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 یاد آيری
 

 

  :مجمىعه اعداد طبیعی N =   1,2,3,4,…                                  
             

               :مجمىعه اعداد صحیح    Z = 

 … , −3, −2, −1,0,1,2,3,…   

         :مجمىعه اعداد حسابی                  W= 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8…   

                :مجمىعه اعداد گىیا                Q= 

 
𝑚

𝑛
 𝑚,𝑛 є 𝑍 ,  𝑛 ≠ 0  

 :مجمىعه اعداد گنگ (Q')!هر عددی که حقیقی باصد ولی گىیا نباصد 

اد حقیقی:  ه اعدمجمىع               Q U Q'     R= 



 بازه ها

 

   زیر مجمىعه هایی ازR  که صامل متام اعداد حقیقی بین دو عدد
 مضخص باصند را بازه یا فاصله می نامیم.

بازه ها سه نىع دارند باز ، بسته ، نیم باز 

          مناد بازه های بسته 𝑎, 𝑏  

بازه های باز              مناد 𝑎, 𝑏  

       مناد بازه های نیم باز 𝑎, 𝑏     و    𝑎, 𝑏  



 بستٍ ، باز ي ویم باز + مثالتعریف بازٌ َای 

 

 

  

 بازه های بسته : فرض کنیدA  بهمراه  3و1مجمىعه از اعداد میان
یک بازه بسته است و به این صىرت  Aخىد آن دو عدد باصد آنگاه 

  1,3  نضان داده می صىد.  

 بازه های باز : هامن مجمىعه باال را در نظر بگیرید به رشطی که خىد

  1,3 جسو بازه مد نظر نباصد.  3و1

 بازه های نیم باز: مجمىعهA که در بخط اول در نظر گرفته صد را در
در در خىد بازه وجىد نداصته باصد  3و1نظر بگیرید اگر یکی از اعداد 

  1,3 یا   1,3 آن مجمىعه نیم باز است. 



 تًضیح ي تفصیر َریک از وماد َای بازٌ َا

 

   𝑎, 𝑏    یعنی اعدادa  تاb  به طىری که این دو عدد هم در بازه
 وجىد دارند.

 

 

   𝑎, 𝑏 یعنی اعدادa  تاb  جىد به طىری که این دو عدد در بازه و
 ندارند. 

 

 

  𝑏,𝑎  یعنی اعدادa   تاb  به طىری کهb در بازه وجىد ندارد  
 وجىد دارد. aولی 

 
 

  𝑏, 𝑎  یعنی اعدادa  تاb  به طىری کهa  در بازه وجىد ندارد ولی
b.وجىد دارد 



 بازٌ َای بی وُایت
  

 بازه های بی نهایت بازه هایی هستند که یکی از اعظایضان مثبت بی
نهایت یا منفی بی نهایت باصد تىجه کنید که این بازه یک نىع بازه ی 

مجسا نیست بلکه به هامن صىرت که بازه های دیگر نضان داده می 
 صىند نضان داده می صىد به مثال های زیر دقت کنید.

 7,  : اعداد بسرگرت از هفت را اینجىری با بازه منایط میدن.  ∞+

 −∞,  .1به همراه خىد  1: اعداد کىچکرت از   1



 مجمًعٍ َای متىاَی ي وا متىاَی
  

هستند که تعداد اعظای آنها بی  مجمىعه های نامتناهی مجمىعه های
اعداد حسابی منایط  نهایت باصد یا به عبارتی نتىان تعداد اعظای آن را با

 داد. به مثال های زیر دقت کنید.

1-   100اعداد طبیعی بسرگرت از 

2-  5اعداد حسابی کىچکرت از 

3-  10اعداد حقیقی بسرگرت مساوی 

که تعداد اعظای محدودی  مجمىعه های متناهی مجمىعه هایی هستند
 حسابی منایط داد. دارند یا به عبارتی می تىاند تعداد اعظای انها را با اعداد

1-  7اعداد طبیعی کىچکرت از 

2-  8و  4-اعداد حسابی بین 



 درس ديم: متمم یک مجمًعٍ
  

 مجمىعه مرجع : به هر مجمىعه ای که صامل متام مجمىعه های
 )Uمىرد بحث باصد مجمىعه  مرجع می گىیند. )مناد: 

 مجمىعه متمم : هر گاهU  مجمىعه مرجع باصد وA  زیر
 'Aمی نامیم و با مناد  Aرا مجمىعه متمم  U-Aآنگاه  Uمجمىعه 

 )بخىانید آ پریم( منایط می دهیم.

 مثال ها

 در مجمىعهN  اعداد طبیعی( اعداد فرد متمم اعداد زود(
 در این مثال مجمىعه مرجع است. Nمی باصند و 

 در مجمىعهZ  اعداد صحیح( اعداد مثبت متمم اعداد منفی(
 است. Zس عظى نی 0منی باصند زیرا 



 تعداد اعضای اجتماع تً مجمًعٍ
  

 یاد آوری ----

 مجمىعه فرطی است( از مناد )یک E برای منایط تعداد اعظای مجمىعه
n(E) مجمىعه  استفاده می صىد برای مثال اگرE  عظى باصد 10دارای 

n(E)=10 .است 

 مجمىعه های جداد از هم ----

نداصته باصند یا به عبارتی اصرتاه  هر دو مجمىعه که هیچ عظىی مضرتی

Aآنها تهی باصد) ∩ 𝐵 = جدا از هم و  مجساآن دو مجمىعه    )∅
 هستند.

 تى مجمىعه فرمىل کلی تعداد اعظای اجتامع ----

𝑛 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑛 𝐴 + 𝑛 𝐵 − 𝑛 𝐴 ∩ 𝐵   



 َا ي دوبالٍ َا الگً

  
 جمالت الگى ----

صامره آن جمله  n نضان می دهند که 𝑎𝑛هر جمله الگى را به صىرت 
 است.

 است. 5و جمله سىم  3جمله دوم  1برای مثال در دنباله زیر جمله اول 

1 , 3 , 5..... 

 که به صىرت ریاطی می تىان گفت....

𝑎1= 1 

𝑎2= 3 

𝑎3



 الگًی َای خطی

 
  

با جمله قبلی یکسان است الگى  الگى هایی که در آنها اختالف هر جمله
 های خطی نام دارند به مثال های زیر دقت کنید.

 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 .... 

 12 , 14 , 16 , 18 , 20 ...... 

 3 , 6.5 , 10 , 13.5 , 17 ... 

را باصد  tn =an+b عمىمی آنها ر کلی الگى هایی که جمله یبه طى 
های خطی می نامند. می تىان الگى های خطی را به صىرت زیر نیس  الگىی

 نضان داد.

  مثالی از منایط الگىی های خطی به
<--- صىرت منىدار  



 الگً َای غیر خطی
  

متىالی از انها یکسان نباصد  به الگىی هایی که اختالف هر دو جمله
  الگىی غیر خطی می گىیند.

 به مثال زیر دقت کنید.

 



 دوبالٍ َای َای حسابی

به جس جمله اول با اطافه  به دنباله ای که هر یک جمله های آن  
حسابی  کردن مقدار ثابتی به جمله قبلی به وجىد می آید دنباله

 گىیند.
 به اختالف دو جمله متىالی در دنباله حسابی قدر نسبت دنباله

 گىیند.

 مثال های دنباله حسابی ---

2000 , 2004 , 2008 , 2012 , 2016 , 

2020 , ... 

 دنباله های حسابیام  nجمله  ---

𝑡𝑛= 𝑡1+(n-1)d 

 حسابیواسطه  ---

بگیریم و که مجمىعا یک دنباله حسابی  اگر چند عدد را میان دو عدد در نظر
  نامند. را تضکیل دهند آن چند عدد را واسطه حسابی می



 دوبالٍ َای َىدسی
  

عدد متىالی در آنها با هم برابر  به دنباله های که حاصل تقسیم هر دو
 باصند دنباله هندسی می گىیند.

 مثال ---

2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , … 

دنباله بر عدد قبلی یکسان ) و  می بینید که حاصل تقسیم هر عدد در

 است. دنباله ی هندسی( است پس این دنباله یک  2در اینجا 

 قدر نسبت دنباله ---

دنباله هندسی قدر نسبت دنباله  به حاصل تقسیم دو جمله متىالی در
 له بر جمله قبلی اش(می گىیند.)تقسیم یک جم

 دنباله هندسیام nجمله  ---

𝑡𝑛=𝑡1𝑟
𝑛−1

 



 

 ذکر منبع  هر گىنه کپی برداری و انتضار بدون 

  سازندگان خىاستهغیر مجاز و خالف 

 این فایل می باصد.

 

 

 


