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 1 )بدون تکرار ارقام( می توان نوشت؟ 5چند عدد سه رقمی و مضرب  6و 5،2،1،0 با ارقام 3
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مطلوب است  داریم سیب را به طور تصادفی بر می 3 ،سیب لکه دار است 5سیب سالم و  8از جعبه ای که شامل  6
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 شخص کنید.ماست. جمله سی اُم این دنباله را  92و جمله نوزدهم آن  52یازدهمین جمله یک دنباله حسابی  8
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 نمره سؤاالت ردیف

5/1 قرار دهید که یک دنباله حسابی تشکیل دهند. 19و  7سه عدد به گونه ای میان دو عدد  9  
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 ج( جمله دهم دنباله را بنویسید.
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 سبببه  از وزنش %10در هر دقیقه  ، ورود به جو زمینهزار کیلوگرم است.پس از  20 یک شهاب سنگ، وزن 14

 آن باقیز وزن چقدر ا ،این شهاب سنگ به جو زمین دقیقه از ورود 5تماس با جو از بین می رود. پس از گذشت 

 می ماند؟
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  باشد،ال در سدرصد  2اگر رشد جمعیت به صورت نمایی و با ضریب ثابت  جمعیت شهری یک میلیون نفر است. 15

 د؟شسال چند نفر خواهد  4شهر پس از این جمعیت 
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 1 .بنوسید را رسم کنید و کاهشی یا افزایشی بودن آن را 

و سربلند باشید موفق جمع نمره    20 


