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 بارم  ردیف

𝟐𝟏 های دو خط عمود برهم مجموع شیب 0

𝟏𝟎
 5/0 ضریب زاویه ی خط دارای شیب مثبت برابر چه عددی است. است ، 

  yتا محور باشد فاصله دورترین نقطه آن  -1بر دایره ای مماس هستند اگر طول مرکز این دایره  3y=4x+11 , 3y-4x+4=0 خطدو  2

 ا بدست آورید ها ر

5 

 0 را بیابید  √, y = √3x + 2  3 y – 3x +6 =0فاصله بین دوخط  3

𝐲و  نمودار تابع با ضابطه   x , yیک مستطیل با محورهای  4 =
𝟔−𝐱

𝟑
مطابق شکل محدود است ، ابعاد مستطیل را    

بیابید که مساحت مستطیل ماکسیمم طوری 

                                                       2                                                                                                                   شود.

                                                                      

                                                                                                                                        6 

5/0 

 0 حاصل می شود.  xدو جواب متمایز برای  m-1 =0  x-2√𝒙+از معادله mازای کدام مجموعه مقادیر ه ب 5

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  9

𝟗الف (نسبت محیط های دو مثلث متشابه 

𝟏𝟏
 است نسبت مساحت ها............... و نسبت ارتفاع ها ............است .  

 ب ( هر نقطه ای که از دوسر اضالع یک زاویه به یک فاصله باشد در این صورت ....................

و از سر دیگر پاره خط  به  3واحد، .............. نقطه می توان یافت که از یک سر پاره خط به اندازه  5به طول  روی پاره خطیج(

 و احد باشد . 2اندازه 

 

 

 

0 

 5/0 ثابت کنید که هر نقطه که روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد از دوضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس 9
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 در شکل رو به رو مساحت مثلث بزرگتر چند برابر مساحت مثلث کوچکتر است  8

                                                                                                                          X+3                          x                    

                                                                                                                                            x-1                                x                                               

5/0 

باشند ، مساحت ناحیه  4بیشتر از یک و کمتر از  Aتمام نقاطی از صفحه را مشخص کرده ایم که فاصله آنها از نقطه  7

 است лحاصل چند برابر 

0 

 0 را بدست آورید. BC,AHباشد ، اندازه  AB =8 , AC=6با فرض آن که   A =00ریک مثلث قائم الزاویه اگرد 01

 5/0 .را بیابید  (0،2]ها در بازه xو محور  f(x)= 3[x] +1ساحت بین نمودار تابع م 00

y = 𝒙𝟐ابع ت 02 − 𝟒𝒙 . 5/0 را محدود کرده تا یک به یک شود سپس ضابطه وارون آن را بنویسید 

 = yرا به روش انتقال رسم کنید . زیر ابع مودار تن 03
𝒙+𝟏

𝒙−𝟑
    0 

=f(x)دو تابع گر ا 04
𝟓

𝒙−𝟑
  = g(x)و      

𝒂𝒙+𝒃

𝒄 𝒙+𝒅+𝒙𝟐      مساوی باشند مقادیرa, b , c, d  . 25/0                                را بیابید 

f(x)  =√𝟒اگر داشته باشیم  05 − 𝒙𝟐  وg ={ (0،1),(2،0),(1,-1),(3،3),(5،2) }   تابع𝒇

𝒈
 0 را در صورت وجود بنویسید .  

درجه و تفاضل انها  110مجموع دو زاویه  09
𝟐л

𝟗
 رادیان است . اندازه ی دو زاویه را برحسب رادیان و درجه پیدا کنید. 

 

 

 با دقت و حوصله پاسخ دهید

 موفق باشید 
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