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 دقیقه 90مدت امتحان :  3: تعداد صفحات   14تعداد سؤاالت :  شماره صندلی :

 بارم سؤاالت ردیف

 را با عبارت مناسب کامل کنید. جاهای خالی 1

 .A  متمم تهی باشد در این صورت ................ =  مجموعه ای دلخواه و  Aالف( اگر 

 ................... است.خط ......... y  =ب( محور تقارن سهمی 

 ( به صورت بازه ........................ است.-3 , 0) ( -2 , 5[ج( حاصل 

 برابر است با ..................................... .  د( مقدار عددی 

2 

 بنویسید.، پنج واسطه حسابی قرار داده ایم، دنباله حسابی را  33و  -3بین  2

 

 

1 

آن گاه سایر نسبت های مثلثاتی را  زاویه ای در ناحیه سوم مثلثاتی باشد و  اگر  3

 بیابید. 

 

 

1 

 الف( عبارت زیر را تجزیه کنید. 4

 

 ب( مخرج کسر زیر را گویا کنید.

 

1 

 

 

1 

 یسید.را به صورت بازه بنو مجموعه نامعادله   5

 

 

+ 
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کالس ورشته



را به صورت زوج مرتب بنویسیدو نمایش جبری تابع را  =  7،         =  11تابع خطی  6

 مشخص کنید.
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 نمودار تابع ضابطه ای زیر را رسم کنید و دامنه و برد را مشخص کنید. 7

 0  x                        

 
                                                                                                         3-x-  
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 را بیان کنید )به روش انتقال( . =  -  +  3طریقه رسم  8
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 5،  4 ، 3،  2،  1،  0با ارقام  9

 الف( چند عدد پنج رقمی می توان نوشت به طوری که رقم تکراری نداشته باشیم.

 

 ب( چند عدد سه رقمی زوج می توان نوشت. )بدون تکرار(

 

2 

اگر از این جعبه سه مهره به تصادف خارج مهره قرمز وجود دارد  3مهره آبی و  4در جعبه ای  10

 کنیم چقدر احتمال دارد که :

 ه مهره هم رنگ باشند؟الف( هر س

 

 ب( دقیقا دو مهره هم رنگ باشند؟

 

2 

 را بنویسید. x4  + -  =y – 3مختصات رأس سهمی  11
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 اگر دو تاس را با هم پرتاب کنیم چقدر احتمال دارد : 12

 یا هر دو زوج باشند؟ 7الف( مجموع دو تاس 

 

 باشد؟ 12ب( حاصل ضرب دو عدد روشده 
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 را بیابید. nمقدار  =  72در معادله  13
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 نوع هر یک از متغیرهای زیر را مشخص کنید. 14

 تعداد مسافران اتوبوس

 

 مراحل رشد یک انسان

 

1 

 

  

 

 

 گذاريتصحيح و نمره
 نام و نام خانوادگي

 مصحح) دبير(

 نمره نهايي پس از رسيدگي

 به اعتراضات 
 مصحح) دبير( نام و نام خانوادگي

 با حروف با عدد
 

 
  با حروف با عدد

  

 امضاء

 

 

 امضاء  
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