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 )1(درس  1فصل 
 

,,),(,),(مثلث با راس هاي  1171391 CBA  را در نظر بگیرید. و آن را در دستگاه مختصات
 رسم کنید.

 کنید. BC، نقطه وسط ضلع Mمختصات الف : 
 را به دست آورید.AMطول میانه ب : 
 را به دست آورید.AMمعادله میانه ي پ : 

 

 
 

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

2 

 )2(درس  1فصل 
 

5151: معادله ي درجه دومی بنویسید که ریشه هاي آن  الف  باشند. ,
 با توجه به نمودار جدول را کامل کنید.

 ریشه هاعالمت  تعداد ریشه ها cعالمت  bعالمت  aعالمت 
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 )3(درس  1فصل 
 

 :الف : درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید

2عدد  )1
 به عدد طالیی معروف است. 51

01322معادله ي  )2 xx  ریشه ي حقیقی است. یکتنها داراي 

52             ب : معادله ي مقابل را حل کنید.                                                  
11

xx
 

 
5/0 

 
 
 
 
 
1/5 

4 

 )1(درس  2فصل 
 

 .کامل کنیدالف : 
 .زاویه ........................ هر نقطه روي نیمساز یک زاویه ، از دو ضلع آن  -1
 .ه استهر نقطه روي .................... یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک انداز -2
 را با شکل توضیح دهید. زاویهیک  ازسنیمرسم ب : 
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                                                                                          )2(درس  2فصل 

است . ثابت کنید : DCSTAB  زیرالف : در ذوذنقه ي 
TC
BT

SD
AS

 

 
 ب : به کمک برهان خلف ثابت کنید نمی توان از یک نقطه غیر

 واقع بر یک خط ، دو عمود بر آن رسم کرد.
 
 
 

 م زیر یک مثال نقض بیاورید.احکاپ : براي رد 
 هستند. 90اگر دو زاویه مکمل باشند آنگاه هردو زاویه  )1
 حاصل جمع هر دو عدد گنگ همواره عددي گنگ است. )2

2 
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 )3(درس  2فصل 
 
 : در مثلث قائم الزاویه ي زیر مقادیر خواسته شده الف  
 را به دست آورید. 
 
 
 
 
 
 

 7ر تبرابر دیگري است. اگر طول یک ضلع از مثلث کوچک  11در دو مثلث متشابه مساحت یکی ب : 
 سانتیمتر باشد ، طول ضلع متناظر در مثلث بزرگ تر را بیابید.

2 
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    )1(درس 3فصل  

xxfاگر  )(باشد ، حاصل  )( 2
7f .را بیابید 

xxfالف : با کمک انتقال نمودار تابع با ضابطه ي   32نمودار تابع )( xxh )(   
 را رسم کنید.

11ب : آیا توابع 
1 )(,)( xg

x
xxf چرا؟ با هم برابرند؟ 
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    )2(درس  3فصل 
 

233ضابطه ي معکوس تابع  :  الف 23 xxxxf  .آوریدبه دست را  )(
 

nmتابعی وارون پذیر باشد ، مقادیر fب : اگر    را بیابید.  ,
),(,),(,),(,),(,),( 731217431 nmmmnf

2 

9 

 )3 (درس 3فصل 

gfتوابع  22با ضابطه هاي  ,
x

xxgxxf  داده شده اند. )(,)(

gfالف : دامنه ي توابع 
g
f  را تعیین کنید. ,,

ب : در صورت وجود ضابطه ي 
g
f .را بنویسید 
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 است؟چند  ABکمان طول در شکل روبرو الف : 
 
 
 
 
 
 
 

 را به درجه تبدیل کنید. rad8را به رادیان و زاویه ي  24ب : زاویه ي 

2 

 
ین ادهم که مشکالت من در نگران مشکالتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان می 

 .تر استزمینه عظیم
 )نیشتآلبرت ان (
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