
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 :نام 

 نام خانوادگي:

 
                                                           دهم  ریاضی فصل اول  درس: نام   

 ...........اداره كل آموزش و پرورش  استان 

 ........اداره آموزش و پرورش منطقه 

 دانلود شده از سایت ریاضی دهم

www.riazidahom.ir 

 

 مدت امتحان:

                                                            /   /            تاریخ امتحان:

              دهم پایه:
 

                                       تجربی :رشته
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 www.riazidahom.ir  دهم ریاضی سایت از شده دانلود

 

 بارم با صلوات بر محمّد و آل محمّد شروع کنيد. ردیف

 مجموعه های زیر را بررسی کنيد و متناهی یا نامتناهی بودن آنها را معين کنيد. ۱

 مجموعه دانش آموزان رشته تجربی درکشور.  - ۱ 

  .۱۱۱گتر از ررقمی و بز ٣اعداد  - ٢

 . اعداد اول سه رقمی  - ٣

 .طبيعی فرد دمجموعه اعدا - ۴

 یک است.ورتشان صجموعه کسر هایی که مثبت هستند و م  - ۱

 .مجموعه دایره هایی که مرکزشان مبدا مختصات است - ۶

  

۱ 

 و نيستند دوست رضا و علی از یک هيچ با نفر ۱۱ همچنين. هستند دوست علی با نفر ۱۱ نفره، ۴۴ جمع یک در ٢
 هستند؟ دوست رضا با فقط جمع این از نفر چند.هستند دوست دو هر با نفر پنج

 
 

 

 

٢ 

 .بنویسيد ریاضی عالئم با را زیر های مجموعه ٣

 
 

 

۱ 
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 .کنيد مشخص اعضا نوشتن با را زیر های مجموعه ۴

 
 

۱ 

 .بنویسيد را موارد باشند؟همه آن عضو 1 و2 که دارد مجموعه زیر چند A={1,2, 3 , 4, 5} مجموعه ۱
 

 

 

۱ 

 ویسيد.نطرف دوم تساوی های زیر را ب  باشد 𝑈یک زیر مجوعه    𝐴ک مجموعه مرجع دلخواهی باشد ی 𝑈 اگر  ۶

 

𝑎) 𝐴 ∩ 𝐴′ =                         𝑏)𝐴 ∪ 𝐴′                       𝑐) ∅′ =                 𝑑) 𝑈′ =     
 

۱ 

𝑎1یک دنباله حسابی داریم در  7 = 𝑎5و  ۱۴ =  جمله بيستم را محاسبه کنيد. ٣۴
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 .بنویسيد را بعدی جمله سه مورد هر در .شوند می محسوب دنباله برای هایی مثال همگی زیر عددی الگوهای ۸
 .بزنيد حدس را دنباله عمومی جمله کنيد سعی همچنين

 

 

 

٢ 

 .کنيد پر را خالی جاهای مورد، هر در .است شده داده دنباله چند عمومیی جمله ۹
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 مشخص را دنباله .است ٣۹ آن بعدی ی جمله سه مجموع و ٣ اول یجمله سه مجموع حسابی، یدنباله یک در ۱۴
 .کنيد

 

 

 

٢ 

 بودن نادرست صورت در و دهيد توضيح بودن درست صورت در  .کنيد بررسی را زیر جمالت نادرستی یا درستی ۱۱
 .کنيد ارائه نقض مثال

 
 .هندسی یا است حسابی یا دنباله، هر )الف

 

 .هندسی هم و باشد حسابی هم که ندارد وجود ای دنباله )ب
 

۱ 

 .کنيد درج ۹۶ و ٣ عدد دو بين هندسی واسطه چهار ۱٢
 

 

 

 

٢ 

۱٣ 

 

 را قدرنسبت . اند یهندس دنباله یک متوالی جمله سه بترتيبشصتم   و همد ، اول جمالت حسابی دنباله یک در
 .بيابيد

 

 

 

 

٢ 
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ریاضی دهم

دانلود حل تمرین کتاب هندسه 1 دهم رشته ریاضی چاپ جدید 95 - 96 - سه شنبه 16 شهریور 1395 - 5:24
دانلود حل تمرین کتاب ریاضی دهم رشته انسانی چاپ جدید 95 - 96 - سه شنبه 16 شهریور 1395 - 11:13

دانلود حل تمرین کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی چاپ جدید 95 - 96 - شنبه 13 شهریور 1395 - 10:39
دانلود کتابهای دهم متوسطه 95-96 - سه شنبه 01 تیر 1395 - 2:50

سرفصلهاي درس هندسه پایه دهم رشته ریاضی - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 9:21
سرفصل هاي كتاب ریاضي پایه دهم رشته علوم انساني و معارف - چهارشنبه 05 خرداد 1395 - 6:32

سرفصلهاي ریاضي دهم رشته ي تجربي و ریاضي - دوشنبه 03 خرداد 1395 - 10:28
کاربرگ معادات درجه 2 مخصوص ریاضی دهم )همه رشته ها( - سه شنبه 24 فروردین 1395 - 11:26

بخشى از مطالب انتشار یافته در وب  سایت ریاضى دهم      

دانش آموز عزیز کافیست روى لینک مورد نظر کلیک کنید 

www.riazidahom.ir
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