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كتاب تابستان 6461 :كد  كتاب 

 .داريم مثبت يا صفر باشد، قدرمطلق را با عالمت مثبت بر ميaاگر
 .داريم بر ميمنفيباشد، قدرمطلق را با عالمتمنفيaاگر

 مفهوم و كاربردها

  
 حسابان

n  :آيد دست مي ي روبرو به ي اول آن از رابطه جمله n، مجموع dو قدر نسبت  aي اول ي حسابي با جمله در يك دنباله -1 n
n

S (a a ) 2  

naاز آنجايي كه  a (n )d  1پس ،:  n
n

S ( a (n )d)  2 12  

q  :ي اول آن، يعني جمله n، مجموع qو قدر نسبت aي اول ي هندسي با جمله در يك دنباله -2 1    ،n
nS a aq aq ... aq     2 1  

q  :برابر است با 1       ،
n

n
a( q )

S
q





1
1  

ي ي اول اين دنباله از رابطه جمله nدانيم مجموع مي - 3
n

n
a( q )

S
q





1
1 (q )1 آيد، در صورتي كه دست مي به| q |1ي  ، آنگاه دنبالهn{q } 

aهاي اين دنباله برابر  شود، در اين حالت حد مجموع جمله به عدد صفر نزديك مي

q1 خواهد شد .  
xبر P(x)ي تقسيم مانده تعيين باقي -4 a : اگرP(x) ي تقسيم آن بر مانده اي باشد، باقي يك چندجملهx a برابر است با ،R P(a).  
fاي اگر چندجمله:   نتيجه -5 (x) بر(x a)(x b)  اي ملهگاه چندج پذير باشد، آن بخشf (x) برx a وx b پذير است، پس بخش:  

  f (a) , f (b)    
ضرب عوامـل   به حاصل بندي مناسب يا اتحادها، عبارت را ها، ابتدا با استفاده از فاكتورگيري، دسته اي در چندجمله :ها اي م  چندجمله.م.م و ك.م.ب - 6

  .كنيم ها را تعيين مي م آن.م.م و ك.م.م اعداد، ب.م.م و ك.م.كنيم، سپس همانند روش يافتن ب اول تجزيه مي

                                                   n n n n nn(n )
(a b) a na b a b ... b ( ) 
     1 2 21 12   

                        n n n n k k nn n n n
(a b) a a b ... a b ... b ,k,n N,a,b R ( )

k n
        

               
       

1 21
  

  

axي  فرمول كلي حل معادله - 7 bx c  2  ،(a )0 روست صورت روبه به:  b
x

a

    bو      2
x

a

    2  

bكه در آن  ac  2 اگر . شود معادله ناميده مي) دلتاي(، مبين 4  ي حقيقي دارد و اگر ، معادله ريشه   ي حقيقي  باشد معادله ريشه
  .ندارد

axي لههاي معاد ريشهxو xاگر :Pو Sتشكيل معادله با استفاده از -8 bx c  2  گاه باشند، آن:  

c)   ها حاصلضرب ريشه(                    
P x x

a
                           )ها مجموع ريشه   (b

S x x
a

       

xو معادله به شكل Sx P  2 xي هاي معادله، به رابطه توجه به ريشه از طرفي با. تبديل خواهد شد 0 x
a

  خواهيم رسيد ،.  

fشكل  ي تابع به اگر ضابطه - 9 (x) ax bx c  2 نيمم مي(ي ماكزيمم  باشد، مختصات نقطه (b
S ,

a a

   
 2     .است 4

bي  خط به معادله:  ي دوم محورتقارن  تابع درجه - 10
x

a


   .، محور تقارن تابع است2

  :برابر است با aعددي حقيقي باشد، قدر مطلق aاگر - 11

   
a , a

| a |
a , a


  




  
  

|گاه ن    قي باشند، آدو عدد حقي bو aاگر :نامساوي مثلثي -12 a b | | a | | b |  پذير است كه  ، تساوي زماني امكانab  .  
  معادالت قدر مطلقي - 13

ي  هاي داخل قدر مطلـق تعيـين عالمـت كنـيم، سـپس معادلـه       ي قدر مطلقي، بايد عبارت را به ازاي ريشه يا ريشه در حالت كلي براي حل يك معادله
  .ي اختياري، صدق كنند هايي قابل قبول هستند كه در بازه ل را حل كنيم، جوابحاص

  نامعادالت قدر مطلقي - 14
  مطلق، تعيين عالمت كنيم و با حذف قدر هاي داخل قدر مطلقي، بايد عبارت را به ازاي ريشه يا ريشه  ي قدر در حالت كلي براي حل يك نامعادله

ي اختياري اشتراك داشته باشند،  هايي در هر نامعادله قابل قبول هستند كه، با بازه كنيم، جواب را حل هاي حاصل  مطلق، هر يك از نامعادله
  .هاست هاي قابل قبول، از هريك از بازه جواب كلي نامعادله، اجتماع جواب

  حل معادالت به روش هندسي - 15
fي  فرض كنيد معادله (x)   اگر . داده شده استf (x) صورت تفاضل دو تابع  را بهf (x) h(x) g(x)  اي در نظر بگيريم كه  گونه به

yرسم دو تابع h(x)1  وy g(x)2 پذير باشد محل تالقي اين دو تابع  سادگي امكان در يك دستگاه محورهاي مختصات به)x در شكل (
fي  ي معادله ريشه (x)   خواهد بود.  

  حل نامعادالت به روش هندسي - 16
fبراي حل نامعادله به شكل كلي  (x) g(x) كنيم ترتيب زير عمل مي به روش ترسيم، به:  

yنمودار دو تابع  -الف f (x) و y g(x) كنيم را در يك دستگاه رسم مي.  
ي جواب را  تر است و مجموعه كم gاز عرض نقاط تابع fكنيم كه، عرض نقاط تابع ي مشترك دو تابع را مشخص مي مقاديري از دامنه -ب
  .يابيم مي

k)يجمله ي دوم جمله ي اول جمله )1 n)يجمله ام  )1 k ام  W 
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 2هندسه 

  االضالع  مربوط به متوازيهاي  قضيه - 17
آيد كه طول اضالع آن،  دست مي االضالع به يك متوازي هاي يك چهار ضلعي محدب دلخواه را متوالياً به هم وصل كنيم، هاي ضلع اگر وسط  1

  .نصف طول قطرهاي چهار ضلعي اوليه هستند
  االضالع حاصل از برخورد نيمسازهاي متوازي  شكل   2

|طول قطر  ، يك مستطيل بهbو  aاالضالع به طول اضالع  ازهاي داخلي يك متوازياز برخورد نيمس) الف a b | شود،  ايجاد مي  
a، يك مستطيل به طول قطرbو  aاالضالع به طول اضالع  از برخورد نيمسازهاي خارجي يك متوازي) ب b شود ايجاد مي. 

  :داريم ABCث دلخواه ماننددر هر مثل  1
  .تر استداخلي غير مجاورش بزرگ ي يهي خارجي از زاو هر زاويه) الف

     
 

 
BAX B

BAX B C
BAX C

    


  

ˆتر و برعكس، يعني ي روبروي ضلع كوچك تر است از زاويه تر، بزرگ ي روبروي ضلع بزرگ زاويه) ب ˆˆa b c A B C    .  
طول اضالع يك مثلث باشند، آنگاه      cو  a ،bتر است يعني اگر  مجموع طول هر دو ضلع، از  طول ضلع سوم بيش :نامساوي مثلث) ج

a b c ،b c a  وc a b   و برعكس يعني اگر سه عدد حقيقي و مثبتa ،b  وc ها از  اي باشند كه مجموع هر دو تاي آن هبه گون
  .وجود دارد cو  a ،bگاه مثلثي به طول اضالع  تر باشد، آن سومي بيش

  .توان نتيجه گرفت كه دو نامساوي ديگر مثلث حتماً برقرار هستند تر باشد، مي ترين ضلع مثلث از مجموع دو ضلع ديگر كوچك اگر بزرگ: نكته
  :گاهوصل كنيم، آن Cو  Bدرون مثلث به دو رأس   Pي دلخواه  اگر از نقطه) هـ

BC PB PC AB AC     
  
  

  .تر است تر و از نصف محيط آن بيش ي دلخواه داخل هر مثلث از محيط آن مثلث كممجموع فواصل هر نقطه: نتيجه

  a b c
PA PB PC a b c

 
     2  

  و عكس آن) قيچي(ي لوال  قضيه - 18
ي بين دو ضلع  تر از زاويه ي بين اين دو ضلع در مثلث اول بزرگ لثي با دو ضلع از مثلث ديگر مساوي باشند و زاويهاگر دو ضلع از مث) الف

  .تر از ضلع سوم از مثلث دوم است گاه ضلع سوم از مثلث اول، بزرگ نظير از مثلث دوم باشند، آن
ع از مثلث ديگر نظير به نظير مساوي باشند و ضلع سوم مثلث اول ي لوال نيز درست است، يعني دو ضلع از مثلثي با دو ضل عكس قضيه) ب

 .ي بين دو ضلع نظير از مثلث دوم است تر از زاويه ي بين دو ضلع از مثلث اول، بزرگ گاه زاويه تر از ضلع سوم مثلث دوم باشد، آن بزرگ
ˆ ˆA A BC B C      

  
 جبر و احتمال

  قراييدرك شهودي، قياس و استدالل است - 19
        .                درك شهودي، يك دانش غريزي يا احساس بدون استدالل است -1
ي شهودي براي درك  انند در ايجاد يك زمينهتو در واقع انواع تمثيل مي. 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 اد محدودي مشاهدات، نتيجهي تعد چون بر پايه. با توجه به تعريف، مشخص است كه استدالل استقرايي نوعي محدوديت دارد -4

  اصل استقراي رياضي و اصل استقراي تعميم يافته - 20
)Pباشد، اگر nي عدد طبيعي  حكمي درباره P(n)فرض كنيد: اصل استقرا P(k، درستيP(k)درست باشد و از درستي 1( )1  ،نتيجه شود

  .براي هر عدد طبيعي نيز درست است P(n)در اين صورت
mبراي P(m)اگر. باشد nي عدد طبيعي  حكمي درباره P(n)فرض كنيد: يافته اصل استقراي تعميم 1 درست باشد و از درستيP(k) 
kبراي هر عدد طبيعي m درستيP(k )1گاه نتيجه شود، آنP(n) براي هر عدد طبيعيn m  درست است)m  را شروع استقرا

  ). گويند مي
  ستدالل استنتاجي، قضاياي شرطي و دو شرطي و برهان خلفا - 21

  .ايم ها را پذيرفته گيري با استفاده از حقايقي است كه درستي آن استدالل استنتاجي روش نتيجه -1
  .مطمئن هستيم كه نتيجه همواره درست است ،با استفاده از استدالل استنتاجي -2
  .باشند رار ميقضاياي كلي، احكامي هستند كه همواره برق -3
  . شود براي اثبات قضاياي رياضي، از استدالل استنتاجي استفاده مي -4
  .شود گيري كلي غلط است، مثال نقض ناميده مي مثالي كه نشان دهد يك نتيجه -5
به اين مثال، . توان آن را رد كرد مي ي تنها يك مثال، گيري كلي را اثبات كرد، اما با ارائه توان درستي يك نتيجه هاي فراوان نمي ي مثال با ارائه -6

  .مثال نقض گوييم
ناميم و آن را به صورت  را، حكم قضيه مي qي  را فرض قضيه و گزاره pي  گزاره ،شود ي شرطي گفته مي يك قضيه» qگاه  آن pاگر «به عبارت  -7

(p q) دهيم نمايش مي.  
  اصل النه كبوتري - 22

m)هاي كبوتر باشد  ي كبوتر را اشغال كنند و تعداد كبوترها بيش از تعداد النه النه nكبوتر،  mاگر : اصل النه كبوتري -1 n)گاه طبق  ، 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

m)النه قرار گيرند nكبوتر كه بخواهند در  mاز بين  -2 n)  حداقل يك النه وجود دارد كه دست كمm

n

    

1 . كبوتر در آن قرار گيرند 1

)  عالمت جزء صحيح است(.  
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 3فيزيك 

ي حالـت   معادلـه .) نظر كرد هاي گاز صرف گازي چنان رقيق كه بتوان از برهم كنش بين مولكول(از كامل براي يك گ ):آرماني(ي حالت گازكامل  معادله - 23
  :عبارت است از

  

   
a

m N
n

M N
 تعداد مول گاز وPV nRT  

 
P)هرگاه دو يا چندگاز با مشخصات: ي فشار مخلوط دوگاز محاسبه - 24 ,V ,T )1 1 P)و 1 ,V ,T )2 2 را به كمك يك اتصال دهنده با حجم . . . و  2

T(Pناچيز به هم وصل كنيم، فشارنهايي مخلوط   :برابر است با (
  Tn n n ...  1 2  

          

  T T

T

P V P VP V
...

T T T
  1 1 2 2

1 2
  

  T TP V P V P V ...   1 1 2   .گر دما ثابت باشدا2
  .ي خود بازگردد، يك چرخه را طي كرده است هرگاه يك گاز پس از چند فرآيند متوالي به وضع اوليه :چرخه -25

T  :رسد، داريم ي خود مي چون گاز پس از طي يك چرخه، مجدداً به حالت اوليه U      
   T U Q W         

(چرخه)   AB BC CA (چرخه) AB BC CAQ Q Q Q , W W W W       

   .ي كار مبادله شده بين گاز و محيط است گر اندازه بيان: سطح داخل چرخه -26
W .اگر چرخه ساعتگرد باشد كار انجام شده بر روي گاز منفي است    

W.اگر چرخه پادساعتگرد باشد كار انجام شده بر روي گاز مثبت است    
اي است كه گرما را از منبع گرم گرفته و با تبديل مقداري از آن به كار، مقداري از گرما را نيـز بـه    وسيله :ماشين گرمايي -27

  :دهد محيط سردتر پس مي
    H CQ | Q | | W |  پايستگي انرژي  

  
H

C

H Q
|Q|

Q
|W|

 1  

  كند د گرفته و به منبع گرم منتقل ميسيستمي است كه با انجام كار، گرما را از منبع سر :يخچال -28
    WQ|Q| CH   

    
W
QK Cضريب عملكرد  

  قضيه كارنو - 29
  . نامند كند چرخه كارنو مي اي را كه ماشين بر اساس آن كار مي هاي گرمايي ماشين كارنو دارد و چرخه حداكثر بازده ممكن را ميان ماشين

   
H

C

H

C
Q
Q

T
T

  و
H

C
T
T

 1  

 شود به يك اندازه باال ببريم، بازده ماشين كارنو كم مي راي سرد و گرم  اگر دماي چشمه.  

  .رسد نمي% 100ماشين گرمايي به   بازده): بيان ماشين گرمايي(دوم ترموديناميك   قانون -30

  .رما از منبع سرد به منبع گرم، ممكن نيستبدون صرف كار انتقال گ) بيان يخچالي(: قانون دوم ترموديناميك -31
  

  3شيمي 
واكـنش دهـد، يكـي از محصـوالت كربنيـك اسـيد اسـت كـه بـه علّـت ناپايـداري بالفاصـله تجزيـه شـده و بـه                 قـوي كربنات يـك فلـز بـا يـك اسـيد       هرگاه - 32

2 2H O,COشودتبديل مي. 

  حالت فيزيكي هر يك از مواد - - 33

(g) به معني حالت گازي  
(s) به معني حالت جامد  
(l) به معني حالت مايع  

(aq)به معني محلول در آب 
  

عدد آووگادرو جرم مولي

 جرم گاز تعداد ذرات

چرخه چرخه چرخه
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mV

  
  تذكرات فرم كلي  نوع واكنش

  تجزيه CBA  
  ي ديگر د مادهتبديل يك تركيب به دو يا چن

انـد، از ها كه گرمـاده  به جز تعداد محدودي از آن. ها، گرماگيرنداكثر اين واكنش
22372243353: ي جمله تجزيه OH,KClO,OCr)NH(,)NO(HC  

DBA  تركيب    
  ي مختلف و ايجاد يك تركيب مصرف دو يا چند ماده

  .اند ها، گرماده اكثر اين واكنش-
  .ديگرند تجزيه، عكس يك هاي تركيب و واكنش -
  .باشند ها مي هاي بسپارش نيز جزء اين واكنش واكنش -

  جايي يگانهجابه
جايي  يا جابه(

  )ساده
  عنصر+ تركيب  عنصر ديگر + تركيب ديگر 

ديگـر يـا يـك عنصـر  ها، يك عنصر فلزي جاي عنصـر فلـزي  در اين واكنش-
  .گيرد لزي ديگر در تركيب آن را مينافلزي جاي عنصر ناف   
  .شود گاهي يك عنصر فلزي جايگزين هيدروژن اسيدي در تركيب آن مي -

  1تركيب +  2تركيب   3تركيب +  4تركيب  جايي دوگانه به جا

هـا يـا جـاي دوعنصـر ها، جاي دو عنصر فلزي در تركيـب آن در اين واكنش-
  .شود ها عوض مي آن  نافلزي در تركيب

گاهي جاي عنصر فلزي از يك تركيب با هيـدروژن اسـيدي از تركيـب ديگـر -
  .شود عوض مي

و گاهي (كه با توليد نور و شعله 2Oواكنش يك ماده با  سوختن
  .همراه باشد) صدا

 ا      اي با اكسيژن بدون توليد نور و شعله انجام گيرد، آن ر اگر واكنش ماده-
  .گيرند واكنش اكسايش در نظر مي   
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  اولآزمون 
تابستان كتابكتاب   6461: كد 

نگاه به 
گذشته
)

حسابان
( 

 

معادالت و نامعادالت جبري،   محاسبات 
  

و مجمـوع جمـالت    135ي عددي، مجموع جمالت رديـف فـرد    اول از يك دنباله ي جملهبيست  در .1

   ي اول كدام است؟ باشد، جمله مي 150رديف زوج 

  )6تا  2هاي   صفحه -حسابان (  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

xعبارت  .2 ax bx  4 24 2 xبر  1 2 a. پذير است بخش 4 b ؟كدام است   

1( 
15
8  2( 

17
16  3( 17

16  4 (15
  )7و  6هاي  صفحه -حسابان (  8

123اي دوجمله بسطدر  .3 2( x ) 2ضريب عدديx كدام است؟   

1(512 25 ( ) 
  

 
    2(412 24

 
 

 
  

3(612 26
 

 
 

    4 (612 26
 

  
 

  )11تا  8هاي   صفحه -حسابان (    

3هاي اي م چند جمله.م.ب .4 2 2 28 2(x ) (x x) ،2 3 4 22 8(x x) (x x) 3و 44(x x)كدام است؟ 

1(2 3 22 2x (x ) (x )     2(3 2 32 2x (x ) (x )     
3(3 2 4x (x )    4(3 24(x x)     )14تا  11هاي  صفحه -حسابان(  

24ي معادله هاي ريشه و   اگر .5 12 1 0x x    1باشند، مقدار 1


 
 چقدر است؟ 

  )17تا  15ي  ها صفحه -حسابان (  6) 4  4) 3  3) 2  2) 1

yنمودار تابع  ماكزيممي  نقطه اگر .6 mx x m  2 yبر خط  2  2   واقع باشد، مقدارm  كدام
    است؟

1 (2 1    2 ( 2  

3 ( 2 1    4 (
2

  )19و  15هاي  صفحه -حسابان (    2

3 ي معادله .7 2 4 3x x     ها چگونه است؟ از نظر تعداد جواب   

   .عالمت دارد دو جواب هم) 2   .دارد جوابيك ) 1
  )31تا  28هاي   صفحه -حسابان (    .جواب ندارد) 4 .با عالمت مخالف دارد جوابدو ) 3

|10 ي معادله .8 log x | | sinx |   چند ريشه دارد؟   

  )33ا ت 31هاي  صفحه -حسابان (  6) 4  5) 3  4) 2  2) 1

|ي هاي معادله مجموع ريشه .9 x | | x |   3 2 1     :برابر است با 4

1 (4  2(7
2  3(

7
2  4(   ) 36ي  صفحه -حسابان(  

8، تابعxچند مقدار صحيح ازاي به .10 3f (x) x 3باالتر از تابعg(x) xگيرد؟ قرار مي 

  )42و  41هاي   صفحه -حسابان(  1) 4  2) 3  3) 2  4) 1
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  اول آزمون

نگاه 
به 

گذشته
 )

هندسه 
2( 

تابستان كتاب  آموزش فرهنگي   كانون 

هندسه  استدالل در 

  
44هاي  خط به طول سه پاره .11 x، 7x  وx6  ،دود تغييراتحاضالع مثلثي هستندx   به كـدام

    صورت است؟

1 (39
11

 x  2 (33
5

 x  3 (32  x  4 (49
11

 x  )26 ي صفحه -2ي  هندسه(  

صل اين نقطه از سه اگر مجموع فوا. گيريم االضالع در نظر مي اي دلخواه درون مثلثي متساوي نقطه .12
  باشد آنگاه مساحت مثلث كدام است؟ 6ضلع مثلث برابر 

  )21 ي صفحه - 2ي  هندسه(  38) 4  34) 3  312) 2  33) 1
MCABطوري قرار دارد كه  BCروي  Mي  نقطه رو روبهدر شكل  .13  گيـري   كـدام نتيجـه  . است

  لزوماً درست است؟
1 (BMAC     2 (ACAM   

3 (ABAM     4 (MCAC     )29تا  27 يها صفحه - 2ي  هندسه(  
اگـر مسـاحت   . تقسيم كرده اسـت  3به  2نسبت الزاويه، وتر آن را به  ي يك مثلث قائم ي قائمه نيمساز زاويه .14

  ؟ي وتر مثلث كدام است واحد مربع باشد، اندازه 27مثلث 
1(112    2(133    
  )13 ي صفحه - 2ي  هندسه(    12 )4    10 )3

30اگـر . اسـت BCروي ضلع Âپاي نيمساز داخليDي ، نقطهABCدر مثلث  .15


ADB  آنگـاه ،
  ترين ضلع مثلث كدام است؟ بزرگ

1 (AB    2 (AC 
3 (BC    4 (توان كرد اظهار نظر قطعي نمي.  )20و   19يها صفحه - 2ي  هندسه(  

)ABC)ACABالســاقين مثلــث متســاوي .16  ــه مســاحت اي روي  نقطــهاز . مفــروض اســت 2ب
. به دسـت آيـد   8االضالعي به محيط  كنيم تا متوازي ها رسم مي خطوطي موازي ساقBCي قاعده

  مجموع فواصل اين نقطه از دو ساق كدام است؟
1(2

  )21 ي صفحه - 2ي  هندسه(  2) 4  1) 3   3) 2  1

CBAدر مثلث .17 ي  اويهكه زA  حاده است، مقدارa كند؟ در كدام فاصله تغيير مي  
1 (43  a    
2 (42  a  
3 (52  a    
4 (53  a        )28و  27 يها صفحه - 2ي  هندسه(  

51213اي به طول اضالع الزاويه مثلث قائم .18 ترين زاويه، اين مثلـث را   نيمساز كوچك. مفروض است,,
  تر كدام است؟ مساحت مثلث كوچك. كند به دو مثلث تقسيم مي

  )13ي صفحه - 2ي  هندسه(  2/13) 4  2/14) 3  6/13) 2  4/14) 1
ي بين دو قطر متوالي  زاويه. است تر تا از تعداد اضالع بيش 25ضلعي منتظم، تعداد اقطار nدر يك .19

  ضلعي كدام است؟nگذرنده از هر رأس اين
1(15  2(24  3(18  4(21  )10و  9 يها صفحه - 2ي  هندسه(  

هـاي داخلـي ايـن     سـازهاي زاويـه   از برخورد نـيم . است مفروض 4و  1مستطيلي به طول اضالع  .20
مساحت بخشي از اين چهارضلعي كه خارج مستطيل قـرار  . آيد مستطيل يك چهارضلعي پديد مي

  ؟گيرد، كدام است مي
  )21ي  صفحه - 2ي هندسه(  2 )4  1 )3  4 )2  3 )1
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  اولآزمون 
تابستان كتابكتاب   6461: كد 

نگاه به 
گذشته
 )

جبر و احتمال
( 

 استدالل رياضي

    ست؟كدام يك از احكام زير با روش استدالل شهودي قابل درك ا .21    

n): ضلعي محدب برابر است با nمجموع زواياي داخلي هر ) 1 ) 2 180  
  .طول هر ضلع مثلث از مجموع طول دو ضلع ديگر كوچكتر است) 2
  .االضالع است گاه چهارضلعي متوازي آن ،اگر دو قطر يك چهارضلعي يكديگر را نصف كنند) 3
  )1 ي صفحه – جبر و احتمال(      .همرسند ،ها در هر مثلث ارتفاع) 4

   گيري كلي بر مبناي مجموعه محدودي از مشاهدات، كدام نوع استدالل است؟ روش نتيجه .22
  )3 ي صفحه – جبر و احتمال(  استقرايي) 4  استنتاجي) 3  شهودي) 2  قياسي )1

  برقرار است؟ n طبيعيهر عدد  به ازايكدام عبارت زير،   .23
1( n n!3    2( n n 33   3 (n n n 2 3 5  4 (n n 1 22   )11تا  5 يها صفحه – جبر و احتمال(  2

nP(n)«اصل استقراي رياضي در مورد حكم  .24 : ...
n

    
1 1 1 51 2 3 بـراي اعـداد طبيعـي    » 12

n m طبيعيترين مقدار كوچك. برقرار است m كدام است؟  
  )11تا  9 يها صفحه – جبر و احتمال(  7) 4  6) 3  5) 2  4) 1

...در اثبات نامساوي  .25
nn

     2
1 1 1 11 24 ، با روش استقراي رياضي، كدام نامساوي بديهي 9

    رود؟ به كارمي
1 (K K  2 1  2 (K K  2 1 1  3 (K K K  2 2 1  4 (K K K K   2   )11تا  9 يها صفحه – جبر و احتمال(21

  كدام عبارت مثال نقض دارد؟ .26
  .حاصل ضرب هر دو عدد فرد متوالي، عددي فرد است) 1
  .حاصل تفاضل هر دو عدد فرد، عددي زوج است) 2
  .زوج استحاصل جمع هر دو عدد فرد، عددي ) 3
  )19تا  17 يها صفحه – جبر و احتمال(    .حاصل جمع هر عدد اول با يك عدد فرد، عددي فرد است) 4

ab، دو عدد حقيقي باشند به طوري كه bو  aاگر  .27  گاه مقدار عدد طبيعي  ، آنn حداكثر كدام باشد ،

aتا نامساوي  b( )( ) n
b a
  1  ، همواره برقرار باشد؟1

  )23تا  21 يها صفحه – جبر و احتمال(  6) 4  4) 3  2) 2  صفر) 1
  ؟شود نميي دو شرطي بيان  كدام قضيه به صورت قضيه .28

  .ستندالساقين ارتفاع و ميانه يك ضلع برهم منطبق ه 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
  )21و  20 يها صفحه – جبر و احتمال(    .ترين ضلع است ، بزرگ90ي در هر مثلث ضلع مقابل به زاويه) 4

وجود دارنـد كـه مـاه تولـد     آموز  دانش 12اي با اطمينان بگوييم كه حداقل  كه در مدرسه براي آن  .29
  كنند؟ آموز در آن مدرسه بايد تحصيل  يكسان دارند، حداقل چند دانش

 )30تا  28 يها صفحه – جبر و احتمال(  145)4  133 )3  121)2  109 )1

حداقل چند گـوي  . گوي زرد موجود است 9 گوي آبي و 7گوي سفيد،  5گوي قرمز،  3اي  در جعبه .30
    رنگ باشند؟ گوي خارج شده هم 6خارج كنيم تا مطمئن باشيم دست كم 

  )30تا  28هاي  صفحه –جبر و احتمال (  20) 4  19) 3  18) 2  17) 1
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  اول آزمون

نگاه به 
گذشته
 )

ك 
فيزي

3( 

تابستان كتاب  آموزش فرهنگي   كانون 

 ترموديناميك

گـرم نيتـروژن در دمـاي صـفر درجـه       28گرم هيـدروژن و   8 ،ليتر 8/44درون ظرفي به حجم  .31    

gجرم مولي هيدروژن ( تمسفر است؟اوجود دارد، فشار مخلوط اين دو گاز چند سلسيوس 
mol

و  2

gنيتروژن
mol

  .)است 28

  )4و  3هاي  صفحه - 3فيزيك (  9) 4  5/2) 3  5/4) 2  5) 1

جرم گـاز  . است  C27و دماي  Pa510ليتر حاوي گاز كامل اكسيژن در فشار  5مخزني به حجم  .32

O(موجود در مخزن چند گرم است؟ 
gM

mol
2 JRو 32

mol K



8(  

1 (10
3  2 (5

3  3 (5
24  4 (20

  )4و  3هاي  صفحه -3فيزيك(  3

 CAاگـر فراينـد  . دهـد  كند را نشـان مـي   اي كه مقدار معيني گاز كامل طي مي شكل زير، چرخه .33
ترتيــب برابــر  هبــ CAوBCي تغييــرات انــرژي درونــي گــاز در فراينــدهاي دررو و انــدازه بــي
باشد، گرمـايي كـه    J100برابر با  ABي كار محيط بر روي گاز در فرايند  و اندازه J150وJ200با

   است؟  كند، چند ژول مبادله ميABگاز در فرايند

1 (150-    2 (150    

  )19تا  4هاي  صفحه -3فيزيك (    -450) 4    450) 3

 
. صـورت زيـر اسـت    كند، بـه  را طي مي اي كه مقدار معيني از يك گاز كامل آن ي چرخهP-Tنمودار .34

 ي آن كدام است؟P-Vنمودار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 (    2 (  
  
  
  
  
  
  )19 تا 2هاي  صفحه -3فيزيك (    ) 4    ) 3

(K)0 
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  اولآزمون 
تابستان كتابكتاب   6461: كد 

نگاه به 
گذشته
  )

ك 
فيزي

3( 

 هاي زير، قانون دوم ترموديناميك نقض شده است؟ يك از گزينه دامدر ك .35

1(H CQ J , Q J , W J    50 40 10  
2(H CQ J , Q J , W J   40 20 20  
3(H CQ J , Q , W J   50 50  
4(H CQ J , Q J , W J    40 20   )26تا  25هاي  صفحه -3فيزيك (      20

ي  ي زير كار كند، بازده هاي چرخه ترين دما ن و كمتري اگر يك ماشين گرمايي فرضي كارنو بين بيش .36
 آن چند درصد خواهد بود؟

1 (25     
2 (50    
3 (60     
  )27و  26، 3هاي  صفحه -3فيزيك(         75) 4

  
اگـر  . دهد گرما به محيط سرد ميJ6000ي ، در هر چرخه به اندازه%25 هيك ماشين گرمايي با بازد .37

Jسوخت گرماي حاصل از
g

 45 فـرض  ( ؟شـود  باشد، در هر چرخه چند گرم سوخت مصرف مي 10

  .)شود و تمامي فرايندها آرماني است كنيد تمام گرماي حاصل از سوخت به ماشين گرمايي داده مي
  )33هاي  صفحه - 3فيزيك(  2/0) 4  16/0 )3  12/0) 2  04/0 )1

 
كند ماننـد   اي كه دستگاه در يك يخچال فرضي طي مي چرخه) فشار برحسب حجم( P-Vنمودار  .38

باشد، اين يخچـال در هـر    kJ3و مساحت داخل چرخه  4اگر ضريب عملكرد آن . شكل زير است
 دهد؟ چرخه چند كيلوژول گرما به محيط مي

1 (3  
2 (9 
3 (12  
 )30تا  28 يها  صفحه - 3فيزيك (        15) 4

 رابطه با چرخه صحيح است؟با توجه به نمودار زير، كدام گزينه در  .39

Jماشين گرمايي است و در هر چرخه) 1 52   .شود كار روي محيط انجام مي 10

Jيخچال است و در هر چرخه) 2 52   .شود كار روي محيط انجام مي 10

Jماشين گرمايي است و در هر چرخه محيط) 3 52      .دهد كار روي گاز انجام مي 10

Jيخچال است و در هر چرخه محيط) 4 52   )30تا  18هاي  صفحه -3فيزيك (    . دهد كار روي گاز انجام مي 10

ي اين يخچال برعكس شـده و   طور فرضي چرخه اگر به. است 4ضريب عملكرد يك يخچال برابر با  .40
ي كاري  گرما دريافت كند، اندازه 600Jطوري كه در هر چرخه بهشود  به يك ماشين گرمايي تبديل 

  كه در هر چرخه انجام خواهد داد برابر با چند ژول است؟
1( 160   2 (140  

  )31تا  18ي ها صفحه - 3فيزيك (    100 )4   120 )3
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  اول آزمون

نگاه به
 

گذشته
 )

شيمي 
3( 

تابستان كتاب  آموزش فرهنگي   كانون 

 

 استوكيومتري
 ؟ گيرد نمياست، انجام ي آن نوشته شده  كدام واكنش، به صورتي كه معادله .41    

1(22 2 2 3H S(g) O (g) H O(g) SO (g)    
2(3 2CdCO (s) CdO(s) CO (g)   
3()l(OH)aq()NO(Ba)aq(HNO)aq()OH(Ba 22332 22   
4()aq(NaBr)s(I)aq(NaI)l(Br 22 22       ) 21و  10، 9هاي    صفحه -  3شيمي(  

 تر است؟   درصد جرمي عنصر نيتروژن، در كدام تركيب زير بيش .42

)mol.g:O,S,C,H,N( 1163212114  
1(3NH  2(CO)NH( 24  3(34NONH  4(424 SO)NH(  ) 16، 15هاي    صفحه -  3شيمي(  

 تري وجود دارد؟  هاي بيش در كدام گزينه، تعداد اتم .43
      3NHمول 4) 1
1گرم گاز110) 2

2 244(CO g.mol ) CO   
)mol.gNaOH(دروكسيدگرم سديم هي 80) 3 140   
  )5تا  3هاي    صفحه -  3 شيمي(        مول آسپيرين 1) 4

 ي واكنش زير، چند ماده داراي ضريب استوكيومتري يكسان هستند؟ پس از موازنه .44
)g(CO)s(OFe)s(CrONa)g(O)s(CONa)s(OFeCr 2324223242   
 )5تا  3هاي      صفحه-  3 شيمي(   5) 4  4) 3  3) 2  2) 1

قبل از اتمـام  . دهيم تا تجزيه شود ر يك ظرف سر باز حرارت ميگرم پتاسيم كلرات خالص را د 8/9 .45
ي گزارش، واكنش چند درصد  در لحظه. گرم گزارش شده است 88/7واكنش جرم مواد درون ظرف 

)mol.g:O,/Cl,K(پيشرفت داشته است؟  11653539  
  )22تا  18و  8ي  ها صفحه-  3 شيمي(  75%) 4  45%) 3 50%) 2  25%) 1

 هاي زير، واكنش نوشته شده و نوع آن به درستي نشان داده شده است؟ ينهيك از گز در كدام .46

1(3 2 22 2NaNO (aq) NaNO (aq) O (g)  :واكنش تجزيه  
2()g(H)aq(AlBr)aq(HBr)s(Al 23 3262  :جايي دوگانه واكنش جابه  
3(2 22 2I (s) NaBr(aq) Br (s) NaI(aq)   :جايي يگانه جابه  
4()g(OH)g(CO)g(O)g(HC 22263 6692  :10تا  6ي  ها صفحه -  3 شيمي(    واكنش سوختن(  

) برحسـب مـول  (تري  اگر تعداد مول يكساني از مواد زير تجزيه شوند، در كدام مورد مقدار گاز كم .47
 توليد خواهد شد؟

  )9و  8ي  ها صفحه -  3 شيمي(  متانول) 4  آلومينيم سولفات) 3  كرومات آمونيوم دي) 2  پتاسيم پرمنگنات) 1

)mol.gN(است؟  نادرستكدام مطلب  .48 114   
  .مول اتم نيتروژن وجود دارد 2فسفات،  در هر مول آمونيوم هيدروژن  )1
  .گرم از آن است 2/4مول گاز نيتروژن شامل  3/0) 2
23100226ي شيميايي، شامل  هر مول از يك گونه) 3 / گونه است واحد از آن.  
  )15تا  12ي  ها صفحه-  3 شيمي(  .تناوبي عنصرها به دست آورد  جدولهاي تجربي موجود در  توان از روي داده جرم مولي عنصرها را مي) 4

 32OMدر Mدرصد باشد، درصـد جرمـي    22/22برابر  MOاگر درصد جرمي اكسيژن در تركيب  .49
)mol.gO(تقريباً كدام است؟  116   

  )16و  15هاي   صفحه-  3 شيمي(  درصد 30) 4  درصد 70) 3  درصد 78/77) 2  درصد 22/22) 1
 104OPگرم 2/14هاي فسفر موجود در  چند برابر تعداد مول 3KClOگرم 9/4هاي اكسيژن در  تعداد مول .50

)mol.g:/Cl,K,O,P(است؟  1535391631  
 )22 تا 18هاي   صفحه-  3 شيمي(  برابر  6/0) 4  برابر  8/0) 3  برابر  66/1) 2  برابر  25/1) 1
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كتاب تابستان 6461: كد  كتاب 

 مورب

 مفهوم و كاربردها

  

 2رياضي 
بـه  . دهـيم  نمـايش مـي    dي قبل از آن همواره عددي ثابت باشد، اين مقدار ثابت را با  شود، هرگاه تفاضل هر جمله از جمله يك دنباله حسابي ناميده مي -1

a  :عبارت ديگر , a d , a d , ..... , a (n )d , .....
   

   1 1 1 12 1       

  له دوم    جمله اولام                    جمله سوم     جم nي  جمله  
  .ي جمله است شماره  nقدر نسبت و   dي اول و  جمله a1كه در آن

a  :ي طرفين، يعني ي حسابي است بين دو جمله در دنباله حسابي هر جمله واسطه: ي حسابي بين دو عدد واسطه -2 ca , b , c b 
  2  

na  :دنباله حسابي عبارتست ازي عمومي يك  جمله: ي عمومي جمله - 3 a (n )d  1 1  
m  :نكته -4 n p km n p k a a a a       و اگر m n p km n p k a a a a        اگر     
  درج چند واسطه حسابي بين دوجمله - 5

b  :ن گاه قدر نسبت برابر است باها تشكيل دنباله عددي بدهند، آ واسطه حسابي قرار دهيم كه با آن  b  ،nو   aاگر بخواهيم بين دو عدد  ad
n



1  

اين مقدار ثابت را . نامند ي قبل از آن عددي ثابت باشد، آن رشته را دنباله هندسي مي حاصل تقسيم هر جمله به جمله ،ي اعداد هرگاه در يك رشته: تعريف - 6
  .ناميم مي (q)قدر نسبت

  na , a q , a q , ..... , a q , .....

   

2 1
1 1 1 1        

  ام                 جمله سوم   جمله دوم    جمله اول nجمله   
qدنباله صعودي و اگر q1در يك دنباله هندسي اگر  :تذكر 1 دنباله نزولي است.  

  ي هندسي بين دو عدد واسطه - 7
bگاه ي متوالي يك دنباله هندسي باشند، آن ه جملهس  aو  bو  cاگر سه عدد   :تذكر ac2.  

  ي عمومي جمله - 8
nي عمومي يك دنباله هندسي عبارتست از جمله

na a q  1
1.  

m  :گاه ام از يك دنباله هندسي معلوم باشد، آن nام و  mي  اگر جمله  :تذكر nm

n

a
q

a
  

  ي هندسي بين دو عدد چند واسطهدرج  - 9
  :گاه قدر نسبت برابر است با ي هندسي قرار دهيم كه با اين اعداد تشكيل دنباله هندسي بدهند، آن واسطه  b  ،nو  aاگر بخواهيم بين دو عدد   :تذكر

  
n bq

a



1

  

n  : طور كلي  به - 10 nn nx x , x | x | , n N    2 1 22 1 2  
  mk mnk nx x  

)m  يك عدد صحيح وn تر از يك و  يك عدد طبيعي بزرگa  (  
m

n mna a  
  

 1هندسه 
  ها و تعريف مهم در مورد زاويه  چند قضيه - 11

  .درجه باشد، آن دو زاويه را متمم گوييم 90اگر مجموع دو زاويه    1  
  .درجه باشد، آن دو زاويه را مكمل گوييم 180اگر مجموع دو زاويه    2  
  .ها نيز با هم برابرند هاي آن ها با هم و مكمل هاي آن اگر دو زاويه با هم برابر باشند، متمم   3  
  .ابل به رأس، در هر دو خط متقاطع با هم برابرندهاي متق زاويه   4  
  .هاي منفرجه با هم برابرند ي زاويه هاي حاده با هم و همه ي زاويه اگر يك خط مورب، دو خط موازي را قطع كند، همه   5  

                                                                                                               
ˆ ˆˆ ˆL || L
ˆˆ ˆ ˆ

         

1 3 5 7
2 4 6 8

  

  .درجه است 180هاي داخلي هر مثلث  مجموع زاويه   6  
  .ي داخلي غير مجاور به آن ي خارجي برابر است با مجموع دو زاويه در هر مثلث، هر زاويه  7  

  ˆ ˆ ˆACD A B   

  . است360داخلي هر چهارضلعي محدب  هاي مجموع زاويه   8  

  ˆ ˆˆ ˆA B C D    360  
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تابستان كتاب  فرهنگي آموزش  كانون 

  نيمساز زاويه -12
  .كند ي مساوي تقسيم مي گذرد و آن زاويه را به دو زاويه ، نيم خطي است كه از رأس آن زاويه مي نيمساز هر زاويه  1 
  .بر هم عمودند) مجاور و مكمل(ي مجانب  نيمسازهاي دو زاويه  2 

  .ي داخلي و خارجي هر رأس مثلث، بر هم عمودند نيمساز زاويه :نتيجه

Ĉبرابر با  Bو  Aهاي ساز داخلي زاويه ي بين دو نيم ي منفرجه ، زاويهABCدر مثلث   3 
 90   .است 2

Ĉبرابر با  Bو  Aهاي  ي بين دو نيمساز خارجي زاويه ي حاده ، زاويهABCدر مثلث  4 
 90   .است 2

  ها نهشتي مثلث هم - 13
ها با  ي اجزاي نظير در آن نهشت باشند، همه اگر دو مثلث هم. طبق شوند و يكديگر را بپوشانندنهشت گوييم هرگاه دقيقاً برهم من دو مثلث را هم
  .هم برابر است

  .نهشت هستند هم) ز ض ز(و تساوي دو زاويه و ضلع بين ) ض ز ض(ي بين  ، تساوي دو ضلع و زاويه)ض ض ض(دو مثلث در حاالت تساوي سه ضلع     1 
  .نهشت هستند ي حاده با هم هم ي قائمه و همچنين وتر و يك زاويه عالوه بر حاالت فوق در حاالت تساوي وتر و يك ضلع زاويه الزاويه دو مثلث قائم   2 

شود، هر كدام از دو ضلع مساوي با هم را ساق و ضلع  الساقين ناميده مي مثلثي كه دو ضلع برابر داشته باشد، متساوي: الساقين مثلث متساوي
  .ناميم ه ميديگر را قاعد

  . هاي روبرو به اضالع مساوي، با يكديگر مساويند الساقين، زاويه در مثلث متساوي   1  
ي مساوي وجود داشته باشد، آن  نيز صحيح است، يعني اگر در مثلثي دو زاويه) 1(ي  عكس قضيه   2 

  .)هاي مساوي آن با هم برابرند اضالع روبرو به زاويه(الساقين است  مثلث متساوي
  .ي وارد بر قاعده، بر هم منطبقند الساقين، نيمساز، ارتفاع و ميانه در مثلث متساوي   3 

  االضالع متوازي - 14
شود كه در  دوي اضالع، نتيجه مي دو با هم موازي هستند، از موازي بودن دوبه به هاي آن دو االضالع چهارضلعي است كه ضلع يك متوازي

  :متوازي االضالع
  .رو با هم مساويند ههاي روب ضلع   1  
  .رو با هم مساويند هاي روبه زاويه   2 
  .هاي مجاور با هم مكملند زاويه   3 
OB  .كنند قطرها همديگر را نصف مي   4  OD  وOA OC  
  ).درجه هستند 90چهار زاويه  هر(هاي آن با هم مساوي باشند  االضالعي است كه زاويه  متوازي: مستطيل   7 
  . هاي آن با هم مساوي باشند االضالعي است كه ضلع  متوازي: لوزي   8 
  .با هم برابر باشند، با اين تعريف، مربع تمام خواص مستطيل و لوزي را دارد  هاي آن هاي آن با هم و زاويه االضالعي كه ضلع متوازي: مربع   9 

  
 سازي آمار و مدل

  گيري اندازه - 15
 .گيري است اولين اقدام در رسيدن به اطالعات عددي اندازه

 گيري شده است، بنابراين گيري همان تفاضل مقدار واقعي و مقدار اندازه خطاي اندازه
  گيري خطاي اندازه= مقدار واقعي -گيري شده مقدار اندازه       يا       گيري خطاي اندازه= گيري شده مقدار اندازه -مقدار واقعي

 .گيري كمتر است گيري لزوما از واحد اندازه اي اندازهخط
 .گيري را صفر كند اي نخواهد رسيد كه خطاي اندازه گاه دقت به آن اندازه تر كنند ولي هيچ توانند دقيق گيري را هميشه مي وسايل اندازه
 .شدبا به معناي خطا مي ERRORابتداي  E. دهند نشان مي Eگيري را معموال با  خطاي اندازه

  سازي مدل - 16
 .ايم داده سازي رياضي و يا آماري انجام ها را توضيح دهيم يك مدل اگر بتوانيم با مفاهيم رياضي و يا آمار پديده

 . گوييم سازي رياضي مي بيان مسئله به زبان رياضي را مدل 
  .شود نظر مي سازي از جمالتي كه شامل توان دوم يا باالتر از خطاست صرف در مدل
ترنـد پـس    شود، زيرا هر يـك از خطاهـا از واحـد كوچـك     نظر مي ضرب دو يا تعداد بيشتري خطاست صرف ازي از جمالتي كه شامل حاصلس در مدل
  .ها خيلي كوچك خواهد بود ضرب آن حاصل

بنـابراين  . لعـه كنـيم  خواهيم موضوع و يـا موضـوعاتي را مطا   ي اعضاي آن مي اي از افراد يا اشيا است كه درباره جامعه آماري مجموعه: جامعه -17
 .ي اشيايي است كه در يك يا چند موضوع مشترك باشند جامعه مجموعه

ي مـورد   به عنوان مثال وقتي كه در بررسي درصد افراد قد بلنـد در جامعـه  . ايم گوييم سرشماري كرده اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم مي
  .ايم كنيم، سرشماري كرده نظر را محاسبه مي با مشخص كردن تعداد نفرات قد بلند درصد مورد بررسي قد تمام افراد را اندازه گرفته و

خواهيم انجام دهـيم كوچـك باشـد، بيشـتر اوقـات بـه        اگر جامعه در ارتباط با كاري كه مي. هاي آماري نقش موثري دارد تعداد اعضاي جامعه در بررسي
 .دهيم صورت سرشماري مطالعه را انجام مي

ي جامعه ممكن است خيلي بزرگ باشد، در بعضي مواقع حتي ممكن اسـت نامتنـاهي باشـد و يـا      اندازه. گوييم ي جامعه مي داد اعضاي جامعه را اندازهتع
  . قدر بزرگ باشد كه ما آن را نامتناهي فرض كنيم آن

كـه تمـام اعضـاي     جـاي آن  شود و به ي الزم انتخاب مي لعهاين بخش از جامعه با دقت و مطا. ي آماري است اي از جامعه نمونه زيرمجموعه: نمونه - 18
 .كنيم جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم آن را بررسي مي

 .دهد ترين بخش آمار را تشكيل مي گيري مهم عمل نمونه
در اين روش عددي را از بين . ي تصادفي ساده استيابي به نمونههاي ذكر شده براي دست  استفاده از اعداد تصادفي يكي از روش: اعداد تصادفي - 19

 .كنيم هاي تصادفي انتخاب مي اي از اعداد با اتكا به روش مجموعه
. كنـيم توسط ماشين حساب يـك عـدد تصـادفي توليـد مـي     . دهيمي جامعه را نسبت مي به هر يك از اعضاي جامعه عددي از يك تا اندازه: روش محاسبه

قسمت اعشاري عدد حاصـل را حـذف كـرده و يـك     . آوريم دست مي  ي جامعه را به خاب شده توسط ماشين حساب در اندازهضرب عدد تصادفي انت حاصل
 .ي جامعه به تصادف انتخاب شده است عدد حاصل، يكي از اعدادي است كه از بين اعداد يك تا عدد اندازه. كنيم واحد به آن اضافه مي

 .گوييم ا بررسي نمونه را داده ميگيري و ي نتايج حاصل از اندازه: داده - 20
 :ها عبارتند از آوري داده هاي جمع روش

 هاي از پيش تهيه شده استفاده از داده
 )شفاهي، مصاحبه(مستقيما از اشخاص : از طريق پرسش

   :نامه كتبي پرسش
 از طريق مشاهده و ثبت وقايع

  از طريق انجام آزمايش




