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Relations 

 القاخـــانع

  -: يقديح

  .  (a,b)شمض ٌٍزي االصَاج اٌمشذثح تاٌشمضاٌعاللح ٌٓ مدمُعح مه االصَاج اٌمشذثح َاٌرٓ ٔ

اوً اٌمسمػ  aفٕماي عه  x = (a,b)تحٕث  a,bاوً صَج مشذة ارا َخذ شٓ  xٔماي عه   -: تعزيف

  . xج اٌمشذة اوً اٌمسمػ اٌثاوٓ ٌٍضَ bَٔماي عه  xاالَي ٌٍضَج اٌمشذة 

فاوىا  a1,a2,…….,anمه اٌعىاصش اٌمشذثح  nَتصُسج عامح ارا واود اٌمدمُعح ذحرُْ عٍّ 

 .  ) ( a1,a2,…….,an  (n-tuples)وحصً عٍّ اٌىُوٓ اٌمشذة

},},{{عٍّ اوً اٌمدمُعح   (a,b) ٔعشف اٌضَج اٌمشذة -: يالحظح baa . 

)2,1(}1,}2,1{{                                        -: يثال  

                                                 }}1,2{,2{)1,2(  

)2,1()1,2(               أنَاظح    . 

 -: اخيالحظ

),(),(اٌضَج اٌمشذة   .1 abba   وان  أرااالba  . 

2. dbcadcba  ),(),(  

 ((Cartesian product : انضزب انديكارتي

  .ارا اعطٕد مدمُعرٕه فمه اٌممىه ذىُٔه مدمُعح اخشِ تاسرعماي فىشج االصَاج اٌمشذثح 

ٌُ مدمُعح االصَاج  A,B هحاصً اٌعشب اٌذٔىاسذٓ ٌٍمدمُعرٕمدمُعح فان  A,Bٌرىه وً مه 

 أخشَِتعثاسج  , BAتاٌشمض َٔشمض ٌٍا  a∈A , b∈Bحٕث  (a,b)اٌمشذثح 

}|),{( BbAabaBA  

  -: أيثهح

B}4,2{ ٌرىه  -1 , }5,3,1{A  

)}2,1,()4,1,()2,3,()4,3,()2,5,()4,5{(  فان      BA 
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)}1,2,()3,2,()5,2,()1,4,()3,4,()5,4{( وزٌه      AB 

ABBA َاظح تان       

)},(|,{ نفا  A = R  ٌرىه -2 RbabaRR  

 ٌٓ مدمُعح عىاصشٌا خمٕع وماغ اٌمسرُْ RR أْ أن       

 -: يالحظاخ

فان عذد عىاصش  mمدمُعح عذد عىاصشٌا  n   َBعذد عىاصشٌا  مدمُعح Aواود  أرا .1

BA َْٔساnm . 

ذىُن  BAغٕش مىرٍٕح فان اٌمدمُعح  مدمُعح Bاٌمدمُعح  اَ Aواود اٌمدمُعح  أرا .2

 مدمُعح غٕش مىرٍٕح .

أعا ذىُن  BAمدمُعح خإٌح فان اٌمدمُعح  Bاٌمدمُعح  اَ Aواود اٌمدمُعح  ارا .3

 مدمُعح خإٌح . B, A 

4. ABBA  ال ارا واود اBA  . 

},{واود  أرا -:يثال  baA   خذNA . 

 N}2,1,0.........,{ : انحم

....}),........1,(),1,(),0,(),0,{( babaNA  

ABBAمدمُعح غٕش خإٌح فان  A,Bٌرىه وً مه   -: يثزهُح  وان أراَفمػ  أرا 

 BA  . 

  -: انثزهاٌ

BAوفشض أن   

AAAA َاظح أن   

ABBA         أرن  

ABBAَتصُسج معاوسح وفشض أن   

 Aa  َان
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BbBAba  أرن    ),( 

ABba َعًٍٕ  ),( 

AbBaABba  أرن ),( 

BaAa  َتما أن  

 BA  أرن

AB َتاٌطشٔمح وفسٍا وثشٌه عٍّ أن   

BA  أرن  . 

 :مدمُعح فان    A,B,C,Dواود وً مه أرا  -: يثزهُح

1. )()()( CABACBA   

2. )()()( CABACBA   

3. )()()()( DBCADCBA   

 : انثزهاٌ

),()( وفشض أن  .1 CBAyx   

),()()(                         االن     CByAxCBAyx   

     

)()(),(

),(),(

)()(

)(

CABAyx

CAyxBAyx

CyAxByAx

CyByAx











 

)()()(أْ أن         CABACBA   ( ........................1 ) 

),()()(  َتصُسج معاوسح وفشض أن      CABAba   

CAbaBAbaCABAba        االن      ),(),()()(),(  

           )(

)()(

CbBbAa

CbAaBbAa
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                                 )(),(

)(

CBAba

CBbAa








 

)()()(    أرن      CBACABA   ( .........................2) 

)()()(:  ٔىرح أن (1),(2)مه       CABACBA   

),()()(  وفشض أن  .     3 DCBAyx   

),()()(),()(),()(  االن       DCyxBAyxDCBAyx   

             

)()(),(

)()(

)()(

DBCAyx

DByCAx

DyByCxAx

DyCxByAx













 

)()()()(     أْ أن       DBCADCBA  ( ....................1 ) 

),()()(  َتصُسج معاوسح وفشض أن       DBCAba   

),()()()()(         االن        DBbCAaDBCAba   

          

)()(),(

),(),(

)()(

)()(

DCBAba

DCbaBAba

DbCaBbAa

DbBbCaAa











   

)()()()(   أرن       DBCADCBA   ( .......................2) 

)()()()(:   ٔىرح أن (1),(2)مه        DBCADCBA   

 (Coordinate diagram) : انًخطط االحداثي

ا اسرعمٍىا مخططاخ فٕه فٓ ذُظٕح اٌعاللاخ تٕه اٌمدمُعاخ وزٌه ٌىان عذج غشق ٌرُظٕح مثٍم

ذُخز  BAفٍرمثًٕ اٌمدمُعح  .اإلحذاثٕاخاٌعاللاخ تٕه حاصً ظشب اٌمدمُعاخ مىٍا مخططاخ 

فان  Bمدمُعح َلطعح عٍّ اٌمحُس اٌعمُدْ ٌرمثًٕ اٌ Aٌرمثًٕ اٌمدمُعح  األفمٓلطعح عٍّ اٌمحُس 

 . BAاٌمسرطًٕ اٌمرعٕه تٍزٔه اٌمطعرٕه ٔمثً اٌمدمُعح 
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مدمُعح فان اٌدضء اٌمظًٍ فٓ اٌمخطػ االحذاثٓ اٌرآٌ ٔمثً    A,B,C,Dمه وًواود  أرا  -: يثال

)()( اٌمدمُعح DCBA  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -تعًيى حاصم انضزب انديكارتي :

nAAAٌرىه وً مه       ,,........., مدمُعح , فان حاصً اٌعشب اٌذٔىاسذٓ ٌٍمدمُعاخ  21

nAAA ,,........., ( حٕث ( a1,a2,…….,anعىاصشٌا وافح اٌىُوٕاخ اٌمشذثح ٌُ مدمُعح 21

ii Aa   ًٌىni 1  َٔشمض ًٌ تاٌشمضnAAA  .......21 . 

}1,|),.....,,{(........ 21

1

21 niAaaaaAAAA iin

n

i

in  


 

BA   
    

A 

B 

BA 
B 

A 

D 

C 

DC 
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}1,{}2,{}4,3{ واود أرا -: يثال 321  AAA  خذ


3

1i

iA  . 

321)}3,2,1,()4,2,1{(    -: انحم

3

1




AAAA
i

i 

 ( Binary relation): انعالقح انثُائيح

معشفح عٍّ حاصً اٌعشب   x,yخمٍح مفرُحح فٓ   p(x,y)مدمُعح ٌَرىه  A,Bٌرىه وً مه 

َمدمُعح اٌصذق اٌّ  Bاٌّ  Aٔسمّ عاللح مه  (p(x,y),A,B)أن اٌثالثٓ  . BAذٓ اٌذٔىاس

p(x,y)  ذسمّ تٕان اٌعاللح(Graph of the relation )  َٔشمض ٌٍا تاٌشمضG , أْ أن 

}   trueis ),(|),{( yxpBAyxG  

ذسمّ عاللح فارا  BAفان أْ مدمُعح خضئٕح مه  ,مدمُعح  A,Bٌرىه وً مه   -: تعزيف

BAR فان , Bاٌّ اٌمدمُعح  Aعاللح مه اٌمدمُعح  Rاعرثشوا   . 

 : سُعثز عٍ انعالقح تاعتثارها يجًوعح تاحدى انطزيقتيٍ انتانيتيٍ

 وراتح عىاصش)اٌعىاصش ٌىا اصَاج مشذثح( .1

 : ٍٓغشٔمح اعطاء اٌصفح اٌممٕض ٌعىاصشٌا فرىرة وما ٔ .2

     )},(,,|),{( yxpByAxyxR  

   فاوىا وعثش عه ٌزا  Rعىصشا فٓ  (x,y)ارا وان  ,ٌٓ اٌصفح اٌممٕضج ٌعىاصشٌا  p(x,y)حٕث       

 فٕىرة  Rعىصشا فٓ  (x,y)َارا ٌم ٔىه  , Rتاٌعاللح  yٔشذثػ مع  xَٔمشا  xRyاالورماء تاٌشمض      

 .(  Rتاٌعاللح  yمع ٔشذثػ  ال xَٔمشا )  xRyتاٌصُسج       

  -: ايثهح

 6,4,2{B{,  A}5,1{ واود أرا -1

R={(x,y) x<y}      عاللح مه ٌٓA  ٌّاB ٌٓ َان اٌصفح اٌرٓ ذشتػ عىصشْ أْ صَج مشذة 

 َان االصَاج اٌمشذثح اٌرٓ ذحمك ٌزي ,أن اٌعىصش االَي اصغش مه اٌعىصش اٌثاوٓ ٌىً صَج     

 (5,6),(1,6),(1,4),(1,2) : اٌصفح ٌٓ    

 R)}2,1,()4,1,()6,1,()6,5{(  أرن    
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)},(|1{  : واألذٓاٌمعشفح  Tاٌمدمُعح  -2 22  yxRRyxT 

 ٌٓ عاللح عٍّ مدمُعح االعذاد اٌحمٕمٕح َان اٌصفح اٌرٓ ذشتػ عىصشْ أْ صَج مشذة ٌٓ أن     

 .ٌثاوٓ ٔساَْ َاحذ مشتع اٌعىصش االَي معافا اٌّ مشتع اٌعىصش ا     

 (Identity relation):  انعالقح انذاتيح

فٓ  (x,y)ذسمّ اٌمدمُعح اٌرٓ عىاصشٌا خمٕع االصَاج اٌمشذثح  , مدمُعح ما Aٌرىه  -: تعزيف

AA حٕث yx   ٍّتاٌعاللح اٌزاذٕح عA  َٔشمض ٌٍا تاٌشمضIA أْ أن  

},|),{( yxByAxyxI A  

 فان , Nمدمُعح االعذاد اٌطثٕعٕح  Aارا واود  -: يثال

     ..}),........2,2(),1,1(),0,0{(

}|),{(





     

yxNNyxIN

 

 (Inverse relation): عكس انعالقح

اٌرٓ  Aاٌّ  Bذسمّ اٌعاللح مه  Bاٌّ اٌمدمُعح  Aعاللح مه اٌمدمُعح  Rٌرىه  -: تعزيف

),( اٌمشذثح األصَاجعىاصشٌا خمٕع  xy  حٕثRyx ),( (عىس اٌعاللح) َٔشمض ٌٍا تاٌشمض
1R 

ABRyxxyR أْ أن  }),(|),{(1
  أنَٔالحع    

1),(),(  RxyRyx 

RR  فان Aعاللح عٍّ  Rٌرىه   -: يثزهُح  11)( . 

 : انثزهاٌ

 وفشض أن 
11)(),(  Ryx 

        
Ryx

RxyRyx



 

),(

),()(),( 111

                        
 

RR                         أرن  11)(( ................1) 

 َتصُسج مماثٍح وثشٌه أن
11)(  RR( .............2) 

RR:  ٔىرح أن (2)َ (1)َمه   11)( . 
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 -: هحيثا

 : واألذٓ Nاالعذاد اٌطثٕعٕح  ٌٓ عاللح معشفح عٍّ مدمُعح Tٌرىه  -1

       ),......}2,0(),1,0(),0,0{(

}0|),{(





   

xNNyxT
 

1)}0,0,()0,1,()0,2{.......,( فان        T 

},{, A}5,4,2{وان  أرا -2 baB   2,,()5,,()4,{(فان{( bbaR   عاللح مه ٌٓA   

 . B إٌّ

1)},2,(),5,(),4{( أرن   bbaR 
 . A إٌّ Bٌٓ عىس عاللح مه  

 (Domain and range of  a relation): انًُطهق وانًدى نهعالقح

  Bاٌّ اٌمدمُعح  Aعاللح مه اٌمدمُعح  Rٌرىه  -: تعزيف

َٔشمض ٌٍا (  Rيُطهق انعالقح )  Rذسمّ مدمُعح اٌعىاصش االٌَّ مه االصَاج اٌمشذثح فٓ   .1

dom R أْ أن }),(|{ RyxByxR  dom . 

 َٔشمض ٌٍا  ( Rيدى انعالقح )  Rٌثاوٕح مه االصَاج اٌمشذثح فٓ ذسمّ مدمُعح اٌعىاصش ا  .2

ran R   ْأنأ }),(|{ RyxAxyR ran  . 

 َاظح مه اٌرعشٔف أن       

1) AR dom 

2) BRran  

  -: أيثهح

},{,  A}5,3,1{ٌرىه  -1 baB  

)}1,,()1,,()3,{( ٌَرىه       bbaR   عاللح مهA  ٌّاB , فان 

}3,1{}3,1,1{ R dom 

},{},,{ babbaR ran  

 : معشفح واالذٓ Rعاللح عٍّ مدمُعح االعذاد اٌحمٕمٕح  Tٌرىه  -2
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          }|),{( 2xyRRyxT  

R

xyRyx

TyxRyxT







           

           

 dom

}|{

}),(|{

2

 

}0|{

}|{

}),(|{

2







yy

xyRxy

TyxRxyT

           

           

ran 

 

 

 : فان Bاٌّ اٌمدمُعح  Aمه اٌمدمُعح  عاللح Rارا واود  -: يثزهُح

1. 
1 RR ran  dom 

2. 
1 RR  domran   

 : انثزهاٌ

Rxوفشض أن   .1  dom 

          
1

1),(

),(











Rx

RxyBy

RyxByRx

ran                  

                 

 dom

 

 أرن     
1 RR ran  dom .......................... (1 ) 

وفشض أن  ,َتصُسج معاوسح      
1 Ra ran   االن 

                  
Ra

RbaBb

RabBbRa

 dom                  

                  

ran 





 

),(

),( 11

         

RR  أرن       domran 1
 ( .........................2 ) 

: وحصً عٍّ أن  (2),(1)مه      
1 RR ran  dom  
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 :(Composition of relations)تزكية انعالقاخ 

Z , RSاٌّ  Yعاللح مه  Y , Sاٌّ  Xعاللح مه  Rا واود ار -: تعزيف   ذشوٕة اٌعاللحR  معS 

)},(|),(),({ : واألذٓذعشف  SzyRyxYyZXzxRS  

 فان , Aعٍّ اٌمدمُعح  حلعال Rه ٌرى  -: يثزهُح

RIRRI AA   

  : انثزهاٌ

RRIسىثشٌه أَال عٍّ أن     A  

RIyx        ٌرىه  A ),( 

AIyzRzxAzأرن            ),(),(        

AIyzَتما أن       ),(  

yzأرن                     

         RyxRzx  ),(),( 

RRI      ٌزا فان  A  ...................... (1 ) 

Ryxٌىفشض أن    ),(    

AIyyRyx      َ تما أن  ),(),(   

RIyxأرن             A ),(      

RIRٌزا فان          A  ( ....................2) 

RRI  ( وحصً عٍّ أن :2( َ )1مه ) A  

RIRمح وفسٍا وثشٌه عٍّ أن  َتاٌطشٔ A  . 

 فان , Aعٍّ اٌمدمُعح  لاخعال  T,S,Rٌرىه   -: يثزهُح

1.  )()( RSTRST   

2. 
111)(   SRRS  

3. )()()( RTRSRTS   
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4. )()()( RTRSRTS   

 : انثزهاٌ

RSTwx  افشض أن  .1  )(),(  

STwyRyxy            أرن      ),(),( 

    َ              TwzSzyz  ),(),( 

SzyRyx         تما أن      ),(),( 

RSzx            فأرن     ),( 

TwzRSzx          تما أن       ),(),(    

),()(               فان     RSTwx  

)()(               رنأ     RSTRST   .............................. (1 ) 

RSTRSTَتىفس اٌطشٔمح وثشٌه عٍّ أن       )()(  ........... (2) 

)()(: وحصً عٍّ أن  (2),(1)َمه      RSTRST   

ٌىٓ وثشٌه أن   .2
111)(   SRRS   

وفشض أن  
1)(),(  RSyx  

                                            RSxyRSyx    ),()(),( 1
                                 

                                11 ),(),(

),(),(

 



SzxRyz

SxzRzyz
        

                                                           11

11

),(

),(),(









SRyx

RyzSzx


   

أْ أن          
111)(   SRRS ( ......................1 ) 

َ ٌىٓ وثشٌه أن        
111 )(   RSSR  

وفشض أن         
11),(  SRzx  
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1111 ),(),(),(   RzySyxySRzx       

                                                

1)(),(

),(

),(),(

),(),(









RSzx

RSxz

SxyRyz

RyzSxy



 

أرن             
111 )(   RSSR  ( .....................2 )                         

( وحصً عٍّ أن :   2( , )1مه )      
111)(   SRRS  

SRأرا وان  -: يثزهُح   فان 

1. STRT   

2. TSTR   

فٍٕس ششغا أن ذىُن   Aعاللرٕه معشفرٕه عٍّ اٌمدمُعح   R , Sأرا واود   -: يالحظح

SRRS   : ٓأْ أن عمٍٕح ذشوٕة اٌعاللاخ ٌٕس ششغا أن ذىُن أتذإٌح وما فٓ اٌمثاي األذ 

)},(:{          ٌرىه  -: يثال 2xyRRyxR  

                    }1:),{(    xyRRyxS 

  -: انحم

}           

           

1:),{(

}1:),{(

}),(),(:),{(

2

2







xzRRzx

yzxyRyRRzx

SzyRyxRyRRzxRS 

 

 

} 1)          

          

2 





xxzRRzx

yzxyRyRRzx

RzySyxRyRRzxSR

1(:),{(

}1:),{(

}),(),(:),{(

2



 

 

SRRSَاظح أن          . 
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 ( Types of relations )أَواع انعالقاخ : 

 :(Reflexive relation )انعالقح االَعكاسيح  .1

 وان : عاللح اوعىاسٕح ارا Rفرسمّ  Aمدمُعح اٌعاللح عٍّ  Rٌرىه   -: تعزيف

          RxxAx  ),( ,  

ذىُن مدمُعح  AI فان اٌعاللح اٌزاذٕح Aمدمُعح اٌعٍّ  اوعىاسٕح عاللح Rارا واود  -: يالحظح

RI  أنأْ  Rخضئٕح مه  A  . 

},,,{ واود أرا -: يثال  dcbaA  

)},(),,(),,(),,(),,(),,(),,{( dddcccdbbbcaaaR  

Rddccbbaa  وعىاسٕح الناعاللح اٌفان ٌزي  ),(),,(),,(),,( 

)},,(),,(),,(),,(),{( اٌعاللح أخزوا أرا أما ddccdbcaaaT  

Tbbتٕىما  Aفٓ  bفال ذىُن اوعىاسٕح الن اٌعىصش  ),( .  

 ( Symmetric relation )انعالقح انًتُاظزج : .2

 عاللح مرىاظشج ارا وان R فرسمّ Aمدمُعح اٌعاللح عٍّ  Rٌرىه   -: تعزيف

        RxyRyxAyx  ),(),(,  ,  

 ارا َفمػ ارا وان : Aعاللح مرىاظشج عٍّ  Rفان  , Aمدمُعح اٌعاللح عٍّ  Rٌرىه   -: يثزهُح

     
1 RR  . 

 : انثزهاٌ

  Aعاللح مرىاظشج عٍّ  Rٌىفشض أن 

RxyRyx       فان  ),(),( 

            
1),(  Ryx 

      أرن
1 RR  

ارا فشظىا   ,َتصُسج معاوسح 
1 RR  , Ryx ),( 
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       فان
1),(),(  RxyRyx 

                  Rxy  ),( 

 .عاللح مرىاظشج  R        أرن

  -: أيثهح

A}4,3,2,1{ هٌرى -1  : واألذٓمعشفح  Aعاللح عٍّ  Rرىه ٌَ  

    )}1,3(),4,2(),2,4(),3,1{(R 

1)}1,3,()4,2,()2,4,()3,1{(  فان    R 

عاللح مرىاظشج َان  Rَاظح أن    
1 RR  . 

 معشفح واألذٓ : P(X)عاللح عٍّ  R1, R2مدمُعح ما ٌَرىه وً مه  Xٌرىه  -2

          }|)()(),{(1 BAXPXPBAR   

      }|)()(),{(2 BXAXPXPBAR    

 . ABفان  BAال ذىُن مرىاظشج ألوً أرا وان  R1فان    

),(1أْ اوً أرا وان      RBA   1فان),( RAB  . 

),(2ألوً أرا وان فٍٓ عاللح مرىاظشج َرٌه  R2أما     RBA   فانBXA  

AXBَعًٍٕ        2أرن),( RAB  . 

 ( Transitive relation ) :انعالقح انًتعديح  .3

 وان أراعاللح مرعذٔح  Rفرسمّ  , Aمدمُعح اٌعاللح عٍّ  Rٌرىه - : تعزيف

        RzxRzyRyxAzyx  ),(),(),(,,  ,  

  -: أيثهح

 : واألذٓ Aعاللح معشفح عٍّ  R1,R2 وً مه ٌَرىه Nاٌطثٕعٕح  األعذادمدمُعح  Aٌرىه  -1

                }|),{(1 yxNNyxR   

       }102|),{(2  yxNNyxR   

  x<zفان  x<y ,y<zغثٕعٕح َوان  أعذادا x,y,zواود  أرا ألوًذىُن عاللح مرعذٔح َرٌه  R1اٌعاللح   
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111    أْ أن    ),(),(),( RzxRzyRyx   

 فان  x = 2 , y = 4 , z = 3فشظىا أن  أرا ألوًَرٌه  ,فٍٓ ٌٕسد مرعذٔح  R2 أما   

2+2(4)=10                    

4+2(3)=10        

 10≠(3)2+2  ٌَىه    

 : واألذٓشفح مع Aعاللح عٍّ  R1,R2,R3 وً مه ٌَرىه A}3,2,1{ٌرىه  -2

                             )}2,2(),2,1{(1  R 

                                       )}1,1{(2  R 

     )}1,1(),1,2(),3,1(),3,2(),2,1{(3  R 

 ذىُن مرعذٔح الن R1اٌعاللح    

           111 )2,1()2,2()2,1( RRR   

 نذىُن مرعذٔح ال R2وزٌه اٌعاللح     

            222 )1,1()1,1()1,1( RRR   

33  :  ٌٕسد عاللح مرعذٔح  الن R3 أما     )2,1()1,2( RR   

)2,2(3 ٌَىه      R . 

 (Anti-symmetric relation)انعالقح ضد انًتُاظزج : .4

 ان و أراظذ مرىاظشج  عاللح ذسمّ Rفان  Aمدمُعح اٌعاللح عٍّ  Rٌرىه   -: تعزيف

       yxRxyRyx  ),(),(  

  . عاللح ظذ مرىاظشج Rذعىٓ أن  ال (ٌٕسد مرىاظشج Rاٌعاللح )اٌعثاسج  -: يالحظح

  -: أيثهح

 : واألذٓ P(X) األخضاءاٌعاللح اٌمعشفح عٍّ مدمُعح  Rمدمُعح ما ٌَرىه  Xٌرىه  -1

         }|)()(),{( BAXPXPBAR   

BAABBA  مرىاظشج النذىُن عاللح ظذ  Rاٌعاللح       
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BARABRBA    أْ أن      ),(),( 

 : واألذٓ Nمعشفح عٍّ عاللح  Tٌَرىه  Nاٌطثٕعٕح  األعذادمدمُعح  Aٌرىه  -2

         }|),{( yxNNyxT   

yxxyyxالن  Nعاللح ظذ مرىاظشج عٍّ  Tفان       

yxTxyTyx  أنأْ       ),(),( 

 : واألذٓ Aعاللح عٍّ  Rٌَرىه  A}4,3,2,1{ٌرىه  -3

    )}2,3(),3,3(),3,2(),3,1{( R 

 )1,3(Rتٕىما  )R)3,1 ٌٕسد عاللح مرىاظشج الن Rالحع أن     

RRالن   ٌٕسد عاللح ظذ مرىاظشج Rوما أن       32تٕىما  )3,2()2,3(  . 

 وان أراَفمػ  أراعاللح ظذ مرىاظشج  Rفان  , Aعاللح عٍّ اٌمدمُعح  Rٌرىه   -: يثزهُح

       AIRR 1     

  -: انثزهاٌ

 َان  عاللح ظذ مرىاظشج Rٌىفشض أن  
1),(  RRyx   االن 

                           
RxyRyx

RyxRyxRRyx



 

),(),(

),(),(),( 11

                         


 

 عاللح ظذ مرىاظشج  Rَتما أن 

yxRxyRyx          أرن   ),(),(  

AIyx         َعًٍٕ  ),(  

AIRR           أرن 1    

AIRR  وفشض أن  ,َتصُسج معاوسح  1 ( ...............1 ) 

RxyRyxوفشض أن  ,عاللح ظذ مرىاظشج  Rٌَىٓ وثشٌه عٍّ أن   ),(),(  

      أرن
1),(),(  RyxRyx      

      َعًٍٕ
1),(  RRyx  
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AIyx  ٔىرح أن  (1)َمه  ),(  

yx َمه ذعشٔف اٌعاللح اٌزاذٕح وحصً عٍّ   

  . عاللح ظذ مرىاظشج R أرن

   (( Equivalence relation  : ؤح انتكافعالق

 واود : أرا ؤذسمّ عاللح ذىاف Rفان  , Aعاللح عٍّ اٌمدمُعح  Rٌرىه  -: تعزيف

  .عاللح اوعىاسٕح  .1

  .عاللح مرىاظشج  .2

 .عاللح مرعذٔح  .3

  -: أيثهح

 : واألذٓاٌحمٕمٕح(  األعذاد)مدمُعح    Rعاللح معشفح عٍّ R1,R2ٌرىه وً مه  -1

       }|),{(1 yxRRyxR   

       }|),{(2 yxRRyxR   

 َرٌه الن  Rعٍّ  ؤذىُن عاللح ذىاف R1فان   

1  . xxRx  , 

,),(1أْ أن      RxxRx   

   2 . xyyx  

11أْ أن     ),(),( RxyRyx   

   3.  zxzyyx  

11  أنأْ     ),(),(),( RzxzyRyx   

  ,عاللح اوعىاسٕح  ٌَٓ Rاٌحمٕمٕح  األعذادَاٌرٓ ذسمّ تعاللح اٌمساَاج عٍّ  R1اٌعاللح  أرن   

  . ؤعاللح ذىاف أوٍاَمرعذٔح أْ  ,مرىاظشج     

  .ٌٕسد اوعىاسٕح َوزٌه ٌٕسد عاللح مرىاظشج  ألوٍا ؤفال ذىُن عاللح ذىاف R2 أما   
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 : واألذٓ P(X) األخضاءمعشفح عٍّ مدمُعح  عاللح 1R , R2وً مه  ح ما ٌَرىهمدمُع Xٌرىه  -2

         }|)()(),{(1 BAXPXPBAR   

         }|)()(),{(2 BAXPXPBAR   

  َرٌه ألوٍا ذحمك مأٍٓ :  عاللح ذىافؤ 1R فان    

  1. AAXPA    )( 

)(),(1     أْ أن  RAAXPA      

 . عاللح اوعىاسٕح 1Rن     فأر    

     2.  ABBA  

11أْ أن         ),(),( RABRBA  

 مرىاظشج .عاللح  1Rفأرن         

     3. CACBBA  

111أْ أن         ),(),(),( RCARCBRBA  

 مرعذٔح .عاللح  1Rفأرن         

 . عاللح ذىافؤ  1Rأْ أن        

 ٌىُوٍا عاللح غٕش مرىاظشج .فٍٓ ٌٕسد عاللح ذىافؤ  R2 أما    

TS فان Aعٍّ اٌمدمُعح  ؤعاللح ذىاف S , T وً مه واود أرا  -: يثزهُح  عٍّ  ؤعاللح ذىافA .  

 : انثزهاٌ

 فأرن ,عاللح اوعىاسٕح  S , Tتما أن وال مه  .1

        TxxSxxAx  ),(),(  ,  

TSxxAx أْ أن        ),(  ,  

TS أرن         عاللح اوعىاسٕح ٌٓ.  

TSyxوفشض أن  .2 ),( 

TyxSyx   أرن       ),(),( 

 ارن  ,عاللح مرىاظشج  S,Tَتما أن وال مه      
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     TxySxy  ),(),( 

TSxy أْ أن        ),( 

TSَعًٍٕ فان           عاللح مرىاظشج.  

TSzyTSyxٌرىه    .3   ),(),( 

)),(),(()),(),((    أرن       TzySzyTyxSyx  

)),(),(()),(),(( أْ أن        TzyTyxSzySyx  

 .عاللح مرعذٔح  S,Tَتما أن وال مه       

TzxSzx      أرن        ),(),( 

TSzx    أْ أن       ),( 

TS  أرن         َعًٍٕ فان  ,عاللح مرعذٔحTS  ؤعاللح ذىاف .  

RRRفان   Aعٍّ مدمُعح  ؤعاللح ذىاف Rواود  أرا  -: يثزهُح  . 

 

 ( Equivalence classes ) :ؤ صفوف انتكاف

ذسمّ   Aعىصشا ما فٓ  aٌَٕىه  , Aعٍّ مدمُعح غٕش خإٌح  ؤعاللح ذىاف Rٌرىه  -: يفتعز

صف ) ـ ت Rتاٌعاللح  aَاٌرٓ ذشذثػ مع اٌعىصش  Aاٌمدمُعح اٌرٓ عىاصشٌا خمٕع اٌعىاصش فٓ 

 , Aa أَ [a]َٔشمض ٌٍا تاٌشمض  , ( a ىانًحتو ؤانتكاف

][}|),({  أْ أن  RaxAxa  

 ( Quotient set)  : حيجًوعح انقسً

 ؤفان مدمُعح خمٕع صفُف اٌرىاف Aعٍّ مدمُعح غٕش خإٌح  ؤعاللح ذىاف Rٌرىه   -: تعزيف

 تعثاسج أخشِ  /RAَٔشمض ٌٍا تاٌشمض ذسمّ مدمُعح اٌمسمح  Rتاٌىسثح ٌٍعاللح 

   }|]{[ RaaRA /  

 : واألذٓ Aعاللح معشفح عٍّ  Rَان  A}4,3,2,1{ٌرىه   -: يثال

    )}1,3(),3,1(),4,4(),3,3(),2,2(),1,1{( R 

 : فٍٓ ؤصفُف اٌرىاف أما َ Aعٍّ  ؤعاللح ذىاف Rأن  أثثاخَٔمىه تسٌٍُح 
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                     }3,1{})1,(|{[  RxAx 1] 

                      }2{})2,(|{[  RxAx 2] 

                    }1,3{})3,(|{[  RxAx 3] 

                      }4{})4,(|{[  RxAx 4] 

]]3[  أنَتما   1] 

   [4],[2],[1]ٌٓ  ؤصفُف اٌرىاف فأرن

 /RA]}1,[]2,[]4{[:ٌٓ فان مدمُعح اٌمسمح 

 ( Properties of equivalence classes ) : ؤخواص صفوف انتكاف

 ؤاص صفُف اٌرىافخُ أٌماٌمثشٌىح اٌرإٌح ذُظح 

      أْ عىصشٔه فٓ اٌمدمُعح  a,bٌَٕىه  Aعٍّ مدمُعح غٕش خإٌح  ؤعاللح ذىاف Rٌرىه   -: يثزهُح

A  . 

1.  ]aa [ 

ab[ وان أرا .2 [   فان ][[ ba  ] 

3. ][[ ba  ] وان  أراَفمػ  أراRba ),(  

]][وان  أرا .4 ba  ]  فان  ][[ ba  ] 

 : انثزهاٌ

                                                                        ؤاٌرىاف فمه ذعشٔف ص .1

}),(|{][ RaxAxa  ( ...............1 ) 

 عاللح اوعىاسٕح  Rتما أن    

RaaAa    أرن    ),(  ,  ( ...................2) 

aa[ وسرىرح تان  (2),(1)مه    [   . 

ab[  وفشض أن .2 [ ٍّأن  ٌَىٓ وثشٌه ع ][[ ba  ] 

 bx][   وفشض أن   
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Rbx ٔىرح  ؤمه ذعشٔف صف اٌرىاف أرن   ),( 

ab[   َتما أن   [ 

Rab أن  ؤٔىرح مه ذعشٔف صف اٌرىاف   ),( 

 ,عاللح مرعذٔح  Rتما أن   

RaxRabRbx   فأرن    ),(),(),( 

),(][  ودذ ؤَمه ذعشٔف صف اٌرىاف   axRax  

]][   أرن   ab  ] .......................... (1 ) 

]][  ٌَثشٌان أن   ba  ] 

ay[   وفشض أن   [  

Rayayاالن                    ),[ ( ] 

Rabab               أٔعا    ),[ ( ] 

Rba أرن ,عاللح مرىاظشج  Rَتما أن    ),( 

 مرعذٔح عاللح  Rَتما أن   

RbyRbaRay       أرن    ),(),(),( 

 by][  أْ أن   

]][   َعًٍٕ ٔىُن    ba  ] ( ...............2) 

]][  وسرىرح تان   (2),(1)مه    ba  ] 

 (( Partition  : انتجزئح

 فان  , Aح غٕش خإٌح مه مدمُعح خمٍح مه مدمُعاخ خضئٕ i∈I{Ai}ٌرىه   -: تعزيف

{Ai}i∈I ح ذسمّ ذدضئح ٌٍمدمُع A حممد اٌششَغ اٌرإٌح : أرا 

1. jiji AAAAIji   , , 

2. AA
Ii

i 
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 -: هحيثأ

 مدمُعح Y اٌصحٕحح اٌضَخٕح األعذادمدمُعح  Xَان  اٌصحٕحح األعذادمدمُعح  Aٌرىه  -1

 اٌصحٕحح اٌفشدٔح  األعذاد

 َان  , Aمدمُعح خضئٕح غٕش خإٌح مه اٌمدمُعح  X,Yفىالحع تان وال مه         

    YX   َأٔعا  AYX  

  . Aذدضئح ٌٍمدمُعح   {X,Y}َعًٍٕ فاٌمدمُعح         

3{},2,1{},1{{1{{,  A}4,3,2,1{ٌرىه  -2 F , }}4{},3{},2,1{{2 F 

 . Aأْ اٌعائٍرٕه ذىُن ذدضئح ٌٍمدمُعح    

  -: انحم

1-  1F  ذدضئح ٌٍمدمُعح ال ذىُنA    الن }1{}2,1{}1{  . 

2-   2F  ذىُن ذدضئح ٌٍمدمُعحA  . 

}4{},3{},2,1{ 321  AAA 

  321 ,, AAA 

AAAA              َاظح أن                  321 ,, 

1.   323121 ,, AAAAAA  

2.  AAAAA
i

i 


321

3

1

     

AaaA ٌَرىه Aعٍّ مدمُعح غٕش خإٌح  ؤعاللح ذىاف Rٌرىه  -: يثزهُح }{  خمٍح خمٕع صفُف

AaaAفان  Rاٌرىافؤ َتاٌىسثح ٌٍعاللح  }{ ح ذدضئح ٌٍمدمُعA  . 

  ( Partial ordered relations ):  عالقح انتزتية انجزئي

 أرا واود  Aعٍّ  عاللح ذشذٕة خضئٓذسمّ  Rفان  Aعاللح عٍّ اٌمدمُعح  Rٌرىه  -: تعزيف

1.  R عاللح اوعىاسٕح. 

2.  R عاللح ظذ مرىاظشج. 
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3.  Rعاللح مرعذٔح . 

وً صَج  َ Aٌرشذٕة اٌدضئٓ عٍّ ٌٕذي عٍّ عاللح ا ≼ٔسرعمً اٌشمض  األحٕانفٓ تعط   -: يالحظح

 y  ٍٓٔx أَ yٔسثك  xَٔمشا  x≽yفٓ اٌعاللح ٔىرة تاٌصُسج  (x,y)مشذة 

  . ( x≽yA , x≠y )ٌٍذالٌح عٍّ أن    x≺y أٔعأَىرة  

 : واألذٓ P(X) األخضاءعاللح معشفح عٍّ مدمُعح  Rمدمُعح غٕش خإٌح ٌَرىه  Xٌرىه   -: يثال

      }|)()(),{( BAXPXPBAR   

  . P(X)مه اٌُاظح أن ٌزي اٌعاللح ٌٓ عاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ 

 أرا (Strict order)ذسمّ عمٍٕح ذشذٕة حذْ  Aعاللح عٍّ اٌمدمُعح  Rٌرىه  -: تعزيف

1. R عاللح غٕش اوعىاسٕح  ( Irreflexive )  ْأ,a R a  a∈A . 

2. R  عاللح ظذ مرىاظشج. 

3. R عاللح مرعذٔح .  

 اٌعاللح  ,اٌحمٕمٕح فان  األعذادح مدمُع Rٌرىه   -: يثال

     }|),{( yxRRyxT  

  . Rعٍّ  حذٌْٓ عاللح ذشذٕة 

 فرىُن Aعاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ مدمُعح  Rواود  أرا  -: يثزهُح
1R  ٍّعاللح ذشذٕة خضئٓ ع

A .  

 : انثزهاٌ

سىثشٌه عٍّ  أَال
1R وعىاسٕح تما أن عاللح اR  ٍّعاللح ذشذٕة خضئٓ عA . 

RaaAa     أرن  ),( ,  

َمه ذعشٔف 
1R  

          
1),(),(  RaaRaa 

أْ أن 
1R  عاللح اوعىاسٕح.  

سىثشٌه عٍّ أن  ثاوٕا
1R عاللح ظذ مرىاظشج 
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عشٔف مه ذ
1R ,  أنوفشض     

                     RbaRabRabRba   ),(),(),(),( 11
 

ba  أرن ,عاللح ظذ مرىاظشج  Rَتما أن   

سىثشٌه عٍّ أن  ثاٌثا
1R  عاللح مرعذٔح.  

مه ذعشٔف 
1R   

                     
RabRbc

RbcRabRcbRba



 

),(),(

),(),(),(),( 11

                                        
 

Rac      ( عاللح مرعذٔح  Rالن )        ),( 

                                       
1),(  Rca 

 أرن
1R  عاللح مرعذٔح 

 أرن
1R  ٓذىُن عاللح ذشذٕة خضئ.  

 أرا َفمػ  Aعاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ  Rفان  Aعاللح عٍّ مدمُعح غٕش خإٌح  Rٌرىه  -: يثزهُح

RRRIRRأرا وان   A   1
 . 

 ( Partially ordered sets ) انًجًوعح انًزتثح جزئيا :

ٔسمّ  (A,R)فان اٌثىائٓ  Aعاللح عٍّ اٌمدمُعح  Rمدمُعح غٕش خإٌح ٌَرىه  Aٌرىه   -: تعزيف

  . Aعاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ  Rواود  أراشذثح خضئٕا مدمُعح م

الً  ) ≥اٌصحٕحح ذىُن مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  األعذاداٌساتمح والحع أن مدمُعح  األمثٍحمه   -: يثال

 .  ذىُن مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  P(X ) األخضاءٔساَْ( َان مدمُعح  أَمه 

),( أْ أن Z),),(( XP  مدمُعاخ مشذثح خضئٕا ٌٓ.  

 تأصغش Aفٓ اٌمدمُعح  bٔسمّ اٌعىصش   Rمدمُعح مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  Aٌرىه   -: تعزيف

 وان : أراَفمػ  أرا Rفٓ اٌمدمُعح تاٌىسثح ٌٍعاللح  ( Least element of A )عىصش

bRx ,x∈A 
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  -: أيثهح

 : واألذٓ  Aعاللح معشفح عٍّ  Tٌَرىه  A}15,12,9,6,3{ٌرىه  -1  

         }|),{( yxAAyxT   

  . Aعاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ  Tفرىُن    

Axxَرٌه الن  T  تاٌىسثح ٌٍعاللح Aاصغش عىصش فٓ  3ٔىُن اٌعذد      ,3 .  

  : واألذٓ P(X)عاللح معشفح عٍّ  Rٌَرىه  مدمُعح ما Xٌرىه   -2  

     }|)()(),{( BAXPXPBAR   

        Rتاٌىسثح ٌٍعاللح  َاٌمدمُعح اٌخإٌح ٌٓ اصغش عىصش P(X) عاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ  Rفرىُن   

AXPA : ألوًَرٌه      ),( 

 Aعىصش فٓ  اصغش Aاحرُخ اٌمدمُعح  فئرا Rمدمُعح مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  Aٌرىه   -: يثزهُح

  .فان اٌعىصش َحٕذ 

 : انثزهاٌ

 ٔىرح أن  األصغشفمه ذعشٔف اٌعىصش  Aعىصش اصغش فٓ  b' ,bٌىفشض أن وال مه 

bbRRbb  

bbbbRRbbعاللح ظذ مرىاظشج فان  Rَتما أن   

 .ٌىان عىصش اصغش َاحذ فمػ  فأرن

 تاٌعىصش Aفٓ اٌمدمُعح  aٔسمّ اٌعىصش  Rمدمُعح مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  Aٌرىه  -: تعزيف

 وان : أراَفمػ  أرا Rفٓ اٌمدمُعح تاٌىسثح ٌٍعاللح  ( Greatest element of A )األوثش

xRa ,x∈A 

  -: أيثهح

 :  واألذٓ Aعاللح معشفح عٍّ اٌمدمُعح T ٌَرىه A}13,12,10,9,6,5,3{ٌرىه  -1  

 . Aذشذٕة خضئٓ عٍّ عاللح  T فرىُن      

Axxَرٌه الن   T  تاٌىسثح ٌٍعاللح Aاوثش فٓ  عىصش13ٔىُن اٌعذد        ,13 . 

 : واألذٓ P(X)عاللح معشفح عٍّ  Rٌَرىه  مدمُعح ما Xٌرىه   -2  
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     }|)()(),{( BAXPXPBAR   

 َرٌه   Rتاٌىسثح ٌٍعاللح  عىصش وثشٌٓ ا Xَاٌمدمُعح  P(X)عاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ   Rفرىُن    

XAXPA : ألوً      ),( . 

 Aعىصش اوثش فٓ  Aاحرُخ اٌمدمُعح  فئرا Rمدمُعح مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  Aٌرىه   -: يثزهُح

  .فان اٌعىصش َحٕذ 

 : انثزهاٌ

 فمه ذعشٔف اٌعىصش األوثش ٔىرح أن  Aعىصش اوثش فٓ   a', aٌىفشض أن وال مه 

  RaaaaR  

aaRaaaaRعاللح ظذ مرىاظشج فان  Rَتما أن   

 .ٌىان عىصش اوثش َاحذ فمػ  فأرن

عىصش  Aفٓ اٌمدمُعح  mٔسمّ اٌعىصش  Rمدمُعح مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  Aٌرىه  -: تعزيف

ُٔخذ أْ  وان ال أرا Rفٓ اٌمدمُعح تاٌىسثح ٌٍعاللح    ( Maximal element of A )أعظمٓ

 mRx ∧ m≠xتحٕث  Aفٓ  xعىصش 

  .ٌَىه اٌعىس غٕش صحٕح  أعظمٓوً عىصش اوثش ٌُ عىصش   -: يالحظح

عىصشا  Aفٓ اٌمدمُعح  nٔسمّ اٌعىصش  Rمدمُعح مشذثح خضئٕا تاٌعاللح  Aٌرىه  -: تعزيف

ُٔخذ أْ  وان ال أرا Rفٓ اٌمدمُعح تاٌىسثح ٌٍعاللح    ( Minimal element of A )أصغشٔا

 xRn ∧ x≠nث تحٕ  Aفٓ  xعىصش 

  -: يالحظاخ

  .اصغش عىصش فٓ مدمُعح ٌُ عىصش اصغشْ ٌَىه اٌعىس غٕش صحٕح  .1

  .عىصش اصغشْ  األلًَعٍّ  أعظمٓعىصش  األلًٌىً مدمُعح مىرٍٕح مشذثح خضئٕا ٌٍا عٍّ  .2

 ( Totally ordered sets )  : انًجًوعاخ انًزتثح كهيا

لاتٍٕه ٌٍمماسوح  تأوٍما Aفٓ  x , yعه عىصشٔه  مدمُعح مشذثح خضئٕا فٕماي (≼,A)ٌرىه  -: تعزيف

(Comparable) وان  أراy≽x  َأ x≽y    . 

  . (Incomparable)َما عذا رٌه ٔسمٕان غٕش لاتٍٕه ٌٍمماسوح 
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   -: أيثهح

)),((اٌمدمُعح اٌدضئٕح اٌمشذثح  ٌىأخز َ X}5,2,1{ٌرىه -1 XP  ْفىالحع تان أ

)(},}1,{}2,{}5,{}2,1,{}5,1,{}5,2,{{فٓ  عىصشٔه XXP  

  فٍٕس مه  P(X)مه  A,Bأْ عىصشٔه  أخزواٌُ  ألوًغٕش لاتٍٕه ٌٍمماسوح َرٌه  أٔعأىُوان      

, اٌعشَسْ أن ٔىُن      BA AB   1{وان  أرافمثال{A ,}5{B  تان فىالحع  

     BA َوزٌه AB  . 

ٔىُوان لاتٍٕه  Zفٓ  x,yالحع تان وً عىصشٔه  , (≥,Z)اعرثش اٌمدمُعح اٌمشذثح خضئٕا  -2

xyyxأن ٔىُن  إما ألوًٌٍمماسوح َرٌه   . 

وان وً عىصشٔه فٓ  فئرا Aخضئٕح مه مدمُعح  Bمدمُعح مشذثح خضئٕا ٌَرىه  Aٌرىه   -: تعزيف

B  ّلاتٍٕه ٌٍمماسوح فرسمB  مدمُعح خضئٕح مشذثح وٍٕا(Totally ordered subset) ٔسمّ  َأحٕاوا

B  ٓسٍسٍح فA (chain in A) َ وان وً عىصشٔه فٓ  أراA  ّلاتٍٕه ٌٍمماسوح فرسمA  مدمُعح

  . (Totally ordered set)مشذثح وٍٕا 

  -: أيثهح

 : ٔحمك ما ٍٔٓ ألوًمدمُعح مشذثح وٍٕا َرٌه  (≥,Z) اٌثىائٓ -1

  .مدمُعح مشذثح خضئٕا  (≥,Z)  -أ    

  .لاتٍٕه ٌٍمماسوح  Zوً عىصشٔه فٓ   -ب    

 A}9,8,7,6,5,4,3,2,1{ٌرىه  -2

                            }8,4,2{B 

     }|),{( xyAAyxR  dividedaccept    

  .لاتالن ٌٍمماسوح  Bلاتٍٕه ٌٍمماسوح تٕىما وً عىصشٔه فٓ  Aصشٔه فٓ الحع اوً ٌٕس وً عى 

  .ذىُن مشذثح وٍٕا  (B,R/B)غٕش مشذثح وٍٕا َ  (A,R) أرن 

  .مشذثح وٍٕا  أٔعاوً مدمُعح خضئٕح مه مدمُعح مشذثح وٍٕا ذىُن   -: يالحظح
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 ( Well ordered sets ) : انًجًوعاخ انًزتثح تزتيثا حسُا

 أراَفمػ  أرامشذثح ذشذٕثا حسىا  Aٔماي تان  Aعاللح ذشذٕة خضئٓ عٍّ اٌمدمُعح  Rٌرىه   -: تعزيف

  (Least element)ٌٍا اصغش عىصش Aٌىً مدمُعح خضئٕح غٕش خإٌح مه  : ذُفش اٌششغ اٌرآٌ

  .ذىُن وً مدمُعح مشذثح ذشذٕثا حسىا مشذثح وٍٕا   -: يثزهُح

 :  انثزهاٌ

Ayxَ  ذشذٕثا حسىامدمُعح مشذثح   Aٌرىه  ),(  

AyxBٌَرىه   },{ 

  y أَ x أمااصغش عىصش َ اٌزْ ٌُ  Bٌٍمدمُعح  أرن

 .وً عىصشٔه مرماسوان  Aٌزا فٕىُن فٓ اٌمدمُعح 

  وٍٕا . مدمُعح مشذثح Aأرن 

  -: أيثهح

   A ={2,3,4,5,6}ٌرىه -1

     }|),{( yxyxT   

 مدمُعح مشذثح ذشذٕثا حسىا  A أرن   

 N ={0,1,2,……}ٌرىه  -2

   }|),{( yxNNyxR      

  Nالن وً مدمُعح خضئٕح غٕش خإٌح مه  ذىُن مشذثح ذشذٕثا حسىا (N,R)فان اٌمدمُعح     

 ذمرٍه عىصش اصغش .    

),(اٌمدمُعح  -3 Z ذىُن مدمُعح مشذثح ذشذٕثا حسىا  ال. 

.........},..0,1,2,3{اٌمدمُعح الن      A  مدمُعح خضئٕح غٕش خإٌح مهZ   َال ذمرٍه 

ZAعىصشا اصغش .         }0,1,2,3..,{......... 

 مشذثح ذشذٕثا حسىا وما فٓ اٌمثاي األذٓ :ذىُن اٌمدمُعح اٌمشذثح وٍٕا  أنٌٕس ششغا  -:يالحظح 

),(اٌمدمُعح  -: يثال Z ذىُن مشذثح ذشذٕثا حسىا الذشذٕثا وٍٕا ٌَىىٍا  ذىُن مشذثح . 

 


