
  درستی يا نادرستی عبارتهای زير را مشخص کنيد.   1

  دوم قرار می گيرد.  حيهحرکت کند در نا  - 135̊ الف) اگر يک نقطه روی محيط دايره مثلثاتی از مبدا به اندازه 

�ب) اگر   ⊆ ′�باشد آنگاه   � ⊆   است.  ′�

�5ج) عدد  
�	5√را می توان به صورت   �

  نوشت.  

cosزاويه ای در ناحيه سوم باشد عالمت   θد) اگر   × cot   منفی است. 

1  

  جاهای خالی را با کلمات يا عبارت مناسب کامل کنيد.    2

  نامتناهی)  - الف) مجموعه موريانه های روی کره زمين يک مجموعه ................... است. (متناهی

0ب) اگر   < � <   کوچکتر)  -است. (بزرگتر  �√................. از   ��√باشد آنگاه     1

��(3−)�ج) حاصل عبارت   
  ................. برابر است با ...  

عبارت    شده  تجزيه  �8د) � + ضرب     125 حاصل  با  �4)برابر 	 − 10� + در   (25
  عبارت........................... است. 

1  

  در هر قسمت گزينه درست را انتخاب کنيد.    3

�64√�الف) حاصل عبارت   
  کدام است؟  

2(4                              4(3                             8(2                       2 √2(1 

#101√ب) بالفاصله بعد از عدد  
  کدام عدد صحيح قرار دارد؟ 

1(10                       2 (11                       3  (3                           4  (5  

$ج)حاصل عبارت   %
&'( ) + tan , (1 − sin   برابر با کدام گزينه است؟   (

cot (4                   tan (3                     sin (2                 cos (1 

نفر    6نفر به درس فيزيک عالقه مند باشند و    8نفر به درس رياضی،    7نفره اگر    17د) در يک کالس  

رياضی و فيزيک عالقه مند نباشند در اين صورت چند نفر به هر دو درس  به هيچ يک از دو درس  
  عالقه مند هستند؟ 

1(2                        2 (3                           3  (4                         4  (1  
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  الف) دو مجموعه نامتناهی مثال بزنيد که تفاضل آنها متناهی باشد.   4

3,80−.؟  وجود دارد   اعداد طبيعی حاصل عبارت مقابل چه درب)  ∩ .4, +∞)  

را روی محور نمايش    ) W(مجموعه مرجع باشد در اين صورت متمم مجموعه اعداد حسابی    R  ج) اگر 

  دهيد. 

�د) اگر   = �و     1,50−. =  را به صورت بازه بنويسيد.  B-Aباشد آنگاه حاصل (3,2−)

  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

4%�الف) اگر در يک دنباله حسابی    5 = �	�و   60 =   باشد جمله عمومی دنباله را بيابيد؟ 84

  دو واسطه هندسی درج کنيد.   162و   6ب) بين دو عدد 

می باشند. قدر نسبت اين دنباله را به    96و    12ج) جمالت سوم و ششم يک دنباله هندسی به ترتيب  

  دست آوريد. 

75/0  

5/0  

75/0  

ارتفاع    6 در  يک موشک  زاويه    15الف)  با  و  زمين  از سطح  از طی    30̊ متری  پس  شود.  می  پرتاب 

  متر با همين زاويه به چه ارتفاعی از سطح زمين می رسد؟  4000

tanه چهارم باشد و  حيزاويه ای در نا   αب) اگر   α = cosباشد در اين صورت مقدار    2− α    را به

  دست آوريد. 

) می  0و2است و از نقطه (  45ها،    xج) معادله خطی را بنويسيد که زاويه آن با جهت مثبت محور  

  گذرد.

  )B=30°(د) مساحت شکل مقابل را به دست آوريد. 

  

75/0  

  

75/0  

  

5/0  

5/0  

θ	7�8                            الف) درستی رابطه مقابل را ثابت کنيد.   7 − tan	θ × sin	θ = sin	θ  

  

                                         ب) حاصل عبارت مقابل را به دست آوريد. 
√� &'( �:°;� (<= %>:°

&'? @:°;?A= �B°  

 

75/0  

1  

�الف) اگر    8 = √32#
��باشد آنگاه حاصل    +   را به دست آوريد.  7

  

    بيابيد. ب) حاصل عبارات زير را 
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  الف) مخرج کسرهای مقابل را گويا کنيد.   9

� − 2
√� − 2 =                                         1

√�� − 1 = 

  تعريف نمی شود.  � ب) عبارت گويای زير به ازای چه مقاديری از 

1
� − 1 + 3

�	 + 6 

  

19                                    عبارت مقابل را با استفاده از اتحاد به دست آوريد.ج) حاصل   × 21 =  

 

5/1  

  

5/0  
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	�5                                  د الف) معادله مقابل را به روش تجزيه حل کني  10 − 7� = 2�(� − 3)  

 

 حل کنيد   )∆روش (ب) معادله مقابل را به روش کلی 
�	 − 6� − 7 = 0 

    

�.                                          کامل حل کنيد. مربع ج) معادله مقابل را به روش 	 + 2� = 24  
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75/0  

Iالف) نمودار سهمی    11 = 2�	 − 4� +   را رسم کنيد.  3

  

  ب) معادله محور تقارن سهمی فوق را بنويسيد. 
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25/0  

�عبارت    12 = (5� − 2)(� +   را تعيين عالمت کنيد.   (3
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