
االرقام  الً بالمجموعة الجبٌرة تتوزع الى مجموعتٌن اصغر بحٌث تكون كل  ان

مجموعة قممها مشتركة بنفس الحواف طبعا اقصد بالقمم الرؤوس المشتركة بٌن 

االرقام والحواف الخط الً ٌربط بٌن اي رقمٌن طبعا هذا كلة نكدر نالحظة من 

 خالل الرسم

 Nٌوجد رقم طبٌعً   Hهو انه ٌوجد اي رسم بٌانً   Ramseyأن مفهوم نظرٌة 

وٌعرف   Hعلى أحادي اللون نسخة من  KNبحٌث ٌحتوي اي لون ثنائً الحواف 

 . R(Hوٌشار إلٌه )  Ramsey  Hبأسم عدد   Nأصغر مثل 

 

وهذا المفهوم أقرب ما ٌكون لمفهوم الداٌنمك الذي تم شرحه من قبل دكتورة عدوٌة 

له رؤس )تمثل عدد االحتماالت(   graphث هناك شكل بمادة السكجول حٌ

 وبالنهاٌة ٌتم اختٌار أقصر طرٌق للوصول ألقل حل مثالً

Ramsey theory.  whenever the natural numbers are partitioned 

into finitely many subsets, there exist arbitrarily large sets of 

numbers all of whose sums belong to the same subset of the 

partition. 

 تتلخص  هذه النظرٌة باآلتً :

 

Any structure will necessarily contain an orderly substructure  

 

 

ٌوجد عدد ولٌكن   sو  rمثال  ألي عددٌن فً مجموعة األعداد الطبٌعٌة   ولٌكن  

N   بحٌث  ٌمكن تقسٌم المجموعة 

 (2،1.......،N) 

 من العناصر  rمن المجموعات   بحٌث تحتوي بحٌث  ٌوجد متتابعة لها  sلى إ

 



 

 مثال  لٌكن 

 s= 2  ولٌكن 

r= 2   

 N=9عندها  ٌوجد 

 بحٌث  

 (2،1....،9 ) 

 ٌمكن تقسٌمها إلى مجموعتٌن 

 s=2ألن 

 (2،6،4،3،9 ) 

(1،7،5،2 ) 

 

 نالحظ أن المجموعة األولى تحوي متتابعة حسابٌة  وهً 

6،3،9 

 

 

ً منه ٌكون مرتبا وفق وبهذا نالحظ أي هٌكل عددي  من الممكن إٌجاد هٌكل جزئ

 ننظام معٌ

 r = 4 

 graphsمالحظة ٌمكن تطبٌق هذه النظرٌة على المجموعات أو على البٌانات 

Ramey's Theorem:-the theorem states that for any given 

number of colours c, and any given integers n1,...,nc, there is a 

number, R(n1,...,nc), such that if the edges of a complete graph 



of order R(n1,...,nc) are coloured with c different colours, then 

for some i between 1 and c, it must contain a complete 

subgraph of order ni whose edges are all color i. The special 

case above has c = 2 (and n1 = r and n2 = s.) 

A good summary of Ramsey's thorem. In the research,we found 

many different methods,such as drawing,and there is definition 

or detailed explanation 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 




