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 مقدمت في التبولوجيا العامت , د. سمير بشيرالمصدر: 

 لبم انبدأ بخعسٚف انخبٕنٕخٙ ٔانفضاء انخبٕنٕخٙ سُسخركس حعسٚف يدًٕعت انمٕٖ. 

 ( Power Sets) مجموعت القوى

بأَٓا يدًٕعت  X انًدًٕعت  يدًٕعت يا غٛس خانٛت , حعسف يدًٕعت انمٕٖ عهٗ Xنخكٍ      

 . P(X)ٔٚسيز نٓا بانسيز  Xانًدًٕعت  كم انًدًٕعاث اندزئٛت يٍ

 P(X)فٛكٌٕ عدد عُاصس انًدًٕعت  nٚسأ٘  Xاذا كاٌ عدد عُاصس انًدًٕعت  مالحظت:

 .   ٚسأ٘ 

 . P(X), احسب    X={1,2} نخكٍ مثال:

                   4=    ٚسأ٘   P(X)فأٌ عدد عُاصس  2ٚسأ٘  Xَالحظ عدد عُاصس  الحل:

   P(X) = {X , Ø , {1} , {2} }    اذٌ

 

 . P(X), احسب    X={1,2,3}نخكٍ  مثال:

                   8=    ٚسأ٘   P(X)فأٌ عدد عُاصس  3ٚسأ٘  Xَالحظ عدد عُاصس  الحل:

     P(X) = {X , Ø , {1} , {2} {3} ,{1,2} ,{1,3} ,{2,3} }    اذٌ

  ْٔكرا أل٘ يدًٕعت َسخطٛع اٌ َدد يدًٕعت انمٕٖ.

 Topological Space تعريف الفضاء التبلوجي :  

ححمك انشسٔط  X يٍحدًع يٍ انًدًٕعاث اندزئٛت  Tيدًٕعت يا غٛس خانٛت ,  Xنخكٍ    

 انخانٛت:

1.  T ٕانًدٕعخٍٛ  ٘ححخX ٔ Ø . 

 .Tٚكٌٕ عُصساً فٙ  Tاححاد أ٘ عدد يٍ عُاصس  .2

 .Tٚكٌٕ عُصساً فٙ  T حماطع ا٘ عُصسٍٚ يٍ عُاصس .3

 Topological ( فضاء حبٕنٕخٛاX, Tٔٚسًٗ انزٔج انًسحب ) .Xحبٕنٕخٙ  عهٗ T ٚسًٗ     

Space  . 

 .(Open set)يدًٕعت يفخٕحت Tيٍ عُاصس  Aٔٚسًٗ كم عُصس 



 :1مثال

 , X={a,b,c} ٔ T={ X, Ø,{a},{b},{a,b}}نخكٍ 

 ؟X ًثم حبٕنٕخٙ عهٗح Tْم  اوالً:

 انثالثت حٛث:انفضاء انخبٕنٕخٙ  حعسٚف ًثم ٔذنك نخحمٛك شسٔطحَعى :  الحل

    T    X, Ø. َالحظ اٌ  1

 .Tٚكٌٕ عُصساً فٙ  Tاححاد أ٘ عدد يٍ عُاصس  .2

 .Tٚكٌٕ عُصساً فٙ  T حماطع ا٘ عُصسٍٚ يٍ عُاصس .3

 يدًٕعاث يفخٕحت؟ {c}, {a,c}, {a,b}ْم انًدًٕعت  ثاوياً:

 ,Tال ُٚخًٛاٌ انٗ ًانٛس يدًٕعاث يفخٕحت ألَٓ {c},{a,c} الحل: 

 .Tيدًٕعت يفخٕحت ألَٓا حُخًٙ انٗ  {a,b}انًدًٕعت نكٍ        

 

 :2مثال

 . X= {1,2,3} انًدًٕعت  عهٗ شكم حبٕنٕخٙحبٍٛ ا٘ يٍ انًدًٕعاث انخانٛت    

T1={X, Ø ,{1},{2},{1,2}}                                                         

T2= {X, Ø}                                                                            

T3=P(X)= {X Ø,{1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3}}                          

T4= { Ø ,{1} , {1,3}}                                                              

T5= {X,{1},{2},{1,2}}                                                             

T6= {X, Ø,{1},{2},{1,3}}                                                         

 الحل :   

 ٔذنك نخحمٛك شسٔط انخعسٚف انثالثت. Xحشكم حبٕنٕخٙ عهٗ  T2, T1 T3 ,. ٔاضح اٌ 1

 ,  Indiscrete Topologyبانخبٕنٕخٙ انغٛس يخمطع T2= {X, Ø}ٔٚسًٗ 

ٔ T3=P(X) بانخبٕنٕخٙ انًخمطعdiscrete Topology . 

 حبٕنٕخٙ.حشكم فضاء      ( X, T1) , ( X, T2) ,   ( X, T3)   ٔيٍ ثى فإٌ كم يٍ



2 .T4  ٗال حشكم حبٕنٕخٙ عهX  ٌٔذنك ال T4   X 

 يٍ انخعسٚف ٔلال ححمك انشسط اال T4أ٘ أٌ  

 T4   Ø  ألٌ X حبٕنٕخٙ عهٗ حشكم ال T5 أٚضا َالحظ أٌ  . 3

 ال ححمك انشسط االٔل يٍ انخعسٚف T5أ٘ أٌ     

4. T6  حشكم حبٕنٕخٙ عهٗ الX  ٌأل  T6  {1},{2} ٍ{1,2}={2} {1}  نك T4 

 .انخعسٚف انثاَٙ يٍ ححمك انشسٔط ال  T6أ٘ اٌ    

 

 انًدًٕعت انٕاحدة. ٗاَّ َسخطٛع اٌ َدد اكثس يٍ حبٕنٕخٙ عه 2سخُخح يٍ انًثالَ مالحظت:

 .  X={a,b}خد خًٛع انخبٕنٕخٛاث انًًكُت عهٗ انًدًٕعت  مثال:

 P(X)= { X, Ø,{a},{b} }      أال َدد الحل:

 ٔعهٛت                                            

                                     Indiscrete Topology              T1= {X, Ø}      

                                        discrete Topology     T2= {X, Ø,{a},{b}} 

T3= {X, Ø,{a}}                                                                               

T4= {X, Ø,{b}}                                                                               

 . X={1,2,3}حبٕنٕخٛاث عهٗ انًدًٕعت  ت: خد سختمريه

 

 Xيدًٕعت غٛس خانٛت , فاٌ حماطع أ٘ عدد يٍ انخبٕنٕخٛاث عهٗ انًدًٕعت  Xنخكٍ  مبرهىت:

 .  Xٚكٌٕ أٚضاً حبٕنٕخٙ عهٗ 

  Xانخبٕنٕخٛاث عهٗ انًدًٕعت  أ٘ عدد يٍ …,T1,T2,T3 نخكٍ البرهان:

⋂الثباث            
 
 شسٔط انخعسٚف انثالثت:ٚدب ححمٛك  Xانًدًٕعت حبٕنٕخٙ عهٗ  حشكم    

 i      Ti     X, Øحبٕنٕخٙ , عهٛت …,T1,T2,T3 بًا اٌ كم يٍ . 1

⋂  اذٌ        
 
       X, Ø ححمك انشسط االٔل . 

⋂¸   S s  نخكٍ. 2   
 
          

  i                 Ti     Asعهٛت      



 ْٕ فظاء حبٕنٕخٙ( Ti)ألَّ كم يٍ       i            Ti     As اذٌ       

⋂يًا ٕٚد٘ انٗ         
 
    As    َٙححمك انشسط انثا . 

 

⋂نٛكٍ  . 3   
 
       A1, A2  

  i          Ti       A1, A2 عهٛت    

 ْٕ فظاء حبٕنٕخٙ( Ti)ألَّ كم يٍ     i            Ti       A2 A1 اذٌ   

⋂يًا ٕٚد٘ انٗ      
 
       A2 A1 ححمك انشسط انثانث . 

⋂ٔعهٛت    
 
 . Xعهٗ انًدًٕعت ًٚثم فظاء حبٕنٕخٙ     

 

نٛس بانضسٔزة اٌ ٚكٌٕ حبٕنٕخٙ عهٗ  Xححاد انخبٕنٕخٛاث انًعسفت عهٗ انًدًٕعت امالحظت: 

X  . 

 حبٕنٕخٙ عهٗT1={ X, Ø,{a}} ,  T2={ X, Ø,{b}}  ٔكم يٍ X={a,b,c}نخكٍ  مثال: 

 فاٌ Xانًدًٕعت 

 T1 T2={ X, Ø,{a},{b}} ٙعهٗ  ال حًثم حبٕنٕخX نعدو ححمك انشسط انثاَٙ يٍ  ٔذنك

 .T1 T2  {a,b}={b} {a} نكٍ   T1 T2 {a},{b} حٛث  انخعسٚف

  

سف عهٗ يدًٕعت يعسفت بركس حعهًُا فٙ ْرِ انًحاضسة كٛفٛت اثباث انخبٕنٕخٙ انًع     

عُاصسْا , ايا اذا كاَج انًدًٕعت يعسفت بشكم صفخٓا انًًٛزة فكٛف ًٚكٍ ححمٛك شسٔط 

 انفضاء انخبٕنٕخٙ ْرا يا سُخطسق انّٛ فٙ انًحاضسة انماديت.


