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دو خط به معادالت  3𝑥 + (2𝑚 + 1)𝑦 = 4و  mx + 7y = 11داده شده است.

1/5

الف) مقدار  mرا طوری بیابید که دو خط با هم موازی باشند.
ب) مقدار  mرا طوری بیابید که دو خط بر هم عمودباشند.
2

خطوط  3𝑥 + 4𝑦 = 1و 4x − 3y = 5معادالت دو ضلع یک مستطیل و ) A(1,1یک راس آن است.

1/5

مساحت مستطیل را به دست آورید.
3

در شکل مقابل نمودار سهمی  𝑝(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + bx + cداده شده است  .ضابطه آن را مشخص کنید.

1/5

4

معادله درجه دومی بنویسید که ریشه های آن  1 − √2و  1 + √2باشد.

0/55

5

𝑎

اگر  x=2یک جواب معادله =

𝑥𝑎−

𝑥

𝑥

+

2𝑥 2
𝑥𝑎+

1/5

باشد:

الف)  aرا تعیین کنید
ب) به ازای  a=2ریشه های این معادله را در صورت وجود به دست آورید.
6

ثابت کنید هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط قرار داشته باشد  ،از دو سر پاره خط به یک فاصله است.
𝑎

5

مقدار عددی نسبت را بیابید.

3𝑎+10

1/25

8

اگر نقطه  Aبه فاصله  4cmاز خط  dباشد ،مثلث متـساوی السـاقینی را با استفاده از خط کش وپرگار رسم

1/5

𝑏

3𝑏+7

1

𝑏7+2

=

𝑎10+2

کنید،که مساحت آن  8 𝑐𝑚2باشد.
9

1/5

عکس قضیه تالس را نوشته و ثابت کنید.
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 10در مثلث قائم الزاویه 𝐶𝐵𝐴 )  (𝐴̂ = 90°ارتفاع  AHرارسم کرده ایم  .اگر CH= 4cm، 𝐵𝐻 = 9cm
باشد ،مقدار 𝐶𝐴 و ABو𝐻𝐴 را بیابید.

 11اگر دو مثلث متشابه باشند و نسبت اضالع آنها  4باشد .نسبت محیط ها و مساحت های آنها را بیابید.
12

آیا دو تابع

𝑥+2
𝑥−1

√ = ) f(xو

√𝑥+2
√𝑥−1

0/5
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= ) g (xبا هم مساویند؟ چرا؟

 13نمودار تابع  𝑓(𝑥) = 2[𝑥] − 3را در بازه) [−2,1رسم کنید.
 14ضابطه وارون تابع

3𝑥+5
𝑥+4

1/5

2
1

= 𝑦 را بیابید.

 15با استفاده از نمودار تابع با ضابطه 𝑥√ = ) f(xبه کمک انتقال  ،نمودار تابع  g(x) = 2√𝑥 − 3 − 1را

1/5

رسم کنید و سپس دامنه و برد آن را بیابید.
با آرزوی پیروزی و موفقیت شما عزیزان جمع
بازجو 20نمره
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