مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عجبشیر
مشخصات امتحان

مشخصات زمان

درس :ریاضی ()2

مشخصات دانش آموز

سهاى اهتحاى :ساػت  8صثح ًام:

رشتِ  :ػلَم تجزتی

تاریخ اهتحاى1395/03/1:

پایِ  :دٍم دتیزستاى

هذت اهتحاى 90 :دقیقِ

ًام خاًَادگی:
دتیزستاى غیزدٍلتی خیّام

سَال( :)1اس دٍ قسوت (الف) ٍ (ب) فقط تِ یك قسوت تا اختیار پاسخ دّیذ؟ ()1
الف) تیي دٍ ػذد  19 ٍ 3چٌذ ٍاسطِ حساتی تا قذر ًسثت  4هی تَاى درج ًوَد؟ آًْا را تٌَیسیذ؟

ب) در یك دًثالِ ٌّذسی جولِ پٌجن تزاتز تا  ٍ 8جولِ ّشتن تزاتز تا  64هی تاشذ،جولِ اٍل ٍ قذر ًسثت آًزا پیذا ًواییذ؟

سَال( :)2اس دٍ قسوت (الف) ٍ (ب) فقط تِ یك قسوت تا اختیار پاسخ دّیذ؟ ()1
الف) تاتغ خطی  fرا چٌاى تیاتیذ کِ  1 (2) 3 ٍ f(1) = 5تاشٌذ؟

ب) ٍارٍى پذیزی تاتغ 1

3

) ( را تزرسی ًوَدُ ٍ در صَرت ٍجَد ٍارٍى آى را تذست آٍریذ؟

سَال( :)3داهٌِ تَاتغ سیز را تذست آٍریذ؟ ()1/5
1
| | √
2

1
2

√4

سَال(ً :)4اهؼادلِ سیز را حل کٌیذ؟ ()1
0
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سَال( :)5اس دٍ قسوت (الف) ٍ (ب) فقط تِ یك قسوت تا اختیار پاسخ دّیذ؟ ()1
چقذر است؟
الف) اگز  log 3 = b ٍ log 2 = aتاشٌذ حاصل 5 12

ب) تا فزض ایٌکِ

)5

سَال( :)6اس تساٍی 1

2

6

5 (3

تاشذ حاصل 48

)1

6

5 (2

را حساب کٌیذ؟

حاصل )3

2 (6

را تذست آٍریذ؟ ()1/5

سَال( :)7هؼادلِ سیز را حل کٌیذ؟ ()1
1
24

81

سَال( :)8در دایزُ ای تِ شؼاع  2/5ساًتی هتز اًذاسُ یك کواى تزاتز  10ساًتی هتز است.اًذاسُ ایي کواى را تز حسة رادیاى تذست آٍریذ؟ ()1

سَال( :)9اس دٍ قسوت (الف) ٍ (ب) فقط تِ یك قسوت تا اختیار پاسخ دّیذ؟ ()1
الف) ّزگاُ

ب) ّزگاُ

2

3
2

تاشذ تیشتزیي هقذار تزای  A=1+3sin xرا حساب کٌیذ؟

تَدُ ٍ  cos x =3m-1تاشذ هحذٍدُ  mرا تذست آٍریذ؟
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سَال( :)10تا رسن شکلی ثاتت کٌیذ کِ هساحت هثلث هتساٍی االضالع تزاتز تا

سَال(ً :)11وَدار تاتغ

2

√3
4

است؟ ()1

را رسن کٌیذ؟ ()1

2

سَال( :)12حاصل ػثارت ) A=sin(170) + cos(100) – sin(210را تذست آٍریذ؟ ()1

سَال( :)13تا تَجِ تِ ایٌکِ (  ) B = 60ٍ C = 45 ( ٍ ) b = 8ٍ c = xهثلث هَرد ًظز را رسن ًوَدُ ٍ تِ کوك قضیِ ّ sinا طَل  xرا تذست آٍریذ؟ ()1

سَال( :)14هاتزیسی اس هزتثِ  3*3چٌاى تٌَیسیذ کِ درایِ ّای آى تصَرت سیز تاشذ؟ ()1
0
2

سَال( :)15اس دٍ قسوت (الف) ٍ (ب) فقط تِ یك قسوت تا اختیار پاسخ دّیذ؟ ()1
الف) اگز هاتزیس ]

ب) اس تساٍی0

1

2

][ 52

3
]
2

[ تزاتز هاتزیس ّواًی

1

[

]2

2

تاشذ حاصل  x.y.zچقذر است؟

 [1هقذار  xرا تذست آٍریذ؟

داﻧﻠﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

3

www.riazisara.ir

{

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عجبشیر
سَال( :)16دستگاُ دٍ هؼادلِ دٍ هجَْلی سیز را حل کٌیذ؟ ()1
7
1

2

2
{

سَال( :)17تِ ّز دٍ قسوت (الف) ٍ (ب) پاسخ دّیذ؟ ()2
الف) چٌذ ػذد طثیؼی سِ رقوی ٍجَد دارد؟
ب) هقذار  nرا اس تساٍی سیز تذست آٍریذ؟
C(n,2) + P(n,1) = 15

سَال( :)18اس تیي ً 5فز کارهٌذ،دٍ ًفز را اًتخاب هی کٌین)1( :
الف) ایي کار تِ چٌذ رٍش هوکي است؟

ب) ایي دٍ ًفز را چٌاى اًتخاب کٌیذ کِ ًفز اٍل رئیس ٍ ًفز دٍم هؼاٍى تاشذ؟

موفق و موید باشید :حسین شجاعی وند تجرق
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