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 محزة احلاكمياملادة:  دكتور ◄

 سابعةال :احملاضرة ◄

   بعض خواص األعداد الصحيحة عنوان احملاضرة: ◄         

 أهالً بكم أصدقائي سىدرس في هذي المحاضزة :  العلمي :احملتوى 

  خىازشمٍة انقسمة ومبسهىة عىها 
  انقاسم انمشتسك األعظم نعددٌه ومبسهىات عىه 

 

 

 

 

مبزهىت:      حٌث        ٌحققان       عندئذ ٌوجد    بحٌث         لٌكن  

 ٌتعٌنان بشكل وحٌد .       فضالً عن ذلك. كالاً من 

 باقً القسمة.   ناتج القسمة   و      حٌث: 

 البزهان : 

رفلن  {                          }  المجموعة : عا

    وهنا واضح أن      اذا  كان          (1

        أي أن         بحٌث       وبالتالً ٌوجد 

                     بطرٌقة علمٌة:  

    اذا كان       (2

 سنمٌز ثالث حاالت :    لنبرهن أن 

          نجد ان :      ألجل عندئذ   عندما          (1

 نجد أن :      ألجلعندئذ    عندما       (2
                

 

  1البنى الجبرية  

 تعزيف خىارسميت القسمت

𝑎 𝑏نٍكه   ℤ  بحٍث𝑏 𝑑اذا وجد   ℤفً  𝑎ٌقسم  𝑏وقىل ان      ℤ     بحٍث

𝑎  𝑏 𝑑 

 𝒌نأخذ 

 اختياري 
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 : ان نجد     عندئذ  ألجل عندما       (3
          

 لٌست خالٌة.   فً جمٌع الحاالت 

 :   ومنه     حٌث أن    عنصر أصغر ولٌكن  عندئذ  ٌوجد فً    ن إ أي

             :       

           أي أن :  

 :((   أن على لنبرهن ))األن 

الحالت االولى : و لنأخذ :      عندئذ:    أن  جدالً  نفرضل 

             ⏟  
 

    ⏞
موجب

  ⏞
موجب

   

 واٌضاً                

                

 .  عنصر أصغر فً    وهذا ٌناقض كون 

الحالت الثاويت : عندئذ:    نفرض أن ل 

              ⏟  
 

          

              

 كون الصفر الٌنتمًوهذا تناقض.    لكن 

      ومنه فإن     مما سبق نجد ان 

 وحٌد:    لنبرهن ان 

       :               حٌث            لٌكن 

                                             :               عندئذ 

              

             

             ومنه فان              
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 ٌتعٌنان بشكل وحٌد         و اذا كال من      وبالتالً     ومنه  وهذا غٌر ممكن .

 المطلوب. هوو

مبزهىت:               ٌوجدعندئذ  بحٌث       لٌكن   

 ٌتعٌنان بشكل وحٌد .          فضالً عن ذلك ان كالا  .| |    و           بحٌث 

 البرهان :

 . البرهان ٌنتج من المبرهنة السابقة   نمٌز حالتٌن :

| |عندئذ لنفرض         بحٌث :           ةالسابق مبرهنةو حسب ال   

     | |       وذلك بفرض | |    وأن                  

 وحٌدٌن    ومنه  | |    :                       ومنه :         
 ويتم المطلوب

 

 

 

 

 تحقق أن :        عندئذ ٌوجد اعداد صحٌحة مغاٌرة للصفر       لٌكن مبزهىت :

               
 صحٌح موجب ألجله ٌتحقق هو أصغر عدد       ن اعن ذلك  فضالً 

               

 اإلثبات :

 {                  }  المجموعة   عرفلن

 عنصر اصغر  وبالتالً ٌوجد فً     و     أن   

ومنه    عناصر فله نفس شكل      وطالما   ولٌكن  

                                                 

                               خوارزمٌة القسمةوحسب 

    هو القاسم المشترك ٌجب ان ٌكون   حتى اثبت العدد 

       فًنعوض ((عندئذ    لنفرض جدال أن 

مغاٌرة للصفر نسمً أكبر عدد اعداد صحٌحة 𝑎 𝑏 𝜖 𝑍لٌكن  تعزيف القاسم المشتزك األعظم:

  𝑔𝑐𝑑 𝑎 𝑏ونرمز له   𝑎 𝑏للعددٌن  عظماأل المشترك القاسمب𝑎 𝑏صحٌح موجب ٌقسم كل من  
. 
 أولٌان فٌما بٌنهما .  𝑎 𝑏نقول فً هذه الحالة أن العددٌن      𝑔𝑐𝑑 𝑎 𝑏اذا كان _        
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  {
    
   

حٌث                     

هى انعىصس األصغس فً   وحصم عهى تىاقض بسبب ان     ونما كان      وهرا ٌبٍه ان 

  ٌقسم   أي ان             ومىه   

  ٌقسم   ة وجد ان وبطسٌقة مشابه

 عىدئٍر:    قاسم مشتسك آخس نهعددٌه    نٍكه 

                     و              

                         وإن                                        

           
      

                  

 

 

 الىساء يىجحه بعد فشل عظيم, هذا الفشل إما عاطفي او اجتماعي

 لكه يبقى الفشل األعظم ..هى فشل مىاجهت الحقيقت..!!

 

 

 انتهت احملاضرة

 آية بسيكي–آية اليايف  –رهف دادا إعداد:

 تنسيق: والء األخضر


