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بسمه تعالی
اداره كل آموزش وپرورش استان اصفهان
اداره آموزش وپرورش زرین شهر
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نمره با حروف:

نام درس:ریاضی
تاریخ امتحان:
مدت امتحان  100:دقیقه
طراح سوال:اسماعیلی
تاریخ تصحیح و امضائ دبیر:

دانش آموز عزیز توجه داشته باشید تعداد سواالت  14عدد و در  2صفحه تنظیم شده است
جاهای خالی را كامل كنید.
الف :توابعی كه در بخش های مختلف دامنه،ضابطه های مختلف دارند ،توابع  .......نامیده می شوند
ب :تعداد حالت های ارزشی سه گزاره  ........است.
ج .:در نمایش مختصاتی یک رابطه،وقتی تابع است كه هر خط قائم نمودار را  ........در یک نقطه قطع كند.
د :در تابع  .....برد و دامنه یکسان است.
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بارم
1

2
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گراره های زیر را به صورت نماد ریاضی بنویسید.
الف:قدر مطلق تفاضل دو عدد از تفاضل قدر مطلق آنها بزرگتر یا مساوی است
ب :تفاضل مکعبات دو عدد بزرگتر از مکعب تفاضلشان است.
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جدول ارزش گذاری ،گزاره زیر را رسم كنید.
𝑞 ⇔ ])𝑞˅𝑝(˄)𝑞 ⇒ 𝑝([
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اگر 𝑝 گزاره ای نادرست و 𝑞 گزاره ای درست و 𝑟 گزاره ای دلخواه باشد .ارزش هر یک از گزاره های زیر را
مشخص كنید.
ب)𝑝~˅)𝑞 ⇒ 𝑟(
الف))𝑞 ⇒ 𝑝( ⇔ )𝑞˄𝑝~(
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كدامیک از جمالت زیر یک گزاره است؟ در صورت گزاره بودن ارزش آن را تعیین كنید و سپس نقیض آن را
بنویسید .الف :بزرگترین عدد زوج دو رقمی  98است.
ب(7 × 8) ≥ (−5)2 :
ج :زود تر به خانه برگرد.
د :تعداد كتابهای درسی شما چند تاست؟
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نتیجه استدالل های زیر را بنویسید.
الف :مقدمه  :1اگر دانش آموزی در كالس ریاضی فعالیت كند آنگاه در امتحان نمره بهتری كسب می كند.
مقدمه .................................:2
نتیجه :نرگس در امتحان ریاضی نمره بهتری كسب كرده است.
ب :مقدمه  :1اگر دو عدد فرد باشند آنگاه مجموع آنها زوج است.
مقدمه :2حاصل 𝑚  𝑛 +زوج است.
نتیجه.........................................:
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اگر تابع })𝑏 𝑎 +و (−1و )6و𝑏( و )𝑎2و𝑓 = {(1یک تابع ثابت باشد.
الف :مقدار های 𝑏و𝑎را بدست آورید.
ب :دامنه و برد تابع را بدست آورید.
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تابع })𝑧و (2و ) − 3و𝑦( و )𝑡و (9و )4و𝑥({ =  ℎیک تابع همانی است .میانگین 𝑡و𝑧و𝑦و𝑥 را بدست
آورید.
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نمودار تابع زیر را رسم كنید و سپس مقادیر ) 𝑓(6) + 𝑓(−3) + 𝑓(−10را بدست آورید.
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𝑥>0
𝑥 ≤ −1
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حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.
= ][−2
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1
= )𝑠𝑖𝑔𝑛(√3 − 2

برد تابع زیر را با توجه به دامنه و ضابطه داده شده بدست آورید.
}1و2و0و𝐴 = {−1

14
جمع

2𝑥 + 1
{ = )𝑥(𝑓
−𝑥 − 2

نمودار تابع  𝑓(𝑥) = [𝑥] + 1را در بازه  1 ≤ 𝑥 < 3رسم كنید.
موفق باشید

= ][2 − √3
𝐵 → 𝐴 1 𝑓:
𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)2
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