
1 
 

 باسمه تعالي
 صبح 8: ساعت شروع / علوم تجربي رياضي وفيزيكي: رشته   1رياضي   :نوبت دوم سواالت امتحان

 صفحه 4عداد صفحات: ت 1397/  02/  31  تاريخ امتحان: ي دوم)آموزش متوسطه (دوره دهمسال 
 دقيقه 100مدت امتحان:  نام و نام خانوادگي: شهيد بردستاني بردخوندبيرستان 

 
 

 1: صفحه   )             پاسخ هاي خارج كادر تصحيح نمي شودپاسخ دهيد.(توجه : لطفا سواالت را در كادر مشخص شده 
 

 نمره  1                                                                                                                                                                                    1سوال 
 درستي يا نادرستي هر يك از موارد زير را معين كنيد:

 مجموعه اعداد اول مجموعه اي نامتناهي است. الف)

3باشد آنگاه ����1اگر ب)  aa  است.�

��  اگر ج) ���� sin,cos در ناحيه دوم قرار مي گيرد. �باشد انتهاي كمان 

 اولين قدم در استفاده از علم آمار جمع آوري داده هاست.د) 

 نمره  25/1                                                                                                                                                                                2سوال 
 جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد.

 ...................... است. با قدر نسبت حسابيدنباله ثابت يك دنباله  الف)
 بين دو عدد متوالي .................و .................. قرار دارد. 153عدد  ب)

 در اين صورت اين دو پيشامد ................................. و باشند    دو پيشامد از فضاي نمونه اي   اگر  )ج

 تعداد اعضاي جامعه را ...................................... مي نامند. )د

 نمره  1                                                                                                                                                                                     3سوال 
 گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

 :كندمي  قطع  +2ي نقطه در را ها عرض محوراست و  درجه 45  ها xر محو با آن ي زاويه كه خطي ي معادله -1

2ب)            2الف) 2ج)          2
2 2د)           2 2 

cosحاصل عبارت  -2 cos
sin sin� ��

2 2
1 1

x x
x x  : برابر  است با 

 2د)                            -1ج)                             1ب)                           0الف)           
0حاصل عبارت   -3  برابر : 1

 2د)                            -1ج)                             1ب)                           0الف)           
مهره قرمز وجود دارد.اگر از اين جعبه سه مهره به تصادف خارج كنيم چقدر احتمال دارد  3مهره آبي و  4اي در جعبه  -4

 همرنگ باشند.مهره هر سه 

1الف)     
4ب)                       7

6ج)                       35
1د)                      7

5 
 » ي دومدر صفحه ي سواالت ادامه «
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 صبح 8: ساعت شروع / علوم تجربي رياضي وفيزيكي: رشته   1رياضي  : نوبت دوم سواالت امتحان
 صفحه 4تعداد صفحات:  1397/  02/  31  تاريخ امتحان: ي دوم)آموزش متوسطه (دوره دهمسال 

 دقيقه 100مدت امتحان:  نام و نام خانوادگي: شهيد بردستاني بردخوندبيرستان 
 

 2: صفحه                 )پاسخ هاي خارج كادر تصحيح نمي شودپاسخ دهيد.(توجه : لطفا سواالت را در كادر مشخص شده 
 

 نمره 1                                                                                                                                                                                       4سوال 
 بگيريدنظردررا..........و75و15و3هندسيدنباله

 .بيابيدرادنبالهبت و جمله ي  اولقدرنسف)ال

 مشخص كنيد. راآنعموميجملهب)

 نمره 75/0                                                                                                                                                                                 5سوال 
 شد.درجه با 60و زاويه بين آن ها   8و  4مساحت مثلثي را بيابيد كه دو ضلع آن  

 
 

 نمره  1                                                                                                                                                                                      6سوال 
 به كمك اتحاد ها جاهاي خالي را كامل كنيد.

2 1 3 8 3 6 الف(ب                        1 36 2 6 2 6 2
3 8 2 ( ج 4

 نمره 1                                                                                                                                                                                      7سوال 
 حل كنيد. دلخواه خودزير را با روش  همعادل

3 2 4 1 0 

 

 نمره 1                                                                                                                                                                                        8سوال 

� عبارت �� �
�

� �
	

x
x xA

5
3 1  .كنيدعالمتتعيينرا 2

 
 

 »سوم ي در صفحه ي سواالت ادامه «
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 صبح 8: ساعت شروع / علوم تجربي رياضي وفيزيكي: رشته   1رياضي  : نوبت دوم سواالت امتحان

 صفحه 4تعداد صفحات:  1397/  02/  31  تاريخ امتحان: ي دوم)آموزش متوسطه (دوره دهمسال 
 دقيقه 100مدت امتحان:  نام و نام خانوادگي: شهيد بردستاني بردخوندبيرستان 

 
 

 3: صفحه          )       پاسخ هاي خارج كادر تصحيح نمي شودپاسخ دهيد.(توجه : لطفا سواالت را در كادر مشخص شده 
 

 نمره 5/0                                                                                                                                                                                    9سوال 
 را طوري بيابيد كه تابع زير تابعي هماني باشد.  مقدار 

3 2 1 2 2 6 6  

 نمره  2                                                                                                                                                                                     10سوال 
2 مختصات راس سهميالف)  2 4  را بيابيد.  1

 
3نمودار تابع  2نمودار  ب) به كمك انتقال 2 را رسم كنيد و سپس دامنه و برد آن را مشخص كنيد.  2

 
 

 نمره  75/1                                                                                                                                                                                11سوال 
 الف) نمودار تابع قطعه اي زير را رسم كنيد.

 
2 3

4 2 3
2 2

 

 
 

 را بيابيد. ب) برد تابع 

 مقادير زير را بدست آوريد.   ج) با توجه به تابع 
1 10  

 نمره 2                                                                                                                                                                                    12سوال 
   0و  3و  6و  9با ارقام 

 مي توان نوشت : تكراريغير با ارقام  فردرقمي  سهالف ) چند عدد 
 

 مي توان نوشت : غير تكراريبا ارقام  زوجب) چند عدد سه رقمي 
 

»چهارمي در صفحهي سواالتادامه«
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 صبح 8: ساعت شروع / علوم تجربي رياضي وفيزيكي: رشته  1رياضي  :  نوبت دوم سواالت امتحان

 صفحه 4تعداد صفحات:  1397/  02/  31  تاريخ امتحان: ي دوم)آموزش متوسطه (دوره دهمسال 
 دقيقه 100مدت امتحان:  نام و نام خانوادگي: شهيد بردستاني بردخوندبيرستان 

 
 

   4: صفحه       )         پاسخ هاي خارج كادر تصحيح نمي شودپاسخ دهيد.(توجه : لطفا سواالت را در كادر مشخص شده 
 

 نمره 75/1                                                                                                                                                                               13سوال 
علمي انتخاب كنيم به چند طريق مي توانيم مي خواهيم يك كميته زيست شناس   3فيزيك دان و  4رياضي دان و  6از ميان 

 اين كار را انجام دهيم هرگاه :
 نفر در آن عضو باشند؟ 2نفره باشد و از هر رشته  6الف) كميته 

 
 نفره باشد و حداقل يك زيست شناس در آن باشد؟ 2ب) كميته 

 
 

 نمره 5/1                                                                                                                                                                                  14سوال 
 سكه اي را سه بار پرتاب ميكنيم :

 الف)فضاي نمونه اي را بنويسيد.

 .پشت بيايد دو بار سكه حداقل آنرا حساب كنيد كهب) احتمال 

 احتمال آنرا حساب كنيد كه سكه ها يك در ميان متفاوت بيايند.ج) 

 نمره 5/1                                                                                                                                                                                   15سوال 
 دو تاس را همزمان پرتاب ميكنيم: 

 فضاي نمونه اي چند برآمد دارد: الف)

 باشند چقدر است؟ شبيه هماحتمال آنكه اعداد ظاهر شده  در دو تاس  ب)

 باشد چقدر است؟  10احتمال آنكه مجموع دو عدد ظاهر شده بيشتر از  )ج

 نمره 1                                                                                                                                                                                      16سوال 

 نوع هر يك از متغيرهاي زير را بطور كامل مشخص كنيد.
 ب) سطح تحصيالت ............................................             .  الف) تعداد مريض هاي يك بيمارستان . ...........................................

 ميزان دماي هوا . ........................................... ..)...................................               ج)افراد ( سفيد پوست،سياه پوست و. نژاد ) ج 
 مذهب روستاييطراح :               موفق  و پيروز باشيد.    
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