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  بسمه تعالی 

ریاضینام درس:  

 

 نام و نام خانوادگی:

28/05/95خ آزمون:یتار تجربی(-)ریاضیدهمپایه و رشته:   

دقیقه40زمان آزمون:  کالس: 

15تعداد سؤاالت: ،مهربانی،پازوکیتقوی هاخانمنام دبیر:   

.....................................نمره به حروف:  ................................نمره به عدد:    

حاصل عبارت  -1  
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 زیر مجموعه کدام گزینه است؟ 

(                                                      ب( -1و  0الف( )
3

(0, )
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),[ (                                                           د(-1و1ج( ) 21  

کدامیک از آن باشند، دو زیر مجموعه نامتناهی  Bو Aاگر مجموعه اعداد طبیعی را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیریم و -2

ABهای زیر در مورد از گزینه حتما درست است؟ 

 الف( نامتناهی است.                                                        ب( متناهی است.

 تواند متناهی یا نامتناهی باشد.                                     د( هیچکدامج( می

اگر  -3     3 2
n

1
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2
baیک الگوی خطی باشد، حاصل    کدام است؟ 

 1ب(                                                                      2الف( 

 -1د(                                                                       -2ج(  

نفر هم در  9اند. اگر گرفته 20زیست شناسی نمره نفر در  9نفر در فیزیک و  14نفر در شیمی،  12نفره، 40در یک کالس  -4

 20نفر هم در فیزیک و هم در زیست شناسی نمره  5نفر هم در شیمی و هم در زیست شناسی و  7شیمی و هم در فیزیک، 

 اند؟گرفته 20اند، آنگاه چند نفر در هر سه درس نگرفته 20ها نفر در هیچ یک از این درس 18گرفته باشند و اگر بدانیم 

 4ب(                                                                      8الف( 

 1د(                                                                        2ج( 

است.  648ضرب آن سه عدد مساوی است و حاصل 27دهند، مساوی مجموع سه عدد که دنباله حسابی تشکیل می -5

 کوچکترین آن سه عدد کدام است؟

 4ب(                                                                   3الف( 

 8د(                                                                     6ج( 

 



 2 صفحه 95تان ـآزمون تابس

 حسابی چقدر است؟ایم، مجموع این سه واسطه سه واسطه حسابی نوشته 52و  -12بین اعداد  -6

 64ب(                                                                    60الف( 

 72د(                                                                      68ج( 

,,,,...,در دنباله  -7
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 جمله بیستم کدام است؟12
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 است. قدر نسبت این دنباله کدام است؟ 5و جمله هفدهم برابر  17در یک دنباله حسابی، جمله پنجم برابر  -8

ب(                                                                    -1الف( 
2
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ج( 
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 -2د(                                                                     

 است؟ 9و بزرگترین عضو برابر  2{کوچکترین عضو برابر 3,2,1,و...10در چند زیر مجموعه از مجموعه } -9

      16ب(                                                                        8 الف(

64د(                                                                        32ج(   

 

Aاگر  -10 {x | x N,x }   2 1  دارای چند عضو است؟ Aی توانی باشد، مجموعه4

              8ب(                                                                        3 الف(

16د(                                                                        4ج(    

 

 (n-3) واحد بیشتر از تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه 96عضوی،  (n-1) اگر تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه -11

 کدام است؟ nعضوی باشد، 
 

       5ب(                                                                   7 الف(

 6د(                                                                       8ج( 

 کدام یک از مجموعه های زیر متناهی است؟ -12

های به مرکز مبدا مختصات                                                  ب(   مجموعه تمام دایره        مجموعه کسرهای مثبت با صورت یک الف(

 های موجود در یک مول مشخص از آبد( مجموعه مولکول                                         (  1و2ج( بازه )
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Aاگر   -13 B باشد، کدام یک از نتایج زیر درست است؟ 

A الف( B                                                                  )ب A B        

A ج( B                                                                        )دB A  

 کدام است؟ 7تعداد اعداد سه رقمی بخش پذیر بر  -14

       127ب(                                                                   128 الف(

 130د(                                                                       129ج( 

E گرا -15 { , ,{ , }}1 2 1 2  است؟نادرست باشد کدام گزینه 

{} الف( E1                                                             )بE          

} ج(   , } E1 2                                                           )د{ , } E1 2  

 


