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بارمسؤاالتر
2درك شهودي و استدالل تمثیلی را با یک مثال تعریف کنید 1
:داریمnبا استفاده از استقراي ریاضی ثابت کنید براي هر عدد طبیعی 2

2+ 4+ 6+⋯+ 2 = ( + 1)5/1

1با استدالل استنتاجی ثابت کنید حاصل ضرب دو عدد فرد همواره فرد است 3
1درست نیست 2n>n2با یک مثال نقض نشان دهید که براي هر عدد حقیقی رابطه 4
=جمله عمومی دنباله اي 5 2 1

.است جمالت پنجم و ششم این دنباله را بنویسید3
؟می شود3سپس تعیین کنید جمله ي چندم این دنباله برابر 

5/1

5/1می باشد جمله ي دوازدهم آن را بدست اورید 19و جمله ي نهم آن 15جمله هفتم یک تصاعد عددي 6
است 91است جمله چندم آن 11آن قدر نسبتو 3جمله اول یک دنباله ي حسابی 7

سپس مجموع ده جمله اول دنباله را بدست آورید 
2

1بین اعداد 8
1سه واسطه هندسی درج کنید 27و 3

1جمله ي اول ر ابیابید 5باشد مجموع 3و قدرنسبت 2در یک دنباله ي هندسی اگر جمله ي اول 9
=در یک دنباله هندسی جمله ي عمومی 10 1

3 1حد مجموع جمالت این دنباله را بیابید است2
.الف) ده جمله ي اول دنباله مثلثی را بنویسید11

ب) مجموع جمالت پنجم و ششم دنباله ي مثلثی برابر با کدام جمله ي دنباله مربعی است؟
.جمله ي اول دنباله فیبوناتچی را محاسبه کنید 10ج) مجموع 

2

را از تساوي ها زیر بدست آورید Xمقدار 12

(الف log4 128 = (ب log 1
8 = 3

1

log2حاصل عبارت زیررا بدست آورید 13 √324 + log 1
1000 + 2 log3 92 =2

نمایی را به صورت لگاریتم و تساوي لگاریتم را به صورت نمایی بنویسید.تساوي 14
73(الف = 343 (ب − 2 log10 0/01
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