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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 26نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع ریاضی ۳( * مجموعه، الگو و دنباله، * پایه:مجموعه - الگو - دنباله)

1. متمم مجموعه    نسبت به مجموعه جهانی کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

-خارج از کشور-1388-سخت

2. اگر  و  دو مجموعه غیر تهی باشند،   برابر کدام مجموعه است؟
 (1 (2 (3 (4

-خارج از کشور-1391-سخت

3. مجموعه    برابر کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

-سراسري-1388-سخت

4. اگر  و  دو مجموعه غیرتهی باشند، مجموعه    برابر کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

-سراسري-1389-سخت

5. اگر    باشد، مجموعه    چند عضو دارد؟ (   یعنی اشتراك  تا

(  و    یعنی اجتماع  تا 

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1387-سخت

 
6. جمله  اُم دنبالۀ حسابی    چقدر از جمله  اُم دنباله حسابی    بزرگتر است؟

 (1 (2 (3 (4
-آزاد-1385-متوسط

، و مجموع سه عدد بزرگ تر،  برابر مجموع دو عدد کوچک تر 7. مجموع پنج عدد که جمالت متوالی از دنباله ي حسابی اند برابر 

 
است. بزرگترین این اعداد کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
-سراسري-1389-متوسط

8. مجموع  جمله ي اول از یک دنباله ي حسابی صعودي مساوي  و مجموع دو جمله ي بزرگ تر سه برابر مجموع سه جمله ي
کوچک تر است. اختالف مشترك آن کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
-سراسري-1393-سخت

9. به علت توّرم، بر قیمت کاالیی به طور یکنواخت هر سال  درصد افزوده می شود. در سال پنجم، قیمت این کاال، چند برابر قیمت
سال اول می شود؟

 (1
 

 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1395-سخت

 
10. در دنبالۀ حسابی مجموع سه جملۀ اول آن  و مجموع سه جملۀ بعدي آن  می باشد. جمله هشتم آن، کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1397-سخت
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صفحه 2

11. در یک دنباله ي عددي، جمالت سوم، هفتم و نهم می توانند سه جمله ي متوالی از دنباله ي هندسی باشند. چندمین جمله ي این
دنباله، صفر است؟

 (1 (2 (3 (4
-سراسري-1388-متوسط

12. جمالت دوم و پنجم و دوازدهم از یک دنباله ي حسابی، می توانند سه جمله ي متوالی از دنباله ي هندسی باشند، قدرنسبت دنباله ي
هندسی کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

-سراسري-1392-متوسط

13. در یک دنباله ي هندسی، جمله ي دوم، دو برابر جمله ي پنجم و جمله ي هشتم می توانند سه جمله ي متوالی از یک دنباله ي حسابی
باشند، بزرگ ترین این سه عدد چند برابر کوچک ترین آن ها است؟

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1392-سخت

14. در یک دنباله ي عددي، مجموع چهار جمله ي اول  و مجموع پنج جمله ي بعدي آن  می باشد. جمله ي یازدهم این دنباله کدام
است؟
 (1 (2 (3 (4

-خارج از کشور-1385-متوسط

 
15. اگر  و  ، آن گاه کدام نتیجه گیري درست است؟

 (1 (2 (3 (4
-سراسري-1392-سخت

16. اگر   و   باشند، مجموعه ي   چند عضو دارد؟
 (1 (2 (3 (4

-سراسري-1393-متوسط

17. اجتماع دو مجموعه ي  و  داراي  عضو است. مجموعه هاي   و  به ترتیب  و  عضو دارند. اگر از
هر یک از مجموعه هاي  و  عضو برداشته شود، از مجموعه ي اشتراك آن ها  عضو کم می شود. تعداد عضوهاي اجتماع دو

مجموعه ي جدید، کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

-سراسري-1394-سخت

18. اگر  مجموعه اي نامتناهی و  مجموعه اي متناهی باشد، کدام مجموعه نامتناهی است؟
 (1 (2 (3 (4

-خارج از کشور-1392-متوسط

19. اگر  مجموعه ي اعداد طبیعی فرد و  مجموعه ي اعداد اول باشند، کدام مجموعه متناهی و غیرتهی است؟
 (1 (2 (3 (4

-خارج از کشور-1391-متوسط

20. مجموعه ي  داراي  عضو و مجموعه ي  داراي  عضو است. اشتراك آن ها  عضو دارد. اگر  عضو از مجموعه ي 

 
، کدام است؟ حذف شود، از اشتراك آن ها  عضو حذف می شود، تعداد عضوهاي اجتماع مجموعه ي جدید با مجموعه ي 

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1394-سخت

21. در یک دنباله ي هندسی  جمله اي، مجموع دو جمله ي اول  و مجموع دو جمله ي آخر  می باشد. مجموع این  جمله، کدام

 
است؟
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صفحه 3

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1394-سخت

 
، جمله ي دهم، کدام است؟ 22. در دنباله ي اعداد  و 

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1394-متوسط

23. کارفرمایی به یک کارگر مبتدي، در هفته ي اول  واحد پول دستمزد می دهد. متعهد می شود که در صورت رضایت کاري در
پایان هر هفته،  واحد پول بر دستمزد وي اضافه کند تا به دستمزد ثابت  واحد پول برسد. با رضایت کاري پس از چند هفته،

به دستمزد ثابت می رسد؟
 (1 (2 (3 (4

-سراسري-1395-متوسط

24. اگر  مجموعه ي اعداد طبیعی که بر  بخش پذیرند،  مجموعه ي اعداد طبیعی دو رقمی کمتر از  که بخش پذیر بر  باشند.
مجموعه ي  چند عضو دارد؟

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1395-متوسط

 
25. اگر  مجموعه ي اعداد اول و  مجموعه ي اعداد طبیعی فرد باشند. کدام یک از مجموعه هاي زیر متناهی است؟

 (1 (2 (3 (4
-خارج از کشور-1396-متوسط

26. اگر مجموعه هاي   و   مفروض باشند، کدام یک از مجموعه هاي زیر متناهی است؟

 (1 (2
 

 (3 (4
-سراسري-1396-متوسط
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