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  فصل اول :
|اگر -1 3 |و     ,3و   7 ∩آن گاه مجموعه ي  ∞ ∪

  رابه صورت بازه بنويسيد.                  

,4 اگر - 2 ,∞و  ∞ 5 رابه صورت بازه  ∩آن گاه مجموعه ي  3,3و   
  بنويسيد.                  

1|مرجع و  Rاگر مجموعه   -3   بازه.........خواهد بود. باشد ، متمم   3

  ، مجموعه مرجع باشد، دو زير مجموعه ي مجزا از اعداد طبيعي مشخص كنيد كه نامتناهي باشند. اگر مجموعه  -4

نفر در هيچ رشته اي  6نفر در رشته واليبال شركت كرده اندو 38نفر در رشته فوتبال و 27نفري 55در يك كالس  -5
  شركت نكرده اند.چند نفر فقط در يك رشته شركت كرده اند.

ان دهيد و با استفاده از آن حاصل عبارات را روي محور نش و  A	باشد   1,5و  4,3اگر  - 6
 ا بدست آوريد.ر ∩و    	

عالقه نفر به هيچ كدام از اين دو 8د و نفر به نقاشي عالقه مند هستن 18نفر به خط و  32نفره، 45در يك كالس  - 7
  ندارند مطلوبست تعداد دانش آموزاني كه:

  به هر دو رشته عالقه مند باشند. الف)

  فقط به خط عالقه داشته باشند. ب)

2جمله ي  - 8 2ام يك دنباله به صورت  1 1 4        بنويسيد. اين دنباله را يازدهماست .جمله ي  1

  )          اول است جمله ي 32( بنويسيد. 32و  2سه واسطه ي هندسي بين  - 9

  . اين دنباله را مشخص كنيد. مي باشد 16برابر عدد  و جمله هفتم 1 برابر عدد  در يك دنباله هندسي جمله سوم - 10

 216و  72و  24..... و                                         : دنباله ي هندسي رو به رو را در نظر بگيريد - 11

  شخص كنيد .الف ) نوع دنباله را م

  ) قدر نسبت دنباله را بدست آوريد.ب

  ) دو جمله ي بعدي دنباله را بنويسيد.ج

  ) جمله ي عمومي دنباله را مشخص كنيد.د
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  : باشند  43و7 اگر در يك دنباله حسابي جمله سوم ونهم به ترتيب برابر  - 12

  و قدرنسبت دنباله را بيابيد.        اول جمله  الف)

  دنباله را بيابيد. جمله عموميب ) 

  مي باشد دنباله را مشخص كنيد. 8و1هفتم يك دنباله هندسي به ترتيب   جمالت چهارم و  - 13

 اگر تعداد مربع هاي كوچك در هر شكل بيانگر جمالت يك دنباله باشد جمله نهم اين الگو رابيابيد  - 14

  

  

                 دنباله را بيابيد.  اين باشند قدرنسبت 52 و 24ترتيب برابر دوازدهم به  پنجم و اگر در يك دنباله حسابي جمالت - 15

  است. 93برابر  13و 17و 21چندمين جمله از دنباله حسابي  ....و - 16

  بنويسيد.چهارم دنباله را ي جمله ،است  348برابر و جمله ششم  12برابر اول  ي در يك دنباله هندسي جمله - 17

 ميزان .است بوده تن ميليون11 برابر 84 سال پايان تا 81 سال آغاز از ، اي كارخانه فوالدي هاي لوله توليد محصول -18

  بدانيم كه شرطي به كنيد، پيدا سال هر در را كارخانه اين توليد
 

 دو از بيشتر لوله تن ميليون 1/2  دوره اين آخر سال دو در و است داشته ثابت افزايشي سال هر فوالدي هاي لوله توليد

  .باشد شده توليد دوره اين اول سال
  

 .شود مي اضافه آن جمعيت به قبل سال جمعيت صد در 2 سال هر در و دارد جمعيت نفر ميليون 30 كشور يك -19

 .كنيد محاسبه آينده سال 5 براي را كشور اين جمعيت

 ؟ است اي دنباله چه دنباله اين

  ام حساب كنيد. 	 سال در كشور اين جمعيت

 رنگ قسمت دوم نصف مرحله در .كنيم مي رنگ را مربع نصف اول مرحله در.است مربع متر 16 مربعي مساحت - 20

  شود؟ رنگ مي مساحتي چه ششم مرحله در روند اين ادامه با .كنيم مي رنگ را نشده
  

)(3و Bn)(7و An)(A ،8وBاگر براي دو مجموعه ي  - 21 BAn   آنگاه .)( BAn  كدام است؟  

 14د )                       13ج )                          12ب )                            11الف ) 
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  واحد بيشتر است،قدرنسبت اين دنباله كدام است؟ 30جمله ي دهم يك دنباله ي حسابي از جمله ي چهارم آن   - 22

  8د )                       7ج )                          6ب )                            5الف ) 

  واسطه ي هندسي درج كنيد. 5، به تعداد  41و  11بين دو عدد  -23
  

 مي تقسيم قسمت1014 به دقيقه چند از بعد سلول يك .شود مي تقسيم قسمت دو به دقيقه پانزده هر در سلولي - 24

  شود؟
  

 هندسي ي دنباله يك متوالي هاي جمله صفر غير نسبت قدر با حسابي دنباله يك هشتم و چهارم دوم، هاي جمله – 25

  .بيابيد را هندسي ي دنباله نسبت قدر .هستند
  

4واسطه ي هندسي بين دو عدد  - 26 √3	, 4   را بيابيد. 3√

  .باشد متناهي اشتراكشان كه بزنيد مثال بازه دو -27

 را اعداد اين .باشد مي 28 برابر ها آن ضرب حاصل و 12 برابر دهند، مي تشكيل حسابي دنباله كه عدد سه مجموع - 28
  .بيابيد

  
 سوم جمله به يازدهم جمله نسبت .است 64 و 4 برابر ترتيب به هندسي دنباله يك هفتم جمله و سوم جمله - 29

  است؟ قدر چه دنباله
  

   در الگوي زير تعداد مهره ها در مرحله ي يازدهم را بيابيد. -30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


