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  رهنم   1صفحه  سواالت  ردیف

 121=11×11                                                                                      الگوي مقابل را در نظر بگیرید:  1
 242=22×11                                                    الف) سطر چهارم الگو را نوشته و مقدار آن را حدس بزنید.

  363=33×11                                                                ب) با چه نوع استداللی حدس زدید؟              
 ...............                                  ج)حاصل سطر چهارم را به دست آورید. آیا حدس شما درست بود؟                   

  ...............    سطر پنجم را حدس بزنید سپس مقدار آن را بدست آورید. آیا حدس شما درست بود؟ چرا؟ ج) ابتدا حاصل

2  

2                                با استفاده از اصل استقراي ریاضی ثابت کنید:  2 + 6 + 10 +⋯+ (4n − 2) = 2푛  5/1  

کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک نادرست است؟ براي عبارت نادرست مثال نقض بیاورید و عبارت درست را با   3
  استدالل استنتاجی ثابت کنید.

  گویاست. x+yگویا باشد آنگاه  yگنگ و  xالف) اگر 
  گویاست. x+yهر دو گویا باشند آنگاه  yو  xب) اگر 

2  

:  3، 8، 13در دنباله حسابی ........،  4  

ب)مجموع ده جمله اول دنباله را به دست آورید.                              الف)جمله دهم دنباله چند است؟     

2  

  جمالت متوالی دنباله هندسی باشند. x+2  ، x ،x-1هر گاه سه جمله ي   5
  قدر نسبت دنباله را مشخص کنید.ب)              را به دست آورید.       xالف) مقدار 

2  

,2,1                            مجموع تمام جمالت دنباله هندسی مقابل را به دست آورید.(حد مجموع)         6 , ….  1  

 اگر در یک دنباله فیبوناتچی جمله دوازدهم 144 و جمله سیزدهم 233 باشد. مجموع پانزده جمله اول دنباله  را (با    7
 استفاده از فرمول) بدست آورید.

1  

   1، 3، 6، 10،  ---- ، ---- دنباله روبرو را در نظر بگیرید:    8
  ب) جاهاي خالی را پر کنید.                     الف) نوع دنباله را مشخص کنید.      

  متوالی این دنباله به دست می آید را نوشته و مشخص کنید چه دنباله اي است؟ج) دنباله اي را که از مجموع دو جمله 

2  

  تساوي نمایی را به لگاریتم و لگاریتم را به نمایی تبدیل کنید.   9
                                   5 = 3 log(ب                                                       →		 푎 = 2				   (الف  	→

1  
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  نمره  2سواالت صفحه   ردیف

  در جاهاي خالی اعداد مناسب بگذارید.                    10
log(ج          ⬚ = log	(ب																						 					4 = ⬚																							 log⬚ 0/001 =     (الف 3−
  

5/1  

          معادالت لگاریتمی زیر را حل کنید.       11

(الف                                                                                              log(푥 − 3) + log 9 = log 8푥  
  

log(ب                                                                                        (푥 + 1) − log (푥 − 1) = 1 

2  

3زلزله اي    12 × 10   log 3 = 0/4771(  1انرژي آزاد کرده است. قدرت این زلزله چند ریشتر است؟   ( ژول /

  1 دسی بل چقدر شدت دارد؟ 70یک صوت در حدود   13

ی  جمع و ب ......... ............. ...... ....... ...... ....... ید.... ق با   20  و
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