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 صبح  8:30ساعت امتحان:  دی    نوبت امتحاني: نام خداوند لوح و قلمبه  ش صندلي ش داوطلب:
 دقیقه 90وقت امتحان: :رشته  دهمياز:پايه  نام پدر:               نام و نام خانوادگي:

    2ریاضی :سئوال امتحان درس
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 15/10/97تاریخ امتحان: 97-98    سال تحصیلي:  
           برگ (يک) 1:    تعداد برگ سئوال   

 

 استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است .بنویسید  پاسخ نامه دررا سواالت  جوابدقت کنید: ▲▼

 بارم  ســـــواالت ردیف

1 

 نمره( 5/0درجای خالی کلمات و عبارت  های مناسب قرار دهید)هر مورد 

.......... مقدار برای کمیت ...........  Aبا یکدیگر مرتبط باشند و  و با مشخص شدن مقدار  Bو Aاگر دو کمیت  (1-1

B  به دست آید می گوییمB  تابعی ازA  است. 

 دهند بازه .................... می نامند. نشان می [a,b]مجموعه ای از اعداد را که به صورت   (2-1

 تابع ثابت به ازای تمام مقادیر متغیر مقداری ثابت دارد، و نمودار آن موازی با محور ................. است. (3-1

 ها زاویه .................. می سازد. xهرگاه در یک تابع خطی شیب خط منفی باشد خط با جهت مثبت محور  (4-1

 زاویه کل یک دایره به رادیان را با .............. نشان می دهیم.(5-1

5/2 
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 نمره( 25/0گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. )هر مورد 

𝑥}( مجموعه روبرو با کدام گزینه برابر است؟    1-2 ∈ ℝ | 𝑥 ≤ −3}  

 □ (-∞،-3[ت(       □( -∞،-3پ( )       □  ]-3+،∞ب( )       □ (-3+،∞الف( )

𝑦( کدام گزینه زیر می تواند نمودار تابع مقابل  باشد؟  2-2 = 2𝑥 − 2 

 

 □                  ت(   □                    پ(      □ ب(                        □                 الف(

  

𝒇(𝒙)(کدام گزینه زیر می تواند نمودار تابع مقابل  باشد؟       3-2 = −(𝒙 − 1)2 − 2                                

 

  □                 (ت     □        پ(                  □ ب(                        □               الف( 

 

 نمی دهد؟ا نشان (کدام گزینه دو کمیت مرتبط ر4-2

   □ ب( طول ضلع مربع و مساحت مربع                                   □الف( شعاع دایره و محیط دایره 

 □ول ضلع لوزی و محیط لوزی  ط ت(        □  طول وتر و طول ضلع کوچکتر مثلث قائم الزاویه پ(

 نیست؟کدام نمودار زیر تابع (5-2
 

  □          ت(            □               پ(         □            ب(           □               الف(

 

جهت عقربه های ساعت طی کند زاویه  خالفمسیر دایره ای را  دور یک 3هرگاه یک دوچرخه سوار  (6-2

 ند درجه است؟چ چرخش او

 □    -1080ت(          □   1080پ(           □   -360ب(            □   360الف( 
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 2ز ا 1صفحه:

 محل مهر یا امضاء مدیر

 



   

   

 

 بارم  ســـــواالت ردیف

3 

𝑔(𝑥)با قانون   gتابع ( 3-1 = -3𝑥2 +     را طوری بیابید که  aتعریف شده است مقدار ]-1، 5)و دامنه    5

7- g(a )= (1 )نمره 

𝑓(𝑥)با قانون   fتابع ( 2-3 = -3𝑥2 +  مشخص شده است مقادیر زیر را محاسبه کنید:  ]-1، 5) و دامنه   5

 نمرهf(-2 )                           (5/1 ) ب(                                                      f(2 )الف(       

5/2 

4 

هزینه تومان بابت اجاره کارگاه و دستمزد کارگر می پردازد.  10،000،000ماهانه  ،مانتو ی یک کارگاه تولید

است.ظرفیت ماهانه کارگاه، تولید  تومان130،000 قیمت فروش آنتومان و  50،000 وپارچه و مواد اولیه هر مانت

ضابطه تابع ا با به دست آوردن نشان دهیم توابع زیر ر𝒙   تولید شده را با مانتو های است اگر تعداد مانتو  3000

   (دامنه یک تابع کافی است)و دامنه آن مشخص کنید.

 پ(تابع سود                       ب( تابع هزینه                         تابع درآمد (الف

   ت(حساب کنید پس از تولید چند دست لباس سود کارگاه صفر می شود.

5/2 

5 

6-                . را به دو روش  جبری)ریاضی( و رسم نمودارحل کنیدرو ه ب نا معادله رو + 2𝒙 ≤ −2𝒙 + 2 

 5/2                                                                    بازه و مجموعه نمایش دهید.و مجموعه جواب آن را به صورت  

6 

𝒇(𝒙)تابع درجه دوم  نمودار = (𝒙 − 𝒒)2 + 𝒑   به شکل زیر است   

 .را تعیین کنیدq و    pو مقدار   kالف(عالمت 

𝒇(𝒙)  ب(جوابهای معادله =     کدامند؟  0

𝒇(𝒙)  پ(جوابهای نامعادله >  را به صورت بازه بنویسید. 0

5/2 

7 

2𝑦−به رو را در نظر بگیرید:     روبا ضابطه تابع  + 3𝑥 = 2 

 آن را به صورت استاندارد بنویسیدضابطه الف( نوع تابع را مشخص کنید و 

𝑦نمودار تابع  ب( =
3

2
𝑥 +  )به رسم نیاز نیست(نسبت به نمودار تابع فوق چه وضعیتی دارد؟ چرا؟  4

2 
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 درجه چند رادیان است؟ 135(زاویه 8-1

( زاویه  8-2
3𝝅

8
 ؟رادیان چند درجه است  

25/1 
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 :زاویه های زیر را روی دایره نمایش دهید

 75/0 -°45پ(                            °750ب(                          °120الف( 

10 

 5/2شروع حرکت  نقطهنسبت به  . اگر زاویه چرخش اومتر می دود 200دایره به شعاع  روی یک دونده  ای

 1 ؟رادیان باشد مسافتی که روی محیط دایره طی کرده است چند متر است

11 

𝑦نمودار خط به معادله   به رو روشکل  = a𝑥 −  𝑦                                  است   1

 𝑥                                         را پیدا کنید aبا استفاده از شکل 

 

1 

                                                     ☼شوید، مهم این است که متوقف نبرویدمهم نیست که کند جلو 

 نظاره گر موفقیت شما عزیزانم هستم              جمع نمره با اشتیاق           
20 

  2از  2صفحه: 

 

 15/10/1397 تاریخ امتحان:     رشته:  پایه یازدهم    2ریاضی دنباله سئوال امتحان درس:

 

 

2- 


