ریاضی دهم فصل اول(مجموعه عا و دنباله ها)

بسم اللّه الرحمن الرحیم
نام و نام خانوادگی.....................................:

براساس کتاب درسی

مخصوص آمادگی برای امتحانات ترم اول

.1حاصل هر یک از مجموعه های زیر را با رسم بازه ی آنها روی محور آورید.
الف

ب

)(1 4

14

)1

( 3

)( 2 1

. 2متناهی و نا متنهاهی بودن هر یک از مجمو های زیر را مشخص نمایید
مجموعــــــــــه هـــــــــــــــــــا

متناهی

نا متناهی

مجموعه اعداد طبیعی فرد
مجموعه اعداد اول پنج رقمی
مجموعه مضرب های طبیعی عدد 1111
مجموعه کسرهای مثبت با صورت 3
مجموعه تمام دایره های به مرکز مبدأ مختصات
بازه ی 1 4

.3اگر

و  Bمجموعه ای متناهی باشد  ،آنگاه Aمتناهی خواهد بود یا نا متناهی؟

.4مجموعه اعداد صحیح را به عنوان مجموعه ی مرجع در نظر بگیرید
الف) مجموعه ای نا متناهی مثل  Aمثال بزنید که ́ هم نا متناهی باشد.
ب) مجموعه ای نا متناهی مثل  Bمثال بزنید که ́ متناهی باشد.

دبیر ریاضی پایه ی دهم علی غالمپور سرابی
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.5اگر  n)A( =15و 5

)

و 31

)

آنگاه ) n)Bرا محاسبه کنید.

.6در یک کالس  31نفری  ،تعداد  14نفر از دانش آموزان عضو گروه سرود و  11نفر آنها عضو گروه تئاترند  .اگر  5نفر از دانش آموزان این
کالس عضو هر دو گروه باشند  ,مطلوب است :

الف)تعداد دانش آموزانی که فقط عضو گروه سرودند.
ب)تعداد دانش آموزانی که عضو هیچ یک از دو گروه نیستند.

.7جمله عمومی چند دنباله داده شده است  .در هر مورد سه جمله اول دنباله را بنویسید.
الف)Tn= 6n

ب) Tn= 3n+4

برای دنباله درجه دو زیر  ،جمله عمومی بنویسید.
......و  51و  35و  22و  12و ( 5الف

 8به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف)واسطه حسابی بین  5و  11چه عددی است؟
ب) واسطه ی بین  21و  31چه عددی است؟

.1جمالت سوم و ششم یک دنباله ی هندسی به ترتیب  12و  16می باشند .دنباله را مشخص کنید.

 . 11دنباله ای را بنویسید که هم حسابی و هم هندسی باشد؟قدر نسبت آن را در هر یک از حالت ها بدست آورید؟

*این مجموعه جهت آمادگی برای امتحانات ترم اول بوده و عیناً از کتاب درسی طراحی شده است*
******** با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان پایه ی دهم سراسر کشور ********
علی غالمپور سرابی (مدیر مسئول گروه آموزشی درگوشی)
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