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 محسة احلاكمياملادة:  دكتىر ◄

   متهيدية زورون عنىان احملاضرة: ◄         الرابعة :احملاضرة ◄

 أهالً بكم أصدقائي سىدرس في هذي المحاضزة :  العلمي :احملتوى 

 مثسٌىاخ عه انمجمُعاخ انمسذثح َانعىاصس.. 

  َن زَشذمٍٍدٌح.. 

 مبزهىت: مجموعة مرتبة جزئٌاً ,عندئذ القضاٌا اآلتٌة متكافئة: (   )لتكن 

الشزط األصغزي : تحوي عنصر أصغري .   كل مجموعة جزئٌة وغٌر خالٌة فً   (1

مبدأ االستقزاء : قضٌة ما 𝜃لتكن  (2

 . 𝜃تحقق القضٌة    إن جمٌع العناصر األصغرٌة فً _  

تؤدي الى  𝜃المحققة للقضٌة     التً من أجلها       إذا كانت جمٌع العناصر       ولتكن _  

 . 𝜃تحقق القضٌة    جمٌع عناصر المجموعة   .𝜃ٌحقق القضٌة    ان العنصر 

 شزط اوقطاع السالسل المتىاقصت :(3 
           على الشكل      كل سلسة متناقصة من عناصر المجموعة ألجل 

             :                      ألجله  تنقطع أي ٌوجد دلٌل  

 البرهان :

((𝟐⟸ (( قساء () نىفسض أن انشسغ األصغسي محقق َنىثثد مثدأ االسر𝟏

 إذا كاود : 𝜃انقعٍح  قال تحقانرً    ًٌ مجمُعح انعىاصس فً    نىفسض ان 

 ٌرم انمطهُب.     (1
   تانرانً    ( َنٍكه  عىصس أصغسي )حسة   عىدئر َحسة انفسض فإن ٌُجد فً     

 .𝜃الٌحقق انقعٍح 

 )حسة انفسض انري فسظىاي تىص انثسٌان (. 𝜃ال ٌحقق انقعٍح  َوً نٍس أصغسي فً   َاٌعا 

 .𝜃ٌحقق انقعٍح   ٌَرا ٌثٍه ان انعىصس     َان      :   َ     عىدئر 

  1البنى الجبرية  
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ٌَرا  𝜃حقق انقعٍح ٌ    فإن انعىصس  انشسغ انثاوً مه مثدأ االسرقساء (َحسة انفسض ) حسة 

 (.  𝜃مجمُعح انعىاصس انرً الذحقق انقعٍح   َ     غٍس ممكه )الن 

 ٌَرم انمطهُب.    نمما سثق وجد أ

((𝟑⟸ ( نىفسض أن مثدأ االسرقساء محقق َنىثثد شسغ اوقطاع انسالسم انمرىاقصح .(𝟐

أوً ٌحقق انقعٍح       وقُل عه انعىصس   𝜃 قعٍح     نىّعسف عهى انمجمُعح  معزفت بالشكل االتي :

𝜃   ذىقطع. ) ٌاد فسض   ذثدأ تانعىصس  عىدما َفقػ عىدما اي سهسهح مرىاقصح مه عىاصس انمجمُعح

 فسظىاي (. اسرقسائً وحه

 . 𝜃 ذحقق انقعٍح   َتانرانً وجد ان انعىاصس االصغسٌح فً 

  𝜃 ٌحقق انقعٍح   َنىثسٌه ان انعىصس  𝜃 ٌحقق انقعٍح  فسض ان َنى     َنٍكه   نٍكه 

  وأخر انسهسهح انمرىاقصح مه 
               

  سهسهح مرىاقصح مه عىاصس          َإن   𝜃 ٌحقق انقعٍح    عىدئر فإن 

 ألجهً   َحسة انفسض االسرقسائً ٌُجد دنٍم 

               

  𝜃 ٌحقق انقعٍح   انعىصسَمىً   ٌَرا ٌثٍه ان انسهسهح * ذىقطع عىد انحد 

 َترنك ٌرم انمطهُب.  𝜃ذحقق انقعٍح  َتانرانً فإن جمٍع عىاصس 

 ((𝟏⟸ (( )نىفسض أن شسغ اوقطاع انسالسم محقق َنىثثد انشسغ األصغسي (.𝟑

 عىصس أصغسي يَال ذحُ    مجمُعح جصئٍح َغٍس خانٍح َنركه   نىفسض جدال اوً  ٌُجد فً 

نٍس    َ        َان,       َتانرانً ٌُجد    نٍس عىصس أصغسي فً     ,ان       َنٍكه   

                       تحٍث     : فاوً    عىصس أصغسي فً

                  َانري مه اجهً       َنىفسض اوً ذم انحصُل عهى انعىصس 

      َاصثح ندٌىا          تحٍث         فإوً ٌُجد    نٍس اصغسي فً   َنما كان 
                   

 َانرً ال ذىقطع ٌَرا ٌىاقط انفسض .َمىً ال ٌُجد مجمُعح جصئٍح ال ذحُي عىصس اصغسي .
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مبزهىت : ذحُي عىصس أصغس .   انطثٍعٍحكم مجمُعح جصئٍح َغٍس خانٍح مه مجمُعح االعداد 

 البرهان :

   مجمُعح جصئٍح َغٍس خانٍح فً    نركه 

 . ٌرم انمطهُب. ألوً فً ٌري انحانح ٌكُن انصفس عىصس اصغس فً     اَ اذا كان     اذا كان 

    َ     نىفسض ان  -
 +               *  نىأخر انمجمُعح                      -

    الن     إن 

َمىً حسة ذعسٌف            َكان     الن اذا كاود      كما ان 

 وجد:  انعالقح 

 ٌَرا غٍس ممكه .     

ٌَرا     فٍكُن       تحٍث     الوً اذا كان       تحٍث     َتانرانً ٌُجد 

 غٍس ممكه.

ٌحقق تعرٌف   عنصر أصغر أي ٌحقق التعرٌف ) ال ننسى أن   حتى ٌكون     بقً اثبات أن 

 أي (:  المجموعة 

          

          عىدئر      نىفسض جدالً ان     لنبرهن على ان 

نهطسف األخس فٍصثح ندٌىا مقداز أكثس ذماماً ممه انصغس   َمىً )وىقم      فإن      نٍكه 

 ( َوسمً انمقداز 

                  

        

𝟏 وضيف ووطزح 

   (   )  (   )   (   )    
 (   )     

 َمىً                      

 َذحقق انعالقح    ٌَرا غٍس ممكه . َمىً       فإن   َحسة ذعسٌف انعالقح 
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 .𝑨هى عىصز اصغز في  𝑲ان   أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     ندٌىا        مالحظة :  3    

 إذا أخدوا أي عىصسٌه مه ٌم مجمُعح فإن أحدٌما أصغس مه اَخس ) مسذثطٍه ( 

 ... ندٌىا مجمُعاخ مسذثح كم عىصسٌه فٍٍا مسذثطٍه 

مرقازتٍه إذا كان  𝑎  𝑏وقُل عه  𝑎  𝑏  𝑃مجمُعح مسذثح جصئٍا َ  (    𝑃)نركه  تعزيف : 

𝑎  𝑏 

𝑏أَ   𝑎   َوقُل عه انمجمُعح𝑃  ... مسذثح كهٍا إذا كان كم عىصسٌه فٍٍا مرقازتٍه 

 عهى ذنك مجمُعح األعداد انطثٍعٍح .  مثال

  𝑎  𝑎   𝑎    

 كم مجمُعح مسذثح كهٍا عىاصسٌا ذرُظع فً سهسهح مرصاٌدج تانشكم :  مالحظة :

 َتانعكس كم مجمُعح عىاصس ذرُظع تانشكم ذكُن مسذثح كهٍا .

  𝑥 𝜖 𝐴   𝑥  𝑎 

  𝑦 𝜖 𝐴  𝑏  𝑦 

 :  𝑃مجموعة جزئٌة غٌر خالٌة فً 𝐴و  امجموعة مرتبة جزئٌ  (  𝑃)لتكن  تعزيف:

 نقول عن العنصر𝑎 𝜖 𝑃  أنه حد أعلى للمجموعة𝐴  : إذا حققت الشرط 

 نقول عن العنصر𝑏 𝜖 𝑃  أنه حد ادنى  للمجموعة𝐴  : إذا حققت الشرط 
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ــ نٍس تانعسَزج أن ٌىرمً انحد األعهى ) األدوى ( إنى انمجمُعح َ إذا اورمى ٌمكه أن وقُل عىً أوً 

 عىصس أكثس ) أصغس ( 

 ــ ٌم انحد األعهى ) األدوى ( َحٍد ؟؟ 

 أن ٌكُن َحٍد ٌَمكه أن ال ٌكُن .ال نٍس تانعسَزج ... ٌمكه 

 

 تمهيديت سورون :

غٌر خالٌة ومرتبة كلٌا تملك    مجموعة مرتبة جزئٌا إذا كانت كل مجموعة جزئٌة من  (   )لتكن 

 واحداً على األقل .  عنصر أصغري ) أعظمً (  حد ادنى )اعلى ( عندئذ ٌوجد فً 

 

مىضىعت االختيار :) نص مكافئ لـ روزون (  

  مجموعة كل المجموعات الجزئٌة فً   ( ) مجموعة ما وغٌر خالٌة ولنفرض    لتكن
       ( )   عندئذ ٌوجد تطبٌق  :

( )       ( )       ٌحقق إنه:       

وص سورن ومىضىعيت االختيار بدون بزهان ولكه يمكه أن يأتي اكتب وص تمهيديت سورن ومىضىعيت 

 االختيار.

 
 انتهت احملاضرة 

 آية بسيكي–آية اليايف  –راما جىهر  إعداد:

 تنسيق: والء األخضر

 وأخيزااا

 خلصت 


