
 

 7102\7102العام الجامعي  -فصل الخريف    2إرشادات حول االختبار األول في مقرر أسس الرياضيات
 

الكليو  بمبنوى  217بالقاعو  رمو   01/00/7102الموافو   لخمويس* االختبار سيكون إن شاء الله تعالى يووم ا

 اً.ظهر 10011صباحاً إلى الساع   00031،من الساع  

 . العالمات* االختبار يشمل ما ت  دراسته في 

أسولل  ،لول سو ال ييتووى علوى فقورتين و يعتموه علوى فهموا للتعرياوات والقواعوه  2* االختبار مكون من 

االمتيانووات السووابق  بالتووي درسووتها بووالمقرر ولوونلا سوويكون موون ضوومن األسوولل  بعوو  األسوولل  الوووارد  

 والمياضرات المعطا  بالقاع  الهراسي .

أسولل  الصوواو والخطو   –*بع  أسلل  هنا االختبار ستكون من االنواع التالي  من االسلل 0 أسلل  المقال 

 أسلل  التكميل.  –أسلل  االختيار من متعهد  –

 متاومين في االختبار0فيما يلي مجموع  من األشياء التي يجب عليا معرفتها لتكون من ال 

 

   البرهان الرياضي ائمعرف  األنواع المختلا  لطر .0

 أن تستطيع اليك  على أن برهان عبار  ما معطا  صييح أو خاطئ . .7

 مهى العالمو  –نطاق العالم   -العالم  الناتي  – العالم  فه  التعرياات المهم  مثل تعريف لل من0 .3

 العالمواتعائلو   – العالمواتاتيواد وتقواطع  -ترليب العالموات -العالم  المقيه –معكوس العالم   –

العالمو   –العالمو  الناملو   –العالمو  المتماللو   –العالمو  العالسو   -تعمي  اتياد وتقاطع العالموات –

 عالم  الترتيب الجزئي  – مجموع  القسم  -صاوف التكاف  وخواصها -عالم  التكاف  –المتخالا  

   ت  دراستها بالمنهج المقرر. أن تستطيع برهن  جميع المبرهنات الخاص  بالعالمات والتي .2

 أخرى. عالم جزئي  من  عالم البات أن  .5

 متساويتين باستخهام طريق  فرض العنصر.  عالمتينالبات أن  .1

==================================================== 

Practice Exam 1 in Fundamental of Mathematics 

 

 أسئلة فقط من األسئلة التالية:                                              الزمن: ساعة ونصف 4أجب عن 

 أمام العبار  الخاطل .× ( ( أمام العبار  الصييي  و عالم  )  ضع عالم  ) .أ( 0س

RRR.إذا لان 0     فإن العالمR . تكون نامل 

x:)y,x{(R يقس  yالعالم  . 7   عالم  متخالا . تكون }8,7,6,5{المعرف  على 

RRRفإذا لان  Aعالم  على المجموع  غير الخالي   Rليكن  .3     فإن العالمR   تكون عالس

 ونامل 

 

ليكن و(  
IiiR


R dom()R( dom(عائل  عالمات برهن أن0   ii        

 

1RRبرهن أن  Xعالم  على المجموع   Rليكن . أ.7س   هي أصغر عالم  متمالل  ميتوي  على

R  1ل  برهن أنRR   هي ألبر عالم  متمالل  ميتواه فيR 

 

 و. ألمل الاراغات التالي  بما يناسبها0 

 ............................إذا لان Aعلى المجموع   ليست عالس   Rالعالم  .0

 تعريف عالم  الترتيب الجزئي هو........................ .7



3 .R   عالم  ترتيب جزئي على المجموع  غير الخاليA  إذا وإذا لان فقط........RR   و

.....RR 1   

 

 ضع خط تيت اإلجاب  الصييي  من بين اإلجابات المنلور  أمام لل عبار 0.أ( 3س

yx:)y,x{(R{العالم  .0  األعهاد اليقيقي  مجموع   المعرف  علىIR 0تكون 

  }الشيء مما ذلر  –متخالا   –عالس   –متمالل   { 

1RR. إذا لان 7  1ن فإR  0 الشيء مما  -  متخالا  –متمالل   – ليست عالس  {  تكون عالم

  }ذلر  

x  :)y,x{(R على القسم  تقبل   y{العالم  . 3    16,8,4,2{المعرف  على المجموع{A   تكون

 عالم 0

    ال شيء مما ذلر – تكاف    –متمالل   –  يعالسال ان –غير عالس  

 

 برهن أنB  0عالم  عالس  على المجموع    Rليكن و. 

R   عالم  تكاف  إذا وإذا لان فقطRcaba ),(),,(  ي دى إلى أنRcb ),( 

 

 0صييح أو خاطئ مع تصويب الخط  ) إن وجه (التالي  العبار وضح ما إذا لان برهان .أ( 2س

QRعالم  نامل  فإن  R  ،Q* إذا لان لالً من   . عالم  نامل 

QR)z,y(  ,  QR)y,x(  letالبرهان0                                   

QR)z,x(

Q)z,y( , R)y,x(

Q)z,y( and R)z,y(  ,   Q)y,x( and R)y,x(











 

QRوبالتالي نستنتج أن    عالم  نامل 

 

عالم  متخالا  إذا وإذا لان فقط  Rبرهن أن  Aعالم  على المجموع   Rإذا لانت  و(

A
1 IRR     

 

البت أن العالم  أ( .5س











 Zh
5

yx
:)y,x(R   المعرف  على مجموع  األعهاد الصيييZ 

 تكون عالم  تكاف  ل  أوجه صاوف التكاف .

 

حيث  Aعالم  تكاف  على المجموع  غير الخالي   R تعرف صف التكاف  ،ل  برهن أنه إذا لانو( 

Ab,a  0فإن 

]b[]a[   فقطإذا وإذا لانR)b,a(  
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