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 مقدمة
 مراحل الفكر :

هذا األمر البحث عن توفٌر  استلزمو  " البقاء على قٌد الحٌاة "أساسً وحٌد  بشًء اإلنسان البدائً بانشغالهتمٌز 

 جوعا.ٌموت  حتى ال األكل   - األساسٌة:الحاجٌات 

 بردا.حتى ال ٌموت  اللبس -

 قهرا.ٌموت  حتى الالدفاع  -

أي اخذ ما هو متوفر فإن نفذ ما هو متوفر انتقل إلى منطقة  مرحلة االستهالكتفاعله مع الوسط هً  أولى مراحلفكانت 

سواء كان المأكل نباتٌا أو حٌوانٌا كان لزاما على اإلنسان البدائً أن  ، بالترحال تمٌزت هذه المرحلة أن، أي األخرى 

ٌتعامل مع ندرة الموارد ) النباتٌة / الحٌوانٌة( و كٌفٌة الحصول علٌها . و بالتالً توجب علٌه التفكٌر فً توفٌر الوسائل 

 المساعدة .

المرتفعة " العصً لبلوغ األجسام  مثل:من وسائل  توفراستغبلل ما هو م أي االستغاللمرحلة  :الثانٌةالمرحلة  تأتًو هنا 

 "حادة.التقطٌع حجارة  وسائل -الصٌد من حجارة    وسائل -

 .التصنٌعمرحلة ٌنتقل اإلنسان إلى توفٌرها رغم عدم توفرها وهً  الوسائل هذه فإن لم تتوفر له

ستعمال وسٌلة ما لغرض غٌر الغرض فً كٌفٌة اوهً التفكٌر  مرحلة التعمٌمبالتوازي مع هذه المرحلة ٌمكن أن نذكر 

 وسٌلة.الموضوعة ألجله أو التفكٌر فً كٌفٌة تحقٌق غرض بأكثر من 

 

مع الوسط أثناءها كان اإلنسان فً تفاعل دائم  اإلنسان قبل الحضارة وبعدها و اختصاصكل هذه المراحل كانت من  -

 . العلم –الخرافة  –الفن أنواع :  3وٌمكننا أن نقسم هذا التفاعل من الناحٌة الفكرٌة إلى 

  . ط بهالمحٌ ٌمثل الكوننسان أن بالفن أراد اإل

 .  هو خارق تفسٌرا لكل ماالخرافة فجعلها أما 

 .ر الكون التً تسٌ(النوامٌس ) أو السنن القوانٌنأن ٌضع بالعلم فأراد به  و
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 :) Paléolithique(قبل الحضارة مرحلة ما

 
    pierre tailléeالحجارة المقطوعة استعمال و االستهبلكمرحلة  ا: ومن خصائصه سنة قبل المٌالد مالٌٌن 3حوالً 

 .بحثا عن مصادر الرزق الترحال وتمٌزت ب

 

 

 (:néolithique) مرحلة العهد الحجري الجدٌد

 
 أول عملٌة تصنٌع هً تقنٌة الحجارة. و  قبل المٌالد آالف تسعأي حوالً  التصنٌعو بدأت هذه المرحلة مع مرحلة 

كاختراع  مرحلة التعمٌمأو  اختراع الوسائلو  –تربٌة المواشً  –الزراعة  : و تصنٌع الغذاء، و معها بدأتالمصقولة 

 .العجلة

 .بالتجربةأو  بالتعلٌمما اتورٌث التقنٌة  بالتالًو المحافظة علٌها تطلبت عملٌة التصنٌع 

  

و جعل عملٌة التصنٌع خارقة و  ذو سلطةكلما كان صاحب الصنعة نادرا و كلما كان الشًء المراد تصنٌعه ضرورٌا و 

 و بالتالً كان السحر إن أمكن القول "سلف العلم".من بسط نفوذه أو الخرافة لٌتمكن  درجة السحرربما رفعها إلى 

 

مكنت عملٌة التصنٌع من توفٌر الحاجٌات و تعدد المواهب مما اضطر اإلنسان إلى االستقرار نظرا لتمكنه من توفٌر 

حاجٌاته دون االضطرار إلى الترحال ، و خلق ارتباطا بٌن اإلنسان و التراب )الملكٌة( ، و اضطر تعدد 

و االنتقال من استقبللٌة فردٌة إلى استقبللٌة جماعٌة ، و ظهرت  مرحلة التخصصالبلزمة اإلنسان إلى  المواهب

و هو أصل كلمة حضارة ، أي أن اإلنسان أصبح حضرٌا و  التجمعات السكانٌة )الحواضر(بذلك أولى 

 بالمصطلحات الحدٌثة ٌقال أن اإلنسان مواطن ألن ارتباطه بالتراب ٌجعله ٌنتمً إلى الوطن .

 

أي  مباشراالذي كان التورٌث ٌتمكن اإلنسان من نقل معارفه ) تقنٌة تصنٌع أو معلومات ( استعمل  و حتى         

بالمحادثة و المشاهدة ثم تطور لٌصبح بالتجرٌد ) التدوٌن ( و بذلك توسعت مناطق النفوذ لشمل مجموعة من 

ق اأور جنوب العرثل حضارة م دولة –بمدٌنة التجمعات السكانٌة و لذلك كانت أول الحضارات هً ما ٌعرف 

سلطة مركزٌة و منطقة واسعة و آشور و كالدة و سومر ...الخ ، وبعدها جاءت الحضارات و التً تمثلت فً 

  كحضارة ببلد النٌل . للنفوذ

، ولذلك ظهرت  توفر الماءو نبلحظ أن العنصر األساسً فً ارتباط اإلنسان بالتراب لتكوٌن حضارة مع الزمن هو 

 –الماٌا –الهند ( أو فً أمرٌكا ) األزتك  –الحضارات األولى مع ضفاف األنهار ، سواء فً آسٌا ) الصٌن 

 األنكا( أو فً أوروبا ) ستون انج ( .
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 مراحل تطور التصنٌع :

 
حٌث بدأت عملٌة تصنٌع المادة مما سهل صناعة األدوات و انتقل بذلك اإلنسان  العصر البرونزي ق م : 0022حوالً 

 ( . ظهور الترفمن توفٌر ما ٌحتاجه إلى توفٌر ما ال ٌحتاجه ) من الضرورٌات إلى الكمالٌات( ) 

بحٌث  حدٌدعصر الها ٌأتً ك ما ٌعرف بالسلطة الحاكمة ، بعدوسع مناطق النفوذ و ظهر بذل ل هذا األمر الزراعة وسه

 تسهل عملٌات التصنٌع أكثر و بالتالً توسعت المعارف أكثر و معها مناطق االستغبلل أو النفوذ .

 

 استعمال الكتابة لتورٌث التقنٌات و الكتابة هً مجموعة منظمة من الرموز . إلىتوسع المعارف اإلنسان اضطر 

الرافدٌن )المسمارٌة( و الهٌروغلٌفٌة فً ببلد النٌل ن حضارة سومر فً ببلد فً كل م ق م 3222 حوالًظهرت الكتابة 

أو أكثر أو فعل أو أكثر ، ثم  شًءفكانت فً بداٌة األمر تعبر عن األشٌاء أو األفعال برموز و كل رمز ٌعبر عن 

تطورت الكتابة لتصبح أبجدٌة )بعد أن كانت صورٌة ( حٌث كل رمز ٌعبر عن صوت و مجموع األصوات 

 تكون كلمات .

 . ق م 0022عند الفٌنٌقٌٌن حوالً و ظهرت الكتابة 

 من المفاهٌم رموز للتعبٌر عن عدد غٌر محدود مكن هذا األمر من تسهٌل عملٌة التعلم و ذلك باستعمال عدد محدود من ال

 

 

 

 حضارة بالد النٌل :

 
، فقد  االتصاالتو تسنى لها هذا بفضل توفر الكتابة و طرق  ، ذات سلطة مركزٌةرة ببلد النٌل بكونها تمٌزت حضا

و نقل المعلومات و تورٌث المهارات . و كان الطرٌق األساسً للمواصبلت هو  التقنٌاتمن جرد  الكتابة مكنت

 نظرا لتمركز التجمعات السكانٌة على ضفافه ألن باقً الببلد كانت صحراوٌة . نهر النٌل

 طة المركزٌة من بسط نفوذها على كامل الببلد سواء بالمراقبة أو بالعقوبة .مكن هذان األمران السل

و تواجد فً هذه الحضارة طبقة الكتاب ) المدونون ( و هم المسئولون عن تدوٌن تارٌخ الصناعة ، المحاصٌل ، العلوم ، 

 وبذلك كانوا سلطة قائمة بذاتها أعلى من سلطة العسكر .

 رفاهٌة مكنتها من تخلٌد أثارها عن طرٌق إنجازاتها المعمارٌة مثل األهرامات . و قد كانت هذه الحضارة ذات

 

عرفت الحضارة المصرٌة برٌاضٌاتها العملٌة أي ناتجة عن حاجٌات مثل حساب مساحة  الرٌاضٌات المصرٌة :

 األراضً و أحجام المحاصٌل و تقسٌم الغبلت ...الخ ) ذات نظام عشري ( .
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 من عملٌة تربٌع دائرة أي إٌجاد مربع له نفس محٌط أو مساحة دائرة ما . πتمكن المصرٌون من حساب قٌمة 

π = 4(8/9)
2 = 3.1605 

V = h (a2 + ab + b2)/3. 

 

و استعملوا الجداول إلجراء عملٌة الضرب و القسمة حٌث عرفوا خاصٌة توزٌع الضرب على الجمع و كذلك برعوا فً 

 . منها األهرامات  حساب الحجوم

 علم الفلك :

النٌل ، و هذا لبسط  لمعرفة فترة فٌضانمن زرع و حصاد و كذلك  لتحدٌد المواسم الفالحٌةاستغل المدونون علم الفلك 

 السٌطرة على الشعب بإٌهامهم أن الفٌضان ٌتم بأمر من الملك .

 (- julienتقوٌم )  360السنة لتكون  أٌام 5 إلٌهاٌوم ٌضاف  33شهرا بكل منها  21السنوي ٌتكون من  التقوٌمو كان  
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 بالد مابٌن النهرٌن ) الرافدٌن ( :

 
 بدول ذات سلطة جغرافٌةأي  الدولة –بالمدن تتواجد هذه الحضارة على مدى نفس فترة تواجد ببلد النٌل و تمٌزت 

 حمو رابًق م كانت أقوى مدٌنة هً سومر ثم بابل ) مدٌنة  3333فمثبل حوالً  محدودة بما ٌحٌط بالمدٌنة .

 ق م مدٌنة كالدة . 2333ق م مدٌنة أشور و بعدها بحوالً  1333دستور مكتوب ( و ثم حوالً  أول

 

 ذو أساس ستٌنً. كان ترقٌم الحساب  الرٌاضٌات :

  مثال:

 فً النظام العشري و ٌمثل فً النظام الستٌنً : 010333وهو  60 × 31 60 × 57 +2 40 + 60 × 46 +

 

 
 

و بالتالً تعرف كسوره ببساطة لذلك نستعمل فً العصر  6. 5. 0. 3. 1ألنه ٌقبل القسمة على  62إختارو األساس و قد 

 ساعة. 21ثانٌة و النهار أو اللٌل إلى  63دقٌقة و دقٌقة ل  63فً تقسٌم الساعة إلى  الحدٌث هذا األساس الستٌنً

 إال سدس . –إال ربع  –لذلك وجدت ساعة إال ثلث  6. 0. 3. 1القسمة على  21ٌقبل العدد 

 

 نً لببلد الرافدٌن ( "رمز و لٌس عدد ) فً النظام الستٌ هو 63"كل عدد اقل من 

 

 :ق م فمثبل  29و فً هذه الحضارة استعملت جداول مربعات األعداد و وجدت فً لوحات صلصالٌة فً القرن 

82 = 1, 4 = 1 × 60 + 4 = 64 

= 58, 1 (= 58 × 60 +1 = 3481). 259 

 و استعملت هذه الجداول فً عملٌة الضرب باستعمال الجداء الشهٌر بحٌث نكتب :

ab = [(a + b)2 - a2 - b2]/2 

 X²و لألس ب  Xكانت هذه الحضارة أول من رمز للمجاهيل ب 

 فمثال لحل المسألة التالية :

  8طىل ضلعين تعطي  إليهامساحة مزبع يضاف 

        

            

(   )    
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 ق م  0333 إلى 3533العجلة ظهرت فً ببلد سومر حوالً  أنتبٌن اآلثار 

 

ذور ق م و قد وجدت لوحة كتبت فٌها خوارزمٌة لحساب الج 1533كما اخترعوا نظام القٌاس و الوحدات حوالً 

 .العملٌة العكسٌة للتربٌع ()

 
 مثال :

 :  N=169نأخذ 

an=10                        an+1=13.45 

an= 13.45                     an+1=13.0075 

 

valeur = 13 

 

 :N=2نأخذ 

an=1                       an+1=1.5 

an=1.5                         an+1=1.4166 

an=1.4166                     an+1=1.41421 

 

valeur = 1.41421 

 

 

 التً تحقق الخاصٌة  األعدادعرف سكان ما بٌن النهرٌن قانون فٌثاغورث عن طرٌق ثبلثٌات 

         (     ) 

 الضلعٌن طولً مربعً مجموع ٌساوي القائمة للزاوٌة المقابل الضلع طول مربع الزاوٌة، القائمة المثلثات فً» : حٌث 

 . «اآلخرٌن

 (3:0:5) مثال :

  .وكانت تستعمل من طرف البنائٌن و ماسحً األراضً لصناعة المستطٌبلت أو الزواٌا القائمة 

 (  كانت معروفة عند المصرٌٌن .3:0:5الثبلثٌة) مالحظة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

a 

b 
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 و خمس( 365)  365513 إلىالشمسٌة تساوي كان التقوٌم قمرٌا و السنة  علم الفلك :

 الفلكٌة . األبراجمن وضع علم  أولالدورة القمرٌة لحساب مواقٌت الخسوف و هم  ونلو كانوا ٌستعم

 

( و أولٌة أعداد)  3،  7السحرٌة  كاألعداداشتهرت هذه الحضارة ببعض المعتقدات الخرافٌة  : األحٌاءالطب و علم 

 تداوواالمفاصل و  أمراضكالحمى و الجذري و  األمراضالذبائح و عرفوا بعض  أحشاءقراءة الطالع فً 

 لقٌح االصطناعً للنخٌل .الت ابتكرواو المعادن و صنفوا الحٌوانات وفق عائبلت و  باألعشاب

 

 

 

 

 

 الحضارة اإلغرٌقٌة :
 

 إلىتعتبر هذه الحضارة طفرة فً تطور الفكر البشري ألنها أسست لمفهوم الفكر و التفكر غاٌة فً حد ذاته و ال ٌحتاج 

 .التجرد إلىنقلوا الفكر البشري من التجرٌد  أنهممعٌشٌة ( و بالتالً ٌمكن القول  أو حاجٌهمبررات أو دوافع ) 

على الحضارة و تطوٌرهم للتقنٌات ألن التجارة تستلزم  العتمادهمو ساعدهم فً ذلك احتكاكهم بالشعوب األخرى نظرا 

 . التكلمو حقهم فً  لمبدأ الدٌمقراطٌة أو المساواة بٌن السكان ٌسهمتأسالسفر و أخٌرا 

 

بظهور مبلك و تمٌزت  بالفترة الهٌلٌنٌة الثانً ق ماأللف مع فترات تبدأ  إلى اإلغرٌقٌمكن تقسٌم ظواهر حضارة 

و  فترة ما قبل سقراط أوكانت فترة العصور الغابرة  ق م 002حوالً األراضً و طبقة حاكمة  ، بعدها اي 

و كونوا سلطة مقابلة للحكام و عندها ظهرت الفلسفة و تطورت  'ظهرت فٌها طبقة األغنٌاء الجدد ' البرجوازٌة 

 العلوم .

و تمٌزت بظهور الدٌمقراطٌة و بروز أشهر الفبلسفة اإلغرٌق و تنتهً هذه  الفترة الكبلسٌكٌةبدأت  ق م 0القرن فً 

و هً فترة األوج بالنسبة  الفترة الهٌلٌنستٌةوعندها بدأت  . ق م 333أي  حكم االسكندر المقدونًالفترة مع بداٌة 

 لهذه الحضارة و استمرت حتى ظهور الرومان .

 

الوسطى و من  أوروبا إلىالحضارة اإلغرٌقٌة فً بداٌتها من غرب إٌطالٌا الى غرب تركٌا و من جزٌرة كرٌت امتدت 

 مٌلً و تراس بتركٌا ( –سبارتا بالٌونان  – أثٌنامدنها )  أشهر
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الكبلم و و لذلك عرفوا بعلم  اإلقناعكانت المٌزة األساسٌة فً الفكر اإلغرٌقً هً قابلٌة الفهم و كانوا ٌبحثون عن 

)  أغوراالدحض . و بالتالً أسسوا  لحرٌة الكبلم وصنعوا لذلك مكان سموه  إلىالنقاشات الهادفة لئلبداع و 

 مفهوم التجرد و الكبلم فً المنطق . األمرالمكان العام ( و طور هذا 

 

 فترة ما قبل سقراط :

 

الذرٌة و من  -االلٌانٌة  -مدنها وهً االٌونٌة غرب تركٌا و الفٌثاغورثٌة  إلىو ظهرت فٌها عدة مدارس فلسفٌة تنسب 

 كل هذه المدارس خارج الٌونان . أنالمبلحظ 

 

ن فاستوحى من ٌو تتلمذ فً مصر على ٌد الكهنة ودرس كتب الشلدانٌ األبوٌةو هو مؤسس  مدرسة طالٌس المٌلً :

و من دراسته لجداول  األهراماتلقٌاس ارتفاع و التً استعملها  باسمهالتً تعرف  نظرٌة التناسبالمصرٌٌن 

و هو  الفلكٌة األجرامعن دورٌة حركات  إٌحاء أولو ٌعتبر هذا  ق م 030تنبأ بكسوف سنة الشلدانٌن الفلكٌة 

النظرٌات ) نظرٌة المثلث  أهم) الساكنة( و المغناطٌسٌة ، أما  الظواهر الكهربائٌة من وصف بعض أول

العقبلنً بدل التفسٌر بالخوارق و من تبلمٌذه هٌرانٌت ، اناكسمس ، التفسٌر  لمبدأ أسسفً دائرة ( و  وىالمحت

و اعتبر أن أصل األشٌاء هو غٌر المحدود ، أما  مبدأ الساعة الشمسٌةو كان األخٌر هو من وضع اناكسمندر..

فلكٌة المعبرة عن  األجرام المعروفة و الثانً فهو أن أصل األشٌاء هو الهواء و هو أول من وضع الكرات ال

 اعتبر أن األرض اسطوانٌة أما الثالث فاعتبر أن أساس األشٌاء هو النار و أن الكون دائم التغٌٌر .

من  أول اإلغرٌقعالم فً الرٌاضٌات بالمفهوم الحدٌث مثلما ٌعتبر  أولولد فً ساموس و ٌعتبر  مدرسة فٌثاغورث :

 تدرس لذاتها أيلعلم الرٌاضٌات بصفة مستقلة عن بقٌة العلوم  أسس

التناسب العددي و هو أول من عرف بكروٌة األرض على األساس أن ل اٌمكن ان تكون كذلك بسبب  و كان ٌؤمن بمبدأ

التناظر و ان االرض لها حركة حول بؤرة ) مركز الدوران( و ٌعرف بنظرٌة المثلثات القائمة و هو مخترع 

برغً و البكرة و الطائرة الورقٌة و كان اٌمانه بالرٌاضٌات الى حد التطرف حتى جعل كل الوجود أرقام و ال

 و توفً هناك .  crotonéنظرا لتطرفه تم نفٌه الى مدٌنة 

 

 

 

 : veliaااللٌا 

 

الكبلم الجدلً ) حوار للوصول الى الحقٌقة( او التجادل لدحض االخطاء و الوصول الى الحقٌقة و من  بمبدأو اشتهروا 

و   paraménidو من بٌن ممثلً هذه المدرسة  " الكائن االسمى وحٌد صمد و ازلً"بٌن اقوالهم المنطقٌة 

عرف بمعضبلته  zenonالذي ٌعتبر ان المنطق او التفكر هو الحقٌقة و ان الحواس تؤدي الى المظاهر فقط . و 

المنطقٌة مثل معضلة السهم و التً برهن فٌها انه ٌمكن ان تجمع اشٌاء غٌر منتهٌة العدد لتحصل على قٌمة 

 .ء بالمفهوم الرٌاضً للنهاٌة محدودة ) منتهٌة ( و هو اول اٌحا

و اصل مفهوم العناصر االربعة : النار تعبر عن مفهوم حدٌث للطاقة اما التراب الماء الهواء فهً empedokles و

 اشكال المادة الثبلث صلب سائل غاز . كما درس انتشار االوبئة والبصرٌات و تطور اشكال الحٌاة .

 

ٌند لوسٌب و كان االول كثٌر الترحال و هو الذي و ٌمثلها دٌموكرٌت و كلممدرسة اتومٌست ) الذرٌة ( : نسبة للذرة 

وضع مبدا ان المادة تتكون من عناصر اولٌة تدعى الذرات ) ماال ٌمكن تقسٌمة( و كان ٌعتقد ان الطبٌعة نتجت 

عن تركٌبات عشوائٌة للذارت و ان الكون نتج غٌر مخٌر) مسٌر( و ان الحرٌة وهم و من نظرٌاته الرٌاضٌة 

 جسام الناتجة عن المنحنٌات .حجم المخروط و اال
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 : قرن بركلس ( –الفترة الكالسٌكٌة : ) ما بعد سقراط 

 

 و هو حاكم اثٌنا الذي انهى الحكم الدٌكتاتوري و أنشأ ما ٌعرف اآلن بالدٌمقراطٌة ) حكم الشعب ( . 

 

و معه بدأت الفترة الكبلسٌكٌة و ٌعتبر اعظم فٌلسوف فً عصره ، اهتم بالعلوم االساسٌة و االنسانٌة على حد  سقراط :

و  سواء ، و كان ٌعرف ب مولد الحكمة ، حٌث كان ٌعتمد طرٌقة األسئلة المرحلٌة الجدلٌة الموصلة للجواب

 سبب .طرٌقة طرح الفرضٌات لرؤٌة النتائج دون ان ٌكون لهذه الفرضٌات 

او فً أطراف المدٌنة النه منع من التدرٌس  لم ٌترك اي اثر كتابً و انما دون تبلمٌذه حواراتهم معه و كان ٌلقن ماشٌا

 بحجة افساد الشباب .

 

وهو تلمٌذ سقراط و كاتب الحوارات و كان مثالٌا فً فلسفته حٌث فرق بٌن العلم الذي نحس به و العالم الذي  افالطون :

 ٌمكن ان نفهمه و هو الً اسس األكادٌمٌة .

 وترك ثالث مسائل هندسٌة غٌر قابلة للحل و هً :

 تربٌع الدائرة ) جعل مساحة الدائرة من مساحة مربع ٌساوٌها ( -

 اٌجاد مكعب حجمه ٌساوي ضعف حجم مكعب ما بالمدور()مكعب نسخ مضاعف لل  -

 زواٌا متساوٌة بالمدور . 3تقسٌم زاوٌة الى  -

 حٌث نعرف انه ال ٌمكن حل هذه المسائل بغستعمال مالدور فقط 

و من تبلمٌذه أودوكس من مدٌنة كنٌد ) عرف بدراسته لبلعداد الصماء و بعدها الحقٌقٌة حٌث مثلها على خط 

 و اشتهر بحساب المساحات و الحجوم و هو الذي انشأ مرصد كنٌد ( .مستقٌم 

أرسطو : و لقب بأرسطو طالٌس أي األفظل بٌن الناس و هو تلمٌذ افبلطون و اسس مفهوم الثانوٌة النه 

عارض استاذه فً مثالٌته و لذلك اسس مدرسة تختلف عن مدرسة استاذه ، ودرس مختلف العلوم و قد درست 

 مرجعا الى غاٌة نهاٌة القرون الوسطى و هذا عن طرٌق نقادها . انتكتاباته و ك

كان ٌعتقد ان المبلحظة هً اصل المعرفة و ان العلوم االساسٌة مثل الرٌاضاٌت ماهً اال وسٌلة للوصول الى 

اول من عرف الحركة و فً كتابه عن الكون اعتبر ان االرض  كتابة المعرفة ، و هو مؤسس علم األحٌاءو

كروٌة من منطلق فلسفً ناتج عن التناظر و منطلق تجرٌبً حٌث انه تبرز السفن القادمة من وراء االفق بداٌة 

، و هً الذي  من اعبلها ) االرض غٌر مستوٌة ( و ان ظل االرض على القمر اثناء الخسوف غٌر مستقٌم

 . 29ثٌر و هو مفهوم نقضته تجربة مٌكلسون و مورلً فً نهاٌة القرن اسس مفهوم األ

 

 

 ق م ( : 333الفترة الهٌلٌنستٌة او المقدونٌة : ) 

 

و بدأت بسٌطرة فٌلب المقدونً على ببلد االغرٌق و بلغت اوجها مع حكم ابنه االسكندر و تمٌزت بانتشار 

االبٌض المتوسط وامتدت الى الهند و تمٌزت ببناء مدن للبحر  الفكر االغرٌقً على كامل الحوض الشرقً

تعبر عن حضارة االغرٌق فً كل هذه المناطق و اشهرها االسكندرٌة و منارتها التً تعد من عجائب الدنٌا 

 الف مجلد . 733السبع و مكتبتها التً حوت اكثر من 

 أشهر علمائها :

 

و هو اوال من اسس لعلم الهندسة بحٌث جعله منطقٌا مستقبل عن غٌره و غٌر متعارض مع نفسه  اقلٌدس :

 نظرٌة 067ٌستنتج منها كل نظرٌات الهندسة المستوٌة ووضع منها بوضع تعارٌف و مسلمات محدودة 
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 . اذا ٌعتبر اقلٌدس طفرة فً عصره و فً تطور الفكر لبناء علم قائم على تعارٌف و مسلمات

 

 بولونٌوس :ا

 المكافئ و كان ٌلقب بالهندسً الكبٌر  -الناقص  –و هو اول من عرف القطع الزائد 

 ارتكاز نقطة اعطونًارخمٌدس : و هو اول من درس العزوم ورفع االشٌاء و درس االجزاء العائمة . " 

 " .الكون لكم احمل

 طرٌقة لحساب مساحة المثلث بدون اللجوء لبلرتفاع العملٌة ومن بٌن عبلقاته :هٌرون : واشتهر بالهندسة 

 
 ٌمثل المحٌط . كم اشتهر باختراعه للآلالت البخارٌة للفتح اآللً لؤلبواب . pهً اضلع المثلث و   (a,b,c)حٌث  

 

فهو  مسالة . اما الخوارمً 289" جد الجبر " . و عرف بكتاب الحساب الذي وضع فٌه اساسٌات التحلٌل و   دٌوفونت :

 ابو الجبر .

 

 ولد بساموس و هو اول من وضع الشمس كمركز لبلجرام و حدد المسافات بٌن االرض و الشمس و القمر . : ارٌستارك

 

ٌرة االنقبلب اشتهر لكونه اول من قاس او حسب محٌط االرض بطرٌقة علمٌة بمقارنة زاوٌة الظل عند ظه إراتوستان :

 ° . 7االسكندرٌة  و° 3 ان( بٌن اسوجوان 12الصٌفً ) 

 

  

  Stad de 157.5m533                        7°                                      

                                              

                              X                              363° 

 

  
        

 
  ملعب       

 

X=46660 km ( 39941 km) 

 األولٌة األعداد إلٌجادكما ابتكر طرٌقة الغربال 
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 هٌبارك الفلكً :

على محٌط الدائرة نجم ( كما ابتكر طرٌقة الدوائر المتراكبة ) كل دائرة مركزها  000وضع جداول للنجوم ) حوالً 

 هو الخطأ فً االرتٌاب( 6.5ثانٌة ) 12دقٌقة و  54ٌوم و  365وقدر السنة ب  الكواكب،سر حركة األخرى ) لكً ٌف

) العبلقة  مبدئٌةمن تكلم عن التحرٌكٌات بطرٌقة  أولو القمر باستعمال خسوف و هو  األرضو كذلك قدر المسافة بٌن 

 .  cos و  sinبٌن مسبب الحركة بالحركة( و وضع جداول للدوال المثلثٌة 

 

 

  

 

 

 

 

 دحضها كوبٌرنٌك . أن إلىمركز الكون" و قد استمرت نظرٌته  األرضصاحب نظرٌة "  بطلٌموس :

 

 

 

ألن الحضارة  اإلسالمٌةغاٌة العصور  إلىفً السٌطرة على الفكر البشري  اإلغرٌقٌةاستمرت الحضارة 

ال  أيت ذات فكر واقعً المتوسط كان األبٌضالسٌطرة السٌاسٌة على البحر  أفقدتهاالرومانٌة التً 

بالنسبة للحضارات شرق آسٌا أي الهندٌة و الصٌنٌة لكن هذا ال ٌمنع من  األمرتؤمن بالتجرد ، وكذلك 

 . sinو  2وجود بعض االكتشافات الهامة فقد ابتكر الهنود المدفع الحدٌدي و عبارة الجذر و العدد 


