نام ونام خانوادگي:

هديريت

نام پدر :

آهوزش وپرورش :آراى وبيدگل

كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

نام كالسٗ :ازدّن رٗاضٖ ف٘سٗک

آهوزشگاه  :هحود رضا ابريشن چي

نام دبير  :هْذٕ هٌ٘رٕ ت٘ذگلٖ
ديواه سال تحصيلي 97-98:

نوره كتبي :

شواره دانش آهوزي:

تعداد صفحه3:

هدت اهتحاى  100 :دل٘مِ
تاريخ اهتحاى1397/10/8 :
ساعت شروع 10:30:صثح

جوع نوره با حروف :

نام و نام خانوادگي هصحح :

اهضا
تارم

ســــَاالت

ردٗف

تذکّز:

نام درس  :حساتاى ()1

 -1لطفاً در هىگام بزگشاری آسمًن ،سًال وفزمایید ،چًن فهمیدن صًرت سًال ویش جشئی اس آسمًن است!
 -2لطفاً پاسخ همه سًال ها را در محل مزبًط به خًد ي به صًرت خًش خط يخًاوا بىًیسید.

1

جاّإ خالٖ را تا اعذاد ٗا عثارات هٌاسة کاهل کٌ٘ذ:
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الف) اگر  Sn  n2  2nهجوَع  nجولٔ اٍّل از ٗک دًثالٔ حساتٖ تاشذ ،جولٔ اٍّل اٗي دًثالِ تراتر است تا .................
ب) ٌّگاهٖ کِ ٗک هعادلٔ درجٔ دٍم دارإ رٗشٔ هضاعف هٖ تاشذ تِ هعٌٖ آى است کِ ًوَدار آى ........................
ج) هجوَعٔ جَاب ًاهعادلٔ  | 2x  1 | 5تازٓ  ......................است.
د) اگر ًماط ) B(3,5) ٍ A(1,2هختصات دٍسر لغر ٗک داٗرُ تاشٌذ ،شعاع اٗي داٗرُ تراتر است تا ......................
ّـ) ش٘ة خظّ عوَد تر خظ  2x  y  1  0تراتر است تا ............
2x
ٍ) داهٌٔ تاتع گَٗإ
x 4
2

2

 f ( x) تراتر است تا .........................

عثارات درست ٗا ًادرست را هشخص کٌ٘ذ:

1/5
)

الف) جوالت ٗک دًثالٔ ٌّذسٖ ًوٖ تَاًٌذ تاّن هسإٍ تاشٌذ(.

ب) اگر ٗ x  1کٖ از رٗشِ ّإ هعادلٔ  4x2  ax  2  0تاشذ ،همذار a

تراتر تا  3است( .

)

ج) هعادلٔ |  x 3 | xدارإ 3رٗشِ است( .
د) اگر ًمغٔ ) A(n  2,2n  1رٍٕ ً٘وساز رتع اٍل ٍ سَم تاشذ آى گاُ  n  3خَاّذ تَد( .

)

)

)

ّـ) ّن داهٌٔ ٗک تاتعّ ،واى داهٌٔ تاتع است( .
ٍ) هعادلٔ ٗ x  1  y 2  2ک تاتع هحسَب ًوٖ شَد( .

)

3

هجوَع ّؤ اعذاد عث٘عٖ دٍ رلوٖ را کِ در تمس٘ن تر  5تالٖ هاًذٓ  2دارًذ ،هحاسثِ کٌ٘ذ.

4

جوالت دٍم ٍ ششن از ٗک دًثالٔ ٌّذسٖ صعَدٕ تِ ترت٘ة ّ 243 ٍ 3ستٌذ .جولٔ اٍّل ٍ لذر ًسثت اٗي دًثالِ را تع٘٘ي
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1

کٌ٘ذ..

5

اگر  , رٗشِ ّإ هعادلٔ درجٔ دٍم  3x2  6x  9تاشٌذ ،همذار عذدٕ عثارت  2  2  1را هحاسثِ کٌ٘ذ.

اداهٔ سَاالت در صفحٔ دٍم
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1

صفحٔ دٍم

حساتاى()1

ًام ٍ ًام خاًَادگٖ:
 6ضاتغٔ تاتع درجٔ دٍهٖ را تٌَٗس٘ذ کِ ًوَدار آى تِ صَرت هماتل است.

1
2
3

7

8

9

-1

توام صفرّإ تاتع  f (x)  (x2  1)2  4(x2  1)  3را تِ دست آٍرٗذ.

هعادلِ ّإ هماتل را حل کٌ٘ذ.
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(الف

8x 2  x

(ب

1

1

الف) ًوَدار تاتع | f (x) | x2 1را رسن کٌ٘ذ.
ب) تع٘٘ي کٌ٘ذ هعادلٔ  f (x)  1چٌذ جَاب حم٘مٖ هٖ تَاًذ داشتِ تاشذ؟

1

هعادلٔ  3x  2  x  4را تِ رٍش جثرٕ حل کٌ٘ذ.

1

اداهٔ سَاالت در صفحٔ سَم
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حساتاى()1

ًام ٍ ًام خاًَادگٖ:
 10هعادلٔ عوَدهٌصّف پارُ خغٖ را تٌَٗس٘ذ کِ ًماط ) B(3,4) ٍ A(2,1را تِ ّن ٍصل کردُ است.

11

صفحٔ سَم
1

الف) داهٌٔ تاتع  f (x)  x  3  1را تِ دست آٍرٗذ.
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ب) ًوَدار تاتع لسوت «الف» را تا استفادُ از ًمغِ ٗاتٖ رسن کردُ ٍ ترُد آى را تع٘٘ي کٌ٘ذ.
1

12

هعادلِ ّإ دٍ ضلع هستغ٘لٖ  2x  3 y  2 ٍ 3 x  2y  1تَدُ ٍ ًمغٔ )ٗ A(2,5ک رأس اٗي هستغ٘ل است .هساحت
اٗي هستغ٘ل را تِ دست آٍرٗذ.

13

تا رکر دل٘ل ت٘اى کٌ٘ذ کِ آٗا دٍ تاتع  g(x)  x ٍ f (x)  x 2تا ٗکذٗگر هسإٍ ّستٌذ؟

14

تاتع  fدر ّؤ شراٗظ زٗر صذق هٖ کٌذ .ضاتغٔ آى را تٌَٗس٘ذ ٍ ًوَدار آى را رسن کٌ٘ذ:

1/5

1

الف) داهٌٔ  fتراتر تا ] [3,5است.
ب) تاتع  fتِ ّر عذد در تازٓ ] (0,2خَد آى را ًسثت هٖ دّذ.

2

ج) تاتع  fتِ ازإ اعذاد تسرگ تر از  ،2ثاتت تَدُ ٍ . f (3)  2
د) تاتع  fرٍٕ اعذاد غ٘ر هثثت ،خغّٖ است ٍ از هثذأ هختصات ٍ ًمغٔ ) (1,2عثَر هٖ کٌذ.


f ( x)  



هجوَع ًورات

هٖ تَاً٘ذ هَفك تاش٘ذ.
یک ریاضی دان ماوىد فزد وابیىایی است که در یک اتاق تاریک به دوبال گزبۀ سیاهی می گزدد که در آوجا يجًد ودارد!!
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