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قوانین و اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)

در این درس می خواهیم قوانین و خواص مربوط به اعمال اجتماع و اشتراک را بررسی کنیم،
شما در اعداد حقیقی و برای دو عمل جمع ( )+و ضرب (*) قوانینی چون جابه جایی ،شرکت پذیری
و توزیع ِ
پذیری ضرب نسبت به جمع را می شناسید یعنی می دانیم:
		
خاصیت جابه جایی
 a+b=b+a؛ I)∀ a,b∈IR
خاصیت شرکت پذیری

a + (b + c) = (a + b) + c
a × (b × c) = (a × b) × c

 ؛ II)∀ a,b,c∈ IR

) a*(b+c)=(a*b)+(a*c؛III)∀ a,b,c∈IR

خاصیت توزیع پذیری * نسبت به +

توجه دارید که عمل  +نسبت به عمل * توزیع پذیر نیست( ،با ذکر یک مثال نقض این مطلب را
نشان دهید).
در مجموعه ها دو عمل  و  خواصی مشابه خواص فوق داشته و این خواص با توجه به خواصی
که در گزاره ها برای دو ترکیب (˅) و (˄) بیان شد قابل بررسی و اثبات می باشند .در فعالیت زیر ابتدا
توسط نمودار ون برقراری این خواص را مشاهده می کنید.
فعالیت

 1در هر یک از حالتهای زیر مجموعههای خواسته شده را هاشور بزنید( .برای هاشور زدن مانند
حالت (د) از دو رنگ استفاده کنید).
الف)
U
U
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A
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 2با فرض اینکه { U=}1,2,3,4,5,6و { A =}1,2,3و { B=}3,4,5و { C=}1,2,5,6در این صورت درستی هر یک
از تساوی های زیر را بررسی کنید.
(A  B=B  Aالف

( A  (B  C)=(A  B)  Cب

)(A  (B  C)=(A  B)  (A  Cپ

یادآوری :برای اثبات تساوی بین دو مجموعه  Aو  Bمی بایست ثابت کنیم  A⊆Bو .B⊆A
کار در کالس

با توجه به تعریف اعمال اجتماع و اشتراک و خواص جابه جایی ،شرکت پذیری و توزیع پذیری دو ترکیب فصلی و عطفی
می خواهیم این خواص یا قوانین را برای  و  اثبات کنیم ،شما این اثبات ها را کامل کنید:
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مجموعه مرجع  ،Uداریم:
مجموعه دلخواه  Aو Bاز
ثابت کنید ،برای هر دو
ٔ
ٔ

		
2

})B  A( = {x∈U| x∈B ˅ ....

جابه جایی ˅ تعریف اجتماع

مجموعه مرجع  ،Uداریم:
مجموعه دلخواه  C ،B ،Aاز
ثابت کنید ،برای سه
ٔ
ٔ
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}(A  B) = {x∈U| x∈A ˅ ....

تعریف اجتماع

تعریف اجتماع

تعریف اجتماع

()A  B( = )B  A

A  (B  C) = (A  B)  C

})A  (B  C) = {x∈U| .... ˅ x∈(B  C
})= {x∈U|x∈A ˅ (x∈B ˅.....

شرکت پذیری ˅

}= {X∈U|(....... ˅ X∈B) ˅ X∈C

تعریف اجتماع

= (A  B)  C

تعریف اجتماع

}= {x∈U|x ∈(......) ˅ x∈C

با استفاده از روش عضوگیری دلخواه خاصیت توزیع پذیری  نسبت به  را ثابت کنید.

یعنی ثابت کنید:

			

			

			

			

			

تعریف اجتماع

تعریف اشتراک

توزیعپذیری ˅ نسبت به ˄

تعریف



تعریف اشتراک

)A  (B  C)=(A  B)  (A  C
]) x ∈[A  (B  Cفرض کنیم [
](x ∈....

˅

[x∈A

])[(x∈A ˅ (x∈B ˄ x∈....

])[x∈A ˅....) ˄ (.....˅ x∈C

][x∈ ...... ˄ x∈......

]x∈[(A  B)  ......

⇒A  (B  C) ⊆ ......

و به همین ترتیب ثابت می شود  )A  B(∩)B  C( ⊆ ......بنابراین دو مجموعه با هم برابرند( .توجه داریم که عکس
خاصیت توزیع پذیری اصطالحاً همان فاکتورگیری است یعنی رسیدن از سمت راست تساوی به سمت چپ تساوی به معنی
فاکتورگیری از  A است).
تذکر :با توجه به تعریف متمم یک مجموعه و تعاریف اجتماع و اشتراک و مجموعههای مرجع و تهی تساویهای زیر
∅=2( A  A′
برقرارند:
1( A  A′=U
4(A U=A

3(A  U=U
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مجموعه مرجع فرض شده است).
مثال  :1با استفاده از خواص فوق ثابت کنیدU( :
ٔ
( ) C  A(  )A′  C(=Cب
( A-B=A  B′ت

( (A  B)  (B′  A)=Aالف
( A  )B  A′(=Uپ
)( (A  B)  (B′  Aالف

جابه جایی

)=(A  B)  (A  B′
(=A  )B  B′
∅ =A 
=A

فاکتورگیری (عکس خاصیت توزیع پذیری)

)( )C  A)  (A′  C)=(C  A)  (C  A′ب
=C  (A  A′)=C  U=C
)(A  (B  A′)=A  (A′  Bپ
=(A  A′)  B=U  B=U
}(A-B=}x∈U|x∈A ˄ x∉B}={x∈U|x∈A ˄ x∈Bت
=A  B′

جابه جایی
فاکتورگیری
جابهجایی
شرکت پذیری
تعریف متمم
تعریف اشتراک

مجموعه مرجع  Uداریم:
مجموعه دلخواه از
قضیه :برای هر دو
ٔ
ٔ

(A⊆  B⇔ A  B=Bالف

(A⊆ B ⇔A  B=Aب

برهان:قبل از اثبات دقیق ،ابتدا در نمودارهای زیر ( )A  Bو ( )A  Bرا هاشور بزنید.
B
A

A
B



U



همان طور که مالحظه می کنید هر یک از حالت های الف و ب ،قضیه هایی دو شرطی بوده و برای اثبات هر یک از آنها باید
قضیه شرطی را ثابت کنیم.
دو
ٔ
رابطه
الف) فرض کنیم  A⊆Bو ثابت می کنیم  A  B=Bبرای این منظور باید ثابت کنیم  )A  B(⊇Bو (،B⊇)A  B
ٔ
( )1( B⊇)A  Bبا توجه به تعریف اجتماع بدیهی است؛ بنابراین به اثبات رابطه  )A  B(⊇Bمی پردازیم:
)(2
							:B⊆Bمی دانیم
⇒ (A  B)⊆(B  B)⇒ (A  B)⊆B
:A⊆Bطبق فرض
4

(با توجه به ( )1و ( )2تساوی  A  B=Bاثبات شده و حکم به دست می آید).
حال فرض کنیم  ،A  B=Bثابت می کنیم :A⊇B
A⊆B

A  B=B
فرض

 )2( ⇒) A  B(=Bو ()1

): A⊆(A  Bبا توجه به تعریف اجتماع می دانیم

ب) ابتدا فرض کنیم  ،A⊇Bتساوی  A  B=Aرا اثبات می کنیم:
)(1

:(A  B)⊆Aبا توجه به تعریف اشتراک داریم
   :A⊆Aمی دانیم
)⇒ (A  A)⊆(A B)⇒ A⊆(A  B
)(2
 :A⊆Bطبق فرض
(با توجه به ( )1و ( )2تساوی  ،A  B=Aبه دست می آید)
 (2) ⇒ (A  B)=Aو()1
حال فرض می کنیم  ،A  B=Aثابت می کنیم:A⊇B :
A⊆B

A  B=A
فرض

:(A  B)⊆Bبا توجه به تعریف اشتراک می دانیم

کار در کالس

مجموعه مرجع  Uباشند می خواهیم تساوی های زیر را که به
مجموعه دلخواه از
(قوانین جذب یا هم پوشانی) اگر  Aو Bدو
ٔ
ٔ
قضیه قبل و تعاریف اجتماع و اشتراک اثبات کنیم:
قوانین جذب معروف اند را با استفاده از
ٔ
(A  (A  B)=Aالف
)A  (A  B)=Aب
ابتدا با استفاده از نمودار ِون و هاشور زدن ،درستی قوانین جذب را نشان دهید:
A

B

A

B

U

U

)A  (A  B

)A  (A  B

قضیه قبل مالحظه کردید که اگر  C⊇Dدر این صورت  )C  D(=Dو  )C  D(=Cاست.
در
ٔ
قضیه
			
:(A  B) ⊆ Aطبق تعریف اشتراک می دانیم (اثبات الف
A  (......) = ........
قضیه
			
(:A ⊇ )A  Bطبق تعریف اجتماع می دانیم (اثبات ب
A  )......)=.........
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جذب







روش دیگری نیز برای اثبات قوانین جذب وجود دارد که شما با پرکردن جاهای خالی اثبات را کامل کنید.
)( A  (A  B)=(A  U)  (A  Bالف
						
فاکتورگیری
)=A  (......
=A  ...... =A
)(A  (A  B)=(A  ....)  (A  Bب
					
فاکتورگیری
)=A  (.......
=A  .......=A
مثال :عبارت های زیر را ساده کنید:
)]( (A  B)  ((B  C)  [(B  A)  Bالف
](A  B)  ((B  C)  [(B  A)  B])=(A  B)  [(B  C)  ....
جذب







=(A  B)  ....=......
جذب









C
D
C
								

مثال :درستی هر یک از تساوی های زیر را بررسی کنید.
∅=) (X⊆A)˄(X⊆A′)⇒Xب
)) (A  B)-C=(A-C)  (B-Cت
حل:

)= (A  B′




جذب





جابه جایی

])))A  B′)  [(B  C)  (B′  Aب
])(A  B′)  [(B  C)  (B′  A)] = (A  B′)  [(B  C)  (A  B′
C

( A-B=B′-A′الف
∅=)) (A-B)  (B-Aپ
) (A-B)  (A  B)  (B-A)=A  Bث
) A-B=A  B′=B′  A=B′-A′الف

)(1
از طرفی می دانیم  ∅⊇Xو بنابراین ∅=X
شرکت پذیری
شرکت پذیری
		تعریف متمم
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X ⊆ A ⇒ (X  X)⊆(A  A′)⇒X⊆ .......

 X ⊆ A′

)ب

)) (A-B)  (B-A)=(A  B′)  (B  A′پ
=[(A  B′)  B]  A′
=[A  (B′  B)]  A′
=(A  ∅)  A′
∅==∅  A′
) (A  B)-C=(A  B)  C′ت

توزیع پذیری  در
		تبدیل اشتراک به تفاضل

	)= (A  C′)  (B  C′
	)=(A-C)  (B-C

		شرکت پذیری اجتماع
تبدیل تفاضل به اشتراک
عکس عمل توزیع پذیری
تعریف متمم
تعریف مرجع
توزیع پذیری
تعریف متمم
		تعریف مرجع

)( )A-B)  (A  B)  (B-Aث
	)=[(A-B)  (A  B)]  (B-A
	)=[(A  B′)  (A  B)]  (B  A′
	)=[A  (.....  .....)]  (B  A′
	)=(A  U)  (B  A′
	)=A  (B  A′
	)=(A  ....) ..... (A  ....
=(A  B)  U
=A  B



قوانین دمورگان
فعالیت

مجموعه مرجع  Uباشند،روی شکل سمت چپ )A  B(′ ،و روی نمودار سمت
 1فرض کنیم  Aو  Bدو مجموعه از
ٔ
راست )A′  B′( ،را هاشور بزنید .چه نتیجه ای می گیرید؟
			

			
U
B

A

U
B

A

 2اگر فرض کنیم { 10و ....و 2و  U=}1و {8و5و3و A=}2و {8و6و4و B=}3هر یک از مجموعه های  )A  B(′و
( )A′  B′را تشکیل داده و با هم مقایسه کنید .چه نتیجه ای می گیرید؟
مجموعه مرجع  Uبرقرارند:
مجموعه دلخواه از
تساوی های زیر را که به قوانین دمورگان معروف اند برای هر دو
ٔ
ٔ
	)) (A  B)′=(A′  B′الف 

)) (A  B)′=(A′  B′ب 
با استفاده از روش عضوگیری دلخواه وتعریف تساوی بین دو مجموعه،تساوی( )A  B(′=)A′  B′را اثبات کنید( .باید
ثابت کنید )A  B(′⊇)A′  B′( ،و )A′  B′(⊇)A  B(′
[x∈(A  B)′⇒x∉(A  B)⇒......˄ x∉B
)⇒x∈A′ ˄ ..... ⇒ x∈(A′  B′)]⇒(A  B)′⊆ (A′  B′
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روابط صفحه قبل برگشت پذیرند ،شما به طریق مشابه نشان دهید که  )A′  B′(⊇)A  B(′که در این صورت تساوی الف
اثبات می شود.
کار در کالس

با استفاده از قوانین و خواص (جبر مجموعه ها) درستی تساوی های زیر را بررسی کنید:
) (A-B)-C=(A-C)-Bب
	)( (A-B)′=(A′  Bالف
)) A-(B  C)=(A-B)  (A-Cپ
مثال :با استفاده از جبر مجموعه ها درستی هر یک از تساوی های زیر را بررسی کنید.
)) A  (B-C)=(A  B)-(A  Cب
	)(A-(B  C)=(A-B)  (A-Cالف
) A-(B-C)=(A-B)-Cپ
اگر ( )A  B( =)A  Bآنگاه ) A=Bت
حل:
تبدیل تفاضل به اشتراک
(( )A-B(  )A-C( =)A  B′(  )A  C′الف
شرکت پذیری
=[(A  B′)  A]  C′
جابه جایی
=[A  (A  B′)]  C′
...............
=[(A  A)  B′]  C′
A  A=A
=(A  B′)  C′
شرکت پذیری   
)=A  (B′  C′
تبدیل اشتراک به تفاضل
=A-(B′  C′)′
قانون .......
)=A-(B  C
تبدیل تفاضل به اشتراک
قانون دمورگان
توزیع پذبری اشتراک نسبت به اجتماع
قوانین جابه جایی و شرکت پذیری
تبدیل اشتراک به تفاضل و تعریف متمم   

) (A  B)-(A  C)=(A  B)  (A  C)′ب
)=(A  B)  (A′ C′
]=[(A  B)  A′]  [(A  B)  C′
])=[(A  A′)  B]  [A  (B  C′
])=(∅  B)  [A  (B-C
])=∅  [A  (B-C
)=A  (B-C

پ) با کمی تأمل متوجه می شویم که برای رسیدن از یک طرف تساوی به طرف دیگر دچار مشکل شده و این کار انجام نمی شود
ولی برای اینکه ادعا کنیم این تساوی همواره برقرار نیست ،کافی است مثال نقض بزنیم:
} B={3,4,5و }A={1,2,3,4,5
} U={1,2,....... ,10و } C={5,6,7و
}A-(B-C)={1,2,3,4,5}-{3,4}={1,2,5
(A-B)-C={1,2}-{5,6,7} =..............
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ت) وقتی می نویسیم  C=Dیعنی  Cو  Dیک مجموعه اند ،با دو نام و لذا وقتی تساوی بین مجموعه ها به کار می بریم می توان
نوشت طرفین تساوی را با هر مجموعه ای اجتماع و یا اشتراک بگیریم یعنی از اینکه  C=Dنتیجه می شود  A  C=A  Dو
A  C=A  D
)A  B=A  B ⇒ A  (A  B)=A  (A  B
)(1

A⊆B

)(2

..... ⊆ .....

قضیه

قانون جذب و تعریف اشتراک

)A=(A  B

)(A  B)=(A  B) ⇒ A  (A  B)= ....  (A  B
قضیه

قانون جذب و تعریف اجتماع

(A  B)=A

 (2) ⇒ A=Bو )(1

روش دوم:
درباره روش زیر که به اختصار نوشته شده است ،با هم کالسی خود گفتگو کرده و توضیح دهید:
ٔ
A⊆(A  B)=(A  B)⊆B ⇒ A⊆B

و به طریق مشابه ثابت می شود  B⊇ Aو نتیجه می شود .A=B
کار در کالس

 1اگر {10و  ...و 2و  A=}1و {15و ....و6و B=}5و {20و....و 2و U=}1حاصل هر یک از عبارتهای زیر را بهدست
آورید.
)( (A  B′)  (A  Bالف
)]) (A-B)  ((A  B′)  [(B-A)  A′ب
(راهنمایی :ابتدا با استفاده از جبر مجموعه ها عبارت ها را ساده کنید).
 ٢با توجه به نمودار ون که در روبه رو رسم شده است مانند نمونه برای هر حالت و
A
B
به صورت جداگانه بخشی را که به صورت توصیفی مشخص کرده ایم ،هاشور بزنید.

B

U
C

C

الف) اعضایی که فقط در  Aباشند.

A

B

A

B

U
C

C
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ب) اعضایی که فقط در یک مجموعه هستند.
پ) اعضایی که در  Aو  Bباشند ولی در  Cنباشند.
ت) اعضایی که در  Aیا  Bباشند ولی در  Cنباشند.
تمرین

 1با استفاده از تعریف اشتراک و خواص جابه جایی ،شرکت پذیری و توزیع پذیری برای ترکیب عطفی در گزاره ها ،هر یک
از تساوی های زیر را ثابت کنید.


( A B=B Aالف
) A  (B  C)=(A  B)  Cب
)) A  (B  C)=(A  B)  (A  Cپ
 2درستی هریک از تساوی های زیر را ثابت کنید.
( (A  B)  (B′  A)=Aالف
∅=) (A′  B′)  Aب
)) A  (B C)=(A  B)  (A  Cپ
)) A  (B  C)=(A  B)  (A  Cت
 3هر یک ازعبارت های زیر را ساده کنید:
)( (A′  B)  [(B  A)-B′]  (B  Aالف
) (A  B)-Bب
)) [(A  B)-A]  (A  Bپ
 4درستی هر یک از تساوی های زیر را بررسی کنید.
( (A⊆X)˄(A′⊆ X) ⇒ X=Uالف
) (A-B)  (A  B)=Aب
)) (A  B)-C=(A-C)  (B-Cپ
)) (A-B)  (B-A)=(A  B)-(A  Bت
∅=)) (A  B)  (A′  B′ث
) [(A  B)=(A  C)˄(A  B)=(A  C)⇒B=Cج
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