
تواند مقادير مختلفي را از يك مجموعه به خود       آن چيزي است كه مي    . حتماً با متغير آشنا هستيد    

  .اي از اعضاي آن مجموعه است بگيرد و نماينده

n را با فرض    n متغير   يمثالً وقتي در عبارت    ∈ د هـر يـك از      ميnگيريم يعني   در نظر مي  تواـن

  . درست استاي  nايج حاصله براي هر اعداد طبيعي باشد و نت

حساب فعلي مورد بحث ما حساب تك متغيره است يعني صـرفاً روي يـك عـضو نـوعي از يـك            

  .كنيم مجموعه بررسي مي

نمـايش    هستند كه مجموعة تمام آنهـا را بـا          1كار داريم اعداد حقيقي    و اعدادي كه با آن سر    

تواننـد نـشان    هاي هندسي را نسبت به يك پاره خط واحد مي   ادي هستند كه تمام طول    اين اعد . مدهي  مي

  .دهند

دارد    . دهيم   نمايش مي  xبه طور متعارف تك متغير حسابمان را با           تمـام اعـداد   xالبتـه لزومـي ـن

را نمايندگي كنـد     از Sمجموعه   زيرxحقيقي را نمايندگي كند بلكه در خيلي از مسائلمان كافي است  

xيعني  S∈ ⊆  .  

< x مثالً بعضي اوقات با 01كار داريم بعضي اوقات با  و سر  0  ≥> x و …  

)در حسابمان اگر بگوييم كه       )xP         صحيح است به معناي آن است كه ( )xP     به ازاي همة x   هـاي

)عضو مجموعة مورد نظرمان صحيح است  )Sx∈.  

گيريم كه هر   را در نظر ميTاي مانند    گيريم يعني داريم مجموعه      را در نظر مي    3xگوييم    وقتي مي 

  . حاصل شده استS رساندن يك عضو مجموعة 3عضو آن از به توان 

{ }SxxT ∈= |3  



اي مشخص اسـت و صـرفاً يـك عـدد      در هر صورت يك متغير نمايندة يك عضو دلخواه از مجموعه        پس  

  .نيست

0233  كه در معادلة اي xكه غير با ريشه متفاوت است يعني اين      مت =+− xx كند ديگر  صدق مي

در ين معادله است كه هاي ا صرفاً نمايندة مجموعة جوابxمتغير نماينده اعداد حقيقي نيست يا به تعبيري        

  .ست اZ و متغيري نمايندة ∋Zxپس.  Z = }1 ، 2  {:جا خواهد بوداين

                                                

1 Real number   


