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 باسمه تعالی

 صبح 11:31: ساعت شروع علوم انسانیی: رشته پایهریاضی   : سواالت امتحان

 صفحه 4تعداد صفحات:  1317/  12/  22  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره چهارمسال 

 دقیقه 77مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 

 1: صفحه   (             پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 1                                                                                                                                                                                        1سوال 

 درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را مشخص کنید.

 است. ییاستقراو از کل به جز رسیدن استدالل  استنتاجیاستدالل  از جز به کل رسیدن الف(

 است. بیشترتوان دوم هر عدد از خود آن عدد ب( 

 است. صفرای هر عددی برابر در مبنیک لگاریتم ج( 

   8و  4و  2می باشد.                                                                         ... و  61بر براحد مجموع دنباله روبرو د( 

 نمره  1                                                                                                                                                                                       2سوال 

 جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب پر کنید.

 با قدر نسبت ....................است  هندسیهمان دنباله  ثابتدنباله الف( 

 ........................ است.مربعی ی دنباله  ششمجمله ( ب

 است. ..................ای خودش برابر در مبن طبیعی لگاریتم هر عددج( 

 کنیم فضای نمونه ای دارای .............................. عضو می باشد. یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می( ه

 نمره 1                                                                                                                                                                                      3سوال 

 در سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید.

، هر چه باشد  n عدد طبیعی زوج "کلیت حکم ( کدام عدد 6
n 2  را نقض می کند. "عددی اول است. 1

 8د(                       1ج(                       4ب(                           2الف( 

 

 جمله اول دنباله فیبوناتچی برابر : 1مجموع  (2

 44د(                     11ج(                     22ب(                          61الف( 

 

𝑥 در معادالت لگاریتم مقابل حاصل ( 1 + 𝑦                        کدام است؟𝑙𝑜𝑔2 14 = 𝑥     ,      𝑙𝑜𝑔√1 1 = 𝑦 

 8د(                      1ج(                       5ب(                        5/1الف( 

 

 فرزند می باشد احتمال آنکه فرزندان از یک جنس نباشند برابر : 4خانواده ای دارای  (4
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 صبح 11:31: ساعت شروع علوم انسانیی: رشته ریاضی پایه سواالت امتحان : 

 صفحه 4تعداد صفحات:  1317/  12/  22  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره چهارمسال 

 دقیقه 77مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 2: صفحه                 (پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 1                                                                                                                                                                                       4سوال 

 مجموع دو عدد فرد ، عددی زوج است. به کمک استدالل استنتاجی ثابت کنید :

 

 نمره 7/1                                                                                                                                                                                    7سوال 

   2و 7 و 62 ...... و..... ودنباله مقابل را در نظر بگیرید .                                                                                        

 الف( دنباله روبرو چه دنباله ای است ؟ قدر نسبت آنرا بیابید.

 ب(جاهای خالی را پر کنید.

 جمله اول دنباله را حساب کنید. 22ج(مجموع 

 نمره 27/1                                                                                                                                                                                  6سوال 

           معادله زیر را حل کنید.                                                                                         

  𝑙𝑜𝑔4  (𝑥 + 3) = 2        

 نمره 27/1                                                                                                                                                                                 7سوال 

محاسبه کنید این زلزله چند ژول انرژی  ،بردخون استان بوشهر رخ داد ریشتر در شهر  5 /2زلزله ای به قدرت  فروردین ماه امسالدر 

𝑀آزاد کرده است:  )   =
2
3

𝑙𝑜𝑔
𝐸
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𝐸0و   = 004/4 ) 
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 صبح 11:31: ساعت شروع علوم انسانیی: رشته ریاضی پایه سواالت امتحان : 

 صفحه 4تعداد صفحات:  1317/  12/  22  تاریخ امتحان: دوم(ی آموزش متوسطه )دوره چهارمسال 

 دقیقه 77مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 

 3: صفحه          (       پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 27/1                                                                                                                                                                                 8سوال 

 00هزار نفر بوده باشد حساب کنید بعد از  4جمعیت آن  0317در سال باشد و در سال  02/0اگر آهنگ رشد جمعیت شهر بردخون 

 جمعیت بردخون چند هزار نفر است. 0317سال یعنی سال 

 

 

 نمره 2                                                                                                                                                                                      1سوال 

𝑦تابع  = 4𝑥2 − 1𝑥 +  را رسم کنید ، وجود مینیمم یا ماکزیمم آنرا بررسی کنید. 0

 

 نمره 1                                                                                                                                                                                      11سوال 

 را طوری به دو قسمت تقسیم کنید  که حاصلضرب آن دو ماکزیمم شود.  200عدد 

 نمره 2                                                                                                                                                                                      11سوال 

𝑥واحد کاال در هر هفته تولید کرده و بفروش می رساند.تابع تقاضای هفتگی با معادله   𝑥یک شرکت  = 0000 − 30𝑝   

(p  .داده شده است )قیمت واحد بر حسب تومان است 

 الف(تابع درآمد هفتگی این شرکت را بنویسید.

 ا داشته باشد؟ ب(این شرکت چند واحد کاال تولید کند و با چه قیمتی بفروشد تا بیشترین درآمد ر

 ج(ماکزیمم درآمد این شرکت را بدست آورید.
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 صبح 11:31: ساعت شروع علوم انسانیی: رشته ریاضی پایه سواالت امتحان : 

 صفحه 4تعداد صفحات:  1317/  12/  22  تاریخ امتحان: ی دوم(آموزش متوسطه )دوره چهارمسال 

 دقیقه 77مدت امتحان:  نام و نام خانوادگی: شهید بردستانی بردخوندبیرستان 
 

 

   4: صفحه       (         پاسخ های خارج کادر تصحیح نمی شودپاسخ دهید.)توجه : لطفا سواالت را در کادر مشخص شده 
 

 نمره 77/1                                                                                                                                                                               12سوال 

 سکه ای را سه بار پرتاب میکنیم :

 الف(فضای نمونه ای را بنویسید.

 .پشت بیاید بار سکه یک حداکثر آنرا حساب کنید کهاحتمال  ب(

 سکه ها یک در میان متفاوت بیایند. احتمال آنرا حساب کنید کهج( 

 نمره  2                                                                                                                                                                                   13سوال 

نوشته شده است را خوب به هم زده و یک کارت بیرون  20تا  0بیست کارت که روی هر کدام از آنها شماره ای منحصر بفرد از 

 : عدد روی کارت میکشیم احتمال آنرا بنویسیدکه

 :بخش پذیر باشد  3بر الف( 

 .باشد اول دو رقمی عدد ب(

 باشد.  5ج( مضرب 

 باشد. 23از  بیشتر  د(

 نمره 2                                                                                                                                                                                    14سوال 

 دو تاس را همزمان پرتاب میکنیم:

 فضای نمونه ای چند برآمد دارد: الف(

 باشند چقدر است؟ شبیه هماحتمال آنکه اعداد ظاهر شده  در دو تاس  ب(

 نباشند چقدر است؟ شبیه هماحتمال آنکه اعداد ظاهر شده در دوتاس  ج(

 باشد چقدر است؟  0از  کمتراحتمال آنکه مجموع دو عدد ظاهر شده  د(

 مذهب روستایی          موفق  و پیروز باشید.    
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