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                                           فصل پنجم  
 كند؟ مي معلوم را تابع يك زير روابط از يك كدام -121

 او والدين و فرد هر بين ي رابطه )الف

  .ميدهد بتنس را او تولد سال فرد هر به كه اي رابطه )ب

 .ميكند طي را كيلومتر 72 بنزين ليتر 4 با اتومبيلي -122

 .بنويسيد را  مصرفي بنزين و   شده طي كيلومتر بين خطي رابطهالف ) 

 ميكند؟ طي را مسافتي چه بنزين ليتر 30 با اتومبيل  )ب

 ميكند؟ مصرف بنزين ليتر چند كيلومتر 320 مسافت طي براي )ج

  بود؟ خواهد اي بازه چه تابع دامنه باشد ليتر 35 يلاتومب باك گنجايش اگر  )د

  نمودار توابع زير را با دامنه داده شده رسم كنيد و برد هر يك را مشخص نماييد. -123

 1,2,3,4با دامنه 1الف) 

  2,5با دامنه  2ب)  

  1,4با دامنه  3ج) 

|نمودار  - 124 2| |را به كمك انتقال نمودار  3   رسم كنيد و دامنه و برد آن را بنويسيد. |

  توجه به شكل رو به رو ضابطه ي سهمي و تابع خطي را بنويسيد.با  – 125

  

  

  

آن  برد سپس دامنه و و رسم كنيد ار ضابطه ي روبرو نمودارتابع با - 126

خص كنيد. رامش
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,را طوري بيابيد كه رابطه  و  مقادير  - 129 3 , 4,9 , 2,1 , 4, 1 3 , 2, يك تابع  1
  باشد.

√.   تابع روبرو را رسم كنيد و سپس دامنه و برد آن را از روي شكل بيابيد           - 130 2 	12  

             تابع رو برو را به كمك نقطه يابي رسم كنيد .         - 131
2															 0								

		| | 1								 0												  

تابع  - 132
2 1						 0					

1										   را در نظر بگيريد: 					0

  الف) نمودار تابع را در دستگاه مختصات رسم كنيد.

  ب) دامنه و برد تابع را مشخص كنيد.

1ج) مقدار 
  را محاسبه كنيد. 2

|ابتدا نمودار  - 133 |رسم كنيد و سپس نمودار  را | 1|   را به كمك انتقال رسم كنيد. 2

 كه طوري به بنويسيد تابعي - 134

 .باشد جملهاي سه )الف

 .باشد عضوي چهار نهدام با هماني )ب

  .نباشد هماني ولي باشد برابر آن برد و دامنه  )پ

1تابع برد  – 135 2√
1 √

  را بيابيد. 

 كه، بنويسيد اي هرابط -136

 .باشد عضو سه شامل آن برد و باشد شده تشكيل عضو يك از تنها آن دامنه )الف

 .باشد داشته عضو يك تنها آن برد ولي نامتناهي آن امنهد  )ب

  چرا؟ است؟ تابع باال روابط از يك كدام
  

12توجه به نمودار زير حاصل با  – 137   را بيابيد. 9

  
  

2تابع برد  – 138 2   را به صورت بازه نشان دهيد. 1
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cbxaxyاگرسهمي  - 139   -3باشدومحورعرض هارادرنقطه اي به عرض1xداراي محورتقارني به معادله ي 2
),(هارادرنقطه ي ومحورطول  3 ،قطع كندabc   رابيابيد. ,,

51براي يك تابع خطي ،  - 140 )(f  93و )(f  نموداراين تابع رارسم كنيدونمايش جبري آن رابنويسيد..         

اگرضابطه ي  - 141







 121
135

xax

xax
xf


      رابه دست آوريد. aمتعلق به يك تابع باشد، مقدار)(

12نمودارتابع  -142  xxf   منه وبردآن رامشخص كنيد.    راباانتقال هاي مناسب رسم كنيدودا)(

  از نمودارهاي پيكاني زير تابع است؟كداميك  – 143

             

 دو هيچ كه است تابع يك رابطه اين هنگامي باشد، شده داده مرتب هاي زوج مجموعه صورت به رابطه يك اگر - 144

  .. ……………………… آن در متمايزي مرتب زوج
 .دهيد توضيح كند؟ مي معلوم را تابع يك زير روابط از يك كدام - 145

 .دهد مي نسبت را مربع محيط مربع، يك ضلع به كه اي رابطه  )الف

 .دهد مي نسبت معين زمان يك در را او بدن دماي فرد، هر به كه اي رابطه  )ب

 .دهد مي نسبت را او خوني گروه فرد، هر به كه اي رابطه  )ج

 .دهد مي نسبت را او دوستان آموز، دانش هر به كه اي رابطه  )د

 .دهد مي نسبت را عدد آن دوم هاي ريشه عدد، هر به كه اي رابطه  )ه

  .دهد مي نسبت را آن سوم ٔ◌ ريشه عدد، هر به كه اي رابطه  )و
2تابع با نمايش خطي اگر  – 146 باشد ، برد تابع  1,2,3,4دامنه ي آن داده شده باشد و  3

 را بيابيد 

  يك تابع را مشخص مي كند؟يك از نمودارهاي زير كدام –  147
  
  

  

  

  

  

  



ی  ی و  ی ریا ه  م ر ی  د تاب ریا ل  ل   واالت  و   

WWW.FERA.IR  رياضي : عادل آخكنديدبير 

 

١٧ 

 برحسب را مستطيل اين محيط كه بنويسيد رياضي اي رابطه .است آن عرض از بيشتر واحد 3 مستطيل يك طول - 148

  .كند بيان آن عرض از تابعي
 .كنيد ارائه دلخواه به مثالي مورد هر براي - 149

 .كنيد ارائه اي جمله چند تابع يك از مثالي

,2,5دامنه  ي آن ك تابع هماني مثال بزنيد كه ي ,   باشد. ,
 .نباشد هماني تابع ولي باشند؛ برابر آن برد و دامنه كه بزنيد مثال تابع يك

 .باشد عضوي 5 آن ي دامنه كه كنيد ارائه ثابت تابع يك از مثالي

  .كنيد ارائه واقعي دنياي در ثابت تابع از مثالي
  دامنه و برد هر كدام از توابع زير را بيابيد. – 150
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  : فصل ششم
 3و 8رقم هاي غيرتكراري مي توان نوشت كه درآن ها  شش رقمي با عدد چند 9،  8،  7،  3،  2، 1رقم هاي  با – 511

 كنارهم قرارگيرند؟ 

     هم بچينيم؟   يك قفسه كنار در ازميان شش كتاب مختلف ، به چندطريق مي توانيم چهاركتاب را  - 152

به  زمشخص كنيم. ني را سرپرست آن ها و  نفره تشكيل دهيم 3تيمي يك شركت مي خواهيم  كارمند 9ميان  از - 531
                                                    مي توانيم اين كارراانجام دهيم؟چند طريق 

  تاست؟ عضوي چند6عضوي ازيك مجموعه 5 يا 3 مجموعه هاي  زير تعداد  - 154

                    ظاهر مي شود؟  3ديگري عددي مضرب و فرد مال يكي عدداحتبا كدام دوتاس راپرتاب مي كنيم. - 155

اين جعبه سه مهره به تصادف خارج كنيم ، چقدراحتمال  از دارد.اگر وجود مهره قرمز3  مهره آبي و4درجعبه اي  - 156
  ؟ نباشدهمرنگ ي خارج شده داردكه هرسه مهره 

به  در دارد. دو ازسمت غرب نيز در و دودر، ازسمت شرق سه سمت جنوب  استاديومي ازسمت شمال يك در، از  - 157
 چندطريق مي توان وارد اين استاديوم شد؟

  برتن كند؟  را اين لباس ها مختلف مي تواندطريق  چندبه  جفت كفش دارد.اوسه  و محمد سه پيراهن، چهارشلوار  - 158

1و0بارقم هاي  - 159  5 بر و باشدتوان نوشت كه رقم تكراري نداشته  مي 	200سه رقمي بزرگ تراز  عدد چند  و4و3و2
 باشد.  بخشپذير

     ازميان شش كتاب مختلف ، به چندطريق مي توانيم چهاركتاب رادريك قفسه كنارهم بچينيم؟   -160

  نفره تشكيل داد؟        13دانش آموزبه چندطريق مي توان تيمي 16ازميان   -161

برادركنارهم  دوگيرند، چقدراحتمال دارد  هم برادرند، به تصادف دريك رديف قرارب آن ها با از نفر نفركه دو7 اگر – 621
  ؟                                      نباشند

 سه المپ به تصادف ازاين جعبه خارج مي كنيم . خراب هستند. ازآن ها تا 5داردكه  المپ وجود 13درجعبه اي  - 163

  است؟ چقدر ازالمپ ها ي خارج شده خراب باشند احتمال اين كه دوتاالف) 

  است؟        چقدر دنالمپ هاي خارج شده خراب باش ب ) احتمال اين كه دست كم يكي از

 و بدون تكرار حروف  "آخكندي"با حروف كلمه  - 164

  در كنار هم باشند؟ "كند "حرفي مي توان نوشت كه حروف كلمه 6الف) چند كلمه 
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  حرفي مي توان نوشت؟ 5ب) چند كلمه 

  ختم مي شوند؟ "ند "حرفي مي توان نوشت كه به  5ج) چند كلمه 

روش مختلف مي تواند  21تاي آن ها را انتخاب كند.او اين كار را به 2شخصي مي خواهد از بين تعدادي شاخه گل  - 165
  انجام دهد.تعداد گل ها چند تاست؟

 پرتاب مي كنيم.يك سكه را باهم  يك تاس و - 166

  الف) پيشامد اينكه تاس عدد زوج و سكه پشت بيايد را بنويسيد.

  بيايد را بنويسيد. 4ب) پيشامد اينكه سكه پشت  يا  تاس عدد كوچك تر از 

 دو تاس را باهم مي اندازيم. - 167

  دو زوج بيايند چقدر است؟ الف) احتمال اينكه هر

  باشد چقدر است؟ 3اس بزرگ تر از ب) احتمال اينكه مجموع اعداد روشده دو ت

نفره را انتخاب 3 دانش آموز كالس ششم اعضاي يك شوراي  4دانش آموز كالس پنجم و  3مي خواهيم از بين  - 168
 كنيم.

  الف) احتمال اينكه فقط يك دانش آموز از كالس پنجم باشد چقدر است؟

  ب) احتمال اينكه هرسه از يك مقطع باشند چقدر است؟

 گل ميخك به چند طريق مي توان:  2گل مريم و  4گل رز و  3يان از م - 169

  الف) سه گل انتخاب كرد بطوري كه از هر سه نوع گل در اين دسته گل داشته باشيم؟

  گل ميخك داشته باشيم؟ 1گل انتخاب كرد بطوري كه حداقل  5ب) 

  5، 4، 3، 2، 1، 0با ارقام  - 170

  مي توان نوشت. 4000الف) چند عدد چهار رقمي كوچكتر از 

  مي توان ساخت. 5ب) چند عدد سه رقمي مضرب 

 و كلمات شش حرفي ساخته ايم چقدر احتمال دارد. به تصادف قرار مي دهيمحروف كلمه دبستان را كنار هم  - 171

  شروع شود. دستالف) با كلمه 

  كنار هم نباشند. نو  سب) دو حرف 
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مهره را به تصادف انتخاب كنيم بطوريكه حداقل  3مهره سبز به چند طريق  2مهره آبي و  3مهره قرمز و 4از بين  - 172
  سبز باشد.از مهره ها يكي 

	  محاسبه كنيد كهطوري را   مقدار 

2 5,2 5,3  

                را به تصادف انتخاب كرد به طوريكه:مهره  3مهره سياه به چند طريق ميتوان  5مهره سفيد و 7از ميان  - 173 

  الف)مهره ها همرنگ باشند.       

  ره سفيد را انتخاب كرد.         مه2ب)حداقل 

  ج)تعداد مهره هاي سياه از مهره سفيد بيشتر باشد.

  دو تاس را با هم پرتاب ميكنيم .مطلوبست احتمال آنكه : - 174

  نباشد.               5الف)مجموع عدد دو تاس مساوي 

  باشد.  5عداد رو شده مضرب  ب)حاصلضرب ا

 نفر را كه دو نفر آنها برادرند به تصادف در يك رديف قرار بگيرند چقدر احتمال دارد: 6اگر  - 175

  الف)دو برادر كنار هم باشند.                                   

  ب)يكي از آنها اول و ديگري در انتهاي رديف قرار گيرد.

  ا به چند طريق كنار هم قرار داد به طوريكه سربازها كنار هم و افسر ها هم كنار هم باشند.افسر ر 5و  سرباز 3 –176

باشند . هريك از عبارت هاي زير را با نمودار ون نشان  Sسه پيشامد از فضاي نمونه اي   Cو 	Bو  Aفرض كنيد  - 177
 دهيد و هاشور بزنيد. 

 رخ ندهد.  Bرخ بدهند ولي  Cو  Aالف)پيشامدهاي 

  رخ دهد.  Bب) فقط پيشامد 

  رخ ندهد.   Cرخ بدهد و Bپ) پيشامد 

  :   محاسبه ي  سه سكه را پرتاب مي كنيم مطلوب است - 178

                                            الف) فضاي نمونه اين پديده تصادفي 

                                                 .ب) پيشامد آنكه هر سه سكه رو بيايد

  ج)پيشامد آنكه يك سكه رو و دو سكه ي ديگر پشت بيايد
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  : را به تصادف انتخاب كرد به طوريكه 3توان  مهره سياه به چند طريق مي 7مهره سفيد و  6از ميان  -179

  الف)مهره ها همرنگ باشند.       

  را انتخاب كرد.           سياهمهره 1ب)حد اكثر

      وان نوشت.چند عدد سه رقمي زوج با ارقام متمايز ميت) الف  – 180

     ند عدد سه رقمي مي توان نوشت طوري كه ارقام مجاور متمايز باشند؟چب ) 

روش مختلف مي تواند  21تاي آن ها را انتخاب كند.او اين كار را به 2شخصي مي خواهد از بين تعدادي شاخه گل  ---
  اد گل ها چند تاست؟انجام دهد.تعد

  و بدون تكرار حروف  "محيط بان"با حروف كلمه  ---

  در كنار هم باشند؟ "محيط"ان نوشت كه حروف كلمه حرفي مي تو7الف) چند كلمه 

  حرفي مي توان نوشت؟5ب) چند كلمه 

  ختم مي شوند؟ "بان"حرفي مي توان نوشت كه به  5ج) چند كلمه 

 ؟دنباشنبرادركنارهم  دو، نفركه دونفرازآن ها باهم برادرند، به تصادف دريك رديف قراربگيرند، چقدراحتمال دارد 7اگر ---
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  فصل هفتم
 احتمال بنشينند، متوالي صندلي 5 روي خواهند مي و اند رفته سينما به خود فرزند سه با مادري و پدر - 181

 :كنيد محاسبه را زير شامدهايپي

 ؟ است چقدر بنشينند هم كنار والدين كه اين احتمال )الف

  .كنيد حساب را بنشينند هم كنار هم والدين و هم كنار فرزندان كه اين احتمال )ب

 :كنيد تعيين را آماري جامعه قسمت هر براي - 182

 ايراني هاي شويي لباس ماشين انرژي برچسب )الف

  تهران استان يكشاورز محصوالت )ب

 و % 37 فيزيك درس در وي قبولي احتمال و % 48 شود قبول رياضي درس در آموزي دانش كه اين احتمال - 183
 :است % 25 درس دو هر در او قبولي احتمال

 است؟ چقدر شود قبول فيزيك يا رياضي درس از يكي حداقل در او كه اين احتمال )الف

  است؟ چقدر نشود قبول فيزيك درس در او كه اين احتمال)ب

  فضاي نمونه اي مربوط به پرتاب يك سكه و يك تاس را به كمك حالت هاي زير نمايش دهيد : - 184

  الف ) نمودار درختي (شاخه اي) :
  ب ) مجموعه :

  ج ) تعداد اعضاي فضاي نمونه اي را با استفاده از اصل ضرب مشخص كنيد.

  بار پرتاب مي كنيم مطلوب است محاسبه : 3يك سكه را  - 185

  الف ) كل فضاي نمونه اي

  ب ) پيشامد آنكه فقط دو بار رو بيايد.

  سكه حداقل يكبار رو بيايد.پيشامد آنكه ج ) 

   مطلوب است شمارش تعداد حاالتي كه :تاسي را دو بار مي اندازيم   - 186

  الف ) اعداد رو شده برابر باشند.

  ب ) اعداد رو شده متوالي باشند.

  ج) تفاضل اعداد رو شده برابر يك باشد.

  باشد. 4د ) مجموع اعداد رو شده مضرب 
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را رو شدن دو   و پيشامد  3را رو شدن هر عدد به صورت مضرب  دو تاس را با هم پرتاب مي كنيم، پيشامد  - 187
  ميگيريم،تعداد حاالتي را بيابيد كه فقط يكي از اين دو پيشامد رخ دهد.در نظر  6عدد با مجموع 

  نفره چند عضو دارد ؟ 6فرزند از يك خانواده ي  2فضاي نمونه اي در انتخاب  - 188

  30د )                     12ج )                    6ب )                   15الف ) 

  طوريكه همه ي فرزندان همجنس نيستند چند عضو دارد ؟ فرزند در يك خانواده به 5فضاي نمونه اي در تولد   - 189

  34د )                      64ب )                     30ب )                   18الف ) 

,در فضاي نمونه اي   - 190 , ,   باشد ؟ دن و رخ ندا چند پيشامد وجود دارد كه شامل رخ دادن  ,

  27د )                    16ج )                      9ب )                     8الف ) 

آن است كه دو تا از آنها  مهره قرمز است ، پيشامد  4مهره سفيد و  2در انتخاب سه مهره از ظرفي كه شامل   - 191
  قرمز باشد ، آن پيشامد چند عضوي است ؟

  6د )                         12ج )                        15ب )                        20الف ) 

  فرزندي با كدام احتمال هر سه فرزند هم جنس اند؟ 3در يك خانواده  - 192

   رقمي ساخته ايم با كدام احتمال عدد حاصل زوج است؟ 5يك عدد  7و6و5و4و3و1با ارقام  - 193

  فرزندي است ، با كدام احتمال او خواهري كوچكتر از خود دارد؟ 4مريم دختر يك خانواده  - 194

مهره به تصادف خارج كنيم چقدر احتمال  3مهره قرمز وجود دارد اگر از اين جعبه  3مهره آبي و 4در جعبه اي  - 195
  دارد؟

  الف ) هر سه آبي باشند.

  باشند. همرنگ 3ب ) هر 

   ج) دقيقا دو مهره همرنگ باشد.

  تاس را با هم پرتاب كنيم چقدر احتمال دارد؟ 2اگر  -196

  الف ) هر دو تاس زوج باشد.

  يا هر دو فرد باشد. 8ب ) مجموع دو تاس 

  باشد. 11ج ) مجموع دو تاس كمتر از 
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 :دارد احتمال چقدر گيريم، مي نظر در را تاس دو پرتاب - 197

 شود؟ اول عدد تاس دو مجموع )الف

 باشد؟ پنج از بيشتر تاس دو مجموع )ب

 باشد؟ 6 مضرب تاس دو ضرب حاصل )ج

  باشند؟ 4 از كتركوچ تاس دو هر )د

 .كنيد مشخص را متغير هر نوع -198

 افراد خوني گروه ج)               تحصيالت ميزان ) الف

  دارو يك تأثير زمان )د            ساختمان طبقات تعداد) (

درصد  62و   درصد مشتريان كارت نوع 34را مي پذيرد طوري كه   و  يك فروشگاه دو نوع كارت اعتباري  -199
درصد هر دو كارت را دارا هستند. چقدر احتمال دارد مشتريان با در اختيار داشتن حداقل يكي از اين  15و   كارت نوع 

  دو كارت از فروشگاه خريد كنند.

فرزند است . مي دانيم كه دو فرزند اول آنها پسر است . احتمال آنكه دو فرزند بعدي آنها دختر  4خانواده اي داراي  -200
 باشد چقدر است ؟

3الف ) 
1ب )                       16

5ج )                        4
3د )                        16

8  

 تعداد از منظور، اين براي . دهيم انجام تحقيق يك كارخانه يك توليدي محصوالت كيفيت مورد در خواهيم مي - 201

 به توجه با .شود مي انتخاب قطعه 100 تعداد باشد، مي قطعه 10000 با برابر كه كارخانه در شده توليد قطعات كل

 .كنيد مشخص را زير موارد موجود، اطالعات

 يبررس مورد ويژگي )الف

 جامعه )ب

 جامعه اندازه )ج

  نمونه اندازه )د

 عكس آنها از تا ايستاده هم كنار تصادفي صورت به ميخواهيم ،هستند شوهر و زن آنها نفر دو كه نفر 7 از - 202
 .بگيريم يادگاري

 شند؟نبا هم كنار شوهر و زن دارد احتمال قدر چه )الف

  باشند؟ رديف انتهاي در ديگري و ابتدا در يكي شوهر و زن دارد احتمال قدر چه )ب

 )كنيد فرض يكسان ماه هر در تولد احتمال(نفره سه كوهنوردي تيم يك در دارد احتمال قدر چه -203

 باشند؟ شده متولد ماه تير در همه )الف

 ياشند؟ شده متولد ماه يك در همه )ب

 باشند؟ نشده متولد سال از ماه يك در نفري دو هيچ)پ
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 باشند؟ شده متولد تير ماه در نفر دو فقط)ت

  باشند؟ شده متولد )بهار فصل( سال اول ماه سه در نفر يك فقط)ث

 .باشد متر سانتي 170 او قد و كيلوگرم 60 شخصي وزن كنيد فرض - 204

 .كنيد حساب را او بدن توده شاخص )الف

  ؟ گفت ميتوان چه شخص اين الغري يا چاقي مورد در )ب

 :دهيم قرار رديف يك در ميخواهيم را مجيد حميد، علي، حسين، نامهاي به نفر چهار - 205

 است؟ چقدر نفر پنج اين گرفتن قرار حاالت كل تعداد )الف

 باشد رديف انتهاي حسن كه اين احتمال حالت اين در آنگاه باشد، صف ابتداي علي اگر )ب

 است؟ چقدر

   است؟ چقدر باشند هم كنار مجيد و حميد كه آن احتمال )ج

 .كنيم مي انتخاب تصادف به را نفر 3 تجربي دهم كالس آموز دانش 4 و رياضي دهم كالس آموز دانش 5 بين از - 206

 : نكهآ احتمال مطلوبست

 .باشند رشته هم نفر 3 )الف

  .باشد تجربي رشته از نفر يك و رياضي رشته از نفر دو )ب

 .كنيد متصل چپ سمت ستون در آن نوع به را راست سمت ستون در متغير هر - 207

 پيوسته كمي               افراد جنسيت

 گسسته كمي                 رياضي نمره

 اسمي كيفي               هفته روزهاي

  ترتيتي كيفي                   افراد وزن

 تصادف طور به . دارند قرار 4 تا 1 شمارههاي با آبي گوي 4 و 5 تا 1 هاي شماره با قرمز گوي 5 ظرف يك در - 208

  .بيابيد را باشد 2 عدد آنها از يكي شمارهي فقط كه آن احتمال .ميكنيم خارج رنگ هر از گوي يك
  

 بدست را باشد، 4 تاس در شده ظاهر عدد يا پشت سكه آنكه احتمال ميكنيم، پرتاب هم با را سكه يك و تاس يك - 209

  .آوريد
از آن بيرون آوريم با كدام  مهره قرمز موجود است. اگر دو مهره 5مهره سياه و  2مهره سفيد و  3در جعبه اي  - 210

   )94(تجربي  ؟ نيستنداحتمال اين دو مهره هم رنگ 

28الف ) 
29ب )                           45

31ج )                      45
32د )                       45

45  

  نفره را انتخاب كنيم.3دانش آموز كالس ششم اعضاي يك شوراي  4دانش آموز كالس پنجم و 3مي خواهيم از بين --- 



ی  ی و  ی ریا ه  م ر ی  د تاب ریا ل  ل   واالت  و   

WWW.FERA.IR  رياضي : عادل آخكنديدبير 

 

٢٦ 

  ت؟الف) احتمال اينكه فقط يك دانش آموز از كالس پنجم باشد چقدر اس

 ب) احتمال اينكه هرسه از يك مقطع باشند چقدر است؟

  

  

  

                                                                                                                                                


