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1

« سؤاالت »

هتٌاّی یا ًاهتٌاّی بَدى هجوَعِّای زیر را هشخص کٌیذ.
الف) هجوَعِ اعذاد طبیعی بیي 00 ٍ 01
ب)هجوَعِ اعذاد صحیح هثبت
ج) هجوَعِ خطَط هواس بر یک دایرُ هشخص
د) هجوَعِ اعذاد حسابی  01رقوی

2

اگر  ℝهرجع باشذ ٍ

3

الگَی شکل هقابل را بیابیذ ٍ سپس تعذاد هربعْای کَچک شکل ّشتن را بیابیذ.

4

ٍ

در یک دًبالِ حسابی

5

هقذار

6

در شکم روبرو

باشذ هطلَب است

 ،هطلَبست

ٍ

را طَری بیابیذ کِ
و

ٍ

.

.

تشکیل دًبالِ ٌّذسی دٌّذ.

است .ىدیط ىثهث را بدست آورید ( .زاویَ  Aكائيَ است )

7روی یک دایره ىثهثاتی ىدم دكیق زاویَ

8

در ىثهث

9

درستی تساوی زیر را ٌشان دُید.

داریو

و

را ىشخص کٍید.

 .اگر ىساخت ىثهث

باشد زاویَ

 10ىشخص کٍید اعداد زیر بیً کدام دو عدد ضدیح ىتّانی كرار دارٌد؟
ب)

انف)
 11ریشَُای خّاستَ شده را بیابید.
انف) ریشَ چِارم 81
ب) ریشَ سّم -64
ج) ریشَ پٍجو 0/00243

 12حاصل را بیابیذ.

 13الف) با استفادُ از اتحادّا حاصل عبارت

ب) عبارت

را تجسیِ کٌیذ.

ج) حاصل عبارت

را با هخرج گَیا بٌَیسیذ.

را بیابیذ.

چٍد درجَ است؟

 14هعادالت درجِ دٍم زیر را بِ رٍش خَاستِ شذُ حل کٌیذ.
( رٍش ∆ )

الف)
ب)

 15ىلدار

( رٍش هربع کاهل )

را چٍان بیابید کَ ىعادنَ

 16سِيی

دارای ریشَ ىضاعف باشد.

ىفروض است.

انف) سِيی را رسو کٍید.
ب) در چَ بازهای سِيی باالی ىدّر

ُاست؟

پ) ىعادنَ ىدّر تلارن سِيی را بٍّیسید.

ٌ 17اىعادنَ زیر را خم کٍید.

