نظام عربي للرموز العلمية
لألستاذ الدكتور أحمد سعيدان
عضو مجمع اللغة العربية األردني

سادتي! أيها العلماء األجالء!
السالم عليكم ورحمة الله!

اسمحوا لي ،في مسته ّل حديثي ،أن أعود بالذاكرة إلى النفىا األول مىن ىذا
القرن ،يوم كنا نتلّق دروسىنا اببتداييىة والثانويىة فىي كتىع عربيىة ،صالفىة ،ب َةىية
فيها؛ حت الكتع المنقولة عن لغة أجنبية لم يكن فيها لفى أجنبىي ،حتى وب حىرا

غير عربي.

ثم تغيَّر الحال في السىتينا

بالرياضيا

مىن ىذا القىرن ،حىين أصىذ العىالم العربىي مىا سىمي

الحديثة ،ممثلة بكتع وضعتها اليونسكو للففوا الثانوية ،مع توفية

بى ن يمهىىد لهىىا ،فىىي الوسى

المناسىىع ،بكتىىع للفىىفوا اببتداييىىة ،يضىىعها كىىل س ىىر

عربي بنفسه.
وأبادر إل القول ب ن ب اعتراض عندي على األصىذ بالرياضىيا

الحديثىة ،بىل

إنىىي أرحىىع بهىىا ،وأتمن ى لىىو تلقيتهىىا وأنىىا عل ى مقاعىىد الد ارسىىة ،فهىىي بالت كيىىد أكثىىر
تمةىىيام مىىع مت لبىىا

العفىىر ،ألنهىىا ت ىىوير لتعلىىيم العلىىوم الرياضىىية تفرضىىه بيعىىة

األةياء ،ب سيما بعىد تفجىر المعرفىة العلميىة الىذي ارفىب الحىرع الكبىرة الثانيىة ،ولىم

يهدأ حت بعد أن دأ دير المدافع.
ب اعتراض عندي عل الرياضيا

الحديثة ،ولكن اعت ارضىي ينفىع على أن

كتع اليونسكو ،وسد ترجمها إل العربية نفر مىن صيىرة األسىاتذة بيننىا ،جىاء

تسىتند

إل ى ن ىىام رم ى ي يعتمىىد عل ى الحىىروا ال تينيىىة واإغريقيىىة ،ويفىىرض عل ى ال الىىع
العربي أن يداول  & ،A ، aوأةبا ها.
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وفي األردن فريب سومي لت وير الرياضيا

يعمل ب نىاة وبفىيرة .ومىذ اضى لع

بدراسة كتع اليونسىكو أدر أنهىا ب ينبغىي أن توضىع بىين أيىدي ال ى ع كمىا ىي؛
وأنها بحاجة إل تعديل واسع وتففية .وسد سام الفريب القومي األردني بهذا التعىديل
والتففية ،ولكنه اض ر للقبول بالحروا ال تينية واإغريقية ،متمنيام أن يكون ذا

القبول مرحليام ينتهي حالما يتوافر لألمر حل مناسع.
وسىد يبىىدو أن لىي

فىىي األمىر مةىىكلة ،وأننىا نجعىىل مىن الحبىىة سبىة ،فى ن ىىي إب

حروا عرفنا ا وألفنا ا فما لنا نتنكر لها .ذا ما ساله ويقوله فع م نفىر مىن م ينىا
ب نىىدعي أننىىا أكثىىر مىىنهم حب ىام للعربيىىة وحفا ىام عليهىىا ،وب أكثىىر إص ف ىام للفىىال

العىام .ولكىىن إذا كانى

األمىىور تقىىا

بصواتيمهىا فاسىىمحوا لىىي أن أتحىد

عىىن بعىىض

الصواتيم التي صبرنا ا ورأينا ا رأي العين:
فى ى ول م ىىا تب ىىدة لن ىىا أن عملي ىىة ال باع ىىة ف ىىار ف ىىعبةم كثيى ىرة التك ىىاليا ن ى ى امر

بض ى رار الم بعىىة إل ى اسىىتعمال حىىروا أجنبيىىة إل ى جانىىع الحىىروا العربيىىة .ثىىم
تضىىصم ىىذا األمىىر فىىي الفىىفوا العليىىا ففىىار يقتضىىي أن تفىىور المعىىادب
ىىي ،م ىىن اليس ىىار إلى ى اليم ىىين ،وأن تقتف ىىر العربي ىىة على ى الة ىىر  .وس ىىد ن لى ى

كمىىا

إلى ى

األسىواب فعى م كتىىع روسىية وأميركيىة مترجمىىة إلى العربيىة ،فىىور فيهىىا المعىىادب

نقى م عىىن األفىىل ،وتصللتهىىا ةىىرو بالعربيىىة ففىىار القىراءة تراوحىام مىىن اليمىىين إلى
ل

اليسىار ،ومىن اليسىار إلى اليمىين .ولقىد حىد معىي فعى م أن كتبى
ثم مضي بالةر  ،فما لبثى أن اكتةىف أننىي فىي و طاد و بىي فىي واد ذصىر ،ذلى
أنهم س أروا مىا كتبتىه مىن اليسىار إلى اليمىين ففىار - 0

 0إذن موجبة ،يقولون ب بل سالبة ،واذا سل
ب بل موجبة.
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بىي

0-

 ،وفىرنا إذا سلى

<

>  0إذن

–  0سالبة ،يقولون

وكتابة المعادب

باإنكلي ية تقتضي أن تكون ص وا

الحل كلها باإنكلي يىة،

و ىىذا إنمىىا ىىو لغىىم يوضىىع فىىي جىىذور اللغىىة العربيىىة ليقتلعهىىا مىىن فىىفوا المتعلمىىين
العلميين ،ومن ميدان العلوم الرياضية.
يحضرني نا يا سادتي سفة وسع

لفديب لي عربي أعرفه .سال فديقي:

أتي لي أن أعمل في س ر عربي ةقيب يوم صلص من ربقىة ابسىتعمار اإنكليى ي.
فاسىىتدعاني مسىىكول كبيىىر فىىي و ارة التربيىىة وسىىال لىىي :أن ى

تعلىىم أن سياسىىة التعلىىيم

المعلنىىة فىىي بلىىدنا ىىي تهييىىة األجيىىال المتتابعىىة لعمىىل مىىا يت لبىىه الحىىاكم اإنكلي ى ي؛

واآلن ينبغي أن يتغير الحال وأن تكون سياستنا صلب أجيال فاعلة ،مبتكرة ،ص سىة،

مبدعىىة ،تفىىل لقيىىادة الدفىىة وتسىىيير أمىىور الىىب د .و ىىذا مىىا أريىىد منى أن تعملىىه فىىي
حقل الرياضيا  .سىال فىديقي :مضىي

فىي عملىي والنةىوة تغمرنىي ،ولكىن مىا لبى

أن فىىدمني مىىا لىىم يكىىن فىىي الحسىىبان ،ذل ى أن مىىن المسىىكولين اآلص ىرين مىىن ثىىاروا
عل ى

ىىذا األمىىر سىىايلين :كنىىا نىىرة اإنكلي ى ي يفىىنع مىىاب نقىىدر عليىىه ،فنقىىول ىىكبء

اإنكلي ى صلقهىىم اللىىه سىىادة ،وصلقنىىا عبيىىدام .فمىىاذا نقىىول اليىىوم وبيننىىا سىىيد يعمىىل و ىىو
غي ىىر إنكليى ى ي .س ىىال ف ىىديقي :ف ىىدسني ي ىىا ف ىىاحبي أنن ىىي أنجى ى
الرياضيا

له ىىم كت ىىابين ف ىىي

سبل أن أنسحع من الميىدان فنةىرو ما ،و مىا كتابىان عربيىان صالفىان،

باسم مكلا إنكلي ي ب يعرا كلمة عربية واحدة.

أسىىول :لقىىد وسىىع ىىكبء ،حمانىىا اللىىه ،فىىي عقىىدة نقىىص .وأنىىا أربى أن نجىىر

بنىىا

إل مثل ذه العقدة ،إذ نعلمهم العلوم الرياضية برمو غير عربية.
ولكن ما أ نني أجبى

عىن سىكال ىو لىع المةىكلة ،ذلى

ىو :لمىاذا اضى ررنا

إلى اللجىىوء إلى الحىىروا ال تينيىىة واليونانيىىة ذلى أن الحىىروا العربيىىة التىىي جىىرة

اسىىتعمالها رمىىو ام رياضىىية :سليلىىة العىىدد ،محىىددة األةىىكال ،لكىىل حىىرا ةىىكل واحىىد ب
يتغيىىر .والحاجىىة العلميىىة تىىدعو إل ى اسىىتعمال أربعىىة أةىىكال مصتلفىىة للحىىرا الواحىىد،
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مثل  ،R.P,R,rوأحيانام صمسة أةكال للدبلة عل مفا يم متمي ة ،مصتلفة ومتراب ة
في ذن واحد ،مثل سولنا أن عى عنفر في ع التي ي ج ء من المجموع ؏ .أضا

إل ى ذل ى سىىد جىىر العىىادة فىىي الرياضىىيا

الت بيقيىىة عل ى الرم ى للمتغيىىر بىىالحرا

األول من اسمه :فنفا الق ر  rمن كلمة  radiumو ىو فىي اإحىداثيا

الق بيىة

 ،Pوالعدد الحقيقيي  ،(real) Rومجموعة األعداد الحقيقية .(real numbers) R
ف ى ذا نحىىن أردنىىا أن نرم ى بحىىروا عربيىىة ،ينبغىىي علينىىا أن نجعىىل لكىىل حىىرا

عرب ىىي أربع ىىة أة ىىكال أو صمس ىىة ،كيم ىىا نرمى ى إلى ى الق ىىوة ،والق ىىدرة ،وابستى ىران ،م ىىث م،
ب ةكال متمي ة من حرا القاا.

لقىد اسىىت اع الفريىىب القىىومي األردنىىي لت ىوير تىىدري

الرياضىىيا  ،بت ايىىد صبرتىىه

الميدانية ،أن يعدل كتاع اليونسكو وي وره ،فيةذع ما وجده تفافيل يملها ال الع
وب يفيىىد منهىىا ،فكىىان نتيجىىة ىىذا سلسىىلة كتىىع جديىىدة ،ثانويىىة واعداديىىة ،ىىي أفىىل

لل الع والمعلم والعلم عل السواء.

إب أن الفريىىب القىىومي األردنىىي لىىم يسىىت ع أن يسىىتغني عىىن الرمىىو األجنبيىىة،

ن ى امر لقلىىة عىىدد الحىىروا العربيىىة الفىىالحة للرم يىىة ،ب سىىيما وسىىد جىىر العىىادة أب
تنق الحروا الرم ية.

فىىي بىىاديء األمىىر سبلنىىا بىىالرمو األجنبيىىة ولَىىم ب األسىىاتذة وال ى ع يعرفونهىىا.

ولنىىا أسىىوة بكتىىع تتىىرجم إلى العربيىىة ،فىىي الةىىرب والغىىرع ،ونجىىد فيهىىا الةىىر عربيىام،
وأما الرمو والمعادب

فتفور كما جاء

لكىىن الممارس ىة الميدانيىىة كةىىف

في الكتاع األجنبي.

للفريىىب القىىومي أن كتابىىة المعادلىىة باإنكلي يىىة

تضع اللغة العربيىة فىي وضىع امةىي بالنسىبة إلى ص ىوا

الحىل التىي تجىري كلهىا

بلغى ىة أجنبي ىىة .أض ىىا إلى ى ذلى ى أن عب ىىارة مث ىىل  nتنتم ىىي إلى ى  ،Nم ىىث م ،ب ت ىىوحي
لل الع العربي ب كثر من المفا يم الحرفية :ةيء ما ،و  ،nينتمىي إلى ةىيء مىا،
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و  .Nأما ذا الةيء وذا فقد يدله عليها سياب الك م .ىذا فىي حىين أن العبىارة

تىىوحي إل ى القىىارل اإنكلي ى ي ب ى ن  nىىي عىىدد ) (numberوأن  Nىىي مجموعىىة
األعىداد ال بيعيىة  .Natural Numbersإن للرمى إيحىاءا

لغة إل لغة.

صافىة ب تنتقىل مىن

ذا باإضافة إل أن ال الىع العربىي والمسىلم ينتابهمىا الةىعور ب نهمىا يدرسىان

بالعربي ىىة موضىىىوعا

أول ى ى أن ت ىىدر باإنكلي يى ىىة ،وأنهمىىىا ف ىىي ىىذا العمى ىىل مجى ىىرد

متلقين ،لم يبلغا حد ابستق ل الفكري عن واضعي ذه الرمو .

ىىذا ل ىىم يك ىىن تجنيى ىام وب مبالغ ىىة أنن ىىا وف ىىلنا بالممارس ىىة إلى ى ابعتق ىىاد أن ىىذا

الض ىىرع م ىىن الترجم ىىة والتعل ىىيم أة ىىبه بمى ىكامرة ،مقف ىىودة أو غي ىىر مقف ىىودة ،على ى
ال

ع والمعلمين والعربية عل السواء ،فىال

ع ب يتعمقىون الفهىم ،والمعلمىون ب

يبىدعون ،والعربيىىة توضىىع فىىي موضىىع القافىر عىىن متابعىىة العلىىم والت ىىور .والنتيجىىة

أن يضيب ال

ع ذرعام بلغتهم فيقولون ما ساله لي ةابان مغربيان التقي

الربىىا  :كانىىا يتكلمىىان بالفرنسىىية .فقل ى

لهمىىا ،مىىن اسىىميكما عرف ى

بهما فىي

أنكمىىا عربيىىان.

فلماذا ب تتكلمان بالعربية سىاب :ب نحتىا إليهىا فىالتعليم والكتىع بالفرنسىية ،والعمىل

في المفال بالفرنسية.
إن مىىن اإنجىىا ا

الرايعىىة للمغىىرع الةىىقيب أن الوضىىع الىىذي فىىوره لىىي ىىذان

الةىابان سبىل أربعىة عةىر عامىام سىد تغيىر .ولكىن اسىىتعمال الرمىو األجنبيىة فىي كتبنىىا

العربيىىة مىىا ي ى ال مىىاث م لىىم يتغيىىر ،وتفىىوير المعىىادب

العربية ما ي ال سايمام لم يتحول.

بحىىروا أجنبيىىة فىىي الكتىىع

* * *
وف ىىي أواص ىىر الس ىىبعينا

ب ىىدأ مجم ىىع اللغ ىىة العربي ىىة األردن ىىي حمل ىىة تعري ىىع التعل ىىيم

الجىىامعي بترجمىىة كتىىع تدريسى ّىية .أمىىا ف ىي الرياضىىيا
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البحتىىة فقىىد اسىىت عنا أن نتىىرجم

الكتع المصتارة دون استعمال حروا أجنبية ،وأما في اإحفاء والفي ياء والكيمياء فلم
يكن ذل  :أسىر المصتفىون أن الترجمىة برمىو سىد تكىون مجىرد ترجمىة ،ولكنهىا بالت كيىد

ليس

تعريبام للعلم ،ألن التعريع يت لع إثبا

العلم في بيية عربية صالفة .غيىر أننىا

فىي ىذه المرحلىة ب نقىىدر على ذلى ألن رمىو الفي يىىاء ،والرياضىيا

لها ففا

غير ما لرمو الرياضيا

البحتة.

الت بيقيىة عامىىة،
مىىث م إذا

وفىىي الفي يىىاء يتمي ى م الرم ى بمعن ى وفىىفة دايمىىين ي مانىىه ،فىىالرم
إذا اسى ىىتعمل للحجى ىىم ب يمكى ىىن
اسى ىىتعمل للكتلى ىىة ب يمكى ىىن اسى ىىتعماله للكثافى ىىة والرم ى ى

اسىىتعماله إلى معامىىل ابحتكىىا  ،إب إذا كىىان الحجىىم ومعامىىل ابحتكىىا ب يلتقيىىان فىىي
مبح

واحد.

وألن األبجدية العربية المستعملة في الرمو العلمية صلو من األةىكال المتعىددة
للح ىىرا الواح ىىد ،فق ىىد رأين ىىا أن تمض ىىي ترجم ىىة الفي ي ىىاء والكيمي ىىاء ،مكستى ىام ،ب ىىالرمو

األجنبية ،ريثما يوجد حل للمةكلة.

وايجىىاد ىىذا الحىىل عهىىد بىىه مجمىىع اللغىىة العربيىىة األردنىىي إل ى لجنىىة سىىما ا لجنىىة

الرمىىو  ،وكن ى

مىىن أعضىىاء ىىذه اللجنىىة ،وعقىىد

نقاش ويل ،وبعد جلستين أو ث

اللجنىىة اجتماعىىا

متتاليىىة دار فيهىىا

اتفقنا عل أن في األبجدية العربيىة مىا يغنىي عىن

الحروا األجنبية ،وسد يفىيض عىن الحاجىة ،بةىر ين :أولهمىا أن نسىتعمل كىل حىروا

أبجىديتنا مىع نقا هىا ،كىىي يتسىن لنىا اسىىتعمال البىاء والتىاء والثىاء مىث م ،إذا لى م األمىىر.
والةىىر الثىىاني أن نجىىري تغيي ى ار عل ى أةىىكال الحىىرا تمي ىىا مىىن غيىىر أن ن م ى
ويتها ،أعني أن تبق الباء باء والتاء تاء  ...إلخ.

وانف ىرفنا نبتكىىر أةىىكابم للحىىروا بالةىىر المىىذكور .وتعىىدد

األةىىكال ،فكىىان

منهىىا المتوجىىة والمعرةىىة .وسبىىل أن نمضىىي فىىي مةىىروعنا رأينىىا أن نقىىوم بعمليىىة جى

نىىبض .فىىدعونا إلى نىىدوة تىىداعي إليهىىا عىىدد مىىن المهتمىىين ،وجلهىىم مىىن العىىاملين فىىي

حقىىل التعلىىيم .وسىىد جىىاء مع مهىىم يكىىتم فىىي فىىدره ثىىورة ن ىام ب نىىا نعمىىل عل ى تغييىىر
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حروا الكتابة .وفي النىدوة كثىر الجىدال ،ودار مع مىه صىار إ ىار مىا دعونىا إليىه،

فهىىذا يعىىرض أبجديىىة يىىرة أنهىىا تحىىل مةىىاكل الكتابىىة العربيىىة ،وذا يعىىرض أصىىرة
تىىت ءم مىىع الكمبيىىوتر .وذا يكفىىر الىىدعوة والىىداعين إل ى تغييىىر حىىروا كتىىع بهىىا

الق ىرذن الك ىريم -بع ىىد النىىدوة تقىىدم  489مدرسى ىام بعريضىىة يىىدعون فيه ىىا إل ى محاكم ىىة
القايمين بالمةروع بتهمة الصيانة الع م .
إب أنىىه كانى

نىىا أفىوا

تقيىىد

النىىدوة مىىن أجلىىه .فواحىىد

بحىىدود مىىا عقىىد

اح ىىتل على ى كتاب ىىة ال ىىنق على ى الح ىىروا ،وذص ىىر تة ىىنل وتب ىىاك على ى التصل ىىي ع ىىن
الح ىىرا  πو ىىو أول ح ىىرا م ىىن اس ىىم بايت ىىاغور ثفيث ىىاغور

تص ىىوا م ىىن

وثالى ى

األةىىكال المتوجىىة وفىىعوبة كتابتهىىا عنىىدما يكىىون ال الىىع يكتىىع مسىىرعام فىىي ساعىىة

ابمتحان  ...إلخ.
وعىىاد

اللجنىىة إلى اجتماعاتهىىا ،فراجعى

وك م ملي  .ثم استبعد

وتدارسى

مىىا سىىمع

مىىن كى م سبىىي

كل ك م صر عن ن اب المةروع الذي مةكل

من أجله.

فبقي ثمة أمور سليلة في إ ار ذا المةروع:

من ذه األمور ابعتراض عل تنقي الحىروا ألن ال الىع يكتىع مسىتعج م،

وسىىد يوسع ىىه التنقىىي ف ىىي ص ى  .فك ىىان جوابنىىا أن ت ىىدريع ال الىىع على ى الدسىىة أج ىىدة

وأةرا من تةجيعه عل العجلة.
ومنهىىا التةىىب

بمثىىل الحىىرا  ،πوكىىان جوابنىىا عليىىه أننىىا نضىىع مةىىروعام عربيىام،

يتةبثوا ببعض رمو عالمية مثل ،π
ف ن رأة النا عند تمام المةروع ودراسته أن ّ
فلهىم ذلى  ،ب لنىىا ،واننىا ن مىل ونوفىىي على كىىل حىال أب ت يىد ىىذه الرمىو العالميىىة
إل حد ال غيان عل الرمو العربية.
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وتدعوني الموضوعية إل القول ب ن أحد أعضاء اللجنة تةب

باسىتعمال الرمىو

األجنبية – ب سيما في الكيمياء -ألنها نافذة ت ل عل العالم وجسر يفل بيننا وبين
الفكر العالمي ،إل حد أنه انسحع من اللجنة ألن األكثرية لم تتفب معه.

وسد صسر اللجنة عضوام ذصر إذ أر أن تنفاع إل الرأي العام الىذي رفىض

كىىل ةىىكل مقتىىر يبعىىد بىىالحرا العربىىي عىىن أفىىله .ف ىرأة العضىىو الك ىريم أن ال ىرأي

العىىام ىىذا غيىىر ناضىىل ،و أر اللجنىىة أنىىه مىىا دام باإمكىىان وضىىع المةىىروع بالةىىكل
الممي الذي ب يبعد الحروا عىن أةىكالها ،فى ضىرر وب ضىرار مىن مجىاراة الىرأي

العام.

سد دام عمل اللجنة سرابة ث

فيهىا كلمىا تصلىا عنهىا عضىو حىل

سىنوا  ،كانى

محله عضو جديد ،فلم يكن عدد ا ،في أي جلسة من جلساتها ،أسل من صمسة.

ف ى ىىي الجلس ى ىىا
المواففا

األولى ى ى اتفقن ى ىىا على ى ى أة ى ىىكال للح ى ىىروا العربي ى ىىة تتى ى ىوافر فيه ى ىىا
في أربع مجموعا

الم لوبة ،فكان

كما يلي:

 -4ما سميناه بالحروا الهندسية ،و ي كما يلي:
ا،ع،

ض،

،

،

،

،

 ،خ  ،د  ،ذ  ،ر،

،ع،غ،ا،ب،

،

،ش،ص،

 ،ل  ،م  ،ن  ،ى  ،و  ،ي.

 -4الحروا المعقوفة ،و ي بمثابة حروا كبيرة ،و ي كما يلي:

 -9حىىروا اببتىىداء ،و ىىي بمثابىىة حىىروا فىىغيرة تفىىل أدلىىة سىىفلية وعلويىىة ،و ىىي كمىىا

يلي:

ا  ،بى ى ى ى  ،تى ى ى ى  ،ثى ى ى ى  ،جى ى ى ى  ،حى ى ى ى  ،صى ى ى ى  ،د  ،ذ  ،ر ،
ضى ،

،

 ،س ى ى ى  ،ةى ى ى ى  ،فى ى ى ى ،

 ،عى  ،غى  ،فى  ،سى  ،كى  ،لى  ،مى  ،ن ى  ،ى  ،و  ،يى .
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 -0الحروا المق وعة ،و ي حروا ابتداء تنتهي بق عة مايلة كما يلي:

 -4الحروا المستندة وكل من األةكال السابقة يمكن أن يقىوم على مسىند بالةىكل

 ،Iكما يلي:

 4الحروا الهندسية المستندة :مثل

إلخ.

 9حروا اببتداء المستندة :مثل

إلخ.

 4الحروا المعقوفة المستندة :مثل

إلخ.

 0الحروا المق وعة المستندة :مثل

إلخ.

 -4الحروا المحلقة ،وكل حرا في األةكال األربعة السابقة يمكن أن يوضع في
نهايته حلقة ،كما يلي:

 4الحروا الهندية المحلقة :مثل

إلخ.

 4الحروا المعقوفة المحلقة :مثل

إلخ.

 0الحروا المقطوعة المحلقة :مثل

إلخ.

 9حروا اببتداء المحلقة :مثل

إلخ.

وغني عن البيان أن بعض ذه الحروا سد تستعمل أكثىر مىن بعىض ،وأن مىا

نقدمه إنما ي استراحا

نقفد بها اإيحاء للكاتع والمكلا ،ب التقييد.
* * *

بعد ذا انفرفنا إل مباةرة الرم ية فىي الرياضىيا
عل الص و العريضة التالية:
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البحتىة والت بيقيىة ،فاتفقنىا

 -4اإةىىا ار غيىىر الحرفيىىة ،ك ةىىارة الجمىىع واةىىارة المسىىاواة ،تكصىىذ كمىىا ىىي ،مىىع
التعديل الذي سد تقتضيه الكتابة عل اليمين إل اليسار.

 -4األرسام المةرسية يمكن لمن ةاء اإبقاء عليها أن يدصل عليها تعديلين أحىد ما
كتابىىة رسىىم ابثنىىين بالفىىورة  4والثىىاني كتابىىة الفىىفر بالفىىورة ▼ لتميي ى ه عىىن

النق ىىة ،وب ىىذا نكت ىىع ▼▼▼‚ 4ثلألل ىىا ونكت ىىع ▼▼▼ 4▼ ,للعةى ىرة ذبا،
ونكتع ▼* لنرم للقيمة :ففر للقوة ففر.

ثىىم استعرضىىنا مجموعىىة كبيىرة مىىن رمىىو الرياضىىيا
مقاب

عربية ،بابستعانة باصتفافيين في فروع الرياضيا

بعد ا انتقلنا إل رمو الوحدا

والكميا

أسرتىىه نةى ار  ISOثالمكسسىىة الدوليىىة للتقيىىي
مقاب

البحتىىة والت بيقيىىة ،ووضىىعنا لهىىا

عربية.

والكميىىا

المصتلفة.

الفي يايية والكيماويىة ،فلج نىا إلى مىا
ف صىىذنا مع ىىم رمو ىىا ووضىىعنا لهىىا

الفي ياييىىة والكيماويىىة كثي ىرة ،و ىىي تتكىىاثر عل ى الىىدوام وتتغيىىر .ومىىا

أع يناه يةمل أكثر الوحدا

والكميا

استعمابم.

يقيد ،يوفي وب يل م .فى ن
وغني عن البيان أن ما استرحناه منهل مرن يساعد وب ّ
أصذ كله أو بعضه فهذا ما ن مل ،وان رفض فيكفينا أننا اجتهدنا ،وما أردنىا إب الصيىر.

وان استبدل به غيره فيكفينا أننا فتحنا ال ريب ،وصلقنا الحاف .

ث4

وس م عليكم أيها السادة األج ء ،في البدء وفي الصتام.

ث 4ألقي ذا البح

في المكتمر الصام

للتعريع الذي عقد في عمان ما بين 4384/3/44-44م.
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