
 األعـداد الـرومانـية





 نظـام العـد الروماني :

يحتوي نظام العـد الروماني على لمحة من فكرة القيمة المكانية ، ويعتقد أن أساس نظام 

:وقد كتب الرومان األعـداد كما يلي. العد الروماني هو العـد باألصابع   

أما رمز خمسة فقد كان عالمة على شكل   V ولعلها تمثل الفجوة بين اإلبهام   

:وبقية األصابع كما بالشكل   
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وقد نشأت عندهم فكرة القيمة المكانية مرتبطة بهذا الرمز؛ فلكي يتجنبوا التضخم في 

Iكتابة العدد  أربعة مرات هكذا   IIII وضعوا    I إلى يسار   V وطبقت نفس الفكرة في  

إذا كتب الـرمز إلى يسار رمـز آخـر قيمته أكبر فإن رموز أخرى، وأصبح مفهوما أنه 

 العـدد يـدل على الفـرق بين الـرمزين 

، وقد نشأ هذا التعبير وإذا كتب على يمينه فإن العـدد يـدل على مجموع الـرمزين 

:كما بالشكل 8،  7،  6باألصابع عن األعداد   
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كتب  9وللتعبير عن العدد  I  على يسار الرمز الدال على عشرة وهوX   ولعله مأخوذ

  ثم  Xثم العدد 10 يكتب  IX  من وضع اليدين متقاطعتين . وإذن فالعدد 9 يكتب هكذا 

ويدل عليه الرمز  11العدد  XI   حيث يوضع الرمز المعبر عن العدد واحد على يمين

 رمز العشرة ليدل ذلك على مجموع الرقمين وهكذا، 

 IX VIII VII VI V IV III II I األرقام الرومانية األولى

المعاصرةاألرقام   9 8 7 6 5 4 3 2 1 

         XIV XIII XII XI X األرقام الرومانية األولى

المعاصرةاألرقام   14 13 12 11 10         



هكــذا  40ولتجنب تكـرار الرمز أربع مرات للـداللة على  XXXX وضع رمز   L  50للـداللة على العدد   

:       يكتب 40العـدد       XL :     يكتب 60العـدد بينما            LX 

:     يكتب 90العـدد       XC           يكتب110العدد بينما   :      CX 

Mثم استخدم حرف  ألن  1000للـداللة على     M هو الحرف األول من كلمة   Mille الالتينية بمعنى ألف  

فـقد كان يتم التعبير عنه بالرمز    500، أما العـدد  D والجـدول التالي يبين باختصار الرموز األساسية  

  :لنظام العـد الروماني

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 
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CD IV 

L XXX III 

CM XX VII 

83=  

404=  

927=  

 اكتبي األعداد التالية بالطريقة الرومانية

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 



يـدل على  M CD VIII العـدد   1408 

 2324  يـدل على    MM CCC XX IVالعـدد 

:يكتب بالرومانية بالصورة 1999العـدد  

M  CM  XC  IX 

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 



456 CD L VI 

3449 MMM  CD  XL  IX 

2794 MM  DCC  XC  IV 

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 



 
http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/roman/index.htm 

 http://www.alargam.com/languages/roman/romanconvert.htm  
 
 

 موقع لكتابة األعداد بالرومانية

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/roman/index.htm
http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/roman/index.htm
http://www.alargam.com/languages/roman/romanconvert.htm
http://www.alargam.com/languages/roman/romanconvert.htm


 ما هـو العدد الممثل على العداد؟
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بالطريقة اإلغريقية والرومانية 256اكتبي العدد   

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 
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الروماني أول عداد في التاريخ أباكوسعداد   

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:RomanAbacusRecon.jpg


أباكس )كلمة التينية تأتي من اليونانية   Abacusأباكوس  Abax   وتعني اللـوح في

اليونانية القديمة كان ذلك عبارة عن لوح مربع من الحجر مغطى بطبقة رقيقة من الرمال 

أما العداد .. الناعمة تستخدم ألجراء عمليات العد والحساب بالرسم على الرمال ثم تمحى 

أباكوس الذي نعرفه اليوم هو وسيلة حساب يدوية تتكون من إطار بأسالك متوازية أو 

.قضبان تمر خالل خرزات أو حصيات وتستخدم اليوم لتعليم الحساب  

 استخدمها اإلغريق والرومان والصينيون واليابانيون وبعض البلدان األوروبية

واليوم تجرى في اليابان مسابقات بين أطفال المدارس اليابانية في حساب أعداد كبيرة 

.باستخدام عـداد أباكوس في أقل زمن ممكن  




