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  بارم   سواالتمتن   ف یرد

  درستی یا نادرستی هر یک از گزاره هاي زیر را مشخص کنید.  1
  اهیم گوناگون است.استدالل تمثیلی همان یافتن نوعی مشابهت بین مف الف)
nدنباله ي فیبو ناتچی باشد،  nFاگر  ب)

n

F
F 1

  به عدد طالیی نزدیک می شود. nبا افزایش  

  همچنان دنباله حسابی باقی می ماند.اگر در یک دنباله ي حسابی تمام جمالت آن را در عددي ضرب کنیم  پ)
  عدد در مبناي یک برابر صقر است.لگاریتم هر  ت)

1  

  جاهاي خالی را با کلمات و عبارات مناسب پر کنید.  2
  حکیمان اولیه به کمک استدالل ...................متوجه اثر بخشی مفید گیاهان دارویی براي یهبود بیماري شدند. الف)
,دنباله ي  ب) , , ,...1 4 9   ..............است.دنباله ي .............. 25

.......,جاي خالی در دنباله ي هندسی رو به رو را پر کنید.  پ) , ,....4 9   
  لگاریتم هر عدد غیر صفر در مبناي خودش برابر .........................است. ت)

1  

  )د دارد.جواب سواالت ستون اول را از میان پاسخ هاي ستون دوم پیدا کنید (پاسخ اضافی وجو  3
  ستون دوم     ستون اول

  2  احساس بدون استدالل و دانش غریزي الف)
  دنباله ي فیبوناتچی

1حاصل لگاریتم  ب)
  استدالل تمثیلی  100

78  
  -2  ام دنباله ي دنبا له ي مثلثی 12جمله ي  پ)

87  
  استدالل درك شهود  است؟ چه نوع دنباله اي 3و  2و  1مساحت مربع هاي به اضالع  ت)

    دنباله ي مربعی

1  

  در سواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ درست را انتخاب کنید.  4
nعدد طبیعی زوج،  nهر چه باشد "کدام عدد کلیت حکم  الف) 2   را نقض می کند. "عددي اول است. 1
  8ت)              6پ)                   4ب)                           2الف) 

می باشد. جمله ي اول کدام  54و جمله ي هشتم برابر  182جمله ي اول  7در یک دنباله ي حسابی مجموع ب)
  است؟
  6ت)                    5پ)             4ب)                3الف) 

  

1  
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است.  16جموع دو جمله ي اخر و م 81جمله اي، مجموع دو جمله ي اول  6در یک دنباله ي هندسی  پ)
  مجموع این شش جمله کدام است؟

  115ت)                     124پ)                128ب)                  133الف) 

x                 کدام است؟ x+yدر معادالت لگاریتم مقابل حاصل  ت) ylog log 
125 7
5 7  

 6ت)                        5/5پ)                    5/3ب)               5 الف)
  الف) استدالل استنتاجی را تعریف کنید.  5

  
  ب) به کمک آن نشان دهید مجموع دو عدد فرد، عددي زوج است.

  

5/1  

  الف) مثال نقض را تعریف کنید.  6
  ب) براي احکام زیر مثال نقض بیاورید.

  ست.حاصل جمع هر دو عدد گنگ، عددي گنگ ا )1
  همیشه ارتفاع یک مثلث داخل آن قرار می گیرد. )2
  توان دوم هر عدد از خود آن عدد بیشتر است. )3

......ج) حاصل مجموع     1 3 5 7   را به کمک فرمول بیابید. 31

5/2  

  در جمالت زیر از چه نوع استداللی استفاده شده است؟  7
بی و نفر دوم چشم ابی و نفر سوم ... نفرم آاو رنگ چشم  که یدشخصی وارد یک روستا شد و نفر اول رو دالف)

  بیستم چشم ابی بودند. این شخص نتیجه گرفت که چشم همه ي افراد روستا آبی است..........................................
نفر را با لباس تمام  . یک روز این کودك یکو گریه می کند مپول میزند میترسدب) کودکی وقتی دکتر به او آ

  ............................................... چه نوع استداللی کودك به کار برد.گریه کرد ،سفید دید
می خواهیم به یک دانش اموز بگوییم که اگر کسی مدرك داشته باشد حتما شغل دارد. این دانش آموز پ) 

  ...................................نوع استدالل علی  .استدالل کرد که علی لیسانس دارد ولی بیکار هست
ت) یک روز با دوستم به کوهنوردي رفتیم خواستیم از بین دو مسیر یک مسیر را انتخاب کنیم دوستم گفت 

ست. دوست من از چه استداللی استفاده کوتاهترین فاصله بین این دو کوه اگویم ببین این مسیري که من می
  ...............................کرده است.......

1  

,            دنباله ي حسابی رو به رو را در نظر بگیرید.    8 , ,....3 8 13    
  الف) جمله ي پانزدهم را به کمک فرمول بیابید.

  
  ب) مجموع بیست جمله ي اول آن را بیابید.

    

2  

             کمک  فرمول بیابید.در دنباله ي هندسی مقابل مجموع شش جمله ي اول را به   9

                         , , ,....2 6 18  
 

1  

  است. جاي هاي خالی را پر کنید.دنباله ي هندسی ب دنباله ي حسابی و دنباله ي الف دنباله ي   10
1,.....,.....,                  الف)                                                                             16  

2,.....,.....,                                                                                                           ب) 128  

1  
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11  
,حد مجموع دنباله ي   , , ,....3 3 33 2 4   را به دست آورید. 8

5/0  

پنج جمله ي اول دنباله ي مثلثی را نوشته و بگویید مجموع هر جفت از جمله هاي متوالی این دنباله چه دنباله   12
  اي را مشخص می کند.

 

1  

,دنباله ي روبرو را در نظر بگیرید:                         13 , , , ,....11 2 3 5  
  ید.الف) چهار جمله ي بعدي این دنباله را بنویس

  ب) نام این دنباله چیست؟
  ج) مجموع هشت جمله ي اول این دنباله را  به کمک فرمول بیابید.

  بخش پذیر هستند؟ 5د) کدامین جمله ي این دنباله ي بر عدد 

25/1  

حاصل کسر   14

.

.






11 11 11 1

  25/0  (این کسر تا بی نهایت ادامه دارد) به چه عددي نزدیک می شود؟ 

  1  است. قدر نسبت را بیابید.  49و جمله ي دواز دهم  21در یک دنباله ي حسابی جمله ي پنجم   15

  جاهاي خالی را با اعداد مناسب پر کنید.  16
/

......log  
0 5 log......                  (ب                                                                        1 

243
  (الف 3

......log 
1
log.......                                                                                    (ب        1395 

36   (الف 2
......log 4 log......                                                                                        (ب 3 

625
  (الف 5

5/1  

                                                 ساوي مقابل را با استفاده از تعریف لگاریتم شکل دهید.ت  17
x 6 216  

  

5/0  

  خواسته شده رابیابید.م هاي لگاریتبه کمک جدول داده شده ي زیر حاصل   18
  عدد  2  3  5  7  11  13  23  022/6
7797/0  3617/1  1139/1  0413/1  8450/0  6989/0  4771/0  3010/0  log  

 log15 الف)  
log   (ب 33

 log /  236 022   (پ 10

 log   (ت 4!

1  

    خسته نباشید%  
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