
  1نمونه سئوال رياضي 

  پايه ي دهم

  رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك

   استان خوزستاني دوم متوسطه دورهجابر عامري سرگروه رياضي: تهيه كننده 

*************  

   مجموعه ، الگو و دنباله :1فصل  

  چرا؟اين الگو خطي است؟آيا .  به دست آوريد با توجه به تعداد مربع هاجمله ي عمومي، الگوي زير را : 1

  

  

  

  .درستي يا نادرستي هر يك از گزاره هاي زير را تعيين كنيد : 2

  .اجتماع دو مجموعه ي متناهي ، متناهي است: الف 

  .اشتراك دو مجموعه ي نامتناهي ، نامتناهي است: ب 

  .مجموعه ي تهي ، متناهي است :ج 

 نفر عضو 3اگر .  نفر عضو بسيج دانش آموزي هستند25 نفر عضو كتابخانه و 17 نفري 37در يك كالس   :3

  .هيچ يك از اين گروه ها نباشند، تعيين كنيد چند نفر هم عضو كتابخانه و هم عضو بسيج هستند

  . است و براي جمالت دوم به بعد رابطه ي زير برقرار است5جمله ي اول يك دنباله برابر   :4

12 1 += −nn aa  

  .ول اين دنباله را بنويسيدپنج جمله ي ا

143 چقدر باشد، تا عدد xمقدار  :5 −× x 12 واسطه ي حسابي بين دو عدد +x22 و +xباشد؟   

  :حل 

1:    

21 2
1 += )(a 1 تعداد مربع هاي شكل  

 )3(شكل  )2(شكل  )1(شكل 



22 2
2 += )(a 2 تعداد مربع هاي شكل  

23 2
3 += )a 3 تعداد مربع هاي شكل  

.........................................................  

22 += nan تعداد مربع هاي شكل n  

bananچون جمله ي عمومي اين الگو به صورت    .پس اين الگو خطي نمي باشد. ست ني=+

  درست: نادرست                ج : درست          ب : الف   :2

  لذا.  نفر هم عضو كتابخانه و هم عضو بسيج هستندxفرض كنيم كه به تعداد   :3

3372517 −=−++− )()( xxx  

83442 =→=− xx  

  :ق مي توان نوشت با توجه به رابطه ي فو  :4

51 =a  

1112 12 =+= aa  

2312 23 =+= aa  

4712 34 =+= aa  

9512 45 =+= aa  

  .لذا  اين دنباله به صورت زير است

  5 و 11 و 23 و 47 و 95و ....  

5:    

112211 224322432 +−÷++− +=×→+=×× xxxxxx )(  

xxxxxxx 222122322223 2232222 =→+=×→×+=×→ −÷−− )(  

222 =→=−→ xxx  

***  

  


