
 من خیر مقدم به دانش آموزان و داوطلبان عزیز، سواالت زیر را به دقت خوانده و با توکل به خدا و آرامش خاطر پاسخ دهید.ض

 شماره پاسخ خود را با خط خوش و خوانا مرقوم فرمایید بارم
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 جاهای خالی را پر کنید.

 است که ................ یکدیگرند. ریشه چهارمالف( هر عدد مثبت دارای ............ 

32ب( حاصل 
2
 .  برابر است با ........... 5

 برابر است با ............ . 64√√ج(مقدار  

1 

0.75 

𝑈اگر   = {1 ،2 ، … 𝐴      و    {10، = 𝐵   و   {7، 5، 3، 2} = باشد مقادیر زیر را تعیین  {9، 7، 5، 3، 1}

 کنید.

   𝐴′ج(   𝐴 − 𝐵ب(   𝐴 ∪ 𝐵الف( 

  

2 

 3 است. قدر نسبت دنباله را بدست آورید. 29ی دوازدهم و جمله 8ی پنجم جملهدر یک دنباله حسابی  0.75

1.5 

 چقدر است؟ 2الف( مساحت مثلث متساوی االضالع با طول ضلع 

tanب( اگر  𝜃 < sin   و    0 𝜃 >  را تعیین کنید. 𝛉حدود زاویه و  𝛉ی ربع زاویهآنگاه   0

ج( درستی تساوی  
1

sin 𝜃
× tan 𝜃 =

1

cos 𝜃
 را ثابت کنید.  
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1 
𝑥)الف( حاصل عبارت   +  را به کمک اتحادها بدست آورید. 3(2

𝑎3 ب( چند جمله −  را تجزیه کنید. 27
5 

𝑦راس و خط تقارن سهمی   1 = −2 𝑥2 + 4 𝑥 .6 را تعیین کرده و نمودار آن را رسم کنید 

𝑥2 3−ی نامعادله 1 + 𝑥 + 2 ≤  7 را به کمک تعیین عالمت حل کنید.  0

1.5 

𝑓(𝑥)  یرابطه = 2،2𝑚)و(3،1)و(2،0)و(1،4)} −  داده شده است. {(6

 تابع باشد. fرا طوری بیابید که  mالف( 

 ب( تابع را به صورت جدول و نمودار پیکانی )ون( نمایش دهید.

 ج(دامنه و برد تابع را مشخص کنید.
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 محل مهر آموزشگاه
 1ریاضینام درس: 

 اسمه تعالیب

 

 خانوادگی:  نام و نام

 نام پدر: تاریخ امتحان: 

  شماره اتاق: 2عداد صفحات: ت 15تعداد سواالت: 

  پایه: دقیقه 110وقت:   شروع: زمان

 و امضای دبیر:     نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی

 نمره تجدید نظر با عدد: نمره با عدد:

 نمره تجدید نظر با حروف: نمره با حروف:

 ی بعدادامه سواالت در صفحه

و امضای دبیر:    

دهم



1.5 
𝑓(2)الف( برای یک تابع خطی اگر  = 𝑓(0)   و  11 =  باشد، ضابطه )نمایش جبری( تابع را تعیین کنید.   7

 را رسم کنید. f ب( نمودار تابع
9 

𝑦نودار تابع   1 = −|𝑥 − 1| +  10 را به کمک انتقال رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.  2

3 

 هر یک از موارد زیر را تعیین کنید.

 متمایز.الف( تعداد اعداد فرد سه رقمی با ارقام 

های ریاضی کنار کتاب فارسی مختلف در یک قفسه به طوری که کتاب 3عدد کتاب ریاضی و  4ب(تعداد چیدن 

 هم باشند.

 توان نوشت.می جهانگردیی حرفی بدون تکرار که با حروف کلمه 5ج(  تعداد کلمات 

 ها از یک کشور باشند.روسی به طوری که تیم 3ایرانی و  4های دو نفره ازبین د( تعداد انتخاب تیم

11 

𝑃(𝑛،𝑟)در تساوی  1 =  12 را بدست آورید. n,rمقدارهای   60

1.5 

 ها را به دست آورید.آن احتمالای سه فرزند دارد. پیشامدهای زیر را تعیین کرده و خانواده

 الف( پیشامد این که دو فرزند پسر باشد.

 ب( پیشامد این که فرزند دوم دختر باشد.

13 

1.5 

 کنیم.المپ را به تصادف خارج می 3المپ سالم است.  6المپ معیوب و  4المپ وجود دارد که  10ای در جعبه

 المپ سالم باشد چقدر است؟ 3الف( احتمال این که هر 

 ب( احتمال این که دو المپ سالم باشد چقدر است؟

14 

2 
 را تعریف کنید. متغیر تصادفیو  علم آماراصطالحات: الف( 

 مثال بزنید.ب( انواع متغیر را تعریف کرده و از هر کدام 
15 

جمع                                                              موفق و پیروز باشید.                                                    20  
 

 ی سواالتادامه
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