نمونه سوال درس:ریاضی1

نام ونام خانوادگی :بهرام کیانی
 -1اگر  Aو  Bدو بازه باشند مثالی بیاورید که :
الف)  A  Bیک مجموعه تک عضوی باشد.
ب)  A  Bتهی باشد.

ج)  Aو  Bدو نیم بازه باشند ولی  A  Bبازه بسته (ازدو طرف بسته) باشند.
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علی و محمد دو کارگر یک رستوران هستند علی از ساعت  8تا  12و محمد از ساعت  11تا  19در رستوران کار میکنند .بازه های زمانی
که علی و محمد مشغول کارند را به ترتیب با  Aو  Bنمایش دهید .

الف) بازه زمانی که هر دو کارگر در رستوران حضور دارند برابر است با 

,



و آنرا به صورت  A  Bنیز نمایش میدهند.

 و آنرا به صورت .....................نیز نمایش میدهند.
ب) بازه زمانی که حداقل یک کارگر در رستوران حضور دارد برابر است با , 
ج) بازه زمانی که فقط محمد در رستوران حضور دارد برابر است با  ........................و آنرا به صورت ............................نیز نمایش میدهند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3فرض کنید  A  0,1مثالی برای مجموعه  Aبیاورید که در آن  Aدقیقا  100عضو داشته باشد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4با تعدادی چوب کبریت الگوی مقابل را ایجاد کردیم:

شکل مرحله  4را رسم کنید سپس تعداد چوب کبریتها در شکل مرحله  nراحدس بزنید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5طول مستطیلی از سه برابر عرض آن یک سانتیمتر بیشتر است  .اگر مساحت آن  154سانتیمتر مربع باشد محیط آن را بدست آورید.
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 -6عبارت مقابل را تعیین عالمت کنید.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7اگر نمودار تابع  fبه صورت مقابل باشد
جدول تعیین عالمت آنرا مشخص کنید
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 مساحت مثلث  ) ABCبه کمک این فرمول ثابت کنید:
 -8درکتاب ثابت کردیم (:
2
ˆSinAˆ SinBˆ SinC

 -9درشکل مقابل یک رودخانه و دریک سوی آن یک درخچه را مالحظه
می کنید  .با توجه به اینکه به آنسوی رود دسترسی نداریم میخواهیم
عرض رودخانه را حساب کنیم با وسایل مهندسی در امتداد رود از
نقطه  Aتا نقطه  Bبه اندازه  22متر جابجا شدیم وزاویه های ̂ Aو ̂ Bرا
مطابق شکل به ترتیب  63,72درجه اندازه گیری کردیم.
الف) ابتدا به کمک فرمول مساله قبل طول  ACرا حساب کنید.
ب) عرض رودخانه را محاسبه کنید.



(  cos 72  0 / 31و ) tan 63  1 / 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -11مخرج کسرهای زیر را گویا کنید.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -11نمودار تابع  fداده شده اگر بخشی ازنمودار به صورتی که در شکل مالحظه میکنید
سهمی باشد ضابطه تابع  fرا بنویسید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -12ازشهر  Aبه شهر  Bپنج مسیر و از شهر  Bبه شهر  Cچهار مسیر متفاوت وجود دارد .میخواهیم از شهر  Aبه شهر  Cمسافرت کرده
ومجددا به شهر  Aبرگردیم به چند طریق می توان این سفر را انجام داد طوری که از جاده ها(مسیرها) به صورت تکراری عبور نکنیم؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -13میخواهیم ازنقطه  Aبه سمت نقطه ( Bفقط در راستای افق به سمت راست و درراستای قائم
به سمت باال) روی خطوط حرکت کنیم.
الف) به چند حالت میتوانیم ازنقطه  Aبه نقطه  Bحرکت کنیم؟
ب) با چه احتمالی طی مسیر از نقطه  Cمیگذریم؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------با آرزوی توفیق روز افزون – کیانی

