
١٠٤

امید

پدر

پدربزرگپدربزرگ مادربزرگمادربزرگ

مادر

يت
عال

1ــ امید می داند که نوهٔ چهار نفر است. این چهار نفر پدربزرگ ها و ف
مادربزرگ های امیدند. او می خواهد بداند که نتیجٔه چند نفر است؟ 

(به فرزند نوه، نتیجه می گویند). امید برای پاسخ سؤال خود شکل زیر را کشید.

الف) شکل را کامل کنید و با استفاده از آن بگویید که امید نتیجٔه چند نفر است؟
ب) به نظر شما تعداد افرادی که امید نبیرهٔ آنها است، چند نفرند؟ (به فرزند نتیجه، نبیره می گویند.)

ج) جدول زیر را کامل کنید. برای محاسبٔه تعداد از ماشین حساب نیز می توانید کمک بگیرید.

بستگان اميدروش محاسبهتعداد

پدر و مادر22

پدربزرگ و مادربزرگ2×2

نسل سوم8

نسل چهارم2×2×2×2

نسل هفتم

2ــ یک کاغذ را چند بار تا می زنیم و هر بار تعداد قسمت هایی را که کاغذ تقسیم شده است، می شماریم. چه الگویی در 
تعداد قسمت ها می بینید؟

         4              3              2                             1                               0       تعداد تا
                                  2×2×2×2                2×2×2                   2×2                      2                            1  تعداد قسمت ها

اگر تا زدن را به همین ترتیب ادامه دهیم، در تای هشتم چند تا قسمت خواهیم داشت؟
در تای دهم چند قسمت خواهیم داشت؟

در تای nام چند قسمت خواهیم داشت؟                 n بار
٢×......×٢×٢×٢ چه راهی برای خالصه کردن عبارت های باال پیشنهاد می کنید؟  

تعريف توان



١٠٥

عبارتی مانند 2×2×2×2×2 را در رياضيات برای ساده تر شدن به صورت ۲۵ می نويسيم و آن را چنين می خوانيم: ۲ به توان ۵.

 در عبارت ۲۵ ،۲ را پايه و ۵ را توان می ناميم. درست شبيه همان کاری که در ساده کردن و خالصه کردن جمع انجام می داديم.  

(2+2+2+2+2 = 5×2)

1ــ جدول مقابل را کامل کنید.
پس از آن عبارت های زیر را به صورت ساده شده بنویسید. 

4*4*4=  
۹*۹*۹*۹*۹*۹ =  
2*2*2*2*2*2*2*2*2=  
a*a*a=  b*b=  

 
2ــ عددهای داده شده را مانند نمونه تجزیه کنید و به صورت عدد توان دار بنویسید.

٢=٣×٣×٢×٢ = ٣٦2×32                                  144                                     200                                                     135

12  12  
٣ــ کدام یک درست وکدام یک نادرست است؟ در صورت امکان موارد نادرست را اصالح کنید.

42 =64  52 = 5×2  (
  2 __
3  )

2 =
  4 __
۹   

23 =  32  ۹2 =18  (
  3 __
1  )

4 =
  4  ___
81  

  32 ___
5  =

  ۹  ___
25   52 =  25  (

  3 __
4  )

2=
  ۹ __
4   

٤ــ تساوی ها راکامل کنید.

a ×a×a×a =                                               b3 =                                         ( a
b

)2=                                       
a a a

b
× × =                                             x×x =                                        (y + x) (y + x) =                       

(ab)2 =  
x * x * x           _____________ = 

 y * y * y * y * y       
به 2 سلول تقسیم  به 2 سلول تقسیم می شود. دوباره هرکدام از آن سلول ها خودشان  ٥ ــ درتکثیر سلول ها، هر سلول 

می شوند و این کار ادامه پیدا می کند. جدول زیر را کامل کنید و حاصل را به صورت عدد توان دار بنویسید.

n74321مرحله تکثير

تعداد سلول22×2

به صورت توان دار٢٢٢١

عبارتشکل ساده شدهخوانده می شودحاصل

٧*٧٢٧هفت به توان ٤٩٢

٧+٧٧*٢

٢/٥*٢/٥*٢/٥

١٣

١*٢

( ٥ 
__
٣ )

٢٥ 
__
٣  

×
 

٥ 
__
٣ 
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36

6 6

32 32



١٠٦

1ــ با توجه به شکل های زیر مساحت و حجم های خواسته شده را با عبارت های توان دار جبری نمایش دهید.

  S=a×a  S= 3/14×r×r =   V=a×a×a =  V=  
2ــ جمله های کالمی زیر را به صورت عبارت جبری نشان دهید.

 a1 = a    :هر عدد به توان یک برابر خودش می شود 
 یک به توان هر عدد برابر یک می شود: 

 a مجذور =  مجذور هر عدد یعنی آن عدد به توان 2: 
x مکعب =  مکعب یک عدد یعنی آن عدد به توان 3: 
 صفر به توان هر عدد به جز صفر برابراست با…………:

عدد  با یک  هر شکل  در  را  مکعب های کوچک 1×1×1  تعداد  3ــ 
توان دار نشان دهید.

          
4ــ حاصل هر عبارت توان دار را به دست آورید.

32=  42=  52=  62=  72 =  
82=  ۹2=  102=  112=  122=  
= مجذور دو = مجذوریک  = مکعب دو  = مکعب یک   

3

2
2

5
=  ( )33

4
=   

42

7
=    0/22 =  

0/012=  1/12=  2/12 =  0/52=  
5ــ مقدار عبارت 3n را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

٦ ــ حاصل عددهای ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥ را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید (باید واحد 
مناسبی برای محور عددی رسم کنید). در مورد نحؤه رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می توانید ٢٦ یا ٢٧ را در دفتر خود رسم 

کنید؟ چرا؟
7ــ عدد 1112 به طور تقریبی چند رقمی است؟ چرا؟

ين
تمر

 مکعب n تایی

4321n

32=31=3n



١٠٧

ترتیب انجام عملیات را در دورٔه دبستان آموخته اید. با توجه به درس توان ، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به 
4) جمع و تفریق انجام می شود. 3) ضرب و تقسیم   2) توان   صورت  1) پرانتز  

با کامل کردن مراحل محاسبٔه عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحؤه نوشتن راه حل توجه کنید.

                                                 ساده کردن            محاسبٔه جمع و تفریق   محاسبٔه ضرب     محاسبٔه توان ها

محاسبه های بعدی را کامل کنید.

2 ×32-(22 + 2) = 2  ×            - (            +2) =            -            =  

( )÷ − + × ÷ + × += =
++5 5

10 8 6 9 4 10 9 4

2 3
=              

1ــ حاصل عبارت ها را به دست آورید.

25+32=  25×32=  25 - 32=  

25÷ 8 =  ( ) + =21 3

2 8
 52-5×2=  

( ) ( )− =2 25 2

2 5
 ( ) ( )+ + =2 31 1 1

2 2 2
  

24-33+15 =  51+15+05=   
2ــ کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

(3+2)2 =22+32  (4× 3 )2= 32×42  

( ) =22 22

3 32
 5 ×62 =(6× 5 )2  

22×52 =104   23×24=27  
3ــ نحؤه محاسبه را توضیح دهید.

28 + 82 = 2×2×2×2*2×2×2×2+ 8×8  
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محاسبۀ عبارت توان دار

...... ........ ......... .........
........ ......... ..........

× + × + += = = =
−−

3

2 2
2 4 10 4 10 10

9 5



١٠٨

1ــ مانند نمونه عبارت های توان دار را محاسبه کنید.

23 = 2× 2× 2 =  (-2)٢= (-2) × (-2)  (-2)3=  

(-2)4=  (-2)5=  (-2)6=  
با توجه به توان ها و حاصل عبارت ها چه نتیجه ای می گیرید؟

2ــ عبارت های زیر را محاسبه کنید.

-2 3= 2× 2× 2 =  (-2)3=  

-2 4=  (-2)4=  
3ــ الگوی عددی زیر را کامل کنید.

26 25 24  23  22 21 20  

64 32 16                             

ارتباط بین عددهای توان دار و حاصل آنها را توضیح دهید.   
به نظر شما در جای خالی چه عددی باید نوشت؟

1ــ حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

 -32=  (-5)2=  -15 =   

(-1)5=  (-1)4=  -14=  70=  

( ) =02

7
 (-۹)0=  05 +1/10=  4 + 20=  

-١٥=  ٢٣=  (-٢)٣  50=
 

2ــ در جای خالی عالمت > یا = یا < بگذارید.

20 21  70  71  ( )23

5
20  (-2) (-2)1  
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١٠٩

1ــ کدام درست و کدام نادرست هستند؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

(3+2 )0 = 20 + 30  ( )01
2

2
> ( )− 21

2
  ( ) ( )− +0 02 1

3 3
>1  

 4 + 20 =6   20 + 30 + 50 =1  40<(-2)2  

2ــ الف) حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

2×103 + 4 ×102 + 7×101 + 2 ×100 =  

5×103 + 0 ×102+ 1×101+ ۹ ×100 =  
ب) با توجه به تمرین های باال عددهای زیر را به صورت گسترده و سپس توانی نمایش دهید.

 4235 = 4000 + 200 + 30 +5 =   

۹207 =   

 3ــ به جای n عددهای 1 تا 5 را قرار دهید و در عبارت 4n و n4 را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب 
استفاده کنید.

۵۴۳۲۱n

4n

n4

برای n =10 کدام یک بزرگ تر از دیگری است؟

4ــ در بعضی از ماشین حساب ها کلید توان به صورت زیر استفاده می شود. عددهای توان دار را محاسبه می کنند. برای 
مثال 23به صورت زیر محاسبه می شود. حاال شما عددهای مختلف را در ماشین حساب وارد و حاصل آنها را مالحظه کنید. چه 

راه دیگری برای پیدا کردن جواب 23وجود دارد؟
   xy         

5ــ حاصل عبارت ها را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

a2-b2+ab  a=-2  b=2  

a3-2b2+a2b  a=1  b=-2  

ين
تمر

            x



١١٠

مساحت  دانش آموزان  که  بود  ریاضی خواسته  معلم  کند.  بود، حل  داده  معلم  که  را  مسئله هایی  می خواست  زهره  1ــ 
مستطیل به طول 24 و عرض 23 را به دست آورند. زهره به صورت زیر عمل کرد و  عبارت ها را به صورت ضرب نوشت.

S = a*b=24×23=2×2×2×2 ×2 ×2×2  

  

سیما با مشاهدهٔ عبارت زهره به او گفت: هفت تا ٢ ضرب شده است. پس عبارت تو با 27 برابر است. نتیجه گیری سیما 
را با یک تساوی نشان دهید.

52×54 = 5×5×5×5×5×5 =56 2ــ مانند نمونه عمل کنید. 

    

42×43 =                                                                                                               73×73 =
x2×x3 =                                                                 a3×a4 =

با توجه به تساوی های باال یک رابطه برای ساده کردن عبارت های توان دار با پایه های مساوی بنویسید.
3ــ با توجه به رابطه باال، مانند نمونه عبارت تواندار را به صورت ضرب 2 یا چند عبارت توان دار بنویسید.

27 = 25×22  27=     ×   27=    ×     ×     

5۹ =    ×   5۹=     ×    5۹=    ×      ×  

1ــ حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

53*54=  (-2)4*(-2)2=  (-4)1*(-4)5=  

  73*7=  ( )51

2
*0/52=  1/54* ( )43

2
 =  

2ــ با باز کردن عبارت توان دار جواب را ساده تر کنید و محاسبات را مانند نمونه پاسخ دهید.

  34=32*32= ۹*۹=۹2  26=  44=  54=  

٣ــ اگر ١٠٢٤=٢١٠  باشد حاصل ٢١٢ را به دست آورید.
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ساده کردن عبارت های توان دار

4 مرتبه3 مرتبه

2 مرتبه 4 مرتبه



١١١

١ــ مانند نمونه عبارت ها را بازکرده و دوباره به صورت عدد توان دار بنویسید. 

       ١٠*١٠*١٠ = ٥*٥*٥*٢*٢*٢ = ٥٣*٢٣ =  

٤٢*٣٢=
                                                                  

( )32

7
*٥٣=

      a٢*b٢=                                                                                                                     x٤*y٤=

با مقایسٔه تساوی ها یک قانون کالمی برای ساده کردن عبارت های توان دار با توان های مساوی به دست آورید.
٢ــ با قانونی که به دست آوردید، عبارت های زیر را ساده کنید.

     ٣٤*٢٤=  ( ) ( )× =6 62 3

3 4
 ( )51

2
*٣٥=  

    (-2)7*(-1)7=  (-2)5*35=  x2*y2=  

  (ab)٣=a٣*b٣  ٣٥*٢٥=٥(٣*٢)=٦٥ ٣ــ به تساوی های روبه رو توجه کنید. 

مانند نمونه های باال عددهای توان دار زیر را باز کنید.

١٢٨                                                                        =١٠٤                                                                                     =١٥٧=                                        

(xy)١٠=                                              (xyz)٣٠٥                                        =٤=                                         

١ــ مانند نمونه عبارت های توان دار را تا حد امکان ساده کنید.

   ٧٦* _______ = ٧٦*٥٤*٥٢= _____  ٩٥*٧٣*٧٢=  
      

                                                                                                                                                                                                  ضرب با توان های مساوی       ضرب با پایه های مساوی

       ٤٧*٣٧*٦٣*٢٣ = __________ * __________  =  

(٥*٣٢*٢٥)*(٥٦*٣٥*٢٢) =  

    ٢a*٢b= ٢ــ عبارت توان دار مقابل را تا حد امکان ساده کنید. 
به جای a و b عددهای ٣ و ٥ و یک بار ٤ و ٧ قرار دهید و تساوی ها را به صورت عددی بنویسید.
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١١٢

١ــ در تساوی های زیر به جای a و b و c عددهای مختلفی قرار دهید و تساوی های عددی بسازید.

ab * a2 = ab+c  ac * bc = (a * b)2  

2ــ با استفاده از تجزیه به عددهای اول، هر عدد را به صورت توان دار بنویسید.

121=  256=  441=  10000 =  

الف )  23                 ب) 3×2            ج)52 باشد. 3ــ مسئله هایی طرح کنید که پاسخ آنها: 

۹2 و 81 و 60 و  410 و 35 4ــ عددهای توان دار را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. 

5 ــ کدام یک درست و کدام یک  نادرست است؟ توضیح دهید.

43×44 =412  32×23=65   43 + 23 = 63  

43×44 = 47  32×22 = 62  41 + 31 = 71  

(-23)×73 =(-14)3  ( ) ( ) ( )× =0 7 72 2 2

3 3 3   
) را نشان می دهد؟

  2 __
3 )

6ــ کدام یک از عبارت های زیر 3
× ×2 2 2

3 3 3
 + +2 2 2

3
 ×3 2

3
 ×2

3
3

 + +2 2 2

3 3 3
 +2

3
3

 

7ــ به جدول زیر توجه کنید و با توجه به آن سؤال ها را جواب دهید.

484746454443424140

655361638440۹61024256641641

 حاصل عبارت 65536 × 40۹6 را به صورت توان دار بنویسید.
تعداد رقم های 410 را پیش بینی کنید.  420 چند رقمی می شود؟ چرا؟

8 ــ جاهای خالی را کامل کنید. چه الگویی مشاهده می کنید؟ یک تساوی دیگر بنویسید.

32-12=(      )3   62 -32=(      )3  102-62 =(      )  212-152=(      )3  
۹ــ در جای خالی یکی از عمل های + یا – یا × یا ÷ را قراردهید تا تساوی برقرار باشد.

25  8 =4                32  72=58                    (-7)0  81 = 32                        26 16 =20    32                  

ين
تمر



١١٣

1ــ یک شرکت برای محوطه سازی، سنگ های مرمر در اندازه های 50*25 سانتی متر خریداری کرده است.سنگ فروش 
در مجموع 81 متر مربع سنگ به این شرکت فروخته است. ضلع بزرگ ترین مربعی که می توان با این سنگ ها ساخت چند متر است؟

2ــ مساحت یک زمین بازی کودکان که به شکل مربع است، برابر 144 متر مربع است. طول ضلع این مربع چند متر است؟

3ــ جدول زیر طول ضلع تعدادی مربع و مساحت آنها داده شده است. جاهای خالی را کامل کنید.

٠/٩٧/٤٢ 
__
٥ 

١/٥٣
طول ضلع

٤٠٠١٢١ 
____
٣٦ 

٨١١٦٩
مساحت مربع

٤ــ در الگوی عددی زیر آیا عدد ١٥ قرار می گیرد؟ چرا؟
12,22,32,42,...,n2  
xقرار داد.                        ١٥ = ٢ x با کمک ماشین حساب، حدس و آزمایش عددی پیدا کنید که بتوان به جای

جدول زیر را کامل کنید.

١ 
__
٤ 

عدد٢٥٩

ريشه دوم٣ و ٣-٧ و ٧-

(-٣)٩=٢
رابطه رياضی٩=٣٢

در تساوی ۹ = ۳۲، عدد ۹ را توان دوم يا مجذور عدد ۳ و عدد ۳ را نيز ريشۀ دوم يا جذر ۹ می نامند. آيا ۳- نيز 

ريشۀ دوم ۹ است؟ چرا؟

س
کال

در 
ار 

ک
يت

عال
ف

جذر و ريشه



١١٤

4
8

9

توان دوم يا مجذور عدد ۳ را با ۳۲ و توان دوم يا مجذور عدد ۳- را با ۲(۳-) نمايش می دهيم. برای نمايش ريشۀ 

دوم از نماد  (بخوانيد راديکال ) استفاده می کنيم.

− = −9 3 9= و  3 − نشان می دهيم. به عبارت ديگر  9 9 و ريشه های دوم عدد ۹ را با 

1ــ تساوی ها را کامل کنید.

       =16  − =16  =36  − =81  

  =1

100
 − =9

25
 =49  =1

81
 

2ــ کدام یک درست و کدام یک نادرست هستند؟ علت نادرستی را توضیح دهید.

 25 > 5  25 =5   25 = 5*2  25 =25  

25 =52  25 =-5  − 25 =-5  25 < 5  

نیز  مربع ها  است. طول ضلع های  داده شده  نمایش  زیر  در شکل  مربع  سانتی متر   ۹ و   8  ،4 مساحت های  به  مربع  1ــ 
    < 8 < مشخص شده است. با کمک شکل عبارت را کامل کنید.   

به نظر شما  به کدام یک از این دو عدد نزدیک تر است؟

2ــ به کمک روش فوق و با توجه به سطر اول جدول زیر، جذر تقریبی عددهای داده شده را به دست آورید و جدول را 
کامل کنید.

مربع کامل قبلیعددمربع کامل بعدیجذر تقريبی

5 بین عددهای ٢ و ٣ است
٩٥٤

١٧

٦١

30 بین عددهای ٥ و ٦ است

يت
عال

ف
س

کال
در 

ار 
ک



١١٥

را به دست آوریم. 28 1ــ می خواهیم مقدار تقریبی
28 بین کدام دو عدد قرار دارد؟ چرا؟ الف) 

ب ) به کدام یک نزدیک تر است؟ چرا؟
≅28 ج) با توجه به جدول زیر جای خالی را کامل کنید: 

عدد٥/٤٥/٣٥/٢٥/١٥

مجذور٢٩/١٦٢٨/٠٩٢٧/٠٤٢٦/٠١٢٥

2ــ به همین روش مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.
≅20  ≅14  ≅8  

                                                                                                                                

ين
−?   تمر =25 1ــ چرا عددهای منفی جذر ندارند؟ یعنی عبارت مقابل بی معناست؟ 

2-کدام یک درست و کدام یک نادرست اند؟

 5  >4 بین 5و7  است  6  <15 21  

       <12 4 بین 5 و 7 است  40  >3 2  

− را قرار دهید. 9 و 
 

9

4
  ، − 1 ، 1

4
 ، 1  ، − 4  ، 9 3ــ به جای  در محور اعداد زیر یکی از عددهای 

4ــ جاهای خالی را کامل کنید.
ب ) مجذور عدد صفر همان …………… است. الف) 7 و 7- ریشه های …………… هستند. 

ج) اگرعددی صفر نباشد، توان دوم آن همیشه …………… است.    
د) هر عدد مثبت دارای …………… ریشٔه دوم است که یکی از آنها …………… دیگری است.

5  ــ جذر تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.
1000  500  30  40  

س
کال

در 
ار 

ک

-3              -2             -1                0                1                2                 3



کاربرد

تمرين های ترکيبی

مفاهيم و مهارت ها

١١٦

                 
در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند. مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آنها را تعریف کنید و برای هر کدام یک 

مثال بزنید.
            توان   پایه  مجذور  مکعب  جذر  جذر تقریبی

در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خالصه درس تهیه کنید.
 محاسبٔه عدد توان دار

 محاسبٔه یک عبارت توان دار با رعایت ترتیب  تأثیر پرانتز در محاسبٔه عبارت توان دار
 محاسبٔه عبارت توان دار با پایه های منفی  توان صفر

 قانون ضرب با پایه های مساوی 
 استفاده از قانون ضرب با پایه های مساوی در محاسبه 

 قانون ضرب با توان های مساوی  
 استفاده از قانون ضرب با پایه های مساوی در تجزیه عددها

 ساده کردن یک عبارت توان دار  مفهوم مجذور و مکعب
 مفهوم جذر و ریشه  

 پیدا کردن جذر یا ریشه عددهای مربع کامل وجذر تقریبی

          از این درس در ساده کردن عبارت های جبری و نوشتن رابطه های ریاضی در محاسبٔه سطح و حجم استفاده می کنیم.
          

                   در صورتی که تمرین های زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می شوید که این فصل را به خوبی فراگرفته اید.
1ــ عبارت توان دار زیر را محاسبه کنید.

(23+04)1+22×32 -13  
2ــ عبارت توان دار را تا حد امکان ساده کنید.

(0/25 )2×(
  1 __
4 )

3×
5
1

4
 =  42×83×62×32 =  

3ــ جذر تقریبی عدد 32 را بنویسید.
4ــ ریشه های عدد 121 را بنویسید و تساوی های زیر را کامل کنید.

=49  − =25  

مرور فصل ۸



١ــ حاصل عبارت ها را پیدا کنید.
( ) ( )
( ) ( )
+ × − =
+ × −

49 65

13 35
 ( ) ( )
( ) ( )
− × − =
− × −
24 35

21 20
 

(-4-3) ÷ (-7 ) =  ( 7-18) × (-2 ) =  
٢ــ مساحت مربعی به ضلع a برابر است با a2 . اگر از ضلع مربع ٪ ٢٠ کم کنیم. مساحت مربع چند درصد کم می شود؟

٣ــ الگوی زیر را توصیف کنید و چهار عدد بعدی آن را بنویسید.
_______و _______ و _______ و _______ و 125 و 25 و 5   

4ــ نمودارهای زیر را کامل کنید.

٥ ــ مساحت شکل مقابل 75 است. محیط شکل را پیدا کنید. (سه مربع مساوی هستند.)

B را پیدا کنید و پاره خط AB را رسم کنید. قرینٔه این پاره خط را نسبت  − =   
2
3 A و   = −  

1
2 ٦ ــ نقاط به مختصات 

به محور عرض ها پیدا کنید و مختصات رأس های ʹA و ʹB را بنویسید.
A قرینٔه این مثلث را نسبت به   =   

4
1 B و   = −  

2
1 C و   =   

0
3 ٧ــ مختصات سه رأس مثلث ABC عبارت اند از 

مبدأ مختصات پیدا کنید.
مختصات بردار AB را بنویسید.

جمع متناظر با بردار AC را بنویسید.
٨ ــ مساحت جانبی استوانه ای به ارتفاع 10 و شعاع قاعدٔه 3 بیشتر است یا مساحت جانبی مکعب مستطیلی به ارتفاع 

10 که قاعده اش مربعی به ضلع 3 است؟
٩ــ آیا اگر هر عدد را به توان 2 برسانیم، از خودش بزرگ تر می شود؟ چرا؟

١٠ــ حاصل ضرب های زیر را بنویسید.

ــ حاصل عبارت ها را پیدا کنید.

تمرين های دوره ای ۴

جذرمجذورجذرمجذورمکعب

١١٧



 2 x×3 x=  -6 x2×7 x =  -4 x×x2× 8 x3 =  
١١ــ عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

2(x+1)-2(1-x) =  2( x-1)+3 x-1-x =  
 3(x2y-xy2)-2(y2x-yx2)=  x2-x-1-٣(x-1)-1=  

١٢ــ با راهبرد حدس و آزمایش پاسخ معادلٔه x2-3 x =18 را به دست آورید.
و  جانبی  مساحت  و  باشد، حجم  سانتی متر   10 منشور  این  ارتفاع  اگر  است.  زیر  به صورت  منشور  یک  قاعدٔه  ١٣ــ 

مساحت کل آن را پیدا کنید.

١٤ــ عبارت توان دار زیر را تا حد امکان ساده کنید.
( ) ( ) ( )− × × =4 7 21 6 1

1
2 5 5

 
١٥ــ عدد 144 را تجزیه کنید و به صورت توان دار بنویسید.

١٦ــ ب.م.م و ک.م.م عددهای زیر را پیدا کنید.
36 و 24 48 و 12  35 و 50   

١٧ــ مثلث ABC متساوی الساقین است. نیمساز زاویٔه A را رسم می کنیم. چرا این نیمساز ضلع BC را نصف می کند؟

١٨ــ ب.م.م و ک.م.م دو عدد A و  B را به دست آورید.
A=25×32× 5  B=23×35× 7  

24

12

20
15

١١٨



آمار و احتمالفصل ۹

تصمیم گیری  به  آماری  داده های  و  اطالعات  تحلیل  و  تفسیر  جمع آوری، 
احتمال  موضوع  کردن،  پیش بینی  در  می کند.  وقایع کمک  پیش بینی  همچنین  و 
احتماالت  و  آمار  به  هم  هوا  وضعیت  پیش بینی  در  علت  به همین  می شود.  وارد 
تا یک کارشناس  به احتماالت  مربوط  به علوم  و هم  نیاز است  جمع آوری شده  

بتواند با دقت کافی پیشامدها را پیش بینی کند.

 دسته بندی داده ها
 ميانگين داده ها

 مفهوم احتمال و پيشامد
 احتمال رياضی

زن

١٤-١٠
٢٤-٢٠

٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠

١٠٠

مرد

٩٤-٩٠
٨٤-٨٠
٧٤-٧٠
٦٤-٦٠
٥٤-٥٠
٤٤-٤٠
٣٤-٣٠

٤-٠



١٢٠

در دورهٔ دبستان با علم آمار که علم جمع آوری، سازمان دهی، تحلیل و تفسیر اطالعات (داده ها) است، آشنا شدید. داده ها را با 
چوب خط سرشماری و در جدول سازماندهی کردید. سپس با توجه به موضوع و هدف آمارگیری نمودار آن اطالعات را رسم کردید. در 

زیر 4 نوع نمودار و کاربرد هر کدام یادآوری شده است:

در زیر داده های جمع آوری شده در مورد اندازهٔ قد 40 نفر از مردان ساکن یک روستا برحسب سانتی متر مشخص شده 
 (40=n) .است

164 ١٦٨ ١٧٣ ١٨٥ ١٥٣ ١٧٤ ١٧٨ ١٩٢ ١٥٠ ١٧٥ ١٦٧ ١٨٤ ١٤٧ 181

١٥١ ١٦٢ ١٦٧ ١٧٣ ١٤٢ ١٦٣ ١٣٨ ١٦٥ ١٣٧ ١٧١ ١٩٣ ١٦٨ ١٧٠ ١٣٠

١٦٥ ١٨٣ ١٥٧ ١٧٩ ١٧٦ ١٦٩ ١٧٠ ٢٠٥ ١٦٨ ١٧٣ ١٩٠ ١٤٣

کمترین و بیشترین داده را مشخص کنید. به فاصلٔه بین این دو عدد دامنٔه تغییرات می گویند.
برای دسته بندی داده ها با فاصلٔه مساوی، دامنه تغییرات را بر تعداد دسته ها تقسیم می کنیم تا طول دسته ها به دست آید. 

در این فعالیت، چون می خواهیم ٥ دسته داشته باشیم، دامنه تغییرات را بر ٥ تقسیم می کنیم.
معنای x< 145 ≥ 130 را توضیح دهید. چه تفاوتی بین > و ≥ وجود دارد؟

دسته بندی داده ها

يت
عال

ف

نمودار ستونی برای مقايسه تعداد

داستانمذهبی علمی سرگرمی 

نمودار خط شکسته برای نشان دادن تغييرات در يک مدت مشخص

ساعت (روز)

نمودار تصويری برای مقايسه داده های تقريبی

    

   

نمودار دايره ای برای نشان دادن تعداد داده ها نسبت به کل

هندوانه

گوجه فرنگیخربزه

کرفس
خيار

سطح زير کشت کشاورزی يک مزرعه

هر  نشان دهندۀ ٥٠٠ رأس است.

گوسفنداسببزگاو

دماتعداد

نوع کتاب

اگر تعداد داده های جمع آوری شده زياد باشند، بررسی آنها طوالنی و غيرمفيد می شود. به همين دليل داده ها را 
دسته بندی می کنند و سازمان دهی جديدی متناسب با آن موضوع آماری و برای کسب نتايج بهتر ارائه می کنند.



١٢١

با توجه به حدود دسته ها، با استفاده از چوب خط تعداد داده های هر دسته را که به آن فراوانی می گویند، تعیین کنید.

حدود دسته هاچوب خطفراوانی

١٣٠≤x<١٤٥

١٤٥≤x<١٦٠

١٦٠≤x<١٧٥

١٧٥≤x<١٩٠

١٩٠≤x<٢٠٥

س
کال

در 
ار 

ک

با توجه به فعالیت باال به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ با توجه به اندازه ها معنای هر دسته را بنویسید. 

2ــ قد اکثر افراد در چه محدوده ای است؟

3ــ با توجه به نمودار متوجه چه چیزی می شوید؟

4ــ فکر می کنید متوسط میانگین قد مردان این روستا در چه دسته ای قرار می گیرد؟

5  ــ دانستن این آمار، اطالعات و نمودار چه کاربردی دارد؟ 

130  145   160  175  190

18
16
14
12
10

8
6
4
2

فراوانی

قد(سانتی متر)

ميانگين  شود،  متقارن  بلوکی  نمودار  که  باشد  به صورتی  داده ها  فراوانی  اگر 
داده ها در دستهٔ وسط قرار می گيرد. يکی از ويژگی های خلقت و آفرينش اين است که 
اگر پديده های طبيعی مثل قد انسان ها، وزن آنها، هوش و استعداد، شدت بزرگی زلزله، 
طوفان و … اندازه گيری کنند، پس از دسته بندی و پيداکردن فراوانی دسته ها نمودار آن 

را رسم کنند مانند شکل متقارن زير خواهد شد.
در  مثال  برای  شده اند.  توزيع  طبيعی  به صورت  داده ها  می گويند  اصطالح  در 
مسئلهٔ باال به همان تعداد مردان قد کوتاه، مردان قد بلند وجود دارد. به طور تقريبی به 
آنها  قّد  که  دارند  افرادی وجود  ميانگين است  از  کمتر  قدشان  که  افرادی  تعداد  همان 

بيشتر از ميانگين است.

برای مطالعه بيشتر



١٢٢

ين
1ــ میانگین دمای هوا در روزهای مختلف یک منطقه به صورت زیر گزارش شده است:تمر

+٢ +٢ +٤ +٥ +٦ ٠ -١ -٢ ٠ -٣ -٧ -٢ -١ ٠ ٠

-١ -٣ -٦ -٧ -٨ +٨ +٧ +٨ +٧ +٦ +٣ +١ +٢ +٣ +٤

+٢ +٢ -٤ -٢ -١ ٠ -٥ -٣ ٠ ٠ +١ +١ +٤ +٦ +٧

جدول فراوانی داده ها را براساس سؤاالت زیر مشخص و نمودار ستونی را رسم کنید.
 دامنٔه تغییرات چقدر است؟ 

 داده ها را به چهار دسته تقسیم می کنیم، طول هر دسته چقدر است؟
2ــ نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک کالس به صورت زیر است. با توجه به دامنٔه تغییرات آنها را به 5 دستٔه مساوی 
دسته بندی کنید و پس از رسم جدول نمودار ستونی فراوانی هر دسته را رسم کنید. با توجه به نمودار وضعیت این کالس را 

توصیف کنید. 
١٦ ١٨ ١٥ ٩/٥ ١٢/٥ ١٣ ١٢ ١٣/٥ ١٤ ١١ ١٣ ٩ ٨

١٥ ١٤ ١٩ ١٨/٥ ١٧ ١٥/٥ ١٦/٥ ١١ ٨/٥ ٧ ٥ ١٣ ١٥

١٤ ١٠/٥ ١١/٥ ١٥ ١٨ ١٧ ١٤ ٦ ١٢/٥ ٢٠

3ــ در یک کارگاه تولید المپ، 30 المپ به صورت تصادفی انتخاب و طول عمر آنها بر حسب ساعت اندازه گیری شده 
است. داده ها را به 5 دسته با فاصلٔه 5 ساعت تقسیم کنید و جدول فراوانی و نمودار ستونی آن را رسم کنید.

١٧١١٦١١٥٧١٥٨١٦٣١٧٢١٦٨١٥٧١٥٤١٥٧١٦١١٦٣١٦٥١٥٩١٥٦

١٥٦١٦٥١٥٨١٦٩١٥٣١٧٠١٦٩١٥٧١٥٨١٥٣١٥٢١٥٩١٦٧١٦٨١٦٣

 4ــ از دانش آموزان یک کالس مدت زمانی که طول می کشد تا از خانه به مدرسه بروند، سؤال شده و پس از دسته بندی 
داده ها نمودار ستونی مقابل رسم شده است. چند دانش آموز بیشتر از 10 دقیقه طول می کشد تا از خانه به مدرسه بروند؟ این 

کالس چند دانش آموز دارد؟ 

5  ــ نمودار نمرات یک کالس به صورت زیر است.
ــ این کالس چند دانش آموز دارد؟

ــ آیا این دسته بندی مناسب است؟ چرا؟
ــ آیا این کالس وضعیت خوبی دارد؟ چرا؟

مدت زمان (دقیقه)

تعداد دانش آموز

نمره

تعداد

0        4       8      12      16    20

16
14
12
10

8
6
4
2



١٢٣

ميانگين داده ها

پس از اينکه داده های آماری در جدول سازماندهی شد و نمودارهای مختلف به درک بهتر آن اطالعات کمک کردند، 

می توان از رابطه های مختلف مثل محاسبهٔ ميانگين داده ها نيز برای کامل تر شدن نتايج حاصل از داده ها برای تحليل و تفسير 

بهتر آنها استفاده کرد. در دورهٔ ابتدايی با ميانگين گرفتن آشنا شديد. ميانگين تعدادی دادهٔ عددی از مجموع آنها تقسيم بر 

تعداد به دست می آيد.

يت
عال

ف

1ــ نمرات ریاضی یک دانش آموز 17، 18، 15، 17، 1۹ است. میانگین نمرات او را حساب کنید.
     

مجموع داده ها  
SX = ___________ = میانگین

n
=  

تعداد داده ها  
2ــ میانگین نمرات 7 درس یک دانش آموز 16/5 است. اگر نمرات دو درس دیگر او که 17 و 15 شده است، به آنها 

اضافه شود، میانگین جدید را پیدا کنید.
آیا می توان میانگین دو نمرٔه 15 و 17 را پیدا کرده (16 می شود) و سپس میانگین 16 و 16/5 را حساب کرد؟ چرا؟

3ــ نمرات یک دانش آموز به صورت زیر است:
15/5  16  15  17  1۹  18/5  14  16/5  17/5

میانگین نمرات او را پیدا کنید. چند نمره باالتر از میانگین و چند نمره پایین تر از میانگین قرار می گیرند؟ آیا این دو تعداد 
مساوی است؟

اختالف نمرات باالی میانگین را با آن حساب کنید. حاصل جمع آنها را پیدا کنید. به همین ترتیب مجموع اختالف نمرات 
پایین تر از میانگین را هم پیدا کنید. نتایج باال را با هم مقایسه کنید.

اگرمقدار داده ها زياد باشند و داده ها دسته بندی شده باشند، می توان ميانگين داده ها را با تقريب بسيار 

خوب به دست آورد.



١٢٤

يت
عال

ف

1ــ با کمک ماشین حساب میانگین قد 40 نفر را که در درس قبل مطرح شده بود، پیدا کنید. 
2ــ برای به دست آوردن میانگین هر دسته، مانند دستٔه x < 145 ≥ 130، ابتدا مجموع عددهای ١٣٠ و ١٤٥ را به دست 

آورده، سپس حاصل را بر ٢ تقسیم می کنیم.
3ــ اکنون تمام داده ها را در این قسمت بنویسید. هر داده را با میانگین دسته ای که داده در آن قرار دارد، جایگزین کنید. 

برای مثال چون عدد 1۹2 در دستٔه 205ــ1۹0 قرار دارد به جای آن عدد 1۹7/5 را که میانگین این دسته است، قرار دهید.

4ــ چرا در عددهای باال 4 تا 1۹7/5 وجود دارد؟
٥ ــ با توجه به عددهای باال میانگین ٤٠ عدد جدید را پیدا کنید.

چگونه برای این کار از ضرب استفاده می کنید و این ضرب ها چه رابطه ای با فراوانی جدول دارد؟
با ماشین حساب پیدا کردید، مقایسه کنید. مقدار خطای این روش  با میانگین واقعی که  ٦ ــ میانگین به دست آمده را 

چقدر است؟

س
کال

در 
ار 

ک

با توجه به فعالیت باال با کامل کردن جدول زیر میانگین داده ها را دوباره محاسبه کنید.

حدود دسته ها فراوانی ميانگين دسته ميانگين دسته * فراوانی

١٣٠<X≤١٤٥

١٤٥<X≤١٦٠

١٦٠<X≤١٧٥

١٧٥<X≤١٩٥

١٩٥<X≤٢٠٥

مجموع

 _____ =  _____ = میانگین



١٢٥

ين
1ــ میانگین دمای هوا، میانگین نمرات ریاضی کالس، میانگین ساعات عمر المپ مربوط به تمرین های  قبل را پیدا کنید. از جدول تمر

فراوانی استفاده کنید.
2ــ جدول زیر را کامل و میانگین را حساب کنید. 

دسته ها خط نشان فراوانی متوسط دسته متوسط×  فراوانی

٠ ≤ x<٤ ////     /

٤ ≤ x< ٨ ////

٨ ١٠

١٢ ≤ x < ١٦

////      //// ١٨

جمع ٤٤

3ــ میانگین نمرات زیر را به دست آورید. چه رابطه ای بین این عددها وجود دارد؟ فاصلٔه هر عدد تا میانگین چقدر است؟                           
11     12     12     13     13     13     14     14     15

با توجه به رابطه ای که پیدا کرده اید، میانگین عددهای زیر را به دست آورید.
17     14     11     15     13     18     17     13     16

4ــ میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان یک کالس که 30 دانش آموز دارد، 17/25 شده است. یکی از دانش آموزان نمره اش 
خیلی کم است و در این امتحان نمرٔه 3/5 گرفته است؛ در حالی که بقیه دانش آموزان نمرٔه باالی 
15 گرفته اند. اگر این دانش آموز را از کالس کنار بگذاریم، معدل کالس چند می شود؟ از این 

سؤال چه نتیجه ای می گیرید؟ 
حاال فرض کنید همٔه  دانش آموزان کالس نمرٔه کمتر از 14 گرفته اند و معدل کالس 30 
نفره 10/25 شده است. به جز یک دانش آموز که نمرٔه 20 گرفته است. اگر این دانش آموز را 

کنار بگذاریم معدل کالس چند می شود؟



١٢٦

مفهوم احتمال و پيشامد

يت
عال

ف

1ــ در یک کیسه 5 مهرٔه قرمز، 3 مهرٔه سفید و 8 مهرٔه آبی وجود دارد. اگر بدون نگاه کردن به داخل کیسه 
یک مهره را در بیاوریم، چه رنگی خواهد داشت؟ چرا؟

اولین مهره ای که از کیسه در آوردیم، به رنگ آبی بود. آن را داخل کیسه می گذاریم و دوباره یک مهره را 
بیرون می آوریم. این بار احتمال اینکه دوباره آبی بیاید بیشتر است یا اینکه قرمز بیاید؟ چرا؟

2ــ یک سکه را یک بار می اندازیم، چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد؟
«اگر بار اول سکه رو آمد، بار دوم حتماً پشت می آید.» آیا این جمله درست است؟ چرا؟

«امروز هوا ابری است، احتمال دارد باران ببارد». «شانس آوردم همۀ سؤال های امتحان را قبل از آزمون خوانده بودم». 

از اين جمالت روزانه زياد استفاده می کنيم. کلماتی مثل احتمال، شانس، بخت و اقبال به صورت های مختلف در زندگی 

روزمره ما  به کار می روند. شما هم چند مثال بياوريد. بيرون آوردن مهره از داخل کيسه، رو يا پشت آمدن سکه يک پيشامد 

تصادفی يا اتفاقی است چون ما در نتيجۀ آنها نقشی نداريم. وقتی يک سکه را می اندازيد، تعداد پيشامدهای ممکن ۲ است و 

باالخره يکی از آن دو اتفاق می افتد.

س
کال

در 
ار 

1ــ در هر یک از موارد زیر یک پیشامد توصیف شده است. مشخص کنید چه امکانی برای وقوع (اتفاق افتادن) دارد.ک

 یک انسان بدون داشتن قلب و مغز زندگی نمی کند.                               
 هوا سرد است و از ابرهای خاکستری یکدست پوشیده شده است؛ پس برف می آید.                   

 یک سکه را انداختیم ، رو می آید.                                                                                      
 ظرفیت یک ماشین سواری ٥ نفر است.                                                                  

 من درس هایم را خوانده ام و برای امتحان کامالً آمده ام؛ پس امتحان ریاضی را ٢٠ می شوم.                            
 فصل بهار است، هوا کمی ابری است ولی احتمال دارد باران بیاید.                                        

 در یک کیسه ٤ مهرهٔ آبی و سفید است. احتمال اینکه یک مهره به رنگ قرمز دربیاید. 

امکان نداردقطعًا اتفاق می افتد
احتمال دارد



١٢٧

امکان ندارد

يت
عال

ف
س

کال
در 

ار 
ک

1ــ در هر یک از مثال های زیر تمام حالت های ممکن را بنویسید.
 انداختن یک سکه: 
 انداختن یک تاس:

 حالت هایی که برای روشنایی یک المپ برق اتفاق می افتد:
 در داخل یک کیسه مهره های سبز، زرد و آبی به تعداد مساوی وجود دارد. حالت های ممکن برای یک مهره که از 

کیسه بیرون می آید:                                                                                                                               
 رنگی که عقربه پس از چرخیدن و ایستادن روی آن می ایستد.      

  
2ــ وقتی دو تاس را بیندازیم، برای مثال ممکن است 3 و 5 بیاید. این حالت را به صورت (3,5) و اگر 5 و3 بیاید را با 

(5,3) نشان می دهیم. تمام پیشامدهای ممکن پس از انداختن دو تاس را بنویسید.
از چه راهبردی برای حل این مسئله استفاده می کنید؟

چرا از این راهبرد استفاده کردید؟
نام  کار  برای سادگی  دارد.  او وجود  برای  راه مختلف  برگردد، چندین  به خانه  از مدرسه  ٣ــ وقتی حمید می خواهد 
کوچه ها و خیابان ها را با حروف بیان می کنیم. حمید از مدرسه که خارج شود، می تواند از خیابان a یا b حرکت کند. اگر از 
خیابان a برود، از ٣ کوچٔه c و d و e می تواند به خانه برسد. و اگر از راه b برود، باید از یکی از کوچه های f و g برود تا به خانه 
برسد. تمام حالت های ممکن برای رفتن از مدرسه به خانه را با کامل کردن شکل زیر بنویسید. چند حالت ممکن است اتفاق 

بیفتد؟ 

تمام حاالت ممکن را برای هر یک از موارد زیر پیدا کنید.
 اعداد سه رقمی که در آنها رقم های 7 و 5 و 3 به کاررفته است (بدون رقم تکراری).

 حالت های مختلف برای اینکه از داخل کیسه ای که حاوی 3 مهره به رنگ های آبی و قرمز و سبز، مهره ای خارج کنیم. 
(یک یا دو یا سه مهره می توانیم خارج کنیم.) 

 حالت های ممکن از پرتاب یک سکه و یک تاس.

مدرسه خانه
a

b



١٢٨

ين
1ــ تعداد عددهای 3 رقمی را که با رقم های 4، 7، 5 و 2 می توان ساخت، پیدا کنید. اگر هر عدد رقم تکراری نداشته تمر

باشد، چه کسری از این عددها زوج هستند؟
2ــ تعداد کلمات دو حرفی را که با سه حرف b ، a و c می توان ساخت، پیدا کنید.

3ــ یک ماشین 4 چرخ و یک چرخ اضافه ( زاپاس ) دارد. به چند حالت ممکن است که این چرخ ها پنچر باشند؟
4ــ در سه ظرف زیر شکر، نمک و چای قرار دارد. به چه حالت می توان این سه ظرف را در این سه مکان قرار داد؟

5  ــ به چند حالت می توان کره، مربا، پنیر و گردو را در 4 قسمت ظرف مقابل قرار داد؟

 6ــ اگر یک سکه را بیندازیم، یا پشت یا رو می آید. در چهار پرتاب متوالی یک سکه، هر 4بار رو آمده است. فکر 
می کنید اگر بار پنجم سکه را بیندازیم چه می آید؟ چرا؟

ج) احتمال رو یا پشت آمدن مساوی  ب) این بار هم رو می آید.  الف) این بار حتماً پشت می آید.  
است.

7ــ لوله های انشعاب آب به هر قسمت که برسند، دو شاخه می شوند، پس از طی کردن 5 قسمت چند خروجی خواهیم 
داشت؟ با عدد توان دار نشان دهید.

 8  ــ 12 مهره داریم. به چند صورت می توان این 12 مهره را به دسته های مساوی تقسیم کرد؟
به چند حالت می توان به دو دسته تقسیم کرد؟

8 مهره را به چند صورت می توان به سه دسته تقسیم کرد؟
(همراه با نظم و ترتیب فکر کنید و با راهبرد الگوسازی تمام حالت های ممکن را به دست آورید. هیچ دسته ای نمی تواند 0 تا 

مهره داشته باشد.)

بار رو آمده است. فکر 

ج) احتمال رو یا پشت آمدن مساوی  ب) این بار هم رو می آید.  الف) این بار حتماً پشت می آید.  



١٢٩

احتمال رياضی

يت
عال

1ــ در داخل یک کیسه 3 مهرٔه آبی و 2 مهرٔه قرمز قرار دهید (می توانید از نخود و لوبیا استفاده کنید). ف
بدون نگاه کردن به داخل کیسه یک مهره خارج و رنگ آن را در جدول زیر یادداشت کنید. مهره را سر جایش 

بگذارید و این آزمایش را 20 بار تکرار کنید.

آزمايش٢٠١٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١

رنگ

چه کسری از مهره ها به رنگ آبی است؟ چه کسری از آزمایش ها به رنگ آبی درآمد؟ 
هر دو کسر را به صورت عدد اعشاری بنویسید  و با هم مقایسه کنید. 

هر 5 دانش آموز نتایج آزمایش های خود را با هم جمع کنند. از مجموع 100 بار چند بار آبی و چند بار قرمز است؟
اکنون بنویسید چه کسری از آزمایش ها به رنگ آبی در آمده است؟ چه کسری از مهره ها به رنگ آبی است؟

حاال دو کسر را مقایسه کنید. آیا به هم نزدیک شده اند؟
اگر آزمایش 10 دانش آموز ( یعنی ٢٠٠ بار ) را بنویسید، آیا این کسرها به هم نزدیک تر می شوند؟

وقتی بخواهیم از داخل کیسٔه باال یک مهره خارج کنیم، از چند مهره می توانیم یکی را انتخاب کنیم؟
چه کسری از مهره ها آبی است؟ چند تا از آن مهره ها آبی است؟ 

       ٢ــ یک صفحٔه چرخنده به شکل مقابل است. هر بار صفحه یا عقربه را می چرخانیم و پس 
از ایستادن عقربه روی یکی از رنگ ها قرار می گیرد. این آزمایش را ٢٠ بار انجام دهید و نتیجه را 

یادداشت کنید.
           

                          
آزمايش٢٠١٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١

رنگ

آبی: قرمز:   ٥ نفر نتایج خود را با هم جمع کنند. تعداد نتیجٔه آزمایش به رنگ سبز:  
چه کسری از آزمایش ها به رنگ سبز در آمد؟ چه کسری از شکل به رنگ سبز است؟ 

آیا این دو کسر به هم نزدیک شده اند؟



١٣٠

در ریاضی احتمال اتفاق افتادن یک پیشامد برابر است با نسبت تعداد اتفاق افتادن آن پیشامد به تعداد تمام حالت های 
ممکن برای اتفاق افتادن آن پیشامد. احتمال اتفاق افتادن پیشامد a را با Pa، تعداد حالت های ممکن بر اتفاق افتادن پیشامد 

a
n(a)P
n(s)

= a را با n(a) و تعداد پیشامدهای ممکن را با n(s) نمایش می دهیم. پس: 

س
کال

در 
ار 

ک
يت

عال
ف

١ــ وقتی یک سکه را می اندازیم، احتمال رو آمدن آن  ____ و احتمال پشت آمدن آن ____ است. 
وقتی یک تاس را می اندازیم احتمال این که عدد ١ بیاید ____ ، عدد ٢ بیاید ____ و عدد ٦ بیاید ____ است.

٢ــ وقتی یک تاس را می اندازیم احتمال این که عدد زوج بیاید، چند است؟
 n(زوج آمدن) = ٣ چون ٢، ٤ یا ٦ اعداد زوج هستند. 
n(تمام حالت ها) = چون تاس می تواند ١ یا ٢ یا ٣ یا ٤ یا ٥ یا ٦ بیاید. 

 P      =   ____  =   ____                                                                                               :پس  
زوج آمدن

 

3ــ چرا احتمال وقوع یک پیشامد عددی بین 0 و 1 است؟

در هر یک از موارد زیر احتمال وقوع هر پیشامد را بنویسید و احتمال ها را با هم جمع کنید.
: انداختن سکه                                               = احتمال رو آمدن           

                                                        = احتمال پشت آمدن        
                                                   1                 2                 3                4                 5                6          : انداختن تاس

               ____ + ____ +  ____ +  ____ +  ____ + ____ =  
                                                                                          =احتمال رنگ سبز 
                                                                                         =احتمال رنگ قرمز 

                                                                                         =احتمال رنگ آبی   
چه نتیجه ای از این فعالیت می گیرید؟

ایستادن عقربه روی یک رنگ
 ____ + ____ +  ____ =

  ____ + ____ =



١٣١

ين
1ــ دو هدف تیراندازی به شکل مقابل است. احتمال اینکه تیر در قسمت تمر

آبی بخورد، در کدام هدف بیشتر است؟ چرا؟

بقیه  2ــ در هر کدام از کیسه های مقابل فقط یک مهرٔه سیاه هست و 
سفیدند. اگر یک مهره از هر کیسه برداشته شود، احتمال اینکه سیاه باشد در 

کدام یک بیشتر است؟ چرا؟

3ــ یک صفحٔه چرخنده به صورت مقابل است. اگر آن را 1000 بار 
بچرخانیم، به احتمال زیاد چند بار روی رنگ سبز قرار می گیرد؟ چرا؟

تا ۹ نوشته شده است، در کیسه ریخته ایم. مریم یک مهره را از کیسه بیرون  نه مهره را که روی آنها عددهای 1  4ــ 
می آورد. احتمال این که مهرٔه خارج شده زوج باشد چقدر است؟

احتمال این که مهرهٔ خارج شده مضرب 3 باشد، چقدر است؟
آنها آبی هستند. اگر فردی بدون 

 

1

4
1 آنها سفید و 

2
1  آنها زرد، 

12
1 آنها سبز، 

6
5  ــ در یک کیسه تعدادی مهره است. 

نگاه کردن به داخل کیسه مهره ای را بیرون بیاورد، احتمال بیرون آمدن کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟
6  ــ دانشگاهی 1200 دانشجو دارد (دختر و پسر). یک نمونٔه 100 نفری از دانشجویان این دانشگاه به طور تصادفی 
انتخاب می شوند. در این نمونه 45 دانشجوی پسر وجود دارد. به احتمال زیاد تعداد دانشجویان پسر این دانشگاه چند نفر 

است؟
7ــ از یک بسته که 300 المپ در آن است، 100 المپ به طور تصادفی برای آزمایش خارج می کنیم. اگر 5 المپ از 

این تعداد سوخته باشد، احتماالً چند المپ سوخته در کل بسته وجود دارد؟
8   ــ یک سکه و یک تاس را با هم انداخته ایم. احتمال اینکه سکه رو و تاس عدد فرد را نشان دهد، چقدر است؟

۹ــ در یک کیسه 10 لوبیای قرمز، 5 لوبیای سفید و 5 لوبیای چیتی قرار دارد. اگر یک دانه را از کیسه بیرون بیاوریم، 
احتمال این که لوبیا چیتی باشد، چقدر است؟



کاربرد

تمرين های ترکيبی

مفاهيم و مهارت ها

مرور فصل ۹

در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند. مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آنها را تعریف کنید و برای هر کدام یک 
مثال بزنید:

 آمار     داده        دامنٔه تغییرات        حدود دسته         متوسط دسته   فراوانی
در این فصل روش اصلی زیر مطرح شده اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خالصٔه درس تهیه کنید. 

 دانستن کاربرد هریک از نمودارها  پیدا کردن فراوانی تعدادی داده ها پس از دسته بندی کردن آنها
 رسم نمودار بلوکی  درک مفهوم توزیع نرمال یا طبیعی داده ها در یک پدیدهٔ طبیعی

 پیدا کردن میانگین چند عدد  پیدا کردن میانگین داده ها پس از دسته بندی آنها
 درک مفهوم پیشامد  نوشتن تمام پیشامدهای ممکن

 درک مفهوم احتمال اتفاق افتادن یک پیشامد  پیدا کردن تمام حالت های ممکن برای وقوع یک پیشامد
 احتمال ریاضی یک پیشامد  پیدا کردن احتمال یک پیشامد با نوشتن رابطٔه آن

 احتمال یک پیشامد عددی بین 0 و 1 است.  مجموع احتمال ها برابر 1 می شود.

درس آمار و احتمال در زندگی روزمره کاربرد وسیعی دارد. به کمک کارهای آماری و با درک مفهوم احتمال می توانیم وقوع 
پیشامدها را پیش بینی کنیم.

در صورتی که بتوانید تمرین های زیر را انجام دهید، مطمئن شوید که این فصل را به خوبی فرا گرفته اید.
1ــ با توجه به نمودار بلوکی مقابل میانگین داده ها را به دست آورید.

2ــ دو تاس را با هم می اندازیم. احتمال این که یکی فرد و یکی زوج بیاید، چقدر است؟
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ترسيم های هندسی و توازی فصل ۱۰

مهندسان در طراحی یک سازٔه پل یا ساختمان از قضیه ها و مسائل 
هندسه  که  است  کسی  مهندس  دلیل  می کنند.به همین  استفاده  هندسی 
می داند.آنها پس از طراحی یک سازه با کمک مفاهیم و قضایای هندسی، 

طرح خود را به صورت  یک نقشه ارائه می کنند.
آیا شما می خواهید مهندس شوید؟

 مثلث و اجزاء آن
 ترسيم های هندسی

 اصول توازی
 خط های موازی و مورب 



١٣٤

مثلث و اجزاء آن

يت
عال

1ــ انواع مثلث در زیر نوشته شده است. شکل هر کدام را رسم کنید.ف
مثلث مختلف االضالع مثلث قائم الزاویه  مثلث متساوی الساقین  مثلث متساوی االضالع  

(AB=AC).2ــ شکل مقابل مثلث متساوی الساقین است
چرا دو زاویٔه C و  B با هم مساوی اند؟

(ابتدا نیمساز زاویٔه A را رسم کنید.)

3ــ خط d عمود منصف پاره خط AB است. یعنی هم بر AB عمود است و هم آن را نصف می کند. نقطٔه دلخواه M را 
روی عمود منصف در نظر بگیرید و به دو سر پاره خط وصل کنید. MA و MB را اندازه بگیرید. با سه نقطه دیگر این کار را 

تکرار کنید.
چه نتیجه ای می گیرید؟

MA = MB است.چرا AB روی عمود منصف M 4ــ نقطٔه 

A

B C

A B

d

A B

M
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1ــ در مثلث  ABC ارتفاع نظیر رأس A یا ارتفاع وارد بر قاعدٔه BC را رسم کرده ایم. شما ارتفاع نظیر رأس B را رسم 
کنید. پای عمود را ′H بنامید.

 AH × BC= BH′×AC                چرا تساوی مقابل درست است؟

 2ــ برای سهولت نام گذاری ضلع های مقابل هر رأس را به صورت مقابل نام گذاری می کنیم. می توان ارتفاع وارد بر 
قاعده ها را به صورت ha نیز نام گذاری کرد. چرا تساوی مقابل درست است؟ 

a.ha=b.hb=c.hc

چرا؟  دارد؟  میانه  چند  مثلث  یک  می شود.  وصل  آن  مقابل  ضلع  به وسط  رأس  هر  از  که  پاره خطی  یعنی  میانه  3ــ   
میانه های   مثلث مقابل را رسم کنید.

4ــ یک مثلث چند نیمساز دارد؟ چرا؟
نیمسازها را رسم کنید.

 5  ــ یک مثلث چند عمود منصف دارد؟ چرا؟ 
عمودمنصف های مثلث را رسم کنید.

 6  ــ اجزای مثلث (میانه، نیمساز، ارتفاع و عمود منصف) یک ویژگی مشترک دارند. با توجه به سؤال های باال ویژگی 
مشترک آنها را بیان کنید.   

B C

A

a

c b

M

FD

BC

A

H

B C

A



١٣٦

ين
1ــ در مثلث های داده شده هر سه ارتفاع را رسم کنید.از مقایسٔه آنها چه نتیجه ای می گیرید؟تمر

2ــ آیا محل برخورد سه نیمساز یک مثلث همیشه داخل مثلث است؟ چرا؟      
 برای مثلث های مختلف امتحان کنید.

3ــ روی نیمساز زاویٔه O نقطه ای مثل M انتخاب شده است. فاصلٔه نقطٔه M را از دو ضلع زاویه به دست آورید. 3 نقطٔه 
دیگر روی نیمساز درنظر بگیرید. فاصلٔه آنها را از دو ضلع به دست آورید، چه نتیجه ای می گیرید؟

 

براساس نتیجه ای که گرفتید تعریفی برای نیمساز زاویه ارائه کنید.
(نیمساز مجموعٔه نقاطی است که …………)

4ــ قرار است یک مجتمع خدماتی شامل مدرسه، درمانگاه و ورزشگاه برای استفادهٔ سه دهکدٔه مشخص شده در نقشه 
ساخته شود به طوری که فاصلٔه این مجتمع سه دهکده به یک اندازه باشد. محل ساختمان مجتمع را مشخص کنید. تعیین محل 

ساخت مجتمع به چه عوامل دیگری بستگی دارد؟

h1×CD =h2×BC                5ــ در شکل متوازی االضالع روبرو چرا تساوی درست است؟  

 6ــ چرا قطرهای لوزی عمودمنصف یکدیگرند؟

7ــ چرا عمودمنصف پاره خط AB از مرکز دایره می گذرد؟
با توجه به سؤال باال مرکز دایرٔه مقابل را پیدا کنید.

B C

A

B C

A

B C

A

C

h١ h٢

A
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BA

O

BA

M
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ترسيم های هندسی
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روش رسم نیمساز یک زاویٔه را در دورٔه دبستان آموخته اید. مراحل زیر را دنبال کنید و به سؤال ها پاسخ دهید تا متوجه 
شوید چرا با این روش نیمساز زاویه به دست می آید.

1ــ دهانٔه پرگار را به دلخواه باز کنید. به مرکز O یک کمان (قسمتی از دایره) را رسم کنید تا نیم خط های ox و oy را در 
A و B قطع کند. چرا OA=OB است؟

 2ــ به مرکزهای A و B، به شعاع دلخواه دو کمان مساوی رسم کنید تا یکدیگر را در C قطع کند. چرا BC= AC است؟

3ــ O را به C وصل کنید. چرا OC نیمساز زاویٔه A است؟

O

X

Y

موردنظر رسم  مراحل شکل  این  انجام  با  که چرا  بیاورید  دلیل  و  بنویسید  را  ترسیم شکل ها  مراحل  باال  فعالیت  مانند 
می شود.

AB 1ــ رسم عمودمنصف پاره خط

2ــ رسم خط عمود از یک نقطه خارج یک خط

BA

M

N

B

M
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3ــ رسم زاویٔه مساوی با یک زاویٔه دیگر

در کتاب مطالعات اجتماعی و در درس جغرافی با نقشه و مقیاس آن آشنا شده اید.وقتی می گوییم مقایسٔه نقشٔه 1 به 100 
1 یا  1:100 است، می توانیم این عدد را به صورت های مختلف تفسیرکنیم. برای مثال 100 متر واقعی یک متر روی 

    
____
100 

یا 
نقشه است، یا 100 سانتی متر در واقعیت برای یک سانتی متر روی نقشه است.

مقیاس نقشٔه زیر 1 به 10000 است. تفسیر مقیاس را بنویسید.
فاصلٔه نقاط B ، A و C  را از یکدیگر روی نقشه پیدا کنید و بنویسید در اندازٔه واقعی این فاصله ها چند متر هستند؟

A A′
M′N

M M

BA

C



١٣٩

ين
1ــ در کدام شکل خط MN عمودمنصف پاره خط AB است؟چرا؟تمر

 2ــ با پرگار، خط کش و نقاله شکل های زیررا رسم کنید.
الف) پاره خطی به طول 5 سانتی متر و عمودمنصف آن 

ب) یک زاویٔه 120 درجه و نیمساز آن با پرگار 
پ) یک زاویٔه دلخواه و زاویٔه دیگری که با آن مساوی باشد.

3ــ یک زاویه رسم کنید و با کمک پرگار آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.
4ــ زاویٔه مقابل را سه برابر کنید.

5ــ یک پاره خط رسم کنید و با پرگار آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.
6ــ مثلث ABC متساوی الساقین است. چرا اگر عمود منصف BC را رسم کنیم، از رأس A می گذرد؟

 7ــ مثلث ABC متساوی الساقین است. میانٔه AM را رسم کرده ایم. چرا AM  نیمساز زاویٔه A نیز محسوب می شود؟

 8  ــ اگر قطر مربع را رسم کنیم آیا نیمساز زاویه ها هم محسوب می شود؟ چرا؟
آیا در مستطیل هم همین طور است؟ چرا؟
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اصول توازی

يت
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ف

d

d١

d٢

D

CA

B

d١
H٢ H٤

H١ H٣
d٢

1ــ دو خط d1 و d2 را به خط d به صورت عمود رسم کنید. آیا این دو خط با هم موازی اند؟ (⊥ یعنی عمود بودن و | | 
یعنی موازی بودن) نتیجه گیری مقابل را کامل کنید.                               

d d
d d

⊥ 
⊥ 

1

2  
 ______

2ــ خط های d1 و d2 با هم موازی اند. خط d را بر d1 عمود کنید و امتداد دهید. آیا خط d بر خط d2 هم عمود می شود؟
d d
d d

⊥ 
⊥ 

2

1  
 ______  

3ــ دو خط  d1 و d با هم موازی اند. دو خط d و d2 نیز با یکدیگر موازی اند. آیا دو خط d1 و d2 خودشان با هم موازی 
می شوند؟ 

              ______                                   

4ــ اگر d1 موازی d2 باشد، فاصلٔه نقاط را تا خط مقابل آن پیدا کنید. چه نتیجه ای از این فعالیت می گیرید؟

 5ــ فاصلٔه نقاط A و B از خط d با هم برابر است. آیا خطی که از A و B می گذرد موازی d است؟

d

d١ d٢

_______

d | | d 



1

A

d

B
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1ــ با توجه به فعالیت صفحٔه قبل از نقطٔه A خطی به موازات خط d رسم کنید.

2ــ خطی موازی d رسم کنید که فاصله اش از آن 2 سانتی متر باشد.

3ــ تمام نقاطی را پیدا کنید که از خط d به فاصلٔه 2 سانتی متر باشند.
توضیح دهید که چگونه می توان دلیل آورد که 

این نقاط به فاصلٔه 2 سانتی متر از خط d  هستند.

4ــ دو  خط موازی با خط عمود آنها زاویه های برابر می سازد. یک خط مورب طوری رسم کنید که دو خط موازی را 
قطع کند. آیا این خط نیز با دو خط موازی، زاویه های مساوی می سازد؟

5  ــ تمام نقاطی را پیدا کنید که از خط d به فاصلٔه کمتر از یک سانتی متر هستند.

6  ــ تمام نقاطی را پیدا کنید که از نقطٔه A به فاصلٔه 2 سانتی متر هستند.

7ــ تمام نقاطی را پیدا کنید که از نقطٔه A به فاصلٔه 2 سانتی مترند و از خط d هم به فاصلٔه 1 سانتی متر قرار دارند.
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١٤٢

ين
1ــ در شکل زیر خط های d و ′d با هم موازی و به فاصلٔه 2 سانتی متر از یکدیگر قرار دارند. فاصلٔه نقطٔه A از خط ′d تمر

چقدر است؟
آیا روی نیم خط Ox نقطٔه دیگری می توان یافت که فاصلٔه آن از خط ′d ، 2سانتی متر 

باشد؟ چرا؟

 
2ــ نقاطی از پاره خط AB پیدا کنید که فاصلٔه آنها از خط d برابر2 سانتی متر باشد.

3ــ نقاطی از دایره را پیدا کنید که فاصلٔه آنها تا خط d کمتر از 1/5 سانتی متر باشد. کدام نقاط دایره فاصله ای برابر با 
1/5 سانتی متر تا خط d دارند؟

 4ــ از نقطٔه A به موازات ضلع های زاویه خطی رسم کنید. چه نتیجه ای می گیرید.

5  ــ روی نقشٔه زیر دیوار یک پادگان به طول 100 متر و دو برج نگهبانی در دو طرف دیوار دیده می شود. دو نگهبان تا 
فاصلٔه 20 متری را به خوبی می بینند اگر قرار باشد از دو طرف  دیوار به فاصلٔه 30 متر را تحت نظر داشته باشند، کدام قسمت از 

زمین اطراف دیوار کمترین دید را خواهد داشت؟ مقیاس نقشه 5 به 1000 است.

 6  ــ نقاطی را پیدا کنید که از خط d1 به فاصلٔه 1 سانتی متر و از خط d2 به فاصلٔه 1/5 سانتی متر باشند. این مسئله چند 
جواب دارد؟ جواب ها را مشخص کنید.
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خط های موازی و مورب

يت
عال

ف

1ــ در شکل زیر خط های d1 و d2 با هم موازی اند. خط مورب d در چهار حالت این دو خط را قطع کرده است در هر 
حالت زاویه های A1 و B1 را اندازه بگیرید.

2ــ در شکل زیر دو خط d1 و d2 با هم موازی اند و خط d آنها را در A و B قطع کرده است. با پاسخ دادن به سؤال های 
 d2 نیز بر OH′ را قطع کند چرا d2 عمود کردیم و امتداد دادیم تا خط d1 بر خط O از نقطٔه A B

∧ ∧
=1 زیر دلیل بیاورید که چرا 1

}d | | d1 2 عمود است؟           

 می دانیم در هر مثلث مجموع زاویه ها ˚180 است. نتیجه گیری مقابل را کامل کنید.
A O H
.... .... ....

H H

O O

∧ ∧ ∧

∧ ∧

∧ ∧


+ + = 

+ + = 


′ =

= 

1 1

1 2

180

180



⇒

3ــ در شکل زیر d٢ | | d١ و d  آنها را قطع کرده است.

B B A A
∧ ∧ ∧ ∧

= = =1 3 1 3 چرا 
A A B B
∧ ∧ ∧ ∧

= = −2 4 2 4  
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١٤٤

در شکل زیر خطوط موازی و موّرب دیده می شوند. هنگام حل مسائل به صورت زیر استدالل خود را می نویسیم.                 
( d1 |  | d2 مورب و d) ⇒ B A

∧ ∧
=1 1     

d١

d٢
١

١

d

B

س
کال

در 
ار 

1ــ باتوجه به خطوط موازی و مورب رسم شده اندازٔه زاویه های مشخص شده را در شکل های زیر بنویسید.ک
 

B است. از نقطٔه O وسط AB بر d1 عمود می کنیم و  A
∧ ∧

= 11 2ــ خط a  دو خط d1 و d2 را طوری قطع کرده است که 
امتداد می دهیم تا d2 را قطع کند.

چرا          ˚H′=۹0 ؟ چرا دو مثلث OHA و OH′B با هم برابرند؟ 
اگر ′H H بر دو خط d1 و d2 عمود باشند، چه نتیجه ای می گیرید؟

HH d
HH d

′ ⊥ 
′ ⊥ 

1

2
 

3ــ در کدام یک از شکل های زیر خط ها موازی اند؟
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٨٠٠
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١٤٥

ين
1ــ دو خط با زاویه های برابر خط d را قطع می کنند. آیا همیشه این دو خط با هم موازی می شوند؟ چرا؟تمر

2ــ با توجه به شکل زیر استدالل کنید که مجموع زاویه های یک مثلث ˚180 است. (خط d موازی BC است.)

؟ C A B
∧ ∧ ∧

= +1  3ــ با توجه به شکل مقابل توضیح دهید چرا 

 4ــ با توجه به شکل زیر خطوط d3 ،d2 ،d1 موازی اند و خط d آنها را قطع کرده است.زاویه های مساوی را در شکل 
نشان دهید و نام ببرید.

 

5  ــ در شکل زیر دو خط  d2 ،d1 با هم موازی اند خطوط AB و AC نیمساز دو زاویه اند. زاویٔه A چند درجه است؟

 6ــ مجموع زاویه های یک 5 ضلعی چند درجه است؟
7ــ مجموع زاویه های یک 7 ضلعی چند درجه است؟

8  ــ چهارضلعی مقابل متوازی االضالع است.
A ؟                                                      

∧
 + D

∧
چرا    ˚180=  

D مکمل هستند؟
∧

C و 
∧

چرا
 .(DE) قطع کند  E را در AC رسم کنید تا AB به موازات ضلع D از نقطٔه .(AD) را رسم کنید A ۹ــ نیمساز زاویٔه 

چرا مثلث ABE متساوی الساقین است؟
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مرور فصل ۱۰

کاربرد

تمرين های ترکيبی

مفاهيم و مهارت ها

در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند. مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آن را تعریف کنید و برای هر کدام 
یک مثال بزنید.

 عمودمنصف  ارتفاع   نیمساز  میانه  مقیاس  اصل
در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خالصه درس 

تهیه کنید.
 خاصیت مثلث متساوی الساقین  خاصیت عمود منصف

 ویژگی اجزای یک مثلث  توجیه و استدالل کردن برای روش های ترسیم های هندسی
 مقیاس نقشه   اصل های متوازی

 رسم دو خط موازی  رسم دو خط موازی از نقطٔه داده شده
 قضیٔه موازی و مورب  عکس قضیٔه موازی و موّرب

مهم ترین کاربرد این درس در تبدیل مسائل واقعی به یک مسئلٔه هندسی است که به آن مدلسازی هندسی می گوییم. ضمن 
آنکه در این فصل شما با روش استدالل کردن و بیان آن استدالل آشنا می شوید.

                   در صورتی که تمرین های زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن باشید که این فصل را به خوبی آموخته اید.
1ــ چرا 3 عمود منصف یک مثلث در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند؟

2ــ شکل زیر متوازی االضالع است (فقط می دانیم چه ضلع های موازی یکدیگرند) چرا دو مثلث ABD و BCD با 
هم برابرند؟

3ــ مجموعه ای از نقاط را پیدا کنید که از خط d به فاصلٔه کمتر از 2 سانتی متر و از نقطٔه A به فاصلٔه بیشتر از 1/5 
سانتی متر باشد.

١٤٦



١ــ نمودارها را کامل کنید.

٢ــ از عددی 2 بار جذر گرفتیم. حاصل آن عدد آن عدد 4 شد. عدد موردنظر را پیدا کنید.

٣ــ علی یک جعبه مکعب شکل را با کاغذ رنگی به طور کامل پوشاند (کاغذها روی هم قرار نگرفتند) اگر 660 
سانتی متر مربع کاغذ مصرف شده باشد. اندازٔه ضلع مکعب چقدر است؟

 را در نظر بگیرید. 
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2
و نقطٔه N به مختصات 

 
 
 
 

4

0
٤ــ نقطٔه M به مختصات 

1) بردار MN را مشخص کنید و مختصات آن را بنویسید.
C در صفحه رسم کنید.  

=  
 

4

2
B و   

=  
 

2

3
و 

 
A

 
=  

 

1

0
2) مثلث ABC را به مختصات 

3) مثلث ABC را با بردار MN انتقال دهید تا مثلث ′A′B′C به دست آید.
4) آیا اضالع این دو مثلث با هم برابرند؟ چرا؟

5)آیا اضالع این دو مثلث با هم موازی اند؟ چرا؟
6) آیا مساحت این دو مثلث با هم برابرند؟ چرا؟

٥ ــ در شکل مقابل مجموع زاویه های مشخص را پیدا کنید.

تمرين های دوره ای ۵

١٤٧



٦ ــ مجموع زاویه های یک n ضلعی را به دست آورید و با یک عبارت جبری نشان دهید. در حل این مسئله از 
چه راهبردی استفاده کردید؟

٧ــ قاعدٔه شکل مقابل  به صورت مربع است. ارتفاع آن 10 سانتی متر است. حجم و مساحت جانبی این شکل 
را پیدا کنید.

٨  ــ در شکل مقابل DE موازی AB است.کدام زاویه ها با هم برابرند؟

٩ــ عبارت جبری زیر را ساده کنید، سپس مقدار آن را به ازای x=2  و y=-2 پیدا کنید.
-2( x-y-1)+2 (1-x +2 y) + 2 x 2-4 y 2=  

10

4

١٤٨



١٠ــ عبارت های توان دار را تا حد امکان ساده کنید.
23× 53 ×105  × 502 =  (-2)4× 25=  
 (1/5 )3× (- 3

 
__
2 )

4 ×(1 1
 

__
2 )

10 =  -83×84× 8 =  

١١ــ احتمال اینکه اگردو سکه را بندازیم و هر دو رو بیاید، چقدر است؟

١٢ــ احتمال اینکه یک تاس 12 وجهی را که عددهای 1 تا 12 روی آن نوشته شده، بیندازیم و مضرب 5 بیاید، 
چقدر است؟

١٣ــ با توجه به نمودار زیر جدول فراوانی را رسم کرده و میانگین داده ها را پیدا کنید.

١٤ــ مجموعٔه نقاطی را پیدا کنید که فاصلٔه آن از خط d 2 سانتی متر و از نقطٔه A به اندازٔه 1/5 سانتی متر باشد.
این مسئله در حالت های مختلف چند جواب دارد؟

در چه صورت جواب ندارد؟
بیشترین تعداد نقطه با این شرایط چند تاست؟

١٤٩




