سواالت امتحان درس :

اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 6مشهد مقدس

ریاضي 2
نام ونام خانوادگی :

ردیف

نام آموزشگاه :
هنرستان پویا

شماره صندلی :

پایه و رشته تحصیلی  :یازدهم -

تاریخ امتحان 96 /10/9 :

تعدادصفحات  4 :تعداد سواالت 15 :

مدت امتحان  110 :دقیقه
ساعت شروع  10 :صبح

موفقیت =  %1استعداد و  %99تالش

توماس ادیسون

1

درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد .
الف) يك تابع ماشيني است كه مي تواند يك ورودي و دو خروجي داشته باشد .
ب) يك تابع ماشيني است كه مي تواند دو ورودي و يك خروجي داشته باشد
ج) دامنه يك تابع مقاديري است كه مي توان در قانون تابع بجاي گذاشت .
د) هرگاه كميت اول تابعي از كميت دوم باشدآنگاه كميت دوم هم تابعي از كميت اول خواهد بود .

2

تابع بودن هر يك از عبارات زير را با ذكر دليل بررسي كنيد .
الف) طول ضلع يك مربع و مساحت آن

بارم

1

1/5

ب) مساحت يك مستطيل و محيط آن

3

وزن جلد كتابي برابر با  40گرم و وزن هر ورق آن  0/7گرم مي باشد  .رابطه اي بنويسيد كه بتوان وزن كتاب را
برحسب تعداد ورق هاي آن مشخص كند .

0/5

4

مستطيل هايي را در نظر بگيريد كه طول آنها  4واحد بيشتراز عرض آنها باشد و حداكثر عرض آنها  20واحد باشد
اگر تابع مساحت اين مستطيل ها را بر حسب عرض آنها مشخص كند .
الف ) قانون تابع را بنويسيد .

2

ب) دامنه تابع را بنويسيد .
ج) آيا

معنايي دارد ؟ چرا ؟

ادامه ی سواالت در صفحه دوم
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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رديف

بارم

5

بازه هاي زير را روي محور نشان دهيد .

1

6

مجموعه هاي زير را بصورت بازه نويسيد .

1

7

8

تابع

با دامنه

نمودار تابع

به صورت رو به رو است .

الف) دامنه

را بنويسيد .

ب) مقدار

9

10

تابع

را در نظر بگيريد  .حاصل عبارات زير را بدست آوريد .

2

1/5

را بدست آوريد .

با دامنه

را طوري رسم كنيد كه

1

1/5

دامنه و قانون تابع خطي زير را بنويسيد .
6

5

4

3

2

23

19

15

11

7
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ردیف

11

بارم

1/5

دما هواي مشهد در طول يك هفته در ساعت يك ظهر  35درجه است.
الف) جدول را كامل كنيد .
7

6

5

4

3

2

1

روز
دما

ب) نام تابع را بگوييد .
ج) دامنه و قانون تابع را بنويسيد .
د) نمودار تابع را رسم كنيد .

12

تابع

13

نمودار مقابل مربوط به يك تابع درجه دوم مي باشد .
و را تعيين كنيد .
الف ) عالمت و مقدار

را استاندارد كنيد و سپس نمودار آنرا رسم كنيد .

1/5

ب) قانون اين تابع را بنويسيد .

ادامه ی سواالت در صفحه چهارم
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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ردیف

بارم

14

1/5

15

نمودار تابع
الف ) جواب معادله

رسم شده است .
را بنويسيد .

ب) جواب نامعادله

را بنويسيد .

نمودار تابع
جواب نامعادله

0/5

رسم شده است.
را روي نمودار مشخص كنيد .

موفق باشید  --رزازیان

تصحیح و نمره گذاری
با عدد

جمع بارم

نام و نام خانوادگی مصحح  /دبیر

با حروف

نمره نهایی پس ازرسیدگی به
اعتراضات
با عدد

نام و نام خانوادگی مصحح/دبیر

با حروف

امضاء :

امضاء :

* انسان هاي ضعيف انتقام مي گيرند *
* انسان هاي قوي مي بخشند *
* انسان هاي باهوش چشم پوشي مي كنند *
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