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Inductive Reasoningَرائِي  ااِلْستِقْ التَّْبِرير  
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مناط حمددة هو تربير تستعمل فيه أمثلة ومشاهدات وأ: التربير االستقرائي
.للوصول إىل نتيجة

لحصول على جيري طالب جتربة دمج األلوان يف املخترب، فقام بثالث حماوالت ل
ود كانت درجة معينة من اللون الرمادي، فاستنتج أنه كلما زادت كمية اللون األس

(يالنتيجة هنا قائمة على التربير االستقرائ). درجة اللون الرمادي أغمق
.أم الحّدد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التربير االستقرائي

اكه هدية بعد كل يوم ثالاثء من األسابيع املاضية، قدَّم مطعم سلطة فو 
.م الثالاثء القادمافرتض مجيل أنه سيتم تقدمي سلطة فواكه يو . كل وجبة
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ِمينالتَّخْ 
Conjecture
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ها ابستعمال هو النتيجة النهائية اليت نتوصل إلي: التخمني
.التربير االستقرائي

,𝟑: التخمني الذي يصف النمط التايل 𝟔, 𝟗, 𝟏𝟐, 𝟏𝟓, …

ايل ، واحلد الت(على احلد الذي يسبقه𝟑كل حد يزيد مبقدار : )هو
𝟏𝟖: هو

،لتاليةاكتب ختميًنا يصف النمط يف املتتابعة ا
.مث استعمله إلجياد احلد التايل
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َضاد  الم  الِمثَال  
Counterexample
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عدم هو مثال معاكس للتخمني يستعمل إلثبات: املثال املضاد
.  وقد يكون عدًدا أو رمسًا أو عبارة، صحته

(𝟑لى كل عدد صحيح يقبل القسمة ع)املثال املضاد للجملة 
𝟑)عدد صحيح وال يقبل القسمة على𝟓العدد : )هو

.ئأعط مثااًل مضاًدا يُبني أن التخمني التايل خاط
.أّي عدد صحيح هو عدد زوجي
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َرةالِعبَا
Statement
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ة أو تكون إما أن تكون صائب: هي مجلة خربية هلا حالتان فقط: العبارة
.𝒒أو 𝒑ويرمز للعبارة ابلرمز، خاطئة، وال حتتمل أي حالة أخرى

: 𝒑املستطيل شكل رابعي.
: 𝒒 ساعة𝟐𝟎يف اليوم الواحد.
𝒑  و𝒒متثل عبارات.

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
.ل عبارةمتُ ثّ  « الرايض عاصمة اململكة العربية السعودية»اجلملة 
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ابوَ الصَّ قِيَمة  
Truth Value
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.(F)، أو خطؤها (T)هي صواب العبارة : قيمة الصواب للعبارة

:أوجد قيمة الصواب للعبارة التالية
: 𝒑مجيع زوااي الشكل اجملاور حادة.

: 𝒑قيمة الصواب.املستطيل شكل رابعي:T
: 𝒒 قيمة الصواب.ساعة𝟐𝟎يف اليوم الواحد:F

1ريض / ث



َرةلِعبَاانَْفي  
Negation
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وقيمة الصواب له . هو عبارة تفيد معىن ُمضادًّا ملعىن العبارة: نفي العبارة
.𝒑وتقرأ  ليس 𝒑~عكس قيمة الصواب للعبارة األصلية، ويرمز له ابلرمز 

: 𝒑قيمة الصواب.تقع جدة على البحر األمحر:T
: ~𝒑قيمة الصواب.ال تقع جدة على البحر األمحر:F

:أكمل الفراغ التايل
.  يف األسبوع الواحد مخسة أايم فقط: 𝒑إذا كانت 

............:𝒑~فإن 
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َركَّبَ الالِعبَاَرة   ةم 
Compound Statement
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 ربطها هي عبارة مكونة من عبارتني أو أكثر مت: العبارة املركبة
(.أو)، أو الرابط (و)ابستعمال الرابط 

:املثاالن التاليان ميثالن عباراتن مركبتان
.املستطيل مضلع حمّدبواملستطيل شكل رابعي . 1
.املستطيل مضلع حمّدبأواملستطيل شكل رابعي . 2

:أّي العبارات اآلتية عبارة مركبة
.   املوز ليس أزرق( 2.             أهبا مدينة سعودية( 1
.الفأر من القوارض والنعامة من الطيور( 3
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لالَوصْ ِعبَاَرة  
Conjunction

𝒑 ∧ 𝐪

1ريض / ث



بارة الوصل ، وتكتب ع(و)هي عبارة مركبة حتتوي الرابط : عبارة الوصل
𝒑 و𝒒 ابستعمال الرموز على الصورة𝒑 ∧ 𝐪  .

: 𝒑املستطيل شكل رابعي.
: 𝒒املستطيل مضلع حمّدب.

: 𝒑 ∧ 𝐪 حمّدباملستطيل مضلعواملستطيل شكل رابعي.
𝒑استعمل العبارتني  ، 𝒒والشكل اجملاور لكتابة عبارة الوصل𝒑 و𝒒:

: 𝒑الشكل مثلث.
: 𝒒يف الشكل ضلعان متطابقان.
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للفَصْ ِعبَاَرة  ا
Disjunction

𝒑 ∨ 𝐪
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عبارة ، وتكتب(أو)هي عبارة مركبة حتتوي الرابط : عبارة الف صل
𝒑ابستعمال الرموز على الصورة 𝒒أو 𝒑الفصل  ∨ 𝐪  .

: 𝒑درس مالك اهلندسة.
: 𝒒درس مالك الكيمياء.

: 𝒑 ∨ 𝐪 درس مالك الكيمياءأودرس مالك اهلندسة.
𝒑استعمل العبارتني  ، 𝒒 لكتابة عبارة الف صل𝒑 أو𝒒:

: 𝒑يناير من أشهر فصل الربيع.
: 𝒒 يوًما فقط𝟑𝟎عدد أايم شهر يناير.
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َوابالصَّ َجْدَول  
Truth Table

.......𝒒𝒑

.......𝐓𝐓

.......𝐅𝐓

.......𝐓𝐅

.......𝐅𝐅
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هو جدول يتم فيه تنظيم قيم : جدول الصواب
.  الصواب للعبارات

.أكمل جدول الصواب لنفي العبارة

اجلدول اجملاور يبني جدول الصواب
𝒑لعبارة الفصل  ∨ 𝐪.

العبارةنفي
~𝒑𝒑

𝐓

𝐅

عبارة الفصل
𝒑 ∨ 𝒒𝒒𝒑

𝐓𝐓𝐓

𝐓𝐅𝐓

𝐓𝐓𝐅

𝐅𝐅𝐅
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يَّةشَّْرطِ الالِعبَاَرة  
Conditional Statement
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، ...(فإن...إذا)هي عبارة ميكن كتابتها على صورة : العبارة الشرطية
𝒑ويرمز هلا ابلرمز  → 𝒒 ، وتُقرأ إذا كان𝒑 فإن𝒒 أو ،𝒑 تؤدي إىل𝒒.

( عيًداإذا حافظت على الصلوات فإنك تعيش س: )العبارة
.متُ ثّ ل عبارة شرطية

.هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟ بّرر إجابتك
« امج التلفازإذا أهنيت واجباتك املنزلية، فإنه ميكنك متابعة بر »

.عبارة شرطية
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الفَْرض
Hypothesis
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. ارة الشرطيةمباشرًة يف العب( إذا)هو اجلملة اليت تلي كلمة : الفرض
.𝒑ويرمز هلا ابلرمز 

𝟐𝒙إذا كان: الفرض يف العبارة الشرطية + 𝟓 > 𝒙، فإن 𝟕 > 𝟏.
𝟐𝒙: )هو + 𝟓 > 𝟕)

.إذا كان الشكل مربًعا فإنه مستطيل: حّدد الفرض يف العبارة الشرطية

1ريض / ث



يَجةالنَّتِ 
Conclusion
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. بارة الشرطيةمباشرًة يف الع( فإن)هي اجلملة اليت تلي كلمة : النتيجة
.𝒒ويرمز هلا ابلرمز 

𝟐𝒙إذا كان: النتيجة يف العبارة الشرطية + 𝟓 > 𝒙، فإن𝟕 > 𝟏.
𝒙:هي > 𝟏))

.إذا كان الشكل مربًعا فإنه مستطيل: حّدد النتيجة يف العبارة الشرطية
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ْرتَبِ يَّة  الشَّْرطِ الِعبَاَرات   َطةالم 
Related Conditionals
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ة املعطاة، وذلك إما هي عبارات ترتبط ابلعبارة الشرطي: العبارات الشرطية املرتبطة
.بتبديل الفرض مع النتيجة، أو نفيهما أو اإلثنني مًعا

( °𝟗𝟎فإن قياسها ، إذا كانت الزاوية قائمة)للعبارة الشرطية التالية 
:عبارات شرطية مرتبطة هي

.فإهنا قائمة، °𝟗𝟎إذا كان قياس الزاوية .  1
.°𝟗𝟎فإن قياسها ال يساوي، إذا مل تكن الزاوية قائمة2.
.فإهنا ليست قائمة، °𝟗𝟎إذا مل يكن قياس الزاوية .  3

:اكتب عبارة شرطية مرتبطة ابلعبارة الشرطية التالية
.فإنه مخاسي، إذا كان للمضلع مخسة أضالع
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سالعَكْ 
Converse
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𝒎∠𝑨إذا كان: )العكس للعبارة الشرطية = (حادة𝑨∠، فإن  𝟑𝟓°
𝒎∠𝑨حادة، فإن 𝑨∠إذا كانت : هو = 𝟑𝟓°.

:اكتب عكس العبارة الشرطية
.إذا كان املثلث متطابق األضالع فإنه متطابق الزوااي

𝒑هو عبارة شرطية مرتبطة ابلعبارة : العكس → 𝒒 وتنتج من تبديل
𝒒ابلرمزويرمز له، الفرض مع النتيجة يف العبارة الشرطية األصلية → 𝒑 .
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وسالَمْعك  
Inverse
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𝒎∠𝑨إذا كان: )املعكوس للعبارة الشرطية = (حادة𝑨∠، فإن 𝟑𝟓°
𝒎∠𝑨إذا كان: هو ≠ .ليست حادة𝑨∠، فإن 𝟑𝟓°

:اكتب معكوس العبارة الشرطية
.إذا كان املثلث متطابق األضالع فإنه متطابق الزوااي

𝒑هو عبارة شرطية مرتبطة ابلعبارة : املعكوس → 𝒒وتنتج من نفي
ه ويرمز ل، الفرض والنتيجة يف العبارة الشرطية األصليةكل من
𝒑~ابلرمز  → ~𝒒  .
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عَاِكس   ي  يَجابِ الِ الم  Contrapositive
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:املعاكس اإلجيايب للعبارة الشرطية
𝒎∠𝑨إذا كان) = : هو( حادة𝑨∠، فإن 𝟑𝟓°

𝒎∠𝑨حادة، فإن 𝑨∠إذا مل تكن  ≠ 𝟑𝟓°.

:اكتب املعاكس اإلجيايب للعبارة الشرطية
.إذا كان املثلث متطابق األضالع فإنه متطابق الزوااي

𝒑هو عبارة شرطية مرتبطة ابلعبارة : املعاكس اإلجيايب → 𝒒

، ة الشرطيةوتنتج من نفي كل من الفرض و النتيجة يف عكس العبار 
𝒒~.ويرمز له ابلرمز  → ~𝒑
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ي  الَمْنِطقِ التََّكاف ؤ   logically Equivalent
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.  م الصواب نفسهاهي عبارات هلا ق ي  : العبارات املتكافئة منطقيًّا

ن اجلدول التايل، يبني أ
عكس العبارة الشرطية 

.قيًّاومعكوسها متكافئان منط
(مستعماًل اجلدول السابق: )أكمل الفراغ التايل

𝒑العبارة الشرطية  → 𝒒 تكافئ منطقيًّا العبارة.........

1ريض / ث



Deductive Reasoningتَاِجي  اِلْستِنْ االتَّْبِرير  
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فات وخصائص من هو تربير يستعمل حقائق وقواعد وتعري: التربير االستنتاجي
.أجل الوصول إىل نتائج منطقية من عبارات معطاة

مة أتخري إذا أتخر مشاري عن دفع قسط سيارته، فإنه سيقوم بدفع غرا
نتج أتخر مشاري عن دفع قسط هذا الشهر، فاست. راياًل 𝟏𝟓𝟎مقدارها 

ربير النتيجة هنا قائمة على الت. )راياًل 𝟏𝟓𝟎أن عليه دفع غرامة مقدارها
(البيعاالستنتاجي ألن مشاري اعتمد على حقائق ينصُّ عليها عقد
.حّدد ما إذا كانت النتيجة قائمة على التربير االستنتاجي أم ال

س مرات، تنص التعليمات املدرسية على أنه إذا أتخر الطالب عن املدرسة مخ
وف يُعطى أتخر حممد عن املدرسة مخس مرات لذلك س. فسوف يُعطى تنبيًها

.تنبيًها
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ِقي  الَمْنطِ لِ الفَصْ قَان ون  
Law of Detachment
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ارة هو أحد أشكال التربير االستنتاجي، فإذا كانت العب: قانون الفصل املنطقي
𝒑الشرطية  → 𝒒 ،والفرض صائبة𝒑 صائًبا، فإن النتيجة𝒒تكون صائبة أيًضا.

.ملإذا مل يكن يف السيارة وقود، فإهنا لن تع. 1:  من خالل املعطيات
.ال يوجد وقود يف سيارة عبد هللا. 2

.هي نتيجة صائبة←لن تعمل سيارة عبد هللا : فإن النتيجة
:اليةحّدد ما إذا كان االستنتاج صائًبا أم ال اعتماًدا على املعطيات الت

.𝟐، فإنه يقبل القسمة على 𝟒إذا كان العدد يقبل القسمة على / 1
.𝟒يقبل القسمة على𝟏𝟐العدد / 2

.𝟐يقبل القسمة على 𝟏𝟐العدد : االستنتاج
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الَمْنِطِقي  الِقيَاِس قَان ون  
Law of Syllogism
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ت العباراتنهو أحد أشكال التربير االستنتاجي فإذا كان: قانون القياس املنطقي
𝒑الشرطيتان  → 𝒒 ,𝒒 → 𝒓 صائبتني، فإن العبارة الشرطية𝒑 → 𝒓صائبة أيًضا.

:العبارة اليت تنتج منطقيًّا عن العبارتني التاليتني
.إذا حصلت على عمل، فسوف تكسب نقوًدا. 1
.إذا كسبت نقوًدا، فسوف تتمكن من شراء سيارة. 2
.إذا حصلت على عمل، فسوف تتمكن من شراء سيارة: هي

:أكمل الفراغ التايل
:العبارة اليت تنتج منطقيًّا عن العبارتني التاليتني

.إذا كانت مجيع أضالع املثلث متطابقة، فإن املثلث متطابق األضالع/ 1
.......هي°𝟔𝟎إذا كان املثلث متطابق األضالع، فإن قياس كل زاوية يساوي/ 2
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َسلَّ  َمةالم 
Axiom or Postulate
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ملفاهيم اهلندسية هي عبارة تعطي وصًفا لعالقة أساسية بني ا: املسلَّمة
.األولية وتُقبل على أهنا صحيحة دون برهان

ستوايت املبادئ األساسية حول النقاط واملستقيمات وامل
:ميكن اعتبارها مسّلمات، ومن أمثلة ذلك

.أيُّ نقطتني مير هبما مستقيم واحد فقط
:مة أم البنّي ما إذا كانت اجلملة التالية تعترب مسلَّ 

.طة واحدةإذا تقاطع مستقيمان فإهنما يتقاطعان يف نق
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انالب ْرهَ 
Proof
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مني و كل دليل منطقي يستخدم إلثبات صحة عبارة أو ختهو : الربهان
.ول صحتهاعبارة تكتب فيه تكون مربرة بعبارة سبق إثباهتا أو قب

هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟
.يستخدم الربهان إلثبات صحة املسلَّمة

𝑩تقع بني 𝑪: املعطيات و 𝑨 ،𝑨𝑪 ≅ 𝑪𝑩.
𝑨𝑩.نقطة منتصف  Cإثبات أن : املطلوب

𝑨𝑪من املعطيات : الربهان ≅ 𝑪𝑩 ومن تعريف القطع املستقيمة ،
ومن تعريف نقطة ، 𝑪𝑩يساوي طول 𝑨𝑪املتطابقة، فإن طول 

𝑨𝑩.نقطة منتصف Cفإن ، املنتصف

CA B
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ةِريَّ النَّظَ 
Theorem
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مل يف الرباهني مت إثبات صحتها، وتستع( أو ختمني)هي عبارة : النظرية
.لتربير صحة عبارات أخرى

يثاغورس نظرية ف: من النظرايت املهمة يف الرباهني
وتر يساوي يف املثلث القائم الزاوية، مربع طول ال)

(جمموع مربعي طويل الضلعني القائمني

هل العبارة التالية صحيحة أم خاطئة؟
.النظرية ُيسلم بصحتها دائًما

1ريض / ث



ـر  الب ْرَهان   الح 
Paragraph Proof

1ريض / ث



باب صحة وفيه ُتكتب فقرة تُفسر أسهو أحد أنواع الرباهني، : الربهان احلر
.التخمني يف موقف ُمعطى

:اكتب برهاًًن حرًّا إلثبات ما يلي
𝑨∠إذا كان  ≅ ∠𝑩  و∠𝑩 ≅ ∠𝑫 فإن ،∠𝑨 ≅ ∠𝑫.

.𝑿𝒀نقطة منتصف 𝑴: املعطيات
𝑿𝑴:   املطلوب ≅ 𝑴𝒀

فإنه حبسب تعريف نقطة منتصف ، 𝑿𝒀نقطة منتصف 𝑴إذا كانت 
.  هلما الطول نفسه𝑴𝒀و  𝑿𝑴القطعة املستقيمة تكون 

،  إذا كانت القطعتان املستقيمتان هلما الطول نفسه، ومن تعريف التطابق
.فإهنما تكوًنن متطابقتني

𝑿𝑴لذا   ≅ 𝑴𝒀

اخلطواتن
2و  1

اخلطواتن
4و  3

 5اخلطوة 

كن نظرية نقطة املنتصف ميُ 
. ان احلرإثباهتا ابستخدام الربه

1ريض / ث



ي  َجْبرِ الب ْرَهان  ال Algebraic Proof

1ريض / ث



ميكن تربير كل هو برهان يتكون من سلسلة من العبارات اجلربية: الربهان اجلربي
.منها ابستعمال خصائص األعداد احلقيقية

:اكتب برهاًًن جربايًّ إلثبات ما يلي
𝟏−إذا كان 

𝟑
𝒏 = 𝒏، فإن 𝟏𝟐 = −𝟑𝟔.

𝟐𝒙إذا كان : ميكن كتابة برهان جربي إلثبات أنه − 𝟏 = 𝒙، فإن 𝟏 = 𝟏 .
𝟐𝒙 − 𝟏 = 𝟏

𝟐𝒙 − 𝟏 + 𝟏 = 𝟏 + 𝟏
𝟐𝒙 = 𝟐
𝒙 = 𝟏

معطيات
خاصية اجلمع للمساواة

تبسيط
خاصية القسمة للمساواة

1ريض / ث



وَديْ الالب ْرَهان  ذ و نعَم 
Tow-Column Proof

1ريض / ث



ارات مرتبة يف عمود، هو طريقة لكتابة الرباهني حبيث تكون العب: الربهان ذو العمودين
.والتربيرات يف عمود مواٍز 

اجلدول اجملاور يبني طريقة الربهان
:ذي العمودين إلثبات صحة ما يلي

𝟖𝒙إذا كان  + 𝟐 = 𝒙فإن 𝟏𝟖 = 𝟐

:أكمل الربهان ذي العمودين
𝟔إذا كان  𝒙 − 𝟒 = 𝟒𝟐،

𝒙فإن = 𝟏𝟏

املربراتالعبارات

𝟖𝒙 + 𝟐 = معطيات𝟏𝟖

𝟖𝐱 = الطرح للمساواةخاصية𝟏𝟔

𝒙 = القسمة للمساواةخاصية𝟐

املربراتالعبارات
𝟔(𝒙 − 𝟒) = معطيات𝟒𝟐
𝟔𝒙 − 𝟐𝟒 = 𝟒𝟐.......................
اجلمع للمساواةخاصية.......................

𝒙 = 𝟏𝟏.......................
1ريض / ث


