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  7102 \ 7102العام الجامعي  –فصل الخريف  – 2االختبار األول في مقرر أسس الرياضيات

 الزمن: ساعة ونصف                                   أجب عن أربعة أسئلة فقط من األسئلة التالية:         

 أمام العبارة الخاطئة.× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ) .أ( 1س      

 .غير متماثلةتكون  Rفإن العالقة عالقة متخالفة  R ت.إذا كان1

)},(: yالعالقة . 2 xyxR   ناقلةعالقة  تكون }16,8,4,2{المجموعةالمعرفة على. 

 1Rيساوي مدى  Rنطاق فإن  Aعالقة على المجموعة غير الخالية  R اذا كانت. 3

 

)(111برهن أن:  . Aغير الخالية عالقتين على المجموعة  ,QRليكن ب(    QRQR       

 

  برهن أن: عالقات على المجموعة  لتكن . أ.2س

 

 ب. أكمل الفراغات التالية بما يناسبها: 

 ............................إذا كان Aعلى المجموعة  متماثلةليست   Rالعالقة .1

 ........................الناقلة :  عالقة الف ي. تعر2

 يعرف كما يلي:  Qمع  Rتركيب العالقة فإن:  Cإلى  Bعالقة من  Qو  Bإلى  A عالقة من  Rإذا كانت . 3

..........................................................................................RQ  

 

 ضع خط تحت اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المذكورة أمام كل عبارة:.أ( 3س
 

)},(:10{العالقة .1  yxZZyxR :ناقلة –متخالفة  –عاكسة  –متماثلة  {  تكون {  

  }الشيء مما ذكر   -  متخالفة –متماثلة  – عاكسة {  تكون عالقة: 1Rن فإ 1RR. إذا كان 2

)},(:142{العالقة . 3  yxyxR تكون عالقة:    جزئيترتيب  –تكافؤ   –متماثلة   –غير عاكسة   

 

RRRفقط إذا كان إذا و ناقلةعالقة  R :برهن أن A عالقة على المجموعة R إذا كانتب.   

 

RRإذا وإذا كان فقط  Aعلى المجموعة غير الخالية عالقة متماثلة   Rبرهن أن .أ( 4س 1 

 

برهن أن العالقة ب(  











 Z
yx

ZZyxR
3

 تكون عالقة تكافؤ ثم أوجد صفوف التكافؤ. ,:

 

 لعالقة عاكسة ومتعدية وليست متماثلة وليست متخالفةعرف العالقة غير المتخالفة ثم أعِط مثاالً .أ( 5س

 

Aba حيث Aعالقة تكافؤ على المجموعة  R تإذا كان وعرف صف التكافؤ ،ب(  ,  برهن أنه اذا كان    ba   

 نفإ   ba   

 2112-11-11   د.محمد أحمد احمودهانتهت األسئلة .... أرجو لكم التوفيق والنجاح ... 

RST ,,A)()()( RTRSRTS  


