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المحاضرة الثانيت

تكملت -المجموعاث 

1
الطاهر إبراهيم. د(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:أشكال فين

ًٚكٍ اسخخذاو األشكال انُٓذسٛت نخًثٛم انًجًٕػاث ٔانؼًهٛاث ػهٛٓا،  
بًسخطٛم ٔيٍ ثى أ٘ يجًٕػت    Uحٛث ٚخى حًثٛم انًجًٕػت انكهٛت 

جضئٛت يُٓا بشكم ُْذسٙ كانذائشة يثاًل، ٚشسى داخم انًسخطٛم ،  

ٔحسخخذو ْزِ األشكال نخٕضٛح انؼًهٛاث انخٙ َجشٚٓا ػهٗ انًجًٕػاث  

كًا فٙ األيثهت  . يثم االححاد ، انخماطغ  ٔانًكًهت  ٔانفشق ٔغٛشْا

:انخانٛت

2 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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A  ٔBانجضء انًظهم فٙ انشكم أدَاِ ًٚثم اححاد يجًٕػخٍٛ              

3

A B
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A B

A  ٔBانجضء انًظهم فٙ انشكم أدَاِ ًٚثم حماطغ يجًٕػخٍٛ 

U
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   A

انجضء انًظهم فٙ انشكم أدَاِ ًٚثم 

U

A
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A B

A-Bانجضء انًظهم فٙ انشكم أدَاِ ًٚثم 
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:انضشب انذٚكاسحٙ

بأَّ يجًٕػت كم  (       )  A ،Bٚؼشف انضشب انذٚكاسحٙ نهًجًٕػخٍٛ 

إنٗ انًجًٕػت   (x)انخٙ ُٚخًٙ يسمطٓا األٔل  (x,y)األصٔاج انًشحبت  

.   Bإنٗ انًجًٕػت انثاَٛت  (y)، بًُٛا ُٚخًٙ يسمطٓا انثاَٙ  Aاألٔنٗ 

بانشيٕص  

7 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

BA

 ByAxyxBA  ),(
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:انضشب انذٚكاسحٙ: تابع 

:يثال

إرا كاَج                        ٔ  

فأٔجذ                   ٔ

:انحم 

8 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}1,2{A}4,1,3{B

BAAB

 )4,1(),1,1(),3,1(),4,2),1,2(),3,2( BA

 )1,4(),2,4(),1,1(),2,1(),1,3(),2,3(  AB
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:انضشب انذٚكاسحٙ: تابع 

:يثال

أَشئ           ، ػهًا باٌ 

                                  ٔ

:انحم 

9 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}2,1{A},,{ yxwB 

BA

 ),2(),,2(),,2(),,1(),,1(),,1( yxwyxwBA 
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:الضرب الديكارتي: تابع 

:يالحظاث

ثالثت ػُاصش،   Bػُصشاٌ ٔػذد ػُاصش  Aالحظ أٌ ػذد ػُاصش •

  6ٔاٌ ػذد ػُاصش         ٚسأ٘ ػذد ػُاصش         ٔ ٚسأ٘ 
. Bػذد ػُاصش × Aػذد ػُاصش( =         = أصٔاج يشحبت)ػُاصش 

أٚضا ًٚكُُا يالحظت أٌ•

10 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

BAAB
32

ABBA 
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:حابغ انضشب انذٚكاسحٙ

إرا ٔفمط إرا حسأث        ٔ             ٚخسأٖ انضٔجاٌ انًشحباٌ      

يسالطًٓا انًخُاظشة، أ٘ إرا كاٌ انًسمط األٔل فٙ انضٔج األٔل  
ٔكاٌ  ،         ، ٚسأ٘ انًسمط األٔل فٙ انضٔج انثاَٙ 

انًسمط انثاَٙ فٙ انضٔج األٔل ٚسأ٘ انًسمط انثاَٙ فٙ انضٔج انثاَٙ،

11 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

),( 11 yx),( 22 yx

)( 21 xx 

)( 21 yy 
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:حابغ انضشب انذٚكاسحٙ

:يثال

انخٙ ححمك انًؼادنت x  ٔyأٔجذ لٛى  

:انحم

12 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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(:يجًٕػت انمٕٖ)يجًٕػت انًجًٕػاث 

ْٙ انًجًٕػت انًكَٕت يٍ كم  Sيجًٕػت انًجًٕػاث ألٚت يجًٕػت 

ٔيٍ بُٛٓا انًجًٕػت انخانٛت         Sانًجًٕػاث انجضئٛت نهًجًٕػت 

.  P(S)َفسٓا ٔٚشيض نٓا بانشيض   Sٔانًجًٕػت 

:يثال

أَشئ يجًٕػت انًجًٕػاث نهًجًٕػت

13 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  



 cbaS ,,
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(:يجًٕػت انمٕٖ)يجًٕػت انًجًٕػاث : تابع 

:  انحم

:يجًٕػت انًجًٕػاث ْٙ

  

يٍ انؼُاصش ، فاٌ ػذد   nػهٗ  Sإرا احخٕث انًجًٕػت : مالحظت 

.ػُاصش         ٚسأ٘       

  

أَشئ يجًٕػت انًجًٕػاث نهًجًٕػت   :تمرين

14 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

 },,{},,{},,{},,{},{},{},{,)( cbacbcabacbaSP 

 2,1S

n2 )(SP
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:يجًٕػت األػذاد

:يجًٕػت األػذاد انطبٛؼٛت1.

:يجًٕػت األػذاد انصحٛحت2.

15 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

},3,2,1{ N

},3,2,1,0{ Z
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:يجًٕػت األػذاد: تابع

:يجًٕػت األػذاد انُسبٛت3.

:يجًٕػت األػذاد  غٛش انُسبٛت 4.

ْٔٙ األػذاد انخٙ ال ًٚكٍ كخابخٓا ػهٗ صٕسة األػذاد انُسبٛت يثم           

.غٛشْا      انُاٚبٛش٘ٔانُسبت انخمشٚبٛت      ٔانؼذد 

16 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:يجًٕػت األػذاد: تابع

:انحمٛمٛتيجًٕػت األػذاد 5.

ْٔٙ انًجًٕػت انخٙ ححخٕ٘ ػهٗ كافت األَٕاع انسابمت ٔٚشيض نٓا بانشيض      
ℝ ٔحًثم ُْذسًٛا بخط األػذاد.

:  يالحظت    

17 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

 RQZN 
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:تمارين

ضغ انشيض                           ٔافشض أٌ                        1.

.أٔ     فٙ انًكاٌ انفاسؽ نخكٌٕ انجًهت صحٛحت 

18 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

},,5,4,3{ yxA },,,4{ zyxB 



Ai 3)(

Bii 3)(

Axiii)(

Bxiv)(
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:تمارين:تابع

19 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

Azv)(

Bzvi)(

Avii 1)(

Bviii 1)(

AAix)(

BBx)(
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:حًاسٍٚ: تابع

ًٚكٍ اسخخذاو  . اسشد ػُاصش كم يجًٕػت يٍ انًجًٕػاث انخانٛت 2.

  بٓاانُمط نهخؼبٛش ػٍ اسخًشاس سشد ػُاصش انًجًٕػت ػُذيا ٚكٌٕ 

ػذد الَٓائٙ يٍ انؼُاصش

i. A={x:  ٍ7ػذد طبٛؼٙ اصغش ي x}

ii. B={x: ٗ2ػذد طبٛؼٙ صٔجٙ ٚمبم انمسًت ػه x}

iii. C={y: h ٔc حشف يٍ حشٔف انٓجاء انًحصٕس بٍٛ   y}

iv.    D={x:  ٍ17ػذد طبٛؼٙ فشد٘ اصغش ي x}

20 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  
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:تمارين: تابع

ضغ انشيض     أٔ       فٙ انًكاٌ انخانٙ نخكٌٕ انجًهت صحٛحت3.

21 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  



},,{},,{)( acbcbai

}3,3,2,1,0{}3,2,1,0{)(ii

},,,{},,{)( wzyxzyxiii
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:تمارين: تابع

ضغ انشيض                                      ٔافشض أٌ                         4.

أٔ      أٔ        فٙ انًكاٌ انخانٙ نخكٌٕ انجًهت صحٛحت

22 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  



}4,3,2,1{X}10,8,6,4{Y



YXi)(

XYii)(

YXXiii )(

Xiv )(

Yv )(
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:تمارين: تابع

إرا كاَج انًجًٕػت انكهٛت ْٙ يجًٕػت األػذاد انطبٛؼٛت  األصغش 5.

، افشض اٌ                     ٔ                   كٌٕ   10يٍ 

:انًجًٕػاث االحٛت

23 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}5,3,1{A}6,4,2{B

Biv

Aiii

BAii

BAi

)(
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:تمارين: تابع

24 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

AAix

UAviii

BAvii

BAvi

BAv
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:تمارين: تابع

نخكٍ انًجًٕػت انكهٛت6.

ٔنخكٍ

فأٔجذ

25 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

}6,5,4,3,2,1,0,1{U

}6,4,2{,}3,1,1{,}2,1{  CBA

BCvi

CABAv

CBAiv

BBiii

ABii

BAi
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:تمارين: تابع

إرا كاَج  7.

A={x:  ٍ5ػذد طبٛؼٙ اصغش ي x}

 B={y:  ٍ3ػذد طبٛؼٙ اصغش ي  y}

ْم

انخٙ ححمك انًؼادنت  x  ٔyأٔجذ لٛى8.

26 الطاهر إبراهيم. أ(   2)مقرر مبادئ الرياضياث  

ABBA 

)1,22(),( 2  xyx
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بحًذ اهلل


