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 فصل نهم      
 تعداد عناصر مجموعه ها 
Cardinality of Sets 

 بخش اول 
  یمساو یبا اندازه ها مجموعه ها

موضوع ساده به  يکنگاه اول  رد     فصل در موردتعداد عناصر مجموعه ها است. ينتمام ا –مقدمه 
 .يماست که عناصر آنرا شمارش کن  یمجموعه ، فقط کاف يککردن تعداد عناصر  يداپ یبرا رسد.   ینظر م

۵اگر ۴باشد ، پس مثال اگر   باشد ، ۵

   است.حالت  نيدر ا  است.١١پس 
  یکران م  یمجموعه ها بکه  یشود هنگام  یو غامض م دهيچي، موضوع تعداد عناصر ، کامال پ قتيدر حق
 نيوجود دارد. و ا یکران  یچگونه انواع مختلف ب ميده حياست که توض نيفصل ا نيمهم اموضوع   شوند.

کران   یممکن است بو کران ها بزرگ تر هستد. دو مجموعه   یب گريکران ها از د  یب یکه بعض
 ٠ ميباش باشند ، اما داشته

 
  Sets with Equal Cardinalitiesیمساو یاندازه هابا  یمجموعه ها - ١.٩

است  اگر  که  ميتا کنون گفته ا  چه؟ یعنياندازه دارند ،   کيدو مجموعه  مييگو  یم  یوقت
را ، سپس عناصر  ميکن  یرا شمارش معناصر  باشند.  کسانيتعداد عناصر  یدارا و  

   است. مييگو  ی، م ميعدد بدست آورد کي، اگر  ميکن  یشمارش م
روش بر  نيا  هم بزرگ نباشند.  یلياگر مجموعه ها کران دار باشند و خ است  یروش خوب نيچه ا گر

 ميالزم دار یگريروش د  رسد.  ینم انيهرگز شمارش به پا راي. زستين  یکران ، عمل  یب یمجموعه ها
 نجايروش ا نيا  کران قابل استفاده باشد.  یب یمجموعه ها یکران  دار و هم برا یمجموعه ها یکه هم برا

   است.
٩ فيتعر ١ ١ 

  هيتابع دو سو کياگر  ميسينو  ی، و م اندازه دارند کيو دو مجموعه 
دارند ،  ینا مساو یاندازه هاوجود نداشته باشد ، پس مجموعه ها  یتابع نياگر چن  باشد.وجود داشته 

 ٠ یعني
 

٩ يرتصو ١ ١ 

 

���������	
���	���	��www.riazisara.ir



 رياضيات گسـسته آنيسـا ٩.١  مجموعه ها با اندازه های مساوی انوشـيروان صراف

340 
 

٩ يرتصو ١ وجود دارد ، پس   هيتابع دو سو کي کشد.   یم ريباال را به تصو فيتعر١
    کند.  یجور م   مجموعهبا  را مجموعه تابع   است.

 
٩ ريمانند دو اشکال در تصوو ، اگر  گرياز طرف د ١  هيتابع دو سو چيباشند ، پس ه٢

   است.پس   وجودندارد.
٩ ريتصو ١ ٢ 

 
 

٩مثال  ١ ١ 
اندازه هستند ،  کي یدارا۵و ۵ یتابع ها

   وجود دارد.با قاعده  هيتابع دو سو کي رايز
 

است که   یفقط کاف  وجود دارد.به از  هيدو سو یتابع ها یادياست ، پس تعداد زاگر 
   است. ميريبگ جهيتا نت ميکن دايرا پ از انها  یکي

٩ فيکه تعر ميکن  یم ديتاک ١ کران کار برد   یب یتابع ها یو هم برادار  کران  یتابع ها یهم برا١
   دارد.

 
٩مثال  ١ ٢ 

٩چرا ، جدول  دينيکه بب نيا یبرا است. دهد   یمثال نشان م  ينا   ١ ،  ديرا مالحظه کن٣
  کند.   یم فيتوص هيدو سو کيکه 

٩جدول  ١ ٣ 

 
فقط  یحيهر عدد صحاست و هم پوشا.  کيبه  کيشده که هم  فيتوص یبه نحوکه  يدکن  یمالحظه م

عدد  کيهر  یجدول ، براپس بر اساس    آمده است.  یطوالن تينها  یدوم ب فيمرتبه در رد کي
 بر اساس جدول رايهم است ز کيبه  کي  پوشا است.پس وجود دارد با  یعيطب
 ديبابودن  هيدو سو ليدل نيبه هم  باشد.گاه  است ، هر ميدار
٩ فياساس تعر بر ١    است. که ميريبگ جهينت١
 

٩مثال  ١  رسد که   یبه نظر م  یطرف منطق کياز   شود.  یاست باعث آشفتگ ممکن٢
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 ، گرياز طرف د  کران است.  یپس اندازه آنها هر دو ب  کران  هستند.  یهر دو بو  يراباشد ، ز
٩ فيتعر  است.  یهم منف مثبت و شامل هم اعداد رايز  .ديآ به نظربرابر  است دو ممکن ١ ١ 

  یجور مرا با مجموعه  مجموعه بودن  هيدو سو رايز  کند.  یمشکل را حل م نيا
 کند  یخالصه م موضوع را نيا ريز هيقض  کند.

 
٩ هيقض ١ ١ 

   است.است ، پس  هيدو سوچون 
 
کران   یب یدرنگ ما را وادار کند که تابع ها  یاندازه دارند ، ممکن است ب کيو که  قتيحق نيا
  م؟يکن  یم سهيرا مقاو مثال چگونه  . ميکن سهيرا با هم مقا گريد
 

نشان داد  یاو با هوشمند  مرتبه جرج کانتور کشف کرد.  نيموضوع را اول نيا٠ قتيدر حق

٩ فيبر اساس تعر پس  وجود ندارد.  هيتابع دو سو  چيهکه  ١ ١ 
 

 اثبات 
  یقيعدد حق کي قايکه دق یبطور ميرا  کنار هم قرار ده یعيو طب  یقياعداد حق ميتوان   ینم ميده   ینشان م

   .ميکن  یکار از برهان خلف استفاده م نيا یبرا  داده شود. صيتخص یعيعدد طب کيبه 
را  یعيو طب  یقياعداد حق ميتوان  یپس م کران و قابل شمارش هستند.   یب یقياعداد حق ميکن  یفرض م

چند زوج ارتباط به  ميکن  یپس فرض م  آنها بر قرار باشد. نيب کيبه  کيکه ارتباط  ميده بيترت یطور
٩جدول  یعني،  ريصورت ز ١   یقيو سمت راست اعداد حق یعيستون سمت چپ اعداد طب  باشد.۴

   هستند.
٩جدول  ١ ۴ 
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  یحاال  نشان م ظاهر شود. ستيدرل  يیجا کيدر   یقياز عدد حق کياست که هر کدام و هر  نيفرض ما ا
٩جدول  تصور ما اشتباه است.  نيا ميده ١ ۵ 
 

٩جدول  ١ ۵ 
 

 
 

 یبرا  .ميکن  یمتناظر ، سمت راست ، نگاه م  یقيستون سمت چپ ، به عدد حق يعیهر عدد طب یبرا
 یرقم اعشار نياول١ یعيعدد طب یمثال برا  .ديام نگاه کن یبه رقم اعشار یعيهر عدد طب

عدد  یبرا  است.٣  یقيعدد حق یرقم اعشار نيدوم٢  یعيعدد طب یبرا  است.۵ یقيمربوط به عدد حق
عدد  یرقم اعشار نيچهارم۴، یعيعدد طب یبرا  است.١  یقيعدد حق یرقم اعشار نيسوم٣ یعيطب
 و یعياعداد طب نيب کيبه  کيو ارتباط   ما غلط است. هيپس فرض اول  آخر.  یاست و ال٩  یقيحق
 ندارد. وجود یقيحق
 
٠جدول شماره   .ديهم مالحظه کن گريجدول د کي   ٩ ١ ،  بيدار  ار هيبردار سا،   جدول ينا در ۶

است و سمت راست  یعيستون سمت چپ عدد طب  دهد.  یرا نشان م  یقيعدد حق یام اعشاررقم 
  دو مجموعه وجود ندارد. نيا نيب کيبه  کيرابطه  چيکه ه ديکن  یمالحظه م  است.  یقيعدد حق

   پس 
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٩جدول  ١ ۶ 

 
٩ يهقض ١ ٢ 

 پس ،  ستين هيدو سو. 
 

  هستند. یمساو یاندازه ها یدارا یرو١و  یدهد که بازه ها  یمثال بعد نشان م
٩ ريتصو ١ ٧ 

٩ ريتصو ١ ٧ 

 

 
 

٩مثال  ١ ٣ 
 ١ دينشان ده

 پاسخ 
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∞ ميکار الزم است نشان ده نيا یبرا  یهندس قيتابع را از طر نيا  است. هيدو سو١

 یرو  مثبت محور قسمت را به صورت بازه  . ميکن  یم فيتوص
٢

فرض   .ديريدر نظر بگ
٩ ريد ، آنطور که در تصوباشمحور  یرو١ ديکن ١  و∞  ، ديکن  یمالحظه م٧

 بر هم عمود هستند.١
١نقطه   کي ريتصو  : ميکن  یم فيرتعريز را به  صورتدهد.  یم نشان١

   کند.  یرا قطع ممحور ،تا که خط از   يیجا ١نقطه 
   .ميمتشابه دار یمثلث ها بر اساس

١

١
 

 پس 

١
 

 
 

 یعني  مجموعه ها است. یکالس هم ارز رو کيمجموعه ها ،  یبودن اندازه ها  یمساو که نينکته مهم ا
 یتابع همان  مجموعه باشد. کي ميکن  یفرض م  است. یاست ، متقارن است و انتقال یانعکاس

 تيخاص یبرا  است. یانعکاس تيخاص نيا  است.پس   است. هيدو سو کي
 کيآن هم  وارون  ووجود دارد  هيدو سو کيباشد ، پس متقارن بودن ، اگر 

  ديبودن ، فرض کن یانتقال یبرا  است.پس است ، ١ هيدو سو
بر اساس  وجود دارند ،  پس و  یها هيپس دو سو  باشد.و 

٨ هيقض ۴ ٨بخش ٢    است.و لذا   است. هيدو سو کي ميدار۴
 

٩مثال  ١ ۴ 
   است.١ دينشان ده 

 پاسخ 
٠ مياست ، پس دار هيدو سو٢ فيبا تعرچون  ∞ 
٩مثال  نيهمچن ١    است.١است. پس ١دهد که   ینشان م٣

 
آنها وجود داشته  نيب یا هيدو سو کياگر اندازه دارند  کي، دو مجموعه  ميفصل گفته ا نيتا کنون در ا

 دهيا نيبا استفاده از ا  آنها وجود نداشته باشد. نيب یا هيدو سو چياگر همتفاوت دارند  یاندازه هاآنها   باشد.
چه  ميتا مشخص کن ميدار لهيوس کيپس ١ مي، نشان داد

اما ،   .ستندين یمساو یاندازه ها یهستند و چه زمان دارا یمساو یاندازه ها یدارا زمان دو مجموعه
اما  مييبگو ميتوان  یمثال م  چقدر است. قايآنها دق یاندازه ها مييکه بگو ميکرده ا زيپره بايتقر

و   بزرگ هستند.  یليآنها خ ري، ز ميکن انتخاب یعدد آنها یبرا ميتوان  ینم چقدر است؟ مسلماو 
 .ستين حيصح هم هستند کران  یب آنها مييبگو که نيا

  نه. ايهستند  یاندازه مساو یدو مجموعه دارا ميمشخص کن که چگونه ميداد حيبخش فقط توض نيدر ا  
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٩ ناتيتمر ١ 
 حيکار توض نيا یبرا هستند.  یمساو یاندازه ها یداده شده دارا یمجموعه هادو  دو  بهکه  دينشان ده

، نه به  ديدهنشان خود را با فرمول  حيتوض وجود دارد.  یگريبه د  یکياز  یا هيدو سو کيکه  ديده
   جدول. کيصورت 

 
و  

 
و  

 
و  

 

و  
 

و  
 

و  
 
 
 
 
 

٩ ناتيپاسخ تمر ١ 
 حيکار توض نيا یبرا هستند.  یمساو یاندازه ها یداده شده دارا یدو مجموعه ها که دو به دينشان ده

، نه به   ديده نشان خود را با فرمول  حيتوض وجود دارد.  یگريبه د  یکياز  یا هيدو سو کيکه  ديده
   جدول. کيصورت 

 
و  

 پاسخ 
 . ديکن رامالحظهتابع

  یعني راياست ، ز کيبه  کيتابع  نيا  فرستد.  یمرا به تابع  نيا 
 ٠ مي، دار ميريدو طرف را بگ یعيطب تميحاال اگر لگار،

بودن  هيلذا بخاطر دو سو٠باشد ، پس اگر  رايتابع پوشا است ، ز نيا
  ميريگ  یم جهينت
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و  
 پاسخ 

٠  ديکن  مالحظه
١

بر اساس آنچه در   د.فرست  یم١را به تابع  نيا

است ،  هيدو سو١و پوشا است ، لذا چون  کيبه  کيتابع  ني، ا ميمثلثات خوانده ا

 ١ ميريگ  یم جهينت
   است.

 
و  

 پاسخ 
که  ديکن  یمالحظه م

٧

٣
 ميدار رايزاست  کيبه  کي  فرستد.  یمرا به تابع 

٠
٧

٣

٧

٣
آخر را در  یتساو نيطرف

٣

٧
٠ مي، پس دار ميکن  یضرب م

 ٣پس ٠ حيعدد صح کي یاست برا٧باشد ، پس اگر  رايپوشا است ز
٠و    است. ٣   ميريگ  یم جهياست ، نت هيدو سولذا چون ٧
   است.

 

و  
 پاسخ 

است  کيبه  کي  است. هيدو سو٢شده به صورت  فيتعرتابع  ديمالحظه کن

٠ راي، ز ٢ ، پس  ميريگ  یدو م هيپا  تميلگار آخر یتساواز دو طرف ٢

عدد  کي یاست، برا٢شکل  یدارا یهر عنصر رايپوشا است ز٠ ميدار

 مياست ، پس دار هيدو سو چون تابع  است.٢پس ٠ حيصح
   است.

 
و  

 پاسخ 
تابع  ني. اديريدر نظر بگ٢ صورت شده به فيتعر١تابع 

٢باشد ، پس اگر  راياست ، ز کيبه  کي حال   است.٢
طرف معادله  کيلذا  و١ یگريصفر است و د اياز   یکينباشد ،  یمساو اگر

٢    است.لذا   متناقض است. نيزوج ، و ا گريفرد خواهد بود و طرف د٢
٢پس  ٢شود   یم٢   است و لذاپس ٢

زوج باشد ، اگر   .ديريدر نظر بگ کيپوشا است ،  مينيکه بب نيا یبرا  است. کيبه  کي
 باشد ، فرداگر  است.٢و  حيعدد صح کي یاست برا٢پس 
٢پس   پس٠ حيعدد صح کي یاست ، برا١
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١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١  
 . ميدار تيو در نها  است. هيدو سوو لذا   پوشا است.پس 

 
 

و  
 پاسخ 

مجموعه  ريز
١

١ ديفرض کن  .ديريرا در نظر بگ١ به ١

باشد و ١     باشد،  اگر شده فيتعرصورت 
١ ١

١
 یباشد برا

٠هر 
١

  ميکن  یبعد ، فرض م  است. هيدو سوتوان چک کرد که   یم  یبه اسان

١
١

١  

١باشد  و    باشد و ١اگر شده به صورت  فيتعر١

١
١

١
١

١
٠١هر  یباشد برا

١
دو توان چک کرد که   یم  یباز هم به اسان

١ بيلذا ترک  است. هيسو   ميريگ  یم جهينت تياست و در نها هيدو سو١
١ ١  
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  Countable and Uncountable Setsقابل شمارش  يرقابل شمارش و غ یمجموعه ها - ٢.٩
  . يمموضوعات مهم بخش قبل را خالصه کن يداجازه ده

 
   وجود داشته باشد. هيسودو  تابع  کياست اگر و فقط اگر  ميگفت
   وجود دارد. هيدو سوتابع  کي راياست ، ز ميگفت
   وجود ندارد.  یبرا یا هيدو سو  تابع چيه راياست ، ز ميگفت
 

 و  . ستين کيآنها همه  یکران هستند ، اندازه ها  یهر سه بو و که  یپس ، با وجود
مجموعه  یعني نيا  ، متفاوت است. گريآن دو د یبا اندازه هااندازه  دارند ، اما  یمساو یاندازه ها

   داشت. ميخواه يیها فيمورد تعر نيمتفاوت داشته باشند. در ا یتوانند اندازه ها  یکران م  یب یها
 

١آنرا به صورت  یاعضا ميتوان  یم . ميرا شمارش کنیاعضا ميتوان  یجهت م کياز  ٢ ٣ 
  .مينام  یمکران قابل شمارش   یتابع برا پس  . يممه دهاداابد کار را تا  ينا يد، اما با يمشمارش کن

  . ميبر  یباشد ، بکار م یکه اندازه اش مساو یهر مجموعه ا یاصطالح را برا نيهم
 

٩ فيتعر ٢ ١ 
  اگرکران قابل شمارش است ،   یبپس  مجموعه باشد.  کي يمک  یفرض م

  یاگر بقابل شمارش است  ريغ   وجود داشته باشد.مجموعه هيدو سوتابع  کياگر  یعني باشد. 
وجود نداشته  هيسودو  تابع  چيکران باشد و ه  یباگر  یعني  باشد.کران باشد و 

  باشد. 
 

  یب یبخش به مجموعه ها نيا قابل شمارش است.  ريغقابل شمارش است ، اما کران   یب پس
   .ميکن  یبعداً صحبت م قابل شمارش ريغ ی. در مورد تابع هاميده یکران قابل شمارش اختصاص م

 
وجود  هيتابع دو سو کياست ، لذا کران قابل شمارش باشد ، پس   یباگر 

 عضو نياول١.  کند  یرا شمارش معناصر که  ديطور تصور کن نيا ديتوان  یم  دارد.

کران قابل شمارش را   یمجموعه ب کياست   یمنطق آخر.   یو ال٣و سپس ٢ یبعد است. 
، مجموعه  ميمتوقف کن شمارش را اگر رايز  .ميکن کران تصور  ینوع مجموعه ب نيبه صورت کوچک تر

 کياست که  یعنصر  نيکمتر یدارا کران قابل شمارش  یتابع ب کي  کران.  یب شود ، نه  یکران دار م
نشان دادن  یبرا رامتداول است که نماد   باشد. کران  یو باز هم ب تواند داشته باشد  یم مجموعه

   شود. بکار برده شمارش کران قابل  یب یها مجموعه اندازه
.   

٩ فيتعر ٢ ٢ 
کران قابل   یپس هر مجموعه ب، یعني  شود.  ینشان داده مبا نماد  يعیاندازه عدد طب
 است اندازه   یشمارش دارا

 
 الف نات شود   یخوانده منماد 

  و ميپس دار
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٩    مثال ٢ ١ 
 به شده فيتعر تابع . باشد زوج حيصح  اعداد مجموعه٢ ديکن فرض

  .است پس  .است هيسو دو تابع کي که شود  یم مشاهده یآسان به٢ صورت
 و است شمارش قابل کران  یب مجموعه شود  یم جهينت ، است چون ، لذا

   .است
 
 بلند ستيل کي صورت به توان  یم را شمارش قابل رانک  یب مجموعه هر عناصر   :مهم قتيحق کي
١ کران  یب ٢ ٣  تمام شامل و شود  یم شروع١ عنصر کي با که یبطور نوشت،۴

٩ مثال در مجموعه یبرا مثال  .است عناصر ٢ ٢ نوشت توان  یم١ ٢ ۴  ليدل۴
٩ فيتعر ، است شمارش قابل کران  یب چون : است نيا هم ٢     هيسو دو تابع کي ديگو  یم١

 کران  یب ستيل کي صورت به را مجموعه دهد  یم اجازه ما به نيا  . ددار وجود
١ ٢ ٣  به صورت ستيدر ل توان  یم رااگر عناصر  يجهدر نت  .يسيمبنو۴

١ ٢  تابع دو کي صورت شده به فيتعر پس تابع نوشت ،٣
  یخالصه م ، هيقض کيرا به صورت  باال یگفته ها  است. قابل شمارشکران    یبلذا  است ، هيسو
   .ميکن
 

٩ هيقض ٢ ١ 
کران   یب ستيل کيط اگر عناصر آنرا بتوان در کران قابل شمارش است اگر و فق  یبتابع  کي

١ ٢ ٣    مرتب کرد.۴
 
چون   مجموعه تمام اعداد اول باشد. ديفرض کن :توان بکار برد   یرا م هيقض نيمثال که چگونه ا کي
٢عناصر آنرا به صورت  ميتوان  یم ٣ ۵ ٧ ١١  ان  قابل شمارشکر  یب، پس  ميسيبنو١٣

   است.
 
٩ هيقض گريد جهينت ٢  ميتوان  ینم رايقابل شمارش است ، ز ريکران غ  یب ميگو  یاست که م نيا١

   .ميسيکران بنو  یب ستيل کيتمام عناصر آنرا در 
 

 ريز هيقض قابل شمارش؟ ريغ اي کران قابل شمارش است  یمجموعه ب کي ايآ  .ديآ  یم شيپ  یسئوال
   سئوال است. نيپاسخ ا

 
٩ هيقض ٢ ٢ 

   قابل شمارش است. کران  یب يعنی ، يامجموعه اعداد گو
 اثبات 

کار  نيا  .ميسيبنو ستيل کيرا به شکل چگونه مجموعه  يمالزم است نشان ده ، يهقض يناثبات ا یبرا
٩کار را با جدول  نيا  .ميکن  یشروع م هيارا کيدر  ايدادن تمام اعداد گو بيرا با ترت ٢   یانجام م١

عالمت  انيدر م کيشود و سپس   یشروع مکه با  است ، حيتمام اعداد صح ستيل  يیباال فيرد  .ميده
شامل تمام  ، ميکن  یم ینامگزار  حيعدد صح کيهر ستون که با   تا به آخر. شود ،  یاعداد عوض م
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شامل ٢مثال ، ستون شماره   است.که صورت کسر  یبطوراست به صورت ساده شده.  یاعداد کسر

 یها کسر
٢

١

٢

٣

٢

۵

٢

٧
ستون شامل  نيا  است. رويو غ

٢

٢

٢

۴

٢

۶
 .ند  ا آنها گرد شده رايز  .ستين رويغ و

مثال  رايز  آمده.١شکل گرد شده آنها در ستون  قتيدر حق
٢

٢
و ١

٢

۴

١

٢
و 

٢

۶

١

٣
 رويغ و

   است.در  ايکه شامل تمام اعداد گو ديو مالحظه کن ديجدول را امتحان کن نيا ديتوان  یم  است.
 

٩جدول  ٢ ١ 

 
 

٩جدول   .ديرسم کن هيارا نيکران در ا  یب ريمس کيحاال  ٢ ٢ ، تمام  ديکن  یهمانطور که مالحظه م 

با  قرار دارند.  ريسم نيدر ا اياعداد گو
١

 کيرا در  ايتمام اعداد گو  .ديرا دنبال کن ريو مس ديشروع کن

  . ديکن  یم دايکران پ  یب ستيل
 

 
 

٩ هيبر اساس قض ٢   یعني کران قابل شمارش است.   یب ايمجموعه اعداد گو١
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٩جدول  ٢ ٢ 

 
 

کران قابل   یکران قابل شمارش ، خود ب  یب یمجموعه ها یکارتضرب د ميياست اگر بگو حيصح نيهمچن
   شمارش هستند.

 
٩ هيقض ٢ ٣ 

کران قابل   یهم بکران قابل شمارش باشند ، پس   یهر دو بو  یاگر مجموعه ها
   شمارش است.

 اثبات 
٩ هي. بر اساس قضکران قابل شمارش باشند  یهر دو بو  ميکن   یفرض م ٢ و  ميتوان  یم١
  . ميسيبنو ريمانند ز ستيدر ل

 
٩  جدول ٢ لذا  . ميده ليتشکتمام  انيکران از م  یب ريمس کيدهد چگونه   ینشان م٣

   کران قابل شمارش است.  یبپس   نوشت. ستيل کيتوان به صورت   یرا م
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٩جدول  ٢ ٣ 

 
 
 
هم قابل شمارش است پس   کران  یباست که ، چون  نيا هيقض نياز ا یريگ جهينت کي
   کران قابل شمارش است.  یب
 

٩ یتبع هيقض ٢ ١ 
١کران قابل شمارش  یمجموعه ب٢اگر  ٢ ٣  ی، پس ضرب دکارت ميداشته باش  

١ ٢    است. شمارش قابل کران  یهم ب٣
 اثبات 

 استقرا  قياثبات از طر
١   مجموعه٢ یکه برا ديکن  یمالحظه م ٩ هيقض کران قابل شمارش است.   یب٢ ٢ ٣ 

١  یضرب دکارت٢ یبرا ميکن  یفرض م ٢ بل شمارش کران قا  یب٣

١ یضرب دکارت باشد.  ٢ ٣   یبه اسان  کران قابل شمارش است.  یمجموعه ب١
   است. هيدو سو ريکرد که تابع ز قيتوان تصد  یم
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  ميپس دار
 

 کران قابل شمارش است.   ی، ضرب دو مجموعه ب يراستقرا ، ضرب ز يهبر اساس فرض
 

٩ يهو لذا بر اساس قض ٢    کران قابل شمارش است.  یمجموعه ب کي٣
 

٩ يهقض ٢ ۴ 
کران قابل   یهم بکران قابل شمارش باشند ، پس   یب یهر دو مجموعه هاو اگر  

   شمارش است.
 اثبات 

 هيکران قابل شمارش باشند ، پس بر اساس قض  یب یهر دو مجموعه هاو  ميکن  یفرض م
٩ ٢    نوشت. ريرا به صورت زو توان   یم١

 
 
 شود. ليتبدکران   یب ستيل کيکرد تا به   یدر هم و قاط ريرا به صورت زو    یتوان  یم

 
٩ يهپس بر اساس قض ٢    کران قابل شمارش است.  یهم بمجموعه ١

 
٩ يناتتمر  ٢ 

   کران قابل شمارش است.  یب ديکنثابت  - ١
 
۵ ديثابت کن - ٢   کران قابل شمارش است.   یب٣
 
   .ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ٣

  کران قابل شمارش است.   یمجموعه از مجموعه اعداد گنگ وجود دارد که ب ريز کي
 

  . ديثابت کن را ريزسقم گزاره  ايصحت  - ۴

مجموعه 
١

  کران قابل شمارش است.   یب
 
  . ديثابت کن را ريسقم گزاره ز ايصحت  - ۵

   کران قابل شمارش است.  یب١مجموعه 
 

   کند. ميکران قابل شمارش تقس  یمجموعه ب ريزرا به هشت که  نديک فيتوصافراز  کي - ۶
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٩ يناتپاسخ تمر ٢ 
   کران قابل شمارش است.  یب ديثابت کن - ١

 پاسخ 
به صورت  کران  یب ستيل کيتوان در   یمجموعه را م نيکه عناصر ا دياست که مالحظه کن  یکاف

١ ٢     کران قابل شمارش است.  یبنوشت ، پس ٣
 
۵ ديثابت کن - ٢   کران قابل شمارش است.   یب٣

 پاسخ 
۵شده به صورت  فيتعر  تابع  تابع بطور  نيا  .ديريرا در نظر بگ٣

۵به ما  رايهم است ز کيبه  کي  ت.وضوح پوشا اس ٣ ۵ ٣ 
۵پس   دهد.  یم  .مياست دار هيدو سوپس چون   است.و لذا ۵

و  
   .است ششمار لقاب نکرا  یب سپ
 
   .ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ٣

  ن قابل شمارش است. کرا  یمجموعه از مجموعه اعداد گنگ وجود دارد که ب ريز کي
  خپاس

 گگن داعدا تاس  یکاف طفق . تاس حيصح هگزار نيا
١ ٣ ۴

   .ديريبگ رنظ رد
 

  . ديثابت کن را ريسقم گزاره ز ايصحت  - ۴

مجموعه 
١

  کران قابل شمارش است.   یب
  خپاس

 ديکن هتوج  .است حيصح
١

 نکرا  یب نچو  .ميکن  یم بضر همرتب دص
٩ یفرع هيقض ساسا رب سپ ،است  ششمار لقاب ٢   .است ششمار لقاب نکرا  یب مه  حاصلضرب  نيا١
 
  . ديثابت کن را ريسقم گزاره ز ايصحت  - ۵

 کران قابل شمارش است.  یب١مجموعه 
  خپاس

  یعني تنوش نکرا  یب تسيل کي تبصور ار١ هک ديکن همالحظ  .است حيصح
 

   .است ششمار لقاب نکرا  یب ،مجموعه  سپ  
 
   کند. ميکران قابل شمارش تقس  یمجموعه ب ريزرا به هشت که  نديک فيتوصافراز  کي  - ۶

  خپاس
١ ره یبرا ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧  اب تاس تهمنهش هکباشد  یعيطب داعدا نآ ميکن  یم ضفر٨

  یعني٨ همانيپ هب
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  Comparing Cardinalitiesاندازه مجموعه ها  يسهمقا - ٣.٩
کران   یب یطرف ، مجموعه ها يکاز  وجود دارد.  یکران  یکه حد اقل دو نوع ب يمگرفته ا يادتا کنون 

انواع  ايآ  است.قابل شمارش  ريسپس مجموعه غ٠با اندازه قابل شمارش وجود دارند مانند 
 ديموضوع با نيا  یبر رس یاما برا  است. یدو ، وجود دارد ؟ پاسخ ار نيا ی، سوا یکران  یاز ب یگريد

 . ميکن  یمعرف هيو قض فيچند تعر
 

و البته اگر   .ستياست ، چ مييگو  یکه م نياز ا منظور ما ميمشخص کن ديابتدا با
را شمارش و عناصر   یوقت یعني.  ستيمنظور چ ميدان  یکران دار باشند ، م

کار  نيکران باشند ، ا  یبو اما اگر   دارد.عناصر کمتر از شود که   ی، معلوم م ميکرد
    توان شمرد.  یرا  نم کران   یمجموعه ب عناصر رايز  .ستين  یعمل

 
کران  یکه در مورد مجموعه ها ديکن  یمالحظه م . ميفائق شو مشکل نيکند که بر ا  یزبان تابع ها کمک م

داشته باشد ،  کيبه  کيتابع  کياست اگر و فقط اگر دار ، واضح است که 
٩ اگراميد  وجود نداشته باشد.پوشا  تابع چياما ه ٣    کند.  یم حيموضوع را تشر نيا١

٩ اگراميد ٣ ١ 

 
موضوعات باال را مجددا  ريز فيتعر  است. مييکه بگو نيا یبرا ميبر  یرا بکار م دهيا نيا
   کند.  یم انيب
 

٩ فيتعر ٣ ١ 
  مجموعه باشند. و  ميکن  یفرض م

   وجود دارد. هيتابع دو سو کي   یعني مييگو  یم  یوقت
تابع پوشا  چيوجود دارد ، اما ه کي به کيتابع  کي  یعني مييگو  یم  یوقت

   وجود ندارد.
   است. ايیعني مييگو  یم  یوقت
 

واضح شده به صورت  فيتعرتابع  . ديريرا در نظر بگو      مثال

عنصر  یبرا مثال رايز . ستياست ، اما پوشا ن کيبه  کياست که 
١

٢
 ميدار

١

٢
است 

٩ هيبر اساس قض قتيدر حق٠هر  یبرا ١ ٩بخش ٢ پوشا  تابع چيکند که ه  یم حيتصر١
٩ فيو تعر  وجود ندارد. ٣    ديگو  یبخش م نيدر هم١

١  
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   است.  يگربه عبارت د يا
 
 یبعد هيقض است.  یباشد؟ پاسخ ارکه  یوجود دارد بطورمثال  یمجموعه ا ياآ

  توان گفت   یدهد، م  یم حيتوض
 یمجموعه ها ريز هيمجموعه کل ايو   یمجموعه توان يعنی  ييمگو  یم  یکه وقت يدبخاطر آور

 
 

٩ يهقض ٣ ١ 
 از مجموعه باشد ، پس  کياگر 

 اثبات 
 دياما اثبات ما باپس کران دار باشد ، که اگر  يدقبل از شروع اثبات ، توجه کن

 کران   یمربوط به تمام مجموعه ها باشد ، هم کران دار و هم ب
 

٩ فيبر اساس تعر باشد.  یاريمجموعه اخت کي ميکن  یفرض م ٣ اثبات  یبخش ، برا نيهم١

پوشا تابع  چيوجود دارد اما ه کيبه  کيتابع  کي مينشان ده ديبا

   وجود ندارد.
 

 فيتعررا وجود دارد ،  کيبه  کيتابع  کي مينيکه بب نيا یبرا
   یعضو کي مجموعه را به از عناصر  کيهر ،  گريبه عبارت د  .ميکن  یم

  د. فرست  یم 
 يدفرض کن است.  يکبه  يککه چرا  يمده  یم يحتوض است. يکبه  يک  پس 

باشند  یتوانند مساو  یمو که   یتنها راه  است.پس   باشد.
   است. کيبه  کي،  است و لذا تابعپس   باشد.است که اگر  نيا

 
تابع  کيعکس  کنيم بر  فرض می  .وجود ندارد    تابع پوشا  چيه مينشان ده ديحاال با

 ميدارهر عضو  یکه برا نديتوجه ک وجود داشته باشد.  پوشا 
 ريرا به زاست که عناصر  یتابعپس   است.مجموعه  ريز کيپس 

 اياست مجموعه  ريعضو ز کي ايهر  یبرا یعني نيا  فرستد.  یم یمجموعه ها
   .ميکن  یم فيتعر ريرا به صورت زمجموعه  ريز کي یبرا دهيا نيبا ا  .ستين
 

 
 

وجود دارد  کياست ، پوشا و چون  مياست ، پس دارحاال ، چون 
   .ميکن  یم  یدو حالت را بر رس نيا٠ اي ايحاال   است.که  یبطور
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است ، پس   چونباشد و  ديبا فيبر اساس تعر پساگر : حالت اول
   تنااقض  است. نيو ا ميدار

است پس وچون  ميدار  فيتعراس پس بر اساگر   : حالت دوم
   .ميو باز تناقض دار ميدار

 
که تابع پوشا وجود  ميريگ  یم جهي، نت ميرس  یپوشا است به تناقض مچون فرض ما که 

   ندارد.
 
 فيوجود دارد اما پوشا وجود ندارد و برا اساس تعر کيبه  کيتابع  کيکه  نيا جهينت

٩ ٣   ميدار١
 

٩ هيبردن قض  بکارو با  ميکن  یشروع مبا مجموعه  ٣  رهيبطور مکرر در مکرر ، زنج١
   .ميآور  یرا بدست م رايکران ز  یب یاندازه ها

٢  
 

  یبطور ب جيو بتدرشود   یشروع مکه با   .ميکران دار  یانواع مختلف ب از کران   یب سلسله کيپس 

 و  یاما  ، مجموعه ها قابل شمارش استمجموعه   .ابدي  یکران وسعت م
دو  واست پس توان ثابت کرد که   یم  قابل شمارش هستند. يرآخر،   غ  یال

   باال است.٢مجموعه اول در فرمول 
 

، کم است ، مگر  ديبرخورد کن ندهيدر آو   از تر کران باال  یب یکه به مجموعه ها نياحتمال ا
   .ديمطالعه کن شرفتهيگسسته کامال پ اتياضير ديبخواه

 
٩ هيقض ٣ ٢ 

  قابل شمارش است.   کران  یکران قابل شمارش ، خود ب  یمجموعه ب کي  کران  یب  مجموعه ريز کي
 اثبات 

چون   باشد.کران قابل شمارش   یکران مجموعه ب  یمجموعه ب ريز کي يمکن  یفرض م    
١ ستيل کيتوان در   یکران قابل شمارش است ، عناصر آنرا م  یب ٢   یپس م  نوشت.،٣

تواند به   یمپس   تعلق دارند.انتخاب شده و به که از  ميسيبنو یستيرا در لعناصر  ميتوان
  یب جهيکران است و در نت  یآن هم ب ستيکران است ، ل  یبو چون  نوشته شود.  ستيل کيصورت 

   کران قابل شمارش است.
 

٩ هيقض ٣ ٣ 
   قابل شمارش است. ريغقابل شمارش باشد ، پس  ريغو اگر 

     اثبات 
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پس چون   نباشد.قابل شمارش  ريغقابل شمارش باشد ، اما  ريغو  ميکن  یفرض م
قابل  ريغکران است ، و   یبچون   کران باشد.  یب ديهم باپس ,کران است   یبو 

   یمجموعه ب کيکران   یمجموعه ب ريز کيپس   قابل شمارش باشد. کران  یب ديبا،  ستيشمارش ن
 قابل  ريغ کران  یب همپس   شمارش باشد. کران قابل  یب ديبااست ، پس کران قابل شمارش 

   تناقض است. نيا  شمارش. کران قابل  یشمارش و هم ب
 
 
 
 
 

٩ يناتتمر ٣ 
پوشا اگر تابع  مجموعه باشد.  کيقابل شمارش و  ريمجموعه غ کي ديفرض کن - ١

 توان گفت؟   یچه مباشد ، در مورد اندازه 
 
  . ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ٢

 است. قابل شمارش باشد ، پس  ريغاگر 
 

 
  . ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ٣

  قابل شمارش است.  ريغ١مجموعه 
 

  . ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ۴
 قابل شمارش باشد ، پس  ريغکران قابل شمارش و   یبو اگر 

  قابل شمارش است.  يرغ
 
 
 

 
٩ ناتيپاسخ تمر ٣ 

پوشا اگر تابع  مجموعه باشد.  کيقابل شمارش و  ريمجموعه غ کي ديفرض کن - ١
 توان گفت؟   یچه مباشد ، در مورد اندازه 

 پاسخ 
   .ريز ليبه دل .  قابل شمارش باشد ريغ ديبامجموعه 

 نيچنباشد. که  یباشد بطورعضو  کي ميکن  یفرض مهر  یبرا
  یدرست محاال مجموعه   پوشا است. رايوجود داشته باشد ، ز ديبا یعضو

لذا   هم است.قابل شمارش است ،  ريغپس چون   است. هيدو سوپس تابع    . ميکن
 هيقابل شمارش است بر اساس قض ريغاست ، پس قابل شمارش  ريمجموعه غ ريز کي

٩ ٣    بخش. نيهم٣
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  . ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ٢
 است. قابل شمارش باشد ، پس  ريغاگر 

 پاسخ 
 هيقابل شمارش است ، و بر اساس قض ريغباشد ، پس  ميکن  یفرض م غلط است. 

٩ ٣      است.بخش  نيهم١
  . ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ٣

  قابل شمارش است.  ريغ١مجموعه 
 پاسخ 

شده به  فيتعرکه تابع  ديچرا ، ابتدا توجه کن مينيکه بب نيا یبرا  است. حيصح
قابل  ريغاست ، و چون پس   است. هيدو سو کيصورت 

قابل  ريمجموعه غ ريز کيپس   قابل شمارش است. ريهم غشمارش است ، 
 هيقابل شمارش است بر اساس قض ريغ١است ، پس ١شمارش مجموعه 

٩ ٣    بخش. نيهم٣
 

  . ديرا ثابت کن ريسقم گزاره ز ايصحت  - ۴
 قابل شمارش باشد ، پس  ريغکران قابل شمارش و   یبو اگر 

  قابل شمارش است.  يرغ
  خپاس

  .باشد ششمار لقاب نکرا  یب ،عکس  رب ميکن  یم ضفر ،چرا  مينيبب هک نيا یبرا  .است حيصح
 هيقض ساسا رب الذ و ،است  ششمار لقاب نکرا  یب یها همجموع داتحا کي سپ

٩ ٢ ٩ شبخ۴   ديگو  یم همسال تصور اريز  .است متناقض نيا  .است شمارش قابل اتحاد نيا٢
   .است ششمار لقاب ريغ
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