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4.5 تعابري رضب ونتائجها

ن يف مترين  رضب أّول27 عدًدا طبيعيًّا:  نتمعَّ أ.   .1
كم صفًرا يوجد يف حاصل الرضب هذا؟  

1 وحّتى عدد معني "مرضوب العدد".   ي حاصل رضب جميع األعداد الطبيعّية من  نسمِّ

. !n نرمز إىل عاميّل عدد معنّي  n بواسطة إشارة التعّجب عن ميني العدد كالّتايل:  

تعبري الرضب املعطى يف هذه الحالة هو !27 )"27 عاميّل"(.

8 أصفار يف نهاية العدد. ماذا ميكنكم القول عن قيمة n؟ !n يوجد فيه  مرضوب  ب. 

؟ 30!
كم صفًرا يوجد يف نتيجة القسمة اآلتية: !40 ت. 

  :20 2 حتى  نرضب األعداد الزوجية من  ث. 

كم صفًرا يوجد يف حاصل الرضب هذا؟  

زاوية الحاسوب

. =fact(15) ل الصيغة اآلتية  ل عملّية مرضوب العدد يف برمجّية Excel كالتايل:  ( )fact. مثًل: لحساب !15، نسجِّ نسجِّ

إىل   15! العاميّل   Excel برمجّية   ُتقرّب  مثًل:  علمّية.  بكتابة  كبرية  نتائج  ذات  لتامرين  تقديًرا   Excel برمجّية  ل  ُتسجِّ

()right إليجاد األرقام األخرية يف هذه الحاالت. مثًل:  1012 × 1.3077(. نستعمل األمر  العدد "1.3077E+12" )أي 

68,000 ]باالفرتاض  right(A2,5)=  ونحصل عىل  ل الصيغة    !15، نسجِّ إليجاد األرقام الخمسة األخرية للعاميّل 

.]A2 fact(15)= كان مسّجًل يف الخلّية  أن 

ا تعطينا تقديًرا ال ُيتيح لنا إيجاد األرقام األخرية  ( )right محدودة أيًضا، ففي األعداد الكبرية جدًّ انتبهوا: دّقة العملّية 

للعدد. 

•   استعملوا هذه األوامر يك تفحصوا إجابتكم عن املهّمة 1.

•   ابحثوا يف حاالت إضافّية، واستعملوا فيها عملّية مرضوب العدد وتعابري رضب أخرى، ابنوا أسئلة إضافّية حول تعابري

    الرضب، وأجيبوا عنها.  
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.7 6, َو   ,4  ,3  ,2 5 أرقام، واألرقام هي  ن من  لدى عالية رمز بريدّي )عدد( مكوَّ  .2
نان  انتبهت عالية إىل أن كّل رقمني متجاورين يف الرمز الربيدّي ) األّول والثاين، الثاين والثالث، وهكذا دواليك( يكوِّ  

عدًدا ثنايّئ املنزلة يساوي حاصل رضب رقمني.   

جدوا الرمز الربيدّي لعالية. صفوا جميع االعتبارات اّلتي استعملتموها يك تجدوه.    

.720 حاصل رضب ثلثة أعداد صحيحة وموجبة هو    .3

3 تعابري رضب كهذه.  اكتبوا  أ. 

x ميثِّل العامل األصغر من بني العوامل الثلثة. ما هي أكرب قيمة ل x؟ ب. 

يوسف أصغر بسنتني من زوجته هداية.  .4
ُعمرهام يف هذه السنة هام عددان أّولّيان.    

يصبح ُعمر هداية يف السنة القادمة من مضاعفات العدد 11، وُعمر يوسف يساوي حاصل رضب عددين متتاليني.    
ما هو ُعمر يوسف، وما هو ُعمر هداية يف هذه السنة؟     

تحدٍّ

اختارت راوية ثلثة أرقام مختلفة )تختلف عن الصفر(.   .5
َبَنت جميع األعداد ثلثّية املنزلة املمكنة من األرقام الثلثة، وجمعتها.  

انتبهت راوية إىل أّنه ميكن كتابة املجموع اّلذي حصلت عليه كحاصل رضب عددين متتاليني.   

ما هي األرقام الثلثة اّلتي اختارتها راوية؟   

تحدٍّ

10 أرقام ويقبل القسمة عىل11 دون باٍق، ويظهر فيه كّل رقم مرّة واحدة فقط.    ًنا من  جدوا عدًدا مكوَّ  *.6
ذ ما ييل يك نفحص ما إذا كان هناك عدد يقبل القسمة عىل11:  إرشاد: ننفِّ

_ نجمع ونطرح أرقام العدد بالتناوب.  

 .11 _ إذا كانت النتيجة تقسم عىل 11 فإّن العدد يقسم عىل 

 .2 — 8 + 4 — 7 + 9 = 0 11، فإننا نحسب  28,479 يقسم عىل  مثال: لفحص ما إذا كان العدد 

28,479 يقسم عىل 11. 0 يقسم عىل  11، فإّن ذلك يدّل عىل أّن العدد  مبا أّن العدد  
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هل تعلمون؟ 

اسُتعمل مفتاح التشفري خلل مئات السنني لتشفري رسائل ولفّك رموزها أيًضا، 

وقد تغريَّ من حني إىل آخر خوًفا من اكتشافه. املشكلة األساسّية يف هذا النوع 

من التشفري هي توزيع املفتاح عىل املستعملني. اقرتح العالِم األمرييّك ويتفيلد 

1975 فكرة إنتاج مفتاحني: أحدهام  Whitf( سنة  ield Dif f ie( ديفاي

ر الرسالة ويكون عبارة عن مفتاح عاّم )للجمهور(، والثاين  يستعمله ُمشفِّ

يستعمله الشخص اّلذي يفّك رموز الرسالة ويكون عبارة عن مفتاح خاّص. 

تكمن عظمة فكرة املفتاح العاّم )للجمهور( واملفتاح الخاّص يف أّنه عىل خلف 

جميع أفكار التشفري السابقة، ليست هناك حاجة إلخفاء مفتاح التشفري؛ 

ا  رة ميلكون مفتاًحا آخر خاصًّ ألّن األشخاص الذين يحصلون عىل الرسالة املشفََّ

غري معروف للجمهور. يف سنة  1977 وجد ثلثة علامء حاسوب ورياضّيات - رون ريووست، ليئونارد أديلامن 

)أمريكيان( وعادي شمري )إرسائييل من معهد وايزمن( - داّلة رياضّية ُتتيح تشفري رسالة دون إمكانّية فّكها بواسطة 

نفس مفتاح التشفري، بل بواسطة مفتاح تشفري آخر.  

(Rivest, Shamir, Adelman) عىل حاصل رضب عددين أّولّيني.   RSA تعتمد املفاتيح يف طريقة التشفري 

N. يختار الشخص اّلذي يفّك رموز الرسالة عددين  q وحاصل رضبهام  p َو  نفرتض أّن العددين األولّيني هام 

ري الرّسائل. ُيتيح املفتاح العاّم إرسال  N  إىل ُمشفِّ أّولّيني، وُيرسل املفتاح العاّم )للجمهور( اّلذي يعتمد عىل 

N أساًسا ملفتاح فّك الرّموز الخاّص، لذا فإّن األشخاص اّلذين  q( ل  ل العاملن األّولّيان )p َو N. يشكِّ رسائل بواسطة 

يحصلون عىل الرّسائل )وليس املشّفرون فقط( هم فقط اّلذين يستطيعون فّك رموز الرسالة. فّك الشيفرة متعّلق 

ا )عّدة  ا فإّننا نحتاج زمًنا طويًل جدًّ مبعرفة األعداد األّولّية اّلتي يتّم اختيارها، إذا كانت هذه األعداد كبرية جدًّ

ا الكتشافها.    سنوات( لحسابها، ونحتاج أيًضا إىل حاسوب قوّي جدًّ

يحاول رياضّيون كثريون حّل مشكلة إيجاد عوامل حاصل رضب عددين أّولّيني كبريين، لكن مل ينجحوا حّتى اآلن يف 

.RSA اخرتاق طريقة الّتشفري 
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نحافظ على لياقة رياضّية

.6!  =  720 معلوم أّن   .1
احسبوا نتائج التامرين اآلتية دون أن تستعينوا باآللة الحاسبة: 

خ. ج. ت. أ. 

د. ح. ث. ب. 

:= اكتبوا < أو  >  أو   .2

خ. ج. ت. أ. 

د. ح. ث. ب. 

سّجلوا عدد األصفار اّلتي تكون يف نهاية نتائج التامرين اآلتية:   .3

109 + 1 خ.   210 ج.   10003 ت.   106 أ. 

109 + 105 د.   55 ∙  25 ح.   56 ث.   1002 ب. 

أُحجية

.)...,16  ,9  ,4  ,1 ُتعترب السنة "كاملة" إذا كان مجموع أرقامها مرّبع عدد معنّي )مثًل: 

2002 هي سنة "كاملة"؛ ألّن 22 = 4 = 2 + 0 + 0 + 2 . السنة 

3000(؟ ماذا تكون "السنة الكاملة" األخرية يف هذا األلفّية )حّتى سنة 


