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:اىَخباٌْاث

فَثاًل  .  ٌسَى ٍخباٌْت≥  ،    <، ≤ ،    >أي حعبٍش ٌخضَِ  احذ اىشٍوص 

:مو ٍَا ٌيً هً ٍخباٌْاث

حسخخذً اىَخباٌْاث فً حعشٌف ّوع خاص ٍِ اىَجَوعاث اىجضئٍت ٍِ    

وهْاك أسبعت أّواع ٍِ اىفخشاث  . واىخً حسَى اىفخشة اىحقٍقٍتاألعذاد 
:حعشف مَا ٌيً
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:اىَخباٌْاث: حابع 

فخشة ٍغيقت                                                         1.

فخشة ٍفخوحت                                                  2.

(                           ّصف ٍفخوحت)ّصف ٍغيقت 3.

                         (ّصف ٍغيقت )فخشة ّصف ٍفخوحت 4.

:   خواص اىَخباٌْاث

ىنو                                                 1.

a<cفاُ   b<cو   a<bإرا ماّج  2.

   

}:{],[ bxaRxba 

}:{),( bxaRxba 

}:{),[ bxaRxba 

}:{],( bxaRxba 

02 aRa



King Faisal University
جامعت الملك فيصل

Deanship of E-Learning and Distance Education

م عن بعذيكتروني والتعللعمادة التعلم اإل
4[        ]

:خواص اىَخباٌْاث:حابع

a-c<b-cومزىل   a+c<b+cفاُ   a<bإرا ماّج 3.

ac<bcفاُ   c>0وماّج   a<bإرا ماّج 4.

ac>bcفاُ   c<0وماّج   a<bإرا ماّج 5.

فاُ                     a>0إرا ماّج 6.

فاُ   a<bبحٍث   b>0و   a>0إرا ماّج 7.
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:اىَخباٌْاث: حابع

:حو اىَخباٌْاث

.حو اىَخباٌْت هو اىقٍَت أو ٍجَوعت اىقٌٍ اىخً حجعو اىَخباٌْت صحٍحًا

حو اىَخباٌْت                                     (:  1)ٍثاه

:اىحو
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:اىحو: حابع 

.(∞,5-]ٍجَوعت اىحو هً اىفخشة 
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:اىَخباٌْاث: حابع

حو اىَخباٌْت  (: 2)ٍثاه

:اىحو

.(1,1-)ٍجَوعت اىحو هً اىفخشة 

1235  x

21325  x

333  x
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:اىَخباٌْاث: حابع

حو اىَخباٌْت  (: 3)ٍثاه

:اىحو

اىحاىت األوىى             و                 

  ارًا         و         

أي أُ 

0122  xx

   043  xx
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:حابع اىحو 

اىحاىت اىثاٍّت                 و                 

ارًا            و            

أي أُ   

ارًا ٍجَوعت اىحو هً 

  03 x  04 x

3x4x
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:حَاسٌِ

:حو اىَخباٌْاث اىخاىٍت

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4925  x

1165 x

2316  x

10224  x

1053 x

122  xx
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:حَاسٌِ: حابع 

7.

8. 
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:اىقٍَت اىَطيقت

:حعشٌف

:حعشف ماَحً( وٌشٍض ىه باىشٍض        ) حقٍقًاىقٍَت اىَطيقت ألي عذد  x
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:اىقٍَت اىَطيقت: حابع

:خواص اىقٍَت اىَطيقت

حنافئ                       حٍث                                   1.

حنافئ                       حٍث                                        2.

حنافئ                أو             حٍث                                  3.

          حنافئ                أو              حٍث                 4.
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:اىخواص : حابع

.6                    

.7                 
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:اىقٍَت اىَطيقت: حابع

(:1)ٍثاه 

                 حو اىَخباٌْت

:اىحو

ٍجَوعت اىحو هً اىفخشة  
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:اىقٍَت اىَطيقت: حابع

(:2)ٍثاه

               حو اىَخباٌْت

:اىحو

أو                                             

أو                                     

أو                                       

ٍجَوعت حو اىَخباٌْت هً 
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:اىقٍَت اىَطيقت: حابع

(:3)ٍثاه

               حو اىَخباٌْت

:اىحو
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:اىحو: حابع

(       ٍجَوعت اىحو هً
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:حَاسٌِ

:حو اىَخباٌْاث اىخاىٍت

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12 x

123 x

423 x

321  x

732 x

543 x
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:حَاسٌِ

7.

8.

62 x
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بحَذ اهلل


