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محل مهر و امضاء مدیر

بارم

ردیف

سواالت

1

تعداد پاره خطهای شکل  nام را به دست آورید.

1

2

مشخص کنید کدام دنبالهها حسابی هستند .قدر نسبت و جملهی عمومی آن را بنویسید.
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جملهی عمومی یک دنبالهی حسابی که جملهی هفتم آن  11وجملهی یازدهم آن  22است را بنویسید ،سپس
جملهی سوم آن را مشخص کنید.

1

4

عدد  mرا طوری بیابید که اعداد زیر تشکیل دنبالهی هندسی دهند.

5..1

1

در یک دنبالهی هندسی  a2a 4  2a 5میباشد جملهی اول را به دست آورید.

1

1

یک دنباله مثال بزنید که هم حسابی و هم هندسی باشد.

5.1

.

در یک هتل  32مسافر وجود دارد  25نفر آنان تاجر و  1.نفر جهانگرد هستند اگر  .نفر نه تاجر و نه جهانگرد
باشند چند مسافر تاجر و جهانگرد در هتل وجود دارد.

5..1

m6

4m  44 , 2m  6 ,

2

اگر مجموع مرجع همهی اعداد حقیقی باشد متمم مجموعهی  A   1, 2را بنویسید.

5.1

9

در مثلث روبهرو مقدار  xرا به دست آورید و  را مشخص کنید.

1.1

15

مساحت شکل روبهرو را به دست آورید.

2

11

معادلهی خطی را بنویسید که محور xها را در نقطهای به طول  2قطع میکند و با افق زاویهی  30میسازد.

1.1

12

اتحاد مثلثاتی زیر را اثبات کنید.

1.1

13

اعداد زیر را مقایسه کنید.

1.1

14

معادله زیر را حل کنید.

1

11

عبارت مقابل را ساده کنید.

2

11

عبارت زیر را گویا کنید.

2
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