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 آشنایی با مجموعه های اعداد

 اعداد حقیقی

نمایش داده می شود و شامل کلیه ی اعداد صحیح,گویا,طبیعی و  R مجموعه اعداد حقیقی که با

 ند.حسابی و همچنین شامل اعداد گنگ می شو

 است.{ ۱, ۲, ۳}... , طبیعی اعداد مجموعه. روندمی کار به شمردن هستند که برای، اعدادی اعداد طبیعی

 مجموعه این. آیدمی وجود به اعداد حسابی مجموعه آن، کردن اضافه با و ندارد وجود صفر عدد مجموعه در این

 .است نامتناهی مجموعه یک

 انگلیسی واژه آغاز از حرف این. دهندمی نمایش  یا N نماد ، مجموعه اعداد طبیعی را باریاضیات در

Natural.به معنای طبیعی، گرفته شده است ، 

 .است شده اضافه آنها به هم صفر که هستند اعداد طبیعی همان اعداد حسابی

 را مجموعه این. شودمی گفته صفر عدد و منفی طبیعی اعداد و مثبت اعداد طبیعی مجموعه به اعداد صحیح

دهند. که در زبان آلمانی به معنی اعداد است( نشان می zahlen کلمه ابتدای)  یا Z با معموال ریاضی در

 .ست شمارای نامتناهی مجموعه اعداد صحیح، مانند مجموعه اعداد طبیعی، یک مجموعه

 : اعداد اول

پذیر نباشند. تنها بخش ۱ اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد

اول نباشد  ۱ تر ازگیرد. اگرعددی طبیعی وبزرگاست که جزو این اعداد قرار نمی ۱ استثنا عدد

 .مرکب است

 .باشد ۹ ،۷ ،۳ ،۱ فقط ممکن است اعداد ۱۱ تر ازاول بزرگ عدد یکان اعداد

 

 .دارد نام نظریه اعداد پردازد، می صحیح اعداد مطالعه به که ریاضیات ای ازشاخه

 

 عدد که شرطی به هستند، عدد صحیح دو تقسیم حاصل( کسری اعداد دیگر، زبان به یا) اعداد گویا

 اعداد صحیح اند(. bو  a که) نوشت توانمی  یا a/b شکل به را عدد گویا نباشد. هرصفر دوم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7
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 این. است شمارا ایمجموعه اعداد گویا مجموعه. دهندمی نمایش  با را گویا اعداد مجموعه در ریاضیات

 .است حقیقی اعداد ی از مجموعه ای زیرمجموعه همچنین، مجموعه،

 که یکسر ها را به صورتیعنی نتوان آننباشند،  گویا که هستند حقیقی ، یا اعداد اصم، اعدادیاعداد گنگ

 .است ناشمارا ایمجموعه گنگ اعداد مجموعه .نوشت باشند صحیح عدد شمخرج و صورت

 یابند. یعنی بخش اعشاری آنها تا بینهایتاعداد گنگ را وقتی به صورت اعشاری بنویسیم، هیچ گاه خاتمه نمی

 .رندشود و برخالف اعداد اعشاری متناوب، هیچ الگوی مشخصی هم نداتکرار می

 نمایش اعداد گنگ روی محور

 .نیمکنمایش همه اعداد گنگ روی محور کار راحتی نیست. در اینجا فقط به نحوه رسم اعداد رادیکالی اشاره می

 .کنیمبرای رسم اعداد رادیکالی از قاعده فیثاغورث استفاده می

 

خواهد شد. بنابراین یک  2√  باشد، اندازه وتر ۱دانیم که اگر در یک مثلث قائم الزاویه، اندازه دو ضلع برابر می

نیم و ککنیم که اندازه دو ضلع آن یک باشد. سپس پرگار را به اندازه وتر باز میمثلث قائم الزاویه رسم می

زنیم. نقطه برخورد دهیم و در جهت مثبت یک کمان میسپس سوزن پرگار را روی مبدأ مختصات قرار می

 .است ۲کمان با محور، همان رادیکال 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%B1_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%B1_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%28%DA%A9%D8%B3%D8%B1%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%28%DA%A9%D8%B3%D8%B1%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC_%28%DA%A9%D8%B3%D8%B1%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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 .باشد ۲و ضلع دیگر آن رادیکال  ۱ای رسم کرد که یک ضلع آن برابر ، باید مثلث قائم الزاویه۳برای رادیکال  

 

 .دهدشکل زیر که شبیه به حلزون است، رسم اعداد رادیکالی با مثلث قائم الزاویه را نشان می

 

 چند نکته مهم 

عددی  3√4   مثال .a=۱ گنگ است مگر اینکه عددی ab عددی گنگ باشد، آنگاه b عددی گویا و a اگر -۱

 .گنگ است

3   عددی گنگ است. مثال a+b عددی گنگ باشد، آنگاه b عددی گویا و a اگر-۲ + 𝜋 عددی گنگ است. 

4    هم عددی گنگ است. مثال a-b عددی گنگ باشد، آنگاه b عددی گویا و a اگر-۳ − عددی گنگ  5√

 .است

  عددی گنگ باشد، آنگاه b عددی گویا غیر صفر و a اگر -۴
𝑎

𝑏
 .عددی گنگ است 

  عددی گنگ باشد، آنگاه b عددی گویا غیرصفر و a اگر -۵
𝑏

𝑎
 .عددی گنگ است 
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 05تا  1بخش پذیری اعداد
    همه ی اعداد (1

     بخش پذیر باشد)اعداد زوج( 2رقم سمت راست عدد بر (2
          

 بخش پذیرباشد 3مجموع ارقام بر        (3

 

 بخش پذیرباشد 4رقم سمت راست عددبر 4  (1      (4

 بخش پذیرباشد 4برابربقیه ارقام( بر 2()یکان+2           

  

 (0یا5بخش پذیرباشد) 0رقم سمت راست عددبر         (0
  

 بخش پذیر باشند 3وهم بر2اعدادی که هم بر          (6
  

 بخش پذیرباشد 7یاعددی باشدکه بر5کنیم،حاصلبرابر یکان کم 2اگربقیه ارقام را از          (7
  

 بخش پذیرباشد 8رقم سمت راست عدد بر 3          (8
  

 بخش پذیرباشد9مجموع ارقام بر            (9
  

 باشد. 5( یکان عدد2                           بخش پذیر باشند 0وهم بر2(اعدادی که هم بر 1          (15
  

 تقسیم کنیم برآن بخش پذیرباشد 11اگرمجموع اعدادیکی درمیان را ازهم کم کنیم وسپس بر                  (11

  
 بخش پذیر باشند 4وهم بر3اعدادی که هم بر                    (12

         
 بخش پذیرباشد 13برابریکان+بقیه ارقام بر4                   (13

  
 بخش پذیر باشند 7وهم بر2بر اعدادی که هم                    (14

  
 بخش پذیر باشند 0وهم بر3اعدادی که هم بر                    (10

  
 بخش پذیرباشد16رقم سمت راست عدد بر  4                   (16

  
 بخش پذیرباشد 17برابربقیه ارقام بر3برابریکان+2                   (17
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 بخش پذیر باشند 9وهم بر2هم بر اعدادی که                    (18
  

 بخش پذیرباشد 19برابریکان+بقیه ارقام بر2                   (19
  

 بخش پذیر باشند 0وهم بر4اعدادی که هم بر  الف(                   (25

 

 باشد 85یا55،25،45،65ب(یا دورقم سمت راست عدد؛                  

 

 بخش پذیر باشند 7وهم بر3اعدادی که هم بر                    (21
  

 بخش پذیر باشند 11وهم بر2اعدادی که هم بر                   (22
  

 بخش پذیرباشد 23برابریکان+بقیه ارقام بر7                   (23
  

 بخش پذیر باشند 8وهم بر3اعدادی که هم بر                   (24

 

 (70یا55،20،05بخش پذیرباشد) 20سمت راست عددبررقم 2                 (20
  

 بخش پذیر باشند 13وهم بر2اعدادی که هم بر                   (26
  

                 بخش پذیرباشد 27برابربقیه ارقام بر3برابریکان+3                (27
  

 بخش پذیر باشند 7وهم بر4اعدادی که هم بر                   (28
  

 بخش پذیرباشد 29برابریکان+بقیه ارقام بر3                   (29

 

 بخش پذیرباشد32رقم سمت راست عدد بر 0                   (32
  

 بخش پذیر باشند 11وهم بر3اعدادی که هم بر                   (33
  

 بخش پذیر باشند 17وهم بر2اعدادی که هم بر                   (34
  

 بخش پذیر باشند 0وهم بر7اعدادی که هم بر                   (30
  

 بخش پذیر باشند 9وهم بر4اعدادی که هم بر                   (36
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 بخش پذیرباشد 37برابربقیه ارقام بر3برابریکان+4                   (37

  
 بخش پذیر باشند 19وهم بر2اعدادی که هم بر                   (38

  
 بخش پذیر باشند 13وهم بر3اعدادی که هم بر                   (39

  
 بخش پذیر باشند 8وهم بر0اعدادی که هم بر                   (45

  
 بخش پذیر باشند 7وهم بر6اعدادی که هم بر                   (42

  
 بخش پذیرباشد 43برابریکان+بقیه ارقام بر13                   (43

  
 بخش پذیر باشند 11وهم بر4اعدادی که هم بر                   (44

  
 بخش پذیر باشند 0وهم بر9اعدادی که هم بر                   (40

  
 بخش پذیر باشند 23وهم بر2اعدادی که هم بر                   (46

  
 پذیرباشدبخش  47برابربقیه ارقام بر3برابریکان+0                   (47

  
 بخش پذیر باشند 16وهم بر3اعدادی که هم بر                   (48

  
 بخش پذیرباشد 49برابریکان+بقیه ارقام بر0                   (49

  
 باشد 05یا 55اعدادی که دو رقم سمت راستشان                   (05

 

 

 


