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 ریاضی نهم  

 :اولفصل    

 ها مجموعه                                
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 : آموزید آنچه در این فصل می 

 مجموعه چیست؟  ✓

 های مختلف مجموعه چه هستند؟ نمایش  ✓

 نمودار ون  ✓

 تهی چیست؟   مجموعه  ✓

 های برابر چیست؟ مجموعه  ✓

 ت؟ زیرمجموعه یک مجموعه چیس  ✓

 های یک مجموعه را بنویسیم؟ چگونه همه زیرمجموعه  ✓

 ها به زبان ریاضی نمایش مجموعه  ✓

 ها چیست؟ اشتراک و تفاضل مجموعه اجتماع،   ✓

 ها بیان کنیم؟ چگونه احتمال را به زبان مجموعه  ✓
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 ها درس اول: معرفی مجموعه

 : مجموعه چیست؟  1بخش

 رود.به کار می متمایزو   مشخصای از اشیای مجموعه در ریاضی برای بیان و نمایش دسته ❖

 منظور از مشخص بودن چیست؟  سوال:

 مجموعه هستند؟ کدام یک  مثال:

 الف: اعداد طبیعی یک رقمی 

 های یک سال ب: ماه 

 ج: روزهای هفته

 آموزهای مدرسه ما د: دانش

 ه: سه عدد طبیعی یک رقمی 

 تابستان  و: دو ماه 

 ز: چهار روز هفته

 آموزهای باهوش مدرسه ما ح: دانش

 ط: اعداد خیلی کوچک 

 منظور از متمایز بودن چیست؟  سوال:

 های زیر را بنویسید.صحیح مجموعهشکل : ل مثا

 3و  2و1و 1الف: مجموعه اعداد 

 9و  7و  7و  7و  5ب: مجموعه اعداد 
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 با اعضا  ها: نمایش مجموعه2بخش

 شکل مختلف نشان دهیم:  4توانیم به را می مجموعه ❖

 ( نمادهای ریاضی 4  ( نمودار ون 3  ( با اعضا 2  ( کالمی 1 

معموال  کنیم.استفاده می و ،  { }مشاهده کردید. برای نمایش با اعضا از  1شها را در بخنمایش کالمی مجموعه ❖

 دهیم.نشان می انگلیسی  ها را با حروف بزرگمجموعه

 های زیر را با اعضایشان نشان دهید.مجموعه مثال:

 الف: مجموعه اعداد اول یک رقمی 

 ب: مجموعه اعداد زوج دو رقمی 

 ج: مجموعه روزهای هفته

 مجموعه اعداد طبیعی فرد د: 

 های زیر را به صورت کالمی نمایش دهید.مجموعهمثال: 

الف:  3,6,9,12,... 

ب:   1,4,9,16,25,36,49 

 مثال: در یک مجموعه ترتیب اعضا اهمیتی ندارد.   نکته:

   نماد عضو بودن و نبودن:  نکته:

,1,3,7,10}در مورد مجموعه   مثال: , }A a b=  کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟ 

1الف:  A   :بa A    :8ج A    :دb A 
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 ها با نمودار وننمایش مجموعه: 3بخش

 گوییم.ها و خطوط بسته نمایش داد، به این نمایش نمودار وِن میتوان با منحنیمییک مجموعه را  ❖

 ها را با نموار ون نمایش دهید.در هر مورد مجموعهمثال: 

A{2,3}الف:  = 

 

{1,2,3}ب:   {4,5,6}B =Cو = 

 

{1,2,3}ج:   {3,4,5}B =Cو = 

 

{1,2,3}د:   {3,4,5} {2,3,4,6}D Eو =Fو = = 

 

 

 حالت کلی نمودار ون برای دو مجموعه و سه مجموعه: نکته:
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 : تعداد اعضای یک مجموعه و مجموعه تهی 4بخش

. در شمارش  گوییممجموعه میعدد اصلی و به آن   دهیمنشان می n(A)را با  Aتعداد اعضای یک مجموعه مانند   ❖

 اعضای مجموعه توجه کنید که اعضای تکراری شمرده نشوند.

 بابید.های زیر را تعداد اعضای مجموعهمثال: 

 الف: مجموعه اعداد زوج دو رقمی 

 +  3و  -4ب: مجموعه اعداد صحیح بین 

C{2,2,3,4,5}ج:   = 

06د:  
4, ,5 }

2
{1,2,3,D = 

 {}گوییم و آن را با  ای که هیچ عضوی ندارد یا تعداد اعضای آن صفر است، مجموعه تهی میبه مجموعهمجموعه تهی: 

 دهیم.نشان می یا  

 های زیر تهی هستند؟ کدام یک از مجموعه مثال:

 5و  4الف: مجموعه اعداد طبیعی بین 

 -1و  1ب: مجموعه اعداد صحیحی بین 

 ج: مجموعه اعداد زوج اول 

 د: مجموعه اعدادی که هم گویا هستند هم گنگ.

 هستند هم حسابی.ه: مجموعه اعدادی که هم طبیعی 

 سه عبارت بنویسید که مجموعه تهی را مشخص کند. مثال:
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{0}های  مجموعه نکته: { و{   تهی نیستند. چرا؟ 

توان آن را با یک عدد مشخص کرد، مجموعه  ها محدود است و میهایی که تعداد اعضای آنبه مجموعهنکته تکمیلی: 

گوییم.نهایت عضو دارند مجموعه نامتناهی می هایی که بیمتناهی و به آن  

سه مجموعه متناهی و سه مجموعه نامتناهی بنویسید.مثال:   

 

 تمرین ایستگاه  

 با ذکر دلیل..کدام مجموعه است و کدام مجموعه نیست؟ 1

 الف: چهار میوه خوشمزه

 ب: سه فصل از سال 

 ج: کل حاالت پرتاب یک تاس 

 د: پنج شاعر معروف ایرانی 

 10سه عدد اول کوچکتر از ه:  

 10و: پنج عدد اول کوچکتر از 

 10ز: اعداد اول کوچکتر از 

 12های اول عدد ح: شمارنده 

 11ط: مضارب اول 

 ی: سه عدد زوج متوالی

2ک: جواب معادله  5 3x − = 
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 را با اعضایشان مشخص کنید.  B و  A. اعضای مجموعه 2

 

 نمودار ون داده شده جاهای خالی را کامل کنید.. با توجه به 3

 

 

 . با توجه به مجموعه رو به رو جاهای خالی را کامل کنید.  4

 

 . اعضای هر مجموعه را مشخص کرده و تعداد اعضای آن را تعیین کنید.5

 

,0}تعداد اعضای مجموعه  . 6 } .را بیابید 
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 ها ر و نمایش مجموعههای برابدرس دوم: مجموعه

 : دو مجموعه برابر 1بخش

هست   Bباشد و هر چه در  Bهست در  Aبا هم برابر باشند و هرچه در  Bو  Aهرگاه همه اعضای دو مجموعه  ❖

 .A=Bنویسیم: با هم برابرند و می Bو Aگوییم دو مجموعه هم باشد، می Aعضو 

 دو مجموعه که با هم برابر نباشند.دو مجموعه بنویسید که با هم برابر باشند و مثال: 

 

 های برابر را مشخص کنید.مجموعه مثال:

 10و  6الف: مجموعه اعداد طبیعی بین 

 11و کوچکتر از  7ب: مجموعه عددهای طبیعی بزرگتر از 

 باشد. 27ها ج: مجموعه سه عدد طبیعی متوالی که مجموع آن

 باشد. 9ها د: مجموع سه عدد طبیعی متوالی که میانگین آن

 را طوری پر کنید که دو مجموعه برابر شوند.جای خالی مثال: 

 

 را بیابید.    bو  aبا هم مساوی باشند، مقدار  Bو  Aاگر دو مجموعه  مثال:
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 : زیرمجموعه 2بخش

نویسیم:  است و می Aزیر مجموعه  Bگوییم وجود داشته باشد، می Aدر مجموعه  Bاگر همه اعضای مجموعه  ❖

B A 

 دو مجموعه بنویسید که یکی زیر مجموعه دیگری باشد و آن را با نمودار ون نمایش دهید. مثال:

 

 ها برقرار است را بنویسید.در نظر بگیرید، روابط مختلفی که بین آنرا   Cو  Bو  Aسه مجموعه مثال: 

     

 

 ایستگاه نکته: 

 هر مجموعه زیرمجموعه خود است. چرا؟ :1نکته

 هاست. چرا؟مجموعه تهی زیر مجموعه همه مجموعه: 2نکته

 نیز هست. چرا؟  Cزیرمجموعه  Aباشد، آنگاه   Cزیر مجموعه  Bباشد و  Bزیرمجموعه  Aاگر : 3نکته

Aاگر  :4نکته B   وB A   باشد، آنگاهB A= باشد.می 

 

 های یک مجموعه نوشتن همه زیر مجموعه

 نویسیم.میهای صفر عضوی، سپس یک عضوی، سپس دو عضوی و ... را برای این کار ابتدا زیرمجموعه ❖

A{1,2}های  همه زیر مجموعه مثال:  را بنویسید. =
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}های مجموعه  همه زیر مجموعهمثال:  , , }B a b c=  .را بنویسید 

 

 عضوی برابر است با: .........  nهای یک مجموعه تعداد زیرمجموعهنکته تکمیلی: 

 عضوی چقدر است؟  8های یک مجموعه تعداد زیرمجموعهمثال: 

کند؟ اگر یک عضو  های آن چه تغییری میاگر به اعضای یک مجموعه یک عضو اضافه کنیم، تعداد زیر مجموعه مثال:

 کم کنیم چطور؟ 

 های آن را مشخص کنید.چند عضو دارد؟ زیر مجموعه {{1},1}مجموعه   مثال:

 

 

 ها به زبان ریاضی : نمایش مجموعه3بخش

 های عددی مهم: مجموعه

 ={...,1,2,3} اعداد طبیعی:  

W{...,0,1,2,3} :اعداد حسابی = 

,...} :اعدادصحیح 2, 1,0,1,2,...}= − − 

 عددی: های  محدوده 

>با ترکیب   ❖ و    عددی مشخص کرد.  محدوده توان یک  با یک متغیر و عدد می ≥

 اعداد مربوط به هر محدوده را مشخص کنید. مثال:

3xالف:         :3بx  
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1xج:          :1دx  

1ه:   5x        :1و 5x  

1ز:  5x  

 هر محدوده عددی را با توجه به شرط داده شده به دست آورید.مثال: 

 

 نمایش مجموعه به زبان ریاضی 

 کنیم: صورت زیر عمل میبرای نمایش مجموعه اعداد به زبان ریاضی به  ❖

 

 ای که مشخص کننده اعضاست رابطهقسمت اول:  

 محدوده عددی برای قسمت اول قسمت دوم:  

 های زیر را با اعضایش مشخص کنید.مجموعهمثال: 

}الف:  | , 4}A x x x=   

}ب:   | , 4}B x x W x=   

}ج:   | , 2 3}C x x x=  −   

}د:   2| , 5}D x x x= +   

2}ه:   3| , 3 1}E k k k= −  −   
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 های زیر را به زبان ریاضی بنویسید.مجموعهمثال: 

F{3,4,5,6,7}الف:  = 

}ب:   2, 1,0,1,2}H = − − 

G{2,4,6,8,10}ج:   = 

I{...,3,6,9,12}د:   = 

J{5,8,11,14,17}ه:   = 

K{...,6,10,14,18,22}و:   = 

 مجموعه اعداد گویا را به زبان ریاضی بنویسید.مثال: 

 

 تمرین ایستگاه  

 ها با هم برابر شوند.مجموعه.جاهای خالی را طوری پر کنید که 1

 

}. در صورتی که  2 2, 3} { 3}x + − =  را بیابید. xمقدار  −

 

 عضوی چند زیرمجموعه دارد؟   6مجموعه . یک 3

 زیرمجموعه داشته باشد، چند عضو دارد؟  32. اگر مجموعه 4
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A{2,3,5,7}. مجموعه  5  را در نظر بگیرید.   =

 را بنویسید.  Aهای دوعضوی مجموعه الف: زیرمجموعه

 باشد. 4و  3هایی را بنویسید که شامل اعداد ب: زیرمجموعه

 

  توجه به نمودار ون مقابل گزینه صحیح را انتخاب کنید.. با 6

 

 مناسب قرار دهید.در جای خالی عالمت  Bو  A. با توجه به مجموعه 7

 

 درستی و نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. Bو  A. با توجه به مجموعه8

 

A{{1,2},1,2}. مجموعه  9  عضو و چند زیرمجموعه دارد؟ را در نظر بگیرید. این مجموعه چند   =

 

 . اعضای هر مجموعه را تعیین کنید.10
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 های زیر را به زبان ریاضی بنویسید.. مجموعه11

{ 7, 6, 5,...,9,10}
{ 5, 10, 15, 20,...}
{2,8,14,20,26,32}

A

B

C

= − − −

= − − − −

=

 

 ها درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه

 ها : اشتراک مجموعه1بخش

Aشود و با  گفته می Bو  Aباشد، اشتراک مجموعه  Bو Aمجموعه  ای که شامل همه اعضای مشترک  به مجموعه B 

 شود.نشان داده می

  

 ها را کامل کنید.تساوی C و   B  و Aبا توجه به مجموعه  مثال:

 

 ایستگاه نکته 

A         شود.می  ............اشتراک هر مجموعه با خودش،  :1نکته A =  

A شود.  ، ............ میاشتراک هر مجموعه با تهی :2نکته = 

A  هاست.   اشتراک دو مجموعه زیر مجموعه هر یک از آن :3نکته B A A B B 

Aاگر  :4نکته B  آنگاهA B A=چرا؟ . 
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 ها : اجتماع مجموعه2بخش

در یک مجموعه بنویسیم، مجموعه حاصل اجتماع دو مجموعه است که با   را  Bو  Aاعضای دو مجموعه همه اگر 

A B شود.نشان داده می 

 

A{1,4,5,7,9}های  با توجه به مجموعه مثال: B{2,3,4,5,7,8}و  = C{4,6,8,10}و   = موارد زیر   =

 را به دست آورید.

A   الف:  B    :ب   A C  

B   ج:   C   :د    A B C 

 

 ایستگاه نکته 

 اجتماع هر مجموعه با خودش، ........ است. به زبان ریاضی:  :1نکته

 شود. به زبان ریاضی: اجتماع هر مجموعه با تهی، ......... می :2نکته

Aداریم:    BوAبرای هر دو مجموعه دلخواه : 3نکته A B   وB A B 

Aاگر  :4نکته B  آنگاهA B B=چرا؟ . 
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 ها : تفاضل مجموعه3بخش

A B− اعضای ای است که مجموعهA  در آن وجود دارد ولی اعضایB  در آن نیست. به همین ترتیبA-B ای  مجموعه

 است که ........................................ .

 

 نه تنها با هم یکی نیستند بلکه هیچ عضو مشترکی ندارند!  B-Aو  A-Bتوجه داشته باشید که این 

A{1,2,5,7,8}های  با توجه به مجموعه مثال: B{1,3,6,7}و  =  را بیابید. A-Bو  B-A، دو مجموعه =

 

 ایستگاه نکته 

A......داریم:    Aبرای هر مجموعه دلخواه  :1نکته A− A.......و   = −=. 

Aداریم:   Bو  Aبرای دو مجموعه دلخواه  :2نکته B A−   وB A B−  

A.....تهی باشد آنگاه:    Bو Aاگر اشتراک  :3نکته B− B......و  = A− =. 

Aاگر : 4نکته B  آنگاه.....A B− =. 

نمودار ون مربوط به هر رابطه را   مثال:

 هاشور بزنید.

 



 

18 
 

 irwww.mrtavakoli.  مقدم محمدرضا توکلی  ها مجموعه : اولفصل   ریاضی نهم 

 ایستگاه تمرین 

 را بیابید.  اجتماع، اشتراک و تفاضلهای مجموعه Bو  Aهای .با توجه به مجموعه1

  

 

 

، اعداد طبیعی فرد یک  Cاعداد اول یک رقمی و مجموعه   Bاعداد حسابی زوج یک رقمی و مجموعه  A. اگر مجموعه 2

 های زیر را بیابید.رقمی باشد، مجموعه

)الف:  )A B C 

)ب:   )A B C 

)ج:   )A B C− 

 را روی نمودار ون نمایش دهید.  Cو B و  A. مجموعه 3

 

 

 

 های زیر را کامل کنید.. تساوی4
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 کنید.های خواسته شده را با اعضا مشخص با توجه به نمودار ون مقابل مجموعه. 5

A B  B C  A C−  

( ) ( ) ( )A B A C B C 

 

 های داده شده را روی نمودار ون مشخص کنید.مجموعه. 6

 

 د؟ دهن هایی را نشان میهای هاشو خورده روی شکل، چه مجموعه. قسمت7
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 ها و احتمالمجموعهدرس چهارم: 

 : فرمول احتمال1بخش

 اید.  های گذشته با فرمول محاسبه احتمال آشنا شده سال ❖

 

 

 گیریم.  ها به کار میاز این پس این فرمول را به زبان ریاضی و با کمک مجموعه ❖

 

 گوییم.می پیشامد ( یک Sبه هر زیرمجموعه از مجموعه همه حاالت ممکن) ❖

 کنیم. احتمال اینکه هر دو سکه رو بیاید را بیابید.پرتاب میدو سکه را مثال: 

 

 کنیم. احتمال پیشامدهای زیر را بیابید.یک تاس را پرتاب می مثال:

 بیاید. 6الف: 

 ب: عدد زوج باید.

 بیاید. 7ج: عدد کوچکتر از 

 د: عدد دو رقمی بیاید.

مهره مشکی است. یک مهره به طور تصادفی از کیسه  5مهره قرمز و  4مهره آبی،  3یک کیسه داریم که شامل  مثال:

 بیرون میاوریم، احتمال اینکه آن مهره قرمز باشد را بیابید.
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 : شمارش سریعتر)تکمیلی( 2بخش

کند که این کار را  بایست تعداد حاالت مطلوب و ممکن را بشماریم. اصل ضرب به ما کمک میدر فرمول احتمال می

 عتر انجام دهیم.های پیچیده سری برای حالت

راه وجود داشته   mراه وجود داشته باشد و برای انجام دادن کار دیگر  nبرای انجام دادن یک کار اگر اصل ضرب: 

nتوان به  باشد، هر دو کار را با هم می m .حالت انجام داد 

 تعداد حاالت ممکن در هر حالت را بیابید. مثال:

 کنیم.الف: دو تاس را با هم پرتاب می

 کنیم.بار پرتاب می 4ب: یک سکه را 

 کنیم.ج: یک تاس و یک سکه را پرتاب می

 کنیم.د: دو تاس و دو سکه را پرتاب می

 

 ایستگاه تمرین 

 ارت را به طور تصادفی از ظرف خارج کنیم:قرار دارد. اگر یک ک 15تا  1های کارت با شماره  15.در ظرفی 1

 الف: مجموعه حاالت ممکن را بنویسید.

 ب: چقدر احتمال دارد که عدد رو شده، عدد فرد اول باشد.

 باشد. 10تا  5ج: چقدر احتمال دارد که عددی بین 

 . اگر تاسی را دو بار بیاندازیم: 2

 های ممکن را تعیین کنید.الف: تعداد حالت
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 باشد. 5چقدر احتمال دارد مجموع دو عدد رو شده دقیقا ب: 

 ج: چقدر احتمال دارد دو عدد رو شده مثل هم باشند.

 باشد. 10د: چقدر احتمال دارد مجموع دو عدد رو شده حداقل  

  فرزند باشد، ابتدا مجموعه حاالت ممکن را مشخص کنید؛ سپس تعیین کنید چقدر احتمال  3ای دارای . اگر خانواده 3

 دارد که:

 الف: دو فرزند از این خانواده پسر و یک دختر باشد.

 ب: حداقل دو پسر داشته باشند.

 ج: حداکثر دو پسر داشته باشند.

کنیم، ابتدا مجموعه حاالت ممکن را نوشته، سپس مشخص کنید  . یک سکه و یک تاس را به طور همزمان پرتاب می4

 عددی زوج را نشان دهد.چقدر احتمال دارد که سکه رو بیاید و تاس  

    

 

 

 

 

 


