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المحاضرة األولى

المجمىػاث
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:تؼريف المجمىػت

وقذ  . انًجًىعخ ثجغبطخ هً رجًع يٍ األشٍبء أو انعُبصش انًحذدح رًبيًب

.ركىٌ هزِ األشٍبء أعذادًا أو أشخبصًب أو أحذاثًب أو أي شئ آخش

:يثم كجٍشح حشوف ثىاعطخ نهًجًىعبد رشيض

  رشيض و انًجًىعخ عُبصش رغًى انًجًىعخ يُهب رزكىٌ انزً األشٍبء

:يثم صغٍشح حشوف ثىاعطخ نهعُبصش

2 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:تؼريف المجمىػت: تابغ 

نٍجٍٍ عُبصش انًجًىعخ ، فًثاًل إرا كبٌ  “ ٌُزًً إنى” єٌغزخذو انشيض 

ٌُزًً    aفإَُب َقىل أٌ  Aيٍ ضًٍ عُبصش انًجًىعخ   aانعُصش 

وٌكزت ثبنصىسح      Aإنى انًجًىعخ 

ال   aفإَُب َقىل أٌ  Aنٍظ عُصشا يٍ عُبصش انًجًىعخ   aأيب إرا كبٌ 

وٌكزت ثبنصىسح   Aٌُزًً إنى انًجًىعخ 

رعذ دساعخ انًجًىعبد راد أهًٍخ كجٍشح فً دساعخ انعالقبد  :مالحظت 

.وانذوال

3 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:طرق كتابت المجمىػاث

(:سرد الؼناصر)طريقت الؼذ •

ٌزى فٍهب وضع جًٍع عُبصش انًجًىعخ، أو جضء يُهب ، ثٍٍ قىعً 
:يثم"  ,"ثحٍث ٌفصم ثٍٍ كم عُصشٌٍ ثعاليخ فبصهخ  {   }انًجًىعخ 

   
ثحٍث ال ٌزى ركشاس انعُبصش             

4 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}7,5,3,1{A

},,,{ dcbaB 

},3,2,1{ C
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:طرق كتابت المجمىػاث: تابغ

(:  الصفت المميزة)طريقت القاػذة •

وٌزى فٍهب وصف انًجًىعخ  ثزكش صفخ ًٌكٍ ثىاعطزهب رحذٌذ عُبصشهب،  

:أي انصفخ انزً رحذد اسرجبط عُبصش انًجًىعخ ، فًثاًل 
x }              ًعذد طجٍعً صوجA={x: 

x} كهٍخ ثجبيعخ انًهك فٍصمB={x:
x} ًطبنت يغجم ثبنًقشس انحبنC={x: 

D={x: -3≤x ≤1 ،ًعذد حقٍقX}             
X={x: 0≤x ≤12 ،عذد صحٍحX}

5 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:أنىاع المجمىػاث

:المجمىػت الخاليت•

.  {  }أو Фهً انًجًىعخ انزً ال رحىي أي عُصش وٌشيض نهب ثبنشيض  

:  أيثهخ

x}                                  ،ًعذد حقٍقA={x:x2+1=0

x }                            عذد طجٍعً صوجً وفشديB={x: 

x }                            دونخ عشثٍخ رقع فً اوسوثبC={x: 

6 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:أنىاع المجمىػاث: تابغ

:المجمىػت المنتهيت•

.انًجًىعخ انزً ركىٌ عُبصشهب يحذودح

انًجًىعبد انزبنٍخ يجًىعبد يُزهٍخ :يثبل

7 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}8,6,4,2{A

}100,,3,2,1{ B
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:أنىاع المجمىػاث: تابغ

:المجمىػت غير المنتهيت•

.انًجًىعخ انزً ركىٌ عُبصشهب غٍش يحذودح

انًجًىعبد انزبنٍخ يجًىعبد غٍش يُزهٍخ :يثبل

x }                                        عذد طجٍعً فشديA={x: 

8 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

},30,20,10{ B

}100:{  xRxC
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:أنىاع المجمىػاث: تابغ

: المجمىػت الكليت•

هً انًجًىعخ انزً رذسط جًٍع  انًجًىعبد ثبعزجبسهب يجًىعبد  

.Uجضئٍخ يُهب، وٌشيض نهب ثبنشيض

:  المجمىػت الجزئيت•
 Aإرا كبَذ جًٍع عُبصش  Bجضئٍخ يٍ  انًجًىعخ   Aركىٌ انًجًىعخ 
وركزت عهى انصىسح   Bيىجىدح فً 

9 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:أنىاع المجمىػاث: تابغ

:أيثهخ

وإرا كبَذ                  1.

فبٌ

يجًىعخ جًٍع طالة انزعهٍى االنكزشوًَ ثجبيعخ انًهك فٍصم  . 2 

.  يجًىعخ جضئٍخ يٍ يجًىعخ طالة هزِ انجبيعخ

  

 

10 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}8,7,6,5,4,3,2,1{B }6,4,2{A
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:أنىاع المجمىػاث: تابغ

:تساوي المجمىػاث•

يزغبوٌزبٌ إرا كبَذ B ،Aركىٌ انًجًىعزبٌ 

أيب انًجًىعزبٌ انًزكبفئزبٌ فهًب انًجًىعزبٌ انهزبٌ رزغبوٌبٌ فً عذد  

عُبصشهًب وركزت عهى انصىسح

  

11 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

BAABBA  ,

BA 



King Faisal University [        ] 

:أنىاع المجمىػاث: تابغ

:يثبل

أي انًجًىعبد انزبنٍخ يزكبفئخ وأٌهب يزغبوٌخ؟

انحم:

12 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}7,5,1,3{,}7,5,3,1{1  BA

},,{,}2,1,0{2 cbaBA 

BA )2

BA )1
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:الؼملياث ػلى المجمىػاث

االتحاد •

هى يجًىعخ  كم انعُبصش انًىجىدح  (  )       A ،Bارحبد انًجًىعزٍٍ 

 :أي أٌ . أو فً كهٍهًبBأو فً   Aفً 

13 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

BA

}:{ BxAxxBA 
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:الؼملياث ػلى المجمىػاث: تابغ 

التقاطغ•

هى يجًىعخ  كم انعُبصش انًىجىدح  (  )       A ،Bرقبطع انًجًىعزٍٍ 

أي أٌ.   Bو   Aأي انعُبصش انًشزشكخ ثٍٍ. يعًب   Bو فً   Aفً 

14 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

BA

}:{ BxAxxBA 
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:الؼملياث ػلى المجمىػاث: تابغ 

المكملت•

إرا كبَذ  رحزىي عهى جًٍع عُبصش     Aٌقبل أٌ     يكًهخ  انًجًىعخ 

أي أٌ  . Aثبعزثُبء عُبصش   Uانًجًىعخ انكهٍخ 

15 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

A

}:{ AxUxxA 
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:الؼملياث ػلى المجمىػاث: تابغ 

الفرق•

ٌغًى ثبنفشق وهى يجًىعخ  كم     A-Bفبٌ    A ،Bإرا كبَذ يجًىعزبٌ 

أي أٌ.Bونٍغذ فً  Aانعُبصش انًىجىدح 

16 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}:{ BxAxxBA 
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:الؼملياث ػلى المجمىػاث: تابغ

:يثبل

      وإرا كبَذ                              

وكبَذ انًجًىعخ انكهٍخ 

فأوجذ:

17 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

},,3,2,1{ yxA },,5,4,3{ wxB 

},,,,5,4,3,2,1{ zyxwU 

B

A

BA

BA

BA

)5

)4

)3

)2

)1
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:الؼملياث ػلى المجمىػاث: تابغ

:انحم

18 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

},,,5,4,3,2,1{)1 wyxBA 

},3{)2 xBA 

},2,1{)3 yBA 

},,5,4{)4 zwA 

},,2,1{)5 zyB 



King Faisal University [        ] 1919

ثحًذ اهلل


