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 به نام خدا

 در این بخش میخوایم مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه رو معرفی کنیم.

 به صورت زیر داریم: Uفرض کنید یه مجموعه به نام 

 

 این مجموعه یه سری زیرمجموعه به صورت زیر داره:

 

ی مرجع و متمم یک مجموعه

 مجموعه
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 A , B , C , Dهای ، یعنی مجموعهشناسیممیهایی که ما در اینجا کل مجموعه

 ی مرجع.س برای معرفی مجموعههستن. این مثال ساده، یه مقدمه U یزیرمجموعه

 ی مرجع به صورت زیره:تعریف مجموعه

 

 Uی مرجع در شکل باال چیه؟ با توجه به این تعریف، مجموعه

 های، یعنی مجموعهشناسیممیهایی که ما در اینجا چرا ؟ چون همه مجموعه

  A , B , C , D ی اون هستن.زیرمجموعه 

حاال میخوایم متمم یه مجموعه رو تعریف کنیم، متمم یک مجموعه به صورت زیر تعریف 

 میشه:

 
 رو مشخص کنیم. A , B , C , Dدر شکل باال میخوایم متمم مجموعه های 

 ای میشه؟چه مجموعه Aیا متمم  ’A، کنیممیشروع  Aی از مجموعه

U-A  یعنی هر چیزی که در ،U  هست ولی درA ی شکل چه قسمتایی میشه:نیست، تو 
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هست، رنگ آبی قسمتهاییه  ’Aی قسمتهایی که با رنگ آبی نشون داده شده، نشوندهنده

 نیست. Aهست ولی متعلق به  Uکه متعلق به 

هست  Uرو مشخص کنیم. قسمتهایی رو باید مشخص کنیم که متعلق به  ’Bحاال میخوایم 

 نیست. یعنی شکل زیر: Bولی متعلق به 

 

 

 Cهست ولی متعلق به  Uچی میشه؟ قسمتهایی که متعلق به  Cی م مجموعهمتم

 نیست، یعنی قسمت آبی شکل زیر :
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 Dهست ولی متعلق به  Uچی میشه؟ قسمتهایی که متعلق به  Dی متمم مجموعه

 نیست، یعنی قسمت آبی شکل زیر :

 

 

، یه بار موعه آشنا شدیمی مرجع و متمم یک مجتا اینجا به شکل ساده با مفهوم مجموعه

 ی مرجع رو با هم ببینیم:دیگه تعریف مجموعه

 

 ، این به چه معنیه؟ "...در هر مبحث"ابتدای این تعریف گفته شده 

 های مرجع متفاوتنیعنی در مباحث مختلف، مجموعه

ی جموعه، مکنیممیهای اعداد حقیقی صحبت مثال زمانی که ما داریم درباره زیرمجموعه

 هست. Rبرای ما مرجع 

ی مرجع ه، مجموعکنیممیهای اعداد طبیعی صحبت ی زیرمجموعهولی وقتی داریم درباره

 هست. Nبرای ما 

مرجع  ی، مجموعهکنیممیهای اعداد صحیح صحبت ی زیر مجموعهیا وقتی داریم درباره

 هست. Zبرای ما 
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ای به جموعهکه چه محاال ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که اصال چه فرقی میکنه 

 عنوان مرجع مشخص بشه؟ 

 های ما متفاوت باشن.های مرجع باعث میشه که متمم مجموعهتفاوت در مجموعه

 های زیر رو ببینید:مجموعه

𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ , 1 ≤ 𝑥 < 5} 

𝐵 = {𝑥 ∈ ℤ , 1 ≤ 𝑥 < 5} 

 رو مینویسیم: Bو  Aهای عضوهای مجموعه

𝐴 =  { 4 و 3 و 2 و 1 }

𝐵 =  { 4 و 3 و 2 و 1}

 عضوهای این دو تا مجموعه با هم برابرن. بینیدمیهمینطور که 

حاال از ما میخوان که متمم این دو مجموعه رو بنویسیم، اولین چیزی که موقع نوشتن 

 ی مرجعهمتمم برای ما مهمه، مجموعه

 ی اعداد طبیعییعنی مجموعه Nی مرجع چیه؟ مجموعه Aی برای مجموعه

  N – Aچی میشه؟   Aی متمم مجموعه

 نباشه. بنابراین: Aباشه ولی متعلق به  Nیعنی چی؟ یعنی هر عضوی که متعلق به 

𝐴′ = { 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , . . . . . } 

 

 Bی حاال میریم سراغ متمم مجموعه

 ی اعداد صحیحیعنی مجموعه Zی مرجع چیه؟ مجموعه Bی برای مجموعه
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  Z – Bچی میشه؟   Bی متمم مجموعه

 نباشه. بنابراین: Bباشه ولی متعلق به  Zیعنی چی؟ یعنی هر عضوی که متعلق به 

𝐵′ = {… … . , −3 , −2 , −1 , 0 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , . . . . . } 

 

های با هم برابر بودن ولی متمم  A , Bهای ، با وجود اینکه مجموعهبینیممیهمینطور که 

با  A , Bهای مرجع اوت هم این بود که مجموعهاونها با هم متفاوتن و دلیل این تف

 هم تفاوت داشتن.

 

 :کنیممیچند تا مثال درباره این موضوع با هم حل 

 

 
  A’ = U – Aرو نشون بدیم، میدونیم که :        ’Aمیخوایم 

 رو مشخص کنیم: Aو   Uباید  ’Uپس ما برای مشخص کردن 

U ی استانهای کشور: همه 
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A ساحلی: استانهای غیر 

 بنابراین:

A’ = U – A  

 ’Aهمه استانها =  –استانهای غیرساحلی 

 ’A}سیستان، هرمزگان، بوشهر ، خوزستان ، گلستان ، مازندران ، گیالن{= 

 

 

 رو مشخص کنیم. U , Bرو تعیین کنیم پس اول باید  ’Bمیخوایم 

U گذاری شدههای پالک: همه اتومبیل 

B الک فردهای با پی اتومبیل: مجموعه 

B’ = U – B  

 = ’Bها همه اتومبیل –های با پالک فرد اتومبیل

 = ’Bهای با پالک زوج اتومبیل
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 این سوال خیلی سوال مهمیه، حتما توجه کنید که کامل یادش بگیرید.

 دونیم که متمم هر مجموعه مثلی تهی رو از ما خواسته، میقسمت اول، متمم مجموعه

A  به صورتU – A ی تهی هم به صورت زیره:شته میشه، پس متمم مجموعهنو 

∅
′

= 𝑈 − ∅ 

𝑈حاال  −  چی میشه؟ ∅

رو کم کنیم، چی ازش باقی  "هیچی  "دونیم تهی یعنی هیچی! اگه از یه مجموعه می

 میمونه؟ خود مجموعه 

)مثل این میمونه که شما یه ظرف پر از شکالت رو به کسی تعارف کنید و اون هیچی  

 (برای شما باقی میمونه؟ یه ظرف پر از شکالت!  برنداره، چی

 پس داریم:

∅
′

= 𝑈 − ∅ = 𝑈 

 بنابراین:

∅
′

= 𝑈 

 رو به دست بیاریم، طبق تعریف متمم، داریم: ’Uدر قسمت بعد میخوایم 

𝑈′ = 𝑈 − 𝑈 
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اگه یه مجموعه رو از خود اون مجموعه کم کنیم، چی ازش باقی میمونه؟ هیچی! هیچی یعنی 

 هی چی؟ یعنی ت

 ی)مثل این میمونه که شما یه ظرف پر از شکالت رو به کسی تعارف کنید و اون همه 

شکالتا رو برداره، چی برای شما باقی میمونه؟ یه ظرف خالی از شکالت! ، یه ظرف تهی 

) 

 پس داریم:

𝑈′ = 𝑈 − 𝑈 = ∅ 

 بنابراین:

𝑈′ = ∅ 

 پس همیشه یادتون بمونه که :

  ****میشه تهیی مرجع متمم مجموعه**** 

 ****ی مرجعمتمم تهی میشه مجموعه**** 

𝐴در قسمت بعد میخوایم  ∪ 𝐴′  رو به دست بیاریم، برای اینکه این قسمت رو راحتتر متوجه

 :کنیممیبشید، از مثال اول درس استفاده 

 

چی میشه؟ کامال واضحه که میشه کل شکل، کل  ’Aو  Aبا توجه به این شکل ، اجتماع 

 ی مرجعدهنده چی هست؟ مجموعهشکل نشون
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 بنابراین:

𝐴 ∪ 𝐴′ = 𝑈 

 که همیشه: گیریممیپس اینم یاد 

 ی مرجع میشه.اجتماع هر مجموعه با متمم خودش، برابر مجموعه

 

𝐴قسمت بعد از ما  ∩ 𝐴′  کنیممیرو خواسته، باز هم به شکل توجه: 

 
 نابراین:هیچ اشتراکی با هم ندارن، ب ′𝐴و  𝐴، بینیممیهمینطور که 

𝐴 ∩ 𝐴′ = ∅ 

 که: گیریممیو این نکته رو هم یاد 

 اشتراک هر مجموعه با متمم خودش برابر تهی هست.

 

 ی مرجع هست، بنابراین :  مجموعه Zدر اینجا 

U=Z 
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 رو حساب کنیم، بنابراین باید مقدار زیر رو به دست بیاریم: ’Nمیخوایم 

𝑁′ = 𝑈 − 𝑁 = 𝑍 − 𝑁 

𝑍دست بیاریم پس چیزی که ما باید به  − 𝑁 های هست، یه بار دیگه مجموعهZ  وN 

 نویسیم:رو می

 { ، ....5  ،4  ،3  ،2  ،1  ،0  ،1-  ،2-  ،3-  ،4-  ،5- } ... ، Z =  

 { ، ....5  ،4  ،3  ،2  ،1 } N =  

 Nی که با رنگ قرمز نشون داده شده، در واقع همون مجموعه Zی قسمتی از مجموعه

𝑍 هست،  بنابراین − 𝑁  که همون𝑁′ : هست، به صورت زیره 

{0  ،1-  ،2-  ،3-  ،4-  ،5- } ... ، 𝑁′ =  

 

 

 هست، یعنی: Rی مرجع برای ما در اینجا مجموعه

𝑈 = 𝑅 

 رو حساب کنیم، بنابراین باید مقدار زیر رو به دست بیاریم: ’Nمیخوایم 

𝑁′ = 𝑈 − 𝑁 = 𝑅 − 𝑁 

رو با اعضاش نشون بدیم، چون تعداد  ′𝑁مثل قسمت قبل،  تونیممیدر اینجا ما ن

 R، ابتدا کنیممیعضوای این مجموعه بینهایته. به همین خاطر از محور مختصات استفاده 

 رو روی محور نشون میدیم:
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اگه بخوایم از این مجموعه، اعداد طبیعی رو کم کنیم، چیزی که به دست میاد به صورت 

 هست: ′𝑁زیر میشه که همون 

 

 

 

 

 

 

 های مجزا رو تعریف کنیم:در ابتدای این قسمت میخوایم مجموعه

  
ی مجزا، عضو مشترک تنها نکته ای که در این تعریف وجود داره اینه که دو مجموعه

 ندارن.

بگیم مجزا  متونیمیها رو با شکل نشون بدیم، در صورتی با این تعریف، اگه ما مجموعه

 اشن.هستن که اشتراکی با هم نداشته ب

 هایی که در شکل زیر نشون داده شدن همه مجزا هستن:مجموعه

تعداد عضوهای اجتماع دو 

 مجموعه
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 چرا مجزا هستن؟ چون با همدیگه اشتراک ندارن.

 های زیر کدوما مجزا هستن؟بین مجموعه

 

 مجزا نیستن. Cو  Bبا هم اشتراک دارن؟ بله ..... پس  Cو  Bهای مجموعه

 مجزا هستن. Cو  Bپس با هم اشتراک دارن؟ خیر .....  Cو  Aهای مجموعه

 مجزا هستن. Aو  Bبا هم اشتراک دارن؟ خیر ..... پس  Bو  Aهای مجموعه

 با استفاده از شکل، تشخیص این که دو مجموعه مجزا هستن یا نه، بینیدمیهمینطور که 

 خیلی کار راحتیه.

اگه مجموعه ها با روشهای دیگه هم نمایش داده شده بودن، فقط باید همین مطلب رو 

 چک کنیم که اشتراک دارن یا نه.

 مثال:
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، آیا این دو مجموعه مجزا شوندمیبه صورت زیر نمایش داده  Bو  Aهای مجموعه

 هستند؟

 {51  ،32  ،12  ،3  ،1 } A= 

{69  ،96  ،23  ،12  ،6  ،5  ،2 } B= 

 بینیمیمگفتیم باید چک کنیم که این دو مجموعه عضو مشترک دارن یا نه؟ همینطور که 

در هر دو مجموعه وجود داره، پس دو مجموعه عضو مشترک دارن بنابراین مجزا  12عضو 

 نیستن.

 مثال بعد:

 ، آیا این دو مجموعه مجزا هستند؟شوندمیبه صورت زیر تعریف  Bو  Aهای مجموعه

 26: شمارنده های طبیعی عدد  Aمجموعه 

 30: شمارنده های طبیعی عدد  Bمجموعه 

 د انجام بدیم اینه که عضوای دو مجموعه رو مشخص کنیم:اولین کاری که بای

 {26  ،14  ،7  ،4  ،2  ،1  }A= 

 {30  ،15  ،10  ،9  ،5  ،3  ،2  ،1 }B=  

عضوهای  ینیمبمیحاال باید چک کنیم که دو مجموعه عضو مشترک دارن یا نه؟ همینطور که 

 مجزا نیستن. Bو  A هایبین این دو مجموعه مشترک هستن. بنابراین مجموعه 2و  1

 مثال بعد:

 ، آیا این دو مجموعه مجزا هستند؟شوندمیبه صورت زیر تعریف  Bو  Aهای مجموعه

A ی اعداد گویا: مجموعه 
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B ی اعداد گنگ )اصم(: مجموعه 

میدونیم که مجموعه های اعداد گویا و گنگ هیچ اشتراکی با هم ندارن پس این دو 

 مجموعه، مجزا هستن.

 هایی مجزا گفته میشه. یاد گرفتیم که به چه مجموعهتا اینجا 

ی متناهی باشه، تعداد عضوهاش رو با یک مجموعه Aدر سال گذشته یاد گرفتیم که اگه 

𝑛(𝐴) .نمایش بدیم 

 مثال در مثال زیر:

 {26  ،14  ،7  ،4  ،2  ،1  }A= 

 {30  ،15  ،10  ،9  ،5  ،3  ،2  ،1 }B=  

 داریم:

𝑛(𝐴) = 𝑛(𝐵)         و     6 = 8 

 

 ست.ه "تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه"مطلبی که امسال میخوایم یاد بگیریم، 

رو داریم و میخوایم تعداد عضوهای  Bو  Aهای یعنی مثال ما تعداد عضوهای مجموعه

𝐴 ∪ 𝐵 .به دست بیاریم 

 تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه ، در دو حالت به دست میاد:

 مجموعه مجزا باشنحالت اول : دو 

 حالت دوم : دو مجموعه مجزا نباشن

 



 

 

 RiaziBaHam@ 16 نویسنده : معصومه تدریسی

 حالت اول:

𝐴باشن، تعداد عضوهای  مجزا Bو  Aمجموعه اگه دو  ∪ 𝐵  به صورت زیر به دست

 میاد:

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) 

 یعنی در این حالت کافیه که ما تعداد عضوهای دو مجموعه رو با هم جمع کنیم.

 

 حالت دوم:

𝐴مجزا نباشن، ما نیاز داریم که تعداد عضوهای  Bو  Aاگه دو مجموعه  ∩ 𝐵   یعنی

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)  رو داشته باشیم، پس اول این مقدار رو به دست میاریم و بعد در فرمول

 زیر قرار میدیم:

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) 

اید ضوهای اشتراک دو مجموعه رو بممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا تعداد ع

 کم کنیم، مثال زیر رو ببینید تا دلیلش رو متوجه شید:

 

 نویسیم:و تعداد اونها رو می Bو  Aهای عضوهای مجموعه

        𝑛(𝐴) = 6     {a , b , c , f , g , h}A= 
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             𝑛(𝐵) = 5     {d , e , f , g , h}B= 

𝐴ی حاال مجموعه ∪ 𝐵 نویسیم:رو می 

{a , b , c , d , e , f , g , h }𝐴 ∪ 𝐵 = 

 تا . یعنی: 6تعداد عضوهای این مجموعه چند تاس؟ 

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 8 

 

𝑛(𝐴ی اگه ما برای محاسبه ∪ 𝐵)  فقط تعداد عضوهای ،A  وB  ،رو با هم جمع کنیم

 چه اتفاقی میفته؟

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) =  𝑛(𝐴) +  𝑛(𝐵) = 5 + 6 = 11 

𝐴ی ما مجموعهآیا این درسته؟ نه! چون  ∪ 𝐵  تا عضو  6رو نوشتیم و دیدیم که فقط

 داره.

 پس این اختالف از کجا میاد؟

𝑛(𝐴دلیل این اختالف اینه که اگه ما از فرمول  ∪ 𝐵) =  𝑛(𝐴) +  𝑛(𝐵) 

رو  ها رو دوبار شمردیم. شکلهای زیرعضوهای مشترک بین مجموعهاستفاده کنیم در واقع 

 ببینید:
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 Bی شمرده میشن و یه بار در مجموعه Aی یه بار در مجموعه f , g , hعضوهای 

𝐴در صورتیکه ما وقتی  ∪ 𝐵  ،رو مینویسیمf , g , h  !فقط یکبار نوشته میشن 

 به همین خاطره که وقتی دو مجموعه مجزا نیستن از فرمول

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑛(𝐴) + 𝑛(𝐵) − 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) 

 .کنیممیاستفاده 

 

 مثال:

 
طالعاتی به که سوال چه ا کنیممییم سراغ قسمتهای الف و ب، مشخص قبل از اینکه بر

 ما داده:
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 فیلمه 21های جشنواره کل فیلم

 نمایی داریمتا فیلم پویا 7

 تا فیلم طنز 6

 نماییتا فیلم که هم طنزه و هم پویا 3

 C، فیلم پویانمایی رو با  Tنویسیم، فیلم طنز رو با این اطالعات رو به زبون ریاضی می

 نشون میدیم. بنابراین داریم: Uو کل فیلمها رو با 

𝑛(𝑈) = 28 

𝑛(𝑇) = 8 

𝑛(𝐶) = 7 

 تا فیلم هم داریم که هم طنزه و هم پویانمایی، یعنی بین این دو مجموعه مشترکه: 3

𝑛(𝑇 ∩ 𝐶) = 3 

 الف:

 هایی که پویا نمایی یا طنز باشه.تعداد کل فیلم

 هست. "اجتماع"ی هنشوندهند "یا"توجه داشته باشید که کلمه 

𝑇پس وقتی میگه پویانمایی یا طنز، یعنی :   ∪ 𝐶 

𝑇حاال ما تعداد  ∪ 𝐶    :رو میخوایم، یعنی𝑛(𝑇 ∪ 𝐶) نویسیم:. پس می 

𝑛(𝑇 ∪ 𝐶) = 𝑛(𝑇) + 𝑛(𝐶) − 𝑛(𝑇 ∩ 𝐶) = 8 + 7 − 3 = 12 

 

 ب: 
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 تعداد کل فیلمهایی که غیرپویانمایی و غیرطنزند.

شه ولی حلهای زیادی وجود داشته بالها ممکنه راهببینید دوستان برای حل این مدل سوا

 تر و قابل درک تر از کشیدن نمودار ون نیست!هیچ راه حلی ساده

 ریمگیمیکنم برای حل  این سوالها از یکی از دو روشی که در ادامه یاد توصیه می

 استفاده کنید:

وضیحات میدم، تروش حل این مدل سوالها با نمودار ون رو گام به گام براتون توضیح 

من ممکنه به نظرتون طوالنی باشه ولی وقتی روش حل رو یاد بگیرید خیلی سریع میتونید 

 نمودار رو بکشید و سوالها رو حل کنید.

 یه نمودار ون میکشیم ، یه مجموعه برای پویانمایی و یه مجموعه برای طنز:

ال گفته ون صورت سوکه این دو مجموعه اشتراک داشته باشن، چ کنیممیو حتما توجه 

 سه تا فیلم داریم که هم طنزن و هم پویانمایی ) اینم یعنی اشتراک طنز و پویانمایی(

 پس تا اینجا شکل زیر رو داریم:

 

ها چند تا عضو دارن، سوال به ما گفته حاال میخوایم ببینیم هر کدوم از این مجموعه

یم که هم پویانمایی هستن و هم تا فیلم دار 3تا عضو داره ) 3اشتراک این دو مجموعه 

 طنز( . بنابراین:
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در قسمتی که فقط طنزه )قسمت غیراشتراکی با پویانمایی( چند تا عضو داریم؟برای اینکه 

 :گیریممیبفهمیم چند تا عضو داره، یه لحظه پویا نمایی رو نادیده 

 

 تا 6کال چند تا فیلم طنز داریم؟ 

 تا 5قی میمونه؟ تاش رو که نوشتیم، چند تا با 3خب 

 هست: 5پس عددی که در قسمت طنز )قسمت غیراشتراکی(، نوشته میشه عدد 

 

 همین کار رو برای قسمت پویانمایی هم انجام میدیم:
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 تا 7کال چند تا فیلم پویانمایی داریم؟ 

 تا 3چند تاش رو توی قسمت اشتراکی نوشتیم؟ 

 تا 4چند تا برای قسمت غیراشتراکی باقی میمونه؟ 

 پس نمودار ما به شکل زیر میشه:

 

 که صورت سوال چی از ما خواسته؟ کنیممیحاال که شکل رو کامل کردیم، نگاه 

 تعداد فیلمهای غیرطنز و غیرپویانمایی، اینو روی شکل نشون میدیم:
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قسمتهایی که با رنگ زرد نشون داده شده، قسمتایی هستن که طنز نیستن، پویانمایی هم 

 قیقا همون چیزی که صورت سوال از ما خواستهنیستن یعنی د

تا  کنیممیکم  21فیلمه، پس عددهایی که در قسمت سفید هست رو از  21کل فیلمها 

 عدد قسمت رنگی به دست بیاد:

6 ( =5  +3  +4 )- 21 

 خب چیزی که سوال ازمون خواسته رو به دست آوردیم.
 

مت ا راه حل باالست. یه بار دیگه قسیه روش حل دیگه هم وجود داره که ترکیبی از دو ت

 :کنیممیب رو حل 

سوال از ما خواسته که تعداد فیلمهای غیرپویا نمایی و غیرطنز رو پیدا کنیم، ولی ما 

راغ رو با چه نمادی باید نشون بدیم. پس میریم س "غیرپویانمایی و غیرطنز"نمیدونیم 

 نمودار ون

ن هم اشتراک دارن )چون سوال به ما گفته ای یه نمودار میکشیم با دو تا مجموعه که با

 دو تا مجموعه با هم اشتراک دارن(

 

 رو نشون بدیم. "غیرپویانمایی و غیرطنز"حاال میخوایم روی شکل 

  کدوم قسمتهای شکل پویا نمایی و طنز نیست؟ 
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 قسمتهایی که پویانمایی نیست، طنز هم نیست، با رنگ زرد نشون میدیم:

 

 نشون بدیم، به نظرتون  C , Tه میخوایم قسمت زرد رو با استفاده از حاال فرض کنیم ک

 چی میشه؟

 گیم که:ب تونیممیها یاد گرفتیم، با توجه به مطالبی که در قسمت متمم مجموعه

 قسمت زرد، متمم قسمت سفیده 

𝐴قسمت سفید چی بود؟   ∪ 𝐵 

𝐴)پس قسمت زرد متمم این مقدار هست یعنی:  ∪ 𝐵)′ 

𝐴)عداد عضوهای پس ما باید ت ∪ 𝐵)′ :رو به دست بیاریم، میدونیم که 

(𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝑈 − (𝐴 ∪ 𝐵) 

 بنابراین:

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝑛(𝑈) − 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) 

 𝑛(𝑈) هست. 21: تعداد کل فیلمهاست که برابر با 

هست. 12: در قسمت الف به دست آوردیم، برابر  𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) 

 بنابراین داریم:

𝑛(𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝑛(𝑈) − 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 21 − 12 = 9 
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 ، یعنی: Rبا توجه به مطالبی که یاد گرفتیم، متمم یک مجموعه نسبت به 

 = متمم مجموعه  R –}مجموعه{ 

رو به دست بیاریم به روش زیر عمل  Rوقتی میخوایم متمم یک بازه رو نسبت به 

 :کنیممی

  و سرتا سر محور یه خط کمرنگ میکشیم )این خط کنیممیمحور رو رسم  .1

 هست( Rی ی مجموعهنشوندهنده

 

 ای که سوال بهمون داده رو روی محور نشون میدیم. بازه .2

𝐴ی داده شده در اینجا بازه = [−2 ,  هست. ،  (3

 رو توپر بکشیم. -2س،پس باید برای نمایش روی محور، بسته -2بازه از سمت 

 رو توخالی بکشیم. داریم: 3بازه، پس باید  3بازه از سمت 

 12حل تمرین صفحه 

 متمم یک مجموعه
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ی قسمتهایی که این دو نمودار اشتراک دارن ) یعنی قسمتهایی از محور که ههم .3

 هر دو نمودار حضور دارن( رو خط میزنیم.

محور  ای که به ما دادن توپر بود، روییه نکته رو اینجا خیلی دقت کنید، اگه بازه

حور وی مای که داشتیم توخالی بود رکشیم و اگه دایرهپایینی یه دایره توخالی می

 کشیم.پایینی دایره توپر می

کشیم و چون یه دایره توخالی می Rتوپره، پس روی  -2در اینجا بازه از سمت 

 کشیم.یه دایره توپر می Rبازه، ما روی  3بازه از سمت 

 

 باقی مونده. Rچیزی که از نمودار چی برای ما مهمه؟  .4

 :کنیممیپس هر چیزی که از محور زرد باقی مونده رو رسم 

 
نویسیم، چون از دو قسمت تشکیل شده، باید برای ها رو میحاال این بازه

 نمایشش از اجتماع استفاده کنیم:

(−∞ , −2) ∪ [3 , +∞) 

 این روش حل براتون آشنا نبود؟ یه کم فکر کنید 
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ها رو با همین روش حل کردیم. اینجا هم در واقع تفاضل توی جلسه اول تفاضل بازه

, ∞−)ی رو بازه Rب کردیم. اگه دو تا بازه رو حسا در نظر بگیریم، اونوقت  (∞+

 چیزی که اینجا به دست آوردیم تفاضل زیره :

(−∞ , +∞) − [−2 , 3) = (−∞ , −2) ∪ [3 , +∞) 

 

 قسمت ب:    

 رو به دست بیاریم. این یعنی چی؟ R –{ 0،  1،  2،  3،  4در اینجا باید } ... ، 

و .... . پس محور اعداد حقیقی رو  3و  2و  1عددهای یعنی کل محور اعداد حقیقی منهای 

 و به جای این اعداد دایره توخالی میذاریم: کنیممیرسم 

 
 

پیدا کنیم، بنابراین شبیه قسمت  Rپ . در اینجا هم باید متمم یه بازه رو نسبت به 

  :کنیممیالف عمل 

ین خط  و سرتا سر محور یه خط کمرنگ میکشیم )ا کنیممیمحور رو رسم  .1

 هست( Rی ی مجموعهنشوندهنده

 

 ای که سوال بهمون داده رو روی محور نشون میدیم. بازه .2

𝐶ی داده شده در اینجا بازه = (0 ,  هست. ،  (∞+
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 رو توخالی بکشیم. داریم: 0بازه، پس باید  0بازه از سمت 

 

که  ری قسمتهایی که این دو نمودار اشتراک دارن ) یعنی قسمتهایی از محوهمه .3

 زنیم.هر دو نمودار حضور دارن( رو خط می

وی ای که به ما دادن توپر بود، رمشابه چیزی که در مثال اول گفتیم، اگه بازه

بود روی  ای که داشتیم توخالیکشیم و اگه دایرهمحور پایینی یه دایره توخالی می

 کشیم.محور پایینی دایره توپر می

 کشیم.یه دایره توپر می Rوی ، ما رتوخالیه 0چون بازه از سمت 

 

 باقی مونده. Rچیزی که از نمودار چی برای ما مهمه؟  .4

 :کنیممیپس هر چیزی که از محور زرد باقی مونده رو رسم 

 
 نویسیم:رو می حاال این بازه

(−∞ , 0] 

 



 

 

 RiaziBaHam@ 29 نویسنده : معصومه تدریسی

 پیدا کنیم، بنابراین : Rت . در اینجا هم باید متمم یه بازه رو نسبت به 

و سرتا سر محور یه خط کمرنگ میکشیم )این خط   کنیممیمحور رو رسم  .1

 هست( Rی ی مجموعهنشوندهنده

 

 ای که سوال بهمون داده رو روی محور نشون میدیم. بازه .2

𝐷ی داده شده در اینجا بازه = (−∞ ,  هست. ،  [1

 رو توپر بکشیم. داریم: 1س، پس باید بسته 1بازه از سمت 

 

نمودار اشتراک دارن ) یعنی قسمتهایی از محور که ی قسمتهایی که این دو همه .3

 هر دو نمودار حضور دارن( رو خط میزنیم.

شیم و کای که به ما دادن توپر بود، روی محور پایینی یه دایره توخالی می) اگه بازه

 شیم.(کای که داشتیم توخالی بود روی محور پایینی دایره توپر میاگه دایره

 کشیم.می خالییه دایره تو R، ما روی رهتوپ 1چون بازه از سمت 

 

 باقی مونده. Rچیزی که از نمودار چی برای ما مهمه؟  .4
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 :کنیممیپس هر چیزی که از محور زرد باقی مونده رو رسم 

 
 نویسیم:رو می حاال این بازه

(1 , +∞) 

 

 

 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 

 RiaziBaHam10tr@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

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


