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  درك شهودي، قياس و استدالل استقرايي

                        .درك شهودي، يك دانش غريزي يا احساس بدون استدالل است - 1
ي شـهودي بـراي درك    توانند در ايجاد يـك زمينـه   واقع انواع تمثيل مي در. باشد ، يافتن نوعي تشابه بين مفاهيم گوناگون مي)تمثيل(قياس  -2

  .روند هاي رياضي به كار  بسياري از مفاهيم و اثبات
  .ي محدودي از مشاهدات است گيري كلي بر مبناي مجموعه روش نتيجه ،استدالل استقرايي -3
  .شود گيري مي ي تعداد محدودي مشاهدات، نتيجه چون بر پايه. داردبا توجه به تعريف، مشخص است كه استدالل استقرايي نوعي محدوديت  - 4

431) الف            :را در نظر بگيريد مقابلهاي  گزاره :مثال                    9531) ب   167531) ج   
  .گرفت كه مجموع اعداد فرد متوالي، مربع كامل است تدالل استقرايي نتيجهي اس توان برپايه با توجه به مشاهدات باال مي

  

  
  

  
كنيم كه خروج آب از يـك مخـزن عملـي منفـي      فرض مي» حاصلضرب عدد منفي در عدد منفي، عددي مثبت است«براي درك اين حقيقت كه  - 1

گردانيم كه باز هم عملي منفي بوده است و بازگشت آب به  برمي بوده و از اين صحنه فيلمبرداري كرده و هنگام نمايش اين عمل فيلم را به عقب
   )5مثال كتاب درسي صفحه (  جا بكار رفته است؟ شود، كدام استدالل در اين مخزن عملي مثبت تلقي مي

  اثبات بازگشتي) 4  استنتاجي) 3  تمثيلي) 2  شهودي) 1
   )86 - آزمون كانون(  : ه دارد بهاشار» ترسد مار گزيده، از ريسمان سياه و سفيد مي«ضرب المثل  - 2

  درك شهودي) 4  استدالل استنتاجي) 3  استدالل استقرايي) 2  استدالل قياسي) 1
نـوع  . شـود  هاي فلزي در اثر حـرارت طولشـان زيـاد مـي     نتيجه گرفته شده است كه ميله ،هاي فلزي مختلف در آزمايشگاه از حرارت دادن ميله - 3

  )75 -سراسري انساني(  م است؟  گيري كدا استدالل براي اين نتيجه
  درك شهودي) 4  تمثيلي) 3  استقرايي) 2  استنتاجي ) 1

    )15تمرين كتاب درسي صفحه (  كدام يك از احكام زير با روش استدالل شهودي قابل درك است؟ - 4

1802: ضلعي محدب برابر است با nمجموع زواياي داخلي هر ) 1  )n(  
  .مجموع طول دو ضلع ديگر كوچكتر استطول هر ضلع مثلث از ) 2
  .االضالع است چهارضلعي متوازي گاه آن ،اگر دو قطر يك چهارضلعي يكديگر را نصف كنند) 3
  .همرسند ،ها در هر مثلث ارتفاع) 4
  

  )77 -آزاد انساني (  ؟ ......استدالل استقرايي يعني  - 5
  .اتمحدودي از مشاهد ي گيري كلي بر مبناي مجموعه روش نتيجه) 1
  .ايم گيري با استفاده از حقايقي كه درستي آنها را پذيرفته روش نتيجه) 2
  .گيريم استداللي است كه از حكم كلي، حكم جزئي را نتيجه مي) 3
  .هيچكدام) 4

  )88 -رياضي  سراسري(  كدام نوع استدالل است؟ ،گيري كلي بر مبناي مجموعه محدودي از مشاهدات روش نتيجه - 6
  استقرايي) 4  استنتاجي) 3  يشهود) 2  قياسي )1

   )91 - آزمون كانون(  هاي زير مشابه است؟ المثل از لحاظ استدالل با كدام يك از ضرب» مشت نمونه خروار است«ضرب المثل  - 7
  .قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود) 2  .سالي كه نكوست از بهارش پيداست) 1
  .وش استشاهنامه آخرش خ) 4    .شود با يك گل بهار نمي) 3

  رياضي استدالل

  1الگوي 

 2 الگوي
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  اصل استقراي رياضي و اصل استقراي تعميم يافته

P)(باشد، اگر nي عدد طبيعي  حكمي درباره P)n(فرض كنيد :اصل استقرا k(P(، درستيP)k(درست باشد و از درستي 1 1   ،نتيجه شـود
  .براي هر عدد طبيعي نيز درست است n(P(در اين صورت

  .ي زير برقرار است رابطه nثابت كنيد براي هر عدد طبيعي  ،به كمك اصل استقراي رياضي :مثال

  2
1321 )n(n

n...
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2حكم استقرا   
2112111 )k)(k(

)k(k...kn:)k(P


  
)k(اگر به طرفين فرض استقرا، 1 اضافه كنيم داريم:  
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  .بدين ترتيب حكم استقرا ثابت شد
)na)a گاه آن،  Nnعددي حقيقي و 1aاگر  :مثال n  11.  

aan:)(Pدرست     1111  
ka)a(kn:)k(Pفرض استقرا    k  11  

a)k()a(kn:)k(Pحكم استقرا    k 11111 1    
)a(كافي است طرفين فرض استقرا را در 1 1كه با توجه بهa داريم. دهد، ضرب كنيم عددي مثبت است و جهت نامساوي را تغيير نمي :  
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  .حكم استقرا ثابت شد
 k(P(درست باشد و از درستي 1mبراي P)m(اگر. باشد nي عدد طبيعي  حكمي درباره P)n(فرض كنيد :يافته اصل استقراي تعميم

mkيبراي هر عدد طبيع  درستي)k(P 1 ،گاه آننتيجه شود)n(P براي هر عدد طبيعيmn   درست است)m گويند را شروع استقرا مي .(  
  

  

3333اشد، حاصل ، برابر با مربع مجموع آن اعداد ب1هاي اعداد طبيعي متوالي شروع از  اگر مجموع مكعب - 8 30141210 ... كدام است؟  
 )91 - سراسري(  114400) 4  114300) 3  114200) 2  114100) 1

(حاصل  - 9
n
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1 (
1n

n  2 (
)n(n 1

1


  3 (

n

1  4 (
1

1
2 n

  

  استدالل رياضي

 3الگوي 
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2222حاصل عبارت  -11 321 n...  كدام است؟)Nn(    ) 77 -آزاد رياضي(  

1 (6
21 )n)(n(n   2 (6

121 )n)(n(n   3 (2
121 )n)(n(n   4 (nn 3  

   )79 - آزمون كانون(  همواره صحيح است؟ ،هاي طبيعيnبه ازاي كدام گزينه -12

1 (n!n 2  2 (n!n 3  3 (n)
n

n
(!n

1
2   4 (n)

n
(!n 2

3
2   

  

در اثبات نامساوي  -13
n

n
(n ); ...     


1 1 13 1 3 7 22 1

 با كمك استقراي تعميم يافته از كدام نامساوي بديهي استفاده شده است؟ 

  )91 -رياضي خارج از كشور سراسري(  
1 (kk 2  2 (22 1 k  3 (32 1 k  4 (k k 22 1 

nn!«حكم  -14 2 «براي هر عدد طبيعيn،)mn(  ترين مقدار طبيعي كوچك. صحيح استm 15تمرين كتاب درسي صفحه (  كدام است؟(   
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

mn:)!n(n«ر اصل استقراي تعميم يافته براي حكم د -15    )81 -سراسري رياضي(  كدام است؟ mعدد طبيعي مناسب  ،»14

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
n(n!(«براي اثبات حكم  -16 13  « به ازايmn  ي مناسب ترين عدد طبيع با استفاده از استقراي تعميم يافته، كوچكm كدام است؟    

  )86 -مسأله امتحان نهايي (  5) 4  4) 3  3) 2  2) 1

212«ي  معادلهبراي اثبات نا -17
1

7
1

3
11 n

...
n




 «   با استفاده از استقراي تعميم يافته به ازاي اعـداد طبيعـيmn  تـرين مقـدار   ، كـم 

    )80 - سنجش(  كدام است؟   m طبيعي

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

12«اصل استقراي رياضي در مورد حكم  -18
51

3
1

2
11 n

n
...:)n(P  « براي اعداد طبيعيmn  طبيعيترين مقدار كوچك. برقرار است 

m  78 -سراسري رياضي(  كدام است؟(  

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
  

!nnدر اثبات نامساوي  -19  kي بديهي در گام بعدي حكم، بـراي  مناسب، و رابطه mيافته، عدد  يم، به روش اصل استقراي تعم12 m   كـدام
  )94 -سراسري رياضي(  است؟

1 (m  kو  5  1 2  2 (m  kو  6  1 2  3 (m  )و  5 k ) 2 1 4  4 (m  )و  6 k ) 2 1 4 

n)(!nدر اثبات حكم  -20 692 -رياضي خارج از كشور سراسري(  شود؟ ، با اصل استقراي تعميم يافته، از كدام نامساوي بديهي استفاده مي( 

1 (561  k;)k(  2 (361  k;)k(  3 (362  k;k  4 (562  k;k 

52در اثبات -21 2  n;nn86 -رياضي خارج از كشور سراسري(  رود؟ با روش استقراء رياضي، كدام نامساوي بديهي به كار مي(  
1(kk 2  2(512 k  3(21 2  )k(  4(21 2  )k(  

1128در اثبات نامساوي  -22
1321 2  n;)n(n....رود؟ ي بديهي به كار مي ، با كمك استقراي رياضي، كدام رابطه  

1 (kk 21    2 (321  kk    )90 -سراسري رياضي(  
3 (22 32234 )k()kk(   4( 22 329124 )k(kk   

در اثبات نامساوي  -23
nn

...
121

9
1

4
11 2 رود؟ ، با روش استقراي رياضي، كدام نامساوي بديهي به كارمي  

  )90 - رياضيخارج از كشور سراسري (
1 (12  KK  2 (112  KK  3 (122  KKK  4 (KKKK  22 1      

 4الگوي 

 5الگوي 
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  استدالل استنتاجي، قضاياي شرطي و دو شرطي و برهان خلف
  .ايم ها را پذيرفته گيري با استفاده از حقايقي است كه درستي آن استدالل استنتاجي روش نتيجه -1
  .است مطمئن هستيم كه نتيجه همواره درست ،با استفاده از استدالل استنتاجي -2
  .باشند برقرار مي هموارهقضاياي كلي، احكامي هستند كه  -3

  .ميرد علي يك انسان است در نتيجه علي، روزي مي. ميرند ها، روزي مي ي انسان همه :مثال
  . شود براي اثبات قضاياي رياضي، از استدالل استنتاجي استفاده مي -4

از » ي داخلـي غيرمجـاور آن اسـت    هاي دو زاويـه  س برابر مجموع اندازهأي خارجي يك ر ي زاويه در هر مثلث، اندازه«براي اثبات حكم  :مثال
  .شود استدالل استنتاجي استفاده مي

  .شود ناميده مي مثال نقضگيري كلي غلط است،  مثالي كه نشان دهد يك نتيجه -5
بـه ايـن   . توان آن را رد كـرد  ي تنها يك مثال، مي ، اما با ارائهگيري كلي را اثبات كرد توان درستي يك نتيجه هاي فراوان نمي ي مثال با ارائه -6

  .گوييم مثال نقضمثال، 
  .عددي اول و زوج است 2: مثال نقض» ي اعداد اول، فرد هستند همه« :مثال

نـاميم و آن را بـه    مـي م قضيه را، حك qي  و گزاره فرض قضيهرا  pي  گزاره ،شود ي شرطي گفته مي يك قضيه» q گاه آن pاگر «به عبارت  -7
)qp(صورت   دهيم نمايش مي.  
22 گاه آن |2|xاگر « :مثال  x «ي شرطي است يك گزاره.  

»2|x| « 22«فرض قضيه و  x «حكم قضيه هستند.  
  .رقرار نيستي شرطي، همواره ب عكس قضيه -8

yx«اگر  :مثال  «22« گاه آن yx  «ي شرطي است يك قضيه.  
  .زيرا براي آن مثال نقض وجود دارد. اما برعكس آن برقرار نيست x,yxy,x 2243  

22«يعني اگر  yx  «ي  توان همواره رابطه نمي گاه آن»yx  «را نتيجه گرفت.  
  .باشد مي» ~pگاه آن ~qاگر«معادل » q گاه آن pاگر«  :يعني ،ي شرطي، معادل با آن قضيه است نقيض يك قضيه عكسِ -9
   p~  ي نقيض گزارهرا p ناميم مي.  

 .ي درست باشد شود كه عكس آن نيز يك قضيه اي گفته مي به قضيه ي دو شرطي قضيه -10

222ي باشد، بين اضالع آن رابطه 90اگر يكي از زواياي مثلثي« :مثال cba  باشد زيرا عكس آن  ي دو شرطي مي يك قضيه» برقرار است
222ي ، رابطهcو  bو  a يعني اگر در مثلثي با اضالع. برقرار است  نيز cba  ي روبرو به ضلع  برقرار باشد، زاويهa ،90 باشد مي.  
  .ي بديهي يا فرض قضيه برسيم، اثبات بازگشتي انجام شده است اگر براي اثبات يك حكم، از درستي حكم به يك رابطه -11
  .پذير باشند مگر آنكه تمامي مراحل انجام شده، بازگشت. ي اثبات نيستي مناسبي برا اثبات بازگشتي شيوه -12
  . برهان خلف يا اثبات غيرمستقيم مراحل زير را دارد -13

  .كنيم حكم قضيه نادرست است فرض مي) الف
  . اي دارد كه با اصول يا فرض قضيه، متناقض است دهيم كه اين فرض غلط نتيجه نشان مي) ب
  .شود ض ايجاد شده، فرضي كه نادرست در نظر گرفته بوديم، درست خواهد بود و حكم اثبات ميبا توجه به تناق) ج

  
  

  استدالل رياضي
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32نشان دهيد :مثال  گنگ است.  
32كنيم حكم غلط است يعني فرض مي: برهان خلف  عددي گويا است.  

2
56

2x
  222 623232 xx)(    Qx,x  32  

Qبنابراين Qxچون
x



2

5 2
يعني حكمي كه غلط در نظر گرفته بوديم، درسـت بـوده    ،كه اين تناقض است ،نيز گويا است 6در نتيجه 

32بنابراين . است  عددي گنگ است.  
  

  
   )17مثال كتاب درسي صفحه (  راي اثبات يك حكم رياضي، كدام روش معتبرتر است؟ب -24

  درك شهودي) 4  استدالل استقرايي) 3  استدالل استنتاجي) 2  استدالل قياسي ) 1
    شود؟ تفاده مياز چه روشي اس» اند منطبقبر هم ساز وارد بر قاعده،  الساقين، ارتفاع، ميانه و نيم در هر مثلث متساوي«براي اثبات حكم  -25

  )89 -آزمون كانون (  درك شهودي) 4  استدالل استنتاجي) 3  استدالل استقرايي) 2  استدالل قياسي) 1

  
12، عدد طبيعي زوج، nهرچه باشد «كدام عدد كليت حكم  -26 n 77-سراسري انساني(  كند؟ را نقض مي» عددي اول است(  

1 (2  2 (4  3 (6  4 (8  
  )80 -سراسري رياضي(  ي زير مثال نقض دارد؟ كدام گزينه -27

  .فرد است 2تر از  هر عدد اول و بزرگ) 2    .هر مربع يك لوزي است) 1
  .وم آن استدتر از توان  وم هر عدد طبيعي بزرگستوان ) 4  .االضالع، متساوي الساقين است هر مثلث متساوي) 3

   )88 - آزمون كانون(  ؟نداردبراي كدام گزينه مثال نقض وجود  -28
  .دو زاويه كه اضالع متناظرشان موازي است، با هم برابرند) 2  .مجموع دو عدد گنگ عددي گنگ است) 1
  .ي مجاور مكملند االضالع دو زاويه در متوازي) 4  .تر از خود عدد است مربع هر عدد مثبت، بزرگ) 3

  )80 -سراسري انساني(  كدام عبارت مثال نقض دارد؟ -29

  .حاصل تفاضل هر دو عدد فرد، عددي زوج است) 2  .حاصل ضرب هر دو عدد فرد متوالي، عددي فرد است) 1
  .حاصل جمع هر عدد اول با يك عدد فرد، عددي فرد است) 4  .حاصل جمع هر دو عدد فرد، عددي زوج است) 3

  )76 -سراسري انساني(  كند؟ ميرا نقض » حاصل ضرب هر دو عدد گنگ، عددي گنگ است«اعداد كدام گزينه كليت حكم  -30

  18و  12) 4  18و  216) 3  12و  6) 2  216و  6) 1
  )81 -آزاد رياضي(  شود؟ با چه عدد گويايي، نقض مي» رب هر عدد گويا در يك عدد گنگ، عددي گنگ استحاصل ض«كليت حكم  -31

  اعشاري متناوب مركب) 4  منفي) 3  اعشاري) 2  صفر) 1
  )88 -ضيريا سراسري خارج از كشور(  كند؟ را نقض مي» توان به صورت مجموع اعداد طبيعي متوالي نوشت هر عدد طبيعي را مي«كدام عدد حكميت  -32

1 (40  2 (46  3 (56  4 (64  
    )81 - آزمون كانون(  است؟ نادرستكدام يك از احكام زير  -33

  .نيز عددي فرد است n گاه آنفرد باشد،  3nعددي صحيح و nاگر ) 1
  .نيز عددي صحيح است n گاه آنعددي صحيح باشد،  2nاگر) 2
nnهمواره  گاه آنيعي باشد، عددي طب nاگر ) 3 2 .  
  .نيز عددي زوج است n گاه آنزوج باشد،  2nعددي صحيح و nاگر ) 4

 6الگوي 

 7الگوي 
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    )90 - آزمون كانون(  كدام يك از احكام زير همواره درست است؟ -34

    .حاصل ضرب دو عدد گنگ، عددي گنگ است) 1
  .گ استمجموع دو عدد گنگ، عددي گن) 2
  .حاصل ضرب يك عدد گنگ در يك عدد گويا، عددي گنگ است) 3
  .مجموع يك عدد گنگ با يك گويا، عددي گنگ است) 4

    )90 - آزمون كانون(  باشند؟ مي نادرستكدام يك از قضاياي شرطي زير  -35

اگر ) 1 232 xx 12 گاه آن  x,x  2 ( اگرx  وy گاه آني باشند، دو عدد طبيعxy
yx



2  

21 گاه آن xاگر ) 3


x
x    4 (اگرRx 32عبارت  گاه آن  xx همواره مثبت است.  

  
  

  )78 -سراسري رياضي(  ؟شود نميي دو شرطي بيان  كدام قضيه به صورت قضيه -36

  .الساقين ارتفاع و ميانه يك ضلع برهم منطبق هستند در مثلث متساوي) 1
  .در مثلث قائم الزاويه عمود منصف اضالع، بر روي وتر، متقاطع هستند) 2
  .ها نصف وتر است در مثلث قائم الزاويه يكي از ميانه) 3
  .ع استترين ضل ، بزرگ90ي در هر مثلث ضلع مقابل به زاويه) 4

)Ry,x(ي دو شرطي است؟  كدام يك قضيه -37   )79 - سنجش(  

1 (  xy
y

x  2 (  xy
y

x  3 (yxyx  22  4 (
yx

yx
11

  

42 گاه آنباشد،  2xاگر «ي  گزاره -38 x 73 -سراسري تجربي(  معادل كدام گزاره است؟» است(  

42اگر ) 1 x 2 گاه آنx    2 ( 42اگر x 2 گاه آنx    
42اگر ) 3 x 2 گاه آنx    4 ( 42اگر x 2 گاه آنx  
  
  

  )92 -سراسري رياضي(  كند؟ را نقض مي» توان به صورت مجموع چند عدد متوالي نوشت هر عدد طبيعي را مي«كدام عدد كليت حكم  -39
1 (56  2 (64  3 (72  4 (74 

كـدام روش را بـراي اثبـات بـه كـار      » است 5ب باشد، خود آن عدد نيز حتماً مضر 5اگر مربع يك عدد صحيح مضرب «خواهيم ثابت كنيم  مي -40
  )74 -سراسري رياضي(  ببريم؟ 

  مثال نقض) 4  برهان خلف) 3  روش استقرا) 2  استدالل تمثيلي) 1
  )86 -سراسري رياضي(  ؟نداردي زير احتياج به استدالل به روش برهان خلف  اثبات كدام قضيه -41

  .گنگ است 5عدد  )1
  .توان رسم كرد قطه فقط يك خط موازي خط مفروض مياز يك ن )2
  .توان بر خط مفروض عمود كرد در يك صفحه از نقطه مفروض فقط يك خط مي )3
  .تر است يك واحد بيش 8مربع هر عدد طبيعي فرد، از مضرب ) 4

 8الگوي 

 9الگوي 
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  اصل النه كبوتري
)nm(هاي كبوتر باشد  عداد كبوترها بيش از تعداد النهي كبوتر را اشغال كنند و ت النه nكبوتر،  mاگر : اصل النه كبوتري -1  ،طبـق   گاه آن

  .ي كبوتر وجود خواهد داشت كه دست كم دو و يا بيشتر از دو كبوتر در آن قرار داشته باشند اصل النه كبوتري، حداقل يك النه
ي  النـه  12ماه را مطابق  12زيرا، . اند ها در يك ماه متولد شده نفر از آن 2شود كه حداقل  نفر حاضرين در يك ميهماني، ثابت مي 13از  :مثال

ها بيشتر است، بر طبق اصل النه كبوتر، حداقل يك النه  چون تعداد كبوترها از تعداد النه. كنيم كبوتر فرض مي 13ميهمان را مطابق  13كبوتر و 
  .اند ها در يك ماه متولد شده نفر از آن 2يعني حداقل  .وجود دارد كه دست كم دو كبوتر در آن قرار داشته باشند

نقطـه وجـود    2نشـان دهيـد حـداقل     ،گيريم نقطه را در داخل مثلث در نظر مي 5. مفروض است 1به ضلع  ABCمثلث متساوي االضالع  :مثال 
2ها كمتر از  ي آن دارند كه فاصله

  .است 1
  .كنيم را نصف كرده و نقاط حاصل را به هم وصل ميمطابق شكل، هر ضلع مثلث 

  حداقل يك مثلث كوچكمطابق اصل النه كبوتر . نقطه وجود دارد 5مكان براي حضور  4مالحظه كنيد كه 
  . وجود دارد كه دست كم دو نقطه در آن قرار گيرند

س آن قرار أاست كه در دو ري بين دو نقطه، زماني  االضالع، حداكثر فاصله دانيم كه در يك مثلث متساوي مي
2ها برابر طول ضلع مثلث كوچك يعني  ي آن گيرند كه در اين صورت فاصله

  .شود مي 1

2تر از ها كم ي آن بنابر اين حداقل دو نقطه وجود دارد كه فاصله
  .است 1

)nm(ندالنه قرار گير nكبوتر كه بخواهند در  mاز بين  -2      11حداقل يك النه وجود دارد كـه دسـت كـم





 
n

m    كبـوتر در آن قـرار

. (گيرند  عالمت جزء صحيح است(.  
  اند؟ نفر، دست كم چند نفر در يك روز هفته متولد شده 17در بين  :مثال

31217بنابراين. است 7تعداد روزهاي هفته، 
117






   اند نفر، در يك روز هفته متولد شده 3حداقل و.  

11: كبوتر باشند برابر است با mالنه، حداقل  nحداقل تعداد كبوترها براي آنكه در يك النه از  -3  )m(n  
ها را طبق اصل ضرب در هم ضـرب كـرد تـا تعـداد      اد النهدر اين صورت بايد تعد ،دهند ها را به صورت تركيبي مي در بعضي از مسائل، النه -4

 .هاي ممكن به دست آيد موقعيت

  اند، كدام است؟ ها در يك ماه از سال و يك روز هفته متولد شده ترين تعداد افرادي كه حداقل سه نفر از آن كم :مثال
84712يعني. روز در هفته داريم 7ماه در سال و 12   نفر ذكـر شـده اسـت،     3چون در صورت سؤال حداقل. داريم) ي كبوتر النه(موقعيت

168284يعني . گيرند نفر قرار  2) ي كبوتر النه(اگر ابتدا در هر موقعيت   ترين تعداد افرادي  ها اضافه كنيم، كم آن نفر، حال اگر يك نفر به
توان گفت حداقل  نيز مي 3ي  با توجه به نكته. اند، به دست آمده است ك روز هفته متولد شدهها در يك ماه از سال و ي كه حداقل سه نفر از آن

169128411384   :افراد برابر است با  )(   
  كبوتر قرار داشته باشد؟ 3كبوتر، حداكثر در چند النه كبوتر قرار بگيرند، تا حداقل در يك النه بيش از  71 :مثال

  :داريم 2ي  كبوتر در آن قرار دارند يعني مطابق نكته 4ل، حداقل يك النه وجود دارد كه دست كم با توجه به صورت سؤا

233  .باشد مي 23ها،  بنابراين، حداكثر تعداد النه
70

3
7047033171411











 





 
)nmax(n
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  طور يقين، حداقل چند عضو داراي يك باقيمانده هستند؟ ، به27بر  Sعضوي از اعداد طبيعي باشد، در تقسيم عضوهاي115يك زيرمجموعه Sاگر -42
  )94 -سراسري رياضي(  7) 4  6) 3  5) 2  4) 1

طور يقين دست كم دو  حداقل چند گوي بيرون آوريم، تا به. دهيم اي قرار مي گوي يكسان نوشته در كيسه 30را بر روي  30تا  1هريك از اعداد  -43
  )93 -سراسري رياضي(  داشته باشيم؟ 1تر از  عليه مشترك بزرگ قسومعدد با م

1 (10  2 (11  3 (12  4 (13 

   رياضي استدالل

 10الگوي 
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    )75 -سراسري رياضي(  ايم، مطابق اصل النه كبوتري كدام گزينه همواره صحيح است؟ تقسيم كرده 12سيزده عدد طبيعي متمايز را بر عدد  -44
  .مانده هستند راي يك باقيعدد دا 3حداقل ) 2    .ها همگي برابرند مانده باقي) 1
  .مانده هستند عدد داراي يك باقي 2حداقل ) 4  .است 12حداقل يكي از اعداد مضرب ) 3

  )83 -سراسري رياضي(  نفري، دست كم چند نفر داراي ماه تولد يكسان هستند؟ 54در يك كالس  -45
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

    مانده يكسان دارند؟ ، حداقل چند عضو، باقي12بر  Sعضوهاي  در تقسيم. عضو از اعداد طبيعي است 50داراي  Sي  مجموعه -46

  )90 -سراسري رياضي(  6) 4  5) 3  4) 2  3) 1
 است؟مانده چگونه  ، تعداد عضوهاي هم باقي16بر عدد Sعضوي از اعداد طبيعي باشد، در تقسيم هر يك از اعضاي 50ي  يك زيرمجموعهSاگر -47

  )88 -سراسري (  عضو 4دست كم ) 4  عضو 4تر از  كم) 3  عضو 3دست كم ) 2  عضو 3درست ) 1
تـر از سـايرين داشـته باشـد، حـداقل رأي       انتخاب شونده بايد رأي بيش. اند نفر نامزد انتخاب مشاوره با امور مدرسه 7نفري  40در يك كالس  -48

  )88 -رياضي  سراسري(  انتخاب شونده كدام است؟
1( 5  2 (6  3 (7  4 (8  

   )75 - آزاد رياضي(  ها، ماه خاصي باشد؟ نفري، حداقل چند نفر وجود دارند كه ماه تولد آن 200ي  در يك مدرسه -49
  صفر) 4  15) 3  17) 2  16) 1

  )81 -يسراسري رياض(  كبوتر قرار داشته باشد؟ 2ي كبوتر قرار بگيرند، تا حداقل در يك النه بيش از  كبوتر حداكثر در چند النه 65 -50
1 (31  2 (32  3 (33  4 (34  
  

  
A},,,,...,{عضوي n ي هر زيرمجموعه -51 234321حداقل . باشد مي 24دو عضو   ، به طور يقين حداقل دو عضو دارد كه مجموع آن nكدام است؟ 

 )92 -خارج از كشورسراسري (  13) 4  12) 3  10) 2  9) 1

هاي اعداد صـحيح و مثبـت انتخـاب كنـيم، تـا مطمـئن باشـيم در دو زوج انتخـابي، جمـع           ، با مختص)b,a(حداقل چند زوج مرتّب به صورت  -52
  )92 -سراسري رياضي(  هاي دوم، اعداد زوج هستند؟ هاي اول و جمع مختص مختص

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6 

عـدد در ايـن مجموعـه وجـود داشـته باشـند كـه         2 از اعداد طبيعي با حداقل چند عضو را در نظر بگيريم، تا حـداقل  ي دلخواه يك زيرمجموعه -53
    )82 - مسأله امتحان پايان ترم(  ، با هم برابر باشد؟7ها بر  ي تقسيم آن مانده باقي

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
},,,...,{ي اقل چند عدد از مجموعهحد -54   دارند؟ 1ر الاقل دو عدد آنها مقسوم عليه مشترك غي ،، انتخاب كنيم تا مطمئن باشيم30432

  )89 -رياضي  سراسري(  12) 4  11) 3  10) 2  9) 1
    )82 -سراسري رياضي(  اند، كدام است؟ ها در يك ماه از سال و يك روز هفته متولد شده نفر از آن 2ترين تعداد افرادي كه حداقل  كم -55

1 (75  2 (78  3 (85  4 (88  
، حاصـل هـر دو عـدد    )d,c(و )b,a(ي ر قطع، الاقل در دو جفت انتخاب شـده طو حداقل چند دوتايي مرتب از اعداد صحيح انتخاب كنيم، تا به -56

ca   وdb  89 -خارج از كشورسراسري (  زوج باشند؟(  
1( 3  2( 4  3( 5  4( 6  

حـداقل چنـد نفـر در ايـن سـمينار       ،اند ي پزشكي شركت كرده خصص مختلف در زمينهت 4در يك سمينار افراد مختلفي از سه كشور مختلف با  -57
   )88 - آزمون كانون(  اند؟ ي تخصصي صحبت كرده زن از يك كشور در مورد يك شاخه 3مرد يا  3سخنراني كنند تا مطمئن باشيم، حداقل 

1 (48  2 (49  3 (73  4 (72  
نقطـه از ايـن    2ند نقطه اختيار كنيم تا بتوان از طريق اصل النه كبوتري اثبات كرد كه حـداقل  ، حداقل چ1درون مثلث متساوي االضالع به ضلع  -58

3تر از  ي كم نقاط، فاصله
    )89 - آزمون كانون(  دارند؟ 1

1 (8  2 (9  3 (10  4 (11  
گوي  6چند گوي خارج كنيم تا مطمئن باشيم دست كم حداقل . گوي زرد موجود است 9گوي آبي و  7گوي سفيد،  5گوي قرمز،  3اي  در جعبه -59

  )90 -خارج از كشورسراسري (  د؟نرنگ باش خارج شده هم
1 (17  2 (18  3 (19  4 (20  

 11الگوي 
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 ها مجموعه -1

  مجمـوعـه،
  ضرب دكارتي و رابطه

 رابطه -4

ا در ه ي عاد كردن، نمودار نامساوي ه، رابطهرابط) الف
  دستگاه مختصات

  هاي بازتابي، تقارني، تعدي و پادتقارني هرابط) ب
  ارزي  هاي هم ارزي، كالس ي هم رابطه) ج

ــي  ــبز     آب    س
ق

ــي  ــبز     آب    س
ق

طـور   بـه ) ها مجموعه(دوم از فصل 
تسـت در   3متوسط در هـر سـال   

سال اخير طرح شده  5كنكورهاي 
  .است

ضـرب  تست از  213در اين فصل 
يعني به ازاي هر . ايم وردهآ دكارتي

تسـت   71تست كنكور، در حدود 
  .را تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

213 

 سراسريتعداد سؤاالت 

94 

 ها مونساير آزتعداد سؤاالت 

119 

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

    خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
، به گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نبوديد و دانش 
ا در حد رنگ قرمز ارزيابي خود ر
هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد

و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 
هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي

  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ

 ضرب دكارتي -2
ــي  ــبز     آب    س

ق

 افراز -3
ــي  ــبز     آب    س

ق

  ي تواني مجموعه، زيرمجموعه، مجموعه) الف
  اجتماع و اشتراك : ها جبر مجموعه) ب
  تفاضل و تفاضل متقارن: ها جبر مجموعه) ج
  ي متناهي، عدد اصلي و  روابط مجموعه) د

  زوج مرتب، حاصل ضرب دكارتي دو مجموعه

  ي متناهي افراز يك مجموعه، تعداد افرازهاي يك مجموعه
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  ي تواني زيرمجموعه و مجموعه ،مسائل مربوط به تعاريف مجموعه
شود كه با نام بردن اعضاي آن يا خاصيت اعضاي آن،  ه مياي از اشياء كامالً معين در نظر گرفت يك مفهوم اوليه است و به عنوان دسته :مجموعه

  .شود مشخص مي
  .Axصورت و در غير اين Axنويسيم  باشد، مي Aي  در مجموعه xاگر  :تعلق

و گاهي نيز با حـرف   Mگاهي با حرف ( Uحرف هاي مورد بحث در آن هستند و معموالً با  اي است كه تمام مجموعه مجموعه :ي جهاني مجموعه
S ( شود داده مي نشان.  

ي حاصل يا به وضوح درست باشد  جمله ،قرار دهيم xرا به جاي  Uaكه هر گاه هر عضو مانند  xعبارتي است شامل نمادي مانند  :نما گزاره
  .و يا به وضوح نادرست

اي از  هر مجموعه، زيرمجموعـه : توجه( ABنويسيم  نيز باشد و مي A، عضوي از  Bاست اگر هر عضو  Aيك زيرمجموعه از  B :زيرمجموعه
  .)خودش است

يـا  شـود و بـا نمـاد    ي تهـي ناميـده مـي    اي كه هيچ عضوي نداشته باشد، مجموعه مجموعه :ي تهي مجموعه  تهـي  . (شـود  شـان داده مـي  ن
  .)هاست ي تمام مجموعه زيرمجموعه

اي كه متنـاهي نباشـد    ناميم و مجموعه ي متناهي مي اي را كه تعداد اعضاي آن برابر يك عدد حسابي باشد، مجموعه مجموعه :ي متناهي مجموعه
  .ناميم را، نامتناهي مي

نمايش  A(n(يا Aرا با  Aي  ناميم، عدد اصلي مجموعه عدد اصلي آن مي ي متناهي را تعداد عضوهاي يك مجموعه :عدد اصلي يك مجموعه
  .دهيم مي

BAنويسيم  برابرند اگر و فقط اگر اعضايشان يكي باشد و مي Bو  Aي  دو مجموعه :برابري دو مجموعه .  
BAAB,BA: توجه(  (  

  عضو باشد؛ nداراي  Aي  فرض كنيم مجموعه :ها تعداد زيرمجموعه

: برابر است با Aعضوي  rهاي  تعداد زيرمجموعه -1
)!rn(!r

!n

r

n










  

rnهاي  با تعداد زيرمجموعه Aعضوي  rهاي  تعداد زير مجموعه -2   عضويA برابر است .

















rn

n

r

n  

  n2: برابر است با Aهاي  تعداد كل زير مجموعه -3

: عضو مشخص باشند، برابر است با pكه فاقد  Aعضوي  rهاي  تعداد زيرمجموعه -4






 
r

pn  

: عضو مشخص باشند، برابر است با qكه شامل  Aعضوي  rهاي  تعداد زيرمجموعه -5










qr

qn  

: عضو مشخص ديگر باشند، برابر است با qعضو مشخص و شامل  pكه فاقد  Aعضوي  rهاي  تعداد زيرمجموعه -6









qr

qpn  

AxBي كه در رابطه xهايي مانند  تعداد مجموعه -7  كنند، برابر است با صدق مي :|B||A| 2  
  rn2: عضو مشخص باشند برابر است با rعضوي كه شامل و يا فاقد  nي  هاي يك مجموعه عهتعداد كل زيرمجمو -8

ABاگر :ي سره زيرمجموعه  وليAB گاه  ، آنB، ي  ي سره زيرمجموعهA اگر : توجه. (شود ناميده ميA  دارايn  عضو باشد تعداد
n(: برابر است با Aي   هاي سره جموعهزيرم 12 ((  

 .شود نشان داده مي X(P(شود و با ناميده مي Xي تواني مجموعه Xهاي ي تمام زيرمجموعه مجموعه :ي تواني مجموعه

  .عضو است n2داراي X(P(گاه عضو باشد، آن nداراي Xبنابراين اگر
تعلق  Aي جهاني كه به  اي است شامل تمام عضوهايي از مجموعه دهيم، مجموعه نشان مي Aرا كه با  Aي   متمم مجموعه :متمم يك مجموعه

  :توجه شود كه بنابر اين تعريف داريم. ارندند
)A(A) ج                        U) ب                         U) الف                        د (ABBA   

  مجموعه، ضرب دكارتي و رابطه
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ي چند زيرمجموعه از مجموعه -60 }b,a{,}a,b{,b,a  عضو}b,a{ 91 - سراسري(  را ندارد؟(  

1 (4  2 (6  3 (8  4 (12  
BAو  BAاگر  -61  91 -آزاد عصر (  باشد، كدام گزينه صحيح است؟(  

1 (MA   2 (BA   3 (A  4 (B 

A}{اگر  -62 2 ، }{,B 22  و  }{,},{C 222 86 -رياضي خارج از كشور سراسري(  است؟ نادرست، كدام رابطه(  

1 (CB   2 (BA   3 (BA  4 (CB  
اگر  -63 }b{},a{,b,aA  ي  باشد، مجموعه}A{A  89 -رياضي خارج از كشور سراسري(  ي غير تهي دارد؟ ي سره چند زيرمجموعه(  

1 (2  2 (6  3 (7  4 (14 

عضـوي آن   2هـاي   چند برابر تعـداد زيرمجموعـه   Aعضوي 4هاي  زيرمجموعه ي ناتهي است، تعداد ي سره زيرمجموعه 62داراي Aي مجموعه -64
  )77 -آزاد انساني (  است؟

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
ي  در مجموعه -65 }}{{},{A 11   88 -آزمون كانون (  كدام گزينه نادرست است؟(  

1 (A}{ 1  2 (A}{ 1  3 (A}}{{ 1  4 (A}}{{ 1  
  )88 -آزمون كانون (  عضوي خواهد داشت؟ 3ي  ، چند زيرمجموعه عضوي داشته باشد 2ي  زيرمجموعه 45اي  اگر مجموعه -66

1 (120  2 (150  3 (90  4 (60  
 nشود،  اضافه مي Aهاي  زيرمجموعه به تعداد زيرمجموعه 96د اضافه كنيم، تعدا Aعضو است، اگر دو عضو متمايز به  nداراي  Aي  مجموعه -67

  )88 -آزمون كانون (  كدام است؟

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
  )88 -آزمون كانون (  هاي زير متناهي است؟ يك از مجموعه عدد طبيعي باشد، كدام nاگر  -68

1 (}nn|n{ 23   2 (}n|n{ n22   3 (}n|n{ n 32   4 (}n|n{ n 22   
  )89 -آزمون كانون (  : با هم برابرند، هرگاه Bو  Aي  دو مجموعه -69

  .وجود داشته باشد Bدر  Aخواه از  هر عضو دل) 2  .وجود داشته باشد Bدر  Aتمام عضوهاي ) 1
  .برابر باشند Bو  Aتعداد عضوهاي ) 4  .ي ديگري باشد هر يك زير مجموعه) 3

AxBxي  ها گزاره عهدر مجمو -70  ي كدام است؟  نشان دهنده)  :91 -آزمون كانون (   )به معناي هر چه باشد(    
1 (BA   2 (BA  3 (AB  4 (BA   

  است، چند عضو دارد؟ Akو  k5كه عضوهاي آن به صورت  Aاي از  گاه زير مجموعه ي اعداد دو رقمي باشد، آن وعهمجم Aي  اگر مجموعه -71
  )77 -سراسري انساني  (  12) 4  11) 3  10) 2  9) 1

    )91 -آزمون كانون (  چند عضو دارد؟ A. شود واحد كم مي 384هاي آن،  را حذف كنيم، تعداد زير مجموعه Aي  عضو از اعضاء مجموعه 2اگر  -72

1 (9  2 (10  3 (11  4 (12    
  )82 -سراسري رياضي (  باشد؟ مي aداراي چند زير مجموعه شامل عضو  }b{},a{,b,a{{ي  مجموعه -73

1 (4  2 (8  3 (10  4 (12  
e,d,c,b,a{A{ي  هاي دو عضوي مجموعه ي زيرمجموعه مجموعه2Aاگر -74   2بوده وBهاي دو عضوي  ي زير مجموعه مجموعه

}f,e,d,c,b,a{B  2گاه باشد، آنA 2وB 88 -آزمون سنجش (  داراي چند عضو مشترك هستند؟(  

1 (10  2 (3  3 (4  4 (6  
e,d,c,b,a{A{اگر  -75  هاي  داد زير مجموعهباشد تعA  كه حاويa  باشند و حاويb 89 -آزمون كانون (  :  نباشند، برابر است با(  

1 (6  2 (8  3 (10  4 (12  
Ak;k{B{ي اعداد دو رقمي و  مجموعه Aاگر  -76    )81سراسري رياضي (  چند عضو دارد؟ BAي تواني گاه مجموعه باشد، آن 7

1 (6  2 (8  3 (16  4 (32  
  ؟هاي اين دو مجموعه كدام است دارد، خارج قسمت يا تفاضل تعداد زير مجموعه Aي  تر از مجموعه عضو بيش A ،5ي  مجموعه -77

  )86 - سراسري رياضي(  32تفاضل ) 4  25تفاضل  )3  32خارج قسمت  )2  25خارج قسمت  )1
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