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 به نام خدا

تا اینجا با مفهوم مجموعه آشنا شدیم، حاال میخوایم ببینیم چه موقع دو تا مجموعه با هم 

 برابرن؟ نظر خودتون چیه؟

داریم، زمانی میگیم این دو تا مجموعه با هم برابرن که  Bو  Aفرض کنید دو تا مجموعه 

هست  Aعضوهای این دو تا مجموعه با هم برابر باشن، یعنی هر عضوی که در مجموعه 

هم وجود داشته باشه. به   Aهست در مجموعه  Bهم باشه و هر عضوی هم که در  Bدر 

 سوال زیر توجه کنید:

است، ابتدا  72ست که حاصل جمع آنها برابر شامل سه عدد طبیعی متوالی ا Aمجموعه 

A :را با عضوهای آن بنویسید 

 {01  ،9  ،8  = }A  

 برابر است: Aهایی را مشخص کنید که در زیر مشخص شده و با سپس مجموعه

 

 01و  6الف : مجموعه عددهای طبیعی بین 

   ش رو تشکیل میدیم: . حاال مجموعه 9و  8و  2چیا میشن؟  01و  6عددهای طبیعی بین 

 برابره؟  A{، آیا این مجموعه با مجموعه  2،  8،  9} 

 2ببینیم عضوای دو تا مجموعه با هم برابرن یا نه؟ توی این مجموعه عدد  کنیممینگاه 

که  نتیجه بگیریم تونیممینداریم. پس با همین  2عدد  Aرو داریم ولی توی مجموعه 

 های برابرمجموعه
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رو  01عدد   Aیه دلیل دیگه هم اینه که ما در مجموعه  این دو تا مجموعه برابر نیستن. )

 نداریم ( 01داریم ولی توی این مجموعه 

  00و کوچکتر از  2ب : مجموعه عددهای طبیعی بزرگتر از 

 A{. خب به نظرتون این مجموعه با  8،  9،  01این مجموعه به این صورت میشه؟ } 

ه دقیقا با هم ک بینیممیبرابره؟ اگه عضوهای این دو تا مجموعه رو با هم مقایسه کنیم 

 برابره. A برابرن. پس این مجموعه با مجموعه 

 

 است. 9ج : مجموعه سه عدد طبیعی متوالی که میانگین آنها برابر 

، { 8،  9،  01 } سبنویسیم این مجموعه تونیممیتنها مجموعه ای که با این خصوصیات 

 برابره پس این دو تا مجموعه با هم برابرن. Aاعضاش با مجموعه که 

و اگه با هم برابر نباشن  A = B نویسیممیبا هم برابر باشن  Bو  Aاگه دو مجموعه 

 .≠ B   Aنویسیممی

 

 

 

 ها برابر باشند:های زیر طوری پر کنید که مجموعهجاهای خالی را در مجموعه

 

 

 کار در کالس
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 و ساده کنیم. عددها ر تونیممیبرای اینکه به اشتباه نیفتیم بهتره که تا جایی که 

به جای  تونیممیاالن توی مجموعه سمت چپ 
9

3
. پس مجموعه سمت  3، بنویسیم   

،  4،  3چپ به این صورت میشه : } 
2

5
   ،-  ،5 } 

 توی مجموعه سمت راست داریم:

 5   =√25    

−√144

(−2)2 =
−12

4
=-3 

 هامون به صورت زیر میشن :پس مجموعه

{5  ،-  ،3-  ،3  ،
2

5
   { = }3  ،4  ،

2

5
   ،-  ،5                        } 

حاال واسه اینکه راحت متوجه بشیم، میایم عددهایی که توی دوو تا مجموعه برابرن  رو 

 :کنیممیهمرنگ 

{5  ،-  ،3-  ،3  ، 
2

5
  { = }3  ،4  ، 

2

5
  ،-  ،5                        } 

داریم که در مجموعه سمت چپ وجود نداره  -3که توی مجموعه سمت راست  بینیممی

داریم که در مجموعه سمت راست نیست. پس برای انکه  4و در مجموعه سمت چپ 

 دو تا مجموعه با هم برابر بشن باید بنویسیم:

{5  ،4  ،3-  ،3  ،
2

5
   { = }3  ،4  ،

2

5
   ،3-  ،5       } 
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هم وجود  Bدر مجموعه  Aرو در نظر بگیرید. اگه هر عضو مجموعه  Bو  A هایمجموعه

هست و اون رو به صورت      Bزیرمجموعه  Aداشته باشه، در اون صورت میگیم 

𝐴 ⊆ 𝐵   .نمایش میدیم 

 مجموعه های زیر رو در نظر بگیرید:

 {5  ،3  ،0 =}A   

  {6  ،5  ،4  ،3  ،7  ،0 =}B    

 کنیممیرو نگاه  A هست یا نه؟ یکی یکی عضوای  Bزیرمجموعه  Aمیخوایم ببینیم آیا  

 هم هست یا نه؟  Bببینیم توی 

 هم هست ؟ بله    Bهست، آیا عضو  Aعضو مجموعه  0عدد 

 هم هست ؟ بله  Bهست، آیا عضو  Aعضو مجموعه  3عدد 

 هم هست ؟ بله    Bهست، آیا عضو  Aعضو مجموعه  5دد ع

ش این سوال رو بپرسیم. وقتی عضوی نداره که بخوایم درباره Aاالن دیگه مجموعه 

بود  "بله"اگه جواب همه  کنیممیدرباره همه اعضا سوال پرسیدیم، میریم جوابا رو نگاه 

 هم هست، یعنی  Bبوده در  A، معنیش اینه که هر عضوی که در 

 𝐴 ⊆ 𝐵   

 نیست. Bزیرمجموعه  Aبود یعنی  "نه"اما اگه حتی یکی از جوابامون  

 هازیرمجموعه
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 یه مثال دیگه:

 عبارت زیر درست است یا نادرست؟

{7  ،0-  ،0  ،1  ،3  ،4 }⊆ {3  ،0  ،1  ،0-} 

باید بررسی کنیم ببینیم آیا همه اعضای مجموعه سمت چپ در مجموعه سمت راست 

 یا نه؟وجود دارن 

 در مجموعه سمت راست وجود داره یا نه؟ بله 3عدد 

 در مجموعه سمت راست وجود داره یا نه؟ بله 0عدد 

 در مجموعه سمت راست وجود داره یا نه؟ بله  1عدد 

 در مجموعه سمت راست وجود داره یا نه؟ بله -0عدد 

جوابها در مورد همه اعضای مجموعه سمت چپ این سوال رو پرسیدیم، آیا همه   

هست؟ بله . پس مجموعه سمت چپ زیرمجموعه سمت راست هست، پس  "بله"

 این عبارت درسته.

  

 درباره درستی عبارت زیر تحقیق کنید: 

{a , b , c , a}⊆ {{ a , b , d 

 در مجموعه سمت راست وجود دارد؟ بله a آیا 

 در مجموعه سمت راست وجود دارد؟ بله b آیا 

 خیردر مجموعه سمت راست وجود دارد؟  dآیا 
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ما عضوی در مجموعه سمت چپ پیدا کردیم که در مجموعه سمت راست وجود 

 نداشت، بنابراین عبارت باال نادرسته.

 

و  کنیممیاستفاده  ⊉نیست، از نماد  Bزیرمجموعه  Aبرای انکه نشون بدیم مجموعه 

𝐴 نویسیممی ⊈ 𝐵نویسیم :. مثال در مورد سوال باال باید ب 

{a , b , c , a }⊈ {{ a , b , d 

 

 ا نمودار ون با آکالد نشون بدیم  هم ب تونیممیاگه یادتون باشه گفتیم مجموعه ها رو هم 

 حاال میخوایم مفهوم زیرمجموعه بودن رو با نمودار ون نشون بدیم، شکل زیر رو ببینید:

 رو با دایره قرمز نشون دادیم Aرو با دایره آبی و مجموعه  Bمجموعه 

 

 

 

 رو بنویسیم: Bو  Aاعضای مجموعه  تونیممی

    {7  ،b  ،a  ،0  =}B  

 {0  ،a =}A                  

داره، که هر دو  0و  aدو تا عضو  Aبینید که مجموعه اگه به این مجموعه ها نگاه کنید می

𝐴هم وجود دارن، بنابراین  Bدر مجموعه  ⊆ 𝐵. 
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میخوایم ببینیم آیا میشه بدون اینکه اعضای مجموعه ها رو بنویسیم فقط از روی شکل 

 هست یا نه؟ Bزیرمجموعه  Aتشخیص بدیم 

 ترم هست بله میشه و خیلی راحت 

قرار  Bکامال داخل )توی دل( مجموعه  Aیه بار دیگه به شکل نگاه کنید، چون مجموعه 

 هم هست،  Bباشه توی  Aگرفته پس هی چی که توی 

𝐴بنابراین  ⊆ 𝐵 . 

 

 

 کنیمیمهست؟ واسه اینکه ببینیم هست یا نه، نگاه  A  زیرمجموعه Bحاال به نظر شما آیا 

𝐵هست؟ اگه بود میگیم  Aتوی دل  Bببینیم آیا  ⊆ 𝐴  و اگه نبود میگیم𝐵 ⊈ 𝐴 . 

 نیست.  A زیرمجموعه Bنیست. پس  Aتوی دل  Bخب همینطور که میبینید 

 

 مثال:

 توجه به نمودار مقابل ، دلیل درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید: با

 

𝐴لف: ا ⊈ 𝐶 
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𝐴هست یا نه؟ هست. پس  Cتوی دل  Aببینیم  کنیممینگاه  ⊆ 𝐶  . 

 

𝐵ب:  ⊆ 𝐴 

𝐵هست؟ خیر . پس  Aتوی دل  Bآیا  ⊈ 𝐴  . 

 

𝐶ج:  ⊈ 𝐴 

𝐶هست؟ نه. پس  Aتوی دل  Cآیا  ⊈ 𝐴 

 

 

          

 

 

تا اینجا ما دو روش برای نمایش مجموعه ها یاد گرفتیم،یکی نوشتن اعضا داخل آکالد و 

یکی هم نمودار ون ، حاال میخوایم یه روش جدیدتر یاد بگیریم قبل از اینکه ادامه درس 

 :کنیممیرو بگیم، یه مطلب رو از سال گذشته یادآوری 

 عی آشنا شدیم، یه بار دیگه این مجموعه رو تعریفسال گذشته با مفهوم اعداد طبی

 :کنیممی 

نمایش میدیم، اعدادی هستند         Nمجموعه اعداد طبیعی که اونا رو با اعداد طبیعی:  

 ، یعنی مجموعه زیر:کنیممیکه ما برای شمارش ازشون استفاده 

نمایش مجموعه 

 اعدادهای 
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 ،....{2  ،6  ،5  ،4  ،3  ،7  ،0  } N = 

ها معرفی کنیم، این روش از نمادهای جدیدی برای نمایش مجموعهحاال میخوایم روش 

 ریاضی برای نمایش استفاده میکنه

فرض کنید که میخوایم مجموعه اعداد زوج رو نمایش بدیم، یه روش که قبال یاد گرفتیم 

 به این صورت بود:

 ، ....{01   ،8  ،6  ،4  ،7  =}E 

 :یاضی نشون بدیمحاال میخوایم این مجموعه رو با نمادهای ر

اول بیاید ببینیم این مجموعه چطوری ساخته میشه. یه بار دیگه مجموعه اعداد طبیعی رو  

 ینید؟بکه در باال معرفی کردیم نگاه کنید، آیا ارتباطی بین این دو تا مجموعه می

ضرب کنیم، مجموعه  7کاااامال درست گفتید، اگه ما عضوهای مجموعه اعداد طبیعی رو در 

 اد زوج تشکیل میشه:اعد

 ،...{01   ،8  ،6  ،4  ،7  .....{=}، 5×7 ، 4×7 ، 3×7  ،7×7  ،0×7=}E 

 kو ... بذاریم  7و  0نشون بدیم، یعنی به جای  kحاال اگه هر عضو مجموعه طبیعی رو با 

 داریم: 

 .....{، k×7 ، k×7 ، k×7 ،k×7 ،k×7 =}E 

 که اگه به صورت خالصه بنویسیمش داریم:

{ 2𝑘 | 𝑘 ∈N  }E = 

 ما تونستیم یه مجموعه رو با نماد ریاضی نشون بدیم 
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 یه مثال دیگه حل کنیم:

 رو با نماد ریاضی نشون بدیم. A{ =  2،  8،  9،  01فرض کنید میخوایم مجموعه } 

اول از همه باید یه تعریف واسه اعضای مجموعه پیدا کنیم، اگه من از شما بخوام که  

 01و  9و  8و  2، عضوهاش چیاس چی میگید؟ میگید  Aوعه بهم بگید مجم

م فکر کنید؟ یه کحاال اگه بگم عضوها رو دونه دونه نگید، مجموعه رو چطوری تعریف می

 کنید....

  00و کمتر از  6گید عددهای بیشتر از حتما می

 00و  6یا میگید عددهای بین 

 اینو چطوری بنویسیم؟   

  6 <عددهای طبیعی  < 00   

و بعدش  k سیمنویمیترش کنیم، به جای عددهای طبیعی کامال درسته، حاال یه کم ریاضی

 عددهای طبیعیه. به صورت زیر: kمیگیم منظورمون از 

{ | 𝑘 ∈N00 > k > 6 = }A 

بینید چه راحته؟ فقط کافیه شما بتونید اعضای مجموعه رو با زبون فارسی معرفی کنید، می

 میتونید با نمادهای ریاضی بنویسیدش.بعدش به راحتی 
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 :نویسیممیرو  B , C , Dهای اول از همه عضوای مجموعه

 چه عضوهایی داره؟  Bی مجموعه

باشه. کدوم  7میرسونیم، کوچیکتر یا مساوی  7که وقتی اونا رو به توان  Aعضوهایی از 

  این خصوصیت رو دارن؟ Aعضوای 

 میرسونیم :  7رو به توان  Aعضوهای مجموعه 

02 = 12  و  0 = 22  و  1 = 2(1−)  و  4 = 2(2−)  و    1 = 4 

 میشه: 7توان دوم کدوم عضوا کوچیکتر مساوی 

  = B{ -0و  1و  0}

 :نویسیممیرو هم  Cی عضوهای مجموعه

 -0و بزرگتر مساوی  0هستن که کوچکتر مساوی  Aاعضای این مجموعه، عضوهایی از 

 هستن، یعنی عضوهای زیر:

 = C{ -0و  1و  0}

 چه عضوهایی داره: Dی مجموعه

 01حل تمرین صفحه 
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 باشه، بنابراین: 0که توان چهارم اونها برابر  Aعضوهایی از مجموعه 

 = D{ -0و  0}

 با هم برابرن. Dو  Cهای بنابراین مجموعه

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam9@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها پایهجزوات سایر برای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


