
اگر گلوله ای را به نخى آوىزان کنىم، معمواًل نخ گلوله را نگه مى دارد. اما با افزاىش وزن گلوله، جاىى مى رسد که نخ 
پاره مى شود. اىن مقدار وزن مربوط به چگونگى نخ است.

 با دانستن قدرت تحمل نخ مى توانىد آن مقادىری از وزن گلوله ها را که نخ تحمل مى کند بنوىسىد.

9
نامعادالت درجه اول
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حسن آقا ىک خواربار فروشى دارد. او براى به دست آوردن وزن اجناس از ىک ترازوى دوکفه اى به شکل 
زىر استفاده مى کند.

اما، معموالً وزن اجسام، با استفاده از وزنه هاىى که حسن آقا در اختىار دارد به طور دقىق قابل تعىىن نىستند و 
با هر  گونه وزنه گذارى روى کفه هاى ترازو، هر دفعه ىک طرف سنگىن تر مى شود.

روزى او براى تعىىن وزن بسته اى، حدس زد اىن بسته حدودًا 3 کىلوگرم وزن دارد و سه وزنه ىک    کىلوگرمى 
در ىک کفه قرار داد و بسته را در کفٔه دىگر قرار داد. کفه ترازو در طرف وزنه ها، پاىىن آمد و حسن آقا نتىجه 

گرفت بسته سبک تر است و وزن بسته کمتر از 3 کىلوگرم است.

اگر وزن بسته را x بنامىم، بىان رىاضى وضعىت ترازو در شکل باال به صورت x < 3 است.
در مرحله دوم حسن آقا ىک وزنه ىک    کىلوگرمى در کفه مربوط به بسته قرار داد، و با اىن عمل، کفه مربوط به 

بسته پاىىن رفت.

نامساوى
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بىان رىاضى اىن وضعىت ترازو به صورت x  1 > 3 است. اگر از طرفىن اىن ترازو ىک وزنه ىک   کىلوگرمى 
 .2 < x بردارىم، وضعىت ترازو تغىىر نمى کند و نتىجه مى شود

اىن عمل به معناى آن است که از طرفىن نامساوى x  1 > 3 عدد 1 را کم کرده اىم و نامساوى به همان شکل 
برقرار مانده است. 

وضعىت ترازو به هر شکلى که باشد، اگر از طرفىن ترازو وزن ىکسانى را بردارىم ىا اضافه کنىم، وضعىت ترازو 
تغىىر نمى کند. بىان رىاضى اىن مطلب به صورت زىر است.

  
.a  c < b  c آن  گاه ،a < b اگر
.a  c < b  c آن گاه ،a < b اگر

نامساوى کوچکتر ىا مساوى

ىک روز، معلم از ناهىد خواست فهرست نام همکالسى هاى خود را که با او هم قد هستند ىا از او کوتاهتر 
هستند، تهىه کند. پس از اىن کار، معلم از ناهىد خواست، مجموعه اىن شاگردان را به زبان رىاضى بنوىسد. 
ناهىد پس از کمى فکر گفت: اگر مجموعه همٔه دانش آموزان کالس را با M نشان دهىم، چون قد من 147 

سانتى متر است اىن مجموعه را به شکل زىر مى توان نوشت.
{x ∈ M  (x 147 >)قد}  

معلم از دانش آموزان کالس پرسىد: آىا اىن مجموعه، همٔه همکالسى هاى ناهىد که با او هم قد هستند ىا از او 
کوتاهتر هستند را نشان مى دهد؟ 

زهره گفت: خود ناهىد در اىن مجموعه نىست چون قد او 147 سانتى متر است و هىچ عددى از خودش کمتر 
نىست.

ناهىد گفت: درست است. کسانى که با من هم قد هستند در اىن مجموعه نىستند. تعرىف را باىد اصالح کنىم. 
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دلىل درستى ىا نادرستى هرىک از نامساوى هاى زىر را بىان کنىد.
ج) 2 ≥ 3 ب) 3 ≥ 3  الف) 4 ≥ 3 

بهتر است اىن مجموعه را به صورت زىر بنوىسىم.
{x ∈ M  (x ىا 147 > )قد (x 147  )قد}

معلم گفت: اکنون تعرىف ناهىد از اىن مجموعه درست است. اىن رابطه اى که ناهىد آن را به کار برده است 
نوعى نامساوى است که آن را نامساوى »کوچکتر ىا مساوى« مى نامند. براى بىان کوچکتر  بودن ىک عدد از 
عدد دىگر از نماد »>« استفاده مى کردىم. براى بىان »کوچکتر ىا مساوى«   بودن ىک عدد از ىک عدد دىگر از 
نماد »≥« استفاده مى شود. براى بىان اىن که عدد a از عدد b کوچکتر ىا مساوى است، مى نوىسىم a ≤ b.جمله 

a ≤ b، به معناى آن است که ىکى از دو حالت a < b ىا a  b برقرار است.

    

زمان
شروع کار

آقاى صالحى مى خواست خانه اش را رنگ کند. او که فقط 10 روز براى اىن کار وقت داشت با ىک نقاش 
قرارداد بست که حداکثر در 10 روز، خانه را رنگ بزند و تحوىل دهد.

1ــ اگر کار نقاش x روز طول بکشد، به ازاى چه مقادىرى از x، نقاش به قرارداد عمل کرده است؟

نامعادالت

.2 ≤ n ١ آنگاه < n ىک عدد طبىعى باشد به طورى که n مثال: اگر
.{n ∈ IN  n ≤ 5}  (1,2,3,4,5} :مثال
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2ــ اگر کار نقاش 11 روز طول بکشد، آىا او توانسته است به قرارداد عمل کند؟
3ــ مهلت انجام کار را به صورت رىاضى بنوىسىد.

4ــ اگر نقاش حداقل 6 روز براى انجام کارش نىاز داشته باشد، اىن مطلب را با نمادهاى رىاضى بىان کنىد. 
در اىن صورت تحوىل کار در چند روز مى تواند انجام شود تا نقاش به قرارداد هم عمل کرده باشد؟ اىن مطلب 

را با نمادهاى رىاضى بىان کنىد.

در اىن فصل به حالت هاىى برخورد کردىم که جواب مسئله فقط ىک عدد خاص نبود و مسئله به گونه اى بود 
که بىش از ىک جواب براى آن وجود داشت. مسائلى شبىه مسائل باال را که بىان رىاضى آن ها به صورت ىک 
نامساوى بىن دوچند جمله اى ىا دو عبارت گوىا باشند را نامعادله مى نامند. مثالً، نامساوى هاى زىر نامعادله هستند.

2x  1 < 6     ,     5x  3 < x 1     ,     4x  5 ≤ 2(x  1(
بىن دو چند جمله اى  نامساوى  به صورت ىک  نامعادالتى بحث خواهىم کرد که  در اىن فصل فقط در مورد 

حداکثر درجه اول از ىک متغىر باشند.

مثال: در نامعادله 5x  10 ≤ 12 کدام ىک از اعداد 0 ، 1 ،2 ، 4 ، 5  و 6 از جواب هاى نامعادله هستند؟
مقدار 5x  10 به ازاى x  0,1,2,4 از 12 کمتر است، پس 0 ، 1 ، 2 و 4 در مجموعه جواب اىن نامعادله 
قرار دارند. اما 5x  10 به ازاى 6  و  x  5 از 12 بزرگتر است، پس اىن اعداد در مجموعه جواب اىن 

نامعادله قرار ندارند.

جواب هاى ىک نامعادله، مقادىرى از متغىر هستند که به ازاى آن ها، نامساوى 
برقرار شود. همه جواب هاى ىک نامعادله ىک مجموعه تشکىل مى دهند که 

آن را مجموعه جواب آن نامعادله مى نامند.
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مى دانىد که اگر به طرفىن ىک نامعادله عددى را اضافه ىا کم کنىم، نامساوى هم چنان به همان شکل برقرار 
مى ماند. با استفاده از اىن عمل مى توان نامعادالت را ساده تر کرد.

مثال: نامعادله 2x  1 < x  5 را حل کنىد. 
« و سپس 1 را اضافه مى کنىم. x« ابتدا به طرفىن نامساوى

2x  1 < x  5
2x  1  x < x  5  x

x  1 < 5
x  1  1 < 5  1

x < 6
بنابراىن، مجموعه اعداد کمتر از 6، مجموعه جواب اىن نامعادله هستند.

همان گونه که در حل معادالت دىدىم، بسىار پىش مى آىد که براى حل معادله طرفىن تساوى را در عددى ضرب 
مى کردىم. در حل نامعادالت نىز بسىار پىش مى آىد که باىد طرفىن نامعادله را در عددى ضرب کنىم. باىد بدانىم 
که ضرب طرفىن ىک نامساوى در ىک عدد، چه تغىىرى در نامساوى اىجاد مى کند. فعالىت زىر، اىن مسئله را 

بررسى مى کند.

روش هاى حل نامعادالت

فرض کنىد x و y دو عدد مثبت هستند که x < y و a ىک عدد مثبت است.
1ــ بسته هاىى به وزن هاى x و y در نظر بگىرىد و آن ها را در دو کفه ىک ترازو قرار دهىد. وضعىت ترازو به 

چه شکل درمى آىد؟ شکل آن را بکشىد.
2ــ آىا مى توان وزنه اى به ىکى از دو کفه اضافه کرد تا طرفىن هم وزن شوند؟ وزن اىن وزنه اضافى را z بنامىد 

و بىان رىاضى تساوى به دست آمده را بنوىسىد.
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فرض کنىد x و y دو عدد باشند که x < y و فرض کنىد a عدد مثبتى باشد. دلىل درستى هر مرحله از 
محاسبه زىر را بىان کنىد.

x < y
0 < y  x

0 < a (y  x(
0 < ay  ax

ax < ay

3ــ طرفىن تساوى به دست آمده را در a ضرب کنىد. تساوى جدىد را به صورت وزن بسته هاىى که در ىک ترازو 
قرار دارند نشان دهىد.

4ــ اگر بسته به وزن az را از کفه ترازو بردارىم وضعىت ترازو به چه شکل درمى آىد؟ کدام نامساوى را مى توانىد 
نتىجه بگىرىد؟                           

5  ــ اىن نامساوى را با نامساوى اول مقاىسه کنىد.

از اىن فعالىت نتىجه مى شود که اگر ىک نامساوى بىن دو عدد مثبت برقرار باشد، مى توان طرفىن نامساوى را 
در ىک عدد مثبت ضرب کرد و نامساوى مجددًا به همان شکل برقرار مى ماند.

در فعالىت باال، براى آن که از ترازو استفاده کنىم، مجبور بودىم دو عدد x و y را مثبت فرض کنىم، ولى مثبت بودن 
x و y  ضرورى نىست و حتى اگر x ىا y، ىا هر دو، مثبت هم نباشند، براى هر عدد مثبت a، از x < y مى توان 

نتىجه گرفت ax < ay. براى اثبات اىن مطلب تمرىن زىر را انجام دهىد.
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به اىن ترتىب، مى توانىم نتىجه کلى زىر را بىان کنىم و از آن در حل نامعادله ها استفاده کنىم.

.ax < ay دارىم a آنگاه براى هر عدد مثبت ،x < y دو عدد باشند که y و  x اگر

در تقسىم طرفىن ىک نامساوى بر ىک عدد مثبت، رابطه مشابهى برقرار است، زىرا تقسىم بر a همان ضرب در 
، نامساوى به 

a
1  نىز مثبت است، پس با ضرب طرفىن ىک نامساوى در 

a
1  است. اگر a  عدد مثبتى باشد 

a
1

همان شکل برقرار مى ماند.

. x y
a a

< اگر x و y دو عدد باشد که x < y، آنگاه براى هر عدد مثبت a  دارىم 

مثال: اگر از کاالىى سه بسته هم وزن داشته باشىم، که وزن دوتاى آن ها روى   هم از 4 کىلوگرم بىشتر و وزن 
سه تاى آن ها روى   هم از 8 کىلوگرم کمتر باشد، هر بسته از اىن کاال چه وزن هاىى ممکن است داشته باشد؟

اگر وزن هر بسته را x بنامىم، بىان رىاضى داده هاى مسئله به صورت 2x > 4 و 3x < 8 است. با تقسىم طرفىن 
نامعادله اول بر 2 نتىجه مى شود x > 2. بنابراىن، مجموعه جواب اىن نامعادله به شکل زىر است.

. همچنىن چون وزن هر بسته عددى مثبت است دارىم  x <
8

3
با تقسىم طرفىن نامعادله دوم بر 3 نتىجه مى شود 

x>0. بنابراىن مجموعه جواب نامعادله دوم به شکل زىر است.

از  است  عبارت  و  است  نامعادله  دو  هر  مشترک  جواب هاى  مجموعه  مجموعه،  دو  اىن  اشتراک 
. x IR | x ∈ < < 

 

8
2

3
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دو   برابر  احمد  خرگوش هاى  تعداد  دارند.  خرگوش  تعدادى  هرکدام  که  هستند  دوست  دو  اصغر  و  احمد 
خرگوش هاى اصغر است.                                                             

1ــ اصغر 10 خرگوش جدىد مى خرد و با اىن کار، تعداد خرگوش هاىش از تعداد خرگوش هاى احمد بىشتر 
مى شود. اىن مطلب را با نمادهاى رىاضى بىان کنىد. چه نتىجه اى در مورد تعداد خرگوش هاى اصغر به دست 

مى آورىد؟
2ــ اگر سه تا از خرگوش هاى احمد دوقلو بزاىند، مجددًا تعداد خرگوش هاى احمد بىشتر مى شود. اىن مطلب 

را به صورت رىاضى بنوىسىد. چه نتىجه جدىدى در مورد تعداد خرگوش هاى اصغر به دست مى آورىد؟
3ــ آىا مى توانىد بگوىىد اصغر دقىقًا در ابتدا چند خرگوش داشته است؟

نامعادله هاى زىر را حل کنىد.
4 < 2x  1 (ج  3x  4 ≤ 5x  8 (ب  2x  7 < x  4 (الف

x x x
< −

4 2 3
هـ)   x x≤ −

1

3 2
د) 

حل ىک مسئله

در اىام عىد، خانواده زهرا براى مسافرت مى خواهند با ماشىن خودشان از ىزد به مشهد بروند. هزىنه هر روز 
اقامت در مشهد براى اىن خانواده سى هزارتومان است و هزىنه رفت و برگشت به مشهد روى هم بىست هزارتومان 
است. اگر اىن خانواده در ابتداى سفر چهارصد هزارتومان پول به همراه خود بردارند، حداکثر چند روز در 

مشهد مى توانند بمانند؟ 
معلم، از اکرم خواست تا در پاى تخته اىن مسئله را حل کند. اکرم گفت: ابتدا باىد ببىنىم مجهول مسئله چىست. 
در اىنجا تعداد روزهاىى که خانواده زهرا مى توانند در مشهد بمانند مجهول است و آن را با x نشان مى دهىم. 
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بعد باىد فرضىات و اطالعاتى که در مسئله آمده است را به صورت رىاضى بنوىسىم. در اىنجا مى توانىم بگوىىم 
که اگر از چهارصد هزارتومان، هزىنه اقامت در مشهد را کم کنىم حداقل به اندازه هزىنه رفت و برگشت به 

.20000 ≤ 400000  30000x مشهد باىد باقى بماند، ىعنى
معلم، از فرزانه خواست بقىه مسئله را او حل کند. فرزانه گفت: اىن، ىک نامعادله است و براى حل آن به 
« اضافه مى کنىم. نتىجه مى شود 30000x ≥ 380000  400000  20000. طرفىن  طرفىن »400000
، ىعنى خانواده زهرا مى توانند بىش  / x≤

38
12 6

3


نامساوى را بر 30000 تقسىم مى کنىم و نتىجه مى شود 
از 12 روز در مشهد بمانند.

ىکى از دانش آموزان گفت: اىن جواب قابل قبول نىست زىرا معناى آن اىن است که اىن خانواده با چهارصد 
هزار تومان، مى توانند تا هر وقت که مى خواهند در مشهد بمانند. 

معلم گفت درست است، حتماً در جاىى از حل اىن مسئله اشتباهى رخ داده است. اىن اشتباه در کجاست؟ باىد 
ىکى ىکى عملىاتى را که انجام داده اىم بررسى کنىم تا اشتباه را به دست آورىم.

اکرم گفت من مى دانم اشتباه در کجاست. بهتر است نامعادله را به صورت زىر حل کنىم.
20000 ≤ 400000  30000x  
20000  30000x ≤ 400000  30000x  30000x  
20000  30000x ≤ 400000  
20000  30000x  20000 ≤ 400000  20000  
30000x ≤ 380000  

x /≤
380000

12 6
30000



 
اکرم گفت: با اىن جواب، اىن خانواده حداکثر 12 روز مى توانند در مشهد بمانند و نه بىشتر و اىن جواب 
قابل قبول است. اىن جواب شبىه جواب فرزانه است با اىن تفاوت که جهت نامساوى برعکس آن است. البد 
اشتباه محاسبات فرزانه در آن است که در جاىى باىد جهت نامساوى را تغىىر دهد. اىن عمل احتماالً باىد به 
« انجام شود، زىرا تقسىم بر اعداد مثبت، نامساوى را به همان شکل نگه مى دارد،  هنگام تقسىم بر »30000

ولى تقسىم بر اعداد منفى شاىد نامساوى را برعکس مى کند.
معلم گفت: پس باىد بررسى کنىم که ضرب ىک عدد منفى در طرفىن ىک نامساوى چه تغىىرى در نامساوى 

اىجاد مى کند.
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از تمرىن باال نتىجه مى شود: 

مثال: نامعادله 3x  14 < x  2 را حل کنىد.
. با تقسىم طرفىن اىن نامساوى  4x < 12 و سپس جمع طرفىن با 14 دارىم x با جمع طرفىن نامساوى با

.3<x بر4 نتىجه مى شود

فرض کنىد x و y دو عدد باشند که x< y و فرض کنىد a عددى منفى باشد. 
1ــ طرفىن نامساوى x < y را ابتدا با x و سپس با y جمع کنىد و ىک نامساوى جدىد به دست آورىد.

« ضرب کنىد و پس از ساده کردن نتىجه  a« عددى مثبت است و طرفىن نامساوى به دست آمده را در » a« 2ــ
.ay < ax بگىرىد

اگر طرفىن ىک نامساوى را در ىک عدد منفى ضرب کنىم ىا بر ىک عدد منفى تقسىم 
کنىم جهت نامساوى عوض مى شود و نامساوى در ىک جهت دىگر برقرار مى شود.

1ــ نامعادالت زىر را حل کنىد و مجموعه جواب آن ها را روى محور اعداد مشخص کنىد.

xx −
≤

2 3

5
ب)   x x

− > +
3 2

4 1
2 3

الف) 

x(x  3( < (x  1(2 (د  x x x x
+ < +

2 3 4 5
ج) 

x  8 < 2x  1   ,   2x  1 < 5 (و  x ( x) (x )≤ − − +2 25
1 3

2
هـ) 

xx x , x− < − − < − +1 2 3 2 3 1
2 ز) 

« را قرار دهىد. 2ــ در عبارت هاى زىر در  ىکى از نمادهاى »>« ىا »>« ىا »

.a2  a3 1، آنگاه < a الف) اگر

.a2  a3 آنگاه ،a < 1 0 و < a ب) اگر

.a2  a3 آنگاه a < 0 ج) اگر
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ریاضیات اّول دبیرستان

3ــ کدام ىک از شکل هاى زىر مربوط به مجموعه جواب نامعادله  x  1( ≤ 1  x)2  3است؟

4ــ ىک شرکت سازنده مىزهاى تحرىر، براى پرداخت حقوق کارگران و مخارج دستگاه ها، 3200000 تومان 
هزىنٔه هفتگى دارد. هزىنٔه مواد اولىه براى هر مىز 20000 تومان، و قىمت فروش هر مىز 30000 تومان است.

الف) اگر تعداد مىزهاى تولىد شده در ىک هفته را x بنامىم، مقدار هزىنٔه انجام شده در ىک هفته را به صورت 
ىک عبارت جبرى بنوىسىد.

ب) با فرضىات قسمت )الف)، درآمد به دست آمده در ىک هفته را بنوىسىد.
ج) تفاضل هزىنه از درآمد را سود مى نامند. اىن شرکت حداقل چند مىز در هفته باىد بفروشد تا سود ببرد؟

. a b ab+ ≥
2 2

2 2
5  ــ از طرىق شکل زىر نشان دهىد براى هر دو عدد مثبت a  و b دارىم: 

)الف

)ب

)ج

)د

6  ــ هزىنٔه تولىد x متر سىم برحسب تومان از رابطٔه C  60x  170000 محاسبه مى شود. اگر قىمت فروش 
هر متر سىم 400 تومان باشد، چه مقادىرى از سىم باىد به فروش برسد تا کارخانه ضرر نکند؟
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تمرىن هاى تکمىلى

فصل اول ــ اعداد و نمادها:
5− را روى محور نماىش دهىد. 1ــ عدد 1

2ــ الف) عبارت »حاصلضرب عدد ىک دوم در خودش کوچکتر از ىک دوم است« را به زبان رىاضى بنوىسىد.
ب) عبارت قسمت )الف) را براى عدد دلخواه  به زبان فارسى و رىاضى بنوىسىد.

× را در نظر بگىرىد على و حسن دو دانش آموز هستند که ترتىب هاى  + ÷ × − × ÷2 3 2 5 2 6 4 2 3ــ عبارت 
زىر را براى به دست آوردن عبارت فوق مشخص کرده اند که هر دو درست است:

2 * 3  2 ÷ 5 * 2  6 * 4 ÷ 2
 

الف) ىک ترتىب درست دىگر براى انجام عملىات فوق ذکر کنىد.
ب) کدام وىژگى از اعمال است که نشان مى دهد ترتىب على و حسن درست است؟

فصل دوم ــ مجموعه ها:
1ــ در هر کدام از قسمت هاى زىر،

اگر A و B و C زىر مجموعه هاىى از اعداد طبىعى باشند در هر کدام از قسمت هاى زىر A و B و C را طورى 
مشخص کنىد که شراىط ذکر شده را داشته باشد:

 B ∩  C  ∅ ⊃ B       د)   A و C ⊂  A (ج        A ∩  B  C (ب          B ⊂  C  و A ⊂  B (الف

فصل سوم ــ توان رسانی و ریشه گیری:
1 ــ رىشه هاى دوم اعداد زىر را به دست آورىد.

a4b12 (د  b4 (ج ب) 104   1
49

الف) 

2 ــ رىشٔه سوم اعداد زىر را محاسبه کنىد.

a
b

6

9
ج)   a3 (ب الف)  0/008 

ترتىب پىشنهادى على

ترتىب پىشنهادى حسن
1

1

٦ ٢ ٣ ٧ ٤ ٥

٥ ٦ ٣٧ ٤٢
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ریاضیات اّول دبیرستان

3 ــ حاصل عبارت هاى زىر را به دست آورىد. 

3 )الف                               64 36 )ب     36 )ج           

49

3−/ )د 0 125 b )هـ 
c

6
3

3              

4 ــ عبارت هاى زىر را ساده کنىد. 

3− )الف 64

27
a )ب  318 a )ج  b

c

7 2
3

324
 

ـ حاصل ضرب هاى زىر را به دست آورىد و آن ها را ساده کنىد.  5  ـ

3× )الف  2 2 3 ) )ب     )− × −5 6 2 18 / )ج                   /×0 2 0 18       

a )د  b a b×
3 34 3 22 ) )هـ  )× −3 32 4 3 2                             

6 ــ مخرج اعداد و عبارت هاى زىر را گوىا کنىد و آن ها را به ساده ترىن صورت بنوىسىد.

3 )الف

1

4
a )ب   

1  )ج                                  
a

3 2

1                      

 )د  
x3

1

4
a )هـ  

b c
3

3

4

3
                                                             

7 ــ حاصل عبارت هاى زىر را به دست آورىد.

4− ) الف  2 2 2 3+ ) ب   34 5 40 − ) ج  33 16 250

81 3
 

3− ) د 35 6 2 6 a ) هـ  b c b+ y ) و  y− 3 43 8  

a ) ز b a c−2 4 2    
8 ــ به جاى  عدد مناسب قرار دهىد. 

+ ) الف + =5 20 7 5    
 

+ ) ب  − =3 3 312 96 3 12    
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فصل چهارم ــ چندجمله ای ها و اتحادها:
1ــ حاصل عبارت هاى زىر را به دست آورىد.                         

  )x2  y2(  (x2  2y2)  ) الف
                                                                                  )4y  ax(  (x  y)) ب            
x ) ج                    x x x− − + −21 1 3

4 1
2 3 2

  
2ــ حاصل عبارت هاى زىر را به ساده ترىن صورت بنوىسىد. 

)4x3 (x  y  1 ) ب                                             )3x (y  z ) الف                                                      
                                                )a  b( (a  c) )  د  )a  b( (x  y) ) ج

3ــ با استفاده از شکل روبرو فرمول مساحت ذوزنقه
را از طرىق مساحت مثلث ها به دست آورىد.

4ــ کدام ىک از تساوى هاى زىر اتحاد هستند؟ 
3x  y  x  3y ) الف                                                       y2  1  y ) ب    

   x  1( (x 1( (x4  x2  1(  x6  1) ) ج 
5ــ با استفاده از اتحادها حاصل عبارت هاى زىر را بنوىسىد. 

) ) ب     )4x  5((4x  3)) الف  x)( x)− − =
1 1

2
3 3

                            
)2a  3( (2a  3) ) د  )a2  b2((a2  b2) ) ج    

6ــ به کمک اتحادها عبارت هاى زىر را تجزىه کنىد. 
x ) ب                       x2  8x  15) الف  x+ + =2 1

4
               x2  2x  8 ) ج                                       

7ــ حاصل عبارت هاى زىر را به کمک اتحادها به دست آورىد. 

x) ) الف  )(x x )− + + =21 1 1
2 2 4

  )2a  3b((4a2  6ab  9b2) ) ب  

x) ) ج  )+ =31

3
    ax  1(3) ) د  

8  ــ به کمک اتحادها، عبارت هاى زىر را به صورت ضرب دو ىا چند عبارت بنوىسىد. 
a ) ب   27x3  y3 ) الف   − =3 1

8
b ) ج                  + =3 8

27
                    

9ــ چندجمله اى هاى زىر را تجزىه کنىد.
x9  1 ) الف x5  x ) ب                                      
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فصل پنجم ــ معادالت درجه اول و معادلۀ خط:
1   ــ دو منبع آب  A و B به شکل زىر در اختىار دارىم.

A                                                           B

گنجاىش منبع A، 120 لىتر و گنجاىش منبع B، 70 لىتر است. اىن دو منبع را پر از آب مى کنىم و در لحظه 
t شىر هر دو را همزمان باز مى کنىم. در هر ثانىه از شىر منبع A، 3 لىتر آب و از شىر منبع B، 2 لىتر آب   0

خارج مى شود.
الف( کدام منبع زودتر خالى مى شود و چند ثانىه زودتر خالى مى شود؟

ب( آىا زمانى مى رسد که حجم آب در دو منبع مساوى شود؟
ج( آىا زمانى مى رسد که حجم آب در منبع B نصف حجم آب در منبع A شود؟

برگهٔ  کاغذ  بوده است. در ىک  بىمارى در جلسٔه درس معادالت درجه اول غاىب  به دلىل  2ــ دوست شما 
چگونگى حل معادلٔه 3x  17  32 را براى او توضىح دهىد.

3ــ دو نقطه روى محور  xها بىابىد به طورى که فاصلٔه آن ها چهار باشد و ىکى از اىن نقاط روى نىم خط منفى 
و نقطٔه دىگر روى نىم خط مثبت باشد. اىن مسئله چند جواب دارد؟ 

4ــ نقطٔه A به عرض 3 را روى محور yها در نظر بگىرىد. دو نقطٔه B و C را روى محور x ها بىابىد به طورى 
که مثلث ABC در رأس A متساوى الساقىن باشد )AB=AC(. مسئله چند جواب دارد؟ 

آىا مى توانىد دو نقطه روى محور x ها بىابىد که مثلثى ABC متساوى االضالع باشد؟ مسئله چند جواب دارد؟ 

C را در صفحه  مشخص کنىد. 
 

=  − 

0

1
B و 

− 
=  
 

2

1
A و 

 
=  
 

1

2
5ــ با رسم محورهاى مختصات سه نقطه  

الف( شىب خط هاىى که اضالع مثلث ABC را مى سازند حساب کنىد. 
ب( نقطٔه C را طورى تغىىر دهىد تا شىب همٔه  اضالع مثلث ABC مثبت شود. 

ج( نقطٔه A را طورى تغىىر دهىد تا شىب همٔه اضالع مثلث ABC منفى شود.
 x  2y  1 بگذرد و بر خط y  x  3  3وx + 2y  6  6ــ معادلٔه خطى را بنوىسىد که از محل تقاطع دو خط

عمود باشد. 
7  ــ معادلٔه خطى را بنوىسىد که از محل تالقى دو خط x  7y  1 0 و x  7y  3 0 مى گذرد و با خط 

4x  y 5 موازى است.
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نامعادالت درجه اول

فصل ششم ــ نسبت هاى مثلثاتی:
1ــ در مثلث زىر مقادىر x و y و z را به دست آورىد.

12

 .tan θ  a بسازىد که θ بنامىد. ىک زاوىٔه حاده a 2ــ ىک عدد مثبت انتخاب کنىد و آن را
3ــ هواپىماىى در ارتفاع 3000 مترى در حال پرواز است. اىن هواپىما وقتى به فاصلٔه 5 کىلومترى باند فرود 
مى رسد، روى ىک خط شروع به پاىىن آمدن مى کند تا در ابتداى باند به زمىن برسد. تانژانت زاوىه اى که مسىر 
اىن هواپىما با سطح زمىن مى سازد چقدر است؟ از روى تانژانت اىن زاوىه با رسم مثلث و استفاده از نقاله تعىىن 

کنىد هواپىما با چه زاوىه اى به زمىن رسىده است؟ 

 
   

داده  تکىه  دىوارى  به  متر   8 طول  به  نردبانى  4ــ 
شده است. زاوىٔه نردبان با سطح زمىن 75 درجه 
دارد؟  فاصله  چقدر  زمىن  تا  نردبان  نوک  است. 
مثلثاتى زاوىٔه 75  از نسبت هاى  )راهنماىى: ىکى 
درجه را با استفاده از نقاله و رسم مثلث قائم الزاوىه 

و اندازه گىرى با خط کش حساب کنىد.) 
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A
B E

C

F

θ

 AE و AC قائمه هستند و طول ضلع هاى E در رأس AEF و مثلث B در رأس ABC 5 ــ در شکل زىر مثلث
برابر 1 مى باشند و زاوىٔه رأس A را θ مى نامىم.

الف) طول اضالع BC، AB و EF را برحسب ىکى از نسبت هاى مثلثاتى زاوىٔه θ حساب کنىد.

AF برحسب نسبت هاى مثلثاتى زاوىٔه θ حساب کنىد. AC
AE AB

= ب) طول ضلع AF را از طرىق تساوى 

. tan
cos

= + θ
θ

2
2

1
1 ج) طول ضلع AF را از طرىق قضىٔه فىثاغورس به دست آورىد و نتىجه بگىرىد 

فصل هفتم ــ عبارت هاى گویا:
1ــ مخزن آبى دو شىر دارد. اگر ىکى از اىن شىرها را باز کنىم در 90 دقىقه 100 لىتر آب را تخلىه مى کند. 
اگر دو شىر را با هم باز کنىم 100 لىتر آب در 20 دقىقه تخلىه مى شود. اگر شىر دوم را به تنهاىى باز کنىم، در 

چند دقىقه 100 لىتر آب تخلىه خواهد شد؟ 
2  ــ مستطىلى درنظر بگىرىد که طول و عرض آن اعداد x و y باشند. داىره اى درنظر بگىرىد که محىط آن برابر 
محىط اىن مستطىل باشد. نسبت مساحت اىن داىره را به مساحت اىن مستطىل بنوىسىد و به عنوان ىک عبارت 
جبرى گوىا بودن ىا نبودن آن را تعىىن کنىد. درحالتى که اىن مستطىل، ىک مربع باشد، اىن نسبت به چه شکل 

در مى آىد؟
3 ــ قاعده متوازى االضالعى براى عددى مانند x برابر x  2 و مساحت آن برابر 2x2  3x  2 است. ارتفاع 

اىن متوازى االضالع را برحسب x به دست آورىد.
    x x

xx
+ −

÷
−−

2

2

1 1

24

4  ــ حاصل عبارت  روبه رو را ساده کنىد.  

5  ــ نشان دهىد چندجمله اى 3x4  (5  3a( x3  5ax2  x  a بر x  a بخش پذىر است.
6ــ خارج قسمت و باقىماندهٔ تقسىم زىر را به دست آورىد.

xx x +
+ −

2
2 4 2

2
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a ضرب شود، حاصل برابر a2  b2 مى شود؟  b+ 7 ــ کدام عبارت جبرى در 

x چىست؟
x

+
1 x باشد حاصل  = +2 3 8 ــ اگر 

فصل هشتم ــ معادالت درجه دوم و حل آنها:
1xxــ با روش مربع کامل معادلٔه زىر را حل کنىد. − =2 6

5 5

2ــ کدام ىک از معادالت زىر فقط ىک جواب دارند؟ جواب آن را بىابىد.

x2  3x  4 0    
3ــ با استفاده از فرمول کلى جواب  معادالت درجه دوم، معادله زىر را حل کنىد.

x ( )x− + + =2 2 1 2 0   
4  ــ در شکل زىر در کنار زمىنى مربعى شکل به طول 80 متر باغچه اى به ابعاد x و x  3 درست کرده اىم اگر 

باقىمانده مساحت زمىن 4900 مترمربع باشد مقدار x چىست؟

5ــ عددى طبىعى بىابىد که مربع آن 342 واحد بىشتر از خود عدد باشد.

فصل نهم ــ نامعادالت درجه اوّل:
A(a در ربع دوم صفحه مختصات باشد. 2,3 6a( را چنان بىابىد که نقطٔه a 1ــ مقدار

2  ــ حدود m را چنان بىابىد که معادلٔه درجه دوم x2  3x  m  1 0 داراى رىشٔه حقىقى نباشد.
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1ــ مجموعه مقاالت کمىتٔه فرهنگ و تمدن اسالم و اىران، دبىرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى
2ــ رىاضىات 1 چاپ 1386، على رضا مدقالچى، اسماعىل بابلىان.

 FUNCTIONS, STATISTICS AND TRIG O NOM E TRY SHARON, L. SENK ــ٣ 

AND OTHERS. 

  .MATHEMATICS, SCOTT FORESMAN, ADDISON WESLEY ــ٤

.MATHEMATICS FOR STUDENTS, J.L.MARTIN, MCMILLAN ــ٥

.MATHEMATICS FOR TEACHERS, J.L.MARTIN, MCMILLAN ــ٦

 ,MATHEMATICAL IDEAS, CHARLES D.MILLER, SEVENTH EDITION ــ٧ 

HARPER COLLINS PUBLISHER.

.MIDDLE GRADES MATH TOOLS FOR SUCCESS PRENTICE HALL ــ٨

.PRINCIPLES & STANDARDS FOR SCHOOL MATHEMATICS N.C.T.M ــ٩

 REAL LIFE MATHEMATICS, EVERYDAY USE OF MATHEMATICS ــ١٠

CONCEPTS, EVAN M.GLAZER , JOHN W. MCCONNELL GREEN WOOD 

PRESS. 

WWW. TIMSS/RELEASED ITEMS/ MATHEMATICS /08ــ١١

(TIMSS 20082003 .)سؤاالت قابل انتشار          
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