
 

  

  www.riazisara.ir       سایت ویژه ریاضیات

  یـزوه هاي ریاضـنامه ها و جـدرس
  اسخنامه تشریحی کنکورسواالت و پ

  نمونه سواالت امتحانات ریاضی
  نرم افزارهاي ریاضیات

  و...
  

  ریاضی سرا در تلگرام: کانال سایت

 
 https://t.me/riazisara                              (@riazisara) 
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در طراحی پرسشنامه باید از سوال هایی که مصاحبه شونده را به جهت خاصی سوق میدهد پرهیز کرد

.جواب تست می باشد2بنابراین گزینه 
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نتیجه گیری بر اساس حقایقی که درستی آن ها را پذیرفته ایم استدالل استنتاجی است

صحیح است1بنابراین گزینه 
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𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟑 = 𝒂 + 𝒂 + 𝒅 + 𝒂 + 𝟐𝒅 = 𝟑𝒂 + 𝟑𝒅
𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟑 = 𝒂 + 𝟑𝒅 + 𝒂 + 𝟒𝒅 + 𝒂 + 𝟓𝒅 = 𝟑𝒂 + 𝟏𝟐𝒅

3a+3d=33

3a+12d=60

× (-3)
-3a-3d=-33

3a+12d=60
9d=27            d=3     

3a+12(3)=60              3a=60-36=24            a=8

𝑎8 = 𝑎 + 7𝑑 = 8 + 7 3 = 29

صحیح است2گزینه 
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دنباله مثلثی : 1 ,3 ,6 ,10 ,15 ,21 ,28 ,36 ,45 ,55, …

درست است1بنابراین گزینه 
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این مقدار قابل قبول نیست چون در دامنه توابع لگاریتمی داده شده نیست
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:بخش پذیر نیستند عبارت اند از3که زوج هستند ولی به 20تا 1اعداد بین 
2,4,8,10,14,16,20 عدد7

=احتمال مطلوب
𝟕

𝟐𝟎
=0/35 صحیح است2گزینه 
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کاری از نواب رئیسی اردلی

مدرس ریاضیات و فیزیک متوسطه و کنکور

:پست الکترونیک
navabraeisiardali@gmail.com

Insta  ID : navabraeisiardali

Telegram ID : navabraeisiardali

در پناه خداوند بزرگ شاد و تندرست باشید
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