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 انعددٌت انتُابع

 .انثاوٍت مُعتاجمل مه فقط َاحدا   عىصسا  األَىل  مُعتاجمل مه عىصس بكم تسبط بني جممُعتني عالقت ميثم زٌاضً كائه ٌُ انتابع

 األحسف: أحد ب وسمز نهتابع        . 

  انتابع مىطهقَوسمٍٍا   ًٌ جممُعت جزئٍت مه اجملمُعت األَىل. 

  انتابع.  مستقسَوسمٍٍا       غانبا   ًٌاجملمُعت انثاوٍت 

 

   بانشكم:    اجملمُعت َمستقسي     انري مىطهقً  ب انصٍغت انسٌاضٍت نهتابع كت  ت               

: صُز ,   َفق اندانت   : صُزة انعىصس       سأ انتابعقحٍث ٌ    .  َاختصازا 
  املستقسأن ٌستبط بأكثس مه عىصس مه  املىطهقال ميكه نعىصس مه جممُعت. 

 املىطهق جممُعت مه أكثس أَ َاحد بعىصس ٌستبط أن املستقس جممُعت مه نعىصس ميكه. 

                انتابع :فمثال   ًٌ انقاعدة انتً تعني صُز انتابع. قاعدة زبط انتابع:

أي أن صُزة أي عىصس َفقً ًٌ           َقاعدة زبطً  َمستقسي   ٌُ تابع مىطهقً جممُعت األعداد احلقٍقت 
:مسبع ذنك انعىصس,            َوعرب عه ذنك زٌاضٍا  كانتايل:   َفقً ًٌ   صُزة انعىصس  فمثال 

 ,         َفق انقاعدة   امل عسّف عهى   نٍكه ندٌىا انتابع : 𝟏مثال
                أَجد كال  مما ٌأتً:  

                    احلم:
                 

             

 

 :المجموعة الجزئية تذكر
 𝐴 فً المجموعة إذا كان كل عنصر (1

تسمى عندها  𝐵 أٌضاً عنصراً فً المجموعة

ونرمز  𝐵 مجموعة جزئٌة من 𝐴 المجموعة
𝐴لذلك بالرمز   𝐵:ًالمجموعة  , فمثال

 .       هً مجموعة جزئٌة من       

أي مجموعة هً مجموعة جزئٌة من ( 2

 .ذاتها

هً مجموعة       المجموعة فمثالُ: 

 .     جزئٌة من 
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 ,     √     َفق انقاعدة   امل عسّف عهى   نٍكه ندٌىا انتابع :  مثال

           ( √) أَجد كال  مما ٌأتً:  
( √)                                احلم:  √ (√ )     

     √       √                √          

 , أَجد:    √     َفق انقاعدة          امل عسّف عهى   نٍكه ندٌىا انتابع :  مثال
                  

    √         ,        √    √          ,       √               احلم:

 َفق انتابع. املىطهقعىاصسٌا ًٌ صُز عىاصس املستقس جممُعت جزئٍت مه  ًٌ جممُعت انقٍم املمكىت نهتابع:

 :مىٍاعدة قُاعد جيب عهٍك معسفت  :َنتحدٌد جممُعت انقٍم املمكىت نتابع ما
 أي عدد حقٍقً مضاف إنًٍ عدد حقٍقً آخس فسٍكُن انىاتج حقٍقٍا , (1

       َ              فإن      بفسض  فمثال : 
                    فمثال :حقٍقً مُجب,  مقدازحقٍقً ٌُ  مقدازأي مسبع  (2

 .      فإنّ     بفسض  َميكه كتابت ذنك بانشكم:

           َفق انقاعدة   ف عهى عسّ أَجد جممُعت قٍم انتابع امل   :𝟏مثال

       , بإضافت انعدد َاحد إىل طسيف املرتاجحت حنصم عهى        فإنَّ     إذا كاوت  احلم:

: جممُعت قٍم انتابع        جحت: اتصبح املرت           َمبا إن   .       ًٌ   , إذا 
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             َفق انقاعدة   أَجد جممُعت قٍم انتابع امل عسّف عهى  : مثال

 (   )حسب انقاعدة زقم        فإنَّ     إذا كاوت   احلم: 

  (  )حسب انقاعدة زقم              َمىً 

 .       ًٌ   أي أن جممُعت قٍم انتابع        َمىً 

              َفق انقاعدة   أَجد جممُعت قٍم انتابع امل عسّف عهى  : مثال

            ٌه( بانشكم: حدميكه كتابت قاعدة زابط انتابع عهى شكم مطابقت )مسبع جممُع   احلم: 

 (   )حسب انقاعدة زقم        فإنَّ     إذا كاوت 

  (  )حسب انقاعدة زقم              َمىً 

 .       ًٌ   أي أن جممُعت قٍم انتابع        َمىً 
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