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 نگاه كلي به فصل دوم
:اهداف فصل دوم

هابا مفهوم مجموعهآشنايي.1

با.2  مجموعه تهي آشنايي

با.3  مفهوم تساوي دو مجموعهآشنايي

 با مفهوم زير مجموعهآشنايي.4

 با مفهوم اشتراك دو مجموعه آشنايي.5

ازهاي با مجموعه آشنايي.6  هم جدا

با.7  مفهوم اجتماع دو مجموعهآشنايي

و نامتناهي متناهي مجموعه هاي با مفهوم آشنايي.8

با.9 و مجموعه هاي اعداد نماد زير مجموعهآشنايي و تفاضل و اشتراك و نمادهاي اعمال اجتماع  بودن

ها.10 و ارائه مجموعه  آشنايي با روشهاي مشخص كردن

و حل مسائل روزمره پي ببرندها به اهميت نقش مجموعه.11 .در مدلسازي

و عملكرد مورد انتظار از دانش آموزاهداف كلي  رفتاري

:دانش آموزان بايد بتوانند
را.1 بامجموعه هاي كوچك و .اعضايش مشخص كنند با استفاده از نماد مجموعه

. مجموعه را با استفاده از نمودار به نمايش درآورنديك.2

آن, آنها داراي ويژگي مشتركي هستند اعضاي كه را هايي مجموعه.3 . كنند مشخصويژگي از طريق
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4.، .اعضاي آن پيدا كنندمشتركي براي ويژگي, در صورت وجود با داشتن اعضاي يك مجموعه

. كنند نبودن يك مجموعه را بررسيياتهي بودن.5

.دبررسي كنندو مجموعه را تساوي.6

.رابطه زير مجموعه بودن را بين دو مجموعه بررسي كنند.7

با.8 .دناعضا به دست آور مشخص كردناجتماع دو مجموعه را

.از هم جدا بودن دو مجموعه را بررسي كنند.9

با.10 . پيدا كنندي مشتركاعضامشخص كردن اشتراك دو مجموعه را

.تفاضل دو مجموعه را به دست آورند.11

و تفاضل اجتماع.12 . نمايش دهندهادو مجموعه را با نمودارو اشتراك

اومثال هايي از مجموعه هاي متناهي.13 .رائه كنند نامتناهي

.روشهاي توصيف رياضي مجموعه ها را براي ارائه مجموعه ها به كار برند.14

و.15 .مسائل خود را حل كنند از مجموعه ها در مدلسازي مسائل روزمره استفاده كنند

:آموزشي فصل دومروش

 از نمودار يا از طريق با استفاده, بازنمايي وضعيت در كالسبنابراين, اين فصل مبتني بر حل مسئله استروش تدريس

به. توسط دانش آموزان مي تواند در درك بهتر مفهوم كمك كند» ايفاي نقش« مدلسازي مسئله گروه هاي دانش آموزي

عنوان يك پيش سازمان دهنده آموزشي در نظر گرفته شده است كه در آن تمام مفاهيم مورد نظر آموزشي به طور 

و در بخشهاي  درك مسئله از اهميت بنابراين. مختلف اين مفاهيم يكي يكي آشكار مي شوندضمني گنجانده شده است

هر. مي تواند اين نقش را داشته باشد يا بازسازي وضعيتهاي مشابه نيزبه نمايش درآوردن. زيادي برخوردار است در

و دريافت پاسخ از طرف دانش آموزان، آن ها را در كه شرايطي مرحله سعي كنيد با پرسش از دانش آموزان قرار دهيد
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و از اين طريق بد فهمي هاي آن ها را نيز و فرآيند حل آن را در ذهن خود بازسازي كنند، بتوانند مدلسازي مسئله

.مي شودشناسايي 

دو در صورت تمايل مي توانيد. فعاليتها به گونه اي طراحي شده اند كه مي توان آن ها را فردي اجرا نمود  گروه هاي

.تشكيل دهيدنفره

و پرسيدن سؤاالتي به شكلهنگامي كه دانش آموزان مشغول انجام فعاليت هستند با نظارت بركار آن  فردي ها

دهيپايان رسان مي توانيد آن ها را هدايت كنيد يا در صورتي كه برخي از دانش آموزان زودتر از بقيه فعاليت را به

.به آن ها بدهيدرار سطح باالتردباشند، مي توانيد سؤاالت اضافي

پيشنيازها
Zمانندبرخي مجموعه هاي عددي خاصو با مفهوم مجموعه، عضويت، آشنايي نسبي• , N.

و تعداد دسته اي از اشياء معين•  آشنايي با شمارش

زمانبندي پيشنهادي براي تدريس اين فصل

درپيشنهاد مي شود اين . تدريس شود هفته5/1 فصل
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 دومنقشه مفهومي فصل

 بخشهاي فصل دومآموزش
مسئله گروه هاي دانش آموزي-1-2بخش

:اهداف بخش

و اعمال روي مجموعه ها• .آماده سازي دانش آموزان براي درك مفهوم مجموعه ها

و سا• خته شدن مفهوم اعمال روي مجموعه ها به طور غير انجام كار عملي روي مجموعه ها

.مستقيم

:پيشنيازها
 به نمايش درآوردن مجموعه ها با يك درك شهوديساده،ت حل معادال

عضويت در مجموعهمفهوم

و مجموعه هاي متناهي

ونامتناهي روشهاي مشخص كردن

مجموعهكردنارائه

و و اجتماع اشتراك

 دو مجموعهتفاضل

 هاي از اعداد مجموعه

 تهيمجموعه

مفهوم تساوي دو مجموعه

و طبقه دسته بندي كردن

بندي كردن اشياء

مفهوم مجموعه

 مفهوم زيرمجموعه
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:ي كليدي واژه

 اعضاي مشترك بين دو دسته از اشياء, تعداد اعضاي يك دسته از اشياء

:نگاه كلي به بخش

ب و عضويت آشنادر دوره راهنمايي، دانش آموزان تا.ه انديي نسبي پيدا كردا مفهوم مجموعه در اين فصل سعي مي شود

و ارائه مفاهيم ديگر مرتبط با مجموعه ها نگرشي مثبت در دانش آموزان براي استفاده از اين مفهوم  بر پايه اين دانسته ها

و مسائل با مجموعه ها ايجاد كنيم اب. در مدلسازي برخي پديده ها و حل يك مسئله اين,ورين منظه  فصل با مدلسازي

و نبودن اطالعات جزئي از فرآيند حل مسئله استيامرتبط بودن اطالعات، في بودن يا نبودنكا. آشنا شروع مي شود

شمبه خوبي ديده در اين بخش و حل معادله.ودي و مهارتها مرتبط تشكيل شبكه اي موجب ارتباط با معادله از مفاهيم

و  .نمايدمي درك عميق تري در دانش آموزان ايجاد مي شود

و افراد اين گروهها به رويهمي چون عضو مشتركياه در اين بخش واژه به عنوان واژه تخصصي مجموعه,و تعداد افراد

و كاربرد آن . استهاها استفاده نمي شود بلكه برگرفته از زندگي روزمره

:ورود به مطلب
با.رد با طرح يك سوال يا مسئله قابل توجه صورت مي گيرد در اكثر موا,ايجاد انگيزه  در اينجا اين فصل خود به خود

و طرح داستان مربوط به آن درس را آغاز كند و معلم مي تواند با همين مسئله . طرح يك مسئله آغاز شده است

:فعاليت آموزشي

و سعي در حل مسئله مطرح شده در كتاببا همراهي كردن با به فعاليتي مي رسيم كه همان, به طور مستقلداستان

و در زمينه ديگري طرح شده است تا دانش آموزان خودشان نيز آن  مسئله حل شده در كتاب است كه با زبان ديگري

.مسئله را مستقال حل كنند
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29 صفحهفعاليت

همداددعت):1(بند و احمد روي 4894142:وستان اكبر =−

هر نفر23از آن برخي دوستان اكبر به تنهايي كافي نيست زيرا ممكن است تعداددانستن):2(بند .دو نفر باشند دوست

19423 كه دوست احمد نيستند برابر اگر چهار نفر دوست مشترك باشند، تعداد دوستان اكبر):3(بند . است−=

291948پس تعداد دوستان احمد برابر . است−=

:ارزيابي يادگيري

به دانش آموزان بدهيد تا با نمودار) حداكثر دو مجموعه(مثال هايي از زندگي روزمره كه با مجموعه ها ارتباط دارند

و مجموعه دانش آموزان مدرسه باشد كه خواهر دارنAعنوان مثال فرض كنيدبه.مدلسازي كنند  مجموعهBد

و تعداد دانش آموزاني كه فقط خواهر. دانش آموزان مدرسه باشد كه برادر دارند با دادن تعداد دانش آموزان مدرسه

و تعداد دانش آموزاني كه فقط برادر دارند از دانش آموزان بخواهيد كه تعداد دانش آموزاني كه هم خواهر دارند, دارند

را. برادر را مشخص كنندو هم  و تعداد دانش آموزاني كه برادر دارند همچنين تعداد دانش آموزاني كه خواهر دارند

.مشخص كنند

:محدوده مطالب
و اشتراك اعضايداعدتبين ارتباط. سه مجموعه مورد نظر نمي باشدكار همزمان با مجموعه ها مورد نظر اجتماع

و مسائل از مفهوم تعداد. نمي باشد  اعضاي مجموعه هاي متناهي فقط به عنوان ابزار براي آموزش استفاده شده است

. مورد نظر نمي باشدامربوط به شمارش تعداد اعضاي مجموعه
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:نكات مهم

و حل مسئله، ارزيابي كافي بودن يا نبودن اطالعات در حل مسئله مورد تأكيد است . مهارت مدلسازي

وم3-2و2-2 هايبخش مجموعهريزجموعه ها

اهداف بخش

ي مشخص شده از اشياء• و تعميق مفهوم مجموعه به عنوان دسته  يادآوري

آنو نماد مجموعهدرو عدم عضويت يادآوري مفهوم عضويت•

 تقويت مهارت در تشخيص اعضاي مجموعه•

آنوآشنايي با مجموعه تهي•  نماد

 مفهوم تساوي دو مجموعهآشنايي با•

و نماد آن آشنايي با مفهوم زيرمجموعه•

و حقيقي از نظر زير مجموعه يكديگر بودن•  مقايسه وضعيت مجموعه اعداد طبيعي، صحيح، گويا

پيش نيازها

و دسته  بندي براساس ويژگيآشنايي با مفهوم طبقه بندي

واژه هاي كليدي

 زيرمجموعه, تهي, مجموعه، عضويت، تساوي
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نگاه كلي به بخش

, مفهوم دسته هايي از دانش آموزان كه با آنها برخورد شده است, اشاره به مسئله گروههاي دانش آموزي با بخشدر اين

كه. توضيح مختصر داده مي شودسپس مفهوم مجموعه در يك كادر. به عنوان مجموعه مطرح مي شود توجه كنيد

و در هيچ كجا مفهوم مجموعه از طريق مفاهيم ديگر تعريف نمي شود ما فقط. مفهوم مجموعه مستقيما درك مي شود

. قراردادهايمان را در كار كردن با مجموعه ها مشخص مي كنيم

و مجموعاين مبحث و كوچك و عدم با ارائه مثالهايي از مجموعه هاي ساده و كار روي مفهوم عضويت ه هاي عددي

ب. عضويت ادامه مي يابد . مي شودارائه كه عضو ندارد خاصمجموعهيكه عنوان مجموعه تهي

دو. شودمي تعريف اعضاي دو مجموعه از طريق يكساني مفهوم تساوي دو مجموعه از طريق مثال تاكيد مي شود كه

و با هم مساوي ريف شده باشند ولي با اين حال اعضاي يكساني داشته مجموعه ممكن است با روشهاي متفاوتي تع باشند

ها.باشند و ترتيب, با استفاده از شيوه تعريف تساوي مجموعه از طريق چند مثال توضيح داده مي شود كه تكرار اعضا

و آن را تغيير نمي دهد, اعضا . تاثيري در مجموعه ندارد

و از طريق يادآوري وضعيت گروههاي دانش آموزي نسبت به در بخش بعدي وارد مفهوم زيرمج موعه مي شويم

و در مثالهايي اين مفهوم تمرين مي شود, مجموعه افراد كالس .مفهوم زيرمجموعه ارائه مي شود

:ورود به مطلب

و براي شناختن يك اين بخش را مي توان با طرح اين سوال آغاز كرد كه شناخت مجموعه ها چگونه انجام مي شود

ها.مجموعه چه چيزهايي را بايد بدانيم  با ايجاد يك مباحثه مي توانيد دانش آموزان را به يك درك صحيح از مجموعه

و مفهوم تساوي مجموعه ها را نيز استخراج كنيد . راهنمايي كنيد

و آن را توسط نيز از طريق ارائه مثالهايي جالب توجه رابطه زيرمجموعبراي ورود به مفهوم زيرمجموعه ه را نشان دهيد

. پيشنهادات دانش آموزان نامگذاري كنيد
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:فعاليت آموزشي

و به كارگيري نمادهاي مربوط به عضويت و تمرين كافي روي چگونگي مشخص شدن مجموعه ها پس از ورود به مطلب

اآنهدفو عدم عضويت به يك تمرين در كالس مي رسيم كه  .ز مفهوم عضويت است، ارزيابي درك دانش آموزان

.حل اين تمرين به شكل زير است

31 صفحه تمرين در كالس

CBA
CBA
ABC

CBA

∈∈∈
∉∈∈
∉∉∈
∉∉∈

444
333
222

111

و مثالهاي آن به يك تمرين در كالس مي رسيم كه و آموزش مفهوم تساوي  ارزيابي دركآنهدف پس از اين تمرين

هاااننش آموزاد . حل اين تمرين به شكل زير است.ستاز مفهوم تساوي مجموعه

23تمرين در كالس صفحه

و مجموعه معلمين حسين دو مجموعه مساوي با):1(بند جواد معلم زيرا همه معلمين. هم هستند مجموعه معلمين جواد

و همه معلمين حسين معلم جواد هستند .حسين

از يك رقميمجموعه اعداد فرد):2(بند } عبارت است }9,7,5,3,1=Aاعداد اول يك رقميمجموعهو 

}عبارت است از }7,5,3,2=BپسA B≠

. مجموعه تهي استبرابراين مجموعه عضو ندارد، پس):3(بند

و مثالهاي آن به يك ، ارزيابيآنهدف تمرين در كالس مي رسيم كه در بخش بعدي بعد از آموزش مفهوم زيرمجموعه

و زير مجموعه بودن است و درك دانش آموزان از مفاهيم عضويت .حل اين تمرين به شكل زير است. دانسته ها

34تمرين در كالس صفحه

} مثال):1(بند }cbaA .هر مجموعه سه عضوي ديگريا,=,,
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و مجموعهb مثال):2(بند } را حذف مي كنيم }caB  استA عضوB از آنجا كه هر عضو. را به دست مي آوريم=,

AB داريم ⊂.

و آنd عنصر جديدي مانند):3(بند به در نظر مي گيريم  مجموعه جديد به صورت.اضافه مي كنيمBرا

{ }dcaC كه. خواهد بود=,, CB, استC زيرمجموعهBروشن است  لزومي ندارد رابطهCوAاما بين.⊃

. زيرمجموعه بودن برقرار شود

و اين فقط در حالتي است كه دو مجموعه، بله):4(بند دو مجموعه مي توانند هر كدام زيرمجموعه ديگري باشند

.مساوي باشند

}مثال, بله):5(بند }3,2,1=Aو{ }4,2,1=B

N, بله):6(بند Z⊂

Z, بله):7(بند Q⊂

Q, بله):8(بند R⊂

:رزيابي يادگيريا
: ازدانش آموزان بخواهيد

مي- .ناسند بيان كنندش مثال هايي از مجموعه هايي را كه

ازمث- .يكي يكي نوشت آن ها را اعضايبياورند كه نتوان مجموعه ها ال هايي

.بررسي كنندرا تساوي مجموعه هايي را كه اعضايشان تكرار شده-

.مثالهايي از مجموعه هاي مساوي بياورند كه تعريف آنها متفاوت است-

.زيرمجموعه هاي مجموعه هاي كوچك را بنويسند-

.ه داده شده ارائه كنند چند مثال از زيرمجموعه هاي يك مجموع-
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محدوده مطالب
يا تساوي بررسيو مجموعه هايي كه اعضاي آنها دوباره مجموعه باشند مورد نظر نمي باشند, پيچيدهمجموعه هاي

ها.زيرمجموعه بودن براي مجموعه هايي كه تشخيص اعضاي آنها پيچيده باشد مورد نظر نمي باشد  در زيرمجموعه

س .ره بيان نمي شودمفهوم زيرمجموعه

: نكات مهم
.و به همين خاطر زودتر ارائه شده استتوجه كنيد كه مفهوم تساوي مجموعه ها مهمتر از مفهوم زيرمجموعه است

 لزومي ندارد كه حتما تعريف تساوي از طريق مفهوم زيرمجموعه ارائه شود ولي بعد از تعريف زيرمجموعه مي توان

. كردارتباط بين آنها را بيان

و ترتيب قرارگيري از,ها در مجموعه اشياء توجه داشته باشيد كه عدم تاثير تكرار يك شيي مربوط به شيوه تعريف ما

و از طريق تعريف تساوي مجموعه ها  و تغيير ترتيب اشياء تغييري در تساوي است  است كه نتيجه مي شود تكرار اشياء

به. مجموعه ايجاد نمي كند . همين طريق اين نتايج به دست آمده انددر كتاب نيز

 بايد به گونه اي باشد كه بتوان بطور قطع مشخص كرد كه يك شئ عضو مجموعهتعريفدر تشكيل مجموعه ها،

آن.مي باشد يا نمي باشد اي مثال هايي آورده شود كه در  بيان شود كه نتوان يك مجموعه مشخص تعريف به گونه

. مجموعه آدم هاي خوب مثل,براي آن نوشت

: سطح باالتر

 در سطحليوداده مي شوند با مالحظه اعضاي آنها تشخيص تساوي مجموعه ها يا زيرمجموعه بودن,كتاب در سطح.

.دكربودن را بررسي مي توان تساوي يا زيرمجموعهو تشخيص ويژگي مشترك اعضا از طريق تعريف باالتر

مناسب است دانش آموزان.دنه تهي را به عنوان زير مجموعه همه مجموعه ها بشناسمجموعمي توانند انش آموزاند

در قويتر تعداد زيرمجموعه هاي  و سعي و چهار عضوي را بيابند و سه عضوي و دو عضوي مجموعه هاي يك عضوي

و اثبات كن و در صورت امكان حدسيه خود را بررسي .نديافتن الگوي در تعداد زيرمجموعه ها كنند
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:سواالت نمونه

و حسين با يكديگر پسرعمو باشند• آيا مجموعه پسرعموهاي علي با مجموعه پسرعموهاي حسين مساوي, اگر علي

 است؟ چرا؟

وضعيت اين دو مجموعه. را بنويسيد20و10مجموعه اعداد فرد بين. را بنويسيد20و10مجموعه اعداد اول بين•

 نسبت به هم چگونه است؟

حس• و و مجتبي سه همشاگردي هستند كه در كالس اول دبيرستان يك مدرسه تحصيل مي كنندعلي مجموعه. ين

A ممكن است تهي باشد؟چرا؟Aآيا, ناميمميAافرادي از اين كالس را كه نام كوچك آنها سه حرفي است 

 مي تواند برابر مجموعه همه افراد كالس شود؟ چرا؟Aعضو دارد؟ آيا حداقل چند

و حسين دو همشاگردي هستند كه مجموعه نمرات نيم ترم آنها با هم مساوي شده است• هم, علي اما معدل آنها با

. توضيح دهيد كه چگونه چنين اتفاقي افتاده است. فرق كرده است

:وزان قويتربراي دانش آم

}اگر• } { }6,4,3,2,1,4,1,22 =+= AxBعدد صحيح xرا طوري تعيين كنيد كه Bزيرمجموعه Aشود .

}مجموعه هاي• } { } { }0,,, φφو در مورد  را در نظر بگيريد، مجموعه هاي مساوي يكديگر را مشخص كرده

.لت نامساوي بودن مجموعه هاي ديگر توضيح دهيدع

} اگر• } { }22 ,,1 bba =,aوbچه مقاديري مي توانند باشند؟ 

و اشتراك6-2و5-2و4-2بخش هاو تفاضل اجتماع مجموعه

 بخشاهداف

با•  اجتماع دو مجموعه مفهومآشنايي
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 مفهوم اشتراك دو مجموعهباآشنايي•

با•  مفهوم تفاضل دو مجموعهآشنايي

بايجاد مهارت• و اشتراكه در  مجموعهو تفاضل دو دست آوردن اجتماع

و اشتراك مهارت در ايجاد•  مدلسازي مسائل واقعي برايو تفاضل استفاده از مفاهيم اجتماع

با• همهاي مجموعه مفهوم آشنايي  جدا از

:پيش نيازها

 هوم مجموعه، عضويتمف

:واژه هاي كليدي
ها, اجتماع مجموعه، اشتراك مجموعه ها، دو مجموعه جدا از هم  تفاضل مجموعه

هانگاه كلي :به بخش

هادر و اشتراك اين بخش شوو تفاضل مفهوم اجتماع و با استفاده از نمايشنبررسي مي  داده نموداري توضيحد

و غير عددي متناهي مورد نظر است، برايو تفاضلو اشتراك در اين مرحله اجتماع.دنمي شو مجموعه هاي عددي

و تعميق مفاهيم مي توان اين مفاهيم را به مفهوم زير مجموعه مرتبط نمود مفهوم دو به عالوه در اين بخش. توسعه

. مورد بررسي قرار مي گيردنيزاز هم جدا مجموعه 

ي به مفهومك وضعيت فرضي از دانش آموزان كه ويژگي هاي مختلف دارنددر بخش تفاضل مجموعه ها نيز با طرح

و ديگر،بخشهايتفاضل دو مجموعه پرداخته شده است بنابراين نظير  اين مفهوم در يك بستر واقعي مطرح شده است

و اعداد ارائه گرديده است، برقراري ارتباط كالمي با و بيان سپس مثال هايي از مجموعه هاي متشكل از نمادها  نماد ها

.است اين بخشمعني نمادها با زبان محاوره اي از ويژگي هاي مثال هاي ارائه شده در
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مفاز  و محاسبهيهااين )م بعدها در احتمال )BAP Uها.شددخواه استفاده در تعيين نيز ازاجتماع واشتراك مجموعه

و اشتراك مجموعه هاي عدديهاي مناسب در قسمتهايتمرينارائه دامنه تعريف توابع استفاده خواهد شد   اجتماع

.خواهد بودپايه اي براي درك بهتر دامنه توابع

:ورود به مطلب

و اشتراك نظ ويبراي ورود به بخش هاي اجتماع  براي دانش آشنار آنچه در كتاب عنوان شده است از محيط واقعي

ا و مثال هايي  همچنين با ارجاع به مسئله گروههاي دانش.ز مجموعه هاي عددي را مطرح كنيدآموزان استفاده كنيد

. آموزي مي توانيد رخ دادن اين عمليات مجموعه اي را در آنجا نشان دهيد

:فعاليت آموزشي

و ديدن مثالهاي آن به يك تمرين در كالس مي رسيم كه هدف آن و توضيح مفهوم اجتماع پس از ورود به درس

و رابطه آن با مفهوم زيرمجموعه استارزياب حل اين تمرين در كالس به شكل.ي درك دانش آموزان از مفهوم اجتماع

.زير است

53تمرين در كالس صفحه

}: الف):1(بند } { } { } { } AAA ===∪=∪ 9,5,19,5,1,9,5,19,5,19,5,1

}:)ب } { } { } { }7,9,5,19,7,5,9,5,19,7,59,5,1 ==∪=∪ BAو{ } { } { } { }1,9,7,59,5,1,9,7,59,5,19,7,5 ==∪=∪ AB

و مساويند∪ABو∪BAديده مي شود كه دو مجموعه . اعضاي يكساني دارند

و اين اعداد در7,5,1 اعدادAاعضاي)ج BAA نيز هستند پس∪BA هستند د اعداBهمچنين اعضاي.⊃∪

و اين اعداد در9,7,5 BAB نيز هستند پس∪BA هستند ∪⊂.

}مثال مي توانيم قرار دهيم):2(بند }9,8,7,6,5,4,3,2,1=C.كه CAروشن است CBو⊃ با مشاهده اعضاي.⊃

BA∪نتيجه مي شود CBA ⊂∪.
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و در صورت لزوم ارائه مثالهاي ديگر مي توان نتيجه گرفت درستي عبارتهاي):3(بند با بررسي علت درستي روابط باال

و براي هر مجموعه ديگري هم برقرار است .باال مربوط به مجموعه هاي خاصي نيست

م و ديدن مثالها به يك تمرين در كالس مي رسيم كه در بخش مربوط به اشتراك جموعه ها نيز پس از توضيح مفهوم

به. ارزيابي درك دانش آموزان از مفهوم اشتراك استآن هدف   نكات اينبا اين تمرين مي توان توجه دانش آموزان را

شتراك هر مجموعه با خودشاو مي باشد هر يك از آن مجموعه ها زير مجموعه اشتراك دو مجموعهكه جلب كرد

. حل اين تمرين به شكل زير است.مجموعه استآن برابر خود 

37تمرين در كالس صفحه

ا .نمايد كمك خوبي به درك دانش آموزاند گزاره ها مي توان براي نمايشنمودارستفاده از در اين تمرين

( ) ABA ⊂Iصحيح است .ABBA II .صحيح است=

( )BAA I⊂.نادرست است زيرا Aبهكهاعضايي داردBAIتعلق ندارد .

( )A A B⊂ Uصحيح است.( ) ( )BABA UI AAA.صحيح است⊃ =Iصحيح است.

φ=BAI)الف-2

CBA)ب ⊂⊂

φφφ)ج ≠≠= CBBACA III ,

CA

B

C BA

BA
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و ديدن مثالهاي آن به مسائل صفحه   مي رسيم كه هدف از آنها39در بخش بعدي پس از آموزش مفهوم تفاضل

اتمري و تفاضل مجموعه ها و اشتراك و ارزيابي درك دانش آموزان از مفاهيم اجتماع .ستن

)39 صفحه( مسائل

)2مسئله

})الف }6,5,4,3,2,1=BAUب({ }5,4,3=BAIج({ }2,1=− BA

})د }6=− ABه(( ) ( ) { }6,2,1=− BABA IU

))و ) ( )[ ] ( ) { } { } { }6,5,4,3,2,15,4,36,2,1 ==−− UIUU BAABBA

A)3مسئله BIاست نظير دايره قرمز .BA∪استنظير دايره آبي .B A−است سبز نظير ناحيه.

Aبا متناظر B−نموداري موجود نيست .

چوتوجه دانش آموزان را به اين مطلب جلب كنيد BAن كه BA است پس⊃ و برابر تهي است− .عضوي ندارد

 در اين تمرين اگر هر يك از مرحله ها را جداگانه هاشور بزنيد مي توانيد درك بهتري به دانش آموزان)4مسئله

.بدهيد

)گزينه)5 مسئله )CAB UIپ. صحيح است يمرس از ارائه پاسخ صحيح، رسم نمودار گزينه هاي ديگدر اين تمرين

.مجموعه ها در دانش آموزان ايجاد كندتواند درك بهتري از

}ديده مي شود)6مسئله }6,1=− BAو{ }5,4=CB I,پس{ }6,1,5,4)()( =− CBBA IU.

})7مسئله } { } AyxB =−=−= ,,75,2,7.Bپس, سه عضو متمايز داردAنيز سه عضو متمايز بايد داشته باشد 

كه. بايد اعداد متمايزي باشند7و−yوxو . باشد5يا-2 بايد برابر يكي از اعدادxو∋Bx داريم∋Axاز آنجا

2,5 پس دو حالت ممكن است رخ دهد. نيز همين نتيجه را مي توان گرفت−yبراي −=−= xy5,2 يا == xy

. xy=10 در هر دو حالت داريم
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اين. تقويت مهارت دانش آموزان در استدالل استوهاآگاهي دانش آموزان از برخي بد فهمي هدف از اين سؤال-8

و متوجه اين امر نشده است كه  دانش آموز تمام اعضايي كه از دو مجموعه باقي مانده اند را در مجموعه قرار داده است

)داريم ) ABA د.−⊃ }رستپاسخ }7,2=− BAاست .

 ويژگي براي اين. مي توان نوشت را نيزيپاسخ اين دانش آموز اشتباه است زيرا هر چهار عدد زوج متوالي ديگر-9

.و اين ويژگي اعضاي خاصي را مشخص نمي كندمشخص كردن يك مجموعه خاص كافي نيست

:ارزيابي يادگيري

و و اشتراك با طرح چند مجموعه از محيط بو تفاضل اين اقعي دانش آموزان، از آنان بخواهيد اجتماع ه مجموعه ها را

 بيان مثال هايي از نوع مثال.و نمودارهايي براي توصيف وضعيت اين مجموعه ها نسبت به هم رسم كنند دست آورند

ب .عنوان تمرين به دانش آموزان توصيه مي شوده زير

}اگر: مثال }3,2,1, =A{ } { } { }4,3,2,5,,4,3,2,1,3,2 === BCD،آيا CBA =Uآيا ؟چرا؟ 

DBA =I؟چرا؟ 

:محدوده مطالب
و تا حداكثرچهار مجموعه در محدوده اهداف پيش بيني و اشتراك بيش از دو مجموعه در استفاده از نمادهاي اجتماع

اجتماع نامتناهي يا اشتراك نامتناهي از مجموعه ها براي دانش آموزان از عنوان نمودن. استشده براي دانش آموزان

 شروع مطلب ارائه مثال هايي از محيط واقعي مورد نظر است پس از ارائه مفهوم، استفاده از مجموعهدراجتناب گردد، 

و اجتما و شركت پذيري اشتراك و كار با عالئم رياضي مورد نظر است خواص جابه جايي ع را در حين ارائه هاي عددي

.مطالب مي توانيد براي دانش آموزان مطرح نمائيد

:سطح باالتر
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:ر اينكهيبراي دانش آموزان قوي تر برخي ويژگي هاي مربوط به مجموعه ها را مي توان مطرح نمود نظ

CBACABA I⊂⇒⊂⊂  الف(,

ABABBABA ==⇒⊂ IU ب(,

از آنها خواست كه بررسي كنند براي ضمناً مي توان. مي توان نشان دادي نمودارنمايش اين ويژگي ها را با استفاده از

.روابط باال مثال نقضي وجود دارد يا خير

:ت نمونهسواال

: را به شكل زير تعريف مي كنيمCوBوA سه مجموعه•

ك فارسي مي توانندكهمجموعه همه انسانهايي A=ندنصحبت

ك چيني مي توانند كه مجموعه همه انسانهايي B=دننصحبت

C=كه در استراليا زندگي مي كنندمجموعه همه انسانهايي

:مجموعه هاي زير را به زبان فارسي بيان كنيد

CBA)ب∩BA) الف BA)ج∩∩ CBA)د− ∩∪ )(

. بنويسيدCوBوAمجموعه هايي كه به شكل زير بيان شده اند از طريق اعمال مجموعه اي روي

وليا استراكساني كه مجموعه) الف كفارسي مي توانند زندگي مي كنند .نندصحبت

كه)ب كفارسي مي توانند مجموعه كساني و در استراليا زندگي نمي كنندصحبت .نند

مي)ج و نه فارسي كمجموعه كساني كه در استراليازندگي مي كنند و نه چيني توانند صحبت .نند

صحيا چيني مجموعه كساني كه يا فارسي)د .و در استراليا زندگي نمي كنندبت كنند مي توانند

.مجموعه هاي زير را با هاشور زدن مشخص كنيد. به شكل زير نمايش داده شده اندCوBوAسه مجموعه•

CBABCAACBCBABA −∪∪∩∩−∪−∪ )(,)(,)(,)(,
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BABAاگر• ⊂⊂ 12 BAA: آيا مي توان گفت, ⊂21 Uچرا؟ 

12اگر• , BABA 21 آيا مي توان گفت⊃⊃ BBA I⊂؟ چرا؟

اگر•








Ν⊂〈≤= i
i

x
i

xAi .را مشخص كنيد مجموعه هاي زير21,

321 AAA II)�321 AAA UU)��� 

. را با نوشتن اعضا مشخص كنيدS. اطالعات زير داده شده استSاز مجموعه•

A

BBA

A

C

B
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 { } { }8,511,8,5,3 =IS)��� 

{ } { }13,11,7,5,413,11,5,4 =US)�

{ }8,13 S⊂)�

{ }13,11,9,8,7,5⊂S)�

ها8-2و7-�2�������بخش وي مجموعه ومتناهي هانامتناهي  مشخص كردن مجموعه

:اهداف بخش

و مفهوم مجموعه هاي آشنايي با•  اهيننامتمتناهي

 متناهيو تشخيص مجموعه هاي نامتناهي توانايي•

 مجموعه ها به صورتهاي مختلفتوصيف•

ها استفاده از عالئم رياضي براي نمايتوانايي• ي عدديش مجموعه

:پيش نيازها

ب و عالئم رياضي مانند آشنايي >∋ا مجموعه هاي اعداد و مضارب يك عددو,  قدر مطلق

:واژه هاي كليدي

 ويژگي مشترك اعضاي مجموعه مجموعه هاي متناهي، مجموعه هاي نامتناهي،

:نگاه كلي به بخش
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با.. عه هاي نامتناهي پرداخته شده استبه مجموبخش در اين   تعيين تعداد امكانمتناهي بودن يا نبودن يك مجموعه

هر چند است كه بتوان آن را با يك عدد مشخص كردي آن معناهبامكان تعيين تعداد. اعضاي آن مشخص مي شود

ما تعيين تعداد اتم ها وجود دارد، هر چندنامكادر مثال مجموعه اتم هاي موجود در جو،. در عمل نتوان آن را انجام داد

به پايان رسيدن يا نرسيدن شمارش اعضاي يك مجموعه شرط اصلي براي. اتمها را نداريمشمارش در عمل توانايي

 نمي باشدنامتناهي نشان دهنده مجموعه هاي مثال هاي مشخص فيزيكي هيچكدام.است نامتناهييامفهوم متناهي 

و صحيحاز نامتناهينشان دادن مجموعه هايبنابراين براي .نامتناهي استفاده شده است مجموعه هاي اعداد طبيعي

و بيان بعددر بخش  به شيوه هاي مشخص نمودن يك مجموعه پرداخته مي شود، نمايش مجموعه با نوشتن اعضا

و ويژگي مشترك اعضا با عالئم رياضي دو روش فقط از اين پر كاربرد مجموعه هاي كثرااصلي در ارائه مجموعه ها است

را. طريقها قابل ارائه هستند و با چند مثال مي توان نشان داد كه اكثر مجموعه ها استفاده از اين روشها ضروري است

ها هايروش آموزش اين شيوه. نمي توان با نوشتن يكي يكي اعضاي آنها ارائه كرد  ذكر مثال است زيرا, ارائه مجموعه

در. جا فقط نوعي از نوشتن رياضي آموزش داده مي شوددر اين آموزش شيوه هاي نگارش همواره با ارائه مثالهاي متنوع

.زمينه هاي متنوع قابل انجام است

:ورود به مطلب

و در مورد تعداد اعضاي مجموعه و نامتناهي مي توان از مفهوم آشناي تعداد اعضا آغاز كرد براي ورود به بحث متناهي

رفته رفته با بزرگ كردن اين مجموعه ها در حالي كه هنوز متناهي هستند مفهوم تعداد اعضا.ي مشخص پرسش نمودها

و نهايتا مجموعه هاي نامتن تاارا گسترش دهيد اگرچه ممكن است نتوان مقدار دقيق را مشخص كرد هي را مثال زنيد

.در اينجا مفهوم نامتناهي را مي توان معرفي كرد. توان شمرددانش آموزان خودشان اعتراف كنند اين مجموعه ها را نمي 

از بهتر است مجموعه هايي مشخص كردن مجموعهبخش براي ورود به و  نسبتا بزرگي را با اعضاي آن ارائه كنيد

يا. دانش آموزان بخواهيد اين مجموعه را به شكل كوتاهتري معرفي كنند  اين عمل با پيدا كردن يك ويژگي مشترك

ها. توليد اعضا با يك ضابطه معين امكانپذير است با ارائه چند نمونه از اين گونه مثالها مي توانيد روش نمايش مجموعه
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و توليد اعضا با يك ضابطه آموزش دهيد البته دانش آموزان ممكن است به هر دو اين. را از طريق ويژگي مشترك

و معلم بايد با راهنمايي هاي خود  .دانش آموزان را به اين روشها برساندروشها نرسند

:فعاليت آموزشي

 در بخش مشخص كردن مجموعه ها ذكر مثال. آموزش مفاهيم با ذكر چند مثال كامل مي شود,پس از ورود به مطلب

. مي رسيم43است تا به مسائل صفحه اين بخش روش آموزش

ص 43 فحهمسائل

)الف:1مسئله








=
4
1,

3
1,

2
1,1Aب({ }4,0,4−=Bج(







= 0,

2
1C

})الف:2مسئله }NnA n ∈= })ب2 }7,3 <∈= xNxxB

} داشته باشيدكه پاسخ توجه }7,0,3 <<∈= xxzxxBنيزدرست است.

.ناهي هستندو بقيه نامتناهي هستندمت»ه«و»ب«مجموعه هاي قسمت:3مسئله

:ارزيابي يادگيري

متناهي بودن يا نبودن در تشخيص آموزان را با ارائه مثالهاي متنوع از مجموعه هاي گوناگون مي توانيد توانايي دانش

و درك اين مفهوم بسنجيدو همچنين با ارائه يك مجموعه از طريق اعضا يا توصيف زباني  آموزان بايد دانش,مجموعه ها

و برعكس از طريق توصيف رياضي يك مجموعه از دانش آموزان بايد بتوانند,بتوانند توصيفي رياضي براي آن ارائه دهند

و نمونه هايي از اعضاي آن را ارائه كنند .طريق زباني آن مجموعه را توصيف كنند
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:محدوده مطالب

وعددر ارائه مطالب مربوط به مجموعه هاي نامتناهي و مفاهيمي مانند شمارا د اصلي يا كاردينال مجموعه هاي نامتناهي

و جزو .اهداف كتاب نمي باشدناشمارا مطرح نيستند

و معرفي مجموعه ها با بيان ويژگي مشترك اعضا در حد نمادهاي استفاده از آشنا براي دانش آموزان قابل طرح است

ن  آوردن مثال از مجموعه هايي كه در نمايش آنها.دباش نمي مجازشده اند نمادهايي كه تاكنون دانش آموزان با آن آشنا

.گردد به صورت ضابطه از نمادهاي زيادي استفاده مي شود اجتناب

:نكات مهم

و بيكراني تعريف مي شوند كه نبايد آنها را با و براي زيرمجموعه هاي اعداد حقيقي مفاهيم كرانداري  مفاهيم متناهي

 به عنوان1و0مثال مجموعه اعداد حقيقي بين. اين مفاهيم ارتباطي با هم ندارند.ر مجموعه ها مخلوط كنيددنامتناهي

از. يك مجموعه نامتناهي است ولي به عنوان زيرمجموعه اي از اعداد حقيقي كراندار است كرانداري يك زيرمجموعه

و اين منافاتي با نامتناهي اعداد حقيقي به معناي آن است كه قدرمطلق اعضاي آن زيرمجم وعه از عدد ثابتي كمتر هستند

. بودن آن زيرمجموعه ندارد

. البته هر زيرمجموعه متناهي از اعداد حقيقي خود به خود كراندار نيز مي باشد

ه موننسواالت

:اعضاي مجموعه هاي زير را بنويسيد•
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:از ضابطه مشخص كنيدمجموعه هاي زير را با استفاده•
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