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 االنظمة العددية القديمة 

 ألول مرة فً تارٌخ  منذ نشوء الكتابة الرافدٌن بدأت كتابة االرلام أو الحساب باألرلام فً حضارة وادي  -:  ًالبابل نظام العد -أوالً :

 على تمدم الرٌاضٌات فً حضارة العراق المدٌم اكثر من مصر م والذي ساعد  ق3533االنسان فً حدود                                      

 االخرى .بالنسبة للبلدان ألتساع التجارة فٌه  ولمولعها  الجغرافً                                     

  ٌتمٌز نظام العد البابلً بخاصٌتٌن هما *** 

 ( ألخ ..  216333=633   3633=632    63=631    1=633) .. 63أنه كان نظاماً ستٌنٌاً أي أن أساس العد كان فٌه الرلم -1

 وجود مبدأ المرتبة العددٌة .-2

 للعشرة   ˂الستٌن ومضاعفاتها والرمز للواحد  وكذالن  Ῡالرمز  ** لد استعمل البابلٌون 

 بنظام العد البابلً ؟  44733مثال | أكتب العدد 

 الحل   

 1533والبالً  12=3633÷44733

 33والبالً  25=63÷1533

Ῡ Ῡ Ῡ ˂ ˂ ˂     Ῡ Ῡ Ῡ Ῡ Ῡ  ˂ ˂     Ῡ Ῡ ˂ 

 .  3633نمسم العدد على  3633بما ان الرلم اكبر من  -: مالحظة

بٌنها رمز الصفر . ونتٌجة لذلن أصبح تمثٌل  لم ٌكن ٌوجد إذافً الحمٌمة الطوٌلة التً استعملت فٌها االرلام البابلٌة كان ٌشوبها نمص , 

عد على الفراغات بٌن الرموز تسامن سٌاق الكالم وكذلن كانت  إالمن لٌمة العدد الحمٌمً االعداد غامضاً أحٌاناً , فكثٌر ما ال ٌمكن التأكد 

 برلم واحد أو ستٌن أو اي لوى مرفوعة الى ستٌن . Ῡذلن  فمثالً ٌمكن لراءة الرمز 

 *** تمتاز الطرٌمة الستٌنٌة التً مازالت تستعمل لً لٌاس الولت وبفوائد عملٌة ومرونة عددٌة من حٌث لابلٌتها للمسمة .

 بنظام العد البابلً ؟  59مثال |أكتب العدد 

 الحل 

Ῡ  Ῡ  Ῡ  Ῡ  Ῡ  Ῡ  Ῡ  Ῡ  Ῡ  ˂ ˂ ˂ ˂  ˂      

 بنظام العد البابلً ؟ 61مثال| أكتب العدد 

 الحل 

 Ῡ  Ῡ                              1والبالً    1=63÷61
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 استعمل المصرٌون المدماء الخطوط لتمثٌل االعداد من واحد الى تسعة   وعلى النحو التالً .-: نظام العد الفرعونً  -ثانٌاً :

                                   

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ı ı ı 
ı ı ı 
ı ı ı 

ı ı ı 
ı ı ı 
ı ı 

ı ı ı 
ı ı ı 
ı 

ı ı ı 
ı ı ı 

ı ı ı 
ı ı 

ı ı ı 
ı 

ı ı ı ı ı ı 

 

 ( كاالتً 133333( والعدد)13333( والعدد)1333( والعدد)133( والعدد )13أما العدد )

133333 13333 1333 133 13 

 ∫  ʕ ∩ 

 

 ؟بنظام العد الفرعونً  374مثال | أكتب العدد   

 الحل 

 

 

 .مبدأ المرتبة العددٌة فً نظامهم العددي  ا*** المصرٌون المدماء لم ٌستعملو

 بنظام العد الفرعونً ؟ 231565مثال | أكتب العدد  

 الحل 

 

 

 

 أإلعداد الرومانٌه  أعداد فٌها صٌغة الجمع والطرح  ورموز االعداد الرومانٌة هً .   -: نظام العد الرومانً  -ثالثاً :

1000 500 100 50 10 5 1 

M D C L X V I 
 

 VIٌكتب خمسة زائد واحد    6مثال العدد 

4 IV 5-1=4 

9 IX 10-1=9 

40 XL 50-10=40 

400 CD 500-100=400 

900 CM 1000-100=900 

        ı ı ı     ∩∩∩    ʕ ʕ ʕ 
ı     ∩∩∩     

           ∩ 
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 بنظام العد الرومانً ؟مثال  أكتب االعداد التالٌة 

75 LXXV 

37 XXXVII 

786 DCCLXXXVI 

784 DCCLXXXIV 

263 CCLXIII 

2903 MMDCDIIV 

  H.W 

345  123  

455  3242  

444  12090  

677  2554  

 

الهنود ولمد كان لدى الهنود أشكال عدٌدة لألرلام .هرب العرب بعضها وكونوا من أخذ العرب هذا النظام عن  -:نظام العد العربً  -رابعاً :

 ذلن سلسلتٌن عرفت .

 وهً التً تستعملها معظم  البلدان العربٌة الٌوم . -االرلام الهندٌة :-1

الى اوربا وما زالت تعرف باألرلام ولد انتشر استعمالها فً بالد المغرب واألندلس ومن هنان نملت هذه االرلام  -:االرلام الغبارٌة  -2

 العربٌة .

أن العرب وجدو طرٌمة جدٌدة وهً طرٌمة االحصاء العشري واستعمال الصفر لنفس الغاٌة التً *** من اهم مزاٌا النظام العربً  

 نستعملها الٌوم . 

ٌها العمل البشري فلم تختصر مزاٌاه فً أن هذا النظام هو من االكتشافات االساسٌة الرئٌسٌة ذات المٌمة العظٌمة التً توصل ال

وهً  , وهذا الناتج ٌحتوي على عشرة رموز تسهٌل الرلم وحده بل تعدى الى تسهٌل جمٌع أعمال الحساب 

فالرمز من الٌمٌن ٌدل على االحاد  625,256,526وٌتغٌر الرلم حسب المنزلة العددٌة مثال  ( 3,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

 ثم المئات وهكذا . والذي ٌلٌه على العشرات

 

  الطبيعيةاالعداد 

 عرف االنسان مجموعة االعداد الطبٌعٌة منذ زمن بعٌد كما انه تعرف على بعض خواصها وعلى بعض العملٌات علٌها .

  خواص االعداد الطبٌعٌة***

 حٌث أن    X,Y.  لٌكن  الخاصٌة االبدالٌة لعلٌتً الجمع والضرب  -: أوالً 

X+Y=Y+X                    2+3=3+2=7 

X.Y=Y.X                      2*3=3*2=6 

 حٌث أن   X,Y,Zخاصٌة التجمٌع فً عملٌتً الجمع والضرب . لٌكن  -:ثانٌا

(X+Y)+Z=X+(Y+Z)       

(2+3)+4=2+(3+4) 

       5+4 = 2+ 7 

            9=9 
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(X.Y).Z=X.(Y.Z) 

(2*3)*4=2*(3*4) 

        6*4=2*12     

           24=24 

 ً  حٌث أن   X,Y,Zخاصٌة توزٌع الضرب على الجمع لٌكن  -: ثالثا

X.(Y+Z)=X.Y+X.Z 

2*(3+4)=2*3+2*4 

        2*7=6+8   

           14=14 

 ً  خاصٌة االختزال   -:رابعا

 X+Y=Z+Y                      

X=Z 

 ً  خاصٌة العنصر المحاٌد    -:خامسا

    a+b=0                   a=0              b=0 

 ً    X,Y,Z      خاصٌة الترتٌب  -: سادسا

 Y               Z+X ˂ Z+Y˂X  

X ˂  Y               Z.X ˂  Z.Y 

 االعداد الصحٌحة 

 .    b˂aأذا كانت  x=a-bوهو  Nلها حل فً مجموعة االعداد الطبٌعٌة     a,bحٌث أن   a=b+xأن المعادلة             

مجموعة  االعداد الطبٌعٌة الى مجموعة أخرى تسمى بمجموعة االعداد  ولها ظهرت الحاجة الى توسٌع  Nفال ٌوجد لها حل فً    b˂aأما أذا كانت 

 Z .    Z={. . . . . -2 , -1 , 0 , 1 , 2 ,….}الصحٌحة وٌرمز لها بالرمز 

  خواص االعداد الصحٌحة***

    a,b,c لتكن         خاصٌة االبدال -:أوالً 

a+b=b+a                  2+3=3+2=5 

a.b=b.a                     2*3=3*2=6 

 ً    a,b,c لتكن   الخاصٌة التجمٌعٌة   -: ثانٌا

a+(b+c)=(a+b)+c             2+(3+4)=(2+3)+4=9 

a.(b.c)=(a.b).c                 2*(3*4)=(2*3)*4=24 

 ً  خاصٌة العنصر المحاٌد   -: ثالثا

a+0=0+a=a                                        a.1=1.a=a 

  العنصر المحاٌد للجمع هو الصفر  والعنصر المحاٌد للضرب هو الواحد***
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 ً                                                            a+(-a)=-a+a=0بحٌث ان     -   aٌوجد     a لتكن   خاصٌة المعكوس   لكل  -: رابعا

 ً                                                                                                a,b,c         a.(b+c)=a.b+acخاصٌة التوزٌع      -: خامسا

 ً                                                                                        a+b=a+c                               b=cخاصٌة االختزال        -: سادسا

 ً     a+bو                        a.bعملٌة الجمع والضرب تكون مغلمة   كما فً االتً   -: سابعا

 مبرهنات

 فان     a,bاذا كان 

1. a.0=0.a=0 

2. (-a).(b)=a.(-b)=-(a.b) 

3. –(-a)=a 

4. (-a).(-b)=a.b 

 

 البرهان 

 

1-    a.0=0.a=0 

         0=0+0 

       a.(0+0)=a.0 

        a.0+a.0=a.0      من خاصٌة االختزال        

       a.0=0 

2- (-a)b=a(-b)=-(a.b)  

    (-a)b=(-a).b+0 

    a.b+(-(a.b))=0 

    (-a).b=(-a).b+[a.b+(-(a.b))] 

    (-a)b=[(-a).b+ a.b]+(-(a.b)  

    (-a).b=(-a+a)b+(-(a.b)) 

    (-a).b=0.a+(-(a.b)) 

(-a).b=-(a.b) 

      

 * a.(-b)=-(a.b)             H.W  

3-    -(-a)=a 

-(-a)=-(-a)+0 

(-a)+a=0 

-(-a)=-(-a)+[(-a)+a] 

-(-a)=[-(-a)+(-a)]+a 

-(-a)=0+a 

-(-a)=a 
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4-(-a).(-b)=a.b 

         a=(a-)-  استخدام الخاصٌه 

      (-a).b=a.(-b)=-(a.b) 

   (-a).(-b)=-(a(-b))=-(-(a.b)=a.b  

 لابلٌة المسمة 

 b=a.eبحٌث أن   eأذا وجد عدد صحٌح   aعلى لابل للمسمة  bأو ان  bٌمسم  a, ٌمال أن  a= 0عددا صحٌحا حٌث  a,bلٌكن كل من -تعرٌف :  

 . a | bتكتب     bال تمسم   aوإذا كانت   a|bتكتب بالرمز  bٌمسم  aأذا كان  -: مالحظة

 ام ال  ؟ bتمسم  aهل     a=3    b=6أذا كانت   -:مثال 

 الحل 

  

    b=a.e            6=3.2       , 2 6|3اي ان  3لابلة للمسمة على  6أذاً 

  a=3    b=5اذا كانت  -مثال :

 الحل 

b=a.e 

 ?.3=5.                                                                       3غٌر لابلة للمسمة على 5بما انه الٌوجد عدد صحٌح ٌحمك العاللة   اذا 

  a|(b+c)فان    a|cو      a|bأذا كانت -: مبرهنة

 البرهان 

          b=a.e                     e              a|b 

a|c               c=a.k                         

     now 

b+c=a.e+a.k 

b+c=a(e+k)                                

a|(b+c) 

 اثبت ذالن  ؟     24|3   9|3    15|3اذا اكان   -:   H.Wمثال 

    a|cفان       b|c  و       a|bاذا كان -: مبرهنة

 البرهان 

a|b           b=a.e            

b|c          c=b.k            k   

c=b.k         c=(a.e).k 

                    c=a.(e.k)                         a|c  
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 اثبت حسب المبرهنه        c=18    و    b=6 و       a=3اذا كانت   -: H.Wمثال  

 a.b|c.d    فان    b|d  و  a|cاذا كان  -: مبرهنة

 البرهان 

a|c                     c=a.e            

b|d                    d= b.k           

c.d = (a.e)(b.k) 

         =(a.b)(e.k)                                 (   )    

a.b|c.d 

  خوارزمٌات المسمة 

 | |                         a=bq+rبحٌث ان    r,qاذن ٌوجد عددان صحٌحان    b  =  0أعداد صحٌحة    و  a,bلٌكن  -: نظرٌة

 على التوالً . bعلى  aتسمى حاصل المسمة والبالً من المسمة  r,qاالعداد 

      b=5و       a=57اذا كان  -مثال : 

 الحل 

a=bq+r     

57=5.11+2            

     a=81        b= -14اذا كان  -مثال : 

 الحل 

a=bq+r 

81=-14.(-5)+11 

 b=17    و        a=-273اذا كان  -H.W :- 0مثال 

    b=6و          a=24اذا كان   -8

     b=1000   و    a=1999اذا كان    -3
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 االعظم  الماسم المشترن 

  g.c.d(a,b)وٌرمز له    d|aو    d|bبانه لاسم مشترن أعظم اذا كانت  dعن عدد صحٌح موجب  اعداد صحٌحة ٌمال  a,bاذا كان  -تعرٌف :

 12,18جد الماسم المشترن االعظم للعددٌن  -مثال : 

 الحل 

12:  1  ,2  ,3,  4  ,  6  ,12 

18:  1   , 2  ,3 ,  6,  9 ,, 18 

g.c.d(12,18)=6 

 عددٌن صحٌحٌن غٌر صفرٌٌن وكان  a,bاذا كان  -:  مبرهنة

a=b.q1+r1 

b= r1.q2+r2 

r1=r2.q3+r3 

r2=r3.q4+r4 

. 

rn-2=rn-1.qn+rn 

rn-1=rn.qn+0 

rn=g.c.d(a,b) 

 g.c.d(252,198)جد    -مثال:

 الحل

252=198*1+54 

198=54*3+36 

54=36*1+18 

36=18*2+0 

g.c.d(252,198)=18 

 جد كل مما ٌاتً -:  H.Wمثال 

0-g.c.d(232,236)          

8-       g.c.d(876543,7) 

3-      g.c.d(3768,1701) 
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    g.c.d(12,18.30)جد  -مثال :

 الحل 

18=12*1+6 

12=6*2+0 

g.c.d(12,18)=6 

30=6*5+0 

g.c.d(12,18,30)=6 

 على خوارزمٌة المسمة  طبٌك اخرت

اذا  an , an-1 , . . . . . a1,a0)وتكتب ) bبالنسبة لالساس  aتمثٌل للعدد  انه (an , an-1 , . . . . . a1,a0)ٌمال عن      a˂0و        bتعرٌف : لتكن 

∑   حٌث+             * n       aوجد     
  

 .  aارلام العدد  aiتسمى       

  اذا كانb=2  {0,1}ٌسمى تمثٌل ثنائً الذي ٌستخدم فً الحاسبات وٌكون 

  اذا كانb=3   {0,1,2}ٌسمى تمثٌل ثالثً وٌكون 

  اذا كانb=8  {0,1,2,3,4,5,6,7}ٌسمى التمثٌل الثمانً وٌكون 

  اذا كانb=10  {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}ٌسمى التمثٌل العشري وٌكون 

  اذا كانb=16   والذي ٌستخدم فً علوم الحاسوب وتستبدل االعداد            {15..……0,1,2,3}ٌسمى التمثٌل الستة عشري وٌكون

 .,A,B,C,D,E,Fبالحروف  10,11,12,13,14,15

  اذا كانb=60  {59.…………,0,1,2,3}ٌسمى التمثٌل الستٌنً الذي استخدمه البابلٌون وٌكون 

 

 بطرٌمة وحٌدة على الشكل  aفٌمكن التعبٌر عن  b  ˂1وجبا وكان عددا صحٌحا م aاذا كان  -: مبرهنة

                               ai={0,1,2,….b-1}ان حٌث                   a=anbn+an-1bn-1+………..+a1b+a0 

  b=2بداللة االس  41عبر عن العدد  -مثال :

 الحل 

41=2*20+1 

20=2*10+0 

10=2*5+0 

5=2*2+1 

2=2*1+0 

1=2*0+1 

41=(1*25)+(0*24)+(1*23)+(0*22)+(0*21)+(1*20)=(101001)2 

  -: H.Wمثال 

  بداللة االس  21483عبر عن العددb=8 

  بداللة االس  31827عبر عن العددb=16 

  بداللة االس  167عبر عن العددb=7 

  بداللة االس  47عبر عن العددb=2 

  بداللة االس  1547عبر عن العددb=10 

  بداللة االس  888عبر عن العددb=2 
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 االعداد االولٌة 

 وال ٌمبل المسمة اال عاى نفسه والواحد فمط .   pأنه أولً اذا كان    pٌمال عن العدد 

 غٌر اولً .aأنه عدد مؤلف اذا كان      1ٌمال عن عدد 

 {………,2,3,5,7,11,13,17,19,23}االعداد االولٌة هً 

     5i+2-مثال :

                                                5i+2=5*4*3*2*1+2=122  اذا عدد مؤلف 2ٌمبل المسمة على 

 عدد زوجً اولً . 2ولٌة فردٌة ماعدا كل االعداد اال -: مالحظة

  -مبرهنة :

 . ًكل عدد صحٌح اكبر من الواحد ٌمبل المسمة على عدد اول 

  مجموعة االعداد االولٌة النهائٌة. 

 

 البرهان 

 .  √ pبحٌث ان  pلاسم اولً  nلكل عدد مؤلف  

 عدد اولً .  nفان   √لاسما اولٌاً الل او ٌساوي    nاذا لم ٌكن للعدد  

 

 عدد اولً . 257اثبت ان  -مثال :

 الحل 

   √       

 {2,3,5,7,11,13}االعداد االولٌة التً تكون الل من جذر العدد هً 

257=2*128+1 

257=3*85+2 

257=5*51+2 

257=7*36+5 

257=11*23+4 

257=13*19+10 

 اذا العدد اولً الن لم ٌمبل المسمة إال على نفسه والواحد فمط 

 H.Wمثال 

  عدد اولً 373هل العدد 
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ً  -مالحظة :  (1)نسبٌاً اذا كان لاسمهما المشترن االعظم ٌساوي واحد  ٌمال عن اي عددٌن صحٌحٌن غٌر صفرٌٌن انهما اولٌا

 اولٌا   2,5مثال : هل ان العددان 

 الحل 

g.c.d(2,5)=1 

 العددان اولٌاً نسبٌا 

 هل ان االعداد االتٌه اولٌا ام ال  -مثال :

 (6,11) 

 (8,15) 

 (103,3) 

 االعداد التامة 

 انه  nفٌمال عن تمثل مجموع المواسم الفعلٌة    σاذا كانت -تعرٌف ن

  اذا كان عدد زائدσ     

  عدد نالص اذا كانσ     

∏  σحٌث ان    
        

   

 
    

  12ما هً طبٌة العدد -مثال :

 الحل 

                 

         σ   
    

   
 
    

   
 

                                     =7.4=28                           =  
 

 
 
 

 
            =

   

 
 
   

 
 

2(12)=24                  σ    (  )              

 عدد زائد   12العدد

 -:H.Wمثال  

 15 هً طبٌعة العدد  ما 

  945ما هً طبٌعة العدد 

  888ما هً طبٌعة العدد 

 

 

 

2    12 

   2      6 

3      3 

1 
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 االعداد الطبٌعٌة التامة 

( )σأنه عدد تام اذا كان       nٌمال لعدد طبٌعً      

 عدد تام    496 العددأثبت أن  -مثال :

(   )σ                                 الحل    
    

   
 
     

    
                                          

  

 
 
   

  
                                            

  

 عدد تام   496العدد                                       

 

  -: H.Wمثال 

  عدد تام     6أثبت ان العدد 

  عدد تام   28أثبت ان العدد 

 االعداد المتحابة 

       σ  σاذا كان     أنهما متحابان    m,nٌمال عن عددٌن طبٌعٌٌن 

 متحابان ام ال ؟  284,220هل ان العددان  -مثال :

                                                                                                                                                                            50=284+220الحل       

σ(   )  
    

   
 
     

    
                         

 

 
 
    

  
                                 

σ(   )  
    

   
 
    

   
 
     

    
                   

 

 
 
  

 
 
   

  
                              

 عددان متحابان   220,284العددان                                       

 

 

 

 

 

 مجموعة االعداد الصحٌحة 

∑                                     ∑                    
   

   

 

   

 

∑              

 

   

                              ∑                     
 

    

 

2        496 

2        248 

2        124 

2          62 

31         31 

1 

2         284 

2        142  

71         71  

1 

 

2         220 

2         110 

2           55 

5           11 

11           11 

1 
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 االستمراء الرٌاضً 

 حٌحة هو احد الطرق االساسٌة للبرهان الرٌاضً وٌستخدم عادة لبرهان معادلة أو متباٌنة ما صحٌحة لمجموعة النهائٌة من االعداد كاإلعداد الص

 الماعدة العامة لالستمراء الرٌاضً هً .

  نبرهن العبارة صحٌة عندماn=1 

  نفرض ان العبارة صحٌحة عندماn=k 

  العبارة صحٌحة عندما  اننثبتn=k+1 

=n+.……+3+2+1                                                                           اثبت باستخدام االستمراء الرٌاضً ان    -مثال :
 (   )

 
 

∑                                                                                                                                     الحل   
 (   )

 

 
    

  نبرهن ان العبارة صحٌحة عندماn=1                                        1=1                                                       =1=
 (   )

 
 

 اذاً الطرف االٌسر = الطرف االٌمن

   نفرض ان العبارة صحٌحة عندماn=k                                                                                  ∑   
 (   )

 

 
    

   نبرهن ان العبارة صحٌحة  عندماn=k+1                                                               
 (   )

 
 (   ) 

=
 (   )  (   )

 
                     

         

 
               

       

 
                            

 
(   )(   )

 
                    

 n=k+1اذا العبارة صحٌحة عندما  

 nٌحة لكل لٌم        اذا العبارة صح

 اسئلة حول الموضوع 

 اثبت باستخدام االستمراء الرٌاضً 

 1)    1+3+5+……..+(2n-1)=n2 

2)     2+4+6+……..+2n=n(n+1) 

3)     12+32+52+…..n2=
 (   )(    )

 
 

4)     13+33+53+…….+n3=
  (   ) 

 
 

5)      12+32+52+…….+(2n-1)2=
 (     )

 
 

6) )     13+33+53+…….+(2n-1)3=n2(2n2-1) 

7)   14+24+34+………+n4=
 (   )(    )(        )
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 مت حبود اهلل حعاىل 

 نظريت االعدادحماضراث يف هادة  
 قسن الرياضياث        

 املرحلت األوىل

 مجع وإعداد      

 عبد الرمحن م حنني عادل.م  

 بالخوفيق جلويع الطلبت 

 


