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5.  វធិសីង - រឡឺាសយុងលដំាប ់លលើ N (Soustraction. Relation 

d’ordre sur N.)  
និយមន័យ 
  និង   តា្ងជាបកតិសខំ្យាមានព្រដំែន។ លគថា    ធជំាង    ល ើយលគសរលសរ       
ឬ         លបើកាលណាមាន បកតិសខំ្យា    ដែលឲ្យ       ។ 

ែូលចនេះតា្ម  ការលសនើ (III, 4, 4)  និង ការលសនើ (III, 4, 6)  បកតិសខំ្យា   ព្តូវ មានដត 
មួយ ល ើយមានព្រំដែនល ៀត ៖  លគថា    គឺ ការខុ្យសគ្នន  (la différence) រវាង   និង   

ល ើយលគ សរលសរ         ។ 
លៅលរលលនេះ លយើងអាចដលែង ចលំ េះការលសនើ (III, 4, 2)  ថាលគគ្នា ន ចនួំនគត់ធមាជាតិ   
ឯណាដែល បលំរញ        ( នំាក់ នំង                   និង       ) ។ 
ល ើយជា ូលៅ  លយើងមានការលសនើតលៅលនេះ ដែលលគលព្ចើនលព្បើលៅ លលខ្យគណិត 
(arithmétique) ៖ 

ការលសនើ (III, 5, 1)   
 នំាក់ នំង          លសាើនឹង           ។ 

              លគមាន       ដែលឲ្យ           ល ើយ លដាយ ការលសនើ (III, 4, 2)   
លគមាន   ដែលឲ្យ        ។ ែូលចនេះលគបាន              =          
            =>              ។ 
ផ្ទុយលៅវញិ លបើ          តា្មនិយមន័យខាងលលើ លគមាន     ដែលឲ្យ          
ឬ              =>  [          និង          ]             ។ 

ការលសនើ (III, 5, 2)   
 នំាក់ នំង            កណំត់  លដំាប់ទងំមូល  (définit un ordre total sur N ) លលើ  ។ 
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លែើមបបីង្ហា ញថាជា រឡីាសយុងលដំាប់ទងំមូល  ព្តូវបង្ហា ញថា ព្គប់ធាតុនន    នំាក់ នំង    
        វា លរផ្ែិចសីុវ  ព្តង់សីុ ីវ   និង ព្បឆងំឆែុេះ ។ 
1/  នំាក់ នំង         បង្ហា ញថា  រឡឺាសយុងលនេះ  លរផ្ែិចសីុវ 
2/        និង          លតើនាឲំ្យ           ឬល  ? 
           =>  លគអាចរក         ដែលឲ្យ              (1) 
            =>  លគអាចរក         ដែលឲ្យ              (2) 
លដាយ  (1)  និង (2)  លយើងបាន ៖                 =         
            =>         ែូលចនេះ រឡឺាសយុងលនេះ  ព្តង់សីុ ីវ    
3/        និង          លតើនាឲំ្យ           ឬល  ? 
           =>  លគអាចរក         ដែលឲ្យ              (3) 
           =>  លគអាចរក         ដែលឲ្យ              (4) 
លដាយ  (3)  និង (4)  លយើងបាន ៖        =          =         
            =>            លដាយលព្បើ ការលសនើ (III, 4, 6) 

      =>       និង       លដាយលព្បើ ការលសនើ (III, 3, 3)   ែូលចនេះ រឡឺាសយុងលនេះ   
ព្បឆងំឆែុេះ ។ 

លែើមបនឹីងបង្ហា ញថាជា  លដំាប ់ទងំមូល លលើ N  លយើងលព្បើលគ្នលការណ៍ លរគ្នរង់៉  
ល ើយ លព្បើ ការលសនើ (III, 4, 6) ។ ែូចលយើងល ើញរួចមកល ើយ លគលព្បើលគ្នលការណ៍ លរគ្នរង៉ 
 លៅលរលណា ?  លឆែើយលៅលរលដែលលគចង់បង្ហា ញថា រូបមនតអ្វីមួយ ដែលមាន 
អ្លលរជាចនួំនគត់  លយើងចង់បង្ហា ញថា រូបមនតលនាេះព្តូវ ព្គប់ចនួំន    ទងំអ្ស់លៅកនុង   ។  
លតើព្តូវលធវើរលបៀបណា  លែើមប ីថា រូបមនតលនាេះព្តូវ ព្គប់ចនួំន    ទងំអ្ស់លៅកនុង   ? 
រលបៀបគឺលគតា្ងំ សនំុំ A  មួយ ដែលមានធាតុសុ ធដតលផ្ទៀងផ្ទទ ត់នឹងរូបមនតលនាេះ  ល ើយមុន 
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ែបូំងលយើងបង្ហា ញ ថា        ែូចជា       ឬក៏       ជាលែើម ។ បនាទ ប់មក លដាយ 
សនាត ថា      លនាេះលយើងព្តូវបង្ហា ញថា           ។ ែូលចនេះ តា្មសវ័យស័តយ លយើង 
អាចសននិដាា នថា      ។ ដែលមានន័យថា  រូបមនតព្តូវទងំមូល លលើ   ។ 

ឥឡូវលយើងព្តឡប់មក ការបបង្ហា ញថា លដំាប ់ទងំមូល លលើ N  ។ 

លយើងតា្ងលដាយ   សនំុំដែលមានធាតុ   នន    លព្បៀបបាននឹងធាតុឯល ៀតៗ គឺ ថា 
លបើ     លនាេះ  លគបាន         ឬ       ។  លយើងល ើញថា     (ែូលចនេះ         
 មាង៉ល ៀត         =>          ល ើយ        =>         ។ ែូលចនេះ   
       =>          ល ើយតា្មលគ្នលការណ៍ លរគ្នរង់៉       ។ 

កមាសិ ធិ នន  វសិមាមាព្ត  (Propriétés des inégalités) 

លដាយល តុថា លដំាប់កណំត់លលើ    ជាលដំាប់ទងំមូល លនាេះ  លគអាចទញយកផ្ល 
វបិាកលដាយង្ហយ ែូចតលៅ  ដែលលៅថា « កមាសិ ធិនន វសិមាមាព្ត  »  ល ើយដែល 
សខំាន់យ៉ងខាែ ងំចលំ េះ សិសស កនុងការលព្បើព្បាស់ ។ 

ការលសនើ (III, 5, 3)   
 នំាក់ នំង      មានន័យលសាើគ្នន នឹង              
ល ើយ          មានន័យលសាើគ្នន នឹង             ។ 

ការលសនើ (III, 5, 4)   

លបើ        នំាក់ នំង        មានន័យលសាើគ្នន នឹង            
ល ើយ          មានន័យលសាើគ្នន នឹង           ។ 
តា្មនិយមន័យ                          និង            
ល ើយក៏ែូចគ្នន ដែរ                           និង   លបើ                      ។ 
ការផ្ទុយលៅវញិ បង្ហា ញលដាយ មិនសមល តុសមផ្ល   លដាយសលងេតថា  
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លនេះជារលបៀបបង្ហា ញ ដែលកនុងភាសាែឹងលដាយការរិភាល់ (langage intuitif) លគថា  
ការសលងេតព្គប់ករណី ដែលអាចមានទងំអ្ស់ (examen de tous les cas possibles)។ 
  ែូចជាឧទ រណ៍លៅ ីលនេះគឺ ៖ 
កនុងការលសនើ (III,5,4)  មានរីរ ដផ្នក  ដផ្នក ី ១ គឺ   
          លបើ        នំាក់ នំង          =>              (1) 
ល ើយដផ្នក ី ២ ដែលផ្ទុយរីដផ្នក ី ១ គឺ 
         លបើ        នំាក់ នំង            =>              (2) 
ឥឡូវលនេះ លយើងចង់បង្ហា ញ  (2) លដាយលព្បើការព្បដកក ឬ បង្ហា ញលដាយ មិនសមល តុ 
សមផ្ល ។  លយើងថា ការអ្េះអាង (2) លនេះខុ្យស  គឺថា                ។ 
           =>       => លដាយ                    [លដាយលព្បើ (1)នន 
ការលសនើ (III, 5, 4) ] ដែលខុ្យសរី សមាតិកមា នន (2) ។ ែូលចនេះ មានដត      ។  
គឺថាការព្បដកក                 លនាេះមិនព្តូវល  ។ 
 
 


