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 ردیف سؤاالت نمره
 

  .درستی و نادرستی گزاره هاي زیر را مشخص کنید 1/5
  .مستطیل می توان مساحت را به دست آوردبا داشتن محیط ) الف
  .لگاریتم هر عددي در مبناي یک برابر خود آن عدد است) ب
푦به توابع ) ج = 푎푥 + 푏  توابع خطی می گوییم. 
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  .جاهاي خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید 1/5
  .است................  برابر  2در مبناي  32لگاریتم ) الف
  .دایره مثلثاتی قرار دارد..................  درجه در ناحیه  530زاویه ) ب
  .می نامند..............  تابعی که به ازاي تمام مقادیر مقدار ثابت دارد، تابع  ) ج

2 

5/1 푥}مجموعه   ∈ 푅|1 < 푥 ≤   .را ابتدا روي محور اعداد سپس بصورت بازه نمایش دهید  {4
  
  

3 

5/1 푔(푥)تابع   = 2푥2 +   .مفروض است [2,3−]با دامنه  1
,푔(2)مقدار ) الف 푔(−1) آیا ) ب.                      را بیابید푔(4) معنایی دارد؟ چرا؟  
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5/1 2نقاط متناظر با  
  .را روي دایره مثلثاتی نشان دهید -60و  3
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  را بر حسب درجه بنویسید  3درجه را بر حسب رادیان و  270زاویه  2
  
  
  

 

6 

 7  .درجه را به دست آورید 135درجه و  210کسینوس  زاویه هاي  سینوس و 2

5/1   .قطع کند 2ها را در نقطه اي به عرض  푦درجه بسازد و محور  60ها زاویه  푥معادله خطی را بنویسید که با محور 
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  .هر یک از عبارت هاي زیر را به صورت یک عبارت تواندار بنویسید 1
الف(  log3 ب(                                                      3=27  log3 2 = 푥 
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  .هر یک از اعداد تواندار زیر را بصورت یک لگاریتم بنویسید 1
الف(  2 3 = 1

ب(                                                                      8  42 = 16 
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5/1   .جاهاي خالی را کامل کنید 
الف(  log5 125 = ب(                              ⋯  log…… 64 = ج(                  3  log3…… = 1 
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       .هر یک از عبارت هاي زیر به صورت یک لگاریتم بنویسید و در صورت امکان ساده کنید 2
الف(  log 200-log 2 = 

 
ب(  log 50+log 2 = 
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  .کنیدبراي داده هاي زیر نمودار جعبه اي رسم  1/5
5-8 -30-7-8-14-12 -5-25  
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20  
 موفق باشید
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