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 رشا بعاج الدكتور ة: ◄                                                 

                        يف  التحليل  العددي  عنوان احملاضرة: مقدمة                      و الثاني : الـأوىلاحملاضرة ◄                     

 نفس الزمرة.إلى أهمية االلتزام بالحضور في  بداية المحاضرةلقد نوهت الدكتورة في  -

 مطاط. لنترللدكتورة رشا بعاج و ب ابكتباإلضافة إلى ضرورة وجود ال -
 (.2( و )1كونها أساس دراسة مقرر التحليل العددي ) علميةوكذلك ضرورة وجود آلة حاسبة  -
 لة الحاسبة.يجب على الطالب تعلم كيفية استخدام اآل -

) ال يسمح بتدوير األعداد ذات المنازل العشرية  إلى أقل  عند تقريب األعدادفي االمتحان :  مالحظة

 من خمسة منازل عشرية(.

 مقبول ( -  0.94352موفوض( بينما  )  - 0.943 :    )مثال

 محتوى المقرر:

 مفاهيم أساسية في التحليل العددي. 
 حل المعادالت غير الخطية. 
 االستيفاء بكثيرات الحدود. 
 تكامل(  –)تفاضل .التفاضل والتكامل العددي  

لذلك يجب دراسة الطرق كاملة حيث تحدد طريقة كل بحث من البحوث السابقة له عدة طرائق للحل  -

 ة االمتحان ويجب االلتزام بها...حل السؤال في ورق
 .........لنبدأ اآلن محاضرتنا 

 التحليل العددي: هو بناء خوارزمية عددية لحل مسألة رياضية معرفة ومستمرة .ما هو 

 (Rad:  يجب وضع اآللة الحاسبة على التقدير الستيني راديان )مالحظة

 ( في اآللة الحاسبةCASIO fx – 99 IES PLUS  يكون ذلك بالضغط على الزر )shift 

 فيحسب العدد بالراديان .... 4بالضغط على  Radواختيار الخيار الرابع   Mode وبعده
 ما إذا كان بإمكاني استخدام التحليل العددي لحل هذه المسألة ام ال ؟فيأوال لحل مسألة ما نتساءل  -

 مسألة
 ؟لنسأل هل المسألة قابلة للحل 

 

 ال                                 نعم                                               

 ) وذلك إذا تم إثبات أنه ال يوجد إمكانية                         عن طريق مبرهنة ثبات اإل)وذلك إذا تم 

 .   إليجاد الحل (                                                             (حلأن هناك      
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∫   :  مثال  𝑥2 + 5𝑥 𝑑𝑥 
3

2
∫     :مثال                                                 ln 𝑥 𝑑𝑥

2

−2
      

                                                     

 يمكن للتحليل                             التمرين غير قابل للحل ومنه ال يمكنالتمرين قابل للحل ومنه 

 العددي إيجاد الحل                                                     للتحليل العددي إيجاد الحل 

 

 :ومنه إذا كان الجواب نعم وكان يوجد إمكانية للحل نطرح سؤال جديد -

 ؟؟هل لها حل تحليلي 

 

 نعم                                          ال                                   

 عطاني الحل بالطريقة العددية      وذلك إذا ا                      وذلك إذا أعطاني الحل بالطريقة التحليلية  

 Qونسميه الحل الصحيح أو الحل الفعلي                            ونسميه الحل التقريبي ونرمز له ب 
 Tرمزه 

 التحليل العددي يختلف عن الحل التحليلي.  - :مالحظة

 التحليل العددي يعني بناء خوارزمية  -                  

 : ما هو معيار نجاح الخوارزمية العددية 

a)               : إذا كان الحل الفعلي موجود يكون𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 = |𝑇 − 𝑄|     الخطأ الفعلي 
 لوجود القيمة المطلقة ويمنع حسابه كقيمة سالبة . )موجب باالتفاق(الخطأ الفعلي دائما موجب -   

 ماذا سنفعل بالمقدار السابق أي بالخطأ الفعلي ؟

 سنرى إذا كان الخطأ الفعلي :

 

 صغير                                            كبير                               

𝑅𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡نوجد الخطأ النسبي                          (نقول عنه ناجح) الحل مقبول          = |
𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡

𝑇
|   

                                                        

 فعلي )موجب باالتفاق( نسبيخطأ                                                                                  

𝑅𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡بعدها سنرى                                            = |
𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡

𝑇
|  : 

                             

 صغير                                        كبير                                        

 )المتراجحة غير ناجحة( مرفوضمقبول )المتراجحة ناجحة(                                               

 يوجد بديل .إذا لم يكن للمسألة حل تحليلي بالتالي ال يمكن حساب الخطأ الفعلي و    

b)  إذا كان الحل التحليلي غير موجود : فإننا نقوم بحساب الخطأ األعظمي𝐸𝑚𝑎𝑥 

 :  كل طريقة عددية لها قانون لحساب الخطأ األعظمي ......مالحظة 



[WWW.SYRIAMATH.NET] 

 

 

Syria Math 2nd year : F.B Group                 Facebook_Page : IOM           Maths_WhatsApp : 0997378154     
 

3 

 : 𝐸𝑚𝑎𝑥الخطأ األعظمي  

𝐸𝑚𝑎𝑥   ال يرتبط الخطأ األعظمي بالقيمة الفعلية للحل .1 ≠ 𝑓(𝑇)   بعض المسائل يكون الحل(

    وعدمه واحد ( Tالتحليلي فيها موجود ولكن نحن نريد الحل العددي فوجود 
2. 𝐸𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡  )وذلك إذا كان الخطأ الفعلي محسوب وموجود فالمتراجحة محققة ( 
 من المبرهنات والنظريات نحصل عليه  .3
  ( يوصف بأنه بخيل = صغير جدا )نأخذه أصغر ما يمكن .4

اتفق العلماء دون تحديد مقدار خطأها األعظمي  :  كل طريقة عددية )خوارزمية عددية ( ال تقبلمالحظة

 على أنه قد ال تتساوى المقادير لكن مقاليبها تكون متقاربة .
لكن        Q ≠ T          أي :                            

1

𝑄
 ≈

1

𝑇
   

𝑄:  مثال = 20      𝑇 = ≠ 20        وبذلك           19       ولكن           19
1

20
≅

1

19
     

 

 نرى إذا كان :𝐸𝑚𝑎𝑥 لو حسبنا الخطأ األعظمي     
 

 صغير                                            كبير            

𝑅𝑚𝑎𝑥مقبول )الخوارزمية ناجحة(                     خطأ نسبي أعظمي   = |
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝑄
|                                                                                                   

 ) موجب باالتفاق(                                                                                                          

  𝑅𝑚𝑎𝑥إذا كان                                                                      

 

 صغير                                                  كبير                                                          

 غير مقبول  )الخوارزمية                     مقبول )الخوارزمية ناجحة(                                                            

 غير ناجحة(     

  𝑅𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 = |
𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡

𝑇
| 

𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 = |𝑇 − 𝑄|                                     
 

 ة انتهت احملاضر
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  لمقررنا بالمفاهيم االساسية للتحليل العددي الثانية تابعت الدكتورة في المحاضرة
 

 ومصادرها : أنواع األخطاء المرتكبة 
 :سندرس ثالثة أنواع 

: ما هي أخطاء التدوير )تدوير األرقام(: هي عملية اقتطاع جزء من العدد مع األولالنوع  .1

  االنتهاء إلى إمكانية التقريب أم ال 

     digitوالرقم    number: لنميز بين العدد أوالا  

  هي أرقام(    9حتى  1عدد(    بينما ) من   35172)         
𝑇العدد   قم بتدوير: 1مثال    =  امنزلتين عشريتين ثم احسب الخطأ المرتكب نتيجة هذإلى  2,34611

 ؟التدوير

𝑄 نقوم بالتدوير نحصل على الحل التقريبي )العددي( عندما الحل: = 2,35 ⇐ 

5طريقة االقتطاع: نأخذ ثالث منازل بعد الفاصلة وننظر إلى الرقم الثالث   :1نضيف  ≥

𝑄 = 2,35 ⇐ 𝑇 = 2,34611 
 نحسب الخطأ الفعلي :

𝐸𝑒x𝑎𝑐𝑡 = |𝑇 − 𝑄| = |2,34611 − 2,35| = 0,00389 

 Eexact  نحسب الخطأ النسبي ⟸كبير 

𝑅𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 = |
𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡

𝑇
| = |

0,00389

2,34611
| 

𝑅𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 = 1,6580638.10−3           

 التدوير مقبول
 

 

قمنا بزيادة المنزلة العشرية الثمانية 2,34611في التدوير في المثال السابق اقتطعنا منزلتين عشريتين 

6بمقدار واحد الن الرقم  > 6اذا كان6نرى الرقم 5 > 5بمقدار واحد أما إذا كان  4نزيد لل 5 >

 ال نريد شيءالرقم

نضيف بمقدار  5إذا كان الرقم الذي يلي المنازل العشرية المطلوبة اقتطاعها أكبر أو تساوي  التدوير:

 واحد 

 2,36بالتقريب إلى منزلتين  عشريتين  2,356: 1مثال

 ال نزيد ونكتفي باالقتطاع 4تماما من إذا كان أصغر 

 2,31بالتقريب إلى منزلتين  عشريتين  2,311:  2مثال

ثم نزيد  5مقدار واحد فتصبح  4نزيد لل  5ننظر إلى الرقم التالي إذا كان أكبر أو يساوي  4إذا كان الرقم 

 المرتبة الثانية بمقدار واحد 

 2,33ن بالتقريب إلى منزلتين  عشريتي 2,3245:  3مثال
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 أمثلة اخرى بالتقريب إلى منزلتين عشريتين :
𝑄1 = 1,62 ⇐ 𝑇1 = 1,621 

𝑄2 = 2,34 ⇐ 𝑇2 = 2,3441 

𝑄3 = 2,35 ⇐ 𝑇3 = 2,3446 

 هل عملية التدوير دائما مقبولة ؟ نعم , ألن قيم األخطاء تكون صغيرة جدا  سؤال:

 مالحظة : التدوير لألعداد العشرية وليس للصحيحة

  : 2تمرين

 التفاضلية التالية علماً أن األرقام مدورةلدينا المعادلة 

2,35𝑦′′ + 6𝑦 + 11 = 0 

 وبالتالي : 2,35من الواضح أن العدد المدور هو 

 الخطأ األعظمي المرتكب في التدوير األرقام العشرية هو حسب نظرية :

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0,5 × 10−𝑛 

 هي عدد المنازل العشرية التي تم تدوير األرقام لها nحيث 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 0,5 × 10−2 = 0,005 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = |
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝑄
|                              𝑅𝑚𝑎𝑥 = |

0,005

2,35
| 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 2,1276596.10−3 = 0,001276597 

𝑇قبل التدوير تساوي   ′′𝑦لو فرضنا من المثال السابق أن أمثال  = هل الخطأ األعظمي أكبر  2,34611

 من الخطأ الفعلي

 الحل: 
𝐸𝑒x𝑎𝑐𝑡 = |𝑇 − 𝑄| = |2,34611 − 2,35| = 0,00389 

     هي نفسها في العددين 𝑛−10عند مقارنة عددين ننتبه إلى أن   نالحظ ان

𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥 

0,00389 ≤ 0,005 
وبما أن الخطأ الفعلي أصغر من الخطأ األعظمي فإن عملية التدوير صحيحة والحل مقبول وإال فإن عملية 

 التدوير المستخدمة غير صحيحة وترفض الحل 

 
 أنواع االرقام

                             

 ( sf) معنوية           (                                  dc) عشرية                                 

                                                                          يعتبر رقما معنويا 9ل  1كل رقم  من                    هي كل رقم بعد الفاصلة  يعتبر رقما عشريا       

0,6542 ← 4(𝑑𝑐)                                                    406 ← 3(𝑠𝑓) 

              0,343 ← 3(𝑑𝑐)                                         5,277 ← 4(𝑠𝑓)       

𝜋: دور الرقم  مثال = 3,141592 

3,14بالنسبة لرقمين عشريين  ← 2(𝑑𝑐) 

3,1بالنسبة لرقمين معنويين  ← 2(𝑠𝑓) 

3,142بالنسبة لثالث أرقام عشرية  ← 3(𝑑𝑐) 
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3,14بالنسبة لثالث أرقام معنوية  ← 3(𝑠𝑓) 

 

 

 :عدد األرقام المعنوية 

 إذا كان العدد كله ال يحوي الصفر بين ارقامه فيعتبر كل رقم من هذه االرقام هو رقم معنوي   أوالً:

273          مثال ← 3(𝑠𝑓)     5,287 ← 4(𝑠𝑓)       
 نميز عدة حاالت : أحد ارقام العدد صفرال إذا كانثانياً: 

 : رقما  معنويا اذا ورد الصفر بين رقمين غير صفرين سواء صحيحة أو عشرية يعتبر  .1

(3)sf ← 407   

    (3)sf ← 4,07  
(5)sf ← 3,0002 

 

ً  يحوي فاصلة عشرية عندئذ عددإذا ورد الصفر على يسار  .2  ال يعتبر  رقماً معنويا

1(sf) ← 0,02       

   1(𝑠𝑓) ← 0,0002 
ً يحوي فاصلة عشرية عندئذ عدد مين ي . إذا ورد الصفر على 3  نميز حالتين: يعتبر  رقماً معنويا

i. للعدد عندها يعتبر الرقم صفر رقما معنوياً. عشرية  توجد فاصلة 

1(𝑠𝑓) ← 2 

3(𝑠𝑓) ← 2,00 

2(𝑠𝑓) ← 2,0 

4(𝑠𝑓) ← 200,0 
ii.  ً  إذا لم توجد فاصلة عندها ال يعتبر الصفر رقما معنويا

1(sf) ← 200 

3(𝑠𝑓) ← 20,0 

3(𝑠𝑓) ← 0,200 

(𝑠𝑓)3هذا الرقم     ←  (𝑠𝑓)3ومن اليمين  (𝑠𝑓)0من اليسار  0,200

 : إذا لم يذكر نوع التدوير المطلوب فيكون التدوير لألرقام العشرية , عدا ذلك يتم التدوير حسب النوع المذكور. مالحظة

 يتم تحديد المنزلة العشرية التي يتطلب االحتفاظ بها بالجواب النهائي  باالمتحان :

 احملاضرةانتهت 

 


