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مولف:علی مشایخ

 

 حضرت تقدیم هب وجود مقدس 

 )عج(ولی عصر
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 هب انم حضرت دوست

 با سالم و ادب

موفقیت رد ربای ران و دانش آموزان زعزی هب دبی  شایان توجهیکمک ن محاوره ای نوشته شده هب زبابیشترش هک البته فکر می کنم مجموهع حارض 

کات کتاب ردسیمون نهایی ردس ریاضی  باشد.آز هایی مورد سوال واقع شده هک ردامتحاانت ن  را رد این مجموهع سعی شده است هک تمامی ن

 بهره رگفته شده است.هم چنین رداپسخ مثال اه از راهنمای تصحیح سواالت نهایی94ات90وردراستای این ارم از سواالت نهایی سال  دادهپوشش اند

 ین رشح نیز الزم است هک ا می شود ات دانش آموزان با نحوه ی نمره گذاری و اپسخ هب سواالت آشنا شوند.  موجباستفاده شده هک این مهم نیز 

العه می تواند هب عنوان یک مکمل رد کنار کتاب ردسی و زجوه ی دبیران محترم رقار گیرد  و رهزگ نمی تواند دانش آموزان را از مط ارضی ح مجموهع

تما هب مسائل و توصیه ی این حقیر هب دانش آموزان رگامی این است هک ربای موفقیت رد امتحاانت نهایی ح دقیق زجوه  و کتاب بی نیاز کند.

رد 09127870711با شماره  خورداتقاد و پیشنهادان  استدعادارمشما زعزیان  از رداپیان و فعالیت اهی کتاب ردسی توهج وژیه ای داشته باشند. تمرینات 

 .میان بگذارید
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کپی ربداری از این مجموهع هب رشط یک صلوات جهت ظهور مهدی موعود و 

گان این حقیربال مانع است.نثار یک افتحه ربای  ردگذشت  
 

 .....تا یادم نرفته
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                                            ..تا سوال مطرح میشه.6 و از اون حدود س نمر 5/7امتحان نهایی  توبارم این فصل .......بدونیم که   

))متغیر مستقل( و xرابطه ای بین دو متغیر               )y f x  متغیر وابسته( است که به ازای هر مقدار از(x  یک و

 .دمساوی باشنهم آن هاyباید مقدار ه باشیممساوی داشت xدومقدار حال اگر.دده به ما می yفقط یک مقدار از

 .نمودارون و ضابطه نمودار، راه های نمایش تابع عبارتند اززوج مرتب ، جدول،# 

 در کتاب سوم انسانی از بین راه های باال فقط جدول ،نمودار و ضابطه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 زیر یمانند شکال

               

 شکل های زیر تابع نیستن

  

 هم چنین

(   تابع1فصل  

 تابع

 حد اکثرها نموداررا yاز نظر نموداری ،نموداری یک تابع را نشان می دهد که هر خط موازی محور

 در یک نقطه قطع کند.
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 برد و ضابطه مشخصه های تابع عبارتند از دامنه ، : یه چیز دیگه

 مجموعه مقادیر متغیر مستقل را دامنه و مجموعه مقادیر متغیر وابسته را برد تابع می نامیم.                          

 (:94مثال)خرداد

 

)دامنه توابع چند جمله ای که فرم کلی آن ها به صورت  (1 ) ...1
1 0

n n

n nf x a x a x a

     ،مجموعه است(

,)اعداد حقیقی( می باشد. ,...,1 0n na a aاعدادی حقیقی وn ).یک عدد طبیعی است 

 عبارت با روشهای دیگر معلوم می شود.ی عددی منفی  یا غیر طبیعی باشد دامنه nهرگاه توجه: 

                                  

                      

)دامنه توابع رادیکالی با فرجه زوج)الف(   (2 )2n f x:)  در این گونه موارد( ) 0f x  قرار داده و سپس مجموعه جواب

x تعیین می کنیم.را 

                          

      

 

:(94مثال)خرداد  

 حل(

(:94مثال)خرداد  

 حل(

 دامنه وبرد

 روش های پیداکردن دامنه 
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)دامنه توابع رادیکالی با فرجه فرد) ب( )2 1n f x:)  در این گونه موارد رادیکال را نادیده گرفته  و فقط دامنه ی عبارت

 زیر رادیکال را به دست می آوریم.

                 ( ) 5 22 4f x x  

)است .بنابراین دامنه برابر  )که چند جمله ای است(حل( دامنه عبارت زیر رادیکال )f xاست. نیز برابر 

فقط مخرج کسر را برابر صفرقرار داده و ریشه های آن را به دست در این موارد کافی است  دامنه توابع کسری: (3

 تابع برابر است با       } ریشه های مخرج{ ی آوریم.دامنه

                                

                  

 توابع زیر را به دست آورید.    ی  دامنه                            

                           

 (94()شهریور1

 

 (94)دی(2

                                                                           

تابع رو میدن و میگن خونه های  ی که ضابطهیکی این این جا مطرح میشه. معموال دو نوع سوال                                  

 جدول رو پرکنین.

 (93مثال)شهریور

 مثال:

(:94مثال)خرداد  

حل(

 تمرین

نمایش تابع)جدولی(
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راه پیدا کردن ضابطه هم برمی گرده به این که از این هم اینه که جدول رو میدن و میگن ضابطه رو پیداکنین. یکی دیگه 

البته سواالی ترکیبی از این دومورد هم میدن که اگه هردوی این قسمت هارو قسمت مثال زیاد دیده باشین فقط همین....

 بلد باشین اونم به سادگی حل می کنین.

 (94مثال)شهریور

 

  

                                

  

 حل(

 حل(

(94مثال)خرداد  

 حل(
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 (92)خرداد( 1                           

 

(93()خرداد2  

ه و سپس حاصل جای گزین کرد مربوط تابع تو این قسمت کافیه نقاط مورد نظر رو توی                                        

               بنویسیم. عبارت خواسته شده رو

(94مثال()شهریور  

                                                             
(94مثال()خرداد  

 حل(

 تمرین

محاسبه مقدار تابع

 حل(
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(93()خرداد1                         

(90()خرداد2  

              

می رسم  وراین قسمت به طور خاص نمودار توابع خطی )درجه یک که به شکل خط هستند( تو                                     

yکنیم.فرم استاندارد این  توابع به صورت mx n که هستmشیب )ضریب زاویه(خط وn  ور اونعرض از مبدا 

ن باشه یادموبه این صورت تبدیل کرد. ور اونبلکه باید  شهخط به این صورت داده نمی ی یه.اما معموال معادله هدنشون می

 برای رسم یه خط داشتن دو نقطه کافیه.

 حل(

 حل(

 تمرین

رسم نمودار
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)اگه                            , )1 1x y  و( , )2 2x y 2خط باشن شیب خط برابره با  دونقطه از یه 1

2 1

y y

x x




مقدار صورت رو که  

 خیز و مقدار مخرج رو رفت می گن.

 :زیرهی شامل چند مرحله نیم که بیان می کوعرض از مبدا ر-این قسمت روش رسم خط به صورت ضریب زاویهتو 

را به یک طرف می بریم و سپس ضریب yاول همه عبارت به غیر ازجمله شامل  تبدیل خط به صورت استاندارد آن:-1

y از بین می بریم. به آنرا با تقسیم طرفین معادله 

 .(اداین جا یک نقطه به دست می.) دآیبه دست yیم تاهمقدار صفر می دxبه -2

سپس از  نویسیم. می دنشان می دهرتش مقدارخیز و مخرجش مقدار رفت راشیب خط را به صورت کسری که صو-3

رج مخ ویم)اگه منفی بود( ودرادامه اگرر شروع می کنیم و به اندازه خیز ،باال)اگه مثبت بود(یا پایین می2نقطه مرحله

گه د.یادمون باشه اهم به دست آی یم تا نقطه ی دومور منفی بود به سمت چپ می اگربود به سمت راست و  کسرمثبت

 1رو برابر  مخرجش،مخرج یا صورت رو منفی بگیریم)فرقی نداره(.اگه شیب برابر یک بود  فقطشیب منفی بود میتونیم 

 می گیریم.

 یک خط رسم می کنیم. 3و مرحله 2بانقطه مرحله-4

                                   

              

(93مثال()خرداد  

 حل(

 یادآوری
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y (خط 1 b که(bیه عدده                               )2)x aکه(a یه عدد ه) 

خط اول یه خط افقیه با شیب صفر و خط دوم یه خط عمودیه که شیبش تعریف نشدس.در واقع هر موقع مخرج کسر 

1x                                                                         1شیب برابر صفر بشه شیب تعریف نشدس.   

                                                         4y  

 

                               

 

 

   

                                 

 شکل زیره:4تابع خطی به یکی از یه                   

                                                             

 حل(

(92()دی2  

( شیب مثبت و عرض از مبدامثبت1  

 خطوط ویژه!!

 مثال(

  (94مثال)خرداد

  (94()دی1 تمرین

 نکته
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 خانواده توابع خطی به شکل زیرند:                      

  

شیب مثبت و عرض از مبدامنفی  (2  

شیب منفی و عرض از مبدامثبت  (3  

شیب منفی و عرض از مبدامنفی  (4  

 حل(

 (93مثال()شهریور

 نکته
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  دقت کنید همشون یه خط راستن.

 

 

 زیره:شکلشونم به صورت 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyتوابعی به فرم تعریف:  kx که در آن راkعددی حقیقی وغیرصفر وp یک عدد طبیعی هست

توابع توانی می نامیم.
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 ...تا سوال مطرح میشه5الی 4و از اون حدود س نمر 5/7امتحان نهایی  توبارم این فصل  ....بدونیم که

 

                   

 

 

                          

                       

 

                                                 

                                 

                

 نامیم.رو سهمی هم می 2تابع درجه

 

( معادله و تابع های درجه دوم2فصل  

(93مثال()شهریور  

 حل(

 (92( )خرداد1

 (94()شهریور2

2تعریف: یک معادله ی درجه ی دوم معادله ای به شکل  0ax bx c  دراست که, ,a b c  اعدادی حقیقی و

a .2در این تعریف  مخالف صفر استax2جمله ی درجه،bxو 1جمله ی درجهcجمله ثابت نامیده می شود. 

ان  

 تمرین

نکته
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در این روش با استفاده از تجزیه ،معادله را به صورت یکی از اتحادهای مربع مجموع)تفاضل(دو جمله  :روش تجزیه(1

  جمله مشترک یا مزدوج در می آوریم و سپس با استفاده از خاصیت فاکتور صفر جواب ها را تعیین می کنیم.یا ای 

          

 

 خاصیت فاکتور صفر باید دوشرط زیربرقرارباشد:برای استفاده از                           

 یک طرف معادله صفر باشد.-1

 طرف دیگر معادله یک حاصل ضرب باشد.-2

 ی ن مربع کامل بودن به شرطی که جملهی او جمله داشت  و دو جمله 3اگه عبارت درجه دومی   (1                                

 

دیگه دوبرابر اون دوتای دیگه باشه این عبارت رو با اتحاد مربع مجموع)اگه بین همه جمالت مثبت باشه(ویا مربع 

          مثال( تفاضل)اگه اون جمله ای که دوبرابر اون دو تای دیگس یه منفی کنارش باشه( تجزیه می کنیم. 

                                                                                                                    ( )2 26 9 3x x x             

                                                                                                                             ( )2 22 1 1x x x                                        

حاصل باشه واز اون دوتای دیگه یکیشون 2، درجه شجمله داشته باشه و یکی از جمالت3اگه عبارت درجه دومی  (2

 ل(مثا ریم.میاتحاد جمله مشترک برا تجزیه از باشه ثابت و جمله ی دیگه حاصل جمع همون دوعدد  ثابتضرب دو عدد 

                                                                                                                               ( )( )2 4 3 3 1x x x x                                                                                                                                                                                                 

اتحاد مزدوج بینشون منفی باشه از  جمله داشته باشه و هردو شون هم مربع کامل باشن و2اگه عبارت درجه دومی  (3

)                                                                                                                      مثال(  ریم.می )( )2 9 3 3x x x    

                                                                                                         

روش های حل معادالت درجه دوم

b,هردوعدد حقیقی  تعریف فاکتور)عامل صفر(: برای a0اگرab 0.در این صورتa  0 یاb . 

ا 

نکته

 یادآوری

 جمله ای2اتحاد مربع مجموع 

 جمله ای2اتحاد مربع تفاضل 
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می گیریم و از  فاکتور( اگه جمالت عبارت درجه دومی همگی دارای یه عامل مشترک باشن از اون عامل مشترک 4

)                                           مثال( خاصیت فاکتور صفر جواب هارو تعیین می کنیم. )22 5 2 5x x x x         

                                                                     

 روش تجزیه حتما در آخر از فاکتور صفر استفاده می کنیم. تو حل معادالت به                                  

                                       

                                                       

                            

                                   

                                                                  

                                                  

 

                         

                               

گاهی اوقات جواب های معادله درجه دوم رو داریم و می خوایم به خود معادله برسیم.برا این کار کافیه                       

 از خاصیت فاکتورصفرطبق مثال زیر بریم.

                            

 

 (94مثال)خرداد

 حل(

 (93مثال)خرداد

 حل(

 (94()شهریور1

 (90()خرداد2

 (94مثال)خرداد

 نکته

 تمرین

 نکته
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2تبدیل معادله به صورت،اساس این روش (روش خاصیت ریشه زوج: 2 0U k   2)یاU k 0که در آنk  ) 

U(از طرفین جذر می گیریم ،هست که پس از تبدیل  k وسپس مقادیر)x .روبه دست میاریم

                        

                                        

                                                                                    

                                    

هارو قطع می کنه.اگه یه ریشه x،دوتا ریشه داشته باشه یعنی سهمی ما دوجا محور 2اگه معادله درجه                       

 ن..ها رو قطع نمی کنه...شکلشو ببینیxها مماسه و اگه ریشه نداشته باشه یعنی محور  xداشته باشه یعنی با محور

 

 چندتا مرحله داره معادله به یک عبارت مربع کامله که البته  طرف ، تبدیل یههدف(روش مربع کامل کردن:3

 بشه. 1یک نباشه دوطرف معادله رو به اون ضریب تقسیم می کنیم تا ضریبش 2xاگه ضریب -1

2xجمله ثابت رو به طرف دیگه معادله می بریم.-2 bx k  

 (94مثال)دی

 (94()شهریور1

 حل(

 (93()خرداد2

 تمرین (92)شهریور 

 تمرین

 نکته
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3-( )2

2
b(.رو حساب می کنیم و با هردوطرف معادله جمع می کنیمb= ضریبx ) 

 سه جمله ای ایجاد شده در سمت چپ رو به صورت اتحاد مربع مجموع یا تفاضل دوجمله ای می نویسیم.-4

 بقیشو از ریشه زوج حل می کنیم.-5

                                 

                                       

)بعدش  -8رو به طرف دیگه می بریم که میشه 8 دقت کنید ابتدا )2
6

9
2

 طرف چپ یه هردو طرف جمع می کنیم رو با.

 اتحاد مربع مجموع دوجمله ایه.

                                                                           

                                                  

ی استاندارد  معادله یه ی جمالت به یه طرف بهجمالت پرانتز و بردن همه توxابتدا با ضرب  2برای تمرین    راهنمایی:

 .بعدش از روش مربع کامل حل کنید. برسید

پس اگه روش های دیگه رو نخوندید )این روش معموال همیشه سوال اومده  (:( روش فرمول کلی)روش دلتا 4

,روشی که برای همه معادالت جواب میده.اساس اونم ابتدا مشخص کردن ین روش رو حتما بخونید!!!(ا ,a b c بعدش و

2 محاسبه 4b ac   3هست که 0حالت پیش میاد.....اگه 0  1باشه دوتاجواب داریم 2
b

x
a

  
  و

1 2
b

x
a

  
0..اگه  1باشه فقط یه جواب 2

b
x

a


 0روداریم و اگه  .راستی به...جواب نداریم.  مبیّن معادله

 هم میگن.

                              

                        

 (94مثال()خرداد

 حل(

 (90()خرداد1

 )تمرین کتاب((2

 (94مثال)خرداد

 تمرین
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به سمت چپ معادله  به یه معادله استاندارد می  1رو درجمالت داخل پرانتز ضرب می کنیم وبا انتقال 4xدقت کنین اول 

,رسیم....بعدش از روش دلتا میریم.ضمنا داریم: ,12 4 1a b c    . 

                                                                  

                                                                  

bدرجه دوم همیشه برابر ی دله امع یکمجموع ریشه های                                              

a
برابر  و حاصل ضربشان

c

a
 ست.ا

                             

                

                                               

 

 

درجه دوم ظاهر می  ی  دلهامخرج ها ضرب می کنیم.در این صورت یک مع مخرج مشترکبرای حل ،کل عبارت را در 

 ریشه هارا حساب کنیم. 2های حل معادله درجه   شود که با استاندارد کردن آن کافی است از یکی از روش

                     

 (94()شهریور1

 (93()خرداد2

 (93مثال)خرداد

 حل(

 (92)خرداد 

 مثال(

 حل(

 تمرین

مجموع و حاصلضرب ریشه ها

 تمرین
حل معادالت کسری
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 صفرنکنن.هیچکدومشون مخرج هیچ کدوم از کسرهاروبعد از محاسبه ریشه ها دقت کنین یادتون نره!! 

       

اومده به صورت تساوی دوتاکسر بوده که راحت ترین کار، طرفین وسطین  تو امتحان نهایی سوال های کسری که اکثر 

مساوی هم قرار میدیم(که در این دو عبارت رو کردنه)یعنی صورت هرکسر رو در مخرج کسرمقابلش ضرب می کنیم و 

ها صفر می رسیم و حلش می کنیم.بازم دقت کنین مخرج  2صورت با جابجایی جمالت به یه طرف به یه معادله درجه 

 نشن.

                                 

                                                   

2xدقت کنین  .هیچ کدوم از مخرج ها رو صفر نمی کنه 

                                                              

 

 (94مثال)خرداد

 حل(

 (93)شهریور 

 حل(

 نکته

 تمرین
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انیم تا سمی ررادیکال ی به توان فرجه  هردوطرف راتعیین می کنیم وسپس  ابتدا دامنه رادیکال رابرای حل این معادالت 

امنه دبررسی می کنیم که این ریشه ها در .با حل این معادله و یافتن ریشه ها شودی درجه دوم ساخته  معادله دوباره یک

 .دی رادیکال باشن

                                        

ابتدا دقت کنین که دامنه عبارت رادیکالی به صورت زیره وجواب هایی که به دست میاریم باید تو این محدوده حل( 

12                                                                                                                          .باشن 0 12x x    

                                      

                                                               

                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

2 اگه یه معادله رو بتونیم به صورت 0au bu c   بنویسیم کهu یه عبارت جبریه،اونوقت می تونیم از روش های

یا هر  zیاxمتغیر مستقلمون)ممکنهحل معادالت درجه ی دوم برا حلش استفاده کنیم.اما آخر سر یادمون باشه که مقدار

 رو به دست بیاریم. دیگه ای باشه(متغیر 

)معادله ی مثال( ) ( )22 1 1 1 0t t     .را حل کنید 

1tبا انتخاب حل(  u 22معادله به صورت 1 0u u  از طریق روش   شدر می آید که با حل:داریم         

,
1

1
2

u u    .بنابراین,
1

1 1 1
2

t t     ودرنتیجه,
3

0
2

t t  . 

 (94مثال)دی 

 (93()خرداد1

 (92()خرداد2

رادیکالیحل معادالت 

 تمرین

 نکته



23 

مولف:علی مشایخ
4معادله                                22 1 0x x  .را حل کنید 

 

انیم این کارراساده تر یم ولی برای برخی سهمی هامی توهد انجام می ار در حالت کلی با استفاده از نقطه یابی این کار

2yبا استفاده از نمودار تابع  هیم.این کاررادانجام  xاستبه صورت زیرشکل آن  یم.که هد انجام می: 

 

که  دذرگ میبه گونه ای و خطی که از وسط سهمی است راس نقطه ای که بیشترین ویا کمترین مقدار سهمی به هم چنین 

 به دو قسمت قابل انطباق تقسیم کنیم محور تقارن سهمی می نامیم. انیم سهمی رابتو

)برای رسم توابع به فرم-1 )2y x a  2کافیه که ابتدا نمودارy x رو رسم کنیم و سپس به اندازهa واحد به سمت

xتواین حالت محور تقارن خط چپ بریم. a  و نقطه راس( , )0a.هست 

)برای رسم توابع به فرم -2 )2y x a  2کافیه که ابتدا نمودارy x رو رسم کنیم و سپس به اندازهa واحد به سمت

xتواین حالت محور تقارن خط راست بریم. a و نقطه راس( , )0a.هست 

2yبرای رسم توابع به فرم-3 x a  2کافیه که ابتدا نمودارy x رو رسم کنیم و سپس به اندازهa واحد به سمت

0xخط تواین حالت محور تقارنباالبریم.  و نقطه راس( , )0 a.هست 

2yوبرای رسم توابع به فرم-4 x a  2کافیه که ابتدا نمودارy x رو رسم کنیم و سپس به اندازهa واحد به سمت

0xخط تواین حالت محور تقارنپایین بریم.  و نقطه راس( , )0 a.هست 

)سهمی به معادلهمثال(  )24 5y x  .را رسم کنید 

2yکافیه ابتدا ( حل x واحد به باال ببریم.یعنی شکل زیر5واحد به سمت راست و سپس 4رو رسم کنیم و سپس اونو 

 تمرین
رسم نمودار توابع درجه دوم
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)تو سهمی                              ) 2f x ax bx c  0اگهa 0سهمی رو به باال و اگهa .سهمی رو به پایینه 

 نباشه برا رسمش دو کار می تونیم انجام بدیم.  4تا  1موارد  شکل معادله سهی داده شده به  حاال اگه

 کنیم. (از راه مربع کامل کردن معادله رو به شکل انتقالی!! بنویسیم و سپس رسمش1

 مثال(

 

 .کنید که تقریبا مثل روش مربع کامل کردنه مالحظه می

) فرمول (مستقیم بریم برا به دست آوردن راس یعنی با2 , ( ))
2 2
b b

f
a a

  نقطه راس رو حساب کنیم و بعد با گرفتن

2سهمی به معادله مثال(    دو نقطه به فاصله مساوی از راس ،سهمی رو رسم کنیم. 6 1y x x  .را رسم کنید 

)مثبته پس سهمی روبه باالس و از طرفی مختصات راس برابر 1یعنی2xضریب حل( , )3 8   .بنابراین کافیه هست

)واحد از راس بگیریم و تابع رو تو اون نقاط حساب کنیم  که داریم  3صله ادونقطه به طول برابر از راس مثال به ف , و 01(

( , )6 1.بنابراین با داشتن این سه نقطه سهمی رو رسم می کنیم. 

 نکته
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راس رو حساب کنیم و سپس معادله رو به  2بهتره که با تلفیقی از هردوروش بریم یعنی با روش تو امتحان نهایی 

این که سهمی رو به باال یا پایینه سهمی رو رسم می محور تقارن و بنویسیم.در این صورت فقط با دونستن  1صورت روش 

 کنیم.

                          

   

                     

                        

                          

                                                       

 

 بدیمبرابر صفرقرار سهمی  معادله تو ورx ه کهها کافیyمحوربرای به دست آوردن نقطه تالقی سهمی با                     

)ریشه های  ه که ها نیز کافی xو برای به دست آوردن نقطه تالقی سهمی با محور ) 0y f x .را به دست بیاریم 

 (94مثال()خرداد

 حل(

 (93مثال()خرداد

 حل(

 (94)شهریور

 (93خرداد

مهم نکته  

 تمرین

 نکته
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2نقطه تالقی سهمی  مثال( 3 1y x x  با محورy برابرها( , ها)که کافیه معادله رو به یکی از روش xبا محور و01(

)حل کنیم( برابر  2های حل معادله درجه , )
3 5

0
2


)و  , )
3 5

0
2


 است.
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 سواله... 5الی  4 تو امتحان نهایینمره هست و تعداد سواالتش 5........بارم این فصل بدونیم که

 

 

 یه مطلب: به نموداری که به صورت شاخه ای ،انتخاب رو تو هر مرحله نشون میده میگن نمودار درختی.

                        

                      

                                    

                           

ترکیبیات (3فصل  

 (93مثال)شهریور

 (93خرداد

 حل( 

 (93مثال)دی

 (93خرداد

 حل( 

راه و...وباالخره 2mراه ،مرحله دوم به1m، مرحله اول به کاری شامل چند مرحله باشداصل اساسی شمارش: اگه 

ام به nمرحله 
nm1...ن کار برابر ضرب آتعداد کل راه های انجام  دراه قابل انجام باش 2 nm m m  ست.ا 

ا 
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حالت داریم. برای قسمت ب هم دقت کنید 6تکرار هم میتونه بشه پس تو هررقم ،دقت کنید تو حالت الف چون هررقم

5تای دیگه میمونن که برای تشکیل یه عدد چهار رقمی 5انتخاب داریم.بنابراین  1برا رقم یکان  4 3 1  .راه داریم 

                           

                

می تونن باشن.پس برای رقم صدگان  8و  6برا الف چون عدد زوج هست پس رقم یکانش باید زوج باشه و بنابراین 

هست پس  7و5و3، اعداد اولمونرقم. در قسمت ب 3تارقم میمونه وبرا دهگان میشه 4انتخاب میشن 8یا 6چون یکی از 

 انتخاب داریم. 3انتخاب و برا دهگان 4نیم براصدگانانتخاب داریم حاال اگه یه دونشونو برا رقم یکان انتخاب ک 3

           

                                         

                                    

تام جوابه و تعداد کل راه های پاسخ گویی به این آزمون)بدون nتا سوال و nیه آزمون جور کردنی شامل                     

)در نظر گرفتن این که جواب درست باشه یا نه(برابر ) ( )... !1 2 3 2 1n n n n       چون که در مرحله  هست(

تا کم nتا جواب رو انتخاب کنیم.تومرحله دوم چون قبال یکی رو ورداشتیم پس یه دونه از nاول می تونیم هرکدوم از

1nمیشه یعنی 2تا کم میشه2،تومرحله بعدیn  س تعداد پیش میریم که فقط یه جواب میمونه پوهمین طور تا جایی

)طبق اصل اساسی شمارش برابر  های پاسخ گویی مونراه  ) ( )... !1 2 3 2 1n n n n       .هست 

 (94مثال)خرداد

 (93خرداد

 حل( 

 (94()دی1

 (93خرداد

 (93)شهریور(2

 ( 90مثال()شهریور

 حل( 

 تمرین

 نکته
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(و میتونیم براش هر کدوم از مستقلهتا سوال،جواب هرسوال به سواالی دیگه ربطی نداره ) nتو یه آزمون درست غلط با 

انتخاب داریم و بنابراین تعدادکل راه هامون برابر 2گزینه های درست یا غلط رو انتخاب کنیم پس برای هر سوال 

...2 2 2 2 2 2n      .هست

                            

                           

 وتعداد سواالم دوتاست.تا انتخاب داریم 3چون که برا هر سوال 

 

 

                             

                       

که تعداش برابر به وجود میاد ترتیبتاشون مساله rداد مشخصی جاشون تغییر بکنه مثال عحاال اگه بخوایم فقط ت

!
( , )

( )!

n
P n r

n r



)سوال ؟از کجا بفهمیم مسالمون از نوع ترتیبه...جواب: مسائلی از نوع انتخاب چند نفر برای هست.

پست های مختلف ،انتخاب افراد اول تا سوم در مسابقات ،انتخاب حروف،انتخاب ارقام برا تشکیل یه عدد معموال از نوع 

 ترتیب هستند.(

مسائل این قسمت رو عموما می تونیم با استفاده از اصل اساسی شمارش خیلی راحت حل کنیم.)قابل                            

ون مشکله!(.فقط دقت کنید که حروف کلمه داده شده)رقم های داده ایی که به کاربردن رابطه ترتیب براشتوجه اون

 شده(متمایز باشن.

                          

                    

 (93مثال )خرداد

 حل(

(92مثال)دی

) 
 حل(

(92مثال)شهریور

 حل( (

هرکدام از راه های کنار هم قرار گرفتن اشیاء متمایزرا یک جایگشت از آن ها می نامیم.تعداد کل جایگشت  جایگشت:

)شی هم برابر nهای  ) ( )... !1 2 3 2 1n n n n       ی آزمون جورکردنیه!!(وجوابا است.)علتش مشابه سواال 

ا 

 نکته
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 راه تشخیص این مسائل اینه که ببینیم تو حروف یا اعداد داده شده چند تایی مثه هم باشن.پس 

                                 

                   

 هستن بقیه حروفم یه بار تکرار شدن. "ش"و دوتاشونم "ن"تاشون2تاس که  7دقت کنید تعداد حروفمون

                 

                        

                     

                                                           

                    

 

 

 

 (91()خرداد1

2) 

 (94مثال)شهریور

حل

) 

 (94مثال)خرداد

 حل(

 (93)شهریور(1

2) 

 تمرین

مثه هم باشن تعداد کل جایگشت ها اونا : اگه دربین اشیای داده شده تعدادی از )به زبون خودمونی(جایگشت های متمایز

تاشون 2nتاشون از یه نوع،1nتا و از این تعدادnتعداد اشیا هباید به تعداد جایگشت های یکسان تقسیم بشه.پس اگ

جایگشت هامون برابره باتاشون از یه نوع باشه تعداد knاز یه نوع و ...وباالخره
!

! ! ... !1 2 k

n

n n n  
 هست.

 تمرین
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رف توی ثابت کردنی ها هر دوطاما یه دسته دیگه از مسائل از نوع محاسباتیه که گاهی اوقات تلفیق ترتیب و ترکیبه.

 تساوی رو جداگانه حساب می کنیم تابه یه چیز یکسان برسیم .

                          

                

                         

 

 (94مثال)خرداد

 

 (90مثال)شهریور

 حل(

 (94مثال)خرداد

 حل(

 (93مثال)شهریور

 10عدداز بین 2نفر برای بازی،انتخاب 2ترکیب)به زبون خودمونی(: انتخابی که ترتیب توش مهم نباشه.مثه انتخاب 

فقط انتخابه حاال هر جوری شد!اگه تعداد طعم مختلف بستنی و ....که ویژگیشون 10طعم مختلف از بین 3عدد،انتخاب 

تاشون رو انتخاب کنیم تعداد راه هاش برابره باrتا باشه و بخوایم nاشیای ما
!

( , )
!( )!

n n
C n r

r r n r

 
  

 
 

 (94مثال)خرداد

 حل(
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وهستانها فتح ارگ منتظر لحظه ی انبی باشی هک همه چیز عالی و رب وفق رماد باشد ، چنین لحظه ای رهزگ رفا نخواهد رسید. ک 

گاه بدست نخواهد آدمنخواهند شد ،   .مسابقات ربنده نخواهند داشت و شادمانی هیچ

س با اراده ای محکم و زعمی راسخ رحکت کن...... پ 

 

 

 

 حل(

 (92مثال)خرداد

 حل(

 (92()شهریور1

 (91()شهریور2

 تمرین




