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 همقدمه ای کوتا

سال تذریس ریاضی ٍ درٍس هٌْذسی در داًطگاُ ٍ هذارس برتر ٍ ضٌاخت ًقاط ضعف ٍ قَت  01پس از حذٍد 

 تصوین گرفتن با تغییر کتاب ّای درسی جسٍُ ای کاهل ٍ جاهع برای داًص ،داًص آهَزاى کٌکَری در درس ریاضی

هصون ى عسیسم گردآٍری ًواین. از آًجا کِ ّوَارُ  بِ برابری آهَزضی در کطَر عسیسهاى ایراى اعتقاد داضتن آهَزا

از عریق فضای هجازی در دسترس توام داًص ایي جسٍُ را کِ اًطاهلل بِ زٍدی بِ کتاب تبذیل خَاّذ ضذ  ضذم

 آهَزاى عالقوٌذ کطَرم قرار بذّن.

با رتبِ ّای برتر کٌکَر ٍ ّوچٌیي داًطجَیاًی قَی ٍ تحلیلگر است کِ ّوِ  ضاگرداًیٍ ّوراّی افتخار هي تربیت 

بِ گرٍُ بسرگ دٍستاى  استفادُ ًوایذاز ایي دست ًَضتِ  یّرکس ًیس اهرٍزد هی داًن. ا را اکٌَى دٍستاى خَآًْ

 هي اضافِ خَاّذ ضذ.

 بخَاّیذ... با توام ٍجَدّرگس فراهَش ًکٌیذ کِ ضوا هیتَاًیذ، فقظ بایذ 

 

 سیذاهیر هیرهَیذ

  0931 تابستاى
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 ثٝ را وٜٛ ای سِشِٝ رٚس یه. داؽز لزار آٖ ثّٙذای ثز سخٓ چٟبر ثب ػمبثی ال٘ٝ وٝ ثٛد ثّٙذی وٜٛ

 ثٝ سخٓ آٖ اسفبق حغت ثز. ثّغشد دبییٗ ثٝ وٜٛ دأٙٝ اس ٞب سخٓ اس یىی وٝ ؽذ ثبػث ٚ آٚرد در ِزسٜ

 ثٝ جٛجٝ سب ثٙؾیٙذ ٖآ رٚی سب ؽذ داٚعّت دیزی ٔزؽ. ثٛد خزٚط ٚ ٔزؽ اس دز وٝ رعیذ ای ٔشرػٝ

 دٚعز را اػ خب٘ٛادٜ ٚ س٘ذٌی اٚ. آٔذ ثیزٖٚ آٖ اس ػمبة جٛجٝ ٚ ؽىغز سخٓ رٚس یه. ثیبیذ د٘یب

 !ثیب٘ذیؼ دزٚاس ثٝ ، ٞغشی ایٗ اس ثیؼ سٛ وٝ سد ٔی فزیبد اٚ درٖٚ اس چیشی أب داؽز

 ٚ وؾیذ آٞی ػمبة. وزد٘ذ ٔی دزٚاس ٚ ٌزفشٙذ ٔی اٚج آعٕبٖ در وٝ ؽذ ػمبة چٙذ ٔشٛجٝ ٔشرػٝ در رٚس یه

 ثٝ وزد٘ذ ؽزٚع ٞب خزٚط ٚ ٔزؽ. وٙٓ دزٚاس آٟ٘ب ٔب٘ٙذ سٛا٘غشٓ ٔی ٞٓ ٔٗ اکػ ای: ٌفز

 اػ خب٘ٛادٜ ثٝ ٕٞچٙبٖ ػمبة أب. ثذزد سٛا٘ذ ٕ٘ی ٞزٌش خزٚط یه ٚ خزٚعی سٛ: ٌفشٙذ ٚ خٙذیذٖ

 اس ػمبة وٝ ٔٛلغ ٞز أب. زدث ٔی عز ثٝ دزٚاس آرسٚی در ٚ ثٛد ؽذٜ خیزٜ وزد٘ذ ٔی دزٚاس آعٕبٖ در وٝ

 ثبٚر وٓ وٓ ٞٓ ػمبة ٚ دیٛ٘ذد ٕ٘ی حمیمز ثٝ سٛ رٚیبی وٝ: ٌفشٙذ ٔی اٚ ثٝ ٌفز ٔی عخٗ رٚیبیؼ

 س٘ذٌی عبِٟب اس ثؼذ ٚ داد ادأٝ س٘ذٌی ثٝ خزٚط یه ٔب٘ٙذ ٚ ٘ىزد فىز دزٚاس ثٝ دیٍز اٚ ٔذسی اس ثؼذ. وزد

  .رفز د٘یب اس خزٚعی،

 رٚیب د٘جبَ ثٝ ػمبثی، یه سٛ وٝ ا٘ذیؾیذی ایٗ ثٝ ٞزاگٜ ا٘ذیؾی، ٔی وٝ ٕٞب٘ی سٛ یبدر ثبؽذ 

 ...٘ىٗ فىز اعزافز خزٚعٟبی ٚ ٔزؽ ٞبی یبٜٚ ثٝ ٚ ثزٚ ٞبیز

Always Keep Your Eyes 

On The  

.
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 هجوَعِ    بخش اٍل:               

ٚیضٌی ٞبی ٔؾشزوی ٌزد ٞٓ داؽشٗ اس اؽیب، افزاد، اػذاد یب ... ٞغشٙذ وٝ ثخبعز  ٔؾخـ دعشٝ ای ،ٔجٕٛػٝ

اعشفبدٜ ٔی وٙیٓ. ٔثال   "}{"ا٘ذ. ثزای ٕ٘بیؼ ٔجٕٛػٝ ٞب ٔؼٕٛال اس یه حّمٝ ثغشٝ یب یه جفز آوٛالد  آٔذٜ

 یه رلٕی را ثٝ فٛرر سیز ٕ٘بیؼ ٔی دٞیٓ.سٚج ٔجٕٛػٝ اػذاد عجیؼی 

  ,2  4   6   8- 

 ٍیژگی ّای یک هجوَعِ:

  عضَ هجوَعِ:

 "   " اس ػالٔزفشٝ ٔی ؽٛد. ثزای ٕ٘بیؼ ػضٛ ثٛدٖ ٌ "ٔجٕٛػٝػضٛ "ز در ٔجٕٛػٝ ثٝ ٞز وذاْ اس اؽیب یب افزاد حبض

 اعشفبدٜ ٔی وٙیٓ."    " ٚ ثزای ٕ٘بیؼ ػضٛ ٘جٛدٖ اس ػالٔز

 اػذاد اٍل دٍ رقوی  11

55   ,5  15  25    100- 

 عدداصلی مجموعه:

ّی ٔی )ٔجٕٛػٝ ٞب را ثب حزف ٞبی ثشري ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ( ػذد اف Aٕٛػٝ ٔثُ جثٝ سؼذاد ػضٛٞبی یه ٔ

 ٘ؾبٖ ٔی دٞیٓ.     ٌٛییٓ ٚ آ٘زا ثب 

در یه ٔجٕٛػٝ ٘جبیذ ػضٛ سىزاری داؽشٝ ثبؽیٓ )ػضٛٞبی سىزاری حذف ٔی ؽٛ٘ذ( یؼٙی در  :نکته

 ؽٕبرػ اػضبی یه ٔجٕٛػٝ اػضبی سىزاری یىجبر ؽٕزدٜ  ٔی ؽٛ٘ذ.

  ,2  4   6   8-         

  {2  4   6   8   
16

2
   4   1 1 }        
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 جوَعِ تْی: ه

ٖ ٛا٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ.ثٝ ػٙ"     " ٚ یب"    " ثٝ ٔجٕٛػٝ ای ٌفشٝ ٔی ؽٛد وٝ ٞیچ ػضٛی ٘ذاؽشٝ ثبؽذ ٚ آ٘زا ثب

،     ٚ    0 ٖ ٞیچ ػضٛی ٘ذارد. دلز وٙیذ سٚج دٚ رلٕی یه ٔجٕٛػٝ سٟی اعز چٛٔثبَ ٔجٕٛػٝ اػذاد اَٚ 

 سٟی ٘یغشٙذ.

 

 ٍیهجوَعِ ّای هسا یادآٍری            

ثٝ دٚ ٔجٕٛػٝ وٝ ػضٛٞبی آٖ ٞب اکٔال یىغبٖ ثبؽٙذ ٔجٕٛػٝ ٞبی ٔغبٚی ٌفشٝ ٔی ؽٛد.)جبثجب ثٛدٖ اػضب  

 در ٔثبَ ثبال ٔغبٚیٙذ. A  ٚBثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دٚ ٔجٕٛػٝ  .ٟٔٓ ٘یغز(

 ؟وذأغز x  ٚyٔغبٚیٙذ. ٔمبدیز   -8      ,  ٚ   -6   4   ,  دٚ ٔجٕٛػٝ  هثال:

 

 

 هجوَعِ:َعِ ّای یک وزیرهج

را وٝ ٕٞٝ  - 4  2,  داؽشٝ ثبؽیٓ ا٘اگٜ ٔجٕٛػٝ ای ٔثُ  -8   6   4  2,  اٌز ٔجٕٛػٝ ای ٔثُ  

  ٘ؾبٖ ٔی دٞیٓ. أب ٔجٕٛػٝ ٔثُ"        " ٘بٔیذٜ ٔیؾٛد ٚ آ٘زا ثب Aلزار دار٘ذ سیزٔجٕٛػٝ  Aاػضبی آٖ درٖٚ 

 ٚجٛد ٘ذارد ٚ ٔی ٘ٛیغیٓ: Aرد وٝ در دا 00ٔب٘ٙذ   ٘یغز سیزا ػضٛی Aسیزٔجٕٛػٝ   -00   4  2,   

    

 :ًَشتي زیر هجوَعِ ّای یک هجوَعِ

 ػضٛی اس راثغٝ سیز ثذعز ٔی آیذ: nسؼذاد سیزٔجٕٛػٝ ٞبی یه ٔجٕٛػٝ 

تؼذاد زیر هدوَػِ ّا   2   
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ػضٛی اکفی اعز اثٙذا سیزٔجٕٛػٝ ثذٖٚ ػضٛ )سٟی(  nثزای ٘ٛؽشٗ سیز ٔجٕٛػٝ ٞبی یه ٔجٕٛػٝ 

ػضٛی را ثٙٛیغیٓ ٚ سؼذاد  nؽشٝ ٚ عذظ ٔجٕٛػٝ ٞبی یه ػضٛی، دٚ ػضٛی، عٝ ػضٛی سب آ٘زا ٘ٛ

 را ثب فزَٔٛ ثبال ٔمبیغٝ وٙیٓ. 

ٕٞچٙیٗ ٞز ٔجٕٛػٝ ای سیزٔجٕٛػٝ خٛدػ ٔی  ٔجٕٛػٝ سٟی سیزٔجٕٛػٝ ٞز ٔجٕٛػٝ ای ٔی ثبؽذ.:نکته

 ثبؽذ.

ز ٔجٕٛػٝ حشٕب ثبیذ داخُ اوٛالد ثبؽذ سب آ٘زا اػضبی ٔجٕٛػٝ ٘یبس ثٝ آوٛالد اضبفی ٘ذار٘ذ ِٚی سی:تستی نکته

 لجَٛ وٙیٓ.

جذا  "ٚ "ٔجٕٛػٝ ای داد٘ذ وٝ خیّی اػضبی آٖ جشئیبر دارد ٔی سٛا٘یٓ اػضبیی وٝ ثب  اٌز  :تستی نکته

 را ثب ؽلک ٞبی ٞٙذعی ٚ یب ػذد وذٌذاری وٙیٓ. ؽذٜ ا٘ذ

0  ,  اػضب ٚ ٕٞٝ سیز ٔجٕٛػٝ ٞبی ٔجٕٛػٝ   هثال:  را ثٙٛیغیذ. -  2    0       2   0    2   

 

 

 

 

 را ثٙٛیغیذ. - 2   0   2   0,  اػضب ٚ ٕٞٝ سیز ٔجٕٛػٝ ٞبی ٔجٕٛػٝ   :توریي

 

 

 

 

 ریبضی خبرج( 88)؟ثبؽذ وذاْ راثغٝ ٘بدرعز اعز -  2   2    2 ,   ٚ - 2   2,  ، -2,   اٌز: تست

1  )    2  )    3  )    4  )    
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  عِ ّای عذدی هْن:هجوَ

  -    1  2   3   4   5,   ( N ) اػذاد طثیؼی -1

  -    0   1  2   3   4   5,   ( W ) اػذاد حساتی -2

-1   ,   ( Z ) اػذاد صحیح -3    0   1   2    -  

ّوِ اػذاد کسری کِ صَرت ٍ هخرخشاى ػذد صحیح ٍ هخرج  ( Q ) اػذادگَیا -4

}     . هثل:    غیرصفر تاشذ
2

3
   2   3/0    0   √4    } 

Q اػذاد گٌگ )اصن( ) -5
 {…   π  √2  √3  √5}     ّوِ اػذاد غیر گَیا هثل: ( ’

   ّوِ اػذاد ( R)  حقیقی داػذا -6

  -    1    3   5,   ( O)  اػذاد فرد طثیؼی -7

  -    2    4   6,   ( P)  اػذاد زٍج طثیؼی -8

 

 رت ّای هختلف ًشاى دادى یک هجوَعِصَ

 ٞز ٔجٕٛػٝ را ثٝ چٟبر رٚػ ٔی سٛاٖ ٘ؾبٖ داد

ػجبرسی را ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼزفی یه ٔجٕٛػٝ ٔی دذیزیٓ وٝ اکٔال اجشای درٖٚ آٖ را ٔؾخـ  عبارت هتٌی: -1

 درٖٚ 01درٖٚ ایٗ ٔجٕٛػٝ اعز ِٚی  01اکٔال ٔؾخـ اعز  ،وٙذ.ٔثال ٚلشی ٔی ٌٛییٓ ٔجٕٛػٝ اػذاد اَٚ

أب ٚلشی ٔی ٌٛییٓ ٔجٕٛػٝ افزاد خٛػ فحجز ٔؼّْٛ ٘یغز وٝ ٔٙظٛر اس خٛػ فحجز چٝ وغی  .ٔجٕٛػٝ ٘یغز

  اعز. دظ ایٗ ػجبرر ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ٔجٕٛػٝ ٘یغز.

 وذأیه اس ػجبرسٟبی سیز یه ٔجٕٛػٝ اعز؟ :هثال

 000اِف( اػذاد فحیح ثشرٌشز اس 

 ػذد سٚج 00ة( 

 ج(دا٘ؼ آٔٛساٖ لذ ثّٙذ
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ی ا٘شخبة وٙیٓ سب ٔغٕئٗ ؽٛیٓ  سیزٔجٛػٝ حذالُ چٙذ ػضٛ -10   9   7   6   4    2,   جٕٛػٝ : در ٔهثال

 فزد ٔی ؽٛد؟حشٕب آٖ وٝ جٕغ دٚ ػضٛ 

 

 

 

اعز. یه سیزٔجٕٛػٝ حذالُ چٙذ  81ٚ خشٓ ثٝ  1ؽزٚع اس  1ٔجٕٛػٝ اػذاد عجیؼی فزد ٚ ٔضزة  Sٔجٕٛػٝ  تست:

 ریبضی خبرج( 44اعز؟ ) 88ؽبُٔ دٚ ػضٛ ثب ٔجٕٛع  ا٘شخبة ؽٛد وٝ ٔغٕئٗ ثبؽیٓ Sػضٛی اس 

 8د(  7ج(  6ب(  5الف( 

 

 

 ػضٛٞبی ٔجٕٛػٝ را داخُ اوٛالد ٔی ٘ٛیغیٓ ًشاى دادى اعضا: -2

  ,2  4   6   8- 

 -لَزی   هتَازی االضالع   رٍزًقِ  هرتغ,  

ٖ ٔی ٌٛیٙذ )ایٗ ؽیٜٛ ٕ٘بیؼ ٖ دٞیٓ ثٝ آٖ ٕ٘ٛدار ٚثب حّمٝ ثغشٝ ٘ؾب  اٌز ٔجٕٛػٝ را ًوَدار ٍى: -3

 (.اعشفبدٜ ٔی ؽٛدثیؾشز ثزای سبییذ درعشی رٚاثظ ثیٗ ٔجٕٛػٝ ٞب 

 

 ًَشتي هجوَعِ بِ زباى ریاضی: -4

 :سٛضیح الکٔی را ثب اعشفبدٜ اس ٕ٘بدٞبی ریبضی ٘ؾبٖ دٞیٓ. ثذیٗ ٔٙظٛر ٔی خٛاٞیٓ

ٝ اػضبی ٔشٛاِی یىی اس ٔجٕٛػٝ یه اٍِٛی ػذدی ثزای ػذدٞبی ٔجٕٛػٝ دیذا ٔیىٙیٓ واثشذا  گام اٍل:

 ٞبی افّی ٌفشٝ ؽذٜ آ٘زا ثغبسد.

را لزار ٔی  xدر اٍِٛی ػذدی . "  x " اػذاد ٔٛرد ٘ظز را ثب یه حزف ا٘لگیغی ٘ؾبٖ ٔی دٞیٓ ٔثال گام دٍم:

 اعز. "ثٝ عٛری وٝ"لزار ٔی دٞیٓ وٝ ٔؼٙی آٖ  "  |الگَ"ٖ یه خظ ػٕٛدی وٛچه اس آثؼذ دٞیٓ ٚ 

       1 

2   3              7  

                6                     9         5     

A 
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ٚ چٝ ػٝ ای ٞغشٙذٛػضٛ چٝ ٔجٕعبس٘ذٜ اٍِٛ  داس آٖ ثبیذ ٔؾخـ وٙیٓ وٝ ایٗ اػذادظ  گام سَم:

 دار٘ذ.  ٔحذٚدٜ ای

 :وٛچىشز ٞغشٙذ 00ٞغشٙذ ٚ اس  Nاػذاد ٔٛرد ٘ظز ٔب ػضٛ  00ٔثال در ٔجٕٛػٝ اػذاد عجیؼی وٛچىشز اس 

   , |       10  -   ,1   2   3   4   5   6   7   8   9- . 

 اعز ثزای یه ٔجٕٛػٝ چٙذیٗ ؽیٜٛ درعز ٘ٛؽشٗ ثٝ سثبٖ ریبضی ٚجٛد داؽشٝ ثبؽذ ٕىٗٔ:نکته

  ,  2|       1-    8  -   ,1   2   3   4   5   6   7   8   9- 

  ,  2|       3    12  -   ,1   2   3   4   5   6   7   8   9- 

2ثٙٛیغیٓ  اػذا عجیؼی  اٌز ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ :یادآٍری  1ثشرٌشز ٞغشٙذ ٚ اس  2یؼٙی اػذاد ٔٛرد ٘ظز ٔب اس ، 1   

  ػضٛ ٔجٕٛػٝ ٔب ٔی ثبؽذ. 1جشٚ اػذاد ٔٛرد ٘ظز ٔب ٘یغز أب ػذد  2ػذد  .وٛچىشز٘ذ

  ,2  3   4- 

 ٞزیه اس ٔجٕٛػٝ ٞبی سیز را ثٝ سثبٖ ریبضی ثٙٛیغیذ: هثال:

  , 6-   5-   4-    …- 

 

 

  ,   8-   4-    0   4   - 

 

 

  ,1  2   4   8    - 

 

 

  ,3  7   11   15    - 
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 پیذا کردى اعضای یک هجوَعِ از رٍی تعریف ریاضی آى:

 :٘ٛؽشٗ اػضبی ٔجٕٛػٝ ثزای 

 .یٓآٖ ٞب را دیذا ٔی وٙ یاػضب ؽزط ٞبی عٕز راعز اؽشزاناثشذا اس رٚی  گام اٍل:

 وزدٜ اعز لزار ٔی دٞیٓ. ؾخـٔدر عٕز چخ در راثغٝ ای وٝ ٔجٕٛػٝ اػضبی ثذعز آٔذٜ را  گام دٍم:

|4  ,  ٔثال اٌز داؽشٝ ثبؽیٓ         0 ٔشٛجٝ ٔی ؽٛیٓ اػذاد ٔٛرد ٘ظز ٔب اػذاد فحیح  -  00   

"   4  " اوٖٙٛ ثبیذ ایٗ اػذاد را در راثغٝ .ٞٓ لجَٛ اعز( -0وٛچىشز٘ذ )خٛد  00ثشرٌشز ٚ اس   -0ٞغشٙذ وٝ اس 

,  آیٙذ. یؼٙی لزار دٞیٓ سب اػضبی ٔجٕٛػٝ ثذعز  0- لزار  " 4   "  را در راثغٝ -4       1   2   0   0  

 -13       7  6   5   4  3,   دٞیٓ سب ثذعز ثیبیذ: 

 :ثب ٘ٛؽشٗ اػضبیؾبٖ ٔؾخـ وٙیذٞزیه اس ٔجٕٛػٝ ٞبی سیز را  هثال:

  , |       7  - 

 

 

  ,2 |        2-   - 

 

 

  { 
2
|       3    5  } 

 

 

  {  | 
 

3
  } 
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 اشتراک هجوَعِ ّایادآٍری            

 

آٖ اؽشزان ٔیٍٛیٙذ ٚ آ٘زا ثب ٕ٘بد  ٛػٝ را درٖٚ یه ٔجٕٛػٝ ثٙٛیغیٓ ثٝاٌز ػضٛٞبی ٔؾشزن دٚ ٔجٕٛػٝ یب چٙذ ٔجٕ

 ٘ؾبٖ ٔیذٞٙذ."   "

,2  3   4   5   6   7-    ,14   4   5   6   17-   ,  4   5   6 -  

  

 

 

 

 ٌفشٝ ٔی ؽٛد. "جذا اس ٞٓ"ثٝ دٚ ٔجٕٛػٝ وٝ ٞیچ ػضٛ ٔؾشزوی ٘ذار٘ذ دٚ ٔجٕٛػٝ  :ًکتِ

 هجوَعِ ّااجتواع 

اٌز ٕٞٝ ػضٛٞبی دٚ یب چٙذ ٔجٕٛػٝ را درٖٚ یه ٔجٕٛػٝ ثشري ثٙٛیغیٓ ثٝ ٔجٕٛػٝ ایجبد ؽذٜ ٔجٕٛػٝ اجشٕبع ٌفشٝ ٔی 

 ٛٞبی سىزاری ٔجٕٛػٝ اجشٕبع را ثبیذ حذف وٙیٓ(.ػضیىی اس  ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ. )"    "ٚ آ٘زا ثب ٕ٘بدؽٛد 

,2  3   4   5   6   7-    ,14   4   5   6   17-   ,  2   3   4   5   6  7   14   17 - 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

5   6               7  

                4                              3     

A 

        

                14  

                17                                   

B 

𝑨  𝑩 

       2 

5   6                   7  

                4                              3     

A 

        

                14  

                17                                   

B 

𝑨  𝑩 
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 تفاضل دٍ هجوَعِ:

ٚجٛد ٘ذارد  Bٚجٛد دارد ِٚی در  Aٔی ٌٛییٓ. ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ در A ٚ Bسفبضُ دٚ ٔجٕٛػٝ      ثٝ 

 حذف ٔیىٙیٓ(. Aشزن را اس )ػضٛٞبی ٔؾ

,  اٌز  :هثال 0- ثبؽذ، آ٘اگٜ حبفُ ػجبرر سیز  -4   1   2   0 ,  ٚ   -4   1   2 ,  ،  -2   0   0  

 وذأغز؟

               

 

 

)ٔجٕٛػٝ وٛچىشز(  Aؽشزان آٟ٘ب )ٔجٕٛػٝ ثشرٌشز ( اعز ٚ ا Bثبؽذ آ٘اگٜ اجشٕبع آٟ٘ب     اٌز  الف( :نکته

 اعز.

 آ٘اگٜ:ٔجٕٛػٝ دِخٛاٜ ثبؽذ  Aاٌز  ب(           

        الف          ج

        ب        د

 

 وذأیه اس ٔٛارد سیز فحیح ٔی ثبؽذ؟ :ثاله

 در چٙیٗ ٔٛاردی اعشفبدٜ اس ٕ٘ٛدار ٖٚ دیؾٟٙبد ٔی ؽٛد. :نکته
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 ریبضی( 88ثبؽذ، آ٘اگٜ: )           اٌز : تست

1)      2)      3)     4)     

 

ثبؽذ وذاْ راثغٝ ٘بدرعز  - 3   2  1   2  1,   ٍ - 2  1   3  2  1,  ، -3 2 1,     اٌز: تست

 ریاضی خارج( 86) اعز؟

        د (   2 1     ج (       ب (       الف ( 
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 أٛاج چٙاگَ در دیٍزی ٔزد ؽذ ٔشٛجٝ ٘بٌٟبٖ وٝ ثٛد ٘ؾغشٝ ای ٔزدی در عبحُ رٚدخب٘ٝ

 اٚ ثٝ آٚرد، عبحُ ثٝ را ٔزد ٚ ؽذ رٚدخب٘ٝ داخُ. عّجذ ٔی وٕه ٚ اعز ؽذٜ ٌزفشبر رٚدخب٘ٝ خزٚؽبٖ

دٚ ٘فز  . ٞٙٛس حبَ غزیك جب ٘یبٔذٜ ثٛد وٝ ؽٙیذٚ ثٝ دعز سیٓ اٚرصا٘ظ عذزد  داد ٔقٙٛػی سٙفظ

 آٖ سحٕز ثٝ ٚ دزیذ رٚدخب٘ٝ ثٝ دٚثبرٜ. خٛاٞٙذ ٔی وٕه ا٘ذ  در حبَ غزق ؽذٖ در رٚدخب٘ٝوٝ دیٍز 

 وٝ را دیٍز ٘فز چٟبر فذایثٝ آٟ٘ب وٕه وٙذ  وٙذ دیذا فزفز آ٘ىٝ اس دیؼ أب. داد ٘جبر ٞٓ را ٘فز دٚ

د وٝ خٛدػ خغشٝ غزق ؽذٖ ثٛد٘ذ، ؽٙیذ. ثبالخزٜ آٖ ٔزد آٖ لذر لزثب٘ی ٘جبر دا حبَ در

 خیزخٛاٜ ٔزد ایٗ اکػ. ؽذ ؽذٜ ٚ اس دب افشبد. ِٚی فذای فزیبد وٕه اس عزف رٚردخب٘ٝ لغغ ٕ٘ی

 آة ثٝ یىی یىی را ٔزدْ ای دیٛا٘ٝ وٝ ؽذ ٔی ٔشٛجٝ ٚ رفز ٔی رٚدخب٘ٝ ثبالی عزف ثٝ لذٔی چٙذ

 اس دبی ٕ٘ی افشبد.. در ایٗ فٛرر ا٘ذاسد ٔی

ٚالؼی اٖٚ ثذزداسیذ ثٝ ٔٛفمیز  ػّز ثب ٔجبرسٜ ثٝ  ٕ٘زٜ دبییٗٔٛلز ٔؾلک رفغ جبی ثٝ اگٞی اٌز

 ضؼف ٚ سٛا٘بیی ٞبسٖٛ رٚ خٛٚٚٚة ثؾٙبعیذ... ، ٘مبطثیؾشزی دعز دیذا ٔیىٙیذ. دظ خٛدسٖٛ

 

You Can Change   

The 

World 
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 تعریف بازُ : دٍمبخش              

 

 یاد آٍری ًاهعادلِ: 

ٗ سفبٚر وٝ اٌز دؾز ٔجَٟٛ ٔب ٔٙفی ٚجٛد ثزای حُ ٘بٔؼبدِٝ ٔب٘ٙذ یه ٔؼبدِٝ ٔؼِٕٛی ػُٕ ٔی وٙیٓ ثب ای

 داؽز یىجبر ثزای حذف ٔٙفی جٟز ػالٔز ثشرٌشز یب وٛچىشز را ػٛك ٔی وٙیٓ.

 ٘بٔؼبدِٝ ٞبی سیز را حُ وٙیذ ٚ جٛاة را ثٝ فٛرر سثبٖ ریبضی ثٙٛیغیذ :هثال

)الف -3   1  7 

 

)ب   1 
2  1

3
 3 

 

 بازُ ّای اعذاد حقیقی

ٔثبَ لجُ( آٟ٘ب را  ٔب٘ٙذبی اػذاد حمیمی وٝ ثٝ سثبٖ ریبضی ٘ٛؽشٝ ؽذٜ ا٘ذ )ثزای عبدٜ ٘ٛیغی ٔجٕٛػٝ ٞ

 :ثٝ فٛرر ثبسٜ ٞبیی در ٔی اٚریٓ وٝ اس لٛا٘یٗ سیز دیزٚی ٔی وٙٙذ

 ًام تازُ ًوایش هدوَػِ ًوایش تازُ ًوایش هحَری

 تاز              |         

 تستِ              |         

 ًین تاز              |         

 ًین تاز              |         

 تاز          |          
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 ًیوِ تاز          |          

 تاز          |          

 ًین تاز          |          

 ُ را ثٙٛیغیذٕ٘بیؼ ثبسٜ ای دبعخ ٘بٔؼبدالر ٔثبَ لج :هثال

 

0      ,ٕ٘بیؼ ثبسٜ ای ٔجٕٛػٝ  :هثال  را ثٙٛیغیذ. -  2       

 

 

0  جٛاة ٘بٔؼبدِٝ :تست  ریبضی( 88وذاْ ثبسٜ سیز اعز؟ ) 1  2 -1 

-1 الف(  -2 ب(  1   0 ج(   2 
1

2
-4 د(     4  

 

 اجتواع ٍ اشتراک بازُ ّا:

 ثٝ لٛا٘یٗ حبوٓ ثز ٔجٕٛػٝ ٞبعز.لٛا٘یٗ اجشٕبع، اؽشزان ٚ سفبضُ ثیٗ ثبسٜ ٞب ٔؾب

ثٟشزیٗ رٚػ ثزای ا٘جبْ اػٕبَ ٌفشٝ ؽذٜ رٚی ثبسٜ ٞب اعشفبدٜ اس ٔحٛر اعز سب عزػز ٚ دلز ٕٞشٔبٖ 

 سیبد ؽٛد. ثزای ثذعز آٚردٖ جٛاة اس رٚی ٔحٛر

 سؼییٗ اثشذا ٚ ا٘شٟبی ثبسٜ ثذٖٚ اظٟبر ٘ظز در ٔٛرد ثغشٝ ثب ثبس ثٛدٖ آٖ: : گام اٍل

 ٚدٜ ٞبی ٔؾشزن دٚ ثبسٜ در ٔحٛر.ٔحذ اشتراک :

 لک ٔحذٚدٜ ای وٝ سٛعظ ثبسٜ ٞب دٛؽؼ دادٜ ؽذٜ اعز. اجتماع :

 دْٚ افال ٚجٛد ٘ذارد. ثبسٜاَٚ جبیی وٝ  ثبسٜٔحذٚدٜ  تفاضل :

 :اثشذا ٚ ا٘شٟب سؼییٗ ثبس یب ثغشٝ ثٛدٖ :گام دٍم

 ٕٞب٘غٛر وٝ ٔیذا٘یٓ عٕز ثیٟٙبیز ٕٞیؾٝ ثبس اعز.
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 ٞب عیبٜ ثبؽذ )ٚجٛد داؽشٝ ثبؽذ( ػذد ثغشٝ خٛاٞذ ؽذ. ثبسٜ٘مغٝ ٕٞٝ  اٌز در آٖ اشتراک:

 عیبٜ ثبؽذ )ٚجٛد داؽشٝ ثبؽذ( ػذد ثغشٝ خٛاٞذ ؽذ. ثبسٜاٌز در آٖ ٘مغٝ حشی یه  اجتماع:

 دْٚ عیبٜ ٘جبؽذ ػذد ثغشٝ خٛاٞذ ؽذ. ثبسٜاَٚ عیبٜ ثبؽذ ٚ  ثبسٜاٌز در آٖ ٘مغٝ  تفاضل :

 ا ثذعز آٚریذ.حبفُ ػجبرر ٞبی سیز ر:هثال

  5 2   4 2    الف 

 

 

 

  7 3   7 2   ب

 

 

 

(3   )  ج      1  

 

 

       اٌز :هثال
2

  1
  

  2

 
 بثیذ.را ثی 10 ٚ    3 ثٝ فٛرر ثبسٜ ثبؽذ، ثبسٜ    

 

 

 

 

 

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرادانلود



 هیرهَید                                                                  مجموعه ها            /  17

 

      اٌز :تست
2

 
  

  2

 
3 ) ثٝ فٛرر ثبسٜ ثبؽذ، آ٘اگٜ ٔجٕٛػٝ      6)  ثزاثز وذأغز؟ 3  

 ریاضی خارج(86)

   الف( 
1

3
  

2

3
   ب(   

1

3
  

2

3
  ج(    

1

3
  

2

3
  د(    

1

3
  

2

3
   

 

 

         اٌز تست:
9  

2
             ثٝ فٛرر ثبسٜ ثبؽذ، آ٘اگٜ ٔجٕٛػٝ  9   3 2 1       

  2   5     3  ریاضی(92)؟ ثزاثز وذأغز  7  

  د(   1 1  ج(    2 1    1   2   ب(   2 1    1   2   الف( 

 

 

 هجوَعِ ّای هتٌاّی ٍ ًاهتٌاّی:

ٔجٕٛػٝ ای وٝ سؼذاد اػضبی آ٘زا ثشٛا٘یٓ ثب یه ػذد حغبثی ثیبٖ وٙیٓ یه ٔجٕٛػٝ ٔشٙبٞی )ثب دبیبٖ( ٔی 

 اد اػضبی آ٘زا ثیبٖ وٙیٓ ٘بٔشٙبٞی )ثی دبیبٖ( اعز.ٌٛییٓ در غیز ایٙقٛرر اٌز ٘شٛا٘یٓ سؼذ

٘ؾبٖ ٔیذٞیٓ.وذاْ ٔجٕٛػٝ ٔشٙبٞی  N  ،W  ٚZٔجٕٛػٝ اػذاد عجیؼی، حغبثی ٚ فحیح را ثٝ سزسیت ثب : تست

 )وٙىٛر ا٘غب٘ی(اعز؟

    د(     ج(     ب(    الف( 

 

 

( ٘بٔشٙبٞی  ’Q( ٚ اػذاد ًٌٙ )  Qٛیب ) (، اػذاد ٌ Rٔؼٕٛال ٔجٕٛػٝ ٞبی ػضٛ اػذاد حمیمی )  :نکته

ٞغشٙذ ِٚی اػذاد ػضٛ ٔجٕٛػٝ عجیؼی،حغبثی ٚ فحیح فمظ در حبِشی ٘بٔشٙبٞی ٞغشٙذ وٝ ثٝ عٕز ٔٙفی یب ٔثجز ثیٟٙبیز 

 ادأٝ داؽشٝ ثبؽٙذ. 
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 بخش دٍم: هتون یک هجوَعِ    

 هجوَعِ هرجع:

| , اٌز ثخٛاٞیٓ اػضبی ٔجٕٛػٝ  2  ٓرا ثٙٛیغی -  3   

 را در ًظر گرفتِ تاشین طثیؼیاگر در رّي خَد اػذاد  

 را در ًظر گرفتِ تاشین حساتیاگر در رّي خَد اػذاد  

 را در ًظر گرفتِ تاشین صحیحاگر در رّي خَد اػذاد  

 را در ًظر گرفتِ تاشین حقیقیاگر در رّي خَد اػذاد  

یىشبیی در دبعخ ٘جٛد یه ٔجٕٛػٝ ثٝ ػٙٛاٖ  جٛاة ٞبی ٔخشّف در ریبضیبر ٔغّٛة ٘یغز ٚ دِیُ ایٗ ػذْ

 ٔجٕٛػٝ ٔزجغ اعز وٝ ثب سؼییٗ آٖ سٟٙب یىی اس دبعخ ٞب درعز خٛاٞذ ثٛد.

 

 تعریف هجوَعِ هرجع:

ٔجٕٛػٝ ای وٝ ٕٞٝ ٔجٕٛػٝ ٞبی ٔٛرد ثحث سیز ٔجٕٛػٝ آٖ ثبؽٙذ را ٔجٕٛػٝ ٔزجغ یب ٔجٕٛػٝ جٟب٘ی ٔی ٘بٔیٓ ٚ  

 ٘ؾبٖ ٔی دٞیٓ. Uآٖ را ثب 

 َعِ هتون هجو

٘ؾبٖ ٔی    ٔی ٘بٔیٓ ٚ ثب ٕ٘بد  Aرا ٔشٕٓ ٔجٕٛػٝ     ثبؽذ، آ٘اگٜ ٔجٕٛػٝ     ٔجٕٛػٝ ٔزجغ ثبؽذ ٚ  Uاٌز 

 .دارد( Aٞغز ثجش آ٘چٝ  Uدٞیٓ)یؼٙی ٞز آ٘چٝ در 

 

 

 

 

A 

U

A
ʹ
=U-A 

𝑨   𝒙| 𝒙  𝑼 𝒙  𝑼    
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 ٔشٕٓ ٞز یه اس ٔجٕٛػٝ ٞبی سیز را ثب سٛجٝ ثٝ ٔجٕٛػٝ ٔزجغ ثٙٛیغیذ: :هثال

       ,1 3   5    - 

         

            2  

    0  1    {
1

1
  

1

2
   

1

3
       

1

 
   } 

 

لٛا٘یٗ سیز ثزای اثجبر آسٖٔٛ ٞبی سؾزیحی ثغیبر دزاکرثزد٘ذ ِٚی سٛفیٝ ٔیؾٛد در عٛاالر سغشی اس : نکته

 اعشفبدٜ ؽٛد. "ٖٚ"ٕ٘ٛدار 

     
(4 

         (1 

             
(2 

          (5        

         (6              
(3 

              

 ػجبرر سیز را عبدٜ وٙیذ. :هثال
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رد.خارج قسوت تقسین یا تقاضل تؼذاد زیرهدوَػِ ّای ایي دٍ دا   ػضَ تیشتر از هدوَػِ  A  ،5هدوَػِ  تست:

 ریاضی( 86)هدوَػِ کذام است؟ 

 32( تفاضل 4 25( تفاضل 3 32( خارج قسوت 2 25(خارج قسوت 1

 

کذام         اًگاُ هدوَػِ           دٍ هدوَػِ غیر تْی ٍ  A  ٍB: اگر تست

 ریاضی خارج(90)                    است؟

1 )  2 )  3 )  4 )   

کذام      اًگاُ هدوَػِ               دٍ هدوَػِ غیر تْی ٍ  A  ٍB: اگر تست

 ریاضی خارج(93)                    است؟

1 )  2 )  3 )   4 )  

 ریاضی خارج(91کذام است؟ )              تاشذ، دٍ هدوَػِ غیر تْی A  ٍB: اگر تست

1)    2 )  3 )    4 )    

 ریاضی( 88کذام است؟ )تراتر                 هدوَػِ: تست

1 )    2 )  3 )  4 )   

کذام                           تاشذ، دٍ هدوَػِ غیر تْی A  ٍB: اگر تست

 ریاضی( 89است؟ )

1 )      2 )       3)    4 )  

 (خارج ریاضی 94کذام است؟ )تراتر                  هدوَػِ هتون: تست

1 )  2 )   3 )      4 )  

 (خارج ریاضی 95کذام است؟ )تراتر                  هدوَػِ هتون: تست

1 )   2 )    3 )  4 )     

 

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرادانلود



 هیرهَید                                                                  مجموعه ها            /  21

 

  هجوَعِ:تعذاد اعضای یک 

ٚ    ٕ٘ی سٛا٘یٓ ثٍٛییٓ حبفُ جٕغ سؼذاد اػضبی ٔجٕٛػٝ        ثزای یبفشٗ سؼذاد اػضبی ٔجٕٛػٝ

ثبداؽشٗ اس آٟ٘ب وٓ ؽٛد. ثٙبثزایٗ      اعز چٖٛ اػضبی ٔؾشزن دٚثبر ؽٕزدٜ ٔی ؽٛ٘ذ ٚ ثبیذ    

ٝ ثٝ آٟ٘ب ٞغشٙذ را یی وٝ ٚاثغشسؼذاد اػضبی ثزخی اس ٔجٕٛػٝ ٞب ٔی سٛا٘یٓ سؼذاد اػضبی ثؼضی ٔجٕٛػٝ ٞب

 ثذعز ثیبٚریٓ.

 هْوتریي                                                        1

2                               

3                    

4                                   

 را ثذعز آٚریذ.     ثبؽذ، آ٘اگٜ  28       ٚ  02       ٚ  08     اٌز  :هثال

 

 

رعٓ ؽلک راٞی اعز وٝ در ٔٛالغ اضغزاری ) ٚلشی فزَٔٛ ٞب را فزأٛػ یب لبعی وزدٜ ایٓ(  :نکته

 اعشفبدٜ ٔی ؽٛد.
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٘فز ٞٓ خٛػ لیبفٝ لذ ثّٙذ  4اٌز ٘فز لذ ثّٙذ ٞغشٙذ.  24٘فز خٛػ لیبفٝ ٚ  00٘فزی  22در یه الکط  :هثال

  ثبؽٙذ آ٘اگٜ:

 اِف( چٙذ ٘فز فمظ فمظ لذثّٙذ ٞغشٙذ؟ 

 ة( چٙذ ٘فز ٘ٝ خٛػ لیبفٝ ٞغشٙذ ٚ ٘ٝ لذثّٙذ؟

 

 

 ػضٛ اعز.  1دارای     ٚ ٔجٕٛػٝ  02دارای  Bٚ ٔجٕٛػٝ  04دارای  Aٔجٕٛػٝ  توریي:

 (            یؼٙی  A  ٚBٔجٕٛػٝ  چٙذ ػضٛ دارد؟ )سفبضُ ٔشمبرٖ دٚ A  ٚBاِف(سفبضُ ٔشمبرٖ 

 چٙذ ػضٛ دارد؟ Aة( ٔشٕٓ 

 

 

 ٚ  Clash of clansثبسی  ٘فز 000  وٝ ؽذ ٔؾخـ ،ثبسیىٗ ٌیٓ آ٘الیٗ 200  اس ٘ظزعٙجی یه در توریي:

 ٘یش آ٘بٖ اس ٘فز 41 ٕٞچٙیٗ. ا٘ذ وزدٜثبسی   ٌذؽشٝ عبَ یه در را  Dead Triggerثبسی  ٘فزؽبٖ 021

 :ٌذؽشٝ عبَ یه در ثبسیىٙبٖ ایٗ اس سؼذاد چٝ. ثبسی را ا٘جبْ دادٜ ا٘ذ دٚ ٞز اس ٔذر ایٗ در وٝ وزد٘ذ اػالْ

 .دٚ ثبسی را ا٘جبْ دادٜ ا٘ذ ایٗ اس یىی وٓ دعز (اِف

 را ثبسی وزدٜ ا٘ذ. clashثبسی  فمظ (ة

 .ا٘ذ وزدٜ ثبسی اعشفبدٜ دٚ ایٗ اس یىی فمظ دلیمبً (ح

 .جبْ ٘ذادٜ ا٘ذثبسی ٞب را ا٘ ایٗ اس یه ٞیچ اس (ر
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| ||   ,   اگر  تست:     2
 

6  ، آًگاُ هدوَػِ  -  2  چٌذ  1   4  

 (94)ریاضی  ػضَ دارد؟

1 )4 2 )5 3 )6 4 )7 

8     |   ,   اگر  تست:  (87 خارج )ریاضی چٌذ ػضَ دارد؟زیر   ، آًگاُ هدوَػِ -   

⋄   ⋂   

8

  1

8

  1

  

1 )13 2 )14 3 )15 4 )16 
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 َـــــالگ

ٔی ٌٛییٓ. ثٝ ٞز یه اس ایٗ اػذاد یه جّٕٝ ٔیٍٛییٓ ٚ ثب سٛجٝ ثٝ  ٛــاٍِٞٓ لزار ثٍیز٘ذ را  ٝ دؾز عزسؼذادی ػذد و

 ّٕٝ دْٚ یب ... ٔی ٘بٔیٓ.ایٙىٝ اِٚیٗ ػذد یب دٚٔیٗ ػذد ٚ ... اعز آٖ را جّٕٝ اَٚ یب ج

1   4   9    

2   4   8   16     

أیٗ ػذد nا٘یٓ ایٗ د٘جبِٝ ثزای ثشٛا٘یٓ حذط ثش٘یٓ السْ اعز وٝ ثذثزای ایٙىٝ ٞز جّٕٝ اس یه د٘جبِٝ را 

اٍِٛ ٔی عبسیٓ جّٕٝ ػٕٛٔی ٔی ٌٛیٙذ ٚ یبفشٗ آٖ را  اnْجّٕٝ وٝ ثزای  nچٙذ ٔی ؽٛد. ثٝ راثغٝ ای ثزحغت 

 ٔی ٘بٔٙذ. ثییب

1   4   9    

2   4   8   16     

٘ٛؽشٗ لک اػضبی       ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ. ٔٙظٛر اس   ٚ    ،     ٔؼٕٛال جّٕٝ ػٕٛٔی را ثب :نکته

 د٘جبِٝ ٔی ثبؽذ. 

 

 الگَی عذدی:جولِ عوَهی یافتي 

 س سؼذاد اػذادرعٓ یه جذَٚ دٚ ردیفی ثب سؼذاد عشٖٛ یىی ثیؾشز ا :گام اٍل

٘بْ ردیف اَٚ را ؽٕبرٜ ػذد )ؽٕبرٜ ؽلک( ٚ ٘بْ ردیف دْٚ را ػذد )سؼذاد اػضبی ؽلک(  :گام دٍم

 ٔی ٌذاریٓ.

 ٔیٍذاریٓ. nٞز ػذد را سیز ؽٕبرٜ آٖ ٔیٙٛیغیٓ ٚ ؽٕبرٜ ػذد آخز وٝ خبِی اعز  :گام سَم
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ردیف اَٚ را ثشٛا٘یٓ ثٝ ػذد  عذظ سالػ ٔیىٙیٓ یه ػجبرر ریبضی ثٙٛیغیٓ وٝ ٕٞٝ ػذدٞبی :گام چهارم

 سیز آٖ در ردیف دْٚ سجذیُ وٙیٓ. )ایٗ ػجبرر ثبیذ ثزای ٕٞٝ اػذاد عشٟٛ٘ب فبدق ثبؽذ(

 ٔیٍذاریٓ سب اٍِٛی ػذدی دیذا ؽٛد. nدظ اس یبفشٗ ػجبرر در عشٖٛ آخز جبی ؽٕبرٜ ػذد  : گام پٌجن

 اٍِٛٞبی ػذدی ٔزثٛط ثٝ ٞز ردیف ػذد را ثیبثیذ:: هثال

 )الف  2ٍ  4ٍ 6ٍ  8ٍ 10... ٍ

n      شوارُ عذد 

 عذد      

 

 )ب  4ٍ  7ٍ 10ٍ  13ٍ 16... ٍ 
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 طیالگَی خ

 یادآٍری هعادلِ خط:

 * ٚ یه ٘مغٝ اس آٖ     ٕٞب٘غٛر وٝ در عبَ ٌذؽشٝ أٛخشیٓ ٔی سٛا٘یٓ ثب داؽشٗ ؽیت خظ
 
 ٔی سٛا٘یٓ ثب +

 :فزَٔٛ سیز ٔؼبدِٝ خظ را ثٙٛیغیٓ

(   
1
)   (   

1
) 

] اٌز ثب داؽشٗ دٚ ٘مغٝ
 1
 1

] ٍ [
 2
 2

ٞٓ ٔی سٛاٖ ٔؼبدِٝ خظ را ثذعز آٚرد أب ثبیذ اَٚ ؽیت را اس راثغٝ سیز [

        ٚ عذظ در ٔؼبدِٝ لجُ لزار داد:  ٔحبعجٝ ٕ٘ٛد

  

( 
2
  

1
)

( 
2
  

1
)

 

 تعریف الگَی خطی:
را اٍِٛی  اعز        یؼٙی  (      ) وٝ جّٕٝ ػٕٛٔی آٟ٘ب ثٝ فٛرر ٔؼبدِٝ خظ ٍٛ ٞبییاِ

خغی ٔی ٌٛیٙذ  ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ٕٞٝ جٕالر اٍِٛی خغی ثؼذ اس رعٓ رٚی ٔحٛر ٔخشقبر رٚی یه خظ لزار 

غی، اخشالف جٕالر ٔشٛاِی اػذاد حمیمی ٞغشٙذ وٝ ثبثشٙذ(. ثز اعبط اٍِٛی خ a  ٚbدر ایٗ اٍِٛ ) ٔی ٌیز٘ذ

 اعز. aیه اٍِٛی خغی ثبثز ٚ ثزاثز ثب 

جّٕٝ  1 ثبؽذ، آ٘اگٜ جّٕٝ ػٕٛٔی آٖ وذأغز؟ 10اْ آٖ  01ٚ جّٕٝ  40اْ یه اٍِٛی خغی  00: اٌز جّٕٝ هثال

 اَٚ را رٚی ٔحٛر ٔخشقبر رعٓ وٙیذ.
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 آ٘اگٜ جّٕٝ ػٕٛٔی آٖ وذأغز؟  ثبؽذ، 14اْ آٖ  02ٚ جّٕٝ  08اْ یه اٍِٛی خغی  1: اٌز جّٕٝ توریي

 

 

 جولِ عوَهی غیرخطی

جٕالر ثزخی اس اٍِٛ ٞب رٚی یه خظ لزار ٕ٘ی ٌیز٘ذ. جّٕٝ ػٕٛٔی ایٗ اٍِٛٞب را جّٕٝ ػٕٛٔی غیز خغی ٔیٍٛیٙذ وٝ ثب 

 در آٟ٘ب ٔیشٛا٘یٓ جٕالر اٍِٛ را ثیبثیٓ. nلزار دادٖ اػذاد عجیؼی ثٝ جبی 

  اْ وذاْ اعز؟ (1  )اْ ٚ   ر: در د٘جبِٝ سیز ٔجٕٛع جٕالهثال

2   8   24    

 

 

د٘جبِٝ ای وٝ جٕالر آٖ ٔزسجب افشایؼ یبثٙذ را د٘جبِٝ ٞبی فؼٛدی ٔیٍٛیٙذ ٚ اٌز جٕالر آٟ٘ب ٔزسجب  :نکته 

 اکٞؼ یبثٙذ د٘جبِٝ ٘شِٚی ٔیٍٛیٙذ.

 غی اعز.آٖ اس درجٝ یه ثبؽذ ٚ در غیز ایٙقٛرر غیزخ nاٌز د٘جبِٝ ای خغی ثبؽذ ثبیذ  :نکته

 دًبالِ بازگشتی

د٘جبِٝ ٞبیی وٝ ثیٗ جّٕٝ ٞبی دؾز عز ٞٓ ثشٛاٖ راثغٝ ای ٘ٛؽز ثٝ عٛری وٝ ثیٗ یه جّٕٝ ٚ جّٕٝ 

 nلجُ یب ثؼذػ راثغٝ ثزلزار وزد راثغٝ ٞبی ثبسٌؾشی ٔیٍٛیٙذ. ثبیذ سٛجٝ وزد وٝ ایٗ د٘جبِٝ ٞب جّٕٝ ػٕٛٔی ثزحغت 

 ٛد دارد.٘ذار٘ذ ٚ فمظ یه راثغٝ ثیٗ اػضبی آٟ٘ب ٚج

2   8   16   32                      2   
  1    

1   1   2   3   5                       
  1   

  2 
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ثبؽذ حبفُ ػجبرر سیز  2000جّٕٝ اَٚ آٖ  40ٚ ٔجٕٛع  1000جّٕٝ اَٚ یه د٘جبِٝ حغبثی  20اٌز ٔجٕٛع  هثال:

 وذأغز؟

 21   22     39   40   

 

، تراتر تا هرتغ هدوَع آى اػذاد تاشذ، حاصل  1اگر هدوَع هکؼة ّای اػذاد طثیؼی هتَالی شرٍع از  تست:

                  (91)ریاضی ػثارت هقاتل کذاهست؟ 

                                                                                   10
3
 12

3
 14

3
   30

3
  

 114400د(  114300ج(  114200ب(  114100الف( 
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  .دٚعشبٖ خب٘ٛادٜ، ٔذرعٝ، …دارد ایزاد چیش ٕٞٝ چٍٛ٘ٝ وٝ داد ٔی سٛضیح ٔبدرثشرٌؼ ثزای وٛدوی

 دبعخ وٛچِٛٛ دغز ٚ داری؟ دٚعز ویه وٝ دزعیذ وٛچِٛٛ دغز اس ثٛد ویه دخشٗ ٔؾغَٛ وٝ ٔبدرثشري

 !ٔبدرثشري ٘ٝ -. ٔزؽ سخٓ سب دٚ حبال ٚ +! ٘ٝ -چغٛر؟ رٚغٗ  +.دارْ دٚعز وٝ اِجشٝ: ددا

 ٞٓ ثٝ ؽبٖ ٕٞٝ اس حبِٓ! ٔبدرثشري ٘ٝ - چغٛر؟ ؽیزیٗ جٛػ آیذ؟ ٔی خٛؽز آرد اس چی؟ آرد+ 

 .خٛرَد ٔی

 ٔخّٛط ٓٞ ثب درعشی ثٝ ٚلشی أب رعٙذ ٔی ٘ظز ثٝ ثذ سٟٙبیی ثٝ چیشٞب ایٗ ٕٞٝ ثّٝ، ٔبدرثشري ٌفز:

 اٚلبر اس خیّی. وٙذ ٔی ػُٕ سزسیت ٕٞیٗ ثٝ ٞٓ خذاٚ٘ذ. ؽٛد ٔی درعز خٛؽٕشٜ ویه یه ؽٛ٘ذ،

 ٕٞٝ ٚلشی وٝ دا٘ذ ٔی اٚ أب ثٍذرا٘یٓ را عخشی دٚراٖ چٙیٗ ٔب ثٍذارد ثبیذ خذاٚ٘ذ چزا وٝ وٙیٓ ٔی سؼجت

 اػشٕبد اٚ ثٝ ثبیذ سٟٙب بٔ. اعز خٛة ٕٞیؾٝ ٘شیجٝ دٞذ، لزار ٞٓ وٙبر در درعشی ثٝ را ٞب  عخشی ایٗ

 .رعٙذ ٔی اِؼبدٜ فٛق ٘شیجٝ یه ثٝ ٞٓ ثب دیؾبٔذٞب ایٗ ٕٞٝ ٟ٘بیز در وٙیٓ،

 

Dream Hard 

Work Harder 

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرادانلود



 هیرهَید                                                                  مجموعه ها            /  31

 

          

 دًبالِ ّای حسابی:

ثٝ آٖ  اٌز در یه د٘جبِٝ ٕٞٝ جّٕٝ ٞب )ثجش جّٕٝ اَٚ( اس اضبفٝ ؽذٖ ػذدی ثبثز ثٝ جّٕٝ لجّؼ ثذعز ثیبیذ

 ٙذ.د٘جبِٝ حغبثی )د٘جبِٝ ػذدی( ٔی ٌٛی

1        5            9               13       …  

           2     3      

 dسفبضُ جٕالر دؾز عز ٞٓ )ٔشٛاِی( وٝ ٕٞیؾٝ ٔمذار ثبثشی اعز را لذر ٘غجز د٘جبِٝ ٔیٍٛیٙذ ٚ ثب  :قدر ًسبت

جٕالر ٔشٛاِی را اس ٞٓ وٓ ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ. ثٙبثزایٗ ثزای ثذعز آٚردٖ لذر٘غجز د٘جبِٝ ٞٙذعی اکفیغز 

 وٙیٓ وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ثبیذ یىی ثبؽٙذ.

 ٘ؾبٖ ٔیذٞیٓ. 0 یب  0  ،   اِٚیٗ جّٕٝ د٘جبِٝ حغبثی را ثب : جولِ اٍل

2   3   4   5   6     

2   2   2   2   2    

2   4   8   16   32    

2   1   0       

2   2 √3   2  2√3     

 الِ حسابی:جولِ عوَهی دًب

 :ٔی سٛاٖ ٘ٛؽز  ٚ لذر ٘غجز آٖ    جّٕٝ ػٕٛٔی ٞز د٘جبِٝ حغبثی را ثب داؽشٗ جّٕٝ اَٚ 

     1  (  1)   
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ٕ٘بد ؽٕبرٜ جّٕٝ اعز ٚ فمظ سٔب٘ی جبی آٖ ػذد لزار ٔیذٞیٓ وٝ ٘ٛؽشٗ یه  nدر جّٕٝ ػٕٛٔی : نکته

 جّٕٝ خبؿ ٔٛرد ٘ظز ثبؽذ.

 ٝ ٞبی حغبثی ثبال را ثٙٛیغیذ ٚ جّٕٝ ثیغشٓ آٟ٘ب را ثذعز آٚریذ.بِ: جّٕٝ ػٕٛٔی د٘جهثال

 

دادٜ ؽذ ثبیذ دلز وٙیٓ ٔی سٛاٖ آ٘زا یه د٘جبِٝ حغبثی دا٘غز وٝ         اٌز یه د٘جبِٝ خغی : نکته

a  لذر ٘غجز د٘جبِٝ اعز ِٚیb  ثٝ جبی  0جّٕٝ اَٚ ٘یغز ٚ جّٕٝ اَٚ اس جبٌذاریn .ثذعز ٔی آیذ 

 

 ٍاسطِ حسابی:

 (2  )ثٝ عٛری وٝ ٕٞٝ ثب ٞٓ سؾىیُ د٘جبِٝ حغبثی ثذٞٙذ ٚ یه د٘جبِٝ  a  ٚbػذد ثیٗ دٚ ػذد  nلزار دادٖ 

 ٔیٍٛییٓ. a  ٚbٚاعغٝ حغبثی ثیٗ  nدرج  "ػذدی ثغبس٘ذ را 

 ثٛدٜ ٚ لذر ٘غجز ایٗ د٘جبِٝ اسراثغٝ سیز ثذعز ٔی آیذ: aدر ایٗ فٛرر جّٕٝ اَٚ ایٗ د٘جبِٝ 

  
   

   
 

 ثٙٛیغیذ. 10ٚ  20: چٟبر ٚاعغٝ حغبثی ثیٗ هثال
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 خاصیت جوالت سِ گاًِ دًبالِ حسابی

ٔیٍٛییٓ ٚ   x  ٚyٚاعغٝ حغبثی ثیٗ  yثٝ   عٝ جّٕٝ ٔشٛاِی اس یه د٘جبِٝ حغبثی ثبؽٙذ x  ٚy  ٚzاٌز  خاصیت اٍل:

 ا٘اگٜ ٕٞٛارٜ داریٓ:

       

آ٘اگٜ یمیٙب عٝ جّٕٝ ٔشٛاِی اس یه  ،فبدق ثبؽٙذ       در ػجبرر   x ٚ y  ٚzاٌز عٝ جّٕٝ  خاصیت دٍم:

 . د٘جبِٝ حغبثی ٔی ثبؽٙذ

 وذأغز؟ xعٝ جّٕٝ ٔشٛاِی یه د٘جبِٝ حغبثی ثبؽٙذ آ٘اگٜ  1  4ٚ  0  2ٚ  2  اٌز  هثال:

 

 

 :رٍابط بیي جولِ ّای دًبالِ حسابی

ی، اعالػبسی در ٔٛرد ارسجبط جّٕٝ ٞبی د٘جبِٝ ٔثُ حبفُ جٕغ ٚ یب در ثغیبری اس ٔغبیُ ٔزثٛط ثٝ د٘جبِٝ حغبث

حبفُ ضزة آٟ٘ب دادٜ ٔیؾٛد ٚ یب ػذد چٙذ جّٕٝ ٔؾخـ ٔی ؽٛد ٚعذظ جّٕٝ ػٕٛٔی، لذر ٘غجز یب جّٕٝ اَٚ 

 خٛاعشٝ ٔی ؽٛد. در ایٙقٛرر:

 جّٕٝ ػٕٛٔی د٘جبِٝ حغبثی را ٔی ٘ٛیغیٓ.فزَٔٛ  گام اٍل:

 ؽذٜ در جّٕٝ ػٕٛٔی جبٌذاری ٔیىٙیٓ. دادٜٔؾخـ ؽذٜ یب راثغٝ آٟ٘ب در عٛاَ جٕالسی را وٝ  گام دٍم:

جٕالر جبٌذاری ؽذٜ در جّٕٝ ػٕٛٔی را ثب سٛجٝ ثٝ رٚاثظ دادٜ ؽذٜ در ٔغبِٝ ثٝ فٛرر دبرأشزی  گام سَم:

 جبٌذاری ٔیىیٙٓ.

 ؽٛد. اس دٚ ٔؼبدِٝ دٚ ٔجَٟٛ یب رٚػ جبٌذاری جّٕٝ اَٚ ٚ لذر٘غجز دیذا ٔی گام چهارم:
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 : اگٞی راثغٝ جٕالر ٔغشمیٓ ثیبٖ ٕ٘ی ؽٛد ثّىٝ ثبیذ ثب سٛجٝ ثٝ عٛاَ وؾف ؽٛد:نکته

 عٝ جّٕٝ یه د٘جبِٝ ػذدی ساٚیٝ ٞبی یه ٔثّث ٞغشٙذ.........

 عٝ ضّغ یه ٔثّث لبئٓ اِشاٚیٝ د٘جبِٝ حغبثی سؾىیُ ٔیذٞٙذ..........

 اعز. جّٕٝ ػٕٛٔی ایٗ د٘جبِٝ وذأغز؟ 28ٓ ثزاثز ثب ٚ جّٕٝ یبسدٞ 00در یه د٘جبِٝ حغبثی جّٕٝ دٙجٓ  هثال:

 

 

 ساٚیٝ ٞبی یه ٔثّث سؾىیُ د٘جبِٝ حغبثی ٔیذٞٙذ. ساٚیٝ ثشرٌشز را ثذعز آٚریذ. هثال:

 

 

 

 چٌذ ًکتِ:

 یذ:یه د٘جبِٝ حغبثی ثبؽٙذ لذر٘غجز د٘جبِٝ اس راثغٝ سیز ثذعز ٔی آام   ام ٍ     جّٕٝ   ٍ       اٌز :نکته اول

  
     

   
 

 اْ یه د٘جبِٝ حغبثی ثبؽٙذ، آ٘اگٜ:  ام ٍ   ٍ ام   ام ٍ      جّٕٝ   ٍ    ٍ    ٍ       اٌز: نکته دوم

                       

ٕغ ؽٛد ، یه د٘جبِٝ حغبثی جذیذ عبخشٝ ٔیؾٛد ج Kاٌز ٕٞٝ جٕالر یه د٘جبِٝ حغبثی ثب ػذد حمیمی  :نکته سىم

 .        ثب ٕٞبٖ لذر ٘غجز ِٚی ثب جّٕٝ اَٚ
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ضزة ؽٛد، یه د٘جبِٝ حغبثی جذیذ عبخشٝ  Kثز اٌز ٕٞٝ جٕالر یه د٘جبِٝ حغبثی در ػذد ثب :نکته چهارم

 .(1  ) جذیذ جّٕٝ اَٚ ٚثب      ٔیؾٛد ثب لذر ٘غجز

خولِ اٍل آى،   5حساتی هدوَع در یک دًثالِ  تست:
1

3
خولِ تؼذی است. خولِ دٍم چٌذ تراتر خولِ اٍل  5هدوَع   

 (91)تدرتی خارج است؟ 

الف( 
3

2
ب(  

5

2
 

 4د(  3ج( 

 

 

 

 

 هجوَع جوالت دًبالِ حسابی:

 اس راثغٝ سیز اعشفبدٜ ٔی ؽٛد: حغبثی اْ ٞز د٘جبnِٝثزای ثذعز اٚردٖ ٔجٕٛع جٕالر اَٚ سب 

1  2  3      
    1 

2
 

 1   2   3         1  [
 (  1)

2
]   

 

2
*2   (  1)  + 
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هی شَد.خولِ یازدّن دًثالِ  30خولِ تؼذی آى  5ٍ هدوَع  15در یک دًثالِ حساتی هدوَع چْار خولِ اٍل  تست:

 (85)ریاضی خارج  کذاهست؟

 9د(  5/8ج(  8ب(  5/7الف( 

   خولِ اٍل یک تصاػذ ػذدی تِ صَرت  nهدوَع  تست:
    3 

2
از  است. هدوَع خوالتی از ایي تصاػذ کِ 

 خولِ تیست ٍ پٌدن شرٍع ٍ تِ سی ٍ پٌدن ختن هی شَد کذام است؟

 154د(  148ج(  145ب(  132الف( 

   ام تِ صَرت nدر یک تصاػذ ػذدی خولِ تست:
3

2
خولِ اٍل ایي تصاػذ چقذر  15دوَع است. ه 5  

 (89)تدرتی خارج است؟

 135د(  120ج(  105ب(  90الف( 

ثیؼی را تِ طریقی دستِ تٌذی هی کٌین کِ تؼذاد خوالت ّر دستِ تراتر تا شوارُ آى دستِ تاشذ. هدوَع اػذاد ط تست:

 (94)تدرتی خارج    ( ٍ ...  7ٍ8ٍ9ٍ10( ٍ )4ٍ5ٍ6( ٍ )2ٍ3( ٍ )1خوالت دستِ تیستن کذام است؟ )

 4040د(  4030ج(  4020ب(  4010الف( 

اػذاد طثیؼی فرد را تِ طریقی دستِ تٌذی هی کٌین کِ تؼذاد خوالت ّر دستِ تراتر تا شوارُ آى دستِ تاشذ.  تست:

 (91خارج  ریاضی)( ٍ ...     7ٍ9ٍ11( ٍ )3ٍ5( ٍ )1خولِ آخر در دستِ تیستن کذام است؟    )

 423د(  421ج(  419ب(  415الف( 

اػذاد طثیؼی فرد را تِ طریقی دستِ تٌذی هی کٌین کِ تؼذاد خوالت ّر دستِ تراتر تا شوارُ آى دستِ تاشذ.  تست:

 (94 ریاضی)( ٍ ...     7ٍ9ٍ11( ٍ )3ٍ5( ٍ )1هدوَع دٍ خولِ اٍل ٍ آخر در دستِ سی ام کذام است؟    )

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرادانلود



 هیرهَید                                                                  مجموعه ها            /  36

 

 1850د(  1800ج(  1750ب(  1700الف( 

 

 

 

 دًبالِ ٌّذسی        

ػذدی ثبثز در جّٕٝ لجّؼ ثذعز ثیبیذ ثٝ  ضرب شدناٌز در یه د٘جبِٝ ٕٞٝ جّٕٝ ٞب )ثجش جّٕٝ اَٚ( اس 

 ٔی ٌٛیٙذ. ٞٙذعیآٖ د٘جبِٝ 

1     5      25     125   …  

          
2
    

3
     

 rذار ثبثشی اعز را لذر ٘غجز د٘جبِٝ ٔیٍٛیٙذ ٚ ثب جٕالر دؾز عز ٞٓ )ٔشٛاِی( وٝ ٕٞیؾٝ ٔم ٘غجز :قدر ًسبت

وٙیٓ  سمغیٓ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ. ثٙبثزایٗ ثزای ثذعز آٚردٖ لذر٘غجز د٘جبِٝ ٞٙذعی اکفیغز جٕالر ٔشٛاِی را 

 وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ثبیذ یىی ثبؽٙذ.

 ٘ؾبٖ ٔیذٞیٓ.   یب     ،  را ثب  ٞٙذعیاِٚیٗ جّٕٝ د٘جبِٝ  : جولِ اٍل

2   4   8   16   32     

2   2   2   2   2    

3   3-    3   3-    3    

2   1   0       

2   2√3   6     

 سٟٙب د٘جبِٝ ای وٝ ٞٓ حغبثی اعز ٞٓ ٞٙذعی...: نکته
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 :ٌّذسیجولِ عوَهی دًبالِ 

 :ٔی سٛاٖ ٘ٛؽز  ٚ لذر ٘غجز آٖ  0 را ثب داؽشٗ جّٕٝ اَٚ  ٞٙذعی جّٕٝ ػٕٛٔی ٞز د٘جبِٝ

     1 
  1

 

ٕ٘بد ؽٕبرٜ جّٕٝ اعز ٚ فمظ سٔب٘ی جبی آٖ ػذد لزار ٔیذٞیٓ وٝ ٘ٛؽشٗ یه  nدر جّٕٝ ػٕٛٔی : نکته

 جّٕٝ خبؿ ٔٛرد ٘ظز ثبؽذ.

اعز ِٚی جّٕٝ اَٚ آٖ   ثبؽذ لذر ٘غجز آٖ          اٌز جّٕٝ ػٕٛٔی یه د٘جبِٝ اشتباُ رایج:

 ثذعز ٔی آیذ.  ثٝ جبی  0٘یغز ٚ اس جبٌذاری   

 جّٕٝ ػٕٛٔی د٘جبِٝ ٞبی حغبثی ثبال را ثٙٛیغیذ ٚ جّٕٝ ثیغشٓ آٟ٘ب را ثذعز آٚریذ.: هثال

 

 :ٌّذسیٍاسطِ 

    ثذٞٙذ ٚ یه د٘جبِٝ ٞٙذعیثٝ عٛری وٝ ٕٞٝ ثب ٞٓ سؾىیُ د٘جبِٝ  a  ٚbػذد ثیٗ دٚ ػذد  nلزار دادٖ 

 ٔیٍٛییٓ. "a  ٚbثیٗ  ٞٙذعیٚاعغٝ  nدرج  "ثغبس٘ذ را  ػضٛی(2  )

 ثٛدٜ ٚ لذر ٘غجز ایٗ د٘جبِٝ اسراثغٝ سیز ثذعز ٔی آیذ: aدر ایٗ فٛرر جّٕٝ اَٚ ایٗ د٘جبِٝ 

     
 

 
 

 ثٙٛیغیذ. 80ٚ  20ثیٗ  ٞٙذعی: چٟبر ٚاعغٝ هثال
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 ٌّذسیخاصیت جوالت سِ گاًِ دًبالِ 

ٔیٍٛییٓ ٚ   x  ٚyثیٗ  ٞٙذعیٚاعغٝ  yثٝ   ثبؽٙذ ٞٙذعیِٝ عٝ جّٕٝ ٔشٛاِی اس یه د٘جب x  ٚy  ٚzاٌز  خاصیت اٍل:

 ٘اگٜ ٕٞٛارٜ داریٓ:آ

    
2
  {

  √    

   √  
 

     در ػجبرر  x  ٚy  ٚzاٌز عٝ جّٕٝ : خاصیت دٍم
فبدق ثبؽٙذ، آ٘اگٜ یمیٙب عٝ جّٕٝ ٔشٛاِی اس یه د٘جبِٝ  2

 . ٔی ثبؽٙذ ٞٙذعی

 وذأغز؟ xثبؽٙذ آ٘اگٜ  ٞٙذعیعٝ جّٕٝ ٔشٛاِی یه د٘جبِٝ  5  4ٍ  1  2ٍ  2   اٌز هثال:

 

 

 (89 خارج )ریاضی هدوَع شش خولِ اٍل کذام است؟          9       4در دًثالِ ای ٌّذسی صؼَدی تِ صَرت   تست:

81( الف
3

8
81ب(   

7

8
82  ج( 

3

8
83د(  

1

8
 

       2دًثالِ ٌّذسی   تست:
1

2
 (86)ریاضی خارج  غیرًسٍلی است. هدوَع شش خولِ اٍل آى کذاهست؟      

( الف
41

32
ب(   

21

16
ج(   

11

8
د(  

23

16
 

𝟐اػذاد    تست:
 
کذام  a ٍbسِ خولِ هتَالی یک یک دًثالِ ٌّذسی ّستٌذ. ٍاسطِ ػذدی تیي        2   2√4   

 (87)ریاضی خارج  است؟

 2√د(  5 1  ج( 2ب(   5 2( الف
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 ٍ   27تیي    تست:
1

9
ٌذسی دادُ اًذ. هدوَع چْارػذد هثثت قرار دادُ این.تِ طَری کِ تا آى دٍ ػذد تشکیل دًثالِ ّ

 (91)ریاضی خارج  ایي چْار خولِ چقذر است؟

13( الف
1

3
15ج(  13ب(  

2

3
26د(  

1

3
 

کِ پٌح ػذد تشکیل دًثالِ ٌّذسی دادُ اًذ. هدوَع ایي پٌح  سِ ػذد قرار دادُ این. تِ طَری234 ٍ   4تیي    تست:

 (91)ریاضی خارج  ػذد چقذر است؟

13( الف
1

3
15ج(  13ب(  

2

3
26د(  

1

3
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 :ٌّذسیرٍابط بیي جولِ ّای دًبالِ 

حبفُ جٕغ ٚ یب ، اعالػبسی در ٔٛرد ارسجبط جّٕٝ ٞبی د٘جبِٝ ٔثُ ٞٙذعی در ثغیبری اس ٔغبیُ ٔزثٛط ثٝ د٘جبِٝ

ؾخـ ٔی ؽٛد ٚعذظ جّٕٝ ػٕٛٔی، لذر ٘غجز یب جّٕٝ اَٚ حبفُ ضزة آٟ٘ب دادٜ ٔیؾٛد ٚ یب ػذد چٙذ جّٕٝ ٔ

 خٛاعشٝ ٔی ؽٛد. در ایٙقٛرر:

 ی را ٔی ٘ٛیغیٓ.ٞٙذعجّٕٝ ػٕٛٔی د٘جبِٝ  گام اٍل:

 ی جبٌذاری ٔیىٙیٓ.جٕالسی را وٝ ٔؾخـ ؽذٜ یب راثغٝ آٟ٘ب در عٛاَ ٔؾخـ ؽذٜ در جّٕٝ ػٕٛٔ گام دٍم:

جٕالر جبٌذاری ؽذٜ در جّٕٝ ػٕٛٔی را ثب سٛجٝ ثٝ رٚاثظ دادٜ ؽذٜ در ٔغبِٝ ثٝ فٛرر دبرأشزی  گام سَم:

 جبٌذاری ٔیىیٙٓ.

جّٕٝ اَٚ ٚ  ،یب رٚػ جبٌذاریٚ دٚ ٔؼبدِٝ دٚ ٔجَٟٛ سمغیٓ جّٕٝ ٞبی ػٕٛٔی ثزٞٓ یب اس  گام چهارم:

 لذر٘غجز دیذا ٔی ؽٛد.

 غٝ جٕالر ٔغشمیٓ ثیبٖ ٕ٘ی ؽٛد ثّىٝ ثبیذ ثب سٛجٝ ثٝ عٛاَ وؾف ؽٛد:ٞی راثاگ: نکته

 ساٚیٝ ٞبی یه ٔثّث ٞغشٙذ......... ٞٙذعیعٝ جّٕٝ یه د٘جبِٝ 

 سؾىیُ ٔیذٞٙذ.......... ٞٙذعیعٝ ضّغ یه ٔثّث لبئٓ اِشاٚیٝ د٘جبِٝ 

  ٞٙذعیدر یه د٘جبِٝ  هثال:
1
 

4
 4  ٍ 

5
 

6
 ٛٔی ایٗ د٘جبِٝ وذأغز؟اعز. جّٕٝ ػٕ 108 
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سٛٔبٖ ٚ سب دبیبٖ ٞفشٝ ٞز  0000ٔذیز یه اکراگٜ ثٝ یه اکرٌز ٔجشذی دیؾٟٙبد دادٜ اعز دعشٕشد رٚس اَٚ : هثال

 مذر اعز؟. دعشٕشد ایٗ اکرٌز در رٚس دٙجٓ چدرفذ ثٝ دعشٕشد رٚس لجُ ٚی اضبفٝ ؽٛد 20رٚس 

 

 

 چٌذ ًکتِ:

ثبؽٙذ لذر٘غجز د٘جبِٝ اس راثغٝ سیز ثذعز ٔی  ٞٙذعییه د٘جبِٝ ام   ام ٍ    جّٕٝ   ٍ     اٌز :نکته اول

 آیذ:

     
  

  
 

 ثبؽٙذ، آ٘اگٜ: ٞٙذعییه د٘جبِٝ  ام  ام ٍ   ام ٍ   ام ٍ   خولِ    ٍ    ٍ    ٍ     اٌز :نکته دوم

                       

، یه د٘جبِٝ حغبثی جذیذ ثزعذ Kػذد حمیمی  ثٝ سٛاٖ یه ٞٙذعیاٌز ٕٞٝ جٕالر یه د٘جبِٝ  :نکته سىم

 .ٔی رعٙذ     ثٝ سٛاٖ جّٕٝ اَٚٚ لذر ٘غجز  وٝعبخشٝ ٔیؾٛد 

جذیذ  ٞٙذعیضزة ؽٛد، یه د٘جبِٝ  Kدر ػذد ثبثز  ٞٙذعیاٌز ٕٞٝ جٕالر یه د٘جبِٝ  :نکته چهارم

 .(0  ) ِٚی ثب جّٕٝ اَٚ  ،لذر ٘غجزٕٞبٖ ٝ ٔیؾٛد ثب عبخش

 در یه د٘جبِٝ ٞٙذعی وٝ جّٕٝ اَٚ آٖ ٔثجز اعز چٙب٘چٝ:: نکته پنجم

 در ایٗ فٛرر د٘جبِٝ افشایؾی خٛاٞذ ثٛد 0   

0  اکٞؾی خٛاٞذ ثٛد در ایٗ فٛرر د٘جبِٝ 0   
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 .در ایٗ فٛرر د٘جبِٝ ٔشٙبٚة خٛاٞذ ثٛد 0    

 

 الت دًبالِ ٌّذسی:هجوَع جو

 عی اس راثغٝ سیز اعشفبدٜ ٔی ؽٛد:اْ ٞز د٘جبِٝ ٞٙذnثزای ثذعز اٚردٖ ٔجٕٛع جٕالر اَٚ سب 

    1   2   3       
    

  1 

  1
 

| |اٌز ٔجٕٛع ثیٟٙبیز جّٕٝ اس یه عزی ٞٙذعی وٝ : نکته  را ثخٛاٞیٓ 0 

    1   2   3    
  

1   
 

 

 ضرب جوالت دًبالِ ٌّذسی حاصل

 عی اس راثغٝ سیز اعشفبدٜ ٔی ؽٛد:اْ ٞز د٘جبِٝ ٞٙذnثزای ثذعز اٚردٖ ٔجٕٛع جٕالر اَٚ سب 

 1   2   3           
1

    
2

   
  1

    
(𝟐 𝟐        )

 

 1   2   3          

    1 

2  

 جّٕٝ اَٚ عزی ٞٙذعی سیز وذأغز؟ 20حبفّضزة  هثال:

2   4   8   16   32    
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 3 4     د٘جبِٝ ٞٙذعی ثب جّٕٝ ػٕٛٔی 10سب  01: حبفّضزة جّٕٝ توریي
 را ثذعز اٚریذ. 1  

 

 3 4      د٘جبِٝ ٞٙذعی ثب جّٕٝ ػٕٛٔی 40سب  21: حبفّضزة جّٕٝ توریي
 .را ثذعز اٚریذ 1  

 

 

 3  4     د٘جبِٝ ٞٙذعی ثب جّٕٝ ػٕٛٔی 10سب  01: حبفّضزة جّٕٝ توریي
 .را ثذعز اٚریذ 1  

 

 

چٌذ تراتر  اٍل است. خولِ 153اٍل آى خولِ  6هدوَع  ٍ 136 خولِ اٍل آى 3هدوَع  ٌّذسیدر یک دًثالِ  تست:

 (89 ریاضی)است؟  پٌدنخولِ 

لف( ا
81

16
 

 16د(  9ج(  8ب( 

خولِ اٍل آى  8در یک دًثالِ ٌّذسی هدوَع  تست:
5

4
خولِ اٍل آى است. خولِ ّفتن  چٌذ تراتر خولِ اٍل  4هدوَع  

 (85 ریاضی)است؟ 

الف( 
1

16
ب(  

1

8
ج(  

5

32
د(  

1

4
 

خولِ اٍل  6است. هدوَع   3ولِ اٍل آى خ 4ٍ هدوَع  1در یک دًثالِ ٌّذسی هدوَع خوالت اٍل ٍ سَم تراتر  تست:

 (88 ریاضی)کذام است؟ 

 4/13د(  6/12ج(  2/11ب(  8/10الف( 
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 رشتِ ّاتست ّای کٌکَری سایر

:(کٌکَر سراسری)یر هدوَػِ ّا  است؟ کذام هدوَػِ زیر، زیر هدوَػِ سا تست 

1 ){   } 2 )      3 )      4 ){      } 

:(کٌکَر سراسری)ر ًادرست است؟ کذاهیک از احکام زی تست 

1 )      2 ) -    3 )      4 )    

:(کٌکَر سراسری)کذام حکن درست است؟  تست 

1 )      2 ) -    3 )      4 )    

:(کٌکَر سراسری)، آًگاُ کذام گسیٌِ ّوَارُ درست است؟        اگر  تست 

     ٍ    ( 4     ٍ    ( 3     یا    ( 2     یا    ( 1

:اگر  تستA  ِزیرهدوَػB  (کٌکَر سراسری)تاشذ ، آًگاُ کذام گسیٌِ ّوَارُ درست است؟ 

1 )          2 )          3 )        

  

4 )        

  
:اگر  تستA  ٍB  ٍ (َر سراسریکٌک)تاشذ ، آًگاُ کذام گسیٌِ ّوَارُ درست است؟       دٍ هدوَػِ غیرتْی 

1 )    2 )      3 )      4 )      

:(کٌکَر سراسری)کذام است؟              ، آًگاُ حاصل هدوَػِ      اگر  تست 

1 )  2 )  3 )  4 )  

:کذام              ، هدوَػِ       سِ هدوَػِ تاشٌذٍ داشتِ تاشین     ،   ٍ   اگر  تست

 (اسریکٌکَر سر)است؟ 

1 )  2 )  3 )    4 )    

:کذام است؟              ، حاصل    -3   2   4,  ٍ    -3   2   1,  ترای دٍ هدوَػِ   تست

 (کٌکَر سراسری)

1 ),4- 2 ),1- 3 )  4 ), 2   3- 
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:(یکٌکَر سراسر)ت؟ ، آًگاُ کذام ًتیدِ گیری درست اس      ٍ داشتِ تاشین        اگر  تست 

1 )      2 )      3 )          4 )          

 (کٌکَر سراسری)، اًگاُ گسیٌِ درست کذام است؟                    ٍ                     اگر   تست:

1 )          2 )          3 )            4 )            

:اگر  تستA  ٍB (کٌکَر سراسری)کذام است؟  (       )  ْی تاشذ ، آًگاُ حاصل  دٍ هدوَػِ غیرت 

1 )  2 )  3 )    4 )    

:7500تَهاى ٍ قیوت سِ کتاب کوتر از  4000کتاب تیشتر از  2چْار کتاب تا قیوت تراتر دارین. اگر قیوت  تست 

 (کٌکَر سراسری)تَهاى تاشذ، قیوت ّر تاب تیاًگر کذام تازُ است؟ 

1 )  1750   2250  2 )  2000   2500  3 ) 1750   2250  4 )  2000   2500  

:خَاب دستگاُ ًاهؼادلِ  تست

{
 
 

 
  

3
 

1

4
 

 

5

 

3
 

1

4
 

 

5
 

1

3

 (کٌکَر سراسری)کذام تازُ زیر است؟   

1 )  -   
38 

5 
  2 )  

15 

8 
      3 ) 

15 

8 
 

35 

8 
  4 )  

8 

35 
 

8 

15 
  

:(کٌکَر سراسری)کذام ػذد زیر ٍخَد دارد؟  تست 

 -1کَچکتریي ػذد گٌگ تسرگتر از ( 2 -1کَچکتریي ػذد صحیح کَچکتر از ( 1

 -1تسرگتریي ػذد گَیای کَچکتر از ( 4 -1تسرگتریي ػذد صحیح کَچکتر از ( 3

:آًگاُ هدوَػِ    +1    1  *   اگر  تست ،⋃   

4

  1
 ⋂   

3

  1
کٌکَر )تا کذام هدوَػِ تراتر است؟  

 (سراسری

1 ),  1    5- 2 ),  0    5- 3 ),  0     5     2- 4 ),  1     5     2- 

:اگر  تستn  ٍ (1 )*تازُ    ػذد طثیؼی
 

   تاشذ ، چٌذ ػذد صحیح تِ    + 2      

4

  1
کٌکَر )تؼلق دارد؟  

 (سراسری

1 )  2 )  3 )    4 )    

:(کٌکَر سراسری)کذام هدوَػِ هتٌاّی است؟  تست 
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1 )    2 )    3 )    4 )    

:اگر  تستA ی فرد ٍ هدوَػِ اػذاد طثیؼB  کٌکَر )هدوَػِ اػذاد اٍل تاشٌذ، کذام هدوَػِ هتٌاّی )تاپایاى( است؟

 (سراسری

1 )    2 )    3 )    4 )    

:اگر  تستA 3هضرب   هدوَػِ اػذاد طثیؼی  ٍB  تاشذ،کذام هدوَػِ 100هدوَػِ اػذاد صحیح تا قذرهطلق کوتر از

 (کٌکَر سراسری)هتٌاّی )تاپایاى( است؟  Zدر 

1 )     2 )     3 )    4 )    

:(کٌکَر سراسری)کذاهیک از احکام زیر ًادرست است؟  تست 

1 )      2 )      3 ) -{0}    4 )       

:در شکل زیر هدوَػِ سایِ زدُ از دٍ هدوَػِ  تستA  ٍB  (کٌکَر سراسری)تا کذام دٍ هدوَػِ تراتر ًیست؟ 

1 )      

2 )      

3 ) -{0}    

4 )       

:هدوَػِ اػذاد طثیؼی را تِ سِ هدوَػِ  تستA  ،B  ٍC ٍ    کذام ػذد طثیؼی تِ هدوَػِ    افراز کردُ این.اگر،C 

ٍخَد داشتِ تاشذ(  Cیا  A  ،Bدقیقا در یکی از هدوَػِ ّای  Nتؼلق دارد؟)افراز کردى در ایٌدا یؼٌی ایٌکِ ّر ػضَی از 

 (کٌکَر سراسری)

1 )11 2 )43 3 )44 4 )37 

:اگر  تستA  ٍB  دٍ هدوَػِ غیرتْی تا هدوَػِ خْاًیU  ِتراتر تا کذام هدوَػِ است؟        تاشٌذ، هدوَػ

 (کٌکَر سراسری)

1 )    2 )    3 )    4 )  

:ػضَ است. هدوَػِ  2ًیس دارای      ػضَ ٍ  2دارای     ػضَ،  5دارای      هدوَػِ ّای   تست

 (کٌکَر سراسری)چٌذ ػضَ دارد؟      

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 
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:ػضَ است. هدوَػِ  3ًیس دارای      ػضَ ٍ  2دارای     ػضَ،   1دارای      هدوَػِ ّای   تست   

 (کٌکَر سراسری)چٌذ ػضَ دارد؟ 

1 )4 2 )5 3 )6 4 )7 

:کٌکَر )چٌذ ػضَ دارد؟          ػضَ است. هدوَػِ  7دارای     ػضَ،   5دارای    هدوَػِ ّای   تست

 (سراسری

1 )2 2 )7 3 )8 4 )12 

:ػضَ است. تفاضل هتقارى  5ًیس دارای      ػضَ ٍ  17دارای   ػضَ،   14دارای    َػِ ّای  هدو تست   ٍ   

 (کٌکَر سراسری)(              یؼٌی  A ٍ Bچٌذ ػضَ دارد؟)تفاضل هتقارى دٍخولِ 

1 )19 2 )20 3 )21 4 )22 

:اگر  تستA  7هدوَػِ اػذاد طثیؼی دٍ رقوی هضرب  ٍB ِتاشذ،  100ٍ کوتر از  3اػذاد طثیؼی هضرب  هدوَػ

 (کٌکَر سراسری)چٌذ ػضَ دارد؟        هدوَػِ  

1 )7 2 )8 3 )9 4 )10 

:چٌذ ػضَ دارد؟          ، آًگاُ هدوَػِ  -4   5   2      ,  ٍ  -6   5   2  1       ,   اگر تست

 (کٌکَر سراسری)

1 )4 2 )5 3 )6 4) 7  

:ًفر در ّردٍ کالس  23ًفر در کالس ػرتی ٍ  31ًفر در کالس ادتیات ٍ  35داًش آهَز یک دتیرستاى،  51از  تست

 (کٌکَر سراسری)شرکت کردُ اًذ. چٌذ ًفر در ّیچ کالسی شرکت ًٌوَدُ اًذ؟ 

1 )5 2 )6 3 )7 4)8  

:1 ، آًگاُ هدوَػِ  - 9      1     ,    اگر تست   2  (کٌکَر سراسری)چٌذ ػضَ دارد؟   8    

1 )3 2 )4 3 )5 4)6  

:1  اگر تست  ,1   2    10 - ،  2  ,2   3    11 - ،  3 ِ  ـــآًگاُ هدوَػٍ ... - 12    4   3, 

 1   2  (کٌکَر سراسری)چٌذ ػضَ دارد؟   8    

1 )3 2 )4 3 )5 4)6  
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:(کٌکَر سراسری)َع خوالت دّن ٍ یازدّن کذام است؟ هدو    6   3   1لثی در دًثالِ هث تست 

1 )121 2 )127 3 )132 4)144  

:(کٌکَر سراسری)تفاضل تؼذاد دایرُ ّای تَپر در خوالت دّن ٍ یازدّن کذام است؟  زیر در آرایِ هرتؼی تست 

 17( 2 صفر( 1

3 )19 4)21  

 

:(کٌکَر سراسری)د دایرُ ّای تَخالی در خولِ دّن کذام است؟ در آرایِ هثلثی زیر تؼذا تست 

 17( 2 صفر( 1

3 )19 4)21  

 

:خولِ ػوَهی دًثالِ ای تِ صَرت   تست   
(2  1)

  1

  2
است. چٌذهیي خولِ از اتتذای دًثالِ ػذدی طثیؼی   

 (کٌکَر سراسری)است ؟ 

1 )1 2 )2 3 )3 4)4  

:2   راتطِ   تست     1 2 تیي خوالت یک دًثالِ ترقرار است. اگر          1 تاشذ، خولِ   1 

 (کٌکَر سراسری)ًْن ایي دًثالِ کذام است ؟ 

1 )35 2 )34 3 )33 4)32  

:1   راتطِ   تست 1 تیي خوالت یک دًثالِ ترقرار است. اگر    1   2  تاشذ، خولِ دّن ایي   1 

 (کٌکَر سراسری)ست ؟ دًثالِ کذام ا

1 )979 2 )987 3 )1015 4)1023  

:1   راتطِ   تست 1 تیي خوالت یک دًثالِ ترقرار است. اگر    1  2     تاشذ، خولِ تیست ٍ   1 

 (کٌکَر سراسری)سَم ایي دًثالِ کذام است ؟ 

1 )484 2 )517 3 )529 4)576  
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:1   راتطِ   تست 1 والت یک دًثالِ ترقرار است. اگر  تیي خ  1  2      تاشذ، خولِ تیست ٍ  1 

 (کٌکَر سراسری)سَم ایي دًثالِ کذام است ؟ 

1 )484 2 )517 3 )529 4)576  

:هدوَع هرتؼات "در دًثالِ فیثًَاتچی تا استفادُ از الگَی  تستn  ِخولِ اٍل تراتر است تا حاصل ضرب خولn ام در

 (کٌکَر سراسری)؟  ع هرتؼات یازدُ خولِ اٍل آى کذاهست. هدوَ"( ام+ 1nخولِ )

1 )12426 2 )12418 3 )12636 4)12816  

:(کٌکَر سراسری)کذام گسیٌِ از رشتِ ّای زیر دًثالِ حساتی است ؟  تست 

1 )12426 2 )12418 3 )12636 4)12816  

:(یکٌکَر سراسر)کذام گسیٌِ از رشتِ ّای زیر دًثالِ حساتی است ؟  تست 

1 )12426 2 )12418 3 )12636 4)12816  

:1   راتطِ   تست 1 تیي خوالت یک دًثالِ ترقرار است. اگر    3     ام ایي دًثالِ nتاشذ، خولِ   4 

 (کٌکَر سراسری)کذام است ؟ 

1 )  5 2 )3  1 3 )2  3 4)4  1  

:هدوَع دٍ خولِ  تستn  ( ٍ 1امn -   ام دًثالِ حساتی)(کٌکَر سراسری)کذام است ؟     6   4   2 

1 )  5 2 )3  1 3 )2  3 4)4  1  

:ٍاحذ اضافِ کٌین تِ خولِ پٌدن دًثالِ حاصل چٌذ ٍاحذ اضافِ هی شَد ؟  2اگر تِ قذر ًسثت یک دًثالِ حساتی  تست

 (کٌکَر سراسری)

1 )0 2 )2 3 )8 4)10  

:(کٌکَر سراسری)است ؟  56تراتر      8  5   2چٌذهیي خولِ از دًثالِ حساتی  تست 

1 )0 2 )2 3 )8 4)10  

:(کٌکَر سراسری)چٌذ خولِ هثثت دارد ؟  -4ٍ قرًسثت  63تصاػذ حساتی تا خولِ اٍل  تست 

1 )15 2 )16 3 )17 4)18  

:(کٌکَر سراسری)چٌذ خولِ هثثت دارد ؟  -4ٍ قرًسثت  63تصاػذ حساتی تا خولِ اٍل  تست 
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1 )15 2 )16 3 )17 4)18  

:خولِ     اگر  تستn 20 ساتی تاشذ  ام یک دًثالِ ح  (کٌکَر سراسری)تراتر کذام گسیٌِ است ؟   5  

1 ) 25   10 2 ) 30   10 3 ) 35   10 4) 40   10  

:(سریکٌکَر سرا)کذاهیک از دًثالِ ّای زیر یک دًثالِ حساتی است ؟  تست 

1 )   8  1 2 )    
2 3 )   

1

 
 4)    

3
    

:2در دًثالِ   تست  
7

4
تشکیل دًثالِ حساتی دیگری هی دٌّذ.قذرًسثت ایي دًثالِ      12   8   4 ،خوالت       

 (کٌکَر سراسری)چقذر است ؟ 

1 ) 
1

4
 2 )1- 3 )4- 4)

1

4
  

:در یک دًثالِ حساتی راتطِ   تست       
ترقرار است.در ایي دًثالِ    1  

 1

 
 (کٌکَر سراسری)کذام است ؟  

1 )  2 )   3 )    4)2  4  

:در یک دًثالِ حساتی خولِ ًْن  تستt  کٌکَر )تراتر خولِ ششن است. قذرًسثت چِ کسری از خولِ ششن است ؟

 (سراسری

1 )
  1

3
 2 )

1  

 
 3 ) 

1  
 4)

1  

3 
  

 

:(کٌکَر سراسری)ٍخَد دارد ؟  50چٌذ خولِ هساٍی کَچکتر از      10  7  4ٍ       11  7   3در دًثالِ حساتی  تست 

1 )4 2 )5 3 )3 4)2  

:(کٌکَر سراسری)قوی هشترک ٍخَد دارد ؟ چٌذ ػذد سِ ر     14  11  8ٍ       12  7   2در دٍ دًثالِ حساتی  تست 

1 )4 2 )5 3 )3 4)2  

:سِ خولِ هتَالی یک دًثالِ حساتی ّستٌذ. قذرًسثت ایي دًثالِ کذام   3  2ٍ    4  3ٍ    1  5اػذاد   تست

 (کٌکَر سراسری)است؟ ؟ 

1 )4 2 )5 3 )6 4)7  

:الِ حساتی تا خولِ اٍل سِ خولِ هتَالی یک دًث   ٍ    21ٍ    14  اگر   تستa  ِتاشٌذ، خولِ چْارم ایي دًثال

 (کٌکَر سراسری)کذام است؟ ؟ 
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1 )28 2 )35 3 )43 4)49  

:ػذد           35       125در دًثالِ حساتی   تست،y  (کٌکَر سراسری)کذاهست ؟  

1 )4 2 )5 3 )6 4)7  

:ػذد حاصل دًثالِ حساتی افسایشی تشکیل دادُ  9کِ  ، ّفت ػذد طَری ًَشتِ شذُ است2ٍ  6تیي دٍ ػذد  تست

 (کٌکَر سراسری)اًذ. خولِ ششن چٌذ تراتر تفاضل خوالت هتَالی است ؟ 

1 )6 2 )7 3 )8 4)9  

:کٌکَر )، سِ ٍاسطِ حساتی درج کردُ این. هدوَع ایي سِ ٍاسطِ حساتی کذام است ؟ 52ٍ  -12تیي دٍ ػذد  تست

 (سراسری

1 )60 2 )64 3 )68 4)72  

:سِ ػذد طَری ًَشتِ شذُ است دًثالِ حساتی افسایشی تشکیل دادُ اًذ. خولِ ّفتن ایي 2ٍ  12تیي دٍ ػذد  تست ،

 (کٌکَر سراسری)دًثالِ کذام است ؟ 

1 )16 2 )17 3 )5/14 4)5/15  

:7 در یک دًثالِ حساتی هی داًین  تست   11  (سریکٌکَر سرا).قذر ًسثت کذام است ؟   12 

1 )3- 2 )2- 3 )2 4)3  

:(کٌکَر سراسری)است. خولِ پاًسدّن ایي دًثالِ کذاهست ؟  9ٍ خولِ سَم آى  -1خولِ اٍل یک دًثالِ ػذدی  تست 

1 )64 2 )66 3 )69 4)71  

:است.خولِ  25ٍ هدوَع دٍ خولِ دّن ٍ دٍازدّن  5تفاضل خولِ دّن از خولِ دٍازدّن یک دًثالِ حساتی  تست

 (کٌکَر سراسری)ٍ یکن ایي دًثالِ کذام است ؟  تیست

1 )35 2 )36 3 )5/37 4)5/38  

:ساػت طی هیکٌذ. طثق ترًاهِ در ّر رفت یا  4قطار سریغ السیرتِ طَر آزهایشی فاصلِ دٍ شْر را تار اٍل در  تست

یش تیٌی شذُ ترسذ.تؼذاد ساػت پ 2دقیقِ از ًَتت قثل کاستِ هی شَد تا هذت زهاى پیوَدى ایي هسافت تِ  5ترگشت 

 (کٌکَر سراسری)ًَتت ّای آزهایشی کذام است ؟ 

1 )16 2 )20 3 )24 4)25  
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:(کٌکَر سراسری)چْارم چٌذتراتر خولِ ششن است ؟ در یک دًثالِ ٌّذسی تا خولِ ػوَهی    خولِ  تست 

1 )2 2 )3 3 )4 4)9  

:در رشتِ ای    ٍ تِ ازای    ٍ   خولِ  تستn  (کٌکَر سراسری)کذام است ؟ ام آى 

1 )  4 2 )3  2 3 )3 4
 -1

 4)5 4
2  2

  

:قذرًسثت دٍ دًثالِ ٌّذسی تراتر ٍ خولِ اٍل یکی، دٍ تراتر خولِ اٍل دیگری است. خولِ  تستn  ام دًثالِ اٍل چٌذ

 (کٌکَر سراسری)ام دًثالِ دٍم است ؟  nتراتر خولِ 

1 )2 2 )2  3 )2
 

 4) 
2

 

:(کٌکَر سراسری)؟  ، چٌذ تراتر خولِ اٍل است -4ٌّذسی تا قذرًسثت هدوَع سِ خولِ اٍل ّر دًثالِ  تست 

1 )13 2 )12 3 )9 4)8 

:در دًثالِ ٌّذسی  تست    
2
 (کٌکَر سراسری)خولِ پٌدن چقذر است ؟      8  

1 )16 2 )8√2 3 )16√2 4)4√2 

:تاشٌذ کذام گسیٌِ سِ خولِ اٍل یک دًثالِ  2سِ خولِ اٍل یک دًثالِ ٌّذسی تا قذرًسثت  3 ٍ    2 ٍ   1 اگر  تست

 (کٌکَر سراسری)ٌّذسی ّستٌذ ؟ 

1 ) 1  1   2   1   3   2 2 ) 1  1   2  4   3  16 

3 ) 1  1   2  2   3  3 4) 1  1   2  2   3  4 

:8تیي اػذاد  تست  ٍ
81

2
کٌکَر )سِ ٍاسطِ ٌّذسی تا خوالت هثثت درج کردُ این. خولِ دٍم ایي دًثالِ کذام است ؟    

 (سراسری

1 )13 2 )12 3 )9 4)8 

:تسرگتریي خولِ دًثالِ ٌّذسی   تست      
1

3
        

1

24
 (کٌکَر سراسری)کذام است ؟       

1 )1 2 )
8

3
  3 )

4

3
  4)

2

3
  

:(کٌکَر سراسری)؟  است. خولِ اٍل کذام است 40ٍ خولِ ّفتن  10در یک تصاػذ ٌّذسی صؼَدی خولِ سَم  تست 

1 )√5 2 )25 3 )5 4)
5

4
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:4 2 در یک دًثالِ ٌّذسی  تست  (کَر سراسریکٌ)است. خولِ اٍل کذاهست ؟   5 2 

1 )√2 2 )2 3 )4 4) 2√2 

:تَهاى ٍ تا پایاى ّفتِ ّر  1000هذیریک کارگاُ تِ یک هٌْذس هثتذی پیشٌْاد کردُ کِ دستوسد رٍز اٍل  تست

 (کٌکَر سراسری)درصذ تِ دستوسد رٍز  قثل ٍی اضافِ کٌذ. دستوسد ایي کارگر در رٍز پٌدن چقذر است ؟  20رٍز 

1 )3/1986 2 )6/2016 3 )6/2073 4) 8/2104 
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