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 الفصل الثاني
 االستراتيجيات والتقديرات المستعملة في حل المسائل

 

 حل المسائل  2.1

في كثير من جوانب و، لقياس الفهم في الدورات التقنية والعلمية األكثر شيوعا   الوسيلةحل المسائل هي إن 

، باإلضافة إلى ذاتهاوبشكل عام، يتطلب حل المسائل معرفة واقعية وإجرائية في مجال المسألة ، الحياة

 ام.حل المسائل بشكل ع مهارات، وكذلك نماذجمعرفة العديد من ال

الفائدة، والمعدل، و، مسائل رأس المال" مثل ائلأنه "نوع معين من المس بشكل عام على نموذجويُعرف ال 

  ، والتي تتسارع فيها قيمة ثابتة بشكل معين، وما إلى ذلك.ذات البعد الواحد مسائل الحركيةوال

 :حل المسائل على ثالثة أمور نمية وتطويروفي معظم  الدورات الدراسية الجامعية التمهيدية، يعتمد ت

 .التعاريف واإلجراءات وبخاصةزيادة المعرفة في المجال المعني، 

وكيفية التعرف على أن مسألة معينة تنتمي إلى  ،المتعلقة باألنواع المختلفة من المسائل نماذجتعلم ال

 بعينه.نموذج 

 .اكتساب المزيد من الوعي والتبصر حول عملية حل المسائل

 والذي عليك االهتمام بهاألكثر أهمية  مرمسائل في المقرر الدراسي، فإن األلتحسين قدرتك على حل الو

فبالنسبة للواجبات ، الحصول على الجواببدال  من التركيز على  عملية الحلثر على هو التركيز أك

تتطلب معرفة معلومات ما  ون هناك طريقة بسيطة للحصول على الجواب، وكثيرا  تكما  المنزلية كثيرا  

من شأنه نموذج ذلك لن يساعدك في عمل  بالحصول على الجواب بسرعة، ولكنيسمح لك ، مما محددة

فستجد وعالوة على ذلك، إذا كنت تعتمد على بصيرتك،  ا ،الحق المشابهةساعدك على حل المسائل أن ي

سوف ، وخطة احتياطية كون لديك خطة رئيسية أوتتتعثر بدون أن  فإنكعندما تتعثر في حل مسألة، أنك 

من المسائل في االمتحانات التي تشبه المسائل  للغاية قليال   ترى في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عددا  

 .نموذجنفس ال تحتاج إلىمعظمها سوف في  هارأيتها من قبل، ولكنقد التي 

 الطريقة العامة في حل المسائل

فريدمان، نايت، هاليداي، ريسنيك،  ،من مؤلفي الكتب الدراسية في الفيزياء ) مثل يونغ ينيوصي الكثير

وهي هذه االستراتيجيات خطوات إجرائية  وتتضمن ، يجيات شاملة لحل المسائلباسترات وكارترايت ...(
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والذي له بصمة واضحة ومؤثرة في كيفية حل  بوليا ججور كتاب نابعة من اإلجراءات الموصى بها في

كيفية حل المسائل ،المسائل
1

 :الخطوات األربعتلك يما يلي ، وف

 تحديد مفاهيم المسألة –أوال: الفهم 

؟ ما هو مجال المعرفة المرتبط عطاةواالفتراضات المُ ما هو المطلوب في المسألة؟ ما هي الشروط 

 بالمسألة؟ ما هو المطلوب إيجاده، وكيف تحدد الشروط المتوفرة ذلك أو تقيده؟

 كينماتيكتطلب فهم للت الفيزيائية؟ على سبيل المثال، هل هذه المسألة المرتبطة بالموضوعما هي المعرفة 

حتاج إذا كانت المسألة توالتوازن؟ أم الزخم الزاوي، أم الزخم،  أم الطاقة،أم القوى، أم )علم الحركة(، 

 اثنين من مجاالت المعرفة المختلفة، حاول تقسيم المسألة إلى جزأين. إلى

مثل السرعة أو الزخم، يجب  متجهةعلى كميات  حتويا كانت المسألة تهل هناك حركة أم سكون؟ إذ 

 (.ُمتجها  )مثل األسهم التي تضيف  عليك أن تُفكر بشكل هندسي

محفوظة ؟ هي : هل بعض الكمية الفيزيائية )الطاقة، الزخم، الزخم الزاوي، وغيرها( استيعاب المفاهيم 

 الطريقة؟ ذاتعلى نفس المفاهيم وب تحتويهل قمت بحل مسائل 

فأنت لكيمياء، االقتصاد ...(  واوكذلك في الفيزياء )النموذج: تحتوي الحياة الحقيقية على تعقيدات كبيرة، 

فالدراجة الهوائية  ،عناصر األساسية للمسألة الحقيقيةتقوم في الواقع بحل مسألة نموذجية تحتوي على ال

موزعة بشكل  ما، وراكبها يصبحان عبارة عن كتلة نقطية )ما لم يكن هناك زخم زاوي(، وتعتبر كتلة سلم

 ذلك غيرثابتة )وبديهي أن يصبح  قدرةيفترض أن يكون للسيارة تسارع ثابت أو منتظم على طوله، و

 بالمعلومات الضمنية المعطاة في المسألة بصيرا   تكون كما أن عليك أن، خصحيح عند تغيير السرعة(، إل

هناك احتكاك؟ هل زمن االصطدام قصير بالنسبة إلى الجدول الزمني للحركة هل )هل توجد جاذبية؟ 

 ة؟...(.الحقمتال

 الخاصة بك بتسمياتك الشكلللبيانات المذكورة في المسألة، أعد رسم  خاصا  بكالنصيحة: ضع تمثيال  

ادخل المسألة في ذهنك! راجع بانتظام قائمة الموضوعات في المقرر الدراسي أو دروس ، وتعليقاتك

 األسبوع الفائت إذا تعثرت.

 على الحل المطلوبإعداد طريقة  للحصول  –ثانياً: وضع خطة 

من هذه  ل هناك جزء؟ هنموذج هذه المسألة مع أي بقاطتتأي، هل  -دفت مسألة كهذه هل صا -عموميات 

؟  تعرفه مسبقا   تتطابق مع نموذجيمكن تبسيط هذه المسألة بحيث ؟ هل نموذج معلوم يتطابق مع أيالمسألة 

على سبيل المثال ) نتائج مفيدة للمسألة المعطاة حتى لو كان ذلك ليس هو الحل أيةهل يمكنك العثور على 

                                                 
1
  G. Polya, How to Solve It, 2

nd 

ed., Princeton University Press, 1957 
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(؟ هل يمكنك  q=0في الحالة الخاصة المتمثلة في الحركة على سطح مائل عندما يكون مستوي السطح 

إلى الحل إذا كنت تعرف بعض المعلومات غير المعطاة؟ إذا كانت خطتك للحل تتضمن  أن تتخيل طريقا  

 ت، احسب المجاهيل وتحقق من أن لديك الكثير من المعادالت المنفصلة.معادال

القطبية( لتبسيط من نظام اإلحداثيات )مثل  معينا   في الفيزياء، استغل الحريات التي لديك: استعمل نوعا  

حصول على المجاهيل في معادلة واحدة فقط )على سبيل يمكنك من الحداثيات لإل ا  نظام المسألة، واختر

القوى  الناتج عنلمثال، اتجاه اإلحداثيات السينية فقط(، واختر نقطة األصل للقضاء على عزم الدوران ا

إذا بحيث تعمل القوة المجهولة داخله، وبالتالي ال تُغير زخم النظام ... و التي ال تعرفها، واختر نظاما  

المعادالت التي تنطوي على  كلفي فكر ت فعليك أن ، زخم(ثابت)تسارع  بعينه المسألة تتضمن شيئا  كانت 

 .هذا المفهوم

 !حل المسألة -ثالثاً: نفذ خطتك 

 ، وذلكبسيطة قدر اإلمكانحاول أن تكون العمليات ة، ضيرياالمعالجة ال ذلك بشكل عام تطلبيوعادة ما 

قدر  تصبح النهاية جلية، واجعل عملك منظما   الجبرية الطويلة حتى صيغالتعويض في ال من خالل تفادي

 ت ذاهبأناإلهمال. اعرف إلى  التي قد تنتج عنوالحد من األخطاء  تحقق منه،سهيل الالمستطاع لت

، تحقق من كل خطوة اآلن(، إذا كان ذلك ممكنا   حتى ، وأين كنت )قم بتسمية المعادالت وما وجدتهبالضبط

 .الحل أثناء عملية

 تحقق من الحل ومن طريقة الحل -انظر وراءك  :رابعاً 

ثير من يتم ذلك، ببساطة، في ك –ل يمكنك أن ترى أن الجواب الذي بين يديك اآلن هو جواب صحيح ه

؟ هل يمكنك حل المسألة بطريقة مختلفة؟ هل تماثل هذه المسألة مسألة أخرى األحيان عن طريق المراجعة

 ؟بقيم أخرى بعينهالمتغيرات ا غيرت قيمإذا  قمت بحلها سابقا  قد 

افحص الحاالت  ،ومن الوحدات إذا كانت عددية ،قق من األبعاد إذا كانت المسألة تحليليةفي الفيزياء: تح

الخاصة )على سبيل المثال، إن كانت المسألة تتضمن جسمين ضخمين يتحركان على مستوى مائل، إذا 

عبارة بسيطة يمكنك اشتقاقها بسهولة عن طريق التحقق أو  إلىالحل تزل هل يُخ q=0أو   m1=m2كان

رعة عن طريق برهان بسيط؟( هل القياس هو ما كنت تتوقع )فالطاقة يجب أن تختلف عندما تكون الس

 هو على كميات مختلفة )على سبيل المثال هل التسارع الحلعتمد يهل  ،مربعة، أو خطية مع االرتفاع(

 فيزيائيا   قبولأكبر(؟ هل الجواب ملألنبوب الملفوف  kالثابت  وأكثر إذا كانأقل إذا كانت الكتل أكبر، 

 (.األرقام المقبولة بعضعن تعويض الأو تم  )خاصة إذا أُعطيت لك أرقاما  

ما هو النموذج،  -للحل  اإلطار العاممراجعة مخطط الحل الخاص بك: راجع وحاول أن تتذكر 

 .المفاهيم الالزمة، وأي معالجة رياضية صعبةوالتقديرات الفيزيائية التقريبية، و
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 تقريب العشريالعلمي، وال رميزاألرقام المعبرة، الت 1.1

 األرقام  المعبرة 

.للقواعد التالية حدد األرقام المعبرة وفقا  تت
2
 

 .الرقم الموجود في أقصى اليسار المختلف عن الصفر هو الرقم األكثر تعبيرا  

 .لرقم الموجود في أقصى اليمين المختلف عن الصفر هو الرقم األقل تعبيرا  إذا لم تكن هناك فاصلة، فا

 .إذا كانت هناك فاصلة فإن الرقم الموجود في أقصى اليمين هو أقل األرقام تعبيرا  حتى لو كان هو الصفر

 ب كأرقام معبرة.تكل األرقام الموجودة بين األرقام األقل تعبيرا  واألرقام األكثر تعبيرا   تحس

عند وضع تقريرعن نتائج تجربة، فإن عدد األرقام المعبرة المستعملة في تقرير النتيجة هو عدد األرقام 

 .الضرورية إلعداد نتيجة ذلك القياس )أو حساب مبني على ذلك القياس( من دون أي خسارة في الدقة

على سبيل ة، النتيج تحددإلى أن  إضافيا   ا  معبر رقما   تحتاج إلضافةهناك استثناءات لهذه القواعد، لذلك قد 

 . 1.1 ، وليس1.12 = 56.*2المثال 

على سبيل  الصفر،في أقصى اليمين هو  يكون الرقم هناك بعض الغموض حول عدد الرقم المعبر عندما

فإذا  ،وليس له سوى ثالثة أرقام معبرة ،ي آخر الرقم، حيث ال توجد فاصلة عشرية ف1050 الرقم المثال

مع وضع فاصلة عشرية في آخر الرقم.  ,1050رقام معبرة فإنه يجب كتابة الرقم هكذا كانت جميع األ

 .العلمي رميزولتجنب هذا الغموض فمن الحكمة استخدام الت

 العلمي رميزالت

 في مضروبا   العشري رميزلة عن طريق استخدام التيمكن تجنب االستخدام السيء لألرقام المعبرة بسهو

وهكذا  ي،ام المعبرة واضحة في الرقم العشرعندئذ تصبح كل األرق، 10عدد مرات األس المناسب للعدد 

10على شكل  1050العدد  يُكتب
3
x 10 1,050=,1050على شكل  ,1050والعدد   1050 = 1.05 * 

3 
 

 قريب العشريالت

 قريبتتم عملية الت، ا  ، وعمليعدد من خالل حذف األرقام غير المعبرة قريبلتثالث قواعد  هناك

أوتوماتيكيا  باستخدام آلة حاسبة أو كمبيوتر، وكل ما نحتاج إليه هو تعيين الرقم المطلوب من األرقام 

 المعبرة ألي أداة مستعملة.

                                                 
2
 Philip R Bevington and D. Keith Robinson, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences,2nd 

Edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1992. 
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 ، أضف إلى الرقم الجديد األقل تعبيرا .1/2إذا كان الكسر أكبر من 

 ، ال تضف.1/2 إذا كان الكسر أقل من

 فرديا . فقط إذا كان رقما   ، أضف إلى  الرقم األقل تعبيرا  1/2ساوي إذا كان الكسر ي

سابقة  قريبعن عملية ت تكون ناتجةقد  1/2 هو أن القيمة الكسرية للقيمة 3السبب وراء القاعدة رقم 

على  ،1/2بالنقصان لكسر كان أكبر قليال  من  قريبأو عملية ت 1/2دة لعدد كسري كان أقل قليال  من بالزيا

إذا كنا نريد ف 1.25إلى ثالثة أرقام معبرة هكذا  قريبهمايمكن ت 1.251و 1.249سبيل المثال، العددان 

 1.3أو  1.2كالهما يحقق نفس القيمة، إما سنجد أن العددين مرة أخرى إلى رقمين معبرين ف قريبت

 قريبوالت ،كان الرقم األخير فرديا   بالزيادة إذا قريباختيار التو، 3اعتمادا  على ما اتفقنا عليه في القاعدة 

مجموعة من يقلل من األخطاء المنهجية التي يمكن أن تدخل في  ،بالنقصان إذا كان الرقم األخير زوجيا  

 .بهذا الشكلاألرقام من 

 

 مسائل فيرمي -التقدير بالقوى األسية  2.1

فلقد تعلمنا استخدام هذه المهارة عن طريق فصل  ،ولى التي نتعلمهاالحساب هو المهارة الرياضية األ

مشكالت عندما يصعب علينا التعرف على الالعناصر في مجموعات من األشياء المتشابهة، ولكن تواجهنا 

 تلك األشياء التي نريدها بسهولة، أو أنها كثيرة جدا  بحيث يصعب حسابها.

يمكننا أن نحاول تقدير عدد األشياء في  صحيح،الحساب ال يجادالكثير من الجهد إلبذل بدال  من و

الرمل الموجودة في دلو  المجموعة. فعلى سبيل المثال، يمكننا أن نحاول وضع تقدير إجمالي لعدد حبات

وما دام بإمكاننا أن نرى حبات الرمل كحبات، فإننا نتوقع أن يكون عددها كبيرا  جدا  ولكنه  ،من الرمل

مثل عدد نقدر عددا  بشكل مؤكد إلى حد كبير، ولكنه غير محدود، نا أن أحيانا يمكن، وعدد محدود

 (.20الجسيمات في الكون )انظر الفصل

تي قد الشحنة، والوالزمن، والطول، ويمكننا أيضا  إعطاء أرقام للكميات التي تحمل أبعادا ، مثل الكتلة، 

أو طول أسالك الهاتف في  فقد يهمنا تقدير كتلة الهواء داخل غرفة، ،يكون من الصعب قياسها بدقة

الواليات المتحدة األمريكية، أو مقدار الوقت الذي قضيناه نائمين طيلة حياتنا، أو عدد اإللكترونات داخل 

كمية الكهرباء الساعة، وو، ميلالولذلك نختار مجموعة من الوحدات، مثل الكيلوغرام،  .أجسامنا

 .قا للكية المعياريةوفأن نحاول تقدير العدد  بعدها يمكنناو ،)كولوم(

فقد نرغب في تقدير  ،القدرةوالطاقة، والقوة، وكميات مثل السرعة، الفي كثير من األحيان نهتم بتقدير و

سرعتنا أثناء المشي الطبيعي، أو قوة الريح التي تعمل ضد سائق دراجة هوائية، أو إجمالي استهالك 
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لها قيمة  تكل هذه الكميات ليس، الالزمة لتشغيل هذا المعهدالطاقة في بلد ما، أو قدرة الطاقة الكهربائية 

هذا النوع من التقديرات، يجب ستخدم عندما ن، وبعض المجاالت من القيم تتوزع علىل دقيقة ومحددة، ب

من مجال  قريبةولكن ماذا تعني عبارة "قبولة، من مجال القيم الم قريبة نحرص على أن تكون تقديراتناأن 

فإذا كنا نصف كمية ، " ؟ مرة أخرى، هذا يتوقف على ماهية الكميات التي نقوم بتقديرها لةقبوالقيم الم

فعدد الجزيئات في  ،ستعمال القوة األسية يكون مرضيا  با تقديرال، فإن من األرقامعدد كبير جدا  ترتبط ب

10عملية شهيق واحدة للهواء تقارب 
22

10تقدير يتراوح ما بين وأي  ؛
21

10و 
23

 هو تقدير جزيئاتمن ال 

فلن تقدير عدد من الكريات في وعاء زجاجي، لوإذا كنا نحاول الفوز في مسابقة ، قريب بما فيه الكفاية

 من الكمية الحقيقية.  %0 في حدود تقديرنا يكون نأمل أنلكن ل، وتماما   يمكننا أن نكون دقيقين

ُسميت هذه التقنية نسبة إلى عالم الفيزياء انريكو حيث  ي،مسائل فيرموتسمى هذه األنواع من التقديرات 

 هذه األنواع من العمليات الحسابية التقريبية السريعة. حلالذي كان مشهورا  بوفيرمي، 

 منهجية مسائل التقدير

أن تساعدك في التي يمكنها وفي ما يلي اثنين من المبادئ التوجيهية  ،مهارة تتحسن بالممارسةهو التقدير 

  اإلنطالق.

 يجب عليك تحديد مجموعة من الكميات التي يمكن تقديرها أو حسابها.

 عالقة تقريبية أو عالقة دقيقة بين هذه الكميات والكمية المراد تقديرها في المسألة. وضعيجب 

 ، فنحن نُقدر دائما  قدرة والكمية المعنية في المسألةيمكن وصف التقديرات بالعالقة الدقيقة بين الكمية الم

فإذا  ،اآلخرين من مورأكثر ببعض األ على دراية عادة ما يكون بعض األفراد ولكن ،ء على ما نعرفهبنا

 ،كنت تستند في تقديرك على حقيقة تعرفها مسبقا ، فإن دقة تقديرك تعتمد على دقة معلوماتك السابقة

في المسألة، فإن دقة  وعندما ال تكون هناك عالقة دقيقة بين الكميات المقدرة والكمية المراد تقديرها

تستعمل التي هناك الكثير من الطرق ن تكوما عادة و ،النتيجة تعتمد على نوع العالقات التي تقررها أنت

عتماد على إبداعك عليك اال وجبلذا يت مقبول،مما يؤدي إلى تقدير دقيق بشكل  ،ة التقديرعمليفي 

 !وخيالك

 

 قطع النقود المعدنية فص  مثال: 

 0ى يصل الطول الكلي إلى القطر بجانب القطر، حتبحيث يكون قطع النقود،  صفأنك تريد  لنفترض

 ما مدى دقة هذا التقدير؟و؟ قطعة نقود سنحتاجفكم  ر،كيلو مت
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 الحل:

ال كمية عددية  نقدرنحن في هذا المثال ، ومراعاة نوع الكمية التي نحن بصدد تقديرها هيالخطوة األولى 

عدد قطع النقود الالزمة لتشكيل لعالقة دقيقة  طيأن نع اآلن يمكنناو ،القطع النقديةعدد  وهي ،بُعدية

 كيلومتر. 0سلسلة طولها 

 

 ية/قطرالقطعة النقديةعدد قطع النقود= المسافة الكل   (  0.3.0) 

(0.3.0  )                
              

               
 

 وعليه يكون عدد القطع النقدية هو، سم تقريبا   0القطعة الواحدة  بـ  عرضيمكننا تقدير 

(2.3.2)                
              

               
 

(    )

(    )(      ⁄    )
                 

 تحويل الوحدات عند اللزوم.، علينا بالعالقات فياألرقام ب التعويضعند و

سم، وعليه يكون  1.9سوف تجد أن عرضها هو فبقياس قطعة واحدة،  ما مدى دقة هذا التقدير؟ إذا قمت

لنفرض أننا قمنا بتقدير و إلى حد كبير،قبول ، مما يعني أن هذا التقدير هو م%5في حدود  تقديرنا  دقيقا  

، 2 عامل قدرهمتقديرنا للعدد اإلجمالي لقطع النقود ضمن  ، فيصبحسم 1 صبحبحيث تطول قطعة واحدة 

 .خطأ يمكننا القبول به في هذا النوع من المسائلوهو هامش 

 

 مثال:

 محيطاتجميع التقدير الكتلة الكلية لمياه  

 

 الحل:

في   .تقدير الكتلة، وهي كمية أساسية في النظام الدولي للوحدات وتقاس بالكيلوغرامب علينافي هذا المثال 

فتكون العالقة التي  ،اتموجودة في المحيطالبداية سنحاول تقدير كميتين: كثافة المياه وحجم المياه ال

 :نريدها هي

 المحيط)حجم(  المياه= )كثافة(  المحيط)كتلة(    (  0.3.0)

(2.3.3)  (    )      (       )      (      )       
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وإحدى الطرق للتأكد استخدامها، وأحد أصعب الجوانب في مسائل التقدير هو معرفة العالقة التي يجب 

 :العالقة هيلحجم، ومن ثم تكون وا ن في الكتلةفالكثافة لها بعدان يتمثال، هو التحقق من األبعاد ذلكمن 

(2.3.4)      (           )  
(    )

(      )
(           )  

 كثافة المياه العذبة هي نحن نعلم أن 
                

أعلى قليال ، ولكن الفرق هي وكثافة مياه البحر  ،

يمكن تقدير هذه الكثافة عن طريق تخيل كمية الكتلة التي تحتويها حيث  ،م في هذا التقديرهاغير هو أمر 

لنفرض أننا  ف ،جميع مسائل الكثافةفي رجعية نقطة م هي )كثافة الماء، زجاجة سعة لتر واحد من الماء

 تعادل منالحديد كثافة أن  ، ومنه سنُقدرالحديد بالماء رن كثافةحينها سنقا ،نحتاج إلى تقدير كثافة الحديد

  والكثافة الفعلية للحديد هي ، الماء كثافة أضعاف عشرإلى  خمسة
               

.                     

نتخيل الحجم الذي فل ،أصعب بكثير هو وبما أنه ال توجد عالقة دقيقة، فإن تقدير حجم المياه في المحيطات

(.فحجم الغالف  1.5تشغله المحيطات كما لو أنها تغطي كامل األرض، مكونة غالفا  كرويا  )الشكل

 :هو dوسمكه   Rearthالكروي الذي نصف قطره  

(2.3.5)                  (        
  )     

 .عمق المحيطهو متوسط   dهو نصف قطر األرض و Rearth حيث

 

 

 

 نموذج لتقدير كتلة المحيطات 1.5الشكل 

 

 :وبالتالي يكون حجم المحيطات هو ،% من سطح األرض57أن المحيطات تغطي حوالي  نحن نعلم

(2.3.6)                   (    )(         
   )   

كلم،  1عمق المحيط، والذي يقدر بـحوالي متوسط وهما ن إضافيتان لتقديرهما، الدينا كميت هكذا تصبحو

             ونصف قطر األرض، الذي يبلغ تقريبا         أي 
)والكمية  ،كيلومتر   

ر رف محيط  األرض بالمقدا، ويُعكيلومتر  40231 ض الذي يبلغ حواليمحيط األر التي قد تتذكرها هي

4*10
7

 :بالعالقة sومحيطها  Rearthيرتبط نصف قطر األرض و ،(ترم 

(2.3.7)                
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 :إذن

(2.3.8)              
 

  
 
(          )(           )

  
            

            الصيغة سوف نستخدمو
الدقة في هذه هذا هو القدر الضروري من وكيلومتر،    

ولكنه  ،%75عامل مففي الواقع ليست هناك حاجة لل ،أقل دقة هو ن تقدير عمق المحيطأل نظرا  والمسألة، 

 بسبب االعتياد على ذلك.تم إدراجه 

 :تقديرنا لكتلة المحيطات هو فإن ،على أي حال

(2.3.9)        (    )      (       )      (      )              (    )(        
    )  

,     (2.3.10)(    )      
(  )

(   )

(    )

(     )

((      ) )

(    )  
(    )( )(       ) (    ) 

(    )           
               

 

 


