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 فصل اول : درس اول اصل جمع وضرب وجایگشت وشمارش 

 ج( جایگشت                                     ب( اصل ضرب                             الف( اصل جمع                           :     مفاهیم زیر را تعریف کنید  1

 

 نوع روان نویس مختلف انتخاب کرد. 3نوع مداد مختلف و  5نوع خودکار مختلف و  11ازبین  را به چند طریق می توان یک خودکار یا یک مداد یا یک روان نویسالف(   2

 

نوع مختلف شیرینی وجوددارد اوبه چند حالت می  6نوع مختلف گل وجود دارد واگر بخواهد شیرینی ببرد  5ب( پوریا قصد دارد به عیادت دوستش برود اگر بخواهد گل ببرد 

 به چند حالت می تواند گل یا شیرینی انتخاب کند ؟ تواند گل وشیرینی ببرد ؟ 

 

کتاب متفاوت مذهبی وجودداشته باشد به چنر طریق مختلف یک دانش آموز می توانند یک کتاب برای  21کتاب متفاوت روان شناسی و  31اگر دریک کتابخانه ی مدرسه ای  ج(

 مطالعه انتخاب

 

 نوع پیر آن یک شلوار ویک پیر اهن انتخاب کرد  5نوع شلوار و  3به چند حالت می توانیم ازبین الف(   3

 

2مساله ای طرح کنید که جواب آن بصورت ب(  × 3 + 3 × 4 + 32
 باشد  

 

 رقمی بدون تکرار می توان ساخت که رقم یکان آنها عددی اول باشد.  3چند عدد ج( 

 

 پاکت نامه قرار داد ؟  11نامه ی مختلف رابه چند حالت می توان در 11د( 

 

 ویک نوع نوشیدنی ویک نوعساالدباشد به چند حالت می توانیم یک دست غذا انتخاب کنیم که شامل یک نوع پخت نوع 3نوع نوشیدنی و 4نوع ساالد و  5اگر دریک رستوران  4

 باشد  پخت 

 

 نفر به چند حالت می توانند دریک صف پشت سرهم قرار بگیرند  5الف(  5

 

 میتوان ساخت ؟ ) بامعنی یا بی معنی (  حرفی  6ب( با کلمه ی) )جمهوری ((چند کلمه ی 

 

 ر حرفی میتوان ساخت ؟ اچند انتخاب متمایز چه a ,b ,c ,dج( با حرف انگلیسی 

 

 نفر بخواهند دریک همایش سخنرانی کنند این عمل به چند طریق امکان پذیر است ؟ 3اگر د( 

 



6 
 سفر کرد ؟  𝐶به شهر  𝐴الف( به چند طریق می توان از شهر 

 سفر کرد ؟ 𝐵ازطریق شهر 𝐷به شهر  𝐶ب( به چند طریق می توان از شهر 

 رفت وبرگشت ؟    𝐷به شهر 𝐵ج( به چند طریق می توان از شهر 

 

 

 9و8و7و6و4و 2و 1باارقام  7

  رقمی بدون تکرار میتوان ساخت  3الف( چند عدد  

 

  رقمی با تکرار می توان ساخت 4ب( چند عدد       

 

 ج( چند عدد زوج بدون  تکرار میتوان ساخت  

  

 :         5و4و3و2و1و1باارقام  8

 رقمی فرد بدون تکرار می توان ساخت  5ب( چند عدد                                                         رقمی بدون تکرار می توان ساخت     5الف( چند عدد  

 

 بدون تکرار می توان ساخت  5رقمی بخش پذیر بر 5د( چند عدد عدد                                                 رقمی زوج بدون تکرار می توان ساخت 5چند عدد ج( 

 

 

 

 حاصل هر کدام رابیابید 9

                                                     2! × 3! =  (2 × 3)! =  2! + 3! 
7!

5!
   

3!

4!
=   

 

                          (6 − 3)!                                         6! − 3!   = 4! + 2  !                                      (5)2! =                                            5 × 4! = 

  

12!×1!

8!×2!
=                                                

13!×1!

11!×2!
=                                           (1! + 1! + 3)2 =                                                                           

8×7×6!

2!×7!
= 

 

(𝑛+3)!

(𝑛+1)!
=                                         

9!×5!×1!

8!×3!×1!
=                                𝑃(8,3) =                𝐶(8,3) =            

                                 

𝐶(11,6) + 𝐶(11,7) = 

 

 

 

 



 کتاب فارسی مختلف رادریک کتابخانه کنارهم بچینیم ؟  5کتاب ریاضی مختلف و 3الف( به چند طریق می توانیم  11

 

 می توان ساخت ؟  9و8و7و6و5و4و3و2و1و1رقمی باارقام  3ب( تعداد حالت های مختلف برای انتخاب یک رمز 

 

 دانش آموز دوازدهم رادرکنارهم بصورت یک درمیان قرار بدهیم ؟  4دانش آموز یازدهم و  3ج( به چند طریق می توان 

 

 د( تعدا جایگشت های مختلف حروف کلمه ی )) ریاضی وآمار ((رابنویسید 

 

2𝑥                                             رابیابید     𝑥درعبارت مقابل مقدار ه( + 𝑐(5,2) = 𝑝(5,2) 

 

      می توان ساخت .  5و 1و4رقمی با اعداد  3چند عدد الف(  11

 ب( بدون تکرار                                                                                  الف( با تکرار    

 

 رقمی بدون صفر که القل دوعدد آنها یکسان باشد. 3ب( چند عدد 

 

 کتاب فلسفه ی مختلف رابه چند حالت می توان درکنارهم قرار داد به طوریکه  5کتاب تاریخ و 3 12

                             الف( کتاب های تاریخ درکنارهم باشند  

     ب( کتاب های فلسفه درکنارهم باشند     

 ج( هیچ محدویتی نباشد    

 :جوابی ) تستی ( پاسخ داد به طوری که  4ل سوا 5به چند حالت مختلف می توان به  13

         الف(پاسخگویی به همه ی سواالت اجباری باشد. 

   

 ب( پاسخگوی به سواالت اختیاری باشد ) بتوانیم سوالی را جواب ندهیم (    

 

 الف( تعداد  جایگشت های  مختلف حروف کلمه ی ))ایران ((چند تااست ) بامعنی یا بی معنی (  14

 

 حرفی می توان ساخت )) با معنی یا بی معنی (( 7ب( با کلمه ی )) خیلی سبز (( چند کلمه ی 

 

  می توان ساخت ) با معنی وبی معنی (ر حرفی بدون تکرا  3با الفبای فارسی چند کلمه ی ج( 

 

 نفره تشکیل داد ؟ 6نفر یک تیم والیبال  9د( به چند طریق می توان ازبین   

 

 



 رقمی می توان نوشت به طوریکه :  3چند عدد 5و4و3و2و1و1از ارقام  بااستفاده 15

 ب( بدون تکرارباشد                                                                          ر باشد الف( باتکرا 

 وبدون تکرار باشد  5د( مضرب                                                  اشدوبدون تکرار   زوج ج(  

 باشد  وبدون تکرار  ه( فرد

 

  6و5و4و3و2و1باارقام  16

   می توان نوشت ؟  3رقمی بدون تکرار بارقم یکان  4الف( چند عدد 

      

 اخت ؟ می توان س4111رقمی بدون تکرار بزرگتر از  4ب( چند عدد        

 

 رقمی با تکرار با تکرار می توان ساخت  4ج( چند عددزوج 

 

اگر بخواهیم به همه ی سواالت جواب گزینه ای می باشد. 4سوال  3خیر (و قسمت دوم  –گزینه ای ) بلی  2سوال  3یک آزمون از دوقسمت تشکیل شده است . قسمت اول شامل  17

 بدهیم دراین صورت.

 ج( به چند طریق می توان به سواالت هردوقسمت جواب داد.                                       توان فقط به سواالت قسمت اول جواب دادالف( به چند طریق می 

 

 قسمت جواب دادد( به چند طریق می توان به هردو                                          ب( به چند طریق می توان فقط به سواالت قسمتن دوم جواب داد 

 

 مهره انتخاب کرد به طوریکه :  3مهره قرمز به چند طریق می توان  5مهره آبی و 4ازبین  18

               مهره آبی باشد 3ب( هر                                                       الف( هیچ محدودیتی نباشد

 مهره آبی باشد          2د( حداکثر                                     مهره آبی باشد              2ج( حداقل  

                  

 کتاب مختلف انتخاب کنیم ودریک ردیف بچینیم ؟ 7کتاب مختلف راازبین  3الف( به چند طریق می توانیم  19

 

 کتاب انتخاب کنیم وبه دوستمان هدیه بدهیم ؟  7کتاب راازبین  3ب( به چند طریق می توانیم 

 

 بچه با تعداد یکسان تقسیم کرد ؟  3اسباب بازی رابین  6ج( به چند طریق می توان 

 

 نقطه روی محیط یک دایره باشد بااین نقاط چند مثلث متمایز می توان ساخت ؟  12اگر د( 

 

 نفر می توانند دریک میزگرد دورهم بنشینند  11ه( به چند طریق 

 

 



𝐴مجموعه ی  21 =  رادرنظر بگیرید وبه سواالت زیر پاسخ دهید. {1,2,3,4,5,6,7}

 عضوی دارد ؟  4ب( این مجموعه چند زیر مجموعه ی                                                                        الف( این مجموعه چند زیر مجموعه دارد ؟  

 

 می باشد ؟ 2و1عضوی فاقد عضوهای  4د( این مجموعه چند زیر مجموعه ی            دارد ؟ 2و 1عضوی شامل عضوهای  4ی  عه ج( این مجموعه چند زیر مجمو

 

 است   7لی فاقد عضو می باشد و 5عضوی دارد که شامل عضو 4ه( این مجموعه چند زیر مجموعه ی      

 

 می باشد ؟  5وفاقد  2و1ت( این مجموعه چند زیر مجموعه دارد که شامل 

 

 (( وبدون تکرار حروف )بامعنی یا بی معنی (desktopبا حروف کلمه ی ))  21

    حرفی می توان ساخت ؟ 7الف( چند کلمه ی 

 

 تمام شود pشروع وبا حرف   dحرفی می توان ساخت که با حرف  5ب( چند کلمه ی    

 

 دوتاس را پرتاب می کنیم . ابتدا هر کدام از پیشامدهای زیر را مشخص کنید وسپس احتمال آنهارا بیابید. )نهایی(   22

 باشند 11الف( مجموع اعدادبرآمده ار دوتاس 

 بخش پذیر باشند. 3ب( اعداد روشده از هردوتاس بر 

  

 می توان ساخت 5111رقمی بدون تکرار بزگتر از  5چند عدد 8و7و6و5و3و1الف( باارقام  23

 

 رقمی زوج بدون تکرار می توان ساخت ؟  3چند عدد 5و4و3و2و1و1ب( باارقام 

 

تکرار باشدچند کارت به این صورت می ج( می خواهیم کارت های بسازیم که درسمت راست آنها یکی از حروف انگلیسی ودرسمت چپ آنها یک عدد دورقمی بدونن صفر با

 توانیم بسازیم ؟ 

 

 11نفری و  6نفری و  4نوع سرنشین مختلف )  3نوع دنده مختلف و 3گیر بوکس مختلف و  2حجم موتور مختلف رو  3رنگ مختلف و  7د( یک کارخانه ی تولید خودوهای با 

 انتخاب کنیم  اب کنیم نفری انتخ 4می سازد به چند حالت میتوانیم یک خودرو  نفری ( 

 

 نفررا انتخاب کرد هرگاه :  4نفردرفهرست انتظار بلیط هواپیما قرار دارند به چند طریق می توان این  9صندلی خالی در هواپیما موجود است. و 4دریک پرواز داخلی  24

 ب( ترتیب مهم نباشد                                                                  الف( ترتیب مهم باشد                  

 نفره تشکیل بدهیم به چند حالت می توانیم انتخاب کنیم   6کارمند می خواهیم یک تیم  7کارگر و  5ازبین  25

 نفر کارگر باشد 2ج( حداکثر                   الف( اگر هیچ محدودیتی نباشد      

    نفر کار گر باشد  2د( حداقل                نفر کارمند باشد  4نفرکارگر و2ب(    

 



 نفری تشکیل داد به طوریکه :  3نفری حضور دارند به چند طریق می توان یک تیم  15رضا وعلی دریک کالس  26

           رضا دراین تیم باشد ولی علی نباشدب(                                                              الف( رضادراین تیم باشد 

 د( رضا وعلی هیچ کدام دراین تیم نباشند                                                 ج(  رضاوعلی هردودراین تیم باشند  

 نفر دونده نفرات اول ، دوم ، سوم راانتخاب کرد وجایزه های متناسب باهر مقام داد.  11الف( به چند طریق می توان ازبین  27

 

    نفررا انتخاب کرد وجایزه داد . 3ب( به چند طریق میتوان 

 

 حرفی با معنی یا بی معنی می توان ساخت ؟ 7ج( با حروف کلمه ی )) بادبادک (( چند کلمه 

 

 مهره مشکی وجوددارد به چند طریق میتوان از هررنگ یک مهره انتخاب کرد  8مهره آبی و 5مهره قرمز و  4الف( درجعبه ای  28

 

 تیم درلیگ برتر حاضر می شوند چند بازی بصورت رفت وبرگشتی می توانند انجام دهند  12ب( 

 

 می توان ساخت ؟  مختلف  ر ضلعیاو چند چه    ؟ساختنقطه روی محیط یک دایره قردارد چند وتر مختلف می توان  11ج( 

 

 رنگ مختلف به چند حالت می توانیم دیوار های یک اتاق را رنگ کنیم به طوریکه دیوارهای مجاور هم رنگ نباشند ؟  5با د( 

 

 نفررا اتخاب کنیم به طوریکه :  4نفره تشکیل بدهیم به چند طریق ممکن میتوانیم این 4نفر امدادگر زن می خواهیم یک تیم امدادگری  6مرد و رنفر امداد گ 5ازبین  29

   ب( تعدادزن ها ومردها مساوی باشند                             الف( دراتنخاب آنها هیچ محدویتی نداشته باشیم 

 نفر مرد باشد  3د( حداکثر                                                                         نفر مردباشد  3ج( حداقل       

,𝑝(𝑛                      رابیابید               𝑛درعبارت های مقابل مقدار  31 𝑛 − 2) =                             )الف             12
(𝑛−1)!

3!
=  )ب   121

 

 𝐶 (𝑛, 4) = 𝑝(𝑛 −                                                                    )ج (1,3
𝑝(𝑛,4)

𝐶(𝑛−1,4)
=  )ح         26

            

 درپایان دوره چند بازی خواهند داشت ؟  کنندتیم بازی های بصورت رفت وبرگشتی انجام می شود اگر همه ی تیم ها باهم بازی  8الف( دریک بازی فوتبال بین  31

 

 تخاب انجام می شود ؟ نفره تشکیل بدهیم به طوریکه نماینده گروه معلم باشد به چند حالت این ان 6معلم می خواهیم یک تیم  5دانشجو و 4ب( از بین 

 

 حالت شده است افراد این مهمانی چند نفر بوده اند  45ج( دریک مهمانی تمام افراد با یکدیگر وبدون تکرار باهم دست می دهند تعداد کل دست دادن ها 

 

 تااز آنهارا روشن کرد ؟ 3چراغ دریک ردیف قرار دارند به چند حالت می توان  11د( 

 

 



 می خواهیم راس های یک مربع رابادورنگ آبی وقرمز رنگ کنیم به چند حالت ممکن است اگر .  32

 ب( اگر راس های مجاور هم همرنگ نباشند                                                         الف( هیچ محدودیتی نباشد

 

 ب( سربازها کنارهم وافسرها نیز کنارهم باشند                              الف( بصورت یک درمیان درکنارهم قرار        افسررابه چند حالت می توانیم . 2سرباز و 3 33

 

 ر: نفره والیبال تشکیل بدهیم به چند طریق می توانیم این کاررا انجام بدهیم اگ 6دانش آموز دوازدهم یک تیم  6دانش آموز یازدهم و 5می خواهیم ازبین  34

 ب( کاپیتان تیم فرد مشخصی از دوازدهم باشد                                                                                  الف( تعداد افراد ازدوپایه برابرباشند 

 

 نفر از یازدهم باشد  2د( فقط                                                                      نفر ازتیم از پایه ی دوازدهم باشد  4ج( حداقل 

 

 تیم فوتبال بصورت رفت وبرگشت انجام می شود اگر همه ی تیم ها باهم بازی داشته باشند درپایان دوره چند بازی انجام می شود  11دریک دوره بازی فوتبال بین  35

 

 کتاب ریاضی رایک درمیان دریک صف کنا ر هم قرارداد.  4کتاب شیمی و4الف( به چند طریق می توانیم   36

 

درعبارت ب( 
(𝑛−1)!

(𝑛+1)!
=

1

     رابیابید 𝑛مقدار    6

                 

,𝐶(𝑥ج( جواب معادله ی         2) = 2𝑥 رابیابید 

 

 با حروف کلمه ی )) برجام ((وبدون تکرار حروف ) با معنی یا بی معنی (  37

 حرفی می توان نوشت که به )) م(( ختم شود . 3ب( چند کلمه ی                                 حرفی می توان نوشت 5الف( چند کلمه ی 

 

 م شود        )) ج(( خت حرفی می توان نوشت که با))ب(( شروع وبه  4ج( چند کلمه ی 

   

 بدن تکرار می توان نوشت.  411رقمی کوچکتر از  3چند ععد 9و7و4و2و1الف( باارقام    38

 

 نفررا سوار کرد  4نفر منتظر سوار شدن هستند به چند طریق میتوان این  9جای خالی در هواپیما وجوددار و  4ب( دریک پرواز داخلی 

 

𝑛زیر مجموعه ی  55عضوی 𝑛الف( یک مجموعه ی   39 −  عضوی دارد تعداد اعضای این مجموعه رابیابید   2

 

 بچه با تعداد یکسان تقسیم کرد  3عدد اسباب بازی متمایز رابین  6ب( به چند طریق می توان 

 

 نفر می توانند دور یک میزگرد بنشینند بطوریکه دونفر خاص از آنها کنارهم نباشند  6ج( به چند حالت 

 



 ساخت  می توان  کتاب علوم 3کتاب ادبی و 2تایی شامل  5کتاب علوم متفاوت چند دسته ی  8کتاب ادبی متفاوت و  11ازبین  الف(   41

 

 نفررا انتخاب کرد به طوریکه حداقل یک نفر از آنها کشتی گیرباشد.  3وزنه بردار به چند طریق می توان  5کشتی گیر و 7از میان ب( 

 

 (( شروع وتمام شود Dحرفی می توان ساخت که با حرف )) 6چند رمز عبور ((DAMDARANباحروف کلمه ی )) الف(  41

 . 

 حرفی می توان ساخت )بامعنی یا بی معنی ( 3ب(با حروف الفبای فارسی چند کلمه ی 

 

 حرفی با حروف الفبای فارسی وحروف کوچک انگلیسی می توان ساخت که بدون تکرو یک درمیان باشند  3ج( چند رمز 

 

 

 : احتمال  2درس  

 مفاهیم زیر راتعریف کنید . 42

     د( فضای نمونه                                             ج( برآمد                                ب( پدیده های تصادفی                             الف( پدیده های قطعی             

 شامد متممپ( دوپی                         یک پیشامدن( احتمال                                           ث( دوپیشامد ناسازگار                                        ت( پیشامد :           

 ب( عملیات روی پیشامدهارا نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید                                                                      ببرید         الف( انواع پیشامد را نام  43

 

    ه( برای پیشامد تصادفی یک مثال بزنید                           د( برای پیشامد حتمی یک مثال بزنید                       ج( برای پیشامد نشدنی یک مثال بزنید

 

 جاهای خالی را کامل کنید  44

 الف( هرزیر مجموعه از فضای نمونه ای رایک ..................وبه هر عضو عضوفضای نمونه ای یک................... می گوییم 

 پیشامد................نشدنی )غیر ممکن( وبه پیشامد...............پیشامد حتمی می گوییم 𝑆ب( در فضای نمونه ای 

𝐴ج( اگر  ∩ 𝐵 = ,𝐴باشد به  ∅ 𝐵   می نامیم.  ذوپیشامد........... 

,𝐴د( به پیشامدهای  𝐴′  پیشامد های ..............می گوییم وهمیشه داریم𝑃(𝐴) + 𝑝(𝐴′) = ⋯ . .. 

 ه( احتمال پیشامد نشدنی برابر..............واحتمال پیشامد شدنی برابر ............ است 

 ت( احتمال هرپیشامدیک آزمایش تصادفی همواره بین دوعدد ................و................ است. 

𝑝(𝐴′)ث( اگر  𝑝(𝐴)باشد آنگاه احتمال  36/.= = ⋯ … .. 

 

 کدام یک از پدیده های زیریک  آژمایش تصادفی وکدام یک یک آزمایش قطعی است .   45

   7ج( درپرتاب تاس آمدن اعداد کمتر از                    ب( درپرتاب سکه آمدن ))رو ( یا )) پشت((                 الف( درپرتاب سکه آمدن ))رو((            

 

 آمدن فصل بهار بعداز اتمام فصل زمستان ث(                                  مقداری آب را حرارت می دهیم تا بخار شود. ت(                  د( درپرتاب تاس آمدن عدد اول  

 



 را مشخص کنید   وتعداد آنهارا  درهر مورد فضای نمونه 46

 ت( پرتاب دوتاس                                            د( پرتاب یک تاس                             سکه  3ج( پرتاب                             ب( پرتاب دوسکه                  الف( پرتاب یک سکه 

    مهره داخل یک جعبه 15مهره از  5ن(خارج کردن                                                       فرزند   3ض( تولد                    ص( تولد دوفرزند          ث( تولد یک فرزند 

 نفر دریک ردیف پشت سرهم 7ذ( قرار گرفتن                           ش( تولد یک شخص دریکی از ماههای سال                   س( پرتاب یک سکه ویک تاس     

 

 هر کدام از پدیده های تصادفی زیر رابیابید  𝑛(𝑠)تعداد اعضای فضای نمونه ای   47

 ج( پرتاب دوسکه ویک تاس                                    ب( پرتاب دوتاس ویک سکه                          الف(پرتاب دوتاس با دورنگ مختلف   

   6و5و4و3رقمی بدون تکرار باارقام  3ش( نوشتن اعداد                                 مختلف  نفر درماههای 3پ( تولد                    فرزند 4حالت های جنسیت د( تعداد  

 مهره آبی است. 11مهره قرمز و  5مهره از کیسه ای که شامل 2ث( انتخاب 

 

 یک تاسی را پرتاب می کنیم .  48

 ب( پیشامدی را بنویسید که درآن تاس زوج بیاید                                                             الف( تعداد کل حالت های ممکن رابنویسید ؟

 د( پیشامدی را بنویسید که درآن تاس عددی اول بیاید                                               ج( پیشامدی را بنویسید که درآن تاس فرد بیاید 

 باشد  6ت( پیشامدی رابنویسید عدد روی تاس بزرگتر از                                  باشد   3دی را بنویسید که درآن تاس مضرب .  ه( پیشام

 ن( پیشامدی که عددروی تاس زوج باشد ولی اول نباشد                            باشد    7ش( پیشامدی رابنویسید که عددروی تاس کمتر از    

 

                      کدام یک پدیده تصادفی است. 49

 مهره آبی وجوددارد                     4ب( برداشتن مهره از کیسه ای که داخل آن        نوشته شده باشد 2الف( پرتاب تاسی که روی تمام وجه آن عدد          

 د( مقدار مسافت طی شده توسط ماشینی که باسرعت ثابت درحال حرکت است                          ج( نتیجه ی مسابقه ی فوتبال بین دوتیم پرسپولیس و استقالل

 . 

 پیشامدهای زیر رابیابید مهره قرمز وجود دارد  4مهره سفید و  6درکیسه ای  51

 مهره سفید ویک مهره قرمز خارج کرد 2می توان ب( به چندحالت                                  مهره خارج کرد   3الف( به چند حالت می توان 

 مهره قرمز باشد 3مهره سفید و  2مهره خارج کرد به طوریکه  5ج( به چند حالت می توان   

 

 در پرتاب دوتاس پیشامدهای زیر رابیابید 51

 باشد   12ج( ضرب دوعدد روشده                   باشد .  5ب( مجموع دوعدد روشده                    باشد 2الف( مجموع دوعدد روشده   

                 باشد   3ف( یکی از اعداد روشده مضرب                           ذ( اعدادروشده برابر باشند                                    د( هردوعدد روشده اول باشند 

 باشد  6اعدد روشده از دوتاس کمتر از  ت( مجموع باشد  6ق( هردو عدد روشده بیشتر از 

 

 پرتاب می کنیم ( . باهم   سکه ای را دوبار پرتاب می کنیم) دوسکه را  52

 ب( پیشامدی که فقط یک بار)) رو(( بیاید .                                   الف( فضای نمونه ای آن را بنویسید   

 د( پیشامدی که حداکثر یک بار )) رو(( بیاید                            ج( پیشامدی که حداقل یک بار )) رو(( بیاید . 

 



 ولی اگر )) پشت (( آمد دوباره سکه را پرتاب می کنیم فضای نمونه ای آن رابنویسید  الف( سکه ای را پرتاب می کنیم اگر )) رو(( آمد یک تاس  53

 

 دتاسی را پرتاب می کنیم اگر عددروشده فرد بیاید یک سکه ولی اگر عددروشده زوج بیاید دوسکه پرتاب می کنیم فضای نمونه ای آن را بنویسیب( 

 

 د( تفاوت پیشامد وبرآمد چیست ؟                                       تاس باهم  چند برآمد داریم ؟  2سکه و 3در پرتاب ج(

 

  د داشته است ؟ مپیشامد غیر تهی باشد چند برآ 127فضای نمونه ای دارای ه( اگر یک 

 

 تاسی را پرتاب می کنیم پیشامدهای زیر رابیابید  54

 ب( اعداد روشده زوج یا اول باشند                                                        الف( اعداد روشده اول  وزوج باشند  

 د( اعداد روشده اول نباشند                                                    ج( اعدادروشده اول باشند ولی زوج نباشند  

 

 فرزند می باشد .  3خانواده ای دارای  55

 ب( پیشامدی که این خانواده یک دختر ذاشته باشه                                    الف( فضای نمونه ای جنسیت  فرزندان این خانواده را بنویسید 

 فرزند پسر داشته باشه  2د( پیشامدی  که این خانواده حداکثر                                                    ج( پیشامدی که فرزندان این خانواده هم جنس باشند 

 ان بصورت یک درمیان پسر ؛ دختر باشند ت( پیشامدی که فرزند  

 

پیشامدهای زیر را مشخص نفری تشکیل دهیم  3دانش آموز دوازدهم شرکت کرده اند می خواهیم یک گروه  4دانش آموز یازدهم و 6دانش آموز دهم و 5دریک کوهنوردی  56

 نفر از یازدهم باشند  2ب( حداقل                   الف( از هرپایه یک دانش آموز باشد                               :   کنید

 

 در پرتاب یک سکه ویک تاس پیشامدهای زیر رابنویسید . 57

     ب( سکه رو  و تاس عددی اول باشد                         الف( سکه پشت وتاس عدی فرد باشد   

 باشد         3د( سکه پشت یا تاس مضرب                                  ج( سکه رو یا تاس زوج باشد            

                                        

 رابیابید  پیشامدهای زیر باشد . 3پیشامد عددی بزرگتر از   𝐵پیشامد عددی عددی زوج و  𝐴درپرتاب یک تاس اگر  58

𝐴) الف( آمدن حداقل یکی از این دوپیشامد     ∪ 𝐵)             ب( این دو پیشامد باهم اتفاق بیافتد(𝐴 ∩ 𝐵)    

         

𝐴)  نباشد     𝐵باشد ولی 𝐴ج( پیشامد        − 𝐵)  

 

      پیشامدهای زیر رابانمودارون نمایش دهید    59

𝐴)الف(        ∩ 𝐶) − 𝐵                                                   )ب(𝐴 ∪ 𝐵) − 𝑐    

𝐴)                                    ج(      ∪ 𝐵) ∪ 𝐶 د )(𝐴 ∩ 𝐵) ∩ 𝐶 

 



 راروی کارت های یکسانی نوشته ایم ودرکیسه ای قرار می دهیم . وبه تصادف یک کارت خارج می کنیم  21اعدادزوج کوچکتر از  61

  باشد 4که عددروی کارت مضرب  Aب( پیشامدی                                        الف( فضای نمونه ای آن رابنویسید 

 

 که عددروی کارت مجذور کامل باشد.  𝐵ج( پیشامد   

 

𝐴ج( پیشامد              − 𝐵                                     د( پیشامد𝐵 − 𝐴                                                  )پیشامد                ه𝐴 ∩ 𝐵      

 

 و( آیا این دوپیشامد ناسازگارند ؟ چرا ؟   

 

 فرزند است. 3خانواده ای دارای  61

 خانواده دارای دوپسر ویک دختر باشند  𝐵ب( پیشامد                                            که همه ی فرزندان یک جنسیت باشند𝐴الف( پیشامد  

 

 خانواده حداقل دارای دوفرزند دختر باشد . که درآن  𝐶ج( پیشامد 

 

𝐴د( پیشامدهای  ∩ 𝐵      , 𝐴 ∩ 𝐶,     𝐵 ∩ 𝐶  .رابیابید. سازگار بودن ویا نبودن آنهارا مشخص کنید 

 

 سکه ای را پرتاب می کنیم. اگر روظاهرشد آن گاه تاس رامی ریزیم درغیر این صورت یک بار دیگر سکه را می اندازیم .  62

 ب( پیشامدی که درآن عددظاهر شده روی تاس زوج باشد یا سکه پشت بیاید رابنویسید                                الف( فضای نمونه ای آن رابنویسید

 

 می توان نوشت روی کارت های می نویسیم .وپس از مخلوط کردن کارت ها یک کارت رابه طور تصادفی خارج می کنیم.4و3و2و1از اعداد دورقمی که باارقام هریک  63

 باشد  6ب( پیشامدی که عدد روی کارت مضرب                            الف( فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی رابنویسید .  

  

   پیشامدی که عددروی کارت اول باشد  ب(

 

 مهره خارج می کنیم درهر مورد احتمال آن پیشامد رابیابید  3مهره سبز وجوددارد. از این جعبه به تصادف  2مهره قرمز و  4مهره آبی و 3درجعبه ای  64

 مهره قررمز ویک مهره سبز باشد  2ج(                                   ب( مهره ها همرنگ نباشند              مهره آبی باشد . 3الف( هر         

 

 و( یک مهره آبی باشد                                          مهره قرمز باشد.  2ه( حداقل                         د( مهره ها همرنگ باشند 

 

 صورت احتماالت زیر رابیابید .یک سکه ویک تاس راباهم پرتاب می کنیم دراین  65

            ب( پشت آمدن سکه                                                                                 الف( زوج آمدن تاس

 د( تاس فرد وسکه  پشت بیاید                                                             ج( تاس زوج یا سکه روبیاید    

 می آیند 3ت( سکه رو وتاس مضرب                                                               باشد  4ه( تاس بزرگتر از   



 صورت احتماالت زیر رابیابید نفررابرای مسافرت به شیراز اعزام کنیم دراین  3دانش آموز یازدهم انسانی می خواهیم  5دانش آموز دهم و  11ازبین  66

 نفر هم پایه باشند 3ج( هر                          نفر از دهم باشد 3ب( هر                                        نفر یازدهم باشند  3الف( هر        

 

 و( پایه مهم نباشد                                                                نفر دهم ویک نفر یازدهم باشند2د(   

 

 مهره به تصادف انتخاب می کنیم مطلوب است احتماالت زیر :  3مهره سبز وجوددارد از این کیسه  3مهره آبی و  4مهره قرمز و  5درکیسه ای  67

 ب( مهره ها همرنگ نباشند                                                  یک مهره آبی ودومهره قرمز باشد.الف( 

 مهره همرنگ باشند  3د( هر                                                                   مهره سبز باشد  2ج( حداقل   

 

 درپرتاب یک تاس احتماالت زیر رابیابید. 68

     ب( عدد ظاهر شده فرد واول باشد                                                      الف( عد ظاهر شده زوج باشد 

 باشد               4ج( عددظاهر شده زوج یا کوچکتر از                                      ت( آن دوعدد نه زوج ونه اول باشند   

 ت( آن دوعدد ظاهرشده  زوج واول باشد  

 

 دوتاس راباهم پرتاب می کنیم احتماالت زیر رابیابید 69

 می باشد  7ب( مجموع هر دوعدد                                         الف( هردوعدد ظاهر شده یکسان هستند .  

 یا هردوفرد باشند   8اس د( مجموع عدد آمده روی هردوت                                     ج( هردوعد دروی تاس ظاهر شده زوج باشند

 و هردو اول باشند  5ت( مجموع روی تاس ها 

 سیب رابطور تصادفی انتخاب می کنیم . دراین صورت احتماالت زیر رابیابید  3سیب لکه داراست. 4سیب سالم و 11جعبه ای شامل  71

 ج( تعدادسیب های سالم بیشتر تعداد سیب های سالم باشند                         سیب خراب باشد  2سیب سالم وی 1ب(                   سیب سالم باشند  3هر الف( 

 

 نفر از دوستانشان می خواهند دریک صف پشت سرهم بایستند چقدر احتمال دارد که علی ورضا درکنار هم قراربگیرند ؟ 3الف( علی ورضا با  71

 

    کتاب ادبیات فارسی داریم احتماالت زیر رابیابید. 4کتاب منطق و  3ب( 

 ب( یک درمیان قرار میگیرند                                 الف( کتاب های هم نام درکنار هم قرار میگیرند  

 

 رار نمی گیرند ؟کنار هم ق 𝐴((رابه تصادف کنار هم قرار می دهیم با کدام احتمال هیچ دوحرف 𝑃𝐴𝑁𝐴𝑀𝐴حروف کلمه ی ))ج( 

 

 فرزند است.با چه احتمالی:  5خانواده ای دارای  72

     ب( همه ی آنها دختر هستند                                                       الف( همه ی آنها پسر هستند   

 د( فقط یکی از آنها دختر باشد                                             ج( فرزندان هم جنس می باشند      

 و( فرزندان سوم وچهارم وپنجم دختر باشند                                         پسر باشند  فرزند 2   ه( حداکثر  

 



 نفر :   2چقدر احتمال دارد که (1  73

 ج( دریک ماه متولد نشده باشند                      ب( هردو متولد یک ماه باشند                 الف( هردو متولد مهرماه باشند 

 

   نفراز آنها دریک ماه از سال استخدام شده اند  2سه نفر در کارخانه ای کار می کنند با چه احتمالی حداقل ( 2

 

 نفر باچه احتمالی هیچ دوتای آنها دریک ماه متولد نشده اند ؟  4( از بین 3

 

الف( اگر احتمال قبول نشدن مریم در آزمون کنکور سراسری  74
2

 باشد باچه احتمالی مریم قبول می شود؟  7

 

ب( احتمال بیرون آمدن یک مهره سبز از کیسه ای 
4

 می باشد با چه احتمالی مهره ای بصورت تصادفی بیرون می آوریم سبز نیست ؟  9

  

ج( احتمال اینکه فردا باران باشد 
1

 حتمالی فردا باران نمی آید ؟ با چه ا 11

 

 نیست ؟  12د( در پرتاب دوتاس با چه احتمالی مجموع دوعدد روی تاس 

 

 می باشد باچه احتمالی علی فردا به مدرسه می رود ؟  11/.ه( احتمال اینکه علی فردا به مدرسه نرود 

 

ت( احتمال اینکه محمد امشب سریال ستایش را تماشا نکند 
32

 چه احتمالی محمد امشب این سریال را تماشا می کند ؟ می باشد با  49

 

 نفر رابه طور تصادفی انتخاب می کنیم به سواالت احتمالی زیر پاسخ دهید  3از یک کالس  75

 نفر دریک ماه از سال متولد شده اند  3ب( با چه احتمالی هر                            نفر درخرداد ماه متولد شده اند              3الف( با چه احتمالی هر 

 

 نفر دریک روز از یک هفته متولد شده اند  3د( با چه احتمالی هر                  نفر درماههای مختلف سال متولد شده اند      3ج( با چه احتمالی این 

 

 سرنشین است احتماالت زیر رابیابید .  5یک تاکسی دارای  76

    نفر آنها دریک ماه از سال متولد شده باشند 5ب( هر                                         نفر آنها درفروردین ماه متولد شده باشند  5الف( هر 

 

 ج( هیچ دوتای آنها دریک ماه از سال متولد نشده باشند

 

 خودکار وجوددارد. از این جعبه به طور تصادفی یک شی بر می داریم احتماالت زیر رابیابید . 5مداد و  3درجعبه ای  77

 ب( احتمال اینکه مداد نباشد                                           الف( احتمال اینکه مداد باشد                 

 تمال اینکه خودکار نباشد               ت( چه نتیجه ای از این تمرین می گیرید ؟ ج( احتمال اینکه خودکار باشد    د( اح

 



 پیراهن به طور تصادفی برمی دارد باچه احتمالی  3پیرآهن زرود وجوددارد شخصی  2پیر آهن آبی و  4پیآهن قرمز و  4دریک فروشگاه  78

 ب( هیچ کدام همرنگ نیستند                                         پیرآهن ازیک رنگ هستند  3الف( هر

 پیرآهن آبی می باشد  2د( حداکثر                                        پیر آهن قرمز وجودارد 2ج( حداقل    

 پیرآهن آبی نباشد  3ت( رنگ این 

 

نوشته ایم چنانچه این پرچم ها به طور تصادفی کنارهم قرار بگیرند.مطلوب است محاسبه ی  7تا 1میله ها باشماره های  میله ی پرچم نصب کرده ایم وروی 7پرچم مختلف رابه  7 79

 احتمال اینکه میله ی پرچم ها با شماره های غیر اول درمکان های زوج قرار بگیرند 

 

ند تا عکسی یادگاری بندازند. چنانچه دروازه بان و کاپیتان تیم دونفر متفاوتی باشند مطلوبست محاسبه یازده بازیکن تیم مدرسه ی شما به طور تصادفی کنار یکدیگر قرار می گیر 81

 نفر بین دروازه بان وکاپیتان قرار می گیرند ؟  4ی احتمال اینکه در عکس دقیقا 

 

می 43/.می باشد واحتمال اینکه هردوبیماری راباهم داشته باشد  . 27/.واحتمال اینکه بیماری قلبی داشته باشد 23/.احتمال اینکه شخصی بیماری کلیه داشته باشد  81

 حداقل یکی از این دوبیماری رادارد باشد باچه احتمالی  

 

تا از آنهارا می گیرندوپس از نشان دار کردن رهایشان می کنندبعداز مدتی محیط بانان به طور  5قوچ وحشی البرز مرکزی وجوددارد  21دریک پارک جنگلی حفاظت شده  82

 ندار باشد قوچ نشا 2تااز آنهارا می گیرندومی خواهند تعداد قوچ های نشان دار رابشمارند مطلوبست احتمال اینکه حداکثر 7تصادفی 

 

 

 عددی رابه تصادف انتخاب می کنیم. با چه احتمالی عدد انتخاب شده اول نیست ؟ 25الف( ازبین اعداد طبیعی کوچکتر از   83

 

 نفر انتخاب کنیم با چه احتمالی حداقل یک نفر مرد انتخاب می شود ؟  4زن  کارمند می خواهیم 6مرد و5ب(ازبین 

 

ج( احتمال آنکه فردا باران ببارد 
3

 کمتراز احتمال اینکه فردا باران نبارد باچه احتمالی فردا باران می بارد ؟  4

 

رار درجه قرر 151درجه تقسیم کرده ایم اگر آن را بچرخانیم با چه احتمالی عقربه روی قسمت  51و 71و 91و151د( یک صفحه ی دایره ای شکل رابا چهار قسمت بازاویه های 

 نمی گیرد ؟ 

 

 نفر از آنها برادر هستند احتماالت زیر رابیابید  2که  ند نفر دریک صف قرار دار5 84

 یکدیگر نیستند کنارب( با چه احتمالی برادرها            الف( با چه احتمالی برادرها کنار یکدیگر قرار می گیرند                                  

 

 ج( با چه احتمالی یکی از برادرها دراول صف ودیگری درآخر صف قرار می گیرند  

 

 



 )یاد آوری آماری(درس سوم : چرخه  

 الف( جامعه ی آماری                                                    پ( آمار گیر                              الف( آمار                    :      مفاهیم زیر را تعریف کنید 85

 ج( نمونه                                                                                                                                ح( متغییر                              ب( اندازه جامعه        ز( داده دورافتاده                                

 ت( داده                                                ت( نمونه ی تصادفی                               د( اندازه نمونه ش( سر شماری :                                

    ت( چرا باید تحقیق آماری انجام بدهیم ؟         ب( انواع شاخص های پراکندگی رانام ببرید                                   الف( انواع شاخص های مرکزی رانام ببرید 86

              

 نتیجه ی هر تحقیق تنها برای خود موضوع است ؟چرا ث(           د( نمونه چه ویژگی های باید داشته باشد. ؟            وبرای هرکدام مثالی بزنید  انواع متغییر را نام برید ج( 

 

 67و 76و  151و 21و 75و 84و 43                                            الف( برای  داده های مقابل میانگین ومیانه ومد را محاسبه کنید ) شاخص های مرکزی ( 87

 

 9و 11و11و12و13و14و15                                                                 ب( برای داده های مقابل ) واریانس وانحراف معیار ودامنه ی تغییرات ( محاسبه کنید.

 

  151و 21و  148و  168و  151و 181و411و 174                   برای داده های مقابل نمودار جعبه ای رسم کنید ودامنه ی میان چارکی را محاسبه کنید.    88

 

 جاهای خالی را کامل کنید  89

 .....می باشد.دامنه ی میان چارکی ...و بهترین شاخص پراکندگی ...میانه الف( اگر داده ای دورافتاده داشته باشیم بهترین شاخص مرکزی 

 ..هستند نزدیکتر وداده ها به هم .کمتر ..کمتر باشد پراکندگی انحراف معیار هرچه .....می باشد. جعبه ای وبهترین نمودار . نمودار .. 

 .....می باشد صفر واریانس و انحراف معیار ودامنه ی میان چارکی آنها .دامنه ی تغییرات  ب( اگر داده ها باهم  برابر باشند 

 ...می باشد انحراف معیار .و بهترین شاخص پراکندگی ..میانگین ین شاخص مرکزی ج( اگر دربین داده ها دورافتاده نداشته باشیم بهتر

 بگیریمتصمیم ودرست از این اطالعات داشته باشیم. استدالل درستی ت( درک صحیح از شاخص ها ونمودارها و و اصطالحات ومفاهیم آماری به ما کمک می کند تا 

 انتخاب میگرددمتناسب وبزرگ  نمونهن( اگر جامعه به اندازه کافی بزرگ باشد 

 .....به آن انجام می شو. پاسخگویی .شروع می شود که تحقیقات برای ..مساله ای .ث( هر تحقیق وجمع آوری اطالعات با طرح.

              میکنیم دراین آمار گیری موارد زیر را مشخص کنید.هزار نفر جمعیت هزار نفر آن رابه طور تصادفی انتخاب می کنیم ووزن آنهارا اندازه گیری وثبت  511دریک شهر با  91

 ت( اندازه نمونه                       و( نمونه                    د( اندازه جامعه             ج( جامعه ی آماری      داده ها: ب(        واحد آماری  الف( 

 

برای داده های مقابل حاصل  91
(𝑄1+𝑄2+𝑄3)−1

𝐼𝑄𝑅
 12و5و7و4و3و3و2و2و 1و9و9را محاسبه کنید                                                                   

 

 کنیم ؟ی آماری را محدود ه چراباید جامغج(                ب(هدف از چرخه ی آمار چیست ؟            الف( چرا فرآیند حل مساله درآماررا چرخه می نامیم ؟   92

 بیان مساله ت( حساس ترین ومشکل ترین فرآیند یک تحقیق چیست ؟                             مهمترین گام رسیدن به یک پاسخ چیست ؟ د(  

 ا؟ ح( دراندازه گیری چه کارهای انجام می دهیم ؟ چر اندازه گیری یا سنجش  سی متغییرها چیست ؟ رح( اولین قدم برای یافتن داده ها وبر

 خ( آیا همیشه اندازه گیری آسان است ؟ چرا ؟ دراندازه گیری باید ازچه افرادی کمک بگیریم ؟ 

 غ( درمرحله ی طرح وبرنامه ریزی در مورد چه مواردی تصمیم گیری می شود ؟

  انتخاب واحد اندازه گیری مناسب -3روش انتخاب نمونه تصادفی  -2تنظیم پرسش نامه  -1م( طرح وبرنامه ریزی در علم آمار شامل چه مواردی است ؟ 



 

 نکات گام ها : 

ودرک درستی از مساله را مساله ای که دردنیای واقعی وجوددارد بصورت یک مساله ی شفاف ودقیق آماری مطرح می کنیم (: هبیان مساله )فهم وتعریف دقیق مسال: گام اول  

برای اینکه بتوانیم داده های بدست آمده را .ودرابتدا باتوجه به اهمیت موضوع وبودجه وزمان وسایر شرایط جامعه ی آماری را محدود ) کوچکتر( می کنیم. تعریف می کنیم 

 دسته بندی وسازماندهی کنیم تا  بتوانیم به هدف تحقیق بهتر ودقیق تر برسیم . 

 ( هدف تحقیق را مشخص می کنیم 3( قسمت های مجهول ومبهم مساله را تعریف می کنیم. 2( مساله رابه طور دقیق معرفی می کنیم . 1های گام اول : ویزگی

 را توضیح می دهیم .  آن ( دالیل انتخاب تحقیق و فواید ناشی از اجرای این تحقیق وکاربرد5چگونگی بررسی متغییرهارا مشخص می کنیم. (4

 

: راهی برای رسیدن به پاسخ مساله پیدا می کنیم. شیوه ی اندازه روش کار ) اجرای تحقیق((–روش نمونه گیری  –) شیوه ی اندازه گیری : طرح وبرنامه ریزی گام دوم  

 گیری متغییر و چگونگی توصیف نتایج می اندیشیم. 

کنیم . انتخاب معیار  کمی ) عددی ( تبدیل راباید به اطالعات ) کیفی( یا غیر عددی  توصیفی  اطالعاتاولین قدم برای بررسی متغییرها است. دراندازه گیری اندازه گیری 

مثال اندازه گیری  ندقد ووزن و...... نیست مناسب اندازه گیری . اندازه گیری برای قد.وزن و.......آسان است ولی موضوعاتی هستند که اندازه گیری آنها به همین راحتی

نامه های مناسب می با ابزارهای اندازه گیری ویا با نتنظیم پرسش استفاتده کنیم . متخصصان متخصص و............دراین موارد باید از افراد  افراد  خوشحالی ویا ناراحتی

امه ریزی عالوه بر توافق  چگونگی اندازه گیری درباره ی اندازه نمونه و روش نمونه گیری و روش درمرحله ی طرح وبرنتوانند به ما کمک های خوبی داشته باشند.  

  تحلیل داده ها نیز تصمیم گیری می شود

آنها مطمین می  آوری می کنیم وتا حد ممکن ازدرستیداده هارا گرد   :پاک سازی (   –سازماندهی –گرد آوری  –داده ها : گرد آوری وپاک سازی داده ها)گام سوم 

بابررسی رخ دهد که نتایج تحقیق را تحت تاثیر خود قراردهد  (انسان  و..... خطای –) نرم افزاری  درمرحله ی اندازه گیری وثبت داده ها ممکن است اشتباهاتی شویم. 

 ه ای وجوددارد که قابل اصالح نباشد را حذف کنیم. دقیق داده ها  مشکالت احتمالی پیش آمده را اصال ح می کنیم .ضمنا بهتر است اگر داده ی دورافتاد

: با استفاده از معیارها ، نمودارها و مفاهیمی که آموخته ایم نتایج را مناسب با هدف نمودارها وجدول ها ( –معیارها –)مرتب کردن داده ها : تحلیل داده ها گام چهارم 

 (برای هر تحلیلی یک شاخص مرکزی ویک شاخص پراکندگی ویک نمودار الزم داریم )های کارمان ، نوع متغییرها و ویژ گیهای داده ها گزارش می کنیم. 

 ج را ارایه می دهیم . منظور از تحلیل داده ها در واقع صرفا گزارش معیارها ونمودارهااست دراین مرحله داده ها را تحلیل می کنیم ونتای

 استفاده کنیم که بدانیم داده هادر کجا متمرکزند . (  ومد  میانگین و میانهبرای توصیف داده های کمی باید از معیارهای گرایش به مرکز ) 

بستنی های جعبه ای و ار( برای وضعیت پراکندگی داده ها استفاده می کنیم . واز نمود ودامنه ی تغییرات  وواریانس  چارکیانحراف معیار ودامنه ی میان واز معیارهای ) 

 ) شاخص های مرکزی محل تمرکز داده هارا نشان می دهند ولی شاخص های پراکندگی میزان دوری یانزدیکی داده هارا نشان می دهند ( استفاده می کنیم . برعکس 

 دور افتاده نداریم . فقط وفقط وقتی استفاده می کنیم که مطمین باشیم داده های بستنی معکوس ودار ماز نته ی مهم : نک

 ..استفاده می کنیمجعبه ای نمودار ..واز دامنه ی میان چارکی ...و از شاخص پراکندگی .میانهاز شاخص مرکزی .دورافتاده داشته باشیم اگر داده ی 

 ..استفاده می کنیم .  بستنی برعکس ..واز نمودار.انحراف معیار .واز شاخص پراکندگی .. میانگین: از شاخص مرکزی .دور افتاده نداشته باشیم اگر داده ی 

 گزارش درصد همیشه باید با گزارش عدد همرا ه باشد ) تاقابل تحلیل شود ( (کیفی  توصیفی ) برای توصیف داده های

: دراین مرحله باید بتوانیم پاسخی برای مساله  اصلی پژوهش  پیدا کنیم. ایده های جدید (  –نقد وبررسی  –نتیجه گیری –تفسیر نتایج گیری): بحث ونتیجه گام پنجم 

ن پژوهش را انجام دهد. روش کار و محدودیت ها باید صادقانه گفته شود تا اگر فرد دیگری بخواهد ایایجادشده بسیار مهم است . محدودیت های درتفسیر نتایج توجه به 

 با مشکالتی که ما داشته ایم مواجه نشود . پیشنهاد ها وراهکارهای ما بابتواند راهگشا باشد. اگر روش کار ما خیلی دقیق باشد 

آماری ) سرشماری(  رابررسی نکرده  به جامعه ی آماری مورد بررسی تعمیم ) گسترش( بدهیم . اگر تمامی افراد جامعه یوفقط می توانیم نتایج را فقط دربهترین حالت 

 جامعه ی آماری نتیجه ی متفاوتی بدست بیاوردند .  همین چون ممکن است افراد دیگری بابررسی قطعی نیستند ایم نتایج ما 

𝐶می توان 𝑁زیراازجامعه ای به اندازه  (
𝑁
𝑛

 تایی انتخاب کرد. 𝑛تعداد نمونه های  (



 تفسیر نتایج توسط افراد متخصص  وآگاه  -2ب شاخص مناسب برای گزارش نتایج   انتخا -1ویژگیهای مهم نتیجه گیری : 

گانه ی چرخه ی آمار به هم مرتبط هستندبه طوریکه اگر یکی از این مراحل اشتباهی داشته باشد تمام مراحل  5در تمامی مراحل : یکپارچگی چرخه ی آمار درحل مسایل

د که آماری انجام پذیر نخواهد بود . اگر افرادبه اهداف تحقیق آگاهی نداشته باشند هرچنمتخصصان تحت تاثیر قرار می گیرد .  این امر بدون کار گروهی وهمکاری 

 دهد به نتیجه ی مطلوبی نخواهند رسید  ام هرکس کار خودش رادرست انج

 اگر درمنطقه ای هستیم که شناخت کافی از موضوع مورد مطالعه نداریم به اطالعات اهالی منطقه اولویت می دهیم. 

 اف کلی مطالعه ی آماری وویژگی جامعه ی آماری رابشناسند آمار گیران باید اهد-2 باید متغییرهای مساله وعوامل مرتبط با آن راخوب شناسایی کنیم .-1

مطلوب نخواهد بود  اگر در آمارگیری هر فرد کار خودش رابه درستی انجام دهد اما مطالعه درمورد منطقه ای باشد که آمار گیر اطالعات کمی از آن دارد نتیجه -3

 ن آن منطقه دراولویت باشد . درتمامی گام ها باید دانش واطالعت اهالی منطقه و متخصصی -4

 کیفیت هریک از گام ها درچرخه ی امار گام های دیگررا تحت تاثیر خودش قرار می دهد .  -5

 آمار دروغ نمی گوید ، بلکه با آمار خوب می توان دروغ گفت !نکته ی مهم :

 درهرقسمت برای بررسی کدام یک از موارد به اندازه نمونه ی بزرگتری نیاز است ؟ چرا ؟  93

 ب( معدل سال گذشته ی دانش آموزان درکالسی که درآن درس می خوانید                                    سن دانش آموزان درکالسی که درآن درس می خوانیدالف( 

 

 مصرفی یک کشور  ت( میزان آب                           د( میزان مطالعه ی افراد یک شهر             وزن بچه های یک مدرسهج( 

 

 اقتصادی خانوارهای یک شهر درکدام شیوه ی نمونه گیری همه ی قشرهای جامعه حضور ندارند ؟ چرا ؟ –برای بررسی وضعیت اجتماعی  94

 ب( انتخاب خانوارها براساس رقم آخر تلفن خانه ها               الف( انتخاب خانوارها براساس رقم اول تلفن خانه ها   

 

 جدول مقابل رادرنظر بگیرید وبه سواالت جواب بدهید  95

 سن افراد )سال( 17و18و16و17و 15و 19و 15و16و  17و18و  15و       19                                                                                        

 میزان تماشای تلویزیون درروز)ساعت (  4و29و4و6و7و  5/6و7و8و6و31و4و5                                                                                                                    

 الف( میانه ومیانگین و دامنه ی تغییرات و انحراف معیار و دامنه ی میارچارکی رابرای هردو متغییر به طور جداگانه محاسبه کنید 

 

 ب( کدام متغییر دارای داده دور افتاده است ؟ چه شاخص های برای این متغییر مناسب تراست ؟ نمودار مناسب رابرای این گروه رسم کنید 

 

 نموداری استفاده کنیم ؟  ه ای دور افتاده داشته باشیم چرا نمی توانیم فقط به میانگین وانحراف معیار بسنده کنیم ؟ دراین موارد بهتر است از چه شاخص ها وازچهج( اگر داد

 

, 𝑅الف( برای داده های مقابل   96 𝑆 , 𝑆𝐷, 𝑆𝑄𝑅 21و21و19و18و17                                                       را محاسبه کنید 

 

 41و111و 71و31و 51و 121و 75و65و 131میانه چارک اول وچارک سوم ودامنه ی میان چارکی داده های زیر رابیابید                  ب( 

 

 باشد نمودار بستنی معکوس آن رارسم کنید  2و واریانس آنها  5ج( اگر میانگین داده ای 

 



نفر از دانش آموزان از آنها بپرسیم در هفته ی گذشته بیشتر 9نفری با انتخاب تصادفی  28با توجه به تاثیر شیوه های مختلف حمل ونقل برمحیط زیست می خواهیم دریک کالس  97

 یوه های زیر به مدرسه آمده اند با کدام یک از ش

 باسرویس مدرسه یا خودروی شخصی(-3یله ی حمل ونقل عمومی تاکسی . اتوبوس . واحد......با وس-2پیاده یابا دوچرخه   -1) 

 به سواالت زیر جواب دهید 

 الف( دراین مطالعه جامعه ی آماری .نمونه آماری . اندازه جامعه . واندازه نمونه رامشخص کنید 

 ب( برای جمع آوری داده های این مطالعه چه مشکالتی ممکن است وجودداشته باشد ؟ 

 عمیم بدهیم ؟ چرا؟ ج( متغییر تصادفی ونوع آن را مشخص کنید. د( چه نمودارهایی برای این مطالعه مناسب اند ؟ می توانیم نتیجه ی این گزارش رابه کل سال ت

 ؟نفری دیگری انتخاب کنیم همین نتیجه بدست می آید  9ی  ه آیا اگر یک نمون

 

 رید ؟ درهریک موارد زیر علت عدم تناسب جامعه ی آماری رابا نمونه های انتخاب شده را توضیح دهید وبرای بهتر شدن نمونه گیری چه پیشنهادی دا 98

 زی .الف( مساله : بررسی میزان رضایت شغلی در کارمندان یک کارگاه شبانه رو

 نمونه گیری : انتخاب تصادفی تعدادی از مدیران ارشد شیفت روز   

 

 ب( مساله : نظر سنجی از مادران یک شهر درباره ی میزان رضایت آنها از برنامه های کودک تلویزیون : 

 صبح  11تا  8نمونه : انتخاب تصادفی برخی منازل از تمامی مناطق شهر و مراجعه به آنها بین ساعت 

 

تهران درباره ی اینکه به طور متوسط چند ساعت از روز را به انجام دادن تکالیف مدرسه اختصاص می دهند  2مساله : نظر سنجی از دانش آموزان پایه ی دوازدهم منطقه ی ج( 

 انه دراین مطالعه شرکت کرده.   نمونه: دختران پایه ی دوازدهم یک مدرسه از این منطقه که به صورت داوطلب

  

 به ای به سواالت زیر پاسخ دهید نمودار جعبه ای دوگروه درتصویر مقابل داده شده است .باتوجه به این دو نمودار جع 99

 

 

 چه نتیجه ای می گیرید ؟  2الف( از مقایسه ی میانه ی گروه یک با چارک سوم گروه 

 مقایسه کنید . ب( پراکندگی دوگروه رابااستفاده از دامنه ی تغیرات ودامنه ی میان چارکی 

 پ( از مقایسه ی کمینه ی گروه یک با چارک اول گروه دوم چه نتیجه ای می گیرید 

 ث( درکدام گروه مقدار میانگین ومیانه به هم نزدیکترند                          ت( از کدام گروه گزارش میانگین وانحراف معیار می تواند گمراه کننده باشد ؟

 ه رابه چه جامعه ای می توان تعمیم داد؟ ج( نتایج این مطالع

 

 



 که درماه چند ساعت برای نقدیک فیلم آموزشی الزم است داده ها : دانش آموز علوم انسانی پایه ی یازدهم یک مدرسه سوال کردیم  15دریک نظر سنجی از  111

 12و14و21و22و18و21و1و4و6و13و12و11و12و11و16

 الف( این داده هارا طوری تغییر دهید که میانگین وانحراف معیار بیشتر شود ولی میانه وچارک اول وچارک سوم تغییر نکند 

 

 ب( اگر بخواهیم دونفر به این گروه اضافه کنیم داده های این دونفررا طوری انتخاب کنیدکه میانگین ومیانه تغییر نکند 

 

دانشگاه برتر کشور بهبود  15وزان آنها تقریبا برابر بوده است در سال گذشته با تغیرات آموزشی وضعیت قبولی دانش آموزان خودرا در دودبیرستان که تعداددانش آم 111

دانشون هیچ درصد افزایش داشتفرزند اولیا برای انتخاب مدرسه برای فرزن 21درصد افزایش داشت ومدرسه ی دومی قبولی هایش  211دادند.مدرسه ی اولی قبولی هایش 

 محدودیتی ندارند 

 ب( بااین اطالعات کدام مدرسه رابه اولیا پیشنهاد می کنید ؟                               الف( دراین مساله ی متغییر چه نوع متغییری است ؟ 

 درصدی یعنی چه ؟  21درصدی و 211ج( افزایش  

 

112 

 

,       𝟕 الف( نمودار معکوس بستنی رسم کنید                                                𝟏𝟎      , 𝟏𝟐      , 𝟏𝟏       , 𝟗      , 𝟏𝟎      , 𝟏𝟐    , 𝟗 

 

,𝟗ب( برای داده های مقابل شاخص مناسب مرکزی و پراکندگی و نمودار مناسب رسم کنید           𝟏𝟎, 𝟏𝟏, 𝟏𝟐, 𝟏𝟑, 𝟏𝟒, 𝟏𝟓 

 

   611و 211و 181و174و168و151و151و148و21ج( برای داده های مقابل شاخص مناسب مرکزی و پراکندگی و نمودار مناسب رسم کنید        

 

 172و168و162و111و171و164و172و168و251                         داده های زیر رادرنظر بگیرید                                                   113

 

 ب( کدام یک واقعی تر است ؟ چرا ؟                                          الف( شاخص های مرکزی میانگین ومیانه رابدست آورید  

 

 ؟ چرا ؟شاخص های پراکندگی انحراف معیار ودامنه ی میان چارکی را محاسبه کنید  . کدام یک واقعی تر است ج( 

 

 ) جعبه ای یا بستنی معکوس (  د( نمودار مناسب رسم کنید    

 

 مدیر شرکتی طبق جدول زیر به کارمندانش حقوق می دهد  114

 شغل  مدیر  معاون  حسابدار  بازاریاب  نفر(2فروشنده ) نگهبان  آبدارچی 

 حقوق ) میلیون( 35 25 7 2 /.7 /.6 /.5

 میلییون تومان حقوق به کارکنان پرداخت می کند آیا این گفنه درست است ؟  8الف( این مدیر ادعا می کند که به طور متوسط

 

 نمودار مناسب رسم کنید                                              ب( چه شاخص مرکزی مناسب این داده ها است چرا ؟       

 



 درصد قبولی هایش افزایش داشته .  51درصد قبولی هایش افزایش داشته ومدرسه ی دوم  411دومدرسه داریم  که مدرسه ی اول  115

 درصدی یعنی چه ؟ توضیح دهید   51درصدی و 411ب( افزایش                          الف( به نظر شما کدام مدرسه مناسب تراست ؟

نفر دراین صورت کدام مدرسه مناسب  61نفر بوده  وحاال شده  31نفر ودرمدرسه ی دوم تعداد قبولی ها  5قبولی ها یک نفر بوده باشد وحاال شده ج( اگر درمدرسه ی اولی تعد 

 )الف( با )ب( متفاوت باشد   ؟ خ د( چه چیزی باغث شده که پاس                                    تر است ؟ چرا ؟

 

 ودار دایره ای ومیله ای رسم کنید مابل نبرای جدول مق 116

 

 

 الف( اگر درداده ها دور افتاده داشته باشیم  معیار پراکندگی ...............مناسب است. 117

 ب( داده هارا گرد آوری می کنیم وتا حدودی از  درستی آنها مطمین می شویم گام ........ چرخه ی آمار است.  

 پ(  برای توصیف داده های کیفی گزارش درصد باید همیشه با گزارش ..............همرا ه باشد  

 ....چرخه ی آمار است. ت( راهی برای رسیدن به پاسخ مساله پیدا می کنیم. به نمونه گیری شیوه اندازه گیری  متغییر وچگونگی توصیف نتایج می اندیشیم ........

 ..............جامعه است. ث( تعداد اعضای جامعه 

 

 باشد اندازه نمونه ثابت است  درستی یا نادرستی هرکدام را مشخص کنید.  .   الف( طر ح وبرنامه ریزی دومین گام برای یافتن داده ها است       ب( هرچه جامعه بزرگتر 118

 

  41و    111و    71و    31و    51و    121و   75و    65و     131                       برای داده های مقابل میانه چارک اول وچارک سوم را مشخص کنید . 119

 

 الف( سن دانش آموزان یک کالس     ب( معدل دانش آموزان یک کالس         در کدام یک از موارد زیر احتیاج به نمونه گیری بیشتری داریم. چرا ؟  111

 

 جاهای خالی را کامل کنید  )نهایی(   1

 الف( برای توصیف داده های کیفی گزارش درصد باید همیشه با گزارش ...................همراه باشد 

 ب( اگر داده های دور افتاده داشته باشیم معیار پراکندگی ...............مناسب است . 

 تی آنها مطمین می شویم گام ............ ......از چرخه ی آمار است. ج( داده هارا گرد آوری می کنیم وتا حد ممکن از درس

 د( تعداد اعضای جامعه را  ................... می نامیم. 

ت( راهی برای رسیدن به پاسخ مساله پیدا می کنیم به نمونه گیری ؛ شیوه اندازه گیری ؛ متغییر وچگونگی توصیف نتایج می اندیشیم گام 

 .....از چرخه ی آمار است. ...........

 ضابطه آن بصورت ........................می باشد.  -1و -4و -9ث( دردنباله ی ......... و

𝑎𝑛خ( جمله ی چهارم دنباله ی  =
1
2

𝑛 −
5
2

 برابر ....................است  

𝑑𝑛الف(دنباله های               2 = 𝑛2 + 1              , 𝑏𝑛 = (
−1
2

)
𝑛

2
−1

               , 𝑐𝑛 =
1

3𝑛−1
رادرنظر بگیرید. و حاصل عبارت زیر را محاسبه   

𝑏4کنید                   + 𝑑2 − 𝑐1 

𝑎𝑛اگر دنباله های ب(    =
8−𝑛

𝑛+2
, 𝑏𝑛 = 3𝑛−1

 , 𝑐𝑛 = (
1
2
)𝑛−1  راداشته باشیم حاصل𝑎3 + 𝑏2 + 𝑐1  رابیابید  =

 

 ری داریم ؟ چرا ؟ درکدام یک از موارد زیر احتیاج به نمونه گیری بیشت 3

 الف( سن دانش آموزان یک کالس    ب( معدل دانش آموزان یک کالس



 درستی ویا نادرستی هر کدام را مشخص کنید  4

 الف( طرح وبرنامه ریزی دومین گام برای یافتن داده ها است. ب( هرچه جامعه بزگتر باشد اندازه نمونه ثابت است

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل سازی و الگو دنباله . 1درس 2فصل  

 قسمت می باشد 3مدل سازی ) فرمول سازی یا الگوسازی : هرتابع دارای  111

 ضابطه ی تابع ) فرمول یا الگو(  قانون تابع  -2                           قسمت ورودی ) دامنه ( مستقل هستند -ا 

 دامنه ی تابع  ⇒ضابطه ی تابع              ⇒خروجی تابع ) برد ( وابسته ودامنه می باشد که طبق ضابطه ی تابع بدست می آیند                                         برد تابع  -3

 

 (𝑅حقیقی )(                        ب( زیر مجموعه ای از اعداد 𝑁زیر مجموعه ای از اعداد طبیعی )الف(             انواع دامنه ی تابع رانام ببرید . 112

اعداد تاابتدا ورودی  مساله )تابع (را مشخص می کنیم . اگر بصورت شمارشی ) تعداد(  بود که مفهوم تعداد رابرساند دامنه ی آن زیر مجموعه ی تشخیص نوع  دامنه ی تابع : 

 داد حقیقی می باشد طبیعی ودرغیر این صورت زیر مجموعه ی اع

 

 نوع دامنه های مسایل زیر را مشخص کنید .  113

 سال اخیر  11( تغییرات قیمت مسکن در 3( تعداد معلمان یک مدرسه                     2تعداد تیم های  فوتبال حاضر در جام جهانی                

 ( میزان اینترنت مصرفی برای واحدهای یک مجتمع مسکونی 6(وزن دانش آموزان کالس دوازدهم انسانی   𝑥  5(مساحت مربعی به ضلع 4 (1

 (سرعت لحظه ای اتومبیل درحال حرکت 𝑟 9مساحت دایره ای به شعاع ( 8( سرانه ی مصرف گوشت قرمز ماهیانه ی یک خانوار دریک سال اخیر   7 (2

 ( دمای خانه درهر لحظه از شبانه روز 13( تعدادشرکت کننندگانسالیانه ی مراسم اربعین حسینی در کربال  12ل سال    (مصرف برق ماهیانه ی یک خانه از او11 (3

 (تعدادشرکت کنندگان سالیانه ی کنکور سراسری رشته انسانی 15( تعداد مراجه کنندگان به درمانگاه دریک ماه اخیر .14 (4

 ی آب دریک واحد مسکونی ( میزان مصرف ماهیانه 𝑥 18( حچم مکعبی به ضلع 17کیلومتری   15تا ارتفاع ( کاهش دمای هوا با دورشدن از سطح زمین 16 (5

 ( میزان استفاده دانش آموزان یک مدرسه از اینترنت درهرساعت 21( تغیییرات سطح دریاچه ی ارومیه دربیست سال اخیر   19 (6

𝑁الگو ودنباله : هر الگو یا دنباله تابعی است که دامنه ی آن اعداد طبیعی  114 = {1,2,3,4, … …  می باشد  (𝑅)وبرد آن مجموعه ی اعداد حقیقی  {

 از خودش قبل  انواع نمایش الگو: الف ( نمایش ضابطه ای ) رابطه ی جمله های الگو با شماره الگو (   ب( نمایش بازگشتی ) رابطه ی هر جمله با جمله ی

     𝑎𝑛−1و جمله ی قبلی   𝑎𝑛و   𝑎𝑛+1جمله ی بعدی 

دامنه ی آنها اعداد حقیقی باشد )  نکته : نمودار مسایلی که دامنه آنها اعداد طبیعی باشد به صورت نقطه ای دردستگاه محورهای مختصات نشان می دهیم اما نمودار مسایلی که

 صورت خط یا منحنی رسم می کنیم. وابسته به زمان ( باشد نمودار آنهاراب

,𝑎1جمالت دنباله ها بصورت زیر نمایش داده می شوند .     𝑎2, 𝑎3, … … 𝑎𝑛−1, 𝑎𝑛, 𝑎𝑛+1  



 

 

) اگر ثانیه ی اول شروع به کار این چراغ  45ثانیه قرمز است. مدل ریاضی مساله رادر  15ثانیه زرد و  5ثانیه سبز و  25یک چراغ راهنمایی ورانندگی از لحظه ی شروع به کار  115

 نام گذاری کنیم (  𝑓(𝑡)واین تابع رابا  𝑡رابا را اختصاص بدهیم  وهمچنین زمان  3وبه رنگ قرمز عدد 2وبه رنگ زرد عدد 1قرارداد کنیم که به رنگ سبز عدد

 ج( نمودار آن را رسم کنید                 ب( برد آن را تعیین کنید                           الف( دامنه ی این تابع را مشخص کنید 

 61مسافر ودرایستگاه پنجم  15مسافر ودرایستگاه چهارم  45مسافر ودرایستگاه سوم  31مسافر ودرایستگاه دوم  15درایستگاه اول اگر دریک قطاری مسافربری درون شهری  116

 مسافر پیاده شده باشند 

 ب( ضابطه ای برای این تابع بنویسید   الف( دامنه وبرد این تابع را مشخص کنید                 ج( نمودار آن رارسم کنید 

 

 برای هر کدام یک رابطه ی ضابطه ای ویک رابطه ی بازگشتی بنویسید.  117

 2,4, 6,8, … … … ,1,3,5,7  ) الف             .. … …  )ب  ..

 

 دنباله ی ثابت : دنباله ای که فقط دارای یک برد ثابت باشد برای هرکدام یک ضابطه بنویسید ) بازگشتی بنویسید (  118

    3,3,3,3,3, … … )الف                                 .…
5

2
,

5

2
,

5

2
, …  )ب  ..

 

 رابیابید   نمایش ضابطه ای هریک از الگوهای را جدول باتوجه به  119

……….𝑛 4 3 2 1  شماره جمله 

𝑎𝑛 = ⋯  مقدار جمله  3 6 9 12 ..

 مقدار جمله  1 4 9 16 

 مقدار جمله  3 7 11 15 

 مقدار جمله  1 2 4 8 

 مقدار چمله  3 9 27 81 

 مقدار جمله  1 3 5 7 

 مقدار جمله  -1 -4 -9 -16 

 −1
7  

1
5 

−1
3  

 مقدار جمله  1

 

 برای هرکدام از الگوهای زیر یک نمایش بازگشی بنویسید ) یک جمله نسبت به جمله ی قبل یا بعداز خودش(  121

,2,7     89و 85و81و77.....                                                            12, , … … …. 

   

49,3,1,
1

3
,

1

9
 , …                                                                              ,7 ,11 ,13, ..  

 

 3و4و7و11و18...... 5و8و11و14و 17.....و                                                                     

 1و1و2و3و5و8و13....و 

 



𝑎𝑛اگر  121 = √2   , 𝑏𝑛 = باشند حاصل                5
𝑎11−𝑏12

𝑎22−2𝑏12
 رابیابید  

 

 

 دار آن رارسم کنید. مو جمله ی اول دنباله  های ی دوضابطه ای مقابل رابیابید وسپس ن 5 122

 𝑏𝑛 = {
2𝑛 − 6 , 𝑛زوج

3√𝑛 + 1 , 𝑛 فرد
                            𝑎𝑛 = {

2𝑛 + 1 ,   𝑛فرد

(
1

2
)

𝑛

2    , 𝑛 زوج
 

 

 

 

 

 نوسانی (  –کاهشی  –پنج جمله ی اول هرکدام ا ز دنباله های مقابل رابیابید   ونوع دنباله را مشخص کنید ) افزایشی  123

 جمله ی عمومی  جمله ی اول  5 نوع دنباله  جمله ی عمومی  جمله ی اول  5 نوع دنباله 

  𝑎𝑛 = (
−1
2

)𝑛+1
 

  
𝑎𝑛 = 2𝑛 − 3 

         𝑎𝑛 = 33−𝑛
   𝑎𝑛 = 3𝑛

 

  𝑎𝑛 =
𝑛(𝑛+1)

2    𝑎𝑛 = 𝑛2 − 1   

  𝑎𝑛 =
(−1)𝑛+1

2𝑛 − 1  
  𝑎𝑛 = (

−1

2
)𝑛

  

  𝑎𝑛 =
1
𝑛

 
  𝑎𝑛 =

−1

2
𝑛 + 3  

  
𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1                                    𝑎𝑛 =

𝑛

𝑛+1   

  𝑎𝑛 = (𝑛 − 2)2
   𝑎𝑛 = (

1
3

)𝑛−1
 

   𝑎𝑛 = 𝑛2 + 1    𝑎𝑛 =
(−1)𝑛

𝑛
 

  𝑎𝑛 =
(−1)𝑛−1

2𝑛  
  

𝑎𝑛 = 1 − 𝑛 

  𝑎𝑛 =
3𝑛

2𝑛 + 1 
  𝑎𝑛 = 3𝑛2 + 𝑛 

  
𝑎𝑛 = −4𝑛 + 5   𝑎𝑛 =

1
3𝑛 − 1 

     𝑎𝑛 = −𝑛2
 

 

𝑎𝑛                                       جمله ی اول هر کدام نمودار آنهارا رسم کنید      5باپیداکردن  124 = (𝑛 − 3)2
𝑏𝑛و                                       =

1

𝑛
 و   

 

                                                                                                                                                          𝑐𝑛 = (−1)𝑛
𝑑𝑛و                                           = −𝑛2

  

 

 

𝑎𝑛اگر داشته باشیم  125 =  5𝑛
𝑏𝑛و   = (

−1

2
)𝑛+1

𝑐𝑛و   = [
1

𝑛
𝑑𝑛و  [ = 𝑛2 −  باشد حاصل هرکدام از عبارت های زیر رابیابید        3



                                   

                                                                                  
𝑐4+8𝑏2

3𝑎2−𝑑2
3𝑐2                                    )ج     = + 4𝑑4  =                          )ب          =

𝑎3

𝑏1
 )الف 

 

𝑎𝑛الف( اگر   126 =
3𝑛+1

𝑛−2  می باشد .  3باشد جمله ی چندم این دنباله برابر 

 

𝑎𝑛ب( نمودار دنباله ی  =
−1

2
𝑛 +  رابرای چهار جمله ی اول آن رسم کنید چه نوع الگویی است ؟  1

 

𝑎𝑛ج( نمودار تابع                                = {
3 , 𝑛زوج

1

𝑛

, 𝑛فرد 

 

 

𝑎1الف( اگر  127 = 𝑎𝑛+1باشد چهار جمله ی اول الگوی بازگشتی  1 = 𝑎𝑛 + (𝑛 +  رابیابید ونمودار آن را رسم کنید.  (1

 

𝑎1ب( اگر  = 𝑎𝑛+1جمله ی اول الگوی بازگشتی مقابل رابیابید ونمودار آن رارسم کنید .  5باشد  3 = 2𝑎𝑛 + (−1)𝑛+1
 

 

𝑎1اگر پ(  = 𝑎𝑛+1و             1 = {
2𝑎𝑛   , 𝑛  زوج

√𝑎𝑛

𝑛+1
   ,   𝑛   فرد

 جمله ی اول آن رابیابید.  5باشد  

 

𝑏𝑛اگر  128 = 4      , 𝑎𝑛 =
𝑛2

(−1)𝑛
     , 𝑐𝑛 = 4 + (−1)𝑛

 باشند حاصل هر کدام رابیابید          

                                                                                  
2𝑎3+√𝑏1

|3−𝑐4|
𝑎1                                    )ب                                              = + 𝑏8 − 𝑐2  )الف  =

 پنج جمله ی اول هرکدام از دنباله های بازگشتی زیر رابنویسید .  129

𝑎1الف( اگر  = 𝑎𝑛+1و  2 =
1

3
𝑎𝑛                                                           )ب𝑎1 = 𝑎𝑛+1و  1 =

1

1+𝑎𝑛
            

  

𝑎1ج(    = 𝑎2 = 𝑎𝑛+2و  1 = 𝑎𝑛+1 + 𝑎𝑛                         )د𝑎1 = 𝑎𝑛+1و  9 =
1

3
𝑎𝑛   

 

𝑎𝑛با توجه به دنباله های  131 = 3𝑛
 , 𝑏𝑛 = (

−1

2
)𝑛+1 , 𝑐𝑛 =

1

3𝑛−1
 , 𝑑𝑛 = 𝑛2 −  حاصل هر کدام رابیابید    1

 

                ,                                   𝑐2 − 𝑑1 =                                                                                                                                                               𝑎2 + 𝑏2 = 

𝑏4 + 𝑑2 =      

 

 

131 
𝑎𝑛+1                                                 شش جمله ی اول دنباله ی بازگشتی را دردوحالت زیر بدست آورید = {

1

2
𝑎𝑛  , 𝑛زوج

3𝑎𝑛 + 1
      : 



𝑎1الف(   = 𝑎1ب(                                                                                                                                      11 = 25   

 

132 

𝑎𝑛                                          نباله ینمودار د = {
1   , 𝑛زوج
1

𝑛
  , 𝑛فرد

 جمله ی اول رسم کنید.  5رابرای   

 

 برای هر کدام یک الگوی چند ضابطه ای ) دوضابطه ای بنویسید(   133

 جمالت دنباله  الگوی چند ضابطه ای  ججمالت دنباله  الگوی چند ضابطه ای 

 √3, −√3, √3, −√3 , …  4و1و4و1و4و1......و                           …

.              .....و    
1

و5و 6
1

و3و 4
1

 1و2

   
−2,2, −2,2, −2,2, …. 

 

 پایان ترم اول                                                                                                                                                            

 

 : دنباله ی حسابی 2درس  

 جاهای خالی را کامل کنید  134

 ی هستند که هر جمله ی آنها از جمع شدن .............به جمله ی قبلی بدست می آید . الف( دنباله های حسابی دنباله ها

 به صورت ............. است. 𝑑و اختالف مشترک ) قدرنسبت (  𝑎1اوم دنباله ی حسابی با جمله ی اول  𝑛ب( جمله ی 

 (باشد دنباله ........... است 1ج( اگر اختالف مشترک دریک دنباله ی حسابی ..........باشد دنباله افزایشی واگر ...........باشد دنباله کاهشی واگر صفر)

 د( هر دنباله ی حسابی یک تابع خطی است که شیب خط همان ..............جمالت دنباله است . 

,𝑎𝑛ه( اگر  𝑎𝑚  دوجمله ی معلوم ازیک دنباله ی حسابی باشند قدرنسبت ) اختالف مشترک آنها ازرابطه ی (......................بدست می آید 

 

  له ی مقابل حسابی است  . جمله ی اول واختالف مشترک  وجمله ی عمومی آن رابیابید ا نشان دهید دنب 135

 2و7و12و17و22.......و                                                                                                                                                               

 

 می باشد  11واختالف مشتر ک آن  3دریک دنباله ی حسابی جمله ی اول  136

 ب( جمله ی عمومی دنباله ای آن رابیابید                                جمله ی اول آن رابیابید                  5الف( 

 می باشد  91د( چندمین جمله ی آن        ج(  جمله ی چهلم آن رابه کمک فرمول کلی بیابید           

 

 

 

 

 

متر باشد و به طور منظم به همین صورت انجام دهد و 5/39مترو عمق دومین چاه  41دریک منطقه یک مقنی ) چاه کن( درفاصله های مساوی چاه می کند گر عمق اولین چاه  137



 متر باشد 5/2عمق آخرین چاه 

 متر کار کرده استب( درمجموع چند         الف(  این مقنی درکل چند چاه کنده است ؟                   

 تومان باشد چقدر باید بپردازیم ؟ 51111ج( اگر هزینه ی هرمتر چاه   

 

 

 می باشد .  92و نوزدهمین جمله ی آن  52یازدهمین جمله ی یک دنباله ی حسابی  138

 د( جمله ی سی ام آن رابیابید                       ج( رابطه ی بازگشتی                               الف( اختالف مشترک  ب( جمله ی عمومی   

 

 

𝑎𝑛دردنباله ی حسابی  139 = 4 + (𝑛 − 1)3   

 جمله ی اول آن رابیابید 5ب(           الف( جمله ی اول واختالف مشترک رامشخص کنید                         

 د( شیب خط رامشخص کنید                                               ج( رابطه ی بازگشتی آن رابنویسید         

 ه( نمودار آن رارسم کنید   

 

 

 

 می باشد. 555می باشد جمله ی چندم آن  8و اختالف مشترک آن  -55الف( دریک دنباله ی حسابی جمله ی اول  141

 

 می باشد.  611می باشد کدام جمله ازاین دنباله  18و اختالف مشترک  25ب( دریک دنباله ی حسابی جمله ی اول 

 

,    8راطوری بیابید که سه جمله ی مقابل یک دنباله ی حسابی باشند    𝑏ج( مقدار  𝑏,   64  

 

 جمله ی اول( باشد  2سه واسطه ی حسابی درج کنید )  2و 112د(بین دوعدد 

 

𝑥ه( اگر جمالت  − 2 ,      3𝑥     ,15𝑥 +  رابیابید.  𝑥باهم تشکیل یک دنباله ی حسابی بدهند مقدار  4

 

 پنج واسطه ی حسابی درج کنید واختالف مشتر ک آنها وجمله ی عمومی آنهارابیابید  25و 45و( بین دوعدد 

 

 بت( یک واسطه ی حسابی درج کنید ) اختالف مشترک مث 64و16ر( بین دوعدد 

 

1ت( اگر سه جمله ی متوالی ازیک دنباله ی حسابی  − 3𝑥 ,2𝑥 + 1 , 𝑥 −  رابیابید.  𝑥باشد مقدار  2

 باشد قدرنسبت آن رابیابید  57می باشد برابربا  2جمله ی اول یک دنباله ی حسابی که جمله ی اول آن  5ث( اگر مجموع 

 



,1,5,9               مجموع هر کدام از دنباله های حسابی زیر رابدست آورید .  141 … . .  )الف 411,

                         −1,4,9, … … … ,85,81, 89                                                 )ج                                                              199, … … .  )ب 13,

                                                    −5, −1,3, … … ,  )ق 395

 

 

صندلی مشخص کرده است. اگر صندلی های هرردیف باهمین نظم  21صندلی ودرردیف سوم  18صندلی ودرردیف دوم  15یک طراح داخلی برای یک سالن سینما درردیف اول  142

 صندلی باید چند ردیف صندلی داشته باشیم 871اضافه شوند برای داشتن سالنی با

 

 

95.                                                                        حاصل هر کدام رابیابید                           143 + 91 + 85 + ⋯ … … + (−25)  )الف =

 

 )ب  6+5/5+5+5/4+4+.........+5/89=                                                                                              

 

 

 

,1,3,5,7جمله ی اول نباله ی مقابل رابیابید                   51الف( مجموع  144 … … …   

 

,5−جمله ی اول  دنباله ی  111ب( مجموع  −2, 1,4 , … …. 

 

 جمله ی اول اعاد طبیعی زوج رابیابید  51ج( مجموع 

 

 رابیابید  99تا  3راباشروع از  3د( مجموع مضرب های 

 

 رابدست آورید 6واختالف مشترک  3جمله ی اول دنباله ای حسابی با جمله ی اول  11ه( مجموع 

  

 باشد اختالف مشترک آن رابیابید  2441رابر با می باشد ب 8جمله ی اول دنباله ی حسابی که جمله ی اول آن  21ذ( اگر مجموع 

گرم از وزن صفحه 1875گرم استفاده می شود. اگر باتوجه به مصرف هفتگی به طور میانگین  12511دریک کارخانه ی سنک بری برای صیقل دادن سنگ ها ازیک صفحه به وزن  145

 هفته استفاده مداوم وزن صفحه چقدر خواهد شد ؟  6کم شود پس از 

تعبیه شده است. به کمک برای کاهش مصرف آب درکشاورزی یک منطقه از آبیاری قطره ای استفاده می شود. به این صورت که یک میله که درآن سوراخ هایی برای پخش آب  146

چرخ روی میله قرار داشته باشد  12متر باشدودرکل 5 متر وبعد از آن فاصله ی هر چرخ تا چرخ بعدی 3چرخ هایی حول یک محور می چرخد اگر فاصله ی اولین چرخ تا موتور 

 بااین وسیله چه مساحتی اززمین رامی توانیم آبیاری کنیم ؟ ) اگر آخرین چرخ دقیقا درانتهای میله قرار داشته باشد ( 

 

 



هزارتومان 11% آن به عنوان مالیات کم می شود . اگر این شخص برای هر ساعت اضافه کاری  11تومان می باشد که 2611111درآمدیک کارمند دریک شرکت خصوصی ماهیانه  147

 میلیون تومان بشود ؟  3مقدار روزه به  31خالص بدون کسر مالیات ازشرکت دریافت کند روزی چند ساعت اضافه کاری کار کند تادریافتی خالص اودریک ماه 

 

 

 جمله ی اول هر کدام رابدست آورید  51جمله ی اول هرکدام رابیابید سپس مجموع  5دردنباله های بازگشتی زیر ابتدا  148

 

 

 

سال دراین کارخانه مجموعا  41فروند هواپیما به تولیدات خودش به طور منظم اضافه کند پس از 3فروند هواپیماباشد وهرسال  11اگر تولید سال اول یک کارخانه هواپیما سازی  149

 چند فروند هواپیما ساخته خواهد شد ؟ 

 

 

 3و-1و-5و-9دنباله ی مقابل رادرنظر بگیرید .......و  151

 ( اختالف مشترک آن رابیابید چ                                        ب( کاهشی است یا افزایشی                الف( چه نوع دنباله ای است  

 ساب کنید جمله ی اول آن را ح 211ه( مجموع                        د( جمله ی عمومی آن رابیابید وسپس صدمین جمله ی آن رابدست آورید      

 

الف( ضابطه ی بازگشتی دنباله ای با جمله اول  151
−3

واختالف مشترک  2
1

 بنویسید  4

 

,4ب( ضابطه ی بازگشتی دنباله ی حسابی مقابل رابیابید −1, −6, −11, … … … ..  

 

}ج( ضابطه ی بازگشتی یک دنباله ی حسابی بصورت 
𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 5

𝑎1 =  جمله ی اول آن رابیابید 51مجموع    3−

 جمله اول آن رابیابید( 5)ابتدا  

 

 رابیابید 1111تا 1د( مجموع اعدادطبیعی 

 

 جمله ی آول آنهارابیابید  111جمله ی اول آن رابیابید سپس مجموع  5درهرمورد از دنباله های بازگشتی زیر ابتدا  152

   {
𝑎𝑛+1 = 5𝑎𝑛 + 1
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𝑎𝑛دنباله ی حسابی  153 = 3 + 2(𝑛 − رادرنظر بگیرید دوجمله ی اول آن رابیابید ومعادله ی خطی که ازاین دوجمله می گذرد رابنویسید  ونمودار آن رارسم  (1

 کنید 

 

 

سانتی متر کوتاه  11سانتی متر باشد وهر پله  45سانتی متر وعرض آخرین پله  125باغ داران برای چیدن میوه از نردبان استفاده می کنند اگر عرض نخستین پله ی این نردبان  154

 تر از پله ی قبل از خودش باشد 

 ج( برای ساختن این پله ها به چند متر چوب نیاز داریم ؟                له دارد ؟ب( این نردبان چندپ                الف( جمله های این دنباله رابنویسید 

 

 

 

 دنباله ی غیر خطی )هندسی(           1فصل سوم : درس  

 مفاهیم اولیه ی دنباله ی هندسی  
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 باتوجه به مفاهیم دنباله ی غیر خطی )  هندسی( جاهای خالی را کامل کنید. 

عدد ثابت ....................می  الف( به دنباله های از اعدادکه هرجمله از ............عددثابت درجمله ی قبل از خودش بدست آید دنباله ی هندسی گفته می شود. وبه این

 گویند 

 ب( جمله ی عمومی دنباله های هندسی بارابطه ی .................نمایش داده می شود.

ه ی اول مثبت وبا هندسی با جمله ی اول مثبت ونسبت مشترک ............دنباله ی افزایشی است. وبا جمله ی اول نسبت مشترک ..........کاهشی است و با جملج( دنباله ی 

 نسبت مشترک.............ثابت است 

 د( ضابطه ی بازگشتی دنباله ی هندسی بصورت .............می باشد. 

 یک دنباله ی هندسی از رابطه ی ...............بدست می آید  جمله ی 𝑛ه( مجموع 

 و( اگر دردنباله ی هندسی نسبت مشترک عددی ..........باشد حد مجموع آن ازرابطه ی ............بدست می آید 

,𝑎ف( اگر سه جمله ی متوالی  𝑏, 𝑐   ازیک دنباله ی هندسی معلوم باشد به𝑏ز رابطه ی ...............بدست می آید.واسطه ی هندسی می گویند وا 

دنباله ی هندسی .............می  ق( اگر نسبت مشترک بزرگتراز یک باشد دنباله ی هندسی ..........واگر بین یک وصفر باشد دنباله ی هندسی .......واگر مساوی با یک باشد

 باشد ) با فرض مثبت بودن جمله ی اول ( 
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 جمله ی بعدی آن رابنویسید    3دنباله ی هندسی بودن ویا نبودن هرکدام رامشخص کنید درصورت هندسی بودن نسبت مشترک و
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 می باشد 2

 جمله ی اول آن رابیابید  21ج( مجموع                   ب( جمله ی دهم                 الف( جمله ی عمومی          

 می شود . 321چندمین جمله ی آن برابربا باشد  2وقدرنسبت ) نسبت مشترک (  5الف( دریک دنباله ی هندسی که جمله ی اول آن  158

 

,3ب( دردنباله ی هندسی 
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8
, … چندمین جمله ی آن برابر با  .…
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 می شود  256

 

 باشد نسبت مشترک وجمله ی عمومی آن رابیابید 54وجمله ی چهارم آن  2ج( اگر جمله ی اول یک دنباله ی هندسی برابربا

 باشد جمله ی هفتم آن رابیابید  243» وجمله ی پنجم آ 27 د( اگر جمله ی سوم یک دنباله ی هندسی

 

 جمله ی اول می باشد (یک واسطه ی هندسی درج کنید  4) 25و4الف( بین دوعدد  159

 

,2ب( جاهای خالی راطوری کامل کنید که دنباله هندسی باشد  … … ..   , … … … . , … … . . ,
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, 7ج( سه واسطه ی هندسی برای دنباله ی مقابل بنویسید  … … . , … … … , … … … 112 

 

𝑥جمله ی مقابل دنباله ی هندسی باشند. 3راطوری بیابید که  𝑥د( مقدار  − 2 , 𝑥, 𝑥 + 4 

 

𝑥جمله ی مقابل دنباله هندسی باشد  3راطوری بیا بید که  𝑥ه( مقدار  + 3 , 𝑥 + 2 , 𝑥 

 

 رابدست آورید  321و جمله ی هفتم  5دنباله ی هندسی با جمله ی اول  جمله ی اول 6الف( مجموع  161

 

,2,1جمله ی اول دنباله ی هندسی مقابل رابیابید.  11ب( مجموع 
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,4,2,1, 16,8ج( حد مجموع دنباله ی هندسی مقابل رابیابید  … … 

 

 می شود  161برابربا 3وقدرنسبت  4د(مجموع چند جمله ی اول دنباله ی هندسی با جمله ی اول 

 

3                                                                     حاصل مجموع هر کدام رابیابید                            161 + 6 + 12 + 36 + ⋯ … … . +1536  )الف   ?=
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𝑎𝑛الف(جمله ی عمومی یک دنباله ی هندسی بصورت   162 = (
2

5
)2𝑛−1

 می باشد ضابطه ی بازگشتی آن رابنویسید   

 

ونسبت مشترک این دنباله ی هندسی  1536ب( نخستین جمله ی یک دنباله ی هندسی 
1

 می باشد ؟  6است کدام جمله ی این دنباله برابربا    2

 

 رابدست آورید  6تا عدد 1536مجموع جمالت این دنباله شروع از ج(  

 

 چهار جمله ی اول هر کدام رابنویسید وبررسی کنید کدام دنباله ی هندسی است جمله ی عمومی ) ضابطه ای( آن رابیابید  163
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 میلی گرم از دارویی که نیمه عمر آن یک ساعت است )باگذشت هریک ساعت میزان دارو دربدن شخص نصف می شود    (مصرف کرده است.  111شخصی  164

 ساعت اول دربدن شخص بدست آورید ونمودار آن رارسم کنید.  8الف(مقدار آن دارورادر 

 

 میلی گرم خواهد بود ؟ آیا میزان دارو دربدن این شخص به صفر می رسد ؟ چرا؟  21ب( میزان این دارو در چندمین نیمه عمر کمتر از 

 

 ج( رابطه ی بازگشتی آن رابنویسید 

 

 %ارزش سال پیش آن است.دراین صورت . 11هزار تومان خریده است. هزینه ی استهالک این یخچال هر سال معادل  961شخصی یک یخچال فریزر به قیمت  165

 سال اول بنویسید وضابطه ی تابعی ) جمله ی عمومی ( آن رابدست آورید .  5الف( ارزش یخچال رادر 

 

 لی است ؟ چرا؟ آیا می توانید کمترین کاهش ارزش آن رامشخص کنید ؟ چرا ؟ ب( بیشترین کاهش ارزش یخچال درچه سا 

 

 سال صفر می شود ؟ ضابطه ی آن رابنویسید . این ضابطه دنباله ی حسابی است یا هندسی ؟  11ج( آیاارزش یخچال صفر می شود ؟ چرا ؟ باچه فرضی ارزش یخچال پس از 

 

 د( چند سال پس از خرید یخچال رابفروشد تاارزش آن کمتر از نصف قیمت اولیه ی یخچال باشد ؟  

 

میلی گرم کافیین داشته  81ساعت است. اگر یک لیوان بزرگ چای سیاهیا یک فنجان قهوه  6طبق آزمایش های انجام شده نیمه عمر ماده کافیین برای یک شخص بالغ وسالم  167

/.میلی گرم باشد شخص هیچ گونه وابستگی به این 5د نیمه عمر یا چند ساعت یک شخص می تواند چای یا قهوه مصرف کند ؟ ) اگر میزان کافین دربدن کمتر از باشد. پس از چن

 ماده ندارد ( 

 

  مربعمرحله چه مساحتی از  7مربعی به ضلع واحد داریم درهر مرحله نصف مساحت مربع را رنگ می کنیم بعداز  168

 ج( آیا مرحله ای وجوددارد که تمام شکل رنگ شود ؟ چرا ؟                 ب( رنگ نشده است                  الف( رنگ شده است  

 



دقیقه از ورود این شهاب  5%از وزنش به سبب تماس با جو ازبین می رود . پس از گذشت 15هزار کیلوگرم وزن دارد پس از ورود آن به جوزمین درهر دقیقه  15یک شهاب سنگ  169

 سنگ به جو زمین چقدر از وزن آن باقی می ماند ؟ 

 

 شخصی پدرومادر ؛دوپدربزرگ ودومادربزرگ ؛چهار پدر پدربزگ وچهار مادرمادر بزرگ و........ دارد  171

 

 نسل قبلی چند نفر بوده اند ؟ ) نخستین نسل پدرومادر شخص باشد (  11الف( نیاکان این شخص در 

 

 نسل قبل تایک نسل قبل ) یعنی پدر ومادر شخص( چند نفر بودند ؟  11ب( مجموع نیاکان این شخص از 

 

 

 هم مساحت باشند کدام یک از دنباله های زیر تشکیل یک دنباله ی هندسی می دهند ؟  𝑥با مربعی به ضلع 𝑏وعرض  𝑎اگر مستطیلی با اضالع طول  171

,  𝑎الف(  𝑏,   𝑥                        )ب𝑎  , 𝑥  , 𝑏                                    )ج𝑏 ,   𝑎    , 𝑥 

 

,  𝑎الف( باتوجه به مفهوم دنباله ی هندسی ونسبت مشترک جمالت دنباله ی هندسی ثابت کنید هرگاه 172 𝑏  , 𝑐  سه جمله ی متوالی ازیک دنباله ی هندسی باشند آنگاه𝑏 

,𝑎واسطه ی هندسی بین  𝑐    می باشد 

 

, 𝑎ب( میان دوعدد  𝑏 تعداد𝑛  عددراطوری قرار می دهیم که جمالت دنباله باشروع از𝑎   وختم به𝑏 یک دنباله ی هندسی باشد ثابت کنید نسبت مشتر ک دنباله از رابطه ی

𝑟𝑛+1 =
𝑏

𝑎
𝑛بدست می آید ) تعداد کل جمالت    + 2 ) 

 

 

,1 (97به دنباله ی روبرو به سواالت زیر پاسخ دهید . )نهایی دی ماه باتوجه  173
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 الف( نوع دنباله رامشخص کنید ونسبت مشترک آن رابدست آورید 

 

 د( حد مجموع آن رابدست آورید                      ج( ضابطه ی بازگشتی آن رابیابید          ب( جمله ی عمومی آن رابیابید    

 

ونسبت مشترک آن  3الف( اگر جمله ی اول دنباله ی هندسی  174
1

 باشد جمله ی عمومی آن رابیابید  3

 

 

ب( اگر جمله ی سوم یک دنباله ی هندسی 
3

و جمله ی ششم آن  4
3

 باشد جمله ی عمومی آن رابیابید  32

 

 

 



 ام وتوان گویا(  𝑛: )ریشه 2دررس  

 مفا هیم اولیه :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر رابرای اعداد توان دار کامل کنید    175
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 بنویسید وریشه های دوم آن رابدست آورید  16الف( معادله ای برای ریشه های دوم  176

 

 بنویسید وریشه ی سوم آن رابدست آورید  27ب( معادله ای برای ریشه ی  سوم 

 

 هارا مشخص کنید وجذرآنهارابدست آورید بنویسید وریشه های دوم آن-16و 16و 15و  8و  11و 9ب و64و 111و -25و  49و 81ج( معادله ای برای ریشه های دوم عددهای 

 د( چر اعداد منفی ریشه های دوم ندارند ؟

 

 الف(معادله ای برای ریشه ی سوم هریک از اعدادزیر بنویسید وریشه ی سوم آنهارا بدست آورید  177

  -5و  5و  -64و 64و  -125و 125و  -8و     8

 ب( هر عدد دارای چندتا ریشه ی سوم است ؟ آیا همه ی اعداد دارای ریشه ی سوم ) فرد ( هستند ( 

 ج( چه اعدادی هستند که ریشه ی فرد آنها با خودشان برابر است ؟ 

 

 ریشه ی پنجم دارد ؟ ریشه ی ششم چطور ؟  -32آیا یعنی چه ؟ چه عددی است ؟  32د( ریشه ی پنجم عدد 

 



178 
صل هر کدام رابیابید                 الف( حا
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 ( -22و ریشه ی هفتم     -35و ریشه  ی چهارم        85ب( هرکدام رابانماد رادیکال بنویسید ) ریشه ی پنجم  

 کدام یک تعریف نشده است ؟ چرا ؟ 

 ج( ساده کنید وبدون رادیکال بنویسید  

                                              √(−5)1212
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=         , √−355
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 الف( اعدادتوان دار مقابل رابه رادیکال دار تبدیل کنید                     179
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 ب( کدام یک تعریف نشده ؟ چرا ؟  

 

ج( از حالت رادیکالی بصورت توان داری بنویسید 
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27√د( نشان دهید که حاصل 
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4

       , √33161

 باهم برابر هستند  

 

27−√الف( کدام یک تعریف نشده است ؟ چرا؟)      181
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          حاصل ضرب وتقسیم توان های زیر رابصورت عددی توان دار بنویسید                       181
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 اعداد با توان منفی رابا  توان مثبت بنویسید   وحاصل آن رابیابید  .          182
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 الف( حاصل عبارت مقابل رابدست آورید ابتدا توان هارا مثبت کنید.                            183
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                                                                     ابتداساده کنید وسپس بصورت رادیکالی بنویسید       184
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دیقه تعداد باکتری ها چقدر  31ساعت و2باکتری موجود باشد. پس از گذشت 1111برابر می شوند . اگر درحال حاضر  5الف( دریک آزمایشگاه تعدادباکتری ها درهر ساعت   185

 خواهد شد ؟ 

 

𝑉از رابطه ی  𝑟ب( می دانیم حجم کره ای به شعاع  =
4

3
𝜋𝑟3

سانتی متر درنظر  3محاسبه می شود دراین صورت شعاع رابرحسب حجم بنویسید و اگر شعاع این کره را   

 بگیریم حجم آن را محاسبه کنید 

 

 سبه کنید سال اول کاری خود محا 5% باشد سرمایه ی این شرکت رادر 21میلیون تومان باشد.وسود ساالنه ی آن  111الف( اگر سرمایه ی اولیه ی یک شرکتی  186

𝐷نشان دهیم اندازه ی قطر آن از رابطه ی  𝐻و ارتفاع آن رابا   , 𝑤وعرض آن رابا   𝐿اندازه قطر یک مکعب باشد وطول آن رابا  𝐷ب( اگر  = (𝐿2 + 𝑊2 +

𝐻2)
1
 بدست می آید دراین صورت  2

 ید سانتی متر باشد قطر آن رابدست آور 3و ارتفاع آن 4وعرض آن  12الف( اگر طول مکعب 

 

 

 ب( اگر اندازه طول عرض وارتفاع هر کدام برابریک باشداندازه قطر آن رابیابید 

 

 

 

 

 



8𝑥                                                                                                                                    رامشخص کنید.                  𝑥درهریک از تساوی های زیر مقدار  189
× 95

= 725
  

                  (3𝑥
)6 =

1

32                                                                                                                                   
𝑥5×153

32
×35

×3
= 58

  

 جاهای خالی را کامل کنید  191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )تابع نمایی ( 3درس  

 مفاهیم اولیه :  

 

 

 

 

 جاهای خالی را کامل کنید . 191

𝑦( هرتابع بصورت 1 = 𝑎𝑥
( پایه ی تابع نمایی اعداد 2یک متغییر است یک تابع نمایی می باشد    𝑥عددی حقیقی ومخالف ............ و...........و  𝑎که درآن 

 ( دامنه ی تابع نمایی برابر ......... وبرد آن ............می باشد3.........و.......... نمی تواند باشد 

𝑦( تابع نمایی 4  = 𝑎𝑥
 ت باپایه ی .............افزایشی وبا پایه ی .................کاهشی اس 

𝑦( تابع نمایی 5 = 𝑎𝑥
 6هارا درنقطه ی ..........قطع می کند    𝑦محور 

𝑦( دوتابع نمایی  = 3−𝑥
, 𝑦 = 3𝑥

 نسبت به محور .........ها قرینه اند 

𝑦درتابع نمایی  (7 = 𝑎𝑥
1باپایه   < 𝑎 < 𝑎.............می یابد واگر پایه 𝑦مقدار  𝑥با افزایش  1 >  ..............می یابد 𝑦مقدار  𝑥باافزایش  1

 

 

 کدام یک تابع نمایی است ؟ 192

 (1 𝑓(𝑥) = 2𝑥
                    2 )         𝑓(𝑥) = (−5)𝑥

 3    )𝑔(𝑥) = (
−1

3
)𝑥

                    4 )𝑔(𝑥) = 1𝑥
                       5 )𝑠(𝑥) = 1𝑥

  

 

 𝑆(𝑥) = 2−𝑥
                                                                  7 )ℎ(𝑥) = (

1

3
)𝑥

  8                              )𝑓(𝑥) = (√2)𝑥+1
 

 

 



𝑓(𝑥)الف( نمودار دوتابع نمایی  193 =  3𝑥
 , 𝑔(𝑥) = 2𝑥

 رادریک دستگاه مختصات رسم کنید   

 

 

𝑠(𝑥)ب( نمودار دوتابع نمایی  = (
1

3
)𝑥 , 𝑀(𝑥) = 3𝑥

 رادریک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید  

 

 

𝐷(𝑥)ج( نمودار دوتابع نمایی  = (
1

2
)𝑥 

𝑈(𝑥)و   = (
1

3
)𝑥

 رادریک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید  

 

 

𝑓(𝑥)د( نمودار دوتابع نمایی  = 4−𝑥
 , 𝑔(𝑥) = 4𝑥

 رادریک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید  

 

 

 

𝑓(𝑥)الف(نمودار توابع   194 = (
1

4
)𝑥 , 𝑔(𝑥) = (

1

3
)𝑥 , ℎ(𝑥) = (

1

2
)𝑥

رادریک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید وتفاوت ها وشباهت های آنهارا 

 بنویسید 

 

𝑥ب( به کمک نمودارها مقدارتقریبی   =  رابرای هر کدام بدست آورید  1/5

 

 

𝑓(𝑥)نمودار تابع های  195 = 4𝑥
 , 𝑔(𝑥) = 3𝑥

 , ℎ(𝑥) = 2𝑥
رادریک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید و تفاوت های وشباهت های آنهارابنویسید  برای  

𝑥هرکدام مقدارتقریبی  =  رابیابید  2/5

 

 

 سال چند نفر خواهد شد ؟  11درصد درسال باشد جمعیت این شهر پس از  6اگر رشد جمعیت بصورت نمایی و با ضریب ثابت  الف( جمعیت شهری یک میلیون نفر است 196

 

 

چند نفر خواهد  2118میلیون نفر بوده است .اگر رشد جمعیت این کشور با نرخ یک درصد درحال کاهش باشد جمعیت آن درسال  41میالدی  2111ب( جمعیت کشوری درسال 

 ؟  بود

 

 35درصد درسال باشد پس از 2میلیارد نفر بوده است. اگر نرخ رشد جمعیت بصورت نمایی و باضریب ثابت  2/5میالدی جمعیت کره ی زمین درحدود 1991ج( درابتدای سال 

 جمعیت کره ی زمین چند نفر خواهند بود ؟ سال  115سال و 71سال و

 

 



 دقیقه تعدادآنها چقدر خواهد شد ؟  31ساعت و  2باکتری موجود باشد پس از  211می شود اگر درحال حاضر برابر  3الف( یک نوع باکتری درهر ساعت  197

 

 

 سال جمعیت آن چند نفر خواهد شد ؟  8%درسال کاهش یابد پس از 2میلیون نفر است اگر این جمعیت به طور نمایی  111ب( جمعیت کشوری االن 

 

 

ماه چقدر به او باید  2سال و  4میلیون تومان دراین بانک سپرده گذاری کرده باشد پس از  21درصد اعالم کرده است. اگر رضا مبلغ  31ج( بانکی نرخ سود ساالنه اش را 

 برگردانند ؟ 

 

 

 

 

درصد  5/1بوده که با این کار با نرخ 23111ببرند در آن سال جمعیت موش ها جزیره ای پراز موش شده بود مسوالن تصمیم گرفتند که بوسیله ی گربه ها موش هاراازبین  198

 درصد درسال روبه افزایش بودند .5/2بوده که با نر خ  15111درسال روبه کاهش می روند ودرهمین سال تعداد گربه ها 

    سال اول تنظیم کنید  ؟ 11الف( جدولی برای جمعیت موش ها وگربه ها در 

                 

 ب(درچه سالی جمغیت موش ها وگربه ها برابرمی شوند ؟  

 

   درصد درسال باشد . 2هزار نفر است اگر رشد جمعیت  211جمعیت یک شری  199

 

 الف( معادله ی رشد نمایی این شهررا بنویسید  

 

 سال بدست آورید  5ب( جمعیت این شهر رابعداز 

 

 

هزار تومان به آنها برگرداند نرخ سود ساالنه ی این شرکت 111میلیون  12سال مبلغ  2میلیون تومان از سرمایه گذاران دریافتن کرد وپس از  11یک شرکت سرمایه گذاری مبلغ  211

 چقدر بوده ؟ 

 

 ار تومان باشد.هز 511درصد برآورد شده است.اگر قیمت اولیه ی کاالیی  11نرخ تورم درکشور ایران هرسال  211

 الف( معادله ی کلی رشد نمایی برای این کاال را بنویسید

 سال اول بدست آورید 7ب( قیمت این کاال رادر 

 میلیون تومان خواهد شد ؟  2ج( بعداز چندسال قیمت این کاال تقریبا   

 



 باشد  151درصد کاهش آلودگی هوادر هر ساعت می شود. اگر شاخص آلودگی هوا برابر  4وزش باد باعث  212

 الف( معادله ی کلی زوال نمایی کاهش آلودگی هوارا برحسب ساعت بنویسید .

 

 ساعت وزش باد شاخص آلودگی هوارابدست آورید  2ب( بعداز 

 

  

 


