
 

1 
 

  لگاریتم

  )٧۵-سراسری تجربی(صحیح است؟  b و aکدام رابطھ بین  .است bدر مبنای 푥برابر با لگاریتم aدر مبنای  xلگاریتم)1

١(2a=3b                    ٢(3a=2b                       ٣(푎 = 푏                         ۴(푎 = 푏 

푎حاصل)2   کدام است؟  

٢                           ٠)١(푎 − 푏         ٣(푎 − 푏       ۴(a-b 

  

log+ حاصل)٣ √2 log   کدام است؟ 3√

٣                              )٢                           ٢)١(                                     ۴(٣ 

  

  کدام است؟log(√125) حاصل)۴

١(۴                   ٢(4/5   ٣(5                                     ۴(5/5 

 

logحاصل)5 2 푥 √푥 کدام است؟  

٣                              ٧)٢                         )١(                                      ۴( 

  

logاگر)۶ = 푘 حاصل.باشدlog چھ قدر است؟  

٣                            )٢                   )١(       ۴( 

 

logاگر)٧ = 푎 و log2=b حاصل.باشدlog کدام است؟  

١(2-a-2b              ٢(2-2a-2b    ٣(2-2a-b     ۴(2-2a+b 

 

logحاصل .باشد log14=bو log6=aاگر)8  +log20√21 کدام است؟  

١(1+  −        ٢(1+2b-2a+√푎 + 푏 ٣(1+ 푏 − 푎    ۴(1+(b-a)+√푎 + 푏  

  

  کدام است؟ xدر پایھ ی   (x+3)4لگاریتم عدد.باشد         x=logاگر)٩

٢) ٣                            )٢                   )١                                  ۴(٣  

  

  ان عدد کدام است؟.واحد بیش تر است ۵/۴بھ اندازه  ٩لگاریتم عکس مربع ان عدد در پایھ ی لگاریتم عددی از )١٠

٣)٢                 ٨١)١۶                        ٢٧ )٣                                 ۴(١٨  
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  چند ریشھ حقیقی دارد؟   log  + log  =1معادلھ ی )١١

٢) ٣                           ١) ٢                  ٠) ١                                    ۴(٣  

  

  کدام است؟  logمقدار   log(2x-1)+log(x+3)=log30-log2از معادلھ ی )١٢

٣                            )٢                   )١ (                                    ۴(  

  

푙표푔+(2x-1) از تساوی )١٣ (3푥 − 5) = 1푙표푔  مقدار푙표푔 (6푥 +   کدام است؟ (3

٣                            ٣)٢                  ٢) ١ (۴                                    ۴(۵  

  

+log(2x-1)ی از تساو)١۴ 푙표푔푥 = 푙표푔3  کدام است؟ ۴در مبنای  مقدار لگاریتم  

٣                          -) ٢                 -) ١ (                                    ۴(  

  

푙표푔ان گاه   2log (x-2)=log(x+10)اگر )١۵ (푥 +   کدام است؟ (2

٣                           ) ٢                   )١ (                                    ۴(  

  

)푙표푔حاصل  log(x-2)2log-log(x-4)اگر )١۶   کدام است؟ (

١)٣                           ١) ٢                   ٠)١-                                    ۴(  

  

+2logx=1+log(xاز معادلھ ی لگاریتمی)١٧ 푙표푔 مقدار (   کدام است؟        

١(-1                 ٣      )٢(1                                     ۴(2  

 

حاصل دترمینان xچند مقدار مورد قبول )18
log(6푥 − 1) log(1 − 푥)
log(1 − 푥) log (6푥 −   را صفر می کند؟ (1

٢)٣                           ١)٢                  ٠)١                                     ۴(٣  

  دامنھ و حدود توابع لگاریتمی

  

푙표푔]حاصل )١٩ ] + [푙표푔   برابر است با [

٣)٣                           ٢)٢                   ١)١                                     ۴(٠ 

  

푙표푔]ححاصل عبارت جز صحی)٢٠   کدام است؟ [       
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٣                            ١)٢                   ٢)١(۵                                     ۴(٣  

)A=푙표푔حاصل)٢١   در کدام گزینھ صدق می کند؟ x=1/1بھ ازای (

١(A=-3  ٢(-4<A<-3  ٣(-3<A<-2 ۴(0<A<1  

 

  بین کدام دو مقدار قرار دارد؟ 푙표푔مقدار)22

١(< 퐴 <       ٢(5<A<6    ٣(4<A<5         ۴(-5<A<-4 

  ان گاه. باشد 푙표푔اگر)23

١(-5<A<-4           ٢(4<A<5   ٣(-6<A<-5   ۴(5<A<6  

 

)A=푙표푔حاصل)24   در کدام فاصلھ است؟ x=5بھ ازای  (

١(2<A<3        ٢(3<A<4                 ٣(4<A<5  ۴(5<A<6  

 

  چند رقم دارد؟2عدد log5=0/70,با فرض این کھ تقریبا)25

١(۶  ٨)٣  ٧)٢    ۴(٩ 

  

=yنمودار تابع )٢۶
( )

  کدام گزینھ است؟  

٢)                                                         ١(  

  

٣                      (                                  ۴(  

  

) =f(x)دامنھ ی تابع  )٢٧   کدام است؟ √(

١(x>0                      ٢(x≥ 0   ٣(x>1                          ۴(x≥ 1 

 

푓(푥)برد تابع )٢٨ =   شامل چند عضو است؟5

 بیشمار)۴                                ٣)٣                            ٢)٢                          ١)١

  

  )٨٨ازاد و تجربی (چقدر است؟     logو   log   =3 اگر )٢٩
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٣                    ٣)٢         )١(۶                      ۴(√3 

  

4اگر  )٣٠ =   )٨٨سراسری تجربی (کدام است؟ ۴در پایھ  (4a+1)لگاریتم  2√2

٢                         ١)١(√2                      ٢)٣                     ۴( 

  

푙표푔حاصل    )٣١   )٨٨ازاد ریاضی (کدام است؟√

٣                          )٢                      )١(                     ۴( 

  

  )سراسری   (کدام است؟  x در پایھ ی  (x+3)4لگاریتم عدد .باشد  x=8 logاگر    )٣٢

٢)٣                         )٢                      )١                     ۴(٣ 

  

  )٨٨ازاد ریاضی (کدام است؟log   + logحاصل       )٣٣

٣                         )٢                      ٢)١(                      ۴(٣ 

  

  )٨٨ازاد (کدام است؟  log×….×log × log × log   حاصل عبارت  )٣۴

٣                       ٧)٢                       )١(- -                ۴(٧- 

 

  )٨٧سراسری ریاضی (کدام است؟ logحاصل          log        =2 log –logاگر         )٣۵

 )۴                  -١)٣                      ١)٢صفر                  )١

  

  )٨٨سراسری ریاضی (است ؟  ۴در مبنای  (x-3)مقدار لگاریتم    log          =1+logازمعادلھ ی         )٣۶

٣                 -)٢                     )١(                     ۴(١- 

  

  )٨۶یاضی ازاد ر(چند ریشھ حقیقی دارد؟ log+log =1معادلھ  )٣٧

  ٣)۴                      ٢)  ٣                   ١) ٢صفر                      ) ١


