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مجموعه چیست؟
عضویت
 .1کدام یک از بندهای زیر یک مجموعه را مشخص میکند؟
الف) همۀ روزهای بلند سال
ب) قدبلندترین فرد خانوادۀ شما
پ) خطرناکترین حیوان کرۀ زمین
ت) همۀ اعداد صحیحی که از قرینهشان کوچکترند.
ث)  3تا از مقسوم علیههای طبیعی 25
ج)  3تا از مقسوم علیههای طبیعی 26
چ) کوچکترین عدد اول
ح) بزرگترین عدد صحیح
خ) همۀ اعداد بزرگ
د) سبکترین فیل دنیا
ذ) پرفروشترین کتاب ایران در سال 1400
ر) کتابهای پُرفروش ایران در سال 1400

نماد عضویت
 .2با استفاده از نمادهای  و  مشخص کنید هر یک از اعداد ستون سمت چپ عضو کدام یک از مجموعههای ستون سمت راست
است و عضو کدام نیست.

 .3میدانیم

 = Aمجموعه اعداد صحیح زوج

0

 = Bمجموعه اعداد صحیح کوچکتر از 1

2

 = Cمجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از 0

-3

 = Dمجموعه اعداد اول فرد

2

 x و  x2  1, 2, 3, 4, 5و  . x3  8, 8, 6, 6,1, 2, 3عدد  xرا پیدا کنید.

مجموعۀ مرجع
 .4برای هر یک از مجموعههای سمت راست مشخص کنید کدام یک از مجموعههای سمت چپ میتواند یک مجموعۀ مرجع باشد و
کدام نمیتواند.
مجموعه اعداد زوج

(مجموعه اعداد طبیعی)

مجموعه اعداد اول

(مجموعه اعداد صحیح)

مجموعه اعداد مربع کامل

(مجموعه اعداد گویا)

مجموعه اعداد منفی

مجموعۀ تهی
 .5ابتدا برای هر یک از مجموعههای زیر یک نام انتخاب کنید .سپس با نوشتن یک تساوی مثل  A  نشان دهید کدام یک از
مجموعهها تهی و با نوشتن یک نامساوی مثل  A  نشان دهید که ناتهی است.
الف) مجموعۀ مثلثهایی که دو زاویۀ قائمه دارند.
ب) مجموعۀ چهارضلعیهایی که فقط دو زاویۀ قائمه دارند.
پ) مجموعۀ چندضلعیهایی که قطر ندارند.
ت) مجموعۀ اعداد صحیح بین  1و 2
ث) مجموعۀ اعداد گویای بین  1و 2
ج) مجموعۀ اعدادی که نه مثبت و نه منفیاند.
چ) مجموعۀ اعدادی که هم مثبت و هم منفیاند.
ح) مجموعۀ افرادی که روز  31مهرماه بدنیا آمدهاند.
خ) مجموعۀ مجموعههایی که هیچ عضوی ندارند.
 .6آیا 0؟ آیا   0؟ آیا    0؟

نمایش یک مجموعه
نوشتن عضوها
 .7مجموعۀ  Aکه شامل همۀ شمارندههای صحیح عدد  39است را با نوشتن اعضا مشخص کنید و سپس درستی یا نادرستی هر یک
از موارد زیر را تعیین کنید.

الف) 9  A

ب) 3  A

پ) 0 A

ت) A13

ث) 1 A

ج) 1, 3,13  A

 .8هر یک از مجموعههای زیر را با نوشتن اعضا مشخص کنید.
الف) مجموعه کشورهای همسایۀ ایران که با ایران مرز خاکی مشترک دارند.
ب) مجموعه مقسوم علیههای عدد 12
پ) مجموعه اعداد اول کمتر از 53
ت) مجموعه مضارب طبیعی 3
ث) مجموعه مضارب صحیح 5
 .9آیا میتوان مجموعه اعداد اول را با نوشتن عضوها مشخص کرد؟

 .10کدام یک از توصیفهای زیر مجموعۀ  2, 4, 6, 8را مشخص میکند و کدام نه؟
الف) چهار عدد زوج متوالی

ب) اعداد زوج کوچکتر از 10

پ) اعداد زوج بین  1تا 9

ت) مقسوم علیههای طبیعی زوج و یک رقمی 24

مجموعه و ترتیب اعضا
 .11فرض کنید  . a, b, c  1, 2, 3عبارت  a bچند مقدار مختلف دارد؟
c

 .12آیا "اولین عدد اول" یک مجموعه مشخص میکند؟

مجموعه و تکرار اعضا
 .13میدانیم  A  4, 1, 2  xو  . B   x  1, 4, 1اگر  A  Bآنگاه همۀ مقادیر ممکن برای  xرا بدست آورید.
 .14مجموعۀ  Bکه شامل همۀ حروف کلمۀ  bubbleاست را با نوشتن اعضا مشخص کنید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف)  Bچند عضوی است؟
ب) آیا  bb  B؟
ج) آیا  b, b  B؟

 .15اگر  a, b, c, d   1, 2, 3آنگاه بزرگترین مقدار ممکن برای عبارت  ab  c dچند است؟

مجموعه در مجموعه
 .16اگر  A  Bو  B  Cباشد آیا میتوان نتیجه گرفت که  A  C؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
 .17هر یک از مجموعههای زیر چند عضو دارند؟

الف) A  0, 0

ب) B  0 ,   , 

ت) 

پ) C  1 , 3  2,1 , 1,0, 



D  0,1, 

نمادهای ریاضی
 .18اگر  A   x | 3 x  6آیا  A  2؟
 .19کدام یک از مجموعههای زیر برابر با تهی است؟
الف) x  1  1

x 



x 

ب) x  1  x

x 

پ) 3 x2  2  x

 .20مجموعههای زیر را یک بار با «نوشتن عضوها» و یک بار با استفاده از «نمادهای ریاضی» نشان دهید:
الف) مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از 20
ب) مجموعه اعداد صحیح زوج که مضرب  3هستند.
پ) مجموعه اعداد طبیعی فرد و کوچکتر از 200
ت) مجموعه اعداد طبیعی که مجموع ارقام هر یک از آنها  1است.
ث) مجموعه اعداد گویایی که برابر با کسری هستند که صورت و مخرج آنها دو عدد طبیعی متوالی است.
 .21مجموعههای زیر را با نوشتن حداکثر  5عضو مشخص کنید.
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 .22مجموعههای زیر را با استفاده از نمادهای ریاضی نشان دهید.

الف) 3, 2, 1,1, 2, 3

ب) 55, 50, 45,..., 15

1 1 1

پ)  , , ,1,...
8 4 2


ت) 0, 7, 26, 63,124,...

ث) 2,11,101,1001,...

ج) 9 , 99, 999 ,...

چ) 0/ 4 ,0/ 44,0/ 444 ,...

ح) 0,1/ 5, 3, 4/ 5,...


خ) 


1
 1
1, , 9, ,
 4 16

