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 محزة احلاكمياملادة:  دكتور ◄

   اجملموعات القابلة للعدعنوان احملاضرة:  ◄         لسادسةا :احملاضرة ◄

سىكمم فً ٌري انمحاضسة انحدٌث عه قدزة انمجمُعاث َسىىقم بعد ذنك نهحدٌث   العلمي :احملتوى 

 انمجمُعاث انقابهت نهعد انخً حخضمه :عه 

  حعازٌف 

 مبسٌىاث 
 أمثهت حُضٍحٍت 

إلى معرفة المجموعات كم تحوي من عناصر وهً ضرورة تنشأ من  تبٌن أننا نحتاجمن خالل الدراسة 
 دراسة المجموعات والمقارنة بٌنها ...

⏟                          نقول أن   و    لتكن المجموعتٌن  
غامر ـ متباٌن

تعريف:    

⏟                          نقول أن   و    لتكن المجموعتٌن  
متباٌن

تعريف:    

 أي مجموعتٌن منتهٌتٌن تحوٌان عددٌن مختلفٌن

من العناصر فالمجموعة األصغر تصلح لتكون منطلق لتطبٌق  
 متباٌن معرف على المجموعتٌن فمثال لنأخذ المجموعتٌن :

 متباين وليس غامر .. هذا التطبيق

 

 

 

 

 

نالحظ أن قدرات المجموعات تتوضع فً متتالٌة متزاٌدة بالشكل  : 

  1البنى الجبرية  
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وهنا نسأل :  هل هذه المتتالٌة منتهٌة أم غٌر منتهٌة ؟؟ 

 ماهً أصغر قدرة للمجموعات غٌر المنتهٌة ؟؟ 

مبرهىة: عندئذ :  مجموعة كل المجموعات الجزئٌة فً      مجموعة ما و   لتكن 

                  

 البرهان : 

 وميز حالتيه :

 فٌكون {  }      عندئذ   فً هذه الحالة1)    

                        

تحوي المجموعة الخالٌة وهً عنصر      ألن مجموعة المجموعات الجزئٌة             

     واحد إذا هً صحٌحة فً حال 

          عندئذ         2)     

 { }             المعرفة بالشكل: 

 وهذه العالقة تعرف تطبٌق متباٌن وحسب التعرٌف فإن قدرة المنطلق اصغر او تساوي قدرة المستقر

                 

 تنفي المساواة لتتحقق المبرهنة(())يجب ان 

          وحسب التعرٌف ٌوجد تطبٌق غامر                  لنفرض جدالً ان 

    {                }  لنأخذ المجموعة 

 .         ومنه    مجموعة جزئٌة فً    -
               غامر فإنه ٌوجد   عند ئذ ولكون     النه لو كان     إن  

 اذاً التوجد عناصر التنتمً للصورة المباشرة لها ومنه فأن: 

            

              ,ومنه      غامر أي أن    وهذا تناقض  الن 
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 عندها نمٌز حالتٌن:

1)                    . 
2)                    . 

 :أيوهذا غٌر ممكن , ومما سبق نجد ان هذا التطبٌق  غٌر موجود 

                   

 .                  ومنه 
 وهو المطلوب.

المجموعات القابلة للعد  

لإلجابة عن سؤال ماهً المجموعة التً قدرتها أصغر ما ٌمكن وغٌر منتهٌة ؟؟ سنبدأ فً دراسة 
 المجموعات القابلة للعد .. 

هً عالقة تكافؤ على المجموعات أي تجزء المجموعات إلى صفوف متساوٌة     نعلم أن العالقة 
 بٌعٌة .. القدرة وأهم هذه الصفوف هو المولد لمجموعة األعداد الط

 

 

 

 مثال:

  قابلة للعد    المجموعة 
  مجموعة األعداد الصحٌحة الزوجٌة الموجبة قابلة للعد ألن العالقة               

 تكون تقابال                  المعرفة بالشكل : 

  قابلة للعد          و          كل من المجموعة 
  المعرفة بالشكل التالً أٌا كان           مجموعة األعداد الصحٌحة قابلة للعد ألن العالقة

}فإن                
                   
      | |                

              

 وتقرأ ألف صفر        نرمز لقدرة األعداد الطبٌعٌة بـ 

 وتقرأ ألف  ...   نرمز لقدرة األعداد الحقٌقٌة بـ 

     إن    

نقول عن مجموعة أنها قابلة للعد إذا وجد تطبٌق بٌنها وبٌن مجموعة تعريف :

   𝑐𝑎𝑟𝑑  𝐴  𝑐𝑎𝑟𝑑الطبٌعٌة بمعنى آخر إذا كان       
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مبرهىة: قابهت نهعد.  كم مجمُعت جزئٍت غٍس مىخٍٍت فً  

 البرهان: 

 مجمُعت جزئٍت غٍس مىخٍٍت فً   نخكه     
 

 

 نما كاوج 
 

   حُي عىصس أصغسي َنٍكه   ححقق انشسط األصغسي فإن  

   فإوٍا ححُي عىصس أصغسي َنٍكه  {  }      َأٌضا نما كاوج 

   فإوٍا ححُي عىصس أصغسي َنٍكه  {         }      َأٌضا انمجمُعت 

َانري ٌُ عىصس أصغسي فً       وخابع عهى ٌرا انىحُ َنىفسض  أوً حم انحصُل عهى انعىصس 

 {               }   َمىً فإن انمجمُعت  {                 }   انمجمُعت 

 ..      ححُي عىصس أصغسي َنٍكه 

 وخابع بٍرا انشكم ...

   نىعسف انعالقت 
 
           

 
             

              حطبٍق مخباٌه َغامس أٌضا َمىً فإن   َاضح أن 
 

 قابهت نهعد أي أن  

 ..  المطلوبوهو 

مبرهىة : كم مجمُعت جزئٍت َغٍس مىخٍٍت مه مجمُعت قابهت نهعد حكُن اٌضاً قابهت نهعد.

 البرهان

      مجموعة قابلة للعد حسب التعرٌف ٌوجد تقابل   لنفرض أن 
 

 

𝜑.. نعرف العالقة مجموعة جزئٌة غٌر منتهٌة فً   لتكن   بالشكل :       

            𝜑       حٌث     

𝜑   هً تطبٌق متباٌن ومنه التطبٌق   متباٌن أٌضا        

                   حسب التعرٌف فإن 

 غٌر منتهٌة بسبب تساوي القدرتٌن ..  غٌر منتهٌة فإن    لما كانت المجموعة 

 غٌر منتهٌة وحسب النص السابق نجد أن :                أصبح لدٌنا 
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 قابلة للعد وهو المطلوب ..   أي أن                  ومنه :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة

 آية بسيكي–آية اليايف  –رهف دادا إعداد:

 تنسيق: والء األخضر

_ وجدنا أن كل مجموعة قابلة للعد هً مجموعة غٌر منتهٌة ولكن هل العكس صحٌح ؟؟ أي هل 
 كل مجموعة غٌر منتهٌة تكون قابلة للعد ؟؟  لنرى اإلجابة من خالل المبرهنة اآلتٌة : 

 𝑛       𝑓 𝑛  𝑎𝑛 

 حوي مجموعة جزئٌة قابلة للعد .تكل مجموعة غٌر منتهٌة مبرهنة :

 البرهان

هو العنصر المختار   𝑎غٌر خالٌة لنفرض أن  𝑘مجموعة غٌر منتهٌة لما كانت  𝑘لتكن 

 بحسب موضوعة األختٌار   𝑘من 

حسب موضوعة  𝑘\  {𝑎 }هو العنصر المختار من المجموعة   𝑎ولنفرض أن العنصر 
 األخٌار 

𝐷نتابع بهذا الشكل .. ولنأخذ المجموعة        {𝑎    𝑎      } 

     𝑓     𝐷لنعرف العالقة    

𝐷تطبٌق متباٌن وغامر ... إذا  𝑓إن    𝐾   قابلة للعد 

 


