
هفت

1گراف :1فصل 

2الفباي گراف : 1آزمون

6...اي، مسير و دور و گراف بازه: 2آزمون

10...بند، درخت و بند و ناهمهاي همگراف: 3آزمون

14...ماتريس مجاورت و : 4آزمون

19 كليآزمون

27 استدالل رياضي :2فصل 

28ها و استقرا و درك شهودياستدالل : 1آزمون

33يي كبوتراصل النه: 2آزمون

38 كليآزمون

43 اعدادي نظريه :3فصل 

44پذيري بخش :1آزمون

47...هاي يك عدد و عليه تعداد مقسوم:2آزمون

50ي تقسيم و مربع كامل قضيه:3بخش 

52... مبنا و نمايش اعداد صحيح و :4آزمون

55ممم و كم ب:5آزمون

57...شتي و نههم: 6آزمون

60آزمون كلي

67ها مجموعه :4فصل 

68هامفاهيم مجموعه : 1آزمون

71ضرب دكارتيها و حاصلجبر مجموعه: 2آزمون

76 كليآزمون

81تركيبياتها و رابطه :5فصل 

82شانهاي چهارگانهها و ويژگيرابطه : 1آزمون

85...اصل شمول و عدم شمول و : 2آزمون

88 كليآزمون

95 آناليز تركيبي :6فصل 

105 احتمال :7فصل 

106احتمال ساده : 1آزمون

111... و آمدهاي ناسازگار و مستقلپيش: 2آزمون

114پيوستهاحتمال : 3آزمون

118احتمال شرطي: 4آزمون

127 كليآزمون

133ي جامعهاآزمون :8فصل 



]يدر آزمايش انتخاب دو عدد حقيقي از بازه ـ 1 ],0 اي را اشغال تر از يك باشند، چه درصدي از فضاي نمونهكه هر دو عدد بزرگآمد آن پيش4

كند؟مي

1(3125/02(4375/03(5625/04(6875/0

كه اين نقطه داخل احتمال آن.كنيمتر انتخاب ميي بزرگدايرهتصادف داخل اي به نقطه.ظر بگيريد در ن3 و 2 و 1هاي مركز به شعاعي همسه دايره ـ 2

قدر است؟ چه، قرار گرفته باشد1 و خارج دايره به شعاع 2دايره به شعاع 

1(132(193(π
94(π2

9
ي اين حلزون از هر كدام از كه فاصلهاحتمال آن. رو در حال حركت است مانند مطابق شكل روبهLوب چيك حلزون بر روي يك تكه  ـ 3

تر از يك متر باشد كدام است؟ بيشC و A ، Bنقاط 

1(4
72(5

7
3(11

144(12
14

كه اين نقطه روي عمودمنصف احتمال آن.كنيمتصادف انتخاب مييك نقطه داخل دايره به.  است3 برابر AB طول وتر 2عاي به شعادر دايره ـ 4

 قرار داشته باشد كدام است؟ABوتر 

)2 صفر)1
π
1
43(

π
1
84(18

 است قرار d و a ، b ، c كه رئوس آناياين نقطه داخل چهاروجهيكه، اين احتمال .رو در نظر بگيريدتصادف داخل مكعب روبهاي بهنقطه ـ 5

؟قدر است چهگيردمي

1(12
2(13
3(16
4(18

≥xاگر ـ 6 ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤0 2،0 5y≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ yكهاحتمال آنباشد، ����∋∋∋∋x,y و≥ x− ≥− ≥− ≥−  باشد كدام است؟1≤

1(45/02(5/03(55/04(6/0

 است؟120°°°°به چه احتمالي مجموع اين دو زاويه بيش از.  را در نظر بگيريدB و Aي ي حادهدو زاويه ـ 7

1(192(293(164(13
:هاي ساعت در ياتوبوس ـ 8 ′′′′2 15،: ′′′′2 : و30 ′′′′2 : فردي بين.رسد به ايستگاه مي45 ′′′′2 : و10 ′′′′2 تر به چه احتمالي او كم.رسد به ايستگاه مي45

ماند؟ دقيقه معطل مي10از 

1(372(4
73(5

74(6
7

������ �	
 دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه15151515���
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به چه احتمالي كل سكه . كنيم كه مركز سكه داخل صفحه بيفتدرو پرتاب ميي شطرنجي روبه را طوري روي صفحه2اي به شعاع سكه ـ 9

افتد؟هاي سفيد ميداخل مربع

1(2
100

2(4
100

3(8
100

4(18
100

رضا زودتر از بابك به به چه احتمالي .  در انتشارات حاضر شوند4 تا 1 و رضا قرار است بين ساعت 2 تا 12بابك قرار است بين ساعت  ـ 10

؟رسديانتشارات م

1(362(3
123(164(1

12



. ناميم ميy و x  دو عدد را�� ����� ـ1

≥xدانيممي ≤0 ≥yو4 ≤0 بنابراين .  است4

4اي مساحت مربعي به ضلع فضاي نمونه

1تر از اگر بخواهيم هر دو عدد بزرگ. است

xباشند بايد y و1< xهايخط. باشد1< =1

yو . گيريمرا در نظر ميكنيم و سمت راست و باالي آن را رسم مي1=

P: داريم)قسمت هاشورخورده: سومي( /0 5625= =9
16

كـه هريـك    احتمال آن!شود جواب داداين سؤال را با احتمال مستقل هم مي   : سومي(

]ياز عددها، مستقل از ديگري، عضو بازه , 3 نباشند01[
4

: است بنابراين

P = × =3 3 9
4 4 16

!)هر جوري كه حس بهتري داريد جواب بدهيد

  با توجه به صورت سؤال 	� ����� ـ2

اي مساحت دايره به نهيابيم فضاي نمودرمي

آمد موردنظر قسمت هاشورخورده و پيش3شعاع 

).است )P
( )

1
3

π× − π π= = =
ππ×

2

2
2 3

93

چوب: سومي(!   چه سؤال خوبي
� ����� ـ3
اي طول چوب و نه فضاي نمو)؟!دوست داري

هايي از چوب قسمتآمد موردنظر طول پيش

يش از يك بC و B و Aاست كه از نقاط 

)هاي هاشورخوردهتمسق: سومي(. ر فاصله دارندمت

P:پس داريم 5
7

+= = =
+

108 2
10 4 14

  نظرتان چيست كه فضاي 	� ����� ـ4

آمد موردنظر ازاي از جنس سطح و پيشنمونه

منظورش اينه كه فضاي: سومي(ل است؟ جنس طو
.) عمودمنصف استطولآمد موردنظر  دايره و پيشمساحتاي نمونه

. استصفرپس احتمال خواسته شده برابر 

اي حجم مكعب   فضاي نمونه�� ����� ـ5

 فرض كنيم l اگر طول مكعب را برابر .است

lحجم چهاروجهي داده شده را برحسب 

.كنيممحاسبه مي

1حجم چهاروجهي برابر است با
3

قاعده كه . ارتفاع مساحت قاعده در

 مساحت ، استlكه طول ضلع آن است كه با توجه به اينabcمثلث 

l2برابر

2
:بنابراين.  استlارتفاع هم كه برابر . شود مي

V l

lV l

=



= × 


3

21
3 2

P⇒ = 1
6

    مكعب 

چهاروجهي

≥xدانيم  مي�� ����� ـ6 ≤0 ≥y و2 ≤0 5

وجودآمدهاي مساحت مستطيل بهفضاي نمونه

هايي از اين مستطيلقسمتآمد موردنظر و پيش

yاست كه باالي خط x= ؟!چيه سومي.  است1+

؟»ههاي هاشورخوردقسمت«: ن بگيمنتظري اآل

! هاي هاشورخوردهآره قسمت

:داريم
( )

P /0 6
+ ×

= =
×

2 4
2

2
2 5

 را روي محور Aي   زاويه
� ����� ـ7

 را روي محور عمودي در Bي افقي و زاويه

: پس،اندها حادهزاويه. گيريمنظر مي

A , B< < < <0 90 0 90
وجودآمده اي مساحت مربع بهفضاي نمونه

Aگر بخواهيماما ا. است B+  باشد 120<

Aساحت نقاط باالي خطمبايد  B+ =120

.را پيدا كنيم

2:داريم
9

P
×

= =
×

60 60
2

90 90
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اي اين مسئله، زمان رسيدن اين آدم به ايستگاه  فضاي نمونه�� ����� ـ8

:عني بيناتوبوس است؛ ي ′2 : و10 ′2 .بينيدكل اين فضا را روي محور مي. 45

دهد كه اين هايي را نشان ميهايي كه هاشورخورده است، زمانآن قسمت

.ماند دقيقه معطل مي10تر از آدم كم

P 5
7

+ +⇒ = = =255 10 10
35 35

 مساحت ،ايمونه  فضاي ن	� ����� ـ9

اما اگر بخواهيم. ي شطرنجي استكل صفحه

د، با فتهاي سفيد بيتقسمكل سكه داخل 

، است2كه شعاع سكه برابر توجه به اين

بايد مركز سكه از هر كدام از اضالع 

 واحد 2ي هاي سفيد اقالً به اندازهمربع

هاييعني الاقل قسمت: سومي(فاصله داشته باشد 

P: بنابراين!)اشدهاشورخورده ب 2
100

=

نقاشان تنها هنرمنداني نبودند كه كارشان در امپراتوري هيتلر با 

حتي پيش . گرفتگيري و خشونت مورد قضاوت قرار ميسخت

جو كه اتاق دستگاه فرهنگي رسماً برپا شود، هزاران دانشاز آن

اي را به م شايرر صحنهي ويليادر برلين گرد آمدند و به نوشته

از زمان قرون وسطاي پسين در جهان غرب «وجود آوردند كه 

بازي عظيم، بيست هزار جلد كتاب در يك آتش» .ديده نشده بود

.سوزانده شد

دشمنان «ي جويان، كه تحت تأثير تبليغات نازي دربارهدانش

هايي كه به هيجان آمده بودند، از فهرست كتاب» مردم آلمان

ها بدين ترتيب اين كتاب. كردندشد پيروي ميتلقي ميمخرب 

در سرتاسر ) چه عمومي و چه خصوصي(ها خانهرا از كتاب

.برلين بيرون كشيدند و به آتش سپردند

 مروج دموكراسي يا آزادي، صلح، يا رواداري ديني اگر كتابي

هاي مؤلفان يهودي ي كتابهمه. آمدبود مخرب به حساب مي

فهرست مؤلفاني كه . شد براي مردم آلمان تلقي مينيز نامناسب

هاي توصيه شده آثارشان آن شب سوزانده شد شبيه فهرست

.هاي امروزي استها يا كالجي اكثر دبيرستانبراي مطالعه

هاي انديشمندان بزرگ آلماني نظير توماس مان و آلبرت كتاب

كه آثار اما فراوان بودند مؤلفان ديگري . اينشتين سوزانده شد

 لندن،كولز، ج. جي. شد ـ هلن كلر، اچها نيز خطرناك تلقي ميآن

 و رضا 2 تا 12  بابك بين 
� ����� ـ10

xرسد زمان رسيدن بابك را  مي4 تا 1بين 

. كنيم فرض ميyو زمان رسيدن رضا را 

وجود اي مساحت مستطيل به فضاي نمونه

 بد نيستتربراي توضيح بيش: سومي(. آمده است
اي  در اين فضاي نمونهAي بگوييم مثالً نقطه

:معنايش آن است كه بابك ′1  و رضا 20
:1 yآمد موردنظر زماني است كه پيش.)انددقيقه رسيده05 x< باشد 

اي بنابراين بايد قسمتي از فضاي نمونه)خواهيم رضا زودتر برسدزيرا مي: سومي(

yكه زير خط x=)داريم.  است در نظر بگيريم) هاشورخوردهقسمت: سومي:

P = =

1
2
6

1
12

آپتون سينكلر، زيگموند فرويد، و ارنست همينگوي چند نام از 

.ها بودندميان آن

بازي دخالت نداشت، كارش هر چند گوبلز مستقيماً در اين آتش

روح «: گفتاو مي. جويان مسبب اين كار بودتنها ستودن دانش

تنها ها نهاين شعله.  كندتواند ابراز وجودمردم آلمان دوباره مي

اند، بلكه عصر جديدي را نمايانگر پايان قطعي يك عصر كهنه

».دهندنيز نويد مي

هايي مورد قبوليد كه پس چه كتابآممكن است اين سوال پيش 

ي امپراتوري هيتلر كتابي كه در دوره. گوبلز و همكارانش بودند

ايگينانهات خشم بود، خاطر»نبرد من«شد بيش از همه ترويج مي

به فرمان مخصوص .  در زندان نوشته بود1923كه هيتلر در سال 

كم يك نسخه از آن را داشته بايست دستهيتلر، هر خانه مي

بايست كردند ميزوجي كه تقاضاي گواهي ازدواج مي. باشد

كه ازدواجشان از طرف دولت قانوني شناخته شود اين  آنرايب

 ندارد كه بازار فروش كتاب گرم تعجبي. خريدندكتاب را مي

.شد و هيتلر را ميليونر ساخت

 ����� ��	
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