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با صلوات بر محمّد و آل محمّد شروع کنيد.

بارم

مجموعه های زیر را بررسی کنيد و متناهی یا نامتناهی بودن آنها را معين کنيد.
 - ۱مجموعه دانش آموزان رشته تجربی درکشور.
 - ٢اعداد  ٣رقمی و بزرگتر از .۱۱۱
 - ٣اعداد اول سه رقمی .
۱
 - ۴مجموعه اعداد طبيعی فرد.
 - ۱مجموعه کسر هایی که مثبت هستند و صورتشان یک است.
 - ۶مجموعه دایره هایی که مرکزشان مبدا مختصات است.

٢

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

٣

مجموعه های زیر را با عالئم ریاضی بنویسيد.
۱

آدرس کانال ما در تلگرام
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۴

مجموعه های زیر را با نوشتن اعضا مشخص کنيد.

۱

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

۶

اگر 𝑈 یک مجموعه مرجع دلخواهی باشد 𝐴 یک زیر مجوعه 𝑈 باشد طرف دوم تساوی های زیر را بنویسيد.

۱

۱

= 𝑑) 𝑈′
7

𝑏)𝐴 ∪ 𝐴′

= 𝑐) ∅′

= 𝑎) 𝐴 ∩ 𝐴′

۱

در یک دنباله حسابی داریم  𝑎1 = ۱۴و  𝑎5 = ٣۴جمله بيستم را محاسبه کنيد.

٢
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الگوهای عددی زیر همگی مثال هایی برای دنباله محسوب می شوند .در هر مورد سه جمله بعدی را بنویسيد.
همچنين سعی کنيد جمله عمومی دنباله را حدس بزنيد.

٢

۹

جملهی عمومی چند دنباله داده شده است .در هر مورد ،جاهای خالی را پر کنيد.

٢
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در یک دنبالهی حسابی ،مجموع سه جملهی اول  ٣و مجموع سه جملهی بعدی آن  ٣۹است .دنباله را مشخص
کنيد.
٢

۱۱

درستی یا نادرستی جمالت زیر را بررسی کنيد  .در صورت درست بودن توضيح دهيد و در صورت نادرست بودن
مثال نقض ارائه کنيد.
الف (هر دنباله ،یا حسابی است یا هندسی.

۱

ب (دنباله ای وجود ندارد که هم حسابی باشد و هم هندسی.
۱٢

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

۱٣

در یک دنباله حسابی جمالت اول  ،دهم و شصتم بترتيب سه جمله متوالی یک دنباله هندسی اند  .قدرنسبت را

٢

بيابيد.
٢
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ریاضی دهم
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