الرمز المستقؿ.
مبلحظة :التعريؼ الجديد ىو الشيء األكثر أىمية في البحث ألنو يعطي الباحثيف طريقة
تفكير جديدة حوؿ الشيء.

األسس في كتابة بحوث الرياضيات

96

 التعريؼ يتطمب ميمة ,إلعطاء وقت لمقارئ المتصاصو .ىذا قد ينجز بإعطاء التعريؼال بالكممات ثـ بالرموز(أو العكس بالعكس) ,باستعماؿ الصياغتيف المختمفتيف,
مرتيف ,أو ً
أو برفد التعريؼ بمثاؿ.
نعرؼ الفئة

تعريف .ألي معطى
√
حيث

سطح عرضو

متماثؿ فيما يتعمؽ بالقطر الرئيسي في المستوى الديكارتي .

ال ,بينما التفسير الفظي يوضح المعنى اليندسي لػ
التعريؼ الرمزي يظير أو ً
يتضح مف الصيغة  .الكمية
تعريف .لكؿ عدد حقيقي

تظير كدليؿ سفمي  ,ليشير بأنو بارامتر .
 Пمستوى في فراغ إقميدي متعامد

 ,نفرض أف

ثبلثي األبعاد لممتجو
فمثبلً

 ,الذي ال

.
لحاصؿ أي ضرب

 Пيحوي النقط
مساوي لمصفر.

عددي
في ىذا التعريؼ الكمية

تظير كمتغير لكبلً مف  Пو  .المثاؿ يعيد صياغة التعريؼ في

شكؿ يصمح لبلحتساب.
 إذا استخدمت رم ًاز جديداً فيجب تعريفو بطريقة جيدة تحدده تماما فيما إذا كأف عدد أودالة ,...,الخ.
مثاؿ :سيئ :حيث أف
جيد :حيث أف

عدد مركب ,

عدد مركب ,

.
 ,لبعض األعداد الصحيحة
بػ ػ

مثاؿ :سيئ :إذا استبدلت كثيرة الحدود

و .
لو

 ,ىؿ

معامبلت صحيحة؟
جيد :إذا استبدلت كثيرة الحدود

بػ

لكؿ

 ,ىؿ

لو

معامبلت صحيحة؟
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 عرؼ كؿ رمز قبؿ استعمالو ,حالما تعرؼ الرمز يجب أف يستعمؿ بالدواـ عمى استقامةواحدة في القوؿ والعمؿ (باتساؽ).
 تعريؼ الرمز يجب أف يظير قريبًا قدر اإلمكاف حيث الرمز يستعمؿ أوالً ,قبؿ أو بعدالظيور األوؿ ,بشرط أف التعريؼ معطى ضمف نفس الجممة.
مثاؿ :نعطي نفس التعريؼ ثبلث مرات ,لنفصؿ التغييرات ا لتي ترافؽ كؿ نسخة لمتأكيد
عمييا.
اعتبر متسمسمة القوى
∑
حيث المعامؿ
تعريؼ

.

ىو مربع عدد التثميث

يأتي مباشرة بعد ظيوره األوؿ .نبلحظ أف الرمز

غير مبلئـ لمصطمح عدد

التثميث . triangular number
بل مف النص والصيغة.
في النسخة الثانية نغير ك ً
نفرض أف

 .نعتبر متسمسمة القوى

عدد التثميث

∑
اآلف

تعرؼ قبؿ بداية استعماليا .الرمز

المختار مبلئـ ألنو سيذكرنا بالتثميث ’

 .‘triangularالصيغة أوضح.
نسختنا الثالثة تجمع تعاريؼ لفظية و رمزية.
نعتبر متسمسمة القوى

التي معامبلتيا مربع أعداد التثميث ,يعني,
∑
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الصيغة أكثر تعقيداً ألف كؿ شي معرؼ بداخميا لكنيا مستقمة أيضًا ,لذلؾ مف السيؿ الرجوع
الييا.
 3النتائج The Results
في ىذا القسـ يعرض الباحث النتائج التي توصؿ إلييا بحسب التسمسؿ المنطقي ليذه النتائج و
ال ,ثـ المبرىنات ,ثـ تعرض القضايا ,و النتائج ,أخي ًار
مستوى األىمية ليا .فتعرض التمييديات أو ً
التخميف .ويتخمؿ كؿ ذلؾ المبلحظات ,بعد ذلؾ تعرض األمثمة ,ويتخمميا األشكاؿ التوضيحية
أف وجد .مع وجوب أبراز و ترقيـ المصطمحات مبرىنة ,قضية ,نتيجة ,تمييدية ,تخميف ,بتسمسؿ
رقمي موحد ,أما المصطمحات ,مثاؿ ,مبلحظة ,إذا تـ اإلشارة إلييا الحقًا يجب أف ترقـ بتسمسؿ
رقمي كبلً عمى حده ,مع أبراز مصطمح مثاؿ وامالة مصطمح مبلحظة ,مع مراعاة ترؾ مسافة
سطر قبؿ وبعد كؿ مبرىنة أو مثاؿ أو مبلحظة .فعمى سبيؿ المثاؿ قد نكتب
تمهيدية ... .1.3
مبرهنة ... .2.3

مبلحظة .. .1.3
قضية ... .3.3
نتيجة ... .4.3
تخمين... .4.4
مثال ... .1.3
مثال ... .2.3
مبلحظة ... .2.3
المبرهنات :عند كتابة المبرىنات (المبرىنة ,القضية ,النتيجة ,التمييدية) و التخميف ,يجب مراعاة
التالي:
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 نصوص المبرىنات يجب أف ال تحتوي عمى تعميقات أو أمثمة. اكتب كؿ الفروض الضرورية في نصوص المبرىنات .أو بمعنى أخر ,يجب أف تكوفنصوص المبرىنات مكتفية ذاتياً ,حتى يكوف بمقدور أي قارئ قراءة أي مبرىنة ,ومعرفة
عف ماذا تتحدث ,دوف الحاجة لمرجوع إلى أجزاء سابقة أو النظر في كافة أنحاء البحث
ليفؾ شفرة الترميز أو يجد التعاريؼ االصطبلحية الخاصة.
 يفضؿ أف يحتوي نص المبرىنة عمى اقؿ ما يمكف مف الرموز .فعمى سبيؿ المثاؿ قارفمبرهنة .إذا كاف

عدد حقيقي ,فإف

.

بػ ػ
مبرهنة .مربع كؿ عدد حقيقي ىو عدد غير سالب.
 يفضؿ عند كتابة المبرىنات استخدـ جمؿ قصيرة عمى األقؿ جممتيف واحدة لمفرض,واألخرى لبلستنتاج ,تأخذ أحدى األشكاؿ التالية:
إذا كاف  ,...فإف . ...
إذا كاف  ,...فإف  ,...إذف . ...
نفرض أف  . ...فإف . ...
نفرض أف  . ...فإف  ,...مالـ . ...
نفرض أف  ...تحقؽ  . ...فإف . ...
نفرض أف  ...تحقؽ الفروض أعبله .فإف . ...
نفرض أف الفروض  5-1صحيحة .فإف . ...
إذا كاف  ...و إذا كاف  ,...فإف . ...
نفرض أف  . ...وباإلضافة إلى ذلؾ ,نفرض أف  . ...فإف . ...
نفرض  . ...فإف  . ...وايضاً 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:
نتيجة .تحت شروط النتيجة , 2المعادلة ( )3صحيحة.
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 قبؿ عرض المبرىنات يفضؿ أف يتقدـ عبارة تمييدية.مثاؿ :سيئ :اآلف لدينا التالي

مبرهنة .الدالة
مبرهنة .ألي ثابت

المعرفة بالصيغة ( )4.1متصمة.

 ,الدالة

قابمة لمتفاضؿ ,و

جيد :نستطيع اآلف إثبات النتائج التالية

مبرهنة  1.1الدالة

مبرهنة  1.1ألي ثابت

المعرفة بالصيغة ( )4.1متصمة.

 ,الدالة

قابمة لمتفاضؿ ,و

األمثمة  :Examplesتساعد األمثمة في توضيح المفاىيـ المجردة ,وبالتالي تساعد القارئ عمى
فيـ البحث ,لذا البحث الجيد يحتوي الكثير مف األمثمة .وعند كتابة األمثمة يجب مراعاة التالي:
 األمثمة القصيرة يجب أف تعرض ضمف فقرة في النص ,بنفس خط النص. األمثمة الطويمة يجب أف تعرض بصورة مستقمة ,خصوصاً إذا كاف المثاؿ بند رئيس فيعممؾ ,مع إعطاء رقـ لكؿ مثاؿ أذا كاف ىناؾ أكثر مف مثاؿ ,مع مراعاة كتابة
مصطمح مثاؿ بخط اسود حاني ,ونصو بخط عادي.
 يجب أف يسبؽ المثاؿ أو األمثمة عبارة تمييدية تحدد عف ماذا يتحدث المثاؿ أو األمثمة.فعمى سبيؿ المثاؿ " نعرض ىنا بعض األمثمة التي توضح المبرىنة ". 3.2
 المثاؿ الجيد تحدد فيو المشكمة في بداية المثاؿ.محمد ابو قيس
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 المثاؿ الجيد توضح فيو التقنية المستخدمة في حؿ المشكمة. المثاؿ الجيد يعطي تفسير طبيعي لخطوات الحؿ. المثاؿ الجيد ال يعطي تفاصيؿ الحسابات التي قمت بيا.مثاؿ :إذا أردة استخداـ مبرىنة سندوتش إليجاد الخطوط المقاربة لمنحى الدالة

ما ىي المشكمة؟
سيئ :سأحسب الخطوط المقاربة.
جيد :سنجد الخطوط المقاربة لمدالة

ما ىي التقنية المستخدمة؟
سيئ :حساب النياية لػ

ستدلمنا عمى الخطوط المقاربة.
تقترب مف ∞

جيد :إليجاد الخطوط المقاربة ,سنأخذ النياية عندما

.

ما ىو التفسير الطبيعي؟
سيئ :بالنظر إلى الرسـ ,فإف

تتجو إلى أألحداثي

جيد :بالنظر إلى منحنى الدالة ,نرى بأف عندما
المنحنى يقترب مف أألحداثي

.
تقترب مف ∞

,

تقترب مف  , 0لذلؾ

.

اآلف نعيد كتابة المثاؿ الجيد:
" المثاؿ التالي يوضح استخدـ مبرىنة سندوتش
مثال  .1.1سنجد الخطوط المقاربة لمدالة
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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إليجاد الخطوط المقاربة ,سنأخذ النياية عندما

تقترب مف ∞

 .لتحديد ىذه النيايات,

سنستخدـ مبرىنة سندوتش .بالنظر إلى منحنى الدالة ,نرى بأف عندما
تقترب مف  , 0لذلؾ المنحنى يقترب مف أألحداثي

تقترب مف ∞

,

".

األشكال التوضيحية  :Figureوىي أداة بصرية ميمة في الرياضيات ,فبعض فروع الرياضيات
(مثؿ :حساب التفاضؿ والتكامؿ ,اليندسة ,الجبر الخطي ,التوبولوجيا) ىندسية بطبيعتيا ,وقيمة
الصورة واضحة .أف األشكاؿ التوضيحية كالصور والرسـ البياني ,ال يمكف استبداليا بشرح
مكتوب ,فمازلنا نحتاج إلى الكممات ,لكف األشكاؿ التوضيحية يمكف أف تحسف وضوح الشرح
دائماً .أف الشكؿ التوضيحي الجيد ىو الذي يحدد كؿ النقاط المطموب التركيز عمييا ,ويعرض
المعمومات المثيرة والميمة .وكؿ شكؿ يجب أف يعرض و أف يرقـ ويعنوناً (تعميؽ بسيط بعد رقـ
الشكؿ) .يكتب مصطمح شكؿ بخط اسود حاني ,وعنواف الشكؿ بخط عادي.
المالحظات  :Remarksالمبلحظة يجب أف تكوف تعميؽ قصير ,والمناقشة الرئيسية يجب أف
تكوف مستقمة منطقياً عف محتوى المبلحظة .يكتب مصطمح مبلحظة بخط مائؿ ,ونصو بخط
عادي.
 4إثبات النتائج Proof of the Results
في ىذا القسـ يعرض الباحث براىيف النتائج التي توصؿ إلييا بنفس ترتيب عرض النتائج.
ويمكف أف نوجز شروط كتابة البرىاف الجيد بالنقط التالية:
 كؿ برىاف يجب أف يبدأ بالكممة ’ برىاف  ‘ Proofثخط يبئمٔ ,ثغغى َـ ػبد٘ ,وأفينتيي برمز المربع ’ □ ‘.
 ابدأ البرىاف بنص فرضياتؾ مع ذكر ما أنت ستثبت .فعمى سبيؿ المثاؿ" نفرض أف ...ال"...
سنثبت أو ً
 إذا كاف البرىاف معقداً فيجب عرض مناقشة تمييدية في بداية البرىاف يتـ فييا توضيحالفكرة األساسية لمبرىاف مع ترؾ كؿ الحسابات الروتينية لمقارئ.
محمد ابو قيس
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 كؿ رمز يجب أف يكوف قد عرؼ سابقاً في بند التعاريؼ أو في أقصى موعد ضمف نفسالجممة التي ظير فييا ىذا الرمز.
 اكتب كؿ جممة وفؽ قواعد لغوية صحيحة .أيضًا لتنسى قواعد الترقيف. تأكد بأف كؿ عبارة كتبتيا ,القارئ يعمـ بأنيا أثبتت ,أو ستثبت ,أو يفترض أف القارئعمى عمـ باإلثبات .عمى سبيؿ المثاؿ إذا كتبت
 ,لنرى "...

" بواسطة ( )12لدينا

بفرض أنؾ تريد أثبات العبارة ,ىذا يعتبر تشويش ,ألنو يفضؿ اإلعبلف عف البرىاف قبؿ
العبارة ,لذلؾ اكتب " اآلف سنثبت أف ( )12تؤدي إلى

 ,لنرى ."...

 يجب أف يحتوي البرىاف عمى عبارة تشير إلى مساره .كأف تقوؿ مثبلسنثبت أف ...
اآلف سنوضح أف ...
سنثبت ىذا باالستقراء عمى

.

نناقش المسألة بالتناقض.
سنتناوؿ اآلف االتجاه المعاكس.
 تجنب القفز في الخطوات بدالً مف التسمسؿ المنطقي .يتضمف ىذا القفز مف إحدىالعبارات إلى أخرى
• بدوف تبرير القفزة.
• بحذؼ الكثير مف الخطوات في الوسط.
• باستعماؿ مبرىنة صعبة دوف إثباتيا.
• األسوأ استعماؿ مبرىنة صعبة دوف ذكرىا.
 اذكر طريقة اإلثبات المتبعة لديؾ .فعمى سبيؿ المثاؿ ’’ سنثبت ىذه العبارة بالتناقض,وسنثبت ىذه العبارة مباشرة ,ىنا سنفترض العكس‘‘...
 لخص ما أثبتو بعبارات كأف تقوؿ " أثبتنا أف" ... استخدـ كممات دليمية مثؿ (بما أف  ,sinceألف  ,becauseمف جية أخرى on the ,other handالحظ  ,noteإذف  ,henceومف ثـ  ,and henceأي أف ,so that
حيث أف  ,)such thatلتوضح لمقارئ كيفية استداللؾ.
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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سيئ :أثبتنا أف إذا كانت
فإف

عدد زوجي ,فإف

عدد زوجي .نفرض

عدد زوجي .

عدد زوجي.

جيد :أثبتنا أف إذا كانت

عدد زوجي  ,فإف

فإف بتطبيؽ النتيجة عمى التوالي لػ

عدد زوجي  .نفرض

,و

 ,نبلحظ أف

عدد زوجي.

عدد زوجي.

 إ ذا تطمب البرىاف تحميؿ عدة حاالت ,ربما بعض منيا يجب أف يحذؼ .فعمى سبيؿالمثاؿ يمكف أف تقوؿ " تحميؿ الحالة ( )bعمى نفس النمط ,وسيترؾ لمقارئ ".
 عند عرض التفسي ارت (األسباب) يجب مراعاة التالي: )1كؿ عبارة رياضية يجب أف تبرر بواحد أو أكثر مف التفسيرات الست التالية :بواسطة
بدييية  ,بواسطة مبرىنات تـ أثباتيا مف سابؽ ,بواسطة تعريؼ ,بواسطة قوانيف المنطؽ,
بواسطة خطوة سابقة في البرىاف الحالي ,بواسطة فروض .hypothesis
فعمى سبيؿ المثاؿ إذا افترضت أف

متصمة عند

 ,و زمرة آبيمة ,فإف

عندما تحتاج إلى ىذه الفرضيات ,فبل تقوؿ
" بواسطة الفروض ,لدينا "...
بؿ يجب أف تقوؿ
" بواسطة الفروض,

متصمة؛ ليذا السبب لدينا "...

 )2يفضؿ استعمؿ جمؿ تفسيره بسيطة وفقرات قصيرة .فعمى سبيؿ المثاؿ
نستنتج أف

بحسب المبرىنة.... ,3.1

 )3تعرض التفسيرات أما بيف األسطر أو بيف قوسيف معكوفيف عمى اليميف.
 ,باستبداؿ تعريؼ الدالة

فإف بفؾ المربع األوؿ ,وتجميع الحدود المتشابو ,وأخي ًار بحذؼ العامؿ المشترؾ  ,نحصؿ عمى
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الطريقة االخرى:
] تعريؼ

[
] ثبنفك [

]بتجميع الحدود المتشابو[
]بالقسمة [
أما أذا عرضت الخطوات في سطر فيجب وضع التفسير أسفؿ انظر المثاؿ التالي
+

*

]مبرىنة مجموع النياية [
 )4ال تكتب التفسيرات المألوفة لمرياضييف .فبدالً مف أف تكتب
فإف مف المتراجحة ألمثمثيو ,لدينا
يجب أف تكتب
فإف
 )5يجب استخداـ األسماء الوصفية ل ػ المسممات والتعاريؼ والمبرىنات والمعادالت و
الطريؽ الرياضية,...,الخ المشيورة ,عند إعطاء تفسير.
سيئ :بحسب المبرىنة 5.7
جيد :بحسب المبرىنة األساسية في الحساب
سيئ :بحسب البدييية 3
جيد :بحسب المتباينة ألمثمثيو.
 )6إذا كاف التفسير كبي اًر وواضحًا فيجب أف يترؾ لمقارئ .فمثبل يمكف أف تقوؿ
"التفاصيؿ الكاممة لمحسابات متوفرة عمى موقع المؤلؼ ) (http://...أو في الممحؽ
رقـ" 1
 )7اجتنب المختصرات المعتادة مثؿ (

⇒ ) واستبدليا بالكممات.
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 1.1.1الطريقة التقميدية
في ىذه الطريقة يقسـ الجسـ إلى أقساـ  Sectionsترقـ وتعنوف ,بحيث تناقش السمات المختمفة
لمموضوع بشكؿ انفرادي أي كبلً عمى حده .وتوجد ثبلثة أسباب رئيسية لتقسيـ الجسـ إلى أقساـ:
 التقسيـ يشير إلى إستراتيجية تقديمؾ لموضوعؾ. يسمح لمقارئ بإيجاد المعمومات بسرعة وسيولة. يساعد القارئ في سيولة متابعة القراءة والتوقؼ والتفكير مميًا لما كنت تقولو.وال يوجد تقسيـ موحد ,واألمر متروؾ لمباحث في تحديد التقسيـ المبلئـ .فعمى سبيؿ المثاؿ ,إذا
كاف موضوعؾ المبرىنة  Aونتيجة المبرىنة  , Bلكف برىاف المبرىنة  Aيعتمد عمى التمييديات
 2 ,1و  3التي براىينيا طويمة ومعقدة ,فمف األفضؿ ترتيب بحثؾ بالطريقة التالية:
القسـ  .2نص التمييديات 2 , 1و. 3
القسـ  .3نص وبرىاف المبرىنة . A
القسـ  .4نص وبرىاف نتيجة المبرىنة . B
القسـ  .5مناقشة نتيجة المبرىنة . B
األقساـ  8, 7 , 6براىيف التمييديات 2 , 1و. 3
ويوجد الكثير مف التقسيمات في المقاالت الرياضية فقد تجد مثبلً التقسيـ التالي:
القسـ  .2التعاريؼ و الحسابات التمييدية.
القسـ  .3برىاف التمييدية الرئيسية.
القسـ  .4نص وبرىاف المبرىنة الرئيسية.
القسـ  .5األمثمة التوضيحية لممبرىنة الرئيسية.
وعمى أي حاؿ ,عند استخداـ ىذه الطريقة يجب مراعاة اآلتي:
 تقدـ األمور السيمة والصغيرة.محمد ابو قيس
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 يجب مراعاة التسمسؿ المنطقي وعدـ القفز بشكؿ عشوائي في التفاصيؿ. إذا كاف البحث كبي ارً وصعباً وال يوجد مسار متسمسؿ خبلؿ الموضوع ,فيجب أف يحمؿإلى أقساـ فرعية  Subsectionsبعناويف جانبية ,يشرح كؿ قسـ جزء مف البحث بحيث
يتناسؽ مع العنواف التالي  .فيذا يساعد عمى توضيح التركيب المنطقي لمبحث .إذا
األقساـ الفرعية مستقمة فإنيا ترتب طبقًا ألىميتيا.
مبلحظة  :أذا كاف البحث طويبلً يفضؿ اف يقسـ البحث إلى أجزاء وكؿ جزء يقسـ إلى اقساـ.

 5.1كممة شكر Acknowledgement
وفي القسـ األخير يشكر الكاتب أناس لتوجيييـ ودعميـ .وىذا القسـ يوضح لمقارئ أف كاف
البحث قد تـ االطبلع عمييا ومراجعتو مف قبؿ متخصصيف أـ ال .وباإلمكاف حذؼ ىذا البند إذا
أرتا الباحث عدـ إضافتو.

 6.1المراجع References
تتطمب الكتابة العممية اإلشارة دائماً إلى المصادر األخرى المستشيد بيا ,وذلؾ إلعطاء الفضؿ
لمف يستحقو و لتفادي االنتحاؿ .ويطر الباحث لبلستشياد في الحاالت التالية:
 عند اقتباس أمثمة. عند اقتباس مقطع مف عمؿ أو الحصوؿ عمى حقيقة مف مصدر. عند استعماؿ نتيجة رياضية أثبتت بواسطة شخص آخر. عند إعطاء مصدر فكرة ذات بصيرة لمبرىاف. عند إعادة صياغة عمؿ شخص آخر .في الحقيقة إذا كاف عممؾ خاطئ يمكف أف تقوؿ’’ ىذا خطأ لكف ليس عيبي‘‘.
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ينفذ ىذا في مرحمتيف .أوالً ,المصدر مذكور في النص بأسموب مختصر ,لكي ال يتدخؿ في
القراءة .ثانيًا ,قائمة كاممة مرتبة لكؿ المصادر المستشيد بيا (كتب ,أطروحات ,ورقات بحثية),
تقدـ في نياية البحث ,في قسـ يسمى ’ المراجع أو قائمة المصادر .‘ Bibliography
اإلشبسة نهًشخغ فً اننص .يوضع االقتباس بيف عبلمات تنصيص ’’ ‘‘ في سياؽ نص
الباحث .إذا أعاد الباحث صياغة نص مقتبس فبل تستخدـ عبلمات التنصيص .عند توثيؽ
المصدر ,إذا كاف المصدر كتابًا أو رسالة عممية يجب أف يدوف الباحث بيف قوسيف معكوفيف,
رقـ المصدر اوالً ثـ يشير إلى الصفحة أو الصفحات ,أو المبرىنة ,أو الفصؿ .أما إذا كاف مقاؿ
يجب أف يدوف رقـ المصدر بيف قوسيف معكوفيف فقط.
ايمر ]  ,1ص’’ [ 45.اثبت أف

عدد غير نسبي‘‘.

الجانب الحسابي لمنظرية موجود في ]  ,8ص ص.[ 36-22 .
ىذا يمكف العثور عميو في اكس [  , 7الفصؿ.]2 .
وقد تـ الحصوؿ عمى نتائج مشابية بشكؿ مستقؿ بواسطة واكس ستنشر [.]7
عمى سبيؿ المثاؿ انظر ]  ,5المبرىنة .[ 2.3
اإلشارة لممرجع في قائمة المصادر .لكتابة قائمة المصادر يوجد بعض الشروط ,مف ىذه
بل بيف قوسيف معكوفيف ,وأف ترتب المراجع أبجدياً ,عادة
الشروط أف يعطى كؿ مرجع رقمًا متسمس ً
حسب لقب المؤلؼ ,إذا كاف ىناؾ مرجعيف مختمفيف لنفس المؤلؼ يكتب اسـ المؤلؼ في المرة
األولى و يستبدؿ بخط في المرة الثانية .أما الشروط األخرى فتختمؼ تبعًا الختبلؼ نوع
المصدر إذا كاف كتاب ,رسالة عممية ,مقاؿ ,مرجع الكتروني.
الكتاب يحتوي عمى البيانات التالية في قائمة المصادر:
اسـ المؤلؼ ,عنواف الكتاب بخط مائؿ ,رقـ الطبعة أف وجدة ,رقـ الجزء أف وجد ,الناشر ,بمد
النشر ,سنة النشر بيف قوسيف.
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] [2الجبوري .شبلؿ حبيب عبد هلل ,الجبر الخطي ,الطبعة األولى ,الجزء األوؿ ,جامعة دمشؽ,
(.)1998
[19] H. Hasse, Number theory, Springer-Verlag, Berlin
(1980).
إذا كاف ىناؾ مرجع آخر لممؤلؼ  H. Hasseتـ االستشياد بو في النص يتـ توثيقو في قائمة
المصادر ,ىكذا
, Number theory advanced , Springer-Verlag, Berlin

][20
(1985).
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 7.1المالحق Appendixes
الممحؽ يحتوي عمى المعمومات الضرورية التي ليس مف المبلئـ إدراجيا في جسـ البحث.
واليدؼ منيا اعطاء تفاصيؿ خاصة ,أو إعطاء معمومات عامة .مع مبلحظة أف ىذا البند يمكف
أف يحذؼ إذا أرتا الباحث عدـ إضافتو .عمى سبيؿ المثاؿ جداوؿ بيانات ,براىيف طويمة ومممة,
النتائج العددية المفصمة,... ,الخ.

 7.1مثال لمقال
نعطي المثاؿ التالي لمقاؿ عممي نشر لكاتب ىذه السطور.
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جامعة عدف
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محمد ابو قيس

111

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

الكممات ألمفتاحيه .صيغة جريجوري نيوتف.

 1مقــــــــــــدمة
الفروؽ المنتيية ليا استيواء قوي لمرياضييف منذ قروف ,إسحاؽ نيوتف خاصة كاف يستعمميا
بعمؽ ,وجزء كبير مف الموضوع يرجع مصدره إليو .فقد توصؿ نيوتف إلى أف الفروؽ المنتيية مف
الدرجة

تكوف كثيرة حدود مف الدرجة

العكس صحيح ,إذا كانت
و

 ,سمية بصيغة الفروؽ األمامية لبلستكماؿ ,و

كثيرة حدود مف الدرجة

,

 ,فإف

ثابتة

 ... ,كميا أصفار .و إليجاد كثيرة الحدود التي

تأخذ القيـ التالية
…

3

1

2

…

سنستخدـ صيغة جريجوري نيوتف ,التي نستطيع إعادة كتابتيا كالتالي
)

(∑

تستخدـ صيغة جريجوري نيوتف في إيجاد الحد العاـ لبعض أنواع المتتابعات ,ففي األدب
الرياضي أنواع عديدة مف المتتابعات تختمؼ باختبلؼ طرؽ تكوينيا ,وطريقة إيجاد حدىا العاـ.
 .فعمى سبيؿ المثاؿ ,المتتابعة الحسابية ألي أعداد صحيحة تختمؼ عف المتتابعة اليندسية ألي
أعداد صحيحة مف حيث طريقة تكويف كؿ منيما وطريقة إيجاد حدىما العاـ.
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فيؿ نستطيع أف نكتشؼ متتابعات جديدة؟
ىذا ما سيجيب عميو ىذا البحث في أربع مبرىنات أصمية.

 2الترميز و التعاريف
سنشير إلى فئة األعداد الطبيعية بواسطة
الصحيحة .و بواسطة

 . ℕوبواسطة

نشير إلى فئة األعداد الحقيقية .بواسطة

كثيرات الحدود عمى

بالمبيـ

تعريف  .1.1يسمى

عدد أولي مركب و

حيث

ىي أعداد أولية مختمفة.

نشير فئة األعداد

نشير إلى فئة كؿ

.
,

في  ,إذا كاف

أعداد أولية مركبة مختمفة ,إذا كاف

تعريف  .1.1تسمى
.
تعريف  .1.1تسمى

كثيرة حدود أولية مركبة ,و

إذا كاف
كثيرات

 ,حيث
حدود مختمفة و غير قابمة لبلختزاؿ عمى حقؿ األعداد الحقيقة ,

ثابت.

كثيرات حدود أولية مركبة مختمفة ,إذا كاف

تعريف  .1.1تسمى
.
تعريف  .5.1سنعرؼ نوعيف مف متتابعات القواسـ:
 متتابعة القواسـ العددية:
 -وىي الدالة

ℕ

 -وىي الدالة

ℕ

المعرفة بالمعادلة
)

(

∏

المعرفة بالمعادلة
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(

)

∏

 متتابعة قواسـ كثيرة الحدود:
 -وىي الدالة

المعرفة بالمعادلة

ℕ
)

 -وىي الدالة

(

المعرفة بالمعادلة

ℕ
)

∏

(

∏

تعريف  .6.1سنعرؼ نوعيف مف مثمث القواسـ:
 مثمث القواسـ العددي ,إذا كانت

الحدود األولى

لمتتابعة القواسـ العددية ,عندئذ

تسمى قواسـ
عمى التوالي أو

حيث

 .نشير إلى ىذه القواسـ بواسطة
 ,لدينا

يسمى معامؿ القواسـ ,و

القواسـ األولى .القواسـ لمقواسـ األولى

تسمى القواسـ الثانية ونشير ليا بواسطة

 ,وبنفس الطريقة

أو

نعرؼ القواسـ الثالثة والقواسـ الرابعة ,الخ  ..وىكذا ,و إذا كانت
كميا تساوي واحد ,فإف

ثابت و

تسمى درجة القواسـ.

مبلحظات
-

نجد درجة القواسـ بواسطة العبلقة

 -نجد عدد الحدود األولى بواسطة العبلقة

 ,حيث ℕ
 ,حيث

.
.
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 باستبداؿ

بػ

,و

بػ

عمى نفس النمط ,نعرؼ مثمث قواسـ كثيرة الحدود.

 3النـتــــــــــــــــائــــج
أثبتنا النتائج التالية:
مبرهنة  .1.3إذا كاف

حاصؿ ضرب أعداد أولية مختمفة ,فإف متتابعة القواسـ العددية ىي

مبرهنة  .2.3إذا كاف

حاصؿ ضرب أعداد أولية مركبة مختمفة ,فإف متتابعة القواسـ العددية

ىي

مبرهنة  .3.3إذا كاف

حاصؿ ضرب كثيرات حدود مختمفة وغير قابمة لبلختزاؿ عمى

حقؿ األعداد الحقيقية ,فإف متتابعة قواسـ كثيرة الحدود ىي

مبرهنة  .4.3إذا كاف

حاصؿ ضرب كثيرات حدود أولية مركبة مختمفة ,فإف متتابعة

قواسـ كثيرة الحدود ىي

نعرض أآلف بعض األمثمة لتوضيح المبرىنات عمى نحو أفضؿ.
.

مثال  .1.3أوجد متتابعة القواسـ إذا عممت أف
الحؿ:
لدينا

 ,أذف

 ,وبالتالي

لذلؾ صيغة الحد العاـ ىي
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)

)

(

)

(

(

)

∏
(

مف ىذا نستنتج أف متتابعة القواسـ ىي
(

)
.

مثال  .2.3أوجد متتابعة القواسـ إذا عممت أف
المثاؿ سيترؾ لمقارئ
أرشاد :صيغة الحد العاـ ىي

.

مثال  .3.3أوجد متتابعة القواسـ إذا عممت أف
الحؿ
 ,أذف

لدينا

,

وبالتالي
لذلؾ صيغة الحد العاـ ىي
)

)

)

(

(

(

∏
)

(

مف ىذا نستنتج أف متتابعة القواسـ ىي
(
)

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

4

إثبـــــــــات النتـــــــــائـــــج

البرهان .1.4إلثبات المبرىنة .1.1الحظ أف الفكرة الرئيسية في البرىاف ىي بناء مثمث القواسـ.
أوالً نثبت
بحسب التعريؼ 6.2نبني مثمث القواسـ

درجة القواسـ ىي

.

عدد الحدود األولى

ىي

نعيد كتابة الحدود األولى بالشكؿ التالي:

وبالتالي ,الحد العاـ لمحدود األولى ىو

بتطبيؽ ( )1.1نستطيع إعادة كتابة

كالتالي
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)

(

(

)

)

(

∏

مف ىذا نستنتج أف متتابعة القواسـ ىي

نفس الحجج تطبؽ لمحاالت
 ,الخ.
وىكذا واآلف نتحوؿ إلى الحالة
بحسب التعريؼ  6.2نبني مثمث القواسـ

مف ىذا المثؿ نجد أف:
درجة القواسـ ىي
عدد الحدود األولى

.
 ,و ىي

)

(

نعيد كتابة الحدود األولى بالشكؿ التالي:
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(

)

وبالتالي الحد العاـ لمحدود األولى ىو

نبلحظ أف

 .حيث

لو المتتابعة

⏟
مرة ⏟
مرة

نوجد الحد العاـ ليذه المتتابعة

وبتطبيؽ ( )1.1نحصؿ عمى

)

 .وىذه كثيرة حدود مف الدرجة

(

في

 .لذلؾ نستطيع أعادة كتابة ( )2.4كما يمي

)

(

)

(

)

(
)

(

)
(

∏
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مف ىذا نستنتج أف متتابعة القواسـ ىي
□
البرهان  .2.4إلثبات المبرىنة 2.3نفرض أف

عدد أولي مركب مف الشكؿ
بدالً مف

 .باستعماؿ الرموز

في برىاف المبرىنة .1وبنفس الطريقة ,نجد أف

)

(

∏
□

البرهان  .3.4إلثبات المبرىنة  .3.3نفرض أف

كثيرة حدود مف الشكؿ
 .وباستعماؿ الرموز
في

بدالً مف
برىاف المبرىنة .1وبنفس الطريقة ,نجد أف

)

(

∏
□

البرهان  .4.4إلثبات المبرىنة  .4.3نفرض أف

كثيرة حدود أولية مركبة مف الشكؿ
 .وباستعماؿ الرموز
في

بدالً مف
برىاف المبرىنة .1وبنفس الطريقة ,نجد أف

)

(

∏
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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), 7375.
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انفقم انخبيظ
طجبػخ انًقبل

كثي ًار ما يحتاج متخصصي األقساـ العممية و طالبي الدراسات العميا إلى توثيؽ مشاريعيـ
البرمجية و كتابة التقارير العممية ,لنشرىا في مؤتمرات أو لتقديميا كرسالة ماجستير أو دكتوراه,
وغالباً ما تكوف معالجات النصوص الحديثة مثؿ مايكروسوفت  wordىي البيئة المفضمة
ليؤالء لمعمؿ عمى كتابة تقارير كيذه ,ربما ألنيا تستند عمى مبدأ أف أي عممية يجرييا المستخدـ
عمى النص سيرى أثرىا جميًا أمامو مباشرة ,و ما يراه مف تأثيرات عمى النص وقت الكتابة ىو ما
سيحصؿ عميو بعد طباعتو لمتقرير ,ىذه تعتبر خاصية مرنة ترجح كفة معالجات النصوص
الحديثة لدى الكثير مف المستخدميف  ,إال أف السيولة في االستخداـ تأتي عمى حساب ميزة ميمة
أال وىي " تشكيؿ و إعداد ىيكمة واضحة لمتقرير معروفة بدايتو ,تفاصيمو و نيايتو " .وجود نمط
أمر يفضمو كثير مف كتاب التقارير العممية ,لكونيا تحتوي عمى
معيف و ىيكمة ثابتة لمتقارير ٌ

معيار عالمي ثابت و معتمد فيما لو أرادوا نشرىا في مؤتمر أو مناقشتيا كمجنة ,البرامج الحديثة
ومف بينيا برنامج  wordال تؤدي الغرض البلزـ لميمة كيذه عمى الرغـ مف سيولتيا و تعدد
خياراتيا ,لعؿ البديؿ ليا واألفضؿ ىو ما يسمى بػ نظاـ (برنامج) الػ  lATExي ػُنطػَػؽ بالشكؿ
التالي ” اليتؾ ” مف بيف األىداؼ الكبرى لمنظاـ أف يقوـ مؤلؼ النص بإدخاؿ نصو عمى أف
تسند مياـ اإلخراج الفني والتنسيؽ اآللي لمنظاـ ,فبخبلؼ ما يجري عميو األمر حينما يكتب
النص عمى نظاـ  wordحيث يركز الكاتب عمى تنسيؽ الخطوط ...,الخ ,يكتفي المرء في نظاـ
اليتؾ بإشعار النظاـ بأنو يكتب مبرىنة أو تعريفًا أو عنواناً ليقوـ النظاـ بمياـ التنسيؽ ,كما أف
ىذا النظاـ يدعـ كتابة المعادالت الرياضية ميما تعقدت حدودىا و تكاثرت في حيف أف معالجات
النصوص غير قادرة عمى دعـ كتابة معادالت رياضية بشكؿ مرف .أف استعماؿ نظاـ اليتؾ في
معيار عالميًا تعتمده جؿ النشرات العممية
ًا
تنضيد النصوص الرياضياتية يكاد أف يكوف اليوـ
المختصة وتشترط تقديـ البحوث مطبوعة بو.
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سنتناوؿ في ىذا الفصؿ كيفية طباعة المقاؿ العممي باستخداـ نظاـ االيتؾ ,وبافتراض أف
البرنامج محمؿ عمى جيازؾ ,وبافتراض أيضًا أف لغة الكتابة ىي المغة االنكميزية.

 1.5إنشاء مستند اليتك
إنشاء مستند اليتؾ ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ ,القسـ األوؿ يتـ فيو تحديد نوع المستند حتى يتمكف
اليتؾ مف تحديد التنسيؽ المناسب لذلؾ ,والقسـ الثاني ىو المسمى بالديباجة وىي التي تشتمؿ
عمى الحزـ األساسية في تفعيؿ األوامر والبيئات في جسـ المستند ,القسـ الثالث ىو جسـ المستند
و الذي يشتمؿ عمى النصوص واألوامر و البيئات والتي تكوف في مجمميا مستندؾ.
 1.1.5نوع المستند
الخطوة األولى في كتابة مستند االيتؾ ىي تحديد نوع المستند إذا كاف مقاؿ أو كتاب أو تقرير,
وتحديد حجـ الخط ونمط تنسيؽ الورؽ الذي سيطبع عميو المستند وذلؾ مف خبلؿ األمر
}\documentclass[options]{class
حيث تعني  optionsأف عمى الكاتب كتابة أي مف الخيارات التالية بحيث يفصؿ بيف كؿ خيار
وأخر بإشارة الفاصمة:
 a4paperلطباعة المستند عمى ورؽ .A4
 12pt, 11pt, 10ptويتـ اختيار إحداىا التحديد حجـ الخط واالختيار االفتراضي ىو .12pt
 twosideلطباعة 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 تك ارره مع كافة صفحات المستند.
ال مف الجية اليمنى في صفحات المستند.
 leqnoلطباعة ارقاـ الصيغ في الجية اليسرى بد ً
وأما  classفتعني أف عمى الكاتب تحديد نوع المستند والذي ال بد واف يكوف احد الخيارات
التالية:
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 articleلتخبر اليتؾ أ ف نوع المستند الذي ستكتبو ىو مقاؿ عممي سينشر في إحدى المجبلت
العممية وىذا بالطبع ىو الخيار المفضؿ لدينا بحكـ أننا نريد أف نكتب مقاؿ عممي.
 reportلتخبر اليتؾ أف نوع المستند الذي ستكتبو ىو أطروحة ماجستير أو دكتوراه.
 bookلتخبر اليتؾ أ ف نوع المستند الذي ستكتبو ىو كتاب.
إذف الخطوة األولى تمت وقمنا بكتابة األمر
}\documentclass[12pt,a4paper]{article

)(1
 1.1.5الديبــاجــة

وىي الخطوة الثاني في إنشاء المستند ,وىي امتداد لمخطوة األوؿ في كتابة األوامر التي تمي
األمر ( ,)1الذي يتـ فييا ضبط قياسات صفحات المستند التي ستظير عمى شكؿ  ,pdfمف
حيث الطوؿ ,العرض ,تحديد اليوامش ,ترقيـ الصفحات ,...,الخ ,باإلضافة إلى كتابة األوامر
التي تعرؼ بالحزـ .والحزمة ىي أمر يسمح لمكاتب باستعماؿ مجموعة مف األوامر والبيئات في
جسـ المستند .أف الحزـ و األوامر التي ستكتب في الديباجة ستؤثر عمى المستند ككؿ.
والجدوؿ التالي يوضح أىـ الحزـ واألوامر المستخدمة في الديباجة.
انشقى
-1

انــحــزيــــــت أو االيش

انـــــــغشض ين االستخذاو

}\usepackage[ansinew]{Inputence

نزخجش الٚزك ثأٌ انُظبو انًؼزًذ نذٚك فٙ
إدخبل انجٛبَبد ْٕ.Windows

-2

} \usepackage{ amsmathنؼشك انقٛغ انشٚبمٛخ ف ٙػذح
خطٕط.

-3

} \usepackage{ amssymbنهغًبػ ثبعزخذاو انشيٕص انشٚبمٛخ.

-4
-5
-6

} \usepackage{amsthmنهغًبػ ثبعزخذاو ثٛئخ اإلصجبد .proof
} \usepackage{ colorنهغًبػ ثبعزخذاو أٔايش انزهٕ ٍٚف ٙرهٍٕٚ
َقٕؿ انًغزُذ.
} \usepackage{ verbatimنهغًبػ ثبعزخذاو ثٛئخ انزؼهٛق
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ٔ commentرنك نكزبثخ انزؼهٛقبد ػهٗ
انًغزُذ ٔانز ٙال رظٓش ف ٙانًخشعبد.
-7

} \usepackage{amsthmنهغًبػ ثبعزخذاو ثٛئخ انزؼبسٚف.

-8

} \setlength{\textwidth}{6.5inنزؾذٚذ ػشك انقفؾخ ثبالَؼ ٔانقًٛخ
انًغزخذيخ ْ ٙانقًٛخ االفزشامٛخ ٔانزٙ
ًٚكٍ رغٛٛشْب.

-9

} \setlength{\textheight}{8.9inنزؾذٚذ اسرفبع انقفؾخ ثبالَؼ ٔانقًٛخ
انًغزخذيخ ْ ٙانقًٛخ االفزشامٛخ ٔانزٙ
ًٚكٍ رغٛٛشْب.

-10

} \setlength{\oddsidemargin}{1inنزؾذٚذ ػشك انٓبيؼ انغبَج ٙاألٚغش.

-11

} \setlength{\evensidemargin}{1inنزؾذٚذ ػشك انٓبيؼ انغبَج ٙاأل.ًٍٚ

-12

} \setlength{\topmargin}{-5inنزؾذٚذ ػشك انٓبيؼ األػهٗ.
يالؽظخ :قذ ال رؾزبط إنٗ ْزِ األٔايش,
فؼُذ رؾذٚذ َٕع انًهف ٚؾذد الٚزك
أٔرٕيبرٛكٛب انٕٓايؼ انالصيخ.

-13
-14

} \pagestyle{emptyنطجبػخ يغزُذ خبن ٙيٍ أسقبو انقفؾبد.
} \Linespread{factorنؼًم يغبفخ يفشدح ث ٍٛاعطش انًغزُذ,
َغزخذو انقًٛخ  1.3ثذال ً يٍ انكهًخ
ٔ , factorانقًٛخ  1.6نؼًم يغبفخ
يضدٔعخ.
يالؽظخٔ :ؽذاد انطٕل انًغزخذيخ ْٙ
Inch=2.5 centimeter
Inch=72.27 points=72.27 pt
Pica=12 points =12 pt

-15

} \pagestyle{myheadingsنزشقٛى انقفؾبد ف ٙاألػهٗ .انزشقٛى
االفزشام ٙف ٙاألعفم.

-16

} \numberwithin{equation}{sectionنزشقٛى انقٛغ انشٚبمٛخ ثٕاعطخ سقى
انقغى ٔسقى انقٛغخ.

 -17سأط {}سأط انقفؾخ انضٔعٛخ{ \markbothإلَزبط سأط رٔ ٔعٓ.ٍٛ
}انقفؾخ انفشدٚخ
األسس في كتابة بحوث الرياضيات

126

بعد تحديد نوع المستند واعداد الديباجة نكوف قد أنتيينا تقريباً مف تييئة المستند ,وبالتالي ننتقؿ
إلى الخطوة االخير مف انشاء المستند وىي كتابة المقاؿ في بيئة المستند المعروفة بجسـ
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

 1.5جسم المستند
وىي البيئة الخاصة بالشروع بكتابة المستند باستخداـ أوامر اليتؾ وبيئاتو .وكؿ ما يكتب ىنا
يمكف مشاىدتو عمى شكؿ مخرجات . pdf
 1.1.5التعامل مع النصوص
بعد أف قمنا في البند السابؽ بإنشاء مستند االيتؾ ,مف المؤكد أنؾ شغوؼ لمعرفة كيفية إدخاؿ
النصوص المختمفة داخؿ جسـ المستند ,وكيفية التعامؿ معيا.
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لكتابة نص عادي أكتب ببساطة الذي تريده ,لبدء فقرة جديدة اترؾ سطر فارغ ,بعض الرموز
ليا معاني خاصة ,األكثر أىمية الرمز(\) سبلش ,و رمز الدوالر ( .)$كؿ أوامر االيتؾ مسبوقة
بالسبلش ومعظـ رموز الرياضيات والصيغ البسيطة يجب تترافؽ مع عبلمة الدوالر .وقبؿ أف
نتحدث عف األوامر المستخدمة لمتعامؿ مع النصوص ىناؾ بعض التعريفات التي يجب أف
نستوعبيا ,ولعؿ أىـ ما يجب أف نستوعبو ىو تعريؼ الفقرات وتعريؼ البيئة.
الفقرة ىي أي عدد مف الكممات والحروؼ والرموز و الصيغ الرياضية البسيطة ,تنتيي بترؾ
سطر فارغ أو باستخداـ األمر \\  .و البيئة ىي ىيكمة محددة البداية والنياية ذات تنسيؽ معيف.
الجدوؿ التالي يوضح أىـ األوامر األساسية المستخدمة في التعامؿ مع النصوص.

اننـــــــــىع

األيـــــــــــــــش

انــغشض يــن استـــخذايـت

إيبنخ انُـ

} انُـ{ \textitإيبنخ انُـ انًكزٕة.
} انُـ{ \textstإيبنخ انُـ انًكزٕة
} انُـ{ \emphرأكٛذ انُـ انًكزٕة ثئيبنخ خفٛفخ.

أثشاص انُـ

} انُـ{ \textbfإلثشاص انُـ.

رغٛٛش ؽغى انخط

}انُـ  {\footnotesizeؽغى انخط ْٕ 8pt
}انُـ  {\smallؽغى انخط ْٕ 9pt
ؽغى انخط ْٕ 10pt
}انُـ {\normalsize
}انُـ  {\largeؽغى انخط ْٕ 14pt
}انُـ  {\LARGEؽغى انخط ْٕ 17pt

size

}انُـ  {\hugeؽغى انخط ْٕ 20pt

size

}انُـ  {\Hugeؽغى انخط ْٕ 25pt

size

size

size

size

size

رغٛٛش َٕع انخط

} انُـ{\textrm
} انُـ{\texttt
} انُـ{\textsf
} انُـ{\textnormal

األنٕاٌ

}انُـ} {\color{redنزهٕ ٍٚانُـ ثبنٌٕ األؽًش قظ ػهٗ

نكزبثخ انُـ ثبنخط انشٔيبَ.ٙ
نكزبثخ انُـ ثخط اٜنخ انكبرجخ.
كزبثخ انُـ ثخط .sans serif
خط انًغزُذ انؼبد٘.
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رنك ثقٛخ األنٕاٌ.
األقٕاط

مجط انًغبفبد

 $\}$انُـ  $\{$نطجبػخ انُـ ث ٍٛقٕع ٍٛيغؼذ.ٍٚ
) انُـ ( نطجبػخ انُـ ث ٍٛقٕعْ ٍٛالن.ٍٛٛ
] انُـ [ نطجبػخ انُـ ث ٍٛقٕع ٍٛيشثؼ.ٍٛ
\hspace{number mm or
}cm
\vhspace{ number mm or
}cm

إلَزبط يغبفخ أفقٛخ ث ٍٛانكهًبد ٔانغًم
يؾذدح ثبنًه ٙأٔ ثأنغُز.ٙ
إلَزبط يغبفخػًٕدٚخ ث ٍٛانفقشاد,
,األقغبو يؾذدح ثبنًه ٙأٔ ثأنغُزٚ( ٙغت
أٌ ٕٚمغ األيش ث ٍٛخط ٍٛٛفبسغ.)ٍٛ
إلَزبط يغبفخ ػًٕدٚخ فغٛشح ثٍٛ
انغطٕس ٔانفقشاد دٌٔ انؾبعخ إنٗ
رؾذٚذْب ثبنًه.ٙ
إلَزبط يغبفخ ػًٕدٚخ يزٕعطخ ثٍٛ
انغطٕس ٔانفقشاد دٌٔ انؾبعخ إنٗ
رؾذٚذْب.
إلَزبط يغبفخ ػًٕدٚخ كجٛشح ث ٍٛانغطٕس
ٔانفقشاد دٌٔ انؾبعخ إنٗ رؾذٚذْب.
نؾزف أ٘ يغبفخ قذ رؾذس ف ٙثذاٚخ أ٘
فقشح.
نؼًم يغبفخ أفقٛخ فغٛشح ث ٍٛانؾشٔف
ٔانكهًبد.

}انُـ{\leftline
}انُـ{\rightline
}انُـ{\centerline
}انُـ{\underline
}انُـ{\line
\\ or \newline
}{\setlenght{\baselineskip
%{1.5
انغطٕس }\baselineskip

نًؾبراح انغطش إنٗ ٚغبس انقفؾخ.
نًؾبراح انغطش إنٗ  ًٍٛٚانقفؾخ.
نغؼم انغطش فٔ ٙعط انقفؾخ.
نٕمغ خط رؾذ انُـ.
نكزبثخ انُـ ف ٙعطش كبيم.
نكغش انغطش انؾهٔ ٙانجذء عطش عذٚذ.
نؼًم يغبفخ ث ٍٛانغطٕس قذسْب عطش
َٔقف.

\smallskip

\medskip

\bigskip
\noindent
~
انغطٕس

}.\par
انخط انًغزقٛى

انؼُــبٔٚـــٍ

 \hrulefillإلَزبط خط يغزقٛى ث ٍٛانكهًبد.
 \dotfillإلَزبط خط يغزقٛى يُقط ث ٍٛانكهًبد.
 \hruleإلَزبط خط يغزقٛى ٚفقم ث ٍٛعطش.ٍٚ

}انؼُٕاٌ{\title

نكزبثخ ػُٕاٌ انكزبة أٔ انًقبل أٔ
األطشٔؽخ.
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}اعى انكبرت{\author
}{\date
\today
}انزبسٚخ{\date
\maketitle

نكزبثخ اعى انًؤنف.
نؼذو طجبػخ انزبسٚخ انؾبن.ٙ
نكزبثخ انزبسٚخ انؾبن ٙيغ يالؽظخ كزبثخ
اعى انؾٓش.
نكزبثخ انزبسٚخ.
إلظٓبس انؼُٕاٌ ,اعى انجبؽشٔ ,انزبسٚخ
انؾبن ,ٙف ٙففؾخ يُفقهخ نهكزبة
ٔاألطشٔؽبد ٔفَ ٙفظ انقفؾخ نهًقبل.

}انؼُٕاٌ{ \chapterنكزبثخ ػُٕاٌ نفقمْٔ ,زا يزبػ فٙ
انكزت ٔاألطشٔؽبد فقط.
}انؼُٕاٌ{ \sectionكزبثخ ػُٕاٌ قغى سئٛغ ٙف ٙيقبل ػهًٙ
أٔ مًٍ فقم ف ٙكزبة أٔ أطشٔؽخ.
}انؼُٕاٌ{\subsection
}انؼُٕاٌ{\subsubsection
}انؼُٕاٌ{\paragraph
}انؼُٕاٌ{\subparagraph

نكزبثخ ػُٕاٌ فشػ ٙيٍ انقغى انشئٛغ.ٙ
نكزبثخ ػُٕاٌ يزفشع يٍ انؼُٕاٌ انفشػٙ
نهقغى انشئٛغ.ٙ
كزبثخ ػُٕاٌ فقشح.
نكزبثخ ػُٕاٌ فقشح فشػٛخ.

 \tableofcontentsإلَزبط فٓشط ثؼُبٔ ٍٚاألقغبو انشئٛغٛخ.
يشثغ َقٙ
ؽبؽٛخ
ففؾــــــخ

}انُـ{\mbox
}انُـ{\footnote
\newpage
\thepage
\Idots
\vdots

سيـــــــٕص

ثٛئخ انًؾبراح

$\backslash$
\%
\$
&\
---`':,?.

نكزبثخ يشثغ َق.ٙ
إلَزبط ؽبؽٛخ عفهٛخ.
انُـ ثؼذ ْزا األيش عٛكٌٕ ف ٙففؾخ
عذٚذح.
إلَزبط سقى نهقفؾخ انؾبنٛخ.
إلَزبط َقط انززبثغ انضالس األفقٛخ.
إلَزبط َقط انززبثغ انضالس انؼًٕدٚخ.
نطجبػخ عالػ \
نطجبػخ %
نطجبػخ $
نطجبػخ &
إلَزبط داػ فغٛشح.
إلَزبط داػ رذل ػهٗ رزبثغ انقفؾبد.
إلَزبط خط فغٛش.
نطجبػخ  ’ :؟ ّ , .

} \begin{centerنًؾبراح انفقشح أٔ انفقشاد ف ٙانٕعط.
ثًؼُٗ أخش أٌ انفقشح أٔ انفقشاد عزكزت
انــفــقــــــشح
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.ش رزٕعط انقفؾخٛ\ ثؾend{center}
\ نًؾبراح انفقشح أٔ انفقشاد إنٗ انغٓخbegin{flushleft}
.غشٖ نهقفؾخٛان
انــفــقــــــشح
\end{flushleft}
\ نًؾبراح انفقشح أٔ انفقشاد إنٗ انغٓخbegin{flushright}
.ًُٗ نهقفؾخٛان
انــفــقــــــشح
\end{flushright}
.ًٙ\ إلَزبط قبئًخ راد رؼذاد سقbegin{enumerate}
\Item انُــــــ

ئـخ انقـٕائـىٛث

\Item انُــــــ
\end{enumerate}
.ٙ\ إلَزبط قبئًخ راد رؼذاد َقطbegin{itemize}
\Item انُــــــ
\Item انُــــــ
\end{itemize}
ٔ\ إلَزبط قبئًخ راد رؼذد سيض٘ يؾذد أbegin{description}
ٍ أ٘ ٔفف يغًٕػخ يٙ\ ٔففItem[word] انُــــــ
 ثأ٘ كهًخword  َغزجذل انكهًخ.انكهًبد
.ّٛ\ أٔ سيض َشغت فItem[word] انُــــــ
\end{ description }

أمــــــــــثمة محمـــــــولة

طشٌقت اإلدخبل
It does not matter whether you
enter one or several spaces
after a word.
An empty line starts a new
paragraph.
Today is \today.
You can \textsl{lean} on me!

شكم اإلخشاج ػهى انـ بً دي اف

انشقى

It does not matter whether you
enter one or several spaces after
a word.
An empty line starts a new
paragraph.
Today is April 6, 2014.
You can lean on me!

-1

-2
-3
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Please, start a new line
right here! \\
Thank you!

Please, start a new line right
here!
Thank you!

{\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!
This is not true. But then
again, what is these days . . .

\begin{Large}
This is not true.
But then again, what is these
days \ldots
\end{Large}
This is another
\begin{comment}
rather stupid,
but helpful
\end{comment}
example for embedding
comments in your document.
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:
$a^2 + b^2 = c^2$
Footnotes\footnote{This is
a footnote.} are often used
by people using \LaTeX.

This is another example for
embedding
comments in your document.

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:

Footnotes1 are often used by
people using LATEX.

-4

-5

-6

-7

-8

-9

1

\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}

This is a footnote.
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}
\begin{flushright}
This text is right-\\aligned.
\LaTeX{} is not trying to make
each line the same length.
\end{flushright}
\begin{center}
At the center\\of the earth
\end{center}
This\hspace{1.5cm}is a space
of 1.5 cm.

This text is
left-aligned. LATEX is not trying to
make each line the same length.

-11

This text isrightA

aligned.L TEX is not trying to make each

line the same length.

At the center
of the earth
This

is a space of 1.5 cm.

-12

-13
-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}
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 اإلشارات المرجعية1.1.5
, التعاريؼ, فترقيـ البنود األساسية,األرقاـ مفيدة لمغاية في كتابة بحث رياضي أو تأليؼ كتاب
, المراجع, المبلحظات, اإلشكاؿ, الجداوؿ, األمثمة, المعادالت, البراىيف,المبرىنات
. الخ...  ينتج لنا أسماء تسمسمية ليذه التعاريؼ والمبرىنات والمراجع. الخ, ...,الصفحات
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أنظر إلى األمثمة التالية:
عند اإلشارة إلى عدة مبرىنات

- e.g. as Theorems 1, 5 and 7.

عند اإلشارة إلى مبرىنة

- e.g. Theorem 5 etc.
- Bad: By the equation 8 lines up, we see. . .
- Good: By equation (3), we see. . .

سنرى اآلف كيؼ فعؿ ذلؾ في مستند االيتؾ .مطمقاً ال تكتب" , By (2) and Theorem 3
ألف ىذه األعداد قد تتغير بكؿ تعديؿ في المستند ,وألف البنية الرقمية لبليتؾ تسمح لنا بتمييز
جزء مف المستند بإعطاء اسـ لو ,حتى يمكنؾ فيما بعد االنتقاؿ السريع ليذا الجزء عف طريؽ
ذلؾ االسـ وىو ما يسمى باإلشارة المرجعية  , Cross-Referencingوالتي تنقسـ إلى قسميف:
أوال العناوين :نستطيع إعطاء عنواف ونستطيع استخداـ ىذا العنواف لنشير إلى ذلؾ البناء
باستعماؿ األمر } \label{markerحيث  markerىو االسـ االختياري الذي يحدده المستخدـ
في بداية أي بيئة ( بيئة مبرىنة أو قسـ أو جدوؿ أو معادلة ...الخ ) .بعد ذلؾ نستطيع عمؿ
إشارة مرجعية باستخداـ األوامر التالية:
} \ref{markerوذلؾ لطباعة رقـ النظرية أو الجدوؿ أو القسـ ...الخ.
} \eqref{markerوذلؾ لطباعة رقـ الصيغة الرياضية.
} \pageref{markerوذلؾ لطباعة رقـ الصفحة التي يوجد فييا النظرية أو الجدوؿ أو
المعادلة أو القسـ ...الخ ,مع العمـ أف ىذا األمر ال يستعمؿ اثناء كتابة المقاالت العممي.
فعمى سبيؿ المثاؿ ,إذا أعطى باحث في بداية القسـ الثاني الموجود في الصفحة رقـ  4العنواف
بل ’’
} . \label{sect1فإنو عند اإلشارة إليو في أي مكاف مف المستند يستطيع أف يكتب مث ً
} ‘‘ see the section~\ref{sect1} on page ~\pageref{ sect1ليحصؿ عمى ’’ see
 .‘‘ the section 2 on page 4بعد عمؿ اإلشارة المرجعية أذا حدث أي تعديؿ في المستند
فإف األرقاـ ستتغير آليا.
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ثانيا االقتباسات :معظـ المقاالت تحتوي عمى مراجع في نياية المقاؿ مرقمة بأرقاـ متسمسمة,
ولعمؿ ذلؾ في اليتؾ نستخدـ البيئة التالية:
}\begin{thebibiography}{99
ُْب ٚزى كزبثخ يؼهٕيبد انًشعغ األٔل}\bibitem{marker 1

ُْب ٚزى كزبثخ يؼهٕيبد انًشعغ انَُٕ\bibitem{marker n}ٙ
}\end{thebibiography
حيث  ْٙ marker1االعى االخٛش نًؤنف انًشعغ األٔل marker n ٔ ...ىي االسـ األخير
لمؤلؼ المرجع النوني ,وعند اإلشارة إلى إحدى المراجع في المتف نستخدـ:
} \cite{markerوذلؾ لطباعة الرقـ المتسمسؿ لممرجع المعني ,حيث  markerىو االسـ
األخير لممؤلؼ في ذلؾ المرجع.
} \cite[… .\ …]{markerوذلؾ لطباعة الرقـ المتسمسؿ الموجود في قائمة المراجع بيف
قوسيف مربعيف مع رقـ الصفحة أو الصفحات أو المبرىنة أو الفصؿ في ذلؾ المرجع التي
يحددىا المستخدـ .فعمى سبيؿ المثاؿ قد نكتب
}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
مبلحظة :الرقـ  99يكتب مف قبؿ المستخدـ ليخبر اليتؾ بأف عدد المراجع لف يتجاوز ىذا الرقـ,
وعدـ كتابتو سيؤدى إلى عدـ ظيور األرقاـ المتسمسمة في قائمة المراجع.
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 1.1.5تعريف البيئـات الــجديدة و البيئات الخاصة
جرت العادة في الكتابة الرياضية في معظـ المقاالت أف تأخذ المبرىنات والتخمينات ,التعاريؼ
بل منيا نمط خاص مف التنسيؽ يميزىا عف غيرىا,
واألمثمة ,المبلحظات ,الممخص ,البرىاف ,ك ً
ويختمؼ عف تنسيؽ النص العادي لممستند .في ىذا البند سنتعرؼ عمى أعداد ىذه التنسيقات.
باستخداـ األوامر
}\theoremstyle{style

]\newtheorem{envname}{caption}[within
}\newtheorem{envname}[numberedlike]{caption
المبرهنات و التخمينات :تكتب المبرىنات ( Theorem, Proposition, Corollary,
 )Lemmaوالتخمينات ( )Conjectureبنص مائؿ و عنواف بارز بخط روماني .مع ترقيميا
بترقيـ موحد .ينفذ ىذا األمر في مرحمتيف:
أوالً :يتـ التعريؼ عف البيئات الجديدة في بداية المستند بإتباع التالي
 استبداؿ  styleبػ  plainلتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في تنسيؽ ينتج عنواف بارز بالخطالروماني وجسـ نص بالخط المائؿ.
 استبداؿ  withinبػ  sectionلتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في إظيار رقـ القسـ جنبًا إلىجنب مع رقـ المبرىنات.
  captionفي كؿ مرة نكتب األمر  \newtheoremىي اسـ إحدى المصطمحاتTheorem, Proposition, Corollary, Lemma , Conjecture
  envnameىو عنواف البيئة والذي يختمؼ تبعًا السـ المصطمح ,فمثبلً لممصطمح Theoremلنختار لو العنواف  ,thmوالمصطمح  Lemmaالعنواف  ...,lemوىكذا.
  numberedlikeنستبدليا بعنواف البيئة األولى ,وذلؾ لتخبر اليتؾ أف ترغب فيترقيـ موحد ومتسمسؿ.
فمثبلً إذا كانت نتائج الباحث التي توصؿ إلييا ىي  ,Theoremو  , Lemmaو
 .Conjectureفإننا سنكتب
محمد ابو قيس
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\theoremstyle{plain}
\newtheorem{thm}{Theorem}[section]
\newtheorem{lem}[thm]{Lemma}
\newtheorem{conj}[thm]{Conjecture}
.ى انًزغهغمٛئبد نٓب َفظ انزشقٛ أٌ ْزِ انجُٙ[ رؼthm]  انــ:مبلحظة
 عند الحاجة لكتابة احد النتائج أو جميعيا نستخدـ البيئة:ثانيًا
\begin{envname}
Text
\end{envname}
 فمثبلً إذا أراد الباحث كتابة نص النتائج. ىو عنواف البيئة الذي نريد كتابتياenvname حيث

: سيعمؿ التالي,التي توصؿ إلييا في القسـ الثالث
\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.
التعاريف واألمثمة :تكتب التعاريؼ واألمثمة بعنواف بارز روماني و بنص روماني ,مع ترقيـ
بل عمى حدة .بطريقة مشابية لكتابة المبرىنات ,نكتب التعاريؼ واألمثمة ولكف
التعاريؼ واألمثمة ك ً
باستعماؿ األمريف
}\theoremstyle{style

]\newtheorem{envname}{caption}[within
أوالً :يتـ التعريؼ عف البيئات الجديدة في بداية المستند بإتباع التالي
 استبداؿ  styleبػ  definitionلتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في تنسيؽ ينتج عنواف بارزبالخط الروماني وجسـ نص بالخط الروماني.
 استبداؿ  withinبػ  sectionلتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في إظيار رقـ القسـ جنبًا إلىجنب مع رقـ التعريؼ ,المثاؿ.
  captionفي كؿ مرة نكتب األمر  \newtheoremىي اسـ إحدى المصطمحاتDefinition, Example
  envnameىو عنواف البيئة والذي يختمؼ تبعًا السـ المصطمح ,فمثبلً لممصطمح Definitionلنختار لو العنواف  ,definitionوالمصطمح  Exampleالعنواف .exa
لنكتب إذف
}\theoremstyle{definition
]\newtheorem{definition}{Definition}[section
]\newtheorem{exa}{Example}[section
ثانيًا :عند الحاجة لكتابة التعاريؼ واألمثمة نستخدـ البيئة
}\begin{envname
محمد ابو قيس
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Text
\end{envname}
 فمثبلً إذا أراد الباحث كتابة تعريفييف في. ىو عنواف البيئة الذي نريد كتابتياenvname حيث
 وايضًا كتابة مثاؿ في القسـ الثالث وىو القسـ,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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المالحظات :تكتب المبلحظات بعنواف مائؿ وبنص روماني ,مع ترقيـ المبلحظات أذا كانت أكثر
مف مبلحظة ,أو وتـ عمؿ إشارة مرجعية إلحدى المبلحظات في المقاؿ .بطريقة مشابو لكتابة
التعاريؼ واألمثمة ,باستعماؿ األمريف
}\theoremstyle{style

]\newtheorem{envname}{caption}[within
أوالً :يتـ التعريؼ عف البيئات الجديدة في بداية المستند بإتباع التالي
 استبداؿ  styleبػ  remarkلتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في تنسيؽ ينتج عنواف بخط مائؿوجسـ نص بالخط الروماني.
 استبداؿ  withinبػ  sectionلتخبر االيتؾ بأنؾ ترغب في إظيار رقـ القسـ جنبًا إلىجنب مع رقـ المبلحظة.
 اعزجذل  captionثـ اسـ المصطمح . Remark  envnameىو عنواف البيئة والذي يختمؼ تبعًا السـ المصطمح ,فمثبلً لممصطمح Remarkلنختار لو العنواف . rem
لنكتب إذف
}\theoremstyle{remark
]\newtheorem{rem}{Remark}[section
ثانيًا :عند الحاجة لكتابة مبلحظة نستخدـ البيئة
}\begin{envname
Text
}\end{envname
حيث  envnameىو عنواف البيئة الذي نريد كتابتيا .فمثبلً إذا أراد الباحث كتابة المبلحظة
التالية في القسـ الثاني
}\begin{rem
محمد ابو قيس
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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

.

, ومثاؿ واحد, فإذا أراد الباحث كتابة تعريؼ واحد. عبلمة النجمة * تحذؼ الترقيـ:مبلحظة
 فإنو فقط سيستخدـ األمريف. ومبلحظة واحدة,ومبرىنة واحدة
\theoremstyle{style}

\newtheorem*{envname}{caption}
 وىي بيئات ذات تنسيؽ خاص يزودنا بيا برنامج االيتؾ وال نحتاج إلى تعريفيا:البيئات الخاصة
 فالموجز يكتب بنص روماني بحجـ اصغر. و بيئة البرىاف, بيئة الموجز,في بداية المستند وىي
 بخط مائؿproof  واما البرىاف يبدأ بالمصطمح,abstract  وكذلؾ مصطمح,مف خط المستند
 فعمى سبيؿ المثاؿ,وبجسـ نص روماني وينتيي بعبلمة المربع الصغير
\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
in

subsequence of basic sequence. Using the symbol
the proof of Theorem.

instead of

□
أما إذا راد الباحث ترقيـ وعنونة البراىيف يستعمؿ البيئة
]\begin{proof} [caption
Text
}\end{proof
حيث يتـ استبداؿ  captionبػ اسـ المبرىنة المراد أثباتيا ,فعمى سبيؿ المثاؿ.
]}}\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.
□
 1.1.5الشكل العام لممقال
عندما تبدأ بطباعة المقاؿ ,بالطبع أنؾ ال تتبنى أسموب أي مجمة معينة ,لذلؾ يجب أف تستعمؿ
أسموب معياري لطباعة المقاؿ ,بعد إرساؿ المقاؿ والموافقة عمى نشرة يجب أعادة طباعتو وفؽ
الشكؿ العاـ لممجمة المنوي النشر فييا.
في ىذا البند سنأخذ مثاؿ فقط وليس مقاؿ حقيقي ,لنتعرؼ مف خبللو عمى الشكؿ العاـ لكيفية
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}
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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\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}
محمد ابو قيس
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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}
\bibitem{Spiegel} Murray R. Spiegel, Schaum's Outlines of Theory and
Problems of Calculus of Finite Differences and D
ifference Equations, first Edition, McGraw-Hill, (1971), 33--34.
\end{thebibliography}
\end{document}
لنحصؿ عمى

A Sample Article in LATEX
Mohammed Abdulla Saeed Salem
Department of Mathematics
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Abstract
We have found out new sequences called the divisors sequences. By the four original
theorems we have proved them.

Keywords: the Gregory-Newton's.

1 Introduction
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
the proof of Theorem.

instead of

in
□
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 5.1.5كـــتابــة الصيــــغ الــريــاضيــة
تبنى الصيغة الرياضية مف مكونات مختمفة تصنؼ كالتالي:
 العمميات الحسابية.
 الخفض والرفع.
 األوسمة.
 معامبلت ذات الحديف.
 التطابؽ.
 عبلمات الحصر.
 المعامبلت.
 عبلمات الحذؼ.
 التكامبلت.
 المصفوفات.
 الجذور.
 المجموع والمضروب.
 النص.
كما ىو

العمميات الحسابية :تكتب العمميات الحسابية
متوقع كالتالي:
$a + b$, $a - b$, $-a$, $a / b$, $a b$
إذا رغبت في استعماؿ او
و

لمضرب ,استعمؿ  \cdotأو  \timesعمى التوالي .التعابير

تكتب كالتالي:
$a \cdot b$ and $a \times b$
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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الكسور المعروضة ,مثؿ

تكتب باستعماؿ األمر } {} { \fracكالتالي:
[\
}\frac{1 + 2x}{x + y + xy
]\
الخفض والرفع :يمكف رفع أو خفض الرموز لكتابة أس أو دليؿ عموي أو سفمي باستعماؿ األمر
} … {^ لمرفع  ,واألمر }…{_ لمخفض .فعمى سبيؿ المثاؿ :

ركزت كبنزبنٙ

$a_{i_{1}}$, $a^{2}$, $a^{i_{1}}$
األوسمة :أكثر أربعة أوسمة رياضية تستعمؿ ىي:
̅ تكتب .$\bar{a}$
̂ تكتب .$\hat{a}$
̃ تكتب .$\tilde{a}$
⃗ تكتب .$\vec{a}$
معامالت ذات الحدين :لكتابة معامبلت ذات الحديف نستعمؿ األمر } … {} … {\binom
فعمى سبيؿ المثاؿ )

( تكتب ضمف النص . $\binom{a}{b + c}$

بينما النسخة المعروضة
)

()

(

تكتب
[\
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}\binom{a}{b + c} \binom{\frac{n^{2} - 1}{2}}{n + 1
]\
التطابق :الصيغتاف األكثر أىمية لمتطابؽ ىما
يكتب .$a \equiv v \pmod{\theta}$
يكتب .$a \equiv v \pod{\theta}$
عالمات الحصر :وىي األقواس اليبللية ,المربعة ,المجعدة ,رمز القيمة المطمقة,...,الخ.
التي تأخذ األوامر ) ,..., \left{… \right} , \left[… \right] , \left(… \rightالخ.
حجـ عبلمات الحصر ىذه يتناسب مع حجـ الرموز بداخميا آليًا ,بخبلؼ ( .[…] , )...فعمى
سبيؿ المثاؿ الصيغة

تكتب  $(a + b)^{2}$و الصيغة
)

(

تكتب
[\
}\left( \frac{1 + x}{2 + y^{2}} \right)^{2
]\
مثاؿ أخر ,الصيغة
‖

‖ |

|

تكتب
[\
\left| \frac{a + b}{2} \right|,
|\\quad \left\| A^{2} \right
]\
المعامالت :الرموز الرياضية  !,=,-,+, /الموجودة في لوحة المفاتيح يمكف إدخاليا مباشرة ,وال
تحتاج إلى أمر محدد أو طريقة إدخاؿ خاصة .لكف

تكتب  , $a \neq b$و
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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تكتب  ,$ +\infty$الدالة  sinxتكتب  ,$\sin x$و

تكتب  . $\lnx$وبنفس

الطريقة

تكتب
[\
\lim_{x \to 0} f(x) = 0
]\
عالمات الحذف :ال تكتب ثبلث نقط ’’ ‘‘...لمحذؼ ,استعمؿ  \cdotsبيف العمميات (-,+
 ,... , ,الخ) و  \ldotsفي المتتابعات .فعمى سبيؿ المثاؿ

تكتب

$F(x_{1}, x_{2}, \ldots , x_{n})$
و كذلؾ

تكتب . $x_{1} + x_{2} + \cdots + x_{n}$

التكامالت :نستخدـ األمر } … {^} … {_ \intلكتابة رمز التكامؿ .فعمى سبيؿ المثاؿ لكتابة
∫
نكتب
$$\int_{0}^{\pi} \sin x \, dx = 2$$
األمر  \,لعمؿ مسافة رقيقة.
المصفوفات :الجدوؿ التالي يوضح أربعة أنواع مف البيئات المختمفة لكتابة المصفوفات ,حيث
يمكف إضافة إي عدد مف الصفوؼ باستخداـ األمر \\  ,ويتـ الفصؿ بيف كؿ خانة وأخرى
باستخداـ الرمز & .
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انشقى طشٌقت اإلخشاج ػهى انـ pdf

يــــثبل

-1

انبٍئــــــت

}$ \begin{matrix
\\ 1 & 2
3&4
\end{matrix} $

}\begin{matrix
….
}\end{matrix

-2

)

(

}$ \begin{pmatrix
\\ 1 & 2
3&4
\end{pmatrix} $

}\begin{pmatrix
….
}\end{pmatrix

-3

+

*

}$ \begin{bmatrix
\\ 1 & 2
3&4
\end{bmatrix} $

}\begin{bmatrix
….
}\end{bmatrix

-4

|

|

}$ \begin{vmatrix
\\ 1 & 2
3&4
\end{vmatrix} $

}\begin{vmatrix
….
}\end{vmatrix

الجذور :نستخدـ األمر } … { \sqrtلكتابة الجذر ألتربيعي .فعمى سبيؿ المثاؿ √ يكتب
 , $\sqrt{ 2 }$لكتابة

√ نكتب  .$\sqrt{a + 2b}$أما الجذر النوني √ يتعامؿ

مع دليميف ,ويكتب .$\sqrt[n]{5}$
المجموع و المضروب :نستخدـ األمر } … {^} … {_ \sumلكتابة رمز المجموع ,واألمر
} … {^} … {_ \prodلكتابة رمز المضروب .فعمى سبيؿ المثاؿ
∏

∑

يكتب
[\
}\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} \qquad \prod_{i=1}^{n} x_{i}^{2
]\
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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حيث  \qquadأمر مسافة لفصؿ صيغتيف.
النص :في بعض األحياف قد ترغب في كتابة نص في الصيغة الرياضية باستعماؿ االمر
}… { , \textوكؿ ما تعممناه سابقًا عف تنسيؽ النصوص يصح ىنا .عمى سبيؿ المثاؿ
a = b by assumption
ستكتب
$$
}a = b \text{\qquad by assumption
$$
أسماء المتغيرات في النموذج الرياضي ,ستطبع آليا بشكؿ مائؿ ,اما تنسيؽ النص أو الحروؼ
المستخدمة في الصيغة الرياضية فإف الجدوؿ التالي يوضح األوامر البلزمة لذلؾ.

انــــــنىع
َٕع انخط

األيــــــــــش
} …{\mathrm
}\mathbf{...
}…{\mathit
}…{\mathnormal

ؽغى انقٛغخ

مجط انًغبفخ

انـــــغشض ين استخذايه
انؾشٔف انًكزٕثخ داخم انقٕع ٍٛانًغؼذٍٚ
رظٓش ثبنخط انشٔيبَ.ٙ
نظٕٓس انؾشٔف ثؾكم ثبسص.
نظٕٓس انؾشٔف ثؾكم يبئم.
نظٕٓس انؾشٔف ثؾكم انؼبد٘.

}…{\textstyle
}…{\scriptstyle
}…{\scriptscriptstyle

انقٛغخ انشٚبمٛخ انًكزٕثخ داخم انقٕع.ٍٛ
انًغؼذ ٍٚرظٓش ثبنؾغى األكجش انًغٕػ ثّ.
نظٕٓس انقٛغخ ثبنؾغى انًزٕعط .
نظٕٓس انقٛغخ ثؾغى فغٛش.
نظٕٓس انقٛغخ ثبنؾغى األفغش انًغٕػ ثّ.

\ , or \thinspace
\ : or \medspace
\ ; or \thickspace
\quad
\qquad

نطجبػخ يغبفخ سفٛؼخ ث ٍٛانشيٕص.
نطجبػخ يغبفخ يزٕعطخ ث ٍٛانشيٕص.
نطجبػخ يغبفخ صخُٛخ ث ٍٛانشيٕص.
نطجبػخ يغبفخ أٔعغ ث ٍٛانشيٕص.
نطجبػخ يغبفخ أكجش ث ٍٛانشيٕص.

}…{\displaystyle
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 6.1.5عرض الصيغ الرياضية
حيثما تكتب صيغة رياضية ستحتاج إلى بيئة رياضية معدة ليذا الغرض .وتنقسـ الصيغة
الرياضية مف حيث طريقة عرضيا إلى عرض صيغة معينة أو عرض عدة صيغ ,ولكؿ منيا
بيئتيا الخاصة.
عرض معادلة :تعرض أي معادلة رياضية بدوف ترقيـ باستخداـ عبلمة الدوالر المضاعفة
 $$...$$أٔ

]\… [\  .إذا أردت ترقيـ المعادلة استخدـ البيئة

} .\begin{equation} … \end{equationاليتؾ يكتب الترقيـ آليًا .عند الرغبة في عمؿ
إشارة مرجعية لممعادلة نستعمؿ
} \end{equationانــقٛغـــــخ }\begin{equation}\label{eqmarker
وإلنتاج اإلشارة المرجعية نستخدـ األمر }. \eqref{eqmarker
المعادلة الكبيرة :يمكف تقسيميا إلى عدة صفوؼ باستخداـ البيئة
]\ } \end{splitانـــــقٛغخ }\[ \begin{split
حيث يستخدـ الرمز & لتحديد نقطة االصطفاؼ العمودي ,ويمكف إضافة أي عدد مف الصفوؼ
باستخداـ األمر \\ في نياية كؿ صؼ.
الدالة متعدد القواعد :لكتابة الدالة متعددة القواعد نستخدـ البيئة
]\ } \end{casesانــــقٛغخ }\[ f(x)=\begin{cases
بداخؿ البيئة نستعمؿ الرمز & لتحديد نقطة االصطفاؼ العمودي ,واألمر \\ بعد أالنتيا مف كؿ
صؼ ما عدا الصؼ األخير ,واألمر }…{ \textلكتابة نصوص الحاالت.
عرض عدة صيغ :لعرض صيغتيف أو أكثر في اصطفاؼ عمودي في سطور نستعمؿ البيئة
}\begin{align}…..\end{align
حيث يستخدـ الرمز & لتحديد نقطة االصطفاؼ ,واألمر \\ بعد االنت ياء مف كؿ صؼ ما عدا
الصؼ األخير .ىذه البيئة تكتب كؿ صيغة في صؼ مع ترقيـ متسمسؿ ,بالتالي نستطيع
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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استخداـ األمر } \label{eqmarkerفي كؿ صؼ قبؿ كتابة األمر \\ (أي عمؿ إشارة
مرجعية) ,كما نستطيع ازالة ترقيـ بعض الصيغ باستعماؿ األمر  \nonumberفي كؿ صؼ
قبؿ كتابة األمر \\ .
وعند الرغبة في حذؼ الترقيـ لكؿ الصيغ نستعمؿ ػاليخ انُغًخ * نؾزف انزشقٛى .بمعنى أخر
نستعمؿ البيئة
}*\begin{align*}…..\end{align
مبلحظة :نقط االصطفاؼ العمودية في الرياضيات ىي عبلمات التساوي والتبايف.
أو باإلمكاف استعماؿ البيئة
}\begin{eqnarray}….\end{eqnarray
وىي شبيو بالبيئة  alignو الفرؽ بيف البيئة  alignوالبيئة  eqnarrayفي المسافة حوؿ نقاط
االصطفاؼ العمودي فقط ,حيث تعطي البيئة الحالية مسافة اكبر .و تكتب كؿ نقطة اصطفاؼ
عمودي بيف الرمزيف & , &...واألمر \\ بعد االنتيا ء مف كؿ صؼ باستثناء الصؼ األخير.
ىذه البيئة أيضًا تعطي كؿ صيغة في صؼ رقـ متسمسؿ ,بالتالي نستطيع استخداـ األمر
} \label{eqmarkerفي كؿ صؼ قبؿ كتابة األمر \\ ,كما نستطيع إزالة ترقيـ بعض الصيغ
باستعماؿ األمر  \nonumberفي كؿ صؼ قبؿ كتابة األمر \\ .
وعند الرغبة في حذؼ الترقيـ لكؿ الصيغ نستعمؿ البيئة
}*\begin{eqnarray*}…..\end{eqnarray
ٔنؼشك عدة صيغ رياضية في اصطفافات عمودية عدة نستخدـ البيئة
}\begin{alignat}{number}…..\end{alignat
حيث تستبدؿ الكممة  numberبعدد طبيعي يشير إلى عدد األعمدة .تستخدـ & بقدر عدد
نقاط االصطفاؼ العمودي ,و األمر \\ بعد االنتياء مف كؿ صؼ باستثناء الصؼ األخير.
كؿ صؼ يعطى ترقيـ متسمسؿ , ,بالتالي نستطيع استخداـ االمر } \label{eqmarkerفي
كؿ صؼ قبؿ كتابة األمر \\ ,كما نستطيع إزالة ترقيـ بعض الصيغ باستعماؿ األمر
 \nonumberفي كؿ صؼ قبؿ كتابة األمر \\ .
محمد ابو قيس
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وعند الرغبة في حذؼ الترقيـ لكؿ الصفوؼ نستعمؿ البيئة
}*\begin{alignat*}{number}…..\end{alignat
لكتابة عدد مف الصيغ الرياضية البسيطة في صفوؼ وأعمدة نستعمؿ البيئة
$ \begin{array}{xx…x}…….\end{array} $
حيث إف عدد األعمدة يتـ تحديده مف خبلؿ عدد الحروؼ المجودة في  xx…xوالتي تستبدؿ
بواحد أو أكثر مف الحروؼ التالية:
 rيعنى محاذاة العناصر في ذلؾ العمود إلى اليسار.
 Lيعنى محاذاة العناصر في ذلؾ العمود إلى اليميف.
 cيعنى توسيط العناصر في ذلؾ العمود.
وإلضافة خط فاصؿ عمودي يضاؼ" | " بيف الحروؼ المذكورة سمفا ,وإلضافة خط فاصؿ بيف
الصفوؼ يستخدـ األمر  \hlineفي بداية كؿ سطر ,ويمكف إضافة إي عدد مف الصفوؼ
باستخداـ األمر \\  ,ويتـ الفصؿ بيف كؿ خانة وأخرى باستخداـ الرمز & .
مبلحظة :الحجـ االفتراضي لمصيغ البسيطة داخؿ البيئة  arrayىو  , \textstyleوالستعماؿ
النمط البارز يجب استخداـ األمر } … { displaystyleفي كؿ خانة يحتاج إليو فييا ,وقس
عمى ذلؾ بقية األنماط.

أيــــــــــثهت يحهـــــــىنت
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طشٌقت اإلدخبل

شكم اإلخشاج ػهى انـ بً دي اف

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

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:
\[ a^2 + b^2 = c^2 \]
$\forall x \in \mathbf{R}:
\qquad x^{2} \geq 0$

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
This is a reference to (3.2).

or you can type less for the same effect:

-1

-2

-3

$x^{2} \geq 0\qquad
\text{for all }x\in\mathbf{R}$
${\displaystyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$

(dumb)

for all
∫

-4
-5

${\textstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$

∫

-6

${\scriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$

∫

-7

${\scriptscriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx}$

∫

Examples of Greek characters are
$\delta$,

Examples of Greek characters
are ,

$\Delta$, $\theta$, and $\Theta$.\\
Note the difference between\\ $\Pi$ and
$\prod$ (as in $\prod_{i=1}^n$), and\\
between $\epsilon$ and $\varepsilon$.

and θ .
Note the difference between
and
,and
between and

-8

-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

\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
F2 = 1
F4 = 3

\[ \begin{split}
(x+y)^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}
x^{k}y^{n-k} \\ &= x^n + nx^{n-1}y +
\frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}y^2\\ &\quad +
\cdots + nxy^{n-1} + y^n\\
\end{split} \]

\begin{equation}\label{xx}
\begin{split}
a& =b+c-d \\
& \quad +e-f \\
& =g+h\\
& =i
\end{split}
\end{equation}
\begin{align}
a_1& =b_1+c_1 \nonumber \\
a_2& =b_2+c_2-d_2+e_2
\end{align}
\[ f(x) = \begin{cases}
-x & \textnormal{if $x<0$}, \\
x & \textnormal{otherwise}
\end{cases} \]
$a\bmod b \\
x\equiv a \pmod{b}$
\begin{eqnarray}
a & = & b + c \\
&=&d+e+f+g+h+i
+ j + k + l \nonumber \\
&& +\: m + n + o \\
&=&p+q+r+s
\end{eqnarray}

√

With

-10
√

F1 = 1
F3 = 2
F5 = 5

-11

∑( )

-12

a=b+c−d
+e−f
=g+h
=i

a1 = b1 + c1
a2 = b2 + c2 − d2 + e2

(2.1)

-13

(2.6)

,

-14

-15

a mod b
x a (mod b)

-16

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

{

\[
\Biggl(\sum_{k=1}^n k^3\Biggr) =
\Biggr(\frac{n(n+1)}{2}\Biggr)^2
\]

(∑

\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*}

)

.

[

-19

/

]

-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

\[ \begin{array}{lcr}
\mbox{First number} & x & 8 \\
\mbox{Second number} & y & 15 \\
\mbox{Sum} & x + y & 23 \\
\mbox{Difference} & x - y & -7 \\
\mbox{Product} & xy & 120
\end{array}\]
\begin{eqnarray*}
\cos 2\theta & = & \cos^2 \theta \sin^2 \theta \\
& = & 2 \cos^2 \theta - 1
\end{eqnarray*}

First number
Second number
Sum
Difference
Product

)

M=(

-21

And

)

M=(

x
y
x+y
x–y
xy

8
15
23
-7
120

-22

-23
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 7.1.5إنشــــــاء جـــــدول
إلنشاء جدوؿ نتبع الخطوات التالية:
 الخطوة األولى ىي عمؿ عنواف وترقيـ لمجدوؿ باستعماؿ البيئة}\ begin{table
}\caption }text
…
}\end{table
نستبدؿ  textبعنواف الجدوؿ.
 الخطوة الثاني ىي توسيط الجدوؿ باستعماؿ بيئة المحاذاة}\begin{center
…
}\end{center
 والخطوة األخيرة ىي إنشاء الجدوؿ باستخداـ البيئة}\begin{tabular}{xx…x
…
}\end{ tabular
حيث  xx…xرًضم ػذد األػًذحٔ ,انز ٙيمكف استبداليا بواحد أو أكثر مف الحروؼ التالية:
 rويعنى محاذاة العناصر في ذلؾ العمود إلى اليسار.
 Lويعنى محاذاة العناصر في ذلؾ العمود إلى اليميف.
 cويعنى توسيط العناصر في ذلؾ العمود.
وإلضافة خط فاصؿ عمودي يضاؼ" | " بيف الحروؼ المذكورة سمفًا ,وإلضافة خط فاصؿ بيف
الصفوؼ يستخدـ األمر  \hlineفي بداية كؿ سطر ,ويمكف إضافة إي عدد مف الصفوؼ
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باستخداـ األمر \\  ,ويتـ الفصؿ بيف كؿ خانة وأخرى باستخداـ الرمز &  .إلدراج نص أو
اشارة أو فراغ بيف االعمدة نستخدـ } {@ ٔ .لدمج الخبليا استخدـ األمر
}َـ انخهٛخ انًذيغخ{}}{cػذد انخالٚب أٔ األػًذح انًشاد ديغٓب{\multicolumn
إلضافة خط أفقي داخؿ الجدوؿ استخدـ األمر } \cline{i-jحيث  i , jأرقاـ األعمدة .فعمى
سبيؿ المثاؿ } \cline{3-5ينتج خط أفقي ممتد مف العمود  4 ,3إلى العمود .5

أيــــــــــثهت يحهـــــــىنت

انشقى

شكم اإلخشاج ػهى انـ بً دي اف
7C0
3700
11111000000

Hexadecimal
octal
binary

1
1984

decimal

Ene
!Muh

Mene

2

3

leading space left and right

طشٌقت اإلدخبل
}|\begin{tabular}{|r|l

\hline
\\ 7C0 & hexadecimal
}3700 & octal \\ \cline{2-2
\\ 11111000000 & binary
\hline \hline
\\ 1984 & decimal
\hline
}\end{tabular
}|\begin{tabular}{|c|c
\hline
\\ }\multicolumn{2}{|c|}{Ene
\hline
\\ !Mene & Muh
\hline
}\end{tabular
}\begin{tabular}{l
\hline
\\leading space left and right
\hline
}\end{tabular
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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}
\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 1:
e expression

value
2.7183

e

15.155

4

1618.5

Table 2: the first table
0
1
2
3

1
⁄
⁄

5

 المختصرات8.1.5
 ىو مجموعة مف الصيغ أو النصوص أو االثنيف معًا يمكف حفظيا لتنفذMacro االختصار
.دفعة واحدة فيما بعد بواسطة أمر جديد يتـ تعريفو في الديباجة
 أما باستعماؿ األمر:و يتـ تعريؼ األمر
\newcommand{\name}{definition}
. ىو تعريؼ األمر الجديدDefinition  و, ىو اسـ األمر الجديدname حيث
. \name وعند الرغبة في تنفيذ األمر في أي مكاف مف المستند نكتب األمر
أو يتـ التعريؼ باستعماؿ األمر
األسس في كتابة بحوث الرياضيات
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}\newcommand{\name}[counter]{definition
حيث  nameىو اسـ األمر الجديد ,و  definitionىو تعريؼ األمر الجديد ,و counter
يشير إلى عدد التعريفات المتغيرة التي يمكف أف يأخذىا األمر الجديد (تصؿ إلى تسعة تعريفات
متغيرة كحد أقصى) والتي يشار إلييا بالرموز  #1, #2,.., # 9عمى الترتيب.
وعند الرغبة في تنفيذ األمر في أي مكاف مف المستند نكتب األمر
}\name{definition 1}{definition 2}…{definition 9
ويمجأ الباحث لبلختصار لؤلسباب التالية:
 إذا وجد رمز معقد يظير أكثر مف مرة في المستند أو نص ,اصنع لو اختصار .فمثبللكتابة العبارة  the not so short introduction toأكثر مف مرة ,يمكف اختزاليا
بأمر جديد لنسميو  , tenssفيكوف تعريؼ األمر الجديد عمى النحو التالي:
} \newcommand {\tenss }{ the not so short introduction to
اآلف عند كتابة األمر  \tenssفي أي موضع في المستند سيتـ طباعة العبارة المذكورة.
مثاؿ أخر إذا أردت كتابة الرمز

أكثر مف مرة ,يمكف اختزالو بأمر جديد لنسميو

 , \rnpفيكوف تعريؼ األمر الجديد عمى النحو التالي:
}}\newcommand{\rnp}{\mathbb{R}^{n}_{+
اآلف عند كتابة األمر  $\rnp$في أي موضع في المستند سيتـ طباعة الرمز المذكور.
 يفضؿ عمؿ االختصار إذا كنت تستعمؿ أكثر مف مرة صيغ مبنية وفقاً لمخطط ىيكميتعتمد عمى بارامترات .فعمى سبيؿ المثاؿ لطباعة العبارتيف
This is not introduction 3 to
This is very introduction 6 to
يمكف اختزاؿ العبارتيف بأمر جديد نسيمو  , txistنكتب األمر الجديد عمى النحو التالي:
} \newcommand{\txsit}[2]{ This is #1 introduction #2 to
اآلف لطباعة العبارتيف المذكورتيف في المستند نكتب األمريف التالييف:
محمد ابو قيس
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}\txist{not}{$3$
}\txist{very}{$6$
تعتمد عمى بارامتريف ويمكف أف تكتبيـ

مثاؿ أخر الصيغتاف
باختصار

}}\newcommand{\row}[2]{#1_{1},\ldots,#1_{#2
وعند الطباعة في جسـ المستند نكتب
$ \row{i}{n}, \row{k}{m}$
 استعماؿ االختصار يكاد يكوف إجباري ,إذا قدمت نموذج متغير مف الترميز قد يتغيرأثناء عممية الكتابة لؤلسباب المختمفة .فعمى سبيؿ المثاؿ إذا عرفت فراغات جديدة تعتمد
عمى ثبلثة بارمترات وفي بداية الترميز كاف الفراغ مف النوع

 ,يبدو مناسبًا تقديـ

االختصار
}}\newcommand{\msp}[3]{H^{#1,#2}_{#3
أذا فيما بعد رغبت في تغيير

لبعض الرموز األخرى ,أو إعادة ترتيب األدلة ,فإننا قد

نكتب عمى سبيؿ المثاؿ
$\msp{p}{q} {r} $ and $ \msp{i}{j} {k} $
لنحصؿ عمى
مثاؿ أخر ,إذا أراد الباحث التعامؿ مع المحددات قد يعرؼ
}]\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
] [

]

[

] [

مبلحظة :ال تستعمؿ اختصارات ألوامر االيتؾ .فعمى سبيؿ المثاؿ ال تختصر
} \begin{equationلتصبح . \be
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انفقم انغبدط
انًغالد

أف اليدؼ األساسي ألي باحث بعد كتابة األطروحة (ماجستير  MScأٔ دكزٕساِ  ) PhDىو
نشر ىذا البحث في أحد المجبلت العممية العالمية بغرض إدخالو في بنوؾ المعمومات ألضافتو
إلى المعرفة اإلنسانية وسعياً لتداولو بيف الباحثيف ,فالبحث المنشور ىو أقوى مف البحث الغير
منشور ,وىنا يجب عمينا أف نوضح أوالً الفرؽ بيف البحث المعد لمنشر والمسمى مقاؿ (ورقة
بحثية)  , research paperوبيف األطروحة  thesisأو  dissertationالتي تعتبر تركيب
متميز ,بيف الكتاب القصير و المقاؿ العممي ,في المقارنة التالية:
األطروحة
 .1الحد األدنى خمسوف صفحة ,الطوؿ

المقاؿ العممي
 .1الحد األدنى ثبلث ورؽ ,الطوؿ يتفاوت

يتفاوت حسب الموضوع ,والمتطمبات

حسب الموضوع ,ومتطمبات المجمة

المؤسساتية.

المنوي النشر فييا.

 .2الشكؿ العاـ

 .2الشكؿ العاـ

 -عنواف البحث

 -عنواف البحث

 الممخص  :Summeryييدؼ إلى لـشتات الموضوع بصفحات.
ويتمى ذلؾ  ,كممة الشكر ,جدوؿ المحتويات,

و قوائـ الجداوؿ ,قوائـ األشكاؿ ,قوائـ الرموز

الرياضية .
 -الجسـ :الجسـ يحتوي عمى معظـ

 الموجز  :Abstractاليدؼ الرئيسيلمموجز ىو تقديـ النتائج األساسية
لمبحث دوف الخوض في تفاصيؿ كثيرة
في حد أعمى  200كممة.

 مقدمة :اليدؼ منو ىو إعطاء فكرهتساعد عمى فيـ البحث ككؿ.

المادة ,شكمو العاـ يقسـ إلى فصوؿ,

 -الجسـ :يشير إلى إستراتيجية تقديمؾ

وتقسـ الفصوؿ إلى أقساـ ,و أقساـ

لموضوعؾ حيث يناقش الجسـ

فرعية .طوؿ الفصوؿ المستقؿ قد

السمات المختمفة لمموضوع بشكؿ

يتفاوت ,خاتمة قصيرة لكؿ فصؿ أمر

بل عمى حده .الشكؿ
انفرادي أي ك ً
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العاـ لمجسـ يقسـ إلى أقساـ ,و أقساـ

مرغوب أف لـ يكف إلزامي.
 -الفصؿ األوؿ ىو المقدمة :ىنا نجد

خمفية المادة ,تفاصيؿ كافية قادرة عمى

فرعية.
-

القسـ قبؿ األخير في البحث ىو كممة

فيـ النتائج الرئيسية ,وصؼ محتوى

الشكر :حيث يشكر المؤلؼ أناس

بقية أألطروحة.

لتوجيييـ ودعميـ.

 -قائمة المراجع

 المبلحؽ :وىو يحتوي عمى المادةالمساعدة التي ال تدخؿ في النص
الرئيسي ك ػجداوؿ البيانات ,بيانات

 قائمة المراجع :وىي قائمة المصادرالتي اعتمد عمييا الباحث.

 المبلحؽ :واليدؼ منيا إعطاءتفاصيؿ خاصة ,أو إعطاء معمومات

كمبيوتر ,براىيف طويمة ومممة,...,

عامة .مع مبلحظة أف ىذا البند يمكف

الخ.

أف يحذؼ إذا أرتا الباحث عدـ
إضافتو.

أف أكثر المقاالت متخصصة أي أنيا تبمغ نتائج جديدة إلى االختصاصييف دائما ضمف نطاؽ
ضيؽ ,لذلؾ تحتوي عمى لغة اصطبلحية غير مفسرة و اقتباسات مقتضبة شائعة ,ولذا فالق اررات
الواعية يجب أف تجعؿ منذ البداية ألف العنواف ,الموجز ,الفقرات األولى لممقدمة ستحدد المسار
لبقية المقاؿ بالنسبة لقبولو أو عدـ قبولو لمنشر.
بعد االنتياء مف كتابة المسودة األولى لممقاؿ  First Draftتأتي مرحمة المراجعة وتنقيح المقاؿ
وىذه المرحمة ميمة جداً ,ألنو ميما كاف الكاتب متمرس ولديو خبرة فإنو البد أف يقع في أخطاء
أثناء الكتابة ولذا فإف المراجعة ضرورية جداً وىنالؾ نوعاف مف المراجعة:
 مراجعة لغوية تشمؿ لغة المقاؿ وصحة النحو ,والعبارات التمييدية والختامية. مراجعة عممية وتشمؿ مراجعة المحتوى العممي لممقاؿ.األفضؿ بعد كتابة المقاؿ أف يتركو الكاتب جانبًا لعدة أياـ أو أسبوع ثـ يعود لقراءتو ,ىذه الحيمة
(ترؾ المقاؿ لفترة) تجعؿ الكاتب ينظر لممقاؿ وكأنو يراه أوؿ مرة وبالتالي يكوف أقدر عمى
مراجعتو.
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بعد المراجعة األولى يقوـ الكاتب بإعطاء المقاؿ لمزمبلء مف ذوي نفس التخصص لقراءتو
ومراجعتو مف ناحية عممية ,ثـ بعد ذلؾ يعطيو لشخص تكوف لغتو األـ ىي لغة المقاؿ لمراجعتو
مف ناحية لغوية واف لـ يستطع الوصوؿ لشخص لغتو األـ ىي لغة المقاؿ يعطي المقاؿ لشخص
لغتو قوية ,فمثبلً إف كاف المقاؿ باإلنجميزية ينصح أف تتـ مراجعتو لغويًا مف قبؿ شخص لغتو
األـ ىي اإلنجميزية واف لـ يتوفر ىذا الشخص يقوـ آخر (ممف لغتو اإلنجميزية قوية) بمراجعة
المقاؿ .بعد االنتياء مف مراجعة المقاؿ تأتي مرحمة تحضير المقاؿ لمتسميـ لممجمة ,في ىذا
الفصؿ سنناقش كيفية البحث عف المجبلت العممية ومعرفة أنواعيا ,و كيفية التعامؿ معيا.

 1.6البحث عن مجمة
تقريبًا كؿ المجبلت العممية ليا مواقع عمى االنترنت حيث تجد كؿ المعمومات البلزمة عف كؿ
مجمة في موقعيا عمى االنترنت ,وىذا المجبلت غالباً ما تتبع أحد دور النشر ,لذا فالبحث عف
المجبلت يتـ مف خبلؿ البحث في مواقع الويب لدور النشر مثؿ Springer Elsevier
 ,Wileyو  , Schaumو  ... Mili Publicationsالخ ,أو في الجمعيات العممية مثؿ
الجمعية االمريكية لمرياضيات ,الجمعية األوروبية لمرياضيات ...,الخ ,واسيؿ طريقة لمبحث عف
مجبلت الرياضيات ىي البحث في الروابط ,والرابط ىو عنواف موقع عمى النت يحتوي عمى
قائمة متنوعة مف مجبلت الرياضيات ,ويتـ البحث عف الروابط مف خبلؿ محرؾ البحث الشيير
جوجؿ ,وذلؾ بكتابة الكمات الدليمية ’’  ,‘‘ List of journals of mathematicsحيث
ستحصؿ عمى عدد مف الروابط كؿ رابط يحتوي عمى عدد مف المجبلت.
كؿ ما عميؾ فعمو بعد قراءة شروط النشر لممجمة المنوي النشر فييا ,ىو البحث عف البريد
االلكتروني لرئيس تحرير المجمة وارساؿ البحث عف طريؽ بريدؾ االلكتروني ,مع مبلحظة أف
اغمب المجبلت العممية تفضؿ تسميـ البحوث عمى الخط مباشرة ,وفي ىذه الحالة اما أف تقوـ
بالتسجيؿ في موقع المجمة (مثمما تسجؿ في أي موقع وتختار اسـ وكممة سر) ثـ تقوـ بتسميـ
بحثؾ أونبليف ,أو تقوـ بتسميـ بحثؾ مباشرة أونبليف بدوف تسجيؿ ,وذلؾ حسب النظاـ
االكتروني المتبع في المجمة المراد النشر فييا .وفي حالة التسميـ أونبليف يتـ منح الباحث صفحة
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خاصة بو ,يستطيع مف خبلليا معرفة كؿ مايتعمؽ ببحثة مف حيث القبوؿ ,أو الرفض ,أو
المرجعة ...الخ.

 1.6أنواع المجالت العممية
نستطيع معرفة نوع المجمة العممية مف خبلؿ تصفح موقع المجمة ,فكؿ مجمة متخصصة تعرض
في موقعيا نوعية المواضيع المقبولة لمنشر ,وتعرض كذلؾ الشروط والمعايير الواجب إتباعيا في
كتابة البحث قبؿ تسميمو لممجمة ,فكؿ مجمة ليا قالبيا الخاص بيا مف حيث حجـ اليوامش و
طريقة ترتيب المراجع ,...,الخ ,ويفضؿ ىنا البحث عف ممؼ االيتؾ الخاص بالمجمة وذلؾ
لمعرفة األوامر البلزمة لطباعة المقاؿ ,فإذا لـ تجد ممؼ االيتؾ ,فإنو يفضؿ االطبلع عمى
المقاالت المنشورة في المجمة لئلطبلع عمى شكميا ,بعد االستقرار عمى المجمة و مراعاة ما
تطمبو المجمة يجب أف تكوف المجمة المنوي النشر بيا مختصة في نفس موضوع البحث أو
ال في
بل أف أكتب مقا ً
مجمة عامة واال سيكوف المقاؿ مصيره الرفض الفوري ,فمف غير المعقوؿ مث ً
الجبر وأسممو لمجمة في اليندسة ! وعمى العموـ يوجد ثبلثة انواع مف المجبلت في الرياضيات:
مجالت عامة :وىي المجبلت التي تنشر أي بحث رياضي في أي فرع مف فروع الرياضيات.
مثؿ ,مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ األساسية ,مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز العموـ ,المجمة
األردنية لمرياضيات واإلحصاء ,..., The Asian Journal of Mathematics ,الخ.
مجالت متخصصة :وىي المجبلت المتخصصة في مجاؿ معيف في الرياضيات ,فمثبلً يوجد
مجبلت متخصصة بنشر األبحاث المتعمقة بالجبر وأخرى متخصصة باليندسة ,... ,الخ .فعمى
سبيؿ المثاؿ ,نعرض أسماء بعض المجبلت المتخصصة بنشر األبحاث المتعمقة بنظرية العدد:
•Journal of Number Theory
• Acta Arithmetica
• International Journal of Number Theory
• Journal of Integer Sequences
محمد ابو قيس

169

• INTEGERS
مجالت متعددة التخصص :وىي المجبلت المتخصصة في عدة مجاالت معينة في الرياضيات.
فعمى سبيؿ المثاؿ ,نعرض أسماء بعض المجبلت المتخصصة بنشر األبحاث المتعمقة بنظرية
العدد أو الجبر:
• Algebra and Number Theory
• JP Journal of Algebra and Number Theory
• Journal of Algebra and Number Theory Academia
كذلؾ يمكف تصنيؼ المجبلت مف حيث القوة والضعؼ .فيناؾ مجبلت ضعيفة تقبؿ بحوثاً ليست
جيدة وىناؾ مجبلت قوية ذات معايير عالية ,بالمختصر إف كاف البحث منشو ًار في مجمة قوية
فيذا يعني أف البحث ممتاز ,فالمجمة التي تقبؿ نقود مقابؿ نشر البحث لؾ ىي مجمة ىدفيا
األوؿ ىو التربح لذا فإنيا غالباً تكوف مجبلت ضعيفة ولكف معترؼ بيا ,أما المجبلت التي تعتمد
فقط عمى المادة العممية فيي مجبلت محترمة ,ولكف لؤلسؼ البحث الواحد ىناؾ يظؿ لمدة
تقارب الست أشير.

 1.6التعامل مع المجالت
بعد أعداد البحث وفقًا لمشكؿ المطموب لممجمة المراد النشر بيا ,تبدأ أوؿ خطوة في التعامؿ مع
المجمة وىي إرساؿ البحث الخاص بؾ مع رسالة ميذبة إلى رئيس تحرير المجمة .وعند كتابة
الرسالة في االنكميزية يجب مراعاة اآلتي:
 ضع عنوانؾ في الجية اليمنى مف أعمى الورقة ثـ اكتب تحتو التاريخ. ضع عنواف المجمة في الجية اليسرى بدوف تاريخ. ابدأ الرسالة باسـ المخاطب مسبوقًا بالمقب الذي تختاره لو ,و اكتب ذلؾ في الجيةاليسرى مف الورقة (ال تنسى وضع فاصمة بعد عزيزي فبلف.),
 بعد ذلؾ انتقؿ إلى السطر الثاني تاركًا مسافة عشرة أحرؼ تقريباً مف اليامش وابدأ فيكتابة الرسالة.
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 اختـ الرسالة بعبارة  yours sincerelyإذا خاطبت المرسؿ باسمو عند مطمع الرسالةبل ,أما أف لـ تذكر اسـ الشخص بؿ قمت في البداية Dear Sir
فقمت  Dear Tomمث ً
أو  Dear Sirsاختـ الرسالة بػ .yours faithfully
نقدـ اآلف مثاؿ لتمؾ الرسالة:
Flat No. 13/5,
Main Street,

Mili Publications,
Journal for Algebra and Number Theory Academia,

Building No. 5,

Allahabad,

Lahej,

India.

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
الخطوة الثانية ىي انتظار رد مف المجمة باستبلـ بحثؾ ,وقد تصؿ ىذه المدة إلى الشير عمى
األكثر ,فإذا لـ تحصؿ عمى رد باستبلـ البحث عميؾ السؤاؿ عف بحث ,بإرساؿ رسالة ثانية إلى
المجمة تسأؿ فييا عف البحث المرسؿ في تاريخ معيف .فإف تحصؿ الباحث عمى إقرار باستبلـ
البحث وتمت الموافقة عمى تحكيـ البحث (ىذا إذا لـ يحصؿ رفض فوري) فيجب عميو االنتظار
مرة أخرى.
نقطة أخرى ىامة أود التركيز عمييا وىي عامؿ الوقت ,كؿ الباحثيف والدارسيف يريدوف أف تنشر
مقاالتيـ بأسرع وقت ,ألف بعض األبحاث تصبح قديمة بعد عاـ أو عاميف في انتظار النشر,
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المشكمة في الوقت تعود لعدة أسباب منيا أف المجبلت نوعاف مف حيث نظاـ المراجعة:
النوع األول ىو المحدد الوقت بمعني أنو حاؿ استبلـ مقاؿ جديد يقوـ رئيس تحرير المجمة
بإرساؿ المقاؿ لممراجعيف ويطمب منيـ مراجعة المقاؿ في فترة محددة (مف شير إلى شيريف في
الغالب) وىذا النوع مف المجبلت يتسـ بسرعة النشر فيو نسبياً مقارنة مع المجبلت األخرى.
النوع الثاني ىو الغير محدد الوقت بمعنى أف المجمة تستمـ المقاؿ المقدـ ثـ ترسمو لممراجعيف
بدوف تحديد سقؼ زمني ليـ إلتماـ المراجعة ,وىذه المجبلت تستغرؽ وقتاً طويبلً لمنشر فييا,
طبعاً المراجعيف في الغالب ىـ أناس مختصيف في مجاؿ المقاؿ وفي الغالب ىـ أساتذة جامعات
بل لمراجعة المقاؿ إف لـ يكف لديو
حيث أف وقتيـ ضيؽ جدًا ولذا فإف معظميـ يستغرؽ وقتًا طوي ً
سقؼ زمني ,يمكف التأكد مف ىذه النقطة بالرجوع لؤلعداد المنشورة لممجمة واإلطبلع عمى الوقت
ما بيف استقباؿ المقاؿ ألوؿ مرة وما بيف نشره وبالتالي يمكف أخذ فكرة عف الوقت البلزـ لمنشر.
طبعًا ليس كؿ المجبلت تكتب متى تـ استبلـ المقاؿ ولكف معظميا يكتب ذلؾ.
ىنالؾ نقطة أخرى وىي عدد المراجعيف ,بعض المجبلت تطمب ثبلثة مراجعيف لمراجعة المقاؿ
وىذا يؤدي لزيادة الوقت البلزـ لمراجعة المقاؿ والرد عمى مبلحظات المراجعيف ,وىناؾ مجبلت
تطمب مف شخص واحد المراجعة.
حاؿ تسميـ المقاؿ ألحد المجبلت ال يجوز قانونياً تسميـ المقاؿ لمجمة أخرى ما لـ يتـ رفض
المقاؿ في المجمة األولى ,إف تقديـ نفس البحث ألكثر مف مجمة لمنشر لو عواقب وخيمة عمى
المؤلؼ حيث أف ىذا األمر مخالؼ التفاقية النشر العممي التي يوقع عمييا الباحث (الكترونيًا)
بموافقتو عمى تقديـ البحث لمنشر ,حيث مف الشروط الواردة أف ىذا البحث غير مقدـ لمنشر في
مجمة أخرى ,واف تـ قبوؿ البحث ونشره في أكثر مف مجمة يؤدي األمر بعد ذلؾ لسحب ىذا
المقاؿ وفضح المؤلؼ وربما طرده مف وظيفتو أو دراستو إف كاف في الجامعة ,كما يحرـ مف
النشر لسنوات عديدة .ولذا لو قاـ البعض بتسميـ المقاؿ ألحد المجبلت التي تستغرؽ وقتًا طويبلً
فإنو قد ينتظر لمدة سنة في بعض األحياف ليقولوا لو الرد عمى المقاؿ واف كاف الجواب رفض
المقاؿ فإف األمر سيكوف محبطاً جداً خصوصًا بعد أف يكوف الكاتب قد انتظر سنة كاممة ,لذا
مف األفضؿ (كما قمت سابقاً) معرفة المدة الزمنية التي يستغرقيا الرد عمى المقاؿ في المجمة.
كيؼ ترد عمى تعميقات ومبلحظات المراجعيف ؟
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بعد تسميـ المقاؿ ومراجعتو مف قبؿ المجمة يتـ إرساؿ المبلحظات بخصوص المقاؿ لممؤلؼ ,الرد
يحتمؿ إما رفض المقاؿ أو قبولو أو قبولو مع مبلحظات ,سأتكمـ عف الحالة األخيرة ,في تمؾ
الحالة قد تكوف التصحيحات المطموبة ىامشية وغير جذرية وفي ىذه الحالة ال مشكمة أما لو
كانت التعديبلت المطموبة كبيرة وجذرية ففي تمؾ الحالة يجب ما يمي:
 اق أر كؿ المبلحظات بتأني وروية. ال تتسرع في الرد واياؾ أف ترد فو ًار ,يجب أف تنتظر بضعة أياـ لتعاود قراءةالمبلحظات والتفكير فييا ,مع مبلحظة أف بعض المجبلت تحدد فترة زمنية محددة لمرد
عمى المبلحظات.
 إذا كانت المبلحظات مف قبؿ المراجعيف قد تحسف مف مستوى مقالؾ فمف المفضؿاألخذ بيا.
 باالمكاف المناقشة أو االعتراض عمى المبلحظات أو بعضيا ولكف يجب مناقشة ذلؾبالحجة والمنطؽ.
 ليس مطموبا بالضرورة أف تقوـ بكؿ التغييرات التي طمبيا المراجع ولكف يجب الرد عميياجميعاً.
 في بعض األحياف تجد مبلحظات متناقضة مف المراجعيف أف كانوا أكثر مف واحد وفيتمؾ الحالة يجب إتباع المبلحظة التي تراىا أقرب لمصواب والرد لممحرر بأنؾ استممت
تعميقات متناقضة مف قبؿ المراجعيف.
إذا تـ رفض مقالؾ أرسمو فو اًر لمجمة أخرى فقد يتـ قبولو فييا ,ألف قد ال يوجد عيب في المقاؿ
ولكف بعض المجبلت ذات معايير عالية وبذات المجبلت القوية.
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إلى القراء األعزاء

يسر الكاتب أف تكتبوا إليو عف رأيكـ في ىذا الكتاب ,حوؿ مضمونو ,أسموبو وشكؿ عرضو,

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

’’األسس في كتابة بحوث الرياضيات‘‘بطريقة الكترونية وبالمجاف ,ليستفيد منو كؿ مف
لديو افكار في الرياضيات ,ويرغب في نشرىا ,خدمة لمعمـ والمتعمميف .وحسب عمـ
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.
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