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Q=…                  )نمره۵/۰(     .جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنيد)۱ Q′I)ب                    …=R Q′−)الف  

,1-)⊇           )نمره۵/۰(     کدام درست وکدام نا درست است؟)۲    2) [-1, 2) ⊇∅)ب                      (     -5,  الف([0

  )نمره۱(                                     باشند حاصل را بصورت بازه نشان دهيد؟, A=(-2,0)  , B={x│x≤≤1}اگر )۳   

               'A'∩B(ب                                            B-A(الف

  )نمره۱(                             . باشند مطلوب است , n(u)=10 n(A-B)=45, n(A')=23  , n(B) =32اگر )۴    

                                                                                                          n(A∩B')(الف
                                     

A)] ( ب B)]n ′U                                                                                                        
     

 

 

   )نمره۱(       نباله را مشخص کنيد؟ است د۵۶وجمله ی هفتم آن  ۲۰در يک دنباله ی حسابی جمله ی سوم آن  )۵   

  

  

  

   )نمره۱(           …,2,4,8              بيست جمله ی اول دنباله ی هندسی مقابل را محاسبه کنيد؟ ضرب حاصل)۶   

     

                                        

                   )نمره۱(                                                                                            .خانه ای بصورت مقابل ساخته شده است)۷   

 .تافق می سازد، چقدر اس حشيروانی با سط اويه ای کهز)الف   

  نی چه ارتفاعی از سطح زمين دارد؟نوک شيروا)ب     
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  )نمره۱(بگذرد؟  (0,2)نقطه درجه بسازدواز۶۰زاويه ها درجهت مثبت XXبا محور  هبنويسيد ک را معادله ی خطی)۸  

  

   

)                   نمره/۰۲۵(                                        در کدام ناحيه قرار دارد؟ � باشد   >�tan 0و  �sin<0اگر )۹   

otan  240اگر )۱۰    =     )نمره۱(                              درجه را بدست آوريد؟ ۲۴۰نسبتهای مثلثاتی زاويه  3

  

  

                                            

  )نمره۵/۱(                                                         هر يک از اتحادهای زير را بررسی کنيد؟ درستی)۱۱   

(الف        
2cos1 sin

1 sin
x x
x

− =
+

         

                                          

 �tan�.cos�=sin(ب 

) نمره/۰۲۵(              .می شود...........کسينوس  بزرگترو سينوس ،در ناحيه اول با زياد شدن زاويه ) ۱۲    
                               

�2 )                                       نمره/۰۲۵(  . قرار دهيد= يا  <يا  >يکی از عالمت  )الف)۱۳     3(0/ 5) (0/ 5)  

�5                                                                      )نمره/۰۲۵(   باشد آنگاه     a=-1اگر )ب     11a a   

=             )نمره۵/۰( .  رابصورت راديکال بنويسيد هريک ازتوانهای کسری)الف)۱۴   
-1
=               ب( 532

1
  الف(25

5=                )نمره۵/۰(   .  هرکدام ازراديکالهارا بصورت توان کسری بنويسيد)ب       4=           ب (102 3a)الف  

33                                             )نمره۵/۰(.   حاصل رابدست آوريد)۱۵    3 3 =          ب         (=   الف(5
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3                                                                                )نمره۵/۱(            گويا کنيد)الف)۱۶     3
1

x y+  

 

3a(2=                                                       )نمره۵/۰(      .فاده از اتحادحاصل رابدست آوريدبااست)ب     +1)  

a6       =                                                                )نمره۱(     . عبارت مقابل راتجزيه کنيد)۱۷    6 3 3b a b- 2 + 2 

  ) نمره۲(                                                                    .معادله های زی رابه روش خواسته شده حل کنيد)۱۸    

23)روش مربع کامل  (       6 9 0x x− − + 2x )  روش کلی (                     ب    ( = x-2 +3 -1 =   الف(0

  

  

  

  

2yنمودارسهمی )۱۹   ax bx c= +    ۲و - ۱یهارادرنقاط به طولهاxومحور ۲،محورعرضها رادرنقطه ای به عرض +

  )نمره۱(                                                                                                         .می رابنويسيدکرده است معادله ی سهقطع       

     

                                          

2〉0نامعادله ی  y=p(x)باتوجه به نمودار سهمی )۲۰   
p x ( )

x x+ -      )نمره۱( .راحل ومجموعه جواب را بصورت بازه بنويسيد 6
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                                             )نمره۱(                     .است y=ax2+bx+cمعادله ی سهمی زيربصورت )۲۱
  .راتعين کنيد c,b,aعالمت :ثانيأ       .  تعدادريشه هارابدست آوريد:اوأل

  

  

  

  

  >>توفيق ازاوست<<

  حجابی                                                                                                        
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