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جمموعة األعداد احلقيقية
ھى المجموعة الناتجة من اتحاد مجموعة األعداد النسبیة ومجموعة " :احلقيقيةاألعدادجمموعة

"األعداد غیر النسبیة 
حح=:أى أن 

:وھذا المخطط یوضح العالقة بین مجموعات األعداد التى درست حتى اآلن 

األعداد الحقیقیة
)ح ( 

األعداد غیر النسبیةاألعداد النسبیة                                    
)/ن( )              ن ( 

األعداد الصحیحةاألعداد غیر
)ص ( الصحیحة                   

األعداد الطبیعیةاألعداد الصحیحة
)ط ( )-صص(السالبة 

}٠{ األعداد الصحیحة                    
الموجبة

+ص

+ھى كل األعداد الحقیقیة التى أكبر من الصفر ویرمز لھا بالرمز ح: مجموعة األعداد الحقیقیة الموجبة -١
ـــھى كل األعداد الحقیقیة التى أقل من الصفر ویرمز لھا بالرمز ح: مجموعة األعداد الحقیقیة السالبة -٢

الصفر لیس عددا موجبا ولیس عددا سالبا-٣
}٠{حح+ح= عداد الحقیقیة غیر السالبة مجموعة األ-٤
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}٠{ححـــح= مجموعة األعداد الحقیقیة غیر الموجبة -٥
وھى عبارة عن مجموعة األعداد الحقیقیة بدون الصفرـــححح+ح= *ح-٦
ـــححح} ٠{حح+ح= ح -٧

=ـــح+ح-٨

:مالحظات
تكعیبىأوتربیعىجذرلھاكتكون(ةواحدصورةفىنضعھاالحقیقیةاألعدادترتیبعند(

٣٢-،  ٧،  ٨-، ٤٥- ، ٦٨، ٧٥: رتب تصاعدیا األعداد اآلتیة :مثال

:الحل
٧،  ٦٨، ٧٥نرتب أوال األعداد الموجبة   * 
٧٥< ٦٨< ٧٥٤٩< ٦٨<  ٤٩مب، ٤٩= ٧مب

٧٥< ٦٨< ٧: أى أن 

٣٢-، ٨- ، ٤٥-ثم نرتب األعداد السالبة * 
٣٢> ٤٥> ٣٢٦٤> ٤٥> ٦٤مب، ٦٤= ٨مب

٣٢-<٤٥- < ٨- : أى أن ٣٢- <٤٥-<٦٤- 
٧٥، ٦٨، ٧،  ٣٢- ، ٤٥-،  ٨- : الترتیب التصاعدى ھو 

عددینبینتقعنسبیةغیرأعدادإیجادطلبإذا
نربع العددین أو نكعبھما ثم نأخذ الجذور التربیعیة لألعداد الواقعة بین المربعین أو نأخذ الجذور التكعیبیة 

لألعداد الواقعة بین المكعبین
١٣، ١١ثالثة أعداد غیر نسبیة محصورة بین العددین أكتب :مثال

١٦٩= ٢)١٣( ،   ١٢١= ٢)١١( بتربیع العددین نجد أن :الحل
)لماذا ؟ ( ١٤٤ماعدا ١٦٩، ١٢١وباختیار أى ثالثة أعداد صحیحة تقع بین 

١٥٠، ١٤٥، ١٢٢ولتكن 
١٥٠،  ١٤٥،  ١٢٢:المطلوبة ھى فإن األعداد الغیر نسبیة 

٥-،١-مثلالسالبةلألعدادالتربیعیةالجذورمثلحقیقیةغیرأعدادھناك
الصورةنفسفىنضعھماحقیقیینعددینبینللمقارنة

–ا أكبر مأیھ:مثال
٣

٢-أم  ٧

- = ٢- :الحل
٣

٧> ٨مب،   ٨
٣
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٣
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٣
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٣

٧
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- : أى أن 
٣

٢-> ٧

فى ح ھى ٠= ٩+ ٢مجموعة حل المعادلة س:أنالحظ

:متارين

٢أعداد غیر نسبیة موجبة أصغر من أكتب ثالثة -١

أیھما أكبر -٢
٣

٢-أم   ٢٤-

سم أوجد طول قطره٦مربع طول ضلعھ -٣


