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انم و انم خانوادگی:

مدت امتحان 31 :دقیقه

اترخی امتحان1931/11/11 :

مدرس:همایون شريک

آرامش خود را هب چیه چیز و چیه کس وابسته نکن  ،ات همیشه آن را داشته باشی!
-1

مشخ
ص کنید.
جمالت ردست را با و جمالت انردست را با

مجم مث
مش
مجم
الف) دو وهع ل  Aو  Bهک عضو ترک داشته باشند  ،دو وهع مجزا گویند.
عم
ب) رد يک الگوی خطی  ،جمالت چهارم و دهم هب رتتیب  11و  11می باشند .پس جمله ومی الگو را می توان هب صورت
نوشت.
مجم
ج) وهع جواب انمعادهل

عبارت است از:

د) ربای ره زاوهی دلخواه  αداریم :
-2

گزینه ردست را انتخاب کنید.

ص
الف) حا ل عبارت

کدا م است ؟

)1

)2

ش
نم
ب) کدا م يک از اعدا د توان دار زری را ی توان هب کل رادي کال نوشت ؟
)1

)2

)9
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)9

)1

)1
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ج) جواب اهی معادهل روهب رو کدا م گزینه است ؟
 -6 )1و -1

 6 )9و -1

 6 )2و 1

مجم
د) وهع جواب انمعادهل
الف)

کدا م است ؟

ب)

ج)

د)

داشته باشیم هک دامنه آن

ه) اگر اتبع
الف)

 -6 )1و 1

ب)

باشد ربد اتبع 𝑓 کدا م است ؟
د)

ج)

ی) رد جعبه ای  1مهره آبی و  9مهره قرمز وجود دارداگر از این جعبه  9مهره هب تصادف خارج کنیم احتمال اینکه ره 9مهره آبی
باشد کدا م است ؟
-9

الف)

ب)

ج)

د)

ره يک از جمالت زری را با عدد يا عبارت مناسب کامل کنید.

مت
مت
ب
الف) غیری هک اق ل اندا زه گیری باشد غیر  ...........انم دارد.

ب) اگر  Aو  Bدو پیشامد از  Sباشند و

 ،رد این صورت  Aو  Bرا دو پیشامد انسازگار گویند

قم
ج) با عدداهی  1و  2و  9و  1می توان  .......عدد هس ر ی با اراقم غیرتکراری نوشت.
حق ی
د) اگر  aعدد قی مثبت و  uيک عبارت جبری باشد و

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا

پس  u ≤aيا . .............
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-1

ب
رد يک کالس  91نفری  ،تعدا د  11نفر از دانش آموزان عضو تیم والیبال و  13نفر آنها عضو تیم سکتبال هستند .اگر

 1نفر از دانش آموزان این کالس عضو ره دو تیم باشند  ،مطلوب است:

الف ) تعدا د دانش آموزانی هک فقط عضو تیم والیبال هستند؟

ب ) تعدا د دانش آموزانی هک عضو چیه يک از این دو تیم دنتسین؟
 -1دنباهل هندسی  ...و  11و  11و  911را رد نظر بگیريد:
نس
الف ) قدر بت دنباهل را بیابید ؟

مشخ
عم
ب ) جمله ومی آن را ص کنید ؟

 -6مساحت مثلث  ABAرا هب دست آوريد؟
3

3
33

-1

ردستی تساوی زری را ربرسی کنید؟

-8

الف) عبارت

مشخ
را ص کنید؟

سهم
سهم
دو نقطه از يک ی باشند  ،خط تقارن این ی را بیابید؟

 -11هب ازای هچ مقادریی از  mعبارت
-12

عبارت

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا

را گويا کنید؟

ح
را هب روش مربع کامل ل کنید؟

سهم
مخ
ب) تصات راس ی

 -11اگر

کس
ب) مخرج ر

را تجزهی کنید؟

 -3الف) معادهل

و

33

هم
واره مثبت است؟
تع
را یین عالمت کنید؟

www.soalsara.ir

نم
 -19ودار يک اتبع خطی از نقاط(9و )1و (9و )1می گذرد  𝑓)-1( .و ( 𝑓)-1را هب دست آوريد؟
 -41با حروف کلمه "گل بنفشه " و بدون تکرار حروف :

الف) چند کلمه 1حرفی می توان نوشت؟ چند ات از آنها با " گل" شروع می شود؟
ب) چند کلمه 1حرفی می توان نوشت ؟
تن
-41می خواهیم از نیب  9دانش آموز کالس دوم و  2دانش آموز کالس سوم يک تیم دو نفره یس روی میز هب طور
تصادفی انتخاب کنیم  .چقدر احتمال دارد:

الف) ره دو نفر هم کالس باشند؟ ب) 1نفر کالس دوم و 1نفر کالس سوم باشد؟
نم
نم
 -41فرض کنید  Aو  Bو  Aهس پیشامد از فضای وهن ای  Sباشند  .رهيک از عبارت اهی زری را با ودار ون نشان
دهید و اهشور زبنید.

الف)پیشامداهی  Aو  Aرخ بدهند ولی  Bرخ ندهد.
ب) فقط پیشامد  Bرخ دهد.
پ) پیشامد Bرخ بدهد و  Aرخ ندهد.
سربلندی شما آرزوی قلبی ماست
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