
 مقدمة بحث عن اليوم العالمي للرياضيات 

اليوم العالمي للرياضيات يتم االحتفال به في هذا العلم العظيم الذي أمد اإلنسان بكمية معلومات هائلة مكنته من التعرف على  

األشياء والظواهر ورصد المتغيرات وتحليل البيانات، ويصادف هذا اليوم الرابع عشر من شهر مارس في كل عام، حيث أن  

والذي يعتبر أحد أكثر الثوابت الرياضية شهرة واستخداًما بين المشتغلين   (π) لرياضي باييشير إلى الثابت ا 3.14هذا الرقم 

في هذا العلم العظيم، لذا قامت منظمة اليونسكو باعتبار هذا اليوم يوًما عالميًا لالحتفال بالرياضيات نظًرا ألهميته ورغبة لتمييزه  

 .تحديدًا في الدورة األربعين التي تم انعقادها في شهر نوفمبر 2019لعام من بين العلوم األخرى وإبراز مكانته، كان هذا في ا 

 موضوع بحث عن اليوم العالمي للرياضيات

إن علم الرياضيات هو علم الرياضيات ليس علم ناجز ومنتهي بل هو علم متطور ومتغير يسعى إلى استحداث أنماط رياضيه 

ا يرفع مكانة هذا العلم ويجعله مرافق لتطور حضارة اإلنسان بالضرورة الستكشاف وصياغة فرضيات جديدة على الدوام، مم

وفي مختلف مناحي الحياة، ما يجعل منظمة اليونسكو باعتبارها منظمة عالمية تمجد هذا العلم وتسعى لتخصيص يوم عالمي 

توى عالمي لمناقشة وتعزيز ودعم لالحتفال به، تشارك بهذا اليوم العديد من الدول وتنعقد فيه العديد من المؤتمرات على مس

 .وتطوير هذا العلم الهام والحيوي

 سبب االحتفال باليوم العالمي للرياضيات 

أطلق على علم الرياضيات سابقًا اسم "ملكة العلوم" وذلك لما لهذا العلم من قوة تدفع اإلنسان بشكل رئيس لمزيد من  

بًا أن يكون لهذا العلم يوًما عالميًا يؤكد فيه اإلنسان على أهمية  االكتشافالعلمي في شتى المجاالت، لذا فهو ليس مستغر

الرياضيات وعلى ضرورة دعمها وعدم إهمالها وتعزيز دراستها، وإن مختلف العلوم التي يدرسها اإلنسان هي إما تعتمد على  

 .الرياضيات أو تحتاجه في تطويرها وتعزيزها، لذا يشارك العالم في هذا اليوم الهام

 ف اليوم العالمي للرياضياتاهدا

لليوم العالمي للرياضيات الذي أطلقته منظمة اليونسكو العديد من األهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وهذه من أبرز أهداف هذا  

 :اليوم تاليًا

 .انيةتسليط الضوء على المبدعين والمتميزين في علم الرياضيات وتحفيزهم لتقديم المزيد في هذا المجال الهام لإلنس •

 .اإلسهام في فتح مجاالت التعاون بين الدول المختلفة في تطوير هذا العلم واالهتمام به •

 .عقد مؤتمرات للنقاش حول علم الرياضيات وكيف يمكن االستفادة منه في شتى مناحي الحياة •

 .تبيان أهمية هذا العلم للعامة والجماهير وتحفيز الناس على دراسته  •

 .لمختصة للمشاركة بإسهاماتها في هذا اليومدفع المؤسسات العلمية ا •

 خاتمة بحث عن اليوم العالمي للرياضيات 

ختاًما فإن اليوم العالمي للرياضيات يعمل بمثابة حدث ضخم يجمع الكثير من البلدان المشاركة ليوفر أنشطة لكل من الطلبة  

في المدارس والمتاحف والمكتبات وغيرها من، أما الجهة والعامة من الناس سواء أولئك الذين ال يزالون على مقاعد الدراسة أم 

 .المنظمة والمسؤولة عن هذا اليوم فهو االتحاد الدولي للرياضيات الذي تدعمه بدورها العديد من المنظمات الدولية األخرى

 


