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ِالرحيمِالرمحنِ ِاللِ ِبسم ِ

           تاريخ  المحاضرة :     /   د الذيخمدّرس المقّرر : د. محمَّ

( ) أثبت أنَّ   .ℂغير كابل  لالشتلاق عىد أي هلطت مً    

 ( )                                               

ℝمً  (   )ألجل أي ثىاايت       أنَّ مً الىاضح 
 

  , 
ً
غير كابل لالشتلاق عىد أي عدد   إذا

 .  ℂغير جحليلي عىد أي هلطت مً   , ومىه  ℂمً   علدي 

ه غير كابل لالشتلاق على هلطت 
ّ
إلثباث أنَّ التابع غير كابل لالشتلاق على مجمىعت فلط هلىم بإثباث أه

 اط املجمىعت وهرا ًىفي إلثباث أّنها غير كابلت لالشتلاق على جلً املجمىعت.مً هل

( ) هل التابع   ؟ علل إجابتً.    جحليلي عىد   | | 

 ( )  | |                             {
     
    

 

:                                  إنَّ

مان -إنَّ معادلت شسط وىش ي  محلم فلط عىد هلاط املحىز التخيلي.ألاٌو ٍز

                

             

مان -شسط وىش ي معادلتيإنَّ ومىه ف   و   وبما أنَّ  (   )املبدأ فلط عىد  تينمحللشتيىهان ٍز

ℝكابلتان لالشتلاق التام على 
 

ً فإنَّ  بياملها )هثيرا  ( ) حدود ملتغيًر كابل لالشتلاق فلط   | | 

غير جحليلي عىد   ومىه ,     غير كابل لالشتلاق )غير جحليلي( على أي جىاز لـ   ومىه     عىد 

 عدا لىّىه غير كابل لالشتلاق على أي عدد علدي ℂوهرا ًصلح ألن ًيىن جابع مصتمس على  ,    

 الصفس.
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ℂا كلىا إنَّ جابع ما غير لالشتلاق على إذ
 

ه غير كابل لالشتلاق عىد هلطت مً  
ّ
ℂفيىفي أن هثبت أه

 
وإذا  

غير معدوم لىً ليض مً الضسوزي البحث في كلىا أنَّ هرا التابع غير كابل لالشتلاق عىد ول عدد علدي 

ً الصابم فهى ٌشمل الح  التين.كابليت اشتلاكه عىد الصفس أّما في التمٍس

 فالتهشير  )زشم الخطىط( بالسشم ًجب أن ًيىن على وامل اللصم اليميني.       إذا وان 

 

 , إذا وفلط إذا:  ℝ  إهه جىافلي على مجمىعت مفتىحت  (   ) هلٌى عً جابع حليلي 

 (. جزايت مً املسجيت الثاهيت مصتمسة على )أي لهرا التابع مشتلاث   على    مً الصف    

 أي:  ًحلم معادلت البالس على    

                (   )    

 . باليصبت لـ   هى املشتم الثاوي لـ      : حيث أنَّ 

 . باليصبت لـ   هى املشتم الثاوي لـ                          

ℝجىافلي على         التابع: هل 
 

 . 
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ℝجميع هره املشتلاث مصتمسة على 
 

 )ألنها هثيراث حدود بمتحىلين( وهىرا فإنَّ الشسط ألاٌو محلم. 

ℝعلى    مً الصف      
 

 البالس؟؟ لنري هل جحلم معادلت 

             (  )        (   )  ℝ
 

 

:  وبالتالي الشسط الثاوي محلم ومىه وليىن التابع  ℝجىافلي على     جحليلي فإنَّ
 

  

 : ℝجىافلي على أي مجمىعت مفتىحت في  غير  جابع        أثبت أنَّ
 

 . 

 لم أي:الشسط الثاوي غير مح ألنَّ 

                                    

ℝغير جىافلي على أي مجمىعت مفتىحت في   وبالتالي التابع 
 

 . 

 .  جىافلياث على       مفتىحت   جحليلي على        

فإنَّ التابع ال   على  غير جىافليان  أو   ألاكل  , أو على  غير جىافليان على املجىىعت   و   إذا وان 

 على 
ً
 .  ًمىً أن ًيىن جحليليا

 لتابع جحليلي؟        هل ًمىً للتابع 
ً
 جخيليا

ً
 لتابع جحليلي؟ أو جزءا

ً
 حليليا

ً
 أن ًيىن جزءا

 م.ال ًمىً ألن هرا التابع غير جىافلي هما أثبتىا في املثاٌ الصاب

هل ًمىً أن ًيىن الجزء الحليلي والجزء التخيلي لتابع علدي جىافليين على مجمىعت مفتىحت وال 

؟
ً
 ًيىن هرا التابع جحليليا

 .ًمىً وعم
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عىض املبرهىت الصابلت غير صحيح بالضسوزة , أي كد ًيىن الجزء الحليلي والجزء التخيلي  أي إنَّ  

 ىعت مفتىحت ما بيىما التابع غير جحليلي على جلً املجمىعت.للتابع هالهما جىافليان على مجم

 : ( ) أثبت أنَّ بالسغم مً أن  ℂجابع غير جحليلي على أي مجمىعت مفتىحت في             

 جزايه الحليلي والتخيلي جىافليان؟

ℝجىافلي على           
 

 . –لدزشىاه كبل كلي – 

ℝىافلي على ج         
 

 ألن الشسط ألاٌو محلم أي مشتلاث التابع حتى املسجبت الثاهيت مىجىدة 

ℝومصتمسة على 
 

 محلم حيث: , والشسط الثاوي )معادلت البالس(  

                                  

بالسغم مً وىن جزأه الحليلي وجزأه التخيلي  ℂاملطلىب ًجب أن ثبت أن التابع غير جحليلي على وليتم 

ℝجىافليان على وامل 
 

 تخدم املبرهىت التاليت:يصي, ومً أجل ذلً ش 

:  وان إذا   جحليلي على مجمىعت مفتىحت فإنَّ

 كابالن لالشتلاق التام.       

مان –ًحللان شسط وىش ي         :ٍز

                   

                       

ℝوليض على وامل    التابع كابل لالشتلاق على ألاهثر عىد هلاط املحىز    
 

كابل  ير غ  , أي أنَّ  

ℝوالتي جلابل  ℂغير جحليلي على   ومىه    لالشتلاق عىد أي هلطت ليصت مً 
 

 . 

لأزجى أن أوفي النهاًت 
ّ
 يجلّدم بالشىس ليّلِّ مً كّدم لأ, و  ز بشيل واضحبىتابت هرا امللسّ  توىن كد وف

ن
ّ
ح زجى لً جمام الىجاأعلى ثلتً, و شىسن أّيها اللازئ أعلى خطأ أو أشدي هصيحت, و  يمالحظت أو دل

   بخير بألف وأهتم فصل, وول  والتفّىق 

 " ال تنسونا من صالح دعواتكم" 
 


