


ریاضی دهم تجربی و ریاضى فصل اول تشریحی

طرف دوم تساوي هاي زیر را بنویسید. - 1

Wالف)       ب)       پ)       ت)  − NR ∩ Q′Z ∩ W∩ ZQ′

متناهی یا نامتناهی بودن هر یک از مجموعه هاي زیر را مشخص کنید:  - 2

 (الفمجموعه کتاب هاي کمک آموزشی (ب (پ

مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از (تمجموعه مداد هاي جهان (ث (ج

مجموعه مورچه هاي هر شهر  (چ

Z − WA = {x |x ∈ N , x ≤ 5}
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یک صخره اورانیومی بزرگ به جرم  ، هر روز   جرم خود را از دست می دهد، پس از چند روز جرم این صخره به   می رسد؟ - 3200kg
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50kg

یک شرکت براي معرفی محصوالت خود از این طرح استفاده می کند که هر یک از کارکنانش محصول مورد نظر را به  نفر معرفی کنند و هر یک از - 4

آن دو به دو نفر دیگر و... اگر این شرکت  نفر کارمند داشته باشد، در دهمین مرتبه اطالع رسانی، چند نفر از محصوالت این شرکت مطلع می شوند؟
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باتوجه به دنباله  ي     :  - 5
الف) نوع دنباله را مشخص کنید. 

ب) جمله عمومی دنباله را بدست آورید. 
پ) جمله دوازدهم دنباله را بدست آورید. 

ت) جمله چندم این دنباله برابر با  است؟

2, 5, 8, 11, 14, ⋯
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خطی یا غیر خطی بودن الگوهاي زیر را مشخص کنید؟  - 6

,4 (ب (الف 10, 18, 28, ⋯2, 5, 8, ⋯

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید.  - 7
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بین  و  چهار عدد طوري قرار دهید که اعداد حاصل تشکیل یک دنباله ي حسابی بدهند. - 81252

اگر جمالت سوم و هفتم یک الگوي خطی برابر با  و  باشند، چندمین جمله ي این الگو برابر با  خواهد بود؟ - 982853
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مجموعه الگو دنباله











فرض کنیم  و  زیر مجموعه هایی از مجموعه مرجع  باشد بطوریکه  ،  ،  ،   - 45
مطلوب است: 

الف)                   ب) 

پ)                  ت) 

ABUn(u) = 120n(A) = 75n(B) = 50n(A ∩ B) = 35

n(A ∪ B)n(A ∩ )B′

n( ∩ B)A′n( ∩ )A′ B′

اگر   باشد، آنگاه حاصل   را بدست آورید و تعداد اعداد صحیح در بازه ي بدست آمده را معین کنید. - 46= [ , )An
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یک دنباله حسابی مثال بزنید که سه جمله اول آن منفی و بقیه ي جمالت مثبت شود. - 47

یک دستگاه کددهی به هر مراجعه کننده یک کد شناسایی می دهد به اینصورت که با توجه به زمان مراجعه هر فرد ساعت مراجعه را دو برابر کرده و - 48

نصف دقیقه زمان مراجعه را به آن می افزاید و عدد حاصل را به صورت  یک کد به مراجعه کننده می دهد؛ اگر مراجعه کننده اي در ساعت  مراجعه کرده

باشد و کد دریافتی او  باشد، زمان دقیق مراجعه او را معلوم کنید؟
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تفاضل دو جمله متوالی از الگوي غیر خطی زیر برابر  است، آن دو جمله را بیابید؟  - 4928

= 4 − 1an n2

-  نفر به آزمایشگاهی مراجعه کرده اند که از بین آنها  نفر براي انجام آزمایش خون و  نفر براي انجام آزمایش قند خون مراجعه کرده اند که در 50

این میان  نفر هر دو آزمایش را داده اند مطلوب است تعداد کسانی که: 
الف) آزمایش خون یا قند انجام داده اند. 

ب) هیچ از دو یک آزمایش را انجام نداده اند.
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