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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 8 1397

در یک دنبالۀ هندسی با جمالت مثبت، اگر جمالت سوم و سیزدهم به ترتیب برابر با 6 و 96 باشند، جملۀ هشتم این دنباله کدام است؟2
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قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1397

اگر بین 14 و 62، سه واسطۀ حسابی درج کنیم، قدر نسبت دنباله چند خواهد بود؟3

24 (2 12 (1

18 (4 16 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1399

تعداد مربع های واحد در الگوی زیر، تشکیل یک دنباله می دهند. جملۀ نهم این دنباله کدام است؟4
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قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1398

aدر یک دنبالۀ حسابی، اگر  و  باشد، جملۀ بیستم کدام است؟5 =۱۳ ۳۰a −۱۵
۲ a =۱۱
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396

ABCمجموعۀ  نامتناهی و مجموعه های  و  متناهی هستند. کدام گزینه درست است؟6

2) متناهی است. 1) متناهی است.

4) متناهی است. 3) نامتناهی است.

A−BA− (B ∪ C)

B ∪ CA ∩ (B ∪ C)

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

الگو و دنبالهریاضی32
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کدام گزینه همواره درست است؟7

اگر A و B دو مجموعۀ نامتناهی باشند،  نیز نامتناهی است. (1

اگر A و B دو مجموعۀ نامتناهی باشند،  نیز نامتناهی است. (2

اگر A و B دو مجموعه باشند که  و B نامتناهی باشد، A نیز نامتناهی است. (3

اگر A و B دو مجموعه باشند که  و A نامتناهی باشد، B نیز نامتناهی است. (4

A ∩ B
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قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1399

−مجموعه جواب نامعادلۀ  شامل چند عدد صحیح است؟8 <
۲
۱

۲− ۲x < x− ۱
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قلمچی علوم تجربی سوم آزمون شماره 3 1396

(۱,۵−])حاصل عبارت  در کدام گزینه آمده است؟9 ∩ (−۲,۳)) − [۲,۴]
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قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 13 1399

مجموع سه جملۀ اول یک دنبالۀ حسابی، چهار برابر مجموع سه جملۀ بعدی آن است. جملۀ چندم این دنباله برابر صفر است؟10
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396

aاگر  جمالت یک دنبالۀ هندسی باشند، جملۀ هشتم این دنباله کدام است؟11 − ۱,۸,−۴,۲b, ...
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انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1398 قلمچی علوم 

، مجموع n جملۀ اول را با  نمایش می دهیم. اگر  باشد، حاصل  کدام است؟12 tnSnSدر دنبالۀ حسابی با جملۀ عمومی  −۱۰ S =۷ ۹t +۶ t +۷ ... + t۱۲
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1398

،  و  است. حاصل  کدام است؟ 13 n(Aبرای دو مجموعۀ متناهی A و B می دانیم  ∩′ B) = ۳۰n(A −′ B) = ۱۰n(B) = ۶۵n(A −B )′(n(U) = ۱۰۰)
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1397
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؛ اگر  باشد، مجموعۀ B حداکثر چند عضو می تواند داشته باشد؟14 n(Aمجموعه های A و B زیرمجموعه های مجموعۀ مرجع 15 عضوی U هستند و  ) =′ ۲n(A)A ∩ B = ∅

10 (2 5 (1

نمی توان تع�ن کرد. (4 15 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397

با تعدادی چوب کبریت الگویی مانند شکل زیر می سازیم. برای ساخت شکل چندم این الگو، 43 چوب کبریت الزم است؟15

9 (1

10 (2
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قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1398

در یک تصاعد هندسی، مجموع سه جملۀ متوالی 19 و حاصل ضرب آن ها 216 است. تفاضل کوچک ترین و بزرگ ترین این سه عدد کدام است؟16

5 (2 4 (1

7 (4 6 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

در یک کالس، 20 نفر فقط در تیم های ورزشی و 8 نفر فقط در تیم های علمی عضویت دارند. 3 نفر در هر دو تیم ورزشی و علمی حضور دارند. اگر افرادی که در هیچ کدام از دو تیم17

عضویت ندارند 5 نفر باشند، تعداد افراد کالس کدام است؟
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قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 1399

ABفرض کنید  و  دو مجموعۀ غیرتهی و جدا از هم، با یک مجموعۀ مرجع باشند. کدام رابطه نادرست است؟18
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A ⊂ B ′A−B =′ ∅

A ∩ B =′ A(A ∪ B) =′ ∅

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، با جملۀ چندم از دنبالۀ هندسی  برابر است؟19 ,۳−جملۀ بیستم از دنبالۀ حسابی  ۰, ۳, ...۲, ۶, ۱۸, ...
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1397

مجموع سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی غیرثابت ۸۶ است. اگر این سه جمله به ترتیب جمالت اول، دوم و هشتم یک دنبالۀ حسابی غیرثابت باشند، جملۀ پنجم دنبالۀ حسابی20

کدام است؟
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 8 1398
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در یک دنبالۀ حسابی، جملۀ اول دنباله برابر با 1 و مجموع پنج جملۀ اول آن برابر با یک چهارم مجموع پنج جملۀ بعدی است. قدر نسبت دنباله کدام است؟21

-3 (2 -2 (1
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1397

از بین 47 دانش آموز یک مدرسه، 24 نفر به ورزش والیبال و 18 نفر به فوتبال عالقه مند هستند. اگر 32 نفر حداقل به یکی از این دو ورزش عالقه مند باشند، چند نفر فقط به ورزش22

والیبال عالقه مند هستند؟

24 (2 17 (1

14 (4 12 (3

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1399

دهکده ای 200 کشاورز دارد که هرکدام یا گندم می کارند یا جو و یا هر دو. درصورتی که 190 نفر گندم و 140 نفر جو بکارند، چند نفر فقط گندم می کارند؟23

10 نفر (2 60 نفر (1

110 نفر (4 130 نفر (3

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1398

 دنبالۀ حسابی  با جمالت  مفروض است. اگر  باشد، مجموع سه جملۀ اول این دنباله کدام است؟24

                                               

anx,y, z,۷, ...۲a −۸ a =۱۳ −۲
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قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1399

. اگر 10 عضو از  کم کنیم از اشتراک آن ها 6 عضو کم می شود. در آن صورت از 25 ،  و  برای مجموعه های  و  داریم: 

چند عضو کم می شود؟

ABn A =( ) ۳۰n B =( ) ۲۵n A ∩ B =( ) ۱۲BA ∪ B
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قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398


