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  جزوه كار رياضي يازدهم تجربي    پيشگفتار

ب

 معذرت ...
!چرا كه مادر من سخت ترين معادالت استمعذرت ميخوام فيثاغورس ...

!چرا كه مادر من راز جاذبه استمعذرت ميخوام نيوتن ...

!چرا كه مادر من اولين چراغ زندگي من استن ...معذرت ميخوام اديسو

!چرا كه اين مادر من است كه شهر فاضله قلب من استمعذرت ميخوام افالطون ...

!معذرت ميخوام روميو... چرا كه همه راه ها به عشق مادر من ختم ميشود

  ت !چرا كه مادرم عشق من اسمعذرت ميخوام ژوليت ...

  
و ساختارها و فضا وتهايكميدانش بررسترشي) را بكيَمزداه اي: اِنگارِشنيچنهم ميدر قد(ياضير اياتياضير

ز اصول وايكه در آن با استدالل منطقدانديميرا دانشياضيريگريددگاهي. دكننديمفي) تعرريي(تغيدگرگون
نكهياست). با اشدهانيباتياضيفه ردر فلس زينيگريديهادگاهي(د ميرسيميديو جدقيدقجيبه نتاهافيتعر
ياهاز دانششتريبپژوهنديمدانانياضيكه رياژهيويساختارهايولرود،يبه شمار نميعياز علوم طباتياضير

يطوربهكنند،يمدايگونه گسترش پو محضعتيجدا از طبييو در فضارنديگيسرچشمه مكيزيفژهيوبهيعيطب
  كنند.يو بررسسهيتا جوابشان را با آن مقاگردنديبازمياضيحل مسائل خود به ريبرايعيكه علوم طب

  
(وياضيرفاً رصليگاه به دالدانانياضيريدارد ول هيتكاتياضيبه راريبسياقتصاد و پزشك ،يمهندس ،يعيطبعلوم

كه در تهيه يخواهر گرانقدرمنم ازدر اينجا الزم مي دا.پردازنديساختارها ميبرخيو بررسفي) به تعرينه كاربرد
  اين جزوات من را بسيار ياري نمودند ،كمال تشكر را داشته باشم.
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

  فصل اول : منطق و استدالل رياضي1
  ند؟ ارزش هر گزاره را تعيين كنيد :كدام يك از جمالت يا عبارت هاي زير ، گزاره هست-1

  .الف ) امروز به سينما نرو

  زرگي است.عدد بسيار ب104ب ) 

  است.12/5عدد1,3,4,8,17,20,31,54ج ) ميانة داده هاي

  متغير استفاده مي شود. 2د ) از نمودار حبابي براي نمايش همزمان

  زوج است.ت ) عدد طبيعي

3ث ) عدد ∋، عددي منفي است. 1

  .نيست89ج ) بزرگترين عدد اول دو رقمي ، برابر

|چ ) عبارت |

3 2   .ستنييك عبارت گويا5

4,5خ ) رابطة , 2,1 ,   يك تابع است.10,20

  است.با مقياس نسبتيم ) تعداد هلي كوپترهاي ارتش هاي كشورهاي مختلف متغير كمي

  ز ) علي پسر خوبي است.

  ) واريانس ، جذر انحراف معيار است . ذ

د حقيقي است .برابر كل اعدا2ن ) دامنه سهمي

  انسان ماندن سخت تر از انسان بودن است .)  و

  ه ) انسان راستگو سعادتمند است .

  



  
          

  

2

پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

  جدول زير را كه بر اساس ارزش گزاره ها هستند تكميل نماييد. -2
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

در جدول زير ، روبه روي گزاره هاي داده شـــده ، ارزش آنها را با عالمت تيك مشـــخص كرده و نيز با توجه به - 3
  ارزش داده شده با يك يا دو گزارة ساده ، گزاره مركب را كامل كنيد :
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

در جدول زير ، روبه روي گزاره هاي داده شـــده ، ارزش آنها را با عالمت تيك مشـــخص كرده و نيز با توجه به - 4
  ارزش داده شده با يك يا دو گزارة ساده ، گزاره مركب را كامل كنيد :
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

  جدول ارزش گذاري ، درستي يا نادرستي هر يك از هم ارزي هاي زير را بررسي كنيد :با استفاده از - 5

~الف)  ˄ ≡ ~ ∨∼

~ب)  ∨ ≡ ~ ∧∼  

˄پ)  ∨ ≡ ∧ ∨ ∧

∨ت)  ∧ ≡ ∨ ∧ ∨  

∨ث)  ˄ ≡

∧ج)  ∼ ∨ ≡ ∧

∽∨چ)  ≡

∽∧ح)  ≡

∨خ)  ∧ ∨∼ ≡  

∽∧د )  ∨ ≡

∽∧ذ )  ∨ ≡

∨گزاره اي درست باشد ارزش گزارة∧اگر -6   .را تعيين كنيد∧

∧اگر -7 ∽باشد ثابت كنيد كه : ≡ ∨ ∧ ≡  

∽∧اگر گزارة – 8   نادرست باشد ارزش گزاره هاي زير چيست؟∽∨

∨الف )  ∨

∽) ب ∧ ∧∼  
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

  جدول زير را كامل كنيد : – 9
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

  جدول زير را كامل كنيد : -10

  با استفاده از جدول ارزش گذاري ، درستي يا نادرستي هر يك از هم ارزي هاي زير را بررسي كنيد : -11

⇒الف)  ≡

∽∧ب)  ∨ ⇒ ≡

∧پ)  ⇒ ∨∼ ≡
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

∨ت)  ∧∼ ⇒ ≡

⇒) ث ∧ ∨ ⇔ ≡  

⇔ج)  ≡∼ ⇔  

⇒چ)  ∧ ⇒∼ ⇔∼ ≡  

,اگر –12   سه گزارة دلخواه باشند ، جدول ارزش گذاري گزاره هاي زير را رسم كنيد :,

⇒الف)  ⇔  

∧ب)  ⇒ ⇔ ∧ ⇒  

ره اي دلخواه باشــد. ارزش گزاره هاي زير را بدون رسمگزاگزاره اي نادرســت و ،گزاره اي درســتاگر -13
  ارزي ها را بنويسيد )جدول ، تعيين كنيد. (جواب هم

⇔الف)  ∨ ≡ ?

∽ب)  ⇔ ∧ ≡ ?

⇔پ)  ⇔ ∼ ⇒∼ ≡ ?

∽ت)  ∨ ⇔ ⇒ ≡ ?  

⇔ث)  ⇒ ∧∼ ≡ ?  

∨ج)  ⇔ ∧ ≡ ?  

∽∨چ)  ⇒ ≡ ?  

∽) ح ∼ ∨∼ ⇒ ≡ ?  

∽) خ ⇒ ⇔ ⇔ ≡ ?  

⇒) د ⇔ ∼ ⇒∼ ≡ ?  

∽) ذ ∼ ∧∼ ⇒ ⇒ ≡ ?  
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

∽) ر ⇒ ∼ ∧∼ ≡ ?  

⇒اگر گزارة   -14   .را تعيين كنيد∽∧نادرست باشد ارزش گزارة∧

⇒اگر گزارة   -15 ⇒نادرست باشد ارزش گزارة∨   .را تعيين كنيد∧

∽نادرست و⇒اگر گزارة   -16   .نيز نادرست باشد ، ارزش گزاره هاي زير را تعيين كنيد∽⇒

⇒) الف ∨ ⇒  

⇒) ب ∨∼  

∧اگر   -17 ∽ارزش گزارة≡ ⇒ ∨∼   را تعيين كنيد.⇒
  گزاره هاي فارسي زير را به صورت نماد رياضي بازنويسي كنيد: -18

  الف) سه برابر جذر عددي برابر مجذور همان عدد است.
  ب) مكعب يك عدد، كوچك تر يا مساوي پنج برابر آن عدد، به عالوه نه است.

  پ) مجموع معكوس هاي دو عدد طبيعي، بزرگ تر يا مساوي مكعب مجموع آن دو عدد است.
  و عدد است.ت) مجموع مكعبات دو عدد حقيقي، بزرگ تر يا مساوي مكعب مجموع آن د

  ث) هر عدد نا صفري، بزرگ تر يا مساوي معكوس خود است.
  ج) مربع مجموع دو عدد گويا، كوچك تر يا مساوي مجموع مربعات آن دو عدد است.

چ) حاصل ضرب عددي صحيح در عدد صحيح بعد از خود، برابر است با حاصل ضرب آن عدد صحيح در عدد صحيح
  قبل از آن.

اســتدالل به كار رفته چيســت؟ روش اســتدالل به كار رفته در هر قســمت درســت است يادر هر قســمت، نام -19
  نادرست؟

  : اگر امشب شب چهاردهم ماه باشد، آن گاه ماه كامل است.     1الف) مقدمة
  : امشب ماه كامل است.                                نتيجه: امشب شب چهاردهم ماه است.2مقدمة

  گر امشب شب چهاردهم ماه باشد، آن گاه ماه كامل است.     : ا1ب) مقدمة
  : امشب شب چهاردهم ماه است.                                نتيجه: امشب ماه كامل است.2مقدمة

2زوج است      ⟹   (پ:زوج است:
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

4 :زوج است2

∴زوج است4 :  

⟹مجموع اين دو عدد، زوج است   (ت:دو عدد فرد باشند:
    :زوج استحاصل

∴فرد هستندو :

⟹با استفاده از جدول ارزش ها، درستي قاعدة قياس استثنايي يعني -20 ∧   را نشان دهيد.⟹
اســتدالل هاي اســتثنايي و مغالطه، جاهاي خالي را پر كنيد: سپس بگوييد روش هردر هر قســمت، با توجه به -21

  استدالل، درست است يا خير؟
: 0 ⟹ 2 (الف1مقدمة0
: 8     2        مقدمة0

∴   ………………

: 0 ⟹ 2 (ب1مقدمة0
: 3 2        2مقدمة0

 

∴   ………………  

⟹هيچ گاه يكديگر را قطع نمي كنند   (پ:اگر دو خط موازي باشند:
………………    

∴هيچ گاه يكديگر را قطع نمي كنند2و1خطوط
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

⟹نس داده ها صفر استواريا   (ت:اگر همة داده ها با هم برابر باشند:
  صفر استو،واريانس داده هاي

∴   ………………  
  

⟹  ………………   (ث:..

:
1
2

1
3    

1
2

5 1
3

5∴  

  (ج.……………⟹هم بخش پذير است 2آن عدد بر
  بخش پذير است10بر  50

  ∴هم بخش پذير است 2بر  50
  ) .0و1( با فرضسب متغيرهاي ديگربر حآن گاه مطلوب است محاسبةاگر -22

به كار برده اند. درســتي يا نادرســتي هر اســتدالل رادانش آموزان مختلف، چند اســتدالل مختلف را براي يافتن
  بررسي كنيد:
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
دبير رياضي : عادل آخكندي فصل اول : منطق و استدالل رياضي

دليل درســتي يا نادرســتيدر هر مورد، گزاره اي همراه با يك اســتدالل نادرســت براي آن آورده شــده اســت. -6
  تدالل را بيان كرده و سپس آن گزاره و استدالل را اصالح كنيد.اس

  برابر مي شود. 4برابر كنيم، آن گاه مساحت مستطيل هم 4الف) اگر طول و عرض مستطيل را

:
اوليه طول , اوليه عرض ⟹ اوليه مساحت .

جديد مساحت ˊ 4 4
استدالل

برابر كنيم، آن گاه وتر 2رامانند شكل زير، اگر ضلعو وتروب) در يك مثلث قائم الزاويه به اضالع قائمه
  برابر وتر مثلث اوليه مي شود. 2مثلث جديد،

  
  

:استدالل
اوليه مثلث در فيثاغورس ∶ 2 2 2

جديد مثلث در :فيثاغورس ˊ2 2 2 2 2 4 2

از4 فاكتور
4 2 2

2
⟹ ˊ2 4 2 ⟶ ˊ 2

  دو برابر شده است. ،پس وتر
  

11پ) تساوي 5 25 3
  برقرار است.15

:
11 5 25 3

15
3

11 25 3
3 √11 25 √36 استدالل6

1ت) معادلة 5   است.6فقط داراي جواب1
: 1 5 1 ⟹ 5 1 ⟹ استدالل  6

  رابر مي شود.ب 2برابر شود، مساحت دايره هم 2ث) اگر شعاع دايره اي

:
اوليه 2

جديد ˊ ˊ2 2 2 2
  استدالل
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

فصل دوم : تابع2
كدام يك از گزاره هاي زير درســت اســت؟ چرا؟ براي گزاره هاي نادرست يك مثال نقض بزنيد كه نادرستي آن را-1

  د.نشان ده
  الف) اگر دامنه و برد يك تابع برابر باشند، آن تابع، قطعا تابع هماني است.

  همواره برابر صفر است.باشد، آن گاه حاصلب) اگر دامنة يك تابع هماني، مجموعة
  .عدد حقيقي باشد، آن گاهيك تابع ثابت وپ) اگر

  بودن هر يك از روابط، نمودارها و جدول هاي زير را بررسي كنيد.تابع بودن يا ن -2
 الف)

  

,4۰ب)  2 , 2, 5 2 , 1,2 , 2, 1
25

 پ)

  
  ت) 

  
  

5  4  3  2  1  
6  5  4  3  2  
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

  كدام يك از توابع زير، ثابت و كدام يك هماني است؟ -3

فلش هاي مناســـب كامل كنيد؛ ســـپس هر رابطه اي كه نمايشابتدا نمودارهاي ون ( پيكاني ) زير را با رســـم -4
دهندة يك تابع است را به شكل زوج مرتبي و هندسي نيز نمايش دهيد.

  
  را به دست آوريد: وتابع باشد، مقاديراگر رابطة -5

3, 2 , 3, 4 , , 7 , 6,4

:با فرض آن كه -6 ⟶
2 2 ,1و3 √2,   را به دست آوريد.باشد، برد تابع0

  دامنة توابع زير را به دست آوريد. -7

الف 5
2 4 4 ب 3 7 2 8 پ 1

2 25 ت 3
2 36

را به دست آوريد.و،تابعي ثابت باشد، ميانگيناگر تابع -8

  
را به دست آوريد.و،،تابعي هماني باشد، ميانة اعداداگر تابع -9
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

  
براي نمودار مقابل، يك ضــابطة مناســب بنويســيد. دامنه و برد اين تابع -10

  چيست؟

1نمودار تابع -11 0
2 2 ،3√را رســم كرده، سپس مقدار0

1
1و5   را به دست آوريد.2√
  هزينة بازي در يك شهر بازي بر اساس مدت زمان بازي ( بر حسب ساعت ) به شكل زير به دست مي آيد:  -12

يد. ( هر واحد روي محورنمودار تابع هزينه ( بر حســب تومان ) را با توجه به زمان بازي ( بر حسب ساعت ) رسم كن
  تومان فرض كنيد. ) اگر شخصي سه ساعت بازي كند، چه هزينه اي بايد بپردازد؟1000ها را معادل

3 0 1
2 4 1 4

2 4 4 6

در تابع -13
2 1 2
| 2 3| 2 4
10 4

  ، حاصل مقادير زير را به دست آوريد.

الف 2 4 ب √2 √3

ضابطة تابع مقابل را مشخص كنيد. -14

  
2را طوري بيابيد كه نقطةمقدار -15 , 5 2   روي خط نيمساز ربع اول و سوم واقع باشد.4
  :در تابع ثابت -16

  را تعيين كنيد.و،الف) مقادير
اعدادو،ا انتخاب مي كند؟ (چه مقاديري رباشــد،ب) اگر در اين تابع

  حقيقي هستند.)
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

,8اگر -17 , 2,4 , تابعي ثابت باشــد، ميانگين ، ميانه و واريانس اعضاي دامنه و برد10,4
  را به دست آوريد.

,4اگر -18 , , 8 ,   را به دست آوريد.وتابعي ثابت باشد، مقادير10,2
براي هر تابع زير، يك ضابطة مناسب نوشته و نمودار آن را رسم كنيد. سپس مشخص كنيد كه كدام يك از آن -19

  ثابت، هماني يا چند ضابطه اي است.
تومان است.1000الف) هزينة يك ليتر بنزين معمولي در هر ساعت شبانه روز

  
چك الزم است.قوطي رنگ كو 1ب) براي هر يك متر مربع نقاشي يك ساختمان،

  
تومان است.8000تومان و در سانس آخر3000سانس اول 4پ) بليط يك سينما در

  
100به فاصــلةدقيقه به نقطة10شــروع به حركت كرده و پس ازت) موتور ســواري با ســرعت ثابت از نقطة

بر مي گردد. ( نمودار بهAةدقيقه از شروع حركت به نقط30مي رســد. ســپس با سرعت كم تري پس ازAمتري
صورت تقريبي رسم شود.)

  

,2به هر عضو از دامنة خود، عكس و قرينه اش را نشان مي دهد. اگرتابع -20 35 ,
1

باشد، برد اين3
تابع را به دست آورده و نمودار آن را رسم كنيد.
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

ـــيــد. -21 ـــب بنويس ـــتــان منــاس ـــورتبراي نمودار زير، يــك داس ـــيب خط ها به ص ـــة قدر مطلق ش ( مقــايس
5 1 3 2 مي باشد.)4

  
ــت كه در آن -22 و4,0,2تابعي خطي اس

ــته و نمودار آن را16,0,8 ــابطة اين تابع را نوش ــد. ض مي باش
  رسم كنيد.

  
  
  

  ضابطه، دامنه و برد تابع مقابل را تعيين كنيد. -23
  
  

  را به دست آوريد.وون مقابل، بيانگر يك تابع باشد، مقاديراگر نمودار -24
  
  
  

  و نمودار آن را كامل كنيد.ضابطة تابع -25
1 4 2 3
…… 3 7 

  
  
  

0/59حاصل عبارت -26 0/08 4/95   را به دست آوريد.3/8
3|تابع -27 هوم قدر مطلق، دو ضابطه اي كرده و نمودار آن را رسم كنيد. دامنه و بردرا به كمك مف|6

  اين تابع را تعيين كنيد.
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

|نمودار توابع -28 |و  |5 | |را به كمك انتقال نمودار تابع5 ـــم كنيد. دامنه و| رس
  برد آن ها را نيز مشخص كنيد. 

|نمودار توابع -29 | |و6 |را به كمك انتقال نمودار تابع|6 ـــم كرده،| رس
  دامنه و برد آن ها را نيز تعيين كنيد.

|نمودار توابع -30 1| |و1 4| |را بــه كمــك انتقــال نمودار تــابع  2 و|
|   رسم كرده، دامنه و بردشان را تعيين كنيد.|
  ارشان را رسم كنيد:توابع زير را دو ضابطه اي كرده، نمود -31

الف |2 6| ب |3 1|
  با توجه به تعريف تابع جزء صحيح، جدول زير را كامل كنيد: -32

  ضابطة تابع  مقدار  مقدار
  8/1 

9
  0/75 

2/81 

  2 

0/5 

3/6 

7
2 

0/32

  
  ضابطه اي تبديل كرده و نمودار آن را رسم كنيد. 2تابع چند ضابطه اي مقابل را به يك تابع -33

  شمارة ماه سال است.)هزينة پاركينگ و(
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

0 1 7
200 8
300 9
400 10
500 11
600 12

ــم كرده و بگوييد نام اين نوع تابع -34 ــپس نمودار آن را رس ــيد و س ــب بنويس ــابطة مناس براي جدول زير يك ض
  چيست؟ دامنه و برد آن را تعيين كنيد.

ــتة ــود، چه هزينه اي بايد بپرداز240بس ــتهكيلويي كه وارد گمرك مي ش تومان3000د؟ اگر فردي براي يك بس
پرداخت كرده باشد، وزن بستة او در چه محدوده اي است؟

  
  طبق جدول مالياتي زير: -35

  

  هزينة دريافتي از هر بسته (تومان)وزن بسته هاي ورودي به گمرك در هر ساعت (كيلوگرم)
0   رايگان100

100   تومان2001000
200 تومان3002000
300   تومان4003000

  ميزان ماليات بر دريافتي (درصد)  پله هاي دريافتي هاي ماهانه (تومان)

تومان 2000000 تا   معاف از ماليات دريافتي

تومان 2500000 تا 2000000 بر  10%مازاد
تومان 3000000 تا 2500000 بر  20%مازاد

3000000 بر  30%مازاد
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

  تومان است چه قدر ماليات مي دهد؟1800000شالف) فردي كه درآمد
  تومان است چه ميزان ماليات مي دهد؟2400000ب) فردي كه درآمدش
  تومان است چه ميزان ماليات مي دهد؟4000000پ) فردي كه درآمدش

  
2,9اگر -36 , 8, 3 , 1,7 , 1,2و3,6 , 8,2 , 5,1 , باشـــند، حاصـــل3,16

. 8 , 3 , را به دست آوريد.3و8
  

2اگر -37   باشند، مطلوب است محاسبة :signو1
2به ازايب) مقدار تابع                    0به ازايالف) مقدار تابع

  1به ازاي.ت) مقدار تابع                           2يبه ازاپ) مقدار تابع
5به ازايج) مقدار تابع                          3به ازاي.ث) مقدار تابع

2اگر -38   1,2و4 , 5,6 , باشند، حاصل8,10

8 , را به دست آوريد.5و1
  

  ، حاصل قسمت هاي خواسته شده را به دست آوريد:وبا توجه به نمودارهاي -39
                    3به ازايالف) مقدار تابع
5به ازايب) مقدار تابع
                          3به ازايپ) مقدار تابع
5به ازايت) مقدار تابع

4و5توابع -40
2   داده شده اند:7

.ب) حاصل   را به دست آوريد.               الف) دامنة تابع   را محاسبه كنيد.1
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

|اگر -41 2 3 1شــند، حاصــلبا1و|1 را به دســت2
  آوريد.

  

3اگر -42 2 1 2
√ 2 1و  20 3

1 ـــنــد، مقــدار هاي  2 .بــاش و  3

  را به دست آوريد.2
  

2اگر -43 ,دامنه و ضـــابطة توابعباشـــند،1و4 , و,

  را به دست آوريد.
  

1,4اگر -44 , 2, 1 , 5 ,0 , 9 ,2و  10, 8 , 5 ,3 , 1,20 , 7, ـــند، توابع  8 باش
  زير را به دست آوريد

الف ب پ

ت ث ج
 

1اگر -45 2 2و1   باشند و داشته باشيم:2

3 1 2 , 4 1 2 , 5 1 2 , 6 2 1 , 7
1

2
, 8

2
1

  
ـــمت ترازو  4به ازاي8تا1حــال اگر مقــادير تابع هاي ـــد، كفة كدام س نمادهايي از وزن هاي روبه رو باش

  سنگين تر است؟
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

1توجه به ضابطةبا -46 | 2و|3   كامل كنيد.1درخت رو به رو را به ازاي4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2با توجه به ضابطه هاي -47 ضابطة توابع زير را به همراه دامنة آن ها به3و3
  دست آوريد:

الف ب پ

ت ث ج

 

  امل كنيد:با توجه به تعريف اعمال روي توابع و تعيين دامنة آن ها، جدول مقابل را ك -48

  

          
  

 عتابابطةض

          
  

  تابعامنةد
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

  
در هر يك از حالت هاي زير، ابتدا ضــابطه و دامنة توابع مطلوب را به دســت آوريد و سپس نمودار مورد نظر را -49

  رسم كنيد:
  والف) مجهول: 

  
  

|راهنمايي:و.ب) مجهول: توابع | | | 2  

  
  
  
  
  
  
  

3اگر -50   را به دست آوريد.به شكل مقابل باشد، ضابطة تابعو نمودار تابع2
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

2اگر -51 2 را به دســتبه شــكل مقابل باشــد، ضــابطة تابعو نمودار تابع4
    آوريد:

  
  
  
  

|اگر -52 2√و|5   باشند، حاصل عبارات زير را به دست آوريد:1
  1به ازاي.ب) مقدار             4به ازايقدارالف) م

  

  5ت)                                                   2پ) 
  

ـــركــت هولدينگ، داراي دو كارخانة -53 ـــت. اگر توابع درآمد و هزينه براي توليدو  يــك ش تن كاال دراس
2بــه ترتيـــب     ارخــانــهكـــ 4و10 2به ترتيبو در كارخانة2 2 2و  8 واحد  30

  باشد، ( هر واحد معادل يك ميليون تومان است.)
  الف) تابع سود شركت هولدينگ را به دست آوريد.  

  
  ب) اين شركت چه مقدار كاال توليد كند تا سودش ماكزيمم ( حداكثر ) شود؟

  
  شترين مقدار سود شركت را به دست آوريد.پ) بي
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

0بــا دامنــةاگر -54 1بــا دامنــةو2 2و2 بــا4
1دامنة   باشند، جدول زير را كامل كنيد:1

  
آوريد، سپسدر هر قســمت، ابتدا ضــابطه و دامنة تابع خواســته شده را به دستوبا توجه به نمودارهاي -55

  نمودار خواسته شده را رسم كنيد:
مجهول ∶

مجهول ∶

  مجهولابعت  تابعابطةض  تابعدامنة  تابعنمودار
    

  
    

  k
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

مجهول ∶ .

مجهول ∶

مجهوالت

 

.، ابتدا ضابطه و دامنة تابع هايوبا توجه به نمودار توابع -56 , و,

را به دست آوريد، سپس نمودار هر يك را رسم كنيد.
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع فصل دوم : تابع

ــابطه و دامنة تابعوبا توجه به نمودارهاي -57 ــده اند، ابتدا ض ــپسكه داده ش را تعيين كنيد، س
نمودار آن را رسم كنيد:

  
را رسم كنيد.ونمودارهايوبا توجه به نمودارهاي -58

  

1اگر -59 0
2 5و0 0

2 ـــابطــة تواب  0 ـــنــد، ابتــدا ض عبــاش
.را به دســـت آورده، ســـپس نمودار آن ها را رســـم كنيد. هم چنين مقاديرو و2

را بدون تشكيل ضابطة آن ها محاسبه كنيد.1
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع حليل داده هات: مسوفصل

  سوم : تحليل داده هافصل3
  

  خط فقر بين المللي به ازاي هر يك نفر در روز چه قدر است؟ خط فقر داخلي چطور؟ -1

  

ط فقر را نام ببريد. اگر حقوق بعضــي از افراد جامعه، بســيار بيش تر از بقيه باشد، بهتردو روش براي محاســبة خ -2
  است از كدام روش استفاده كنيم؟

  

  مزيت استفاده از خط فقر بين المللي چيست؟ عيب آن كجا است؟ -3

  

مردم كم ميشــاخص بهاي كاالها و خدمات مصــرفي را تعيين كنيد. اگر اين شــاخص افزايش يابد، قدرت خريد -4
  شود يا زياد؟

  

ــاخص بهاي كاالها و خدمات، جاهاي خالي را پر كنيد: ( قســمت هاي -5 ارتباطي با«ه»،«و»با توجه به نمودار ش
  نمودار شاخص بهاي كاال ندارند.)

  .. است.الف) محور طول ها نشان دهندة ........................ و محور عرض ها نشان دهندة .....................

  ب) اين شاخص به واحد اندازه گيري بستگي .......................... تا بتوان مقايسه اي بين ......................... انجام داد. 

  افزايش ) –پ) با افزايش اين شاخص، هزينة اقالم خوراكي و خدماتي .................... مي يابد. ( كاهش

  زيادي ) –داد ....................... متغير محاسبه مي شود. ( كميت) اين شاخص، بر اساس تع

  ث) افزايش قيمت كاالها و خدمات در طول زمان را ........................... مي نامند.
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع حليل داده هات: مسوفصل

  .)نيست –است (ري براي همة رشته هاي تحصيلي يكسان .............................. اخص نرخ بيكاشج) 

ت مصــرف كنندة يك سال مشخص را با سال هاي .......................... مقايسه ميچ) شــاخص بهاي كاال و خدمات، قيم
  بعد ) –كند. ( قبل

ـــده كه عبارتند از:  ـــكيل ش ـــاخص پــايــة آموزش از دو آماره مربوط به دو متغير تش  -2...........................  -1ح) ش
....................................  

ــبورد خودرو، عقربه ها و چراغ هايبا توجه به دا -6 ــاخص هاي زير، ازخطاراش دهندة آن بگوييد كه كدام يك از ش
  نوع كّمي فاصله اي است؟

  ) شاخص دماي آب رادياتور4  ) شاخص مقدار بنزين3) شاخص ميزان باد الستيك ها2شاخص سرعت خودرو) 1

  

ــورهاي در حال -7 ــعه،خانواده اي در يكي از كش ــت. با توجه به تعريف خط فقر بين المللي، درآمد 4توس نفره اس
  چند تومان باشد تا اين خانواده زير خط فقر نباشد؟روز30ماهانة اين خانواده در يك ماه  

  

ــمنا10در يك كتاب، هر جملة آن به طور ميانگين داراي -8 ــت و ض ــوار20كلمه اس ــد لغات هر جمله، دش درص
  ايه آموزش را محاسبه كنيد.هستند. شاخص پ

  

درصد است. جمعيت فعال اين كشور چند ميليون نفر 5ميليون نفر و نرخ بيكاري40در كشوري، جمعيت بيكار -9
  ؟هستند

  

ر است. شاخص نرخ بيكاري چندنفميليون18ميليون نفر و تعدا افراد شــاغل، 2در كشــوري، جمعيت بيكاران -10
  صد است؟در
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پايه يازدهم انساني 2جزوه كار رياضي
ادل آخكنديدبير رياضي : ع حليل داده هات: مسوفصل

  متر باشد وزنش چند كيلوگرم است؟ 2است. اگر قد او25تودة بدني فردي برابرمقدار شاخص -11

  

طبق فرمول -12
كيلوگرم وزن
متر قد كيلو گرم80ســاله  را به دست آوريد كه وزنش20فردي، مقدارربعم

رديم، بگوييد اين فرد اضافه وزنســانتي متر اســت. ســپس با توجه به جدولي كه در درس نامه ارائه ك180و قدش
  دارد يا كمبود وزن؟

  

ميليون نفر باشند، تعداد20درصد است. اگر جمعيت فعال اين كشور15در يك كشــور، شــاخص نرخ بيكاري -13
  بيكاران را به دست آوريد. سپس بگوييد تعداد شاغلين چند نفر است؟

  

باشــد، چند درصــد10گين تعداد كلمات در هر جملهباشــد و ميان16اگر در كشــوري، شــاخص پاية آموزش -14
  كلمات هر جمله، دشوار هستند؟

  

عضوي 4تومان در روز به ازاي هر نفر مي باشــد، فرض كنيد فردي كه خانواده اش4000خط فقر بين المللي -15
خط فقر بين الملليهزار تومان در ماه است ( فقط او شاغل است ). آيا اعضاي اين خانواده زير600اســت، درآمدش

  روز فرض كنيد. )30اند يا خير؟ اگر جواب مثبت است چه قدر بايد يارانه بگيرند تا به خط فقر برسند؟ ( يك ماه را

  

  

  

يك نمونه ي تصــادفي از افراد جامعه اي را انتخاب كرده ايم و هم چنين تعداد اعضاي خانوادة آن ها در جدول -16
دو روش نصــف ميانه و نصــف ميانگين به دست آوريد. در هر دو روش بگوييد به كدامزير آمده اســت. خط فقر را به

  رديف بايد يارانه تعلق بگيرد و چه قدر؟ ( در محاسبات از قسمت هاي اعشاري صرف نظر كنيد. )
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  با توجه به نمودار شاخص بهاي كاالها و خدمات كه در درس نامه آمده است، جدول زير را كامل كنيد: -17

  

نفره فرض شده اند.) فردي 4تومان باشد ( خانوارها3,000,000فرض كنيد ميانگين درآمد خانوارهاي كشــور -18
تومان را در نظر بگيريد. هر يك از اعضــاي خانوادة او، زير خط2,100,000عضــوي و درآمد ماهانه 6با يك خانوادة

زياد شود تا خانواده اش به خط فقر برسند؟فقرند يا باالي آن؟چرا؟ اگر زير خط فقرند حقوق آن فرد چه قدر

  

سال، جوياي16نفر باالي400ســال، شاغل هستند. در اين منطقه،16نفر از افراد باالي1800در يك شــهر -19
  كار هستند:

  الف) نرخ بيكاري در اين شهر چه قدر است؟

ماهانة شخصدرآمدرديف
  (هزار تومان)

سهم هر عضو خانواده از درآمدتوسطم  اعضاي خانوارعدادت
  سرپرست خانواده

1 8002   
2 3001   
3 6505 
470007    
59003  

  1390سال پايه)(1391بانآ  1392ردادخ
  )پوشاك و كفش (هزار تومانهزينة  300    
(هزار تومان)مسكن ، آب ، برق و... هزينة  750    
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درصد باشد؟ 1زب) حداقل چند شغل بايد ايجاد شود تا نرخ بيكاري در اين شهر، كم تر ا

  

باشد، مقدار تورم در سال60( سال پايه ) برابر90و در سال100برابر95اگر شــاخص بهاي خودرو در سال -20
چند درصد است؟  90نسبت به سال95

  

10( سال پايه ) برابر90به سال96باشد و مقدار تورم در سال140برابر96اگر شــاخص بهاي نان در ســال -21
چه قدر است؟90باشد، شاخص بهاي نان در سالدرصد

  

ــال پايه برابر -22 ــال9000و8000قيمت برنج و مرغ در س ــد و در س 12000و10000برابر96تومان مي باش
كيلوگرم باشـــد،120كيلو گرم و200تومان اســـت. با فرض آن كه مقدار مصـــرف برنج و مرغ در ســـال به ترتيب

قدر است؟شاخص بهاي برنج و مرغ چه

  

  كدام درست و كدام نادرست است؟ -23

  الف) اگر نمودار سري زماني به شكل منحني باشد، درون يابي و برون يابي، هيچ خطايي نخواهد داشت.

  ب) اگر نمودار سري زماني متناوب باشد، مي تواند اطالعات نسبتا دقيقي در مورد آينده و گذشته بدهد.

  يابي يا برون يابي عبارت است از مجموع مقدار واقعي و مقدار تخمين زده شده.پ) خطاي درون

  ت) رابطة بين سن افراد و حافظة كوتاه مدتشان را مي توان به كمك سري زماني، به طور دقيق برون يابي كرد.

  2,4,5,6,8              واريانس و انحراف معيار داده هاي مقابل را به دست آوريد. -24
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نس و انحراف معيار داده هاي زير را به دست آوريد.به كمك جدول زير، واريا -25

  

2ميانگين داده هاي -26 1 , ,   است. واريانس و انحراف معيار اين داده ها را محاسبه كنيد.12برابر2

  

  :سال اخير به صورت زير است10ريشتر در جهان در 6تعداد زلزله هاي باالي -27

  

  كنيد.الف) نمودار سري زماني آن را رسم

  

  

  

  هاادهد  يانگينداده ها از منحرافاانحراف داده ها از ميانگينربعم
  3  
  4  
  5
  6  

7  

  الس  اول  دوم  سومچهارم  پنجم  ششم  هفتمهشتم  نهم  دهم

  ريشتر 6زلزله اي بااليعدادت  12  18  14  3  11  16  9  25  35  30
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10ب) معادلة خطي كه نقطة , را به نقطه اي با مختصــات ميانگين سال و ميانگين زلزله ها وصل مي كند به30
ريشتر در سال يازدهم را برون يابي كنيد. (مي توانيد از ماشين 6دســت آوريد و به كمك آن تعداد زلزله هاي باالي

  حساب استفاده كنيد.)

  

  ريشتر رخ داده، خطاي برون يابي چقدر است؟ 6زلزلة باالي40زدهم دقيقاپ) اگر بدانيم در سال يا

  

  

  ميانگين درآمد ساالنة مديران بانكي در يك شهر به صورت زير است: -28

  

  

  

  

  الف) نمودار سري زماني را رسم كنيد.

  

  

  

  

  سال را به دست آوريد.24و21ب) به كمك معادلة يك خط، ميانگين درآمد مديران با سابقة كاري

  

  

  )الس(سابقه  5  10  15  20  25  30

  (ميليون تومان)رآمدد  4  6  7  9  12  14
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فروشي، تعداد پيتزاهاي فروخته شده به صورت جدول زير است:در يك پيتزا -29

  الف) نمودار سري زماني آن را رسم كنيد.

  

  

  ب) تعداد پيتزاهاي فروخته شده در روز دوشنبه از هفتة اول را تخمين بزنيد. (درون يابي كنيد.)

  

  

  اهد رفت را برون يابي كنيد.پ) تعداد پيتزاهايي كه در روز سه شنبه از هفتة سوم به فروش خو

  

باشــد، مقدار خطا را در قسمت (ب) به10ت) اگر تعداد واقعي پيتزاهاي فروخته شــده در روز دوشــنبه از هفتة اول
  دست آوريد.

  

  

  

  

  وزرشنبهكي  شنبههسشنبهنجپ  نبهش  شنبهودهارشنبهچ  جمعهشنبهيك

 اهپيتزاعدادت  6  4  10  12  2  14  16  8

    اولةهفت  دومهفتةسومهفته
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  در يك مسابقه، رابطة بين سن افراد و امتياز آن ها به صورت زير است : -30

  

  

  

  

  الف) نمودار سري زماني جدول باال را رسم كنيد.

  

  

  ) انحراف معيار و واريانس امتيازات را به دست آوريد. (مي توانيد از ماشين حساب استفاده كنيد.)ب

  

  

  به كمك سري زماني، كدام يك را مي توان دقيق تر برون يابي كرد؟ -31

  

  الف) صرف زمان مطالعة يك دانش آموز، ميزان موفقيت در كنكور

  ، تعداد مشتريانب) صرف زمان يك تاجر براي بازار يابي كاالهايش

پ) صـــرف زمان حركت روي تردميل (تعداد دقيقه ها)، مقدار كالري اي كه مي ســـوزانيد. (ســـرعت را ثابت فرض
  كنيد.)

  ت) زماني كه (تعداد سال هايي كه) دانشمندان صرف مي كنند، تعدا داروهاي كشف شده.

  

  افرادنس  18  20  22  24  26

  متيازا  21  24  35  40  28
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ــوند، بهبا توجه به نمودار ســري زماني رو به رو كه هر يك از قســمت هاي -32 آن به صــورت متناوب تكرار مي ش
  سواالت زير پاسخ دهيد:

  الف) بيشترين و كم ترين قيمت مربوط به كدام سال ها است؟

  

  ب) دورة تناوب اين نمودار چند سال است؟

  

  تخمين بزنيد.1390و1340پ) قيمت كاال را در سال هاي

  

  سال تكرار مي شود. 8ناوب هربا توجه به نمودار سري زماني رو به رو كه به صورت مت -33

  به سواالت زير پاسخ دهيد:

  الف) اختالف ماكزيمم و مينيمم قيمت كاال چه قدر است؟

  

  چه قدر بوده است؟1372ب) قيمت كاال در سال

  

  چه قدر خواهد بود؟1398پ) قيمت كاال در سال
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يا برون يابي انجام دهيم؟ در كدام يك،در كدام يك از نمودارهاي ســري زماني زير، بهتر مي توانيم درون يابي -34
  درون يابي و برون يابي داراي خطا مي باشد؟

صبح درون يابي كنيد. اگر تعداد دقيق مشتريان در10با توجه به نمودار روبه رو، تعداد مشــتريان را در ساعت -35
باشد، خطاي درون يابي را به دست250برابر10ســاعت
  آوريد.

  

  

  

و، خط هاي رنگي، تعداد واقعي مشتريان را نسبت به زمان (ساعت) نشان مي دهند و خط هايدر شكل روبه ر -36
به دست18و14,10طوســي، تعداد مشــتريان هستند كه درون يابي شده اند. خطاي درون يابي را در ساعت هاي

  آوريد.

  


