مواد تعليمية عن اآلثار املرصية
الرياضيــات ىف مصــر الفرعــونيــة:
األعداد و النظام الرقمى ،العمليات الحسابية
البسيطة ،نظام التقويم السنوى
للمرحلة الثانوية األوىل

ملحوظة بشأن استخدام املـادة التعليمية
تحتوى الصفحات التالية عىل مواد تعليمية وعىل جزء معلوماىت موجه للمدرسني واملدرسات ،متضمنة مادة تصويرية تسمح حقوق نرشها آى طباعة الصور ىف إطار التدريس
فقط .وتقترص التنبيهات الرتبوية التعليمية عىل الحد األدىن بحيث ترتك للمدرسني واملدرسات حرية إختيار واستخدام هذه املواد .كام أنه من املمكن تصوير نصوص القراءة
وورقات العمل من هذا الكتيب أو طبعها من اسطوانة الـ CDاملضافة .وتتوفر أيضاً الحلول للمدرسني واملدرسات بشأن الواجبات املطلوبة بورقات العمل من الطالب .وىف
حالة وجود استبيانات بشأن حصة األعامل الفنية فإنها أيضا تتواجد عىل اسطوانة الـ CDاملضافة مع صور للطباعة باأللوان إذا لزم األمر .وقد تم اختبار جميع املواد التعليمية
ىف حصة التدريس باملدرسة األملانية اإلنجيلية بنجاح.
وأمتنى لكل املدرسني واملدرسات وقت ممتع والنجاح بهذه املواد التعليمية ونحن عىل استعداد تام ىف أى وقت لإلجابة عىل أسئلتكم ومالحظاتكم ىف حالة الرجوع إلينا!
يوهانا زيجل  -املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة ()johanna.sigl@dainst.de
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معلومات عامة

نشأة الرياضيات
يستخدم اإلنسان األرقام والعمليات الحسابية لينظم مختلف شئونه ،سواء أكان ذلك ىف حرص األشياء أو األشخاص ،أو ىف ترتيب أموره الحياتية األخرى،
فاألرقام تستخدم عىل سبيل املثال ىف إعداد قوائم العاملني ،وحرص أعداد السلع الغذائية ،وغريها من العمليات اإلحصائية ،كام تساعد ىف وضع الخطط،
كام هو الحال ىف رسم التصميامت املعامرية واإلعداد للعمليات الحربية إلخ .ولذلك جاءت نشأة الرياضيات ىف جميع الحضارات التى ازدهرت قدميا
مصاحبة تقريبا لتأسيس إدارة مركزية للدولة ،فقد شهدت الحضارة املرصية القدمية حواىل عام  2900ق.م .تطو ًرا كب ًريا ىف العقلية الرياضية ،وذلك ىف
عرص امللك نارمر ،الذى جمع بني املاملك الصغرية ىف الدلتا وىف الصعيد .وقد أدى تأسيس النظام اإلدارى للدولة إىل ظهور وظيفة جديدة  -وهى تعترب
من أهم الوظائف ىف مرص القدمية  -أال وهى وظيفة الكاتب.
كان علم الرياضيات ىف مرص القدمية متطورا ً إىل حد بعيد ،وقد تأثر ىف العصور املتأخرة بالحضارة الفارسية عند دخول الفرس ىف مرص بينام أثرت
الحضارة املرصية ىف أساليب حساب الحضارة اإلغريقية.

علامء الرياضيات
يتطلب العمل بالشئون اإلدارية واالقتصادية للبالد ممن يشغل وظيفة الكاتب أن ميتلك عدة مهارات عىل رأسها الكتابة ،ويقصد بهذه بالطبع الكتابة
الهريوغليفية ،والتى نشاهدها عىل جدران املعابد واملقابر من مختلف عصور الحضارة املرصية القدمية .وقد كتبت املعامالت اليومية إلدارة الدولة
واملراسالت الرسمية بالكتابة الهريوغليفية الرسيعة (مثل الرقعة) وتسمى الهرياطيقية (وتطورت إىل اللغة الدميوطيقية فيام بعد ىف حواىل القرن العارش
قبل امليالد) .وكانت هذه الهرياطيقية ت ُكتب إما من اليمني إىل اليسار مثل اللغة العربية ،أو من أعىل إىل أسفل (ىف خانات أو فوق سطور) ،وكانت
تستخدم نفس الرموز الهريوغليفية ،ولكن بطريقة مبسطة .وتتوقف سهولة قراءة النصوص التى ُدونت بهذه الطريقة عىل مدى جودة الخط الذى
يخطه الكاتب بيده ،فعىل الرغم من أن الكلامت املرصية القدمية ىف معظمها ميكن ترجمتها اليوم ،إال أنه ال يزال هناك الكثري من النصوص يصعب
فك طالسمها وفهم محتواها .وتعد هذه النصوص ىف الواقع أهم املصادر األثرية عىل اإلطالق التى ميكن أن تساهم ىف إعادة استكشاف حقيقة العلم
والفكر املرصى القديم.
وبجانب معرفة الكاتب للقواعد الكتابية العامة كان عليه أن ميتلك أيضاً قدرات خاصة تختلف باختالف املهام املوكلة إليه ،كام تتوقف عىل مكانته
الوظيفية .فقد تقترص قدرة الكاتب فقط عىل صياغة الرسائل وإعداد القوائم طبقا لنامذج محددة ،أوتقدير الرضائب والجبايات ،وحساب املساحات
واألحجام وغريها .وكان اكتساب مثل هذه املهارات يتم عن طريق تأهيل الكاتب إما ىف دروس فردية أو مبدارس الكتبة املتخصصة ىف هذا الشأن،
والتى بدأ إنشاؤها ىف الدولة الوسطى (حواىل  1750- 1980ق.م .).وكان يحق ألبناء طبقات الشعب املختلفة التأهل لشغل وظيفة الكاتب ،كام إنه
تلك الداسة ارتبطت بإمكانية صعود الكاتب ملستوى اجتامعى أعىل .وقد صاحب إنشاء هذه املدارس إصدار أول كتاب مدرىس سمى «كِميت» ،كام
أُلفت بعض النصوص التعليمية ىف مجاالت عديدة ،من بينها الرياضيات.
وميكن تصنيف املشتغلني بالرياضيات ىف مرص القدمية إىل فريقني ،هم « :املربمجون»  ،و»ال َح َسبة» (  ، )2001 Seidlmayerفالفريق األول فقد توىل
مهمة وضع النظريات الرياضية واألسس الحسابية ،بينام تدرب الفريق اآلخر عىل تطبيق هذه النظريات والقواعد ،دون فهم األسس التى بنيت عليها
تلك النظريات.

نصوص تعليمية ىف الرياضيات ،محتواها ومنهجها
تعترب األرقام من أوائل الرموز الهريوغليفية املعروفة ىف تاريخ مرص القديم ،وقد استخدمها املرصيون القدماء ىف التأريخ وإعداد الجداول املختلفة.
وتعترب األهرامات وغريها من الرصوح األثرية التى شيدت قبل ثالثة آالف سنة من امليالد هى أقدم الدالئل عىل ما توصل إليه قدماء املرصيني من
املعارف الرياضية ،فالبد وأن يكون قد سبق وضع تصميمها جهد رياىض مكثف .أما أقدم املخطوطات التى وصلتنا وتناولت العمليات الحسابية
املختلفة ،فرتجع إىل عصور جاءت بعد عرص بناء األهرامات بزمن ،وهى عبارة عن نصوص تعليمية ومناذج ملسائل حسابية وبراهني تطبيقية ُس ّجلت
عىل أوراق نبات الربدى وعىل ألواح خشبية ،أو عىل رقائق من جلد الحيوان ،ويرجع تاريخ أقدم تلك املخطوطات إىل الدولة الوسطى (حواىل عام
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شكل  :1بردية رايند الرياضية (بترصيح من املتحف الربيطاىن ،رشكة ذات مسئولية محدودة ،لندن).

 1750 – 1980ق.م.).
وتعترب «بردية رايند الرياضية» التى تحمل اسم الشخص الذى متكن من رشائها ،والتى ميكن رؤيتها اليوم ىف املتحف الربيطاىن ىف لندن ،واحدة من
أهم وأشهر الشواهد الخطية للحضارة املرصية القدمية (شكل 1؛ بيعت عام  1858ىف مدينة األقرص؛ تضم  87مسألة رياضية د َّونها أحد الكتبة اسمه
«أحمس» حواىل عام  1650ق.م؛ رقم التسجيل ىف املتحف الربيطاىن 10057 EA؛ الطول 199,5سم ،العرض 32سم) .ومل يذكر أى من هذه النصوص
األسس النظرية أو االستنتاجات التى اعتمدت عليها بعض العمليات الحسابية التى تضمنتها الربدية ،بل استعرضت مجرد أمثلة طُبقت فيها مجموعة
من املعادالت الرياضية ،وقد أرفقت املسائل الهندسية برسومات توضيحية (تدريب  ،)4فقد كان للجانب التطبيقى دامئا األولوية املطلقة .والجدير
بالذكر أن علمى الجرب والهندسة كانا يعتربان فرعني ملادة واحدة .ورمبا كان مؤلفى هذه النصوص من الرياضيني املرصيني الذين ينتمون إىل فريق
«املربمجني» ،أما «ال َح َسبة» فقد قدمت لهم هذه النصوص التعليمية الخطوات النموذجية التى ميكنهم اتباعها لحل املزيد من املسائل الحسابية.
وقد امتألت املخطوطات الرياضية املرصية القدمية بالعمليات الحسابية املعقدة ،منها عمليات الرضب (تدريب  ،)3وعمليات القسمة باستخدام
األعداد الصحيحة والكسور االعتيادية ،وحساب املساحات واألحجام وغريها من القياسات ،كام اشتملت هذه العمليات الحسابية عىل استخدام الجمع
والطرح ىف الخطوات البينية ،وإن مل تكن هناك أية إشارة رصيحة إىل رشح كيفية إجراء تلك العمليات.فقد كان إجراؤها أمرا ً معلوماً للعامة ،آى أنه
كان يُفرتض أن طريقة التوصل إىل النتائج الصحيحة للجمع والطرح من البديهيات الحسابية .وقد كانت عملية الرضب تعتمد عىل تكرار إجراء عملية
الجمع :كان الحد األساىس املراد رضبه يُضاعف عدة مرات أو يُنصف ،أو يُؤ َىت بعرشة أمثاله حتى يتم التوصل إىل النتيجة الصحيحة لعملية الرضب.
أما عند إجراء عملية القسمة ،فقد اتبع الرياضيون املرصيون طريقة حسابية خاصة تعتمد عىل رضب الحد الثاىن لعملية القسمة ( آى العدد املراد
القسمة عليه)  ،2 xعىل أال يزيد حاصل الرضب عن قيمة الحد األول للقسمة ( آى العدد املراد قسمته) .أما إذا كانت عملية القسمة غري منتهية،
فيكتب الباقى ىف صورة كرس اعتيادى ،يكون العدد الباقى هو رقم البسط ،ويكون الحد الثاىن للقسمة هو رقم املقام .وإذا تضمنت املسألة الحسابية
عدة كسور اعتيادية ،فيتم تحديد النتيجة النهائية لهذه املسألة باستخدام قاعدة التقريب إىل أقرب عدد صحيح (.)Regula falsi
وميكن تقسيم املسائل الحسابية التى كان يجريها قدماء املرصيني إىل ثالثة أنواع مختلفة ،هى:
 مسائل للتدريب عىل األسس الرياضية العامة ( مبا ىف ذلك حساب القيم املجهولة التى نطبق ىف حلّها اليوم املعادالت الجربية)؛ املسائل الخاصة بحسابات الشئون اإلدارية للدولة (حساب الحصص التموينية ،وتحديد نسب املكونات الداخلة ىف صناعة الجعة ،وتحضري عجينةالخبز)؛
 قياس عنارص األشكال الهندسية (حجم الهرم الناقص ،زاوية ميل الشكل الهرمى ،تحديد قياسات أجزاء السفينة)وقد اتسمت بعض املسائل الرياضية الخاصة بحساب مساحة الدوائر التى ورد وصفها بربدية رايند مبستوى علمى متميز ،فعىل الرغم من أن املعامل
الرياىض الثابت ( πباى) الذى نستخدمه اليوم ىف الرياضيات الحديثة مل يكن معروفاً ىف ذلك الوقت بعد ،إال أن صاحب الربدية قد نجح ىف إيجاد حل
صحيح لتلك املعضلة ،ولكن بطريقة مختلفة .وملعرفة ذلك أجرى علامء املرصيات عدة محاوالت الستنباط الطريقة التى تم تطبيقها ىف هذه املسائل
الحسابية من أجل قياس مساحات الدوائر باستخدام معامل رياىض يقابل املعامل الثابت  .πوبالفعل استطاع عدد من هؤالء العلامء اكتشاف وجود
قيم تقريبية متاثل قيمة املعامل الثابت  ،πبل وتطابق قيمته .ولكن حتى الخانة العرشية األوىل فقط ،إال أنه ال يوجد دليل دامغ يثبت أو ينفى أن
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املرصى القديم قد جال بخاطره بالفعل نفس طريقة الحل هذه ،أو أنه استخدم القيمة التقريبية املقابلة للمعامل الرياىض الثابت .π
وقد صيغت معظم املسائل الحسابية املدونة ىف املخطوطات التعليمية التى تم العثور عليها عىل النحو التاىل :يكتب أوال «عنوان» املوضوع بالحرب
األحمر ،ثم تكتب بعده املسائل التى غالبا ما تكون ىف شكل مسألة كالمية ،ثم يلحق بها طريقة الحل الصحيح .وقد تنقص بعض الخطوات البيانية
عىل اعتبارها من املسلامت الرياضية التى ال تغيب عن أى متخصص ،أو من بعض البديهيات املنطقية التى ينبغى عىل كل مرصى قديم أن يعرفها.
والشئ املدهش أن خطوات الحل األساسية التى وردت ىف هذه املخطوطات تكاد تخلو من أية أخطاء حسابية ،مام يرجح اإلعتقاد بأن املرصيني
القدماء كانوا قد أع ّدوا جداول رياضية خاصة تساعدهم عىل إجراء العمليات الحسابية األساسية من جمع ،وطرح ،ورضب ،وقسمة .وقد تم العثور
بالفعل عىل جداول رياضية من هذا النوع تخص مسائل الكسور االعتيادية فقط ،ولكن مل تظهر حتى اآلن جداول مامثلة تتناول األعداد الطبيعية.

األعداد والنظام الرقمى (تدريب )1
استخدم املرصيون القدماء نظاماً عرشياً (آى  )10لألعداد ،ولكنه يختلف عن النظام العرشى املتبع اليوم عاملياً .فاليوم لنا لكل رقم تحت الـ 10عالمة
(مثالً  3 ،2 ،1إلخ) ،ثم تستخدم نفس هذه الرموز ىف تركيبات رقمية متعددة للتعبري عن أعداد أكرب (مثالً  .)465أما املرصى القديم فقد استخدم هو
أيضاً رموزا ً خاصة للتعبري عن األعداد املختلفة ،ولكنه كان له رموز لألعداد الصحيحة التالية :الواحد ،و العرشة ،واملائة ،واأللف ،والعرشة آالف ،واملائة
ألف ،واملليون.
وللتعبري عن أعداد أخرى غري تلك األعداد ،كان املرصى القديم يكرر كتابة نفس العالمات املختلفة السابقة عدة مرات بصورة متوالية وفقاً لقيمة كل
منها (مثالً ليكتب  3كان يرسم  - )111بدءا ً من اليسار إىل اليمني ومن األكرب فاألصغر.
وقد حاول املرصى القديم عند كتابة األعداد الكبرية التى تتكون من عدة رموز سواء أكانت صغرية العدد أو كبرية العدد أن يظهر الرقم ىف شكل
منسق ،وذلك عن طريق كتابة تلك العالمات فوق بعضها البعض (كام هو ىف الشكل عىل يسار هذه الصفحة) .وبينام كانت النصوص الكالمية ىف
الهريوغليفية ت ُكتب بثالث طرق مختلفة  -فإما من اليسار إىل اليمني أو من اليمني إىل اليسار ،أومن أعىل إىل أسفل -إال أن األعداد الهريوغليفية كانت
دامئاً تُقرأ من اليسار إىل اليمني.
ومل يكن للعدد صفر وجود عند املرصى القديم ،ولكنه كان يضطر بطبيعة األمر أن يعرب ىف بعض األحيان عن القيمة الصفرية ،فكان يستخدم عندئذ
الكلمة الهريوغليفية التى تعنى النفى« :ال» « /ال يوجد».
		شطة
1
َ

رقم «سبعة» السحرى (تدريب )3
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جزء من لجام

للرقم « »7استخدام خاص ىف العديد من الحضارات القدمية واملعارصة،
مثالً ىف الحكايات الخيالية واألساطري ،كام يظهر أيضاً ىف األمور الدينية.
ويستخدم هذا العدد  -كام هو الحال ىف الحضارة املرصية القدمية – للتعبري
عن قدرات الخارقة ،سواء أكانت إيجابية (مثل أيام الخلق السبعة) ،أو
سلبية (مثل الخطايا السبع املميتة) .وهناك شواهد كثرية املختلفة التى
ظهر فيها العدد  7عند املرصيني القدماء ،منها عىل سبيل املثال العائالت
اإللهية املتكونة من سبعة ألهة ،و كوكب الدب األكرب (أو القطبى) ذو
السبعة نجوم الذى ارتبط قدمياً بقصة أوزيريس ،وكذلك الح ّيات السبع
التى حمت امللك من رش أعدائه .وهناك أمثلة تؤكد جميعها ارتباط العدد
 7بقوة خيالية ،حيث مينح دامئا القدرة الخارقة لهذا أو ذاك .فنجده ىف
الدنيا وىف اإلعتقاد ىف البعث بعد املوت ىف إعتقاد املرصى القديم .وىف
الحالتان يدعم الرقم  7ألهة الحق والعدل التى تدعى «ماعت» ىف صحة
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الوقائع الوخيمة ىف قصة الخليقة ،وسحق األعداء ،واإلحياء بعد الفناء.

مدخل إىل نظام الكسور االعتيادية املرصية القدمية (تدريب
)5

شكل  :2مسألة حسابية لرفع العدد « »7ىف بردية رايند الرياضية (بترصيح من
املتحف الربيطاىن ،لندن).

1/2

1/3

1/12

1/56

2/3

باإلضافة إىل األعداد الطبيعية عرف املرصيون القدماء الكسور
اإلعتيادية أيضاً .ومن الواضح أن حساب الكسور مل يكن باألمر السهل،
حيث كانت طريقة الحساب تعتمد فقط عىل ما يسمى بالكسور
األساسية (البسط =  ،1واملقام = أى رقم) ،و الكرسين الثابتني  1/2و
 .2/3أما الكسور األخرى فقد كانت تكتب ىف صورة مجموعة مرتاصة
من الكسور األساسية ،بحيث ترتب طبقاً لقيمتها ترتيباً تنازلياً بدءا ً من
اليسار إىل اليمني:

5/12= 1/3 + 1/12

6/7 = 1/2 + 1/3 + 1/42

وميكن التوصل إىل قيمة الكسور االعتيادية عن طريق تحليل الكرس (ب/أ) إىل الكرس األساىس (ط ،)1/والكرس الثابت  2/3باتباع الخطوات التالية:
•إذا كان الكرس املراد تحليله أكرب من  ، 2/3يتم اختصار الكرس بطرح تلك القيمة منه ،أما إذا كان أصغر من  ،2/3فتتبع الخطوة التالية.
•تحدد قيمة أكرب كرس أساىس أقل من الكرس املراد تحليله :إذا تساوى البسط (أ) ىف كل منهام ،نبحث عن قيمة أخرى للمقام (ج) ،الذى ميثل
املضاعف املشرتك األصغر لعدد البسط (ط) ،عىل أن يكون أكرب من مقام الكرس املراد حساب قيمته (ج/أ باالختصار = ط)1/
مثال ›= 6/7 :أكرب كرس أساىس = 1/2 = 6/12
(ميكن استخدام حيلة رياضية بسيطة لتسهيل العملية الحسابية بقسمة املقام عىل البسط ،وتقريب خارج القسمة إىل العدد الطبيعى األكرب
التاىل ،وسيكون هذا العدد هو حد عملية الرضب)
•الفرق بني الكرسين ميثل املعادلة (= (ط أ – ب)/ط ب)
•تكرر الخطوة الثانية والثالثة عدة مرات حتى تصبح القسمة غري منتهية ويبقى خارج القسمة كرس أساىس.
كانت طريقة حساب الكسور االعتيادية عند املرصيني القدماء تتطلب مهارة عالية ،فكان يُخفف من عبء هذه املهمة باستخدام جداول خاصة
بالكسور االعتيادية ،تشمل حاصل جمع الكسور األساسية ىف صورتها األولية ،وكذلك مضاعفات هذه الكسور التى يحتاجون إليها ىف املامرسات اليومية،
وقد كان بعض املرصيني القدماء يحفظون هذه القوائم عن ظهر قلب.
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التقويم السنوى والتأريخ ىف مرص القدمية (تدريب )2
قسم املرصيون القدماء السنني والشهور واأليام والساعات طبقاً لدورة الشمس والقمر
والنجوم وأيضاً طبقاً لتعاقب فصول السنة .وكان فيضان النيل هو الحدث املتكرر سنوياً
والذى يحدد بداية السنة الجديدة كام يحدد كمية الغالل وبقاء اإلنسان والحيوان.
ويبدأ فيضان النيل نهاية شهر يونيو تقريباً ويكاد يتزامن مع طلوع الشعرى اليامنية (أو
النجم «سرييوس» وبلغة املرصى القديم «سبدت») ذى الضوء الساطع والتى تظهر ىف وقت
الفجر قبل رشوق الشمس.
وتحىص السنوات طبقاً لفرتة حكم امللك عىل حده (مثالً :سنة الحكم الخامسة للملك
كذا) .وتكونت السنة املرصية القدمية من اثنا عرش شهرا ً آى  365يوماً كام هو الحال اليوم
وقسمت الشهور إىل ثالث أسابيع كل أسبوع به  10أيام .وكانت السنة تقسم إىل ثالثة فصول
حيث تتعاقب الفصول نهاية يونيو ونهاية أكتوبر ونهاية فرباير (أنظر تدريب  .)2وعرفت
األيام الخمس اإلضافية ىف التقويم فيام بعد عند اإلغريق باسم «أيام النسئ الخمسة»
وكانت تعترب تلك األيام فرتة كئيبة وغري آمنة (وىف حقيقة األمر فإن تلك األيام تقارن مبا
نطلق عليه «بني السنني»  ،فنذكر ما بني أعياد امليالد (الكريسامس) والسنة الجديدة حيث
ننتظر السنة الجديدة وتشعر بها من قبل أن تبدأ السنة.

سنة الحكم
شهر
يوم
موسم الفيضان
موسم اإلنبات (حرفياً :الطلوع)
موسم الحر /الحصاد

وكان ترتيب التاريخ ىف مرص القدمية هو :السنة – الشهر– اليوم .فمثالً مكتوب عىل الشاهد الحجرى لتحتمس الثاىن ىف جنوب أسوان
(:)06/ASW/ROY

«سنة الحكم األوىل ،الشهر الثاىن ملوسم فيضان النيل ،اليوم السابع .ظهور جاللة ملك مرص العليا والسفىل (عا خربن رع) ،ابن اإلله رع
(تحتمس الثاىن بالتيجان الكاملة)».

إال أن التقويم السنوى عادة ما يرتبط ببعض املشاكل ،ففيضان النيل عىل سبيل املثال ال يبدأ بشكل موثوق به دامئا ىف نفس اليوم من كل السنة
ومن املمكن أال يحدث عىل اإلطالق .ولذلك كان املرصيون القدماء ينتظرون ظهور الهالل ىف بداية الشهر طبقاً لطلوع الشعرى اليامنية (النجم
سرييوس) ىف وقت الفجر لتحديد بداية السنة الجديدة .وتحركت بداية السنة الجديدة عند املرصيني القدماء مبرور آالف السنني طبقاً لحركة النجم
الذاتية من منتصف شهر يونيو إىل منتصف شهر يوليو (ىف العرص الروماىن بعد سنة  30ق.م.).
وىف كل فصل من فصول السنة الثالثة تتم أربع دورات قمرية يرتاوح كل منها بني  29و  30يوماً .وبذلك من املمكن أن يكون بالسنني  12أو
 13هالالً بالتناوب .والبد لهذا توافق«التقويم النجمى  -القمرى» (الذى استخدم لتحديد أيام األعياد والطقوس الدينية) من أن يتوافق دامئاً مع
مالحظات الفلكيني الدقيقة .ولذلك مل يكن هذا التقويم مناسباً لألغراض اإلدارية.
وهناك تقويم آخر يطلق عليه «التقويم املدىن املوحد» والذى يحدد أيضاً بداية السنة الجديدة حسب ظهور الهالل طبقا لطلوع الشعرى اليامنية
(النجم سرييوس) ىف السامء .وهذا التقويم يقسم السنة كام أوضحنا إىل  12شهرا ً وكل شهر يتكون من  3أسابيع آى  30يوماً .أما بالنسبة للخمسة
أيام اإلضافية ىف التقويم فقد أطلق عليها اإلغريق «أيام النسئ الخمسة» أو «األيام الالحقة» .والتى تضاف إىل الشهور بطريقة عشوائية ،وبعدها
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تبدأ السنة الجديدة سواء ظَ َهر الهالل أو ال.
وحيث أن مدة السنة الشمسية تبلغ  365 1/4يوماً ،فإن هذا التقويم يتغري بصفة دامئة بالنسبة لفصول السنة وللتقويم النجمى .وال يتطابق
التقوميان إال كل  1460عام فقط .وكان املرصيون القدماء عىل وعى كامل بذلك كام هو مدون ىف بردية إيربس .وحيث أن التقويم السنوى كان
يعترب هبة من اآللهة ،فإنه كان من املحظور تغيريه.
ولقد حاول بطليموس الثالث عام  238قبل امليالد إضافة سنة كبيسة عن طريق اصدار مرسوم (املرسوم هو َعقد عىل لوح خشبى أو حجرى أو عىل
بردية وبه تعلن اإلتفاقية بني امللك والكهنة للجميع) ،إال أنه تم إلغاء تلك السنة الكبيسة مجددا ً مبجرد وفاته عىل الفور .ومل يتم إقرار تلك السنة
الكبيسة وتثبيتها ىف التقويم إال مع حكم القيرص أغسطس ىف إمرباطوريته الرومانية التى كان بها تقويم سنوى موحد  -وكانت مرص إقليم تابعها.
وقسم املرصيون القدماء اليوم إىل  24ساعة بها فرتتني كل منهام  12ساعة 12 :ساعة صباحية و 12ساعة مسائية .وحيث أن تقسيم عدد الساعات
لصباحية ومسائية يعتمد عىل رشوق الشمس وغروبها؛ فإن طول اليوم اختلف عىل مدار السنة طبقاً لعدد ساعات سطوع الشمس.
أما بالنسبة آلالت قياس الوقت آى الساعات فتم استخدام «املزاول الشمسية» املختلفة وأنواع الساعات اآلخرى ،فمنها «الساعات الجدارية» التى
مازلنا نراها عىل جدار بعض املباىن اليوم .أما ىف الليل فكان يتم االستعانة «بالساعات املائية» وكانت تتكون من وعاء مملوء باملاء به ثقب صغري ىف
القاع تتمكن قطرات املاء من خالله من االنسياب مبعدل ثابت .وباستخدام مقياس منقوش مثل املسطرة بداخل الوعاء متكن املرصى القديم تحديد
الوقت ،وهناك إمكانية أخرى لقياس الوقت تستند إىل مالحظة ومراقبة النجوم بدقة.
أما بالنسبة «للساعات النجمية» ذات االستعامل املجهد فتم مالحظة منازل الربوج النجمية املختلفة ىف ساعات محددة ىف الليل .وكانت تراقب من
ظهورها حتى مغيبها ،كام كان يتم أيضا تدوين أوقات تغيري ظهورها عىل مدار السنة.

وحدات القياس عند املرصيني القدماء (تدريب )4
تم التعرف عىل وحدات القياس واألوزان عند املرصيني القدماء من خالل املقاييس التى اكتشفت ىف الحفريات ىف قبور املرصيني القدماء ،وأيضاً من
خالل الرسومات واملدونات (مثل :مقاييس الذراع ،ووحدات القياس ،واملوازين ،واألوزان إلخ).
كام تم تحديد وتوحيد وحدات األطوال من اإلدارة الحكومية العليا ،إال أنه عىل مر السنني وألكرث من  3000سنة من التاريخ الفرعوىن حدثت عدة
تغيريات لوحدات القياس ،وأضيفت تعريفات جديدة لبعض املصطلحات .وفيام يىل نعرض القيم التى استخدمت وبخاصة ىف عرص الدولة الحديثة
ىف مرص القدمية ( 1077 – 1539ق.م.).
استخدم املرصيون القدماء «الذراع امللىك» كوحدة أساسية من وحدات قياس األطوال وكان يسمى ىف مرص القدمية « ِمح» .وطول الذراع من طرف
اإلصبع األوسط حتى الكوع  52.5سم .وتم تقسيم الذراع إىل سبع كفوف وكل كف يقسم إىل أربع عروض أصبع .فنقول:
 1ذراع =  52.5سم
 1ذراع =  7كفوف؛  1كف =  7.5سم.
 1ذراع =  28عرض صباع؛ بكل كف =  4عرض صباع؛ و  1عرض صباع =  1.875سم
وباإلضافة إىل ذلك كان هناك الذراع املصنوعة من عىص ملناسبات رسمية (تشبه املسطرة) .وكان بها وحدات أخرى مثل :خمس عروض إصبع ،قبضــة
اليد (طولها  6عروض إصبع) ،كفني أثنني ،الشرب الصغري ( 3كفوف) ،الشرب الكبري ( 3 1/2كفوف ) ومقياس «چرس» ( 4كفوف) ،ومقياس رمن ( 5كفوف)،
وما يسمى بالذراع الصغري ( 6كفوف) .وكذلك بعض أجزاء وكسور من عرض اإلصبع كوحدات للقياس ،إال أنها نادرا ً ما تظهر ىف مسائل القياسات.
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شكل  :3مسائل رياضية لألهرامات وحسابات هندسية أخرى بوحدات أطوال بربدية رايند الحسابية (بترصيح من املتحف الربيطاىن ،رشكة ذات مسئولية محدودة ،لندن)

ولقياس األراىض ذات املساحات الواسعة مثل األطيان الزراعية آى الحقول فإنه يتم استخدام وحدات قياس موحدة تقدر بـ  100ذراع .وىف واقع األمر
أنه كان يتم استخدام الحبال العادية والتى تحتوى عىل عقد يتم ربطها عىل مسافات متساوية تقدر ذراع واحد .وباإلضافة إىل ذلك هناك وحدة قياس
أطلق عليها ال «رمن» املجوز وطولها هو طول قطر مربع طول ضلعه ذراع واحد آى مايعادل 74,25سم .أما املسافات الطويلة فقد تم قياسها مبقياس
النهر طوله  20000ذراع ( قرابة  10,5كم).
وتعد وحدة ِ
«سثات» أكرب وحدة لقياس املساحات وهى تعادل مساحة مربع طول ضلعه  100ذراع وهذا يعنى أن مساحته  10000ذراع مربع ( آى
2756,5م .)2وميكن تقسيم تلك الوحدة كالتاىل:
خا =  1000ذراع مربع =  100 × 10ذراع =  275,65م2
تا =  100ذراع مربع =  10 × 10ذراع =  27,565م2
رمن =  1/2تا =  50ذراع مربع
حسب =  1/2رمن = 1/4تا =  25ذراع مربع
سا = 1/2حسب =  1/4رمن =  17.5ذراع مربع
ومل تستخدم قياسات املساحات فقط ىف مسح األراىض ،بل أيضا ىف قياس األقمشة عىل سبيل املثال .أما الغالل والذهب واملر وبعض السلع املشابهة
فتقاس بالـ حقات وأيضاً بالـ «يبت» ( =  4حقات ) أو بالجوال ( =  20حقات) .وتعادل الـ حقات  4.75لرت وتقسم إىل عدة أجزاء تعرف ىف
الهريوغيليفية بأجزاء ما يسمى عني حورس كام هو موضح ىف الشكل التاىل:
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الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

معلومات عامة

أما السوائل فتقاس بشكل عام بوحدة «حن» ( =  1/10حقات) .وتعد الوحدة املستخدمة لقياس األدوية هى أصغر وحدة لقياس السوائل
وهى الـ«را» = ( 1/320حقات) .وإىل جانب ذلك فإنه توجد لبعض املواد السائلة والصلبة – عىل سبيل املثال الجعة والعسل والنبيذ والبخور
– وحدات قياس خاصة أخرى كالشفشق والقدر للسعات املختلفة .أما الخشب والقَّش والخرضاوات وما يشابهها فتقاس بحمولة الحامر أو
بالحزمة.
وتعد وحدة الـ«دبن» هى الوحدة األساسية للوزن ،كام هى وحدة من وحدات العمالت والقيم
املستخدمة ىف مرص القدمية .وتعادل ىف األساس  13.6جم تقريبا .وىف عرص الدولة الوسطى تم
استخدام وحدة الـ«دبن» ( =  13.6جم) بشكل أساىس ىف وزن الذهب .أما بالنسبة للنحاس
(األحمر) وكل ما مياثله .فكانت هناك وحدات أخرى لألوزان األكرب ،أى لألوزان تقريبا من 26
–  28جم .أما ىف عرص الدولة الحديثة ىف مرص القدمية فتم توحيد استخدام وحدة دبن كوزن
قياىس ويعادل  91جم.
وبجانب وحدة «دبن» تم استخدام وحدة «شنعتى» كمقياس مصداق ىف عرص الدولة القدمية
كام هو مثبت ىف بعض النصوص القدمية .وباستخدام تلك الوحدة أمكن تقدير قيمة كل سلعة
بحيادية تامة .إال أنه ليست لتلك الوحدة قيمة نقدية مثل املال اليوم ولكنها معروفة حتى اآلن
كمقياس غري مادى .وكانت املحال تتعامل ىف واقع األمر باملقايضة (آى بتبديل السلع).
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املوضوع

املادة العلمية

الفئة العمرية املستهدفة املقرتحة

مدخل إىل األعداد والنظام الرقمى عند قدماءاملرصيني

-تدريب  :1األعداد والنظام الرقمى

الصف الثالث االبتداىئ حتى أوىل ثانوى

(معلومات حول الرياضيات واألعداد بدءا ً من ص )1
استخدام األعداد الهريوغليفية ىف التأريخ

(شكل  :1بردية رايند الرياضية)

(مبادىء ومعلومات أساسية لكل املوضوعات األخرى)

-تدريب  :2التقويم السنوى والتأريخ

الصف الخامس االبتداىئ حتى أوىل ثانوى

(معلومات حول حساب الوقت من ص )6-5
-عملية الرضب وحساب األس

-تدريب  :3حساب األس

الصف الخامس االبتداىئ حتى أوىل ثانوى

(شكل  :2مسألة حسابية للمضاعفات بربدية رايند
الرياضية)
مناذج ورقية لألهرامات للقَص واللصق

الصف الثاىن إعدادى حتى أوىل ثانوى

(معلومات حول الرقم  7ص )4
حسابات هندسية تتطبق عىل األشكال الهرمية
(معلومات عن الحساب واألعداد :بدءا ً من ص ،1
ومعلومات عن وحدات القياس بدءا ً من ص )6
حسابات الكسور األساسية

تدريب  :4حسابات األهرامات
(شكل  :3مسائل رياضية لألهرامات وحسابات
هنديسة بربدية رايند الرياضية)
تدريب  :5الكسور االعتيادية

(مناذج ورقية مناسبة أيضا لطالب املدرس االبتدائية
وأوىل إعدادى)
الصف الثاىن اإلعدادى حتى أوىل ثانوى

(معلومات حول حساب الكسور االعتيادية ص 5-4
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مــادة تصويرية

ملحوظة الستخدام املـادة
ميكن إضافة واستعامل املادة التصويرية دون النظر إىل حقوق الطبع والنرش ىف إطار الدرس املدرىس فقط! وغري مسموح مطلقا بالقيام بخطوات أخرى غري ذلك من حيث
النرش واإلنتفاع باملادة!
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تدريب 1

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

األعداد والنظام الرقمى

استخدم املرصيون القدماء نظاما عرشيا لألعداد .وكان النظام الرقمى
ىف مرص القدمية ال يعرف سوى قيم األعداد التالية :
		شطة
1
َ
		
10

جزء من لجام

		
100

حبل ملفوف

		
1.000

زهرة اللوتس

		
10.000

إصبع

		
100.000

صغري الضفدع

1.000.000

إله الالنهاية

مسألة 1

تنتمى األلواح الصغرية التالية إىل أقدم قبور امللوك ىف مرص القدمية
التى أكتشفت ىف أبيدوس ،ويرجع تاريخها إىل قرابة  5000سنة .وتلك
األلواح الصغرية هى عبارة عن الفتات كانت تعلق عىل األواىن أو عىل
البضائع ،وهى تشري إىل محتواها وكميتها ومنشأها .والعديد من تلك
األلواح منقوش عليها أعداد فقط .إىل أى األعداد تشري تلك األلواح؟
وأى هذه األلواح يشري إىل رقم خاطئ؟
مسألة 2
ا _________ :د
ب_________ :

ج

ب

ا

ج_________ :
د_________ :

ز

ه

ولتكوين األعداد كان املرصى القديم يكرر ببساطة كتابة الرمز املناسب
عدة مرات بصورة متوالية حسب الحاجة (وبحد أقىص  9مرات) .وعند
كتابة األعداد كان املرصى القديم يبدأ بالرموز ذات القيمة األكرب
فاألصغر .وكانت األعداد الهريوغليفية تقرأ دامئا من اليسار إىل اليمني.

ز_________ :

ورتب املرصى القديم الرموز فوق بعضها البعض بشكل منسق لىك
يكون العدد بأكمله واض ًحا كام هو مكتوب ىف املثال أدناه:

اكتب األعداد الهريوغليفية التالية باألرقام العربية التى نستخدمها ىف
عرصنا الحارض ،واكتب األرقام العربية بالهريوغليفية!

ه_________ :

= 19607

(جونرت دراير املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة .)1999

__________________________

ومل يحتاج املرصيون القدماء الستخدام رمز للعدد صفر ،فإذا أراد
املرصى القديم أن يعرب عن قيمته الحسابية فكان يكتب:

__________________________
__________________________

ال ،ال يوجد

__________________________
__________________________
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55

______________________________________

343

______________________________________

1042

______________________________________

70691

______________________________________

400211

______________________________________
يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة )2014

تدريب  – 1الحلول

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

األعداد والنظام الرقمى

استخدم املرصيون القدماء نظاما عرشيا لألعداد .وكان النظام الرقمي
ىف مرص القدمية ال يعرف سوى قيم األعداد التالية :
		شطة
1
َ
		
10

جزء من لجام

		
100

حبل ملفوف

		
1.000

زهرة اللوتس

		
10.000

إصبع

		
100.000

صغري الضفدع

1.000.000

إله الالنهاية

ولتكوين األعداد كان املرصى القديم يكرر ببساطة كتابة الرمز املناسب
عدة مرات بصورة متوالية حسب الحاجة (وبحد أقىص  9مرات) .وعند
كتابة األعداد كان املرصى القديم يبدأ بالرموز ذات القيمة األكرب
فاألصغر .وكانت األعداد الهريوغليفية تقرأ دامئا من اليسار إىل اليمني.
ورتب املرصى القديم الرموز فوق بعضها البعض بشكل منسق لىك
يكون العدد بأكمله واض ًحا كام هو مكتوب ىف املثال أدناه:

مسألة 1

تنتمى األلواح الصغرية التالية إىل أقدم قبور امللوك ىف مرص القدمية
التى أكتشفت ىف أبيدوس ،ويرجع تاريخها إىل قرابة  5000سنة .وتلك
األلواح الصغرية هى عبارة عن الفتات كانت تعلق عىل األواىن أو عىل
البضائع ،وهى تشري إىل محتواها وكميتها ومنشأها .والعديد من تلك
األلواح منقوش عليها أعداد فقط .إىل أى األعداد تشري تلك األلواح؟
وأى هذه األلواح يشري إىل رقم خاطئ؟
مسألة 2
6
ا _________ :د
6
_________
ب:

ج

ب

ا

8
_________
ج:
9
_________
د:

ز

ه

ه10 :خاطئة
_________
100
_________
ز:

(جونرت دراير املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة .)1999

اكتب األعداد الهريوغليفية التالية باألرقام العربية التى نستخدمها ىف
عرصنا الحارض ،واكتب األرقام العربية بالهريوغليفية!

= 19607

__________________________
18

ومل يحتاج املرصيون القدماء الستخدام رمز للعدد صفر ،فإذا أراد
املرصى القديم أن يعرب عن قيمته الحسابية فكان يكتب:

__________________________
119
__________________________
2011

ال ،ال يوجد

__________________________
119905
__________________________
1413125
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343

______________________________________

1042

______________________________________

70691

______________________________________

400211

__________________________________
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تدريب 2

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

التقويم السنوى والتأريخ

قسم املرصيون القدماء السنني والشهور واأليام والساعات طبقا لدورات الشمس
والقمر والنجوم وكذلك تعاقب فصول السنة .وتكونت السنة املرصية القدمية من
اثنا عرش شهرا ً آى  365يوماً كاليوم (تذكر أن :مدة السنة الشمسية الفعلية تبلغ
 365 1/4يوم ،ولذلك تحدث السنة الكبيسة اليوم كل أربعة أعوام حتى ال يتغري
التقويم للسنة الحقيقية) .وقسمت الشهور إىل ثالث أسابيع ،كل منهام به عرشة
أيام .وقسمت السنة إىل ثالثة فصول حيث تبدأ الفصول كل  4شهور آى ىف بداية
يوليو ونوفمرب ومارس .وسمى اإلغريق األيام الخمس املتبقية عند املرصيني باسم أيام
النىسء الخمسة واعتربت كوقت كئيب غري آمن .ويكتب التاريخ ىف مرص القدمية
كالتاىل  :السنة – الشهر – اليوم.

سنة الحكم
شهر
يوم
موسم الفيضان
موسم اإلنبات (حرفياً :الطلوع)
موسم الجفاف /الحصاد
سنة الحكم األوىل ،الشهر الثاىن لفرتة
فيضان النيل ،اليوم السابع.

تدريب 1
لون كل فصل من فصول السنة الثالثة ىف مرص القدمية ىف الرشيط الزمنى أسفل الشكل التاىل بلون مختلف .وال تنس أيام النىسء الخمسة! وفكر كيف
ستتزحزح فصول السنة بعد  120سنة ألن قدماء املرصيني مل يعرفوا السنة الكبيسة.
يناير
اليوم 1

فرباير مارس

أبريل
100

مايو

يونيه

يوليه
200

اغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب
300

365

تدريب 2
اكتب بيانات التاريخ بالهريوغليفية كام هو مطلوب أسفله! استخدم الشكل املخترص لكتابة التاريخ – السنة ،الشهر ،اليوم .وضع ىف االعتبار بداية
الشهر ىف العرص الحارض وبداية الشهور عند قدماء املرصيني.
مثال		:

										
 7أكتوبر 2012

تاريخ اليوم													:
عيد ميالدك													:
		
رأس السنة امليالدية:

										

		
رأس السنة الهجرية:

										

رأس السنة الفرعونية											:
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تدريب  – 2الحلول

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

التقويم السنوى والتأريخ

قسم املرصيون القدماء السنني والشهور واأليام والساعات طبقا لدورات الشمس
والقمر والنجوم وكذلك تعاقب فصول السنة .وتكونت السنة املرصية القدمية من
اثنا عرش شهرا ً آى  365يوماً كاليوم (تذكر أن :مدة السنة الشمسية الفعلية تبلغ
 365 1/4يوم ،ولذلك تحدث السنة الكبيسة اليوم كل أربعة أعوام حتى ال يتغري
التقويم للسنة الحقيقية) .وقسمت الشهور إىل ثالث أسابيع ،كل منهام به عرشة
أيام .وقسمت السنة إىل ثالثة فصول حيث تبدأ الفصول كل  4شهور آى ىف بداية
يوليو ونوفمرب ومارس .وسمى اإلغريق األيام الخمس املتبقية عند املرصيني باسم أيام
النىسء الخمسة واعتربت كوقت كئيب غري آمن .ويكتب التاريخ ىف مرص القدمية
كالتاىل  :السنة – الشهر – اليوم.

سنة الحكم
شهر
يوم
موسم الفيضان
موسم اإلنبات (حرفياً :الطلوع)
موسم الجفاف /الحصاد
سنة الحكم األوىل ،الشهر الثاىن لفرتة
فيضان النيل ،اليوم السابع.

تدريب 1
لون كل فصل من فصول السنة الثالثة ىف مرص القدمية ىف الرشيط الزمنى أسفل الشكل التاىل بلون مختلف .وال تنس أيام النىسء الخمسة! وفكر كيف
ستتزحزح فصول السنة بعد  120سنة ألن قدماء املرصيني مل يعرفوا السنة الكبيسة.
يناير
اليوم 1

فرباير مارس

أبريل
100

مايو

يونيه

يوليه

اغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

200

300

365

تدريب 2
اكتب بيانات التاريخ بالهريوغليفية كام هو مطلوب أسفله! استخدم الشكل املخترص لكتابة التاريخ – السنة ،الشهر ،اليوم .وضع ىف االعتبار بداية
الشهر ىف العرص الحارض وبداية الشهور عند قدماء املرصيني.
مثال		:

									
 7أكتوبر 2012

تاريخ اليوم		:

مثالً 18 :أكتوبر 								2012

عيد ميالدك		:

									
مثالً 8 :ابريل 1981

		
رأس السنة امليالدية:

								
 1يناير (مثالً )2013

		
رأس السنة الهجرية:

			
 15نوفمرب (مثالً  )2012أو  1محرم (مثالً )1434

		
أ و

رأس السنة الفرعونية:

				
مثال سنة الحكم األوىل ،الشهر األول ملوسم فيضان النيل ،اليوم األول
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تدريب 3

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

بردية رايند الرياضية

حساب األس

تعد بردية رايند من النصوص الرياضية التعليمية القليلة التى اشتهرت عن الحضارة املرصية القدمية ،وقد متكن املحامى االسكتلندى الكسندر هرنى
من رشائها عام  1858ىف مدينة األقرص .وتوجد هذه الربدية اليوم ضمن مقتنيات املتحف الربيطاىن ىف لندن (رقم التسجيل .)19957 EA :ورمبا تم
العثور عليها أثناء حفائر غري رشعية ىف املنطقة املحيطة مبعبد رمسيس الثاىن (الرمسيوم) الذى يقع عىل الضفة الغربية للنيل عند مدينة األقرص.
وقد قام أحد الكتبة يدعى «أحمس» حواىل عام  1650ق.م .بتأليف السبع والثامنني مسألة حسابية التى دونت ىف الربدية .وتتناول هذه املسائل ىف
معظمها أمورا ً من الحياة اليومية التى تصادف املوظف الحكومى املرصى القديم ،مثل تحديد حصص املواد الغذائية ،واحتياجاتهم من املواد املختلفة،
والحسابات الهندسية للمرشوعات املعامرية وغريها.

نظام حساب األس عند املرصيني القدماء (بردية رايند مسألة )79

أكتب القيم الناقصة ىف الفراغات تحت أ ،وحدد ىف ب قيمة األس لكل عدد من األعداد املذكورة مستعيناً بالقصة التالية ىف ايجاد القيم املطلوبة.
ب :القصة
			
أ  :ترجمة
					
		

منازل

=

هناك سبعة منازل

		
+

قطط

=

ىف كل منزل تعيش سبع قطط

		
+

فرئان

=

كل قطة تلتهم سبعة فرئان

		
+

سنابل

=

كل فأر يقرض سبعة سنابل

		
+

حبات

=

ىف كل سنبلة سبع حبات

املجموع =

			

احسب إجامىل األعداد املذكورة

قصتان حسابيتان متشابهتان ىف املحتوى
ليوناردو فيبوناتىش فون بيزا :ترجمة من كتابه «ليرب أباتىش»
(حواىل عام 1200م):
سبعة نساء ذهنب إىل روما،
كل واحدة يصحبها حامر،
كل حامر يعلوه سبعة أجولة،
ىف كل جوال سبعة أرغفة،
وكل رغيف معه سبعة سكاكني؛
وكل سكني له سبعة أنصال.
ما املجموع الكىل ملا ذكر؟

قصيدة إنجليزية مقفاة لألطفال (حواىل عام  1730بعد امليالد)
As I was going to Saint Ives,
I met a man with seven wives,
Every wife had seven sacks,
Every sack had seven cats,
;Every cat had seven kits
Kits, cats, sacks and wives,
?How many were there going to Saint Ives
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تدريب  – 3الحلول

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

حساب األس

بردية رايند الرياضية

تعد بردية رايند من النصوص الرياضية التعليمية القليلة التى اشتهرت عن الحضارة املرصية القدمية ،وقد متكن املحامى االسكتلندى الكسندر هرنى
من رشائها عام  1858ىف مدينة األقرص .وتوجد هذه الربدية اليوم ضمن مقتنيات املتحف الربيطاىن ىف لندن (رقم التسجيل .)19957 EA :ورمبا تم
العثور عليها أثناء حفائر غري رشعية ىف املنطقة املحيطة مبعبد رمسيس الثاىن (الرمسيوم) الذى يقع عىل الضفة الغربية للنيل عند مدينة األقرص.
وقد قام أحد الكتبة يدعى «أحمس» حواىل عام  1650ق.م .بتأليف السبع والثامنني مسألة حسابية التى دونت ىف الربدية .وتتناول هذه املسائل ىف
معظمها أمورا ً من الحياة اليومية التى تصادف املوظف الحكومى املرصى القديم ،مثل تحديد حصص املواد الغذائية ،واحتياجاتهم من املواد املختلفة،
والحسابات الهندسية للمرشوعات املعامرية وغريها.

نظام حساب األس عند املرصيني القدماء (بردية رايند مسألة )79
أكتب القيم الناقصة ىف الفراغات تحت أ ،وحدد ىف ب قيمة األس لكل عدد من األعداد املذكورة مستعيناً بالقصة التالية ىف ايجاد القيم املطلوبة.
ب :القصة
		
أ  :ترجمة
					
منازل

= 71

هناك سبعة منازل

		 49 +

قطط

= 72

ىف كل منزل تعيش سبع قطط

		
343 +

فرئان

= 73

كل قطة تلتهم سبعة فرئان

		
2401 +

سنبلة

= 74

كل فأر يقرض سبعة سنابل

		
16807 +

حبات

= 75

ىف كل سنبلة سبع حبات

7

املجموع = 			 19607

احسب إجامىل األعداد املذكورة .

قصتان حسابيتان متشابهتان ىف املحتوى
ليوناردو فيبوناتىش فون بيزا :ترجمة من كتابه «ليرب أباتىش»
(حواىل عام 1200م):
سبعة نساء ذهنب إىل روما،
كل واحدة يصحبها حامر،
كل حامر يعلوه سبعة أجولة،
ىف كل جوال سبعة أرغفة،
وكل رغيف معه سبعة سكاكني؛
وكل سكني له سبعة أنصال.
ما املجموع الكىل ملا ذكر؟

قصيدة إنجليزية مقفاة لألطفال (حواىل عام  1730بعد امليالد)
As I was going to Saint Ives,
I met a man with seven wives,
Every wife had seven sacks,
Every sack had seven cats,
;Every cat had seven kits
Kits, cats, sacks and wives,
?How many were there going to Saint Ives
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تدريب 4

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

أهرامات سنفرو

حسابات هندسية عىل األهرامات

حكم امللك سنفرو مرص ما بني عامى  2510 – 2543ق.م .تقريباً ،وقد أمر أثناء فرتة حكمه بتشييد ثالثة أهرامات .إثنني منهام الهرم املنحنى (أو
املعروف بالهرم الك ّداب) والهرم األحمر ىف منطقة دهشور ،بالجهة الجنوبية من الجيزة ،واللذان يتم التنقيب فيهام وىف املنطقة املحيطة بهام من ِق َبل
أعضاء املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة.

مسألة :1
اصنع منوذجاً ورقياً لهرم من الهرمني اللذين بناهام سنفرو ىف دهشور .فيام يىل تجد بيانات ارتفاع الهرم «هـ» ،وطول األضالع والقاعدة «ق» .استخدم
نفس البيانات ىف مسألة .2

مسألة 2أ( :طبقاً للنموذج الوارد ىف بردية رايند :مسألة )56
املعطيات االرتفاع ،وطول أضالع هرمى سنفرو ىف دهشور .ح ّول الوحدات املرتية إىل وحدة الذراع الفرعونية :الحظ أن 1:ذراع = 52,5سم.
		
الهرم املائل :االرتفاع ه =  105م=

		
ذراع  /القاعدة ق =  189م =

ذراع

		
الهرم األحمر :االرتفاع ه =  104م=

		
ذراع  /القاعدة ق =  220م =

ذراع

مسألة 2ب (طبقا للنموذج الوارد ىف بردية رايند مسألة )56
بدالً من تحديد زاوية ميل الهرم حدد املرصيون القدماء طول املستقيم الساقط
«س» عىل الضلع ،عىل بعد  1ذراع من القاعدة «ف» وموا ٍز لها.
استنبط باالستعانة بالشكل املبني املبدأ الرياىض املستخدم والذى يرسى حتى اليوم،
ثم أوجد قيمة املستقيم املوازى للقاعدة بوحدة الذراع.
				
الهرم املنحنى:

الهرم األحمر

مسألة 2ج:
عرف املرصيون إىل جانب وحدة الذراع وغريها من الوحدات الطولية ،وحدة القياس
األصغر « الكف» 1 :ذراع =  7كف .احسب القيم الناتجة من مسألة 2ب بوحدة
الكف وحدة السنتيمرت.
			
الهرم املنحنى :س =

		
كف  /س =

سم

			
الهرم األحمر :س =

		
كف  /س =

سم

يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة )2012
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تدريب  – 4الحلول

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

أهرامات سنفرو

حسابات هنديسة عىل األهرامات

حكم امللك سنفرو مرص ما بني عامى  2510 – 2543ق.م .تقريباً ،وقد أمر أثناء فرتة حكمه بتشييد ثالثة أهرامات .إثنني منهام الهرم املنحنى (أو
املعروف بالهرم الك ّداب) والهرم األحمر ىف منطقة دهشور ،بالجهة الجنوبية من الجيزة .ويقوم املعهد األملاىن لآلثار بالحفائر ىف دهشور منذ عام
 1975حتى اليوم.

مسألة :1
اصنع منوذجاً ورقياً لهرم من الهرمني اللذين بناهام سنفرو ىف دهشور .فيام يىل تجد بيانات ارتفاع الهرم ،وطول األضالع و القاعدة .استخدم نفس
البيانات ىف مسألة .2

مسألة 2أ( :طبقاً للنموذج الوارد ىف بردية رايند :مسألة )56
املعطيات االرتفاع ،وطول أضالع هرمى سنفرو ىف دهشور .ح ّول الوحدات املرتية إىل وحدة الذراع الفرعونية :الحظ أن 1:ذراع = 52,5سم.
الهرم املائل :االرتفاع ه =  105م =  200 = 52,5 ÷ 10500ذراع  /القاعدة ق =  189م =  360 = 52,5 ÷ 18900ذراع
الهرم األحمر :االرتفاع ه =  104م =  198,10 = 52,5 ÷10400ذراع  /القاعدة ق =  220م =  419,05 = 52,5 ÷ 220ذراع

مسألة 2ب (طبقا للنموذج الوارد ىف بردية رايند مسألة )56
بدالً من تحديد زاوية ميل الهرم حدد املرصيون القدماء طول املستقيم الساقط «س»
عىل الضلع ،عىل بعد  1ذراع من القاعدة «ف» وموا ٍز لها.
استنبط باالستعانة بالشكل املبني املبدأ الرياىض املستخدم والذى يرسى حتى اليوم،
ثم أوجد قيمة املستقيم املوازى للقاعدة بوحدة الذراع.
				
الهرم املنحنى:

الهرم األحمر
 = 198,1÷ 209,53س ÷ 1

س 180 x 1 = 200 x

س 209,53 x 1 = 198,1 x

س = 0,9 = 200 ÷ 180

س = 1,06 = 198,1 ÷ 209,53

 = 200 ÷ 180س ÷ 1

مسألة 2ج:
عرف املرصيون إىل جانب وحدة الذراع وغريها من الوحدات الطولية ،وحدة القياس
األصغر «الكف» 1 :ذراع =  7كف .احسب القيم الناتجة من مسألة 2ب بوحدة الكف
وحدة السنتيمرت.

يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة )2012

الهرم املنحنى :س =  6,3 = 7 x 9,0كف  /س =  47,25 = 52,5 x 0,9سم
الهرم األحمر :س =  7,4 = 7 x 1,06كف  /س =  55,53 = 52,5 x 1,06سم
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تدريب 5

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

الكسور االعتيادية

عالوة عىل األعداد الطبيعية عرف قدماء املرصيني أيضا الكسور االعتيادية ،ولكنهم مل يعرفوا من الكسور التى نعرفها نحن اليوم سوى الكسور األساسية
( البسط ،1 :واملقام :أى عدد طبيعى) ،والكسور الثابتة  1/2و  ،2/3أما بقية الكسور فقد كانت تكتب ىف صورة مجموعة من الكسور األساسية ،حيث
ترتب ترتيباً تنازلياً حسب قيمتها:

1/2

1/3

1/56

1/12

2/3

5/12=1/3+1/12

1/2+1/3+1/42

=6/7

وميكن التوصل إىل قيمة الكسور االعتيادية عن طريق تحليل الكرس (ب/أ) إىل الكرس األساىس (ط ،)1/والكرس الثابت  2/3باتباع الخطوات التالية (
والجدير بالذكر أن طريقة الحل مل يُفطن إليها ىف مرص القدمية):
 إذا كان الكرس املراد تحليله أكرب من  ، 2/3يتم اختصار الكرس بطرح تلك القيمة منه ،أما إذا كان أصغر من  ،2/3فتتبع الخطوة التالية. تحدد قيمة أكرب كرس أساىس أقل من الكرس املراد تحليله :إذا تساوى البسط (أ) ىف كل منهام ،نبحث عن قيمة أخرى للمقام (ج) ،الذى ميثلاملضاعف املشرتك األصغر لعدد البسط (ط) ،عىل أن يكون أكرب من مقام الكرس املراد حساب قيمته (ج/أ باالختصار = ط.)1/
مثال ›= 6/7 :أكرب كرس أساىس = 1/2 = 6/12
(ميكن استخدام حيلة رياضية بسيطة لتسهيل العملية الحسابية بقسمة املقام عىل البسط ،وتقريب خارج القسمة إىل العدد الطبيعى األكرب التاىل،
وسيكون هذا العدد هو حد عملية الرضب)
 الفرق بني الكرسين ميثل املعادلة (= (ط أ – ب)/ط ب) -تكرر الخطوة الثانية والثالثة عدة مرات حتى تصبح القسمة غري منتهية ويبقى خارج القسمة كرس أساىس.

مسألة:
حول األعداد التالية من األرقام العربية إىل الهريوغليفية ،واألرقام الهريوغليفية إىل العربية (اتجاه الكتابة من اليسار إىل اليمني):
الهريوغليفية

الكرساالعتيادى
1/120
19/36
23/30
1 3/4
18 10/21

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

الكرس األساىس

الكرس األساىس

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

الكرس االعتيادى

الهريوغليفية
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تدريب  – 5الحلول

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

الكسور االعتيادية

عالوة عىل األعداد الطبيعية عرف قدماء املرصيني أيضا الكسور االعتيادية ،ولكنهم مل يعرفوا من الكسور التى نعرفها نحن اليوم سوى الكسور األساسية
( البسط ،1 :واملقام :أى عدد طبيعى) ،والكسور الثابتة  1/2و  ،2/3أما بقية الكسور فقد كانت تكتب ىف صورة مجموعة من الكسور األساسية ،حيث
ترتب ترتيباً تنازلياً حسب قيمتها:

1/2

1/3

1/56

1/12

2/3

5/12=1/3+1/12

1/2+1/3+1/42

=6/7

وميكن التوصل إىل قيمة الكسور االعتيادية عن طريق تحليل الكرس (ب/أ) إىل الكرس األساىس (ط ، )1/والكرس الثابت  2/3باتباع الخطوات التالية (
والجدير بالذكر أن طريقة الحل مل يُفطن إليها ىف مرص القدمية):
 إذا كان الكرس املراد تحليله أكرب من  ،2/3يتم اختصار الكرس بطرح تلك القيمة منه ،أما إذا كان أصغر من  ،2/3فتتبع الخطوة التالية. تحدد قيمة أكرب كرس أساىس أقل من الكرس املراد تحليله :إذا تساوى البسط (أ) ىف كل منهام ،نبحث عن قيمة أخرى للمقام (ج) ،الذى ميثلاملضاعف املشرتك األصغر لعدد البسط (ط) ،عىل أن يكون أكرب من مقام الكرس املراد حساب قيمته (ج/أ باالختصار = ط.)1/
مثال ›= 6/7 :أكرب كرس أساىس = 1/2 = 6/12
(ميكن استخدام حيلة رياضية بسيطة لتسهيل العملية الحسابية بقسمة املقام عىل البسط ،وتقريب خارج القسمة إىل العدد الطبيعى األكرب التاىل،
وسيكون هذا العدد هو حد عملية الرضب)
 الفرق بني الكرسين ميثل املعادلة (= (ط أ – ب)/ط ب) -تكرر الخطوة الثانية والثالثة عدة مرات حتى تصبح القسمة غري منتهية ويبقى خارج القسمة كرس أساىس.

مسألة:
حول األعداد التالية من األرقام العربية إىل الهريوغليفية ،واألرقام الهريوغليفية إىل العربية (اتجاه الكتابة من اليسار إىل اليمني):
الهريوغليفية

الكرساالعتيادى
1/120
19/36
23/30
1 3/4
18 10/21

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

الكرس األساىس
1/228
1/8 1/144
1/2 1/8
2/3 1/9 1/18 1/171 1/342
1 1/6 1/12 1/114 1/228
الكرس األساىس
1/120
1/2 1/36
2/3 1/10
1 1/2 1/4
18 1/3 1/7

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

الكرس االعتيادى
1/228
19/144
5/8
18/19
1 5/19
الهريوغليفية
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مناذج ورقية  -الهرم املنحنى

الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

الهرم املائل ،دهشور

إرشادات لعمل النموذج الورقى:

•قم بقص شكل الهرم عىل امتداد الخطوط الزرقاء؛
•اقطع الخطوط الحمراء للهرم باملقص أو أداة التقطيع «كاتر» أو استخدم املسطرة بحرص؛
•ضع لصقا عىل املواضع التى ستلصق وهى ( )2b ،2a ،1عىل التواىل ثم جمع الشكل.
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الرياضيات ىف مصــــر الفرعونيــة

مناذج ورقية  -الهرم األحمر

الهرم األحمر ،دهشور

إرشادات لعمل النموذج الورقى:

•قم بقص شكل الهرم عىل امتداد الخطوط الزرقاء.
•اقطع الخطوط الحمراء للهرم باملقص أو أداة التقطيع «كاتر» أو استخدم املسطرة بحرص.
•ضع لصقا عىل املواضع التى ستلصق وهى ( )2 ،1عىل التواىل ثم جمع وركب الشكل.
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