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  مجموعه ي مرجع و متمم يك مجموعه : موددرس 

  مجموعه ي مرجع و متمم يك مجموعه  : قسمت اول 

مجموعـه ي در نظـر   ، مـي تـوان      در رياضيات وقتي بحثي مطرح مي شود، با توجه به عالم سخن آن بحـث                

 و 1ي نامند چنين مجموعه اي را مجموعه ي مرجع م.گرفت كه مجموعه هاي ديگر زير مجموعه ي آن باشند

 معموالً در نمايش مجموعه ي مرجع با اسـتفاده از نمـودار وِن آن را بـا        . نمايش مي دهند   Mيا  Uآن را با    

  .مستطيل نمايش مي دهند

  

  

  

AUمجموعه ي  ، آنگاه    ⊇UA مجموعه ي مرجع باشد و     Uهرگاه ن را با  و آ مي ناميمA را متمم −

  . نباشندA است كه در U شامل تمام عضوهايي از ′Aبه عبارتي ديگر .  نمايش مي دهيمcA يا ′Aنماد

  

  

  

  

}|{اگر: 1تمرين 3≤<−∈= xZxU },,{يي مرجع باشد، متمم مجموعهمجموعه3 101−=A 

  .را بنويسيد

],[ اگر: 2تمرين 51=U  يمجموعه ي مرجع باشد، متمم مجموعه],( 32=Aرا بنويسيد .  

                                                 
1
موعه ي مرجع مجموعه ي تمام اعـداد  ي ممكن از در مورد خاصيتي از اعداد طبيعي بحث مي كنيم، در اين صورت مجاهگ .  

 در نظر يقي مجموعه مرجع را اعداد حقنصورتي كه در امي بحث كنيقي ممكن است فقط در مورد اعداد حقهمچنين. طبيعي است
، مجموعـه ي   مجموعه مرجع   نصورتي كه در ا   مي مدرسه را مورد مطالعه قرار ده      كي ممكن است ما دانش آموزان       اي. ميريگي  م

 نصورتي كه در ا   ميري دانشگاه خاص در نظر بگ     كي يدانشجوصحبت از    ستممكن ا .  دانش آموزان آن مدرسه است     مشامل تما 
 مجموعـه  نصورتي در ابعمل آيد، دانشجو در استان    كصحبت از ي   اگر   ي آن دانشگاه است ول    انيمجموعه مرجع ما برابر دانشجو    

ـ ابه يك دانـشجوي خـاص در    اگر بي ترت نيو به هم  .  استان است  انيمرجع برابر تمام دانشجو     نـصورت يدر ااشـاره كنـيم،    راني
  . مي باشدراني اانيمجموعه مرجع برابر است با تمام دانشجو
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  :نتيجه

  )Φ=′U. (مجموعه ي تهي است موعه ي مرجع،متمم مج : 1

  )′U=Φ. (متمم مجموعه ي تهي ،مجموعه ي مرجع است : 2

AA. ( متمم متمم هر مجموعه برابر همان مجموعه است : 3 =′′)((   

UAA(. اجتماع هر مجموعه و متمم آن برابر مجموعه ي مرجع است : 4 =′U(   

   )Φ=′AAI. (استتهي  هر مجموعه و متمم آن برابر مجموعه ي شتراكا : 5

   براي مثال دو مجموعه ي .مي نامند) مجزا( دو مجموعه ناتهي كه اشتراك آنها ، تهي باشد، را جدا از هم 

  .زير جدا از هم هستند

},,,{ 8642=B      و     },,,,{ 97531=A  

  . دو زير مجموعه ي نامتناهي از اعداد طبيعي را نام ببريد كه مجزا باشند :3تمرين

},,,,{اگر : 4تمرين 54321=U    و مجموعه ي مرجع باشد },,{ 321=A و },{ 42=B  آنها مجموعـه 

  .را با عضوها بنويسيدهاي زير 

)( ′BAI) 7  BA ′I) 4  A′) 1  

BA ′′U) 8  )( ′BAU) 5  B′) 2  

)()( BABA IU −) 9  BA ′′I) 6  BA −) 3  

  .2 برقرار مي باشندBو A تساوي هاي زير براي هر دو مجموعه ي دلخواه :نتيجه

BABA ′=− I) 1  

BABA ′′=′ IU )() 2  

BABA ′′=′ UI )() 3  
  :در اين صورت .  باشدUمجموعه ي مرجعز ا يك زير مجموعه Aاگر: توجه 

   AAU ′=− )5    UAU =U )3  UAA =′U )1  

  AAU =I )4  Φ=′AAI) 2  

                                                 
2
  .نتايج دوم و سوم را قوانين دمورگان مي نامند.  
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  تناهياجتماع و تفاضل دو مجموعه ي متعداد عضو هاي : قسمت دوم 

 An)( يك مجموعه ي متناهي باشد، تعداد عضوهاي آن را به صورت Aدر سال گذشته ديديم كه اگر

  .نمايش مي دهند

},,,,{براي مثال اگر  utzyxA   . مي باشدAn)(=5 در اين صورت =

  .دو مجموعه ي متناهي باشند، در اين صورت دو رابطه ي زير همواره برقرار هستندB وAاگر 

)()()()( BAnBnAnBAn IU   الف (=+−

)()()( BAnAnBAn I−=−) ب  

تساوي هاي فوق را    B و A را به ترتيب     30 و   28 مجموعه ي شمارنده هاي طبيعي دو عدد      اگر    :5تمرين

  .براي اين دو مجموعه بررسي كنيد

)(=30 و An)(=15 اگر B وA براي دو مجموعه ي  :6تمرين BAn U 5 و=)( BAn I 

   . كنيد را محاسبهBn)(آنگاه 

 و لذا Φ=BAIجدا از هم هستند، در اين صورت B وA اگر دو مجموعه ي:توجه 

0=Φ= )()( nBAn I پس مي توان نتيجه گرفت كه :  

)()()( BnAnBAn +=U) الف  

)()( AnBAn   ب (−=

در ايـن  .  يك مجموعـه ي زيـر مجموعـه ي آن باشـد    Aو و متناهي   مجموعه ي مرجع   Uاگر  :7تمرين

   .صورت ثابت كنيد

)()()( AnUnAn −=′  

  : حل 

)()()()()()( AnUnAUnUnAUnAn −=−=−=′ I  

  .يسيديك از موارد زير بنوابط فوق ، روابطي مشابه براي هر  با توجه به رو :8تمرين

)( BAn ′′I) ج                    )( BAn ′′U)                  ب)( BAn ′I ) الف  
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ربوط به تعداد عضو هاي اجتماع و تفاضل دو مجموعـه ي            استفاده از نمودار ون مي توان مسائل م        با   :توجه  

  . را به راحتي حل نمودمتناهي

 نفر عـضو تـيم بـسكتبال كـالس     11 نفر عضو تيم فوتبال و 15 نفري ، تعداد 25 در يك كالس    : 9تمرين

نها آ نفر از دانش آموزان اين كالس عضو هيچ يك از اين دو تيم نباشند، تعيين كنيد چند نفر از           5اگر  . هستند

  .عضو هر دو تيم هستند

 نفر نه تاجر    7اگر  .  نفر جهانگرد هستند   17جر و    نفر آنان تا   20.  نفر وجود دارد   42در يك هتل،      :10تمرين

  تعيين كنيد كه . و نه جهانگرد باشند

  .در اين هتل چند نفر هم تاجر و هم جهانگرد هستند: الف

  .چند نفر فقط تاجر هستند: ب 

  .چند نفر فقط جهانگرد هستند: ج 

***  

  :تمرين براي حل 

بطوري كه . شندا بUزير مجموعه هايي از مجموعه ي مرجع B وAفرض كنيم براي دو مجموعه ي : 11

100=)(Un60 و=)(An 50 و=)(Bn15 و=)( BAn I  . مطلوب است محاسبه ي:  

)( BAn U) فال  

)( BAn ′I )ب  

)( BAn I′ )ج  

 )( BAn ′′I )د  

)( BAn ′′U) هـ   

 An)(′=8 و An)(=12باشـد و   U مجموعـه ي مرجـع و متنـاهي         از  يك زيـر مجموعـه     Aاگر : 12

  . را تعيين كنيدUn)(.باشد

 نفر در 7اگر .  نفر در درس فيزيك قبول شده اند13 نفر در درس رياضي و 20 نفره ، 31 در يك كالس  :13

  .هر دو درس مردود شده باشند، تعيين كنيد كه چند نفر در هر دو درس قبول شده اند
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 نفر 3اگر .  نفر عضو بسيج دانش آموزي هستند25 كتابخانه و  نفر عضو17 نفري 37در يك كالس  : 14

  .عضو هيچ يك از اين گروه ها نباشند، تعيين كنيد چند نفر هم عضو كتابخانه و هم عضو بسيج هستند

 نفر آنها عضو گروه تئاتر 19 نفر از دانش آموزان عضو گروه سرود و 14 نفري ، تعداد 31در يك كالس  : 15

   دو گروه باشند، مطلوب است؟ر اين كالس عضو هنفر از دانش آموزان عضو 5اگر . هستند

  .تعداد دانش آموزاني كه عضو هيچ يك از اين دو گروه نيستند: الف

  .تعداد دانش آموزاني كه فقط عضو گروه سرود باشند: ب 

  .تعداد دانش آموزاني كه فقط عضو گروه تئاتر باشند  :ج

 نفر 4  والمپياد رياضيبراي  نفر عضو 12 اگر.  نفر هستند32دبيرستان يك ضي ي رياانش آموزان رشتهد : 16

ادي نشده باشند، حساب كنيد ي نفر داوطلب ثبت نام در هيچ المپ9اگر .  المپياد ثبت نام كردندهر دوبراي عضو 

  كامپيوتر ثبت نام كرده اند؟كه چند نفر فقط براي المپياد 

***  

 k ابتدا اولين و آخرين عدد بخش پذير بـر   k عدد طبيعي   بخش پذير بر    طبيعي دادبراي تعيين تعداد اع   : توجه

  .  زير را به كار مي گيريم  مي ناميم ، سپس فرمولb و aرا تعيين نموده و آنها را به ترتيب 
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n  

  . را تعيين كنيد7تعداد اعداد طبيعي سه رقمي بخش پذير بر  : 17

}{مجموعه ي :  18 ,99...11,12,13, =Sرا در نظر بگيريد .  

  . بخش پذير باشند، را بيابيد6 يا 4 كه برSيتعداد اعضاي مجموعه: الف 

  .، را تعيين كنيدنباشند  6 بخش پذير باشند ولي بر4 كه بر Sي تعداد اعضاي مجموعه: ب 

***  
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