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ضوي خير هقذم ثِ داًش آهَزاى ٍ داٍطلجبى ػسیس  ،سؤاالت زیر را ثِ دقّت ثخَاًيذ ٍ ثب تَکّل ثِ خذا ٍ آراهش خبطر پبسخ دّيذ.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هصحح اٍل :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هصحح دٍم :

ًورُ ثب ػذد :

ًورُ تجذیذ ًظر ثب ػذد:

ًورُ ثب حرٍف :

ًورُ تجذیذ ًظرثب حرٍف :

ردیف
1

2

ثبرم

سؤاالت
درستي ٍ ًبدرستي ّر ػجبرت را هشخص کٌيذ .

1

الف) هجوَػِ ػذدّبی حقيقي ثيي  3و  4یک هجوَػِ تْي را ًشبى هي دّذ .

درست 

ًبدرست 

ة) ػذدی ٍجَد ًذارد کِ صحيح ٍ گَیب ثبشذ .

درست 

ًبدرست 

ج) ّر دٍ هستطيل دلخَاُ ّوَارُ هتشبثِ ّستٌذ .

درست 

ًبدرست 

د)راثطِ ثيي اًذازُ ضلغ هرثغ ٍ هحيط آى یک راثطِ خطي است .

درست 

ًبدرست 

جبّبی خبلي را پرکٌيذ .

/75

الف) اجتوبع هجوَػِ اػذاد گَیب ٍ ػذدّبی اصن را هجوَػِ ػذدّبی ...........................هي ًبهين .
ة)ثب دٍراى دادى یک هستطيل حَل طَل آى ...............................ثَجَد هي آیذ .
ج) در هسئلِ «آیب در ّر هتَازی االضالع قطرّب ّوذیگر را ًصف هي کٌٌذ؟» هتَازی االضالع ثَدى شکل
....................هسئلِ است .
3

ػجبرت ّبی سوت راست را ثِ گسیٌِ هٌبست در سوت چپ ٍصل کٌيذ 3( .گسیٌِ در سوت چپ اضبفي است )
5
 ًوبیش اػشبری کسر18
 -از دٍراى رثغ دایرُ حَل شؼبع آى ثَجَد هي آیذ

ثِ صَرت ___ است.

 -اگر  y 0ٍ x 0حبصل y 2

x2 

/75

ًيوکرُ
xy

هختَم

چقذر است ؟

هتٌبٍة
کرُ

xy

4

حبصل  (R Q)  Zکذام است ؟
الف) Z
ة) Q

5

اگر تبسي را دٍ ثبر پرتبة کٌين احتوبل ایٌکِ ّر دٍ ثبر ػذد ّبی رٍ شذُ اٍل ثبشٌذ چقذر است ؟

/5

1
12
9
9
د)
ج)
ة)
الف )
12
2
36
36
ثب تَجِ ثِ هجوَػِ ّبی }ّ C  {6,9,11} ٍ B  {2,6,9} ٍ A  {3, 5,6,9ر یک از هجوَػِ ّب ی زیر را ثب اػضبء

1

6

ا
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ج) Q

د) R

ثٌَیسيذ.
 ( B  A الف
 ( A C ة
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7

الف )حبصل ػجبرت زیر را ثذٍى استفبدُ از قذرهطلق ثٌَیسيذ )/75 (.

ة) ثيي دٍ ػذد ٍ 6

1/5

یک ػذد گٌگ هثبل ثسًيذ)/55( .

ج) هثلث  ABCثِ اضالع  8 ٍ 5 ٍ 4سبًتي هتر ثب هثلث  DEFثِ اضالع  x  7 ٍ 10 ٍ x  1ثب ّن هتشبثِ ّستٌذ
(اًذازُ اضالع هثلث از کَچک ثِ ثسرگ ًَشتِ شذُ است ) هقذار  xچقذر است ؟()/5

8

الف ) حبصل ػجبرت زیر را ثِ صَرت ػذد تَاًذار ثٌَیسيذ)/5( .

1/55

ة)حبصل ػجبرت زیر را ثذست آٍریذ)/75( .

9

الف) ثِ صَرت ًوبد ػلوي ثٌَیسيذ .

1

ة)هخرج کسر زیر را گَیب کٌيذ .

10

ثبثت کٌيذ اگر از ًقطِ  Mخبرج از دایرُ دٍ هوبس  MB ٍ MAرا ثر دایرُ رسن کٌين اًذازُ ایي دٍ هوبس ثب ّن
ثراثر است(.راٌّوبیي :از هرکس دایرُ ثِ ًقطِ ّبی ٍ B ٍ A ٍ Mصل کٌيذ)
. M
.
O

2

1
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تبریخ اهتحبى 1396/03/03 :

الف)ػجبرت هقبثل را ثب استفبدُ از اتحبد حل کٌيذ)/75( .

1/75

ة)ػجبرات دادُ شذُ را تجسیِ کٌيذ)1( .

a2  9a  14 
x2  y 2 

12

ًبهؼبدلِ دادُ شذُ را حل کٌيذ ٍ هجوَػِ جَاة را رٍی هحَر ًشبى دّيذ .

13

2
الف ) هؼبدلِ خطي ثٌَیسيذ کِ شيت آى
3

ة) خط y  3x 1

1/75

ٍ ػرض از هجذا آى  2ثبشذ )/5( .

را در دستگبُ هختصبت رسن کٌيذ )/75( .

4x  2y  8

ج) شيت ٍ ػرض از هجذا خط دادُ شذُ را هشخص کٌيذ)/5( .

14

; 3(x 1)  2x  2

1/55

دستگبُ هقبثل را حل کٌيذ .

1

x  3y  7
2x  7y  15
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15

حبصل ػجبرات دادُ شذُ را ثذست آٍریذ (ػجبرت ّبی ججری تؼریف شذُ فرض هي شَد) .

1/75

4x2
x 1
 2

(الف
x 1 x  x

x
y


xy xy
16

تقسين هقبثل را اًجبم دّيذ خبرج قسوت ٍ ثبقي هبًذُ را هشخص کٌيذ .

17

قبػذُ یک ّرم  ،هستطيلي است ثِ اثؼبد  6و  5سبًتي هتر ٍ ارتفبع ایي ّرم  10سبًتي هتر است حجن ّرم

(ة

1

)(x2  5x  24)  (x  8

1

چقذر است ؟ ( ًَشتي فرهَل الساهي است )

18

هثلث قبئن الساٍیِ ای ثِ اضالع قبئن  3و  4سبًتي هتر را حَل ضلغ 4سبًتي هتری دٍراى دادُ این

1/5

الف) ًبم شکل حبصل از دٍراى چيست ؟
ة) حجن آى چقذر است ؟ ( ًَشتي فرهَل الساهي است )

جوغ
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