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با زبان دقیق و جزئیاتی کامل بیان نماید  هر دسته عملی که مراحل انجام کاري را:الگوریتم
به طوري که ترتیب مراحل و شرط خاتمهی عملیات درآن کامال مشخص شده باشد را 

  .الگوریتم گویند

منظور از زبان دقیق آن است که الگوریتم دقیقا به همان صورتی که مورد نظر نویسنده است 
اجراي الگوریتم قدم به قدم به رعایت منظور از ترتیب مراحل آن است که مراحل .اجرا گردد

منظور از جزئیات کافی آن است که در طول اجراي الگوریتم عملیات .حدتقدم مشخص باشد
ر از پایان خاتمه پذیر .منظو.ناشناخته پیش نیاید و باعث انحراف از مسیر و هدف اصلی نگردد 

  .ه خاتمه یابدپس به هر حال الگوریتم باید در زبان دلخوا.بودن الگوریتم است

باید مراحل خوب و خاصی اجرا براي تهیه یک الگوریتم خوب و کارآمد :مراحل تهیه الگوریتم
تعریف دقیق مسئله باید مسئله را تجزیه وتحلیل کرد تا کوچکترین خللی در آن وجود ) 1.شود

داد (لهتعیین ورودي و خروجی مسئ)3). متغیر ها مورد نیاز(تعیین عوامل اصلی)2.نداشته باشد
  اشکال گذاري)5.بررسی راه حل هاي مختلف مسئله )4) .ه ها و اطالعات

مراحل انجام کار رابا اشکال هندسی نمایش می .بیان تصویري الگوریتم می باشد :فلوچارت
  دهند و به کمک خطوط به هم وصل می شود این اشکال 

  بیضی براي نمایش دادن شروع و خاتمه ي عملیات:عبارتنداز
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متوازي االضالع براي ورود اطالعات و همچنین خروج .بر اي محاسبه و مقدار دهی مستطیل
  لوزي سوال و تصمیم گیري.اطالعات 

  خروجی اطالعات روي کاغذ                        

  نمایش دهد؟فلوچارتی را رسم کنید که دو عدد را خوانده و حاصل ضرب آنها را 

  

  فلوچارتی را رسم کنید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را ترسیم کنید؟

  

  

قائم الزاویه  فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع یک مثلث را خانده و تعیین کند که آیا مثلث
  است؟

 

 

 

 

 

  

r 

 

پایان A, B  C=A+B C شروع

 شروع
P=2   

S=    

S, P پایان 

  a,b,c شروع
 

 
 

 
 

Yes 
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  .را محاسبه کند  فلوچارتی را رسم کنید که ریشه معادله ي دوم  

  

  

  

  

  

عددرا گرفته اگراضالع مثلث بودن مساحت آن را محاسبه نمایش 3فلوچارتی را ترسیم کنید 
  .دهند

  

  

  

  

  

  

∆ a,b,c شروع
 

 
 پایان  

  a,b,c شروع
D=p(p-a)(p-b)(p-c) 

  √=S پایان

NO 
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  .نماییدالگوریتم و فلوچارتی که اعداد زوج دو رقمی را یکی یکی محاسبه 

  

  

  

را گرفته و اعداد کوچکتر یامساوي آن را  17عدد طبیعی الگوریتم و فلوچارتی نمایش دهدکه 
  .یکی یکی چاپ نماید

  

  

  

را یکی یکی  100و کوچکتر  50الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که اعداد زوج بزرگتر از 
  .چاپ کرده و در پایان مجموع آن ها را نیز بنویسد

  

  

  

≥I=10 I شروع 98 I=I+2 

 پایان

I 

 n شروع

I≤   

I=1  

 پایان

I I=I+1  

 شروع

I=52, 
S=0 

I< 10 

S=S+I  

 پایان

I I=I+2  

S 
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  محیط مطلب از چند بخش تشکیل 

 Common History دستورات را ذخیره می کند  

Workspace ماتریس ها را نگه داري می کند.  

Common windows همه ي عملیات محاسباتی درآن انجام می گیرد  

Current folder مسیر ذخیره کردن است  
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  :معرفی ماتریس

را با یک یه هاي هر سطرآبراي معرفی ماتریس ها درآیه هاي آن را بین دوکروشه قرار داده و در
استفاده می ) ;(رفتن به سطر بعدي عالمت سیمی کالنوبراي ,فضاي خالی ویا عالمت کاما 

  .شود

A=    

 A= [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9] 

یعنی سطر دوم ستون  A(2,3)=6.براي معرفی درآیه ها میتوان از دستور زیر استفاده کرد
  سوم

  .استفاده میشود clearازWorkspaceوبراي  clcنکته براي پاك کردن صفحه از 

 A (2, :) مفهوم آن است که سطر دوم درایه هاي آن را به ما می دهد.  

A (1, :) =5  می گذارد 5کل سطر اول ماتریس را.  

A (:, 2) =20  گذارد می20راکل ستون دوم.  

A (1, :) =[] کل سطر اول را پاك می کند.  

  .براي تعیین محدوده ي یک دایره نیز به کار می رود:از عالمت :نکته 
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B=1:5  می سازد 5تا1معرفی یک ماتریس سطري ار.  

B=1:2:9  جدا می کند2را با فاصله ي  9تا1از.  

B'  براي تبدیل سطر به ستون یک ماتریس  

  جمع و تفریق ماتریس ها

شرط جمع و تفریق ماتریس ها آن است  که ماتریس ها هم مرتبه باشند یعنی تعداد سطرها و 
در این صورت مجموع یا تفاضل درایه هاي نظیر در .باشندستون هاي آن ها باهم برابر  

  :مثاال.ماتریس هم مرتبه ي دیگر به دست می آید

A= B=  A+B=   

ضرب یک عدد در یک ماتریس اگر عددي در یک ماتریس ضرب شود تک تک درایه هاي آن 
  .عدد ضرب خواهد شد

ماتریسی که جاي سطر و ستون نظیرش را با هم عوض می کندو به :سترانهاده یک ماتری
یاصورت   A' نشان می دهند.  

اگر بخواهید دو ماتریس را با یکدیگر ضرب کنیم شرط انجام آن یکی بودن تعداد سطرها :نکته
  .اولی با ستون ها دومی می باشد
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 Bبا تعداد ستونهاي  A را محاسبه کنیم باید تعداد سطریهاي A*Bبراي مثال اگر بخواهیم 
  .برابر باشد

یا 2*2ماتریس حاصل ضرب تعداد سطرهایش برابر است با تعداد ستون ماتریس دوم و همیشه 
  .می باشد 3*3

A= B=  

A*B=وB*A=  

  خودآزمایی

  باشد؟ 19تا11هاي آن اعداد فرد بین  چگونه میتوان یک ماتریس سطري نوشت که درآیه)1

  باشد؟ 50تا55چگونه میتوان ماتریس سطري نوشت که درآیه هاي آن اعداد )2

  را استخراج کرد؟ 3*3چگونه میتوان سطر دوم یک ماتریس )3

  را استخراج کرد؟ 3*3چگونه میتوان ستون سوم یک ماتریس )4

  ج کرد؟را استخرا 3*3چگونه میتوان سطر سوم یک ماتریس ) 5

  را حذف کرد؟ 3*3چگونه میتوان ستون اول یک ماتریس )6
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  را صفر قرار داد؟ 3*3چگونه میتوان سطر دوم یک ماتریس )7

  براي ضرب دوماتریس چه شرایطی باید باشد ؟) 8

  را استخراج کرد؟ 3*3چگونه میتوان سطر دوم و سوم وستون دوم وسوم یک ماتریس )9

  B=A(2:3,2:3))        9ج

  A=  
     1     2    3  

     4     5     6  

     7     8     9  

B=A (2:3, 2:3)  
B  

     5     6  

     8     9  

  براي مشخص نمودن درآیه سطردوم و ستون سوم از چه دستوري استفاده میشود؟)10

براي کنارهم قرار گرفتن دوماتریس وبراي زیر هم قرار گرفتن دوماتریس طبق دستور زیر :نکته 
  .عمل می کنیم
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A= 

    2     4  

         5     -1  
B=  

1     3  

-2     6 

C=[A,B] 
C  

2     4     1     3  

5    -1    -2     6  
 
D=[A;B]  

D =  

2     4  

5    -1  

1     3  

-2     6  
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  براي گرد کردن اعداد: roundدستور 

  براي گرد کردن به سمت پایین:floorدستور

  به سمت باالبراي گرد کردن : ceilدستور 

  براي انتخاب مقدار صحیح:fixدستور 

  به معنی بی نهایت:infدستور 

  πعدد پی :piدستور

  .ماتریسی می سازدکه همه ي درآیه هاي آن صفر است: zerosدستور 

  .ماتریسی می سازد که همه ي درآیه هاي آن یک می باشد: onesدستور 

  .یک و بقیه درآیه ها صفر می باشدماتریسی که درآیه هاي قطر اصلی ):I(ماتریس واحد

eye(3) 

0    0     1  

     0     1     0  

1     0     0  
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  :استخراج درایه هاي قطر اصلی یک ماتریس

 diag(A)=  A= 

diag(diag(A))=  

  diag(B)=  B=  

از .مسیر زیر را دنبال کنید command windowبراي بزرگ کردن اعداد پنجره  
file بررويpreferences که از قسمت سمت .کلیدکنید پنجره اي با همین نام باز میشود

  .چپ بر روي گزینه فونت کلیک می کنید و اندازه و فرمت حروف را تغییر می دهید
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A*BA را ضرب در B میکند- A/BA  را تقسیم برB  میکند-A\BB  را تقسیم برA میکند.  

A.*B 

A./B درایھ ھایA  را تک تک دردرآیھ ھایB  تقسیم می کند/ضرب.  

A.\B 

  .استفاده میشود  C^.5یا مثال sqrtبراي جذر گرفتن از دستور 

استفاده می    یا  ()invبراي معکوس کردن ماتریس از دستور :معکوس کردن ماتریس
آن نحوه محاسبه ماتریس معکوس بدین صورت است که ماتریس واحد را تقسیم بر .شود

  .(I/A)ماتریس می کنیم

  :حل چند معادله چند مجهول

2x+3y=19 

3x-2y=-4 

   x=2,y=5      

  Aماتریس ضرایبX  ماتریس مجهوالت    Lماتریس مشاهدات      

    AX=L       L*X=  X=inv(A)*Lصورت کلی معادالت ماتریس       

  =X    معکوسماتریس

  :تمرین
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مجهوالت وضرائب را نوشته سپس مقدار مجهوالت را به کمک مطلب ,ماتریس مشاهدات 
  .محاسبه نماید

2x-3y+4z=-8 

3x-z=4 

2y-2z=6 

2x-y-t=0 

3x+2z-3t=-3 

g-z-t=-5 

x+2y-3z-2t=-12 

  :محاسبه توابع مثلثاتی

مطلب زوایاي معرفی شده را براي محاسبه توابع مثلثاتی به رادیان در نظر می  در نرم افزار
 sin(1),cos(pi/2),tan(pi/4).گیریم

  براي مثال.براي معرفی زوایاي درجه یا گرادي مقدار داخل پرانتز را تبدیل به رادیان می نماییم

.sin cosیا sin(30*pi/180)میشود  ∗  cos(80*pi/200)میشود   

این توانایی از .بگذاریم می توانیم مستقیما درجه را به جاي رادیان تایپ کرد dاگر بعد از تابع 
  sind,cosd,tand.به بعد در مطلب گذاشته شده است 2007نسخه 
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  asind,acosd,atand.بع توابع مثلثاتی اضافه می کنیم aبراي آرك گرفتن یک 

براي .نرابه صورتماتریس نشان می دهدوقتی که یک ماتریس یا دستور می دهید آ:نکته 
  .سمیکالن استفاده می کنید ;جلوگیري از این کار از

  .را می دهد x=inv(A)*L همان مفهوم  A/L:نکته

  .جمع درآیه هاي ستونهاي یک ماتریس است sum(A): نکته

  .یه هاي ستونهاي یک ماتریس را می دهدآجمع در sum(A,1):نکته

  .هاي سطرهاي یک ماتریس را می دهد جمع درآیه sum(A,2) :نکته

بیشترین مقدار  max(A)کمترین مقدار سطرهاو  min(A):نکته
  abs(A)قدر مطلق ,میانگین سطرها mean(A,2),میانگین ستونهاmean(A,1),سطرها

  .می باشد

 format long g.رقم اعشار می باشد14براي نوشتن ممیز تا  format long:نکته 
تا دورقم اعشار  format bank.رقم اعشار رامینویسد ولی صفرهارا نشان نمی دهد14

  .تاچهار رقماعشار رانشان می دهد format short رانشان می دهد و

  :ترسیم کردن یک دستور

x=0:360; 
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y=sind(x); 

plot(x,y) 

  
  

  
 

  

  برنامه نویسی در مطلب
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که از آن می توان در .توانایی بسیار قابل توجه ي که مطلب دارد قدرت برنامه نویسی می باشد 
) Mفایل پسوندبا M(براي این که باید یک .حل معادالت و فرمول هاي پبچیده استفاده کرد

راانتخاب می  SCRIPTگزینه  NEWبراي برنامه نویسی از منو فایل وگزینه .ایجادکرد
باز میشود و امکان برنامه نویسی را براي شمافراهم  EDITORا نام پنجره اي ب.کنیم

  .مینماید
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حاصل ضرب و تقسیم آن دورا ,تفاصل ,برنامه بنویسید که دوعدد راگرفته وسپس مجموع *
  .محاسبه کند

 

  برروي گزینه Debugاز منوي  براي ذخیره کردن و اجراي برنامه

F5) (save file and Run  کلیک کلیک کنید تا مقادیرa,b  را وارد کنیدو نتیجه را
  .ببینید

disp :توضیحات مربوط به عمل محاسباتی راچاپ می کند.  

  .برنامه بنویسید که دو ماتریس را گرفته و مجموع و تفاضل آنها را محاسبه نماید*

  
  به صورت زیر چاپ می شود
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  مطلب با اعداد مشکل دارد برنامه ها را با حروف ذخیره کنید زیرا:نکته

  .برنامه بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دو راگرفته و ریشه هاي آن را محاسبه کند*

  

  
  .رابخوبی حل می کند4؛3؛2دالت درجهاریشه هاي مع roots(A)دستور :نکته
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 cotوtanوcosوsinبرنامه بنویسید که مقدار یک زاویه را برحسب درجه گرفته و مقدار *
  :آن ر محاسبه کند

  

  
 A(100,100),B(130,140)برنامه بنویسید که فاصله دو نقطه به مختصات *

  .رامحاسبه نماید
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برنامه بنویسید که زوایاي یک چهار ضلعی را گرفته و خطاي بست زاویه ي را محاسبه *
  .نمایدو زوایاي راتصحیح نماید

  
  .به چند طریق قابل اجرا میباشد: ifدستور 

  .نوشته می شودendوifشرطی تک انتخابی که بین 

 bبزرگتر از  c برنامه بنویسید که دو عدد بخواند اگر عدداول بزرگتر بود بنویسید*
  :bکوچکتر از  c درغیراینصورت بنویسید

  

  
  .یک فضاي خالی بگذارید بعد شرط را اعالم کنید ifبعد از حرف :نکته
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  :راخوانده واگر زوج بود بنویسد زوج و اگر فرد بود بنویسید فردبرنامه بنویسید که یک عدد *

  .را محاسبه می کند nبر aباقی مانده تقسیم  mod(a,n)دستور :راهنمایی

  
منفی بود بنویسید ریشه  ∆برنامه اي بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دو را گرفته اگر*

بزرگتر از صفر بود بنویسد  ∆اگر .صفر بود بنویسد یک ریشه دارد ∆نداردواگر 

  :دوریشھ دارد

  
 ~,not.میباشد) یا(درمطلب به معنی   |, or.می باشد)و(در مطلب به معنی  &یا and:نکته

  .میباشد)اینچنین نیست (به معنی 
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  .که یک رقمی یا دو رقمی بودن عدد طبیعی را مشخص نمایدبنویسیدبرنامه *

  
  دستور شرطی دو انتخابی

If……else…end  
  elseدرغیراینصورت

 okبرنامه بنویسید که عدد طبیعی را گرفته و در صورت زوج بودن ویک رقمی نبودن پیغام *
  .دهد Errorدهد و درغیر اینصورت پیغام 
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را گرفته اگرمثبت بود بنویسید مثبت واگر منفی بود بنویسد برنامه بنویسید که یک عدد*
  .مثبت محسوب شودء صفرهم جز,منفی

  

  
برنامه بنویسید که یک عدد را گرفته و اگر زوج بود بنویسد زوج درغیر این صورت بنویسید *

  .فرد

  
  

  دستورشرطی چند انتخابی

If ……elseif…….elseif…..elseif…….end 

  elseifدرغیراینصورت اگر
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برنامه بنویسید که یک عدد راگرفته اگر بر عدد اول یک رقمی بخش پذیر بود پیغامی که بر *
  .آن عدد بخض پذیر است را بنویسید

  
برنامه بنویسید که مختصات دوسر پاره خط را گرفته و طول و ژیزمان امتداد آن را محاسبه *

  .نمایید
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  :نوشتن تابع از روي ریشه ها

  
  :پیداکردن مقدار عددي ریشه ها

Y=     
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  مشتق گیري 

  
  انتگرال گیري

  
  ضرب چند جمله اي 

   C=conv(a,b) 

a را ضرب درb می کند.  
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  تقسیم چند جمله اي

 d=deconv(a,b) 

  .براي تکرار یک عملیات به کار می رود:دستور حلقه

 Forتعداد تکرار   

  دستورات

end 

  .را بنویسید 10زوایاي مضرب  sinبرنامه اي بنویسید که *

  
 for i=1:nدرکل شمارنده 

  .....دستورات

end 

  .برنامه ي بنویسید که پنج عدد را گرفته و مجموع آنها را محاسبه و نمایش دهد*
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  .عددرا گرفته وسپس اعداد و میانگین آنها را چاپ نماید5برنامه بنویسید*

  
  .میتوان طوري برنامه نویسی کرد که اعداد را به صورت ماتریسی بگیرد:نکته

  .نویسید از توابع هاي خود مطلب استفاده می کنیم وقتی برنامه اي بصورت ماتریسی می:نکته

دانشجو را گرفته سپس نمرات و مجموع و میانگین نمرات  nبرنامه بنویسیدکه نمرات تعداد *
  .آنها را نمایش دهد
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  .دهنه حل نماید nبرنامه بنویسید که جدول ترازیابی تدریجی را با*

  
  .فاکترول آنرا محاسبه نمایدبرنامه بنویسید که یک عدد را گرفته و *

  
برنامه بنویسید که تعداد درسها واحدهاي یک دانشجو را گرفته و معدل وي را محاسبه *

  .نماید
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  ؟برنامه بنویسید که یک عدد را گرفته و مشخص نماید که این عدداول است یا نه*

  

  

  .دهدبرنامه بنویسید که عددي را بخواند و مقسوم علیه هاي آنرا نمایش *
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  .براي سواالت زیر فلوچارت و برنامه بنویسید

  .سه عدد رابخواند و میانگین ، مجموع آنها را محاسبه و چاپ نماید*

  

  

  سه عدد رابخواند و بزرگترین آنها را چاپ نماید *

  

  
  

  

mailto:Smm1371@gmail.com


Page                                                                        ٣۴ of ۵٠ 
 

Smm1371@gmail.comسعید مشعوف حممدی 

  :معادله درجه دو را حل کند*

  
  .اعداد زوج دو رقمی را نمایش دهد* 

  
  .را نمایش داده و مجموع آنها را بدست آورداعداد فرد دو رقمی *

  
  را گرفته ومجموع عبارت زیر را محاسبه نماید nعدد طبیعی *

  6-1)                   

 

         6-2)  
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6-1) 

  

  .سه عدد را بخواند و مشخص نماید که آیا با آنها می توان یک مثلث ساخت *

  
  .دستور فاکتوریل یک عدد را بخواند و فاکتوریل آن را چاپ نمایدبدون استفاده از *
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  .ضلعی را گرفته و مقدار خطا و زوایاي سرشکن شده راچاپ نماید nزوایاي یک *
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  .مختصات دونقطه را گرفته و طول وِژیزمان امتداد آنها را محاسبه نماید *

  
  .عددي را بخواند و مشخص نماید اول است یاخیر*
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مختصات سه راس یک مثلث را گرفته و طولها و زوایا و محیط و مساحت را محاسبه  *
  .نماید
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و انحراف معیار و  meanوsum وmin وmax سري مشاهدات را گرفته و مقدار *
  .واریانس آنها را نمایش دهد

  
  .چاپ نمایدبرنامه بنویسیدکه عددي را بخواند و مقسوم علیه هاوتعداد مقسوم علیه ها را *
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  .برنامه بنویسید که عددي را بخواند ومقسوم علیه و تعداد ومجموع آنها را چاپ نماید*

  
  :دستورات دیگر مطلب

  .را نمایش می دهد nاعداد اول را تا  primes(n)یافتن اعداداول 

  .ر ا به اعداد اول تجزیه می کند factor(n)nتجزیه اعداد اول 

  .را محاسبه می کند nفاکترویل factorial(n) فاکترویل

  .را محاسبه می کند a,bب م م  gcd(a,b)بزرگترین مقسوم علیه مشترك 

  .ر امحاسبه می کندa,bك م مlcm(a,b) کوچکترین مقسوم علیه مشترك

  .را محاسبه می کند nthroot(a,b)ام عدد nریشه 

  .عدددوم می کند عدداول را به توان.را محاسبه می کند power(a,b)به توات رساندن 

  :برنامه بنویسید که مجموع عبارت زیر را محاسبه نماید*

mailto:Smm1371@gmail.com


Page                                                                        ۴١ of ۵٠ 
 

Smm1371@gmail.comسعید مشعوف حممدی 

  
  برنامه بنویسید که عددي را بخواند که آیاعددکامل است یا خیر؟*

  .عددي کامل است که با مجموع مقسوم علیه ها یش غیر از خود عدد برابر باشد:راهنمایی

  
  

  :توابع آماري
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میانه , mean(a) میانگین, max(a)بیشترین مقدار, min(a) مقدار کمترین
median)واریانس(انحراف معیار,)عددوسط(var(a) ,انحراف استانداردstd(a) 

انحراف استاندارد آن رامحاسبه ,واریانس,میانه ,عدد را گرفته و میانگین 5برنامه بنویسید مه*
  .نماید

  
یا ,است1بنویسیداعداد شما.را به آن بدهید3یا  2یا 1برنامه بنویسید که اگر اعداد *
  .نیست1,2,3استواگر عدددیگري بود بگوید اعداد شما 3استو یا 2

  

mailto:Smm1371@gmail.com


Page                                                                        ۴٣ of ۵٠ 
 

Smm1371@gmail.comسعید مشعوف حممدی 

  
  روش دیگر

 

را وارد 2را وارد کنیم آنها را جمع و اگر  1اگر عدد ,برنامه بنویسید که دو را گرفته*
وارد کنیم آنها را تقسیم و را 4را وارد کنیم آنها را ضرب و 3کنیم آنها را تفریق و اگر 

  .اگر عدد دیگري وارد شد از برنامه خارج شود
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  :تکمیل دستور حلقه

  
  )در حالی که چنانچه(while:دستور شرطی

  .دستور فوق حلقه شرطی و حلقه ي کنترلی است:نکته
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  :درحلقه continueدستور 

  چاپ نکردن-دستور فوق یعنی درنظر نگرفتن:نکته

  

  
  :در حلقه breakدستور 

  بریدن-دستورفوق یعنی قطع کردن:نکته

عدد را بگیرد اگر اول بود  breakبرنامه ي بنویسید که با استفاده از دستور*
  .بنویسید اول است واگر نه بنویسید اول نیسیت
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 meshgrid:ایجاد شبکه
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  :خودآزمایی

وبا تغییر چگونه می توان یک یا چند سطر یا ستون در یک ماتریس را انتخاب کرده )1
  .ویا حذف کرد

  فرمتهاي نمایش اعداد را در مطلب بنویسید)2

  ماتریسهاي صفر و یک و واحد را بنویسید)3

  .باچه دستوري می توان یک ماتریس را به باال مثلثی و یا پایین ومثلثی تبدیل کرد)4

  وابعی میتوان در مطلب اعمال زیر ارانجام دادبا چه ت)5

  اعداد اول ا تا عدد وارد شده ارائه دهد)الف

  عددوارد شده را به اعدادتجزیه کند)ب

  .فاکترویل عدد وارد شده را محاسبه کند) ج

  .ب م م و ك م م دوعدد وارد شده را محاسبه کند)د

  .واردشده را ارائه کندام عدد nریشه دوم عدد وریشه دوم ماتریس و ریشه اي )ر

  .عدداول را به توان عدد دوم برساند)د
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  با چه برنامه اي می توان)6

  .ترسیم نمود -πوπرا بین sinتابع )الف

  .شبکه اي ایجاد کرد و ترسیم سه بعدي نمود)ب

  یک معادله پنج جمله اي در مطلب چگونه حل می شودباذکر مثال)7

ودستور آن را چگونه طلب معرفی میشودام چگونه در مnیک چند جمله اي درجه )8
مقدار .با داشتن ریشه هاي آن چگونه چندجمله اي بدست می آید.بدست می آید

مشتق چندجمله –چندجمله اي به ازاي مقدار متغیر وارد شده چگونه بدست می آید 
  .اي و انتگرال چندجمله اي چگونه بدست می آید

چگونه به مطلب     چند جمله اي )9
باچه  x=0ریشه ي آن در مشتق و انتگرل و مقدار تابع به ازاي .معرفی می شود 

  .دستوري محاسبه می شود
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  ترسیم توپوگرافی و منحنی میزان*
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  ترسیم بیضوي*
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