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  کدام یک از گزینه هاي زیر دو کمیت مرتبط هستند؟ رابطه بین این دو کمیت مرتبط را بنویسید.  1

  الف) طول ضلع یک مربع و محیط آن 

  ب) شعاع یک دایره و محیط آن 

  

1  

یک حلقه دایره اي شکل می  متر در اختیار داریم قطعه اي از آن را می بریم و با قطعه بریده شده 10طنابی به طول   2

  سازیم. مساحت حلقه دایره اي شکل بدست آمده با طول قطعه بریده شده رابطه دارد.

  الف) آیا مساحت می تواند صفر باشد؟ 

  ب) طول قطعه بریده شده از طناب ، چه مقادیري می تواند باشد؟

  شده چند متر مربع است ؟  متر باشد. مساخت دایره ساخته 4ج) اگر طول قطعه بریده شده از طناب 

نشان دهیم رابطه اي بنویسید  Sو مساخت دایره ساخته شده را با آن را به  Xطناب را با ازشدهبریدهقطعهطولد)  اگر

  بیان کند.   Xرا بر حسب مقدار  Sکه مقدار 

  

2  

  جاهاي خالی را پر کنید:  3

ري را که کمیت (الف) می تواند داشته باشد ............  این فرض کنیم کمیت (ب) تابعی از کمیت (الف) باشد. مقادی

تابع می نامند. و قانونی را که مقادیر کمیت (ب) را بر حسب مقادیر کمیت (الف) به دست می دهد ............................ 

  این تابع می نامند.  

  

1  
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  جدول را کامل کنید:   4

نمایش روي محور   توصیف مجموعه

  اعداد 

  نمایش با نماد مجموعه   نمایش با بازه 

..............................  .............................  ...........................  

        

.............................    .........................  .................................  

  

5/1  

  

  

  

  

  

  

5  
را محاسبه کنید  g) و ( g) -2را در نظر بگیرید . (  ] = -2و   3و دامنه [    g)x3-4) =xانون با ق gتابع 

  معنایی دارد ؟ چرا ؟   g) 4. آیا (

  

  

2  

  ید. را در نظر بگیر  a +3) =x (h] و قانون  0و  3با دامنه [  hتابع   6

h) 1= (2را طوري بیابید که  aالف) مقدار 

  را بیابید.  h)2ب) (

  معنایی دارد ؟ چرا ؟  h) 4ج) آیا (

  

2  

به  3و  -1] در نظر بگیرید. مقدار تابع را در دو نقطه به طول هاي  -1و   3را با دامنه [  x2-) =x (f+ 1تابع خطی   7

  سم کنید.  کمک قانون آن بدست آورید و نمودار آن را ر

  

2  

  الف) تابعی را که به ازاي تمام مقادیر متغیر مقداري ثابت دارد ......................... می نامند.   8

  

1  
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  ب ) کدامیک از نمودارهاي زیر مربوط به تابع ثابت است ؟ 

  

  

  

  

  ب                                       الف                                                                          

  کدام جدول مربوط به تابع خطی است؟   9

  

  

  الف                                                                          ب                                  

5/1  

ها را مشخص کنید ؟ xرسم کنید . مجل برخورد نمودار با محور را به کمک انتقال  y= -1نمودار سهمی   10

  این نقاط چه چیزي را مشخص می کنند؟

  

2  

  ، توصیف کنید. شیب این خط ها چقدر است؟   cرا به ازاي مقادیر مختلف   c =x5-y2وضعیت خط هاي به معادله   11

  

2  

  }   به صورت زیر است:  -2و  0و  1و 2و  4با دامنه     { fنمایش جدول تابع   12

                                         

  

  

  را بیابید.     f)٠(و  f)1و ( f)4الف) مقادیر (

  را در صفحه مختصات رسم کنید.  fنمودار 

2  

1  0  1-  2-  x

40 -  25 -  10-  5  F(x)

1  0  1-  2-  x

1  0  1-  8 -  g(x)

4  2  1  0  2-  x

1  3  1-  3  0  F(x)
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  موفق باشید


