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: اعداد حقیقیریاضی نهم فصل دوم

««روش های مختلف نشان دادن یک مجموعه

5مجموعه عدد های طبیعی کوچکتر از  روش توصیفی:

{1،2،3،1}   نوشتن اعضا: 

{x،Nϵx ı x<5}«)روش ریاضی( زبان نمادین:

) روی محور( نمایش هندسی:

هر کسر متعارفی  که صورت و مخرج ان مخالف صفر باشد، عدد گویا  مجموعه عدد های گویا:

نامیده می شود و مجموعه ای که تمامی این عددها را شامل می شود، مجموعه ی عددهای گویا نامیده 

 می شود.

پیدا کردن کسرهایی بیندو کسر دلخواه:

روی محور نشان می دهیم. ابتدا مخرج ها را یکسان کرده و سپس ان را  الف(نمایش هندسی:

را بین دو کسر باال نوشت. پس می توان  



–

3

گین دو عدد همواره بین دو عدد قرار دارد و از دو عدد می دانیم میان ب(استفاده از میانگین دو کسر:

 نیز به یک فاصله است.

دو کسر مثال قبلی را به روش میانگین حل کنید:

مخرج ها با هم:ج( جمع کردن صورت ها با هم و 

اگر اعداد گویا را به صورت اعشاری بنویسیم،به سادگی می توان  نوشتن به صورت اعشاری:د(

 عددی بین ان دو عدد بدست اورد.

انواع اعداد اعشاری:

عدد های اعشاری متناهی یا مختوم -1

عدد های اعشاری متناوب که خود دو دسته اند: ساده و مرکب -3

اگر مخرج یک کسر ساده نشدنی را تجزیه کنیم و در تجزیه ان فقط عامل  اعشاری متناهی:عدد های 

و یا هر دو عامل باشد، عدد اعشاری مربوط به این کسرها را متناهی یا مختوم می نامیم. 5یا  3های 

 در تجزیه مخرج یک کسر ساده نشدنی، به طور کلی عامل هایاگر عددهای اعشاری متناوب ساده: 

باشد، عدد اعشاری مربوط به این  5و  3و در تجزیه مخرج، عدد های اول دیگری بجز  نباشد 5یا  3
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کسرها را متناوب ساده می گویند یعنی بعد از اعشار، بالفاصله رقم یا رقم هایی به طور پیوسته 

 د.و این تکرار بی پایان است. به این تکرار ارقام، دوره ی گردش می گوین تکرار می شوند

و یا  5یا  3اگر در تجزیه مخرج یک کسر ساده نشدنی، عامل های  عددهای اعشاری متناوب مرکب:

اعداد اول دیگری نیز در این تجزیه باشند، عدد اعشاری مربوط هر دو عامل باشند و عالوه بر ان ها 

ز شروع    به این کسر ها را متناوب مرکب می گویند.یعنی دوره گردش بالفاصله بعد از خط ممی

 نمی شود.

و دارای دوره تناوب نمی باشند، اعدادی که تعداد ارقام اعشاری ان ها نامتناهی  اعداد گنگ یا اصم:

 را اعداد گنگ می نامیم.

از اجتماع مجموعه اعداد گویا و مجموعه اعداد گنگ ، مجموعه ی اعداد مجموعه اعداد حقیقی:

 ان را نشان می دهیم. Rحقیقی به وجود می اید که با حرف 
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پس همه ی اعداد چون اعداد حقیقی شامل اعداد گویا و گنگ است  نمایش اعداد حقیقی روی محور:

حقیقی را می توان به صورت خط ممتدی روی محور نشان داد. یک خط از ابتدای ان نقطه تا انتهای 

 ان مجموعه رسم  می کنیم.

فاصله نقطه ی نظیر یک عدد حقیقی  روی محور اعداد تا مبدا را قدر مطلق ان عدد می  قدر مطلق:

واحد است پس قدر مطلق هر  2تا مبدا برابر با  -2و  2. برای مثال فاصله نقاط نظیر دو عدد نامند

 برابر است. 2با عدد  -2و  2دو عدد 

تعریف قدر مطلق با نماد ریاضی:

««««نکات




