مجموعه ها

سال ها تصور مى شد پلوتون جزء سىارات منظومه شمسى است .اخىر ًا انجمن جهانى نجوم اعالم نموده

است که پلوتون عضوی از مجموعه سىارات منظومه شمسى نىست .با دقت در شکل باال چه دلىلى برای
توجىه اىن نقطه نظر مى توان ارائه کرد؟
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مسئله گروه هاى دانش آموزى

بسىارى از مفاهىم رىاضى از طرىق حل مسائلى که بشر با آن روبه رو شده است به وجود آمده اند .شما نىز با حل
مسائلى که با آن ها روبه رو مى شوىد مى توانىد مفاهىم جدىد رىاضى را کشف کنىد .محمد ،دانش آموزى است
که با حل مسئله اى که با آن روبه رو شده بود توانست نخست مفهوم مجموعه ها و سپس مطالب دىگر وابسته به
مجموعه ها را به دست آورد.
مدرسه خود را عوض کرده بود و وقتى وارد کالس جدىد شد ،متوجه شد که در اىن کالس دو گروه
محمد
ٔ
ورزشى ىکى فوتبال و دىگرى والىبال ،تشکىل شده است .او فهمىد ،شرکت در اىن گروه ها داوطلبانه بوده و
هرکس با مىل خود مى توانست عضو هرکدام از اىن دو گروه بشود ىا نشود.
اىن گروه ها  Aو  Bنام گذارى شده بودند و هر گروهى با اعضاىش مشخص مى شد .محمد عالقه داشت بداند که
هرکدام از اىن گروه ها چند عضو دارند .او با شمارش تعداد دانش آموزان کالس فهمىد که کالس آن ها بدون
خودش 36 ،دانش آموز دارد .ابتدا فکر کرد که تعداد اعضاى گروه هاى  Aو  Bروى هم ،همان  36نفر است،
ولى زود متوجه شد که ممکن است برخى دانش آموزان در هىچ گروهى شرکت نکرده باشند.
او در زمان تمرىن اىن گروه ها متوجه شد که  4نفر در هىچ کدام از اىن گروه ها شرکت نمى کنند و نتىجه گرفت
تعداد اعضاى گروه هاى  Aو  Bروى هم برابر  36-4 =32است .محمد با شرکت در ىکى از تمرىن هاى گروه
 Aفهمىد تعداد اعضاى گروه  21 ، Aنفر است .او فکر کرد چون تعداد اعضاى اىن دو گروه روى هم  32نفر
است ،پس گروه  32-21 ، Bىعنى  11عضو دارد.
اما ،ىکى از افراد گروه  Bبه محمد گفت که نتىجه گىرى او اشتباه است و تعداد اعضاى گروه  Bبىشتر از 11
نفر است .محمد با کمى تأمل درىافت که نتىجه گىرى او بر مبناى اىن فرض بوده است که دو گروه  Aو  Bعضو
مشترکى ندارند در حالى که ممکن است برخى دانش آموزان خواسته باشند در هر دو گروه عضوىت داشته
باشند .محمد براى تشخىص وضعىت اىن دو گروه شکل زىر را رسم کرد.

محمد از روى اىن شکل نتىجه گرفت ،اطالعات او براى ىافتن تعداد اعضاى گروه  Bکافى نىست و او باىد
تعداد اعضاى مشترک بىن اىن دو گروه را بداند.
محمد با شرکت مجدد در ىکى از تمرىن هاى گروه  Aفهمىد  6نفر از آن ها عضو گروه  Bهم هستند .براى
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حل اىن مسئله ،محمد فکر کرد که مى توانىم مسئله را به حالتى برگردانىم که دو گروه عضو مشترکى نداشته
باشند و از راه حل قبلى استفاده کنىم .اعضاى مشترک بىن دو گروه را موقتاً از گروه  Bخارج مى کنىم و
گروه  B1را مى سازىم.

گروه  B1و گروه  Aعضو مشترکى ندارند و اعضاى گروه هاى  B1و  Aروى هم ،اعضاى گروه  Aو
روى هم هستند .پس گروه  B1به
اندازه 11+6=17
اندازه  32- 21 =11عضو دارد .بنابراىن ،گروه  Bبه
ٔ
ٔ
عضو دارد.
راه دىگرى هم براى حل اىن مسئله به نظر محمد رسىد .او تعداد اعضاى گروه  Bرا  xنامىد و گفت در
شمارش تعداد اعضاى دو گروه ،اگر اعضاى مشترک را ىک بار به عنوان عضو  Aو ىک بار به عنوان
عضو  Bبشمارىم ،حاصل  21 + xاست .اما ،چون در اىن شمارش  6نفر دوبار شمرده شده اند ،تعداد
واقعى  21 +  x -6است .ولى تعداد واقعى اعضاى دو گروه روى هم برابر  32بود ،پس .21+x-6=32
از اىن تساوى نتىجه مى شود .x=17
B

احمد و اکبر دانش آموزان ىک مدرسه اند و هرکدام دوستانى در مدرسه دارند.
1ــ تعداد دانش آموزان مدرسه  142نفر است که  94نفر از آنان نه دوست احمد هستند و نه دوست اکبر.
دوستان احمد و دوستان اکبر روى هم چند نفرند؟
2ــ اگر بدانىد احمد  23دوست دارد ،آىا مى توانىد بگوىىد اکبر چند دوست دارد؟
3ــ اگر تعداد دوستان مشترک احمد و اکبر  4نفر باشد ،آىا مى توانىد بگوىىد اکبر چند دوست دارد؟
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مجموعه ها

مسئله گروه هاى دانش آموزى با دسته هاىى از دانش آموزان روبه رو شدىم .در مسائل دىگر نىز دسته هاى
در حل
ٔ
دىگرى از اشىا دىده مى شوند .اىن دسته هاى مشخص شده از اشىاء را مجموعه مى نامند.
دسته مشخص شده از اشىا را ىک مجموعه و آن اشىا را اعضاى آن مجموعه مى نامند.
هر ٔ
مثال :در مسئله گروه هاى دانش آموزى ،گروه هاى  Aو  Bهرکدام ىک مجموعه بوده اند.
مثال :اعداد طبىعى ىک رقمى ىک مجموعه را تشکىل مى دهند که آن را به صورت زىر نماىش مى دهىم.
}{1,2,3,4,  5,6,7,  8,9
مجموعه دوستان حمىد مى گوىىم.
مثال :دوستان حمىد با هم ىک مجموعه را مى سازند که به آن
ٔ
در زىر نمونه هاى دىگرى از مجموعه ها را مى بىنىد.
{على ،رضا ،احمد ،جواد ،کرىم ،اصغر}= تىم فوتبال مدرسه
مجموعه اعداد طبىعى ىک رقمى زوج
{ =} 6 ، 8 ، 4 ، 2
ٔ
مجموعه حروف الفباى فارسى بى نقطه
{ ا،ى،م،ک،گ،ل.س،ص،ع،هـ،ح،ط،ر،د،و}=
ٔ
مجموعه سىارات منظومه شمسى
{عطارد ،زهره ،زمىن ،مرىخ ،مشترى ،زحل ،اورانوس،نپتون}=
ٔ
مجموعه زىر توجه کنىد:
الزم نىست که اعضاى ىک مجموعه ارتباط خاصى با هم داشته باشند .براى مثال به
ٔ
{سعدى ،حافظ ،x، a ، 35 ، 2 ، 4 ،تهران}
مثال :عبارت «انسان هاى قد بلند» مجموعه اى را مشخص نمى کند ،زىرا چنىن انسان هاىى به طور دقىق مشخص
نشده اند و براى برخى انسان ها نمى توانىم بگوىىم قد بلند هستند ىا نه.
معموالً ،براى هر مجموعه اى نامى انتخاب مى شود تا بهتر بتوان در مورد آن صحبت کرد.
مثال :در
مسئله گروه هاى دانش آموزى نام هاى انتخاب شده براى دو گروه ورزشى A ،و  Bبود.
ٔ
مثال :اگر
مجموعه اعداد طبىعى ىک رقمى را  Dبنامىم ،مى نوىسىمD=}1,2,3,4,5,6,7,8,9{ :
ٔ
مجموعه اعداد طبىعى را با N
براى برخى از مجموعه هاى اعداد نىز نام هاى خاصى انتخاب شده است .مثال ً
ٔ
نشان مى دهند؛ ىعنى:
}…N={1,2,3,
مجموعه اعداد
توجه داشته باشىد که در باال منظور از «…» ادامه اعداد طبىعى هستند که انتها ندارند .براى
ٔ
صحىح نىز نام  Zانتخاب شده است؛ ىعنى:
}…Z={…, -3, -2, -1, 0 , 1,2,3,
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مجموعه اعداد حقىقى را با  Rنشان مى دهند.
مجموعه اعداد گوىا را با  Qو
ٔ
ٔ
عضوىت ىک شىء در ىک مجموعه را با استفاده از نماد «∈» بىان مى کنند .مثال ً براى بىان اىن که  2ىکى از
اعضاى  Nاست مى نوىسىم 2∈N :و اىن جمله را به صورت « 2عضو  Nاست» مى خوانىم .مثالً:
12∈N , -5 ∈ Z , − 3 ∈ Q , 11∈ R
7
براى بىان اىن که شىئى عضو مجموعه اى نىست ،از نمـاد ∉ استفاده مى شود .مثالً ،بـراى بىان اىـن کـه «»-3
ىـک عـدد طبىعى نىست ،مى نـوىسىم  -3 ∉ Nو آن را بـه صورت « -3عـضو  Nنىست» مـى خـوانىـم.
مـثـال ً:
, -8 ∉N , π∉Q

5 ∉Q

,

1
∉
2

در شکل روبه رو وضعىت عضو بودن ىا نبودن
عددهاى  3 ، 2 ، 1و  4را نسبت به مجموعه هاى
 B، Aو  Cمشخص کنىد.

آىا مجموعه اى وجود دارد که هىچ عضوى نداشته باشد؟ بلى ،رىاضىدانان وجود چنىن مجموعه اى را پذىرفته اند
و آن را
مجموعه تهى نامىده اند و آن را با نماد ∅ نشان مى دهند.
ٔ
مجموعه تهى است.
مجموعه اعداد طبىعى بىن  30و  40که بر  21بخش پذىرند،
مثال:
ٔ
ٔ
تساوى مجموعه ها

براى مشخص کردن مجموعه ها راه هاى مختلفى وجود دارد .ممکن است دو مجموعه با دو روش مختلف
مشخص شده باشند ولى اعضاى ىکسانى داشته باشند ،در اىن حالت گوىىم دو مجموعه مساوى اند.
مثال :فرض کنىد على و حسن با ىکدىگر دوست هستند .هر ىک از آن ها تا امروز انواعى از غذاها را خورده اند.
مجموعه غذاهاىى را که على خورده است  Aو
مجموعه غذاهاىى را که حسن خورده است  Bمى نامىم .اگر
ٔ
ٔ
بررسى کنىم و متوجه شوىم که هر غذاىى که على خورده است ،حسن هم خورده است و هر غذاىى که حسن
خورده است ،على هم خورده است ،دو
مجموعه  Aو  Bاعضاى ىکسانى خواهند داشت و اىن دو مجموعه
ٔ
مساوى اند و مى نوىسىم .A=B
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مجموعه  Aو  Bبا هم فرق داشت ،ولى چون اىن دو
شىوه مشخص کردن اعضاى دو
ٔ
در اىن مثال ،اگر چه ٔ
مجموعه ،اعضاى ىکسانى دارند با هم مساوى اند.
مجموعه A
مجموعه  Bعضوى از
مجموعه  Bو هر عضو
مجموعه  Aعضوى از
اگر هر عضو
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

باشد ،اىن دو مجموعه را مساوى مى نامىم و مى نوىسىم .A=B

مثال :دو
مجموعه  Aو  Bرا به شکل زىر در نظر بگىرىد:
ٔ
}{1,2,6} = {1,2,2,6,6,6
در مجموعه سمت راست باال ،براى مشخص کردن اعضاى مجموعه ،برخى اعضا چند بار نوشته شده اند .اىن
مجموعه سمت چپ مساوى است.
مجموعه سمت راست با
عمل عضو جدىدى به مجموعه اضافه نمى کند و
ٔ
ٔ
مثال:
}A ={1,2,6,8.12,19
}B ={19,6,1,2,8,12
اعضاى مجموعه هاى باال با ترتىب هاى مختلفى نوشته شده اند .با اىن حال چون اىن دو مجموعه ،اعضاى
ىکسانى دارند با ىکدىگر مساوى اند؛ ىعنى .A=B

مجموعه معلمىن جواد با
1ــ جواد و حسىن هر دو در ىک مدرسه و در ىک کالس درس مى خوانند ،آىا
ٔ
مجموعه معلمىن حسىن مساوى است؟
ٔ
مجموعه اعداد فرد ىک رقمى مساوى است؟
مجموعه اعداد اول ىک رقمى با
2ــ آىا
ٔ
ٔ
کره ماه زندگى مى کنند ،مساوى کدام مجموعه است؟
3ــ
ٔ
مجموعه انسان هاىى که در ٔ
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زىر مجموعه

مجموعه کلىه افراد کالس را با  Dنشان دهىم ،وضعىت گروه هاى  Aو
مسئله گروه هاى دانش آموزى ،اگر
در
ٔ
ٔ
 Bنسبت به  Dچگونه است؟

مجموعه  Aىک دانش آموز کالس است ،پس عضوى از  Dاست .در چنىن حالتى گوىىم
هر عضو گروه ىا
ٔ
A
زىرمجموعه  Dاست .به همىن ترتىب هرعضو  Bنىز عضوى از  Dاست ،پس  Bنىز زىرمجموعه اى از
ٔ
 Dاست.
اگر  Cو  Dدو مجموعه باشند به طورى که هر عضو  ،Cعضو  Dنىز باشد ،در
اىن صورت گوىىم  Cىک زىرمجموعۀ  Dاست.

«C

زىرمجموعه  Dاست ،مى نوىسىم «  »C  ⊂  Dو آن را چنىن مى خوانىم:
مجموعه C
براى بىان اىن که
ٔ
ٔ
زىرمجموعه  Dاست».
ٔ
مجموعه اعداد طبىعى کمتر از  10است.
مجموعه اعداد طبىعى فرد ىک رقمى زىرمجموعه اى از
مثال:
ٔ
ٔ
}{1,3,5,7,9} ⊂ {1,2,3,4,5,6,7,8,9
مدرسه شما است.
مجموعه دانش آموزان
مجموعه دانش آموزان کالس شما ،زىرمجموعه اى از
مثال:
ٔ
ٔ
ٔ
مجموعه همه افرادى
مجموعه افرادى که در روستاهاى اىران زندگى مى کنند ،زىرمجموعه اى است از
مثال:
ٔ
ٔ
که در اىران زندگى مى کنند.
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مجموعه  3عضوى بسازىد و آن را  Aبنامىد.
1ــ ىک
ٔ
مجموعه جدىد را  Bبنامىد .وضعىت  Aو  Bنسبت به هم چگونه است؟
2ــ از  Aىک عضو را حذف کنىد و
ٔ
مجموعه به دست آمده را  Cبنامىد .وضعىت  Bو  Cنسبت به هم
3ــ عضو دىگرى را به  Bاضافه کنىد و
ٔ
چگونه است؟ وضعىت  Aو  Cنسبت به هم چگونه است؟
مجموعه دىگرى باشد؟ چه وقت اىن اتفاق مى افتد؟
4ــ آىا ممکن است دو مجموعه ،هرکدام زىر
ٔ
  5ــ آىا ممکن است از دو مجموعه ،هىچ کدام زىرمجموعه دىگرى نباشد؟ مثال بزنىد.
  6ــ آىا هر عدد طبىعى ىک عدد صحىح است؟ وضعىت  Nو  Zنسبت به هم چگونه است؟
7ــ آىا هر عدد صحىح ىک عدد گوىا است؟ وضعىت  Zو  Qنسبت به هم چگونه است؟
  8ــ آىا هر عدد گوىا ىک عدد حقىقى است؟ وضعىت  Qو  Rنسبت به هم چگونه است؟

مجموعه { A=}a,b,cرا تعىىن کنىد.
کلىه زىرمجموعه هاى
مثالٔ :
ٔ
براى به دست آوردن زىرمجموعه هاى ىک مجموعه ،مى توانىم با شروع از خود مجموعه و حذف ىک ىک
کلىه حاالتى که امکان پذىر است ،تمام زىرمجموعه هاى آن مجموعه را به دست آورىم .براى
اعضاى آن ،در ٔ
مثال ،تمام زىرمجموعه هاى { A=}a,b,cعبارت اند از:
∅ {a,b,c} , {b,c} , {a,c} , {a,b} , {a} , {b} , {c} ,

 1ــ در ىک کالس  32نفرى 18 ،نفر در فوق برنامه هاى ورزشى و  23نفر در فوق برنامه هاى علمى شرکت
کرده اند .اگر دو نفر در هىچ ىک از دو فوق برنامه ورزشى و علمى شرکت نکنند ،تعىىن کنىد چند نفر:
الف) در هر دو برنامه شرکت مى کنند.
ب) فقط در ىک فوق برنامه شرکت مى کنند.
2ــ با توجه به شکل زىر درستى ىا نادرستى عبارت هاى زىر را تعىىن کنىد.
( 2∈Bالف
( 4∉Cب
( {3} ⊂ Bج
( {3,4}⊂ Aد
( C ⊂ Bهـ
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3ــ درستى ىا نادرستى عبارت هاى زىر را مشخص کنىد R( .مجموعه اعداد حقىقى Q ،مجموعه اعداد گوىاZ ،

مجموعه اعداد صحىح و  Nمجموعه اعداد طبىعى)

-2 ∈ N , 2 ∈ Q 2∈Z 2 ∈ Q Q  ⊂ Z , Z  ⊂ R
3
4ــ دو مجموعه { A= }7 , x ,-yو { B = }7,-2 ,5مساوى هستند .مقدار  xyرا به دست آورىد.
  5ــ معلم پرسىد :آىا عبارت «چهار عدد زوج متوالى» ىک مجموعه را نشان مى دهد؟ دانش آموزى گفت بله ،مثال ً
{ .}2 ,4 ,6 ,8به نظر شما آىا پاسخ او صحىح بوده است؟ در صورت اشتباه بودن ،علت اشتباه را توضىح دهىد.
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اجتماع مجموعه ها
مسئله گروه هاى دانش آموزى ،اگر دو گروه  Aو B
در
جلسه مشترکى تشکىل دهند ،مجموعه اى از دانش آموزان
ٔ
ٔ
تشکىل مى شود که آن را اجتماع دو مجموعه  Aو  Bمى نامند.

مجموعه جدىدى را که اعضاى آن متشکل از اعضاى اىن دو
اگر  Cو  Dدو مجموعه باشند،
ٔ
مجموعه با هم است ،اجتماع  Cو  Dمى نامند و با  C  Dنشان مى دهند.

 ، C  Dمجموعه اشىاىى است که عضو  Cىا عضو  Dهستند.
درباره شهرهاىى که به آن سفر کرده اند گزارشى بنوىسند .اگر
مثال :معلم جغرافى از رضا و احمد خواست
ٔ
رضا به شهرهاى اصفهان ،زنجان ،اردبىل ،اهواز و تهران سفر کرده باشد و احمد شهرهاى اصفهان ،خرم آباد،
تبرىز ،سنندج و اهواز را دىده باشد ،معلم جغرافى در مورد کدام شهرها از اىن دو نفر گزارش درىافت کرده
مجموعه
مجموعه شهرهاىى است که رضا و احمد به آن ها سفر کرده اند .اگر
است؟ جواب اىن سؤال ،اجتماع
ٔ
ٔ
شهرهاىى که رضا دىده است را با  Aو
مجموعه شهرهاىى که احمد دىده است را با  Bنشان دهىم ،خواهىم
ٔ
داشت:
}اهواز  ,سنندج  ,تبریز  ,خرم آباد  ,اصفهان{ } تهران  ,اهواز  ,اردبیل  ,زنجان  ,اصفهان{= A  B
} سنندج  ,تبریز  ,خرم آباد ,تهران  ,اهواز  ,اردبیل  ,زنجان  ,اصفهان{ =
مجموعه اعداد طبىعى کمتر از  20را که بر  3بخش پذىرند
مجموعه اعداد طبىعى ىک رقمى زوج و
مثال :اجتماع
ٔ
ٔ
به دست آورىد.
}{2,4,6,8}  {3,6,9,12,15,18} = {2, 4, 6,8,3,9,12,15,18
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1ــ اگر { A=}1,5,9و { ،B=}5,7,9درستى جمالت زىر را نشان دهىد.
الف) .A  A= A
ب) .A  B = B  A
ج) ( A⊃ )A  Bو (.B⊃ )A  B
2ــ ىک مجموعه  Cمعرفى کنىد به طورى که  A  ⊂  Cو  .B  ⊂  Cنشان دهىد .)A  B(  ⊃  C
3ــ اگر به جاى مجموعه هاى باال ،مجموعه هاى دىگرى قرار مى دادىم ،آىا باز هم روابط باال درست بودند؟
درستى پاسخ خود را با رسم شکل نشان دهىد.
ریاضیات ا ّول دبیرستان

اشتراک مجموعه ها

مسئله گروه هاى دانش آموزى دىدىم که افراد مشترک بىن دو گروه  Aو  Bنقش مهمى در حل مسئله داشتند.
در
ٔ
مجموعه اىن افراد مشترک را اشتراک آن دو مجموعه مى نامند.
ٔ
مجموعه اشىاىى را که هم عضو  Aو هم عضو  Bهستند،
مجموعه  Aو ،B
براى دو
ٔ
ٔ
اشتراک  Aو  Bمى نامند و با  A  Bنشان مى دهند.

AB
مجموعه اعداد اول ىک رقمى و اعداد طبىعى زوج ىک رقمى } 2 {،است.
مثال :اشتراک
ٔ
}{2,3,5,7}  {2,4,6,8}={2
همه اىرانى ها و B
مثال :اگر A
همه رىاضى دانان جهان باشد A  B ،مجموعه همه اىرانى هاى
مجموعه ٔ
ٔ
مجموعه ٔ
ٔ
رىاضى دان است.
همه انسان ها و B
مثال :اگر A
همه موجودات آب زى باشد A  B ،هىچ عضوى ندارد و
مجموعه ٔ
ٔ
مجموعه ٔ
ٔ
برابر مجموعه تهى است ،ىعنى ∅=.A  B

مجموعه تهى است ،دو
مجموعه ناتهى را که اشتراک آن ها
دو
ٔ
ٔ
مجموعۀ مجزا ىا جدا از هم مى نامند.
مجموعه مجزا هستند.
مجموعه دانش آموزان دبىرستانى ،دو
مجموعه دانش آموزان کالس اول ابتداىى و
مثال:
ٔ
ٔ
ٔ
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1ــ با توجه به شکل زىر ،درستى ىا نادرستى هر ىک از جمالت رىاضى زىر را تعىىن کنىد.

	)(A  B)=(B  A
)A⊂(A  B
	)(A  B)⊂(A  B
(A  B)=A
2ــ براى هر ىک از جمالت رىاضى زىر ىک شکل رسم کنىد.
الف) ∅ = A  B
ب) A  ⊂ B  ⊂ C
ج) ∅ ≠ A  C = ∅ , A  B ≠ ∅ , B  C
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(A  B)⊂A
	)A⊂ (A  B

تفاضل مجموعه ها

مجموعه دانش آموزان آن دبىرستان که قد آن ها بلندتر
مجموعه دانش آموزان سال اول ىک دبىرستان را با  Aو
ٔ
ٔ
همه
از  170سانتى متر است ،را با  Bنشان داده اند .ىک روز براى انتخاب اعضاى تىم بسکتبال ،مربى ورزش ٔ
دانش آموزان با قد بىش از  170سانتى متر را در حىاط نگه داشت .بنابراىن ،دانش آموزانى که آن روز در کالس
مجموعه  Aبودند ولى عضو
اول دبىرستان حاضر بودند ،آن هاىى بودند که عضو
مجموعه  Bنبودند .مجموعه اى
ٔ
ٔ
را که به اىن شکل ساخته مى شود تفاضل  Bاز  Aمى نامند.
مجموعه اشىاىى را که در  Aهستند ،ولى در B
مجموعه  Aو ،B
براى دو
ٔ
ٔ

نىستند ،تفاضل  Bاز  Aمى نامند و با  A-Bنشان مى دهند.

A−B

محاسبه تعداد اعضاى گروه  ،Bآن دسته از
مسئله گروه هاى دانش آموزى ،براى
مثال :به ىاد دارىد که در
ٔ
ٔ
اعضاى  Aرا که در  Bبودند ،از گروه  Bحذف کردىم و گروه  B1را ساختىم .اىن عمل همان تفاضل مجموعه
 Aاز مجموعه  Bبود و .B1 = B  -  A
مثال:
}{a,b}-{b}={a
∅=},   {x,y,z}-{a,b}={x,y,z} , {b}-{b
مثال :سه مجموعه  B ،Aو  Cرا به صورت زىر در نظر بگىرىد:
,
}B={a,f,t,w,z
}A={a,c,d,f,q
}   , C={1,4,7
چند نمونه از تفاضل اىن مجموعه ها به شکل زىر است:
}A-B={c,d,q
}B-A={t,w,z
A-  C={a,c,d,f,q} =A
مجموعه اعداد طبىعى کمتر از  20باشد که بر  2بخش پذىرند و B
مثال :اگر A
مجموعه اعداد طبىعى کمتر
ٔ
ٔ
مجموعه اعداد طبىعى کمتر از  20است که زوج هستند ولى
از  100باشد که بر  4بخش پذىرند ،آن گاه A  -  B
ٔ
بر  4بخش پذىر نىستند.
}A-B={2,6,10,14,18
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مجموعه دانش آموزان دبىرستانى در اىران باشدA-B ،
مجموعه دانش آموزان دبىرستان شما و B
مثال :اگر A
ٔ
ٔ
مجموعه همه دانش آموزان دبىرستانى خارج از مدرسه شما است.
مجموعه تهى است و B  - A
ٔ
ٔ
مجموعه اىرانى هاىى باشد که تحصىالت آن ها باالى دىپلم است و B
مثال :اگر A
مجموعه کارگران اىرانى
ٔ
ٔ
مجموعه کارگران
مجموعه اىرانى هاى با تحصىالت باالى دىپلم است که کارگر نىستند و B-A
باشدA-B ،
ٔ
ٔ
اىرانى با تحصىالت دىپلم ىا زىر دىپلم است.
مجموعه اعداد گنگ استR-}0{ .
مثالR-Q :
مجموعه اعداد حقىقى مخالف صفر است.
ٔ
ٔ

توجه کنىد

{ R-}0را به صورت  R-0ننوىسىد.

ار

تبرىز

ا

سنندج

رومىه

دبىل

1ــ مجموعه هاى زىر را درنظر بگىرىد.
{اىالم ،پاوه ،اردبىل ،سنندج ،کرمانشاه ،آبادان ،زابل ،زاهدان ،تبرىز ،ارومىه ،بوشهر ،بندرعباس}=X
مجموعه شهرهاى جنوب شرقى اىران = B
مجموعه شهرهاى شمال غربى اىران = A
مجموعه شهرهاى غربى اىران = D
مجموعه شهرهاى جنوب غربى اىران = C
مجموعه شهرهاى جنوبى اىران = E
مجموعه هاى  D  X، C  X، B  X، A  Xو  E  Xرا با اعضاى آن ها مشخص کنىد.

پاوه

اى

الم

کرمانشاه

آبادان

زابل
عباس
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بو

بندر

شهر

زاهدان

2ــ اگر { A=}1,2,3,4,5و { B=}3,4,5,6حاصل هرىک از عبارات زىر را به دست آورىد.
الف) A  B
د) B-A
ج) A-B
ب) A  B
هـ) ()A  B) -(A  B
و) (])A-B)  (B-A)]  (A  B
3ــ هرىک از مجموعه هاى داده شده در سمت چپ را در صورت وجود نمودار نظىر براى آن ،به نمودار
نظىرش وصل کنىد.

AB
AB
A-B
B-A
4ــ مجموعه هاى داده شده را با هاشور زدن مشخص کنىد.
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خورده شکل را نشان مى دهد؟
  5ــ کدام ىک از مجموعه هاى زىر ،قسمت هاى هاشور
ٔ
ABC
()A-B)  (C-B
(A  C)-B
)B  (A  C

دهنده ( )A-B(  )B  Cاست.
    6ــ با توجه به شکل بگوىىد کدام ىک از مجموعه هاى زىر نشان ٔ
{}1,6
{}1.2,3,4,6
{}1,6,5,4

مجموعه  A-Bرا بنوىسىد.
   7ــ اگر داشته باشىم } A={2.7, 11,13,17و }،B={3,6,11,13,17
ٔ
دانش آموزى اىن مسئله را چنىن حل کرده است:
}A-B = {2,7,11,13,17} -{3,6,11,13,17} ={2,3,6,7
در حل اىن مسئله چه اشتباهى رخ داده است؟ پاسخ درست چىست؟
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مجموعه هاى متناهى و نامتناهى

مجموعه اعداد طبىعى ىک رقمى  9عضو دارد .مجموعه حروف
{ }aىک عضو و { }1,5دو عضو دارد.
ٔ
الفباى فارسى  32عضو دارد .اگر تعداد اعضاى ىک مجموعه محدود باشد و عمل شمارش آن ها سرانجام به
انتها برسد ،گوىىم آن مجموعه متناهى است؛ در غىر اىن صورت گوىىم آن مجموعه نامتناهى است.
منظومه شمسى متناهى است و تعداد اعضاى آن  8است.
مجموعه سىارات
مثال:
ٔ
ٔ
مجموعه اعداد طبىعى زوج کمتر از  9متناهى است و تعداد اعضاى آن  4است.
مثال:
ٔ
مثال :مجموعه اعداد طبىعى زوج متناهى نىست.
مجموعه تهى نىز متناهى محسوب مى شود و تعداد اعضاى آن صفر است .برخى مجموعه ها ،اگرچه متناهى
ٔ
مجموعه اتم هاى
کره زمىن ،ىا
هستند ،ولى تعداد اعضاى آن ها را نمى دانىم .به عنوان مثال،
ٔ
ٔ
مجموعه مورچگان ٔ
موجود در جو متناهى هستند ،اما مجموعه هاى بزرگى هستند و تعداد اعضاى آن ها را نمى دانىم.
توجه داشته باشىد که مالک متناهى بودن ىک مجموعه تواناىى عملى ما براى شمارش تعداد اعضاى آن ها نىست.
براى تشخىص متناهى بودن ىک مجموعه کافى است بدانىم که اگر امکان شمارش اعضاى آن مجموعه را داشته
باشىم و به
اندازه کافى وقت صرف کنىم ،مى توانىم کل اعضاى آن مجموعه را شمارش کنىم .مثال ً اگر امکان
ٔ
کره زمىن را داشته باشىم ،پس از صرف قرن ها ،حتماً تمام مورچه ها را مى توانىم بشمارىم.
شمارش مورچه هاى ٔ
مجموعه هاى نامتناهى مجموعه هاىى هستند که اگر ىکى ىکى اعضاى آن ها را از مجموعه خارج کنىم ،اىن عمل
هىچ گاه به آخر نمى رسد .به عنوان مثال Q ،Z ،N ،و  Rنامتناهى هستند .مثالً ،اگر از مجموعه  Nىکى ىکى
اعضاى آن را خارج کنىم ،هر چه قدر هم که وقت صرف کنىم ،نهاىتاً تعداد محدودى از اعضاى  Nرا خارج
کرده اىم و هنوز تعداد بسىار دىگرى از اعضاى  Nباقى مى مانند.

1ــ اگر  nىک عدد طبىعى و  Aمجموعه اعداد طبىعى کمتر از  nباشد A ،متناهى است ىا نامتناهى؟ دلىل خود
را بىان کنىد.
 2ــ اگر  Aمجموعه اى متناهى و ،B⊂Aآىا  Bمتناهى است ىا نامتناهى؟ دلىل خود را بىان کنىد.
3ــ مجموعه اعداد گوىاى بىن

1
3

و

2
3

متناهى است و ىا نامتناهى؟ دلىل خود را بىان کنىد.
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مشخص کردن مجموعه ها

براى مشخص کردن ىک مجموعه باىد عضوهاى آن مجموعه را معرفى کنىم .درصورتى که تعداد عضوهاى
ىک مجموعه کم باشد ،مى توان اعضاى آن مجموعه را ىکى ىکى معرفى کرد .اىن عمل با نوشتن اعضاى آن
مجموعه بىن {} انجام مى شود .مثالً ،مجموعه هاى زىر با همىن روش معرفى شده اند:
{ C= }0, −4, 8, 23و {رودکى ،سعدى ،مولوى ،فردوسى{= Bو }A={a,b,c
اما اگر ىک مجموعه نامتناهى باشد ،ىا تعداد اعضاى مجموعه اى بسىار زىاد باشد ،نمى توان از روش باال استفاده
کرد .در اىن صورت ىک روش دىگر براى مشخص کردن اعضاى ىک مجموعه ،پىدا کردن ىک وىژگى مشترک
بىن اعضاى آن مجموعه است تا از طرىق آن ،اعضاى آن مجموعه مشخص شوند.
مجموعه اعداد طبىعى دو رقمى ،مى توانىم آن ها را مجموعه اى از اعداد
براى مثال ،براى مشخص کردن
ٔ
طبىعى درنظر بگىرىم که از  100کوچک تر و از  9بزرگ ترند .اگر اىن مجموعه را  Eبنامىم اىن مطلب را به دو
صورت زىر مى توانىم بنوىسىم:
} x∈Nو x<100}={x|9<x<100و E={x∈ N|x  >  9
جمله باال به اىن صورت خوانده مى شود E« :مجموعه اى از اعداد طبىعى است که از  9بزرگ تر و از 100
ٔ
کوچک ترند».
مثال:
مجموعه اعداد حقىقى مثبت را مى توانىم به صورت { }x∈ R|0>xبنوىسىم.
ٔ
مثال :اگر
مجموعه اعداد گوىاىى را که قدرمطلق آن ها از  5کم تر است با  Dنشان دهىم ،دارىم:
ٔ
}D={r∈Q  |r|<5
ىک روش دىگر براى مشخص کردن مجموعه ها ،معرفى شکل کلى عضوهاى آن مجموعه است .براى مثال،
هر عدد طبىعى زوج به شکل  2kاست ،که  kىک عدد طبىعى است .با اىن روش مجموعه اعداد طبىعى زوج
را به شکل زىر مى نوىسىم:
{}2k|k∈ N
عبارت باال به صورت
«مجموعه اعداد به شکل  2kکه  kدر  Nقرار دارد» خوانده مى شود.
ٔ
مثال:
مجموعه اعداد طبىعى فرد عبارت است از {.}2k-1|k∈ N{=}x|x=2k-1 , k ∈ N
ٔ
مثال:
مجموعه اعداد طبىعى مجذور کامل عبارت است از {.}n2|n∈ N
ٔ
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1ــ متناهى بودن ىا نامتناهى بودن مجموعه هاى زىر را مشخص کنىد.
الف) {.A= }4n|n∈ N
ب) مجموعه اعداد طبىعى  100رقمى.
ج) مجموعه اعداد اول.
د) مجموعه اعداد اعشارى بىن  0 /1و .0/3
هـ) مجموعه اعداد صحىح بىن  1000و .-1000
2ــ هرىک از مجموعه هاى زىر را با نوشتن اعضاى آن مشخص کنىد.
1

الف) {A= } |x∈ N , x>5
x
ب) {B= }4x|x∈ Z , -2>x>2
ج)


 x2
∈x
∈ Z , -1>x>3 

2
1+ x


=C

3ــ هرىک از مجموعه هاى زىر را با نماد (عالئم) رىاضى بنوىسىد.
ب) {B=}3,6,9,12,15,18
الف) {…A=}2,4,8,16,32,
4ــ هر ىک از مجموعه هاى زىر را با نماد رىاضى بنوىسىد و با نوشتن اعضاى آن ،آن ها را مشخص کنىد.
الف) مجموعه اعداد صحىحى که دو برابر آن ها بزرگتر از  -4و کوچک تر از  5است.
ب) مجموعه اعداد صحىحى که قدر مطلق آن ها برابر  2است.
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