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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 1

𝑥3الف( تجزیه عبارت  − 𝑥2 کدام است؟ 

1) 𝑥(𝑥2 − 𝑥)  2 )𝑥2(𝑥 − 1) 3 )𝑥3(𝑥 − 1) 4 )𝑥(3𝑥 − 𝑥) 

 کدام است؟« شود.می 4دو برابر مربع عددی برابر با همان عدد منهای »معادله عبارت ب( 

1 )2𝑥2 − 4 2 )2𝑥2 − 𝑥 = 4 3 )𝑥2 − 2𝑥 = 4 4 )2𝑥2 = 𝑥 − 4  
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 یک واحد بیشتر از ثلث عددی، با نصف آن عدد برابر است. آن عدد را بیابید. 2

 

1 

𝑎𝑥2های معادله اگر یکی از جواب 3 − 2𝑥 = 2𝑎 +  باشد. -1برابر  4

 را بیابید. aالف( مقدار 

 

 دست آورید.ب( جواب دیگر معادله را به
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 الف( معادله درجه دومی بنویسید که جواب نداشته باشد.  4

 

 باشد. x=-5و  x=2ب( معادله درجه دومی بنویسید که ریشه هایش 
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2𝑥2ریشه های معادلة  2x و 1xاگر  5 + 7𝑥 − 3 = ها باشند. بدون حل معادله حاصل جمع ریشه 0

)2+x1(x هاو حاصل ضرب ریشه )2x1(x ).را بیابید. )نوشتن فرمول الزامی است 
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و معادلة درآمد آن  c(x)=640+12xتعداد کاالهای تولید شده یک شرکت باشد و هزینة آن به صورت  xاگر  6
2x-R(x)=100x .باشند 

 بنویسید.الف( معادله سود را 

 کند؟ب( اگر کارگاه هیچ کاالیی نفروشد چقدر ضرر می

 ج( نقاط سر به سر برای تولید این کارگاه را بیابید.
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 معادالت گویای زیر را حل کنید. 7
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باشد. متغیر مستقل و متغیر وابسته می =2rπS گاه نمایش دهیم. آن Sو مساحت آن را با  rاگر شعاع دایره را با  8

 را مشخص کنید.
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 خواسته شده حل کنید.های معادالت زیر را به روش 1

4𝑥2ریشه گیری                 =  )الف    400

𝑥2 تجزیه                       − 5𝑥 + 6 =  )ب0

5𝑥2      ∆       روش          − 2𝑥 − 3 =  )ج0

𝑥2روش مربع کامل            − 6𝑥 + 1 =   )د 0
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 کند؟کدام یک از روابط زیر یک تابع را مشخص می  11

 دهد.ای که به هر مسلمان، قبله او را نسبت میرابطهالف( 

                                                                  ب(  ج(               

             

 

 

 

 

 f={(-1,5),(2,7),(-1,4),(3,5)}د(  
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  ادامه ی سواالت در صفحه سوم 

 

  سواالت امتحان درس :
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 شود؟یک تابع می ),m-f={(3,9),3),(25,4{(1,7),(رابطة  mبه ازای چه مقادیری از  11
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 مطلوب است: با توجه به ضابطة تابع، 12
    𝑓: 𝐴 → 𝐵                  𝐴 = {3, −1,5} 

    𝑓(𝑥) =
𝑥+1

𝑥−2
 

 

 الف( برد تابع را مشخص کنید.

 

 ب( نمودار پیکانی و مختصاتی و زوج مرتبی را بنویسید.
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 f(-2)=4 , f(1)=3داشته باشیم:  f(x)= mx+nرا چنان بیابید تا در تابع با ضابطه  m , nمقادیر  13
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 ؛ f(1)= -6 , f(2)= 4داریم:  fدر تابع خطی  14

 را بیابید. f(-1)و  f(4)الف( حاصل 

 را رسم کنید. fب( نمودار تابع 
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 21 موفق باشید جمع
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