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الرياضــيات

يمكن        الرياضاتت فيت المطلقةت القيمةت عنت الحديثت قبلت
مواضيع        بدراسةت معنيت علمت الرياضياتت علمت بأنّت القولت
والفضاء        الجبرت أيت والتركيبت العدادت نظريةت مثلت الكميّةت

علماءتالرياضيات       يبحثت حيثت الرياضي،ت والتحليلت الهندسيت
الدلة        ووضعت الحقيقةت إيجادت علىت ويعملونت النماطت عنت

التفكيرت       استخدامت خللت ومنت النظريات،ت لبعضت الرياضيةت
وباستخدامت       الطبيعية،ت المظاهرت بعضت تحليلت يتمت الرياضيت

الشياءتالمادية     والمنطقالتجريدت  حركةت الرياضياتت طورتت
المنهجية       والدراسةت والقياست والحسابت العدت طريقت عنت

موضوعتما         دراسةت يستمرت أنّت المكنت منت حيثت للشكال،ت
. حله        ليتم قرون أو سنوات إلى الرياضيات [١]في

الرياضيات    في المطلقة القيمة

حسابية        عمليةت هيت الرياضياتت فيت المطلقةت القيمةت إنّت
المثال        سبيلت فعلىت الُمتغيرت جانبيت علىت كأشرطةت تُكتبت

- لت     المطلقةت القيمةت القيمة  I-1Iكالتاليتت 1كتابةت وتكونت ،
تعريفتالقيمة          يتمت أولل ثلثتطرق، عددتضمن لي المطلقة

منتهذا         اليجابيةت القيمةت إنّهات علىت الرياضياتت فيت المطلقةت
المطلقةتتفي        القيمةتت معادلةتت قيمةتت إّنتت لاتت ثاني الرقم،تت

العددتبقيمته        يساويت المتغيرت وهمات حلينت تنتجت الرياضياتت
بقيمتهتالسالبة،        العددت يساويت المتغيرت أنّت والُخرىت اليجابيةت
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أنّها         علىت الرياضياتت فيت المطلقةت القيمةت تعريفت يتمت لات ثالث
القيمة       المسافة فإنت بالتاليت التجاه،ت عنت النظرت بغضت

للمسافة        المطلقة القيمة تساوي حقيقي رقم لي المطلقة
ذُكرتفإنّه          لمات وبالضافةت العداد،ت خطت علىت صفرت الرقمت منت
فهذاتيعني         للمسافةت المطلقةت القيمةت استخدامت يتمت لمت إذات

الرياضياتتبالتالي        لمفهومت ُمنافٍت وهذات سالبةت مسافةت وجودت
على        الحصولت أجلت منت الصيغت تحسنت المطلقةت القيمةت

. واقعية   وقيم [٢]حلول

ويشمل       المطلقةت القيمةت لمفهومت أُخرىت تعميماتت هنالكت
والحقول      المرتبةت والحلقاتت والرباعياتت المعقدةت الرقامت

في       والمسافةت الحجمت بمفاهيمت علقةت ولهات والمتجهاتت
الفيزيائيةتوالرياضية،    المجالتت تمتوضع   [٣]مختلفت حيثت

عامت      فيت المطلقةت القيمةت قبلتجيان   1806مفهومت منت مت
اللغةتالنجليزية         إلىت المفهومت هذات أخذت وتمت ارجاندت روبرتت

وضع      1866عامتت  وتمت لا،ت لتيني لات مكافئ معاملل باعتبارهت مت
كارلتفي         قبلت منت عامودينت خطينت طرفيهت وعلىت المتغيرت

فيتت     1841عامتت  المطلقةت القيمةت وتمثلت البرمجياتتم،ت
( بالرمزت     العلميةت الحاسبةت القيمة  abs(xواللتت وتكونت ،

تكون          أّن المستحيل من ولكنها صفر أو موجبة إما المطلقة
القيمة         أنّت التحليليةت الهندسةت نظرت وجهةت منت إذت سالبة،ت

خط          طول على الصفر من الرقم ذلك مسافة هي المطلقة
الحقيقية  القيمتينت     العدادت بينت الفرقت تكونت وبالتاليت ،ت

. بينهما    المسافة هي [٣]المطلقتين

المطلقة    القيمة حساب

الولىتبأنّها         للوهلةت تظهرت المطلقةت القيمةت معادلتت حلت إنّت
تُحل        الحلت وأساسياتت خطواتهات معرفةت معت لكنت معقدة،ت

. للرقمت      [٤]بكلتسهولة  المطلقةت القيمةت كانتت هي nفإذات
فإّن         الحقيقيةت العدادت خطت علىت الصفرت منت الرقمت مسافةت

قيمةت        كانتت وإذات الصفر،ت هيت المطلقةت هيترقم  nالقيمةت
هيت       كمات تبقىت فإنّهات موجبت قيمةت    nحقيقيت كانتت وإذات ،n

هيتسالبة،          لهت المطلقةت القيمةت فإنّت سالبت حقيقيت رقمت هيت
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كانتت    إذات ات وتكونتقيمته     z= a+ biوأخيرل معقدت رقمت فهيت ،
هو   التربيعي المطلقة ل    الجذر السالب [٥].a^2+b^2غير

 

المتضادة  العداد

يسميان        البعدت نفست الصفرت عنت يبعدانت اللذانت العددانت

متضادان  . عددان

  . ا       صفرل ومجموعهما متساوية المطلقة قيمتهما أن أي

الصفرتوالخر          يمينت علىت يقعت لنهت موجبت أحدهمات أنت إل

الصفر      . يسار على يقع لنه  سالب

محور.........

مثال :

للعددت    )   (5)+ مضادت يبعدانت    -(5هوت خطواتتعن  5لنهمات
الصفر. 

 

مضادتللعدد      (4)- )هوت يبعدانت    (4  خطواتتعن  4لنهمات

الصفر
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مضاد          عام aهو -aبشكل

وإنماتعددان          متساويةت أعدادت ليستت هيت متضادةت أعدادت

المطلقة    القيمة نفس .لهما

|0=|0   +|3-| = |3 = |3: مثال

عام  موجب a = |a-| = |a( |+a: بشكل (عدد

القيمهتالمطلقه        نفست لهمات عددانت همات متضادانت عددانت

. ا     صفرل ومجموعهما مختلفه اشارتهما ولكن
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